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ُون
َ اﻟﱠﺬَﻳﻦََﻣﻌﻪُ إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟِﻘَِْﻮﻣﻬِْﻢ إِ ﻧﱠﺎ ﺑـَُﺮآء ُ ِ ْﻣﻨﻜُْﻢَوِﻣﻤﱠﺎ ﺗْـَﻌﺒُﺪ
ِ ُﺳﺣَﻮةﺴﻨَ ﺔٌ ﻓِﻲ إَِْﺑـﺮِاﻫَﻴﻢَو
َْ َﺎﻧَﺖ ﻟَﻜُْﻢ ٌأ
ْ ﻗ َْﺪ ﻛ

◌ُ …َﺣَﺪﻩ
ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ ْو
ِ ُﺆﻣﻨُﻮا
َِْﻔَﺮﻧَﺎ ﺑِﻜُْﻢَوﺑ ََﺪاَ ْﺑـﻴَـﻨـﻨَﺎ ََوْﺑـﻴـﻨَ ﻜُُﻢ اﻟْﻌََﺪَاوةُ َواَﻟْﺒـﻐْﻀَﺎء ُ أَﺑ ًَﺪا َﺣﺘﱠﻰ ﺗـ
ْ اﻟﻠﱠﻪﻛ
ِ ُون
ِ ِﻣْﻦ د

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan
orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka:
“Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu
sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan
kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman
kepada Allah saja…”. (Al-Mumtahanah:4).

Nabi Ibrahim ‘alaihissalam adalah suri tauladan abadi. Ketaatannya kepada tata
aturan ilahiah selalu menjadi contoh hidup sepanjang masa. Ketika Allah SWT
berfirman kepadanya, “tunduk patuhlah!” maka ia tidak pernah menundanya walau
sesaat, tidak terbetik rasa keraguan sedikit pun, apalagi mengingkarinya. Ia menerima
perintah itu dengan seketika dan penuh ikhlas.
Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Ibrahim sampai usia lanjut belum
dikaruniai anak. Lalu ia memohon kepada Allah agar dianugerahi keturunan kendati
secara

lahiriyah

tampak

tidak

memungkinkan.

Namun

Allah

memenuhi

permohonannya, maka lahirlah seorang anak yang tentu sangat membahagiakannya.
Tatkala sang anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun itu lahir dan tumbuh
menggemaskan, tiba-tiba Allah memintanya kembali. Dan cara memintanya kembali

itu dengan sesuatu yang mengerikan: disembelih. Akan tetapi, Nabi Ibrahim bukanlah
sosok orang biasa. Ia menilai perintah Allah sebagai kewajiban yang tak dapat dielak
betapa pun beratnya. Justru ia tunjukkan ketaatan yang luar biasa atas perintah
tersebut. Rasa cinta dan sayang terhadap anaknya tidak mampu mengalahkan
ketaatannya terhadap perintah Tuhannya.
Ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah sungguh merupakan contoh terbaik bagi
semua umat manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4:

ُون
َ اﻟﱠﺬَﻳﻦََﻣﻌﻪُ إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟِﻘَِْﻮﻣﻬِْﻢ إِ ﻧﱠﺎ ﺑـَُﺮآء ُ ِ ْﻣﻨﻜُْﻢَوِﻣﻤﱠﺎ ﺗْـَﻌﺒُﺪ
ِ ُﺳﺣَﻮةﺴﻨَ ﺔٌ ﻓِﻲ إَِْﺑـﺮِاﻫَﻴﻢَو
َْ َﺎﻧَﺖ ﻟَﻜُْﻢ ٌأ
ْ ﻗ َْﺪ ﻛ

◌ُ …َﺣَﺪﻩ
ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ ْو
ِ ُﺆﻣﻨُﻮا
َِْﻔَﺮﻧَﺎ ﺑِ َﻜْوﺑُﻢ ََﺪاَ ْﺑـﻴَـﻨـﻨَﺎ ََوْﺑـﻴـﻨَ ﻜُُﻢ اﻟْﻌََﺪَاوةُ َواَﻟْﺒـﻐْﻀَﺎء ُ أَﺑ ًَﺪا َﺣﺘﱠﻰ ﺗـ
ْ اﻟﻠﱠﻪﻛ
ِ ُون
ِ ِﻣْﻦ د
“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan

orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka:
“Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu
sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan
kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman
kepada Allah saja…”).
Ketaatan Nabi Ibrahim juga dibuktikan dengan keberaniannya dalam
mendakwahkan nilai-nilai tauhid meskipun orang-orang kafir semakin sengit
menentangnya. Secara tegas ia menolak segala bentuk penyembahan kepada selain
Allah, baik dalam bentuk benda-benda seperti patung berhala maupun konsep atau
pandangan hidup yang sesat dan dianut kaum jahiliyyah pada masanya.
Nabi Ibrahim begitu lantang menolak berbagai praktik kesyirikan dan
kedurhakaan. Bahkan ia pernah melakukan tindakan sangat berani dengan memotong
kepala patung-patung dan disisakannya satu patung paling besar. Kontan saja,
tindakan tersebut membuat berang para pemuka kesyirikan sehingga mereka
memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup.

Nabi Ibrahim menjalani hukuman itu dengan tetap sabar dan tegar, tanpa rasa
takut sedikit pun. Ketika hukuman itu dilaksanakan, Allah menyelamatkannya dari
panasnya api yang menyala-nyala, “Kami (Allah) berfirman: ‘Hai api menjadi
dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim’, mereka hendak berbuat makar
terhadap Ibrahim, maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling
merugi”. (Al-Anbiyaa: 69-70).
Pembakaran terhadap Nabi Ibrahim menjadi peristiwa besar yang akan dikenang
dalam sejarah manusia sepanjang zaman. Peristiwa ini tentu menjadi tauladan bagi
para pejuang dakwah di jalan Allah yang berani menghadapi segala risiko yang
menghadang tatkala meninggikan Kalimatullah.
Nabi Ibrahim juga membuktikan dirinya sebagai kekasih Allah karena
ketaatannya kepada-Nya jauh melampaui kecintaannya kepada istri, anak, dan
kehidupan duniawi. Bagaimana ia begitu tabah saat harus memisahkan istrinya yaitu
Hajar dan putranya yang masih bayi ke negeri Mekah. Padahal ia sekian lama
merindukan kehadiran seorang anak, hingga usia 80 tahun belum juga dikaruniai
seorang penerus perjuangan.
Nabi Ibrahim lalu berdoa: “Wahai Rabb-ku, karuniakanlah untukku anak yang
shalih,” maka Allah memberikan kabar gembira kepadanya dengan kehadiran seorang
anak yang mulia lagi penyabar. Dan tatkala anak itu saat mulai beranjak dewasa
berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata kepadanya: “Wahai anakku,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka
pikirkanlah apa pendapatmu?”
Ismail menjawab: “Wahai Ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh
Allah kepadamu; insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang
yang sabar”.
Saat keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas
pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Setelah itu Allah memanggilnya:
“Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya,
demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami menebus anak itu
dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim (pujian yang
baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian. (Yaitu) ‘Kesejahteraan yang
dilimpahkan kepada Ibrahim’. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orangorang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba Allah yang mukmin.
Kisah ini dijelaskan di dalam al-Quran dalam surat ash-Shaffat ayat 99-111.
Dalam Tafsir al-Qurthubi, Juz 18, hal: 69 dan Tafsir al-Baghawi, Juz 4, hal: 33,
Ibnu Abbas berkata: Ibrahim dan Ismail keduanya taat, tunduk patuh terhadap
perintah Allah. Ingatlah, renungkanlah kisah itu saat keduanya akan melaksanakan
perintah Allah dengan tulus dan tabah. Ismail berkata:

.…ِب
َ َﺿﻄَﺮ
ْ ﺎﻃﻲ َﺣﺘﱠﻰ ﻻَ أ
ْ ِ َ َﺖ اﺷُْﺪْد رِﺑ
ِ ﻳ َ ﺎ أَﺑ
“Wahai Ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tak lagi bergerak.”

.…َن
َُﺘَﺤﺰ
ْ ﻘُﺺ أ َْﺟﺮِْيَ َوﺗـَﺮاﻩُ أُﻣْﱢﻲ ﻓـ
َ ْﺘَﻀَﺢ َﻋﻠَْﻴَـﻬﺎ ِﻣْﻦ َدﻣْﱢﻲ ْﺷَﻲءٌ ﻓَـﻴْـﻨـ
ِ َﻚ َﺣﺘﱠﻰ ﻻََ ﻳـﻨ
َ ُﻒ َﻋﻨﱢﻲ ﺛِﻴَ ﺎﺑ
ْ َواﻛْﻔ
“Wahai Ayahku, singsingkanlah baju engkau agar darahku tidak mengotori
bajumu, maka akan berkurang pahalaku, dan (jika nanti) ibu melihat bercak darah
itu niscaya beliau akan bersedih.”

.…ﻳْﺪ
ٌ ِن اﻟَ ْْﻤﻮ َت ﺷَِﺪ
ﱢﻜﱢﻴِﻦ َﻋﻠَﻰ َﺣﻠ ْْﻘِﻲ ﻟِ ﻴَ ﻜُْﻮَن أََْﻫﻮُن َﻋﻠ ﱠَﻲ ﻓَﺈﱠ
ْ ﺗَﻚَوأ َْﺳﺮ ِْعَﻣﱠﺮ اﻟﺴ
َ

ﺘَﺤﱠﺪ َﺷَﻔْﺮ
ِ َﺖ ْاﺳ
ِ َوﻳ َ ﺎ أَﺑ

“Dan tajamkanlah pisau Ayah serta percepatlah gerakan pisau itu di leherku
agar terasa lebih ringan bagiku karena sungguh kematian itu amat dahsyat.”

.…ْﺼﻲ َﻋﻠَﻰ أُﻣْﱢﻲ ﻓَﺎﻓـ ْْﻌَﻞ
ْ َِن ُﺗـَﺮﱠد ﻗَِﻤﻴ
ْ َﻳْﺖ أ
َ إِنَرأ
ْ  َو.…ﱠﻼَمِﻣﻨْﱢﻲ
َ ْﺖ أُﻣْﱢﻲ ﻓَﺎﻗَـْﺮأْ َﻋﻠَْﻴَـﻬﺎ اﻟﺴ
َ َوإِذَا أَﺗـَﻴ
“Wahai Ayah, apabila engkau telah kembali maka sampaikan salam (kasih)ku
kepada ibunda, dan apabila bajuku ini Ayah pandang baik untuk dibawa pulang
maka lakukanlah.”

.…اﷲ َﺗـَﻌﺎﻟَﻰ
ِ ﻨَﻲ َﻋﻠَﻰ أَْﻣِﺮ
َﻧْﺖ ﻳ َ ﺎ ﺑـُ ﱠ
َ ﻧِﻌﻢ اﻟَْْﻌﻮُن أ
َْ : اﻫﻴْﻢ
ُ َِﺎل ﻟَﻪُ إَِْﺑـﺮ
َ ﻓـَﻘ

“(Saat itu, dengan penuh haru) Ibrahim berkata: “Wahai anakku, sungguh
engkau adalah anak yang sangat membantu dalam menjalankan perintah
Allah SWT “.
Dalam Shahih Qashash al-Anbiya Ibnu Katsir menyatakan, “Ini adalah ujian
Allah atas kekasih-Nya untuk menyembelih putranya yang mulia dan baru terlahir
setelah beliau berumur senja. (Ujian ini terjadi) setelah Allah memerintahkannya
untuk meninggalkan Hajar saat Ismail masih menyusu di tempat yang gersang tanpa
tumbuhan (yang dimakan buahnya), tanpa air dan tanpa penghuni. Ia taati perintah
Allah itu, meninggalkan isteri dan putranya yang masih kecil dengan keyakinan yang
tinggi dan tawakal kepada-Nya.
Betapa pun beratnya perintah tersebut, tapi karena yang memerintahkan adalah
Allah maka Nabi Ibrahim mempunyai sikap untuk segera melaksanakan, tidak ada
keinginan untuk bernegosiasi. Nabi Ibrahim yakin bahwa apa pun perintah dari Allah
maka pasti itu adalah perintah terbaik dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim telah
melaksanakan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya.
Kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap syariat Allah jelas mengisyaratkan agar
generasi sesudahnya rela menerima dan menegakkan Islam secara utuh serta
konsisten dalam mewujudkan cita-cita luhur yang kelak terbukti melahirkan sebuah
peradaban besar. Cita-cita yang menghendaki sebuah masyarakat ideal; masyarakat
yang berpegang teguh pada keimanan, nilai-nilai luhur, dan tata aturan (syariat)
sebagai dasar kehidupan bersama.
Ketulusan dalam menegakkan Islam serta konsistensi pada cita-cita luhur
tersebut merupakan jaminan untuk memperoleh kesejahteran lahir dan batin.
Sebaliknya, ketidakpatuhan dan inkonsistensi kepada aturan syariat niscaya
menjerumuskan umat manusia ke jurang kehancuran dan krisis multidimensi.
Wallahu a’lam.

