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NABI AHMAD DI DALAM AL-QUR’ÂN 

Oleh: Ustadz Abu Ahmad Said Yai, Lc. 

 

قًا ِلَما بَ ْْيَ َيَديَّ ِمَن الت َّْورَاِة }  َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ يَا َبِِن ِإْسَرائِيَل ِإِّني َرُسوُل اللَِّو ِإلَْيُكْم ُمَصدي
 {َوُمَبشيًرا ِبَرُسوٍل يَْأِت ِمْن بَ ْعِدي اْْسُُو َأْْحَُد فَ َلمَّا َجاَءُىْم بِاْلبَ ي يَناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبٌْي 

Artinya: “Dan (Ingatlah) ketika ‘Îsâ Ibnu Maryam berkata, ‘ Hai Banî Isrâîl, Sesungguhnya aku adalah utusan 
Allah kepada kalian, membenarkan Kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan 
(datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad.’ Maka tatkala Rasul itu datang 
kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ‘Ini adalah sihir yang nyata.’.” (QS 
As-Shaff : 6) 
 
TAFSIR RINGKAS 

“Dan (Ingatlah)” wahai Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam, “ketika ‘Îsâ Ibnu Maryam berkata, ‘ 
Hai Banî Isrâîl, Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian.’.” Sebagaimana kalian beriman kepada 
Nabi Mûsâ, Hârûn, Dâwûd dan Sulaimân ‘alaihimussalâm, maka berimanlah kepadaku, bahwa aku adalah 
Rasulullah (utusan Allah) kepada kalian. Sebagai buktinya, aku “membenarkan Kitab sebelumku, yaitu 
Taurat,” yang mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata. Kesamaan antara kita 
menunjukkan bahwa sumber syariat kita sama, yaitu berasal dari Allah subhânahu wa ta'âla.  
Selain itu, aku juga “memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang 
sesudahku.” 
 

Nabi ‘Îsâ ‘alaihissalâm seperti para nabi sebelum beliau, mereka ‘alaihimussalâm selalu membenarkan  
para nabi sebelumnya dan memberi kabar gembira akan datangnya nabi setelahnya. Nabi ‘Îsâ (Yesus) 
‘alaihissalâm mengabarkan bahwa nama Nabi tersebut adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad shallallâhu 
‘alaihi wa sallam.  
 

“Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka” yaitu Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam 
“dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ‘Ini adalah sihir yang nyata.’.” Hal tersebut 
sama dengan apa yang dikatakan oleh Fir’aun kepada Nabi Mûsâ ‘alaihissalâm dan juga dikatakan oleh Banî 
Isrâîl terhadap nabi ‘Îsâ ‘alaihissalâm.1 
 
PENJABARAN DAN TAFSIR AYAT 
Siapakah Banî Isrâîl? Bolehkah menghina Israel? 

Isrâîl (ِإْسرَائِْيل)adalah nama Nabi Ya’qûb bin Nabi Ishâq bin Nabi Ibrahim ‘alaihimussalam. Sedangkan 

Banî Isrâîl ( ََبِِن ِإْسرَائِيل)adalah anak-keturunan dari Nabi Ya’qûb ‘alaihissalâm. Hal ini tidak diingkari oleh orang-

orang Yahudi. 
 

Para Zionis/Yahudi telah membuat suatu negara yang dinamai dengan ISRAEL. Sebagai orang Islam, 
tentu kita tidak senang dengan penamaan tersebut, karena itu salah satu bentuk penghinaan terhadap Nabi 
Isrâîl atau Nabi Ya’qûb ‘alaihissalâm.  
 

Negara Israel telah melakukan banyak hal yang membuat kaum muslimin murka. Akan tetapi, dibalik 
kemurkaan tersebut sering sekali sebagian kaum muslimin salah dalam berucap dengan mengatakan, 
“Terkutuk Israel! Hancurkan Israel!” atau dengan kata-kata yang semisal dengan itu. Perkataan itu sudah 
sepantasnya tidak “keluar” dari lisan kita, karena menghina Israil sama dengan menghina Nabi Ya’qûb 
‘alaihissalâm.  
 

Jika ingin menghina negara tersebut, maka janganlah lepaskan kata ‘negara’ dari kata ‘Israel’. Atau 
lebih amannya kita ganti dengan nama yang betul-betul aman dari penghinaan terhadap Nabi Ya’qub, yaitu 
dengan mengatakan, “Negara Zionis atau negara Yahudi.” 
 
 

                                                           
1
 Tafsîr As-Sa’di hal. 859 dan Aisarut-Tafâsîr pada tafsir ayat ini. 
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Apakah Nabi Ya’qub bertemu dengan Nabi Ibrahim ‘alaihissalâm? 
Ya, Nabi Ya’qub ‘alaihissalâm bertemu dengan Nabi Ibrâhîm ‘alaihissalâm. Inilah yang dikuatkan (di-

râjih-kan) oleh Ibnu katsîr rahimahullâh di dalam tafsirnya dengan dalil Firman Allah subhânahu wa ta'âlâ : 

يَن َفََل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن  } َوَوصَّى ِِبَا ِإبْ َراِىيُم بَِنيِو َويَ ْعُقوُب يَا َبِِنَّ ِإنَّ اللََّو اْصطََفى َلُكُم الدي
} 

Artinya: “Dan Ibrâhîm telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qûb. (Ibrahim 
berkata): ‘Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati 
kecuali dalam memeluk agama Islam!’.” (QS Al-Baqarah : 132)  

Ibnu Katsîr rahimahullah berkata, “Sebagian ulama salaf (yang terdahulu) membaca ( ُيَ ْعُقوب) dengan ( َيَ ْعُقوب) 
sebagai ‘Athf dari ( ِبَِنيو), yang berarti anak-anaknya. Seolah-olah Nabi Ibrahim ‘alaihissalâm mewasiatkan 

kepada anak-anaknya dan juga cucunya, yaitu Ya’qûb bin Ishâq.” 2 

  
Siapakah Nabi terakhir Banî Isrâîl? 

Nabi ‘Îsâ bin Maryam ‘alaihis-salâm adalah nabi terakhir Banî Isrâîl.3 Akan tetapi, kenabian Nabi ‘Îsâ 
‘alaihissalâm tidak diakui oleh sebagian Banî Isrâîl atau orang-orang Yahudi.  
 
Pengabaran akan datangnya Nabi Ahmad shallallâhu ‘alaihi wa sallam oleh Nabi Ibrahim ‘alahissalâm dan 
Nabi ‘Îsâ ‘alaihissalâm 

Setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhânahu wa ta'âlâ diikat dengan perjanjian oleh Allah 
untuk mengabarkan tentang akan diutusnya Rasulullah, yaitu Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam. 
Apabila beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam diutus, maka mereka harus mengikutinya, mendukung dan 
berjuang untuknya. 
Allah subhânahu wa ta’âlâ berfirman: 

ٌق ِلَما َمَعُكْم }  َوِإْذ َأَخَذ اللَُّو ِميثَاَق النَِّبييَْي َلَما آتَ ْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُّتَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدي
لَتُ ْؤِمُننَّ بِِو َولَتَ ْنُصرُنَُّو قَاَل أَأَقْ َرْرُُتْ َوَأَخْذُُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقْ َرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمَعُكْم ِمَن 

 {.الشَّاِىِديَن 
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: ‘Sungguh, apa saja yang Aku berikan 
kepadamu berupa Kitab dan hikmah Kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang 
ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.’. Allah berfirman: 
‘Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?’ Mereka menjawab: "Kami 
mengakuinya.’ Allah berfirman: "Kalau begitu, saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) 
bersama kamu.’." (QS Âli ‘Imrân : 81) 
 

Ibnu ‘Abbâs radhiallâhu 'anhu bekata, “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali Allah membuat 
perjanjian kepadanya, apabila dia (Nabi Muhammad) diutus, sedang Nabi tersebut hidup, maka dia akan 
mengikutinya. Dan Allah memerintahkan agar dia memerintahkan kepada umatnya, apabila Muhammad 
diutus sedangkan mereka hidup, maka mereka harus mengikutinya dan menolongnya.”4 

 
Nabi Ibrâhîm ‘alahissalâm mendoakan agar diutusnya Nabi tersebut di kaum yang berada di sekitar 

Ka’bah setelah beliau dan Nabi Ismail ‘alaihimassalam membangun Ka’bah. Doa tersebut tercantum di dalam 
Al-Qur’an: 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَ  َويُ َعليُمُهُم اْلِكَتاَب َوااِْْكَمةَ } ُهْم يَ ت ْ  {رَب ََّنا َوابْ َعْ  ِفيِهْم َرُسوًَّل ِمن ْ
Artinya: “Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan 
kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah serta 
mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Baqarah : 129) 
 

Begitu pula Nabi ‘Îsâ bin Maryam ‘alaihissalâm, beliau mengabarkan tentang akan datangnya Nabi 
setelahnya yaitu Nabi Ahmad shallallâhu ‘alaihi wa sallam sebagaimana tercantum pada ayat di atas. 

                                                           
2
 Tafsir Ibni Katsir I/446. 

3
 Lihat Tafsir Ibnu Katsir VIII/109. 

4
 Tafsir Ibni Katsir VIII/110. 



3 
 

Di dalam hadîts, Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya oleh Abu Umâmah, “Ya Nabi Allah! Apa 
permulaan kenabianmu?” Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam pun menjawab: 

َها نُوٌر َأَ اَءْت ِمْنُو ُقُصوُر الشَّااِ )    (.َ ْعَوُة َأِ  ِإبْ َراِىيَم َوُبْشَر  ِعيَسى   َورََأْت أُمي  أَنَُّو َ ْرُُ  ِمن ْ
Artinya: “Doa bapakku Ibrâhîm, kabar gembira dari ‘Îsâ dan ibuku melihat cahaya yang keluar dari dirinya yang 
menerangi istana-istana Syam.”5 
 

Kabar tentang akan datangnya Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam juga tercantum di Taurat 
dan Injil. Allah subhânahu wa ta’âlâ mengabarkan di dalam Al-Qur’an: 

نَ ُهْم تَ َراُىْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يَ ْبتَ ُغوَن َفْضًَل ِمَن }  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَْحَاُء بَ ي ْ ُُمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ
يِل َكَزرٍْع  ْنِْ اللَِّو َوِرْ َوانًا ِسيَماُىْم ِف ُوُجوِىِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِ  َذِلَ  َمثَ ُلُهْم ِف الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِف اْْلِ
َأْخرََ  َشْطَأُه َفآَزرَُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َو  َعَلى ُسوِقِو يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِِبُِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن 

ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما   {آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِاَاِت ِمن ْ
Artinya: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras 
terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud 
mencari karunia Allah dan ke-ridha-an-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 
Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang 
mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak 
lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 
menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang 
besar. (QS Al-Fath : 29) 
 
Sekarang ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengingkari pernyataan di atas, Bagaimana ini? 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani disifatkan oleh Allah sebagai kaum yang suka merubah kitab suci 
mereka. Jadi, merupakan suatu yang wajar jika mereka menyembunyikan hal ini. Padahal mereka semua 
meyakini kebenaran hal tersebut. Allah subhânahu wa ta’âlâ berfirman: 

ُهْم لََيْكُتُموَن ااَْقَّ َوُىْم يَ ْعَلُموَن }  َناُىُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُو َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُىْم َوِإنَّ َفرِيًقا ِمن ْ الَِّذيَن آتَ ي ْ
} 

Artinya: “Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya 
(Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka 
menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.” (QS Al-Baqarah : 146) 
 
Ahmad adalah salah satu nama Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam  

Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam mengabarkan bahwa beliau memiliki banyak nama. Di antara 
nama beliau adalah Ahmad, sebagaimana tercantum pada hadits berikut: 

ِل ََخَْسُة َأْْسَاٍء أَنَا ُُمَمٌَّد َوَأْْحَُد َوأَنَا اْلَماِح  الَِّذي ََيُْحو اللَُّو ِ  اْلُكْفَر َوأَنَا اْاَاِشُر الَِّذي ُُيَْشُر ) 
  (.النَّاُس َعَلى َقَدِم  َوأَنَا اْلَعاِقبُ 

Artinya: “Saya memiliki lima nama: Saya adalah Muhammad dan Ahmad, saya adalah Al-Mâhi yang denganku 
Allah menghapuskan kekufuran, saya adalah Al-Hâsyir yang manusia nanti dikumpulkan di hadapanku dan saya 
adalah Al-‘Âqib (Yang terakhir).”6 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 HR Ahmad no. 22261, Al-Hakim no 4173, Ibnu Hibban no. 6404 dan yang lainnya. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan, 

“Hadits ini shahih lighairih.” di catatan kakinya pada Musnad Ahmad dan Shahih Ibni Hibban. 
6
 HR Al-Bukhari no. 3532 dan Muslim no. 6251.  
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Arti dari nama ‘Ahmad (أحمد)’ 
Ahmad berasal dari kata ‘hamd’ yang berarti pujian. Di dalam bahasa Arab, ‘Ahmad’ memiliki tiga arti: 
1. Menunjukkan makna paling/yang ter-  (Shîghah Al-Mubâlaghah) untuk kata ‘hâmid’ (orang yang 

memuji). Jadi Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling banyak memuji Allah 
subhânahu wa ta’âlâ. Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

 . (أَنَا َسييُد َوَلِد آَ َا يَ ْوَا الِقَياَمِة َوَّلَ َفْخَر   َوبَِيِدي ِلَواُء اَاْمِد َوَّلَ َفْخر) 
Artinya: “Saya adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat dan aku tidak sombong. Di tanganku ada 
bendera puji-pujian dan aku tidak sombong. “7 

2.  Menunjukkan makna paling/yang ter- untuk kata ‘mahmûd’ (orang yang dipuji). Jadi Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling banyak dipuji oleh semua makhluk. Bahkan, 
Allah sendiri memuji beliau di dalam Al-Qur’an dengan sifat-sifat mulia dan di dalam Al-Qur’an Allah 

tidak pernah memanggilnya dengan namanya, tetapi dengan mengatakan, (  َِّيَا أَي َُّها الن) dan (يَا أَي َُّها الرَُّسْول) 
berbeda dengan Nabi-nabi yang lainnya, mereka dipanggil dengan namanya. 

3. Menunjukkan simbol dari kata ‘Muhammad (ُُمَمَّد)’. Arti dari Muhammad adalah orang yang banyak 

dipuji dan di dalam bahasa Arab dapat disimbolkan dengan kata ‘Ahmad’.8 
 
Tidak ada Nabi setelah Nabi Ahmad shallallâhu ‘alaihi wa sallam  

Sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi 
wa sallam adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah subhânahu wa ta’âlâ dan tidak ada lagi Nabi setelah 
Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: 

 {َما َكاَن ُُمَمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّو َوَخاَُتَ النَِّبييَْي وََكاَن اللَُّو ِبُكلي َشْ ٍء َعِليًما } 
Artinya : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah 
Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Ahzâb : 40) 

 . (َكاَنْت بَ ُنو ِإْسَرائِيَل َتُسوُسُهُم األَنِْبَياُء ُكلََّما َىَلَ  َنِ ٌّ َخَلَفُو َنِ ٌّ َوِإنَُّو ََّل َنِ َّ بَ ْعِدي) 
Artinya: “Dulu Banî Isrâîl dipimpin oleh para Nabi. Jika ada nabi yang wafat, maka akan digantikan oleh seorang 
nabi. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku.”9 
 

Kedua dalil di atas sangat jelas menunjukkan bahwa tiada Nabi setelah Nabi Muhammad shallallâhu 
‘alaihi wa sallam. Oleh karena siapa saja yang mengaku bahwa dia adalah seorang Nabi setelah Nabi 
Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam, maka sesungguhnya dia adalah Kadzdzab (pendusta).  
 
Pengabaran Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam bahwa akan muncul nabi-nabi palsu 

Nabi shallallâhu ‘alaihi wa sallam juga mengabarkan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad shallallâhu 
‘alaihi wa sallam akan ada orang-orang yang mengaku Nabi. Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ابُوَن ُكلُُّهْم يَ ْزُعُم أَنَُّو َنِ ٌّ َوأَنَا َخاَُتُ النَِّبييَْي ََّل َنِ َّ بَ ْعِدي)...   (.َوِإنَُّو َسَيُكوُن ِف أُمَِِّت َثَلَثُوَن َكذَّ
Artinya: “Sesungguhnya di dalam umatku akan ada tiga puluh pendusta. Semuanya mengaku bahwa dia adalah 
nabi, sedangkan saya adalah penutup para Nabi dan tidak ada nabi setelahku.” 10  
Setelah membaca dalil di atas, maka tidak ada alasan untuk membenarkan ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang 
baru seperti: Mirza Ghulam Ahmad, Lia Eden dan sejenisnya. Mereka bukanlah kaum muslimin dan jangan 
ragu untuk mengatakan bahwa mereka bukan beragama Islam. 
 
Pengingkaran Banî Isrâîl atas apa yang dibawa oleh Nabi  Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam  
Di akhir ayat, subhânahu wa ta’âlâ berfirman:   

 {فَ َلمَّا َجاَءُىْم بِاْلبَ ي يَناِت قَاُلوا َىَذا ِسْحٌر ُمِبْيٌ }
“Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ‘Ini 
adalah sihir yang nyata.” 

 
                                                           
7
 HR At-Tirmidzi no. 3148. Di-shahih-kan oleh Syaikh Al-Albani di Shahih Sunan At-Tirmidzi. 

8
 Lihat penjelasan di atas di dalam Ma’âlimut-Tanzîl VÎI/108-109 dan At-Tahrîr wa At-Tanwîr XXVIII/163-165. 

9 HR Al-Bukhari 3455 dan Muslim 4879. 
10

 HR At-Tirmîdzi no. 2219. Beliau berkata, “Hadîts ini shahîh.”Hadîts ini di-shahîh-kan juga oleh Syaikh Al-Albâni di Shahîh 
Sunan At-Tirmîdzi. 
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Inilah tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Orang-orang 
kafir menuduh beliau shallallâhu ‘alaihi wa sallam sebagai penyihir karena beliau membawa mukjizat yang 
tidak masuk akal. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ‘Rasul’ pada ayat di atas adalah Nabi 
‘Îsâ ‘alaihissalâm. Karena Banî Isrâîl juga mengatakan bahwa beliau ‘alaihissalâm adalah penyihir. Allahu 
a’lam, tidak ada pertentangan dari keduanya.  
 
Tamma bifadhlillâhi wa karamih. 
Prabumulih, 28 Jumâdâ Ats-Tsâniah 1432 H/31 Mei 2011 
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