
 

‘AMANAH SEBAGAI KHALIFAH ALLAH’ 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

Firman Allah swt dalam sebuah Hadeeth Qudsi yang bermaksud: “ Aku 
laksana harta yang tersembunyi. Aku ingin dikenali, maka sebab itulah Aku ciptakan 
semua makhluk”.  
 

Maka diciptakanlah olehNya manusia di alam ruh bermula dengan Ruhul 
Muhammadiyah sebagai sumber segala yang wujud.  Kemudian Allah SWT 
menciptakan Nabi Adam as dari tanah, menyusul pula ciptaan sekelian anak 
cucunya dari yang pertama sehingga yang terakhir, dibekalkan pada tulang 
punggung Nabi Adam, sehingga dikeluarkanlah mereka untuk mengakui keEsaan  
Allah di Na’man, suatu lembah yang berdekatan dengan Padang Arafah. Peristiwa 
tersebut dikenali sebagai Yaumil Mitsaq atau Hari Mengambil Janji.  
 
Allah swt berFirman : 
 

“Dan ketika Tuhan kamu menjadikan keturunan Adam dari punggungnya, dan 
Tuhan mengambil kesaksian dari mereka dengan berkata; Bukankah Aku ini Tuhan 
kamu? Mereka berkata:Bahkan! Kami menjadi saksi, bahawa kamu nanti di Hari 
Kiamat tiada dapat mengatakan, bahawa kami ini lalai dari perkara itu. “     
 (Al-A’raf:172) 

 
Berdasarkan hakikat ini, manusia diciptakan Allah swt di atas mukabumi ini 

atas tiga maksud: 

 

i. Ibadat secara zahir, atau melaksanakan hukum syariat (ubudiyah) 

ii. Ibadat secara batin, atau tazkiyatun nufus  (tazkiyah) 

iii. Melaksanakan Amanah KhalifatulLah (memakmurkan dunia) 

 

Dalam perkara ‘Melaksanakan Amanah KhalifatulLah’ di atas, 
kepentingannya sebaris perkara Ubudiyah dan Tazkiyah kerana walaupun umur 
manusia di dunia ini singkat, namun di sinilah satu-satunya tempat manusia 
mengambil perbekalan  untuk dibawa menghadap Allah swt di Hari Hisab nanti. 
Buruk baik kehidupan manusia di dunia semua akan direkod dan dipersoalkan, 
samada hak Allah, diri dan makhluk yang lain, apakah telah dilaksanakan dengan 
sempurna berdasarkan petunjuk agama. Nikmat Allah yang mana telah disyukuri, 
dan mana pula telah dikhianati. Allah swt sebagai Hakim Teragung akan 
menentukan samada  si fulan dan si fulan akan dihukum, diampuni atau 
diredhoiNya, dan tiada siapa akan dizalimi hatta sezarah atom. 

 
Maka urusan kehidupan manusia di dunia ini bukan perkara main-main, 

melainkan suatu amanah Allah yang besar dan berat, iaitu dalam tanggungjawab 
memperbekalkan diri masing-masing untuk dibawa ke Mahkamah AgongNya di 
Padang Masyar kelak. Intipati perbekalan yang dimaksudkan adalah tuntutan 
perkara-perkara Fardhu ‘Ain yang berkaitan dengan diri serta Fardhu Kifayah 
terkait kehidupan bermasyarakat, beserta amalan-amalan kebaikan dan kebajikan. 

 
Sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah swt yang 

dianugerahkan akal fikiran, kudrat serta keupayaan untuk membangun, mengurus 



dan memakmurkan bumi ini dengan menegakkan keadilan, keamanan dan 
kesejahteraan, mencegah segala bentuk kerosakan dan kedurjanaan terhadap alam 
dan makhluk yang hidup menebar melata di mukabumi ini sehingga urusan 
ubudiyah dan tazkiyah dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna.  

 
Inilah yang diertikan dengan amanah manusia sebagai KHALIFAH ALLAH, 

iaitu dalam upaya mengelola, mentadbir, mengurus dan memakmurkan bumi 
dengan baik, sehingga matlamat mengenali diri, makhluk dan Tuhan Maha 
Pencipta, sekaligus  menyembah kepadaNya dapat dimanifestasikan dengan aman, 
sejahtera dan sempurna dalam segenap aspek kehidupan. 

 
 Namun tanggungjawab ubudiyah, tazkiyah dan amanah mengurus serta 

mentadbir dunia sebagai khalifah Allah bukanlah perkara mudah. Walaupun secara 

hakikatnya manusia telahpun bermakrifat kepada Allah sebagai Tuhan Maha Esa 

yang mencipta seluruh alam, sekaligus mengakui keEsaanNya di alam roh dahulu, 

namun setelah kelahirannya di dunia, yakni setelah ruh-ruh manusia disarungkan 

dalam bentuk jasad, maka terluputlah ingatannya tentang asal-usul diri, makrifat 

serta pengakuannya itu. Zahir manusia terus terhijab daripada pandangan-

pandangan ghaib, langsung melupakan asal-usul kejadiannya. 

 

Di dunia ini, manusia dihadapkan pula dengan tiga perkara yang kuat 

kuasanya sebagai cubaan hidup, iaitu peranan iblis dan syaitan, hawa nafsu dan 

ciri kehaiwanan yang membelenggu jasadnya sehingga mempunyai kecenderungan 

terhadap perkara-perkara keburukan.  

 

Iblis pernah berkata: Ya Tuhanku! Oleh sebab Engkau telah memutuskan 
bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan 
maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali 
hamba-hamba Engkau yang mukhlas (bertaqwa) diantara mereka.”      
 (Al-Hijr: 39-40)  

 
Bagaimanapun Allah swt atas Maha Rahman dan RahimNya tidaklah 

membiarkan manusia terus menerus berada dalam kegelapan, kealpaan dan 

kelalaian. Lalu diutuskan para Rasul yang datang silih berganti bagi mengingatkan 

kembali pengenalan serta pertalian manusia denganNya, tentang peristiwa Hari 

Mengambil Janji serta hakikat bahawa manusia akan  dihisab di Hari Masyar nanti. 

Disempurnakan perutusan ini di zaman Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص sepertimana yang 

diFirmankan oleh Allah swt pada peristiwa Haji Wida’. “… Pada hari ini telah Aku 

sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 

dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu …” (Al-Maa-idah: 3) 

 

Selepas kewafatan Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, tiada lagi para Nabi dan Rasul, maka 

tanggungjawab dakwah ilalLah serta pengurusan hal ehwal agama dan keduniaan 

umat Islam sebagai khalifah Allah diletakkan di atas  bahu  para umara dan ulama 

sebagai pewaris baginda. 

 

Bersambung… 

 


