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BAB III
AYAT-AYAT YANG BERKAITAN DENGAN KISAH NABI IBRAHIM

AS DALAM AL-QUR”AN

Setelah dicari didalam Mu’jamal-Alfadz Mawadhi’ Al-Qur’an Al-Karim

karangan Muhammad Nayfi Ma’ruf maka penulis mendapatkan ayat-ayat yang

berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim As sebangai berikut.

A. Surat Al-An’am ayat 76- 78

Permulaan pencarian sang pencipta yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As

yang diceritakan oleh Al-Qur’an berawal Dari ketika beliau melihat bulan yang

sudah diterangkan dalam surat Al-An’am ayat 76






“ketika malam datang dia melihat bintang dan lalu berkata : Inilah Rabb
ku, takkala bintang itu tenggelam dia berkata : saya tidak suka kepada
yang tenggelam.”

Dalam Tafsir Al-azhar karangan Buya Hamka dalam ayat ini diceritakan

bahwa dengan kehendak Allah SWT Nabi Ibrahim As ketika itu segaja

menghadapkan pandangannya ke atas (langit), ketika itu malam sudah datang,

maka muncullah bintang-bintang dilangit, ketika itu perhatian Nabi Ibrahim As

kepada bintang yang besar menurut Ibnu Abbas merupakan bintang Musytari yang

menurut kepercayaan bangsa Romawi adalah salah satu bintang yang besar,

seketika itu Nabi Ibrahim bertanya dihadapan kaumnya Inikah Tuhanku? Tidak ada

satu orangpun dari kaumnya menjwab pertanyaan yang di ucapkan Nabi Ibrahim
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As dikarenakan cahaya bintang tersebut mempesona, ketika malam beredar dan

kita ketahui bahwa bumi berputar dan malam pun berakhir, ketika bintang tersebut

menghilang beliau berkata aku tidak suka kepada segala yang menghilang (akhir

ayat).1

Pada ayat selanjutnya yaitu pada ayat 77, disini Al-Qur’an menceritakan

saat itu Nabi Ibrahim As melihat bulan.







“kemudian tatkala dia meliahat bulan, dia berkata: Inilah Rabbku. Tetapi
ketika bulan itu terbenam ia berkata: sesungguhnya jika Rabbku tidak
memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kepada orang-orang
yang sesat.”

Pada saat itu Nabi Ibrahim As melihat bulan yang sangat terang

dibandingkan dengan sebelumnya, namun demikian beliau mempertanyakan hal

yang samaapakah ini Tuhan ku?Ketika bumi berputar dan waktu berlalu seraya itu

pula cahaya bulan mulai menghilang dari penglihatan dan disaat itu pula beliau

berkata sesungguhnya jika Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku niscaya aku

pasti termasuk kepada orang-orang yang sesat.Ini merupakan upaya Nabi Ibrahim

As untuk kedua kalinya dalam pencarian Tuhannya dan mengenali-Nya.Pada

potongan ayat terakhir beliau terlihat berserah diri sekali ketika Allah SWT yang

menguji ketauhidan beliau.

1 Buya Hamka, Op.Cit , jilid III , h 2088
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Pada ayat yang selanjutnya Al-Qur’an menceritakan Nabi Ibrahim As

melihat Matahari.







“kemudian ketika ia melihat Matahari terbit dia berkata: Inilah tuhanku,
ini yang lebih besar, maka disaat matahari terbenam, dia berkata: Hai
kaumku sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu
persekutukan.”

Setelah matahari itu terbenam beliau mendapat suatu kebenaran jika

matahari yang beracahaya dan lebih besar mengapa dia terbenam?Mengapa ia

dikalahkan oleh gelap? Kalau matahari mulia akan sinarnya mengapa ia

meninggalkan makhluknya dalam gelap?Maka kalau cahaya matahari itu masih

bisa dikalahkan oleh oleh kegelapan, bukanlah dia yang tuhan?Pastilah bahwa

Tuhan itu lebih besar, bahkan lebih besar dari kekuasaan matahari.2

B. Surat Al-An’am ayat 74, Maryam 42-47

Dakwah pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As Adalah

terhadapa ayahnya, didalam sejarah ayah nya ini merupakan seorang pembuat

patung berhala yang disembah oleh orang-orang pada masa itu, lalu Nabi Ibrahim

As menanyakan kepada Ayahnya tersebut tentang apa yang disembahnya, ini

termaktub dalam surat Al-An’am Ayat 74




2Buya Hamka, Ibid, h 2088
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“ Dan Ingatlah ketika Ibrahim menanyakan kepada ayahnya Azar : apakah
pantas engkau anggap berhala-berhala itu sebagai tuhan-tuhanmu?
Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam keadaan kesesatan
yang nyata.”

Para mufassir berbeda pendapat mengenai nama ayah Nabi Ibrahim As,

dalam Ayat diatas disebutkan bahwa Nama Ayah Nabi Ibrahim As adalah Azar

sedangkan didalam sejarah yang masyhur adalah Tarah, para mufassir kondang

sering menyebutkan Tarah dalam kitabnya seperti yang tercamtum dalam kitab

Jami’ul bayan fi Ta’wilil al-Qur’an karangan Imam At-Thabari, dalam kitab beliau

ini disebutkan Bahwa Nama ayah Nabi Ibrahim Adalah Tarah3, Begitu juga yang

disebutkan oleh kalangan Syi’ah mereka menganggap bahwa Azar tersebut bukan

Ayah dari Nabi Ibrahim As akan tetapi azar tersebut adalah Saudara Ayahnya

(paman)4. Didalam Ayat Ini Nabi Ibrahim As mencoba memberi tahu Bahwa apa

yang di sembah oleh ayahnya dan kaumnya tersebut merupakan sebuah kesesatan

yang sangat nyata.

Dakwah Nabi Ibrahim As tidak sampai disini saja dengan cara hanya

memberitahu sekali saja namun Nabi Ibrahim As lebih intens menerangkan apa

yang seharusnya mereka sembah, ini diterangkan secara jelas didalam Surat

Maryam Ayat 42-47





3Imam At-Thabari, Jami’ul Bayan an Ta’wililQur’an, Jilid 4  (Darussalam, 2001), h
3232

4Buya Hamka, Op.Ct i, h 2078
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“(42) Ketika dia berkata kepada ayahnya : wahai ayahku mengapa engkau
menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat
menolongmu sedikitpun? (43) wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai
kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah
aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus (44) wahai
ayah ku janganlah menyembah syetan sesungguhnya syetan itu durhaka
terhadap Allah yang maha pengasih (45) wahai ayahku sesungguhnya aku
khawatir engkau akan ditimpa azab Dari Tuhan yang maha pengasih,
sehingga engkau menjadi teman syetan (46) Dia berkata (Ayahnya) Benci
kah engkau kepada Tuhan-Tuhanku? Jika kau tidak berhenti maka pasti
engkau akan aku rajam dan tinggalkan lah aku untuk waktu yang lama (47)
Ibrahim berkata semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan
memohon ampunan kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia baik kepdaku.”

Ayat ini menceritakan secara khusus satu peristiwa yang berkaitan dengan

beliau ketika ia dengan lemah lembutnya berkata terhadap ayahnya namun kembali

terjadi perbedaan pendapat terhadap kata yang digunakan oleh Nabi Ibrahim As
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terhadap ayah nya, kata ( أبیھ ) menurut Quraish Shihab dengan orang tua, begitu

juga dalam surat Al-An’am ayat 74.

Salah satu alasan yang menolak memahami kata ( أبیھ ) dalam artian bapak

kandung adalah bahwa jika Azar merupakan bapak kandung dari Nabi Ibrahim As

maka itu berarti ada leluhur Nabi Muhammad SAW yang musyrik karena beliau

merupakan keturunan Nabi Ibrahim As. Alasan penolakan yang dikemukakan oleh

ulama berdasarkan riwayat mengenai kesucian Nabi Muhammad SAW beliau

bersabda : Aku dilahirkan melalui pernikahan bukan perzinahan sejak Adam As

hingga aku dilahirkan oleh ayah dan ibuku, aku tidak disentuh sedikitpun oleh

kotortan jahiliyah (HR. Ibn ‘Adi dan ath-Thabrani melalui Ali bin Abi Thalib).5

Terlepas dari perdebatan mengenai apakah Azar merupakan ayah kandung

Nabi Ibrahim As, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan riwayat

yang dikemukakan oleh Quraish Shihab melalui tafsirnya bahwa azar bukanlah

ayah dari Nabi Ibrahim As.

Nabi Ibrahim As tidak memulai dakwah kepada ayahnya dengan mencela

dan mencaci-maki apa yang disembahnya dengan merendahkan Tuhan-Tuhannya,

hal ini dilakukan Beliau agar supaya Azar tidak lari darinya dan menyumbat kedua

telinganya untuk tidak mendengar dakwahnya. Maka dalam surat maryam ini Allah

menggambarkan Nabi Ibrahim As menggunakan perkataan yang lembut dengan

memulai percakapan dengan berkata “wahai Ayah”, supaya dapat menyentuh Hati

Azar takala itu.

5M.Quraish Shihab, Op.Cit,  h194
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Kemudian Nabi Ibrahim As menjelaskan kepada Azar bahwa tunduk dan

patuh kepada berhala-berhala berarti menyembah Setan, dan setan merupakan

makhluk yang berbuat maksiat kepada Dzat yang maha pengasih dan penyayang.

Setalah Beliau menjelaskan kebenaran dan memberikan nasihat kepada

Azar maka, ia menolak untuk mengiukuti pendapat-pendapat Ibrahim dan

bersikeras, lalu Azar menghilangkan rasa simpati dan empatinya kepada Nabi

Ibrahim As dan bermuka masam dan menyuruh beliau untuk menghentikan

percakapan mengenai Tuhan Azar tersebut dan mengancam jika tidak berhenti

maka Azar akan merajam Nabi Ibrahim As dan meminta beliau untuk ditinggalkan.

Lalu Nabi Ibrahim As menerima apa yang di katakana oleh ayahnya dengan

lapang dada, kemudian Beliau menjawab dengan mendoaakan  agar Azar akan di

ampumni oleh Dzat yang maha pengasih dan penyayang.6

C. Surat Al-Anbiya’ 51-55, 56-57, 64-69

Menurut keyakinan bangsa Ibrani, Nabi Ibrahim As lahir di daerah Ur

kaldea yang terletak di tepi sungai Eufrat, dan berimigrasi dengan sukunya ke

tanah Kan’an yang terletak di daerah Palestina.7

Sedangkan menurut kepercayaan umat Islam, Nabi Ibrahim As pernah

berimigrasi ke tanah Arab dan meninggalkan anak dan istrinya di sana dan juga

merenovasi Ka’bah.8

6Ali Muhammad al Bajawi, et al, Untaian Kisah Dalam Al-Qur’an, (Jakarta, Darul –Haq,
2007) h 49

7Sayid Mahmud al-Qemny, Al-Nabiy Ibrâhîm wa al-Târîkh al-Majhûl, (Kairo: Madbuly
al-Shagîr, tt), h. 11

8Q.S Al-Baqarah ayat 127
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Terlepas dari hal tersebut pada intinya adalah Allah SWT memrintahkan

Nabi Ibrahim As untuk menjalankan Dakwah kepada kaumnya supaya mereka

keluar dari kesesatan yang mereka alami pada saat itu, sebelum itu Allah SWT

sudah mempersiapkan Nabi Ibrahim As dengan segala kelebihannya, suapaya tidak

ada celah bagi kaumnya untuk membantah apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim As,

ini ditegaskan dalam surat Al-Anbiya’ ayat 51 :





“Dan Sungguh, sebelum dia (Musa dan Harun) telah kami berikan kepada
Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.”
Ini merupakan penobatan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Ibrahim

As, jauh sebelum beliau diangkat sebagai Nabi Allah SWT sudah meberikan

Anugerah yaitu kecerdikan, dan Allah SWT juga sudah memberikan kesanggupan

bagi beliau untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk dan Allah

SWT lah yang mengetahui beliau.

Dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim As

dengan Hidayah (Rusyd) yang Allah turunkan kepadanya menanyakan

kepadakaumnya terhadap apa yang mereka sembah, mengagung-agungkan berhala

bukan Allah SWT, mereka (berhala) tidak akan memberikan apapun kepada

kalian9.

Patung-patung yang disembah oleh kaum kaldan di masa Nabi Ibrahim As

dahulu cukup banyak tapi yang terbesar mereka namai (بعل )Ba’l. Patung itu terbuat

dari emas yang melambangkan matahari, sebagai cacatan sejarah kaum Kaldan

9Wahba Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Juz 17-18 , (Dar-rul fikr Damsiq, 1991), h 73
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pada masa itu merupakan penyembah patung-patung yang melambangkan

Bintang,Bulan, Matahari, Nabi Ibrahim As menyebutnya Patung-patung, bukan

menamai mereka sebagai tuhan-tuhan atau menyebutnya secara langsung. Hal ini

menunjukkan bahwa sejak dini beliau telah menegaskan sikapnya terhadap apa

yang disembah oleh kaumnya itu adalah patung. Disamping itu pertanyaan yang

beliau ajukan terhadap kaumnya merupakan kecaman terhadap perilaku mereka

yang demikian tekun menyembahnya. Sikap tegas dan jelas yang diperlihatkan

oleh Nabi Ibrahim As itu terlihat dalam Ayat berikutnya dalam surat Al-Anbiya’

ayat 52-5510 :












“(52)Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Ayahnya dan kaumnya,
patung-patung apakahini yang engkau sangat tekun menyembahnya
(53)mereka menjawab, Kami mendapati nenek moyang kami
menyembahnya (berhala). (54) Dia (Ibrahim) berkata : sesungguhnya
kamu dan nenek moyangmu berada dalam kesesatan yang nyata. (55)
Mereka berkata: Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran
ataukah main-main ?“

Dalam Ayat ini kaum Nabi Ibrahim As menduga bahwa beliau juga

mengikuti tradisi leluhur yang menyembah patung-patung, karena itulah mereka

10M.Quraish Shihab, Op.Cit h 468
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tidak menjawab apa hakikat dan keistimewaan patung-patung itu akan tetapi

mereka menjwab bahwa ini tradisi dari nenek moyang mereka, kemudian beliau

berkata dengan percaya diri sambil mengecam kaumnya aku bersumpah

sesungguhnya kamu dan nenek moyangmu yang kamu teladani itu dari dulu hingga

kini dalam wadah kesesatan.11

Para tokoh masyarakat umat Nabi Ibrahim As pada saat itu tercengang dan

terheran-heran mendengar ucapan Nabi Ibrahim As, mereka menduga Nabi

Ibrahim As bergurau atau bermain-main (akhir ayat 55).

Setelah itu Nabi Ibrahim As mengukuhkan ucapanya sekaligus menafikan

anggapan kaumnyabahwa beliau benar main-main, ini diabadikan dalam lanjutan

surat Al-An-biya’ ayat 56-57:








“(56)dia (Ibrahim) menjawab sebenarnya Tuhanmu adalah Tuhan
pemilik langit dan bumi dan Dia lah yang menciptakanya dan aku
termasuk orang yang dapat bersaksi akan hal itu, (57) Dan Demi Allah,
Sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala mu
setelah kamu pergi meninggalkannya.”

Dalam ayat ini Nabi Ibrahim As menyangkal anggapan kaumnya tersebut

dan mengatakan bahwa yang seharusnya mereka sembah itu adalah Allah SWT

yang menciptakan langit dan bumi dan Nabi Ibrahim As menjadi saksi dengan itu

dalam artian beliau dapat membuktikan atas apa yang ia ucapkan tersebut,

11Ibid h 468
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Kemudian lanjutan dari surat Al-Anbiya’ ayat 57, Nabi Ibrahim berkata dalam

hatinya seraya bersumpah akan melakukan tipu daya terhadap apa yang mereka

sembah (berhala) dengan menghancurkan patung-patung yang ada disana setelah

mereka pergi dari sana agar semakin terlihatlah kesesatan yang mereka alami.12

Dan pada saat mereka telah pergi maka Nabi Ibrahim As menghancurkan berhala-

berhala yang disembah oleh kaumnya dan meninggalkan satu berhala yang

besar,13supaya kaum Nabi Ibrahim As tersebut kembali dan bertanya dan tentu saja

pertanyaan tersebut tidak akan dijawab oleh beliau maka dari itu disana telah

nampak bukti kelemahan dan ketidakwajarannya disembah.

Surat Al-Anbiya’ ayat 64-65







“(64)Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka masing-masing dan
berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri,
(65)kemudian mereka menundukkan kepala dan berkata: engkau pasti tahu
bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara.”

Maka jelaslah bagi umat Nabi Ibrahim As bahwa mereka benar-benar telah

memilih jalan yang sesat, dari kejadian ini Allah SWT menegaskan bahwa yang

seharusnya disembah adalah Allah SWT apa yang mereka sembah tersebut tidak

bisa berbuat apa-apa serta ketidak berdayaan apa yang mereka sembah sehingga

Nabi Ibrahim As benci terhadap apa yang umatnya lakukan ini digambarkan dalam

surat Al-Anbiya’ ayat 66-67 :

12M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol 8, (Jakarta,  Lentera Hati, 2002), h 469
13Surat Al-Anbiya’ Ayat 58
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“(66) Dia (Ibrahim) berkata : mengapa kamu menyembah selain Allah,
sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat sedikitpun, dan tidak
mendatangkan mudharat kepadamu?  (67) Celaka lah kamu dengan apa
yang kamu sembah selain Allah, tidak kah kamu mengerti?.”

Maka ketika Orang-orang kuat merasa kalah dan dikuasai oleh masalah

mereka sendiri serta kekhawatiran yang menyelimuti hati mereka karna Allah SWT

telah mengunci rapat hati orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, dan

mereka menggunakan kekuatan untuk menutupi kekalahan mereka dan

menyamarkan kebathilan yang sebenarnya sudah sangat jelas didepan mata

mereka. Lalu Allah SWT mengisahkan mereka dalam surat Al-Anbiya’ ayat 68 :





“Bakarlah dia dan Bantulah Tuhan-Tuhanmu  jika kamu benar-benar
bertindak.”

Setelah Nabi Ibrahim As sudah di lemparkan kedalam api yang berkobar

sangat besar maka turunlah pertolongan Allah SWT dan menyelamatkan Nabi

Ibrahim As lalu Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya’ ayat 69





Kami berfirman, Wahai Api! Jadilah kamu dingin, dan keselamatan bagi
Ibrahim.
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Ini merupakan bukti pertolongan Allah SWT terhadap hambaNya, orang-

orang kaldan saat itu mengumpulkan bahan bakar untuk membakar Nabi Ibrahim

As, ketika beliau hendak dibakar Nabi Ibrahim As menghadap kepalanya keatas

langit, maka berkatalah Langit, Bumi, Gunung, dan malaikat : wahai Tuhan kami,

Ibrahim akan dibakar demi agama-Mu lalu Allah SWT berkata : Aku mengetahui,

jika kalian berdo’a untuk menyelamtakan dia maka aku akan melakukannya.

Ketika Nabi Ibrahim As menghadapkan kepalanya kelangitberkata : Wahai

Allah engkau satu-satunya dilangit dan aku satu-satunya di bumi, dibumi ini hanya

aku yang beribadah kepadamu lalu Nabi Ibrahim berdo’a: setelahحسبي هللا ونعم الوكیل

itu beliau dilemparkan kedalam kobaran api.(Riwayat dari Amru, Ashbat, as-sadi

).14

Maka takkala Nabi Ibrahim As dilemparkan kedalam kobaran api maka

Allah SWT memerintahkan Api yang panas menjadi dingin dan perintah ini

dilaksanakan oleh Jibril As.

D. Surat Al-Baqarah 132-133

Tidak saja menanamkan Tauhid kepada Ayah dan Ummatnya beliau juga

menanamkan kepada anak cucu, karena ini adalah Agama yang benar dan akan

terus ada sampai dunia ini hancur, karena Nabi Ibrahim As tidak akan hidup

selamanya maka dia mewariskan Islam ini kepada keturunan nya lalu beliau

mewasiatkan kepada anak cucunya dan begitu juga Ya’qub mewasiatkan Agama

14Imam At-Thabari, Jami’ul Bayan an Ta’wililQur’an, Jilid 7, (Kairo: Darussalam  2001)
h 5713
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Islam ini kepada anak cucunya, wasiat ini dituliskan oleh Allah SWT dalam Surat

Al-Baqarah ayat 132 :







“Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula dengan
Ya’qub : Wahai Anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilih agama
ini (Islam) untukmu, janganlah Engkau Mati kecuali dalam keadaan
Muslim.”

Begitulah wasiat yang disampaikan Nabi Ibrahim As dan ya’qub kepada

anak dan cucu mereka, secara tegas mereka sudah mengatakan kepada anak cucu

mereka bahwa agama Islam sudah menjadi pilihan Allah SWT, mereka tidak

boleh mencari-cari pilihan yang lain sesudah itu dan minimal kewajiban yang

mereka kerjakan adalah memelihara karunia Allah SWT yang diberikan kepada

mereka serta mensyukuri karena telah dipilihkan-Nya Agama ini untuk mereka

serta tidak akan meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan menjaga

amanah ini. Maka diakhir ayat pesan terakhir yang disampaikan oleh Nabi

Ibrahim As dan Ya’qub kepada anak cucu nya ”janganlah engkau mati kecuali

dalam memluk agama Islam”.15

Kemudian Allah SWT melanjutkan kisah ini dalam ayat selanjutnya dalam

surat Al-Baqarah ayat 133.





15Sayyid Qutub, Tafsir fi zhilalil Qur’an,  juz I,  terj. Pdf,  h 141
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“Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjeput Ya’qub, ketika dia
berkata pada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku ?
mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek
moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu tuhan yang Maha Esadan
kami hanya berserah diri kepadaNya.”

Dalam ayat ini Allah SWT memperlihatkan ketika Ya’qub dalam kondisi

sakartul maut, dia bersama anak-anak nya, ini adalah pemandangan yang sangat

besar petunjuknya, kuat pengarahannya, dan dalam pengaruhnya. Maka ada

persoalan yang mengusik hati Ya’qub ketika menghadapi sakaratul maut, biasanya

seorang ayah ketika ia telah meninggalkan keluarganya untuk selamanya biasanya

meninggalkan harta benda, pusaka,dan lain-lain, begitu juga yang dilakukan

Ya’qub, akan tetapi bukan harta benda yang beliau tinggalkan, bukan rumah yang

indah akan tetapi beliau meninggalkan Aqidah kepada anak-anaknya,  lalu ia

bertanya kepada anak-anak nya : “ Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?” lalu

anak-anak Ya’qub menjawab : “ kami akan menyembah Tuhanmu danTuhan nenek

moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishaq, ini lah percakapan yang diperlihatkan

Allah SWT kepada ummatnya, bahwa ketika akan meninggal dunia pun Ya’qub

meninggalkan pusaka yang sangat berharga yaitu Aqidah untuk tidak menyembah

selain Allah SWT.


