
Orang Pecah Amanah
Dilaknat Allah



“ Tidak sempurna iman Tidak sempurna iman 
barangsiapa yang tidak amanah 
dan tidak sempurna agama 
barangsiapa yang tidak 
menunaikan janji ”.

(Hadith Riwayat Ahmad)



Sifat amanah adalah prasyarat dalam menilai keimanan seseorang.
Orang yang pecah amanah dan tidak melaksanakan apa yang yang
di t j bk t l d l h l h tdipertanggungjawabkan serta menyeleweng adalah salah satu
daripada tiga sifat orangorang munafik iaitu apabila diberikan
sesuatu amanah, dia khianat.
Amanah adalah sifat terpuji yang mesti wujud dalam diri setiapp j y g j p
manusia pada asasnya dan ia mesti diamalkan pada setiap saat di
mana sahaja kita berada terutamanya dalam menjalankan amanah
di pejabat, apatah lagi kita mendapat hasil atau gaji daripada apa
yang dikerjakan.y g j
Maksud sabda Rasullullah s.a.w : “ Empat perkara sekiranya kamu
memilikinya kamu tidak akan ditimpa (balasan) terhadap apa yang
kamu tidak buat di dunia: Jaga amanah, bercakap benar, berakhlak
baik dan mengawal pemakanan (halal dan haram) ”baik dan mengawal pemakanan (halal dan haram).
Menurut riwayat Muslim, Rasulullah telah bersabda bahawa,
“Sesiapa yang menipu, maka bukanlah ia dari golongan kami”.
Kita harus ingat bahawa setiap orang akan disoal mengenaig p g g
amanah dan tanggungjawab yang dipikulnya pada hari perhitungan
nanti sebagaimana maksud firman Allah dalam ayat 38 surah al
Muddathir bahawa setiap anggota tubuh dipertanggungjawabkan
terhadap aktiviti yang dilakukan dan tiada siapa yang dapat lari dip y g p y g p
hadapan Allah nanti.



Allah telah menjanjikan balasan dan azab yang dahsyat bagi orang
h h d ti d i d t l i t tiyang pecah amanah, dan tiada siapa pun yang dapat lari atas setiap

kejahatan yang dilakukan sama ada di dunia atau pun di akhirat.

“Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu (disangkakan)Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu (disangkakan)
berkhianat (menggelapkan harta rampasan perang), dan sesiapa
yang berkhianat (menggelapkan sesuatu), ia akan bawa bersama
pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu; kemudian tiap
tiap seorang akan disempurnakan (balasan bagi) apa yang telahtiap seorang akan disempurnakan (balasan bagi) apa yang telah
diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikitpun
(balasannya)”

(Surah Ali Imran : 161)
Oleh itu, kita sebagai pemegang amanah haruslah sentiasa
mengingatkan diri sendiri dan diri orang lain tentang kepentingan
menjaga amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Di sisi kanan
dan kiri kita sentiasa ada malaikat yang setia memerhatikan amalany g
kebaikan dan kejahatan kita tanpa leka sebagai bukti amalan kita di
hadapan Allah nanti. Di samping itu, Allah juga sentiasa
memerhatikan kita setiap masa.


