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BAB III

KATA UKHUWAH DALAM AL-QUR’AN

A. Kata Ukhuwah dalam al-Qur’an

Dalam al-Qur’an kata Akh (saudara) dalam bentuk tunggal ditemukan

sebanyak 52 kali. Dalam bentuk jamaknya diulang sebanyak 8 kali. Kitab Mu’jam

al-Muhfahros li al-fazhil al-Qur’an telah menjelaskan kata Akh dalam al-Qura’an

sebagai berikut:

I. ( خاأ-الخأ-خأ ) masing-masing terdapat pada:

a. Surat an-Nisa’ ayat 23

b. Surat Yusuf ayat 59 dan 77

c. Surat al-Ahqāf ayat 21

II. ( خيكأ- خوكأ-خيأ ) masing-masing terdapat pada:

a. Surat al-Maidah ayat 31

b. Surat Yusuf ayat 69

c. Surat Thoha ayat 30 dan 42

d. Surat Shād ayat 23

e. Surat al-A’raf ayat 150

f. Surat al-Maidah ayat 28

g. Surat al-Qashās ayat 34 dan 35

III. ( ةخو إ - خواناإ-خوانإ )  masing-masing terdapat pada:

a. Surat Yusuf ayat 58

b. Surat an-Nisa’ ayat 11 dan 176
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c. Surat al-Hujarat ayat 10

d. Surat al-Qāf 13

e. Surat al-Isra’ ayat 27

f. Surat Ali Imran 103

g. Surat al-Hijr 48

IV. ( خويكمأ-خوهمأ-همخاأ ) Masing-masing terdapat pada:

a. Surat Yusuf ayat 63 dan 65

b. Surat asy-Syu’ara’ ayat 106, 124, 142, 161

c. Surat al-A’raf ayat 65, dan 73

d. Surat Hud ayat 84

e. Surat al-Angkabut ayat 36

f. Surat al-Hujarat ayat 10

V. ( خاهأ-خيهأ-خوهأ )  masing-masing terdapat pada:

a. Surat Yusuf ayat 8, 64, 69, 70, 76, 87, 89

b. Surat al-Baqarah 178

c. Surat al-Maidah ayat 31

d. Surat al-A’raf ayat 141

e. Surat al-Hujarat ayat 12

f. Surat ‘Abasa ayat 34

g. Surat al-Ma’arij ayat 12

h. Surat Maryam ayat 53

i. Surat al-Furqan ayat 35
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VI. ( ختينألا-ختألا-خت :masing-masing terdapat pada  (أ

a. Surat an-Nisa’ ayat 23

b. Surat Maryam ayat 28

VII. ( خوتهإ-خوتكإ- خوتيإ ) masing-masing terdapat pada:

a. Surat Yusuf 5, 7, 100

VIII. ( خوانهنإ-خوانهمإ-خوانكمإ- خوانناإ )  masing-masing terdapat pada:

a. Surat al-Hasyr ayat 10 dan 11

b. Surat al-Baqarah ayat 220

c. Surat at-Taubah ayat 12, 24, 25

d. Surat al-Ahzab ayat 25

e. Surat an-Nur ayat 32, 61

f. Surat al-A’rāf ayat 201

g. Surat Ali Imran ayat 156, 168

h. Surat al-ahzab ayat 18 dan 55

i. Surat al-Hasyr ayat 11

j. Surat al-An’am ayat 87

k. Surat al-Mujadalah ayat 22

IX. ( ختهاأ-ختهأ-ختك :masing-masing terdapat pada  (أ

a. Surat Thoha ayat 48

b. Surat al-Qashas ayat 11

c. Surat az-Zuhruf ayat 48

d. Surat al-A’rāf ayat 38
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X. ( خواتهنإ-خواتكمأ ) masing-masing terdapat pada:

a. Surat an-Nisa’ ayat 22

b. Surat an-Nūr ayat 32 dan 67

c. Surat al-Ahzab ayat 551

B. Tabel kata Ukhuwah dalam al-Qur’an

No Kata Ayat

1 أخ An-Nisa’ 12 dan 23. Yusuf 59 dan 77

2 أخا Al-Ahqaaf ayat 21

3 أخانا Yusuf ayat 63 dan 65

4 أخاه al-A’raf ayat111, Yusuf ayat 69 dan 76, Maryam 53,

al-Mukminun ayat 45, al-Furqon ayat 35, as-Syuara’

ayat 36

5 أخاھم Al-A’raf ayat 65, 73 dan 85, Hud 50, 61 dan 84, an-

Naml ayat 45, al-Angkabut ayat 36

6 أخوك Yusuf ayat 69, Toha ayat 42

7 أخوه Yusuf ayat 8

8 أخوهم As-Syuara’ ayat 106, 124, 142 dan 161

9 أخى Al-Maidah ayat 25 dan 31, al-A’raf ayat 151, Yusuf

90, Toha ayat 30, al-Qashas ayat 34, Shaad 23.

10 أخيك Al-Qashas ayat 35

11 أخيه al-Baqarah ayat 176, al- Maidah ayat 30 dan 31, al-

A’raf Ayat 142 dan 150, Yunus ayat 87, Yusuf ayat 64,

70, 76, 76 dan 79, al-Hujarat ayat 12, al Ma’arij ayat

1Mu`jam al- Mufahras , Fuad Abdul Baqi, hal. 31-34
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12, Abasa ayat 24

12 أخويكم Al-Hujarat ayat 10

13 أخوان Al-Isra’ ayat 27, Qaaf ayat 12

14 إخوانا Ali Imran ayat 103, al-Hijr 47

15 إخوانكم Al-Baqarah ayat 230, at-Taubah ayat 11, 23 dan 24,

Nur ayat 21, al-Ahzab ayat 5

16 إخواننا Al-Hasyr ayat 10

17 إخوانهم Ali Imran ayat 156 dan 168, al-An’am ayat 87, al-A’raf
202, al-Ahzab ayat 18, al-Mujadalah ayat 22, al-Hasyr

ayat 11

18 إخوانهن An-Nur ayat 31 dan 31, al-Ahzab ayat 55 dan 55

19 إخوة An-Nisa’ ayat 11 dan 176, Yusuf ayat 58, al-Hujarat

ayat 10

20 إخوتك Yusuf ayat 5

21 إخوته Yusuf ayat 7

21 إخوتى Yusuf ayat 100.

23 أخت An-Nisa’ ayat 12, 23 dan 176, Maryam ayat 26

24 أختك Toha ayat 40

25 أخته Al-Qashas ayat 11

26 أختها Al-a’raf ayat 38 dan 48

27 أختين An-Nisa’ ayat 23

28 أخوتكم An-Nisa’ ayat 23 dan 23, an-Nur ayat 61

29 أخوتهن An-Nur ayat 31, al-Ahzab ayat 6.
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C. Hal-hal yang Merusak Persaudaraan

Maraknya pertentangan antar berbagai kelompok dalam tubuh umat

islam  sangat memperihatinkan sekaligus sangat memalukan. Oleh karena itu,

Allah SWT sangat membenci sikap dan tindakan yang menjurus pada

pertentangan dan permusuhan. Dan berikut adalah hal-hal atau penyakit yang

dapat merusak persaudaraan, yaitu:

1. Merendahkan orang lain

Dalam membina persaudaraan agar kokoh dan kuat, maka Allah

SWT melarang merendahkan orang lain. Allah menyabutkan bahwa

tidak sepatutnya seorang mukmin mengolok-olok orang mukmin lainnya

atau mengejeknya dengan celaan atau hinaan, dan tidak patut pula

memberikan gelar yang menyakitkan hati. Karena boleh jadi orang yang

diolok-olok lebih baik di sisi Allah dari pada orang yang mengolok-

olok. Bisa jadi mereka itulah orang-orang yang menganiaya diri sendiri

yang berarti mereka menimpahkan hukum Allah terhadap diri sendiri.

2. Memfitnah orang lain

Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang menyebutkan

bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Umat islam banyak

difitnah oleh orang kafir Quraisy sampai menemui ajal seperti yasir,

Sumayyah dan Bilal beserta Ammar bin Jasir disiksa dengan cambuk,

dipanas matahari, dan banyak lagi fitnah lain yang mereka timpakan.dari

itulah sebagai umat Islam berhati-hati untuk tidak membuat fitnah,

karena akan merusak Ukhuwah umat manusia.
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3. Buruk sangka dan Ghibah

Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam, maka

perasaan buruk sangka dan ghibah wajib dijauhi. Allah mendidik

hamba-hambanya yang mukmin dengan kesopanan, yang jika mereka

pegang teguh, maka akan langgeng rasa cinta dan persatuan sesama

mereka. Dan barang siapa yang menempatkan dirinya menjadi sasaran

persangkaan, maka jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri.

Begitu orang yang melakukan ghibah diumpamakan sebagai orang yang

memakan daging bangkai saudaranya sendiri.

4. Takabur dan sombong

Yaitu merasa diri paling benar, paling baik, dan paling berjasa

dibandingkan dengan yang lainnya. Kesombongan semacam ini akan

menihilkan peranan dan kemampuan orang lain dalam membangun

sebuah organisasi. Dan orang sombong itu pasti tidak akan pernah mau

mendengarkan kritik, saran, dan nasihat orang lain.2

5. Hasad, Iri, dan Dengki

Yaitu sikap tidak senang dengan keberhasilan, keunggulan dan

kelebihan orang lain, walaupun orang yang berhasil itu saudaranya

sendiri. Dan setiap keunggulan orang lain dianggap sebagai ancaman

dan bukan dianggap sebagai peluang untuk membangun kekuatan

bersama-sama.

2 Prof. DR. K.H. Didin Hafidhuddin, Upaya Menyelamatkan Umat (Jakarta: Gema
Insani, 2006), hal. 163
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6. Rakus atau Tamak

Yaitu keinginan yang tidak terkendali untuk menguasai hal-hal

duniawi. Orang yang rakus akan berusaha untuk mempertahankan

jabatan dan kedudukannya walaupun ia sendiri sesungguhnya sama

sekali tidak mempunyai kemampuan apapun. Dan ketamakan adalah

cerminan dari kefakiran dan kemiskinan spiritual.3

Dari ke enam penyakit itulah sesungguhnya merupakan ssumber

perpecahan dan pertentangan dalam membangun ukhuwah. Dan kita

sebagai seorang muslim pada hakikatnya harus berusaha seoptimal

mungkin menghilangkan penyakit-penyakit rohani tersebut.

D. Ayat-ayat yang mendeskripsikan Ukhuwah

Sebagaimana telah disebutkan pada keterangan di atas, kata Akh

yang jamaknya Ikhwan atau Ikhwah maka penulis akan menyebutkan ayat-

ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, tetapi karena banyaknya ayat-ayat

tentang Ukhuwah, maka kami hanya akan menyebutkan 7 ayat saja, yang

mudah-mudahan bisa mewakili yang lainnya. Adapun ayat-ayat akan kami

sebutkan sebagai berikut:

1. Ikhwah al-Iman dalam Surat al-Hujarat ayat 10










3 Ibid., hal.164
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Artinya: orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu
itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.4

2. Ikhwah ad-diin wa al-Aqidah dalam Surat Ali Imran Ayat 103
























Artinya: Wahai kaum mukmin, teguhkanlah diri kalian dalam
melaksanakan Islam secara utuh. Janganlah kalian mengambil
sebagian syariat, tetapi meninggalkan sebagian lainnya.Ingatlah
nikmat Allah kepada kalian, ketika kalian masih kafir pada
jaman jahiliyah kalian bermusuhan.Kemudian Allah satukan hati
kalian dengan Islam, sehingga kalian menjadi bersaudara.Pada
jaman jahiliyah kalian mengalami kerusakan moral, lalu Allah
selamatkan kalian dari kerusakan moral itu.Demikianlah Allah
menjelaskan syariatNya kepada kalian supaya kalian
memperoleh petunjuk untuk hidup berssaudara.

3. Ikhwah Asy-Syayatin dalam Surat al-Isra’ ayat 27

6Thalib, Muhammad, Tarjamah Tafsiriyah (Yogyakarta: Ma’had Nabawy), 2011, hal.
517.  Untuk seterusnya setiap menterjemahkan ayat al-Qur’an kami menggunakan terjemahan ini,
karena disebabkan lebih mudah dipahami, selain itu juga karena  al-Qur’an terjemahan DEPAG
banyak mengandung kesalahan.
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Artinya: Sungguh orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk hal
yang haram adalah teman-teman setan. Setan senantiasa
membangkan kepada Tuhannya.

4. Ikhwah ar-Radha’ah dalam Surah an-Nisa’ ayat 11
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Artinya:  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki
sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo
harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di
atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini
adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.

5. Ikhwah al-Jannah dalam Surah al-Hijr ayat 47





Artinya:  dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam

hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk
berhadap-hadapan di atas singgasana.

6. Ikhwah Buldan dalam Surat Qaaf ayat 13




Artinya: Juga kaum ‘Ad, Firaun, dan kaum luth

7. Ikhwah an-Nasab dalam Surat Yusuf ayat 58
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Artinya: Ketika musim paceklik, saudara-saudara Yusuf dating keistana
Yusuf untuk membeli bahan makanan, lalu mereka masuk ke
istana. Yusuf mengenal merka tetapi mereka tidak mengenal
Yusuf .


