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Aqidah dari Al-Imam Al-Muzani

Penciptaan Adam #01
Imam Al-Muzani rahimahullah berkata,

َرٍة َ ج
َ اُه َعْن �ش َ َ َتُه َوَقْبَل َذِلَك ِلْلأْرِض َخَلَقُه َو�ن ْسَكَنُه َجنَّ

َ
َّ َخَلَق آَدَم ِبَيِدِه َوأ ُ  �ش

ُه  َعَلْيِه َعُدوَّ
َ

ط َّ َسلَّ ُ ا �ش َ ْ اُه َعْنُه ِم�ن َ َ ا �ن َ َّ اْبَتلَُه �جِ ُ َها �ش ْكِ
َ أ
 َقَضاُؤُه َعَلْيِه �جِ

َ
 َقْد َنَفذ

َها َسِبْيًل ْكِ
َ
ِك أ ْ ا َوَجَد ِإَل �تَ َ َ ْرِض َسَبًبا �ن

ا ِإَل ْالأَ ُه َلَ ْكَ
َ
ا َوَجَعَل أ َ ْ َواُه َعَل�ي

ْ
غ

َ
أ
َ
 ف

َهًبا
ْ

َا َمذ
َ
َوَل َعْنُه ل

Kemudian Dia menciptakan Adam dengan tangan-Nya, dan Dia berikan 
tempat tinggal untuk Adam di surge-Nya. Sebelum itu Allah ciptakan Adam 
untuk bumi. Dan Allah larang Adam dari suatu pohon. Telah terlaksana 
ketentuan-Nya untuk Adam bahwasanya ia akan memakannya. Kemudian 
Allah mengujinya dengan larangan-Nya. Kemudian Allah jadikan musuhnya 
menguasainya, hingga menyesatkan Adam. Dan Allah jadikan perbuatan 
memakan (bagian dari) pohon itu adalah penyebab (kembalinya) ke bumi. 
Tidak ada jalan lain bagi Adam untuk tidak memakannya (pasti terjadi).

Setelah Menciptakan Malaikat, Adam Diciptakan

Setelah menciptakan malaikat ‘alaihimus salam, Allah menciptakan Adam 
‘alaihis salam. Kata tsumma yang digunakan oleh Imam Al-Muzani 
menunjukkan urutan, namun diselingi jeda.

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena 
berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi g
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َك َوِلَزْوِجَك 
َ
ا َعُدوٌّ ل

َ
ذ

ٰ
ُقْلَنا �يَ آَدُم ِإنَّ َه

َ
ف

ٰ َتْش�تَ
َ
ِة ف نَّ َ ا ِمَن اْلج ُكَ ِرَجنَّ نْ ُ َل �ي

َ
ف

Maka Kami berkata: “Hai Adam, 
sesungguhnya ini (iblis) adalah 
musuh bagimu dan bagi isterimu, 
maka sekali-kali janganlah sampai 
ia mengeluarkan kamu berdua dari 
surga, yang menyebabkan kamu 
menjadi celaka. 

ا َوَل َتْعَرٰى َ وَع ِف�ي ُ ج
لَّ �تَ

َ
َك أ

َ
ِإنَّ ل

Sesungguhnya kamu tidak akan 
kelaparan di dalamnya dan tidak akan 
telanjang, 

ا َوَل َتْضَحٰ َ  ِف�ي
ُ
َك َل َتْظَمأ نَّ

َ
َوأ

Dan sesungguhnya kamu tidak akan 
merasa dahaga dan tidak (pula) akan 
ditimpa panas matahari di dalamnya”. 

اُن َقاَل �يَ آَدُم َهْل 
َ
ْيط ْيِه الشَّ

َ
َوْسَوَس ِإل

َ
 ف

ْلِد َوُمْلٍك َل َيْبَلٰ  ُ َرِة اْلن َ ج
َ َك َعَلٰ �ش

ُّ
ُدل

َ
أ

Kemudian syaitan membisikkan 
pikiran jahat kepadanya, dengan 
berkata: “Hai Adam, maukah saya 
tunjukkan kepada kamu pohon khuldi 
dan kerajaan yang tidak akan binasa?” 

َما َوَطِفَقا  ُ َما َسْوآ�تُ َبَدْت َلُ
َ
ا ف َ ْ َكَ ِم�ن

َ
أ
َ
 ف

ِة ۚ َوَعَصٰ  نَّ َ َما ِمْن َوَرِق اْلج ِ ْ ِصَفاِن َعَل�ي نْ َ �ي
َغَوٰى 

َ
ُه ف بَّ آَدُم َر

Maka keduanya memakan dari buah 
pohon itu, lalu nampaklah bagi 
keduanya aurat-auratnya dan mulailah 
keduanya menutupinya dengan 
daun-daun (yang ada di) surga, dan 
durhakalah Adam kepada Tuhan dan 
sesatlah ia. 

َتاَب َعَلْيِه َوَهَدٰى 
َ
ُه ف بُّ َّ اْجَتَباُه َر ُ  �ش

Kemudian Tuhannya memilihnya 
maka Dia menerima taubatnya 
dan  member inya  pe tun juk . ”  
(QS. Thaha: 115-122)

Masih bersambung insya Allah.
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dengan Tangan-Nya

Allah menciptakan Adam dengan 
tangan-Nya, menunjukkan akan 
mulianya Nabi Adam ‘alaihis salam. 
Allah Ta’ala berfirman,

ا  ْن َتْسُجَد ِلَ
َ
َقاَل �يَ ِإْبِليُس َما َمَنَعَك أ

ْم ُكْنَت 
َ
َت أ ْ ْسَتْك�جَ

َ
َخَلْقُت ِبَيَديَّ ۖ أ

نَ  َعاِل�ي
ْ
ِمَن ال

“Allah berfirman: “Hai iblis, apakah yang 
menghalangi kamu sujud kepada yang 
telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-
Ku. Apakah kamu menyombongkan 
diri ataukah kamu (merasa) termasuk 
orang-orang yang (lebih) tinggi?”  
(QS. Shad: 75) 

Tangan Allah di sini tetap sesuai 
dengan keagungan Allah, tentu tidak 
serupa dengan makhluk-Nya. Karena 
Allah Ta’ala berfirman,

ُ َبِص�ي
ْ
ِميُع ال ٌء ۖ َوُهَو السَّ ْ ي

َ ْثِلِ �ش ِ
َ

ْيَس ك
َ
ل

“Tidak ada sesuatupun yang serupa 
dengan Dia, dan Dialah yang Maha 
Mendengar dan Melihat.” (QS. Asy-
Syura: 11)

Adam Ditempatkan 
di Surga

Sebagaimana disebutkan dalam ayat,

 
َ
ة نَّ َ ْنَت َوَزْوُجَك اْلج

َ
َوُقْلَنا �يَ آَدُم اْسُكْن أ

َما َوَل َتْقَر�جَ  ًدا َحْيُث ِشْئ�تُ
َ
ا َرغ َ ْ َوُكَ ِم�ن

نَ ,  �ي اِلِ َتُكو�نَ ِمَن الظَّ
َ
َجَرَة ف ِذِه الشَّ

ٰ
َه

ا  َما ِمَّ ُ ْخَر�جَ
َ
أ
َ
ا ف َ ْ اُن َع�ن

َ
ْيط َما الشَّ ُ َزلَّ

َ
أ
َ
ف

وا َبْعُضُكْ ِلَبْعٍض 
ُ
َك�نَ ِفيِه ۖ َوُقْلَنا اْهِبط

ْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع 
ي اْلأَ ِ

ُكْ �ن
َ
َعُدوٌّ ۖ َول

نٍ ِإَلٰ ِح�ي
“Dan Kami berfirman: “Hai Adam, 
diamilah oleh kamu dan isterimu 
surga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik 
dimana saja yang kamu sukai, dan 
janganlah kamu dekati pohon ini, yang 
menyebabkan kamu termasuk orang-
orang yang zalim. Lalu keduanya 
digelincirkan oleh syaitan dari surga itu 
dan dikeluarkan dari keadaan semula 
dan Kami berfirman: “Turunlah kamu! 
sebagian kamu menjadi musuh bagi 
yang lain, dan bagi kamu ada tempat 
kediaman di bumi, dan kesenangan 
hidup sampai waktu yang ditentukan.” 
(QS. Al-Baqarah: 35-36)

Juga dalam ayat lain disebutkan,

ا  اُن َكَ
َ
ْيط ُكُ الشَّ نَّ

َ
ي آَدَم َل َيْفِتن �يَ َب�نِ

َما  ُ ْ نُِع َع�ن
ْ ِة َي�ن نَّ َ َبَوْيُكْ ِمَن اْلج

َ
ْخَرَج أ

َ
أ

َاُكْ ُهَو  ُه �يَ َما ۗ ِإنَّ ِ َما َسْوآ�تِ ُ �يَ ِ َما ِل�يُ ِلَباَسُ
ْم ۗ ِإ�نَّ َجَعْلَنا  ُ َ ْو�ن َ َوَقِبيُلُ ِمْن َحْيُث َل �تَ

نَ َل ُيْؤِمُنوَن ِذ�ي ْوِلَياَء ِللَّ
َ
نَ أ َياِط�ي الشَّ

“Hai anak Adam, janganlah sekali-
kali kamu dapat ditipu oleh syaitan 
sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua 
ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan 
dari keduanya pakaiannya untuk 
memperlihatkan kepada keduanya 
auratnya. Sesungguhnya ia dan 
pengikut-pengikutnya melihat kamu 
dan suatu tempat yang kamu tidak bisa 
melihat mereka. Sesungguhnya Kami 
telah menjadikan syaitan-syaitan itu 
pemimpin-pemimpim bagi orang-orang 
yang tidak beriman.” (QS. Al-A’raf: 27)

Adam Diciptakan untuk 
Hidup di Muka Bumi

Allah Ta’ala berfirman,

ي َجاِعٌل 
ِّ َلِئَكِة ِإ�ن َك ِلْلَ بُّ َوِإْذ َقاَل َر

ا  َ َعُل ِف�ي ْ ج
�تَ
َ
وا أ

ُ
 ۖ َقال

ً
ْرِض َخِليَفة

ي اْلأَ ِ
�ن

ُن  ْ َ َماَء َو�ن ا َوَيْسِفُك الدِّ َ َمْن ُيْفِسُد ِف�ي
ي 

ِّ َك ۖ َقاَل ِإ�ن
َ
ُس ل ْمِدَك َوُنَقدِّ َ ُح �جِ ُنَسبِّ

وَن  ْعَلُ َما َل َتْعَلُ
َ
أ

“Ingatlah ketika Rabbmu berfirman 
kepada para Malaikat: “Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah 
di muka bumi”. Mereka berkata: 

“Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji 
Engkau dan mensucikan Engkau?” 
Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu 
ketahui.” (QS. Al-Baqarah: 30)

Adam Dilarang untuk 
Mendekati Suatu Pohon

Allah Ta’ala berfirman,

 َ ِسي
َ
ن
َ
ْد�نَ ِإَلٰ آَدَم ِمْن َقْبُل ف َقْد َعِ

َ
َول

ْد َلُ َعْزًما جِ
َ َوَلْ �ن

Dan sesungguhnya telah Kami 
perintahkan kepada Adam dahulu, 
maka ia lupa (akan perintah itu), dan 
tidak Kami dapati padanya kemauan 
yang kuat. 

َسَجُدوا 
َ
ُدوا ِلآَدَم ف ُ َلِئَكِة اْ�ج َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَ

ٰ َ �ج
َ
ِإلَّ ِإْبِليَس أ

Dan (ingatlah) ketika Kami berkata 
kepada malaikat: “Sujudlah kamu 
kepada Adam”, maka mereka sujud 
kecuali iblis. Ia membangkang. 


