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Aqidah dari Al-Imam Al-Muzani

Beriman kepada Malaikat 
#01

Imam Al-Muzani rahimahullah berkata,

ْيًعا  ِ َلَق ْاملاَلِئَكَة �جَ خَ
َ ِ َحاَجٍة َكَنْت ِبِه �خ ِشْيَئِتِه َعْن َغ�يْ َ ْلَق �جِ َخَلَق الخَ

َحاِمُلْوَن  ِلْلَعْرِش  ِبُقْدَرِتِه  َماَلِئَكٌة  ْم  ُ ْ �خ ِ
َ �خ ِعَباَدِتِه  َعَل  َوَجَبَلُهْم  ِلَطاَعِتِه 

ُسْوَن َواْصَط�خَ  ْمِدِه ُيَقدِّ َ ُحْوَن َوآَخُرْوَن �جِ ْم َحْوَل َعْرِشِه ُيَسبِّ ُ ْ َوَطاِئَفٌة ِم�خ
ْمِرِه

َ ْوَن ِلأ ُ ْم ُرُساًل ِإَل ُرُسِلِ َوَبْعٌض ُمَد�جِّ ُ ْ ِم�خ

“Allah menciptakan makhluk dengan kehendak-Nya, bukan karena Allah butuh pada 
makhluk. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepada-Nya. Dan Allah 
menjadikan tabiat (malaikat) itu adalah beribadah kepada-Nya. Di antara malaikat itu 
ada yang (bertugas) dengan kemampuannya memikul ‘Arsy. Sebagian lagi bertasbih 
di sekitar ‘Arsy. Yang lain mensucikan-Nya dengan memuji-Nya. Allah memilih di 
antara mereka (malaikat) sebagai utusan kepada utusanNya. Sebagian lagi mengatur 
urusan-urusan lain sesuai perintah-Nya.”

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat 
Al-Quran dan Hadits Nabi g
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ِ ِح�ي َ اَب اْلج
َ

ْم َعذ ِ ِ
َبُعوا َسِبيَلَك َو�ق َواتَّ

“(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy 
dan malaikat yang berada di sekelilingnya 
bertasbih memuji Tuhannya dan mereka 
beriman kepada-Nya serta memintakan 
ampun bagi orang-orang yang beriman 
(seraya mengucapkan): “ Ya Tuhan kami, 
rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala 
sesuatu, maka berilah ampunan kepada 
orang-orang yang bertaubat dan mengikuti 
jalan Engkau dan peliharalah mereka 
dari siksaan neraka yang menyala-nyala.”  
(QS. Ghafir: 7)

َك  بِّ ِمُل َعْرَش َر ْ َ ا ۚ َو�ي َ ْرَجا�أِ
َ
َلُك َعَلٰ أ َواْلَ

اِنَيٌة َ َ ْم َيْوَمِئٍذ �ث ُ َفْو�قَ
“Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-
penjuru langit. Dan pada hari itu delapan 
orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu 
di atas (kepala) mereka.” (QS. Al-Haaqqah: 
17)

Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu 
‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,

 ِ َث َعْن َمَلٍك ِمْن َماَلِئَكِة اللَّ َحدِّ
ُ
ْن أ

َ
ِذَن ِل أ

ُ
أ

ُذِنِه ِإَل 
ُ
َمِة أ ْ َ خَ �ث َلقِ اْلَعْرِش ِإنَّ َما َب�يْ ِمْن َ�َ

ُة َسْبِعِماَئِة َعاٍم َ َعاِتِقِه َمِس�ي
“Aku diizinkan untuk menceritakan 
tentang salah satu malaikat Allah pemikul 

‘Arsy, yaitu antara daging telinga dengan 
pundaknya sejauh tujuh ratus tahun 
perjalanan.” (HR. Abu Daud, no. 4727. 
Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan 
bahwa sanad hadits ini shahih)

Masih berlanjut insya Allah bahasan 
tentang malaikat ini. Semoga Allah 
mudahkan.
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takannya Makhluk oleh 
Allah

Pertama: Agar makhluk mentauhidkan 
Allah.

Allah Ta’ala berfirman,

يُد  ِر
ُ
ْنَس ِإلَّ ِلَيْعُبُدوِن َما أ نَّ َواْلإِ َوَما َخَلْقُت اْلجِ
ْن ُيْطِعُموِن

َ
يُد أ ِر

ُ
ْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أ ُ ْ ِم�خ

“Dan Aku tidaklah menciptakan jin 
dan manusia melainkan supaya mereka 
beribadah kepada-Ku. Aku tidak 
menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka 
dan Aku tidak menghendaki supaya mereka 
memberi-Ku makan.” (QS. Adz-Dzariyat: 
56-57)

Kedua: Agar para makhluk mengenal 
kesempurnaan nama dan sifat Allah.

Allah Ta’ala berfirman,

ْرِض 
اَواٍت َوِمَن اْلأَ ِذي َخَلَق َسْبَع َسَ ُ الَّ اللَّ

َ َعَلٰ ُكِّ  نَّ اللَّ
َ
وا أ نَّ ِلَتْعَلُ ُ َ ْمُر َبْي�خ

َ خَُّل اْلأ َ ِمْثَلُهنَّ َيَت�خ
ا ٍء ِعْلً ْ ي

َ َحاَط ِبُكِّ �ث
َ
َ َقْد أ نَّ اللَّ

َ
ٌ َوأ ٍء َقِد�ي ْ ي

َ �ث
“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit 
dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah 
berlaku padanya, agar kamu mengetahui 
bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-
Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.”  
(QS. Ath-Thalaq: 12)

Ketiga: Untuk menguji makhluk, siapa 
yang paling baik amalnya.

Allah Ta’ala berfirman,

ٍم  �يَّ
َ
ِة أ ي ِستَّ ِ

ْرَض �خ
َماَواِت َواْلأَ ِذي َخَلَق السَّ َوُهَو الَّ

اًل  ْحَسُن َعَ
َ
ُكْ أ يُّ

َ
اِء ِلَيْبُلَوُكْ أ َوَكَن َعْرُشُه َعَل اْلَ

“Dan Dialah yang menciptakan langit 
dan bumi dalam enam masa, dan adalah 
singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, 
agar Dia menguji siapakah di antara kamu 
yang lebih baik amalnya.” (QS. Huud: 7)

Dalam ayat lain disebutkan,

ْحَسُن 
َ
ُكْ أ يُّ

َ
َياَة ِلَيْبُلَوُكْ أ ْوَت َواْلَ ِذي َخَلَق اْلَ الَّ
خُ اْلَغُفوُر اًل ۚ َوُهَو اْلَعِز�ي َعَ

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya 
Allah menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia 
Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”  
(QS. Al-Mulk: 2)

Malaikat Makhluk Ciptaan 
Allah yang Taat

Allah menciptakan malaikat untuk taat 
kepada-Nya. Malaikat tidak pernah 
durhaka pada yang Allah perintahkan 
kepada mereka. Allah Ta’ala berfirman,

ًرا َوُقوُدَها  ْهِليُكْ �خَ
َ
ْنُفَسُكْ َوأ

َ
خَ آَمُنوا ُقوا أ ِذ�ي ا الَّ َ �يُّ

َ
�يَ أ

ا َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد َل  َ ْ َجاَرُة َعَل�ي اُس َواْلِ النَّ
َمَرُهْ َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن

َ
َ َما أ َيْعُصوَن اللَّ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api neraka 
yang bahan bakarnya adalah manusia dan 
batu, penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsirnya, 
“Ketika ada perintah dari Allah pada 
malaikat, mereka langsung segera 
melakukannya, mereka tidak menundanya 
walau sekejap mata pun. Mereka mampu 
untuk melakukannya, bukan tidak mampu 
menjalankannya.” (Tafsir Al-Qur’an Al-

‘Azhim, 7:322).

Dalam ayat lainnya disebutkan pula,

ُن َوَلًدا ۗ ُسْبَحاَنُه ۚ َبْل ِعَباٌد  َٰ�ْ  الرَّ
َ

ذ خَ َوَقاُلوا ا�قَّ
ْمِرِه َيْعَمُلوَن

َ أ
ْلَقْوِل َوُهْ �جِ ُمْكَرُموَن, َل َيْسِبُقوَنُه �جِ

“Dan mereka berkata: Rabb Yang Maha 
Pemurah telah mengambil (mempunyai) 
anak, Maha Suci Allah. Sebenarnya 
(malaikat-malaikat itu), adalah hamba-
hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak 
mendahului-Nya dengan perkataan dan 
mereka mengerjakan perintah-perintah-
Nya.” (QS. Al-Anbiya’: 26-27)

Juga dalam ayat lainnya,

ُحوَن َلُ َك ُيَسبِّ بِّ خَ ِعْنَد َر ِذ�ي وا َفالَّ ُ  َفِإِن اْسَتْك�جَ
ُموَن

َ
اِر َوُهْ َل َيْسأ َ َّ ْيِل َوال�خ للَّ �جِ

“Jika mereka menyombongkan diri, maka 
mereka (malaikat) yang di sisi Rabbmu 

bertasbih kepada-Nya di malam dan siang 
hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.”  
(QS. Fushshilat: 38)

Malaikat Dicipta dari  
Cahaya

Malaikat itu adalah bentuk jamak dari 
kata al-malak. Malaikat adalah hamba 
Allah yang mulia, ia menjadi perantara 
antara Allah dengan rasul-Nya, ia adalah 
makhluk yang taat dan suci. Malaikat 
diciptakan dari cahaya.

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,

انُّ ِمْن َماِرٍج  َ اَلِئَكُة ِمْن ُنوٍر َوُخِلَق اْلج ُخِلَقِت اْلَ
ا ُوِصَف َلُكْ ٍر َوُخِلَق آَدُم ِمَّ ِمْن �خَ

“Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin 
diciptakan dari nyala api. Adam diciptakan 
dari apa yang telah ada pada kalian.”  
(HR. Muslim, no. 2996).

Malaikat Pemikul ‘Arsy

Kata Imam Al-Muzani, “Di antara 
malaikat itu ada yang (bertugas) dengan 
kemampuannya memikul ‘Arsy.”

Dalilnya adalah firman Allah,

ْمِد  َ ُحوَن �جِ ِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُ ُيَسبِّ ْ َ خَ �ي ِذ�ي الَّ
َنا  بَّ خَ آَمُنوا َر ِذ�ي ْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَّ ِ َر�جِّ
ُبوا  خَ �قَ ِذ�ي ا َفاْغِفْر ِللَّ ًة َوِعْلً َ�ْ ٍء رَّ ْ ي

َ َوِسْعَت ُكَّ �ث


