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Nabi Idris seorang hamba Allah yang sangat saleh dan
tekun beribadah. Ia keturunan ke 6 Nabi Adam (Tahun 45334188 SM). Ia diangkat menjadi nabi saat berusia 82 tahun.
Suatu hari, Nabi Idris dikunjungi seorang tamu aneh. Selama
beberapa hari tamu aneh itu ikut menginap dan beribadah
bersama Nabi idris. Namun saat disuguhi
makanan, tamu itu menolak, tidak mau memakannya.
Setelah diselidiki ternyata tamu itu adalah malaikat izrail
pencabut nyawa.
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Kenapa Diberi Nama Idris?
Nama nabi idris sebenarnya adalah Khunuh. Ia hidup
1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Karena ia sangat suka
membaca dan tekun belajar sedari kecil.Kemudian ia mendapat
gelar Idris. Ia belajar membaca dan menulis tanpa mengenal
waktu dan tempat. Ia menjadi manusia pertama yang menulis
dengan pena. Penanya terbuat dari batu kerikil.
Kenapa Malaikat Izrail ingin Bertemu Nabi Idris?
Allah meninggikan derajat Nabi Idris karena Nabi Idris
tekun dalam beribadah dan menuntut ilmu. Ia pun beribadah
dengan amalan yang sungguh sulit dilaksanakan oleh manusia
lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan beribadah sepanjang
malam. Setiap berbuka puasa, Malaikat akan mengantarkan
makanan dari surga. Sehingga hal itu membuat Malaikat
Izrail rindu dan ingin bertemu dengan Nabi Idris.”Apa engkau
akan mencabut nyawaku?” tanya Nabi Idris. Malaikat Izrail
menggeleng. Ternyata ia sengaja datang ke rumah idris
karena penasaran ingin bertemu saja dengan Nabi Idris. Bukan
untuk mencabut nyawa Nabi Idris.
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Siapa Tamu Aneh yang Mengunjungi Nabi Idris

Nabi Idris ingin semakin tekun beribadah kepada Allah,
karena itu ia meminta Malaikat Izrail untuk mencabut
nyawanya. Ia ingin merasakan sakitnya saat sakaratul maut.
Namun setelah itu, ia minta dihidupkan kembali. Dengan
seizin Allah, Malaikat Izrail pun mencabut nyawa Nabi Idris
pelan-pelan. Kemudian Nabi idris ingin melihat neraka dan
surge dengan diantar Malaikat. Nabi Idris pun bisa merasakan
pedihnya siksaan di neraka dan nikmatnya surga.
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Bagaimana caranya Nabi Idris Ingin Tetap di Surga
Ketika nabi idris masuk ke dalam surga. Idris meletakkan
sandalnya di bawah salah satu pohon di surga. Saat Nabi
Idris keluar dari surga, tiba-tiba nabi idris berkata, “Sandalku
tertinggal di surga. Aku harus kembali lagi ke surga.” Namun
setelah itu, Nabi Idris enggan lagi untuk keluar dari surga. Nabi
Idris pun memohon kepada Allah untuk mengizinkan dirinya
tetap tinggal di dalam surga. Karena kesalehan dan ketaatan
Nabi Idris, maka Allah pun akhirnya mengizinkan Nabi Idris untuk
tinggal di dalam surga selamanya. Dalam riwayat, dikisahkan
bahwa Nabi Idris adalah satu dari empat nabi Allah yang masih
hidup sampai sekarang. Ketiga nabi lainnya adalah Nabi Isa,
Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas. Saat isra miraj, NAbi Muhammad
bertemu dengan Nabi Idris di langit ke enam.
Penulis
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Kenapa Nabi idris Minta Dicabut Nyawa?

1 Nabi ADAM

1

14 Nabi ZULKIFLI

40

2 Nabi IDRIS

4

15 Nabi MUSA
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3 Nabi NUH
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Daftar isi

Nabi

Adam

Allah Swt. mengizinkan Adam dan Hawa untuk makan dan minum
apa saja yang ada di surga, kecuali buah khuldi. Iblis yang benci
pada Adam kemudian membujuk terus keduanya agar memakan
buah khuldi. Setelah berbagai tipu daya dan upaya dilakukan.
Akhirnya, iblis berhasil membujuk Adam dan Hawa memakan
buah terlarang itu. Tiba-tiba semua aurat Adam dan Hawa terbuka
setelah memakan buah khuldi.
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Kenapa Adam Dikeluarkan dari Surga?
Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang Allah Swt. ciptakan.
Keduanya sempat tinggal di surga beberapa lama. Namun karena
tergoda memakan buah khuldi, keduanya kemudian Allah Swt.
keluarkan dari surga. Adam dan Hawa sampai menangis 6o tahun
lamanya karena menyesali kesalahannya memakan buah khuldi.
Allah Swt. lalu menurunkan Adam dan Hawa ke bumi secara
terpisah. Adam diturunkan di puncak pegunungan yang paling
tinggi di bumi, di sekitar India. Sementara Hawa diturunkan di
daerah Jeddah, sekitar Mekah sekarang.
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Kenapa Adam Terbujuk Iblis?

Nabi

Adam

Adam dan Hawa terpisah di bumi selama 40 tahun. Akhirnya Allah Swt.
mempertemukan keduanya di sebuah tempat di bumi. Tempat itu kini
dikenal sebagai Padang Arafah dan Bukit Jabal Rahmah. Tempat itu kini
dijadikan sebagai tempat wukuf bagi para jemaah haji.
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Kenapa Adam Sakit Perut?
Ketika di bumi Adam dan Hawa tinggal di dalam gua. Mereka membina
kehidupan dan menjadi keluarga pertama yang hidup di bumi. Suatu
hari, Adam merasakan sakit perut. Badannya juga lemah tak bertenaga.
Malaikat lalu memberitahu kalau sakit seperti itu karena lapar. Malaikat
lalu mengajari Adam bercocok tanam gandum sampai mengolahnya
menjadi makanan. Dulu ketika Adam dan Hawa tinggal di surga, mereka
tidak mengenal rasa lapar. Soalnya segala makanan dan minuman yang
lezat-lezat sudah tersedia di surga. Sedangkan di bumi, mereka harus
menyiapkan makanan dan minuman sendiri.
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Di Manakah Adam dan Hawa Bertemu?

Nabi

Adam

Setelah sekian lama hidup berdua di bumi, Allah Swt. kemudian
memberkahi keduanya keturunan yang banyak. Hawa melahirkan
20 pasang kembar putra-putri. Pasangan kembar pertama mereka
adalah Qabil dan Iqlima. Disusul Habil dan Labuda. Adam kemudian
menikahkan mereka dengan bersilangan. Qabil dinikahkan dengan
Labuda dan Habil dinikahkan dengan Iqlima. Namun Qabil menolak
menikah dengan Labuda karena Iqlima lebih cantik dibanding Labuda.
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Kapan Adam Wafat?
Adam wafat pada usia 930 tahun setelah diciptakan Allah Swt. Adam
hidup sekitar tahun 3760 - 2830 SM. Tinggi Adam sekitar 27 meter.
Sebelum wafat, Adam sempat menginginkan makan buah surga. Namun
belum sempat makan buah surga, beberapa malaikat yang membawa
kain kafan, sekop, dan cangkul sudah datang menemui Adam. Mereka
diperintahkan Allah Swt. untuk menjemput Adam ke surga.

Perbuatan Adam dan Hawa memakan buah khuldi di surga menjadi
dosa pertama yang pernah dilakukan manusia.
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Siapakah Keturunan Pertama Adam dan Hawa?

Nabi

Idris

Idris seorang hamba Allah Swt. yang sangat saleh dan tekun
beribadah. Ia keturunan ke-6 Adam. Ia diangkat menjadi nabi
saat berusia 82 tahun. Suatu hari, Idris dikunjungi seorang tamu
aneh. Selama beberapa hari, tamu aneh itu ikut menginap dan
beribadah bersama Idris. Namun saat disuguhi makanan, tamu
itu menolak. Tidak mau memakannya. Setelah diselidiki, ternyata
tamu itu adalah Malaikat Izrail pencabut nyawa. Saat itu ia sedang
menyamar menjadi seorang pria.

Kenapa Diberi Nama Idris?
Khunuh adalah nama asli Idris. Ia hidup 1000 tahun setelah Adam
wafat. Karena ia sangat suka membaca dan tekun belajar sejak
kecil. Kemudian ia diberi nama Idris. Ia belajar membaca dan
menulis tanpa mengenal waktu dan tempat. Ia menjadi
manusia pertama yang menulis dengan pena yang
terbuat dari batu kerikil.
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Siapa Tamu Aneh yang Mengunjungi Idris?

Nabi

Idris

Allah Swt. meninggikan derajat Idris karena ia tekun beribadah dan
menuntut ilmu. Ia pun beribadah dengan amalan yang sungguh sulit
dilaksanakan oleh manusia lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan
beribadah sepanjang malam. Malaikat akan mengantarkan makanan
dari surga setiap Idris berbuka puasa. Ketinggian derajat Idris itulah
yang membuat Malaikat Izrail rindu dan ingin bertemu dengan Idris.
Bukan untuk mencabut nyawa Idris.
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Kenapa Idris Minta Dicabut Nyawa?
Idris ingin semakin tekun beribadah kepada Allah Swt. Ia lalu meminta
Malaikat Izrail untuk mencabut nyawanya. Ia ingin merasakan sakitnya
saat sakaratul maut. Namun setelah itu, ia minta dihidupkan kembali.
Dengan seizin Allah Swt., Malaikat Izrail pun mencabut nyawa Idris
pelan-pelan. Ruh Idris lalu diangkat ke langit. Di sana Idris ingin melihat
neraka dan surga dengan diantar Malaikat. Idris pun bisa merasakan
pedihnya siksa di neraka dan nikmatnya surga.
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Kenapa Malaikat Izrail Ingin Bertemu Idris?

Nabi

Idris
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Ketika masuk ke dalam surga, Idris meletakkan sandalnya di bawah
salah satu pohon di surga. Saat Idris keluar dari surga, tiba-tiba Idris
berkata, “Sandalku tertinggal di surga. Aku harus kembali lagi ke
surga.” Namun setelah itu, Idris enggan lagi untuk keluar dari surga.
Idris pun memohon kepada Allah Swt. untuk mengizinkan dirinya tetap
tinggal di dalam surga. Karena kesalehan dan ketaatan Idris, maka
Allah Swt. pun akhirnya mengizinkan Idris untuk tinggal di dalam surga
selamanya.Idris adalah satu dari empat nabi Allah Swt. yang masih
hidup sampai sekarang. Ketiga nabi lainnya adalah Isa, Khidir, dan
Ilyas. Saat isra miraj, Nabi Muhammad sempat bertemu dengan Idris
di langit keenam.

Karena gigih berdakwah, kuat,hebat, dan gagah berani. Maka Idris pun
dijuluki Asad al Usud atau singa dari segala singa. Ia berdakwah kepada
keturunan Qabil yang suka berbuat dosa. Ia juga amat tekun belajar
membaca dan menulis sejak kecil. Allah telah menurunkan 30 sahifah
atau lembaran pada Idris. Selain itu Idris juga menjadi orang pertama
yang pandai menunggang kuda, menjahit pakaian, berhitung, ilmu
perbintangan, membaca, dan menulis. Setiap kali menjahit pakaian, ia
selalu berzikir pada Allah Swt. Lalu pakaiannya itu ia berikan kepada
orang lain, tanpa meminta upah.
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Bagaimana Cara Idris Agar Tetap Tinggal di Surga?

Nabi

Nuh
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Nuh keturunan kesembilan dari Adam dan keturunan ketiga dari
Idris. Nuh berusia 950 tahun. Ia mempunyai istri bernama Wafilah
dan empat orang putra, yaitu Syam, Khan, Yafits, dan Kan’an.
Nuh diangkat sebagai nabi pada usia 480 tahun dan berdakwah
selama 500 tahun. Namun hanya sedikit orang yang mau beriman
padanya. Kaumnya tetap saja menyembah patung-patung berhala
bernama Wadd, Suwa’, Ya’uq, Yagust, dan Nasr. Termasuk istrinya
dan Kan’an putranya. Umat Nuh adalah kaum penyembah berhala
pertama. Namun selama berdakwah ratusan tahun, pengikutnya
hanya 70-80 orang. Itu pun hanya dari orang-orang lemah. Karena
kesabaran dan ketekunan beribadah, ia termasuk salah satu nabi
ulul azmi.
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Berapa Lama Nuh Berdakwah?

Nabi

Nuh

Allah Swt. menyeru Nuh untuk membuat bahtera besar. Allah Swt.
akan menurunkan banjir yang sangat besar. Banjir itu sebagai bentuk
peringatan bagi kaum Nuh yang tetap ingkar tidak mau beriman. Nuh
menjadi orang pertama yang membuat bahtera. Jika banjir besar sudah
datang, Allah Swt. menyuruh Nuh untuk mengajak kaumnya yang
beriman dan para hewan yang berpasangan naik ke dalam bahtera
itu.
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Di manakah Nuh Membuat Bahtera?
Ternyata Allah Swt. menyuruh Nuh membuat bahtera di atas sebuah
bukit. Bahtera itu dibuat dari pohon-pohon besar yang telah Nuh tanam
selama 40 tahun. Panjang bahtera itu 160 meter dan lebarnya 26,7
meter atau seluas 178 bus jika disatukan. Bahtera itu sangat besar dan
dibuat 3 tingkat. Tingkat paling bawah untuk para hewan buas. Tingkat
dua untuk hewan jinak, unggas, dan burung. Sedangkan tingkat tiga
untuk Nuh dan kaumnya yang beriman. Allah Swt. membimbing Nuh
saat membuat bahtera yang kuat untuk menghadapi topan dan banjir
besar.
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Kenapa Allah Menyuruh Nuh Membuat Bahtera?

Nabi

Nuh

Apakah Banjir Itu Benar-Benar Datang?

Siapakah Putra Nuh yang Ikut Tenggelam?
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Putra Nuh yaitu Sam, Ham, dan Yafits ikut bersama Nuh di dalam
bahtera. Sementara Kan’an putra Nuh, tewas tenggelam diterjang
banjir. Kan’an termasuk orang yang ingkar dan tidak mau ikut ke dalam
bahtera Nuh.

Agar tidak dimasuki air hujan dan banjir, Nuh menutup rapat bahteranya.
Karena ditutup rapat, Nuh tidak bisa melihat ke luar untuk mengetahui
apakah banjirnya sudah surut atau belum. Kemudian Nuh melepaskan
seekor burung merpati. Tak berapa lama burung merpati itu kembali
ke dalam bahtera. Dalam paruhnya ia menggigit ranting pohon dan
segenggam tanah di kakinya. Alhamdulillah, berarti itu tanda banjir
sudah surut. Bahtera Nuh kemudian berlabuh di bukit Juudy, di dekat
Armenia sekarang.
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Sesuai dengan janjinya kemudian Allah Swt. menurunkan hujan yang
sangat lebat. Dalam waktu singkat banjir pun datang. Selama 40 hari
40 malam banjir pun menenggelamkan semua gunung dan bukit-bukit
yang tinggi.Hanya Nuh bersama kaumnya yang beriman dan para
hewan di dalam bahtera yang bisa selamat.

Hud

Bahasa Apa yang Dipakai Hud untuk Berkomunikasi?
Hud adalah putra Sam bin Nuh dan cucu Nuh as. Ia menikahi
Melka binti Madai bin Japeth. Hud diyakini menjadi orang pertama
yang berkomunikasi menggunakan Bahasa Arab. Hud wafat pada
usia 472 tahun. Dimakamkan di bukit pasir merah, di wilayah
Hadramaut.
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Apa Keistimewaan Kaum Ad?
Tubuh kaum ‘Ad kuat dan tinggi besar. Saat itu tidak ada satu
kaum pun yang bisa menyamai kekuatan dan kehebatan kaum ‘Ad.
Mereka memiliki peradaban tinggi. Pandai bertani dan berternak.
Mereka tinggal di daerah yang sangat subur dan air melimpah.
Kekayaan mereka pun banyak tiada terkira. Dengan kekayaan
itu mereka pandai membangun gedung, rumah, dan istana yang
megah dan tinggi. Kaum ‘Ad terkenal cerdas. Mereka tinggal di
Kota Iram, antara negeri Oman dan Yaman sekarang. ***
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Nabi

Nabi

Hud

Namun, sayangnya. Mereka menjadi kaum durhaka yang tidak mau
beriman kepada Allah Swt. Mereka menjadi pelopor penyembah berhala
bernama Shamud, Shada, dan al-Haba. Mereka juga senang berperang
dan menganiaya kaum yang lain. Padahal Hud sudah sekian kali dan
sekian lama mengajak mereka beriman pada Allah Swt. Karena itulah
kemudian Allah Swt. menurunkan siksa bagi mereka. Selama 3 tahun
negeri itu didera dengan kemarau panjang yang mengerikan. Namun,
peringatan Allah Swt. itu sama sekali tidak membuat mereka bertobat
dan beriman kepada Allah Swt. Mereka tetap menyembah berhala.
Malah mereka menantang Hud untuk segera mendatangkan azab pada
mereka. Maka Allah pun akhirnya menurunkan siksa lain yang lebih
dahsyat.
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Azab Apa yang Allah Turunkan kepada Kaum Ad?
Sebelum bencana datang, Allah Swt. menyuruh Hud dan 7 orang
pengikutnya untuk pergi menyelamatkan diri ke Hadramaut. Setelah
dilanda kemarau panjang selama 3 tahun, tiba-tiba muncul awan hitam
di langit. Fahdad adalah seorang wanita yang pertama kali melihat
awan hitam itu.Dia langsung jatuh pingsan saking kaget dengan apa
yang dilihatnya. Setelah sadar, Fahdad bercerita pada orang-orang,
“Aku melihat awan hitam seperti meteor dari neraka. Awan hitam itu
dituntun seorang laki-laki!” ***
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Kenapa Allah Memusnahkan Kaum Ad?

Nabi

Hud

Allah Swt. lalu menggerakkan awan hitam tersebut selama 7 hari 8
malam berturut-turut.Dari awan hitam tersebut seketika keluar petirpetir yang dahsyat menerjang dan menghanguskan Kaum ‘Ad. Disusul
kemudian angin topan yang amat dingin dan kencang. Angin topan itu
serentak menyapu bersih dan menghancurkan semua gedung-gedung
megah di negeri itu. Tak ada yang selamat dan tersisa. Semua kaum
‘Ad yang durhaka hancur binasa. Inilah azab angin terdahsyat dalam
sejarah yang pernah terjadi di muka bumi. Hanya Hud dan kaumnya
yang beriman saja yang selamat dari azab Allah Swt. yang amat
mengerikan itu.
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Dalam Al Qur’an bekas negeri kaum ‘Ad itu disebut Ahqaf atau bukit
pasir. Setelah bencana tersebut, kini negeri kaum ‘Ad itu tertimbun
pasir di dalam perut bumi sedalam 12 meter. Hud hidup sekitar tahun
tahun 2450-2320 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2400 SM.
Sementara ia wafat pada usia 472 tahun. ***

Copyright © All Rights Reserved/Penerbit: Cikal Aksara & cbmagency.com

Naskah: Nurul Ihsan/Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi/Desain Layout: Yuyus Rusamsi

Berapa lama Azab Itu Diturunkan Allah?

Nabi

Saleh

Kaum Tsamud tinggal di Kota Hijir, antara daerah Suriah dan Arab
Saudi sekarang. Mereka pandai membangun rumah dan bangunan
yang indah, megah, dan kokoh dengan memahatnya dari batu
gunung. Mereka hidup makmur dengan harta kekayaan yang
melimpah ruah. Namun sayangnya. Mereka ingkar pada Allah
Swt. Mereka malah menyembah patung-patung buatan mereka
sendiri. Allah Swt. kemudian mengutus Saleh untuk mengajak
mereka beriman pada Allah Swt. Saleh hidup sekitar tahun 21502080 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2100 SM.
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Dari Manakah Asal Unta Ajaib Saleh?
Kaum Tsamud yang ingkar pada Allah Swt. meminta pada Saleh
untuk menunjukkan sebuah mukjizat. Saleh pun memohon pada
Allah Swt. untuk mendatangkan seekor unta. Allah Swt. pun
mengabulkan permohonannya. Tiba-tiba sebuah batu di hadapan
mereka, mendadak terbelah dua. Seketika dari dalam batu itu
muncul seekor unta betina. Semua orang yang menyaksikan
peristiwa itu terpana. Maka sejak kejadian itu, ada sebagian kaum
Tsamud yang beriman kepada Allah Swt. Namun, selebihnya masih
saja tetap durhaka. ***
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Apa Keistimewaan Kaum Tsamud?

Nabi

Saleh

Apa Keistimewaan Unta Saleh itu?

Siapakah Pembunuh Unta Saleh?
Ada 2 orang laki laki dari Kaum Tsamud bernama Mushadda’ bin Muharrij
dan Gudar bin Salif yang memanah unta ajaib itu hingga mati. Setelah
berhasil membunuh unta ajaib itu, mereka diberi hadiah besar dari
pemuka kaum Tsamud.

www.ebookanak.com

Kemanakah Anak Unta Ajaib Pergi?
Saleh sangat terpukul setelah mengetahui kematian induk unta
ajaibnya. Beberapa saat setelah induknya mati, tiba-tiba anak unta
ajaib kembali masuk ke dalam batu yang pernah mengeluarkan induk
unta ajaib. ***

Copyright © All Rights Reserved/Penerbit: Cikal Aksara & cbmagency.com

Naskah: Nurul Ihsan/Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi/Desain Layout: Yuyus Rusamsi

Selama hidupya, unta itu mengeluarkan susu yang tidak pernah
habis. Meski pun telah diminum oleh ribuan orang. Pada hari ketiga
kemunculannya, unta itu sempat melahirkan seekor anak unta. Namun,
sayangya. Sekelompok kaum Tsamud yang membenci Saleh kemudian
beramai-ramai membunuh induk unta ajaib itu.

Nabi

Saleh
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“Allah tidak akan membiarkan kalian. Tunggulah pada hari keempat
Allah akan menurunkan azab pada kalian!” seru Saleh pada kaum
Tsamud yang ingkar. Karena takut dengan ancaman Saleh, kaum
Tsamud lalu berencana akan melenyapkan Saleh. Sebelum rencana
itu terjadi, Allah Swt. segera menjatuhkan batu-batu besar ke arah
mereka. Mereka pun akhirnya mati binasa. Sementara Saleh dan
sekitar 120 orang pengikutnya segera meninggalkan Kota Hijir menuju
Ramlah, Palestina.

Kaum Tsamud kian khawatir dengan ancaman Saleh. Tiga hari sebelum
azab datang,terjadi hal aneh pada wajah mereka. Pada hari pertama,
wajah orang-orang Tsamud menjadi kekuning-kuningan. Sedangkan
pada hari kedua, wajah mereka berubah kemerah-merahan.Sementara
wajah mereka menjadi kehitam-hitaman pada hari ketiga.Hari yang
dijanjikan pun tiba. Pada hari keempat, Allah Swt. menurunkan petir
yang menghancurkan kota Hijir dan kaum Tsamud hingga rusak binasa.
***
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Azab Apa yang Allah Turunkan Setelah Kematian Unta Ajaib?

Nabi

Ibrahim
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Pada saat Ibrahim masih dalam kandungan ibunya, Raja Namrudz
mengumumkan untuk membunuh siapa saja bayi laki-laki yang
lahir di Babilonia. Soalnya, Raja Namrudz bermimpi bahwa kelak
akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan merebut kekuasaannya.
Hajar, ayah Ibrahim kemudian menyembunyikan istrinya di dalam
sebuah gua. Tanpa diketahui siapapun, istrinya akhirnya melahirkan
Ibrahim di dalam gua itu. Karena takut diketahui pasukan Raja
Namrudz, orangtua Ibrahim lantas meninggalkan bayi Ibrahim
sendirian di dalam gua. Saat ditinggal di dalam gua, setiap lapar
dan haus, Ibrahim mengisap ibu jarinya yang memancarkan air
susu yang manis. Sementara jari-jari lainnya mengandung madu
dan keju.
Ibrahim hidup sekitar tahun 1997-1822 SM dan diangkat menjadi
nabi pada tahun 1900 SM. Karena memiliki banyak keistimewaan
dan kesabaran, Nabi Ibrahim termasuk salah satu dari 5 nabi ulul
azmi. ***
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Kenapa Ibrahim Dilahirkan di dalam Gua?

Nabi

Ibrahim

Saat malam kelahiran Ibrahim, berhala-berhala berjatuhan. Mahkotamahkota terlepas dari kepala para raja. Bahkan, balkon istana Raja
Namrudz pun roboh berjatuhan. Selama setahun Ibrahim tinggal
di dalam gua. Namun setiap bulan, pertumbuhan badannya seperti
anak usia setahun. Sehingga saat keluar gua pada bulan kedua belas,
tubuhnya sudah seperti anak berusia 12 tahun.
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Kenapa Ibrahim Dibakar Raja Namrudz?
Suatu ketika, Ibrahim menghancurkan 72 patung milik penduduk
Babilonia dengan kapak. Ia hanya membiarkan 1 patung yang paling
besar. Kapaknya lalu ia kalungkan pada patung itu. Raja Namrudz pun
murka dan segera menyuruh pasukannya untuk membakar Ibrahim.
Mereka mengumpulkan kayu bakar selama 3 bulan sampai menumpuk
setinggi gunung. Api pun dinyalakan di atas kayu bakar. Lalu pengawal
Raja Namrudz melemparkan Ibrahim ke dalam kobaran api yang
menjilat-jilat setinggi gunung. Dengan seizin Allah Swt., Ibrahim
selamat tidak terbakar sedikit pun. Allah Swt. mendinginkan api itu
dengan menciptakan mata air dan pohon delima di dekatnya. ***
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Peristiwa Apa yang Terjadi Saat Ibrahim Lahir?

Nabi

Ibrahim
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Ibrahim memiliki 12 ribu kawanan kambing. Setiap kawanan kambing
dijaga oleh seekor anjing yang berpakaian sutera berwarna dan dikalungi
rantai emas. Ibrahim termasuk salah satu nabi kaya raya. Ia pun tidak
pernah makan, kecuali bersama tamunya. Jika menjelang sore tidak
ada tamunya yang berkunjung ke rumah, Ibrahim akan berjalan jauh
untuk mencari orang yang bisa diajak makan bersamanya. Ia pun
dikenal sebagai orang yang pertama menjamu tamu.

Ibrahim adalah satu di antara 5 nabi yang senang menerima dan
menghormati tamu. Selain Daud, Sulaiman, Ayyub dan Nabi Muhammad.
Namun suatu hari, Ibrahim menolak seorang tamu beragama majusi
datang ke rumahnya. Ibrahim hanya menerima tamu yang beriman
pada Allah Swt saja. Dengan sedih orang majusi berusia 70 tahun itu
pulang. Tiba-tiba Allah Swt. menyuruh Malaikat Jibril menegur sikap
Ibrahim seperti itu. Ibrahim pun segera memanggil orang majusi itu
untuk datang kembali bertamu ke rumahnya. ”Atas perintah Tuhanku,
engkau sekarang boleh bertamu ke rumahku....” Orang majusi itu
jadi terharu karena kebaikan Allah Swt. pada dirinya. Akhirnya, orang
majusi itu segera beriman pada Allah Swt. ***

Copyright © All Rights Reserved/Penerbit: Cikal Aksara & cbmagency.com

Naskah: Nurul Ihsan/Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi/Desain Layout: Yuyus Rusamsi

Apakah Pekerjaan Ibrahim?

Nabi

Ismail

Sepeninggal Ibrahim, Ismail kecil kehausan dan kelaparan. Ia
menangis meronta-ronta. Bunda Hajar bingung. Makanan dan
minuman sudah habis. Air susunya juga sudah tidak bisa keluar
lagi. Sementara di tempat itu tak ada sedikit pun yang bisa dimakan
dan diminum. Tempat itu pun amat sepi. Hajar pun berlari ke
sana ke mari. Bolak-balik hingga 7 kali putaran antara bukit Safa
dan Marwah untuk mencari air. Pada saat kebingungan tersebut,
tiba-tiba muncul Malaikat Jibril menolongnya. Dengan sayapnya
Malaikat Jibril lalu menggali tanah. Dan Tiba-tiba…. SUUUUR!
Muncul sebuah sumber air memancar deras dan amat jernih dari
dalam tanah. Malaikat Jibril berseru, “Zam-Zam! Zam-Zam!” Artinya
berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi sebuah mata air.
Alhamdulliah, Bunda Hajar dan Ismail pun segera meminum air
itu sampai hilang rasa dahaganya. Air itu pun kemudian dikenal
sebagai air zam zam.

Apa Keistimewaan Air Zamzam?
Sejak dulu sampai sekarang, sumber mata air zamzam tidak
pernah berkurang, apalagi kering. Setelah ada mata air zamzam,
maka tempat yang awalnya sepi dan kering kerontang itu, pelanpelan berubah menjadi tempat yang ramai dan subur. ***
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Bagaimana Terjadinya Air Zam-zam?

Nabi

Ismail
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Suatu malam, Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah Swt. untuk
mengurbankan Ismail, putranya. Ismail yang baru berusia 9 tahun
harus dikurbankan dengan cara disembelih. Dengan ikhlas dan tegar,
Ismail menerima perintah Allah Swt itu. Maka Ibrahim pun segera
membawa Ismail untuk dikurbankan ke sebuah bukit di Mina. Ketika
Ibrahim akan mengurbankan Ismail, tiba-tiba iblis datang menggoda
Ismail. Lalu Ismail mengambil beberapa batu dan melemparkannya
ke arah iblis. Pletak! Batu itu mengenai mata kiri iblis hingga buta.
Dengan kecewa iblis pun pergi. Ia gagal menggoda Ismail. Nah, itulah
asal mula kewajiban melempar jumrah bagi jamaah haji.
Perintah pengurbanan Ismail semata-mata untuk menguji ketaatan
kedua hamba Allah itu melaksanakan perintah-Nya. Dengan seizin Allah
Swt. kemudian pedang itu mendadak tumpul sehingga Ibrahim sama
sekali tidak bisa menyembelih Ismail. Meski Ibrahim telah mencoba
menyembelih Ismail berkali-kali. Padahal pedang itu sangat tajam dan
bisa mudah membelah batu dengan sekali tebasan. Pada saat Ibrahim
kebingungan, tiba-tiba Allah Swt. menyuruh malaikat menggantikan
pengurbanan Ismail dengan seekor domba dari surga. Domba itu dulu
pernah dikurbankan oleh Habil putra Adam. Sejak peristiwa itulah
kemudian dikenal ibadah qurban dan rutin dilaksanakan oleh umat
Islam setiap tahun pada bulan Dzulhijjah hingga sekarang. ***
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Kenapa Pedang Ibrahim Menjadi Tumpul?

Nabi

Ismail

Allah Swt. kemudian menyuruh Ibrahim bersama Ismail untuk
membangun ka’bah di Mekah. Lalu keduanya bergotong-royong
membangun ka’bah dari batu-batu besar. Pada saat itu ada sebuah
batu besar yang menjadi injakan Ibrahim saat menyusun batu-batu
menjadi bangunan ka’bah. Dengan mukjizat dari Allah Swt., telapak
kaki Ibrahim sampai membekas di atas batu itu. Batu itu pun kini
dikenal sebagai maqam Ibrahim. Tempat itu kini menjadi tempat shalat
para jamaah haji.
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Ismail hidup sekitar tahun 1911-1779 SM dan diangkat menjadi nabi
pada tahun 1850 SM. Ismail dua kali menikah dan dikaruniai 12 putra
dan seorang putri. Dari keturunannya itu kelak lahir Nabi Muhammad
Saw. Ismail wafat pada tahun 1779 SM di Mekkah. ***
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Kenapa disebut Maqam Ibrahim?

Nabi

Luth

Kaum sodom sudah lama durhaka pada Allah Swt. Kedurhakaan
mereka yang paling nyata adalah saling menyukai sesama jenis.
Laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan.
Meski Luth sudah berdakwah siang malam, tapi hanya segelintir
Kaum Sodom yang mau beriman pada Allah Swt. Walihah, Istri
Luth sendiri ternyata salah seorang yang durhaka juga.
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Siapa 3 Pemuda yang datang ke rumah Luth itu?
Suatu hari, ada tiga pemuda tampan bertamu ke rumah Luth.
Karena ketampanan mereka, maka Kaum Sodom meminta Luth
untuk menyerahkan ketiga pemuda itu kepada mereka. Luth
menolak permintaan mereka. Dengan penuh kemarahan mereka
mendatangi rumah Luth. Tapi saat Kaum Sodom masuk ke dalam
rumah Luth. Tiba-tiba muncul sinar yang amat menyilaukan
mereka. Dalam sekejap mereka mengalami kebutaan. Ternyata
ketiga pemuda tampan itu adalah tiga malaikat utusan Allah
Swt. yang menyamar menjadi tiga orang pemuda yang tampan.
Ketampanan mereka ternyata menarik perhatian kaum Sodom.
Kaum Sodom meminta Luth menyerahkan kedua pemuda itu.
***
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Kenapa Allah Menimpakan Bencana pada Kaum Sodom?

Nabi

Luth

Kedua pemuda itu diutus Allah Swt. untuk menemui Luth. Mereka
memberitahu Luth bahwa Allah Swt. akan menurunkan bencana
dahsyat di negeri Sodom. “Ajaklah keluargamu dan pengikutmu yang
beriman pergi ke tempat yang aman pada malam hari. Tapi, ingat.
Kalian jangan pernah melihat ke belakang apapun yang terjadi.”
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Kenapa Dilarang Menoleh Ke Belakang?
Maka selepas tengah malam. Luth bersama keluarga, dua putrinya,
dan pengikut setianya segera pergi meninggalkan kota Sodom. Mereka
tidak boleh menoleh ke kanan ke kiri ataupun ke belakang. Namun
istri Luth melanggar perintah malaikat. Ia penasaran dan menoleh ke
belakang. Ia mendadak terpana. Tubuhnya menjadi kaku. Ia benarbenar ngeri melihat sebuah bencana yang amat dahsyat sedang terjadi
di kota Sodom. Bangunan, manusia, dan semua yang ada di Kota Sodom
hancur binasa terkena hujan batu dan petir. Kemudian gempa dahsyat
mengguncang Kota Sodom. Pada waktu subuh, bumi pun terbelah
sehingga menelan kota Sodom, termasuk istri Luth. ***

Copyright © All Rights Reserved/Penerbit: Cikal Aksara & cbmagency.com

Naskah: Nurul Ihsan/Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi/Desain Layout: Yuyus Rusamsi

Apa Maksud Kedatangan Dua Pemuda Tampan Itu?

Nabi

Luth

Kota Sodom kini menjadi laut mati atau Danau Luth. Laut Mati itu
muncul akibat gempa bumi dahsyat yang terjadi di Kota Sodom pada
masa Luth. Kota itu ditelan bumi sampai kedalaman 400 m di bawah
permukaan laut. Di tepi laut Mati terdapat lembah Sidim. Di sana masih
tersisa bekas bangunan-bangunan kaum Sodom. Daerah itu terdapat
antara Palestina dan Yordania sekarang.
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Luth hidup sekitar tahun 1950-1870 SM dan diangkat menjadi nabi pada
tahun 1900 SM. Ia ditugaskan berdakwah kepada kaum yang tinggal
di negeri Sadum, Syam, Palestina. Luth masih keponakan Ibrahim. Ia
wafat di Desa Shafrah di Syam, Palestina. ***
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Kenapa Disebut Laut Mati?

Nabi

Ishaq

Istri Ibrahim yang pertama bernama Sarah.Setelah menikah sekian
lama, Sarah belum juga memiliki keturunan. Kemudian Sarah menyuruh
Ibrahim menikahi budaknya bernama Hajar. Hajar adalah seorang
budak pemberian raja Mesir kepada Ibrahim. Setelah menikah dengan
Hajar barulah Ibrahim memiliki putra, bernama Ismail. Kelak Ismail
diangkat Allah Swt. menjadi nabi sebagai penerus dakwah Ibrahim.
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Suatu hari, Ibrahim kedatangan 2 orang tamu misterius. Meskipun
disuguhi aneka makanan dan minuman yang lezat, namun mereka
enggan menyantapnya sedikit pun. Setelah diselidiki, ternyata keduanya
malaikat yang menyamar menjadi manusia. Mereka diutus Allah
Swt. untuk mengabarkan pada Ibrahim bahwa Sarah akan memiliki
keturunan. ***
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Siapa Tamu Aneh yang Enggan Makan?

Nabi

Ishaq

Pada saat mendengar kabar itu, Sarah pun tersenyum tak percaya. Ia
merasa ragu bagaimana mungkin ia mengandung di usia sangat lanjut?
Namun dengan kekuasaan Allah Swt. kemudian Sarah mengandung
dan melahirkan seorang putra. Saat itu Sarah berusia 90 tahun dan
usia Ibrahim 100 tahun. Sarah pun kemudian menamai putranya Ishaq.
Nama itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti ‘tertawa gembira
seraya terkejut’. Ishaq lahir di kota Kana’an pada tahun 1761 SM.
Ishaq lahir pada saat Ismail berusia 14 tahun. Di kemudian hari, Ishaq
menurunkan beberapa nabi dan rasul Bani Israil. Di antaranya Yaqub,
Ayyub, Yusuf, serta Musa.
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Apakah Ishaq Mencari Calon Istrinya Sendiri?
Ibrahim menyuruh pelayannya untuk mencarikan istri untuk Ishaq.
Calon istri Ishaq harus dari bangsanya sendiri, bukan dari bangsa
lain. Ibrahim memberikan 10 ekor unta yang dimuati banyak barang
berharga. Kemudian pelayannya pergi ke Fadama A’raam, sebuah
daerah di Irak, tempat asal kelahiran Ibrahim dulu. Di sana pelayan itu
kemudian bertemu dengan seorang gadis baik hati bernama Rifqa binti
Batnail bin Nahur bin Tarih. Pelayan itu langsung memasangkan sebuah
cincin emas dan dua belah gelang ke tangan Rifqa. Dengan senang hati
dan penuh syukur, akhirnya Rifqa dinikahi Ishaq pada tahun 2088 SM.
***
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Kenapa Dinamai Ishaq?

Nabi

Ishaq

Setelah 20 tahun pernikahannya, Ishaq baru memiliki 2 orang putra
kembar bernama Ishu dan Yaqub. Saat lahir Yaqub memegangi kedua
kaki Ishu sehingga dinamai Yaqub. Ishaq lebih menyayangi Ishu karena
yang pertama lahir. Ishu menurunkan nenek moyang bangsa Romawi.
Sementara bunda Rifqa lebih menyayangi Yaqub karena ia anak bungsu.
Namun Ishu tidak menyenangi Yaqub karena Yaqub pernah didoakan
secara khusus oleh Ishaq, sementara dirinya tidak.
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Suatu hari, Ishaq memanggil kedua putranya untuk berdoa, namun
hanya Yaqub yang datang. Saat itu Ishu sedang pergi berburu. Ishaq
lalu membacakan doa untuk Yaqub, “Semoga Allah memberikan
embun dari langit dan kekayaan dari bumi. Hendaklah semua orang
tunduk kepadamu agar engkau menjadi tuan atas mereka dan atas
saudaramu.”

Ishaq hidup sekitar tahun 1761 SM - 1638 SM. Sebelum wafat, Ishaq
masih sempat berdialog dengan Malaikat Izrail. “Wahai Izrail, apakah
Allah mengutusmu untuk mencabut nyawaku?” tanya Ishaq. “Benar.
Aku datang hendak membawamu ke surga.” Ishaq tersenyum bahagia.
Setelah Ishaq mendoakan Ya’kub, dengan sangat lembut Malaikat Izrail
mencabut nyawanya. Ishaq wafat pada usia 180 tahun di Kota Jirun,
Madinah. Ishaq kemudian dimakamkan di gua dekat makam Ibrahim,
ayahnya. ***
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Apa Penyebab Perselisihan Kedua Putra Ishaq?

Nabi

Ya’kub
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Ishaq menyarankan Yaqub untuk pergi mencari pamannya bernama
Laban. Ishaq khawatir dengan keselamatan Yaqub jika terus tinggal
bersama saudaranya itu. Maka Yakub pun pergi dari Palestina menuju
Babilonia. Di tengah perjalanannya ia tertidur dan bermimpi. Ya’kub
bermimpi melihat banyak malaikat turun ke bumi, mereka memuji
Allah Swt. dengan sangat merdu. Ya’kub sangat terpesona. Lalu dalam
mimpi itu Allah Swt. berpesan, “Wahai Ya’kub, sesungguhnya Aku akan
memberimu berkah. Engkau akan memiliki keturunan yang banyak,
yang akan menguasai bumi.” ***
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Apa Pesan Allah Swt. dalam Mimpi Yakub?

Nabi

Ya’kub

Kemudian Yaqub menikah dengan kedua putri paman Laban bernama Layya dan Rahiel secara bertahap. Untuk menikahi Rahiel, Paman Laban meminta syarat mas kawin yang unik. Yaitu Yaqub disuruh
menggembalakan domba milik paman Laban selama 7 tahun. Setelah
menikah dengan Layya, 7 tahun kemudian Yakub menikahi Rahiel dengan mas kawin yang serupa. Yaitu harus kembali bekerja selama 7
tahun menggembalakan domba milik Paman Laban.
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Setelah kedua putrinya menikah, lalu Paman Laban memberikan dua
budak perempuan untuk menemani Layya dan Rahiel. Dua budak
perempuan itu bernama Zulfa dan Balhah. Di kemudian hari, Layya
dan Rahiel meminta Yakub untuk menikahi Zulfa dan Balhah. Sehingga
Yaqub memiliki 4 istri.
Yakub dari Layya dikaruniai 6 putra dan 1 putri yaitu: Ruben, Syam’un,
Levi, Yahuda, Yasakir, Zabulon, dan Dinah. Sedangkan dari Rahiel
melahirkan 2 putra dan 1 putri: yaitu Yusuf, Benyamin dan Yathirah.
Sementara dari Zulfa dikaruniai dua putra: Jaad dan Asyir. Dan terakhir dari Balhah dikaruniai 2 putra, bernama Daan dan Naftali. ***
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Apa Mas Kawin Yakub Pada Istrinya?

Nabi

Ya’kub

Kenapa Yakub Dijuluki Israil?

Siapa Putra yang Lebih Disayangi Yakub?
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Di antara ke-12 putranya itu,Yakub lebih menyayangi dan memperhatikan
Yusuf dibandingkan putranya yang lain. Memang Yusuf memiliki akhlak
yang mulia, cerdas, dan berbakti pada oangtua. Di akhir hidupnya,
Yakub pun tinggal bersama Yusuf yang menjadi seorang pembesar
Mesir. Pada usia 147 tahun Yaqub wafat dan dimakamkan di Mesir.

Yakub hidup sekitar tahun 1837-1690 SM dan diangkat menjadi nabi
pada tahun 1750 SM. Semasa hidupnya, Yakub pernah kehilangan
penglihatannya. Hal itu karena Yakub terus-menerus bersedih dan
menangis memikirkan nasib Yusuf yang hilang. Saat itu, Yusuf diajak
saudara-saudaranya pergi ke suatu tempat. Kemudian saudaranya
itu menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka lalu melapor kepada
Yaqub bahwa Yusuf meninggal diterkam hewan buas ketika diajak
bermain di hutan. Dengan seizin Allah, di kemudian hari Yaqub bisa
bertemu kembali dengan Yusuf. Dan Yaqub pun bisa melihat setelah
kedua matanya diusap oleh pakaian Yusuf. ***
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Selagi muda, Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari. Maka
ia pun dijuluki ‘israil’ yang artinya ‘yang berjalan di malam hari’. Dari
keturunan Yakub kemudian lahir kaum Bani Israil dan banyak terlahir
para nabi dan rasul. Yaitu Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman,
Yunus, Zakariya, Yahya, dan Isa.

Nabi

Yusuf
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Yusuf hidup sekitar tahun 1745-1635 SM. Suatu malam, Yusuf
bermimpi melihat matahari, bulan, dan sebelas bintang bersujud
kepadanya. Yusuf sangat bingung, lalu ia menceritakan mimpinya
kepada ayahnya. “Jangan ceritakan mimpimu kepada kakakmu,
nanti mereka mencelakaimu. Engkau akan menjadi manusia yang
istimewa,” begitu pesan Ya’kub kepada Yusuf. Setelah bunda Rahiel
meninggal, Ya’kub lebih mengutamakan dan menyayangi Yusuf.
Sehingga semua kakak Yusuf cemburu dan merasa diperlakukan
tidak adil oleh ayahnya. Hanya Benyamin, adik kandungnya yang
tidak cemburu pada Yusuf. ***
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Kenapa Yusuf harus Merahasiakan Mimpinya?

Nabi

Yusuf

Awalnya, Yusuf akan dicelakakan sampai meninggal. untungnya, ada
Yehudza kakak ke-4 Yusuf yang masih menaruh belas kasihan pada
Yusuf. Sesuai rencana kesepuluh kakak Yusuf mengajaknya berlomba
lari. Hingga sampai di suatu tempat yang jauh, sesuai saran Yahudza
mereka membuang Yusuf ke dalam sumur yang terletak di persimpangan
jalan tempat kafilah-kafilah dagang dan para musafir beristirahat.
“Dia tidak akan mati. Nanti akan ada kafilah yang menemukannya,”
ujar Yahudza kepada kakak-kakaknya. Mereka kemudian melaporkan
kepada ayahanda Yakub bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Dengan
sedih Ya’kub menangis. Ia amat kehilangan Yusuf. Namun hati kecilnya
mengatakan Yusuf masih hidup dan dilindungi Allah Swt.
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Siapa yang Menyelamatkan Yusuf?
Yusuf ditemukan oleh rombongan pedagang ketika timba sumur yang
mereka angkat digantungi oleh Yusuf. Lalu mereka menjual Yusuf kepada
Qithfir Al Aziz, seorang raja Mesir. Dengan penuh kasih sayang, Qithfir
membesarkan usuf hingga tumbuh menjadi pemuda yang tampan.
Namun istri Qithfir, bernama Zulaikha diam-diam menaruh hati kepada
Yusuf. Yusuf yang teguh keimanannya, tidak pernah tergoda bujuk rayu
Zulaikha. Karena tidak pernah bisa menggoda Yusuf, akhirnya Zulaikha
kesal dan memfitnah Yusuf.
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Apa Yusuf Bisa Selamat dari dalam Sumur?

Nabi

Yusuf
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Untuk memfitnah Yusuf, Zulaikha melaporkan kepada suaminya
kalau Yusuf telah menggodanya. Meski tak bersalah, Yusuf kemudian
dipenjara. Saat di penjara itulah Allah Swt. mengangkat Yusuf menjadi
nabi pada tahun 1715 SM. Yusuf ditugaskan berdakwah kepada kaum
Kan’an dan Hyksos di Mesir.

Yusuf pandai menafsirkan mimpi dan berwajah amat rupawan. Suatu
malam raja bermimpi yang sama berkali-kali. Raja bermimpi melihat
7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Raja juga bermimpi
melihat 7 butir gandum hijau dan 7 butir gandum kering. Hanya Yusuf
yang bisa menfsirkan arti mimpi itu. Yusuf menjelaskan, “7 tahun ini
perbanyaklah persediaan makanan, karena kerajaan akan dilanda
musim kemarau panjang selama 7 tahun. Lalu akan datang hujan
yang menyuburkan tanah, persiapkanlah bibitnya.” Karena berhasil
menafsirkan mimpi, maka Yusuf pun dibebaskan dari penjara. Bahkan
ia kemudian diangkat menjadi salah seorang pembesar kerajaan. Di
kemudian hari, Yusuf dikaruniai 2 putra dan 1 putri dan ia wafat di
Nablus Palestina. ***
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Kenapa Yusuf Dipenjara?

Nabi

Syuaib

Syuaib hidup sekitar tahun 1600 SM - 1500 SM. Ia masih keturunan
Luth. Ibu Syuaib adalah putri Luth. Syuaib diangkat Allah Swt.
menjadi nabi pada tahun 1550 SM. Allah Swt. mengutus Syuaib
berdakwah ke negeri Madyan. Penduduk Madyan berasal dari suku
Arab. Mereka tinggal di Ma’an, suatu daerah di perbatasan Suriah.
Mereka dikaruniai tanah yang subur oleh Allah Swt. sehingga
mereka bisa bercocok tanam. Mereka pun hidup makmur. Tapi
mereka tetap tidak mensyukuri nikmat Allah Swt. tersebut.

Apa Nama Pohon yang Suka Disembah Kaum Madyan?
Syuaib sedih melihat kaum Madyan menyembah Aikah, sebidang
tanah yang ditumbuhi beberapa pohon lebat. Kehidupan kaum
Madyan yang bergantung pada pertanian dan perkebunan
membuat mereka sangat dekat dengan tanah tersebut.
Mereka menganggap semua kekayaan dan kemakmuran
berasal dari sebidang tanah itu. Sejak itulah mereka
meminta pertolongan dan bahkan menyembah
aikah seperti tuhan. ***
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Di Negeri Manakah Syuaib diutus Allah?

Nabi

Syuaib

Tanpa kenal lelah Syuaib mendatangi pasar tempat penduduk Madyan
melakukan jual beli. Syuaib tak pernah putus asa menasehati para
pedagang, “Wahai kaum Madyan, lakukan jual beli dengan adil. Jangan
menipu. Jangan kalian mengurangi takaran timbangan!” Namun
pedagang itu tak pernah mau mengikuti seruan Syuaib. Mereka
jika membeli menggunakan alat ukur yang besar, dan jika menjual
menggunakan alat ukur yang kecil.
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Kenapa Syuaib Mengajak Pengikutnya Pergi?
Pengikut Syuaib banyak yang dianiaya oleh kaum Madyan. Rumah
dan harta mereka dibakar dan dihancurkan. Karena keselamatan
pengikutnya sudah sangat terancam, kemudian Syuaib mengumpulkan
pengikutnya. Pengikutnya diajak pergi keluar dari kota Madyan.
Penguasa kota Madyan senang melihat Syuaib dan pengikutnya pergi
meninggalkan kota Madyan. Mereka malah menantang Syuaib, “Wahai
Syuaib! Datangkan azab dari Tuhanmu! Kami tidak takut!” ***
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Perbuatan Buruk Apa yang Suka Dilakukan Kaum Madyan ?

Nabi

Syuaib
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Syuaib berdoa kepada Allah Swt. agar menurunkan azab pada kaum
Madyan. Allah Swt. mengabulkan doa Syuaib dan menimpakan
azab melalui beberapa tahap. Udara di negeri kaum Madyan tibatiba mendadak panas menyengat tak terkira. Meski sudah minum
yang banyak, mereka tetap kehausan. Kulit mereka memerah dan
tenggorokan mereka mengering. Tanah pertanian mereka menjadi
kering-kerontang. Tiba-tiba muncul awan hitam menutupi negeri Madyan.
Penduduk Madyan berhamburan keluar rumah. Mereka dengan penuh
suka cita berlindung dan berteduh di bawah awan hitam itu. Mereka
mengira akan turun hujan. Namun, Blaaar! Blaaar! Tiba-tiba muncul
petir menyembur dari balik awan dan langsung menyambar mereka!
Kemudian disusul gempa dahsyat mengguncang negeri Madyan. Hanya
dalam sekejap mata, kaum Madyan pun musnah binasa.

Syuaib terkenal mahir dalam berpidato. Nama Syu’aib berarti “yang
menunjukkan jalan kebenaran”. Syuaib merupakan 1 dari 4 nabi yang
berasal dari bangsa Arab. Makam Nabi Syu’aib terdapat di Yordania.
***
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Azab Apa yang Allah Timpakan pada Kaum Madyan?
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Nabi

Ayub

Ayyub dikenal sebagai orang yang sangat sabar dan ikhlas saat ditimpa
musibah. Tak pernah mengeluh sedikit pun kepada Allah Swt. Iblis
pun sangat geram melihat keteguhan hati Ayyub seperti itu. Ia sangat
ingin menyesatkan Ayyub. “Aku ingin menggoda Ayyub di luar batas
kemampuan manusia,” ucap iblis penuh kebencian.

Bagaimana cara Iblis Menyesatkan Ayyub?
Iblis lalu memusnahkan semua kekayaan Ayyub. Ribuan binatang
ternaknya mati seketika. Lumbung gandumnya habis terbakar dan
ladang perkebunannya mengering. Ayyub pun jatuh miskin dan hidup
sengsara. Namun Ayyub tetap sabar menerima cobaan itu. Melihat
keteguhan Ayyub, amarah Iblis memuncak. Iblis lalu melenyapkan
keturunan, keluarga, dan rumah Ayub. Iblis juga menghancurkan tempat
tinggal putra-putri Ayub dan para pembantunya sampai meninggal.
Namun Ayyub tetap tabah, tidak mengeluh
sedikit pun. Musibah yang amat besar
itu sama sekali tidak menggoyahkan
keimanan Ayyub. Ia terus berzikir
dan memohon perlindungan kepada
Allah Swt. ***
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Kenapa Iblis Geram pada Ayyub?

Nabi

Ayub

Iblis kehabisan akal. “Tidak ada lagi yang tersisa kecuali tubuh Ayyub,”
Lalu iblis meniupkan penyakit yang parah kepada Ayyub. Penyakit yang
mengerikan, kulit dan tubuh Ayyub sampai melepuh. Badannya panas
tinggi. Tubuhnya kurus kering. Badannya mengeluarkan bau yang
busuk.
Sekitar 18 tahun lamanya Ayyub menderita penyakit amat berat itu.
Ayyub pun sampai diasingkan oleh tetangga dan kaumnya yang dulu
sangat dekat dengannya. Dengan penuh ketegaran Ayyub menerima
semua cobaan itu. Bahkan ia semakin cinta dan dekat pada Allah
Swt.
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Apa Istri Ayyub masih Bisa Bersabar?
Setelah ditimpa berbagai musibah berat, lama-lama kesabaran istri
Ayyub, Rahmah, mulai goyah. Ia mengeluh atas penderitaannya. Ayyub
mengingatkan istrinya, bahwa dirinya telah digoda setan. Lalu Ayyub
bersumpah, “Wahai Rahmah, nanti aku akan memukulmu seratus kali
jika aku sembuh.” ***
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Penyakit apa yang Diderita Ayyub?

Nabi

Ayub
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Kondisi Ayyub kian lemah. Suatu hari Ayyub menerima petunjuk dari
Allah Swt. untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba tanpa
diduga. Mendadak muncul air yang amat segar dan jernih. Ayyub pun
langsung mandi dan meminum airnya. Subhanallah. Dengan seizin
Allah Swt. setelah mandi dan minum air itu, penyakit di dalam tubuh
Ayyub seketika hilang. Kini kulitnya menjadi halus dan tampak lebih
muda. Rahmah pun sampai takjub melihatnya.

Setelah sembuh, Ayyub melaksanakan janjinya, yaitu memukul Rahmah
yang pernah mengeluh. Ayyub memukul istrinya dengan seikat rumput.
Mereka kembali hidup bahagia dan kembali dikaruniai beberapa putra
yang beriman. Salah satu putranya yang bernama Basyar atau Dzulkifli
kelak terpilih menjadi seorang nabi. Ayyub hidup sekitar tahun 1540 1420 SM dan berdakwah kepada Bani Israil dan Kaum Amoria (Aramin)
di Haran, Syam. Ayyub diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 SM. Ia
mempunyai 26 anak dan wafat di Huran, Syam. ***

Copyright © All Rights Reserved/Penerbit: Cikal Aksara & cbmagency.com

Naskah: Nurul Ihsan/Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi/Desain Layout: Yuyus Rusamsi

Obat Apa yang Menyembuhkan Penyakit Ayyub?

Nabi

Dzulkifli
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Dzulkifli atau nama aslinya Basyar adalah salah seorang
putra Ayyub.Suatu ketika raja Israil di Syams, Damaskus,
bernama Ilyasa, sudah berusia lanjut. ia sudah tidak mampu
lagi menjalankan pemerintahan dengan baik. Lalu sang Raja
mengumpulkan rakyatnya untuk mengangkat raja baru sebagai
pengganti dirinya. Raja baru itu harus sanggup melaksanakan
3 syarat selama hidupnya. Yaitu sanggup berpuasa pada siang
hari, beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan marah.
Tidak seorang pun sanggup menjalankan syarat-syarat tersebut.
Ternyata hanya Basyar yang sanggup melaksanakan ketiga syarat
tersebut. Itulah sebabnya, Basyar dipanggil Zulkifli, yang berarti
“orang yang sanggup memegang janji.”

Bagaimanakah Ibadah Dzulkifli?
Zulkifli telah terbiasa menjalankan ibadah seperti itu, sebelum dan
sesudah menjadi raja.Zulkifli kemudian menjadi raja Bani Israil
dan rajin beribadah serta ahli dalam memberi hukum. ***
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Kenapa Dipanggil Dzulkifli?

Nabi

Dzulkifli
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Suatu ketika, Zulkifli hendak beristirahat. Setan dengan wujud seorang
kakek datang ke dalam istana. Setan itu berpura-pura menjadi tamu dan
ingin memancing kemarahan Zulkifli. Sekalipun setan masuk dengan
cara memaksa, Zulkifli tetap bersabar dan menerimanya dengan sabar.
Setan mengadu kepada Zulkifli tentang kekejaman orang lain terhadap
dirinya. Namun Zulkifli menyuruhnya untuk datang besok malam
ketika kedua belah pihak sudah merasa siap untuk bertemu. Namun
setan mengingkarinya dan malah datang pagi hari. Keesokan harinya,
si kakek datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Maka
Zulkifli menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja. Si kakek
berjanji pada Zulkifli untuk datang pada malam hari. Namun ia tetap
mengingkarinya.
Pada hari ketiga, kakek itu datang lagi. Tapi pada saat itu ia menyelinap
menembus pintu dan menampakkan dirinya kepada Zulkifli dalam wujud
setan asli. Setan akhirnya gagal memperdayakan Zulkifli yang tetap
berpegang teguh pada janjinya untuk tidak marah. Karena keistimewaan
Zulkifli tersebut, maka Allah Swt.mengangkatnya sebagai nabi. ***
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Apa Tujuan Setan Menggoda Zulkifli?fi

Nabi

Dzulkifli
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Suatu ketika orang-orang durhaka memberontak kepada kerajaan
Zulkifli. Lalu Zulkifli menyeru pada rakyatnya agar memerangi orangorang durhaka itu. Namun rakyatnya takut mati sehingga tak seorang
pun yang mau berperang. “Wahai, Zulkifli kami baru mau berperang
jika Allah tidak mematikan kami....” pinta rakyat Zulkifli. Maka Zulkifli
pun berdoa dan Allah Swt. pun mengabulkan doanya. Pasukan Zulkifli
pun berhasil mengalahkan orang-orang durhaka. Sejak saat itu
kerajaan Zulkifli dan rakyatnya hidup tenteram dan damai. Namun
sejak rakyatnya berusia panjang, penduduk Negeri Syam jadi sangat
padat. Padahal setiap saat banyak bayi yang baru lahir, sementara
para orangtua tidak ada seorang pun yang meninggal. Akhirnya umat
Zulkifli pun mengakui kekeliruan mereka selama ini. Mereka pun lalu
meminta kepada Zulkifli untuk berdoa kepada Allah Swt., agar mereka
menjadi manusia biasa yang bisa meninggal kapan saja.

Zulkifli hidup sekitar 1500-1425 SM dan diutus kepada kaum Amoria di
Damaskus. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 SM. Ia memiliki
2 orang putra dan wafat ketika berusia 95 tahun di Damaskus, Syiria.
***

Copyright © All Rights Reserved/Penerbit: Cikal Aksara & cbmagency.com

Naskah: Nurul Ihsan/Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi/Desain Layout: Yuyus Rusamsi

Kenapa Rakyat Zulkifli Berumur Panjang?

Nabi

Musa

Di surga nanti Musa akan bersahabat dengan seorang penjual
daging. Musa pun kemudian menemui pemuda itu yang sedang
berjualan daging di kiosnya. Setiap sore ia baru pulang ke rumahnya.
Tanpa beristirahat sejenak pun, pemuda itu lalu pergi ke dapur.
Ia sibuk memasak dan menyiapkan makanan untuk ibunya yang
sudah tua. Dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, ia merawat
dan melayani semua kebutuhan ibunya. Dari mulai membasuh
tangan dan kakinya, sampai menyuapi makanan.
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Setelah beres disuapi, ibunya selalu mendoakan pemuda itu,
“Semoga Allah selalu memaafkanmu dan memberikanmu sahabat
di surga yang sederajat dengan Musa.” Itulah doa sang ibu yang
membuat pemuda itu menjadi istimewa. ***
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Siapa pemuda yang Menjadi Sahabat Musa di Surga?

Nabi

Musa

Suatu hari ada seorang yang amat miskin menemui Musa, “Wahai,
Musa, tolong sampaikan doaku ini kepada Allah Swt. Jadikanlah
aku orang yang kaya.” Musa berkata kepada orang itu, “Saudaraku,
perbanyak syukur kepada Allah Swt.” Si miskin itu berkata dengan
kesal, “Bagaimana aku mau banyak bersyukur. Aku sering kelaparan.
Pakaian yang aku gunakan pun hanya satu lembar ini saja!”
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Di lain waktu, datang orang kaya menemui Musa, “Wahai Musa, tolong
sampaikan kepada Allah Swt. Jadikanlah aku orang yang miskin. Hartaku
yang banyak malah mengganggu ibadahku.” Musa lalu berkata, “Wahai
saudaraku. Jika ingin hidup kekurangan, janganlah kamu bersyukur
kepada Allah Swt.” Mendengar itu si kaya tampak menangis terharu,
“Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Alah Swt? Begitu
banyak nikmat yang telah Allah Swt. berikan padaku selama ini....”
Kemudian sejak itu si kaya malah semakin kian kaya karena ia selalu
bersyukur. Sementara si miskin menjadi bertambah miskin karena
ia tidak pernah mau bersyukur. Allah Swt. malah mengambil semua
kenikmatan-Nya. Maka sekarang si miskin pun tidak memiliki sehelai
pakaian pun yang melekat di tubuhnya. ***
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Kenapa Orang Miskin Tambah Miskin?

Musa

Siapakah Makhluk yang Paling Khusuk Beribadah?
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Suatu hari, Musa bertemu dengan seekor burung yang beribadah
paling ikhlas dan khusuk. Ia tampak terus sibuk berzikir di atas sebuah
dahan besar yang menjulur ke pantai. “Aku sudah mulai berzikir sejak
diciptakan Allah,” jawab si burung pada Musa. “Wahai, burung. Apa ada
sesuatu yang engkau inginkan di dunia ini?” tanya Musa. “Aku hanya
ingin minum setetes air laut ini,” jelas si burung. “Tapi, aku tak ingin
kenikmatan air itu merusak kenikmatanku berzikir selama ini pada
Allah....” jelas si burung sambil kembali meneruskan zikirnya. Musa
kagum dengan ketakwaan dan ketaatan si burung itu pada Allah.

• Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja
Fir’aun. Ibunya bernama Yukabad dan ayahnya
bernama Imran bin Yashar.
• Raja Fir’aun seorang raja yang kejam. Waktu
itu Fir’aun memerintahkan pasukannya untuk
melenyapkan setiap bayi laki-laki yang lahir.
• Ketika Musa lahir, bayi Musa ditaruh di dalam peti
kemudian dihanyutkan ke sungai Nil.
• Peti itu ditemukan oleh Asyiyah istri Fir’aun.
Asyiyah dengan seizin Fir’aun merawat Musa.
• Musa hidup sekitar tahun 1527 SM – 1407 SM.
• Ia wafat pada usia 120 tahun.
• Musa digelari Kalimullah yang
artinya orang yang diajak
bicara oleh Allah.
• Dengan tongkatnya
Musa bisa membelah
laut merah untuk jalan
kaumnya menyeberang
saat dikejar Raja Fir’aun
dan pasukannya. ***
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Nabi

Harun

Harun mendampingi Musa menemui Fir’aun untuk meminta agar
Fir’aun melepaskan Bani Israil dari perbudakan. Harun selalu
mendampingi Musa ketika menyampaikan wahyu Allah Swt.
kepada Fir’aun.
Harun memiliki kemampuan berbahasa lebih fasih daripada Musa.
Karena itu, Musa memohon kepada Allah Swt. agar mengutus
Harun mendampinginya menemui Fir’aun.
Setelah melalui perjuangan amat berat dan terbebas dari
pengejaran Fir’aun dan pasukannya. Akhirnya Musa dan Harun
berhasil membawa keluar Bani Israil dari Mesir. Ketika Musa,
Harun, dan kaum Bani Israil sampai di daerah gunung Sinai. Musa
tiba-tiba diperintahkan Allah Swt. untuk meninggalkan Bani Israel
selama 40 hari. Lalu ia berpesan kepada Harun, “Wahai, Harun.
Aku harus menemui Allah untuk menerima kitab Taurat. Engkaulah
sekarang yang menjadi pemimpin Bani Israel selama aku pergi.”
Musa pun pergi naik gunung Thursina. ***
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Apa Tugas Harun Sepeninggal Musa?

Nabi

Harun
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Pada saat itu ada seorang durhaka bernama Samiri. Dulu ia penyihir
raja Fir’aun yang berpura-pura bertobat. Sepeninggal Musa, Samiri
pun menghasut Bani Israil. Tanpa sepengetahuan Harun, ia mengajak
Bani Israil untuk mengumpulkan perhiasan emas. Setelah terkumpul
kemudian perhiasan itu dilemparkan ke dalam sebuah tungku api yang
panas. Kemudian emas yang sudah dilebur itu dibuat sebuah patung
anak sapi betina. Agar bisa bersuara kemudian Samiri menaburkan
bekas jejak kuda Malaikat Jibril yang pernah memimpin Musa dan Bani
Israil ketika melewati Laut Merah. Setiap tertiup angin, patung anak
sapi betina itu bisa bersuara. Samiri pun berseru, “Inilah bentuk tuhan
kalian untuk disembah!”
“Wahai Bani Israel, janganlah kalian ikuti Samiri. Sapi itu hanya patung!
Allah lebih berkuasa dari patung itu,” cegah Harun. Namun banyak kaum
Israil yang sudah telanjur mengikuti ajakan Samiri. Setelah 40 hari,
Musa pun kembali menemui umatnya. Musa marah melihat kaumnya
sudah banyak yang ingkar. Saking marahnya, Musa sampai tak sengaja
melemparkan lembaran-lembaran taurat yang baru ia terima dari Allah
Swt. ***
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Siapakah Samiri Itu?

Nabi

Harun
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Dengan penuh kemarahan, Musa mengusir Samiri dan pengikutnya.
Untuk membuktikan siapa saja umatnya yang pernah ikut menyembah
patung anak sapi, kemudian Musa membakar patung anak sapi itu.
Lalu debunya dibuang ke dalam sungai. Setelah itu Musa menyuruh
kaumnya untuk meminum air sungai itu. Umatnya yang pernah ikut
menyembah patung anak sapi, tiba-tiba wajahnya berubah kuning
keemasan.

Harun bin Imran adalah kakak kandung Musa yang diangkat menjadi
nabi untuk mendampingi Musa pada tahun 1450 SM. Ia berdakwah
kepada rakyat Bani Israel dan para Firaun di Mesir. Usia Harun tiga
tahun lebih tua dari pada Musa. Harun terkenal fasih berbicara dan
pandai berdebat. Harun hidup sekitar tahun 1531 - 1408 SM. Harun
wafat 11 bulan sebelum kematian Musa, di daerah al Tiih, yaitu sebelum
Bani Israil memasuki Palestina. Ia menikah dengan dua orang wanita
yang bernama Elisheba dan Miriam. ***
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Bagaimanakah Nasib Samiri dan pengikutnya?

Nabi

Daud
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Daud muda hidup ketika Bani Israil dijajah oleh bangsa Palestina
kuno. Suatu waktu Raja Bani Israil bernama Thalut berjuang ke
medan perang bersama pasukannya melawan Jalut dari Palestina
Kuno. Daud yang baru berusia 9 tahun juga ikut berperang
bersama kedua kakaknya. Di tengah perjalanan, pasukan Thalut
satu persatu mengundurkan diri. Awalnya, pasukannya berjumlah
80.000 orang. Kini menyusut menjadi 319 orang. Meskipun
demikian, Thalut tetap maju melawan Jalut. Kedua pasukan pun
bertemu dan terjadilah perang tanding satu lawan satu.
Ternyata, hanya Daud yang berani melawan Jalut yang tinggi besar
dan amat ditakuti siapapun. Dengan seizin Allah Swt., Daud mampu
mengalahkan, bahkan membunuh Jalut dengan bandering dan
batu. Dengan demikian, pasukan Thalut memetik kemenangan.
Keberhasilan Daud ini menjadi buah bibir di kalangan Bani Israil.
Karena berhasil mengalahkan Jalut, Daud dinikahkan oleh Raja
Talut dengan Mikyal, putrinya. Daud dinobatkan menjadi raja
Bani Israil ketika masih berusia di bawah 30 tahun. Baitul Maqdis
(Yerusalem) lalu dijadikan ibukota kerajaannya. ***
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Bagaimanakah Cara Daud Mengalahkan Jalut?

Nabi

Daud

Awalnya, Daud mengira bahwa tidak ada seorang pun dari mahluk Allah
Swt. yang berzikir melebihi zikirnya. Kemudian Allah Swt. menyuruh
malaikat menemui Daud, “Wahai, Daud. Suara katak ketika berzikir
lebih lama ketimbang zikirmu kepada Allah. Zikir katak jugalah yang
membesarkan bumi ini dengan izin Allah Swt. Setelah Allah Swt.
menciptakan bumi ini, kemudian Allah Swt. menciptakan katak. Lalu
katak itu berzikir sehingga permukaan bumi yang kecil ini dibesarkan
oleh Allah.
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Semerdu Apakah Suara Daud?
Daud punya banyak keistimewaan. Di antaranya bisa melunakkan
besi dengan tangan kosong, tanpa dipanaskan dulu dengan api. Lalu
besi itu dibentuknya menjadi baju besi dengan ukuran yang sama.
Selain itu, Daud juga mengerti bahasa burung dan memiliki suara
yang paling merdu dari semua suara umat manusia. Ketika mendengar
Daud melantunkan ayat kitab Zabur, semua yang mendengarnya ikut
takjub. Manusia dan jin yang sakit menjadi sembuh. Burung-burung
terbang mendekat. Angin menjadi tenang. Gunung serta burung pun
ikut bertasbih kepada Allah Swt. Daun kian istimewa karena Daud
dikaruniai ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk mengadili suatu
perkara secara bijaksana. Selain sebagai nabi, Daud juga memiliki
kerajaan yang sangat kuat. Setelah Daud wafat, kerajaan itu kemudian
diwariskan kepada putranya, Sulaiman. ***
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Kenapa Daud Harus Belajar dari Katak?

Nabi

Daud
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Daud menyeru pada Bani Israil untuk melakukan ibadah khusus
pada hari sabtu. Selama hari sabtu, kaumnya tidak boleh berdagang,
menangkap ikan atau melakukan pekerjaan lainnya. Namun di desa
Ailat, di tepi laut Merah. Ada sekelompok nelayan yang menangkap
ikan pada hari sabtu. Mengetahui hal itu, Daud berdoa kepada Allah
Swt. agar memberikan peringatan pada mereka. Doa itu dikabulkan
Allah Swt. Lalu terjadilah gempa bumi dahsyat yang membinasakan
penduduk Ailat yang membangkang serta mengabaikan ibadah pada
hari sabtu.

Daud adalah anak bungsu dari tiga belas bersaudara. Daud hidup sekitar
tahun 1040–970 SM. Ayahnya bernama Yisya. Ia adalah generasi ke13 dari keturunan Ibrahim. Ketika berusia 40 tahun, Daud menerima
risalah kenabian. Allah Swt. memberinya kitab Zabur dan beberapa
mu’jizat. Daud as. memerintah Bani Israil selama sekitar 40 tahun
dan dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan. Daud dikenal rajin berpuasa.
Selama hidupnya Daud berpuasa selang sehari. ***
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Ada Apa dengan Hari Sabtu?

Nabi

Sulaiman
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Sulaiman sangat taat beribadah kepada Allah Swt. Suatu hari,
Sulaiman sibuk memeriksa 20 ribu kuda miliknya. Kuda-kuda
miliknya itu biasa digunakan untuk berdakwah ke berbagai tempat.
Saking sibuknya, Sulaiman sempat lupa mengingat Allah Swt.
Sulaiman pun segera memohon ampun pada Allah Swt. Maka Allah
Swt. pun segera memerintahkan Sulaiman untuk menyembelih
semua kuda-kuda miliknya itu. Meski Sulaiman sangat menyayangi
dan mencintai semua kudanya itu, namun Sulaiman lebih
mencintai Allah Swt. Sulaiman pun segera menyembelih semua
kuda-kudanya itu. ***
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Ada Apa dengan Kuda-kuda Sulaiman?

Nabi

Sulaiman
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Suatu hari ada dua orang ibu menemui Sulaiman. Mereka sedang
memperebutkan seorang bayi. Keduanya sama-sama mengakui sebagai
ibu kandung dari bayi itu. Karena keduanya masih tetap bersikukuh
bahwa bayi itu adalah anaknya kandungnya sendiri. Kemudian
Sulaiman memutuskan untuk membelah bayi itu supaya dapat dibagi
dua. Ibu pertama langsung menyetujui keputusan Sulaiman tersebut.
Sedangkan ibu kedua menolak dengan tegas keputusan itu. Ibu yang
kedua berkata, “Jangan belah bayiku. Daripada dibelah lebih baik
bayiku diserahkan saja kepada ibu itu!” Setelah tahu reaksi kedua
ibu itu, akhirnya Sulaiman dapat mengetahui siapa sebenarnya ibu
kandung bayi tersebut. Ia pun langsung menyerahkan bayi itu pada
ibu kedua. Seorang ibu kandung pasti takkan tega anaknya dibelah
menjadi dua. Daripada dibelah, ia lebih rela bayinya diberikan pada
orang lain. Sementara ibu pertama langsung dikenai hukuman karena
telah berbohong. ***
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Kenapa Sulaiman akan Membelah Bayi?

Nabi

Sulaiman

Ketika sedang berjalan bersama rombongannya di Yaman, Sulaiman
merasa kehausan. Ia kemudian memanggil seekor burung hudhud
untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, datanglah burung
hudhud itu membawa sebuah berita tentang kerajaan Saba. Ratu dan
rakyat kerajaan Saba masih menyembah matahari. Kerajaan Saba
dipimpin Ratu Bilqis.
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Hal Apa yang Membuat ratu Bilqis Mau Menyembah Allah?
Sulaiman kemudian mengirim surat kepada Ratu Bilqis agar
menyembah Allah Swt. Setelah membacanya, Ratu Bilqis mengutus
beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Sulaiman.
Namun hadiah tersebut ditolak oleh Sulaiman dan meminta Ratu Bilqis
datang ke istananya. Di dalam istana Sulaiman, Ratu Bilqis takjub
melihat kemegahan dan keindahan istana itu. Dulu istana itu dibangun
bersama-sama oleh manusia, binatang, dan jin. Dindingnya terbuat
dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya
dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan, berlian, pasir
di taman ditaburi mutiara. Akhirnya, Ratu Bilqis pun tunduk kepada
Sulaiman dan mengikuti ajarannya. ***

Copyright © All Rights Reserved/Penerbit: Cikal Aksara & cbmagency.com

Naskah: Nurul Ihsan/Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi/Desain Layout: Yuyus Rusamsi

Berita Apa yang Disampaikan Burung Hudhud?

Nabi

Ilyas
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Ilyas mendapat tugas dari Allah Swt. untuk melarang kaum Ba’albak
memuja Ba’al, seorang wanita cantik. Namun kaum Ba’albak
menolak seruan Ilyas. Bahkan ketika wanita itu telah mati, kaum
yang tinggal di kota Ba’albak itu malah membuat patung Ba’al
yang besar dan cantik. Lalu mereka memuja dan menyembahnya.
Di depan patung Ba’al, Kaum Ba’albak tak segan melakukan
perbuatan yang amat menyesatkan. Mereka menyembah patung
Ba’al, mabuk-mabukan, dan berjudi. ***
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Siapa Nama Patung yang Suka Disembah Bani Israel?

Nabi

Ilyas

Karena kedurhakaan kaum yang masih termasuk Bani Israel itu sudah
melampaui batas, kemudian Allah Swt. menurunkan azab. Yaitu kemarau
panjang selama tiga tahun lamanya. Semua tanaman dan hewan mati
kelaparan. Kaum Ba’albak akhirnya menyadari kesalahan mereka.
Mereka lalu bertobat dan merobohkan patung-patung yang biasa
mereka sembah. Karena mereka sudah sadar, Ilyas lantas memohon
kepada Allah Swt. agar menurunkan hujan ke Kota Ba’albak.
Namun setelah menikmati kemakmuran hidup, kaum Ba’albak kembali
ingkar. Karena mereka kembali ingkar, Ilyas pun berdoa agar Allah
Swt. menarik kembali nikmat yang telah diberikan kepada kaumnya.
Akhirnya, mereka kembali ditimpa bencana yang lebih dahsyat daripada
bencana sebelumnya.
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Kenapa Ilyas Berpindah-pindah Tempat?
Kaum Ba’albak yang durhaka menaruh dendam dan membenci Ilyas.
Mereka lalu menganiaya Ilyas dan pengikutnya. Demi keamanan, Ilyas
lantas hidup berpindah-pindah tempat dan rumah untuk menghindari
kejaran mereka. Dengan kekuasaan Allah Swt., setiap rumah kosong
yang sempat Ilyas masuki selalu tersedia makanan. Kebiasaan tersebut
lama-lama diketahui oleh orang-orang durhaka. Jika mereka mendapati
makanan di sebuah rumah kosong, mereka yakin rumah tersebut
kemungkinan pernah disinggahi Ilyas. ***
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Bencana Apa yang Allah Timpakan Kepada Kaum Bani Israil?

Nabi

Ilyas

Ilyas memiliki seorang anak angkat bernama Ilyasa. Ia sering menemani
Ilyas dalam melaksanakan tugasnya berdakwah, terutama ketika Ilyas
sudah menginjak usia lanjut. Setelah Ilyas wafat dan diangkat Allah
Swt. ke langit, kemudian Allah Swt. mengutus Ilyasa untuk melanjutkan
tugas ayah angkatnya menyampaikan dakwah kepada kaumnya yang
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llyas hidup sekitar tahun 910 - 850 SM dan diangkat menjadi nabi pada
tahun 870 SM. Kota Ba’albak diambil dari nama berhala yang mereka
sembah. Yaitu patung Ba’al. Ilyas keturunan keempat Harun. Ia adalah
putra Yasin bin Fanhash bin Aizar bin Harun.
Ba’albak merupakan sebuah kota yang sekarang ada di wilayah Libanon.
Pada masa Ilyas, kota ini didiami oleh bangsa Fenisia, yang terkenal
sebagai pelaut ulung.
Bangsa ini menyembah berhala Ba’al. Sampai sekarang masih ada
sebuah bangunan altar bernama Heliopolis yang diyakini sebagai
tempat penyembahan bangsa Fenisia kepada Dewa Ba’al. ***
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Siapa Nama Anak Angkat Ilyas?

Nabi

Ilyasa

Ketika masih kecil, Ilyasa hidup sakit-sakitan. Keluarganya sudah
hampir menyerah dengan sakit yang dialami Ilyasa. Suatu hari,
keluarga Ilyasa menolong Ilyas bersembunyi di dalam rumah
mereka. Saat itu Ilyas sedang dikejar-kejar kaum Ba’albak yang
ingin membunuhnya.
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Ilyas terharu iba melihat Ilyasa terbaring sakit. Lantas Ilyas
membantu menyembuhkan penyakitnya. Karena kasihan dengan
keadaan Ilyasa yang masih kecil dan sering sakit-sakitan, kemudian
Ilyas mengasuh Ilyasa dan mengangkatnya menjadi anak. Setelah
Ilyasa tumbuh dewasa, Ilyas kemudian membimbing dan sering
mengajak Ilyasa berdakwah. Kini Ilyasa pun menjadi pengikut
setia Ilyas. ***
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Bagaimana Masa Kecil Ilyasa?

Nabi

Ilyasa

Ketika Ilyas sudah berusia lanjut, Allah Swt. mengutus Ilyasa untuk
melanjutkan tugas dakwah Ilyas kepada kaum Ba’albak. Setelah
Ilyas diangkat ke langit, Ilyasa-lah yang meneruskan dakwahnya.
Ilyasa menyampaikan ajaran-ajaran yang ditinggalkan Ilyas tentang
ketuhanan dan keimanan kepada kaumnya.
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Namun sepeninggal Ilyas, satu-persatu penduduk Ba’albak kembali
menyembah patung Ba’al. Mereka hidup foya-foya, mabuk, dan berjudi
di depan patung Ba’al. Kesesatan ini dimulai oleh para penguasa
Ba’albak yang menaruh dendam pada Ilyas.
Mereka juga sempat menganiaya pengikut Ilyasa’. Tapi, alhamdulillah
penganiayaan itu hanya berlangsung sebentar. Tidak semua penduduk
Ba’albak setuju, sebab pengikut Ilyasa’ juga masih bagian dari keluarga
mereka. Akhirnya penganiayaan itu dihentikan. Peringatan Ilyasa
kepada kaumnya membuahkan hasil. Mereka takut dengan azab dari
Allah Swt. sehuingga mereka menaati perintah dan ajaran Ilyasa. Kaum
Ba’albak pun kembali hidup aman dan makmur. ***
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Siapa Penerus Ilyas?

Ilyasa

Semasa hidupnya, Ilyasa pernah mengasuh dan merawat seorang anak
laki-laki yang ditinggal mati orang tuanya. Anak kecil itu diasuh dan
dibimbing oleh Ilyasa’ dengan penuh kasih sayang. Sebelum wafat,
Ilyasa sempat berpesan agar pengikutnya tetap merawat dan mengasuh
anak yatim itu dengan baik. Ketika kaum Ilyasa hijrah mencari tempat
lain, anak yatim itu juga ikut serta.
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Beberapa waktu setelah Ilyasa wafat, kaum Ba’albak kembali durhaka.
Karena keingkaran mereka, Allah Swt. kemudian melenyapkan dan
menarik kembali nikmat yang diberikan kepada mereka. Dan Allah Swt.
mengirimkan kembali azab ke kota Ba’albak dan menghukum kaum
Ba’albak yang tidak pernah insyaf dari kesalahan. Pada masa itulah
kemudian Nabi Yunus lahir. Ilyasa termasuk nabi dari kalangan Bani
Israel. Ilyasa hidup sekitar tahun 885 - 795 SM dan diangkat menjadi
nabi pada tahun 830 SM dan wafat di Palestina. ***
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Nabi

Nabi

Yunus

Penduduk Ninawa di Irak sangat keras kepala dan suka menyembah
berhala bernama Usytar. Mereka tidak menerima seruan Yunus
untuk menyembah Allah Swt. Selama berdakwah kepada kaum
Ninawa, hanya ada dua orang saja yang beriman pada Yunus.
Yaitu Rubil dan Tanuh. Karena sudah merasa gagal berdakwah
kepada kaum Ninawa. Maka Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah
Swt. untuk menimpakan azab pada kaum Ninawa yang ingkar.
Dengan kecewa Yunus pergi menyeberang lautan meninggalkan
Ninawa, padahal saat itu Allah Swt. belum mengizinkannya.

Apa Doa Yunus Dikabulkan Allah?
Doa Yunus ternyata dikabulkan oleh Allah Swt. Langit tiba-tiba
gelap-gulita. Badai dan angin kencang pun menyapu desa Ninawa.
Debu-debu beterbangan. Semua pohon tumbang dan batu-batu
terlempar. Penduduk Ninawa ketakutan. Lalu mereka teringat
dengan ancaman azab Yunus, “Di mana Yunus? Kami bertobat.
Kami percaya Allah tuhan sebenarnya.” Setelah mereka bertobat,
Allah Swt. pun segera menghentikan bencana itu. ***
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Kenapa Allah Menimpakan Bencana pada Kaum Ninawa?

Nabi

Yunus

Sementara itu, Yunus pergi berlayar menyeberang lautan. Namun di
tengah lautan, kapal yang ditumpanginya diterpa gelombang besar.
Agar tidak tenggelam, muatan kapal itu harus dikurangi. Undian segera
dilakukan sampai tiga kali. Sayangnya, nama yang keluar berturutturut selalu nama Yunus. Dengan ikhlas dan sabar demi menyelamatkan
semua penumpang kapal, maka Yunus pun harus terjun ke laut.

Bagaimana Yunus di dalam Perut Ikan?
Ketika Yunus berada di tengah laut, seekor ikan nun sejenis paus
langsung menyambar dan menelannya. Di dalam perut ikan Nun,
Yunus merenung dan menyadari kesalahannya. Ia telah meninggalkan
penduduk Ninawa, tanpa meminta dulu petunjuk dari Allah Swt. Selama
40 hari di dalam perut ikan nun, Yunus terus berzikir dan bertasbih.
Ia terus merintih memohon ampunan pada Allah Swt. Ikan-ikan dan
tumbuh-tumbuhan yang hidup di dasar laut mendengar tasbih Yunus.
Kemudian semua makhluk laut pun berkumpul di sekitar ikan Nun.
Ternyata mereka mengikuti dan mengucapkan tasbih bersama Yunus.
***
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Kenapa Yunus Terjun Ke Laut?

Nabi

Yunus

Ikan nun yang menelan Yunus menjadi takjub. Ia melihat semua ikan
dan tumbuhan di dasar laut terus-menerus mengucapkan tasbih di
dekatnya. Suara tasbih bergemuruh syahdu. Ikan nun pun menjadi
merasa bersalah dan cemas memikirkan keselamatan Yunus yang ada di
dalam perutnya. Ia berdoa pada Allah Swt. agar segera menyelamatkan
Yunus. Akhirnya, ikan nun pun ikut berdoa dan bertasbih bersama ikan
dan tumbuhan laut lainnya.

Allah Swt. mendengar penyesalan dan doa Yunus. Dalam keadaan sakit,
kurus, dan lemah. Ikan nun kemudian mengeluarkan Yunus ke sebuah
pulau tandus di tepi pantai. Di sana Allah Swt. lalu menumbuhkan sejenis
pohon labu yang dapat menyembuhkan Yunus. Setelah memakan buah
labu itu, Yunus pun kembali sehat dan bugar. Sesuai perintah Allah
Swt., Yunus kembali ke negeri Ninawa. Ternyata, penduduk Ninawa
sekarang sudah beriman pada Allah Swt. Mereka menyambut gembira
kedatangan Yunus yang akan membimbing mereka mendekatkan diri
pada Allah Swt. Yunus bin Matta hidup sekitar tahun 820 - 750 SM
dan wafat di Ninawa, Irak. Yunus diangkat menjadi nabi pada usia 33
tahun. ***
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Apa yang Dilakukan Ikan Nun Pada Yunus?

Nabi

Zakaria

Suatu hari, ibu Maryam menyerahkan bayi perempuannya
kepada pengurus Baitul Maqdis. Salah seorang pengurus Baitul
Maqdis adalah Zakaria. Untuk menentukan siapa orang yang
berhak mengurus bayi itu, maka para pengurus Baitul Maqdis
mengadakan undian. Mereka mengundi dengan melemparkan
pena ke dalam air. Barangsiapa yang penanya mengapung, dialah
yang berhak mengurus bayi itu. Ternyata pena Zakariya-lah yang
mengapung sehingga beliau berhak menjadi ayah asuh bayi itu.
Semua kebutuhan ditanggung Zakariya.

Siapakah Nama Bayi Perempuan itu?
Bayi perempuan itu adalah Maryam. Ia kelak yang melahirkan Isa.
Zakaria bahagia terpilih menjadi wali yang bertanggung jawab
untuk mengasuh dan mendidik Maryam. Lalu Maryam tinggal di
sebuah kamar khusus di Baitul Maqdis. Tidak ada seorang pun
berani memasuki kamar Maryam, selain Zakaria dan istrinya.
***
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Siapa yang Berhak Mengurus Bayi Itu?

Nabi

Zakaria

Suatu hari, Zakaria datang menjenguk Maryam. Zakaria dan istrinya
terkejut melihat makanan, minuman, dan buah-buahan yang lezat
terhidang di meja keponakannya. Padahal Maryam sepanjang waktu
selalu beribadah dan bersujud kepada Allah Swt. Tidak ada seorang pun
yang diizinkan masuk ke dalam kamar itu, kecuali Maryam, Zakaria,
serta istrinya. Buah-buahan yang terhidang itu ternyata buah-buahan
yang biasanya muncul pada musim panas, sedangkan saat itu sedang
musim dingin. “Wahai anakku. Siapa yang memberi semua makanan
ini?” tanya Zakaria. “Semua makanan ini adalah pemberian Allah,”
jawab Maryam santun.

Bagaimana Pertanda Zakaria Akan Memiliki Keturunan?

Zakaria sangat menginginkan keturunan untuk melanjutkan tugas
dakwahnya. Namun hingga berusia 90 tahun, ia dan istrinya, Isya,
belum juga dikaruniai keturunan yang diharapkan. Setiap hari Zakaria
tekun beribadah dan berdoa agar Allah Swt. memberinya seorang
putra. ***
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Siapa yang Suka Memberi makanan kepada Maryam?

Zakaria

Siapakah Nama Putra Zakariya?

Tak lama kemudian datanglah pertanda bahwa Allah Swt. akan
menganugerahkan seorang putra kepada beliau. Zakariya tidak
bisa berbicara selama tiga hari tiga malam. Lalu istri Zakariya pun
mengandung dan melahirkan putranya yang diberi nama Yahya. Nama
tersebut merupakan pemberian langsung dari Allah Swt. Sebelumnya
Allah Swt. belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan
Yahya. Di kemudian hari, Yahya yang akan membenarkan firman Allah
Swt. tentang kedatangan Isa.

Zakariya berdakwah kepada Bani Israel di Palestina untuk menyembah
Allah Swt. dan melawan kezaliman Raja Herodus dari Romawi. Saat itu
Bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Raja Herodus telah
melecehkan ajaran Zakariya karena berencana menikahi keponakannya.
Karena rencananya ditentang Zakariya, maka Herodus memerintahkan
anak buahnya untuk membunuh Zakariya. Lalu dengan izin
Allah Swt., Zakariya bersembunyi di dalam pohon.
Pasukan Romawi mengetahui persembunyiannya.
Mereka memotong pohon itu hingga tumbang.
Allah Swt. telah mencukupkan da’wah yang
diemban Zakariya dan memanggilnya
ke langit.
Zakariya masih keturunan
Sulaiman. Ia hidup sekitar tahun 100 20 SM. Ia diangkat menjadi nabi pada
tahun 2 SM dan wafat di Syam. ***
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Nabi

Yahya

Apa Nasehat Iblis pada Yahya?
Suatu hari, Yahya bertemu iblis. “Hai, Iblis! Hal pakah yang paling
engkau sukai dan benci dari manusia?” tanya Yahya. Dengan
lantang iblis berkata, “Orang mukmin yang paling aku sukai adalah
orang mukmin yang kikir. Sedangkan orang mukmin yang paling
aku benci adalah orang mukmin yang fasik, tetapi dermawan.”
Lanjut iblis kemudian, “Orang mukmin yang kikir itu sudah cukup
untuk digoda amalnya. Tetapi kalau orang mukmin fasik yang
suka bersedekah, aku takut kalau kedermawanannya itu diketahui
oleh Allah Swt. lalu diterima amalnya.” Kemudian iblis pergi sambil
berkata, “Kalau bukan engkau yang bertanya, tentu aku tidak akan
memberitahu rahasia ini.” ***
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Nabi

Nabi

Yahya

Suatu hari, Yahya bertemu kembali dengan iblis yang sedang
membawa sesuatu. “Iblis, benda apakah yang sedang engkau bawa
itu?” Dengan cepat iblis menjawab, “Benda ini adalah syahwat untuk
menggoda anak cucu Adam.” Lalu Yahya bertanya lagi, “Adakah dalam
diriku sesuatu yang dapat engkau goda?” Iblis menggeleng, “Tidak
ada. Tapi hanya pernah terjadi sekali. Pada suatu malam, engkau
makan agak kenyang. Maka aku pun dapat menggodamu sehingga
engkau merasa berat untuk mengerjakan shalat.” Sejak itulah Yahya
pun tidak pernah lagi makan sampai kekenyangan.

Kenapa Yahya Ditangkap Pasukan Romawi?
Yahya hidup pada saat Yerusalem berada di bawah kekuasaan Kekaisaran
Romawi (4 SM - 39 M) dengan Herodus sebagai penguasanya. Yahya
mengetahui rencana Raja Herodus akan menikahi anak tirinya, Herodia.
Maka Yahya segera mengeluarkan fatwa larangan. Menurut hukum
Taurat, anak tiri haram dinikahi. Tapi Herodia tidak ingin pernikahannya
gagal. Herodia meminta Raja Herodus menangkap dan membunuh
Yahya. Raja Herodus segera menangkap Yahya dan memasukkannya ke
penjara. Akhirnya Yahya dibunuh oleh Raja Herodus untuk memenuhi
permintaan Herodia. Pada saat dibunuh Raja Herodus, Yahya masih
muda dan belum menikah. ***
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Apa Iblis Pernah Berhasil Menggoda Yahya?

Nabi

Yahya

Yahya sering terlambat makan. Ia lebih suka mendahulukan memberi
makan hewan ternak dan hewan liar, daripadanya dirinya sendiri.
Ibadah shalat dan zikir seolah-olah sudah cukup mengenyangkan bagi
dirinya. Kalau tidak ada makanan, Yahya sering hanya makan daundaun pohon.

Kenapa Hewan Buas Segan pada Yahya?

Yahya sering beribadah di tengah hutan atau di dalam gua yang
banyak dihuni hewan buas. Yahya beribadah amat khusuk, sehingga
tak pernah memperhatikan keselamatan dirinya. Ketika di dalam hutan
banyak ular berbisa dan hewan buas yang berbahaya. Namun sungguh
menakjubkan. Dengan seizin Allah Swt., hewan-hewan buas tersebut
tidak pernah mengganggu, apalagi menerkam Yahya.

Yahya bin Zakariya hidup sekitar tahun 1 SM-31 SM. Yahya diangkat
menjadi nabi pada tahun 28 SM. Yahya wafat pada saat usia 30 tahun.
Nama Yahya merupakan pemberian langsung dari Allah Swt. Nama itu
belum pernah digunakan sebelumnya. ***
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Bagaimana Kasih sayang Yahya pada Hewan?

Nabi

Isa

Suatu ketika Bani Israel meminta Isa untuk menghidupkan Sam
dan Nuh dari dalam kuburnya. Isa lalu pergi ke makam Sam dan
Nuh. Setelah shalat sunah 2 rokaat dan berdoa di depan makam
Sam bin Nuh. Tiba-tiba Sam dan Nuh bangkit dari dalam kubur.
Lalu Isa bertanya, “Wahai Sam dan Nuh. Kenapa rambut dan
janggut kalian sudah putih beruban?”
Sam dan Nuh berkata, “Kami tadi mendengar panggilanmu. Kami
kira kiamat telah tiba, maka rambut dan janggut kami mendadak
menjadi putih beruban. Kami amat takut dengan hari Kiamat.”
Isa bertanya, “Sudah berapa lama kalian meninggal?” Sam dan
Nuh menjawab, “Kami telah meninggal sejak 4.000 tahun lalu. Tapi
sampai sekarang rasa sakit sakaratul maut masih kami rasakan.”
***
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Apa Isa Bisa Menghidupkan Orang Yang Sudah Mati?

Nabi

Isa

Dalam suatu perjalanan, Isa ditemani seorang sahabatnya yang
serakah. Saat Isa menyuruhnya membeli 3 buah roti, ia memakan
1 potong roti itu. Namun ia tidak mengakuinya. Kemudian di sebuah
desa, Isa menemukan tiga batang emas. “Emas ini akan kubagi tiga.
Satu batang untukku, 1 batang untukmu, dan 1 batang emas untuk
pencuri roti tadi....” Sahabatnya itu ingin mendapatkan 1 batang emas
itu. Maka ia baru berani mengakui jika dirinya yang telah memakan 1
potong roti itu. Setelah itu Isa dan orang itu berpisah. Isa meninggalkan
sahabatnya itu dengan 3 batang emasnya.
Sepeninggal Isa. Tiba-tiba datang tiga orang perampok merebut dan
membunuh sahabat Isa itu. Karena lapar, tiga perampok itu kemudian
menyuruh salah satu di antara mereka untuk membeli roti ke kota. Si
pembeli roti sudah berniat jahat ingin sendirian memiliki ketiga batang
emas itu. Maka roti untuk kedua temannya sudah ia bubuhi racun.
Ternyata, kedua temannya itu juga sudah berniat jahat. Maka mereka
kemudian membunuhnya saat temannya itu datang membawa roti.
Setelah itu, mereka berdua memakan roti yang sudah dibubuhi racun.
Tak berapa lama, akhirnya mereka juga mati keracunan. Keserakahan
membuat mereka mati sia-sia. ***

Copyright © All Rights Reserved/Penerbit: Cikal Aksara & cbmagency.com

Naskah: Nurul Ihsan/Ilustrasi: Uci Ahmad Sanusi/Desain Layout: Yuyus Rusamsi

Apa yang Isa lakukan pada 3 Batang Emasnya?

Nabi
Kenapa Sahabat Isa Tenggelam?

Isa

Saat di tengah laut, sahabat Isa merenung. “Isa itu seorang nabi dan
bisa berjalan di atas air. Tapi, aku juga bisa berjalan di atas air seperti
Isa. Jadi, apa kelebihan Isa kalau aku juga bisa melakukan hal yang
sama dengannya....” Tiba-tiba! Byuur! Sahabat Isa itu mendadak
tercebur ke dalam laut. Isa cepat menolong sahabatnya. “Engkau telah
berpikir di luar kedudukan engkau semestinya, sehingga Allah pun
murka padamu. Segeralah minta ampun pada Allah,” suruh Isa pada
sahabatnya. Akhirnya, setelah minta ampun pada Allah. Sahabat Isa
itu pun bisa kembali berjalan di atas air mengikuti Isa.

Isa hidup sekitar tahun 1-32 M. Ia adalah putra Maryam, wanita suci
yang mengabdi di Baitul Maqdis. Pada tahun 29 M Isa diangkat menjadi
nabi dan rasul pada usia 30 tahun. Kemudian Isa diangkat Allah Swt. ke
langit, sedangkan yang disalib adalah muridnya yang bernama Yudas
Iskariot. Wajah Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Isa. Nabi Isa
memiliki 12 pengikut setia yang disebut kaum Hawariyun. ***
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Suatu ketika, Isa pergi bersama seorang sahabatnya. Saat tiba di tepi
pantai, dengan seizin Allah, Isa pun bisa menyeberang laut dengan cara
berjalan di atas air. Berkat Isa, sahabatnya itu pun bisa mengikutinya
berjalan di atas air.

Nabi

Muhammad

Raja Abrahah adalah seorang penguasa dari Ethiopia. Saat itu
kerajaannya berhasil menguasai negeri Yaman. Di Yaman ia
membangun sebuah tempat ibadah yang besar dan megah. Namun,
orang-orang lebih memilih mengunjungi ka’bah di Mekah daripada
tempat ibadahnya. Abrahah pun geram ingin menghancurkan
ka’bah. Abrahah bersama pasukan bergajah kemudian pergi ke
Mekah. Namun sebelum Abrahah menghancurkan ka’bah, Allah
Swt. sudah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa
batu-batu panas. Hanya dalam sekejap, Abrahah dan pasukannya
hancur binasa ditimpa batu-batu panas itu. Tahun itu pun kemudian
disebut tahun gajah. Pada tahun itulah Nabi Muhammad dilahirkan,
Senin 31 Maret 571 masehi. ***
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Kenapa Raja Abrahah ingin Menghancurkan Kabah?

Nabi

Muhammad

Sewaktu berusia 4 tahun, Malaikat Jibril dan Mikail membawa
Muhammad ke sebuah kebun. Keduanya menyamar sebagai lakilaki. Muhammad direbahkan dan dibelah dadanya. Kedua malaikat itu
mengeluarkan kotoran-kotoran dari dalam dada Muhammad. Mereka
membersihkannya, lalu menutup kembali dada Muhammad seperti
semula.

Bagaimana Allah Menyelamatkan Nabi Muhamad di Gua Tsur?
Kaum Quraisy amat membenci dakwah Nabi Muhamad. Mereka
kemudian menganiaya dan akan melenyapkan Nabi Muhamad. Maka
Nabi Muhamad bersama Abu Bakar kemudian bersembunyi ke dalam
gua Tsur. Kaum Quraisy pun segera mengejarnya. Untuk mengelabui
kaum Quraisy, Allah Swt. kemudian mengutus sepasang burung
merpati untuk bersarang dan bertelur di dekat mulut gua Tsur. Allah
Swt. juga mengutus seekor laba-laba kecil untuk membuat jaring
besar di mulut gua. Kaum Quraisy yang mengejar Nabi Muhamad pun
tidak jadi masuk ke dalam Gua Tsur. Mereka berpikir, tak mungkin Nabi
Muhamad bersembunyi ke dalam gua. Jika ada orang masuk ke dalam
gua itu, tentu sarang laba-laba dan burung merpati di depan mulut
gua itu akan rusak. Laba-laba dan burung merpatinya juga tentu akan
pergi dari sana. ***
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Kenapa Nabi Muhamad Dibelah Dadanya?

Nabi

Muhammad

Ada seorang Yahudi yang suka meludahi dan melempar kotorang unta
ke kepala Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad tak pernah
membalas ataupun dendam padanya. Malahan pada saat orang Yahudi
itu sakit, hanya Nabi Muhammad saja yang datang dan yang pertama
menjenguknya. Orang Yahudi itu kagum dengan budi pekerti nabi yang
mulia. Ia yang berkali-kali meludahi dan menyakiti sang nabi, malah
menjenguknya. Padahal Abu Jahal dan teman-temannya tak ada
seorang pun yang mau menjenguknya.

Sejak bayi, tanda-tanda kenabian telah tampak pada diri Muhammad.
Pada usia 5 bulan ia sudah bisa berjalan. Bahkan pada usia 9 bulan
Muhamad sudah pandai berbicara. Pada usia 2 tahun, ia sudah
bisa menggembala kambing bersama anak-anak lainnya. Setelah
mengerjakan haji wada atau haji terakhir, Muhammad terserang sakit
kepala dan demam. Muhamad wafat di atas pangkuan Aisyah, istrinya.
Muhamad wafat pada Senin 8 Juni 632 M pada usia 63 tahun. Sebelum
wafat Muhamad sempat membisikkan sesuatu pada putrinya, Fatimah.
Bahwa usia Muhammad tidak akan lama lagi dan yang pertama yang
akan dijumpai Muhamad di surga adalah Fatimah. ***
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Bagaimana Reaksi Nabi Saat Diludahi?

