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Adam

 Nabi Adam AS adalah manusia dan khalifah pertama yang 
diciptakan oleh A�ah SWT.

Nabi Adam yang semula tinggal di surga diturunkan ke bumi 
oleh A�ah karena memakan buah Khuldi.

Idris

Nabi Idris AS berdoa pada A�ah agar bisa merasakan hal gaib 
seperti mati, melihat surga, dan melihat neraka.

Setelah merasakan semuanya, Nabi Idris berdoa agar 
diizinkan untuk tinggal di surga.

Manusia Pertama Manusia yang tinggal di surga 
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Nuh

Nabi Nuh mendapatkan mulkjizat yaitu mempu membuat 
perahu yang besar untuk menyelamatkan manusia dan 
hewan dari banjir bandang yang melanda seluruh bumi.

Hud

Setelah lama berdakwah, Nabi Hud masih saja dicemooh oleh kaum 
‘Ad, bahkan mereka meminta pembuktian bahwa A�ah itu ada. 

Nabi Hud pun diberi wahyu untuk meninggalkan kaumnya, dan saat 
itu lah kaum Ad ditimpa badai topan yang membinasakan mereka.

Pembuat Kapal Raksasa Penerus Nabi Nuh yang tidak dihiraukan
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Shaleh

Nabi Shaleh diutus kepada kaum Tsamud penyembah berhala. 
Salah satu mukjizatnya adalah unta yang keluar dari batu 
besar. Ajakan Nabi Shaleh yang tidak dihiraukan oleh kaum 
Tsamud mengakibatkan A�ah menurunkan bencana hujan 

batu yang membinasakan mereka.

Ibrahim

Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Bapak para Nabi, dia lah yang 
membangun Ka’bah. Ia memiliki mukjizat tetap hidup meski 
dibakar dengan api. Ia mendapat hukuman dibakar hidup-

hidup usai menghancurkan berhala dan tak ingin mengakui 
Raja Namrud sebagai Tuhan.

Nabi Kaum Tsamud Nabi Pembuat Kabah
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Luth

Nabi Luth As merupakan keponakan Nabi Ibrahim As. A�ah 
SWT mengutusnya untuk kaum Sodom dan Gomorrah yang 

menyukai sesama jenis. A�ah pun memberi azab mereka 
dengan hujan batu besar yang terbakar api

Ismail

Pada saat ibunya kebingungan mencari air, Ismail kecil 
menghentakan kakinya. Dari situ lah muncul mata air zam-zam. 
Nabi Ismail juga menerima perintah A�ah untuk disembelih Nabi 

Ibrahim. Namun ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, 
A�ah menggantikan Nabi Ismail dengan kambing. 

Nabi Kaum Sodom Hentakan kakinya mengeluarkan Air Zamzam
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Ishaq

Nabi Ishaq adalah saudara Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim,  
yang berdakwah di Palestina. Dalam Alquran disebutkan Nabi 

Ishaq memiliki ilmu, akhlak, dan perbuatan yang baik.

Yaqub

Nabi Yaqub adalah putra dari Nabi Ishaq, Nabi Yaqub As 
melakukan perjalanan jauh dari Palestina ke Fadam Aram 

pada malam hari. Karena ini lah dia disebut Israil, yang 
berarti berjalan di malam hari.

Penerus Nabi Ibrahim di Palestina Ayah Para Nabi Bani Israil
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Yusuf

Nabi Yusuf As pernah bermimpi bulan, matahari, dan bintang 
bersujud padanya. Sejak itu, Ayahnya mengetahui bahwa Yusuf 
akan menjadi orang besar. Saudaranya yang cemburu kemudian 

membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dari peristiwa ini lah 
perjalanan Nabi Yusuf dimulai hingga jadi raja.

Ayyub

Nabi tersabar ini diuji oleh A�ah SWT melalui penderitaan 
panjang dengan penyakit kulit, bencana yang merobohkan 

rumah, hingga hartanya habis namun tetap taat kepada 
A�ah SWT.

Nabi Tampan yang Cerdas Nabi penyabar
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Musa

Kisah Nabi Musa yang paling terkenal adalah ketika 
tongkatnya mampu membelah lautan saat dikejar Raja 

Fir'aun. A�ah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa.

Nabi yang mengalahkan Firaun

Harun

Nabi Harun As dikaruniai kemampuan berbahasa yang luar 
biasa. Dia adalah saudara Nabi Musa yang menemaninya 

dalam berdakwah serta menjadi juru bicara Musa.

Nabi yang Fasih berbicara

TAURAT 1615
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Zulkifli

Nabi Zulkifli As adalah anak satu-satunya dari Nabi Ayyub As 
yang selamat dari reruntuhan rumah. Nabi Zulkifli diangkat 
menjadi raja karena sanggup untuk selalu berpuasa di siang 

hari, shalat di malam hari, dan tidak pernah marah.

Nabi yang mempunyai Kekuatan

Syuaib

Nabi Syuaib As diutus untuk kaum Madyan yang menyembah pohon 
besar, kaum ini ingkar dan menolak ajakan Nabi Syuaib As untuk 
menyembah kepada A�ah SWT sehingga A�ah memberikan ujian 

berupa badai panas, awan hitam, hingga gempa bumi.

Nabi Kaum Madyan

ِ ذوالكفلُ
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Daud

Nabi Daud memiliki mukjizat kitab Zabur. Nabi Daud juga bisa 
berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu dan 
sangat kuat hingga bisa melunakkan besi dengan tangan 
kosong. Senjata Nabi Daud yang terkenal adalah ketapel.

Sulaiman

Nabi Sulaiman As terkenal sebagai raja yang kaya raya dan 
berkuasa. Ia menerima perintah dari A�ah untuk membangun 
Baitul Maqdis. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman As adalah 

bisa bicara dengan binatang, serta memiliki bala tentara dari 
kalangan manusia, jin, dan hewan.

Nabi Perkasa Pemegang kitab Zabur Nabi Adil Pembangun Baitul Madis
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Ilyas

Nabi Ilyas As merupakan utusan A�ah SWT bagi kaum Bani 
Israil yang gemar menyembah patung yang diberi nama Ba'al. 

Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, akan tetapi 
mereka tetap ingkar hingga A�ah menurunkan azab berupa 

kekeringan yang panjang.

Ilyasa’

Setelah bencana kekeringan itu, kaum Bani Israil mulai 
mempercayai Nabi Ilyas. Ketika Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyasa 

diangkat sebagai Nabi untuk meneruskan dakwah dan 
bimbingan pada Bani Israil

Penerus dakwah Nabi Sulaiman Pendamping Setia Nabi Ilyas
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Yunus

Nabi yang diutus untuk kaum negeri Ninawa penyembah 
patung. Mukjizat Nabi Yunus As adalah tetap selamat ketika 

ditelan ikan Paus.

Zakaria

Nabi Zakaria diutus kepada Bani Israil yang telah tersesat 
kembali setelah ditinggal para Nabinya. Nabi Zakaria wafat 

saat bersembunyi di dalam pohon karena pohonnya dipotong 
oleh prajurit jahat yang mengejarnya.

Selamat dari Perut Paus Nabi yang Syahid 
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Yahya

Ketika Palestina dikuasai oleh bangsa Romawi, kaum Bani 
Israil terpecah dan masing-masing kelompok memiliki 

pemimpin yang mengaku sebagai Nabi. Nabi Yahya bersama 
ayahnya, Zakaria, berusaha menumpas banyaknya Nabi Palsu 

yang mulai bermunculan. 

Isa

Nabi Isa As terlahir dengan mukjizat A�ah SWT dari seorang 
perempuan suci bernama Maryam. Beliau mendapatkan 
mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani.

Pencegah Nabi Palsu Nabi terakhir Bani Israil, Pemegang Kitab Injil

I N J I L
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Muhammad

Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir sekaligus penutup. 
Mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Qur'an, 

sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang 
diturunkan oleh A�ah SWT.
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