10683 - Tafsir Surat Ali Imran: 45
Pertanyaan
Saya ingin mengetahui tafsir dari ﬁrman Allah –Ta’ala- :
ﺑِﻴﻦﻘَﺮ اﻟْﻤﻦﻣ وةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺟِﻴﻬﺎً ﻓ وﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴ ﻋﻴﺢﺴ اﻟْﻤﻪﻤ اﺳﻨْﻪ ﻣﺔﻤﻠِكِ ﺑﺮّﺸﺒ ﻳﻪنﱠ اﻟ اﻢﻳﺮﺎ ﻣﺔُ ﻳﻼﺋذْ ﻗَﺎﻟَﺖِ اﻟْﻤا
(45 :)ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
045“. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan
kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripadaNya, namanya Al Masih `Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan
termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah)”. (QS. Ali Imran: 45)
Dan apakah makna dari “ﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ “ ﺑadalah dari ruh-Nya sebagaimana yang diklaim oleh orangorang Nasrani?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, semoga Allah senantiasa memberikan tauﬁq-Nya kepada
kita sesuai dengan yang Dia cintai dan ridhai. Perbedaan antara apa yang Allah turunkan di dalam
kitab-Nya yang mengandung petunjuk dan agama yang benar dengan apa yang dikatakan oleh
orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa –‘alaihis salam- adalah seperti perbedaan antara kekufuran
dan keimanan, antara tauhid dan syirik, antara petunjuk dan kesesatan, antara cahaya dan
kegelapan, kami memohon kepada Allah agar senantiasa menerangi hati kita semua dengan
tauhid dan beriman kepada-Nya.
Lalu ketahuilah saudaraku bahwa menjadi suatu kewajiban bagi siapa saja yang mendapatkan
masalah tentang ayat yang mutasyabih (samar) yang tertera di dalam al Qur’an, maka ia harus
memahaminya sesuai dengan ayat-ayat yang muhkamat (jelas) yang lebih dominan dan banyak
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sekali dalam al Qur’an. Inilah yang menjadi patokan dan rujukan dalam memahaminya,
menyimpulkan hukum-hukumnya dan mengambil pelajarannya. Tidak lah ayat yang satu
bertentangan dengan ayat yang lain, tidak lah satu ayat menyerang ayat yang lain. Atau
mengikuti ayat yang mutasyabihat yang dianggap sulit difahami dengan meninggalkan ayat yang
jelas maknanya, yang demikian itulah cara ahli bid’ah dan kesesatan dalam memahami ayat
–semoga Allah mengampuni kita semua-. Allah –Ta’ala- berﬁrman:
ﻨْﻪ ﻣﻪﺎ ﺗَﺸَﺎﺑﻮنَ ﻣﺘﱠﺒِﻌﻎٌ ﻓَﻴ زَﻳ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻬِﻢ ﻓﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻣ ﻓَﺎﺎتﺘَﺸَﺎﺑِﻬ ﻣﺧَﺮاﺘَﺎبِ وْ اﻟم اﻦ ﻫﺎتﻤﺤ ﻣﺎت آﻳﻨْﻪ ﻣﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻠَﻴ ﻋلﻧْﺰ اﻟﱠﺬِي اﻮﻫ
ﻟُﻮاوﻻ ا اﺮﺬﱠﻛﺎ ﻳﻣِﻨَﺎ وﺑﻨْﺪِ ر ﻋﻦ ﻣﻞ ﻛﻨﱠﺎ ﺑِﻪﻘُﻮﻟُﻮنَ آﻣ ﻳﻠْﻢ اﻟْﻌﺨُﻮنَ ﻓاﺳاﻟﺮ وﻪﻻ اﻟ اوِﻳﻠَﻪ ﺗَﺎﻠَﻢﻌﺎ ﻳﻣ وﻪوِﻳﻠ ﺗَﺎﻐَﺎءﺘاﺑ وﺘْﻨَﺔ اﻟْﻔﻐَﺎءﺘاﺑ
7 :ﺎبِ)ﺳﻮرةآل ﻋﻤﺮانﻟْﺒ)ا
“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat
yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti
sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan ﬁtnah dan untuk mencari-cari
ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang
mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu
dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang
yang berakal”. (QS. Ali Imran: 7)
Tidaklah yang telah kami sebutkan menunjukkan akan kebenaran pernyataan orang-orang
Nasrani, justru ayat tersebut menolak keyakinan orang Nasrani, menjelaskan kesesatan dan
kekufuran mereka terhadap Rabb semesta alam.
Allah –Ta’ala- berﬁrman:
ذْ ﻗَﺎﻟَﺖﻮنَ * اﻤﺨْﺘَﺼذْ ﻳ اﻬِﻢ ﻟَﺪَﻳﻨْﺖﺎ ﻛﻣ وﻢﻳﺮ ﻣﻔُﻞ ﻳﻢﻬﻳ اﻢﻬﻗْﻼﻣﻠْﻘُﻮنَ اذْ ﻳ اﻬِﻢ ﻟَﺪَﻳﻨْﺖﺎ ﻛﻣﻚَ وﻟَﻴ اﻴﻪﺐِ ﻧُﻮﺣ اﻟْﻐَﻴﺎء أﻧْﺒﻦﻚَ ﻣذَﻟ
 اﻟﻨﱠﺎسﻢّﻠﻳ * وﺑِﻴﻦﻘَﺮ اﻟْﻤﻦﻣ وةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﻓﺟِﻴﻬ وﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴ ﻋﻴﺢﺴ اﻟْﻤﻪﻤ اﺳﻨْﻪ ﻣﺔﻤﻠِكِ ﺑﺮّﺸﺒ ﻳﻪنﱠ اﻟ اﻢﻳﺮﺎﻣﺔُ ﻳﻼﺋاﻟْﻤ
اﺮﻣ اذَا ﻗَﻀ اﺸَﺎءﺎ ﻳ ﻣﺨْﻠُﻖ ﻳﻪﻚِ اﻟﺬَﻟ ﻛ ﻗَﺎلﺸَﺮ ﺑﻨﺴﺴﻤ ﻳﻟَﻢﻟَﺪٌ و وﻮنُ ﻟ ﻳﻧﱠِ اب ر * ﻗَﺎﻟَﺖﻴﻦﺤﺎﻟ اﻟﺼﻦﻣ وًﻬﻛﺪِ وﻬ اﻟْﻤﻓ

2 / 11

ﻢِﺑ رﻦ ﻣﺔ ﺑِﺂﻳﻢُﺘ ﻗَﺪْ ﺟِﯩّﻧ اﻴﻞاﺋﺮﺳ اﻨ ﺑَﻟﻮﻻ اﺳر * وﻧﺠِﻴﻞاﻻاةَ وراﻟﺘﱠﻮﺔَ وﻤاﻟْﺤ وﺘَﺎبْ اﻟﻪﻤّﻠﻌﻳﻮنُ * و ﻓَﻴﻦ ﻛ ﻟَﻪﻘُﻮلﺎ ﻳﻧﱠﻤﻓَﺎ
ﻢِﯩﻧَﺒا وﻪذْنِ اﻟ ﺑِﺎَﺗﻮ اﻟْﻤﺣا وصﺮﺑاﻻ وﻪﻤﻛ اﻻﺮِىﺑا وﻪذْنِ اﻟا ﺑِﺎﺮﻮنُ ﻃَﻴ ﻓَﻴﻴﻪﻧﻔُﺦُ ﻓﺮِ ﻓَﺎ اﻟﻄﱠﻴﺔﯩﻴﻬ ﻛﻴﻦّ اﻟﻄﻦ ﻣﻢَ ﻟﺧْﻠُﻖ اّﻧا
ﺾﻌ ﺑﻢَ ﻟﻞﺣﻻ واةر اﻟﺘﱠﻮﻦ ﻣﺪَي ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗًﺎ ﻟﺼﻣ * وﻨﻴﻦﻣﻮ ﻣﻨْﺘُﻢنْ ﻛ اﻢَﺔً ﻟﻚَ ﻵﻳ ذَﻟنﱠ ﻓ اﻢﻮﺗﻴ ﺑونَ ﻓﺮﺎ ﺗَﺪﱠﺧﻣﻠُﻮنَ وﻛﺎ ﺗَﺎﺑِﻤ
 )ﺳﻮرة آلﻴﻢﺘَﻘﺴاطٌ ﻣﺮﺬَا ﺻ ﻫﺪُوهﺒ ﻓَﺎﻋﻢﺑر وِﺑ رﻪنﱠ اﻟﻮنِ * اﻴﻌﻃا وﻪ ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻢِﺑ رﻦ ﻣﺔ ﺑِﺂﻳﻢُﺘﺟِﯩ وﻢﻠَﻴ ﻋِمﺮاﻟﱠﺬِي ﺣ
51-44 :)ﻋﻤﺮان
“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu
(ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anakanak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam.
Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. (Ingatlah), ketika Malaikat
berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang
putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih `Isa
putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang
didekatkan (kepada Allah), dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah
dewasa dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh." Maryam berkata: "Ya Tuhanku,
betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki
pun." Allah berﬁrman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang
dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup
berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia.
Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab, Hikmah, Taurat dan Injil. Dan (sebagai) Rasul
kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu
dengan membawa sesuatu tanda (mu`jizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari
tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin
Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit
sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa
yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian
itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman."
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Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk
menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu
dengan membawa suatu tanda (mu`jizat) dari Tuhanmu. Karena itu bertaqwalah kepada Allah dan
ta`atlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah
jalan yang lurus". (QS. Ali Imran: 44-51)
Syekh Islam Ibnu Taimiyah –rahimahullah- berkata:
“Dalam masalah ini ada beberapa hal yang menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah makhluk tidak
sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani, di antaranya adalah:
1.Bahwa Allah sendiri yang menjelaskan maksudnya, bahwa (Nabi Isa) adalah makhluk
sebagaimana ﬁrman-Nya:
ﻮن أﻣﺮا ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء إذا ﻗﻀﻛﺬﻟﻚ اﻟ
“Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak
menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia”. (QS.
Ali Imran: 47)
Sebagaimana dalam ayat yang lain:
59 :ﻮنُ )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻓَﻴﻦ ﻛ ﻟَﻪ ﻗَﺎلابٍ ﺛُﻢ ﺗُﺮﻦ ﻣ ﺧَﻠَﻘَﻪم آدﺜَﻞﻤ ﻛﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﻴﺴ ﻋﺜَﻞنﱠ ﻣ)ا
“Sesungguhnya misal (penciptaan) `Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah
menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berﬁrman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia),
maka jadilah dia”. (QS. Ali Imran: 59)
Allah juga berﬁrman dalam surat Maryam:
ُﻮن ﻓَﻴﻦ ﻛ ﻟَﻪﻘُﻮلﺎ ﻳﻧﱠﻤﺮاً ﻓَﺎﻣ اذَا ﻗَﻀ اﺎﻧَﻪﺤﺒﻟَﺪٍ ﺳ وﻦﺬَ ﻣﺘﱠﺨنْ ﻳ اﻪﺎنَ ﻟﺎ ﻛونَ * ﻣﺘَﺮﻤ ﻳﻴﻪ اﻟﱠﺬِي ﻓﻖ اﻟْﺤل ﻗَﻮﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴﻚَ ﻋذَﻟ
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35 :))ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ
“Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantahbantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila
Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia”.
(QS. Maryam: 34-35)
Allah juga berﬁrman:
45 : ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان)اﺳﻤﻪ اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴ
“… Namanya Al Masih `Isa putera Maryam…”. (QS. Ali Imran: 45)
Dia (Allah) menjelaskan bahwa ia adalah anak Maryam. Dia juga menjelaskan bahwa beliau
adalah:
45 : اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان)وﺟﻴﻪ ﻓ
“Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada
Allah)”. (QS. Ali Imran: 45)
Semua ini adalah sifat-sifat makhluk.
Maryam berkata:
47 : وﻟﺪ )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮانﻮن ﻟ ﻳ)أﻧ
“Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak…?”. (QS. Ali Imran: 47)
Maka Allah menjelaskan bahwa al Masih yang berarti “kalimah” adalah putera Maryam, bukan
putera Allah –subhanahu wa ta’ala-.
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Allah –subahnahu wa ta’ala- berﬁrman dalam surat An Nisa’:
ﻢﻳﺮ ﻣَﻟﺎ اﻟْﻘَﺎﻫ اﺘُﻪﻤﻠﻛ وﻪ اﻟﻮلﺳ رﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴ ﻋﻴﺢﺴﺎ اﻟْﻤﻧﱠﻤ اﻖﻻ اﻟْﺤ اﻪ اﻟَﻠﻻ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻋ وﻢ دِﻳﻨﺘَﺎبِ ﻻ ﺗَﻐْﻠُﻮا ﻓْ اﻟﻞﻫﺎ اﻳ
ِاتﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﻟَﺪٌ ﻟَﻪ وﻮنَ ﻟَﻪنْ ﻳ اﺎﻧَﻪﺤﺒﺪٌ ﺳاﺣ وﻟَﻪ اﻪﺎ اﻟﻧﱠﻤ اﻢَا ﻟﺮﻮا ﺧَﻴﻻ ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﺛَﻼﺛَﺔٌ اﻧﺘَﻬ وﻪﻠﺳر وﻪﻨُﻮا ﺑِﺎﻟ ﻓَﺂﻣﻨْﻪ ﻣوحرو
ﻪﺗﺎدﺒ ﻋﻦ ﻋﻒﺘَﻨﺴ ﻳﻦﻣﻮنَ وﺑﻘَﺮﺔُ اﻟْﻤﻼﺋﻻ اﻟْﻤ وﻪﺪًا ﻟﺒﻮنَ ﻋنْ ﻳ اﻴﺢﺴ اﻟْﻤﻒﺘَﻨﺴ ﻳﻴﻼ * ﻟَﻦﻛ وﻪ ﺑِﺎﻟَﻔﻛضِ ور اﻻﺎ ﻓﻣو
ﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻣا وﻪﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻢﺰِﻳﺪُﻫﻳ وﻢﻫﻮرﺟ اﻴﻬِﻢّﻓﻮﺎتِ ﻓَﻴﺤﺎﻟﻠُﻮا اﻟﺼﻤﻋﻨُﻮا و آﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻣﺎ * ﻓَﺎﻴﻌﻤ ﺟﻪﻟَﻴ اﻢﻫﺸُﺮﺤﻴ ﻓَﺴﺒِﺮَﺘﺴﻳو
173-171 :ا)ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻴﺮﻻ ﻧَﺼﺎ وﻴﻟ وﻪونِ اﻟ دﻦ ﻣﻢﺠِﺪُونَ ﻟَﻬﻻ ﻳﺎ وﻴﻤﻟﺎ اﺬَاﺑ ﻋﻢﻬﺬِّﺑﻌوا ﻓَﻴﺮﺒَﺘاﺳﻔُﻮا وﺘَﻨ)اﺳ
“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, `Isa putera Maryam itu,
adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada
Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulNya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih
baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak,
segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara. Al
Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikatmalaikat yang terdekat (kepada Allah). Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya dan
menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. Adapun orangorang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka
dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan
menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka
tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain daripada Allah”. (QS. An
Nisa’: 171-173)
Bahwa Allah telah melarang orang-orang Nasrani agar tidak melampaui batas dalam beragama,
dan berkata tentang Allah yang tidak benar, dan menjelaskan bahwa al Masih Isa bin Maryam
adalah utusan Allah, dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada
Maryam. Allah menyuruh mereka agar beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya, Dia juga
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menjelaskan bahwa Isa adalah Rasul-Nya, dan melarang mereka untuk mengatakan tuhan itu tiga
(trinitas), sebagaimana dalam ﬁrman-Nya:
45 ﻪ إﻟﻪ واﺣﺪ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻢ إﻧﻤﺎ اﻟ)اﻧﺘﻬﻮا ﺧﻴﺮا ﻟ
“Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha
Esa…”. (QS. An Nisa: 171)
Ini bentuk kedustaan mereka terhadap al Masih dengan mengatakan: “(al Masih adalah tuhan
yang benar, dari tuhan yang benar, dari intisari ayahandanya”.
Kemudian Allah berﬁrman:
45 :ﻮن ﻟﻪ وﻟﺪ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء)ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أن ﻳ
“Maha suci Allah dari mempunyai anak”. (QS. An Nisa: 171)
Maka Allah mengagungkan dan mensucikan dirinya dari memiliki anak seperti yang dikatakan oleh
orang-orang nasrani.
Dia pun berﬁrman:
171 : اﻷرض )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﻓ)ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓ
“Segala yang di langit dan yang di bumi adalah milik Allah”. (QS. An Nisa: 171)
Allah menjelaskan bahwa semua itu adalah milik Allah (ciptaan-Nya), tidak satu pun yang berasal
dari Dzat-Nya.
Allah juga melanjutkan:
72 :ﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻪ وﻻ اﻟﻤﻼﺋﻮن ﻋﺒﺪا اﻟﻒ اﻟﻤﺴﻴﺢ أن ﻳ)ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻨ
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“Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikatmalaikat yang terdekat (kepada Allah)…”. (QS. An Nisa’: 72)
Yaitu; mereka sekali-kali tidak akan menolak untuk menjadi hamba Allah –Tabaraka wa Ta’ala-.
Melalui penjelasan yang nyata ini, apakah seseorang masih mengira bahwa maksud dari: ()وﻛﻠﻤﺘﻪ
adalah tuhan yang menciptakan, atau yang sejenisnya dari semua perkataan mereka yang kufur.
Sesungguhnya pengkhususan Nabi Isa –‘alaihis salam- dengan nama: ﻠﻤﺔ( اﻟkalimat); karena ia
diciptakan tidak seperti manusia pada umumnya, bahkan di luar kebiasaan, yaitu; Allah
menciptakannya dengan perintah: ( ﻛﻦjadilah) maka jadi. Inilah kata yang disebutkan (dalam ayat
tersebut), tidak diciptakan dari pertemuan antara benih laki-laki dan perempuan, sebagaimana
sunnatullah yang sudah di ketahui dalam penciptaan manusia.
Adapun bahwa Nabi Isa –‘alaihis salam- adalah kalimat Allah dan tiupan ruh dari-Nya sebagaimana
pernyataan dalil-dalil wahyu yang nyata, tidak berarti bahwa dia adalah bagian dari Allah –Ta’ala-,
justru ia sudah terpisah dari Dzat Allah, Maha Tinggi dan Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh
orang-orang dzalim. Yang dimaksud dari ayat tersebut bahwa Nabi Isa itu berasal dari (ciptaan)
Allah, sebagaimana ﬁrman Allah:
13 : )ﺳﻮرة اﻟﺠﺎﺛـﻴﺔﻨْﻪﻴﻌﺎً ﻣﻤضِ ﺟر اﻻﺎ ﻓﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣﻢَ ﻟﺨﱠﺮﺳ)و
“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya,
(sebagai rahmat) daripada-Nya”. (QS. Al Jatsiyah: 13)
Allah juga berﬁrman:
53 : )ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞﻪ اﻟﻦ ﻓَﻤﺔﻤﻌ ﻧﻦ ﻣﻢِﺎ ﺑﻣ)و
“Dan apa saja ni`mat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya)”. (QS. An Nahl: 53)
Firman Allah yang lain:
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79 :ﻚَ )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻧَﻔْﺴﻦ ﻓَﻤﺔِﯩﻴ ﺳﻦﻚَ ﻣﺎﺑﺻﺎ اﻣ وﻪ اﻟﻦ ﻓَﻤﻨَﺔﺴ ﺣﻦﻚَ ﻣﺎﺑﺻﺎ ا)ﻣ
“Apa saja ni`mat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu,
maka dari (kesalahan) dirimu sendiri”. (QS. An Nisa’: 79)
Allah berﬁrman tentang Nabi Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:
:ةً )ﺳﻮرة اﻟﺒﻴﻨﺔﺮﻄَﻬﻔﺎً ﻣﺤﺘْﻠُﻮ ﺻ ﻳﻪ اﻟﻦ ﻣﻮلﺳِﻨَﺔُ * رﻴ اﻟْﺒﻢﻬﻴﺗ ﺗَﺎﺘﱠ ﺣﻴﻦَﻨْﻔ ﻣﻴﻦﺸْﺮِﻛاﻟْﻤﺘَﺎبِ وْ اﻟﻞﻫ اﻦوا ﻣﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻦ ﻳﻟَﻢ
2-1)
“Orang-orang kaﬁr yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak
akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang
Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur'an)”.
(QS. al Bayyinah: 1-2)
Segala sesuatu ini adalah berasal dari Allah, yang merupakan ciptaan-Nya.
Firman Allah tentang al Masih (dengan tiupan) roh dari-Nya, dikhususkan kepadanya karena Allah
meniupkan roh kepada ibu Nabi Isa, lalu ia mengandungnya dengan tiupan tersebut, roh tersebut
bukanlah roh yang biasa ditiupkan kepada semua manusia, maka memiliki keistimewaan
tersendiri maka ibu Nabi Isa pun mengandung dengan itu, atas inilah dinamakan roh dari-Nya.
(Baca: “Daqidut Tafsir”: 1/324 dan seterusnya)
Kemudian dalam banyak ayat yang disebutkan adalah penjelasan bahwa Allah telah menciptakan
Nabi Isa, demikian juga bahwa Allah menciptakan semua yang dikehendaki-Nya, tidak ada satu
pun di bumi dan di langit yang mampu melemahkannya. Nabi Isa –‘alaihis salam- sendiri juga
menjelaskan bahwa semua ayat dan mukjizat yang terjadi adalah berasal dari Allah dan atas izinNya, sebagai bukti akan keesaan-Nya –subhanahu wa ta’ala-. Kemudian ayat tersebut ditutup
dengan pernyataan yang jelas bahwa ia menyuruh umatnya untuk beribadah kepada Allah
Tuhannya Isa, juga Tuhan semua orang yang menjadi umat Nabi Isa –‘alaihis salam-. Hal ini
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menjadi bukti akan batilnya klaim orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa dan Ibunya, juga menjadi
bukti akan kekufuran dan kesesatan mereka.
Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas bahwa Isa adalah bagian dari kalimat Allah,
maka maksud dari kalimat tersebut telah disebutkan dalam sunnah Nabi Muhammad –shallallahu
‘alaihi wa sallam- yang diriwayatkan oleh Bukhori (3435) dan Muslim (34) dari hadits Ubadah
–radhiyallahu ‘anhu- bahwa Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
ﻢﻳﺮ ﻣَﻟﺎ اﻟْﻘَﺎﻫ اﺘُﻪﻤﻠﻛ و، ﻮﻟُﻪﺳر وﻪﺪُ اﻟﺒ ﻋﻴﺴنﱠ ﻋا و، ﻮﻟُﻪﺳر وﺪُهﺒﺪًا ﻋﻤﺤنﱠ ﻣا و،  ﻻ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪﻻ اﻟ اﻟَﻪنْ ﻻ ا ﺷَﻬِﺪَ اﻦﻣ
ﻞﻤ اﻟْﻌﻦﺎنَ ﻣﺎ ﻛ ﻣَﻠﻨﱠﺔَ ﻋ اﻟْﺠﻪ اﻟﺧَﻠَﻪد ا، ﻖ ﺣاﻟﻨﱠﺎر و، ﻖﻨﱠﺔُ ﺣاﻟْﺠ و، ﻨْﻪ ﻣوحر و،
“Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah semata,
tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan pesuruh-Ny, dan bahwa Isa
adalah hamba dan Rasul-Nya, dan kalimat-Nya ditiupkan kepada Maryam, dan (ditiupkan) roh dariNya, dan surga adalah benar, neraka juga benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam
surga dari apa yang telah diamalkan”.
Dan dalam riwayat Muslim:
ﻪﺘﻣ اﻦاﺑ وﻪﺪُ اﻟﺒ ﻋﻴﺴنﱠ ﻋاو
“Dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba-Nya”.
Al Qurtubi –rahimahullah- berkata:
“Maksud dari hadits ini peringatan terhadap kesesatan yang telah terjadi pada orang-orang
Nasrani tentang Nabi Isa dan Ibunya”.
Imam yang lain berkata: “Penyebutan Nabi Isa merupakan teguran bagi orang-orang Nasrani
bahwa iman mereka dengan meyakini tiga tuhan (trinitas) adalah benar-benar Syirik. Demikian
juga ﬁrman-Nya: “ “ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪadalah teguran bagi orang-orang Yahudi karena mereka
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mengingkari risalah Nabi Isa dan menuduhnya dan ibunya dengan apa yang tidak mereka
lakukan”.
Dan ﬁrman Allah “ “اﺑﻦ أﻣﺘﻪadalah bentuk kemuliaan baginya.
Wallahu a’lam.
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