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BAB III
KISAE IBRAHIM I\ENURUT AI QUR ' AN

A. Keherad.aan lbrahln
rbrahim adaLab putra Azar, keturunan sam bln Nuhr

ayahnya terkenal sebagai tukang pembuat patung yang d.ija-
dikan sebagai sesembahan ataupun tuhan-tuhan mereka.uo *g
bi rbrahlm d.il-ahirkan d.ikota ur d.ari turunan bangsa Kal-
dan dalam kerajaan Babirorr4-5 kebetulan negerl ltu d.i

kuasai oleh seorang raja yang sangat d.lolim d.an berbuat
sewenang-yenang, bahkan ia berani nemproklarrirkan d.lrinya
sebagai Tuhan dialah raja yang bernama U"*r*at5

gebanyakan ahli sejarah menghubungkan kelahiran
rbrahim d.engan suatu rlwayat, konon pad.a suatu maLam raja
lEamrud. bermimpi, d,alau mimpinya itu ia mellhat acla seo

rang anak keci.l yang merampas mahkota yang sed.ailgd.lpakai-
ny&r 1alu anak itu menghancurkannya, RaJa llamrud.tersentak
bangun d.ari tidurnya, ia termenung &emecahkanarti ufunpi
yang aneh j-tu. Keesokaa harinya raja lgamrud segera nemang

911 d.ukun-d.ukun, tukang gujum dan tukang tenung untuk

re Hadiyah sal1m,![. A1 mararif ] 1992, hal. 40-

*5*. H. Agus-Hakie, perband.lngan Agamqr gandung,Cy. Dj-ponegoro, 1995r Cet: nffffitrffi.

, 48. H. Ma ' shum, Eigeh_ IeLad.an 25 uabi dan RSllL,5;;aba;r-a, CV. 5inrang p"6"

i-s.hashul lnbi_y?- Bandung,
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menanyakan artl mimpl yang luar biasa itu. Menurut 3are-

lan tukang nuiumr bahwa akan 1ahir seorang anak

keLak akan besar pengaruhnya sehingga kekuasaan

yang

ra ja

Namrud akan jatuh oleh anak tersebut. RaJa Namrud percaye

betul apa yang dikatakan oleh tukang nuJum itu, sehingga

Ia memutuskan dan memerlntahkan untuk membunuh senua bayl

yang lahlr pad.a waktu ltu agar kekuasaan raJa tldak seitn-

pal jatuh. 47 pad.a saat itu disuatu tempat ad,a seorang

wanlta yang sed.ang hamil tua, ia ad.alah istri seorang

tukang membuat patung yang bernama Azar, naka istrl Aza?

nenyembunyikan diri kesuatu gua48 dldalam hutan sanpal

la melahirkan seorang bayl laki-lakl yang dlberi uana

Ibrahim.49 Ibrahim sejak kanak-kanaknya telah terpell--
hara d.ari segala matsi.at, apalagi syirlk. Hldayah dan

petunjuk lllah t.eLah mempengaruhl Jlwanya.

6endatipun unurnya belum cukup d,ewasa, Nabi yang

satu inl telah lama berfikir teatang terjad.inya alam se

mesta ini, apa yang terlihat oleh matanya, seperti bln'Lcr*

tang, bulan dan matahari serta lainnya seIalu d.lrenungkan

dan men jad.ikan kesibukan benaknya, Id selaLu menyelidiki

dan mencarl kebenaran yang sejatfi. Siang malam d.la m€r -
carl Tuhan dengan segala akal flklrannya.

- 47y"y Arifllr. Raag"kgl-al-gqr-lla palam- AI -qEI-138,pand,ungr Gema RisaLahTress, I9TT, Cet, III;-hET; 60

48K. H. tr4arshum, .g,L..-r.--C_i-I-.r hal. 40

49s"y grifin, gp:-, -Ci!. r ha1.60
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Dari apa yang dia saksi.kan, kemud,ian tlia yakinl
bahwasannya benda-bend.a yang ad.a d,ilanglt seperti bln-
tang, bulan clan matahari itu. tentu ada yang. nenciptakan -
nya. Karena benda-bend.a tersebut dapat hl]ang, tentu eaja
tidak mungkin kalau d.ia itu tuhan, sebagaimana yang di
yakini oleh kaumnya. I)an d,lsana pastl ad.a Tuhan yang ti-
dak mungkin hilang dan maha kuasa atas segara sesuatu,
dengan d,asar lnilah, maka rbrahln mengingkarl apa yaug

selama lni dlyakini oLeh kaumnya. rbrahim hanya ber-fuhan
kepad.a yang menjadikan langit dan bumi dengan lkhlae, d.an

aku sekali-ka1i tidak mau mempersekutukaatrya.5O D"*lkian-
lah caranya lbrahim mencari Iuhan d.engan nemperhatikan
alarn sekeliLlngnya.

Setelah Ibrahim mencapai usia d."ra"ar51 telah dl
beri Allah sl'/r. suatu kepintaran berfikir yang ruar blasa
dan beranj. berdebat dengan bapak dan kaumnye tentang hal
ketuhanan. Sebagaimana tercantum dalam QS Maryam (19) Z

41-48 :

a{'iy.b5l#ie2 
['-t 1:t;

. "d d:;,d $; ;riJ i.,,3 1('r:f '+ ;V
re Hadlyahr -9rrr c*t,.r har. 44

51K. H. iqarshum, o]., ,rt , har 41

*.?on
\li. ll" r,.a
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lrtinya :

Ceritakanlah (hai guhammad) klsah lbrahim didalam
A1 Kltab (11 qurtan) ini, sesungguhnya ia ad.alah se-
orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi.

fngatfah ketlka ia berkata kepada bapaknX&: Uahal
bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tletak
mend.engar, tidak melihat dan tidak dapat qryenolong
kamu sedikltpun, (Qs. Maryam (19) t 41-48).--

Dalam ayat tersebut d,igambarkan adab seorang anak

terhad.ap ayahnya d.alam menyampalkan plklrannya. Dengan pe

nuh kelembutan d,an kesopanan Ibrahim berdakwah kepada

ayahnya, dengan penuh hatl-hatl, bellau menerangkan kepa-

d,a ayahnya, bahwa gebenarnya apa yang d,isembah oleh ayah-

nya eelama inl, adaLah euatu yang tldak dapat mendengar,

mellhat serta tidak akan nendatangkan manfaat 51 apapun.

fbrahim juga memperingatkan kepad.a ayahnya agar tiilak me-

ngikuti perintah syaithanr Xang menyurruh untuk nenyembah

berhala-berhala itu. Karena sesungguhnya syaithan itu duI

haka kepada AlLah serta menyesatkan manusla. Sleampingltu

fbrahim juga mengungkapkan kekhawatlrannya atas dirl aya!

nya mengenaj. azab yang akan dltimpahkan oLeh Allah kepada

ayahnya lantaran kemusyrikau d,an kematlannya,

Kemud.ian Azar menjawab ajakan Ibrahlm tersebut
itengan kata-kata yang sangat keras. Namun lbrahi.m tld.ak

langsung putus asa ,nend,engar ueapan ayahnya yang terasa
berat d.an penuh ancaman itu. Tetapi fbrahim nalah berjan-
ji. kepada ayahnya akan memohon ampun kepad.a Allah SU[.

52r"p"g1 Rr.e gP.r.-cJt:r hal. 468
c-7
"Ny. H. gadiyah galim, Op., Clt., hal. 40
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Namun kenudian bellau tldak pernah lagl memohonkan anpu3

bagi ayahnya, Betelah e1lah 5wt. memberikan Perlngatan

kepadanya,

Nabl lbrahim tidak pernah berputus asar bellau tc-

tap meneruskan dakwahnya, eebagalmana dlnyatakan ctalam

11 qurran bahwasarutya Allah telah menclatangkan kecerdasan

kepad.a lhrahlm clan Allah mengetahul keaclaannya. Ibrahlra

telah mengajak ayah dan kaurnnya untuk menycmbah luhan.
getapi mereka tidak mau menglkutl aJarannya, 6emudian

Ibrahim mengad.akan tipu ctaya terhad,ap berhala-berhala Ee-

reka. Bahwasannya kaumnya keluar untuk berharl raya,

tinggallah fhrahln seorang d,lrl meml,kl.rkan keadaes kaun-

nye. Mereka ltu saud,aranya, akan tetapi mereka kufur dan

musyrlk. Mereka tidak mau mendlngar riealah yang &lbawah

DJIsr mereka tetap berpegang teguh pada keyakinannya untuk

menyembah berhala-berhala sesembahan nenek moyang,

Kemud,ian tergerak.Lah bati Ibrahlm ctan terd.orong

untuk memasuki tempat. peribad.atan mereke. Ibrahlm nellhat
makanan clan sembelihan kurban yang dlsajlkan kaumnf,& uD -
tuk eesembahan mereka. Maka sambil &encemooh Ibrahlm ber-
tanya kepada berhala-b.erhala Ltu . rgengapa kamu tidak
memakannya dan mengapa kamu tidak berbicararrr trenud.lan

fbrahlm menghancurkan berhala-berha&a ltu, kecuaLi ber

hala yaag beear yang terletak dltengah-tengag cllndingT

Setelah Ltu Ibrahln meletakkan kapeknya pad.a berhala yang

54lr"hyoad,in Syaf, Rangkg{ln trisah Nabi-Nabt Serl 2
gand.ungrArmicoe tt.1 hal. 29
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sangat beear ltu, }aIu keluar seakan-akan titlak terJadl

8,Ba-ap&,

Tatkala kaum Ibrahim tersebut telah kemball darl

bepergiannya, mereka terkejut melihat kead.aan sesembahan-

nX&r mereka bertanya siapa yang berani berbuat demikl-

an terhadap tuhan-tuhan mereka. Kemudian sebagian darl

mereka mengatakan bahwa seorang yang bernama Ibrahlm per-

nah menyebut tentang berhala tersebut, laIu fhrahim diba-

d,apkan d,i. muka umum. Mereka marah-marah kepad.a lbrahin,
d.an terjadilah dlalog antara mereka dengan lbrahlm rrf,6,u-

kah yang memperlakukan tuhan-tuhan kami. seperti inl, hal

Ibrahlm?. Secara dlplomatls Ihrabln menJawab : Sebenarnya

berhahala yang besar itulah yang melakukannya, maka tanya

kan.Lah kepad.a berhala ltu, jika memang d1a clapat berbl -
carar.

Ketiika orang-orang itu menjawab bahwa hal Ltu su -
atu barang yang nustahil, karena jangankan untuk ncnghan-

curkan, seclang bergerak d.arl tempatnya saJa latldak blsa.

Ibrahl.n mengatakan pu1a, kalau begitu nengapa f,usa---fqsn

nenyembah ecsuatu yang tidak mampu menghldarkan d.lrlnya
senilirl. darl bahaya, dan tid.ak pula memberl manfaat, apa -
ptrnr tj.nd.akan tuan-tuan punya piklroR?. lqend.engar ltu
bukan maLn marah d,an murkanya raJa Namrud.. Bakarleh La hi
dup-hidup. ralu mereka mengumpulkan kayu bakar. seterah
api menyala-nyala, maka rbrahlm d.icanpakkan kedalam apt
tersebut.
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Merekapun menyangka bahwa Ibrahlm telah berakhlr

hidupnya dan nerekalah yang menang clalam hal 1n1. letaPi

alangkah terkeJutnya mereka manakala api sudah mulaL Ps -

clam, maka keluarlah lbrahim darl dalam api. cleugan sela^mat

bahkan sehelal rambutnyapun tak atla yang terbakar. EaI

lnjr. gesual dengan q9. al Anbiyar (21) t 69 3

'Psl&tksv:h.$utif
grti.nya 3- 

Kami berflrman : Hal aPir nenJatlio(inginlah, dan
menjadi keeelaeatanlah bagl lbrahim.-'

Dengan kejadian itu, mereka melihat suatu nutJizat

kebenaran Ibrahlm sebagal tanda kebesaran Al]ab, ochingga

keyakinan mereka mulai goyah. Sebagian nereka ada yangbcA

jrman kepad.a A}lah. Akan tetapl sebaglan yaag lain tetap

saja membangkang.

Meltrhat keJadian yang anat luar blasa ltu, raJa

yamrud yang menjad.i penguasa negerl tersebut menJadl kha-

watir atas pengaruh Ibrahlm, terhadap kekuaeaan d.an ked.u-

dukannya. trenudlan ia memanggil Abxaham, dan terJadilab

antara keduanyar Sebagaimana d,aIan QS- al Baqarah (2) 3

258 3' 
it3!., elrti'.i, r ii i tr djg frJ\&dr iU j' {l
9if+,itti ju t'"ss#"Jr {;fiDL

"Depag RI.' Op., Cit., hal . 5O5
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sriirbE qd _t$i li1*S L'+f'.tr f,I; 
r.1 
i L

t;'p,i)4it'; *'5,r$r. ii"Jfia//

,/ -l(
,'' G al

grtlnya !

lpakah kamu tldak memperhatlkan orang yang mendebat lbrahim tentang guhanuya (lftan) karbna-l1lah tE-
lah menberikan kepad,a orang itu pem6rlntahan(kekuasE
an).- Ketika fbrahlm nengatakan : Iuhanku ialdh yang
menghidupkan dan mematlkan, orang itu berkata : Se -sungguhnya- eaya dapat menghld.upkan d,an mematikanrhal
1brah1m. rbrahim berkata : sesungguhnya alLah E€n€x-bitkan matahari. d,arl timur, maka-terUitt<an1ah dlad.arl arah barat, 1alu terdlamlah orang kafir lturdau
#*#"riitfiTranan 

memberl petunJuk kepiaa orang-e1,s11s

Ahli eeJarah berpend,apat, bahwasannya raJa Namrud,

berkuasa menjadl eeorang raja itu lamanya kurang leblh
4o0 tahun, dan dla seorang raja yang lacur lagi melampai

batas, sombong dan aagkuh. bahkan d,la nengaku sebagal

1uhan. pad.a suatu harL lbrahim AS . d.id.ekte atau d.itanya;
Hal rbrahim siapakah Tuhanmu ltu, d.an apakah kamu raempu -
nyai Tuhan serain aku?. rali, rbrahitr menJawab ya benar,
ruhan allah yang mematikan dan menghid-upkan manusiar de -
mlkian sahut rbrahim.'Namrud, berucap lagi : Akupun dapat
menghidupkan dan mematj,kan manusla, kalau tidakpercaya

55roru., hal . 64
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coba.Lah sebentar disin, laIu raJa Namnud yang dlollm lagl

kejam itu memanggil d.ua orang penJara clihaclapan lhrahim

yang satu d.itikam hingga matj., sedangkan yang lain dlbl

arkan hidup. Namrud. berkata : Hai Ibrahlm tahukah kamu

aku pand.ai menghidupkan dan panilal mematikan orang. Seka-

rang cobalah tuan memutar matahari d.ari arah tlmur, seka-

rang, coba engkau balik dan terbitkan d.ari barat, kalau

kamu memang benar sebagai tuhan?. Dengan hujJah yang ter-
akhlr inllah, maka Namrucl yang sombong, congkak clan menga

ku dirlnya sebagal luhan itu menjadi tak berdaya tak

sanggup memutar matahari dari arah barat terbenamnya, ma-

ka Namruil kalah totaI,57

Se jak hari itu dendan yamrud. terhad,ap lbrahlm rren-

jadl terang, sehlngga lbrahin di.nyatakan sebagal nusuh

gatu-satunya yang tak boleh dlabaikan. Dla takut kalau-ke

lau lbrahim mendapat pengikut yang banyak sehiagga dapat

mengalahkan dia diakhir kelaknya. A1lah rnemberltahukan ke

pad.a rbrahlm agar bersama keluarganya meninggalkan Kanran

(nabilon). Ibrahlm mulai meLakukan perjalanan jauh. lkhir
nya sampallah ke palesti.na. Dlsanepun beliau mendapat

perlawanan d.ari pendud.uk di negeri tersebut. M€rBk& titlak
mau menitengar rj'salahrryer d.an tldak :' . 'mi,e, i.., ;:: ' berlman,

57gst, Abd. Re,zzeq Zuhdi, Sinqr-lisah 25 ratt d,an
Rasul, gurabaya, Karye ll-mu, tt. haE BZ 

-
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Ibrahim berkata kepacla mereka

QE. al Ansem (5) t 78-79 ;

Jfrk;\ff;++'s.i1o

sebagalmana terdapat dalam

-if}Vg;b:rH

i{*r r'n6Y:" ;j'ib}J:el
lrtinya 3

lrtlnya l

HaI l(aumlru, sesungguhnya aku berlepas d.1rl clarl
?pa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku mengha-
dapkan dlriku kepada Tuhan yang mCnciptakan laneit -

krJ"t' €Jtl,rb L

.'s!$Go(q

Hal kaumku, sesungguhnya aku berle

Tuhan yang menciptakan langit -rung kepad,a agama yanq benar.dan b:rmi- dengan- cenderung kepad,a agama yang benar,

*fit"f;l} l;f:*3$ termasuk orang-e1'ans yang o€rDpcrs€-

pernyataan rbrahlm tersebut merupakaa Jawaban ataE
perd.ebatan para ahli Kltab yang mengaku bahwa Ibrahlm itu
ad.alah d,arl golongannya. Kenudj.an d,J.pertegas lagl daLanr

flrman 1llah qS. al Inran (7) t 67 ;

4J o trt tr4.dJ'/ r-, q.l9l

Ibrahim bukan seorang yahud.i dan bukan
orang gasrani, akan- tetapl d.ia adalah seorang
lToP"-1"9i- rne_iy-erahkan d,irl -(kepada Allah) ai"Ii-kq{f. bukanlah dia darl goion}an ofang-or"ngrLk."

(pu1a)
yang

seka-
nusY-

Ayat tersebut'menyatakan, bahwa rbrahin ltu bukan
dari- golongan yahudl d,an bukan pula seorang gasraai, teta
pt beriau ad.alah d,ari golongan orang yang rurug.

581"p"g. Rr.r gp:, cit., hal, 1gg
59rogg., hal. BG
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Akhirnya lbrahim meneruskan perjalannya ke plesir.

pada waktu i.tu yang nenjadi penguasa dlsana aclalah raja

Firraun, yang terkenal sebagai raJa yang aniaya. Serah

istri Ibrahim adalah seorang yang cantik jellta, oleh ka-

rena tak ayal kaLau Flrraun menginginkannya. Maka dlpang*

gillah lbrahlm menghail.ap raja tersebutl dan bellau dl

tanya teatang hubungannya dengan 5arah. Oleh Ibrahim d'l -
katakantry?r bahwa ia ailalah saudaranyar M€Ilrrrrt Bey Arl

fin bahwa yang d.imaksud dengan saud.ara disini ee,alah

saud.ara dalam arti luas 3 saudara d.alam agama, saud,ara

dalam keturunan dan Lain sebagalny".5o Deugan Jawaban ter

sebut. paka selamatlah Ibrahlmr Dsrl bellau d.lperkenankan

tinggal dlS.stana, sed.angkan Sarah diambil oleh Firr&ror

Ia tid.ak d.apat berbuat apa-apa, kecuali menyerahkan nasib

aya kepada Allah SWf. dan ia ailalah seorang wanita yaug

berakhlak mul1a.

Stratu malam Firraun bermlmpi, bahwa Sarah sebenas-

nya adalah istrl lbrahlm. tr1imi,pl ltulah yang membuat hat!
nya kacau. Akhirnya Sarah d.ikembalikannya kepada lbrahim.
pirsamping ltu beliau Juga dtkaslh hadlah seorang kha --

dam oleh raja tersebut, yang bernama Hajar. Mereka dl
perkenankan hldup di.Mesir sesuka mereka. Akhirnya belJr.au

meninggalkan Mesir bersama istri dan khadamnya kenbali ke

Syam atau ?alestlna. Jbrahim. hldup bahagia bersama kelu -

torr, 1rlfln, .g!:r.-gll., hat. 75
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arganyadlsyam.Dala^epadaitu'usiaIbrahlmAS'semakln
harlsemakintua,begitujugadenganSarahistrlnya.W&-
lau demikian mereka beLum dikarunlal seorang putra, pad'a-

hal mereka sangat merind.ukannya. Betapa secllhnya merekat

d.an mereka merasa prihatin sekal-i. Disampai'kannya kepri--

hatlnannya 1tu kepacla A].lah, satu-satunya tempat mengaclu

dan memohon pertolongan. Ibrahim tak putus-putusnya ber-

dora kepada lllah SWT. SePerti dalam Flrman Allah QS'

ash Shaffat z 100 t

4rti,nya 3

rs#ll.:a+-.-;
L..- tl .' .,
ta'Jl.'F t!! u''8 ulU

.t a/ q 2

ya Tuhanku-, anugrahkanlah kepad'akil.U{seorang anak)
yaig IJrmasu[( orang-orang yang sa]

Ditengah-tangah mereka ad'a l{aiart seorang khaclam

yangcantikjelitalagiluhurbudinya.O}ehkarenaitu
untuk memenuht hajat jiwanya, untuk memperoleh seorang

anak, maka Sarah menyerahkan kepada Ibrahim agat meng4wi-

nl Hajar. 4khirnya d.lterima iuga saran tersebut. Irengan

ridha istrlnya akhlrnya Ihrahim kawin duagan HaJar' D&D

pernikahan tersebut Al]ah menganugrahkan seorang putra

yang d.iberl. nama lsmaiJ_.62 Apa yang didambakan oleh lbra-

him dan keluargal.ya, kini telah terpenuhi, mereka semua

6'r"r"*. RI. r .gp-:.lg!:, haI . 717

6'n. M. Joesoef sou'y!r-4ffga:A,g,1*3 les€ D"-Ugg+-?r-
Jakarta, pustaka Af Husna, 19at r rrar, zdu
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merasa bahagia sekali dan bersyukur kepaila A1lah. Namun

rupanya kebahagiaan tersebut tidak lama, karena setelah

ltu Ibrahim d.iujl oleh A1lah SWf .

Sarah muLai d.lserang rasa gelisah, karena dirinya
belum diberl keturunan darl hasil perkawinannya d,engan

Ibrahim, sedangkan Hajar teLah memperoleh seorang putra.

Hal itulah yang menyebabkan hatinya tergerak dan Jiwanya

merasa tergerak. Beliau tak kuasa memand,ang HaJar bersama

putranya. Maka beliau mengusulkan kepada fbrahim agar

Hajar bersama putranya dibawa pergi sejauh-Jauhnya a$ar

beli.au tidak lagi mendengar kabar dan beri.tanya. Dengan

J.antaran wahyu flahlr fbrahim menerima usul tersebut.

Mu1ailah Ibrahln bersama Hajar dan putranya, menga

d.akaa perJalanan yang jauh, kemana saJa tanpa arah d.aa

tuJuan. Akhirnya sampallah mereka kesuatu tempat yaitu d.i

padang pasir yang tand.us. pitempat itulah Hajar dan putra

nya dltlnggalkan. fbrahim hanya berserah diri kepada

Allah serta berdota kepadaNJlar mudah-mudahan Aflah s€rraD-

tiasa menjaga kecluanya.

Dengan kenurahanNye, maka ilora lbrahim tersebut
dlkabulkan oleh ALlah. gempat yang dltempati Hajar dan

rsmaii.l tersebut adalah kota makkah yang eekarang ini. Mu-

lal saat itulah sejarah kota Makkah d.engan telaga l.ufr-

zannya.. Dengan penuh ketabahan dan kesabarannya. Hajar
menyerahkan nasibnya kepad.a 1llah.
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Demikian pula d.engan Ibrahim, beliau menahan sega-

}a penderitaan lahlr clan batj.n dengan penuh ketabahan d'an

kesabaran serta kepasrahan terhadap kehenclak llaht. fbra-

him terus berjalan menlnggalkan istrl d,an putra yang d.i

clntainya, dipadang pasir yang tandus dan tak bermakhluk

ltu, kembali kepacta Sarah lstri yang laniut usl.a serta

sangat merindukan Ibrahim .67 D^lr* pergaulan d.engan lstri

Sarah akhi.rnya AUah mengarunlal seorang anak yang dlberl

nama 1shaq.64 parl lshaq inilah yang menurunkan Yarkub

clengan Julukan 1sral]r YanB Inenurunkan Nabi-nabi dan Ra

sul-rasu1.
gagalmanapun Juga, Ibrahim tidak dapat melupakan

istri d.an putra yang ditlnggalkannya. Kerind.uan lbrahin

tak tertahan lagi, setelah sekian lama berpisah. Maka cle-

ngan kesepakatan garah, maka berangkatlah Ibrahim menemul

Hajar dan 1smai1.

Didapatinya tempat d.imana gajar dan 1smail dahulu

ditinggalkan telah menjadi ramai. fempat itu dlberi nana

gakkah atau Makkah. Ibrahim bertanya kepaila seorang yang

di,jumpainya, d.imana istri dan putranya. Orang tereebut me

nunjukkan tempat Hajar d,an Ismail berada. Dan bertemulah

63r"y Arifin, Hid.up-sebehim p1ati, Jakartal f,inta,get. Iyr hal.48, tahffi, 1iIg5
64

H, M. Joesoef Soutybr Op.1 Cit., hal. 280
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Ibrahiu dengan orang yang dlrind.ukannya. Mereka eangat ba

hagla, maka mereka mengucapkan takbir d,an tahmid kepacla

ll1ah SUT.

plsenja harl nereka pulang darl pengembalaan. Me-

reka berhenti dj.suatu tempatr yang sekarang dlnamakan

dengan Muzd.alifah. Karena lelahnya mereka tertld.ur. Da1am

tidurnya yang sebentar tadi Jbrahj-n bernimpl, bahwa lLlah
memerintahkan kepad.anya agar menyembel-ih 1smaiI.55 perln-
tah itu merupakan ujlan d.ari A1lah.

S.ebelum Jbrahim melaksanakan perlntah untuk nenyem

be[ih. putranya, be].lau meminta pendapat putranya 1smai.l.
tti4ahai anakkur aku bermimpl d.lperintah oleh lrrah untuk

menyemberihmu, maka baglmana pend.apatmuTrr 1smail menjawab

tanpa ragu-ragu . nyahal bapakku lakhaaakanlah apa yang

d.iperintahkan oLeh 111ah, rnsya Alrah saya akan tabah
menghad.aplnya.

lkhirnya dilaksanakan perintah llrah itu dl pina.
palam perjalanan menuju 14ina, keduanya bergantl-gantl d!
god.a oleh rbris, Maka d.ilemparllah tblls itu. perlstil,a
inllah yang sekarang dlabadikan dalam rukun haJt, yaltu
uelempar jumrah. Berulangkali keduanya cLigoita oleh 1blis,
namun dengan akidah yang kuat dan hatl yang teguh, mereka

tidak d.apat dlkalahkan oteh god,aan tersebut,

65
Bey Arifln, oP,:r Clt., hal . 49
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lilaka tatkala ked.uanya te].ah berserah dlrl, dan

Ibrahi-m telah membarlngkan putranya, d.iatas pellplsnya
nyatalah kesabran ked,uanya. Tiba-tiba terd.engarlah suara

memanggll . [gai rbrahim, sungguh engkau telah membenar-

kan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah Kaml memberl balg
san seekor sembelih yang besartt. Sesudah nyata kesabaran

serta ketaatan rhrahim dan rsmail, maka Allah melarang

untuk menyembelih rsmail, dan untuk meneruskan kurbannya

allah menggantlkannya d.engan seekor sembelihan (kamblng -
kibasy ).66

SeteLah melaksanakan ujian A1lah tersebutr Ibrahim
kembali ke syam, d.engan hati yang lega d.an keimanan yang

mantap terhadap AlLah. ALlah bukan eaja menghargakan d,an

membalas, tetapl menghldupkan agama dan ajaran yang diba-
wanya, sehlngga nama rb:rahlm, 1smail d.an Hajar d,tr-abadlkan

Al1ah di.permukaan bumi sampaj. hari kj.amat.
' Dan diantara ujian yang tak kaLah pentingnya yang

dlalaml oleh fbrahim, adalah perintah khitan, sarl tat
khitan diperlntahkan pertama kaLi kepada fbrahln tatkala
beLlau berusia delapan puluh t"rrorlTDalam riwayat lain dl
sebutkan, tatkal-a beliau berusia sembilan puluh sembi.lan
sembilan tahun. rvlenurut hemat penyusun yang benar yaitu

66- - K. H. Ma r shum, .g,p-I_Qi! . , hal . 55

6T[usse$n 
- Bahrefsy,

Mag3lah Agama Islag, S,.".U"ffi
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pendapat yang pertama. Hal ini sebagalmana d.iriwayttkan

daLam had.its, pada shahih Musllm :

#ir'&t ;,iai r'J;+r ir;; i 6 . it

Ketika luhannya berflrman ; funduk
Ibrahlm menjawab : Aku tunduk kep4{a
aLam. ( QS . &1 gaqarah (2) t 171) .- '

d'..t, ( ",o-tJA,4t ,1"

f***:l r,i;fu 
?**e"u'aarlrirr 

{ri:',$r'p ti L
Dari Abu Hurairah berkata : Rasulullah Saw. ber-

sabda ; Nabi fbrahim AS. berkhltan tatkala bellau
berusia 80 tthB" clengan penuh kesabaran.
(HR. MusLim).-"

perlntah khitan tersebut, diLaksanakan oLeh lbra-
him dengan penuh keberanian. S€lanjutnya sarj. tat khltan

tersebut diperintahkan bagi setlap muslim laki-Iaki, ae

bagai salah satu d.ari tand.a keislamannya.

f Statas Ibrahim

fbrahim adalah seorang Nabi besar, beliau adalah

hamba Allah yang sangat taa"t kepadapya. Kadar ketaqwaan-

nya tidak dlragukan Iagi. Sega1a apa yang dlperintahkan

oleh ALlah SWT. dllaksanakannya tanpa merasa jemu dan bo-

san beliau betul-betuI menyerahkan diri kepad.a Allah SWT.

Firman Allah Strl1. QS. aI Baqarah (2) t 111 z

lrtinya t

dan patuhlah,
fuhan semesta

i4gr #,Jl5 ju''F XJ.r iu i I

68_-"fmam Muslim, 8al1h 14us1im t Juz If, pustaka A1-
Husna, Jakarta, tt., ,r51;ffi

59D.p*g. Rr.r op', glt., haI. 74
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OLeb sebab

sebagai orang yang

qaxah (2) r ,l7O :

72p"of.
baya, pustaka

itu li.lah memillhnya dan menJad,lkannya

saleh, 411ah berfirman d.alam qS. al B!

,.+.G\i e*,Yo''Girta
,f::.\/ , I Fls

Artinya I

Dan sesungguhnya trami telah memillhnya d,i dunia
dan d.iakherat benar-benar tqSmasuk oxang-s3aag yang
(eS. a1 paqarah (2) t 17O).'"

Ketaqwaannya direal"isasikan d.engan keikhLasannya

d,alam menjalankan segala perintah l1lah SWt. A1lah telah
menguji ketaqwaannya dengan berbagai bentuk ulianrT'1 d.an

semuanya d.ilalui oLeh lbrahim dengan penuh kasabaran d.an

ketabahan. OIeh karena itu sud.ah. sepantasnya kalau All"ah

menjad.ikan sebagai pemimpin bagi. umat ,n.ro"i".72 gebagai-

mana firman Aflah dalam qS. al paqarah (Z) t 124 !

,qr-u_ sre6'et i\i ! JZSC #_4;fri}Jx r;rj

grtinya :
t[r

D3n (ingatlah) k"tika lbrahim diuji luhannya deng-an bebdrapa kai-irnat (perintah dan lirangan)r- laiu

?ou+', hal' 34

"ghmad Musbthafa AL l,laraghir Terjemah Tafsir ll-
ivlaraghi , semarang, pN . cv. [oha putra;*1 9W Tdt.-WZ-,*

71ot*"d Musbthafa

,3i;-f"T5fu,ffi1t# ?-'r!' xx' surs
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Ibrahlm rnenunaikannYa. llfah berfirman : SeBungguh-
nya Aku akan menjadikan;?g imam bagi seluruh manusia.
(Qs. al Saqarah l 124),

Keclntaan Ibrahim Ag. kepada lllah melebihi cj'nta-

nya atas segala sesuatu. Sebagai tablat manusia adalah ra

sa kasih sayang terhad.ap anaknya meleblhi kasih sayangnya

t,erhad.ap orang 1ain, apalagi anak pertama satu-eatunya pu

La. Hal ini sebagaimana yang te-Lah d'ialaml oleh lbrahlm.

1smail adalah putra satu-satunya yang paling d.i sayang,

sebab anak lnil-ah sebagai harapan d.an generasl masa iLepan

yang akan melanjutkan perjuangan menegakkan hak Allah.

Oleh karena itu, ll1ah ingin menguji seberapa kecintaan

Ibrahim terhadap Allah.

Ketika Ibrahlm baru saja merasakan kebahagiaannya

atas kel-ahiran putra pertamanya, yang telah lama dinantl-
nantinya, tiba-tiba ALlah SWf. menguji beliau, dengan me-

merintahkan kepada beliau agar membawa putra bersama

i'bunya ketempat yang jauh d.ipadang pasir yang tand.usr f€-
tapi walau betapa beratnya perlntah tersebut, dengan d"a-

sar ketaqwaan dan kecintaannya kepad.a a1lah d.lLaksanakan

juga peri.ntah tersebut oleh Ibrahim d.engan penuh tawak-

kal. Sehingga lllah memuji. sikap tersebut, sebagaimana

terdapat d.alam qS. an gajm (57) z 17 !

/t, ,.Ec a-r'pir
71yup^g. Rr.1 op.r,git., ha} . 72
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Artinya :

,"?3"(;|i'l'?zii't+" 
menvempurnakan janJi' (Qs. aB

Ibrahim telah berhasiL membuktikan ketaqwaannya

kepada Al1ah SWf, cinta Ibrahlm kepacla putra kesayangan-

nya ternyata tidak d.apat mengalahkan clntanya kepada

Al1ah SWT,

Dalam suatu kali yang lain, Allah menguji lagi ke-

pad,a lbrahim ketika putra kesayangannye tersebut (lsnail)
mulai menglnjak d.ewasa, melalul mlmpinya Ibrahlm dlperin-
tahkan agar menyembeilh putra satu-satunya itu.

Benar-benar Ibrahim seorang yang tabah ilan penuh

tawakkal d,alam menghad.api cobaan yang maha berat itu, de-

ngan rela hati beLiau melaksanakannya perintah Allah ter-
sebut. lsmailpun ikhLas akan d.ljadikan kurban karena

melaksanakan perlntah AlLah SWT.

Kesabaran d,an kepatuhan kedura utusan Al,lah SWf.

tereebut, ternyata sempat membuat pujian AlLah terhad.ap

mereka berd,ua. Ketika fbrahjr.m menelentangkan putra kesa -
yangannya atas kedua pelipisnya, d.an beliau menghunus pi-
saunya, tatkala oisau itu menempel illtenggorokan rsmail
dan nyaris memotongnya ad.a suara menyeru untuk menghenti-

kannya, dan untuk meneruskannya d.engan seekor Kibasy.

74ro+4,, hal . a74
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DemikianLah selintas gambaran kepatuhan lbrahim
AS. yang luhur dan Luar bi.asa itu, dalam me.Laksanakan pe-

rintah-perintah lLlah SWI. sehingga karena kecintaan d.an

ketaqwaannya kepada ALlah SWI. gekallpun perintah lllah
tersebut maha berat, tetap dilaksanakannya dengan penuh

ketabahan dan ikh.l.as, oleh karena itu sud.ah eepantasnya

kalau bellau dijadikannya sebagai Kha1ilul j:ah.75 Sebagai-

mana flrman lllah SWT. dalam qS. an Nisat (4) : 125 :

"4r # 6 ";i#ri s.^; S, i ;xk :'r.:il 6's

' iEli,*$rli r G5*W4S:-
4rtinyaS

pan siapalph_yang lebih baik agamanya d.ari pad,a
orang yalg ikhlas menyerahkan dirinya kepad.a 411ah,sedang d.iapun mengerjakan kebalkan. Dan ia men[tkuti
agama_rbrahim yang lurus? Dan alLah mengambillIrahinmenjadi Kesayanganyya. (QSo &rr Nisar (4) 3 125). ro-

Hal itu patut kita teLad.ani untuk dijadikan seba -
gai dasar atau pegangan daram menentukan sikap d,an pora-
kehldupan sehari-harl dalam meLaksanakan tugas d.an amauat

A1lah dlmuka bumi i-ni. Barang siapa yang patuh pad.a peri4
tah 411ah dengan segala ketu.r-usan d,an kikhlasan hati
semata-mata karena Al}ah, maka l.l_lah akan membeiikan pa-
hala dan keseLamatan serta kebahagiaan didunla dan diakhe
xat.

75I.of". pe;.gamka, Tafsir Af Azhar. .Tuzurgurabaya, pustaka 1slam, , - XIXI

76r"n^g Rr . , gh.il!. , hal. 142
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Sesungguhnya imamah ataupun kenabj.an itu tidak
akan d.lperoleh orang-orang yang mengotori d.irinya d.engan

kezal-iman dan akhlak yaag buruk. pangkat yang luhur itu
hanya bj.sa dicapai oleh orang-orang yang mempunyai akhLak

yang muLia dan kebenaran jiwa. Sebab tugas utama imam arra

lah menghapuskan kezaliman dan segala bentuk kerusakan

hingga semuanya berjalan dengan baik dan teratur menuju

pembangunan lman.

Tegasnyar bahwa rbrahim layak untuk memperoleh ja-
batan yang luhur, yaitu sebagai imam bagi umat manusia

dan AlLah send.iri memberikan Jabatan kerasulan itu pad.a

seorang yang memiliki keahlian untuk itu.
11abi rbrahim berum puas d.engan etatus d.irinya se

bagai imam dan teladan yang baik bagi umat manusla, kare-
na itu ia memohon kepad.a AlLah agar keturuasnn[ap anak
cucunya dikemudian hari juga dljadikan sebagal imam-lman

bagi manusia. lbrahim ter.ah bertindak dengan dof anya itu
sesual dengan sunnatullah dalam penciptaan manusia. Kare_
na ad,anya kesinambungan generaei yang saLeh berarti kesi_
nambungan bagi wuJudnya manusia itu.

Dari kisah tersebut diharapkan, agar kita d,apat me

ngambil pelajaran bahwa status ataupun ked.ud.ukan sese
orang d,ihadapan luhannya ditentukan oleh sejauh mana

kadar kemampuan d.an perhati,annya terhadap tugas-tugas
atau ujian-ujlan yang diwajibkan oleh A]1ah atas d.i.ri.nya.
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C. pandangan Bani Israil Terhadap lhrahim

41 qurtarl menceritakan semua atau sebagian besar

ilarj- pad,a para Nabi dan Rasul Bani 1srail. Mereka telah

dil-ukiskan dalam prespektif yang paling mu1la, seguai de-

ngan undang-undang Ilahl d.alam memiLih Rasul-Rasu1tr1ya. Bg

gitu pula dalam menceritakan mengenai aqid.ah yang di
wajibkan atas nereka . AL Qurtan teLah melukiskan aqidah

itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, suci murni, berslh

d.an tidak berbed.a d.engan aqidah kaum Muslimin.TT

Berikut ini akan kami kutlpkan ayat 11 qurran yang

menyoroti masalah tersebut d,iatas, dalam pirmanpya 
3

A"1 r'i g, e, #ti i'i Jtq6;i tS -:i[)q"i tl

;7-*5;E;lJL

t'i."j,{,\*\J {|& 
r'i,rr 

" 
;;'i"34rtlnya :

Sesungguhnya 6ami telah memberikan wahyu kepadamu
sebagaimana 6ami telah memberikan wahyu kepada Nuh
d.an Nabi-nabi yang kemudiannya, dan 6ami telah ffi€rn -berikan wahyu (pula) kepada lbrahim, lsmailr yrnus,
Harun dan Sulaiman. Dan l(ami beryf,kan Tabur kepad.apaud.. (OS. &D Nisa' (4) : 165).'

?7prof. Dr. thmad. shalaby, OP;r 0l$.';-ha1 . 11O

78D"p"g RI.r .gp-,, cit..r..-hal . ze1
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.1e1as1ah bahwa aqidah yang murnl bagi Bani 1srai.}

adalah mempercayai lllah yang lqaha Satu lagi Es&r yang

senantiasa ad,a, luhan sekalian manusia. pencipta dan pe

melihara, Mengetahui segala sesuatu d.an berf,uasa atasgya,

juga mempunyai. Malaikat-malaikatr Rasul-rasuL, Kitab-ki-
ta.b dan hari penghablsan serta segala sesuatu yang berhu-

bungan d.engannya, seperti- Hisab (perhitungan) ganJaran

pahala d.osa ilan lain sebagainya.

Selanjutnya beberapa ayat AI qurtan yang mengenal

masalah dalam menghad.api kaumnyal d.alam pirmangya QS. 3f-
Anram (6) z 79-ab !

'b6 SrWJjlU +iil"}; ;rrt e; r*s *v
lj.,Fyr6 .fi + r g i, #\t iCuXS ffi3 a.{*fi
:,P SE; *llq:i U;&ut 1 *,;;{f[,n\fi

,sfulJii'E;vft;ou*i',i;=3i 
"i4$'if515: 

u{4.9 \s"'^s-t'*"''Ji ittti?. ti f ott .t t o,,.. ( eo-t-t

-JE:ir 
a o JiluJr etJu; uv"*;i;J ie,;ui r1...r,lL'.

. o-,$Ai'Je $a*;'t.;lj eis

eq , j .-&;
L v/ lrv
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Artinya :

Sesungguhnya aku menlhadapkan dirlku kepada Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung ke
pada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orl
ang-orang yang mempersekutukan luhanr pon dladi ban-
tah oleh kaumnya. Dia berkata ; [pakah kamu henilak
membantahku tentang Aflah padahal sesungguhnya lLlah
teLah memberl petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut
kepada (malapetaka) darj. sembahan-sembahan yang kamu
persekutukan dengan Allah, kecualj- dikala'i,""-$uhanku
menghendaki sesuatu (dari malapetaka) i.tu. pengeta -
huan Tuhanku mellputi segala sesuatu. Maka apakah ka
mu tldak dapat mengambil pelajaran ( dari pad.anya )?gagaimana aku takut pada sembahan-sembaha yang kamu
persekutukan (d.engan gllah), padahal kamu tidak ta-
kut mempersekutukan lJ-Iah dengan sembahan-sembahor -
yang Al]ah sendlri tidak menuxunkan hu j jah kepad.amu
untuk mempersekutukanllya. Maka manakah d.i.antara dua
golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan (dg
ri malapetaka), jika kamu mengetahui? orang-oranfi
yang berlman dan tidak mencampur adukkan iman mereka
dengan kezaliman, mereka itu orang-orang yang &eD -dapat keama.nan d.an mereka ltu adaLah orang- orang
yang mend"apat petunjuk, Dan itulah hujjah- kami yang
kami berikan kepad,a fbnahim untuk menghad.aii kaum
nya. 6ami tinggikan siapa yang 6am1 kehendaki bebe-
rapa derajat, Sesungguhnya luhanmu Maha bljaksanala-
gi- ma!a menget?h91. pan 6ami telah menganugrahkan Ishak dan ya-tkub tfepad.anya. Kepad.a kecluinya- masin["
masing telah iqami beri petunjuk, d.an kepida Uuh se
lum itu (loe?). tglah Kamjr. beri petunjuk, d.an kcpadasebagian dari keturunannya (Nurr1 yaitu lauapsulaiman
Ayyub, yusuf, Musa dan garuri, Demlkianlah Kami ocm -beri balasan kepad.a orang-oEang yang berbuat baik.
Dan zakarLa, yahya, 1sa d,an tlyas. Semuanya termasuk
orang-orang yang saleh. Dor 1smaiI, glyasar yunus
d.an luth. Masi,.ng-masing Kami Lebi,hkan d.era.iatnva diatas umat (dimasanya). (QS. al Anram (6) ..-7g_b0).t,

4yat-ayat tersebut ter.ah membuktikan tentang kel
manan Ibrahim kepad.a Aflah yang menjad.ikan bagian-bagian

langit dan bumi, iuga membuktikan tantangan rbrahim ter-
hadap kaumnya, ketika mereka berhujjah (mengingkari) de-

"$,.g. , har. 2o1
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ngannya terhad.ap akidah 1tu, dan merupakan penegasan

bahwa Allah amat luas pengetahuanNya. Ayat tersebut men -
jelaskan bahwa anak cucunya yang menjad.i Nabi-nabi itupun
telah mengenal kebenaran d.an petunjuk, sebagaimana yang

dikenal oleh bapak-bapak mereka, yaitu lbrahim,

Dengan demikian d.apat diketahui, bahwa pandangan

3ani rsrail terhaclap lbrahim adalah mereka sangat menghor

mati, karena mereka mengakui bahwa rbrahirr ad.aLah nenek

moyang mereka.8O D!""mping itu kepercayaan ataupun aqidah

3anl rsrail j.uga sama d.engan aqidah yang dlanut rbrahin
yang sebagaimana AI Qur,an telah nelukiskan aqid.ah Baai

1srail dalan bentuk yaag sebaik-baiknya ilan murni bersih
tidak berbed.a d.engan aqidah kaum musLj.min. Bahkan mereka-

pun telah berjanji untuk menglkuti ajaran lbrahim.
lqidah d.an kepercayaan terhad.ap KeEsaan lllah daa

hari. akhir hukan semata-mata menjadi suatu aqldah yang

d.itujukan kepad,a rbrahim saja, bahkan menjad.i aqid.ah iian

kepercayaan para Nabi Baai Israil yang 1aln, d,an juga

orang-qrang saleh dari kaumnya. Meskipun orang-orang gani

rsrail ada yang berj.man kepad.a lbrahim, namun tid.ak sed"i-
kit pura mereka yang menentang kepada lbrahin, termasuk
ked.ua orang tuanya send.iri. Dalam hal inl telah d.itegas
kan dalam eS. aI Anram (6) t 74 :

8Oprof . Dx, 11amka, op.r Cit.l h.aL. 69



3::xJ gf'q\cr...i *t;jt*iUe$ljriu
,;rl;u-q :3'

,eilu'e+i..ti

grtinya :

Dan (ingatlah) diwaktu Ibrahim berkata kepad.a ba -
paknya A?.ar : Pantaskah kamu menjad.ikan berhala-ber-
hala sebagal Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu
d.an kaumrnu dalam kesesatX4 yang nyatat
(eS. al 6nram (6) : ?4)."'

Dengan adanya peringatan darl Ibrahim kepad.a bapa!

nya dan kaumnya, maka bapaknyapua menjawab sebagai berj,

kut :

i:1+5ic'#t;!t$<i^*,T3-i

.<x
4rtlnya | --

Berkata bapaknya : Baencikah ldamu kepada tuhanrtu-
hanku, hai Ibrahim? Jlka kamu tid.ak berheatl, maka
niscaya kamu akan kurajaml dan tinggalkanlq! aku bu-
at waktu yang Lana.(OS. Maryam (19) : 45)."'

Dengan demikian d.apatlah d.isinpulkan bahwa panda -
ngan Bani Israil terhad.ap fbrabim ad.alah bahwa semula

mereka sangat menghormati lbrahim, karena mereka mengang-

gap bahwa lbrahin ad,aLah nenek moyang mereka, tetapi sete

81r"Pag 81., oP.i cit., hal. 1gg
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1ah mereka mengetahul apa yang d.ilakukan oleh fbrahlm,
khususnya mengenai hal-haI yang berkaitan d.engan keperca-

yaan mereka maka mereka berbalik menentang kepad.a lbrahim
bahkan mereka menol-ak mentah-mentah terhadap aqidah yang

d.lbawa oleh para Nabi mereka sendiri..


