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Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah
menurunkan kepada para rasul-Nya kitab-kitab sebagai
hujjah buat umat manusia dan sebagai pedoman hidup bagi
orang-orang

yang

mengamalkannya,

dengan

kitab-kitab

itulah para rasul mengajarkan kepada umatnya kebenaran
dan membersihkan jiwa mereka dari kemusyrikan.
Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala telah
menurunkan

kitab

kepada

setiap

rasul,

karena

Allah

Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman:

ِ ِ
ِ
ِ
َّاس
َ اب َوالْم َيزا َن ليَ ُق
َ َلََق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُسلَنَا ِِبلْبَيِّنَات َوأَنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم الْكت
ُ وم الن
...ِِبلْ ِق ْس ِط
"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
membawa

bukti-bukti

yang

nyata

dan

telah

Kami

turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan)
agar

manusia

melaksanakan

keadilan

..."

(QS.

Al-

Hadid/57: 25)
Dari kitab-kitab itu, yang kita kenal ialah:
1. Taurat, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala
kepada

Nabi

Musa

'Alaihissalam.

Merupakan

terpenting bagi Bani Israil. Firman Allah:

kitab

ِِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ين
ْ ين أ
ٌ ُإ َّّن أَنْ َزلْنَا الت َّْوَرا َة ف َيها ُى ًدى َون
َ َسلَ ُموا للَّذ
َ ور ََْي ُك ُم ِبَا النَّبيُّو َن الذ
ِ َّ ىادوا و
ِ
ِ َاستُ ْح ِفظُوا ِمن كِت
اّللِ َوَكانُوا َعلَْي ِو
َّ اب
ْ الرَِّبنيُّو َن َو
ْ األحبَ ُار ِبَا
ْ
َ َُ
...َُش َه َداء
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat
yang berisi petunjuk dan nur, dengan kitab itu diputuskan
perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah
diri (kepada Allah), oleh orang-orang 'alim dan pendetapendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan
untuk memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi
atasnya ..." (QS. Al-Ma'idah/5: 44)
2. Injil, diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada Nabi
Isa

'Alaihissalam,

sebagai

pembenar

dan

pelengkap

Taurat. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

ِاإلْنيل فِ ِيو ى ًدى ونُور ومص ِّدقًا لِما ب ي ي َدي ِو ِمن التَّوراة
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ٌ َ ُ َ ْ ُ َوآتَْي نَاه...
ِ ِ ِ
ي
َ َوُى ًدى َوَم ْوعظَةً ل ْل ُمتَّق
"... Dan Kami telah memberikan kepadanya (Isa) Injil
yang berisi petunjuk dan nur. dan sebagai pembenar
kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, serta sebagai
petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. Al-Ma'idah/5: 46)

ِ ِ
ِ َّ ومص ِّدقًا لِما ب ي ي َد
ض الَّ ِذي ُحِّرَم
َ ي م َن الت َّْوَراة َوألح َّل لَ ُك ْم بَ ْع
َ َُ
َ ََْ َ
...َعلَْي ُك ْم
"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang
datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu
sebagian yang telah diharamkan untukmu...." (QS. Al
'Imran/3: 50)
3. Zabur, kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala
kepada Nabi Daud 'Alaihissalam.
4. Shuhuf (lembaran-lembaran) yang diturunkan kepada
Nabi Ibrahim dan Musa, 'Alaihimash-shalatu Wassalam.
5. Al-Qur'an Al-Azhim, kitab yang diturunkan Allah kepada
Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, penutup
para nabi. Firman Allah:

ِ
ِ
ٍ ََّاس وبيِن
ِِ
ات ِم َن ا ْْلَُدى
َ َش ْهُر َرَم
َّ َ ِ ضا َن الَّذي أُنْ ِزَل فيو الْ ُقْرآ ُن ُى ًدى للن
ِ َوالْ ُفرق
...ان
ْ َ
"Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya (permulaan)
Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan
penjelasan-penjelasan

mengenai

petunjuk

itu

dan

pembeda antara yang haq dan yang batil..." (QS. AlBaqarah/2: 185)

ِ ِ وأَنْزلْنا إِلَيك الْ ِكتاب ِِب ْْل ِق م
ِ َي ي َديِْو ِمن الْ ِكت
اب َوُم َهْي ِمنًا
َ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َ ْ َص ّدقًا ل َما ب
َ
...َعلَْي ِو
"Dan Kami telah turunkan kepadamu Kitab (al-Qur'an) ini
dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab
yang sebelumnya dan menjadi saksi atas-nya ..." (QS. AlMa'idah/5: 48)
Maka dengan diturunkannya Al-Qur'an, Allah mencabut
keberlakuan

hukum

kitab-kitab

yang

sebelumnya

dan

menjamin untuk memeliharanya dari tindakan jahat orangorang yang mau merusaknya serta orang-orang yang ingin
mengubahnya, karena Al-Qur'an akan tetap lestari menjadi
bukti yang nyata bagi seluruh makhluk sampai datang hari
kiamat nanti. Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

ِّ إِ َّّن ََنن نََّزلْنا
الذ ْكَر َوإِ َّّن لَوُ َْلَافِظُو َن
َ ُْ
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Adz-Dzikir (AlQur'an)

dan

sesungguhnya

Kami

benar-benar

memeliharanya." (QS. Al-Hijr/15: 9)
Adapun
sementara,

kitab-kitab
berakhir

menghapuskan

yang

dengan

masa

terdahulu
turunnya

keberlakuan

sifatnya
kitab

lain

hukumnya

adalah
yang
serta

menerangkan penyelewengan dan perubahan yang telah

terjadi padanya. Untuk itu maka kitab-kitab tersebut tidak
mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah sehingga
mengalami

perubahan,

penambahan

dan

pengurangan,

sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Tabaraka wa
Ta’ala:

ِ ِمن الَّ ِذين ىادوا َُي ِرفُو َن الْ َكلِم عن مو
...اضعِ ِو
َّ ُ َ َ َ
ََ ْ َ َ
"Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah kalimatkalimat (Allah dalam Taurat) dari tempat-tempat yang
sebenarnya ..." (QS. An-Nisa'/4: 46)

ِاّلل
ِِ
ِ
َّ اب ِِبَيْ ِدي ِه ْم ُثَّ يَ ُقولُو َن َى َذا ِم ْن ِعْن ِد
َ َين يَ ْكتُبُو َن الْكت
َ فَ َويْ ٌل للَّذ
ِ
ِ ِ
ِ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َوَويْ ٌل َْلُْم ِِمَّا يَ ْك ِسبُو َن
ْ َليَ ْشتَ ُروا بِو ََثَنًا قَليال فَ َويْ ٌل َْلُْم ِمَّا َكتَ ب
"Maka amat celakalah bagi orang-orang yang menulis alkitab (Taurat) dengan tangan mereka sendiri, kemudian
mereka berkata: 'Ini berasal dari Allah' (dengan maksud)
untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan
perbuatan itu. Maka amat celakalah bagi mereka. karena
apa yang dltulis oleh tangan mereka. dan amat celaka
pula bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan."
(QS. Al-Baqarah/2: 79)

ِ
ِِ
ِ
ِ ورا َوُى ًدى لِلن
َّاس
َ َ قُ ْل َم ْن أَنْ َزَل الْكت...
َ اب الَّذي َجاءَ بو ُم
ً ُوسى ن
ِ ََْتعلُونَو قَر
...يس تُْب ُدونَ َها َوُُتْ ُفو َن َكثِ ًريا
اط
َ َ ُ َ
"...

Katakanlah:

'Siapakah

yang

menurunkan

Kitab

(Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan
petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaranlembaran kertas yang cerai-berai, kamu perlihatkan
(sebagian)nya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya
..." (QS. Al-An'am/6: 91)

ِ َاب لِتَ ْحسبوهُ ِمن الْ ِكت
ِ َوإِ َّن ِمْن هم لََف ِري ًقا ي ْلوو َن أَلْ ِسنَ تَ هم ِِبلْ ِكت
اب َوَما ُى َو
ُْ
ُْ
َ
َ َُ
َُ
ِ َِمن الْ ِكت
اّللِ َويَ ُقولُو َن
َّ اّللِ َوَما ُى َو ِم ْن ِعْن ِد
َّ اب َويَ ُقولُو َن ُى َو ِم ْن عِْن ِد
َ
ِ َّ  ما َكا َن لِب َش ٍر أَ ْن ي ْؤتِيو.اّللِ الْ َك ِذب وىم ي علَمو َن
اب
َّ َعلَى
َُ ُ
َ َاّللُ الْكت
َ
َ ُ َْ ْ َُ َ
ِ َّاس ُكونُوا عِبادا ِل ِمن د
ِ ول لِلن
...ِاّلل
ْ َو
َ اْلُ ْك َم َوالنُّبُ َّوَة ُثَّ يَ ُق
َّ ون
ُ ْ
ًَ
"Sesungguhnya, di antara mereka ada segolongan yang
memutar-mutar

lidahnya

dalam

membaca

Al-Kitab,

supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian
dari Al-Kitab, padahal ia bukanlah dari Al-Kitab dan
mereka mengatakan: 'la (yang dibacanya itu datang) dari
sisi Allah', padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka
berkata

dusta

terhadap

Allah,

sedang

mereka

mengetahui. Tidak patut bagi seorang manusia yang
Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian
lalu

ia

berkata

kepada

manusia:

'Jadilah

kamu

penyembahku, bukan penyembah Allah ..." (QS. AlImran/3: 78-79)

ِ َي أ َْىل الْ ِكت
ي لَ ُك ْم َكثِ ًريا ِِمَّا ُكْن تُ ْم ُُتْ ُفو َن ِم َن
َُِّاب قَ ْد َجاءَ ُك ْم َر ُسولُنَا يُب
َ َ
ِ ُاّللِ ن
ِ
ِ
ِ ِ
 يَ ْه ِدي بِِو.ي
ٌ ِاب ُمب
ٌ َور َوكت
ٌ َّ الْكتَاب َويَ ْع ُفو َع ْن َكث ٍري قَ ْد َجاءَ ُك ْم م َن
ِ الم وُُيْ ِرجهم ِمن الظُّلُم
ِ َّ ضوانَوُ سبل
ِ
ات إِ َل النُّوِر ِبِِ ْذنِِو
َّ
َ َ ْ ُ ُ َ الس
َ ُ ُ َ ْ اّللُ َم ِن اتَّبَ َع ر
ِ َّ
ِ ٍ ِ ِ ِِ
ِ
يح
َّ ين قَالُوا إِ َّن
ُ اّللَ ُى َو الْ َمس
َ  لََق ْد َك َفَر الذ.َويَ ْهديه ْم إ َل صَراط ُم ْستَقي ٍم
ِ َ ِاّللِ َشي ئًا إِ ْن أَراد أَ ْن ي هل
ِ ُ ِابن مرَي قُل فَمن ِيَْل
يح ابْ َن
ُْ َ َ
ْ َّ ك م َن
ْ َ ْ َ َْ ُ ْ
َ ك الْ َمس
ِ ِ َِ ض
ِ َّ ك
ِ األر
ِ األر
ض َوَما
ُ َج ًيعا َو َّّلل ُم ْل
ْ الس َم َاوات َو
ْ َمْرَيَ َوأ َُّموُ َوَم ْن ِف
.اّللُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير
َّ بَْي نَ ُه َما ُيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َو
"Hai Ahli Kitab! Sungguh telah datang kepadamu rasul
Kami, menjelaskan kepadamu banyak (hal) yang telah
kamu sembunyikan dari Al-Kitab dan membiarkan banyak
(hal) yang lain. Sungguh telah datang kepadamu dari
Allah cahaya dan kitab yang menerangkan (Al-Qur'an).
Dengan kitab itu Allah menunjuki siapa yang mengikuti
keridhaan-Nya

kepada

jalan

keselamatan

dan

mengeluarkannya dari gelap gulita kepada cahaya yang

terang benderang dengan seizin-Nya serta menunjukinya
kepada jalan yang lurus (agama Islam). Sungguh, telah
kafirlah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah
itu ialah Al-Masih putera Maryam.' Katakanlah: 'Maka
siapakah

gerangan

yang

dapat

menghalang-halangi

kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih
putera Maryam beserta ibunya dan siapa saja yang ada di
bumi ini semuanya? Hanya kepunyaan Allah kerajaan
langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Ma'idah/5: 1517)
Hasil dan Manfaat Beriman Kepada Kitab-Kitab,
antara lain:
1. Mengetahui rahmat (kasih-sayang) Allah dan perhatianNya kepada umat manusia dengan menurunkan bagi
setiap umat suatu kitab untuk menunjuki mereka.
2. Mengenal

bahwa

Allah

Subhanahu

wa

Ta'ala

Maha

Bijaksana, karena telah menetapkan dalam kitab-kitab ini
syariat yang sesuai dengan kondisi masing-masing umat
serta telah menjadikan kitab terakhir, Al-Qur'an Al'Azhim, sesuai untuk umat manusia pada segala zaman
dan tempat sampai hari kiamat.
3. Mensyukuri ni'mat Allah atas diturunkannya kitab-kitab
tersebut.[]

