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Sumbangan al‐Quran kepada anak‐anak miskin di Sudan. 

Apakah erti syukur ? Syukur membawa maksud menghargai sesuatu nikmat yang dikurniakan 

Allah SWT kepada kita. Kita hendaklah sentiasa bersyukur ketika dalam keadaan senang atau 

susah.  

Kalimah syukur disebut sebanyak 75 kali dalam al-Quran. Hal ini menunjukkan Allah SWT 

sangat menekankan ke atas setiap hamba-Nya agar memahami dan mempraktikkan sifat syukur 

dalam kehidupan.  

Seperti firman Allah SWT yang bermaksud: “Oleh itu ingatlah kamu kepadaku dengan 

mematuhi hukum dan undang-undang-Ku , supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan dan 

bersyukurlah kamu kepada-Ku dan janganlah kamu kufur akan nikmat-Ku.” [Al-Baqarah:152]. 

Ketika ini, kita berdepan dengan pelbagai situasi yang mengundang 1001 perasaaan. 

Contohnya, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi mengekang penularan 

COVID-9 telah mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan rakyat Malaysia.  



Ada yang tidak berpuas hati kerana PKP dianggap mengganggu urusan harian dan menjejaskan 

sumber pendapatan mereka. Sebagai rakyat, kita sepatutnya memandang perkara ini dari sudut 

positif iaitu untuk mengekang penyebaran virus.  

Kita sepatutnya bersyukur kerana diberi panduan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk 

menghadapi saat-saat getir seperti yang berlaku sekarang. Tambahan pula, kerajaan tidak 

membiarkan rakyat terkontang-kanting begitu tanpa diberi bantuan sewajarnya. 

Rentetan usaha kerajaan itu, rakyat Malaysia terutamanya yang dalam kategori B40 adalah 

golongan yang paling bersyukur kerana keluhan mereka selama ini didengari. Meskipun ada 

pihak yang menganggap bantuan yang diberikan tidak seberapa, inisiatif kerajaan itu amat 

besar nilainya pada mereka.  

Sesungguhnya ketentuan Allah SWT adalah yang terbaik untuk hamba-Nya walaupun kadang-

kadang kita sendiri tidak memahami hikmah di sebalik apa yang terjadi. Oleh itu, marilah kita 

bersama-sama menadah tangan mengucap syukur kepada Allah SWT kerana tanpa kita sedari, 

Allah SWT telah mengurniakan banyak kebaikan kepada kita. 

Jika dilihat dengan mata hati, rupa-rupanya terselit pelbagai hikmah di sebalik kejadian ini. 

Hubungan kekeluargaan yang sebelum ini mungkin renggang kini menjadi lebih rapat. Masa 

yang berbaki dipenuhi dengan aktiviti berfaedah bersama keluarga tercinta.  

Selain melakukan amal ibadah, anak-anak yang tinggal di perantauan dapat menikmati kembali 

masakan ibu yang didambakan selama ini. Segala nikmat mulai terasa. Maka, tiada lagi alasan 

untuk kita tidak bersyukur dan menghargai nikmat yang berharga ini.  

Hal ini bertepatan dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Maka yang mana satu di 

antara nikmat-nikmat Tuhan yang kamu hendak dustakan?” [Ar-rahman :19].  



Mereka yang paling bersyukur dalam dunia adalah golongan yang paling bahagia. Apabila kita 

bersyukur, kita tidak melihat apa yang kita terima tetapi kita melihat kepada siapa yang 

memberi.  

Bersyukur juga akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah SWT dan tidak 

mempersoalkan apa jua takdir kita. Akhir kata, carilah hikmah dalam setiap ketentuan Allah 

SWT agar timbul kesyukuran dan keredaan dalam diri ketika menghadapi segala ujian yang 

datang. 

 

 

Keceriaan pada wajah anak‐anak yatim apabila menerima sumbangan tuala baharu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


