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Nabi Adam ‘Alaihissalam 

Manusia pertama di dunia, moyang dari seluruh umat manusia. 

Diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan 

kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Semua makhluk di surga 

bersujud kepadanya atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, hanya 

iblislah yang menolak, krn ia merasa dirinya yang diciptakan dari api 

lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Sebagai akibatnya, Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya sampai hari 

pambalasan. Sejak itu iblis bersumpah untuk senantiasa menyesatkan Adam dan 

keturunannya hingga hari kiamat nanti, sebagai balasan bagi Adam yang dianggapnya 

telah menyebabkan ia terusir dari surga. 

Kisah penciptaan Adam, pembangkangan iblis, dan pengusiran iblis dari surga 

dinyatakan dalam surat Al-Baqarah: 30-38, Al-A’râf: 11-18, dan Shâd: 73-83. 

I. Hikmah Penciptaan Manusia 

Penciptaan Adam, sebagai Bapak seluruh manusia, sempat dipertanyakan oleh malaikat. 

Mengapa Allah menciptakan makhluk yang suka membuat kerusakan dan pertumpahan 

darah? Namun Allah memiliki hikmah tersendiri di balik penciptaan Adam 

tersebut.  Setiap saat, detik demi detik, tak ada satu pun perbuatan atau ucapan yang luput 

dari kehendak Allah dan kemampuan-Nya. Ini sesuai dengan hikmah Allah yang Maha 

Hikmah pada seluruh Qadha dan Qadhar-Nya. Dan Allah Maha Hikmah pada seluruh apa 

yang Ia syariatkan untuk hamba-hamba-Nya. 

Sehingga ketika hikmah-Nya yang menyeluruh, ilmu-Nya yang mencakup segala sesuatu, 

dan rahmat-Nya yang sempurna menuntut penciptaan Adam ‘Alahi Shallatu Wa Sallam, 

ayah seluruh manusia, Allah kabarkan hal ini kepada malaikat melalui firman-Nya : 

 …إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخلِيفَة  …

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan Khalifah di muka bumi.” (Al Baqarah: 30) 

Hal ini dimaksudkan untuk menggantikan makhluk-makhluk sebelumnya yang hanya 

diketahui oleh Allah. Dan saat itu para Malaikat menjawab : 

َماء …  …أَتَْجَعُل فِيهَا َمن يُْفِسُد فِيهَا َويَْسفُِك الدِّ

“Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah “.(Al Baqarah: 30) 

Di satu sisi, ini merupakan bentuk penghormatan dan pengagungan para malaikat kepada 

Allah ketika menciptakan makhluk yang menyerupai akhlak makhluk-makhluk yang 

awal. Atau Allah khabarkan kepada Malaikat tentang penciptaan Adam ‘alaihis salam 
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dan apa yang akan dilakukan oleh anak keturunannya yang jahat. Allah katakan kepada 

mereka : 

 … إِنِّي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمونَ 

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak Engkau ketahui.” (Al Baqarah:30) 

Dalam ayat ini, Allah sendiri yang memberitakan kesempurnaan ilmu-Nya. Yakni 

mencakup segala sesuatu termasuk kebaikan dan manfaat yang tidak terhitung dari 

penciptaan manusia. Dan kita wajib meyakini kekuasaan ilmu Allah dan hikmah-Nya. 

Allah tidak menciptakan sesuatu yang tiada gunanya dan tiada mengandung hikmah 

padanya. 

Dalam ayat selanjutnya, Allah kemudian menerangkan kepada para malaikat tersebut 

secara terperinci mengapa Allah menciptakan Adam dengan tangan-Nya sendiri. Yaitu 

sebagai penghormatan kepadanya di atas seluruh makhluk. Ayat ini menjadi salah satu 

bukti bahwa Allah memiliki kedua tangan yang hakiki seperti yang secara jelas disebut 

dalam kisah Nabi Adam ‘alaihis salam itu. 

“Terhadap apa yang Kuciptakan dengan kedua tangan-Ku”. 

Namun tentu saja dzat Allah tidak seperti dzat-dzat makhluk. Begitu juga dengan sifat-

sifat-Nya, tidak seperti sifat-sifat makhluk. 

II. Proses Penciptaan Nabi Adam ‘alaihissalam 

Dalam proses penciptaan Adam itu juga dijelaskan, Allah menggenggam seluruh bumi 

dalam satu genggaman, yang lunak dan yang keras, serta yang baik dan buruk. Ini 

dimaksudkan agar keturunannya sesuai dengan tabiat-tabiat ini. 

Maka jadilah dia pada awalnya sebagai tanah. Lalu Allah lemparkan air sehingga menjadi 

lumpur. Ketika masa tetapnya air pada lumpur itu memanjang, berubahlah tanah liat 

tersebut menjadi lumpur hitam yang juga ikut berubah baunya. Lalu Allah keringkan 

setelah dibentuk menjadi semacam tembikar (tanah liat kering) yang memiliki bunyi. 

Dalam proses ini, dia adalah sebuah jasad tanpa roh. Sehingga ketika penciptaan 

jasmaninya telah sempurna, Allah meniupkan roh kepada jasad itu. Berubahlah jasad itu 

dari benda mati menjadi sesuatu yang hidup, yang memiliki tulang, daging, urat, otot, dan 

roh. 

Itulah hakekat manusia, Allah menyiapkannya untuk segala ilmu dan kebaikan, lalu Allah 

sempurnakan nikmat padanya sehingga mengajarinya nama segala sesuatu. Allah 

bermaksud memperlihatkan malaikat akan kesempurnaan makhluk ini sehingga Allah 

perlihatkan benda-benda dan berkata kepada mereka: 

 … أَنبِئُونِي بِأَْسَماء هَـُؤالء إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 
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“Sebutkanlah nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar”. (Al 

Baqarah: 31) 

Maka malaikat-malaikat tersebut tidak mampu menyebut nama benda-benda itu. Padahal 

terkandung dalam ucapan para malaikat sebelumnya bahwa tidak diciptakannya Adam 

‘alaihis sallam adalah lebih baik. Ini sesuai dengan yang nampak pada mereka saat itu. 

Mereka berkata : 

 … الَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ ُسْبَحانََك الَ ِعْلَم لَنَا إِ 

“Maha Suci Engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan 

kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

(Al Baqarah: 32). 

Allah berfirman : 

ا أَنبَأَهُمْ  قَالَ   بِأَْسَمآئِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِّي أَْعلَُم َغْيبَ  يَا آَدُم أَنبِْئهُم بِأَْسَمآئِِهْم فَلَمَّ

َماَواِت َواألَْرِض َوأَْعلَُم َما تُْبُدوَن َوَما ُكنتُمْ    تَْكتُُمونَ  السَّ

“Ya Adam, khabarkanlah kepada mereka nama benda-benda itu”. Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: “Bukankah 

sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan 

bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan kamu sembunyikan?” (Al Baqarah: 

33). 

Para malaikat kemudian menyaksikan kesempurnaan makhluk ini serta ilmunya yang 

tidak mereka sangka. 

III. Perintah Sujud kepada Adam ‘alaihissalam 

Perintah Allah kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam merupakan awal 

permusuhan iblis kepada manusia. Ia menolak perintah itu sehingga dihukum Allah. 

Namun iblis berjanji akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Salah satu bentuk tipu 

dayanya adalah berhasil menggoda Adam untuk melanggar larangan Allah sehingga 

Adam dikeluarkan dari surga. 

Allah subhanahu wa ta’ala ingin menampakkan penghormatan malaikat kepada kepada 

Nabi Adam secara lahir dan batin. Dengan ini, para malaikat mengakui kesempurnaan 

hikmah Allah dengan rinci dan menyaksikan langsung sehingga mereka mengagungkan 

Nabi Adam dengan benar-benar. Untuk itu, Allah subhanahu wa ta’ala perintahkan para 

malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihisholatu was sallam: 

 …اْسُجُدوْا آلَدمَ …
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“Sujudlah kepada Adam!” (QS. Al Baqarah: 34) 

Hal ini merupakan penghormatan dan penghargaan kepada Nabi Adam alaihishalatu was 

sallam dan dalam rangka ibadah, cinta dan taat kepada Allah subhanahu wata’ala, serta 

tuduk kepada perintah-Nya. Segeralah para malaikat itu bersujud. 

Namun iblis yang berada di tengah-tengah mereka yang tentunya ikut serta mendapatkan 

perintah itu -iblis itu sendiri bukan dari golongan malaikat melainkan dari golongan jin 

yang diciptakan dari api-, justru menyimpan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta’ala 

dan kedengkian kepada Nabi Adam alaihishalatu was sallam. Kufur dan rasa dengki itu 

membuat iblis enggan sujud kepada Nabi Adam alaihishalatu was sallam. 

IV. Kedurhakaan Iblis Terhadap Perintah ALLAH Ta’ala 

Tak cuma menunjukkan kesombongan, iblis bahkan menyangkal perintah Allah 

subhanahu wa ta’ala dan mencela kebijaksanaan-Nya. Katanya: 

ْنهُ َخلَْقتَنِي ِمن نَّاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمن ِطينٍ   … أَنَاْ َخْيٌر مِّ

“Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan dia dari 

tanah.” (QS. Al A’raf: 12) 

Maka Allah katakan: 

  ْسُجَد لَِما َخلَْقُت بِيََديَّ أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَعالِينَ قَاَل يَا إِْبلِيُس َما َمنََعَك أَن تَ 

“Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah Kuciptakan 

dengan dua tangan-Ku? Apakah engkau sombong ataukah engkau (merasa) termasuk 

orang-orang yang lebih tinggi?” (QS. Shad:75) 

Kekufuran, kesombongan, dan pembangkangan ini merupakan sebab terusirnya dan 

terlaknatinya Iblis. Allah subhanahu wa ta’ala katakan kepadanya: 

اِغِرينَ  قَاَل فَاْهبِْط ِمْنهَا فََما يَُكوُن لََك أَن تَتََكبََّر فِيهَا فَاْخُرْج إِنََّك ِمنَ    الصَّ

“Turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di 

dalamnya, maka keluarlah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina.” (QS. 

Al A’raf: 13) 

V. Kedengkian Iblis dengan Menyeret Manusia Kepada Neraka 

Iblis enggan tunduk dan bertobat kepada Tuhannya, bahkan menentang, meremehkan, 

dan bertekad bulat untuk memusuhi Adam alaihishalatu was sallam beserta anak 

cucunya. Ia pun menyiapkan dirinya saat mengetahui bahwa dirinya telah ditetapkan 

menjadi makhluk yang sengsara selama-lamanya. Ia, dengan ucapan dan perbuatan 
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bersama bala tentaranya, berikrar untuk mengajak anak cucu Adam alaihishalatu was 

sallam agar menjadi golongan yang telah diputuskan untuk tinggal di rumah kehancuran 

(neraka). Iblis nyatakan hal itu dengan mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta’ala: 

  قَاَل َربِّ فَأَنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ 

“Wahai Rabbku, berilah aku waktu sampai hari kebangkitan.” (QS. Shad: 79) 

Iblis benar-benar meluangkan waktu untuk menebar permusuhan di kalangan Adam 

alaihisholatu was sallam dan anak cucunya. Maka tatkala hikmah Allah subhanahu wa 

ta’ala menuntut agar manusia mempunyai tabiat dan akhlak yang berbeda-beda, maka 

Allah subhanahu wa ta’ala juga menentukan sesuatu yang menyebabkannya. Yaitu 

berupa cobaan dan ujian, dan yang terbesarnya adalah diberinya iblis kesempatan untuk 

mengajak anak Adam alaihishalatu was sallam kepada semua jenis kejahatan. Maka 

Allah subhanahu wa ta’ala pun menjawab: 

 قَاَل فَإِنََّك ِمَن اْلُمنظَِرينَ 

لُومِ إِلَى يَْوِم اْلَوْقِت اْلَمعْ   

“Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai pada hari 

yang telah di tentukan waktunya.” (QS. Shad: 80-81) 

Iblis menyambut jawaban itu dengan menegaskan permusuhan kepada Adam 

alaihishalatu was sallam beserta anak cucunya dan menegaskan maksiatnya kepada 

Allah subhanahu wa ta’ala, katanya: 

  قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي ألَْقُعَدنَّ لَهُْم ِصَراطََك اْلُمْستَقِيمَ 

ن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعنْ  ثُمَّ  آئِلِِهْم َوالَ تَِجُد أَْكثََرهُْم أَْيَمانِِهْم َوَعن َشمَ  آلتِيَنَّهُم مِّ

  َشاِكِرينَ 

“Karena Engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan (menghalangi-

halangi) mereka dari jalan-Mu yang lurus kemudian saya akan mendatangi mereka dari 

muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak 

akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).” (QS. Al A’raf:16-17) 

Iblis mengucapkan itu berdasarkan sangkaannya, karena ia tahu benar tabiat anak Adam 

alaihishalatu was sallam.  

َن اْلُمْؤِمنِينَ  َولَقَْد َصدََّق َعلَْيِهْم إِْبلِيسُ    ظَنَّهُ فَاتَّبَُعوهُ إاِلَّ فَِريقا  مِّ
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“Dan iblis telah membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka 

mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman.” (QS. Saba’: 20) 

VI. Ujian Allah kepada Setiap Manusia 

Allah berikan iblis kesempatan untuk melakukan perkara yang telah menjadi niatannya 

pada Adam alaihishalatu was sallam dan anak cucunya. Allah katakan: 

ْوفُورا     قَاَل اْذهَْب فََمن تَبَِعَك ِمْنهُْم فَإِنَّ َجهَنََّم َجَزآُؤُكْم َجَزاء مَّ

… َوَرِجلَِك َوَشاِرْكهُْم فِي  طَْعَت ِمْنهُْم بَِصْوتَِك َوأَْجلِْب َعلَْيِهم بَِخْيلِكَ َمِن اْستَ  َواْستَْفِززْ 

  األَْمَواِل َواألَْوالدِ 

“Pergilah, siapa yang mengikutimu dari mereka, maka jahannamlah balasan kalian 

semua sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi 

di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda 

dan pasukan berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-

anak.” (QS. Al Isra: 63-64) 

Yakni jika kamu mampu, jadikanlah mereka orang-orang yang menyeleweng dalam 

mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang rusak dan dalam membelanjakan harta 

mereka kepada hal-hal yang mudharat, juga dalam mencari harta dari yang tidak baik. 

Begitu pula ikut sertalah dengan mereka jika mereka makan, minum, dan berjima’, yakni 

ketika mereka tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta’ala. Juga perintahkanlah 

mereka untuk tidak beriman dengan hari kebangkitan dan pembalasan dan agar mereka 

tidak melakukan kebajikan. Takut-takuti mereka dengan pembantu-pembantumu, berikan 

kekhawatiran pada mereka ketika berinfak yang baik dengan kefakiran. 

Kesempatan yang Allah berikan ini sesungguhnya demi sebuah hikmah dan rahasia yang 

besar. Sungguh engkau wahai musuh yang nyata tidak akan menyisakan sedikitpun dari 

kemampuanmu dalam menyesatkan mereka. Manusia yang jahat akan nampak kejahatan 

dan kejelekannya, dan Allah subhanahu wa ta’ala tidak akan mempedulikannya. 

Adapun keturunan Adam alaihishalatu was sallam yang terpilih, baik dari kalangan para 

nabi dan pengikutnya, baik orang-orang yang sangat jujur dalam beriman, dan para wali-

Nya, maka Allah subhanahu wa ta’ala tidak akan menguasakan musuh ini (iblis) atas 

mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta’ala menjadikan di sekitar mereka pagar 

pelindung yang begitu kuat, sebagai perlindungan dari Allah subhanahu wa ta’ala. 

Allah subhanahu wa ta’ala membekalinya dengan senjata yang tidak mungkin musuh 

bisa menandinginya, yaitu kesempurnaan iman dan tawakal mereka kepada Rabb-nya. 

  وْا َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُونَ إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلطَاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُ 
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“Sungguh mereka tidak memiliki kekuatan atas orang-orang yang beriman dan 

bertawakal kepada Rabb mereka.” (QS. An Nahl: 99). 

Juga Allah subhanahu wa ta’ala bantu mereka dalam menghadapi musuh yang nyata itu 

di antaranya dengan menurunkan kitab-kitab yang mencakup ilmu yang bermanfaat, 

nasehat yang mengena yang memberi semangat untuk melakukan kebajikan dan 

memperingatkan dari kejelekan. Selain itu, Allah subhanahu wa ta’ala juga mengutus 

para Rasul yang membawa kabar gembira kepada mereka yang beriman kepada Allah 

subhanahu wa ta’ala dan mentaati-Nya dengan pahala. 

Juga memperingatkan orang-orang kafir, yang mendustakan dan berpaling dari Allah, 

dengan berbagai macam hukuman. Allah subhanahu wa ta’ala juga menjamin orang 

yang mengikuti petunjuk yang terkandung di dalam kitab-Nya yang dibawa oleh rasul-

Nya tidak sesat semasa di dunia dan tidak sengsara kelak di akhirat, tidak takut, serta 

tidak tertimpa perasaan sedih. 

Demikian juga Allah subhanahu wa ta’ala bimbing mereka melalui kitab dan para rasul-

Nya kepada hal-hal yang bisa melindungi mereka dari musuh yang nyata ini. Allah 

subhanahu wa ta’ala pun menerangkan kepada hamba-Nya, misi yang dibawa setan dan 

strateginya dalam menjaring manusia ke dalam perangkapnya. Juga Allah subhanahu wa 

ta’ala bimbing mereka kepada jalan yang menyelamatkan mereka dari kejahatan setan 

dan fitnahnya, dan membantu dengan bantuan yang di luar kemampuan mereka. Karena, 

ketika mereka mengeluarkan segala daya upaya dan minta bantuan kepada Allah 

subhanahu wa ta’ala, akan mudah bagi mereka jalan mana saja yang dituju.  

VII. Hadirnya Hawa , Manusia dari Jenis Perempuan yang Pertama, 

Sebagai Seorang Istri 

Setelah itu Allah subhanahu wa ta’ala sempurnakan nikmat kepada Adam alaihishalatu 

was sallam dengan menciptakan istrinya Hawa dari dirinya dan jenisnya. Ini 

dimaksudkan agar tercapai ketenangan dan tujuan-tujuan lain seperti pernikahan, 

kebersamaan, dan adanya anak keturunan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

ة  َوَرْحمَ  ْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواجا  لِتَْسُكنُْوا إِلَْيهَا َوَجَعَل بَْينَُكْم َمَودَّ ة  َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ  

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untuk kalian istri-istri (pasangan 

hidup) dari jenis kalian agar kalian merasakan ketenangan bersamanya dan Dia 

menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian.” (Ar-Rum: 21) 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنهَا َزْوَجهَا لِيَْسُكَن إِلَْيهَا  هَُو الَِّذي َخلَقَُكم مِّ

“Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan Dia menjadikan pasangan dari 

jiwa yang satu itu, agar jiwa tersebut merasa tenang bersamanya.” (Al-A`raf: 189) 

Rasul yang mulia, shallallahu ‘alaihi wasallam, juga bersabda: 
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(( طَِريقٍَة . فَإِِن اْستَْمتَْعَت بِهَا اْستَْمتَْعَت  اْلَمْرأَةَ ُخلِقَْت ِمْن ِضلَعٍ .لَْن تَْستَقِْيَم لََك َعلَى إِنَّ 

طاَلقُهَا ِعَوٌج. َو إِن ْ َذهَْبَت تُقِْيُمهَا َكَسْرتَهَا . َو َكْسُرهَا بِهَا َو بِهَا )) 

“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dia tidak akan lurus 

untukmu di atas satu jalan. Jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau bisa 

melakukannya namun padanya ada kebengkokan. Bila engkau paksakan untuk 

meluruskannya maka engkau akan mematahkannya, dan patahnya itu adalah 

menceraikannya.” (HR. Al-Bukhari no. 5184 Muslim no. 1468) 

(( لَِع  بِالنَِّساِء , فَإِنَّ اْلَمْرأَةَ ُخلِقَْت ِمْن ِضلٍَع ,َو إِنَّ  اِْستَْوُصوا أَْعَوَج َشْيٍء فِي الضِّ

 يََزْل أَْعَوَج, فَاْستَْوُصواَكَسْرتَهَا , َو إِْن تََرْكتَهُ لَْم  أَْعالَهُ . فَإِن ْ َذهَْبَت تُقِْيُمهَا

 .((بِالنَِّساءِ 

“Mintalah wasiat dari diri-diri kalian dalam masalah hak-hak para wanita4, karena 

sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang paling bengkok dari 

tulang rusuk itu adalah bagian paling atasnya. Bila engkau paksakan untuk 

meluruskannya maka engkau akan mematahkannya. Namun bila engkau biarkan, ia akan 

terus menerus bengkok. Maka mintalah wasiat dari diri-diri kalian dalam masalah hak-

hak para wanita.” (HR. Al-Bukhari no. 3331, 5186) 

ا فَإِنَّهُنَّ ُخلِْقَن ِمْن ِضلَعٍ َوإِنَّ أَْعَوجَ  ْواَواْستَْوصُ  لَِع أَْعالهُ,  بِالنَِّساِء َخْير  َشْيٍء فِي الضِّ

ا َوإِْن تََرْكتَهُ لَْم يََزْل أَْعَوَج فَاْستَْوُصْوا بِالنَِّساءِ  ,فَإِْن َذهَْبَت تُقِْيُمهُ َكَسْرتَهُ  َخْير   

“Berwasiatlah kalian kepada para wanita (istri) karena mereka itu diciptakan dari tulang 

rusuk. Dan bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. 

Bila engkau paksakan untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Namun 

bila engkau biarkan begitu saja (tidak engkau luruskan) maka dia akan terus menerus 

bengkok. Karena itu berwasiatlah kalian kepada para wanita (istri).” (Shahih, HR. Al-

Bukhari no. 5186 dan Muslim no. 1468) 

Dalam hadits ini ada dalil terhadap ucapan fuqaha atau sebagian mereka bahwasanya 

Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. (Syarah Shahih Muslim, 10/57) 

VIII. Larangan Mendekati Pohon Tertentu 

Semula Adam Alaihissalam tinggal seorang diri di surga, namun kemudian Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan Hawa sebagai istrinya. 

Allah subhanahu wa ta’ala juga memperingatkan Adam dan istrinya, untuk berhati-hati 

dari setan karena sesungguhnya setan adalah musuh bagi mereka berdua. Jangan sampai 

iblis mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga Allah subhanahu wa ta’ala. Ketika itu, 

Allah mempersilahkan mereka makan buah-buahan apa saja yang ada di dalam surga dan 
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menikmati segala kenikmatan yang ada padanya, kecuali pohon tertentu. Allah 

subhanahu wa ta’ala katakan kepada mereka berdua: 

 … َوالَ تَْقَربَا هَـِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّالِِمينَ 

“Dan jangan kalian dekati pohon ini sehingga kalian menjadi orang-orang yang 

dzalim.” (QS. Al A’raf: 19) 

  إِنَّ لََك أاَلَّ تَُجوَع فِيهَا َواَل تَْعَرى

  َوأَنََّك اَل تَْظَمأُ فِيهَا َواَل تَْضَحى

“Sungguh kamu tidak akan lapar padanya dan tidak telanjang dan sungguh engkau tidak 

akan dahaga padanya, dan tidak tertimpa panas matahari.” (QS. Thaha: 118-119) 

Maka keduanya tinggal di surga selama dikehendaki Allah subhanahu wa ta’ala dengan 

segala kenikmatannya. 

IX. Godaan Iblis Kepada Adam ‘alaihissalam 

Akan tetapi musuh mereka berdua terus mengintai dan mencari kesempatan. Maka ketika 

setan melihat senangnya Adam alaihishalatu was sallam di dalamnya dan keinginannya 

yang besar untuk tetap tinggal di dalamnya, setan datang dengan cara yang lembut seolah 

seorang yang jujur sedang menasehati, ia katakan: 

‘Wahai adam apakah engkau mau kutunjukkan sebuah pohon yang jika kamu 

memakannya kamu akan kekal di surga ini dan akan langgeng kerajaan ini serta tidak 

akan rusak’. Terus menerus ia rayu Adam alaihishalatu was sallam. Ia janjikan, ia 

bisikkan, ia berikan harapan dan seolah terus memberi nasehat padahal itu adalah 

penipuan yang besar. Hingga setan pun berhasil menipu mereka berdua dan akhirnya 

keduanya makan dari pohon terlarang itu. 

Maka ketika makan, terlepaslah pakaian mereka berdua sehingga terlihat auratnya, 

akhirnya keduanya cepat-cepat mengambil daun-daun surga untuk menutupi badan 

mereka yang telanjang sebagai pengganti pakaian mereka. Seketika itu pula nampak 

hukuman Allah subhanahu wa ta’ala atas maksiat yang mereka lakukan, lalu Allah 

subhanahu wa ta’ala menyeru mereka berdua: 

بِينٌ   …أَلَْم أَْنهَُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوأَقُل لَُّكَما إِنَّ الشَّْيطَآَن لَُكَما َعُدوٌّ مُّ

“Tidakkah Aku telah melarang kalian berdua makan dari pohon ini dan Aku katakan 

kepada kalian berdua sungguh setan adalah musuh yang nyata buat kalian berdua.” 

(QS. Al A’raf: 22). 
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Kemudian Allah tumbuhkkan pada hati mereka taubat yang sungguh-sungguh. 

بِِّه َكلَِماٍت فَتَاَب َعلَْيهِ  …   فَتَلَقَّى آَدُم ِمن رَّ

“Adam memperoleh beberapa kalimat dari Robbnya.” (QS. Al Baqarah: 37). 

Maka keduanya berkata: 

  قَاالَ َربَّنَا ظَلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ 

“Wahai Rabb kami, sungguh kami telah berbuat dzalim pada diri kami, jikalau Engkau 

tidak mengampuni dan mengasihi kami, benar-benar kami akan menjadi orang-orang 

yang merugi.” (QS. Al A’raf: 23). 

Maka Allah terima taubat mereka dan Allah hapus dosa yang telah menodai mereka. 

Kisah pelanggaran terhadap larangan buah khuldi, dan diturunkannya Adam dan Hawa ke 

bumi terdapat dalam surat Al-A’râf: 19-25 dan Thaha: 123. 

X. Turun ke Bumi 

Akan tetapi keluar dari surga jika mereka memakan dari pohon itu, sudah menjadi 

keputusan yang pasti sehingga keluarlah mereka ke bumi yang kebaikannya dicampuri 

dengan keburukannya, kesenangan dicampuri dengan kesusahannya. Allah kabarkan 

kepada keduanya bahwa Allah subhanahu wa ta’ala pasti akan memberikan cobaan pada 

keduanya dan anak cucunya, serta orang-orang yang beriman. Yang beramal shalih akan 

mendapatkan balasan yang baik, sebaliknya yang mendustakan lagi berpaling, akibatnya 

adalah kesengsaraan yang abadi dan adzab yang kekal. Allah subhanahu wa ta’ala 

ingatkan anak cucu Adam akan hal itu, kata-Nya: 

َن اْلَجنَِّة يَنِزُع َعْنهَُما لِبَاَسهَُما  آَدَم الَ يَْفتِنَنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكمبَنِي  يَا مِّ

  تََرْونَهُمْ  َسْوَءاتِِهَما إِنَّهُ يََراُكْم هَُو َوقَبِيلُهُ ِمْن َحْيُث الَ  لِيُِريَهَُما

“Wahai anak Adam jangan sekali-kali kalian dapat ditipu oleh setan seperti telah 

mengeluarkan ayah ibu kalian dari surga, ia tanggalkan pakaian keduanya untuk 

memperlihatkan kepada keduanya aurat. Sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kamu 

dari seuatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. ….” (QS. Al A’raf: 27) 

Allah subhanahu wa ta’ala kemudian mengganti pakaian yang ditanggalkan oleh setan 

dari Adam dan Hawa dengan pakaian yang menutupi aurat mereka dan menghiasi mereka 

secara lahir. Juga dengan pakaiaan yang lebih baik dari itu yaitu pakaian ketakwaan, 

yakni pakaian hati dan rohani dengan iman, keikhlasan, taubat dan hiasan dengan segala 

akhlak yang indah serta menanggalkan segala akhlak yang hina. 



For None Commercial Only (Tidak Untuk Komersial) | muhammadqosim.wordpress.com 
 

11 

XI. Kisah Anak-anak Adam 

Di bumi pasangan Adam dan Hawa bekerja keras mengembangkan keturunan. Keturunan 

pertama mereka ialah pasangan kembar Qabil dan Iqlima, kemudian pasangan kedua 

Habil dan Labuda. Setelah keempat anaknya dewasa, Nabi Adam Alaihissalam mendapat 

petunjuk agar menikahkan keempat anaknya secara bersilangan, Qabil dengan Labuda, 

Habil dengan Iqlima. Namun Qabil menolak karena Iqlima lebih cantik dari Labuda. 

Adam kemudian menyerahkan persolan ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, dan 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan kedua putra Adam untuk berkurban. Siapa 

yang kurbannya diterima, ialah yang berhak memilih jodohnya. Untuk kurban itu, Habil 

mengambil seekor kambing yang paling disayangi di antara hewan peliharaannya, sedang 

Qabil mengambil sekarung gandum yang paling jelek dari yang dimilikinya. Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala menerima kurban dari Habil, dengan demikian Habil berhak 

menentukan pilihannya. 

XII. Pembunuhan pertama di Bumi 

Qabil tidak puas dengan kejadian ini. Atas hasutan iblis ia lalu membunuh Habil. Inilah 

pembunuhan pertama yang terjadi sepanjang sejarah hidup manusia. Setelah saudaranya 

tewas, Qabil merasa bingung mengenai apa yang harus ia lakukan terhadap jenazah 

saudaranya itu. Allah Subhanahu Wa Ta’ala tidak ingin mayat hamba-Nya yang saleh 

tersia-sia. Ia memberikan contoh kepada Qabil melalui perilaku burung yang menggali 

tanah untuk mengubur mayat lawannya yang kalah dalam pertarungan. Qabil pun meniru 

perilaku burung tsb dan menguburkan jenazah Habil. 

Kisah putra-putri Nabi Adam Alaihissalam ini terdapat dalam QS Al-Mâ’idah: 27-32. 

Lalu Allah subhanahu wa ta’ala tebarkan dari Adam alaihishalatu was sallam dan 

istrinya anak turun yang banyak laki-laki maupun perempuan di muka bumi. Allah ganti 

mereka generasi demi generasi untuk dilihat oleh-Nya apa yang mereka lakukan. 

XIII. Faedah Yang Bisa Dipetik: 

1. Di dalamnya terdapat keutamaan ilmu. Bahwasanya para malaikat tidak 

mengetahui dengan jelas keutamaan Adam dan ilmu yang dimilikinya. Dengan 

itu, para malaikat mengetahui kesempurnaan Adam sehingga ia berhak untuk 

dihormati. 

2. Bahwasannya orang yang diberi karunia oleh Allah dengan ilmu hendaknya 

mengakui nikmat Allah kepadanya. Dan menyatakan seperti para malaikat dan 

Rasul: Maha Suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu selain apa yang Engkau 

ajarkan. Kita juga harus berhati-hati untuk berbicara dengan sesuatu yang tidak 

diketahui. Karena sesungguhnya ilmu adalah karunia Allah yang terbesar. Dan 

cara mensyukuri nikmat tersebut di antaranya dengan mengakui ilmu yang 

dimiliki dari Allah dan banyak memuji-Nya atas pemberian ilmu tersebut. 

Mengajarkannya kepada manusia, serta berhenti pada sebatas apa yang dia 

ketahui dan diam pada apa yang tidak diketahui. 
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3. Allah subhanahu wa ta’ala jadikan kisah itu sebagai ibrah untuk kita yaitu bahwa 

sesungguhnya sombong, dengki, dan ambisi merupakan akhlak yang berbahaya 

buat seorang hamba. Kesombongan dan kedengkian iblis membawanya kepada 

apa yang kita lihat, demikian juga keinginan kuat Adam alaihishalatu was sallam 

dan istrinya mengantarkan mereka memakan buah pohon itu. Kalaulah rahmat 

Allah subhanahu wa ta’ala tidak segera menyelamatkan, sungguh perbuatan 

mereka itu akan menyampaikan kepada kebinasaan. Akan tetapi rahmat-Nya 

segera menyempurnakan yang kurang, memperbaiki yang rusak, menyelamatkan 

yang binasa dan mengangkat yang telah jatuh 

4. Kisah Adam ini membantah teori evolusi Darwin, bahwasanya manusia berasal 

dari kera. 

5. Seseorang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, agar cepat-cepat bertaubat kepada 

Allah dan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Adam dan Hawa, karena 

Allah menyebutkan kisah tersebut untuk kita teladani. 

 

Sumber: 

1. http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/10/15/adam-idris/ 

2. Hikmah penciptaan Nabi Adam ‘alaihissalam. Penulis : Disadur dari tulisan 

Syaikh Abdurrahman As Sa’ady. 

http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=16 

3. Kisah Nabi Adam. Penulis : Ustadz Qomar Suaidi. 

http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=31. 

4. Nabi Adam dikeluarkan dari Surga. Penulis : Al-Ustadz Qomar Suaidi. 

http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=73. 

5. Jangan Terlalu Membenci Istri. Penulis : Al-Ustadzah Ummu Ishaq Zulfa Husein 

Al-Atsariyyah. http://asysyariah.com/syariah.php?menu=detil&id_online=209. 

 




