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Nama Allah al-Mannaan telah tsabit di dalam hadits Nabi 

mulia shallallahu ‘alaihi wasallam. Imam Ahmad dan yang 

lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, 

bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mendengar 

seorang laki-laki berdoa,   

ْْالل ه مْ  ْل كْ ْش رِيكْ ْل ْْو ْحد كْ ْأ ْنتْ ِْإل ِْْإل وْ ْل ْْاْلْ ْمدْ ْل كْ ِْبِ نْ ْأ ْسأ ل كْ ِْإّنِ
لِْْذ اْو اْْل ْرضِْْالس م و اتِْْب ِديعْ ْاْلم ن انْ   و اْْلِْكر امِْْاْلْ َل 

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 

bahwasanya segala pujian hanya milik-Mu, tiada ilah yang 

hak, kecuali Engkau satu-satunya, tiada sekutu bagi-Mu, 

Maha Pemberi karunia, Maha Pencipta langit dan bumi, 

Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan."  

Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,  

ْبِوِْْس ِئلْ ْو ِإذ اْأ ج ابْ ْبِوِْْد ِعيْ ِْإذ اْال ِذيْاْْل ْعظ مِْْاّلل ِِِْْبْسمِْْاّلل ْ ْس أ ْلتْ ْل ق دْْ
 أ ْعط ى

"Sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan 

nama-Nya yang paling agung, yang apabila dipanjatkan 

doa dengannya niscaya Dia akan mengabulkan dan apabila 

dipanjatkan permohonan dengannya pasti Dia akan 

memberi. 

 



 

Al-Mannaan (Maha Pemberi karunia) artinya Yang banyak 

melimpahkan karunia, agung pemberian-Nya, luas 

kebaikan-Nya, yang terus mengucurkan rezeki kepada para 

hamba-Nya, mendekatkan kenikmatan kepada mereka 

sebagai karunia dan kemuliaan dari-Nya, tiada yang Secara 

mutlak dapat mencurahkan karunia, kecuali Allah semata, 

Yang memulai memberi sebelum diminta. Bagi-Nya, segala 

karunia untuk seluruh hamba-Nya, tiada karunia dari seorang 

pun hamba untuk-Nya. Mahatinggi Allah dengan ketinggian 

yang sebesar-besarnya. Semua itu adalah perkara yang dapat 

disaksikan oleh makhluk seluruhnya, baik yang berbakti 

maupun yang durhaka, dari limpahan pemberian-Nya, 

keluasan karunia-Nya, kemuliaan tangan-Nya, keindahan 

ciptaan-Nya, kelapangan rahmat-Nya, kebaikan dan 

kelembutan-Nya, pengabulanNya terhadap doa orang-orang 

yang tertindas dan Dia menyingkap kesulitan orang-orang 

yang tertimpa kesedihan, menolong orang-orang yang 

membutuhkan bantuan, menolak ujian dan cobaan setelah 

tuntas sebab-sebabnya, memalingkan ujian tersebut sebelum 

menimpanya, dan kelembutan-Nya dalam semua itu hingga 

mencapai segala hal yang tak dapat dijangkau oleh 

angan-angan.  

Di antara keagungan karunia-Nya Ta’ala adalah 

hidayah-Nya yang khusus bagi hamba-hamba-Nya menuju 



 

jalan agama Islam, pembelaan-Nya terhadap mereka dengan 

pembelaan yang sebaik-baiknya, penjagaan-Nya terhadap 

mereka agar tidak terjerumus ke lembah dosa-dosa, Dia 

memberikan mereka kecintaan terhadap iman dan 

menjadikannya indah di hati-hati mereka, Dia membuat 

kekufuran, perbuatan fasik, dan maksiat menjadi dibenci oleh 

mereka, menjadikan mereka termasuk orang-orang yang 

mendapat petunjuk, menetapkan di hati-hati mereka 

keimanan dan mengokohkannya dengan ruh dari-Nya, Dia 

menamakan mereka dengan muslimin sebelum diciptakannya 

mereka dan Dia telah menyebut-nyebut mereka sebelum 

mereka menyebut-Nya, Dia memberi kepada mereka sebelum 

mereka meminta, mengenalkan tentang nama-nama-Nya 

kepada mereka, Dia memerintahkan mereka dengan berbagai 

perintah sebagai bentuk rahmat dan kebaikan dari-Nya kepada 

mereka, Dia tidak membutuhkan mereka, dan Dia melarang 

mereka dari berbagai hal yang dilarang sebagai bentuk 

penjagaan dan pemeliharaan bagi mereka, bukan karena kikir 

dari-Nya untuk mereka, menurunkan firman-Nya dengan 

perkataan yang paling lembut dan paling manis, menasihati 

mereka dengan sebaik-baiknya nasihat, memberikan wasiat 

kepada mereka dengan wasiat paling sempurna, 

memerintahkan mereka dengan sifat-sifat paling mulia dan 

melarang mereka dari perbuatan dan perkataan paling buruk, 

Dia memperlihatkan bagi mereka tanda-tanda kekuasaan dan 



 

memberikan untuk mereka permisalan, melapangkan bagi 

mereka jalan-jalan untuk mengetahui dan mengenali-Nya, Dia 

bukakan bagi mereka jalan-jalan hidayah, memperkenalkan 

kepada mereka sebab-sebab yang dapat mendekatkan mereka 

kepada keridhaan-Nya dan menjauhkan mereka dari 

amarah-Nya, dan hal-hal lain dari aneka ragam kenikmatan 

dan macam karunia-Nya, yang Dia berfirman,  

 ُت ْص وى اْلْ ْاّللِّْْنِْعم ةْ ْتـ ع دُّواْْْو ِإن
”Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya 

kamu tak dapat menentukan jumlahnya." (QS. 

An-Nahl/16:18) 

 اّللِّْْف ِمنْ ْنِّْعم ةْ ْمِّنِْبك مْو م ا
"Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari 

Allah-lah ( datangnya)," (QS. An-Nahl/16:53)  

Barangsiapa yang ingin menelaah pokok-pokok karunia, 

maka hendaklah ia senantiasa memusatkan pandangan pada 

taman-taman Al-Qur'an dan hendaklah ia memperhatikan apa 

yang Allah sebutkan berkali-kali di dalamnya yang berupa 

aneka ragam kenikmatan-Nya yang agung, pemberian-Nya 

yang mulia, dan karunia-Nya yang besar.  

Allah Ta’ala telah mengingatkan para hamba-Nya dengan 

karunia hidayah kepada agama ini dan mengeluarkan mereka 



 

dari gelap gulitanya kesyirikan dan kekufuran terhadap Rabb 

semesta alam. Allah Ta’ala berfirman,  

ْأ ْلق ىِْلم نْْْتـ ق ول واْْْو لْ ْفـ تـ بـ يـ ن واْْْاّللِّْْس ِبيلِِْْفْْض ر بـْت مِْْْإذ اْآم ن واْْْال ِذينْ ْأ يُـّه اْيْ 

تـ غ ونْ ْم ْؤِمناْ ْل ْستْ ْالس َل مْ ِْإل ْيك مْ  ْم غ اِنْ ْاّللِّْْف ِعندْ ْالدُّنـْي اْاْلْ ي اةِْْع ر ضْ ْتـ بـْ
ِْب اْك انْ ْاّلّلْ ِْإنْ ْفـ تـ بـ يـ ن واْْْع ل ْيك مْْْاّلّلْ ْف م نْ ْقـ ْبلْ ْمِّنْك نت مْك ذ ِلكْ ْك ِثري ةْ 

 خ ِبرياْ ْتـ ْعم ل ونْ 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi 

(berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah 

kamu mengatakan kepada orang yang Mengucapkan 

"salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mu'min"  (lalu 

kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta 

benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta 

yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu 

Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka 

telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan." (QS. An-Nisa‘/4:94)  

Allah juga berfirman,  

م ك مْع ل يْ َْت  نُّواْل ْْق لْأ ْسل م واْأ نْْْع ل ْيكْ ْم نُّونْ ـيْ  ْع ل ْيك مَْْْي  نُّْْاّلل ْ ْب لِِْْإْسَل 
 ص اِدِقيْ ْك نت مِْْْإنِْلْْلَِي انِْْى د اك مْْْأ نْْ

"Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan 

keislaman mereka. Katakanlah: "Janganlah kamu merasa 



 

telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, 

sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat 

kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika 

kamu adalah orang-orang yang benar." (QS. 

Al-Hujurat/49:17)  

ْاّلل ْ ْو ل ِكنْ ْأ ب داْ ْأ ح دْ ْمِّنِْْْمنك مْز ك اْم اْو ر ْْح ت وْ ْع ل ْيك مْْْاّلل ِْْف ْضلْ ْو ل ْول ْ
يعْ ْو اّلل ْ ْي ش اءْ ْم نْيـ ز كِّي  ع ِليمْ َْسِ 

"Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya 

kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari 

kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar 

itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa 

yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar, Maha 

Mengetahui." (QS. An-Nur/24:21)  

َي انْ ِْإل ْيك مْ ْح ب بْ ْاّلل ْ ْو ل ِكنْ  ْاْلك ْفرْ ِْإل ْيك مْ ْو ك ر هْ ْقـ ل وِبك مِْْْفْْو ز يـ ن وْ ْاْْلِ
ْالر اِشد ونْ ْى مْ ْأ ْول ِئكْ ْو اْلِعْصي انْ ْو اْلف س وقْ  ْو اّلل ْ ْو نِْعم ةْ ْاّلل ِْْمِّنْ ْف ْضَلْ .

 ح ِكيمْ ْع ِليمْ 

"Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan 

menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan 

kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. 

Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, 

sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha 



 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Hujurat/49:7-8)  

Allah Ta’ala mengingatkan mereka dengan karunia 

diutusnya para rasul Alaihimushshalatu wassalam dan Dia 

memuliakan umat ini dengan mengutus seorang rasul pilihan 

dan nabi terbaik Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Firman-Nya,  

 الط اغ وتْ ْو اْجت ِنب واْْْاّلّلْ ْاْعب د واْْْأ نِْْر س ولْ ْأ م ةْ ْك لِِّْْفْْبـ ع ثْـن اْو ل ق دْْ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada 

tiap-tiap umat (untuk menyerukan) "Sembahlah Allah 

(saja), dan jauhilah Thagut itu." (QS. An-Nahl/16:36)   

 ن ِذيرْ ِْفيه اْخَل ِْْإل ْْأ م ةْ ْمِّنْْْو ِإن

"Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada 

padanya seorang pemberi peringatan." (QS. Fathir/35:24)  

ل وْأ نف ِسِهمْْْمِّنْْْر س ولْ ِْفيِهمْْْبـ ع ثْ ِْإذْْْاْلم ؤِمِنيْ ْع ل ىْاّلّلْ ْم نْ ْل ق دْْ ْع ل ْيِهمْْْيـ تـْ
تِوِْ ْض َللْ ْل ِفيْقـ ْبلْ ِْمنْك ان واْْْو ِإنْو اْلِْْكم ةْ ْاْلِكت ابْ ْو يـ ع لِّم ه مْ ْو يـ ز كِّيِهمْْْآي 
 مُِّبيْ 

"Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada 

orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang 

Rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari 

kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada 



 

mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan 

mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur’an) dan 

Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (QS. Ali 

Imran/3:164) 

Allah Ta’ala mengingatkan pula dengan karunia 

kemenangan bagi para Nabi-Nya Alaihimushshalatu wassalam 

dan para hamba-Nya yang beriman. Allah Ta’ala berfirman, 

ن اُه  ا.ْو ى ار ونْ ْم وس ىْع ل ىْم نـ ن اْو ل ق دْْ .ْاْلع ِظيمِْْاْلك ْربِِْْمنْ ْو قـ ْوم ه م اْو َن  يـْ
ى مْْ ْغ الِِبيْ الْْْى مْ ْف ك ان واْو ن ص ْرَن  يـْن اُه  ا .اْلم ْست ِبيْ ْاْلِكت ابْ ْو آتـ يـْن اُه  ا. ْو ى د 

ر اطْ   ْاْلم ْست ِقيمْ ْالصِّ

"Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas 

Musa dan Harun. Dan Kami selamatkan keduanya dan 

kaumnya dari bencana yang besar. Dan Kami tolong 

mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. 

Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. 

Dan Kami tunjuki keduanya kepada jalan yang lurus." (QS. 

Ash-Shaffat/37:114-118)  

ْو َن ْع ل ه مْ ْأ ِئم ةْ ْو َن ْع ل ه مْْْاْْل ْرضِِْْفْْاْست ْضِعف واْال ِذينْ ْع ل ىَّْن  نْ ْأ نْو ن رِيدْ 
ْم اِْمنـْه مْو ج ن ود ُه  اْو ى ام انْ ِْفْرع ْونْ ْو ن رِيْاْْل ْرضِِْْفَْْل  مْْْو َّن  كِّنْ ْ.اْلو ارِِثيْ 
 َْي ْذ ر ونْ ْك ان وا



 

"Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang 

yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan 

mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang 

yang mewarisi (bumi), dan akan Kami teguhkan 

kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami 

perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya 

apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu." (QS. 

Al-Qashshash/28:5-6)  

Selain itu, mengingatkan dengan karunia-Nya kepada 

hamba-hamba-Nya yang beriman dengan dimasukkan ke 

dalam surga dan diselamatkan dari api neraka, dan perasaan 

mereka terhadap karunia yang agung dan keutamaan yang 

besar ini. Firman-Nya,  

ن اْاّلل ْ ْف م نْ  .م ْشِفِقيْ ْأ ْىِلن اِْفْْقـ ْبلْ ْك ن اِْإَنْ ْق ال وا ْع ذ ابْ ْو و ق اَنْ ْع ل يـْ
 ْالر ِحيمْ ْاْلبـ رُّْْى وْ ْإِن وْ ْن ْدع وهْ ْقـ ْبلْ ِْمنْك ن اِْإَنْ .ْالس م ومِْ

"Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu 

berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut 

(akan diazab).” Maka Allah memberikan karunia kepada 

kami dan memelihara kami dari azab neraka. 

Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. 

Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi 

Maha Penyayang." (QS. Ath-Thur/52:26-28)  



 

اَنْ ْال ِذيّْلِلِّْْاْلْ ْمدْ ْو ق ال واْْ اْى د  اَنْ ْأ نْْْل ْولْلِنـ ْهت ِديْ ْك ن اْو م اَِْلـ ذ  ْاّلّلْ ْى د 
ْك نت مِْْْب اْأ ورِثـْت م وى اْاْلْ ن ةْ ْتِْلك مْ ْأ نْو ن ود واِِْْْبْلْ قِّْْر بِّن اْر س لْ ْج اءتْْْل ق دْْ

 تـ ْعم ل ونْ 

"Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah 

menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali 

tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi 

kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul 

Rabb kami, membawa kebenaran. " Dan diserukan kepada 

mereka: "Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, 

disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." (QS. 

Al-A'raf/7:43) 

Barangsiapa yang mengenal Rabbnya Ta’ala dengan nama 

yang agung ini dan bahwasanya Dia adalah Yang Maha 

Mengatur karunia dan pemberian serta Pemilik segala 

pemberian dan kenikmatan, maka hal tersebut mengharuskan 

dirinya untuk memuji Rabbnya atas segala kenikmatan dan 

bersyukur kepada-Nya atas keutamaan dan pemberian-Nya 

 و اِلد يْ ْو ع ل ىْع ل يْ ْأ نـْع ْمتْ ْال ِتْْنِْعم ت كْ ْأ ْشك رْ ْأ نْْْأ ْوزِْعِنْْر بِّْ

"la berdo'a: "Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 

nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan 

kepada ibu bapakku." (QS. Al-Ahqaf/46:15) 



 

Allah Ta’ala telah memerintahkan hamba-hamba-Nya 

untuk bersyukur dan melarangnya dari kufur nikmat, dan Dia 

menyanjung haInba-hamba-Nya yang mau bersyukur seraya 

menjanjikan kepada mereka dengan balasan yang terbaik. Dia 

menjadikan syukur tersebut sebagai sebab bertambahnya 

keutamaan dan pemberian, sebagai penjaga dan pemelihara 

pemberian dan kenikmatan. Allah Ta’ala berfirman,  

ن ك مْْْش ك ْرت ْْْل ِئنْر بُّك مَْْْت  ذ نْ ْو ِإذْْ  ل ش ِديدْ ْع ذ اِبِْْإنْ ْك ف ْرت ْْْو ل ِئنْْل زِيد 

"Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu mema'lumkan: 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 

sangat pedih." (QS. Ibrahim/14:7) 

Demikian pula mengharuskan dirinya untuk tidak memakai 

nikmat Allah Ta’ala dan karunia-Nya tersebut untuk 

bermaksiat kepada-Nya, dan agar tidak menyandarkan 

kenikmatan itu, melainkan kepada Yang Maha Pencurah 

karunia semata, dialah Allah tiada sekutu bagi-Nya. sebagai 

bentuk penyelisihan terhadap mereka yang berkata,  

 اْلك اِفر ونْ ْو أ ْكثـ ر ى مْ ْي نِكر ونـ ه اْث ْ ْاّللِّْْنِْعم تْ ْيـ ْعرِف ونْ 

"Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka 

mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah 



 

orang-orang yang kafir." (QS. An-Nahl: 83)  

Yakni dengan menyandarkan kenikmatan kepada selain 

Dzat Yang Maha Pemberi kenikmatan.  

Ya Allah, hanya milik-Mu semata segala pujian sebagai rasa 

syukur dan milik-Mu semata, segala karunia sebagai bentuk 

keutamaan. Kepada-Mu semata, segala pujian atas agama 

Islam dan kepada-Mu Semata, segala pujian atas keimanan. 

Kepada-Mu semata, segala pujian atas nikmat Al-Qur'an dan 

kepada-Mu semata, segala pujian atas nikmat keluarga, harta, 

dan keselamatan. Kepada-Mu semata, segala pujian atas 

segala kenikmatan yang telah Engkau curahkan kepada kami 

dahulu dan sekarang, yang tidak tampak dan yang nampak, 

secara khusus dan umum. Bagi-Mu semata, segala pujian atas 

semua itu dengan pujian yang baik, melimpah lagi penuh 

berkah. Ya Allah, bagi-Mu semata, segala pujian hingga 

Engkau ridha. Demikian pula, bagi-Mu semata, segala pujian 

wahai Rabb kami apabila Engkau telah ridha.[] 


