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Aqidah dari Al-Imam Al-Muzani

Beriman kepada Malaikat 
#02

Imam Al-Muzani rahimahullah berkata,

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

ْمِدِه  َ ُحْوَن َوآَخُرْوَن �جِ ْم َحْوَل َعْرِشِه ُيَسبِّ ُ ْ ْم َماَلِئَكٌة ِبُقْدَرِتِه ِلْلَعْرِش َحاِمُلْوَن َوَطاِئَفٌة ِم�خ ُ ْ �خ ِ
َ �خ

ْمِرِه
َ ْوَن ِلأ ُ ْم ُرُساًل ِإَل ُرُسِلِ َوَبْعٌض ُمَد�جِّ ُ ْ ُسْوَن َواْصَط�خَ ِم�خ ُيَقدِّ

“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.”

Ada Malaikat yang Mengelilingi ‘Arsy dan Bertasbih

Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, “Sebagian lagi bertasbih di sekitar 
‘Arsy.” Yaitu bertasbih dengan mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, 
membaca subhanallah.

Seperti yang disebutkan dalam ayat,

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena 
berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi g
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Amin ( Jibril).” (QS. Asy-Syu’araa: 
193)

Dalam ayat lain disebutkan,

ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش  ٍ ِذي ُقوَّ ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِر�ي ِإنَّ

خٍ ِم�ي
َ
َّ أ َ خٍ ُمَطاٍع �ث َمِك�ي

“Sesungguhnya Al Quran itu benar-
benar firman (Allah yang dibawa 
oleh) utusan yang mulia ( Jibril), yang 
mempunyai kekuatan, yang mempunyai 
kedudukan tinggi di sisi Allah yang 
mempunyai ‘Arsy, yang ditaati di sana 
(di alam malaikat) lagi dipercaya.” (QS. 
At-Takwir: 19-21).

Sifat Jibril yang disebutkan di 
sini adalah punya kekuatan, yang 
mempunyai kedudukan tinggi di sisi 
Allah yang mempunyai ‘Arsy, yang 
ditaati di sana. Maksudnya ditaati 
adalah ditaati oleh para malaikat. 
Bentuk ketaatannya ketika Jibril 
memeritahkan penjaga surga pada 
Malam Mi’raj, ia meminta dibukakan 
pintu surga, sampai Nabi Muhammad 
shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk dan 
melihat apa di dalamnya. Begitu pula 
Jibril memerintahkan kepada penjaga 

Jahannam untuk membuka neraka 
hingga nabi melihat isi neraka. 

Jibril disebut Amin karena ia amanat 
dalam menyampaikan wahyu dan 
risalah dari Allah. Lihat Zaad Al-
Masiir, 9:43.

Masih berlanjut insya Allah bahasan 
tentang malaikat ini. Semoga Allah 
mudahkan.
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g اْلَعْرِش خَ ِمْن َحْوِل  �ي اَلِئَكَة َحافِّ ى اْلَ َ َو�تَ

قِّ َوِقيَل  ْلَ ْم �جِ ُ َ يَ َبْي�خ ْم ۖ َوُق�خِ ِ ْمِد َر�جِّ َ ُحوَن �جِ ُيَسبِّ
َ خ �ي ِ َربِّ اْلَعامَلِ ْمُد ِلَّ اْلَ

“Dan kamu (Muhammad) akan 
melihat malaikat-mmlaikat berlingkar 
di sekeliling ‘Arsy bertasbih sambil 
memuji Rabbnya; dan diberi putusan 
di antara hamba-hamba Allah 
dengan adil dan diucapkan: ‘Segala 
puji bagi Allah, Rabb semesta alam.’”  
(QS. Az-Zumar: 75)

Dalam ayat lain disebutkan,

ْ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 �تَ ِذ�ي ا َفاْغِفْر ِللَّ ًة َوِعْلً ٍء َرْ�َ ْ ي

َ َوِسْعَت ُكَّ �ث

ِ ِح�ي َ اَب اْلج
َ

ْم َعذ ِ ِ
َبُعوا َسِبيَلَك َو�ت َواتَّ

“(Malaikat-malaikat) yang memikul 
‘Arsy dan malaikat yang berada di 
sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya 
dan mereka beriman kepada-Nya serta 
memintakan ampun bagi orang-orang 
yang beriman (seraya mengucapkan): 

‘ Ya Rabb 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)

Ada Juga Malaikat yang Ter-
us Bertasbih dan Bertahmid

Imam Al-Muzani rahimahullah 
berkata, “Yang lain mensucikan-Nya 
dengan memuji-Nya.”

Allah Ta’ala berfirman, 

ُ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. Fussilat: 38)

وَن َعْن ِعَباَدِتِه  ُ َك َل َيْسَتْك�جِ بِّ خَ ِعْنَد َر ِذ�ي ِإنَّ الَّ
ُحوَنُه َوَلُ َيْسُجُدوَن ۩ َوُيَسبِّ

“Sesungguhnya malaikat-malaikat yang 
ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa 
enggan menyembah Allah dan mereka 
mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-
Nya-lah mereka bersujud.” (QS. Al-
A’raf: 206)

ْرِض ۚ َوَمْن ِعْنَدُه 
َماَواِت َواْلأَ ي السَّ ِ

َوَلُ َمْن �خ
وَن ,  وَن َعْن ِعَباَدِتِه َوَل َيْسَتْحِسُ ُ َل َيْسَتْك�جِ

وَن ُ اَر َل َيْف�تُ َ َّ ْيَل َوال�خ ُحوَن اللَّ ُيَسبِّ

“Dan kepunyaan-Nya-lah segala yang 

di langit dan di bumi. Dan malaikat-
malaikat yang di sisi-Nya, mereka 
tiada mempunyai rasa angkuh untuk 
menyembah-Nya dan tiada (pula) 
merasa letih. Mereka selalu bertasbih 
malam dan siang tiada henti-hentinya.” 
(QS. Al-Anbiya’: 19-20)

Malaikat Pilihan dan Malai-
kat Jibril

Imam Al-Muzani rahimahullah 
berkata, “Allah memilih di antara 
mereka (malaikat) sebagai utusan 
kepada utusanNya.”

Ada malaikat yang dipilih untuk 
sebagai utusan yang Allah pilih 
sebagai perantara antara Allah dan 
rasul-Nya sehingga sampai pesan-
pesan pada penduduk bumi. Allah 
Ta’ala berfirman,

اِس ۚ  اَلِئَكِة ُرُساًل َوِمَن النَّ ي ِمَن اْلَ ُ َيْصَط�خِ الَّ
ٌ يٌع َبِص�ي َ َسِ ِإنَّ الَّ

“Allah memilih utusan-utusan-(Nya) 
dari malaikat dan dari manusia; 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar 
lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Hajj: 75)

ِ َوَل  ْن َيُكوَن َعْبًدا ِلَّ
َ
ِسيُح أ َلْن َيْسَتْنِكَف اْلَ

ُبوَن ۚ َوَمْن َيْسَتْنِكْف َعْن ِعَباَدِتِه  َقرَّ اَلِئَكُة اْلُ اْلَ
يًعا ِ ُهْ ِإَلْيِه �جَ ُ ُ ْ َفَسَيْحسث َوَيْسَتْك�جِ

“Al-Masih sekali-kali tidak enggan 

menjadi hamba bagi Allah, dan tidak 
(pula enggan) malaikat-malaikat yang 
terdekat (kepada Allah). Barangsiapa 
yang enggan dari menyembah-Nya, dan 
menyombongkan diri, nanti Allah akan 
mengumpulkan mereka semua kepada-
Nya.” (QS. An-Nisaa’: 172). Malaikat 
yang terdekat pada Allah adalah 
malaikat pemikul ‘Arsy, sebagaimana 
kata Ibnu ‘Abbas. Lihat Zaad Al-
Masiir, 2:263.

Di antara malaikat yang Allah pilih 
adalah malaikat Jibril ‘alaihis salam, ia 
adalah sebaik-baik malaikat pilihan. 
Malaikat Jibril ditugaskan untuk 
menyampaikan wahyu antara Allah 
dan Rasul-Nya ‘alaihimus salam. Jibril 
disebutkan juga dengan Ar-Ruhul 
Amiin. Allah Ta’ala berfirman, 

َلُ َعَلٰ َقْلِبَك  خَّ َ ُه �خ يَل َفِإنَّ ِ �جْ ا ِلجِ ُقْل َمْن َكَن َعُدوًّ
ٰى  َ ْ خَ َيَدْيِه َوُهًدى َوُبسث ا َب�يْ ًقا ِلَ ِ ُمَصدِّ ْذِن الَّ إِ �جِ

خَ  ؤِْمِن�ي ِلْلُ

“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.” (QS. Al-Baqarah: 97)

خُ  ِم�ي
وُح اْلأَ خََل ِبِه الرُّ َ �خ

“Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-


