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Pendahuluan 
 Dalam ajaran Islam, rukun iman nomor dua adalah iman atau percaya kepada malaikat Allah. 
Iman kepada malaikat, tidak sebatas mempercayai keberadaannya semata, akan tetapi juga harus 
mengetahui sifat-sifat, keadaan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan malaikat termasuk hal-hal 
yang membuat malaikat jijik dan hal-hal yang membuat malaikat senang. Untuk itu, dalam rangka 
mengimani malaikat ini, penulis kemukakan berbagai hal yang erat kaitannya dengan alam malaikat, 
mulai dari awal penciptaannya, jumlah, nama, sifat, serta persoalan lainnya yang erat kaitannya dengan 
alam malaikat.  
 Tulisan ini sengaja dibuat sebagai pengantar awal untuk mengetahui persoalan yang  erat 
kaitannya dengan alam gaib (alam yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera) dalam 
perspektif ajaran Islam. Setelah alam malaikat ini, insya Allah, penulis juga akan mengetengahkan seri 
alam gaib lainnya yakni, alam jin dan syaithan, alam Barzakh (alam kubur), surga dan neraka, alam 
akhirat dan qiyamah.  
 Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan khususnya adik-adik SIC, dan 
umumnya semua pembaca mengenai hal-hal yang terkait dengan dunia alam gaib sekaligus dapat 
mempertebal keimanan kita kepada Allah dengan adanya hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh 
panca indera manusia. Kelebihan tulisan ini, kalau boleh dikatakan kelebihan, adalah semua persoalan 
didasarkan kepada petunjuk al-Qur'an dan Sunnah Shahihah, sehingga ma'lumat yang diberikan dapat 
dipertanggungjawabkan keabsahannya serta dalil-dalilnya. Semoga tulisan singkat ini bermanfaat dan 
semoga menjadi amal shaleh buat penulis khususnya serta buat para pembaca pada umumnya. Selamat 
menikmati. Wallahu 'alam bi ash-Shawab.  
 
Siapakah Malaikat itu? 
 Malaikat adalah makhluk Allah yang suci, taat dan mulia. Mereka tidak pernah berbuat dosa, 
maksiat dan tidak pernah pula membangkang perintah-perintah Allah. Mereka beribadah kepada Allah 
dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak mempunyai nafsu, syahwat, tidak makan minum, tidak 
menikah, bukan laki dan bukan pula perempuan sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan ciri-
ciri khusus malaikat di bawah nanti. 
 Sedangkan menyangkut kata "malaikat" sendiri, para ulama berbeda pendapat. Versi pertama 
mengatakan, kata "malaikat" terambil dari kata "alaka" , "ma'lakah" dan "ma'alik" yang berarti utusan 
(ar-risalah). Dari kata ini kemudian terbentuk kata "al-mala'aik" yang berarti utusan Allah. Jadi 
menurut versi ini, disebut "malaikat karena mereka merupakan utusan Allah. 
 Menurut versi kedua, kata "malaikat" terambil dari kata "la a ka" dan "mala'akah" yang berarti 
menyampaikan. Menurut versi ini, disebut "malaikat" karena mereka menyampaikan pesan dari Allah 
Swt. 
 Versi ketiga mengatakan bahwa kata "malaikat" terambil dari kata "al-mulk" yang berarti 
kekuasaan dan penguasaan. Menurut pendapat ini, disebut "malaikat", karena ia mempunyai kekuasaan 
(kemampuan) di atas manusia, seperti kemampuannya dalam berubah wujud, bergerak cepat dan 
lainnya.  
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 Meskipun sekilas tampak ada perbedaan dari ketiga versi di atas, namun hakikatnya perbedaan 
di atas hanyalah perbedaan lafdzi (harfiyah) dan tidak menyangkut hal yang substansil. Oleh karena 
itu, ketiga versi di atas dapat penulis gabungkan bahwa malaikat merupakan makhluk Allah yang 
diutus untuk menyampaikan risalah-Nya dan diberikan kekuasaan serta kemampuan yang tidak 
dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya terutama manusia.  
 Kata "malaikat" merupakan bentuk jama (plural) dari kata "malak" . Dalam bahasa arab, satu 
atau seorang malaikat disebut "malak" (singular). Sedangkan kata "malaikat" (bentuk plural) 
artinya adalah malaikat-malaikat atau para malaikat (bentuk jamak). Oleh karena itu, kurang 
tepat apabila seseorang mengatakan "Malaikat Jibril", karena kata "malaikat" adalah bentuk 
plural (jamak=menunjukkan pada banyak, lebih dari tiga), seharusnya dikatakan Malak Jibril, Malak 
Mikail, Malak Israfil, Malak Malik, Malak Izrail, Malak Ismail. Mikail, Jibril, Israfil dan Malik 
mereka adalah malaikat. Demikian juga kurang tepat kalau dikatakan "para malaikat", karena kata 
"malaikat" sendiri sudah mengandung makna "para (jama)". Jadi untuk mengatakan para malaikat 
(atau malaikat lebih dari tiga), sebaiknya cukup dikatakan "malaikat" saja, tanpa ada kata "para" 
sebelumnya. 
 Selain itu, juga harus dibedakan antara kata "malak" dengan kata "malik". Kata "Malak" 
berarti satu atau seorang malaikat. Sedangkan kata "malik" berarti seorang raja. Jadi, kurang 
tepat kalau dikatakan Malik Jibril, Malik Mikail, Malik Ridwan, seharusnya Malak Ridwan, Malak 
Jibril dan Malak Mikail. Demikian juga tidak tepat kalau dikatakan Malak King Abdul Aziz, Malak 
Fahd, Malak Faruq (raja Mesir terakhir), seharusnya Malik King Abdul Aziz, Malik Faruq dan Malik 
Fahd. 
 Hanya saja dalam percakapan sehari-hari, hal ini kurang diperhatikan, terutama untuk kata 
Malaikat  yang sering diartikan dengan seorang malaikat. Hal ini didapati juga dalam terjemahan al-
Qur'an versi Departemen Agama yang memahami kata "malaikat" itu untuk seorang malaikat. 
Misalnya dikatakan, Malaikat Jibril atau malaikat-malaikatNya, padahal dengan kata "malaikat" saja 
sudah cukup karena sudah berarti jamak (plural). Perhatikan misalnya, bagaimana terjemahan al-
Qur'an terbitan Departemen Agama ketika mengartikan surat al-An'am ayat 61, anda akan 
mendapatkan seperti yang penulis utarakan.  
  
Bahan dan waktu penciptaan malaikat  
 Dari bahan apakah malaikat diciptakan? Dalam hal ini hadits Rasulullah Saw dengan tegas 
mengatakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Perhatikan hadits shahih dimaksud: 

ا          ا وعن أبيه ال            : عن عائشة رضي اهللا عنه لم ق ه وس خلقت  : ((أن رسول اهللا صلى اهللا علي
ور ن ن ة م ار , االمالئك ن ن ارج م ن م ان م ق الج م, وخل ا وصف لك ق آدم مم رواه )) [وخل

 ].مسلم
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang 
menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang kalian sifati (tanah)" (HR. Muslim). 
 Sedangkan mengenaik kapan malaikat diciptakan, tidak ada satu pun keterangan, 
sepengetahuan penulis, baik dari ayat al-Qur'an maupun dari hadits Nabi yang menjelaskan hal itu. 
Hanya saja, yang jelas, bahwa malaikat diciptakan jauh sebelum manusia (Adam diciptakan). Mereka 
telah diciptakan lebih dahulu dari pada penciptaan manusia. Dalil akan hal ini adalah firman Allah 
berikut ini: 

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَلاِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُیْفِسُد ِفيَها َوَیْسِفُك 
َلا َتْعَلُموَن                                             الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما 

                                                                                                        
 Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak 
menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi  itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan  Engkau?" Tuhan 
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang  tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30). 
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 Perkataan malaikat: " Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi  itu orang yang 
akan membuat kerusakan….?" dalam ayat di atas, diungkapkan sebelum Adam (manusia pertama) 
diciptakan. Ini menunjukkan, sebelum manusia tercipta, Malaikat sudah ada dan sudah diciptakan. 
 
Bagaimana cara beriman kepada Malaikat? 
 Sehubungan dengan persoalan ini, Imam Suyuthi dalam bukunya al-Habaik fi Akhbar al-
Malaik dengan menukil pendapat Imam Baihaki dalam kitabnya Syu'bul Iman, mengatakan bahwa 
beriman kepada malaikat harus mengandung tiga unsur: 
 Pertama, menyakini keberadaannya 
 Kedua, memposisikan mereka sesuai dengan posisinya; bahwa mereka adalah para hamba 
Allah dan makhlukNya sebagaimana manusia dan jin. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada 
Allah, mereka juga meninggal sebagaimana makhluk Allah lainnya, hanya saja usia mereka jauh lebih 
lama, mereka tidak meninggal kecuali sudah sampai kepada yang telah digariskan (hari Kiamat), 
mereka tidak pernah mengaku sebagai Tuhan atau anak Tuhan dan mereka tidak pernah menyekutukan 
Allah dengan sesuatu apapun. 
 Ketiga, mengakui bahwa di antara mereka ada yang diutus oleh Allah kepada manusia pilihan. 
Demikian juga, mengakui dan mempercayai bahwa di antara mereka ada yang bertugas menjaga 
Arasy, menjaga surga, neraka, mencatat amal manusia dan lainnya sebagaimana dikabarkan oleh al-
Qur'an secara panjang lebar. 
 Demikian, kewajiban seorang mukmin dalam mengimani rukun iman kedua ini, yaitu malaikat.  
 
Shifat-shifat dan ciri-ciri khusus malaikat 
 Di antara ciri-ciri dan sifat-sifat khusus malaikat sebagaimana dikabarkan oleh ayat al-Qur'an 
dan hadits adalah sebagai berikut: 

1. Malaikat memiliki sayap 
 Ciri pertama dari malaikat adalah bahwa mereka memiliki sayap. Di antara mereka ada 
yang sayapnya dua, tiga, empat bahkan ada yang lebih dari itu. Dalil bahwa malaikat 
mempunyai sayap adalah firman Allah berikut ini: 

ى وثالث  ى أجنحة مثن ة رسال أول سموات واالرض جاعل الملئك اطر ال د هللا ف الحم
 ].1:فاطر) [ورباع یزید فى الخلق ما یشاء إن اهللا على آل شيء قدیر

Artinya:  "Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai 
utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-
masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang 
dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (QS. Fathir ayat 1). 
 Sementara Malaikat Jibril memiliki 600 buah sayap sebagaimana dalam sebuah hadits 
dikatakan:  

ه         : (وفى مسند اإلمام أحمد عن عبد اهللا بن مسعود قال          رأى رسول اهللا صلى اهللا علي
د سد األفق       , وله ستمائة جناح  , وسلم جبریل فى صورته    سقط من   . آل جناح منها ق ی

 ".إسناده جيد: "قال ابن آثير فى هذا الحدیث) جناحه التهاویل من الدرر واليواقيت
Artinya: "Dalam Musnad Ahmad dikatakan, Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah Saw melihat 
Malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Ia memiliki 600 sayap. Setiap sayap dapat menutup 
tepi langit. Dari sayapnya berjatuhan intan berlian  yang beragam warnanya" Sehubungan 
dengan hadits ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa sanadnya Baik". 

2. Malaikat indah dipandang (cakep) 
 Allah menciptakan malaikat dalam bentuk dan rupa yang indah dipandang. Hal ini 
sebagaimana firman Allah ketika menggambarkan Malaikat Jibril: 

 ]6-5:النجم) [ذو مرة فاستوى*علمه شدید القوى(
Artinya: "Yang diajarkan kepadanya oleh (jibril) yang sangat kuat* yang mempunyai akal yang 
cerdas; dan (jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli" (QS. An-Najm: 5,6). 
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 Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dzu mirrah dalam ayat di atas 
adalah yang memiliki perawakan indah dan bagus.  Bukti lain bahwa malaikat memiliki 
perawakan yang indah dan enak dipandang adalah sebagaimana dikatakan oleh isteri-isteri 
kaum bangsawan terhadap Nabi Yusuf ketika merasa kagum dengan kegantengannya: 

ریم               , فلما رأینه ( ك آ ) أآبرنه وقطعن أیدیهن وقلن حاش هللا ما هذا بشرا إن هذا إال مل
 ].31:یوسف[

Artinya: "Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah 
wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada 
masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong jamuan), kemudian dia berkata (kepada 
Yusuf):  "Keluarlah (nampakkanlah dirimu) kepada mereka".  Maka tatkala wanita-wanita itu 
melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) tangannya 
dan berkata:  "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia.  Sesungguhnya ini tidak lain 
hanyalah malaikat yang mulia." (QS. Yusuf: 31). 

3. Malaikat bukan laki-laki dan bukan pula perempuan 
 Malaikat bukanlah laki-laki dan bukan pula seorang wanita. Allah melaknat orang-
orang Musyrik Arab dahulu karena mengatakan bahwa malaikat adalah seorang wanita. Hal ini 
sebagaimana difirmankan oleh Allah: 

أال إنهم من  * أم خلقنا الملئكة إناثا وهم شاهدون     *فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون    (
ون م ليقول د اهللا*إفكه اذبونول م لك ين * وإنه ى البن ات عل م آيف *اصطفى البن ا لك م

 ].156-149:الصافات*) [أم لكم سلطان مبين*أفال تذآرون*تحكمون
Artinya: "Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah):"Apakah 
untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki. Apakah Kami 
menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?. Ketahuilah 
bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan: "Allah 
beranak". Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.. Apakah Tuhan 
memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan dari pada anak laki-laki?. Apakah yang terjadi 
padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?. Maka apakah kamu tidak memikirkan? 
Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?" (QS. Ash-Shafat: 149-156). 
 Karena mereka mengatakan bahwa malaikat itu perempuan, maka Allah berfirman 
bahwa apa yang dikatakan dan disangkanya ini akan jadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat 
sekaligus merupakan dosa yang sangat besar. Dalam hal ini Allah berfirman: 

ة( وا الملئك هادتهم  وجعل تكتب ش م س هدوا خلقه ا أش رحمن إناث اد ال م عب ذین ه  ال
 ].19:الزخرف) [ویسئلون

Artinya: "Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba 
Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan 
penciptaan malaika-malaikat itu?  Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan 
dimintai pertanggung-jawaban" (QS, az-Zukhruf: 19). 

4. Malaikat tidak makan dan tidak minum 
 Ciri lainnya dari malaikat adalah mereka tidak makan dan tidak pula minum. Hal ini 
sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an ketika malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim, lalu 
Nabi Ibrahim menghidangkan makanan berupa daging anak sapi bakar, namun mereka tidak 
menyentuhnya sedikitpun sehingga Nabi Ibrahim merasa ketakutan. Hal ini terekam dalam 
firman Allah dalam surat adz-Dzariyat ayat 24-28: 

ْومٌ              *َهْل َأَتاَك َحِدیُث َضْيِف ِإْبَراِهيَم اْلُمْكَرِمينَ      َلاٌم َق اَل َس َلاًما َق اُلوا َس  ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَق
ْيِهْم قَ      *َفَراَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِمينٍ     * ُمْنَكُروَن ُه ِإَل ْأُآُلونَ     َفَقرََّب ا َت أوجس   * اَل َأَل  ف

*.ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا َلا َتَخْف َوَبشَُّروُه ِبُغَلاٍم َعِليٍم  
 



 5

Artinya: "Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (yaitu 
malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu 
mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang 
tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya 
daging anak sapi gemuk.Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: "Silahkan 
anda makan." (Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap 
mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut", dan mereka memberi kabar gembira 
kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak)" (QS. Adz-Dzariyat: 24-28). 
 Dalam ayat lain dikatakan: 
َفَلمَّا َرَأى َأْیِدَیُهْم َلا َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم َوَأْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة َقاُلوا َلا َتَخْف ِإنَّا ُأْرِسْلَنا ِإَلى 

 )70/هود (َقْوِم ُلوٍط
Artinya: "Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang 
aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: "Jangan kamu 
takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-ma]aikat) yang diutus kepada kaum Luth." (QS. 
Hud: 70).   
 Dari ayat-ayat ini, Imam Suyuthi, sebagaimana tertuang dalam bukunya al-Habaik fi 
Akhbar al-Malaik hal. 264, mengatakan, para ulama sepakat bahwa malaikat tidak makan, tidak 
minum dan tidak pula menikah. 

5. Malaikat tidak pernah merasa bosan dan capek 
 Dalam melaksanakan ibadah dan ketaatannya kepada Allah, malaikat tidak pernah 
merasa bosan ataupun kecapean. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firmanNya: 

 )20: األنبياء(یسبحون الليل والنهار ال یفترون 
Artinya: "Mereka selalu bertasbih malam  dan siang tiada henti-hentinya", (QS. Al-Anbiya: 
20). 
 Kata la yuftarun, menurut Imam Suyuthi demikian juga menurut Imam Fakhruddin al-
Razi, maksudnya adalah tidak merasa lemah dan tidak pernah tidur. 

6. Tempat tinggal malaikat adalah di langit 
 Malaikat tinggal dan berdiam di langit. Adapun ketika ia turun ke bumi, itu hanyalah 
karena tugas dan perintah dari Allah. Dalil bahwa malaikat tinggal di langit adalah firmanNya: 
َتَكاُد السََّمَواُت َیَتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َواْلَمَلاِئَكُة ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَیْسَتْغِفُروَن ِلَمْن ِفي 

                                                             )5: الشورى (اْلَأْرِض َأَلا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم
Artinnya: "Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran  Tuhan) dan  
malaikat-malaikat  bertasbih  serta  memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-
orang yang ada di bumi.  Ingatlah,  bahwa  sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha 
Pengampun lagi Penyayang", (QS. Asy-Syura: 5). 

7. Jumlah malaikat tidak terhitung 
 Jumlah malaikat sangatlah banyak dan tidak terhitung. Adapun yang sepuluh malaikat 
sebagaimana yang kita hapal dan ketahui, itu hanyalah yang wajib diketahui serta yang banyak 
tertera dalam ayat al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Dalil bahwa malaikat ini sangat banyak 
adalah: 

 )31: المدثر (َوَما َیْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإلَّا ُهَو َوَما ِهَي ِإلَّا ِذْآَرى ِلْلَبَشر
Artinya: "Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar 
itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia ", (QS. Al-Mudatsir: 31). 

      Demikian juga dalam hadits dikatakan:   
 وإذا هو یدخله, ثم رفع بي إلى البيت المعمور : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 ]رواه البخاري ومسلم)) [ال یعودون إليه آخر ما عليهم, آل یوم سبعون ألفا
Rasulullah Saw bersabda ketika peristiwa Isra Mikraj: "Kemudian saya dinaikkan ke al-Bait al-
Makmur. Ternyata di sana setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat. Mereka yang telah 
memasukinya tidak kembali lagi kepadanya", (HR. Bukhari Muslim). 



 6

 Dalam hadits lain dikatakan: 
لم           : عن جابر بن عبد اهللا قال      ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي سموات    : ((ق ا فى ال م

وم                      ان ی إذا آ ك ساجد ف ائم أو مل ك ق ه مل دم وال شبر وال آف إال وفي السبع موضع ق
الوا ج ة ق االقيام يئا : ميع ك ش شرك ب م ن ا ل ك إال أن دناك حق عبادت ا عب بحانك م )) س

 ]رواه الطبرانى[
Artinya: "Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada bekas telapak 
kaki, dan tidak ada sejengkal dan tidak ada sebesar telapak tangan pun di langit yang tujuh 
kecuali terdapat padanya seorang malaikat yang berdiri atau malaikat yang  sedang sujud. 
Apabila hari Kiamat tiba, mereka berkata bersama-sama: "Mahasuci Allah, kami tidak dapat 
beribadah kepadaMu dengan sebenar-benarnya, hanya saja, kami tidak pernah 
menyekutukanMu dengan sesuatu apapun" (HR. Thabrany).  
 Demikian juga dengan hadits di bawah ini yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat 
itu sangatlah banyak: 

ابعة أو    :(( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     : عن أبي هریرة قال    ة س در ليل ليلة الق
ر من عدد الحصا            , تاسعة و عشرین   ة فى األرض أآث رواه )) [إن المالئكة تلك الليل

 ]أحمد
Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Lailatul Qadar itu adanya pada hai ke 27 atau 29 
(Ramadhan). Pada malam itu para malaikat yang turun ke bumi lebih banyak dari jumlah 
kerikil" (HR. Ahmad). 

8. Malaikat itu pemalu 
 Ciri lainnya dari malaikat adalah bahwa mereka pemalu. Dalil yang menunjukkan 
pemalunya malaikat adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika 
Abu Bakar dan Umar bin Khatab masuk ke kamar Rasulullah dan pakaian Rasulullah Saw saat 
itu sedikit terbuka, Rasulullah membiarkannya. Akan tetapi ketika Utsman bin Affan yang 
masuk, Rasulullah segera menutup dan membetulkannya. Ketika Siti Aisyah menanyakan hal 
itu, Rasulullah Saw menjawab:  

 )رواه مسلم(أال أستحيى من رجل تستحيى منه المالئكة؟ 
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Tidakkah saya merasa malu oleh orang yang malaikat saja 
malu kepadanya (maksudnya Utsman bin Affan)" (HR. Muslim). 
 

Nama-nama Malaikat 
 Jumlah Malaikat sangatlah banyak. Oleh karenanya, kita tidak dapat mengetahui nama-
namanya secara satu persatu. Akan tetapi dari sekian banyak malaikat tersebut, terdapat beberapa nama  
yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Di antara nama-nama malaikat tersebut adalah sebagai 
berikut: 

1. Malak Jibril dan Mikail. 
 Malak Jibril bertugas menurunkan wahyu, sementara Malak Mikail bertugas 
menurunkan rizki dan hujan. Nama Malak Jibril dan Mikail disebutkan dalam al-Qur'an surat 
al-Baqarah ayat 97-98: 

ِه وَ                   ْيَن َیَدْی ا َب َصدًِّقا ِلَم ِه ُم ِإْذِن اللَّ ًدى  ُقْل َمْن َآاَن َعُدوًّا ِلِجْبِریَل َفِإنَُّه َنزََّلُه َعَلى َقْلِبَك ِب ُه
ُدوٌّ    َمْن َآاَن َعُدوًّا ِللَِّه َوَمَلاِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِریَل َوِميَكاَل فَ         *َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنين  ِإنَّ اللََّه َع

                                                                                        )98-97: البقرة* (ِلْلَكاِفِریَن
Aِrtinya: "Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah 
menurunkannya (Al-Qur`an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-
kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang 
beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, 
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Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir (QS. Al-Baqarah: 
97-98). 
 Malak Jibril seringkali disebut dengan ar-ruh al-amin. Jadi apabila dalam al-Qur'an kita 
mendapatkan kata ar-ruh al-amin, maka maksudnya adalah Malak Jibril. Hal ini misalnya 
sebagaimana terdapat dalam surat asy-Syu'ara ayat 193-194: 

 َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِریَن                                                          *ِميُنَنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَأ
Artinya: "Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar 
kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan" (QS. Asy-
Syu'ara: 193-194). 
 

2. Malak Israfil. 
 Tugas Malak Israfil adalah meniup sangsakala kelak ketika Kiamat tiba dan ketika 
manusia dibangkitkan dari alam kubur. Malak Israfil ini disebutkan oleh Rasulullah Saw dalam 
doanya ketika hendak memulai shalat malam sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Imam 
Muslim berikut ini: 

رافيل   ل وإس ل وميكائي م رب جبری سموات واألرض , الله اطر ال ب  , ف الم الغي ع
 )رواه مسلم...(أنت تحكم, والشهادة

Artinya: "Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Tuhan yang telah menciptakan langit dan 
bumi, yang mengetahi hal yang gaib dan yang nampak, Eukau menghukumi…."(HR. Muslim). 

3. Malak Malik 
 Malak Malik bertugas menjaga neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat al-
Qur'an surat az-Zukhruf ayat 77: 

                        َوَناَدْوا َیاَماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكْم َماِآُثوَن                               
Artinya: "Mereka berseru: "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja". Dia 
menjawab: "Kamu akan tetap tinggal (di neraka ini)" (QS. Az-Zukhruf: 77). 

4. Malak Ridhwan 
 Malak Ridhwan bertugas menjaga Surga. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang 
sangat panjang, dan secara ringkas dapat dituliskan seperti ini: 

ال    اس ق لم یتحدثان إذ ذاب        : ....عن ابن عب ه وس ل والنبي صلى اهللا علي ا جبری فبينم
لم                    ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي وذة فق ل اله ك ذبت    : ((جبریل حتى صار مث مال

ال )) حتى صرت مثل الهوذة؟    د   : ق ا محم ل                , ی تح قب م یكن ف سماء ل واب ال تح من أب ف
ة      , د أبشر یا محم : إذ عاد جبریل إلى حاله فقال     , ذلك ذا رضوان خازن الجن ل  , ه فأقب

ور       —رب العزة یقرئك السالم   ! یا محمد : رضوان حتى سلم ثم قال     ومعه سقط من ن
 ].رواه ابن عساآر.....)) [--یتألأل

Artinya: "Ibnu Abbas berkata:…..Ketika Malak Jibril sedang ngobrol dengan Rasulullah Saw, 
tiba-tiba Malak Jibril lunglai dan mengecil seperti seekor burung. Rasulullah Saw kemudian 
bertanya: "Mengapa kamu mengecil sehingga seperti seekor burung, wahai Jibril?" Malak Jibril 
menjawab: "Wahai Muhammad, pintu-pintu langit telah dibuka padahal sebelum ini belum 
pernah dibuka sekalipun", setelah itu Malak Jibril kembali ke wujud asalnya sambil berkata 
kembali: "Wahai Muhammad bergembiralah, ini Malak Ridhwan,  dia bertugas sebagai penjaga 
surga". Malak Ridhwan kemudian menghadap kepada Rasulullah sambil mengucapkan 
salam—dari tubuhnya bercucuran cahaya yang berkelap kelip--, lalu berkata: "Wahai 
Muhammad, Tuhan menyampaikan salam buatmu…." (HR. Ibnu Asakir). 
 Ubnu Katsir dalam kitab al-Bidayah wan Nihayah (I/53) berkata: "Malak yang bertugas 
menjaga surga bernama Malak Ridhwan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadits 
shahih". 

5. Malak Munkar dan Nakir 
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 Malak Munkar dan Nakir bertugas menanyai di alam kubur. Hal ini sebagaimana 
disebutkan oleh beberapa hadits yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur 
kelak. Salah satu haidits dimaksud adalah: 

إذا قبر الميت أتاه ملكان اسودان أزرقان یقال       (( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
ما آان  : ما آنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول      : المنكر ولآلخر نكير فيقوالن   : ألحدهما
س   , قد آنا نعلم أنك تقول هذا     : هو عبد اهللا ورسوله فيقوالن    , یقول م یف ره       حث ه فى قب  ل

ه               ه في ور ل م ین ا فى سبعين ث ه     ,سبعون ذراع ال ل م یق م : ث ول , ن ي      : فيق ى أهل أرجع إل
ه           : فأخبرهم فيقوالن  ه إلي ه    , نم آنومة العروس الذى ال یواقظه إال أحب أهل حتى یبعث

ه    سمعت الناس یقولون    : قال: وإن آان منافقا  . اهللا من مضجعه ذلك    ال , قوال فقلت مثل
ك       : النفيقو, أدرى ول ذل ال لألرض   , قد عملنا أنك تق ه   : فيق ه   , التئمى علي ئم علي , فتلت

ف أضالعه ك  , فتختل ن مضجعه ذل ه اهللا م ى یبعث ذبا حت ا مع زال فيه ال ی رواه )) [ف
 ]ألترمذى وابن ماجه وأحمد

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Apabila mayat telah dikubur, ia langsung didatangi dua 
malak yang warnanya hitam kehijau-hijauan, yang satu bernama Malak Munkar dan yang satu 
lagi Malak Nakir. Kedua malak itu bertanya kepada si mayat: "Bagaimana menurutmu 
siapakah laki-laki ini (sambil menunjukkan semacam gambar atau poto Rasulullah Saw)". 
Kalau dia orang shaleh akan mengatakan: "Dia itu adalah hamba Allah dan utusanNya". Kedua 
malak itu kemudian berkata: "Kami sudah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan hal 
demikian". Kuburan mayat itu lalu diluaskan sebanyak  tujuh puluh hasta (lengan) persegi 
kemudian kuburannya diterangi seterang-terangnya seraya dikatakan pada mayat itu: 
"Tidurlah". Mayat itu lalu berkata: "Ijinkan saya mau pulang dulu untuk mengabarkan 
kebahagiaan saya ini kepada keluarga saya di dunia (untuk mengatakan bahwa nikmat dan 
siksa kubur itu ada)".Kedua malak itu berkata: "Tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin 
yang tidak akan bangun kecuali dibangunkan oleh orang atau keluarga yang paling dicintainya 
kelak ketika Allah mengijinkan untuk dibangkitkan dari tempat pembaringannya ini" Namun 
apabila mayatnya seorang munafik, ia akan menjawab: "Saya hanya mendengar orang-orang 
mengatakan demikian, lalu saya pun ikut mengatakan seperti yang mereka katakan, karena itu 
saya tidak mengetahui laki-laki yang tuan maksud". Kedua malak itu berkata: "Kami sudah 
mengetahui bahwa kamu akan mengatakan demikian". Kemudian dikatakan kepada tanah: " 
Hempit dan tindihlah mayat ini", maka tanah pun menghempitnya sehingga tulang-tulang rusuk 
mayat tersebut hancur dan remuk. Mayat itu akan terus menerus disiksa sampai hari dimana 
semua mayat dibangkitakan dari pembaringannya kelak" (HR. Turmudzi, Ibnu Majah dan 
Imam Ahmad).  

6. Harut dan Marut 
 Kedua malak ini diutus oleh Allah untuk menguji sekaligus sebagai cobaan bagi 
manusia sejauh mana keimanan mereka itu. Nama kedua malaikat ini disebutkan dalam surat 
al-Baqarah ayat 102: 

َواتََّبُعوا َما َتْتُلو الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َآَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َآَفُروا 
ُیَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحَر َوَما ُأْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُیَعلَِّماِن ِمْن 

  َیُقوَلا ِإنََّما َنْحُن ِفْتَنٌة َفَلا َتْكُفْر َأَحٍد َحتَّى
Artinya: "Dan mereka mengikuti apa  yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan 
Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman 
tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). 
Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat 
di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada 
seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu 
janganlah kamu kafir". (al-Baqarah: 102). 
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7. Malak Malakul Maut Izrail 
 Malak Izrail bertugas mencabut nyawa. Dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 61 
dikatakan:  
َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُیْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحتَّى ِإَذا َجاَء َأَحَدُآُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسُلَنا 

َوُهْم َلا ُیَفرُِّطوَن                                                                                                        
Artinya: "Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan 
diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada 
salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat Kami, dan malaikat Kami itu tidak 
melalaikan kewajibannya" (QS. Al-An'am: 61).  
 Dalam ayat di atas dikatakan bahwa ada seorang malak yang bertugas untuk mencabut 
nyawa manusia. Hanya saja, tidak disebutkan siapa namanya, apakah Malak Izrail atau yang 
lainnya. Oleh karena tidak disebutkannya itulah, maka sebagian ulama mengatakan bahwa 
nama Malak Izrail ini sebenarnya tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun hadits. Hanya saja 
ada beberapa atsar (perkataan para sahabat) yang mengatakan bahwa ada malak yang bernama 
Izrail yang bertugas mencabut nyawa (lihat dalam al-Bidayah wan-Nihayah I/50). Dengan 
dasar atsar inilah, para ulama berikutnya mengatakan bahwa malaikat pencabut nyawa itu 
bernama Izrail. 

8. Malak Raqib dan Atid 
 Malak ini bertugas mencatat semua amal perbuatan manusia, baik amal baik maupun 
amal jahat selama di dunia. Kedua nama malak ini disebutkan dalam al-Qur'an surat Qaf ayat 
17-18: 

َقْوٍل ِإلَّا َلَدْیِه َرِقيٌب َعِتيٌد                      َما َیْلِفُظ ِمْن *ِإْذ َیَتَلقَّى اْلُمَتَلقَِّياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل َقِعيٌد
Artinya: "(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat  amal  perbuatannya,  seorang duduk di 
sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu  ucapanpun  yang  
diucapkannya  melainkan  ada  di  dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir", (QS. Qaf: 
17-18). 

9. Malak Ismail 
 Malak Ismail bertugas menjadi pemimpin di langit paling bawah (langit dunia). Hal ini 
sebagaimana dikabarkan dalam sebuah hadits: 

ه                : عن أبي سعيد قال    ة أسرى ب لم عن ليل ه وس ذآر  , حدثنا رسول اهللا صلى اهللا علي ف
ال      ى أن ق ل     : ((الحدیث إل ا وجبری ه إسماعيل وهو              , فصعدت أن ال ل ك یق ا بمل إذا أن ف

رواه )) [مع آل ملك جنده مائة ألف     , صاحب سماء الدنيا وبين یدیه سبعون ألف ملك       
 ]ابن جریر

Artinya: "Abu Said berkata: 'Rasulullah Saw pernah bercerita tentang perjalanan Isra 
Mikrajnya, kemudian dalam hadits itu sampai pada perkataan: "Lalu aku (Rasulullah Saw) dan 
Jibril naik ke atas langit. Di sana saya bertemu dengan seorang malak yang bernama Malak 
Ismail, dia adalah penjaga langit dunia. Di hadapannya terdapat 70 ribu malaikat dan setiap 
malak mempunyai tentara sebanyak 100 ribu tentara" (HR. Ibnu Jarir). 

10. Malak penjaga gunung 
 Adanya malak yang bertugas menjaga gunung ini sebagaimana dikabarkan dalam 
sebuah hadits shahih, ketika Rasulullah sedang dilempari oleh orang-orang Thaif: 

يهم         : فنادانى ملك الجبال فسلم علي فقال      یا محمد ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عل
 ]رواه البخارى ومسلم... [األخشبين

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Kemudian Malak penjaga gunung memanggil seraya 
mengucapkan salam kepada saya sambil berkata: "Wahai Muhammad, biarkan saya yang 
mengurusin mereka. Jika anda mau, biarkan saya akan timpakan gunung ini sehingga mereka 
menjadi seperti sepotong kayu" (HR. Bukhari Muslim).   
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 Dari sekian banyak malaikat, untuk urusan dunia semuanya diketuai dan dipimpin oleh 
empat malaikat, yakni Malak Jibril, Mikail, Malak pencabut nyawa (malakul maut) dan Malak 
Israfil. Dalil akan hal ini adalah: 

ال   ابط ق ن س ن اب ة  : ((ع دنيا أربع ر ال دبر أم ل: ی ل, جبری وت , وميكائي ك الم , ومل
رافيل اح   . وإس ل بالری ل فموآ ا جبری ود, فأم القطر    , والجن ل ب ل فموآ ا ميكائي وام
ات روح, والنب ل بقبض ال ك الموت فموآ ا مل األمر , وأم زل ب و ین رافيل فه ا إس وأم
 )رواه ابن أبى حاتم وابن أبي شيبة)) [عليهم

Artinya: "Ibnu Sabith berkata: "Malaikat yang mengatur urusan dunia ada empat: Jibril, Mikail, 
Malakul Maut dan Israfil. Malak Jibril bertugas menurunkan angin dan tentara, Malak Mikail 
bertugas menurunkan hujan dan tumbuh-tumbuhan, Malakul Maut bertugas mencabut nyawa 
dan Malak Israfil bertugas menurunkan perintah atau keputusan kepada mereka" (HR. Ibnu Abi 
Hatim dan Ibnu Abi Syaibah).   

 
Apakah Malaikat Akan Meninggal?? 
 Apakah malaikat juga akan meninggal sebagaimana manusia? Ya, malaikat juga akan 
meninggal sebagaimana manusia dan jin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat az-Zumar ayat 
68: 

َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفَصِعَق َمْن ِفي السََّمَواِت َوَمْن ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ُثمَّ ُنِفَخ ِفيِه 
                                                                    ُأْخَرى َفِإَذا ُهْم ِقَياٌم َیْنُظُروَن   

Artinya: "Dan  ditiuplah  sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang 
dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri 
menunggu (putusannya masing-masing)", (QS. Az-Zumar: 68). 
 Dalam ayat ini ditegaskan bahwa ketika sangsakala ditiupkan, maka semua yang ada di langit 
dan dibumi akan naik (maksudnya akan dimatikan) termasuk malaikat karena malaikat termasuk 
penghuni langit. Sehubungan dengan ayat ini Ibnu Katsir mengatakan: "Tiupan dalam ayat ini adalah 
tiupan yang kedua yakni tiupan dimana semua makhluk hidup baik yang di bumi maupun di langit 
dimatikan kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Semua makhluk hidup akan dimatikan dan 
yang paling akhir dimatikan adalah Malak Pencabut nyawa".  
 Ayat lain yang menunjukkan bahwa semua makhluk termasuk malaikat akan meninggal adalah 
firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 88: 

َوَلا َتْدُع َمَع اللَِّه ِإَلًها َءاَخَر َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو ُآلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُم َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن                 
Artinya: "Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada 
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. 
BagiNyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan" (QS. Al-Qashash: 88). 
 
Kemampuan Malaikat 

1. Dapat berubah wujud 
 Di antara kemampuan dan kelebihan malaikat adalah, ia dapat berubah bentuk dari 
bentuk aslinya. Dalam al-Qur'an disebutkan, bahwa ketika Allah mengutus seorang malak 
untuk menemui Siti Maryam, maka malak itu datang dalam wujud seorang manusia biasa. 
Perhatikan firman Allah dalam surat Maryam: 16-19: 

ْرِقيًّا            ا َش ا         *َواْذُآْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَیَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاًن ْم ِحَجاًب ْن ُدوِنِه َذْت ِم  َفاتََّخ
ِویًّا        َفَأْرَسْلَنا ِإلَ  َشًرا َس ا َب َت              *ْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَه َك ِإْن ُآْن الرَّْحَمِن ِمْن وُذ ِب ي َأُع ْت ِإنِّ  َقاَل

  َقاَل ِإنََّما َأَنا َرُسوُل َربِِّك ِلَأَهَب َلِك ُغَلاًما َزِآيًّا*َتِقيًّا
                                                             

Artinya: "Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur`an, yaitu ketika ia menjauhkan 
diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang 
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melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di 
hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku 
berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang 
bertakwa". Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk 
memberimu seorang anak laki-laki yang suci" (QS. Maryam: 16-19). 
          Demikian juga ketika malaikat datang bertamu kepada nabi Ibrahim, mereka datang 
dalam wujud dan bentuk manusia. Perhatikan firman Allah dalam surat Hud ayat 69-70 berikut 
ini: 

ْد ٍل   َوَلَق اَء ِبِعْج َث َأْن َج ا َلِب َلاٌم َفَم اَل َس َلاًما َق اُلوا َس ْشَرى َق َراِهيَم ِباْلُب ُلَنا ِإْب اَءْت ُرُس  َج
ٍذ ا  *َحِني ْف ِإنَّ ا َتَخ اُلوا َل ًة َق ْنُهْم ِخيَف َس ِم َرُهْم َوَأْوَج ِه َنِك ِصُل ِإَلْي ا َت ِدَیُهْم َل ا َرَأى َأْی  َفَلمَّ

ُلوٍط                                                                                                   ُأْرِسْلَنا ِإَلى َقْوِم 
Artinya: "Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada 
lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Selamat." Ibrahim 
menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi 
yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim 
memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: 
"Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-ma]aikat) yang diutus kepada kaum 
Luth." (QS. Hud: 69-70) 
 Sedangkan ketika datang kepada Nabi Luth, malaikat datang dalam wujud pemuda-
pemuda ganteng bertubuh atletis sehingga Nabi Luth merasa khawatir karena kaumnya sangat 
menyukai Laki-laki (homo), sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an surat Hud ayat 77: 

 ْت ُرُسُلَنا ُلوًطا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرًعا َوَقاَل َهَذا َیْوٌم َعِصيٌبَوَلمَّا َجاَء
Artinya: "Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (malaikat) itu epada Luth, ia merasa susah 
dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang 
amat sulit", (QS. Hud: 77). 
 Sehubungan dengan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan: "Malaikat datang bertamu 
kepada Nabi Luth dalam wujud pemuda-pemuda bersih ganteng, gagah sebagai ujian bagi 
kaum Nabi Luth" (lihat al-Bidayah wan Nihayah: I/43). 
 Demikian juga dengan Malak Jibril ketika datang menemui Rasulullah Saw, terkadang 
dalam wujud dan bentuk Dahiyyah bin Khalifah al-Kilaby (salah seorang sahabat Rasulullah 
Saw yang sangat ganteng), dan terkadang pula dalam bentuk seorang arab gunung, badui 
(orang udik, kampung). 
            Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari Muslim dari Umar bin Khatab dikatakan: 
"Ketika kami (para sahabat) sedang berkumpul bersama Rasulullah Saw, tiba-tiba muncul 
seorang laki-laki tidak dikenal (laki-laki badewi, udik, kampung) dengan pakaian serba putih, 
rambut lebat hitam mengkilap, tidak tampak rasa capek sedikitpun, langsung duduk di hadapan 
Rasulullah Saw dengan menempelkan kedua pahanya dengan paha Rasulullah dan kedua 
tangannya diletakkan di atas kedua paha Rasulullah Saw, seraya beratanya: "Wahai 
Muhammad, jelaskan kepada saya apa itu Islam?...." Dalam hadits itu dikatakan, setelah orang 
itu pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar: "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang tadi?" 
Umar menjawab: "Hanya Allah dan RasulNya yang mengetahui". Rasulullah Saw menjawab: 
"Itu adalah Malaikat Jibril, ia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian". 
 Dalam hadits lain riwayat Bukhari Muslim, juga dikatakan, suatu hari Siti Aisyah 
melihat Rasulullah sedang ngobrol dengan Dahiyyah bin Khalifah al-Kilaby. Ketika Siti 
Aisyah menanyakan siapa dia, Rasulullah menjawab: "Dia adalah Jibril dan Jibril berkirim 
salam kepadamu" 
 Demikian juga dengan hadits riwayat Bukhari Muslim yang mengisahkan tiga teman 
akrab yang datu berpenyakit sopak, yang kedua botak dan ketiga buta yang hendak diuji oleh 
Allah. Allah mengutus seorang malak untuk menguji mereka dalam wujud seorang kakek-
kakek yang sudah tua renta (periksa lagi dalam makalah serial Kisah Pilihan, Si Sopak, Si 
Botak dan Si Buta yang telah penulis bagikan). 
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 Demikian, kisah-kisah yang menggambarkan bahwa malaikat mempunyai kemampuan 
untuk berubah-rubah wujud, bentuk sebagaimana telah disinggung di atas. 

2. Dapat bergerak dengan sangat cepat. 
 Menurut manusia, ukuran gerak paling cepat adalah ukuran cahaya dimana ia dapat 
bergerak dengan kecepatan 186 ribu Mil dalam waktu satu detik. Kecepatan malaikat jauh di 
atas kecepatan cahaya. Kecepatan malaikat tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Hal ini 
terlihat dalam berbagai kesempatan ketika salah seorang shahabat bertanya kepada Rasulullah 
Saw, ternyata Jibril sudah datang dan siap menjawab sebelum penanya itu selesai dari 
pertanyaannya. Jibril tentu saat itu datang dari langit yang jaraknya apabila diukur dengan 
ukuran cahaya sekarang, membutuhkan waktu bermilyar-milyar tahun cahaya. Demikian juga 
dengan kisah Isra Mi'raj Rasulullah yang ditemani oleh Malak Jibril. Semua ini 
menggambarkan bahwa malaikat mempunyai kemampuan untu bergerak dengan sangat 
cepatnya melebihi gerak cahaya. 

3. Sangat disiplin, teratur dan tertib. 
 Malaikat sangat terkenal sebagai makhluk yang sangat teratur, tertib dan disiplin dalam 
beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, 
Rasulullah Saw memerintahkan ummatnya untuk mengikuti dan meniru kedisiplinan dan 
ketertibannya dalam beribadah. Rasulullah bersabda: 

الوا      ا؟ ق د ربه ة عن صف االمالئك ا ت صفون آم ول اهللا : أال ت ا رس صف  , ی ف ت وآي
 .ویتراصون فى الصف, یتمون الصفوف: المالئكة عند ربها؟ قال

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Mengapa kalian tidak berbaris (bershaf) sebagaimana 
berbarisnya malaikat di depan Allah". Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana 
shaffnya malaikat di hadapan Allah?" Rasulullah menjawab: "Mereka selalu menyempurnakan 
dan merapatkan barisannya". 
 Kedisiplinan Malaikat juga terlihat dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dan 
Imam Ahmad berikut ini:  

تفتح  : أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أنس رضي اهللا عنه  ة فأس , آتي باب الجن
 .بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك: فيقول, محمد: من أنت؟ فأقول: فيقول الخازن

Dari Anas ra, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Ketika saya berada di depan pintu surga 
dan hendak membukanya, tiba-tiba malak penjaga surga bertanya: "Siapa kamu?" Saya 
menjawab: "Muhammad". Malak itu berkata kembali: "Hanya untuk kamu saya diperintahkan 
untuk membuka pintu surga ini, dan tidak pernah saya bukakan kepada siapapun sebelum 
kamu". 
 Hadits di atas mengisyaratkan bagaimana kedisiplinan malaikat dalam menjalankan 
tugas. Ketika Allah memerintahkannya agar membuka pintu surga tersebut hanya untuk Nabi 
Muhammad saja, maka malaikat itu tidak pernah membukakannya kepada orang lain selain 
Nabi Muhammad. 
 Kerapihan, ketertiban dan keteraturan malaikat ini juga ditegaskan oleh Allah dalam al-
Qur'an dimana ketika pada hari Kiamat kelak, malaikat akan datang dengan berbaris, bersaf 
secara rapih dan tertib. Allah berfirman dalam surat al-Fajr ayat: 22: 

 َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّا َصفًّا                        َوَجاَء 
Artinya: "dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris"m (QS. Al-Fajr: 22). 
 Demikian juga dalam ayat lain, Allah mengatakan bahwa malaikat akan berdiri dengan 
berbaris rapih dan tertib di hadapan Allah kelak. Hal ini ditegaskan dalam surat an-Naba ayat 
38: 

َیْوَم َیُقوُم الرُّوُح َواْلَمَلاِئَكُة َصفًّا َلا َیَتَكلَُّموَن ِإلَّا َمْن َأِذَن َلُه الرَّْحَمُن َوَقاَل َصَواًبا                             
Artinya: "Pada hari, ketika ruh(1550) dan malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-
kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia 
mengucapkan kata yang benar", (QS. An-Naba: 38). 
 Yang dimaksud dengan ar-ruh dalam ayat di atas adalah Malak Jibril. 
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Ibadahnya Malaikat 
 Malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah dan mereka tidak pernah mereka berbuat durhaka 
kepadaNya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat at-Tahrim, 6: 

َیاَأیَُّها الَِّذیَن َءاَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْيَها َمَلاِئَكٌة ِغَلاٌظ 
               ِشَداٌد َلا َیْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن                                              

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 
bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan" (QS. At-Tahrim: 6). 
 Namun, bagaimana cara ibadahnya malaikat? Di antara bentuk ibadahnya malaikat 
sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur'an maupun dalam hadits adalah sebagai berikut: 
1. Bertasbih. 

 Di antara cara beribadahnya malaikat adalah dengan jalan berdzikir kepada Allah. Dan di 
antara dzikir yang paling banyak dilakukannya adalah bertasbih (mensucikan Allah). Perhatikan 
ayat berikut dalam surat al-Mukmin (Ghafir) ayat 7: 

الَِّذیَن َیْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُیْؤِمُنوَن ِبِه َوَیْسَتْغِفُروَن ِللَِّذیَن 
 َءاَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُآلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما َفاْغِفْر ِللَِّذیَن َتاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب

اْلَجِحيِم                                                                                                                  
Artinya: "(Malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih 
memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang 
yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala 
sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang  bertaubat dan mengikuti jalan Engkau 
dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala" (QS. Ghafir: 7). 
 Malaikat bertasbih kepada Allah selamanya dan tidak pernah putus. Mereka terus bertasbih 
baik pada siang hari maupun malam hari. Perhatikan firman Allah berikut ini dalam surat al-
Anbiya ayat 20: 

 ُیَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر َلا َیْفُتُروَن                     
Artinya: "Mereka selalu bertasbih malam  dan siang tiada henti-hentinya", (QS. Al-Anbiya: 20). 
 Karena banyaknya bertasbih, maka malaikat sangat membanggakannya sehingga mengatakan 
bahwa mereka adalah yang selalu bertasbih kepada Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam 
surat ash-Shafat ayat: 165-166: 

                 َوِإنَّا َلَنْحُن اْلُمَسبُِّحوَن                        *َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّافُّوَن
Artinya: "Dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah). 
Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah)", (QS. Ash-Shafat: 165-166). 
 Malaikat lebih banyak bertasbih dalam melakukan dzikirnya kerena tasbih merupakan dzikir 
yang paling utama dan paling baik sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim berikut ini: 

ال  ي ذر ق ن أب ال    : ع ضل؟ ق ذآر أف لم أي ال ه وس لى اهللا علي وله اهللا ص ئل رس ا : (س م
 ].رواه مسلم) [سبحان اهللا وبحمده: اصطفى اهللا لمالئكته أو لعباده

 
Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah Saw ditanya, apa dzikir yang paling baik? Rasulullah Saw 
menjawab: "Yaitu dzikir yang dipilihkan oleh Allah untuk malaikat atau hamba-hambaNya, yaitu 
kata: Subhanallah wa bihamdih (ucapan tasbih)". (HR. Muslim). 

2. Berbaris (berbaris) dengan rapi 
 Sebagaimana telah disebutkan pada hadits sebelumnya, bahwa Rasulullah Saw memerintahkan 
para sahabatnya ketika shalat untuk mengikuti dan meniru malaikat yang selalu berbaris dengan 



 14

rapih, teratur dan rapat. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw dalam sebuah hadits 
riwayat Imam Muslim:  

أال تصفون آما تصف المالئكة عند ربها؟ یتمون        : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
 ]رواه مسلم)) [ویتراصون فى الصف, الصفوف

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Tidakkah kalian mengikuti malaikat ketika berada di hadapan 
Tuhannya?" Ketika ditannya bagaimana sikap malaikat tersebut, Rasulullah Saw bersabda: 
"Mereka menyempurnakan barisan dan  merapatkannya". (HR. Muslim).  
 Berbarisnya malaikat merupakan salah satu cara mereka dalam beribadah kepada Allah.  Dalam 
ayat lain surat ash-Shafat ayat 165 dikatakan, bahwa berbarisnya malaikat ini dilakukan ketika 
mereka sedang ruku, sujud, juga ketika mereka berdiri sehinga karenanya mereka berkata: 
"Sesungguhnya kami betul-betul sering bertasbih kepadaNya" (QS. Ash-Shafat: 165).. 

3. Berhaji. 
 Sebagaimana manusia yang mempunyai Ka'bah di Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, 
Malaikat juga mempunyai Ka'bah tempat mereka melaksanakan ibadah haji yang terletak di langit 
ke tujuh yang oleh Allah diberi nama dengan al-Bait al-Makmur. Dalam surat ath-Thur ayat 4 
Allah bersumpah dengan Ka'bah para malaikat ini: 

 َواْلَبْيِت اْلَمْعُموِر         
Artinya: "Dan demi Baitul Ma'mur,("Baitul Ma'mur" ialah Ka'bah karena Ka'bah selalu mendapat 
kunjungan Haji, 'Umrah, Tawaf dan lain-lain atau sebuah rumah di langit yang ketujuh yang saban 
hari dimasuki oleh 70.000 malaikat)" (QS. Ath-Thur: 4). 
 Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata: "Dalam hadits tentang peristiwa Isra Mi'raj 
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Rasulullah Saw ketika telah 
melewati langit yang ke tujuh bersabda: "Kemudian saya dibawa ke al-Bait al-Makmur. Ternyata 
setiap harinya al-Bait al-Makmur ini selalu dimasuki oleh 70 ribu malaikat yang beribadah dan 
melakukan thawaf di dalamnya. Mereka yang sudah memasukinya tidak pernah kembali lagi 
(bergantian dengan yang lainnya). 
 Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa al-Bait al-Makmur ini letaknya persis di atas Ka'bah. Jadi, 
kalau seseorang dapat bergerak dari atas Ka'bah lurus menembus langit ke tujuh, maka ia akan 
melihat dan mendapatkan al-Bait al-Makmur tersebut. Ibnu Katsir juga mengatakan, bahwa setiap 
langit itu memiliki rumah khusus tempat malaikat yang berada di langit tersebut beribadah. Rumah 
ibadah yang berada di langit paling bawah disebut dengan Bait al-Izzah. 
 Ibnu Katsir berpendapat bahwa al-Bait al-Makmur ini letaknya persis sejajar di atas Ka'bah, 
berdasarkan sebuah atsar (hadits yang sampai hanya kepada sahabat) yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Jarir (juga dikutip dan dibahas dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Jilid ke-6 hal 308) dari Ali bin 
Abi Thalib bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib: "Apa yang disebut 
dengan al-Bait al-Makmur itu? Ali mengatakan:  

ذا فى األرض          , بيت فى السماء بحيال البيت     ة ه ه آل    , حرمة هذا فى السماء آحرم یدخل
 وال یعودون إليه, یوم سبعون ألف ملك

"Ia adalah sebuah tempat beribadah (ka'bah) yang berada di langit yang berada persis di atas 
Ka'bah. Tempat ini merupakan tempat yang sangat mulia dan terhormat sebagaimana mulianya dan 
terhormatnya Ka'bah yang berada di bumi. Setiap hari selalu dimasuki oleh 70 ribu malaikat dan 
mereka yang sudah memasukinya, tidak pernah kembali lagi kepadanya". 
 Sehubungan dengan hadits di atas, Imam Nashiruddin al-Albany mengatakan bahwa atsar di 
atas mempunyai penguat, berupa hadits mursal yang shahih dari riwayat Qatadah. Qatadah berkata:  

حابه         ا ألص ال یوم لم ق ه وس لى اهللا علي ي ص ا أن النب ر لن ت    : ذآ ا البي درون م ل ت ه
م    : المعمور؟ قالوا  ال , اهللا ورسوله أعل سماء        : ق ه مسجد فى  ال ة   , فإن ه الكعب و خر    , تحت ل

 ...لخر عليها
"Suatu hari Rasulullah Saw berkata kepada para sahabatnya: "Tahukah kalian apa itu al-Bait al-
Makmur?" Para sahabat menjawab: "Hanya Allah dan RasulNya yang mengetahui". Rasulullah 
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Saw bersabda kembali: "Ia adalah sebuah mesjid yang berada di langit yang di bawahnya persis 
terdapat Ka'bah. Kalau ia roboh, maka akan menimpa Ka'bah…". 

4. Sangat takut dan khusyu kepada Allah. 
 Di antara bentuk ibadah malaikat lainnya kepada Allah adalah ketakutannya dan ke 
khusyuannya di hadapan Allah. Dalam surat al-Anbiya ayat 28 dikatakan: 

َیْعَلُم َما َبْيَن َأْیِدیِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَلا َیْشَفُعوَن ِإلَّا ِلَمِن اْرَتَضى َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن                        
Artinya: "Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di 
belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, 
dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya" (QS. Al-Anbiya: 28). 
 Saking takut dan khusyunya kepada Allah, setiap kali Allah memerintahkan atau menetapkan 
suatu persoalan di langit, maka sayap-sayap malaikat itu terjatuh lunglai persis rantai-rantai yang 
berada di atas sebuah batu. Hal ini sebagaimana dikatakan Rasulullah Saw dalam sebuah hadits 
riwayat Imam Bukhari: 

ال لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ه عن النب رة رضي اهللا عن ي هری  قضى اهللا إذا:(( عن أب
ى صفوان سلة عل ه آالسل ا خضعانا لقول ة بأجنحته سماء ضربت المالئك )) األمر فى ال

 ]رواه البخارى[
Dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila Allah menetapkan suatu 
perkara di langit, maka malaikat menjatuhkan sayap-sayapnya lemas lunglai persis seperti rantai 
yang berada di atas batu yang sangat licin." (HR. Bukhari).  
 Dalam hadits lain dalam kitab Shahih al-Jami' dikatakan: 

ة أسرى      ((: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       : عن جابر رضي اهللا عنه     مررت ليل
 )) وجبریل آالحلس البالى من خشية اهللا تعالى, بى بالمأل األعلى

Dari Jabir ra, bahwasannya Rasulullah Saw bersbda: "Ketika saya melewati di sebuah tempat yang 
sangat tinggi pada malam Isra Mi'raj, tampak Jibril seperti kain yang terbentang di atas tanah 
karena takutnya oleh Allah Swt. (saking lemah dan lemasnya karena takut oleh Allah)". 
 Sedangkan menyangkut kekhusyuan malaikat dalam beribadah kepada Allah dijelaskan dalam 
hadits berikut ini: 

ة خشوعا ال           : ((عن ابن عمر أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال          إن اهللا فى سمائه مالئك
ساعة       وم ال ا                , یرفعون رؤوسهم حتى تق ا م الوا ربن وا رؤوسهم ق ساعة رفع إذا قامت ال ف

وإن هللا فى سمائه الثانية مالئكة سجودا ال یرفعون رؤوسهم حتى              , عبدناك حق عبادتك  
ساعة  وم ال ت ال  , تق إذا قام الوا  ف هم وق وا رؤوس ق    : ساعة رفع دناك ح ا عب بحانك م س

ساعة               , عبادتك وم ال وإن هللا فى سمائه الثالثة مالئكة رآوعا ال یرفعون رؤوسهم حتى تق
دناك حق عبادتك       : فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا      ال عمر   , سبحانك ما عب : فق

ال     ول اهللا؟ ق ا رس ون ی ا یقول دنيا فيقول    : وم ماء ال ل س ا أه ك  : ونأم بحان ذى المل س
ون     , والملكوت روت      : وأما أهل السماء الثانية فيقول زة والجب ا أهل    , سبحانك ذى الع وأم

 ]رواه الحاآم والبيهقى)) [سبحانك الحي الذى ال یموت: السماء الثالثة فيقولون
Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah 
mempunyai malaikat di langitNya yang khusyu (beribadah), tidak pernah mengangkat kepalanya 
sampai hari Kiamat tiba kelak. Apabila hari kiamat tiba, mereka baru mengangkat kepala-
kepalanya sambil berkata: "Ya Allah Tuhan kami, (maafkan kami karena) kami tidak dapat 
menyembahmu dengan sebenar-benarnya". Di langit kedua, Allah juga mempunyai malaikat yang 
terus-terusan sujud, mereka tidak pernah mengangkat kepala mereka sampai hari Kiamat tiba 
kelak. Apabila hari Kiamat tiba, mereka baru mengangkat kepala-kepalanya sambil berkata: " Ya 
Allah Tuhan kami, (maafkan kami karena) kami tidak dapat menyembahmu dengan sebenar-
benarnya". Di langit ketiga, Allah juga mempunyai malaikat  yang terus-terusan melakukan ruku, 
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mereka tidak pernah mengangkat kepalanya sampai hari Kiamat tiba. Apabila hari Kiamat tiba, 
baru mereka mengangkat kepala-kepalanya sambil berkata: " Ya Allah Tuhan kami, (maafkan 
kami karena) kami tidak dapat menyembahmu dengan sebenar-benarnya". Umar lalu bertanya: 
"Wahai Rasulullah Saw, apa yang mereka katakan?" Rasulullah Saw menjawab: "Penghuni langit 
pertama mengatakan: "Subhanaka dzil mulki wal malakut". Sedangkan penghuni langit kedua 
mengatakan: "Subhanaka dzil izzati wal jabarut", dan penghuni langit ketiga mengatakan: 
"subhanakal hayyil ladzi la yamut". (HR. Hakim dan Baihaki). 

Sikap Malaikat Terhadap Orang Yang Beriman 
 Di antara sikap malaikat terhadap orang-orang beriman adalah: 
1. Malaikat mencintai dan menyayangi orang yang beriman 

 Dalil bahwa malaikat sangat mencintai orang yang beriman adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dan Muslim: 

ال               لم ق دا      ((: عن أبى هریرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وس إذا أحب اهللا عب
ل   , إن اهللا یحب فالنا فأحببه    : نادى جبریل  ه جبری سماء         . فيحب ل فى أهل ال ادى جبری : فين

ول فى األرض           ,فيحبه أهل السماء  , إن اهللا یحب فالنا فأحبوه     ه القب م یوضع ل متفق  )) [ ث
 ]عليه

Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad Saw bersabda: "Apabila Allah menyukai seorang 
hamba, Malak Jibril kemudian berseru: "Sesungguhnya Allah mencintai si anu, maka cintailah si 
anu itu". Jibril pun lalu mencintainya.Kemudian Malak Jibril menyeru kepada penghuni langit: 
"Sesungguhnya Allah mencintai si anu, maka cintailah oleh kalian si anu itu". Semua penghuni 
langit lalu mencintainya. Kemudian kecintaan malaikat itu diberikan kepada orang tersebut di 
dunia" (HR. Bukhari Muslim). 

2. Malaikat selalu mendoakan orang-orang yang beriman 
 Dalam surat al-Ahzab ayat 56, Allah menghabarkan, bahwasannya Allah dan malaikat 
senantiasa mendoakan (bershalawat) kepada Rasulullah Saw: 

ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َیاَأیَُّها الَِّذیَن َءاَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما                         
Artinya: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang 
beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya" (QS. 
Al-Ahzab: 56). 
 Bahkan, bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi juga kepada seluruh orang-orang yang beriman, 
sebagaimana firman  Allah dalam surat al-Ahzab ayat 43: 

ُهَو الَِّذي ُیَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَلاِئَكُتُه ِلُيْخِرَجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَآاَن ِباْلُمْؤِمِنيَن َرِحيًما                
Artinya: "Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan 
untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan 
adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman" (QS. Al-Ahzab: 43). 
 Yang dimaksud dengan shalawat atau doa dari Allah adalah pujian, sanjungan dan kasih 
sayang Allah kepada seorang  hamba, demikian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi al-
Aliyah. 
 Sedangkan yang dimaksud dengan shalwat, atau shalat dari malaikat adalah doa dan 
permohonan ampun dari malaikat untuk orang-orang beriman.  
 Kini, orang siapa saja orang-orang  yang akan didoakan oleh malaikat? Apabila melihat hadits-
hadits Rasulullah Saw, maka akan tampak bahwa orang-orang mukmin yang akan didoakan oleh 
malaikat itu adalah: 

1. Orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. 
 Dalam sebuah hadits riwayat Imam Turmudzi dari Abi Amamah, Rasulullah Saw 
bersabda: 
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ال لم ق ه وس ة أن رسول اهللا صلى اهللا علي ي أمام ه وأهل إ: ((عن أب ن اهللا ومالئكت
ى   ة ف ى النمل سموات واألرض حت اال ى الحوت, جحره م , وحت ى معل صلون عل لي

 ].رواه الترمذى)) [الناس الخير
Artinya: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah, malaikatNya, penghuni langit dan 
bumi bahkan semut yang berada di sarangnya juga ikan-ikan, akan selalu mendoakan kepada 
orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia". 
 
 
 

2. Orang-orang yang menunggu shalat berjamaah 
 Termasuk yang akan didoakan oleh malaikat adalah orang yang duduk di dalam mesjid, 
mempunyai air wudhu, untuk menunggu shalat berjamaah. Dalam sebuah  hadits riwayat 
Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: 

ال  ه ق رة رضي اهللا عن ي هری لم : عن أب ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ال رس إن ((: ق
ول , المالئكة تصلى على أحدآم ما دام فى مجلسه        ه     : تق ر ل م اغف ه   , الله م ارحم , الله

 .]رواه مسلم)) [ما لم یحدث
Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya malaikat mendoakan orang yang berada di tempat 
duduknya (untuk menunggu datangnya shalat berjamaah) selama belum berhadats (batal 
wudunya), dan malaikat berdo'a: "Ya Allah, ampunilah segala dosanya, ya Allah sayangilah 
dia". (HR. Muslim). 

3. Orang-orang yang shalat di barisan / shaf paling depan. 
 Orang-orang yang shalat berjamaah di shaf  paling depan, juga akan didoakan oleh 
malaikat, sebagaimana dikatakan dalam hadits berikut ini: 

ال                  لم ق ه وس إن ((: عن البراء بن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا علي
 ]رواه أبو داود)) [الئكته یصلون على الصفوف األولاهللا وم

"Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah bersama malaikat mendoakan kepada 
orang-orang yang shalat di shaf (barisan) pertama". (HR. Abu Dawud) 
 Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa yang dimaksud dengan do'a dari Allah 
kepada orang-orang beriman adalah sanjungan dan pujianNya serta kasih sayangNya. 
Sedangkan yang dimaksud do'a dari malaikat adalah permohonan ampun untuk dosa-dosa si 
hamba tadi. 

4. Orang-orang yang merapatkan barisan (shaff) ketika sedang shalat. 
 Dalam sebuah hadits dikatakan: 

ا قالت   شة رضي اهللا عنه لم  : عن عائ ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي إن اهللا ((: ق
)) ومن سد فرجة رفعه اهللا بها درجة  , وملئكته یصلون على الذین یصلون الصفوف     

 ]رواه ابن ماجه[
Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah dan malaikatNya mendoakan orang-orang 
yang merapatkan barisan shalat. Barang siapa yang menutup (merapatkan) barisan yang 
renggang, maka Allah akan mengangkat derajatnya" (HR. Ibnu Majah). 

5. Orang-orang yang bangun pada waktu menjelang subuh. 
 Termasuk orang yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang 
bangun pada dini hari, sebelum waktu subuh, untuk melakukan shalat, doa, dan dzikir. Hal ini 
sebagaimana ditegaskan dalam sebuh hadits: 

ا       ال            : عن ابن عمر رضي اهللا عنهم لم ق ه وس إن اهللا  ((: أن رسول اهللا صلى اهللا علي
 ]رواه ابن حبان)) [تعالى ومالئكته یصلون على المتسحرین
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"Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah dan malaikatNya mendoakan orang-orang 
yang bangun pada waktu sahur, dini hari" (HR. Ibnu Hibban, dengan sanad Hasan). 

6. Orang-orang yang bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw. 
 Orang-orang yang senantiasa bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw, juga termasuk 
orang yang akan didoakan oleh malaikat. Termasuk bershalawat kepada Nabi Muhammad 
Saw adalah orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, ia paling tidak 
membaca: shallallahu 'alaihi wa sallam.  

ال               ا من    ((: عن عامر بن ربيعة بإسناد حسن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق م
ي      , عبد یصلى علي إال صلت عليه المالئكة       ا دام یصلى عل ك        , م د من ذل ل العب فليق

 .]رواه أحمد)) [أو ليكثر
"Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada seorang pun hamba yang mengucapkan shalawat 
kepadaku, kecuali akan didoakan oleh malaikat, selama ia bershalawat kepadaku. Maka, 
hendaklah  si hamba memperbanyak atau menyedikitkan shalawat tersebut (maksudnya, 
semakin banyak ia bershalawat,maka semakin banyak dan besar do'a dari malaikat itu. 
Sebaliknya, makin sedikit, sedikit pula doa dari malaikat)" (HR. Ahmad). 

7. Orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. 
 Termasuk orang yang akan didoakan oleh malaikat adalah mereka yang menjenguk dan 
mengunjungi orang yang sakit. Dalam hadits dikatakan: 

ال                       لم ق ه وس ه عن النبي صلى اهللا علي ا  : ((عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عن م
ه حتى              , من رجل یعود مریضا ممسيا     ستغفرون ل ك ی إال خرج معه سبعون ألف مل

ك             , وآان له خریف فى الجنة    , یصبح ه سبعون ألف مل , ومن أتاه مصبحا خرج مع
 ]درواه أبو داو)) [وآان له خریف فى الجنة, ون له حتى یمسيیستغفر

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda:"Tidak ada seorang laki-laki pun yang menjenguk atau 
mengunjungi orang sakit pada sore hari, kecuali ia disertai oleh 70 ribu malaikat yang 
memohonkan ampun atas dosa-dosanya sehingga waktu pagi hari tiba, dan ia akan diberi 
musim yang sejuk kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang menjenguk orang yang sakit 
pada pagi hari, maka ia akan diiringi oleh 70 ribu malaikat yang memohonkan ampun atas 
segala dosa-dosanya sehingga waktu sore tiba, dan kelak di surga ia akan diberi musim yang 
sangat sejuk", (HR. Abu Dawud). 
 Demikian di antaranya orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat. 

3. Mengamini doanya orang-orang yang beriman 
 Di antara sikap lainnya malaikat kepada orang berimana adalah selalu mengaminkan do'a 
orang-orang beriman. Apabila seorang mukmin berdo'a, maka malaikat senantiasa mengamininya, 
sehingga hal ini menyebabkan do'a orang beriman tadi makin besar kemungkinan untuk 
dikabulkan. Dalam sebuh hadits dikatakan: 

ه بظهر     : ((عن أبي الدرداء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال   سلم ألخي دعوة المرء الم
ك    , الغيب مستجابة  ه            , عند رأسه مل ك الموآل ب ال المل ر ق ه بخي ا ل ا دع ين : آلم ك  , آم ول

 ]رواه مسلم)) [بمثل
Rasulullah Saw bersabda: "Doanya seorang muslim untuk sudaranya yang muslim lagi ketika tidak 
berada di hadapannya, akan dikabulkan. Dan di kepalanya akan ada seorang malaikat. Setiap kali ia 
mendoakan kebaikan untuk saudara muslim lainnya, malaikat itu akan berkata: "Amin (semoga 
Allah mengabulkan do'anya), dan bagi kamu (orang yang berdoa) juga seperti apa yang didoakan 
untuk saudaramu itu", (HR. Muslim).  

4. Menyaksikan dan mengelilingi kumpulan-kumpulan pengajian, dzikir dan kumpulan yang 
sedang mencari ilmu. 
 Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw bersabda: 



 19

لم    : عنه قالعن أبي هریرة رضي اهللا     ه وس ا اجتمع   : ((قال رسول اهللا صلى اهللا علي وم
اب اهللا          سكينة          , قوم فى بيت من بيوت اهللا یتلون آت يهم ال نهم إال نزلت عل , ویتدارسونه بي

 ].رواه مسلم)) [وذآرهم اهللا فيمن عنده, وحفتهم المالئكة, وغشيتهم الرحمة
Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah, mereka 
membaca dan mengkaji serta mempelajari kandungan al-Qur'an, kecuali mereka akan diberikan 
ketenangan, mereka akan dicurahkan rahmat dan kasih sayang serta mereka akan dikelilingi oleh 
malaikat juga Allah akan mengingat (memberikan kasih sayang) kepada orang yang disebut dan 
dimilikinya", (HR. Muslim). 
 Dalam hadits lain dikatakan: 

إن المالئكة لتضع   ((: سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم یقول       : عن أبي الدرداء قال   
 ]رواه الترمذى)) [أجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع

Abu Darda berkata: Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya malaikat 
meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai rasa tawadhu atau penghormatan 
terhadap apa yang mereka perbuat" (HR. Turmudzi). 

5. Mencatat orang-orang yang hadir untuk shalat Jum'at. 
 Orang-orang yang hadir untuk melaksanakan shalat Jum'at, akan dicatat oleh malaikat, mulai 
dari yang pertama kali datang sampai yang paling akhir selama Imam belum naik mimbar untuk 
memulai khutbahnya. Dalam hadits dikatakan: 

لم       : اهللا عنه قال  عن أبي هریرة رضي      وم     : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ان ی إذا آ
االول      ون األول ف ام طووا     , الجمعة وقفت المالئكة على باب المسجد یكتب إذا خرج اإلم ف

 ].متفق عليه)) [وجلسوا یستمعون الذآر, صحفهم
Rasulullah Saw bersabda: "Apabila hari Jum'at tiba, para malaikat berhenti di depan pintu mesjid 
untuk mencatat satu persatu orang yang datang. Apabila imam telah keluar, malaikat menutup 
catatannya, mereka duduk mendengarkan nasihat (khutbah si imam)", (HR. Bukhari Muslim). 

 
Kewajiban seorang mukmin terhadap malaikat 
1. Tidak boleh menyakitinya 

 Menyakiti malaikat di antaranya dengan jalan menghina, mencaci, merendahkan atau 
mengguyonkannya. Orang yang mencaci atau menghina malaikat, menurut Imam Sahnun, 
termasuk orang yang harus dibunuh.  Hal ini, menurut al-Qadhi Iyad, dilakukan bagi mereka  yang 
menghina malaikat untuk hal-hal yang sudah jelas dan tegas (qath'i) tersurat dalam nash-nash, baik 
dalam ayat al-Qur'an maupun hadits. Misalnya apabila menghina tentang keberadaan Malak Malik, 
Jibril, Israfil atau yang lainnya. 
 Sedangkan untuk hal-hal yang tidak ada keterangan yang jelas dan shahih serta qat'i, atau ada 
keterangannya akan tetapi diperdebatkan dan diperbincangkan keabsahannya seperti tentang Malak 
Harut dan Marut, apabila dia menghina atau mencacinya, maka tidak boleh dibunuh atau tidak 
boleh dicap sebagai orang kafir. 

2. Menjauhi segala bentuk dosa dan durhaka. 
 Perbuatan yang membuat malaikat sakit, adalah ketika seorang mukmin melakukan perbuatan 
dosa, durhaka, kufur dan syirik. Oleh karena itu, malaikat tidak akan memasuki rumah atau tempat-
tempat yang di dalamnya dipakai untuk berbuat dosa dan maksiat, juga tidak akan memasuki 
rumah atau tempat yang di dalamnya terdapat benda-benda yang dibenci dan tidak disukai oleh 
para malaikat, misalnya, dipakai tempat untuk judi, mabuk, ada patung atau gambar-gambar tidak 
sopan (gambar-gambar porno atau yang menampakkan aurat). 
 Dalam sebuah hadits dikatakan, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam al-Bidayah wa al-
Nihayah: 

لم         ه وس ا        : ((قال رسول اهللا صلى اهللا علي ة بيت دخل المالئك ه صورة وال آلب وال        ال ی في
 ))حنب
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Rasulullah Saw bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar-
gambar (tidak sopan), anjing atau ada orang yang junub (belum mandi besar)". 
 Dalam hadits lain dikatakan: 

ه أن رسول اهللا      دة رضي اهللا عن ال    عن بری لم ق ه وس ربهم   : (( صلى اهللا علي ثالث ال تق
 ]رواه البزار)) [والجنب, والمتضمخ بالزعفران, السكران: المالئكة

Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga orang yang tidak akan pernah didekati oleh malaikat: 'orang 
yang mabuk (karena khamer), orang yang terlalu banyak memakai minyak wangi (berlebihan), dan 
orang yang junub", (HR. al-Bazzar). 

3. Menghindari makanan yang membuat jijik malaikat 
 Dalam hadits shahih dikatakan, bahwa malaikat merasa jijik dan tidak suka terhadap apa yang 
oleh manusia sendiri tidak disukai, misalnya kotoran, tidak rapih, acak-acakan, dan semua 
makanan atau tempat yang menimbulkan bau tidak sedap, seperti bawang merah, putih, pete, atau 
bekas kencing yang belum disiram, kotoran-kotoran hewan yang menimbulkan bau tidak sedap 
juga yang lainnya. Perhatikan dalam hadits berikut ini: 

ال                     لم ق ه وس د اهللا عن النبي صلى اهللا علي ن عب ابر ب وم والبصل         : ((عن ج من أآل  الث
راث و آدم        , والك ه بن أذى من ا یت أذى مم ة تت إن المالئك سجدنا؛ ف ربن م ال یق رواه )) [ف

 ]البخارى ومسلم
Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, bawang 
kucai, maka janganlah mendekati masjid kami, karena sesungguhnya malaikat merasa jijik 
terhadap apa yang dipandang jijik oleh keturunan Adam", (HR. Bukhari Muslim). 
 Untuk itu, agar malaikat senang dan sering berkunjung ke rumah atau sekolah atau tempat-
tempat lainnya, hendaklah bersih, rapi, tertib, enak dipandang dan harum. Karena semakin banyak 
dan sering malaikat berkunjung ke rumah, maka semakin banyak rahmat dan keberkahan yang 
akan diperolah oleh penghuni rumah dan tempat tersebut. Salah seorang ulama asal Irak pernah 
berkata: "Sekolah dan tempat mencari ilmu yang kotor, tidak rapi dan bau, akan menyebabkan 
siswa siswinya cenderung untuk melas dan bodoh, karena malaikat tidak berkunjung ke sekolah 
itu. Apabila malaikat berkunjung, tentu ia akan mendo'akan para siswa dan pelajar tersebut, di 
samping akan memudahkan si siswa siswi untuk menerima dan memahami pelajaran karena 
dibantu oleh malaikat". 

4. Tidak boleh meludah ke sebelah kanan. 
 Dalam ajaran Islam, sebaiknya ketika meludah ke sebelah kiri dan tidak boleh ke sebelah kanan 
atau ke depan. Bahkan, seandainya ketika shalat terpaksa harus meludah, maka meludahlah ke 
sebelah kiri dan jangan ke sebelah kanan, karena malaikat senantiasa diam di sebelah kanan, dan 
jangan ke depan, karena ia sedang bermunajat (berkomunikasi) dengan Allah. Hal ini sebagaimana 
disabdakan oleh Rasulullah Saw: 

ى   : ((عن أبي هریرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى  اهللا عليه وسلم قال         إذا قام أحدآم إل
ا , فال یبصق أمامه  , الصالة ا دام فى مصاله          فإنم اجى اهللا م إن عن       وال ع  ,  ین ه؛ ف ن یمين

 ].رواه البخارى)) [أو تحت قدمه فيدفنها, وليبصق عن یساره, یمينه ملكا
Rasulullah Saw bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian sedang shalat, maka janganlah 
meludah ke depannya karena selama dia berada di tempat shalatnya, dia sedang bermunajat dengan 
Allah Swt. Juga tidak boleh ke sebelah kanannya karena di sebelah kanannya ada seorang malak. 
Akan tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah telapak kakinya lalu ia 
menguburnya", (HR. Bukhari). 
 

Tambahan-Tambahan 
Apabila ayam jantan berkokok (kongkorongok=sunda), ia melihat malaikat 
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ال  ه ق رة رضي اهللا عن ي هری ن أب لم : ع ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ال رس معتم : ((ق إذا س
اهللا      , صياح الدیكة فاسئلوا اهللا من فضله فإنها رأت ملكا  وذوا ب ر فتع ق الحمي وإذا سمعتم نهي

 ].رواه البخارى ومسلم [))من الشيطان فإنها رأت شيطانا
Artinya: "Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila kalian mendengar ayam jantan 
berkokok, maka mintalah karunia dari Allah, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan 
apabila kalian mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya 
syaithan karena keledai itu telah melihat syaithan". (HR. Bukhari Muslim).  
Apabila melayat orang meninggal, ucapkanlah:"khair" (baik insya Allah) karena malaikat 
mengamini 

را    : (( صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: عن أم سلمة قالت    وا خي , إذا حضرتم الميت فقول
 ].رواه مسلم وأحمد)) [فإن المالئكة یؤمنون على ما تقولون

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Apabila kalian menghadiri orang yang meninggal, maka 
katakanlah "khair" (kebaikan), karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu katakan" 
(HR. Muslim dan Ahmad). 
Orang yang tamat membaca al-Qur'an didoakan oleh 60 ribu malaikat 

ه     : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن ابن عمرو قال    رآن صلى علي د الق إذا ختم العب
 ]رواه الدیلمى)) [عند ختمه ستون ألف ملك

Artinya: "Ibnu Amer berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seseorang tamat membaca al-Qur'an, 
maka ketika tamatnya, ia didoakan oleh 60 ribu malaikat" (HR. Dailamy).  
Isteri yang tidak melayani tidur dengan suaminya, akan dilaknat malaikat 

لم      قال ر : عن أبي هریرة قال    راش         : ((سول اهللا صلى اهللا عليه وس اجرة ف رأة ه إذا باتت الم
 ]رواه البخارى ومسلم)) [زوجها لعنتها المالئكة حتى تصبح

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang isteri tidur tidak mengindahkan keinginan suami 
(untuk bersenggama), maka ia akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu pagi tiba" (HR. Bukhari 
Muslim).  
Bukanya orang yang berpuasa akan didoakan malaikat 

لم           : عن أم عمارة بنت آعب قالت      ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي صائم إذا أآل      : ((ق إن ال
 ]ترمذىرواه أحمد وال)) [عنده لم تزل تصلى عليه المالئكة حتى یفرغ من طعامه

Artinya: "Ummu Amarah bint Ka'ab berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Orang yang berpuasa, apabila 
ia berbuka, maka ia akan didoakan oleh malaikat sampai ia selesai dari berbukanya" (HR. Ahmad dan 
Turmudzi). 
Rumah yang sering dibacakan al-Qur'an di dalamnya, akan dikelilingi oleh malaikat 

لم       : عن أنس قال   رآن؛ حضرته           ((: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ه الق البيت إذا قرئ في
ل شره                 ره وق رة خي ه وآث ى أهل م      , المالئكة وتنكبت عنه الشيطان واتسع عل وإن البيت إذا ل

على أهله وقل خيره وآثر     حضرته الشياطين وتنكبت عنه المالئكة وضاق       , یقرأ فيه القرآن  
 ] ابن أبي شيبةرواه)) [شره

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Rumah yang sering dibacakan al-Qur'an di dalamnya, akan 
dihadiri dan dikunjungi oleh malaikat, syaithan akan berpaling dari rumah itu serta penghuni rumah itu 
akan diluaskan kebaikannya (termasuk rizki dan lainnya) dan akan disedikitkan kejahatannya. 
Sedangkan rumah yang tidak pernah dibacakan al-Qur'an di dalamnya, akan dihadiri dan dikunjungi 
oleh syaithan, malaikat akan berpaling (tidak berkunjung) dari rumah itu, dan penghuninya akan 
disempitkan kebaikannya (termasuk rizkinya),  kebaikan akan disedikitkan dan kejahatan akan 
diperbanyak" (HR. Ibnu Abi Syaibah).  
Perkataan Malak pencabut nyawa kepada hamba yang tertawa 
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ا ل  ((:عن أنس مرفوع اد آ وه العب ى وج ك الموت لينظر ف بعين نظرةإن مل وم س إذا , ی ف
رواه )) [بعثت إليه ألقبض روحه وهو یضحك       ! یا عجبا : ضحك العبد الذى بعث إليه یقول     

 ]ابن النجار
Artinya: "Dari Anas, haditsnya Marfu (sampai ke Rasulullah Saw): "Sesungguhnya malak pencabut 
nyawa setiap hari melihat muka-muka para hamba sebanyak 70 tatapan.Apabila hamba yang akan 
dicabut nyawanya itu tertawa, Malak pencabut nyawa berkata: "Aneh, dia masih bisa tertawa, padahal 
saya diutus untuk mencabut nyawanya" (HR. Ibnu Najar).  
Malak Israfil tidak pernah tertawa 

ال       أن رسول اهللا صلى     : عن المطلب   لم ق ه وس ل   :((  اهللا علي ل : قلت لجبری الى ال   , یاجبری م
ل                  ال جبری ه یضحك؟ ق ة إال رأیت ا    : أرى إسرافيل یضحك ولم یأتنى أحد من المالئك ا رأین م

  ]رواه البيهقى)) [ذلك الملك ضاحكا منذ خلقت النار
Artinya: "Rasulullah bersabda: "Saya bertanya kepada Jibril: 'Wahai Jibril, saya tidak pernah melihat 
Israfil tertawa, padahal hampir semua malaikat yang datang kepada saya, semuanya tertawa?" Jibril 
menjawab: "Saya tidak pernah melihat Malak Israfil tertawa sejak diciptakannya neraka" (HR. 
Baihaki).  
 
Penutup 
 Demikian sekelumit maklumat yang dapat penulis kemukakan yang erat kaitannya dengan alam 
malaikat. Paling tidak kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata di samping manusia dan 
jin, ada pula makhluk yang dari awal penciptaannya sampai hari kiamat kelak, tidak henti-hentinya 
beribadah yakni malaikat.  
 Semua malaikat mempunyai tugas masing-masing, dan mereka akan melaksanakan tugas-tugas 
tersebut dengan tertib dan tepat sasaran. Salah satu dari sekian banyak malaikat tersebut ada yang 
bernama Malak Izrail (malak pencabut nyawa) yang sampai sekarang sudah siap menunggu perintah 
dari Allah untuk mencabut nyawa bani Adam, termasuk kita semua. Setelah meniggal kelak, sudah 
siap pula Malak Munkar dan Nakir yang akan menanyakan amal kita di dunia; apakah kita akan dapat 
menjawab semua pertanyaannya sehingga kita menjadi orang yang dilapangkan dan diterangi 
kuburnya atau malah sebaliknya, menjadi orang yang akan dihimpit oleh kubur sehingga semua tulang 
akan hancur binasa?  
 Setelah alam kubur, masih ada alam akhirat, alam terakhir, dimana manusia tidak lagi 
mengenal kematian, alam yang kekal abadi. Pertanyaanya: apakah kita termasuk orang yang akan 
disambut oleh Malak Ridhwan (penjaga surga) atau oleh Malak Malik (penjaga neraka)? Penulis tidak 
tahu jawabannya. Yang tahu jawabannya hanyalah anda dan diri serta amal anda sendiri. Anda dan 
penulis, saat ini, boleh jadi sudah dapat memprediksikan kemana kita akan masuk kelak: ke surgakah 
atau ke nerakakah?  
 Semua orang termasuk penulis dan anda, tentunya tidak berharap menjadi orang yang akan 
disambut oleh malak yang tidak pernah senyum itu yakni Malak Malik. Semua kita berharap menjadi 
orang-orang yang disambut oleh Malak Ridhwan. Hanya persoalannya, terkadang harapan itu tidak 
sesuai dengan perbuatan dan amal sehari-hari. Boleh jadi, bekal yang seharusnya dipersiapkan ke 
surga, malah habis digerogoti "hama-hama" yang kita buat sendiri. Atau boleh jadi, bekal itu ada, akan 
tetapi tidak mencukupi untuk sebuah perjalanan yang sangat jauh. Untuk itu, sebelum terlambat, mari 
kita mempersiapkan diri dan bekal sedini dan sebanyak mungkin sebelum "tamu tak diundang" itu 
(Malak Izrail) datang menjemput. Bila "tamu tak diundang" itu telah datang, tidak ada lagi waktu, 
permohonan dan persiapan, yang ada tinggallah sebuah penyesalan. Wallahu 'alam bish shawab. 
 
**Makalah ini special dipersembahkan untuk adik-adik tercinta siswa siswi Sekolah Indonesia Cairo 
(SIC) pada pengajian rutin remaja Sabtuan di Mesjid  Indonesia Kairo, Egypt. 
Email: aepmesir@yahoo.com 
 
Qatamea, Jum'at, 1 April 2005. 
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