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BAB III 

AMANAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR 

A. Pengertian Amanah dalam Tafsir Al-Azhar 

Amanah berasal dari kata a-mu-na – ya’munu – amn[an – wa amanatan 

yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Kata kerja ini berakar dari huruf hamzah, 

mim, dan nun yang makna pokoknya adalah aman, tenteram dan hilang rasa takut. 

Dan amanah dibagi dua adalah: 

1. Secara Bahasa, amanah dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau 

kepercayaan. Amanah juga  bermakna titipan (al-Wadi’ah). Amanah adalah lawan 

dari khianat. Amanah terjadi diatas ketaatan, ibadah, memenuhi (al-Wafa’), dan 

kepercayaan (atsiqah). 

2. Secara Definisi syar’I 

Seorang muslim memenuhi apa yang dititipkankan  kepadanya.  

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’: 58 

¨βÎ) ©! $# öΝä.ã�ãΒù' tƒ βr& (#ρ –Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $ yγ Î=÷δr& #sŒ Î)uρ ΟçFôϑs3 ym t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
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Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”1 

Ayat di atas menurut al-Hafizh Ibnu Katsir didalam tafsirnya: “Banyak 

ahli-ahli tafsir telah memperkatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan 

dengan diri Usman bin Thalhah.2    

Ayat di atas juga menegaskan bahwa amanah tidak hanya menyangkut 

urusan material dan hal-hal yang bersifat fisik. Kata-kata adalah amanah. 

Menunaikan hak Allah adalah amanah. Memperlakukan sesama insan secara baik 

adalah amanah. Ini di perkuat dengan perintah-Nya: “Dan apabila kalian 

menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menetapkan hukum 

dengan adil.”3  

Dapat dilihat dalam bacaan ayat bahwasanya Usmanlah yang lebih ahli 

tentang amanah itu. Baik oleh karena itu memang haknya sebagai hasil 

keputusaan orang tua-tua, atau karena dalam hal yang demikian itu dialah dapat 

dipercaya buat memagang amanah. Memang, dalam perkara amanah, terlepas dari 

haknya menerima pusaka turunan, dapatlah Usman bin Thalhah dipercaya. Sebab 

dia adalah salah seorang Muhajirin yang meninggalkan Makkah, menuruti 

Rasulullah SAW bersama Khalid bin Walid dan ‘Amr bin al-Ash. Dan diapun 

terkenal sebagai salah seorang sahabat Rasulullah yang terkemuka.4 Memang, ayat 

inilah ajaran Islam yang wajib dipegang oleh penguasa-penguasa, memberikan 

amanah hendaklah kepada ahlinya. Orang yang akan diberi ditangggungjawab 
                                                           

1 Lihat: Qs. An-Nisa’: 58, hlm. 87.  
2 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz. IV,V,VI, Cet. 1; Jakarta: Panjimas, 1983, hlm. 116. 
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Ar-Rahman, dalam Surah An-

Nisa’: 58, hlm. 87. 
4 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz. IV,V,VI, Cet. 1; Jakarta: Panjimas.1983, hlm. 120. 
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dalam satu tugas, hendaklah yang sanggup dan bisa dipercaya memegang tugas 

itu.5 

Dan keadilan dalam hukum itu merupakan salah satu amanah besar. Itu 

juga diperjelas dengan sabda Rasulullah SAW. Yang artinya: 

“Setiap kalian adalah pemimpin dan karenanya akan diminta 

pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Amir adalah pemimpin dan akan 

diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Lelaki adalah pemimpin di tengah 

keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang 

wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya dan ia akan 

diminta pertanggungjawaban tentangnya. Seorang hamba adalah pemimpin atas 

harta tuannya dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang itu. Dan setiap 

kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.” (Muttafaq 

‘Alaih) 6 

Dan Allah SWT berfirman:   

$ ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t�tã sπtΡ$ tΒF{ $# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ÉΑ$ t6Éf ø9$# uρ š ÷ t/r' sù βr& 

$ pκs]ù=Ïϑøt s† z ø)x"ô© r& uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγn=uΗxq uρ ß≈ |¡Ρ M}$# ( …çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ YΒθè=sß Zωθ ßγy_ ∩∠⊄∪  

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat 

itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh.” (Qs. Al-Ahzab: 

72). 
                                                           

5 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz IV,V,VI, Cet. 1; Jakarta: Panjimas.1983, hlm. 120. 
6 Hadits Sahih (Bukhari dan Muslim). 
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Ayat terakhir daripada surat al-Ahzab ini patutlah kita sebutkan ayat 

amanah. Tuhan hendak menjelaskan kepada kita dengan perantaraan Rasul-Nya 

bagaimana tinggi nilai amanah. 

 Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, maka engganlah semuanya akan memikulnya 

dan mereka merasa berat daripadanya.”(pangkal ayat 72).  

Artinya bahwa pernahlah Allah memanggil ketujuh lapis langit, lalu tuhan 

menawarkan kepadanya, apakah dia sanggup memikul amanah yang akan 

diletakkan Tuhan ke atas dirinya. Langit dengan segala hormatnya telah menolak 

tawaran itu karena amanah itu sangatlah beratnya. Memintalah langit agar dia 

dibiarkan sebagaimana yang sekarang saja, tempat bintang-bintang menembus 

angkasa dengan cahayanya di waktu malam dan matahari beredar menurut ukuran 

waktunya untuk mengadakan siang.7 

Dari nash-nash al-Qur’an dan sunnah di atas nyatalah bahwa amanah tidak 

hanya terkait dengan harta dan titipan benda belaka. Amanah adalah urusan besar 

yang seluruh semesta menolaknya dan hanya manusialah yang diberikan kesiapan 

untuk menerima dan memikulnya. Jika demikian, pastilah amanah adalah urusan 

yang terkait dengan jiwa dan akal. Amanah besar yang dapat kita rasakan dari 

ayat di atas adalah melaksanakan berbagai kewajiban dan menunaikannya 

sebagaimana mestinya. 

Rasulullah SAW. Bersabda: 

                                                           
7 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XXII, Cet. I; Jakarta: Panjimas.1983, hlm.111. 
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Artinya: “Tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah; dan 

tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji.” (HR. Ahmad dan Ibnu 

Hibban dari Hadits Anas bin Malik).8 

Amanah adalah kata yang sering dikaitkan dengan kekuasaan dan materi. 

Namun sesungguhnya kata amanah tidak hanya terkait dengan urusan-urusan 

seperti itu. Secara syar’i, amanah bermakna: menunaikan apa-apa yang dititipkan 

atau dipercayakan.  

Itulah makna yang terkandung dalam firman Allah SWT.: 

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan 

amanah-amanah kepada pemiliknya; dan apabila kalian menetapkan hukum di 

antara manusia hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil.” (Qs. An-Nisa’: 

58)  

Ayat di atas menegaskan bahwa amanah tidak melulu menyangkut urusan 

material dan hal-hal yang bersifat fisik.  

Kata-kata adalah amanah. Menunaikan hak Allah adalah amanah. 

Memperlakukan sesama insan secara baik adalah amanah. Ini di perkuat dengan 

perintah-Nya : 

Artinya: “Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia 

hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil.”9  

Dan keadilan dalam hukum itu merupakan salah satu amanah besar. Itu 

juga di perjelas dengan sabda Rasulullah SAW.:  

                                                           
8 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz IV,V,VI, Cet. I; Jakarta: Panjimas.1983, hlm. 127. 
9 Lihat: Qs. an-Nisa’: 58, hlm. 87. 
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Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan karenanya akan diminta 

pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya”. (Muttafaqun ‘Alaih). 

Amir adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang 

mereka. Lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia akan diminta 

pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah 

suaminya dan atas anak-anaknya dan ia akan diminta pertanggungjawaban 

tentangnya.  

Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan diminta 

pertanggungjawaban tentang itu. Maka dari itu Rasulullah SAW. Bersabda: 

Artinya: “Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang 

kepemimpinannya.” (Muttafaqun ‘Alaih).  

Dan Allah SWT. Berfirman:  

Artinya: “Sesungguhnya Kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, 

dan gunung-gunung. Namun mereka menolak dan khawatir untuk memikulnya. 

Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim 

lagi amat bodoh.” (Qs. al-Ahzab: 72).  

Ayat  di atas menjelasakan bahwa langit, bumi dan gunung-gunung 

menolak lantaran ketujuh langit telah menyatakan tidak sanggup, Tuhan pun 

memanggil bumi kepadanya pula ditawarkan agar suka menerima amanah itu. 

Maka bumi pun menyatakan pula penolakannya karena tanggungjawab memikul 

amanah itu terlalu amat berat. Sedangkan langit yang lebih tinggi naungan bumi, 

lagi tidak sanggup, betapa bumi. Maka Tuhan pun memanggil gunung-gunung 
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menawarkan amanah itu pula. Apalagi gunung-gunung yang menjadi pasak bumi 

itu semuanya pun menyatakan keengganannya.10 

Dari nash-nash al-Qur’an dan sunnah di atas nyatalah bahwa amanah tidak 

hanya terkait dengan harta dan titipan benda belaka. 

Amanah adalah urusan besar yang seluruh semesta menolaknya dan hanya 

manusialah yang diberikan kesiapan untuk menerima dan memikulnya. Jika 

demikian, pastilah amanah adalah urusan yang terkait dengan jiwa dan akal. 

Amanah besar yang dapat kita rasakan dari ayat di atas adalah melaksanakan 

berbagai kewajiban dan menunaikannya sebagaimana mestinya. 

B. Bentuk - Bentuk Amanah 

 Sebagaimana definisi amanah yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

amanah adalah segala hal yang dipercayakan oleh Allah SWT kepada sesama 

hamba untuk dijaga dan dilaksanakan. Secara garis besar bentuk-bentuk amanah 

akan dijelaskan ada beberapa hal yang menjadi penekanan amanah berdasarkan 

ayat-ayat al-Qur’an antara lain:  

1. Pekerjaan 

  Amanah merupakan pekerjaan yang amat berat, bahkan  langit, bumi dan 

gunung-gunung tidak mau menerima amanah ketika ditawari, bukan karena 

ketidakloyalan mereka terhadap Allah SWT., akan tetapi ketidaksiapan mereka 

memikul beban amanah. 

                                                           
10 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz. XXII, Cet. I; Jakarta: Panjimas.1983, hlm.111. 
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  Amanah dalam bentuk pekerjaan meliputi berbagai macam pekerjaan, baik 

amanah tersebut dari oleh Allah SWT., seperti tugas menyampaikan risalah yang 

dibebankan kepada malaikat Jibril as. sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya atau amanah sebagai penerima risalah atau menjadi nabi dan rasul 

sebagaimana pembahasan ayat-ayat yang terkait dengan amanah yang dimiliki 

para nabi.  

  Menurut al-Razi, amanah secara umum dapat dibagi dalam tiga bagian 

besar, yaitu:  

A. Amanah hamba terhadap Allah, yaitu apa yang telah dijanjikan hamba untuk 

dijaga yakni segala bentuk perintah dan larangan Allah SWT. terhadap hambanya 

dan menggunakan anggota badan terhadap apa yang bermanfaat baginya dan 

mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Segala bentuk maksiat merupakan 

pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT., menurut Ibn ‘Umar sebagaimana 

yang dikutip al-Razi, amanah terhadap Tuhan sangat luas cakupannya. Setiap 

anggota tubuh merupakan amanah Tuhan. Lidah misalnya tidak bisa digunakan 

untuk berdusta, gibah, adudomba, kekafiran, bid’ah dan fungsi-fungsi lain yang 

tidak semestinya. Dengan demikian, anggota badan jika digunakan bukan pada 

fungsinya maka termasuk pengkhianatan terhadap amanah.11            

B. Amanah hamba terhadap hamba lain, yaitu menjaga amanah terhadap makhluk 

lain, seperti pengembalian titipan, tidak melakukan penipuan dalam bentuk 

apapun, menjaga rahasia dan segala bentuk kewajiban individu, pemerintah, 

keluarga dan kerabat. Menurut al-Razi, termasuk dalam bentuk amanah ini adalah 

                                                           
11 Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, Op. Cit., Juz. X, hlm. 145. 
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keadilan pemerintah terhadap rakyatnya dan keadilan ulama terhadap masyarakat 

dengan tidak menjadikan mereka orang yang fanatik sesat.          

C. Amanah hamba terhadap dirinya, yaitu memilih sesuatu yang bermanfaat dan 

yang paling layak untuk dirinya dalam masalah agama dan dunia serta tidak 

melakukan sesuatu karena dorongan syahwat dan amarah. 

 Berbeda dengan al-Razi, Muhammad ‘Abduh sebagaimana yang dikutip 

Rasyid Ridha ketika menafsirkan ayat tentang amanah mengatakan bahwa amanah 

dibagi dalam dua bagian, yaitu amanah ilmu pengetahuan dan amanah harta 

benda.12 

 Pada ayat yang lain dijelaskan bahwa amanah dalam bentuk pekerjaan 

tidak hanya diberikan oleh Allah SWT., akan tetapi juga bisa datang dari sesama 

makhluk dalam urusan duniawi dan tidak terkait dengan harta benda, seperti 

permintaan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka agar dipercaya 

menjaganya dalam permainan. Dan Allah berfirman: 

(#θä9$ s% $ tΡ$ t/r' ¯≈ tƒ $ tΒ y7s9 Ÿω $ ¨Ζ0Βù' s? 4’ n?tã y# ß™θãƒ $ ¯Ρ Î)uρ …ã& s! tβθßs ÅÁ≈ oΨ s9 ∩⊇⊇∪  

  Artinya: Mereka berkata: “Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak 

mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal Sesungguhnya kami adalah orang-

orang yang mengingini kebaikan baginya.” (Qs. Yusuf: 11)13 

 Senada dengan ayat di atas bahwa amanah ada yang terkait dengan 

penjagaan semata dan tidak terkait dengan harta benda. Ini hadits Rasulullah 

SAW. tentang menjaga rahasia. 

                                                           
12 Muhammad Rasyid ibn’Ali Rida, Op. Cit., Juz. V, hlm. 140. 
13 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cit., hlm. 349. 
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  َحْولَُه فـَُهَو أََمانَةِإَذا ُحدَث اِإلْنَساُن َحِديثًا َواْلُمَحدُث يـَتَـَلفُت 

  Artinya: “Jika seseorang diceritakan tentang sesuatu/rahasia dan orang 

yang bercerita telah pergi darinya maka cerita itu menjadi amanah baginya”.14 

  Sedangkan pada yang ayat lain, Allah SWT., menjelaskan tentang amanah 

dari sesama makhluk dalam bentuk pekerjaan yang bersifat materi antara lain:  

÷βÎ* sù z ÏΒr& Νä3 àÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ ÏjŠ xσã‹ù=sù “Ï% ©!$# z Ïϑè? øτ$# …çµtFuΖ≈ tΒr&  

  Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)”.15 

 Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa membayar hutang 

merupakan amanah, karena pada dasarnya hutang-piutang yang terjadi seharusnya 

dikwitansikan agar ada bukti. Kalaupun tidak bisa dikwitansikan, maka 

seharusnya ada barang yang digadaikan sebagai bentuk kominten membayar 

hutang. Dan kalau hal tersebut juga tidak ada, maka hutang merupakan amanah 

yang harus ditunaikan. 

2. Hukum 

 Meskipun hukum bagian dari pekerjaan, akan tetapi pemakalah cenderung 

mengkhususkan pembahasannya, kaitannya dengan kekurangsadaran manusia 

terhadap amanah dalam bidang hukum. Dalam al-Qur’an, ada dua ayat yang 

                                                           
14 Abu ‘Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, Op. Cit., Juz. III, hlm. 352. 
15 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cit., hlm. 71. 
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mengarah pada amanah dalam masalah hukum.16 Salah satu di antaranya adalah 

Qs. An-Nisa’: 58: 

¨βÎ) ©! $# öΝä.ã�ãΒù' tƒ βr& (#ρ –Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $ yγ Î=÷δr& #sŒ Î)uρ ΟçFôϑs3 ym t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

βr& (#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $ −ΚÏèÏΡ / ä3 ÝàÏètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ Jè‹Ïÿ xœ #Z��ÅÁ t/  

  Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.17 

Pada ayat tersebut di atas, bahwa dalam membangun pemerintahan, 

prinsip yang dilakukannya adalah amanah dan ‘adl-la. Amanah merupakan asas 

hukum Islam pertama sedangkan ‘adl-la adalah asas kedua, sehingga keduanya 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain.18n 

Dan juga dari aspek bentuk penafsirannya, Tafsir Al-Azhar karya Buya 

Hamka ini memakai bentuk pemikiran (ar-ra’yu). Hal ini dapat dibuktikan dari 

hasil penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, sebagai contoh dalam 

penafsiran surat ‘Abasa ayat 31-32, yaitu Beliau menafsirkan buah-buahan 

sebagai mangga, rambutan, durian, duku, dan langsat. 

                                                           
16 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz. IV, Cet, I; Jakarta: Panjimas, 1983 hlm. 117. 
17 Kementerian Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemah Ar-Rahman, Qs. 

An-Nisa’: 58, hlm. 87. 
18 Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, al-Tafsir al- Munir fi al-‘Aqidah wa al-syari’ah wa al-

Manhaj, Juz. V (Cet. II; Damsyiq: Dar al- Fikr al- Mu’asir, 1418 H.), hlm. 120.   
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Dan ada juga di jelaskan berbagai macam bentuk amanah menurut Hamka 

terutama yang terkandung dalam surah An-Nisa’ ayat 58, berikut akan saya tulis 

dan saya jelaskan bentuk-bentuk amanah menurut Hamka diantaranya : 

1). Amanah Allah terhadap hambanya yaitu seorang hamba harus menjalankan 

segala sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang 

dilarangnya, misalnya : shalat, puasa, zakat, haji, shadaqah, dan lain sebagainya. 

Serta menjadikannya menuju jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

2). Amanah seorang hamba terhadap sesamanya yaitu misalkan seorang hamba 

dititipkan sebuah barang yang harus dilaksanakan seorang hamba tersebut adalah 

menjaga dan memelihara barang tersebut, kemudin mengembalikan barang titipn 

tersebut dalam keadaan utuh dan tidak kekurangan sedikitpun terhadap barang 

titipan tersebut. 

3). Amanah terhadap diri sendiri yaitu selalu melakukan perbuatan yang 

bermanfaat bagi dirinya sendiri baik untuk dunianya ataupun agama, serta tidak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan dirinya 

untuk dunia dan akhiratnya.19 

4). Amanah Syahadah yaitu persaksian terhadap agama Islam yang ada di dalam 

jiwa, lang yang utama dalam amanah Syahadah yang harus dilakukan adalah 

sebuah usaha sehingga menjadi realita bagi manusia, sedangkan realita ada dalam 

jiwa menjadi sebuah gambarn iman bagi manusia dan iman akan membentuk jiwa 

menjadi teladan yang sempurna dalam berakhlak. Iman merupakan persaksian 

terhadap agama Islam dalam jiwa, serta juga dapat berpengaruh bagi orang lain. 
                                                           

19 Dikutip dari Dasuki Hafizh, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Dana Bhakti Wakaf, 
Yogyakarta: 1990. 
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Jadi, amanah Syahadah merupaka suatu usaha dan jihad untuk meneguhkan iman 

manusia. 

5).lAmanah dalam bermu’ammalah yaitu aturan-aturan dalam menata antar 

hubungan manusia misalnya: berupa titipan materi, kesetiaan rakyat kepada 

pemimpin, kesetiaan pemimpin kepada rakyat. Jadi, amanah dalam 

bermuammalah ini saling menjaga kepercayaan antara sesama manusia.20 

6).jAmanah mengamalkan kitab suci yaitu amanah yang harus dilaksanakan 

sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur’an, karena Allah SWT. sebagai yang 

menuntun dan memerintah, agar manusia berusaha melaksanakan amanah secara 

sempurna dan tepat waktu.21 

7).jAmanah Fitrah yaitu Allah menjadikan fitrah manusia senantiasa cenderung 

kepada tauhid, kebenaran, dan kebaikan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-

A’raf: 172, yang artinya: 

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari 

sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 

berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul, (Engkau 

Tuhan kami) kami menjadi saksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari 

kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-

orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”22 

Akan tetapi adanya fitrah bukanlah jaminan bahwa setiap orang akan 

selalu berada dalam kebenaran dan kebaikan. Sebab fitrah bisa saja terselimuti 

                                                           
20 Dikutip dari Sayid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Fi Qur’an, Durusy-Syuruq, Bairut: 1992. 
21 Dikutip dari M Quraish Sihab, Tafsir Al-Mishbah, Lentera Hati, Jakarta: 2002. 
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjmahnya Ar-Rahman, dalam Surah  Al-

A’raf: 172, hlm. 173. 
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kepekatan hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati. Untuk itulah manusia harus 

memperjuangkan amanah fitrah tersebut agar fitrah tersebut tetap menjadi 

kekuatan dalam menegakkan kebenaran. 

8).lAmanah Taklif Syar’i yaitu amanah yang diembankan oleh syari’at. Allah 

SWT. telah menjadikan ketaatan terhadap syariatnya sebagai batu ujian 

kehambaan seseorang kepada-Nya. Rasulullah SAW. bersabda:  

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menetapkan fara-idh (kewajiban-kewajiban), 

maka janganlah kalian mengabaikannya; menentukan batasan-batasan (hukum), 

maka janganlah kalian melanggarnya; dan mendiamkan beberapa hal karena kasih 

sayang kepada kalian dan bukan karena lupa.” (Hadits Shahih).23 

9). Amanah menjadi bukti keindahan Islam yaitu setiap muslim mendapat amanah 

untuk menampilkan kebaikan dan kebenaran Islam dalam dirinya. Rasulullah 

SAW. bersabda:  

Artinya: “Barangsiapa yang menggariskan sunnah yang baik maka dia 

mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang rang yang mengikutinya tanpa 

mengurangi pahalanya sedikit pun.” (Hadits Shahih).24 

10). Amanah Dakwah yaitu selain melaksanakan ajaran Islam, seorang muslim 

memikul amanah untuk menyeru manusia kepada Islam itu. Ia akan terus berusaha 

untuk menyebarkan hidayah Allah kepada segenap manusia. Amanah ini tertuang 

                                                           
23 Hadits Sahih (Bukhari dan Muslim). 
24 Hadits Sahih (Bukhari dan Muslim). 
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dalam ayat-Nya: “Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah25 dan nasihat yang 

baik.” (Qs. an-Nahl: 125).26  

Rasulullah SAW. juga bersabda:  

Artinya: “Jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan usaha Anda, 

maka hal itu pahalanya bagi Anda lebih dibandingkan dengan dunia dan segala 

isinya.”27 

11). Amanah untuk mengukuhkan kalimatullah di muka bumi yaitu tujuannya 

agar manusia tunduk hanya kepada Allah SWT. dalam segala aspek 

kehidupannya. Tentang amanah yang satu ini, Allah SWT. Menegaskan dalam 

surah Asy-Syura’: 13, yang artinya:  

“Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-

Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang 

telah Kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama 

dan janganlah kalian berpecah-belah tentangnya.”28  

12).jAmanah Tafaqquh Fiddin (Mendalami Agama) yaitu untuk dapat 

menunaikan kewajiban, seorang muslim haruslah memahami Islam. Sebagaimana 

Allah SWT. telah menjelaskan dalam surah at-Taubah: 122 yang artinya: 

                                                           
25 Perkataan yang  tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang  hak dan yang 

batil. 
26 Qs. An-Nahl: 125,  hlm. 281. 
27 Al-Hadits.  
28 Lihat:Qs. Asy-Syura: 13, hlm. 484. 
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“Tidaklah sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.”29 

Dan Allah SWT. juga menjelaskan disurah an-Nur: 55 yang artinya: 

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa dia sungguh-sungguh akan 

menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan 

orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi 

mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan 

menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman 

sentosa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 

apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka 

mereka itulah orang-orang yang fasik.”30 

C. Macam dan Karakteristik Amanah 

1. Macam Amanah: 

Islam adalah agama yang sempurna, ia adalah sistem yang mencakup 

IPOLEKSOSBUDHANKAM (Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya serta 

Pertahan dan Keamanan). Islam tidak hanya bicara aqidah atau ibadah saja 

melainkan ia adalah sebuah sistem yang paripurna mencakup aqidah dan ibadah, 

agama dan negara, peradaban dan sosial budaya. 

                                                           
29Lihat: Qs. At-Taubah: 122, hlm. 206. 
30Lihat: Qs. An-Nur: 55, hlm. 357. 
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Oleh karenanya maka amanah yang dibebankan Allah SWT atas seorang 

muslim adalah mengarahkan semua sistem di atas agar sesuai dengan aturan Allah 

SWT, dan membebaskan manusia dari penyembahan manusia atas manusia dalam 

seluruh aspek kehidupan menuju penyembahan kepada Allah SWT. saja, tiada 

sekutu bagi-NYA, untuk-NYA kita beramal dan kepada-NYA kita akan kembali. 

Oleh karena itu, maka amanah yang diberikan kepada manusia ada be 

berapa macam adalah sebagai berikut: 

1.jAmanah Fithrah: Yaitu amanah yang diberikan oleh Sang Pencipta SWT sejak 

manusia dalam rahim ibunya, bahkan jauh sejak dimasa alam azali, yaitu 

mengakui bahwa Allah SWT sebagai RABB/Pencipta, Pemelihara dan 

Pembimbing dijelaskan dalam al-Qur’an surah Al-A’raf: 172. 

øŒ Î)uρ x‹ s{ r& y7•/u‘ . ÏΒ ûÍ_ t/ tΠ yŠ#u ÏΒ óΟÏδÍ‘θßγ àß öΝåκtJ −ƒÍh‘ èŒ öΝèδy‰ pκô−r& uρ #’ n?tã 

öΝÍκÅ¦à"Ρ r& àMó¡s9r& öΝä3 În/t�Î/ ( (#θä9$ s% 4’ n?t/ ¡ !$ tΡ ô‰ Îγx© ¡ χr& (#θä9θ à) s? tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9$# $ ¯Ρ Î) 

$ ¨Ζà2 ô tã #x‹≈ yδ t, Î#Ï"≈ xî ∩⊇∠⊄∪  

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-

anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: 

"Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian 

itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” (Qs. Al-

A’raf: 172).  
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Akan tetapi adanya fitrah bukanlah jaminan bahwa setiap orang akan 

selalu berada dalam kebenaran dan kebaikan. Sebab fitrah bisa saja terselimuti 

kepekatan hawa nafsu dan penyakit-penyakit jiwa (hati). Untuk itulah manusia 

harus memperjuangkan amanah fitrah tersebut agar fitrah tersebut tetap menjadi 

kekuatan dalam menegakkan kebenaran. 

2.jAmanah Syari’ah/Din: Yaitu untuk tunduk patuh pada aturan Allah SWT dan 

memenuhi perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA, barangsiapa yang tidak 

mematuhi amanah ini maka ia zhalim pada dirinya sendiri, dan bodoh terhadap 

dirinya, maka jika ia bodoh terhadap dirinya maka ia akan bodoh terhadap RABB-

nya (Qs. Al-Ahzab: 33/72). 

$ ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t�tã sπtΡ$ tΒF{ $# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ÉΑ$ t6Éf ø9$# uρ š ÷ t/r' sù βr& 

$ pκs]ù=Ïϑøt s† z ø)x"ô© r& uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγn=uΗxq uρ ß≈ |¡Ρ M}$# ( …çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ YΒθè=sß Zωθ ßγy_ ∩∠⊄∪  

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh.” (Qs. Al-Ahzab:72). 

3.jAmanah Hukum/Keadilan: Amanah ini merupakan amanah untuk menegakkan 

hukum  Allah SWT secara adil baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun 

bernegara (Qs. An-Nisa’: 4/58) Makna adil adalah jauh dari sifat ifrath 

(ekstrem/berlebihan) maupun tafrith (longgar/berkurangan). 
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¨βÎ) ©! $# öΝä.ã�ãΒù' tƒ βr& (#ρ –Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $ yγ Î=÷δr& #sŒ Î)uρ ΟçFôϑs3 ym t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# 

βr& (#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $ −ΚÏèÏΡ / ä3 ÝàÏètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $ Jè‹Ïÿ xœ #Z��ÅÁ t/  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa’: 58). 

4.jAmanah Ekonomi: Yaitu bermu’amalah dan menegakkan sistem ekonomi yang 

sesuai dengan aturan syariat Islam, dan menggantikan ekonomi yang bertentangan 

dengan syariat serta memperbaiki kurang sesuai dengan syariat (Qs. Al-Baqarah: 

2/283). 

βÎ)uρ óΟçFΖä. 4’ n?tã 9�x"y™ öΝs9uρ (#ρ ß‰ Éf s? $ Y6Ï?% x. Ö≈ yδÌ�sù ×π|Êθç7ø)̈Β ( ÷βÎ* sù z ÏΒr& 

Νä3 àÒ ÷èt/ $ VÒ ÷èt/ ÏjŠ xσã‹ù=sù “Ï% ©!$# z Ïϑè? øτ$# …çµtF uΖ≈ tΒr& È, −Gu‹ø9uρ ©! $# …çµ−/u‘ 3 Ÿω uρ (#θßϑçGõ3 s? 

nο y‰≈ yγ ¤±9$# 4  tΒuρ $ yγ ôϑçGò6 tƒ ÿ…çµ̄Ρ Î* sù ÖΝÏO#u …çµç6ù=s% 3 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ÒΟŠ Î=tæ ∩⊄∇⊂∪   

 

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

tanggungan yang dipegang31 (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

                                                           
31 barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. 
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menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. 

Al-Baqarah: 283). 

5.jAmanah Sosial: Yaitu bergaul dengan menegakkan sistem kemasyarakatan 

yang Islami, jauh dari tradisi yang bertentangan dengan nilai Islam, menegakkan 

amar ma’ruf dan nahi munkar, menepati janji serta saling menasihati dalam 

kebenaran, kesabaran dan kasih-sayang (Qs. Al-Mukminun: 23/8). 

t Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγ ÏF≈ oΨ≈ tΒL{ öΝÏδÏ‰ ôγtãuρ tβθãã≡u‘ ∩∇∪  

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) 

dan janjinya.” (Qs. Al-Mu’minun: 8). 

6.jAmanah Pertahanan dan Kemanan: Yaitu membina fisik dan mental, dan 

mempersiapkan kekuatan yang dimiliki agar bangsa, negara dan ummat tidak 

dijajah oleh imperialisme kapitalis maupun komunis dan berbagai musuh Islam 

lainnya (Qs. Al-Anfal: 8/27). 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u Ÿω (#θçΡθèƒ rB ©! $# tΑθß™§�9$#uρ (#þθçΡθèƒ rBuρ öΝä3 ÏG≈ oΨ≈ tΒr& öΝçFΡ r& uρ 

tβθßϑn=÷ès? ∩⊄∠∪  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Qs. Al-Anfal: 27). 
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7.jAmanah dakwah adalah untuk melaksanakan ajaran Islam, seorang muslim 

memikul amanah untuk mendakwahkan (menyeru) manusia kepada Islam itu. 

Seorang muslim bukanlah orang yang merasa puas dengan keshalihan dirinya 

sendiri. Ia akan terus berusaha untuk menyebarkan hidayah Allah kepada segenap 

manusia. Amanah ini tertuang dalam al-Qur’an surah An-Nahl: 125 yang artinya:  

“Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik.” (Qs. An-Nahl: 

125).  

Rasulullah SAW. juga bersabda:  

Artinya: “Jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang dengan usaha Anda, 

maka hal itu pahalanya bagi Anda lebih dibandingkan dengan dunia dan segala 

isinya.” (Al-Hadits).  

8.jAmanah untuk mengukuhkan kalimatullah di muka bumi. Tujuannya agar 

manusia tunduk hanya kepada Allah SWT. dalam segala aspek kehidupannya. 

Tentang amanah yang satu ini, Allah SWT. menegaskan: “Allah telah 

mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada 

Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami 

wahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu:  

“ Tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah-belah tentangnya.” (Qs. Asy-

Syura: 13). 

2. Karakteristik Amanah adalah :  

Tafsir al-Azhar merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan 

pengetahuan beliau, yang hampir mencakup semua disiplin ilmu penuh 



81 

 

 

 

berinformasi. Sumber penafsiran yang dipakai oleh Hamka antara lain, al Qur’an, 

hadits Nabi, pendapat tabi’in, riwayat dari kitab tafsir mu’tabar seperti al-Manar, 

serta juga dari syair-syair seperti syair Moh. Ikbal. Tafsir ini ditulis dalam bentuk 

pemikiran dengan metode analitis atau tahlili.  

Karakteristik yang tampak dari tafsir al-Azhar ini adalah gaya 

penulisannya yang bercorak adabi ijtima’i (sosial kemasyarakatan) yang dapat 

disaksikan dengan begitu kentalnya warna setting sosial budaya Minangnya yang 

ditampilkan oleh Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an.  

D. Objek Amanah dalam Tafsir Al-Azhar 

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa objek atau orang yang diberi 

amanah dalam al-Qur’an mencakup beberapa jenis makhluk, antara lain: 

1.  Nabi 

 Dalam al-Qur’an, makhluk yang paling sering disifati dengan amanah 

adalah para nabi dan rasul, sehingga dalam kitab-kitab ilmu kalam, para nabi dan 

rasul memiliki empat sifat yang wajib bagi mereka, seperti al-tablig/ 

menyampaikan risalah kepada umatnya, al-fathanah/memiliki kecerdasan atau 

intelegensia yang tinggi, al-sidq/memiliki kejujuran dan Amanah/dapat dipercaya 

atau memiliki integritas yang tinggi.32 Dengan demikian, sering ditemukan dalam 

beberapa ayat, para rasul menyipati dirinya sebagai al-Amin.  

Nabi Nuh misalnya ketika mengajak kaumnya untuk takut kepada siksaan 

Allah SWT. atas kesyirikan yang mereka lakukan, namun kaum Nuh itu tetap 

                                                           
32 Dalam kitab-kitab tauhid dijelaskan bahwa sifat yang  wajib kepada para rasul ada 4, 

begitu juga sifat yang mustahil kepada mereka, sedangkan sifat yang boleh bagi para rasul ada satu 
sehingga jumlah sifat para rasul ada 9. 
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mendustakan dia dan rasul-rasul sebelumnya, sehingga nabi Nuh mengatakan 

kepada kaumnya:        

Ÿω r& tβθà)−Gs? ∩⊇⊃∉∪ ’ ÎoΤÎ) öΝä3 s9 îΑθß™u‘ × ÏΒr& ∩⊇⊃∠∪   

  Artinya: “Mengapa kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya Aku adalah 

seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu.” (Qs. Asy-Syu’ara’: 106-

107).33 

 Nabi Nuh mengatakan hal tersebut di atas, sebagai bentuk keheranannya 

atas kesyirikan yang mereka lakukan padahal sudah dilarang olehnya dan dia 

termasuk orang yang dikenal terpercaya dan tidak pernah dicurigai oleh 

kaumnya.34  

 Senada dengan Nabi Nuh, Nabi Hud juga mengajak kaumnya agar 

mengenal Allah SWT. dan taat kepada-Nya dengan melakukan hal-hal yang dapat 

mendekatkan diri kepada-Nya dan menjauhkan dari siksaan-Nya, namun mereka 

tetap inkar dan mendustakan Nabi Hud dengan mengatakan seperti apa yang 

dikatakan oleh Nabi Nuh.         

Ÿω r& tβθà)−Gs? ∩⊇⊃∉∪ ’ ÎoΤÎ) öΝä3 s9 îΑθß™u‘ × ÏΒr& ∩⊇⊃∠∪  

  Artinya: “Mengapa kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya Aku adalah 

seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu” (Qs. Asy-Syu’ara’: 106-

107).35 

                                                           
33 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cit., hlm. 581. 
34 Muhammad Tahir ibn ‘syur, al-Tahrir wa al-Tanwir, juz. XIX (Tunis: al-Dar al-

Tunisiyah li al-Nasyr, 1984 M.), hlm. 158. 
35 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cit., hlm. 581. 
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Bahkan pada ayat yang lain, Nabi Hud disebutkan sebagai pemberi 

nasehat yang dapat dipercaya, ketika kaumnya menolak ajakannya untuk 

menyembah Allah SWT dan takut kepada-Nya, akan tetapi kaumnya kemudian 

mengejeknya dengan menuduhnya sebagai orang bodoh dan pendusta, lalu Nabi 

Hud AS menyanggah ejekan itu dengan mengatakan:  

ÉΘöθs)≈ tƒ }§øŠ s9 ’ Î1 ×πyδ$ x"y™ Íh_ Å3≈ s9uρ ×Αθß™u‘  ÏiΒ Éb> §‘ t Ïϑn=≈ yèø9$# ∩∉∠∪ öΝà6 äóÏk=t/é& 

ÏM≈ n=≈ y™Í‘ ’ În1 u‘ O$ tΡ r& uρ ö/ ä3 s9 îw¾¾$ tΡ�î ÏΒr& ∩∉∇∪   

  Artinya: “Hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikitpun, 

tetapi Aku Ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan 

amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan Aku hanyalah pemberi nasehat yang 

terpercaya bagimu” (Qs. Al-A’raf: 67-68).36 

Menurut al-Razi, maksud dari ungkapan nasih amin dalam ayat tersebut 

sebagai: 

1). Sanggahan terhadap ungkapan kaumnya  

  ,ِوِإنا لََنظُنَك ِمَن الكاذبني

2).jPokok pembicaraan tentang risalah dan tabligh adalah amanah, sehingga 

ungkapan tersebut sebagai penguat terhadap risalah dan kenabian,  

                                                           
36 Lihat: A-Qur’an dan Terjemahnya Ar-Rahman, Qs. al-A’raf: 67- 68, hlm. 158-159. 
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3). penjelasan tentang integritas Nabi Hud sebelum menjadi rasul sebagai seorang 

yang dikenal amanah oleh kaumnya. Oleh karena itu tidak seharusnya kaumnya 

menganggapnya sebagai pembohong atau orang bodoh.37  

Hal yang sama dilakukan oleh Nabi Saleh, Nabi Luth dan Nabi Syu’aib 

dengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh dan Nabi Hud, 

yaitu:    

Ÿω r& tβθà)−Gs? ∩⊇⊆⊄∪ ’ ÎoΤÎ) öΝä3 s9 îΑθß™u‘ × ÏΒr& ∩⊇⊆⊂∪  

Artinya: “Mengapa kamu tidak bertakwa?. Sesungguhnya Aku adalah 

seorang Rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu”.38 

Di samping nabi-nabi yang telah disebutkan di atas, nabi yang juga disifati 

sebagai al-amin adalah Nabi Musa as., bahkan Nabi Musa disebutkan dua kali 

sebagai al-amin dalam al-Qur’an, yaitu pada Qs. Ad-Dukhan: 17-18:  

ô‰ s)s9uρ $ ¨ΖtFsù óΟßγn=ö6 s% tΠ öθs% šχöθtãö�Ïù öΝèδu !% ỳ uρ ×Αθß™u‘ îΛqÌ�Ÿ2 ∩⊇∠∪  ÷βr& (#ÿρ –Š r& 

¥’ n<Î) yŠ$ t6Ïã «! $# ( ’ ÎoΤÎ) ö/ ä3 s9 îΑθß™u‘ × ÏΒr& ∩⊇∇∪  

  Artinya: “Sesungguhnya sebelum mereka Telah kami uji kaum Fir'aun dan 

Telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. (dengan berkata): 

"Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). 

Sesungguhnya Aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu”.39 

                                                           
37 Muhammad Fakhr al-Din al- Razi, Op. Cit., Juz. XIV, hlm. 163. 
38 Lihat dalam: Al-Qur’an dan Terjemahnya Ar-Rahman, Qs. asy-Syu’ara’: 142-143, hlm. 

373. 
39 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cit., hlm. 809-810. 
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Kata rasul al-amin dalam ayat tersebut sebagai dasar ajakan Nabi Musa 

terhadap kaumnya agar beribadah kepada Allah swt. pengakuan Nabi Musa as. 

diperkuat oleh mukjizat yang dimilikinya. 

 Sedangkan al-amin kedua yang diberikan kepada Nabi Musa terjadi bukan 

dalam masalah risalah, akan tetapi tentang penilaian putri Nabi Syu’aib kepada 

Nabi Musa as. dengan mengatakan:  

ôMs9$ s% $ yϑßγ1y‰ ÷n Î) ÏMt/r' ¯≈ tƒ çν ö�Éf ø↔ tGó™$# ( āχÎ) u�ö�yz Ç tΒ |Nö�yf ø↔ tGó™$# ‘“Èθs)ø9$# 

ß ÏΒF{ $# ∩⊄∉∪  

  Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang 

yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

Kuat lagi dapat dipercaya.”40 

 Dalam tafsir al-Tabari dijelaskan bahwa penilaian salah satu putri Nabi 

Syu’aib terhadap Nabi Musa bahwa dia sangat kuat dan dapat dipercaya karena 

apa yang dilihatnya pada saat Nabi Musa memberi minum terhadap hewan ternak 

mereka, sedangkan penilaian amanah terjadi karena keterjagaan pandangan Nabi 

Musa terhadap kedua putri Nabi Syu’aib dalam perjalanan ke rumah mereka.41  

2. Malaikat 

                                                           
40 Lihat: Al-Qur’an dan Terjemahnya Ar-Rahman, Qs. Al-Qasas: 26, hlm. 388. 
41 Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, Juz. 

XIX (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H./2000 M.), hlm. 561. 
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 Di antara makhluk yang menjadi objek amanah adalah malaikat. Malaikat 

terkadang disifati sebagai al-amin oleh Allah SWT., khususnya Jibril pembawa 

wahyu kepada para nabi. 

…çµ̄Ρ Î)uρ ã≅ƒÍ”∴ tGs9 Éb> u‘ t ÏΗs>≈ yèø9$# ∩⊇⊄∪  tΑt“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ ”�9$# ß ÏΒF{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7Î7ù=s% 

tβθä3 tGÏ9 z ÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑø9$# ∩⊇⊆∪  

  Artinya: “Dan Sesungguhnya al-Quran Ini benar-benar diturunkan oleh 

Tuhan semesta Alam. Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril). Ke dalam 

hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang 

yang memberi peringatan.” (Qs. Asy-Syu’ara’: 192-194).42 

 Menurut Ibn ‘Asyur, yang dimaksud dengan al-Ruh al-Amin dalam ayat 

tersebut adalah Jibril as. Menurutnya, Jibril as. dinamakan al-Ruh karena malaikat 

berasal dari alam ruhaniyah, sedangkan al-amin diberikan sebagai kepercayaan 

Allah SWT. terhadap Jibril untuk menyampaikan wahyu-Nya.43  

 Lain halnya dengan al-Sya’rawi, menurutnya Jibril as. disebut al-Ruh 

karena dengan ruh seseorang akan hidup dan para malaikat itu hidup meskipun 

tidak memiliki jasad. Sedangkan al-amin diberikan kepadanya karena dia 

terpelihara di sisi Allah SWT., terpelihara di sisi al-Qur’an dan terpelihara di sisi 

Nabi SAW.44  

                                                           
42 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cet., hlm. 587. 
43 Muhammad Tahir ibn ‘Asyur, Op. Cet., Juz. XIX, hlm. 189. 
44 Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsir al-Sya’rawi, Juz. XVII (al-Azhar: 

Majma’al-Buh}us / al-Islamiyah, 1991 M.), hlm. 414. 
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 Dengan demikian, mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa yang 

dimaksud al-Ruh al-Amin dalam ayat tersebut adalah Jibril as.45 karena hal itu 

diperkuat oleh ayat lain dalam Qs. Al-Baqarah: 97 yang menyebutkan nama Jibril 

as.  

ö≅ è%  tΒ šχ% x. #xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒÎ�ö9Éf Ïj9 …çµ̄Ρ Î* sù …çµs9̈“ tΡ 4’ n?tã y7Î6ù=s% ÈβøŒ Î* Î/ «! $# ... ∩∠∪  

  Artinya: Katakanlah: “Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka 

Jibril itu Telah menurunkannya (al-Quran) ke dalam hatimu dengan seizin 

Allah”. 46  

 Ayat lain yang menjelaskan tentang malaikat disifati dengan amanah 

adalah Qs. At-Takwir: 21-22:  

8í$ sÜ•Β §ΝrO & ÏΒr& ∩⊄⊇∪ $ tΒuρ / ä3 ç6Ïm$ |¹ 5βθãΖôf yϑÎ/ ∩⊄⊄∪  

  Artinya: “Yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya. Dan 

temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila”.47  

 Ayat tersebut di atas dan ayat sebelumnya menjelaskan beberapa sifat 

mulya malaikat Jibril as. di antaranya karim/mulya karena diberikan tugas yang 

paling mulya yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi, zi quwwah/memiliki 

kekuatan dalam menjaga dan dijauhkan dari kelupaan dan kesalahan, zi al-‘arsy 

makin mempunyai posisi yang tinggi di sisi Allah SWT. karena dia diberi apa 

yang dimintanya, muta’in yang ditaati di alam malaikat karena pendapatnya 

                                                           
45 Abu al-Fida’ Isma’il ibn Kasir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-Azim, Juz. X (Cet. I; 

al-Qahirah: al-Faruq al-Khadasiyah li al-Tiba’ah, 1421 H./2000 M.), hlm. 370. 
46 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cet., hlm. 27. 
47 Lihat: Al-Qur’an dan  Terjemahnya Ar-Rahman, lihat Qs. At-Takwir: 21-22, hlm. 586. 
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menjadi rujukan para malaikat, amin dipercaya membawakan wahyu dan risalah 

Allah SWT. terhadap para nabi-Nya.48  

 Dari kedua ayat tersebut, diketahui bahwa amanah bukan saja diberikan 

kepada manusia, akan tetapi amanah juga dapat disematkan kepada para malaikat, 

khususnya malaikat Jibril as. selaku penghubung Allah SWT. dengan para nabi-

Nya.    

3. Jin 

 Jin meskipun sering dikonotasikan sebagai makhluk durhaka, akan tetapi 

dalam al-Qur’an sebagian jin ada yang beriman kepada Allah SWT.49 bahkan ‘Ifrit 

dari golongan jin yang hidup pada masa nabi Sulaiman berkenan membantu nabi 

Sulaiman dengan berusaha memindahkan singgasana ratu Balqis, sebagaimana 

dalam Qs. Al-Naml: 39:  

tΑ$ s% ×MƒÌ�ø"Ïã z ÏiΒ ÇdÉf ø9$# O$ tΡ r& y7‹Ï?#u ÏµÎ/ Ÿ≅ ö6s% βr& tΠθ à)s?  ÏΒ y7ÏΒ$ s)̈Β ( ’ ÎoΤÎ)uρ 

Ïµø‹n=tã ;“Èθs) s9 × ÏΒr& ∩⊂∪  

  Artinya: “Berkata ‘Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin: “Aku akan datang 

kepadamu dengan membawa singgsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari 

tempat dudukmu; Sesungguhnya Aku benar-benar Kuat untuk membawanya lagi 

dapat dipercaya”.50  

                                                           
48 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz. XXX (Cet. I; Mesir: Mustafa al-

Babi al-Halibi wa Auladih, 1365 H./1946 M.), hlm. 59. 
49 Hal tersebut terlihat jelas ketika sekelompok jin mendengar bacaan al-Qur’an dengan 

seksama, kemudian pulang  menasehati pengikutnya. Lihat:  Al-Qur’an dan Terjemahnya Ar-
Rahman, Qs. Al-Ahqaf: 29, hlm. 506.  

50 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cet., hlm. 598. 
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 Ayat tersebut menegaskan tentang kemampuan ‘Ifrit memindahkan 

singgasana ratu Balqis pada saat itu dalam waktu singkat. ‘Ifrit juga menjamin 

bahwa dia dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas tersebut. 

 Al-Mawardi dalam tafsirnya menjalaskan bahwa yang dimaksud dengan 

al-Amin dalam ayat tersebut ada tiga pendapat, yaitu: 1). Dia dapat dipercaya 

menjaga permata dan berlian yang terdapat dalam istana tersebut, 2). Dia dapat 

dipercaya mendatangkan istana tersebut dan tidak menggantinya dengan istana 

lain, 3). Dia dapat dipercaya menjaga kehormatan ratu balqis.51  

 Namun mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

al-Amin dalam ayat tersebut adalah jaminan kepercayaan yang diberikan oleh 

‘Ifrit untuk membawa istana seperti sedia kala tanpa ada perubahan, pengurangan 

atau penambahan, khususnya yang terkait dengan isi singgasana.    

4.  Manusia 

Dalam al-Qur’an, manusia satu-satunya makhluk yang dicela karena 

menerima amanah dari Allah SWT. pada saat makhluk lain menolaknya ketika 

ditawarkan kepadanya. Firman-Nya:      

$ ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t�tã sπtΡ$ tΒF{ $# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ÉΑ$ t6Éf ø9$# uρ š ÷ t/r' sù βr& 

$ pκs]ù=Ïϑøt s† z ø)x"ô© r& uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγn=uΗxq uρ ß≈ |¡Ρ M}$# ( …çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ YΒθè=sß Zωθ ßγy_ ∩∠⊄∪  

  Artinya: “Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat 

                                                           
51 Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Mawardi, al-Nukat wa al-‘Uyun, Juz. III (CD-

ROM al-Maktabah al-Syamilah), hlm. 247. 
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itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.52 

 Al-Biqa’i ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa yang 

dimaksud al-Insan adalah mayoritas manusia, bukan setiap individu manusia. 

Oleh karena itu, manusia yang khianat terhadap amanah jauh lebih banyak dari 

pada yang memegang amanah, karena nafsu manusia pada dasarnya penuh dengan 

kekurangan dan keinginan. Oleh sebab itu, Allah swt. menyifati manusia dengan 

zalum jahul agar manusia tidak sekedar melihat sifatnya yang al-Ins jinak dan 

ramah, al-‘isyq/keinginan yang kuat, al-‘aql/akal fikiran dan al-fahm/pemahaman 

sehingga seakan tidak memiliki kekurangan.53  

5. Wilayah 

 Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada makhluk yang disifati 

dengan al-amin, yaitu wilayah atau tempat tinggal sebagaimana yang diberikan 

kepada Mekah Al-Mukarramah. 

#x‹≈ yδuρ Ï$ s#t7ø9$# Â ÏΒF{ $# ∩⊂∪  

 Artinya: “Dan demi kota (Mekah) Ini yang aman”.54 

Al-Alusi mengatakan bahwa kata al-Amin dalam ayat di atas memiliki dua 

makna, yaitu bermakan dipercaya atau bermakna keamanan. Menurutnya, al-Amin 

diberikan kepada Mekah karena kota tersebut menjaga orang yang masuk ke 

dalam wilayahnya, bahkan menjaga hewan atau tumbuhan yang ada di dalamnya, 
                                                           

52 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cet., hlm. 680. 
53 Abu al-Hasan Burhan al-Din Ibrahim ibn Umar al-Baqa’i, Nazm al-Durar fi Tanasub 

al-Ayat wa al-Suwar, Juz. XV (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.), hlm. 425.  
54 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Op. Cet., hlm. 1076. 
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sebagaimana orang yang dipercaya menjaga apa yang dipercayakan kepadanya.55 

Dengan demikian, Mekah disamakan dengan makhluk hidup karena memiliki 

kesamaan yaitu penjagaan. 

E. Balasan bagi Pelaku Amanah dan Melanggarnya 

1. Balasan bagi pelaku amanah. 

Amanah adalah sesuatu kepercayaan kepada manusia untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman 

dalam al-Qur’an surah al-Ahzab ayat: 72 : 

$ ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t�tã sπtΡ$ tΒF{ $# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ÉΑ$ t6Éf ø9$# uρ š ÷ t/r' sù βr& 

$ pκs]ù=Ïϑøt s† z ø)x"ô© r& uρ $ pκ÷]ÏΒ $ yγn=uΗxq uρ ß≈ |¡Ρ M}$# ( …çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ YΒθè=sß Zωθ ßγy_ ∩∠⊄∪   

Artinya: “Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat56 kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat 

itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.57 

Ayat di atas menjelaskan bahwa langit, bumi dan gunung-gunung semunya 

pun menolak untuk memikul amanah. Lebih baik menolak dengan terus menerus 

daripada menyanggupi padahal tidak terpikul kelaknya, niscaya murkalah Tuhan, 

kalau lebih dahulu telah disanggupi padahal setengah jalan telah menyatakan tidak 

sanggup meneruskannya. Tetapi manusialah yang manampilkan diri untuk 

                                                           
55 Abu al-Fadl Syihab al-Din Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-

Azim wa al-Sab’ al-Mas/ ani, Juz. XXX (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas/al-Arabi, t.th.), hlm. 173. 
56 yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan. 
57 Lihat: Qs. Al-Ahzab: 72, hlm. 427. 
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memikul amanah itu. Tetapi apalah jadinya setelah manusia itu menyanggupinya. 

Mereka disebut zalim karena mereka menyia-nyiakan amanah itu,  tidak mereka 

junjung tinggi tawaran Allah yang telah mereka terima, bahkan mereka sia-siakan. 

Mereka menjadi bodoh karena tidak tahu harga diri, sampai ada yang mau 

mempersekutukan yang lain dengan Allah, sampai ada yang mau jadi orang 

munafik.58     

Kemudian Allah SWT berfirman dalam hadits Qudsi, “Wahai Adam 

sesungguhnya Aku telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi namun 

mereka itu tidak mampu. Apakah engkau sanggup memikul amanah itu dengan 

segala akibatnya? “Adam AS. menjawab, “Apakah yang saya dapatkan dari 

padanya itu, Ya Allah.”  

Allah menerangkan, “Jika engkau sanggup memikulnya, engkau akan 

diberi balasan yang baik, berupa rahmat, hidayah, dan surga. Akan tetapi, jika 

engkau menyia-nyiakannya, engkau akan disiksa dengan azab-Ku. “Selanjutnya 

Adam berkata: “Baiklah Ya Allah, aku memikul serta segala akibatnya”. Lalu 

Adam AS bertanya, “Bagaimana aku memikulnya, sedangkan aku adalah hamba 

yang dha’if”.59 

Lalu  Allah SWT berfirman: 

Artinya: “Engkau memikul hai Adam, sedangkan Akulah Tuhan yang 

menyertakan qadrat-Ku padamu”.      

                                                           
58 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XXII, Cet. 1; Jakarta: Panjimas.1983, hlm. 111. 
59 K.H.M. Zen Syukri, Menyegarkan Iman dengan Tauhid, Cet. I; Palembang: Cakra 

Media, 2007, hlm. 6-7.    
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 Jadi hadits qudsi diatas menjelaskan bahwa balasan bagi pelaku amanah 

adalah: 

1.jBerupa rahmat, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang 

beriman serta yang menjaga amanah-amanah-Nya. Lalu Allah SWT berfirman 

dalam al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 157; 

y7Í×̄≈ s9'ρ é& öΝÍκö� n=tæ ÔN≡uθn=|¹  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×πyϑôm u‘ uρ ( š� Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ tβρ ß‰ tGôγ ßϑø9$# ∩⊇∈∠∪   

Artinya: “Mereka Itulah yang mendapat keberkatan yang Sempurna dan 

rahmat dari Tuhan mereka dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat 

petunjuk.”60 

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan keberkatan,  mereka 

itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. 

Dan disurah ali-Imran ayat 8, Allah berfirman;  

$ oΨ −/u‘ Ÿω ùø Ì“ è? $ oΨ t/θè=è% y‰ ÷èt/ øŒ Î) $ oΨ oK ÷ƒy‰ yδ ó= yδuρ $ uΖs9 ÏΒ y7Ρ à$ ©! ºπyϑôm u‘ 4 y7̈Ρ Î) 

|MΡ r& Ü>$̈δuθø9$# ∩∇∪   

Artinya: (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan 

hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, 

dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; Karena Sesungguhnya 

Engkau-lah Maha pemberi (karunia)”.61 

Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang diberi pentunjuk mereka 

itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah SWT. Oleh sebab itu 

                                                           
60 Lihat: Qs. al-Baqarah: 157. 
61 Lihat: Qs. ali-Imran: 8. 
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mereka selalu berdo’a dan memohan kepada Allah supaya menjadi orang yang 

selalu diberi petunjuk disisi-Nya. Seperti ayat diatas selalu dijadikan do’a bagi 

orang-orang beriman yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah SWT.62  

2.jBerupa hidayah, Allah SWT memberikan hidayah-Nya kepada orang-orang 

yang beriman dan bertaqwa serta yang menjaga amanah. Sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah: 5;  

y7Í×̄≈ s9'ρ é& 4’ n?tã “W‰ èδ  ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ( y7Í×̄≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ šχθ ßs Î=ø"ßϑø9$# ∩∈∪   

Artinya: “Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, 

dan merekalah orang-orang yang beruntung”.63 (Qs. al-Baqarah: 5). 

Dan Allah berfirman disurah al-Baqarah: 97; 

ö≅ è%  tΒ šχ% x. #xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒÎ�ö9Éf Ïj9 …çµ̄Ρ Î* sù …çµs9̈“ tΡ 4’ n?tã y7Î6ù=s% ÈβøŒ Î* Î/ «! $# $ ]%Ïd‰ |Á ãΒ 

$ yϑÏj9 š ÷ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ “Y‰ èδuρ 2” u�ô³ ç0 uρ t ÏΨ ÏΒ÷σßϑù=Ï9 ∩∠∪   

Artinya: Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka 

Jibril itu Telah menurunkannya (Al-Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; 

membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta 

berita gembira bagi orang-orang yang beriman.”64 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa malaikat jibril menurunkan al-Qur’an 

kedalam hati manusia dengan seizin Allah SWT, dan membenarkan apa kitab-

                                                           
62 Syaamil Al-Qur’an, Terjemah Tafsir Perkata,  Bandung: Sygma Examedia, 2010, hlm. 

50. 
63 Ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah 

mengusahakannya. 
64 Lihat: Al-Qur’an dan Terjemahnya Ar-Rahman, Qs. al-Baqarah:  97, hlm. 15. 
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kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-

orang yang beriman.65  

 Sebab turunnya ayat al-Qur’an surah al-Baqarah: 97, adalah menceritakan 

bahwa: 

Ibnu Jarir Ath-Thabari menukil sebab turunnya ayat ini berdasarkan ijmak 
dan hadits yang menguatkan satu sama lain. Diceritakan Abdurrahman bin 
Abu Laila berkata bahwa ada seseorang Yahudi datang menemui Umar bin 
Al-Khathab dan berkata, “sesungguhnya, jibril yang sahabat kamu 
(Muhammad) sebut adalah musuh kami.” Umar menjawabnya, “Barang 
siapa yang memusuhi Allah, para malaikat, para rasul, Jibril, dan Mikail, 
sungguh dia telah menjadi musuh Allah.” Ibnu Jarir Ath-Thabari 
mengatakan bahwa ayat ini turun persis sama dengan apa yang diucapkan 
Umar. (Lubabun Nuqul: 13).66    

3.jDan berupa surga, sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-

Baqarah: 25 sebagai berikut:  

Î�Åe³ o0 uρ š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ¨βr& öΝçλm; ;M≈ ¨Ψ y_ “Ì�øg rB  ÏΒ 

$ yγ ÏFøt rB ã�≈ yγ ÷Ρ F{ $# ( $ yϑ̄=à2 (#θè%Î—â‘ $ pκ÷]ÏΒ  ÏΒ ;ο t�yϑ rO $ ]%ø—Íh‘   (#θä9$ s% #x‹≈ yδ “Ï% ©!$# 

$ oΨ ø%Î—â‘  ÏΒ ã≅ ö6s% ( (#θè? é& uρ ÏµÎ/ $ Yγ Î7≈ t±tFãΒ ( óΟßγs9uρ !$ yγŠ Ïù Ól≡uρ ø—r& ×ο t�£γsÜ•Β ( öΝèδuρ $ yγŠ Ïù 

šχρ à$ Î#≈ yz ∩⊄∈∪   

Artinya: “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan 

berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-

sungai di dalamnya. setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga 

itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." 

                                                           
65 Syaamil Al-Qur’an, Terjemah Tafsir Perkata,  Bandung: Sygma Examedia,  2010,  

hlm. 15. 
66 Lihat: Asbabunnuzul Qs. Al-Baqarah: 97, hlm. 15.  
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mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-

isteri yang Suci dan mereka kekal di dalamnya”.67 (Qs. Al-Baqarah: 25).  

Dan Allah SWT berfiman,  

āχÎ) ©! $# ã≅ Åzô‰ ãƒ š Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# ;M≈ ¨Ζy_ “Ì�øg rB 

 ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã�≈ yγ ÷Ρ F{ $# šχöθ̄=pt ä† $ yγŠ Ïù ô ÏΒ u‘ Íρ$ y™r&  ÏΒ 5= yδsŒ #Zσä9÷σä9uρ ( öΝßγ ß™$ t7Ï9 uρ 

$ yγŠ Ïù Ö�ƒÌ�ym ∩⊄⊂∪   

Artinya: “Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan 

mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir 

sungai-sungai. di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari 

emas dan mutiara, dan Pakaian mereka adalah sutera.” (Qs. Al-Hajj: 23).68  

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan 

beramal saleh serta yang selalu menjaga amanah yang akan mendapatkan surga 

disisi Allah SWT. Oleh sebab itu Allah SWT memerintakan kepada manusia 

untuk menjaga amanah yang beban kepadanya. Dan menerima semua 

tanggungjawab dan kepercayaan (amanah) Allah SWT, yang harus kita 

laksanakan di dunia ini.69 

 

 

                                                           
67 kenikmatan di syurga itu adalah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani maupun 

rohani. 
68 Lihat : Al-Qur’an dan Terjemahnya Ar-Rahman, Qs. Al-Hajj: 23, 334 hlm. 
69 Seyyed Hossein Nasr, The Heart Of Islam ( Pesan-Pesan Universal Islam untuk 

Kemanusian), Cet. I; Bandung: Mizan, 2003, hlm. 338. 
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2. Balasan bagi yang melanggar amanah  

Bahwa bagi orang yang beriman harus menjalankan amanah, karena 

amanah adalah titipan atau kepercayaan yang bebankan Allah kepada manusia. 

Akan tetapi mereka menyadari betapa berat memikul amanah. Sehingga mereka 

khawatir melanggar amanah tersebut. Oleh karenanya siapa saja yang menerima 

amanah ini, harus bertanggungjawab menjaganya serta menunaikan hak-haknya 

maka dia mendapatkan kemenangan dan pahala besar. Dan barang siapa yang 

menyia-nyiakannya, serta melanggar amanah maka dia akan merugi dan 

mendapatkan siksa. Maka dari itu ada tiga golongan orang yang mendapatkan 

siksa, adalah:  

� Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menampakkan dirinya 

seolah-olah menjalankan amanah. Yaitu dengan menampakkan 

keimanannya namun sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka itulah 

yang disebut orang-orang munafik. 

� Kelompok kedua adalah orang-orang yang dengan terang-terangan 

menyelisihi amanah tersebut. Yaitu mereka tidak mau beriman baik secara 

lahir maupun batin. Mereka adalah orang-orang kafir dan musyrikin. 

� Sedangkan kelompok ketiga adalah orang-orang yang menjaga amanah 

yaitu orang-orang yang beriman baik secara lahir maupun batin. 

 Dua kelompok yang disebutkan diatas akan diazab dengan azab yang 

sangat pedih. Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu mereka yang beriman secara 

lahir dan batin, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan serta 

rahmat dari Allah SWT.  
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 Dan Allah SWT berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 73 sebagai berikut: 

z> Éj‹ yèã‹Ïj9 ª! $# t É)Ï"≈ uΖßϑø9$# ÏM≈ s)Ï"≈ oΨ ßϑø9$# uρ š Å2 Î�ô³ ßϑø9$# uρ ÏM≈ x.Î�ô³ ßϑø9$#uρ 

z>θçGtƒuρ ª! $# ’ n?tã t ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9$#uρ 3 tβ% x.uρ ª! $# #Y‘θà"xî $ JϑŠ Ïm §‘ ∩∠⊂∪   

 Artinya: “Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan 

perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga 

Allah menerima Taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”70 

Ayat penutup surah al-Ahzab ini menjelaskan bahwa akan diazab Allah 

SWT orang-orang yang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang 

musyrik laki-laki dan perempuan. Sebab mereka insan yang aniaya, sangat zalim 

dan teramat bodah, tidak tau diri. Sebab mereka telah menyia-nyiakan amanah 

yang tidak terpikul oleh langit, bumi dan gunung-gunung. Bahkan hidup manusia 

itu sendiri pun adalah amanah Allah. Sebab tidaklah Allah menciptakan jin dan 

manusia melainkan untuk menghambakan diri kepadanya. Mereka lupa tugas itu, 

lalu hidupnya tersia-sia.71  

 

                                                           
70Lihat:  Qs. al-Ahzab: 73. 
71 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XXII, Cet. 1; Jakarta: Panjimas.1983, hlm.113. 


