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Belajar dari Qurban Nabi 
Ibrahim

Kali ini kita akan melihat kisah Nabi Ibrahim ‘alaihis salam dan puteranya 
Isma’il, dan inilah awal pensyariatan ibadah qurban.
Kisahnya dijelaskan dalam Ash-Shaaffaat mulai dari ayat 99 – 111. 
Allah Ta’ala berfirman,

ِ
ن ِد�ي ْ َ ي َس�ي ِ

ّ
 َر�ب

َ
اِهٌب ِإل

َ
ي ذ ِ

ّ  ِإ�ن
َ

ال
َ
َوق

“Dan Ibrahim berkata: “Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan 
Dia akan memberi petunjuk kepadaku. (QS. Ash-Shaaffaat: 99)
Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim ‘alaihis salam pergi menghadap Allah 
untuk menyembah-Nya dan Ibrahim ditunjuki dan diberi taufik pada kebaikan 
dunia dan akhirat.

َ ن �ي اِلِ َرّبِ َهْب ِلي ِمَن الصَّ

“Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang 
yang shalih.” (QS. Ash-Shaaffaat: 100)
Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dikaruniakan 
keturunan yang shalih yang dapat memberi manfaat ketika hidup dan saat 
orang tua telah meninggal dunia.
Itulah yang semestinya kita minta dalam doa-doa kita, meminta pada Allah 
agar dikaruniakan anak yang shalih yang menjadi penyejuk mata. 
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dibukakan jalan keluar dengan mudah.
Apa yang dimaksud sembelihan yang 
besar di sini? Kebanyakan ulama 
berpendapat bahwa sembelihan 
tersebut adalah kabsy (domba jantan).
Selanjutnya disebutkan,

َ ن ِخِر�ي
آَ ْ
ي ال ِ

ن
ْيِه �

َ
َنا َعل

ْ
ك َ َو�تَ

“Kami abadikan untuk Ibrahim itu 
(pujian yang baik) di kalangan orang-
orang yang datang kemudian.” (QS. 
Ash-Shaaffaat: 108)
Maksud ayat ini, Allah membiarkan 
Nabi Ibrahim terus mendapatkan 
pujian terbaik setelah itu hingga hari 
kiamat.

َ اِه�ي َ  ِإ�بْ
َ

ٌم َعل
َ

َسل

“(yaitu) Kesejahteraan dilimpahkan atas 
Ibrahim.” (QS. Ash-Shaaffaat: 109)
Apa maksud salam atas Ibrahim? Yaitu 
salam dari Allah kepada Nabi Ibrahim 
(Al-Khalil). Walaupun manusia 
memuji Nabi Ibrahim, tetap pujian 
Allah untuk beliau lebih bagus dan 
terbaik.

َ ن ْحِسِن�ي ُ ِزي الْ ْ ب
َ ن

� 
َ

ِلك
َ

ذ
َ
ك

“Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
(QS. Ash-Shaaffaat: 110)

َ ن ِمِن�ي
ْ
ؤ ُ  الْ

ُه ِمْن ِعَباِد�نَ
َّ
ِإن

“Sesungguhnya ia termasuk hamba-
hamba Kami yang beriman.” (QS. Ash-
Shaaffaat: 99-111)
Demikianlah balasan atas Nabi 
Ibrahim dengan pujian terbaik setelah 
beliau meninggal dunia. Ia termasuk 
hamba yang beriman, benar-benar 
bertauhid dan yakin pada Allah.
Moga menjadi kisah yang berharga 
bagi kita sekalian. Moga kita bisa 
menyontoh Nabi Ibrahim dalam 
bertauhid, kesabaran, patuh, dan 
tawakkal. Moga ibadah qurban kita 
diterima.
Referensi: Aysar At-Tafasir karya Syaikh 
Abu Bakr Jabir Al-Jazairi; Tafsir Al-Qur’an 
Al-‘Azhim karya Ibnu Katsir; Tafsir As-Sa’di 
karya Syaikh As-Sa’di; Tafsir Syaikhul Islam 
Ibnu Taimiyah karya Iyad bin ‘Abdul Lathif 
bin Ibrahim Al-Qais. 
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dikaruniakan anak yang halim.

ٍ ٍم َحِل�ي
َ

ل
ُ
ُه ِبغ

�نَ ْ َّ َب�ش
َ
ف

“Maka Kami beri dia kabar gembira 
dengan seorang anak yang amat sabar.” 
(QS. Ash-Shaaffaat: 101)
Apa arti “halim” dalam ayat ini?
Halim itu mencakup beberapa sifat: 
(1) Sabar, (2) Berakhlak mulia, (3) 
Lapang dada, (4) Memaafkan yang 
berbuat salah padanya.
Doa Nabi Ibrahim untuk meminta 
anak shalih benar-benar terkabul 
dengan dikaruniakan Ismail pada 
beliau.
Ketika anak tersebut dewasa dijelaskan 
pada ayat selanjutnya.
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ن

َرى �
َ
ي أ ِ

ّ َّ ِإ�ن
ي
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َ
َ ق
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َ
غ

َ
ا َبل َّ لَ

َ
ف

 �يَ 
َ
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َ
ى ق َ ا �تَ

َ
ْر َماذ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
 ف

َ
ك ُ َ �ب

ْ
ذ

َ
ي أ ِ

ّ �ن
َ
َناِم أ َ الْ

 ُ اَء اللَّ
َ

 ش
ْ

ي ِإن ِ
�ن

ُ
َمُر َسَتِجد

ْ
ؤ

ُ
 َما ت

ْ
َعل

ْ
َبِت اف

َ
أ

نَ �ي ِ ا�بِ ِمَن الصَّ

“Maka tatkala anak itu sampai (pada 
umur sanggup) berusaha bersama-sama 
Ibrahim, Ibrahim berkata, “Hai anakku 
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 
bahwa aku menyembelihmu. Maka 
pikirkanlah apa pendapatmu?” Ia 
menjawab, “Wahai ayahku, kerjakanlah 
apa yang diperintahkan kepadamu; 
insya Allah kamu akan mendapatiku 
termasuk orang-orang yang sabar.” (QS. 
Ash-Shaaffaat: 102)

Ketika Isma’il berada dalam usia gulam 
dan ia telah sampai pada usia sa’ya, 
yaitu usia di mana anak tersebut sudah 
mampu bekerja yaitu usia tujuh tahun 
ke atas. Pada usia tersebut benar-benar 
Nabi Ibrahim ‘alaihis salam sangat 
mencintai putranya dan orang tuanya 
merasa putranya benar-benar sudah 
bisa mendatangkan banyak manfaat. 
Saat anaknya seperti itulah Ibrahim 
mendapatkan ujian berat.
Ayat ini jadi dalil pula bahwa 
penglihatan para nabi dalam mimpi 
adalah wahyu. Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah menyatakan bahwa mimpi 
para nabi adalah wahyu karena para 
nabi itu ma’shum dari setan. Demikian 
disepakati oleh para ulama. Selain 
nabi tidak menjadi wahyu dan tidak 
bisa diamalkan. Lihat Majmu’ah Al-
Fatawa, 4:30.
Lihatlah ketika mendengar mimpi 
ayahnya untuk menyembelihnya, 
Ismail sangatlah patuh. Ia pun 
menyatakan dirinya bisa bersabar dan 
mendorong ayahnya untuk bersabar 
pula. Inilah contoh anak yang berbakti.
Juga pelajaran lainnya, orang 
beriman mesti diuji. Ujian pada Nabi 
Ibrahim adalah dengan perintah 
menyembelih putranya sendiri. Ini 
untuk membuktikan apakah benar 
beliau murni lebih mencintai Allah, 
menjadi khalilullah (kekasih Allah) 
dibanding mencintai istri dan anak.
Setiap orang memang akan diuji sesuai 

kualitas imannya. Dari Mush’ab bin 
Sa’id, seorang tabi’in dari ayahnya, ia 
berkata,

ًء
َ
 َبل

ُّ
د

َ
ش

َ
اِس أ ىُّ النَّ

َ
ِ أ

َّ
 الل

َ
�يَ َرُسول

“Wahai Rasulullah, manusia manakah 
yang paling berat ujiannya?” Beliau 
shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, 

“Para Nabi, kemudian yang semisalnya 
dan semisalnya lagi. Seseorang akan 
diuji sesuai dengan kondisi agamanya. 
Apabila agamanya begitu kuat (kokoh), 
maka semakin berat pula ujiannya. 
Apabila agamanya lemah, maka ia 
akan diuji sesuai dengan kualitas 
agamanya. Seorang hamba senantiasa 
akan mendapatkan cobaan hingga dia 
berjalan di muka bumi dalam keadaan 
bersih dari dosa.” (HR. Tirmidzi, no. 
2398; Ibnu Majah, no. 4023. Al-
Hafizh Abu Thahir mengatakan 
bahwa hadits ini hasan)

ِ
ن َجِب�ي

ْ
ُ ِلل لَّ

َ
ا َوت َ ْسلَ

َ
ا أ َّ لَ

َ
ف

“Tatkala keduanya telah berserah diri 
dan Ibrahim membaringkan anaknya 
di atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran 
keduanya).” (QS. Ash-Shaaffaat: 103)

ُ اِه�ي َ  �يَ ِإ�بْ
ْ

ن
َ
َدْيَناُه أ

َ َو�ن

“Dan Kami memanggilnya, “Hai 
Ibrahim.” (QS. Ash-Shaaffaat: 104)
َ ن ْحِسِن�ي ُ ِزي الْ ْ ب

َ ن
� 

َ
ِلك

َ
ذ

َ
 ك

�يَ ِإ�نَّ
ْ

ؤ َت الرُّ
ْ
ق

َّ
 َصد

ْ
د

َ
ق

“Sesungguhnya kamu telah membenarkan 
mimpi itu, sesungguhnya demikianlah 

Kami memberi balasan kepada orang-
orang yang berbuat baik.” (QS. Ash-
Shaaffaat: 105)

ُ ن ِب�ي ُ ُء الْ
َ

َبل
ْ
َو ال ُ ا لَ

َ
 َهذ

َّ
ِإن

“Sesungguhnya ini benar-benar suatu 
ujian yang nyata.” (QS. Ash-Shaaffaat: 
106)
Ketika Nabi Ibrahim pasrah atau 
berserah diri kepada Allah; juga 
Ismail pasrah karena menjalankan 
perintah Rabbnya; mereka ridha 
dengan ketetapan Allah, Ibrahim 
lalu membaringkan anaknya Ismail 
di atas tanah; saat itu wajah Ismail 
di atas tanah; Allah pun memanggil 
Ibrahim dan menyatakan bahwa 
mimpinya benar dan telah benarlah 
yang dijalankan karena patuh pada 
perintah-Nya.
Lalu Allah membalas orang-orang 
yang berbuat ihsan atas ketaatannya, 
yaitu cobaan yang berat terganti 
dengan sembelihan yang besar. 
Terselamatkanlah Ibrahim dan Ismail 
dari ujian yang berat.
Di ayat selanjutnya disebutkan,

ٍ  َعِظ�ي
ٍ
ْ ْيَناُه ِبِذ�ب

َ
د

َ
َوف

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor 
sembelihan yang besar.” (QS. Ash-
Shaaffaat: 107)
Itulah balasan dari orang yang taat 
pada Allah, ia akan dipalingkan 
dari kesulitan dan musibah, akan 


