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Istighfar Nabi Adam عليه السالم 

 

Allah  ّعّزوجل telah  menyebutkan  dalam  kitab-Nya Al-

Qur’an yang mulia. tentang para nabi dan rasul-Nya السالم معليه , 

berupa kesempurnaan peribadatan mereka, kesempurnaan 

penghinaan diri mereka, ketundukan mereka, dan 

kepasrahan mereka kepada Rabb semesta alam. Mereka 

dalam kebaikan sebagai penuntun dan bagi orang-orang 

mendapat   perunjuk   di   antara   hamba-hamba-Nya 

sebagai teladan dan panutan. Di samping kesempurnaan ini, 

mereka terus-menerus dalam taubat   dan   istighfar.   

kembali   kepada   Maha   Perkasa   lagi   Maha Pengampun, 

Ajiah  ّعّزوجل telah menyebutkan di sejumlah tempat dalam Al-

Qur'an tentang para nabi. permohonan ampunan mereka, 

serta taubat mereka kepada Allah  ّعّزوجل. Di antara hal itu 

adalah apa yang disebutkan Allah  ّعّزوجل berkenaan dengan 

nabi Adam عليو السالم. Allah  ّوجلّ عز  berfirman: 

ُتَما َحْيثُ  َرَغًدا ِمن َْها وَُكال اْْلَنَّةَ  َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يَ  َوقُ ْلَنا  ِشئ ْ

َُما. الظَّاِلِميَ  ِمنَ  فَ َتُكونَ  الشََّجَرةَ  َىِذهِ  تَ ْقَربَ  َوال  َعن َْها الشَّْيطَانُ  فََأَزَّلَّ

 ِف  َوَلُكمْ  َعُدو   لِبَ ْعضٍ  بَ ْعُضُكمْ  اْىِبُطوا َناَوقُ لْ  ِفيوِ  َكانَ  ِمَّا فََأْخَرَجُهَما



 

 َعَلْيوِ  فَ َتابَ  َكِلَماتٍ  َرِبّوِ  ِمنْ  آَدمُ  فَ تَ َلقَّى. ِحيٍ  ِإَل  َوَمَتاعٌ  ُمْستَ َقر   األْرضِ 

 .الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  ُىوَ  ِإنَّوُ 

"Dan Kami berfirman, 'Wahai Adam, tinggallah Engkau 

dan istrimu di surga, dan makanlah oleh kamu berdua 

darinya sepuasnya, dimana saja kamu berdua kehendaki, 

dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, 

sehingga kamu berdua menjadi orang-orang zhalim.    

Maka setan menggelincirkan keduanya darinya, ia 

mengeluarkan  mereka  berdua  dari apa yang keduanya  

berada padanya, dan Kami berfirman. 'Turunlah kalian, 

sebagian kalian menjadi musuh atas sebagian yang lain, 

dan untuk kamu di bumi tempat tinggal serta 

kesenangan hingga waktu tertentu.' Adam pun menerima 

dari Rabbnya beberapa kalimat dan Dia pun menerima 

taubatnya.   Sungguh Dia Maha Penerima taubat lagi 

Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah/2: 35-37)  

Dan firman-Nya dalam ayat lain: 

ُتَما َحْيثُ  ِمنْ  َفُكال اْْلَنَّةَ  َوَزْوُجكَ  أَْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  َويَ   بَ تَ ْقرَ  َوال ِشئ ْ

 ََّلَُما لِيُ ْبِديَ  الشَّْيطَانُ  ََّلَُما فَ َوْسَوسَ . الظَّاِلِميَ  ِمنَ  فَ َتُكونَ  الشََّجَرةَ  َىِذهِ 

 الشََّجرَةِ  َىِذهِ  َعنْ  َربُُّكَما نَ َهاُكَما َما َوقَالَ  َسْوآِِتَِما ِمنْ  َعن ُْهَما ُوورِيَ  َما



 

 َلِمنَ  َلُكَما ِإِنّ  َوقَاََسَُهَما. اِلِدَنَ الَْ  ِمنَ  َتُكونَ  َأوْ  َمَلَكْيِ  َتُكونَ  َأنْ  ِإال

ا ِبُغُرورٍ  َفَدالُُهَا. النَّاِصِحيَ   َوَطِفَقا َسْوآتُ ُهَما ََّلَُما َبَدتْ  الشََّجَرةَ  َذاقَا فَ َلمَّ

 اتِْلُكمَ  َعنْ  أَنْ َهُكَما أَلَْ  َرب ُُّهَما َوَنَداُُهَا اْْلَنَّةِ  َوَرقِ  ِمنْ  َعَلْيِهَما ََيِْصَفانِ 

 ظََلْمنَا َرب ََّنا قَاال. ُمِبيٌ  َعُدو   َلُكَما الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  َلُكَما َوأَُقلْ  الشََّجَرةِ 

 .اْلَاِسرَِنَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرََحَْنا لََنا تَ ْغِفرْ  لَْ  َوِإنْ  أَنْ ُفَسَنا

"Dan wahai Adam, tinggatlah engkau dan istrimu di 

surga, dan makanlah kamu berdua dari mana saja kamu 

sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, 

agar kamu berdua tidak termasuk orang-orang zhalim. 

Setan memberi waswas kepada keduanya untuk 

menampakkan bagi keduanya apa yang ditutupi dari 

kemaluan keduanya, dan setan berkata, 'Tidaklah kamu 

berdua dilarang oleh Rabb kamu dari pohon ini, 

melainkan agar kamu berdua (tidak) menjadi dua 

malaikat atau kamu berdua menjadi mereka yang kekal. 

Dia bersumpah pada keduanya, 'Sungguh aku bagi kamu 

berdua termasuk para pemberi nasihat' Dia merayu 

keduanya dengan tipu daya. Keduanya mencicipi pohon 

itu, tampaklah kemaluan keduanya, dan mulailah 

keduanya menutupi atas keduanya dengan daun-daun 

surga, dan keduanya diseru oleh Rabb mereka berdua, 



 

'Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon 

itu, dan Aku katakan kepada kamu berdua; sungguh 

setan bagi kamu berdua adalah musuh yang nyata.' 

Keduanya berkata. 'Wahai Rabb kami, kami telah 

menzhaiimi diri-diri kami, dan jika Engkau tidak 

mengasihi kami. niscaya kami benar-benar termasuk 

mereka yang merugi.'" (QS. Al-A’raf/7: 20-23).  

 Dan firman-Nya: 

 .َوَىَدى َعَلْيوِ  فَ َتابَ  َربُّوُ  اْجتَ َباهُ  ُثَّ . فَ َغَوى َربَّوُ  آَدمُ  َوَعَصى

"Dan Adam durhaka kepada Rabbnya maka dia 

menyimpang. Kemudian Rabbnya memilihnya dan 

menerima taubatnya serta memberinya petunjuk." (QS. 

Thaha/20: 121-122) 

 

Istighfar Nabi Nuh ه السالمعلي  

 

Allah  ّعّزوجل menyebutkan pula tentang Nuh عليو السالم ketika 

memohon pada Rabbnya dan menyeru kepada-Nya: 

  اْْلَاِكِميَ  َأْحَكمُ  َوأَْنتَ  اْلَْقُّ  َوْعَدكَ  َوِإنَّ  أَْىِلي ِمنْ  اْبِن  ِإنَّ 



 

"Sungguh anakku ini termasuk keluargaku, dan sungguh 

janji-Mu adalah haq, dan Engkau hakim paling bijak." 

(QS. Hud/11: 45) 

Ketika itu Nuh عليو السالم dihinggapi belas kasih terhadap 

anaknya, sementara Allah  ّعّزوجل telah menjanjikan baginya 

keselamatan keluarganya, maka beliau عليو السالم mengira janji 

itu berlaku umum bagi yang beriman dan yang tidak 

beriman, dan karena itu beliau berdoa seperti ini. Maka Allah 

 :berfirman kepadanya عّزوجلّ 

 لَْيسَ  َما َتْسأَْلِن  َفال َصاِلحٍ  َغي ْرُ  َعَملٌ  ِإنَّوُ  أَْىِلكَ  ِمنْ  لَْيسَ  ِإنَّوُ  نُوحُ  يَ 

  اْْلَاِىِليَ  ِمنَ  َتُكونَ  َأنْ  أَِعُظكَ  ِإِنّ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ 

"Wahai Nuh, sungguh ia bukan termasuk keluargamu, 

sungguh ia berada di atas amal tidak shalih, maka 

janganlah minta pada-Ku apa yang engkau tidak memiliki 

ilmu tentangnya, sungguh Aku menasihatimu agar 

engkau tidak menjadi orang-orang yang bodoh (QS. 

Hud/11: 46) 

Akhirnya beliau عليو السالم menyesal atas apa yang telah 

terjadi lalu memohon kepada Rabbnya maaf dan 

pengampunan: 



 

 ِل  تَ ْغِفرْ  َوِإال ِعْلمٌ  ِبوِ  ِل  َلْيسَ  َما َأْسأََلكَ  أَنْ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإِنّ  َربِّ  قَالَ 

 اْلَاِسرَِنَ  ِمنَ  َأُكنْ  َوتَ ْرََحِْن 

"Dia berkata, 'Wahai Rabbku, sungguh aku berlindung 

dengan-Mu untuk mohon kepada-Mu apa yang aku tidak 

memiliki ilmu tentangnya, dan jika Engkau tidak 

mengampuniku dan tidak merahmatiku niscaya aku 

termasuk mereka yang merugi.'" (QS. Hud/11: 47) 

Inilah istighfar dan taubat dari beliau عليو السالم. 

 

Istighfar Nabi Ibrahim عليه السالم 

 

Allah  ّعّزوجل menyebutkan juga istighfar Ibrahim Al-Khalil  عليو

 :menyebutkan bahwa beliau berkata عّزوجلّ  Allah .السالم

 اْلَِْسابُ  ََ ُقومُ  ََ ْومَ  َولِْلُمْؤِمِنيَ  َوِلَواِلَديَّ  ِل  اْغِفرْ  َرب ََّنا

"Wahai Rabb kami, berilah ampunan untukku, dan untuk 

kedua orangtuaku, dan untuk orang-orang beriman, pada 

hari ditegakkan hisab." (QS. Ibrahim/14: 41) 

 



 

Dan firman-Nya: 

َنِ  ََ ْومَ  َخِطيَئِت  ِل  ََ ْغِفرَ  أَنْ  أَْطَمعُ  َوالَِّذي   الدِّ

"Dan yang aku sangat harapkan adalah diberi ampunan 

untukku dari kesalahan-kesalahanku pada hari 

pembalasan." (QS. Asy-Syu'araa'/26: 82),  

Dan firman-Nya: 

َنا َوُتبْ  َمَناِسَكَنا َوأَرِنَ   الرَِّحيمُ  الت َّوَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َعَلي ْ

Dan perlihatkan kepada kami manasik-manasik kami, 

dan terimalah taubat kami, sungguh, Engkau Maha 

Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-

Baqarah/2: 128) 

 

Istighfar Nabi Musa عليه السالم 

 

Begitu pula Allah  ّعّزوجل menyebutkan istighfar nabi-Nya 

Musa عليو السالم. Diatara hal itu adalah firman Allah  ّعّزوجل tentang 

Musa عليو السالم: 

 الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  َلوُ  فَ َغَفرَ  ِل  فَاْغِفرْ  نَ ْفِسي ظََلْمتُ  ِإِنّ  َربِّ  قَالَ 



 

Dia berkata, 'Wahai Rabbku, sungguh aku menzhalimi 

diriku, berilah ampunan untukku,' maka Dia memberi 

ampunan kepada-nya. Sungguh Dia Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang." (Al-Qashshash/28: 16) 

Dan Musa و السالمعلي  berkata pula: 

 الرَّاَِحِيَ  أَْرَحمُ  َوأَْنتَ  َرَْحَِتكَ  ِف  َوأَْدِخْلَنا َوألِخي ِل  اْغِفرْ  َربِّ 

'Wahai Rabbku. berilah ampunan untukku dan untuk 

saudaraku, dan masukkanlah kami dalam rahmat-Mu, 

dan Engkau Maha Penyayang di antara yang penyayang," 

(QS. Al-A'raf/7: 151) 

Dan Musa عليو السالم berkata: 

 اْلُمْؤِمِنيَ  أَوَّلُ  َوأَنَ  إِلَْيكَ  تُ ْبتُ  ُسْبَحاَنكَ 

"Mahasuci Engkau, aku bertauhat kepada-Mu, dan aku 

termasuk orang-orang beriman yang pertama." (QS. Al-

A'raf/7: 143) 

Dan Musa berkata:  

ا ِلِميَقاتَِنا َرُجال َسْبِعيَ  قَ ْوَموُ  ُموَسى َتارَ َواخْ   قَالَ  الرَّْجَفةُ  َأَخَذتْ ُهمُ  فَ َلمَّ

يَ  قَ ْبلُ  ِمنْ  أَْىَلْكتَ ُهمْ  ِشْئتَ  َلوْ  َربِّ   ِمنَّا السَُّفَهاءُ  فَ َعلَ  ِبَا أَتُ ْهِلُكَنا َوِإيَّ



 

نَ ُتكَ  ِإال ِىيَ  ِإنْ   َولِي ُّنَا أَْنتَ  َتَشاءُ  َمنْ  َوتَ ْهِدي َتَشاءُ  َمنْ  ِِبَا ُتِضلُّ  ِفت ْ

نْ َيا َىِذهِ  ِف  لََنا َواْكُتبْ . اْلَغاِفرَِنَ  َخي ْرُ  َوأَْنتَ  َواْرََحَْنا لََنا فَاْغِفرْ   َحَسَنةً  الدُّ

 َوَرَْحَِت  َأَشاءُ  َمنْ  ِبوِ  ُأِصيبُ  َعَذاِب  قَالَ  إِلَْيكَ  ُىْدنَ  ِإنَّ  اآلِخَرةِ  َوِف 

 ُىمْ  َوالَِّذَنَ  الزََّكاةَ  َوَُ ْؤُتونَ  ََ ت َُّقونَ  لِلَِّذَنَ  َفَسَأْكتُ بُ َها َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ 

ُدونَوُ  الَِّذي األمِّيَّ  النَِّبَّ  الرَُّسولَ  ََ تَِّبُعونَ  الَِّذَنَ . َُ ْؤِمُنونَ  ِِبَيتَِنا  َمْكُتوبً  َيَِ

يلِ  الت َّْورَاةِ  ِف  ِعْنَدُىمْ   َواإلْنِْ

"Apakah Engkau akan membinasakan kami dengan sebab 

apa yang dilakukan orang-orang bodoh di antara kami, 

tidaklah ia melainkan cobaan-Mu, Engkau menyesatkan 

dengannya siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau 

beri petunjuk siapa yang Engkau kehendaki, Engkau wali 

bagi kami, maka berilah ampunan untuk kami, dan 

rahmatilah kami, dan Engkau sebaik-baik Dzat yang 

memberi ampunan. Tuliskan untuk kami di dunia ini 

kebaikan dan di akhirat, sungguh kami kembali kepaaa-

Mu. Dia berfirman. 'Azab-Ku Aku timpakan kepada siapa 

Aku kehendaki, dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. 

Aku akan menuliskannya kepada orang-orang bertakwa, 

mengeluarkan zakat, dan orang-orang yang beriman 

terhadap ayat-ayat Kami. Mereka yang mengikuti Rasul 



 

sang nabi ummi yang mereka dapati tertulis di sisi 

mereka dalam Taurat dan Injil'" (QS. Al-A'raf/7: 155-

157) 

 

Istighfar Nabi Daud dan Sulaiman السالم ماعليه  

 

Kemudian Allah  ّعّزوجل menyebutkan istighfar Sulaiman  عليو

  :berfirman عّزوجلّ  Allah .السالم

 اْغِفرْ  َربِّ  قَالَ . أََنبَ  ُثَّ  َجَسًدا ُكْرِسيِّوِ  َعَلى َوأَْلَقي َْنا ُسَلْيَمانَ  فَ تَ نَّا َوَلَقدْ 

َبِغي ال ُمْلًكا ِل  َوَىبْ  ِل    .اْلَوىَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  بَ ْعِدي ِمنْ  َحدٍ أل ََ ن ْ

"Sungguh Kami telah menguji Sulaiman, dan Kami 

jadikan (dia) di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah 

karena sakit) lalu dia bertaubat. Dia berkata, 'Wahai 

Rabbku, beriiah ampunan untukku, dan berikan padaku 

kerajaan yang tidak patut bagi seseorang sesudahku, 

sungguh Engkau Maha Pemberi.'" (QS. Shaad/38: 34-35) 

Lalu Allah  ّعّزوجل menyebutkan istighfar Daud عليو السالم: 



 

 فَ َفزِعَ  َداُودَ  َعَلى َدَخُلوا ِإذْ . اْلِمْحرَابَ  َتَسوَُّروا ِإذْ  الَْْصمِ  نَ َبأُ  أَََتكَ  َوَىلْ 

نَ َنا فَاْحُكمْ  بَ ْعضٍ  َعَلى بَ ْعُضَنا بَ َغى َخْصَمانِ  ََتَفْ  ال قَاُلوا ِمن ُْهمْ   بَ ي ْ

 ِتْسعٌ  َلوُ  َأِخي َىَذا ِإنَّ . الصِّرَاطِ  َسَواءِ  ِإَل  َواْىِدنَ  ُتْشِططْ  َوال ِبْلَْقِّ 

. الِْطَابِ  ِف  َوَعزَِّن  اَأْكِفْلِنيهَ  فَ َقالَ  َواِحَدةٌ  نَ ْعَجةٌ  َوِلَ  نَ ْعَجةً  َوِتْسُعونَ 

 اْلَُلطَاءِ  ِمنَ  َكِثريًا َوِإنَّ  نَِعاِجوِ  ِإَل  نَ ْعَجِتكَ  ِبُسَؤالِ  ظََلَمكَ  َلَقدْ  قَالَ 

 َما َوقَِليلٌ  الصَّاِْلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذَنَ  ِإال بَ ْعضٍ  َعَلى بَ ْعُضُهمْ  لَيَ ْبِغي

َا َداُودُ  َوَظنَّ  ُىمْ   َذِلكَ  َلوُ  فَ َغَفْرنَ . َوأََنبَ  رَاِكًعا َوَخرَّ  َربَّوُ  فَاْستَ ْغَفرَ  اهُ فَ تَ نَّ  أَّنَّ

 .َمآبٍ  َوُحْسنَ  َلزُْلَفى ِعْنَدنَ  َلوُ  َوِإنَّ 

"Dan apakah telah datang kepadamu berita orang 

bersengketa ketika mereka menaiki mihrab, Ketika 

mereka masuk kepada Daud dan dia terkejut oleh 

mereka. Mereka berkata, 'Janganlah takut dua orang 

bersengketa, salah seorang kami telah berbuat lalim 

kepada yang lainnya, maka putuskanlah di antara kami 

dengan kebenaran, dan jangan berlaku curang, serta 

tunjukilah kami kepada selurus-lurus jalan. Sungguh 

saudaraku ini memiliki sembilan puluh sembilan kambing, 

dan aku memiliki seekor kambing, lalu dia berkata, 



 

serahkanlah kambing itu kepadaku,' dan dia 

mengalahkanku dalam perdebatan. Dia berkata, 

'Sungguh dia telah menzhalimimu ketika dia meminta 

kambingmu untuk digabungkan dengan kambingnya. 

Sungguh banyak di antara orang-orang yang berserikat, 

sebagiannya menzhalimi sebagian yang lain, kecuali 

orang-orang beriman dan beramal shalih. namun mereka 

itu sedikit sekali.' Lalu Daud menyadari bahwa Kami telah 

mengujinya maka dia memohon ampunan kepada 

Rabbnya lah tersungkur ruku' dan bertaubat. Maka Kami 

pun mengampuni untuknya hal itu. Dan sungguh baginya 

di sisi Kami kedekatan dan kebaikan tempat kembali." 

(QS. Shaad/38: 21-25) 

 

Istighfar Nabi Yunus عليه السالم 

 

Allah  ّعّزوجل menyebutkan pula tentang Yunus عليو السالم: 

 الظُُّلَماتِ  ِف  فَ َناَدى َعَلْيوِ  نَ ْقِدرَ  َلنْ  أَنْ  َفَظنَّ  ُمَغاِضًبا َذَىبَ  ِإذْ  النُّونِ  َوَذا

َنا. الظَّاِلِميَ  ِمنَ  ُكْنتُ  ِإِنّ  ُسْبَحاَنكَ  أَْنتَ  ِإال إَِلوَ  ال أَنْ   لَوُ  فَاْسَتَجب ْ

َناهُ    .اْلُمْؤِمِنيَ  نُ ْنِجي وََكَذِلكَ  اْلَغمِّ  ِمنَ  َوَْنَّي ْ



 

"Dan Dzunnun (sahabat Ikan) ketika pergi dalam 

keadaan marah, dan dia mengira kami tidak menetapkan 

atasnya, maka dia menyeru dalam kegelapan, bahwa 

tidak ada sembahan yang haq kecuali Engkau, Mahasuci 

Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang zhalim. 

Maka Kami mengabulkan untuknya dan 

menyelamatkannya dari kegundahan. Demikianlah Kami 

menyelamatkan orang-orang yang beriman." (QS. Al-

Anbiyaa/21': 87-88) 

Ayat-ayat di atas mencakup taubat para nabi السالم عليهم ,  

istighfar mereka, keagungan taubat mereka kepada Allah 

 telah menyebutkannya di kitab-Nya dalam عّزوجلّ  Allah .عّزوجلّ 

rangka sanjungan atas mereka, penjelasan keutamaan 

mereka, dan kesempurnaan mereka, agar manusia 

mengikuti mereka dan meneladani mereka. Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyah رَحو هللا berkata. "Dan Allah  ّعّزوجل mengisahkan 

kepada kita kisah-kisah taubat para  nabi,  agar kita 

meneladani mereka dalam pertaubatan." (Majmu' al-Fatawa, 

15/180) 

Betapa indah bagi seorang Muslim mencermati kisah-

kisah mulia ini dan keadaan agung yang berada di atasnya 

manusia-manusia pilihan para nabi Allah  ّعّزوجل dan rasul-

rasulNya. Lalu menjadikan mereka sebag-tauladan dalam 

menetapi taubat kepada Allah  ّعّزوجل, kembali kepadaNya, dan 



 

memperbanyak istighfar, Sungguh yang demikian itu 

terdapat ketinggian derajat, kesinambungan kebaikan, dan 

banyaknya pemberian. Sungguh Allah  ّعّزوجل menyukai orang-

orang bertaubat dan menyukai orang-orang membersihkan 

diri.[] 


