10468 - Beriman Kepada Kitab Dan Rasul
Pertanyaan

Siapa para Nabi yang Allah utus? Dan apa kitab yang Allah turunkan bersamanya?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Ketika Allah menurunkan Adam ke bumi beranak pinak, dia tidak dibiarkan begitu saja, bahkan
disiapkan bagi mereka rezki dan diturunkan wahyu kepadanya dan kepada anak keturunannya, di
antara mereka ada yang beriman dan ada yang kufur.
ﻟَﺔُ )ﺳﻮرةَ اﻟﻀﻪﻠَﻴ ﻋﻘﱠﺖ ﺣﻦ ﻣﻢﻨْﻬﻣ وﻪﺪَى اﻟ ﻫﻦ ﻣﻢﻨْﻬ ﻓَﻤﻮا اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتﺒﺘَﻨاﺟ وﻪﺪُوا اﻟﺒنِ اﻋ اﻮﺳ رﺔﻣ اﻞ ﻛﺜْﻨَﺎ ﻓﻌﻟَﻘَﺪْ ﺑو
36 :)اﻟﻨﺤﻞ
“Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan):
"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang
diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan
baginya.” (QS. An-Nahl: 36)
Kitab samawi yang Allah turunkan itu ada empat, yaitu; Taurat, Injil, Zabur dan Qur’an.
3 : )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﻧْﺠِﻴﻞااةَ ور اﻟﺘﱠﻮلﻧْﺰا وﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗًﺎ ﻟﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻠَﻴ ﻋل)ﻧَﺰ
“Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang
telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” (QS. Ali Imron: 3)
Allah berﬁrman:
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55 :ا )ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاءﻮر زَﺑاۇدﻨَﺎ دآﺗَﻴ)و
“Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.” (QS. Al-Isra: 55)
Para Nabi dan Rasul banyak sekali, tidak mengetahui bilangannya melainkan Allah. Di antara
mereka ada yang Allah ceritakan dan di antara mereka ada yang belum diceritakan kepada kita:
164 :ﻚَ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻠَﻴ ﻋﻢﻬﺼ ﻧَﻘْﺼ ﻟَﻢًﺳر وﻞ ﻗَﺒﻦﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﻢﻨَﺎﻫﺼ ﻗَﺪْ ﻗَﺼًﺳر)و
“Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka
kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.” (QS. AnNisa: 164)
Diwajibkan bagi kita semua beriman kepada yang Allah turunkan kepada seluruh para Nabi dan
para Rasul yang Allah utus kepada mereka sebagaimana ﬁrman Allah Ta’ala:
ﺘﻪﻪ وﻣﻼﺋﻔﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎب اﻟﺬي أﻧﺰل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﻳ رﺳﻮﻟﻪ واﻟﺘﺎب اﻟﺬي ﻧﺰل ﻋﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟﻨﻮا ﺑﺎﻟﻨﻮا آﻣﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣ
136/ ﺑﻌﻴﺪاً ( اﻟﻨﺴﺎءوﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﺿﻞ ﺿﻼﻻ
“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada
kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.
Barangsiapa yang kaﬁr kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan
hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisa: 136)
Rasul dan Nabi adalah dua nama untuk satu orang, yaitu orang yang Allah utus untuk mengajak
manusia beribadah kepada Allah saja. Di antara para Nabi dan rasul ada yang Allah pilih dan
diutus kepada hamba-Nya untuk menyampaikan agama-Nya.
165 :ا )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﺰِﻳﺰ ﻋﻪﺎنَ اﻟﻛ وﻞﺳﺪَ اﻟﺮﻌﺔٌ ﺑﺠ ﺣﻪ اﻟَﻠﻠﻨﱠﺎسِ ﻋﻮنَ ﻟ ﻳﱠﯩ ﻟﻨْﺬِرِﻳﻦﻣ وﺮِﻳﻦّﺸﺒ ﻣًﺳ)ر
“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar
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supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.” (QS.
An-Nisa: 165)
Para Nabi dan Rasul banyak sekali, Allah menyebutkan di antara mereka dalam Al-Qur’an dua
puluh lima. Maka diwajibkan beriman kepada mereka semua. Mereka adalah Adam, Idris, Nuh,
Hud, Sholeh, Ibrohim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya’qub, Yusuf, Syu’aib, Ayyub, Dzulkiﬂi, Musa, Harus,
Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa’, Yunus, Zakariya, Yahya, Isa, Muhammad ‘alaihimus shalat
wassalam ajma’in.
Al-Qur’an Al-Karim adalah kitab samawi yang paling agung yang yang terakhir. Ia yang
menghapus Kitab-kitab sebelumnya dan menguasai atasnya. Diwajibkan mengamalkannya dan
meninggalkan selainnya.
48 : )ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪةﻪ اﻟلﻧْﺰﺎ ا ﺑِﻤﻢﻨَﻬﻴ ﺑﻢ ﻓَﺎﺣﻪﻠَﻴﻨًﺎ ﻋﻤﻴﻬﻣﺘَﺎبِ وْ اﻟﻦ ﻣﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗًﺎ ﻟﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻟَﻴﻟْﻨَﺎ اﻧْﺰا)و
“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa
yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitabkitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan.” (QS. AlMaidah: 48)
Allah telah memilih di antara bani adam para Rasul dan para nabi yang diutus untuk setiap umat.
Dia memerintahkan mereka untuk berdakwah menyeru beribadah kepada Allah saja dan
menjelaskan syariat yang di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan akhirat serta memberi kabar
gembira dengan surga bagi orang yang beriman dan memberi peringatan neraka bagi orang yang
kufur.
ﻟَﺔُ )ﺳﻮرةَ اﻟﻀﻪﻠَﻴ ﻋﻘﱠﺖ ﺣﻦ ﻣﻢﻨْﻬﻣ وﻪﺪَى اﻟ ﻫﻦ ﻣﻢﻨْﻬ ﻓَﻤﻮا اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتﺒﺘَﻨاﺟ وﻪﺪُوا اﻟﺒنِ اﻋ اﻮﺳ رﺔﻣ اﻞ ﻛﺜْﻨَﺎ ﻓﻌﻟَﻘَﺪْ ﺑو
36 :)اﻟﻨﺤﻞ
“Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan):
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"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang
diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan
baginya.” (QS.An-Nahl: 36)
Allah telah memberi keutamaan kepada sebagian para Nabi dan Rasul atas sebagian lainnya. Yang
paling mulia adalah Ulul Azmi, mereka adalah; Nuh, Ibrohim, Musa, Isa dan Muhammad. Yang
paling mulia dari ulul azmi adalah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Karena dahulu setiap
nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa sallam kepada seluruh manusia dan beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir
serta yang paling mulia. Sebagaimana ﬁrman Allah ta’ala:
28 :ﻮنَ )ﺳﻮرة ﺳﺒﺄﻠَﻤﻌ ﻳ ِ اﻟﻨﱠﺎسﺜَﺮﻛ اﻦَﻟا وﻧَﺬِﻳﺮا وﻴﺮﺸﻠﻨﱠﺎسِ ﺑﺎﻓﱠﺔً ﻟ ﻛﻠْﻨَﺎكَ اﺳرﺎ اﻣ)و
“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa
berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”
(QS. Saba: 28)
Para Nabi dan Rasul adalah pilihan Allah, mereka dijadikan panutan bagi umatnya. Mereka
mendidik umatnya dan mengarahkan dengan risalah agar terhindar terjerus dari arus
kemaksiatan. Mereka didukung dengan mukjizat. Mereka adalah manusia yang paling sempurna,
baik dari sis akhlak maupun penciptaan, paling utama ilmunya, paling jujur perkataan serta paling
indah jalan hidupnya. Allah berﬁrman tentang mereka:
73 : )ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎءﺎﺑِﺪِﻳﻦﺎﻧُﻮا ﻟَﻨَﺎ ﻋﻛ وﺎةﻛ اﻟﺰﻳﺘَﺎءا وةَ اﻟﺼﻗَﺎمااتِ وﺮ اﻟْﺨَﻴﻞﻌ ﻓﻬِﻢﻟَﻴﻨَﺎ اﻴﺣواﺮِﻧَﺎ وﻣﺪُونَ ﺑِﺎﻬﺔً ﻳﻤﺋ اﻢﻠْﻨَﺎﻫﻌﺟ)و
“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan
perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan
sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah.” (QS. AlAnbiya: 73)
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Ketika kita mengetahui bahwa para Nabi dan Rasul dengan posisi tinggi seperti ini, baik dari sisi
ketaataan dan akhlak yang mulia, maka Allah perintahkan kita untuk mencontohnya. Seraya
berﬁrman:
90 : )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻗْﺘَﺪِهﻢﺪَاﻫ ﻓَﺒِﻬﻪﺪَى اﻟ ﻫﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦوﻟَﺌ)ا
“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.”
)QS. Al-An’am: 90)
Telah terkumpul pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam semua sifat para Nabi dan
rasul dan dimuliakan dengan akhlak nan agung, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita
untuk mencontohnya dalam semua kondisinya.
21 :ا )ﺳﻮرة اﻷﺣﺰابﻴﺮﺜ ﻛﻪ اﻟﺮذَﻛ وﺮﺧ امﻮاﻟْﻴ وﻪﻮ اﻟﺟﺮﺎنَ ﻳ ﻛﻦﻤﻨَﺔٌ ﻟﺴةٌ ﺣﻮﺳ اﻪﻮلِ اﻟﺳ ر ﻓﻢَﺎنَ ﻟ)ﻟَﻘَﺪْ ﻛ
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi
orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21)
Beriman kepada seluruh Nabi dan rasul termasuk di antara rukun dalam aqidah islamiyah. Iman
seorang muslim belum sempurna kecuali dengannya. Karena mereka mengajak kepada satu
aqidah yaitu beriman kepada Allah. Allah berﬁrman:
وﺗﺎ اﻣ وﻴﺴﻋ وﻮﺳ ﻣوﺗﺎ اﻣ وﺎطﺒﺳا وﻘُﻮبﻌﻳ وﺎقﺤﺳا وﻴﻞﺎﻋﻤﺳا وﻴﻢاﻫﺮﺑ اَﻟ اﻧْﺰِلﺎ اﻣﻨَﺎ وﻟَﻴ اﻧْﺰِلﺎ اﻣ وﻪﻨﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻗُﻮﻟُﻮا آﻣ
136 :ﻮنَ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻤﻠﺴ ﻣ ﻟَﻪﻦﻧَﺤ وﻢﻨْﻬﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴ ﺑِق ﻧُﻔَﺮ ِﻬِﻢﺑ رﻦﻮنَ ﻣ)اﻟﻨﱠﺒِﻴ
“Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan
kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya,
dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari
Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk
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patuh kepada-Nya". (QS. Al-Baqarah: 136).
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