89966 - Allah Menciptakan Dengan Tangan-Nya Empat Hal
Pertanyaan
Allah subhanahu wa ta’ala menciptakan Adam dengan tangan-Nya dan meniupkan ruh kepadanya.
Apakah Allah menciptakan makhluk lainnya –dari para Malaikat, jin dan alam semesta lainnyadengan tangan-Nya juga? Apakah Allah Jalla wa ‘ala meniupkan juga? Ataukah ini termasuk
kelebihan khusus dan mendapatkan posisi khusus untuk Adam saja tanpa makhluk lainnya?
Terima kasih
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Pertama:
Allah mengkhususkan Adam alaihis salam, maka Allah menciptakan dengan kedua tangan-Nya
sebagaimana yang dikabarkan dan tidak menciptakan makhluk lainnya yang mempunyai nyawa
dengan kedua tangan-Nya. Allah Subhanahu berﬁrman:
( 75/ ( صﻴﻦﺎﻟ اﻟْﻌﻦ ﻣﻨْﺖ ﻛم اتﺮﺒَﺘﺳ اﺪَي ﺑِﻴﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖﻤﺪَ ﻟﺠنْ ﺗَﺴﻚَ اﻨَﻌﺎ ﻣ ﻣﻴﺲﻠﺑﺎ ا ﻳﻗَﺎل
“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. Shod: 75
Dalam hadits Syafaat:
ﺗَﺪْﻧُﻮ و اﻟﺪﱠاﻋﻢﻬﻌﻤﺴﻳ وﺮ اﻟﻨﱠﺎﻇﻢﻫﺮﺼﺒﺪٍ ﻓَﻴاﺣﻴﺪٍ وﻌ ﺻ ﻓﺮِﻳﻦﺧا وﻴﻦﻟو اﻪ اﻟﻊﻤﺠ ﻳونَ ﺑِﻢ ﺗَﺪْرﻞ ﻫﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳمِﺪُ اﻟْﻘَﻮﻴﻧَﺎ ﺳا
ﺾﻌ ﺑﻘُﻮل ﻓَﻴﻢِﺑ رَﻟ اﻢَ ﻟﺸْﻔَﻊ ﻳﻦ ﻣَﻟونَ ا ﺗَﻨْﻈُﺮ اﻢَﻠَﻐﺎ ﺑ ﻣَﻟ اﻴﻪ ﻓﻧْﺘُﻢﺎ ا ﻣَﻟنَ او ﺗَﺮ اﻟﻨﱠﺎسِ اﺾﻌ ﺑﻘُﻮل ﻓَﻴﺲ اﻟﺸﱠﻤﻢﻨْﻬﻣ
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َﻨَﻚﺳاﺪُوا ﻟَﻚَ وﺠﺔَ ﻓَﺴﺋَ اﻟْﻤﺮﻣا وﻪوﺣ رﻦﻴﻚَ ﻣﻧَﻔَﺦَ ﻓ وﺪِه ﺑِﻴﻪﺸَﺮِ ﺧَﻠَﻘَﻚَ اﻟﻮ اﻟْﺒﺑ اﻧْﺖ امﺎ آدﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻳ ﻓَﻴﺗُﻮﻧَﻪﺎ ﻓَﻴم آدﻢﻮﻛﺑاﻟﻨﱠﺎسِ ا
ﺜْﻠَﻪ ﻣﺪَهﻌ ﺑﺐﻐْﻀ ﻳ وﺜْﻠَﻪ ﻣﻠَﻪ ﻗَﺒﺐﻐْﻀ ﻳﺎ ﻟَﻢﺒ ﻏَﻀﺐ ﻏَﻀِﺑ رﻘُﻮلﻠَﻐَﻨَﺎ ﻓَﻴﺎ ﺑﻣ وﻴﻪ ﻓﻦﺎ ﻧَﺤى ﻣ ﺗَﺮِﻚَ اﺑ رَﻟ ﻟَﻨَﺎ ا ﺗَﺸْﻔَﻊﻨﱠﺔَ ااﻟْﺠ
194) ( وﻣﺴﻠﻢ3340)  رواه اﻟﺒﺨﺎري، ( اﻟﺤﺪﻳﺚ...  ﻧُﻮحَﻟﻮا اﺒﺮِي اذْﻫ ﻏَﻴَﻟﻮا اﺒ اذْﻫ ﻧَﻔْﺴ ﻧَﻔْﺴﺘُﻪﻴﺼ ﻓَﻌةﺮ اﻟﺸﱠﺠﻦ ﻋﺎﻧﻧَﻬو
“Saya adalah pemimpin suatu kaum pada hari kiamat, apakah anda semua mengetahui dengan
apa Allah mengumpulkan orang yang pertama dan yang terakhir di satu tempat. Dimana semua
orang dapat melihat dan didengarkan orang yang menyeru. Sementara matahari mendekat,
sehingga sebagian orang mengatakan, “Apakah kamu semua tidak melihat kondisi yang anda
rasakan, apakah kamu semua tidak melihat orang yang dapat memberi syafaat kepada Tuhan
kamu semua. Sebagian orang mengatakan, “Ayah kamu semua Adam, sehingga mereka semua
mendatanginya dan mengatakan, “Wahai Adam, anda adalah ayah seluruh manusia, Allah
menciptakan anda dengan Tangan-Nya dan meniupkan ruh-Nya kepada anda, memerintahkan
Malaikat dan mereka bersujud kepada anda, menempatkan anda di surga. Apakah anda dapat
memberikan syafaat kepada Tuhan anda, apakah anda tidak melihat kondisi kami semua. Maka
(Adam) menjawab, “Tuhanku marah sekali, belum pernah marah sebelum dan sesudahnya seperti
itu. Allah melarangku (mendekati) pohon sementara saya melanggarnya. Silahkan kamu semua
pergi ke selainku, pergilah ke Nuh… Alhadits. HR. Bukhori, 3340 dan Muslim, 194.
Darimi rahimahullah mengatakan, “Oleh karena itu Allah menciptakan Adam dengan sentuhan
tangan-Nya. Dan tidak menciptakan makhluk lain mempunyai ruh dengan kedua tangan-Nya. Oleh
karena itu beliau diberi kekhususan, keutamaan dan disebutkan keagungannya. Selesai dari
‘Naqdu Darimi ‘ala Murisy, hal. 64.
Diriwayatkan oleh Dirimi, Lalikai, Ajuri dan ulama lainnya dengan sanad shoheh dari Ibnu Umar
radhiallahu anhuma berkata:
ﺎن ﻛﻦ ﻓ:  ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﺨﻠﻖ،  اﻟﻌﺮش واﻟﻘﻠﻢ وﻋﺪن وآدم: ﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء ﺑﻴﺪهﺧﻠﻖ اﻟ
“Allah menciptakan empat hal dengan tangan-Nya: Arsy, pena, surga Adn dan Adam. Kemudian
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berﬁrman kepada seluruh makhluk ‘Jadilah, maka terjadi.
Diriwayatkan oleh Darimi dengan sanad hasan dari Maisarah Abi Sholeh budak Kindah salah
seorang tabiin mengatakan:
" ص "ﻧﻘﺾ اﻟﺪارﻣ.(  وﻏﺮس ﺟﻨﺔ ﻋﺪن ﺑﻴﺪه،  وﻛﺘﺐ اﻟﺘﻮراة ﺑﻴﺪه،  ﺧﻠﻖ آدم ﺑﻴﺪه: ﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﺲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﺛﻼثإن اﻟ
99
“Sesungguhnya Allah tidak menyentuh dalam penciptaannya kecuali tiga hal, menciptakan Adan
dengan tangan-Nya, menulis Taurat dengan tangan-Nya dan menanam surga And dengan tanganNya.” Naqdu Darimi, hal.. 99.
Penelitinya Syekh Mansur Samari di muqoddimahnya mengatakan, “Telah diriwayatkan bukan
hanya seorang dari kalangan tabiin seperti Hakim bin Jabir, Muhammad bin Ka’b Qurodhi dengan
sanad shoheh, saya telah sebutkan ketika mengomentari atsar pada tempatnya di kitab ini.
Inilah empat hal yang Allah ciptakan dengan tangan-Nya. Arsy, pena, surga And dan Adam.
Sementara makhluk lainnya, diciptakan dengan kata ‘Kun (jadilah), maka akan terjadi’
Kedua:
Sementara ruh, maka Adam dan semua keturunannya, Allah tiupkan di dalamnya ruh. Yaitu ruh
makhluk. Ketika disandarkan kepada Allah, dalam hal pengagungan dan pemulyaan. Allah ta’ala
berﬁrman tentang penciptaan Adam Alaihis salam:
( 29/ ( اﻟﺤﺠﺮﺎﺟِﺪِﻳﻦ ﺳﻮا ﻟَﻪ ﻓَﻘَﻌوﺣ رﻦ ﻣﻴﻪ ﻓﻧَﻔَﺨْﺖ وﺘُﻪﻳﻮذَا ﺳﻓَﺎ
“Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh
(ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.” QS. Al-Hijr: 29
Dan Allah berﬁrman terkait dengan Nabi Isa alaihis salam:
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171 /  اﻟﻨﺴﺎء.ﻨْﻪ ﻣوحر وﻢﻳﺮ ﻣَﻟﺎ اﻟْﻘَﺎﻫ اﺘُﻪﻤﻠﻛ وﻪ اﻟﻮلﺳ رﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴ ﻋﻴﺢﺴﺎ اﻟْﻤﻧﱠﻤا
“Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan
dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya.”
QS. An-Nisaa’: 171.
Silahkan melihat perincian permasalahan ini di jawaban soal no. 50774.
Wallahu a’lam
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