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3AB IV

ANA],ISA PERBANDINGAN

rbnabin^ -... _-.-__, .

Dldalam Blbel dan A1 Qurran sama-salna lrengaiarkan

tentang ad,anya Ibrahim (Abraham) yang merupakall bagi.an

pentlng d,aIam kedua kitab Euci tersebut. Namun llell$ei .*

nal siapa Ibrahim (lbraham), Status Ibrahln (Abraham) dan

pancl.angan Bani Israll terhad,aB Ibrahln (Abrahan). Da1am

Blbel d.an AI qurtan mempunyaL perbedaen yang prlneipilrdl
samplng acl.a juga persamaannya walaupun kecil sekali.

Be:eikut lnl peaulis akan menganalisa tentang per-

bed,aan dan persamaan antara Bibel dan Al Qurtan mengenal

si.apa fbrahlm (lbraham) :

Abraham menurut Bi.bel yaltu dilahirkan ctl Urtrasdlm

sekitar 2018 Sebeluru masehi. Dia ad.alah keturunan d.ari

[erah d,an mempunyai d.ua. gauclara yang bernama Nahor dan

Haran, dan Haran mempunyai anak yaltu lot, tetapl Harau

mati5 maslh mud.a, sebelum ferah ayahnya menlaggal d.an Ee-

belum Ierah ltu ptndah ke 11""*rr.1

'r.--._ llengenai kelahiran Abraham d,latas, did.asarkan pada
.\

Kejattiaii 11 t 27.-28 yang berbunyi sebagaL berikut 3

1'Df' F.
Jaqi$n Lasi,

It. Bakker, Selarah rera'iaqp I,L1eh,:r.j per -
Jakartar BPK?-Gunung Mulla, 1990, haL. 9,
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Maka inilah anak buah 1erah, yaitu Terah beranak
Abram (Abraham) Nahor dan garan, d.an Haran beranak
1ot. paka Haran itu mati d.ahulu iiari pad.a gerah, ba-
paknya, ditanah tempat ia tumgah d,arah, yaitu dl Ur
6asd.im. (Ke jadian 5 3 Z'I-ZB).-

Kota gr 6asd.1m, d.i.mana Abraham dilahirkan d.an dl
besarkan ad,alah merupakan kota tua yang mempunyai peranan

pentlng dalam d.aerah gesopatamia selatan dan kota ltu me-

rupakan kota yang sud.ah maju serta memilikl taraf kebud,a-

yaan yang tinggl pad,a saat itu. Kota itu juga terkenal
sebagal pusat pemujaan d.ewa buIan.

sedangkan menurut Ar Qurran lbrahim d.ilahlrkan di
negeri. Babil yang terletak dlantara sungaj. purat clan BE -
ngai DaJlah pada tahun 2295 sebelum 14asehl. pada &&so p€-

meri.ntahan raJa Namrud. bin Kanran bin gusyl. 4yah beIlau
bernama Aztar, keturunan sam bin Nuh, d.an di.a ad.alah tu-
kang membuat patung-patung yang dtjadlkan sembahan atau
tuhan-tuhannya.

geekipun rbrahim di.l-ahirkan dan d.i.besarkan d.alam

keluarga d.aa masyarakat penyembah berhala, namun berkat
hidayah d.arl Allah, sehingga jlwanya terhindar d.ari pengg

ruh-pengaruh syirik tersebut. Hidayah inl dijelaskan oleh
AlLah d.aIam qS. aI Anbiya r (21\ z 51 :

. -dJ 
+f$ 3i b |'ts;'p|j$i g;

. ^ ^ll"r^aaga . AlKltab fndonesi.a, I
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Artinya :

Dan Besungguhnya telah Kami anugrahkan kepada fbrq
hl; hidayah-[ebeiraran sebe]um (Muea {an garit)' dai
adalah Kami mengetahui (keadaanny&).'

pari beberapa uralan d,iatas, maka d.apat diketahui

bahwa baik dldalam Bibel maupun A1 Qurtan sama-salua o€-

ngakui bahwa lbrahim (^Rbraham ) didunia ini ad.alah benar-

benar ada dan hidup sebagai nakhluk Tuhan yang nyata,

jadi hi.dupnya bukan sekedar dalam bayang-bayang sepertl

dalam dongeng. Blbel dan A1 eurtan Juga sorrre-sooa menga -
kui bahwa lbrahlm dilahirkan dan dlbesarkan d.arl keluarga

penyembah d.ewa-d.ewa (berhala), namun hal, ini tlttak rn€rn -
pengaruhl jiwanya, karena d,i telah menilapat hldayah darl
lllah dan clijaga dari perbuatan-perbuatan sylrlk teree

but. Sedangkan perhedaannya, kalau d,lda1am Bibel disebut-

kan bahwa ayah Jbtahim (Abraham) bernama Terah clan d"ia

mempunyai dua saud.ara yaitu Nahor dan Haran, sedangkan

menurut AL Qurtan, Ibrahim ad.alah putra Azar, keturunan

Sam bin Nuhr tetapi dlsini tidak dlsebutkan nama-na,rn& sou

d.ara dari lbrahim.

Sedang mengenai negeri. tempat kelahiran fhxahim

(lbrahaml, baik Bibel maupun A1 qurran sama-saoo menexang

kan, bahwa lbrahim (Abrahan) dllahirkan d,lnegerL Babil

1
pepartemen Agama Rr, rgurabaya, Mahkota, 1989, hal.
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ibu kota Mesopotamia. Dinegeri trabil inl kota-kota yang

penting, Cliantaranya saltu kota Ur Kasclim, (nana kotayang

dipakai oleh Bi.bel sebagal kota kelahiran Abraham). Hanya

tahun kelahlran Ibrahlm (lbraham) ada perbedaan, kalau

menurut Blbel dlperkj,rakan tahun 2018 sebelum Masehir se-

d.ang menurut A.L Qurf an sekltar 2295 sebelum gasehi.

, Mengenai hldup dan kehidupan Abraham menurut 3ibe1

secara singkat d.apat diuraikan sebagai berikut :

Setelah Abraham dewaea, la bersama ayahnJIor ferah d.an I,ot

keponakannya pergi darl Ur Kasdlm ketanah Kantanr tetapl
mereka itu hanya sampal dlkota Haran clan menetap beberapa

lama disana. Dikota lnl.Lah ferah menlnggal dunia dalam

usi.a 2O5 tahun.4 Sekitar Abraham berusla 75 tahun di Ha-

ran, ia bersam&-s&&& ilengan lstrinya Sarah dan keponakan-

nysr 1ot serta semua ternak dan hamba-hambanya pergi dari

Haran ke Kan r 

^n,5 
plsinl tidak Jelas kapan ctan di mana-

ketika Abraham kawin dengan istrinya Sarah tersebut.Namun

kalau di.Llhat d.ari uraian selielumnya, bahwa kepindahan

Abraham bersamaayah d,an keponakannya ilarl Ur trasdlm ke

tanah Haran tidak termasuk lstrlnya, Sarah, Baru pad.a sa-

at Abraham pind.ah d.ari Earan ke Kan ran, nama Sarah, lstri
nya itu termasuk d.alam gombongannya. Maka dengan demikian

d.apatlah diketahui, bahwa perkawinan antara Abraham dan

{r=, F: r. 3akker, op.r, c}t', ha1 . 94

5KJ. 4rkanuddj.n Masrurl, Dj.alog lslam yahudl Kris-
!q+-, .Togjakarta, Kop fJembaga Bibfffa, T970rm
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Sarah ltu terjadl dikota Haran.

Kepergian Abraham d.ari satu tempat ketempat lain
ini menurut Bibel adalah merupakan panggilan Al1ah untuk

menguji keteguhan iman Abraham atas janjl-Janji Allah.tat
kala Allah nemanggll Abraham, Dla memberlkan tiga Janjl ri

yaltu tanah, keturunan dan berkat.5

Sehagaimana d.iuraikan bahwa d.ari Haran Ahraham

pergi ke Kantan. Di Kantan ini dia hanya tinggal sehentar

saja, karena dlnegerl lni dilanila kelaparan.Kemud.lan d.ia

bersama Sarah ilan I,ot pergi ke 14esir, atas panggilan atau
perintah lIlah, karena di Mesirr terlepas d.arl kelaparaa
sebelum dj.a sampai di. Mesir, ia menyuruh Sarah agar me

ngaku sebagai saud.aranya. Ha] lnj. dilakukan abraham kare-
na dl' Mesir patla waktu itu ada peraturan, hahwa perempuan

perempuan dan anak-anak miLik orang aslng yang d.atang dl
Meslr dapat d.iambil oleh Fi,rraun raja negeri itu. Berkat
pertolongan dan perlindungan d.arl. Allah jualah, Maka-

4braham d.an sarah terbebas d.ari tind.akan Firraun; dan

garahpun tetap sucl pad.a wektu dlkemballkan oleh Flrraun
kepada Abraham. Namun Abraham dan Lstrlnya itu kemudian
diperintah oleh Firraun untuk rneninggalkan Meslr bersama

hamba-harnbanya serta harta bendanya yang terah d,iterima-
nya d'ari tr'irtaun. Maka 4braham kembaLi ketanah Kanran.

6

pandung,
PDT. Nehemiah
trlimery press,

Mimery, Kursus AlKitab Tertulis.
1gg3r h ',
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Sedangkan dalam n} qurtan menerangkan, bahwa sejak

masa kecllnya Ihrahim telah terpellhara (natshum) dari

segala marsiat dan syirik. Inipun sud.ah mulai menggunakan

akal fikirannya untuk memlklrkan tentang kejadian alam 8g

mesta lni. Demiklanlah lbrahim mencari luhannya ' dengan

menggunakan akaL fikirantrIar clengan nemperhatikan alam

sekitarnya.

Dia berbieara panjang Lebar dengan nad.a menyesal

d.an menasehatl kaunrnya agar mempertuhan 1uhan yang eebe: -
narnya, yaltu lllah SWT. guhan yang satu-satunya wajib di
sembah. Untuk mempertahankan aqld.ahnya itu, Ibrahlm sern-

pat juga berdebat dengan ayahnya yang kafir d,engan d,l

saksikan oleh sekalian kaumnya.

Dalam 4lqurtan diterangkan, bahwa ketika Ibrahim

memulai d.akwahnya, ia bermaksud. membersihkan kepercayaan-

kepercayaan yang tidak benar d,an maksud, inl benar-be[or -
di,lakukan oLeh lbrahim, yakni menghancurkan patung-patung

sembahan kaumnya. Haf ini terjad.i, ketika kaumnya sedang

meninggalkan kampung haLaman bersama-s&lt& rajanya yang

bernama Namrud,, untuk mengad.akan upacara keagamaan. Keti-
ka kampung itu kosong ditlnggaLkan oleh merekarhanya pe

muda yang bernama fbrahimlah yang uasih tinggal, karena

dla ti,dak setuJu den menentang upacara mereka seperti
itu.
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nkhirnya Ibrahim benar-benar terbuktl sabagai satg

o.atunya orang yang menghancurkan patung-patung eembahan

orang-orang kafir i.tu, maka lbrahim dibakar oleh mereka

namun A1lah telah menyelamatkan Ibrahim dari, panasnya

d.an kobaran api tersebut, sehlngga api yang seharusnya

menghanguskan d.an meleburkan tubuh Ibrahim ltu tak ber-
pengaruh terhadap tubuh lbrahim, dan api itu terasa d,i.ng-

in atas kehendak Allah SWI.

SeteLah Ibrahim seLamat d.ari kobaran bara apl

tersebut, kemudian dla pulang d.an tak lama kemud.ian la-
bersama lstrinya Sarah ilan d.id.ampingi anak saud.aranya Ia-
kjr-laki yang bernama luth pergi menuju tranran, dimana

A1lah telah menempatkan Nabl-nabl sebelurnnya dinegerl itu
juga.

Setelah beberapa tahun lamanya d.la bersama - sama

istrinya pergi ke Meslr. pada waktu itu Mesir d.ikuasai

seorang ra)a yang bengie. Maka ketika Jbrahim masuk kota

Mesir sarah d,iakuinya sebagal saud.aranya.Hal itu terpaksa

dilakukan rbrahim, karena kalau sarah diakui sebagai is
trinya tentu saja mereka akan dibunuh. lkhirnya mereka

berdua hanya menyerahkan nasibnya kepad,a Allah semata,

akhlrnya raja itu tid.ak jad.i menganbil sarah lantaran
pirtaun itu bermimpi bahwa sarah ailalah istri 4braham.

Akh.irnya Firraun menyerahkan Sarah kepad.a suamlnya.T

7'u' 
o

d.ung, Gena *r|:f:il'r*ffif u'an'. Ban
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Selama Ibrahim d.an istrinya Sarah dl Mesir, d.ia

sel-aLu menunjukkan akhlaknya yang mulia, sehingga banyak

sahabat-sahabatnya d.an rezekinyapun, bertambah banyak dan

kaya. Ha1 inl akhirnya membuat orang-orang as11 pend.uduk

MesLr penJadi dengki kepad.a Ibrahlm, clan bahkan illantara
merekapun ada yang merencanakan untuk meneelakakanfbrahim

dan Sarah. Maka Ibrahim terpaksa meninggalkan kota Meeir

dan kembali kenegeri asalnya, yaltu palestina. - .': getlke

Ibrahlm d.an Sarah henitak kembali kenegerl asalnya terse-
but, putri raja yang bernama Hajar dihad.iahkan pula kepa-

da fbrahim d.engan Lzin istrlnya, yaltu garah.

Berd.asarkan uraian tentang perjalanan hiduplbrahim

dan keluarganya sejak d.ari negerl atau tanah kelahtrannya

hingga ke Mesir dan kembaLi lagi ke Kanran yang d.ikisah -
kan dalam Bibel dan Al Qurfan, meskipun mempunyai banyak

kesamaan, seperti mengenai route perJalanan yang terah di
Lalul oleh Jbrahim beserta keluarganya, namun tak sed.iki!
pula aclanya perbedaan-perbedaan yang mencorok yang ber-
sifat prinsipil. piantara. perbed.san-perbedaannya 1tu
iaLah bahwa Bibel tldak pernah menyinggung sedikitprr il€-
ngenai keistimewaan rbrahin pad.a masa kecilnya d.alam fi€n-
pertahankan aqid,ah tauhld sebagai realisasl kelmanannya

kepada 1uhan, apalagi tentang keberanian rbrahim untuk
mengubah masyarakatnya agar hanya menyembah kepad.a Arlah
semata, sama sekall tak pernah disebut-sebut. Sedang di-
d.alam 11 qurran kelstimewaan-keistlmewaen rbrahfun d.ararn
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rangka menyebarkan dan mempertahankan ajaran agama-

nya ]ebih d.itonjolkan. Haf yang demiklan kerena memang d.i

katakan iman d.idalam 1sIam itu harus dibuktikan dengan su

atu amalan-amalan yang nyata sebagai perwuJudan darL iman

tersebut, Sedangkan d.alam gristen, bahwa iman itu sudah

cukup tanpg adanya perbuatan, meskipun perbuatan dianggap

juga sebagai ha1 yang baik.

SeLama sepuluh tahun sejak kemballnya Abrahae d,an

Sarah d.ari Mesir ke Kanran, tetapi masih belum dikatuniai
anak sebagaimana yang dijanjikan oLeh Tuhan, Maka menurut

adat yang berlaku, bahwa perempuan yang mand.ul bol_eh fi€rr-

berikan seorang hamba perempuan kepada suaminya, d"an anak

yang J.ahir dari hamba perempuan itu d,iambilnya sebagai a-
naknya send.iri. garahpun memberikanhambanya. perempuanyang

bernama Hagar kepad.a suaminya, yaitu Abraham, Abrahampun

menerima usuL d.ari istrinya ini, IaIu ia mengambil Hagar

sebagai gund.iknya. Ketika Hagar mengandung, Lalu l{agar
menghina sarah karena kemand.ulannya. Maka atas persetuju-
an Abraham, Eagar diperlakukan e€oerr&-Eena oleh garah, sg

hingga Hagar tidak tahan d.an Lari meninggalkan Abraham.

Dalam perjalanar.nya ia berj.stirahat disebuah sumurr kemu-

clian d.atanglah maLaikat tuhanr yaa€ tak lain ad.alah guhan

send,iri kepad.anya, la1u meminta Hagar kembali kemajikan-
nfiar yaj-tu garah. p,4aka Hagar kembali, karena mend.apat Jag
ji bahwa darinya akan Lahir suatu bangsa yang besar. xran
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anak yang lahir darinya 1tu laki-laki yang harus diberi

nama 1smai}, artinya Allah mend.engar.

Mengenai kelahiran 1smail dari Haiar menurut 1slam

memang kegembiraan fbrahim dan HaJar semakin memuncak, ae

dang kegembiraan Sarab semakin merosot, karena Isnail bu-

kan anaknya sendiri. Kemerosotan kegembiraan Sarah ini

adalah waJar, dan tldak sampai berbuat yang tidak balk

terhadap Haiar clan lsmai] d'engan cara mbnguslr mercka, 8e

bagaimana yang dikisahkan di dalam Blbel. Menurut A1 Qur-
tan Sarah hanya menganjurkaa kepada Ibrahimr agar Haiar

d.an Ismail meninggalkannya sendiri.an, Maka menurut lbra-
hlm, kesedihaa Sarah inl mungkin akan dapat diganti d,eng-

an rasa rindu. Sehingga Ibxahimpun berangkat bersamagajar

dan 1smail nenuju tempat yang tak berpenghunl, yakni di
d.aerah padang paslr dan berbukit batu. Maka setelah dua

tiga bulan dalam perjalanan ini Ibrahiut mendapat berita -
d.ari ALlah melalui malaikat Jibnil, bahwa Sarah, istri.nya
yang sud.ah tua merlndukan lbrahim. Ibrahim ili,perintahkann

untuk kembali oleh A1lah ke palestina.

Berita dan perintah ini disampaikan kepada 6aJan" r
gulanya ia kaget, sebagai wanita d.engan bayi yang akan

ditinggalkan ditempat yang demikj,.an itu. getapi setelah

mengetahui bahwa itu perintah Allah ia menerimanya dengan

tawakkal,8

oH.

Bersauilara,
pey 4rifin, g1d.up Sebelum Matir pN. Ki.nta Riva
;rakarta, 1986, ha1. 48
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Dengan demiki.an betapa agungnya penilalan AlQurratr

terhadap lbrahim Sarah dan gaJar. Mesklpun elkap terhailap

thrahimr Hajar dan 1smail agar meninggalkannya hidup

sendiri sementara, tetapi sikap itu tidak menunjukkan ra-

sa kebencian apalagl permusuhan terhad,ap Hajar clan Ismail

mengenal pertemuan kemball antara Ibrahtrm dan Hajar s€r-

ta anaknya 1sma1I d.isuatu d.erah yang sekarang bernama Ara

fah, sebagai tempat tmat 1slam berwukuf ibadah hajirtidak
d.lcerltakan didalam Bibel. M€ruxut Bibel, bahwa lbrahim
tetap tinggal bersama Sarah dan 1shaq, sehingga Ibrahim
menerima uji.an d.ari Tuhan untuk menyembelih anak aatu-sa-

tunya yang d.isayangi, yaltu 1shak, sebagai kurban bakaran

d.itanah Moria, tetapi hal 1ni hanya merupakan ujian bagi

kettr[usanIhrahj.muntukne1aksanakanperintahIuhanrS9

hingga guhan menggantikan lshak tersebut dengan seekor

domba. ged.angkan menurut 41 qurtan, setelah fbrahirn ber-
kumpul kembal-l, dia kemud.ian mendapat perintah darl lllah
untuk menyemballb:.anaknya yang bernama 1smai1, l4aka pe

rintah inl d.isampalkan kepada IsmaiL dan fsmall meayetu-

jui apa yang dikatakan oLeh lLlah melalui ayahnyarlbrahj.m

tersebut dengan pasrah kepad.a Allah. Maka berkat ketuLu-
san hati lbrahin dan 1smail ini, ALlah menggantikan deng-

an d.omba.
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B. Status lbrahim
yengenai status lbrahim (Abraham) menurut BlbeI

clan A1 euriran juga terd.apat perbed.aan yang menyolok, dl
sa.mping ada persamaannya, mlsalnya status Ibrahim sebagal

orang beriman menurut Blbel, sedangkan d.idalam 41 qun er

tan di-sebut sebagai orang yang seLalu menyempurnakan jan-

Ji, yang artinya menyempunnakan segala apa yang dlperin -
tahkan fuhan kepad,anya d.ari sifat-sifat lman.

tllah dalam qS. an gajm (53) t 17 :

pirman

nrtinya :

nr.o lt' Be{J

. o. d.an Lembaran-lembaran fbrahim yang selalu me
nyempurnakan janji..i (an lqajm (53) z 57),'

Demikian pula ada kesamaan tentang penyebutan Bi
be1 kepad.a Abraham yaitu sebagai sahabat glIah.

Sedangkan di dalam 41 qurran fbrahim juga mend.apat

gelar kha1ilullah, yang artinya Kekasih l1lah SWT. Dan

haL ini sesuai d.engan qS. an lgisar (4) I 125 z

nrtinya :

Dan al-lah mengambilr5brahim menjad.i KesayanganNya.(eS. e.:t Nisat . 125).

9Departemen Agama RI.1.ep,r Clt., ha1, 142

'o-r!g., hal . 467

,/t I tt /

€;ls

.3);tL:bl;tfrrJ.5
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Sed.angkan mengenai perbed.aan antara BlbeJ. dan A1 -
Qurtan adalah mengenal kenabian lbrahim. Sebagaimana te

Iah penulis sebutkan d.aLam bab IIr bahwa dalam itu di
kenal ad.anya tiga status, yaitu Nabi., Imam dan RaJa. K€

ttrga status itu tidak ada yang d.lrencanakan pada Abraham

secara formal memang Abraham pernah berd,ota kepada Sod.om

d.an Gemoro tidak dlbinasakan, ha1 inlpun beJum blsa &ika-

takan sebagal Imam, tugas lni tidak langsung d.lterlryanya

d.ari guhan, seperti fuhan mengangkat langsung kepad.a Imam

Harun dan anak-anaknya. Sedangkan menurut Alqurran kena -
blan Jbrahim adalah benar-beD&rr Flrman ALlah d.alam QS.

Maryam ; 41 3

-#u*o*fy{e;;*6isfttt
4rtinya 3

Ceritakanlah (hai trtuhauracl) kisah Ibrahin didalam
nlfltab (41 qurran) j'nlr..S€sungguhnya ia ad.alah seo-
rang yang sangat mempgn-atkhn lagi Beorang tr1abtr.(0s. Maryan (19) , 41).11

Ayat dlatas jelas menunjukkan, bahwa lbrahim ada -
lah benar-benar Nabi yang d.igambarkan sebagai Rsh Shiddlq
yaitu kesungguhan d.an ked,alaman kebenaran. 14aka Ibrahim
berhak menyand,ang Julukan atau gelar Nabl inil karena ke-
lebihannya didalam kebenaran.

:

1-f ibid., hal. +67
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lebih tegas lagi digambarkan oleh Allah dalam A1 -
eurran OS. aI 3aqarah {2) : 124 i

v$".8*\6 ril ie,t' w:( #'4; ill .,I:; l;ri
I

. i4/\E)t,q,{Jf<JJ\t

4rtinya i

lan(ingatlah), ketika Ibrahim diuji luhannya d,eag-
an beberapa kalimat (perintah dab larangan), Ialu
Ibrahlm menunalkannya. Allah berfirman : Sesungguh-
nya 4ku akan menjadlkanmu i,eam bagii seluruh manusi.a.
Ibtahim berkata : (Dan saya memohon juga) d.ari ketu-
runanku l}J.ah berfirman ; Janjil(u (lni) tidak me4ge-nai orang yang Zalim.(eS. 81 gaqardh (2) z 124).,o

lbrahim bukan saja sebagai Nabl, tetapi juga seba-

gai utusan atau Rasul Allah untuk menyampaikan wahyu

lI1ah d.an sebagai telad.an yang baik bagi kaumnya. Sebagai

nana trlinman Allah dalarn QS. al Hadtd, (87) I 26 i

"#'6t'#t6;qwrert*i(:4'a5

'or;4ff*ir' o2 o2r! ,r.:. /.. 2. t,r.l /., 2. vlo t-u;,

n#;,;"iiore"(L

t
agr.tinya i

Dan Besungguhnya Kani telah mengutus dan lbrahimdan 63mi jad.ikan kepada keturunan-keiluanya Kenabiandan K?mi iad.ikan kepada keturunan keiluanya Kenabiand,an AlKlt?b, maka diantara mereka ada yairg menerima

ffi3:"ilur33luo?Bii-,ui1i:tla 
mereka vane iasj k'
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C. pand.angan Sanl Israll Terhadap Ibrahin

l4engenai pandangan Bani 1srail terhadap lbrahim

(Abraham) menurut libel, pad.adasarnya tak ad.a pertentang-

an antara 3ani 1srail dengan Abraham. Hal ini karena bagt

Bani 1srai.I, Abraham adalah bapak leluhurnya bahkan Tahan

Allah yang clisembah oleh Abraham ad,alah. tidak berbeila de-

ngan Al-lah Baii 1srail.
4dapun menurut 41 qurtan, pand.angan Bani 1srail

terhad.ap lbrahim padadasarnya adalah mereka sangat meng -
hormati, karena mereka mengakui bahwa fbrahim ad alah

nenek moyang mereka, bahkan merekapun telah berJanJi un -
tuk mengikuti ajaran lbrahim. Sebagaimana Fi.rman Allah
clalam QS. a1 gaqarah (2) | 175 !
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Ad.akah kamu hadir ketika yarkub ked.atangan (tand.a-

tand.a) maut, ketika ia berkata kepada anak-andknya 3

4pakah yang kamu sembah sepeninggalkuT mereka men3a-
wab ; (ami akan menyembah Tuhanmu dan luhan nenek
moyangmu, Jbrahim, lsmail dan Ishaq, (yaitu) tuhanyang yaha 6sa d.an-kami hanylntunduk peituh kepadagla.
(eS. a1 3aqarah (2) z 133).
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Namun d.emlkian orang-orang d.ari Bani 1srallpun Ju-

ga banyak yang menentang kepada fbrahim, termasuk keclua

orang tuanya sendiri..

Dengan demikian dapat d.iketahui, bahwa setelah Ba-

ni 1srail itu mengetahui tentang kepercayaan Ibrahim yang

sebenarny&r maka diantara mereka ada yang tidak taat rtr -
tuk mengikuti aJaran lbrahim.

Dalam gibel d.isebutkan bahwa 4braham melaksanakan

faurat Musa, dan kitab sirach meneatat bahwa Abraham me

menuhi gaurat yang maha tinggi. Menurut kami dua pernyatg

ar itu tidak cocok, karena Abraham hidup kurang lebih 5O0

tahun sebeLum Musa menerima laurat. Dengan demikian fl€nll-

rut kami Ibrahin hanyalah memberi rintisan pelajaren yang

merupakan sebagian kecil dari laurat. Jad.i. tldak seluruh

atau sepenuhnya. Dan menurut kami lbra.hlm itu ad.alah

bukan beragama fslam, gristen ataupun yahudl, tetapi be

liau adalah. seorang yang lurus lagl menyerahkan dirl tepS

d.a ALlah. Sebagainana Firman ALlah dalam QS; &n Nisar :

125 sebagai berikut :
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Dan siapakah yang lebih balk agamanya d.ari I pad.a

orang y?lg ikhlas menyerahkan dirinya kepacl.a 1llah,sedang d.ia mengikutl ?g?m?clbrahim yang lurus.(eS, an Nisa' (4) : 125).')
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