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Abstract
Ternyata musuh terbesar manusia adalah datang daripada Iblis yang pada asalnya adalah golongan yang dekat
dengan Tuhan, namun akhirnya mereka menjadi kafir, ingkar, dan menjadi seteru kepada umat manusia.
Artikel ini cuba menggunakan kaedah kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 34-39)
daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat banyak pengajaran yang boleh
diambil oleh umat manusia daripada segi mengutamakan perintah Allah SWT berbanding aspek lain; Allah
SWT berkuasa memuliakan sesiapa yang dikehendaki; bongkak, takbur, dan dengki adalah sifat kebinasaan;
menghormati seseorang yang diberikan penghormatan oleh Allah SWT; Adam AS merupakan Nabi dan Rasul;
cara bertaubat terhadap dosa; utusan dan kitab sebagai pertunjuk kepada umat manusia; dan pengajaran lain
daripada tafsiran ayat. Kata kunci: Perintah Allah, kekuasaan Allah, Iblis, bongkak, takbur, dengki, sifat
hormat, Adam AS, nabi, rasul, kitab, taubat.
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Abstrak
Ternyata musuh terbesar manusia adalah datang daripada Iblis yang pada asalnya adalah
golongan yang dekat dengan Tuhan, namun akhirnya mereka menjadi kafir, ingkar, dan
menjadi seteru kepada umat manusia. Artikel ini cuba menggunakan kaedah kepustakaan
untuk mengupas tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 34-39) daripada kitab tafsir turath
Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat banyak pengajaran yang boleh diambil
oleh umat manusia daripada segi mengutamakan perintah Allah SWT berbanding aspek
lain; Allah SWT berkuasa memuliakan sesiapa yang dikehendaki; bongkak, takbur, dan
dengki adalah sifat kebinasaan; menghormati seseorang yang diberikan penghormatan oleh
Allah SWT; Adam AS merupakan Nabi dan Rasul; cara bertaubat terhadap dosa; utusan
dan kitab sebagai pertunjuk kepada umat manusia; dan pengajaran lain daripada tafsiran
ayat.
Kata kunci: Perintah Allah, kekuasaan Allah, Iblis, bongkak, takbur, dengki, sifat hormat,
Adam AS, nabi, rasul, kitab, taubat.
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Maksud: Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat, “Tunduklah (beri hormat)
kepada Nabi Adam.” Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; ia
enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. (34). Dan kami berfirman, “Wahai
Adam! Tinggalah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanannya sepuaspuasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini; (jika kamu
*
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menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari golongan orang yang zalim.” (35). Setelah itu
maka Syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka
dikeluarkan dari nikmat yang mereka berada di dalamnya dan Kami berfirman, “Turunlah
kamu! Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain dan bagi kamu
semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu
masa (mati).” (36). Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata
pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah SWT menerima taubatnya; sesungguhnya
Allah, Dia lah yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani. (37). Kami
berfirman lagi, “Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! Kemudian jika datang kepada kamu
petunjuk dari-Ku (melalui Rasul dan Kitab yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa yang
mengikuti petunjuk-Ku itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik)
terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.” (38). Dan orang kafir yang mendustakan
ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. (39).
(Surah al-Baqarah, 2: 34-39)

PENGENALAN
Kisah perintah sujud untuk tujuan hormat dalam kalangan malaikat dan Iblis dalam ayat ini
(Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2018b) merupakan kesinambungan kisah dalam ayat yang lalu,
iaitu al-Baqarah [2: 30-33] (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2018a). Sebagai ingatan bahawa segala
terjemahan al-Quran dalam artikel akan menggunakan terjemahan Abdullah Basmeih (1999).

TAFSIRAN AYAT
Tafsiran ayat akan dibahagian kepada empat bahagian, iaitu al-Baqarah (2: 34), al-Baqarah
(2: 35-36), al-Baqarah (2: 37), dan al-Baqarah (2: 38-39).
Tafsiran al-Baqarah (2: 34)
Allah SWT menjelaskan perintahnya kepada para Malaikat serta Iblis untuk sujud kepada Adam
AS sebagai tanda hormat. Firman-Nya:

ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
Maksud: Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat, “Tunduklah (beri hormat)
kepada Nabi Adam". Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; ia
enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. (34).
(Surah al-Baqarah, 2: 34)

Hal ini menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/227) merupakan penghormatan yang besar dari
Allah SWT buat Adam dan dapat dilimpahkan kepada keturunannya, iaitu ketika Allah
SWT memberitahukan bahawa Dia memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud
menghormati Adam. Kenyataan ini diperkuat pula oleh banyak hadis yang menunjukkan
bahawa hal tersebut benar-benar terjadi. Antara lain ialah hadis mengenai syafaat yang
disebutkan ketika mengisahkan Nabi Musa AS, iaitu (Ibn Abi Hatim, 1998: 11/30):
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Maksud: Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang mengeluarkan diri kami dan
dirinya sendiri dari syurga. Ketika Musa bersua dengannya, Musa berkata, “Engkaukah Adam yang
diciptakan oleh Allah SWT dengan tangan kekuasaan-Nya dan Dia meniupkan sebahagian dari
roh-Nya kepadamu dan memerintahkan kepada para malaikal-Nya untuk bersujud kepadamu?”
(Ibn Abi Hatim)

Imam Ibn Jarir (2001: 1/482) mengatakan bahawa Ibnu Abbas bercerita, “Pada awalnya
Iblis itu merupakan suatu golongan dalam kalangan para malaikat, mereka dikenal dengan
sebutan jin. Iblis diciptakan dari api yang sangat panas, iaitu jin yang berada antara para
malaikat, nama aslinya adalah al-Haris. Pada mulanya ia ditugaskan sebagai salah seorang
penjaga syurga. Berbeza dengan para malaikat yang semuanya diciptakan dari nur berbanding
golongan Iblis tadi.
Ibn Abbas melanjutkan kisahnya dengan menyatakan bahawa jin yang disebut dalam
al-Quran diciptakan dari nyala api, iaitu dari lidah api yang paling ujungnya ketika menyala.
Sedangkan manusia diciptakan dari tanah liat. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi
adalah jin, lalu mereka membuat kerosakan, mengalirkan darah, dan sebahagian dari
mereka membunuh sebahagian yang lain. Maka Allah SWT mengirimkan kepada mereka
Iblis bersama sejumlah pasukan dari para malaikat. Mereka yang diutus melakukan tugas
ini dalam kalangan makhluk yang dikenal dengan nama jin. Iblis bersama para pengikutnya
dapat mengalahkan makhluk jin hingga berjaya untuk mengejar mereka sampai ke pulau
di berbagai lautan dan ke puncak bukit. Setelah Iblis dapat melakukan tugas tersebut,
akhirnya dia merasa tinggi diri, dan mengatakan, “Aku melakukan sesuatu hal yang belum
pernah dilakukan oleh seorang pun.” Allah SWT mengetahui hal itu yang tersimpan di
sebalik hati Iblis, sedangkan para malaikat yang bersamanya tidak mengetahui hal itu.
Ketika Allah SWT ingin menciptakan Adam AS, Allah SWT memerintahkan malaikat
agar dibawakan ke hadapan-Nya tanah liat untuk menciptakan Adam, kemudian tanah itu
dibawakan ke hadapan-Nya. Maka Allah SWT menciptakan Adam dari tanah liat, iaitu tanah
liat yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak.
Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk.
Allah SWT menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan tangan-Nya sendiri. Adam
didiamkan terbaring selama empat puluh malam berupa jasad, sedangkan Iblis selama itu
selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki, maka tubuh Adam mengeluarkan
bunyi seperti suara tembikar yang dipukul. Hal inilah yang disebut dalam firman-Nya:

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ
Maksud: Ia menciptakan manusia (lembaga Adam) dari tanah liat kering seperti tembikar, (14)
(Surah al-Rahman, 55: 14)

Iaitu berbentuk sesuatu yang berongga dan tidak berisi. Kemudian Iblis memasuki mulutnya
dan keluar dari duburnya, lalu masuk dari dubur dan ke luar dari mulutnya. Selanjutnya
Iblis mengatakan, “Kamu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan dan kerana apakah kamu
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diciptakan? Jika aku menguasaimu, nescaya aku dapat membinasakanmu dan seandainya
kamu menguasaiku, nescaya aku akan menentangmumu.”
Seterusnya, Allah SWT meniupkan ke dalam tubuhnya sebahagian dari roh hal ini
dilakukan mulai dari bahagian kepalanya, maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu
mengalir dalam tubuhnya melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan
sampai pada bahagian pusat, maka Adam AS memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa
kagum dengan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Lalu Adam cuba bangkit berdiri akan
tetapi tidak mampu. Hal inilah yang dimaksud oleh firman-Nya:

ﱰ ﱱ ﱲﱳ
Maksud: Dan sememangnya manusia itu (bertabiat) terburu-buru. (11)
(Surah al-Isra, 17: 11)

Maksudnya terburu-buru, tidak mempunyai kesabaran dalam menghadapi kesukaran dan juga
kedukaan. Setelah peniupan roh ke dalam tubuhnya selesai, maka Adam bersin, lalu mengucapkan:

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ
Maksud: Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian
alam. (2)
(Surah al-Fatihah, 1: 2)

Ucapan ini adalah datangnya melalui ilham dari Allah SWT. Kata-kata Adam AS ini dijawab
oleh Allah SWT:

َ ُ َ َُ َْ
ا< ﻳَﺎ آد َم
ﻳﺮ@ﻚ
Maksud: Semoga Allah SWT mengasihani kamu, hai Adam.

Kemudian Allah SWT berfirman kepada para malaikat yang bersama dengan Iblis tadi
secara khusus, bukan seluruh malaikat yang berada di langit, “Sujudlah kamu kepada Adam!”
Maka mereka semuanya sujud, kecuali Iblis. Iblis membangkang dan merasa takbur kerana
dalam dirinya terbit sifat takbur dan tinggi diri. Iblis berkata, “Aku tidak mahu sujud kerana
aku lebih baik daripada dia dan lebih tua serta asalku lebih kuat. Engkau menciptakan aku
dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah liat. Sesungguhnya api lebih kuat daripada
tanah liat.” Setelah Iblis menolak sujud kepada Adam AS, maka Allah SWT menjauhkannya
dari seluruh kebaikan dan menjadikannya syaitan yang terkutuk sebagai hukuman atas
kedurhakaannya.
Kisah sujud ini, menurut Imam al-Razi dan lain-lainnya boleh dibincangkan dengan
persoalan, “Apakah yang diperintahkan sujud kepada Adam hanya khusus malaikat yang
ada di bumi, ataukah umum mencakup semua malaikat, baik yang ada di bumi maupun
yang ada di langit? Kedua-dua pendapat Masing-masing dari kedua pendapat tersebut
didukung oleh segolongan ulama yang menyetujui pendapatnya. Namun begitu, makna
lahiriah ayat menunjukkan pengertian umum, kerana di dalamnya disebutkan:
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ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ
Maksud: (Setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekalian malaikat, semuanya sekali,
- (30) Melainkan Iblis; ia enggan turut bersama mereka yang sujud. (31)
(Surah al-Hijr, 15: 30-31)

Alasan yang dikemukakan dalam pembahasan ini memperkuat pengertian yang menunjukkan
makna umum (mencakup semua malaikat).
Kemudian Allah SWT mengajarkan kepada Adam nama seluruh benda, iaitu nama yang
dikenal oleh manusia, misalnya manusia, binatang, bumi, dataran rendah, laut, gunung,
keldai, serta lain-lainnya yang serupa dalam kalangan makhluk hidup dan selainnya. Kemudian
Allah SWT mengemukakan nama tersebut kepada para malaikat yang tadinya bersama Iblis,
iaitu mereka yang diciptakan dari api yang sangat panas, lalu Allah SWT berfirman sebagaimana
cerita yang terdapat dalam ayat al-Baqarah (2: 31-33).
Ibn al-Kathir (1999: 1/230) menjelaskan bahawa ketika Allah SWT memerintahkan
kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka Iblis dimasukkan ke dalam kisah ini
kerana sekalipun Iblis bukan berasal dari unsur malaikat, tetapi ia dapat menyerupai mereka
dan dapat melakukan hal yang dilakukan oleh para malaikat. Oleh kerana itu, Iblis dimasukkan
ke dalam suruhan sujud sebagaimana juga para malaikat yang disuruh sujud. Namun, Iblis
menerima celaan kerana menentang perintah Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲛ
ﲚ
Maksud: Mereka sujud melainkan iblis; ia adalah berasal dari golongan jin, lalu ia menderhaka
terhadap perintah Tuhannya.
(Surah al-Kahfi, 18: 50)

Ibn al-Kathir (1999: 1/230) menceritakan bahawa Ibnu Abbas berkata, “Sebelum melakukan
kederhakaan, pada mulanya Iblis itu termasuk golongan malaikat, dikenal dengan nama
‘Azazil. Ia termasuk penduduk bumi, juga sebagai golongan malaikat yang sangat kuat
ijtihadnya dan paling banyak ilmunya. kerana itulah hal tersebut mendorongnya bersikap
takbur. Dia berasal dari suatu kabilah yang dikenal dengan nama makhluk jin.” Hal ini
sebagaimana hadis berikut (Al-Bayhaqi, 2003: 144):
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H
ن ِﻣﻦ أJ و،ﻞLاز
ﺰ
ﻋ
ﺲP
ﻠ
ﺑ
إ
ﻢ
اﺳ
ن
S
"
:
ﺎل
ﻗ

ﺎس
ﺒ
D
ﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ ُ
َ
ْ ْ
ْ
".ﻢ أﺑْﻠ َﺲ َ;ﻌ ُﺪU ، َﻌ ِﺔ اﻷﺟ ِﻨ َﺤ ِﺔXَ ِﻣ ْﻦ ذ ِوي اﻷ ْر
Maksud: Ibn ‘Abbas RA berkata, “Adalah nama Iblis ialah Azazil. Dia merupakan yang paling
mulia dalam kalangan para malaikat yang memiliki empat pasang sayap. Kemudian dia selepas
itu menjadi Iblis.
(Al-Bayhaqi)

Sebagian ulama mengatakan bahawa sujud yang diperintakan oleh Allah SWT adalah
merupakan penghormatan dan salam serta memuliakan, seperti pengertian yang terdapat
dalam firman Allah SWT:

6

ﲀﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲁ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲉﲊﲋ ﲍ
ﲌ
Maksud: Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya (bersama-samanya) di atas kerusi kebesaran.
Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan (pada saat
itu) berkatalah Yusuf, “Wahai ayahku! Inilah dia tafsiran mimpiku dahulu. Sesungguhnya
Allah telah menjadikan mimpiku itu benar.
(Surah Yusuf, 12: 100)

Pada masa lalu hal ini memang diperbolehkan dalam kalangan umat terdahulu, tetapi
dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud penghormatan sudah dimansukhkan. Hal ini
demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu‘az RA mengatakan (Al-Shashi, 1989: 1332):

َ ُ َ َ َ ََْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُُ َََْ َ
Zﻮل ا< أَ َﺣﻖ
ُ ﻗَﺪ ْﻣ
 ﻓﺄﻧﺖ ﻳﺎ رﺳ،ﺸﺎم ﻓﺮأ`ﺘﻬﻢ _ﺴﺠﺪون ِﻷﺳﺎ ِﻗﻔ ِﺘ ِﻬﻢ وﻋﻠﻤﺎﺋِ ِﻬﻢFﺖ ا
ِ
ِ
َْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ
ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ُ
ً
ﻤﺮأة أنFﺮت ا0 ﻷd
ٍ eا أن _ﺴﺠﺪ ِﻟdh ﺮا0ِ ﻮ ﻛﻨﺖ آF  "ﻻ:ﻘﺎل7 ،ﻚF أن _ﺴﺠﺪ
َ
َ ُ َْ
َْ *
". ِ َﺰ ْو ِﺟ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻈ ِﻢ َﺣﻘ ِﻪ َﻋﻠﻴ َﻬﺎF ﺠﺪ
ﺴl
Maksud: Ketika aku tiba di negeri Syam, kulihat mereka sujud kepada paderi dan ulamanya. Maka
engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang lebih berhak untuk disujudi. Lalu Rasul SAW bersabda,
“Tidak, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, nescaya aku
perintahkan kepada wanita agar sujud kepada suaminya, kerana besarnya hak suami atas dirinya.”
(Al-Shashi)

Salah satu sebab Iblis dilaknat oleh Allah SWT kerana sifat takbur yang ada pada dirinya.
Kenyataan ini dinyatakan oleh hadis berikut (Al-Tabrani, 1984: 745; Al-Bazzar, 2009:
1584; Ibn Hibban, 1998: 224; Ibn Abi ‘Asim, 1991: 2821):

ْ َ ٌ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ َ
ُ َُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ
َْ ْ َ
 ﻗﻠ ِﺒ ِﻪnِ  "ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ا ﻨﺔ أﺣﺪ:ا< ﷺ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل:ﺴﻌﻮ ٍد ﻗﺎل0 ا< ﺑ ِﻦ
ِ ﺒ ِﺪD ﻦD
َْ َ َ ُ َْ
ْ ْ
.q
ﻛ
ﻦ
ﻣ
ل
د
ِﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒ ِﺔ ﺧﺮ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
Maksud: ‘Abdullah bin Mas‘ud berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak dapat masuk syurga
seseorang yang dalam hatinya terdapat sifat takbur sekalipun seberat biji sawi.
(Al-Tabrani, Al-Bazzar, Ibn Hibban, dan Ibn Abi ‘Asim)

Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/232) menjelaskan bahawa dalam hati Iblis terdapat sifat
takbur, kekufuran, dan keingkaran yang mengakibatkan dirinya terusir dan dijauhkan dari
rahmat Allah SWT dan dari sisi-Nya.
Sebahagian ahli i'rab mengertikan firman-Nya ( َ ) َﻭ َﻛﺎﻥَ ﻣِ ﻦَ ْﺍﻟﻜَﺎﻓ ِِﺮﻳﻦdengan maksudnya,
“Jadilah dia (iblis) termasuk golongan orang yang kafir kerana menolak untuk bersujud.
Perihalnya sama dengan firman Allah SWT lainnya, iaitu:
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ﲵ ﲶ ﲷﲸ
Maksud: lalu menjadilah ia (anak yang derhaka itu) dari orang yang ditenggelamkan oleh
taufan. (43)
(Surah Hud, 11: 43)

Yang merupakan sama kedudukan ini dengan firman Allah SWT yang bermaksud, “menjadilah
kamu dari golongan orang yang zalim". (Surah al-Baqarah, 2: 35)
Menurut Ibnu Faurak, bentuk lengkap dari ayat tersebut ialah bahawa Iblis itu menurut
ilmu Allah SWT tergolong ke dalam orang yang kafir. Pendapat ini dinilai kuat oleh AlQurtubi. Ketika membahaskan pengetahuan Allah SWT pada masa akan datang sebagai
tergolong dalam kalangan orang kafir, al-Qurtubi juga ada membahaskan tentang orang yang
ditampakkan oleh Allah SWT beberapa karamah dan hal yang ajaib yang bertentangan dengan
hukum alam melalui tangannya. Pada pandangan beliau bahawa hal ajaib yang berlaku tersebut
bukan merupakan suatu bukti yang menunjukkan kewaliannya.” Al-Qurtubi memperkuatkan
hujahnya dengan mengemukakan beberapa alasan,
“Kami tidak dapat memastikan terhadap orang yang dapat melakukan hal yang bertentangan
dengan hukum alam, bahawa dia dapat memenuhi keimanannya yang sempurna kepada Allah
SWT. Bahkan, orang yang bersangkutan sendiri tidak dapat memastikan hal yang berlaku
adalah datang daripada dirinya. Ringkasnya, pemilikan sifat kewalian tersebut masih belum
dapat dipastikan hanya kerana dia mampu melakukan perkara tersebut.”

Menurut Ibn al-Kathir (1999: 1/232), ada sebahagian ulama yang menyimpulkan bahawa
hal yang ajaib itu adakalanya juga boleh terhasil daripada orang yang bukan wali, bahkan
keluar dari orang yang dianggap penderhaka, juga orang kafir. Sebagai dalilnya ialah sebuah
hadis yang menyatakan perihal Ibn Sayyad yang mampu menjadi membesar hingga memenuhi
jalan bila sedang marah, hingga Abdullah ibn ‘Umar memukulnya.
Juga banyak hadis yang menceritakan perihal Dajjal yang banyak melakukan hal yang
ajaib. Antara lain dia memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan, maka langit
pun segera menurunkan hujan. Apabila ia memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan
tumbuh-tumbuhan, maka bumi pun segera mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Hal ajaib yang
lainnya yang dapat dilakukan oleh Dajjal ialah perbendaharaan bumi sentiasa mengikutinya
bagaikan ratu lebah yang dihurungi oleh lebah. Disebutkan juga bahawa Dajjal akan membunuh
seorang pemuda, kemudian menghidupkannya kembali, dan banyak lagi perkara yang ajaib
dilakukan oleh Dajjal untuk menipu manusia.
Al-Lais ibnu Sa‘d pernah mengatakan, “Apabila kamu melihat seorang lelaki berjalan di atas
air dan terbang di udara, maka janganlah kamu teperdaya sebelum kamu menimbangkannya
dengan timbangan al-Quran dan sunah.” Hal ini bermaksud orang yang hidupnya menepati
ajaran al-Quran dan sunah, maka dia boleh percayai dan sebaliknya.
Tafsiran al-Baqarah (2: 35-36)
Perintah Allah SWT kepada para malaikat dan Iblis untuk tunduk hormat menggambarkan
kehormatan yang dianugerahkan-Nya kepada Adam AS. Semua sujud kecuali iblis. Kemudian
Allah SWT menempatkan Baginda Adam AS di dalam syurga pada bahagian mana yang
diinginkan olehnya. Adam AS juga boleh memakan makanan yang dia sukai tanpa batas,
memakan apa sahaja yang disukainya dengan melimpah-ruah, dan penuh dengan kenikmatan.
Kisah ini sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya:
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ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ
Maksud: Dan kami berfirman, “Wahai Adam! Tinggalah engkau dan isterimu dalam syurga,
dan makanlah dari makanannya sepual-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah
kamu hampiri pokok ini; (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari
golongan orang yang zalim". (35).
(Surah al-Baqarah, 2: 35)

Berdasarkan firman Allah SWT ini menunjukkan bahawa Adam AS merupakan salah
seorang Nabi dan Rasul daripada Rasul yang diutus. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan
hadis berikut (Al-Tabrani, 1995: 4259):

َ َُ َ ُ ُْ َ َ uَ َ ْ َ
ََ َ َ َ ََْ َ
xﻴﺎeَ َن ﻧSَ ، َﻌ ْﻢ9َ » : َن؟ ﻗَ َﺎلSَ t
s
ِ  ﻳﺎ رﺳﻮل: ﻗﻠﺖ: ذر ﻗﺎلvِ ﻦ أD
ِ
ِ  أﻧ، أرأﻳﺖ آد َم،<ا
ْ
َ
َ
ُ ْ ُ َ َ َُ َ َ ً ُ ُ ُ ُ َ َ ً ُ َ
َ ْ ْﻦ أﻧ«. ﺖ َو َز ْو ُﺟﻚ ا َﻨﺔ
 ﻳﺎ آدم اﺳ:1  ﻗﺎل،ﺒﻼy <ﻤﻪ اz ،رﺳﻮﻻ
Maksud: Abu Zar yang menceritakan hadis berikut: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah
menurutmu Adam, apakah dia seorang nabi?" Rasulullah SAW menjawab, “Ya, dia seorang
Nabi lagi Rasul, Allah SWT berbicara dengannya secara terang-terangan, dan Allah SWT
berfirman, “Diamilah oleh kamu dan isterimu di syurga ini.”
(Al-Tabrani)

Konteks ayat al-Baqarah (2: 35-36) menunjukkan bahawa Siti Hawa diciptakan sebelum
Adam memasuki syurga, hal ini dijelaskan oleh Muhammad ibnu Ishaq dalam keterangannya
bahawa ketika Allah SWT selesai dari urusan-Nya melaknati Iblis, lalu Allah SWT kembali
kepada Adam yang Dia ajari semua nama itu, kemudian berfirman, “Hai Adam, sebutkanlah
nama benda-benda itu," sampai dengan firman-Nya, “Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui
lagi Mahabijaksana" (Surah al-Baqarah, 2: 31-32). Setelah itu ditimpakan rasa mengantuk
kepada Adam, Allah SWT mengambil salah satu dari tulang rusuk sebelah kirinya dan
menampal tempatnya dengan daging, sedangkan Adam masih tetap dalam keadaan tidur,
belum terbangun. Lalu Allah SWT menjadikan tulang rusuknyanya itu isterinya, iaitu Siti Hawa
yang berupa seorang wanita yang sempurna agar Adam merasa tenang hidup dengannya.
Ketika tidur Adam AS dicabut kembali dan Adam terbangun, ia melihat Siti Hawa berada
di sampingnya, lalu ia berkata, “Oh dagingku, darahku, dan isteriku.” lalu Adam merasa tenang
dan tenteram bersamanya. Setelah Allah SWT mengawinkannya dan menjadikan rasa tenang
dan tenteram dalam diri Adam, maka Allah SWT berfirman kepadanya secara langsung:

ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﲳ ﲴﲵ ﲶ
Maksud: Dan kami berfirman, “Wahai Adam! Tinggalah engkau dan isterimu dalam syurga,
dan makanlah dari makanannya sepual-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah
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kamu hampiri pokok ini; (jika kamu menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari
golongan orang yang zalim". (35).
(Surah al-Baqarah, 2: 35)

Menurut pendapat lain, penciptaan Siti Hawa terjadi sesudah Adam masuk syurga, seperti
yang dikatakan oleh Ibn Abbas, Ibn Mas‘ud serta dari sejumlah sahabat. Disebutkan, setelah
Iblis diusir dari syurga dan Adam ditempatkan di dalam syurga, maka Adam berjalan di dalam
syurga dengan perasaan kesepian kerana tiada teman hidup yang membuat dia merasa tenang
dan tenteram dengannya. Kemudian Adam tidur sejenak. Setelah terbangun, ternyata di dekat
kepalanya terdapat seorang wanita yang sedang duduk. Allah SWT yang menciptakannya dari
tulang rusuk Adam. Lalu Adam bertanya kepadanya, “Siapakah kamu ini?" Hawa menjawab,
“Seorang wanita.” Adam bertanya, “Mengapa engkau diciptakan?" Hawa menjawab, “Agar kamu
merasa tenang dan tenteram bersamaku.” Para malaikat bertanya kepada Adam seraya menguji
pengetahuan yang dicapai oleh Adam, “Siapakah namanya hai Adam?" Adam menjawab,
“Dia bernama Hawa.” Mereka bertanya lagi, “Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab,
“Sesungguhnya dia dijadikan dari sesuatu yang hidup.” Seterusnay Allah SWT berfirman
sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah (2: 35).
Adapun firman Allah SWT,

ﲯ ﲰﲱﲲ
Maksud: dan janganlah kamu hampiri pokok ini.
(Surah al-Baqarah, 2: 35)

Merupakan sesuatu yang sengaja dijadikan-Nya sebagai ujian buat Adam AS. Para ulama
berbeza pendapat mengenai jenis pohon ini. Pendapat mereka adalah seperti berikut:
(1) Ibn Abbas: Pohon anggur.
(2) Pendapat lain Ibn ‘Abbas, Ibnu Mas'ud serta dari sejumlah sahabat: Pohon anggur atau
pohon gandum. Wahab ibnu Munabbih bahawa pohon gandum tersebut digambarkan
dengan satu biji daripadanya di dalam syurga sama dengan kedua peha sapi, lebih
lembut daripada keju dan rasanya lebih manis daripada madu.
(3) Abu Malik: Pohon kurma.
(4) Mujahid Pohon tin.
(5) Wahab ibnu Munabbih: Pohon yang ranting-rantingnya lebat sekali hingga sebahagian
darinya bersatu dengan yang lain. Buah pohon tersebut dimakan oleh para malaikat
kerana mereka ditakdirkan kekal. Pohon inilah yang dilarang Allah SWT dimakan oleh
Adam dan isterinya.
Perbahasan tentang pohon itu disimpulkan oleh Ibn Jarir (2001: 1/556) adalah seperti
berikut:
Pendapat yang benar dalam hal ini ialah yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah SWT
melarang Adam dan isterinya untuk memakan buah dari suatu pohon di dalam syurga, tetapi
bukan seluruh pohon syurga, dan ternyata Adam dan isterinya memakan buah yang terlarang
baginya itu. Kami tidak mengetahui jenis pohon apa yang terlarang bagi Adam itu secara tertentu,
kerana Allah SWT tidak memberikan suatu dalil pun bagi hamba-Nya yang menunjukkan hal
tersebut, baik dalam al-Quran maupun dalam sunah yang sahih. Ada pula yang mengatakan
bahawa pohon tersebut adalah pohon gandum, pendapat yang lain mengatakan pohon anggur,
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dan pendapat yang lainnya lagi mengatakan pohon tin. Memang mungkin saja salah satu antaranya
adalah benar, tetapi hal ini merupakan suatu ilmu yang tidak membawa manfaat bagi orang
yang mengetahuinya, dan jika tidak mengetahuinya tidak akan membawa mudarat.

Pendapat ini yang dipersetujui oleh Imam Al-Razi (1999: 3/454), iaitu pendapat yang
tidak menyebut secara khusus nama pohon yang terlarang itu, dan inilah pendapat yang
paling benar.
Ayat seterusnya, Allah SWT berfirman,

ﲷ ﲸﲹ
Maksud: Setelah itu maka Syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu.
(Surah al-Baqarah, 2: 35)

Ayat ini boleh diinterpretasikan sebagai lalu keduanya dijauhkan oleh syaitan dari syurga.
Boleh juga diertikan syaitan menggelincirkan keduanya disebabkan pohon tersebut.
Pengertian ini sama dengan makna firman-Nya:

ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ
Maksud: Dipalingkan daripada (perselisihan) itu orang yang dipalingkan Allah (dengan
sebab keikhlasannya mencari kebenaran). (9)
(Surah al-Dhariyat, 51: 9)

Maksudnya, dipalingkan oleh sebab Rasul dan al-Quran orang yang dipalingkan. kerana itu,
dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman,

ﲺﲻﲼ ﲾ
ﲽ
Maksud: Dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka berada di dalamnya.
(Surah al-Baqarah, 2: 35)

Ayat ini membawa maksud, semua kenikmatan, seperti pakaian, tempat tinggal yang luas,
rezeki yang berlimpah, dan kehidupan yang enak.
Seterusnya Allah SWT berfirman,

ﳃ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﲿﳀﳁﳂ ﳄ
Maksud: Turunlah kamu! Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang
lain dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan
hingga ke suatu masa (mati)". (36).
(Surah al-Baqarah, 2: 36)
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Iaitu tempat tinggal, rezeki, dan ajal. Yang dimaksud dengan ila hin ialah waktu yang terbatas
dan yang ditentukan, kemudian terjadilah kiamat.
Kisah Adam AS ketika melanggar perintah larangan memakan pohon ada digambarkan
dalam hadis, iaitu (Al-Tabrani, 1984: 2668; Al-Asbahani, 1988: 5/1558, 1559; Al-Hakim,
1990: 3038; Al-Bayhaqi, 1986: 175):

َ َ
ٌََْ ُ ََ ً َ ً ُ َ َ َ
َ َ
َ
ْ َ ْ *َُ ْ َ
َ
 ﻛﺄﻧﻪ }ﻠﺔ،ﻼLن رﺟﻼ ﻃ ِﻮS   "إِن آدم:ا< ﷺ ﻗﺎل
ِ tِ  أن ﻧ،ﺐ
ٍ  ﺑ ِﻦ ﻛﻌvﻦ أD
ْ
َ َ َ ُُ
ْ ََ َََ َ َََ ََ
َ
ْ َ ُ َ ٌ ُ َ
َُ ت
ن ﻻ ﻳَ َﺮاﻫﺎJ َو، َﻋ ْﻮ َرﺗﻪ1
ﻊ ﺑِ ِﻪ ﺑﺪyﻴﻤﺎ و7ِ ﻊy ﻓﻠﻤﺎ و،ﺮأ ِسF‚ ﺷﻌ ِﺮ ا
ﺳﺤﻮق ﻛ ِﺜ
ْ
َ
ْ
ْ َ َ َ ً َ ََ َْ َ َ َ ََْ
َ ََ
ُ
َ ﺠ َﺮ ٌة ﻣ ْﻦ َﺷ
َ ت ﺑ َﺮأﺳﻪ َﺷ
ﻪXZ ﻨﺎد ُاه َر7 ... ،ﺠ ِﺮ ا َﻨ ِﺔ
ِ
ِ ِ ِ  ﻓﺄﺧﺬ،ﺎXﺎر
ِ ﻄﻠﻖ ﻫ9 ﻓﺎ،ِﻚFﺒﻞ ذy
َ ْ ْ ْ * * َ َ
َ َ
" ﺘُﻚPَ إِ† اﺳﺘَﺤﻴ، َرب:ﺮ ِﻣ *‡؟ ﻗﺎلZ  ﺗ ِﻔ، آد ُم:
Maksud: Ubay ibnu Ka'b yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda:
“Sesungguhnya Allah SWT menciptakan Adam dalam bentuk seorang lelaki yang berperawakan
sangat tinggi lagi berambut lebat, seakan-akan sama dengan pohon kurma yang rendang. Ketika
berlaku padanya (dia memakan buah terlarang itu) maka kelihatan auratnya yang dia tidak
pernah melihatnya. (Ketika Adam melihat aurat tubuhnya, maka) ia berlari dalam syurga dan
rambutnya menyangkut pada sebuah pohon dalam syurga. Lalu Tuhan yang Maha Pemurah
memanggilnya, “Hai Adam, apakah engkau lari dari-Ku?" Ketika Adam mendengar firman Allah
SWT Yang Maha Pemurah, lalu ia berkata, “Wahai Tuhanku, aku tidak lari, tetapi aku merasa malu.”
(Al-Tabrani, al-Asbahani, al-Hakim, dan al-Bayhaqi)

Sedangkan tempoh Adam AS berada dalam syurga sehingga dikeluarkan daripada
syurga digambarkan dalam satu riwayat athar berikut (Ibn al-Sawaf, 2004: 14):

ُ َ ْ َْ
ْ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ ْ َ
ْ
َ
َ
ُ
«.ﺸﻤ ِﺲFوب ا
ٍ ﺒD ﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ
ِ  »ﻣﺎ أﺳ: ﻗﺎل, ﺎس
ِ  ﻏﺮŠِ‹ إ
ِ ﻦ آدم ا ﻨﺔ إِﻻ ﻣﺎ ﺑ• ﺻﻼ ِة اﻟﻌMaksud: Ibnu Abbas yang menceritakan, “Tidak sekali-kali Adam tinggal di dalam syurga
melainkan hanya antara salat Asar sampai dengan tenggelamnya matahari.”
(Ibn al-Sawaf)

Satu athar yang menghuraikan maksud ini secara lebih lanjut ada menyatakan (AlMarwazi, 1986: 506):

َُ
َ ْ
َ ُ ََ َُ
َ َ َ َ َ َ َْ
َ 9َ ﺎﻋ ًﺔ ﻣ ْﻦ
َ  ا ْ َﻨﺔ َﺳn آد ُم
َ
ﺎﻋﺔ ﺛﻼﺛﻮن َو ِﻣﺎﺋﺔ
ﺴF ﺗِﻠﻚ ا،ﺎر
ﻬ
ﺚ
•
»
:
ﺎل
ﻗ
،
ﻦ
ﺴ
Žا
ﻦ
ﻋ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َِ
ِ
ْZ
َ
َ
ْ
«ﻴﺎ9’َﺳﻨ ٍﺔ ِﻣﻦ أﻳﺎمِ ا
Maksud: Al-Hasan berkata, “Adam tinggal di dalam syurga hanya selama sejam di siang
hari. Satu jam tersebut sama lamanya dengan 130 tahun hari-hari dunia.
(Al-Marwazi)

Keadaan Nabi Adam AS ketika diturunkan pula digambarkan dalam athar berikut
(Ibn Abi Hatim, 1998: 390):
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ْ َ ُ َ َ ْ َُ ََ ُ ْ ُ
َ َ
ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ
َ
َ
 ﻓﺄﺧﺮج آدم ﻣﻌﻪ، ِةHﺎ
ِ •ِﻠﺴﺎﻋ ِﺔ اF  ﻓﺄﺧ ِﺮج آدم ِﻣﻦ ا ﻨ ِﺔ:ِﻴﻊ ;ﻦ أ“ ٍﺲXﺮFﻗﺎل ا
ِ ﺎﺳﻌ ِﺔ أ ِو اﻟﻌ
ْ
ُ ْ َ ُ َ َْ َ َ ْ ٌ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ً ْ ُ
ْ
َ
َ
َ
.ﻴﻞ ِﻣﻦ ور ِق ا ﻨ ِﺔz
ِ اﻹ
ِ  وﻫﻮ، — رأ ِﺳ ِﻪ ﺗﺎج ِﻣﻦ ﺷﺠ ِﺮ ا ﻨ ِﺔ،ﻏﺼﻨﺎ ِﻣﻦ ﺷﺠ ِﺮ ا ﻨ ِﺔ
Maksud: Al-Rabi' ibnu Anas yang mengatakan bahawa Adam keluar dari syurga pada pukul
sembilan atau pukul sepuluh; ketika keluar, Adam membawa serta sebuah tangkai pohon
syurga, sedangkan di atas kepalanya memakai mahkota dari dedaunan syurga yang diuntai
sedemikian rupa merupakan untaian daun-daunan syurga.
(Ibn Abi Hatim)

Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/237) menyatakan bahawa firman Allah SWT, “Turunlah
kamu! Sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain.” (Surah al-Baqarah, 2:
38), Maka turunlah mereka, sedangkan Adam AS diturunkan di India dengan membawa Hajar
Aswad dan segenggam dedaunan syurga, lalu ia menaburkannya di India, maka tumbuhlah
pepohonan yang wangi baunya. Sesungguhnya asal mula wewangian dari India itu adalah dari
segenggam dedaunan syurga yang ikut dibawa turun oleh Adam AS. Sesungguhnya Adam
menggenggamnya hanya terdorong oleh rasa penyesalannya kerana ia dikeluarkan dari syurga.
Ibn Abbas yang menceritakan bahawa Adam diturunkan di Dahna, salah satu wilayah
negeri India atau mungkin daerah yang terletak antara Mekah dan Taif. Selain Adam di
India, Siti Hawa di Jeddah; dan Iblis di Dustamisan yang terletak beberapa batu dari kota
Basrah, sedangkan ular diturunkan di Asbahan. Adam AS diturunkan pada Hari Jumaat
sebagaimana hadis (Muslim, t.th.: 854):

ُ َُ َ َ َ َ َََُْ َ ْ َ
َ
ْ
ْ َ
ُ ْ "ﺧ
ﺸﻤ ُﺲ ﻳَ ْﻮ ُمFﻴ ِﻪ ا7ِ ‚ ﻳَ ْﻮمٍ َﻃﻠ َﻌﺖ
:ا< ﷺ
ﻮل
 ﻗﺎل رﺳ: ﻗﺎل،ﺮةL ﻫﺮvِ ﻦ أD
ِ
ْ
َ ْ َ ُْ
ْ ُ
ْ
ُ
َ
".ﻴ ِﻪ أﺧ ِﺮ َج ِﻣﻨ َﻬﺎ7ِ  َو،ﻴ ِﻪ أد ِﺧﻞ ا َﻨﺔ7ِ  َو،ﻴ ِﻪ ﺧ ِﻠ َﻖ آد ُم7ِ ،ا ُ ُﻤ َﻌ ِﺔ
Maksud: Az-Zuhri meriwayatkan dari Abd al-Rahman ibnu Hurmuz Al-A'raj, dari Abu
Hurairah, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: Sebaik-baik hari yang terbit matahari
padanya adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari Jumat pula ia
dimasukkan ke dalam syurga, dan pada hari Jumat pula ia dikeluarkan darinya.
(Muslim)

Imam Al-Razi (1999: 3/456) mengatakan bahawa menurut sepengetahuannya dalam Surah
al-Baqarah (2: 38) terkandung makna peringatan dan ancaman yang besar terhadap semua
perbuatan maksiat bila ditinjau dari berbagai segi. Antara lain ialah bahawa orang yang
menggambarkan kejadian yang dialami oleh Nabi Adam hingga ia dikeluarkan dari syurga
hanya kerana melakukan kekeliruan yang kecil, nescaya ia sangat malu terhadap perbuatan maksiat.
Tafsiran al-Baqarah (2: 37)
Rasa bersalah Adam AS terhadap pelanggaran perintah Allah SWT digambarkan oleh Allah
SWT dengan baginda bertaubat dengan taubat yang diajarkan oleh Allah SWT kepadanya.
Firman-Nya:

ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳔ
ﳓ
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Maksud: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan
taubat yang diamalkannya), lalu Allah SWT menerima taubatnya.
(Surah al-Baqarah, 2: 37)

Menurut suatu pendapat apa yang dimaksukan Adam AS menerima daripada TuhanNya beberapa kalimah ialah kalimah taubat yang diajarkan oleh Allah SWT sebagaimana
firman-Nya:

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ
Maksud: Mereka berdua merayu, “Wahai Tuhan kami, kami menganiaya diri kami sendiri,
dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya
menjadilah kami dari orang-orang yang rugi". (23)
(Surah al-A’raf, 7: 23)

Termasuk daripada beberapa kalimah ialah janji Allah SWT untuk mengembalikan
Adam AS ke syurga semula sekiranya Baginda AS bertaubat dan kembali kepada ketaatan
kepada-Nya. Hal ini sebagaimana hadis berikut (Ibn Abi al-Dunya, 1996: 102):

ُ َُ َ َ َ َ
َ َ َ
ْ َ ْ *َُ ْ َ
َ ْ أَ َرأَﻳ: آد ُم
ُﺖ ﻳَﺎ َر *ب إ ْن ﺗﺒﺖ
 "ﻗﺎل:ا< ﷺ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل: ﻗﺎل،ﺐ
ِ
ٍ  ﺑ ِﻦ ﻛﻌvﻦ أD
ْ
َ
ُ
َ َََ ُ َْ َ ََ ْ ََ َ َ َ
َ َ أ،ورﺟﻌﺖ
َ zَ ﻪX* آد ُم ﻣ ْﻦ َر
ُ
ﺎت
ﻤ
š
ﻠ
ﺘ
7
:
1
ﻮ
ﻗ
ﻚ
F
ﺬ
ﻓ
.
ﻢ
ﻌ
9
:
ﺎل
ﻗ
؟
ﺔ
ﻨ
ا
Š
إ
ي
ﺪ
ﺋ
™
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ ِِ
Maksud: telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain ibnu Isykab, menceritakan
kepada kami Ali ibnu Asim, dari Sa'id ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan,
dari Ubay ibnu Ka'b, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: Adam a.s. berkata, “Wahai
Tuhanku, bagaimanakah jika aku bertaubat dan kembali? Apakah Engkau akan
mengembalikan diriku ke syurga?" Allah SWT menjawab, “Ya.” Yang demikian itulah
makna firman-Nya, “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya.”
(Ibn Abi al-Dunya)

Imam Al-Razi (1999: 3/466) bahawa janji Allah SWT untuk mengembalikan Adam
AS ke syurga sekiranya dia bertaubat dan kembali taat itulah yang dimaksudkan ‘beberapa
kalimat dalam ayat suarah al-Baqarah (2: 37). Bahkan termasuk daripada isi beberapa
kalimah daripada Tuhan-Nya bahawa Baginda AS ditakdirkan untuk melakukan kesilapan
tersebut (Al-Darimi, 1995: 277; Al-Firyabi, 1997: 121; Al-Ajurriyy, 1999: 322; AlAsbahani, 1988: 5/1549):

َْ
ََ ُ ْ َ
ُ ََْ َ ََْ َ * َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َْ ُ
،›ِ ﻔ9 ﺘُﻪ أﻧﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻗﺒَ ِﻞD ْا;ﺘَﺪ،ﺘُﻪPﺖ َﻣﺎ أﺗ
 ﻳﺎ رب أرأﻳ: " ﻗﺎل آدم:‚ ﻗﺎل
ٍ ﻤD ﺒﻴﺪ ;ﻦDَ
َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ
َ
َْ ْ ََْ ََ َُْ َ ٌ ْ َ ْ
ْ  ﺑﻞ، ﻻ:ﻠُ َﻘ‡؟ ﻗﺎلž
ﺒﻞ أنy ء ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻴﻚœ
ﺒﻞ أنy Ÿ ء ﻗﺪرﺗﻪœ أو
ِ
َُْ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َ
ََ *َ ْ ُ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
[37 :ﺎت ]ا•ﻘﺮة
ٍ ﻤz  ِﻪX آدم ِﻣﻦ رšﺘﻠ7 : ﻋﺰ وﺟﻞ1ِﻚ ﻗﻮF ﻓﺬ:أﺧﻠﻘﻚ " ﻗﺎل
Maksud: ‘Ubayd bin ‘Umair berkata, “Adam bertanya, “Wahai Tuhan! Adakah apa aku lakukannya
(larangan) disebabkan aku yang lakukan sendiri atau sesuatu yang sudah ditetapkan kepada
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sebelum Engkau ciptakanku? Allah SWT berfirman, “Tidak! Bahkan itu adalah sesuatu yang
Aku tetapkan kepadamu sebelum aku menciptakanmu. ‘Ubayd berkatan itulah yang dimaksudkan
firman Allah SWT, Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata
pengakuan taubat yang diamalkannya).”
(Al-Darimi, al-Firyabi, al-Ajurriyy, dan al-Asbahani)

Selain itu, terdapat juga athar daripada Qatadah (Al-Bayhaqi, 2003: 6774) ada menyatakan
secara lengkap Maksud beberapa kalimah, iaitu doa Adam AS:

َ َ
َ
َ َََ
ََ َ َ
َْ َ ََ
َ َ ﻪX* آد ُم ﻣ ْﻦ َر
: ﻗﺎل،[37 :ﺎب َﻋﻠﻴ ِﻪ ]ا•ﻘﺮة
ﺘ7 ﺎت
šﺘﻠ7 :1ِ ِ  ﻗ ْﻮnِ ،ﺘَﺎدةy  ْﻦD
ِ
ِ ِ
ٍ ﻤz
ْ َ َ ُ َ ُ ً * َ ُ ْ َ ْ ََ ُ ُْ ْ َ ََْ َ * َ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ
َ
 ا ﻨ ِﺔŠِاﺟﻌﻚ إ
ِ ﺒﺖ وأﺻﻠﺤﺖ ﻓﺈِ† إِذا أر¢  ﻳﺎ رب أرأﻳﺖ إِن:ﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل£ " ذ ِﻛﺮ
ْ َ
ْ َ ُ ْ َ َ * * َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ ََ َ ُ َ َ
َ
ﻔ ِ› ﻓﺎﻏ ِﻔ ْﺮ ِ§ إِﻧﻚ9 ﺖ
 رب إِ† ﻇﻠﻤ، إِﻻ أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ و ِ¦ﻤ ِﺪك1ِﻠﻬﻢ ﻻ إFا:ﻗﺎل
َْ ُ ْ َ َ * * َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ
َ َ ﻠ ُﻬﻢ َﻻ إF ا،ﻦL
َ ‚ اﻟْ َﻐﺎﻓِﺮ
ُ ْ َﺧ
›ِ ﻔ9 ﺖ
 رب إِ† ﻇﻠﻤ، إِﻻ أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ و ِ¦ﻤ ِﺪك1
ِ
ِ
* * َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ
َ
َْْ َ
َ @ا
َ َ ﻠ ُﻬﻢ َﻻ إF ا.•
ُ ْ ﻚ َﺧ
† رب ِإ، إِﻻ أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ و ِ¦ﻤ ِﺪك1
ﺮFا
‚
ﻧ
إ
،
‡
@
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ﻓﺎر
َ
َ ْ َ
َْ ُ َْ َ
َ
ُ ﺖ ا•ﻮ
َ ْ ﻚ أﻧ
ﺮﺣﻴﻢFاب ا
 ِإﻧ،Ÿَ ﺘُﺐ7 ›ِ ﻔ9 ﺖ
ﻇﻠﻤ
Maksud: Qatadah menjelaskan maksud al-Quran, Kemudian Nabi Adam menerima dari
Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya). Qatadab
berkata, Disebutkan kepada kami bahawa Adam AS bertanya, “Wahai Tuhan! Adakah jika
aku bertaubat dan melakukan kesolehan, maka aku benar-benar dikembalikan oleh-Mu ke
syurga kembali. Lalu Adam AS berdoa:

ْ َ
ْ َ ُ ْ َ َ * * َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َْ ََ َ ُ
َ
َ َ ﻠ ُﻬﻢ َﻻ إF ا،ﻦL
َ ‚ اﻟْ َﻐﺎﻓِﺮ
ُ ْ ﻚ َﺧ
 إِﻻ1
ﻔ ِ› ﻓﺎﻏ ِﻔ ْﺮ ِ§ إِﻧ9 ﺖ
 رب إِ† ﻇﻠﻤ، إِﻻ أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ و ِ¦ﻤ ِﺪك1ِﻠﻬﻢ ﻻ إFا
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ ْ ُ َ ْ
َ
َ َ َ ْ ُ َ َْ
ْ َ ﺎر
ْ َ ْﻔ› ﻓ9َ ﺖ
َ @ا
ُ  َر *ب إ *† َﻇﻠَ ْﻤ،ﻚ َو¦َ ْﻤﺪ َك
ُ ْ ﻚ َﺧ
ﺤﺎﻧﻚ
َ إِﻻ أﻧﺖ ﺳﺒ1ِﻠ ُﻬﻢ ﻻ إF ا.•
 إِﻧ،‡ِ @
أﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧ
ِ ِ ﺮF‚ ا
ِ ِ
ِ
ِ
َ
*
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ ُﺘ7 ›ﻔ9َ ﺖ
ُ ﺖ ا•ﻮ
َ ْ ﻚ أﻧ
ُ  َر *ب إ† َﻇﻠ ْﻤ،َو¦َ ْﻤﺪ َك
.ﺮ ِﺣﻴْ ُﻢFاب ا
 إِﻧ،Ÿَ ﺐ
ِ ِ
ِ
ِ

Erti: “Ya Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau, Mahasuci Engkau
dengan memuji kepada-Mu. Wahai Tuhanku,sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri,
maka berilah ampun bagi diriku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik penerima taubat. Ya
Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Engkau, Mahasuci Engkau dengan
memuji kepada-Mu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri, maka
rahmatilah diriku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, tidak ada
Tuhan yang wajib disembah selain Engkau, Mahasuci Engkau dengan memuji kepada-Mu,
wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri, maka berilah ampunan
kepadaku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

(Al-Bayhaqi)

Berdasarkan beberapa athar dan hadis yang dibincangkan bahawa dalil ini saling menghuraikan
antara satu sama lain, iaitu Allah SWT menjelaskan bahawa penurunan Adam AS ke dunia
adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan untuknya, iaitu menjadikannya sebagai khalifah. Baginda
AS pada hakikatnya tidak dipersalahkan terhadap pelanggaran kekhilafannya (Al-Darimi, 1995:
277; Al-Firyabi, 1997; Al-Ajurriyy, 1999; Al-Asbahani, 1988). Namun Baginda AS tetap juga
diajarkan dengan cara bertaubat untuk Allah SWT menerima taubatnya sebagai satu cara
Allah SWT mengajar-Nya dan zuraitnya untuk beradab kepada-Nya dalam urusan takdir
dan berdoa. Hal ini sekalipun takdir itu merupakan takdir untuk perlakuan yang berbentuk
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kekhilafan. Bahkan Allah SWT mengajarkan baginda doa yang paling lengkap untuknya bertaubat
agar menjadi contoh buat zuriatnya dan umat Muhammad SAW sehingga Allah SWT memetik
doa tersebut dalam al-Quran (Surah al-A’raf, 7: 23) dan dijelaskan pula secara lengkap doa
tersebut dalam hadis SAW (Al-Bayhaqi, 2003: 6774).
Pada bahagian akhir daripada tafsiran ayat ini Allah SWT berfirman:

ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ
Maksud: Sesungguhnya Allah, Dia lah yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi
Maha Mengasihani. (37).
(Surah al-Baqarah, 2: 37)

Iaitu sesungguhnya Allah SWT menerima taubat orang yang bertaubat dan kembali kepadaNya. Makna ayat ini sama dengan makna yang terdapat dalam firman-Nya:

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ
Maksud: Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Dia lah yang menerima taubat dari
hamba-hambaNya.
(Surah al-Tawbah, 9: 104)

Pengertian yang sama dalam ayat yang lain:

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ
Maksud: Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri (dengan
melakukan maksiat) kemudian ia memohon ampun kepada Allah, nescaya ia akan
mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (110)
(Surah al-Nisa, 4: 110)

Juga terdapat dalam firman-Nya:

ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
Maksud: Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya (dengan itu)
ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat; (71)
(Surah al-Furqan, 25: 71)

Semua ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT mengampuni semua dosa dan menerima
taubat orang yang bertaubat. Demikianlah sebahagian dari kelembutan Allah SWT kepada
makhluk-Nya dan kasih sayang-Nya kepada hamba-hamba-Nya; tidak ada Tuhan yang
wajib disembah selain Dia Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
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Tafsiran Al-Baqarah (2: 38-39)
Setelah Allah SWT menerima taubat Adam AS dan isterinya Hawa AS, Dia berpesan kepada
baginda dan zuriatnya dengan firman-Nya:

ﱄ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ
ﱅ
ﱁﱂﱃ
ﱐ ﱑ ﱒﱓ
Maksud: Kami berfirman lagi, “Turunlah kamu semuanya dari syurga itu! Kemudian jika datang
kepada kamu petunjuk dari-Ku (melalui Rasul dan Kitab yang diturunkan kepada mereka), maka
sesiapa yang mengikuti petunjuk-Ku itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak
baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita". (38).
(Surah al-Baqarah, 2: 38)

Ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/237) menunjukkan bahawa Allah SWT
menceritakan tentang peringatan yang ditujukan kepada Adam dan isterinya serta Iblis ketika
mereka diturunkan dari syurga. Termasuk dalam peringatan ini ialah anak cucu Adam AS,
bahawa Allah SWT kelak akan menurunkan kitab, mengutus nabi serta rasul dalam kalangan
mereka yang akan memberi peringatan kepada kaum mereka masing-masing. Semua orang
yang mahu menerima apa yang diturunkan oleh Allah SWT melalui kitab-Nya dan apa yang
disampaikan oleh rasul-Nya, maka mereka tidak perlu bimbang tentang nasib dan kesudahan
mereka pada hari akhirat nanti. Bahkan mereka tidak perlu bersedih hati terhadap perkara
duniawi yang dilalui oleh mereka. Pengertiannya sama dengan makna yang terkandung dalam
firman lainnya, iaitu:

ﲴ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲵ
ﲰﲲ ﲳ
ﲱ
ﲭﲮﲯ
ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

Maksud: Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersama-sama, dalam
keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain; kemudian jika datang
kepada kamu petunjuk dariKu, maka sesiapa yang mengikut petunjukKu itu nescaya ia tidak
akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara. (123)
(Surah Taha, 20: 123)

Menurut Ibnu Abbas r.a., makna yang dimaksudkan dalam ayat ini bahawa seseorang
itu tidak akan sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Allah SWT berfirman:

ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌﳍﳎ
Maksud: Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (dari hal dunia), dan apa yang di belakang
mereka (dari perkara akhirat); sedang mereka tidak mengetahuinya secara meliputi. (110)
(Surah Taha, 20: 124)
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Sebaliknya pula, bagi mereka yang ingkar Allah SWT menjelaskan kedudukan mereka
pula adalah sebaliknya akan berlaku. Kenyataan ini sebagaimana firman-Nya pada ayat
tafsiran yang seterusnya melalui firman-Nya:

ﱚ ﱜ ﱝ ﱞﱟ
ﱛ
ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘﱙ
Maksud: Dan orang kafir yang mendustakan ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka,
mereka kekal di dalamnya. (39).
(Surah al-Baqarah, 2: 39)

Ayat ini membawa maksud bahawa mereka, iaitu orang yang kafir itu kekal di dalamnya,
tiada jalan keluar bagi mereka dari neraka kerana mereka menjadi penghuni yang abadi.
Imam Ibn Jarir (2001: 1/592) dalam menghuraikan ayat surah al-Baqarah (2: 39)
mengetengahkan sebuah hadis (Muslim, t.th.: 185):

َ ْ َ
ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ُْ
َُْ َ
َﻳﻦ ُﻫ ْﻢ أَ ْﻫﻠُﻬﺎ
َ
َ 'ا
ِ ﺎر£ "أﻣﺎ أﻫﻞ ا:ﷲ ﷺ
ٍ  ﺳ ِﻌvِ ﻦ أD
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل ا: ﻗﺎل،ﺪ ِريªﻴﺪ ا
َْ ْ ُ َ َ َ ُ ِ ُ ُ ْ َ َ َ ً َ ْ َ
َ َ ََْْ ََ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ َ
 أو،ﺎر ِ¬ﻄﺎﻳﺎﻫﻢ£ﻦ أﻗﻮاﻣﺎ أﺻﺎ;ﺘﻬﻢ اِ  ﻟ،ﻴﻮن- ﻴﻬﺎ وﻻ7ِ ﻬﻢ ﻻ `ﻤﻮﺗﻮن9ِﻓﺈ
َ َََ ْ ُُ
َ ً ْ َ ُ َ َ
َ ﺸ َﻔF اn أذن
َ ،ﺘْ ُﻬ ْﻢ إ َﻣﺎﺗَ ًﺔ¢ﺎ
"ﺎﻋ ِﺔ
ﺎ
ﻤ
ﺤ
ﻓ
وا
ﺎر
ﺻ
ا
ذ
إ
®
ﺣ
ِ ِﻬﻢ ﻓﺄﻣXﺑِﺬﻧﻮ
ِ
ِ
ِ
Maksud: Abu Sa ‘id al-Khudri RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Adapun ahli neraka
yang menjadi penghuni tetapnya, maka mereka tidak pernah mati di dalamnya, tidak pula
hidup (kerana mereka selamanya di azab terus-menerus). Tetapi ada beberapa kaum yang
dimasukkan ke dalam neraka kerana dosa mereka, maka mereka benal-benar mengalami
kematian; dan apabila mereka sudah menjadi arang, maka baru diizinkan beroleh syafaat.
(Muslim)

Penyebutan ayat ‘turunlah’ sebanyak dua kali menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/237)
adalah pengukuhan sahaja daripada ayat pertama kepada yat kedua sebagaimana seseorang
berkata kepada seseorang yang lain untuk mengukuhkan suruhan, “Berdirilah! Berdirilah!"

PENGAJARAN AYAT
Ayat al-Baqarah (2: 34-39) merupakan kisah Adam AS sejak diciptakan sehinggalah baginda
diturunkan ke dunia bagi memenuhi tujuan sebenar Baginda dijadikan (Jasmi, 2018a).
Semua ayat ini boleh dijadikan pengajaran kepada umat manusia sama Muslim atau non
Muslim, iaitu mengutamakan perintah Allah SWT berbanding aspek lain; Allah SWT
berkuasa memuliakan sesiapa yang dikehendaki; bongkak, takbur, dan dengki adalah sifat
kebinasaan; menghormati seseorang yang diberikan penghormatan oleh Allah SWT; Adam
AS merupakan Nabi dan Rasul; cara bertaubat terhadap dosa; dan pengajaran lain daripada
tafsiran ayat.
Mengutamakan Perintah Allah SWT Berbanding Aspek Lain
Umat manusia sama ada Muslim atau non Muslim perlu mengambil pengajaran daripada
kisah ini bahawa aspek perintah Allah SWT adalah perkara terpenting daripada lain-lain
faktor untuk ditaati (Surah al-Kahfi, 18: 50).
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Hal ini sebagaimana yang berlaku kepada malaikat dan Iblis. Malaikat melihat perintah
Allah SWT adalah terpenting untuk ditaati berbanding aspek jenis penciptaan mereka yang
lebih baik daripada manusia yang dicipta daripada tanah berbanding mereka yang dicipta
daripada cahaya. Sedangkan syaitan pula gagal untuk memahami bahawa perintah Allah
SWT adalah lebih utama ditaati daripada melihat jenis penciptaannya berbanding Adam
AS (al-Baqarah, 2: 34; al-Hijr, 15: 30-31).
Oleh itu, apa sahaja perintah Allah SWT kepada umat manusia merupakan perintah
yang lebih selamat untuk ditaati daripada berfikir tentang aspek lain yang akal berfikir
bahawa perkara tersebut apakah perintah Allah SWT itu wajar diikuti atau tidak?
Allah SWT Berkuasa Memuliakan Sesiapa yang Dikehendaki
Umat Manusia sama ada Muslim atau non Muslim perlu mengambil pengajaran bahawa Allah
SWT merupakan Tuhan yang kuasa-Nya bersifat mutlak dan tidak terbatas. Sedangkan para
makhluknya adalah hasil ciptaan-Nya yang tidak mempunyai sebarai kuasa untuk melawan
Allah SWT.
Allah SWT berkuasa untuk menaikan Iblis menjadi ketua kepada para malaikat-Nya
(Ibn al-Kathir, 1999: 1/230) ketika sebelum Adam AS diciptakan dan Dia juga berkuasa
dengan sekelip mata menghinakan kedudukan Iblis sebagai makhluk terlaknat dan disisihkan
daripada rahmat-Nya selepas penciptaan Adam AS (Ibn Jarir, 2001: 1/482).
Oleh itu, umat manusia perlu sedar bahawa diri mereka adalah hanya makhluk Tuhan
yang langsung tidak memberi bekas kepada Allah SWT sekiranya mereka derhaka kepadaNya atau tidak. Hal ini demikian kerana Allah SWT tidak memerlukan makhluk untuk
membuktikan kemuliaan dan kekuasaan-Nya kerana Allah SWT sememangnya sentiasa dalam
keadaan Sangat Mulia dan Sangat Berkuasa. Sebaliknya, makhluk pula yang sangat bergantung
kepada Allah SWT untuk mereka berada dalam keadaan mulia atau tidak. Sekiranya mereka
dimurkai oleh Allah SWT, maka mereka akan terhina dan tersingkir. Sebalinya pula, sekiranya
Allah SWT gembira dan kasih kepada-Nya, maka dia menjadi mulia dan terselamat.
Bongkak, Takbur, dan Dengki adalah Sifat Kebinasaan
Kisah Iblis dengan sifat takbur, bongkak, dan dengkinya merupakan satu pengajaran terpenting
kepada umat manusia. Sifat ini yang menghalang seseorang mendapat pertunjuk Ilahi untuk
terus berada dalam hidayah pertunjuk pada jalan yang lurus (al-Baqarah, 2: 34). Hal ini
disebabkan sifat bongkak dan takbur dalam kalangan makhluk merupakan sifat yang menjadi
halangan seseorang untuk masuk ke syurga (Al-Tabrani, 1984: 745; Al-Bazzar, 2009: 1584;
Ibn Hibban, 1998: 224; Ibn Abi ‘Asim, 1991: 2821). Bahkan sekiranya seseorang yang sudah
berada dalam pertunjuk yang tertinggi sekalipun seperti Iblis yang memiliki pengetahuan
yang tertinggi (Al-Bayhaqi, 2003: 144), maka tetap boleh menjadi binasa disebabkan sifat
ini (Surah Hud, 11: 43).
Selain bongkak dan takbur, dengki juga merupakan satu sifat yang membinasakan kepada
para makhluk. Setiap makhluk dijadikan tidak sempurna pada semua perkara. Selain itu,
sekiranya seseorang ada kelebihan, maka dia juga ada kekurangan daripada segi lain. Iblis
dengki dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Adam AS dan zuriatnya
sebagai makhluk yang menggantikan golongan Iblis dan malaikat untuk memakmurkan
bumi ini. Selain itu, Adam AS merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT
dengan lebih teliti (Surah al-Rahman, 55: 14) sendiri berbanding dengan penciptaan yang
lain dalam bentuk ‘kun fayakun’ (Ibn Jarir, 2001: 1/482). Hal ini sehinggakan Adam AS
dan zuriatnya menjadi ciptaan Allah SWT yang terbaik (al-Tin, 95: 3), selain penciptaan
Adam AS pula dalam perancangan Allah SWT yang rapi (Jasmi, 2018a).
Itulah sebabnya ketika penciptaan Adam AS, Iblis selalu datang dan melihat Adam
yang masih lagi dalam bentuk yang keras seperti tembikar (Surah al-Rahman, 55: 14).

19
Ketika ziarah ini Iblis selalu mempersoalkan untuk apa Adam AS ingin diciptakan dan mengapa
Allah SWT ingin menggantikan Adam AS berbanding golongan mereka yang diciptakan
daripada api? Kedengkian Iblis semakin membara apabila Iblis disingkirkan daripada rahmat
Allah SWT dan tempatnya digantikan oleh Adam AS di dalam syurga (Surah al-Baqarah,
2: 35-36; Surah Hud, 11: 43; Ibn al-Kathir, 1999: 1/232).
Oleh yang demikian, umat manusia wajar menjauhi sifat dengki Iblis ini serta tidak cemburu
untuk mengiktiraf kedudukan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang.
Namun, mereka masih boleh berlumba-lumba untuk mendapat kemuliaan yang sama tanpa
berharap kemuliaan orang tersebut tidak hilang.
Menghormati Seseorang yang Diberikan Penghormatan oleh Allah SWT
Umat manusia seharusnya mengambil pengajaran daripada kisab perintah Allah SWT untuk
tunduk hormat para malaikat dan Iblis kepada Adam AS (al-Baqarah 2: 34) bahawa kemuliaan
yang diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang sama ada berupa pilihan seperti para Nabi,
Rasul (Surah Yusuf, 12: 100), para sahabat, tabiin; kesolehan; ketinggian ilmu agama; kedudukan
sebagai ketua masyarakat, dan jawatan seharusnya diitiraf dengan hati yang ikhlas dan
ditunjukkan dengan tindakan.
Hal ini memandangkan bahawa yang memberikan kedudukan itu adalah Allah SWT
kepada para hamba-Nya yang sudah tentu mengetahui apa yang terbaik buat para hambaNya kerana Allah SWT merupakan Pencipta kepada semua makhluknya. Oleh kerana itu,
Imam Al-Nawawi (1998) sendiri menjelaskan bahawa seseorang jangan sampai bermusuh
dengan orang yang soleh, orang yang berilmu khususnya ilmu agama yang tinggi, serta orang
yang diberikan kehormatan dalam kalangan ahli masyarakat sama ada orang terdahulu atau
orang yang semasa.
Khususnya orang yang soleh dan orang diberikan pengetahuan agama yang tinggi merupakan
golongan dihormati oleh Allah SWT bukan sahaja di dunia bahkan di alam akhirat. Sedangkan
orang yang diberikan penghormatan dalam kalangan masyarakat, Imam al-Nawawi menjelaskan
bahawa mereka wajar diberikan penghormatan yang selayaknya sebagai mana masyarakat
memberikan mereka penghormatan.
Adam AS merupakan Nabi dan Rasul
Salah satu ciri seseorang itu terpilih sebagai Nabi dan Rasul ialah dia mampu untuk berkomunikasi
sama ada secara terus atau melalui perutusan para malaikat. Oleh itu, Adam AS merupakan
Nabi dan Rasul kerana di pernah berkomunikasi secara berdepan dengan Allah SWT (AlTabrani, 1995: 4259).
Apabila seseorang mendapat gelaran Nabi dan Rasul Allah SWT, maka dia juga tergolong
dalam golongan orang yang maksum, iaitu terpelihara daripada melakukan dosa. Pada
hakikatnya, Adam memakan buah larangan merupakan sesuatu yang sudah dirancang dan
ditakdirkan kepada baginda untuk menjadi sebab Baginda diturunkan ke bumi untuk
memenuhi tujuan penciptaannya, iaitu sebagai khalifah Allah SWT di bumi (Al-Darimi,
1995: 277; Al-Firyabi, 1997: 121; Al-Ajurriyy, 1999: 322; Al-Asbahani, 1988: 5/1549).
Perlakuan Adam AS bertaubat adalah kerana beliau sendiri merasa malu kerana melanggar
larangan Allah SWT daripada memakan pokok larangan di dalam syurga (Al-Tabrani,
1984: 2668; Al-Asbahani, 1988: 5/1558, 1559; Al-Hakim, 1990: 3038; Al-Bayhaqi, 1986:
175). Allah SWT mengajar Adam AS bertaubat dan taubatnya diterima bagi menunjukkan
cara kepada zuriat Baginda dan umat manusia serta umat Islam kini bagaimana untuk
bertaubat kepada Allah SWT dengan cara taubat yang sempurna (al-Baqarah, 2: 37).
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Cara Bertaubat Terhadap Dosa
Adam AS diajarkan oleh Allah SWT cara bertaubat yang betul supaya boleh dijadikan contoh
teladan untuk zuriat baginda secara umum dan umat Muhammad SAW secara khususnya.
Cara taubat tersebut ialah dengan mengaku tentang kesalahan yang sudah dilakukan (Al-Bayhaqi,
2003: 6774). Seterusnya bertaubat terhadap kesalahan yang dilakukan dengan bersungguhsungguh. Kemudian diikuti dengan melakukan kebajikan bagi membuktikan kesungguhan
taubat tersebut (al-Furqan, 25: 71). Akhir sekali menyakini bahawa Allah SWT Maha Penerima
taubat para hamba-Nya (al-Baqarah, 2: 37; al-Tawbah, 9: 104; al-Nisa, 4: 110).
Utusan dan Kitab Sebagai Pertunjuk kepada Umat Manusia
Allah SWT juga memberi pesanan buat umat manusia sama ada Muslim atau non Muslim
bahawa dia akan sentiasa mengirimkan Nabi dan Rasul serta kitab untuk membantu
manusia tentang kebenaran dan memberi pertunjuk kepada mereka. Oleh itu, wajar bagi
umat manusia untuk mengikuti jalan pertunjuk tersebut supaya kehidupan apa yang
dijanjikan dengan kesudahan yang baik serta janji untuk dikembalikan ke syurga dapat
direalisasikan semula (Surah al-Baqarah, 2: 38; Surah Taha, 20: 123; Surah Taha, 20: 124).
Sebaliknya pula sekiranya umat manusia sendiri sudah memilih jalan kesesatan dan
tidak mahu mengikut jalan pertunjuk yang diturunkan, maka Allah SWT tidak lagi boleh
dipersalahkan sekiranya janjinya kepada kesudahan yang buruk untuk ditempatkan mereka
yang kufur itu ke dalam Neraka buat selama-lamanya (Surah al-Baqarah, 2: 39).
Pengajaran Lain daripada Tafsiran Ayat
Lain-lain pengajaran yang boleh diambil daripada perbincangan tafsiran ini ialah sifat manusia
yang terburu-buru; perkara ajaib bukan lambang seseorang dekat kepada Allah SWT; dan
adab bersin.
Sifat Manusia yang Terburu-buru
Kisah penciptaan Adam AS yang ditiupkan roh dan ingin bangun dan bangkit untuk berdiri ketika
rohnya baru sampai ke pusat melambangkan sifat manusia yang terburu-buru (Surah al-Isra, 17:
11). Sifat terburu-buru ini selalu berlaku kepada manusia yang diuji dengan kesusahan, kesukaran,
dan kedukaan, maka mereka akan mudah marah dan sukar untuk bersabar. Oleh kerana itu,
manusia wajar mengenali penciptaan diri mereka yang berifat terburu-buru untuk mereka
mampu belajar agar lebih bersabar dalam setiap ujian yang menimpa dan bertoleransi
dalam setiap tindakan dalam rangka hubungan mereka dengan sesama manusia.
Adab Bersin
Kisah penciptaan Adam AS juga mengajar umat Islam untuk saling beradab antara satu sama lain
ketika seseorang Muslim itu bersin. Berdasarkan kisah Adam AS ketika Baginda bersin, beliau
mengucapkan ‘al-Hamdulillahi Rabb al-‘alamin’ (Surah al-Fatihah, 1: 2), lalu Allah SWT
sendiri menjawab, “Yarhamkallah Ya Adam! ()ﻳَ ْﺮ َﺣ ُﻤﻚَ ﱠ ُ ﻳَﺎ ﺁﺩَ َﻡ. Ucapan ini menjadi sesuatu yang
disyariatkan dalam Islam dalam kalangan umat Islam sebagai maksud hadis (Al-Bukhari,
2001: 6224):

َ َ
ْ ََُْ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
َََُْ َ ْ َ
َْ
ُ
َ
*
،<
ِ ِ ﻤﺪŽ ا:ﻄﺲ أﺣﺪ¯ﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞD  " إِذا: ﷺ ﻗﺎلtِ £ ﻋ ِﻦ ا، ﺮةL ﻫﺮvِ ﻦ أD
ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َُ َْ َُ َ َ َ َ ُ َ َُ َْ ُُ َ َْ ُ ُ َ َُ ْ ََُْ
ُ
 ُﻢ- `ﻬ ِﺪﻳ: ﻓﻠﻴَﻘﻞ،<ا
 ﻳﺮ@ﻚ:1  ﻓﺈِذا ﻗﺎل،< ﻳﺮ@ﻚ ا:ﺎﺣﺒﻪ
ِ  أﺧﻮه أو ﺻ1 ﻘﻞ°و
ْ ُ
ُ َ
"  ْﻢ-ﺼ ِﻠ ُﺢ ﺑَﺎﻟLُ ا< َو
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Maksud: Abu Hurairah RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Apabila seseorang
kamu bersin, maka hendaklah dia mengucapkan, “Al-Hamdulillah.” Maka saudara atau sahabat
ُ ﺣ
َ ﻤ
َ ) َﻳ ْﺮ.” Sebaik sahaja orang yang bersin
yang berada di sisinya menjawab, “Yarhamkallah! ( ُ ﻚ ﱠ
berkata, “Yarhamkallah! (ُ ) َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻤﻚَ ﱠ.” Maka dia wajar berodoa untuk sahabatnya:

َْ
ْ ُ ُ ُ
ُ َ
 ْﻢ-ﺼ ِﻠ ُﺢ ﺑَﺎﻟLُ ا< َو
ﻢ-`ﻬ ِﺪﻳ

Erti: “Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki keadaan kamu.”
(Muslim)

Oleh kerana itu, umat Islam amat digalakan untuk saling berdoa antara satu sama lain ketika
bersin bagi mencontohi doa Allah SWT kepada Adam AS ketika era penciptaannya.
Penciptaan Hawa untuk Pasangan Adam AS
Hawa diciptakan oleh Allah SWT daripada tulang rusuk Adam AS (al-Baqarah 2: 35-36) sebagai
pasangan untuk kedua-duanya saling dapat bersenang-senang dan dapat menumpahkan
kasih sayang. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis (Al-Bukhari, 2001: 3331;
Muslim, t.th.: 1468):
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ِ
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Sesiapa yang beriman
dengan Allah SWT dan hari Akhirat, maka apa menyaksikan sesuatu perkara, hendaklah dia berkata
yang baik-baik atau diam sahaja. Nasihatilah para wanita kerana wanita diciptakan daripada
tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok daripada tulang rusuk itu adalah pangkalnya,
jika kamu cuba untuk meluruskannya maka ia akan patah, namun bilamana kamu biarkan
ia maka ia akan tetap bengkok, untuk itu, nasihatilah para wanita”.
(Al-Bukhari dan Muslim)

Manakala tujuan penciptaan Hawa untuk kedua-dua pasangan saling bersenang-senang,
bergembira dan menumpahkan kasih sayang pula dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃ
ﲆ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﲎ
ﲇ
ﲄﲅ
Maksud: Dan antara tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahawa Ia
menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu
bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri)
perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi
keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (21)
(Surah al-Rum, 30: 21)
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Oleh itu, sewajarnya umat manusia sentiasa melihat bahawa Allah SWT sememangnya
Pencipta yang sangat mengetahui apakah keperluan yang diperlukan oleh manusia dalam
kehidupan dan apakah bentuk kebahagian yang diperlukan dalam hidup dalam rangka
mereka untuk sujud bersyukur dan beribadah kepada-Nya.
Perkara Ajaib Bukan Lambang Seseorang Dekat kepada Allah SWT
Terdapat juga pengajaran yang lain yang boleh didijadikan pedoman kepada umat manusia
bahawa perkara ajaib yang datang daripada manusia bukanlah lambang kedudukannya sebagai
orang yang dekat dengan Allah SWT.
Neraca al-Quran dan hadis wajar dijadikan ikuran penting seseorang itu benar atau tidak
sekalipun mereka mampu melakukan perkara yang ajaib (Ibn al-Kathir, 1999: 1/232). Hal
ini demikian kerana perkara ajaib mungkin boleh datang daripada kekeramatan seseorang hasil
daripada iman dan amal solehnya kepada Allah SWT bahkan boleh datang juga daripada
seseorang yang sangat kufur kepada-Nya.
Sekiranya, terdapat bukti bahawa seseorang itu ada melanggar perintah Allah SWT
dan mampu melakukan perkara yang ajaib, maka kemungkinan besar, keajaiban itu datang
daripada seseorang yang semakin menyesatkan orang ramai daripada jalan kebenaran. Oleh
itu, orang sebegini seharusnya dijauhi daripada dipercayai dan didekati, serta dijadikan
ikutan.
Semoga semua umat manusia dapat mengambil pengajaran daripada tafsiran ayat ini
untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan umat manusia. Wassalam.
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