341363 - Mempermasalahkan Pemberian Allah Kepada Nabi Isa Akan
Kemampuannya Untuk Menghidupkan Orang-orang Mati
Pertanyaan

Di dalam Shahih Muslim telah disebutkan sebuah hadits bahwa nafas Nabi Isa itu mampu untuk
membunuh orang-orang kaﬁr jika mereka menciumnya, jika Nabi Isa diberikan kemampuan seperti
itu, dan kemampuan untuk menghidupkan orang mati ketika kembali mendekati akhir zaman,
pada saat itu manusia tidak lagi merasa bingung dan rancu akan keberadaannya, mereka
meyakini bahwa beliau mempunyai kemampuan untuk memberikan kehidupan pada kematian,
padahal Allah lah Yang Memberikan kehidupan dan kematian ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Dari Nuwwas bin Sam’an berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- telah menyebutkana
tentang Dajjal kurang dan lebihnya pada suatu pagi.
Pada saat demikian itu Allah mengutus Isa bin Maryam, seraya beliau turun dari atas menara putih
sebelah timur Damaskus dengan memakai dua pakaian yang dicelup, dengan meletakkan kedua
telapak tangannya di atas sayap kedua malaikat, jika ia menundukkan kepalanya (seakan)
meneteskan air, dan jika ia mengangkatnya berkilau lah seperti permata, maka tidaklah beliau
melewati seorang kaﬁr yang mendapati aroma beliau kecuali orang kaﬁr itu akan mati, nafasnya
sejauh keberadaan beliau, lalu ia mencarinya sampai mendapatkannya di pintu Ludd seraya
membunuhnya…(HR. Muslim: 2937)
Maka semua yang telah Allah berikan kepada Nabi Isa –‘alaihis salam- dari bukti-bukti
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kenabiannya sebelumnya, seperti menghidupkan orang-orang mati, dan kematian yang akan
dialami oleh orang kaﬁr dengan mencium aroma tubuhnya sebagaimana yang ada di dalam hadits
ini. Semua ini bukanlah hal yang meragukan, akan tetapi Allah telah memberikannya untuk
menjadi bukti kebenaran dakwahnya. Akal dan ﬁtrah yang sehat menunjukkan dengan bukti-bukti
tersebut akan kebenaran pelakunya dalam ucapan dan perbuatannya, dan karenanya dinamakan
mu’jizat ini dengan “dalail nubuwwah” (bukti-bukti kenabian)
Keraguan yang anda isyaratkan pada soal di atas, akan tergambar jika Nabi Isa –‘alaihis salamtelah diberikan bukti-bukti ini, akan tetapi beliau diam dari menjelaskan kebenaran ini, maka
orang-orang akan mengira yang tidak-tidak, sementara beliau diam tidak menjelaskan.
Namun Nabi Isa –‘alaihis salam- telah diberikan bukti-bukti ini saat beliau menegakkan apa yang
telah diperintahkan oleh Allah Ta’ala dari mulai dakwah sampai tauhid kepada Allah dan
mensucikan-Nya dari sekutu dan anak.
Sebagaimana yang telah terjadi dari beliau –‘alaihis salam- sebelumnya, Allah Ta’ala berﬁrman:
ﻪذْنِ اﻟا ﺑِﺎﺮﻮنُ ﻃَﻴ ﻓَﻴﻴﻪﻧْﻔُﺦُ ﻓﺮِ ﻓَﺎ اﻟﻄﱠﻴﺔﯩﻴﻬ ﻛﻴﻦّ اﻟﻄﻦ ﻣﻢَ ﻟﺧْﻠُﻖ اّﻧ اﻢِﺑ رﻦ ﻣﺔ ﺑِﺂﻳﻢُﺘ ﻗَﺪْ ﺟِﯩّﻧ اﻴﻞاﺋﺮﺳ اﻨ ﺑَﻟ اﻮﺳرو
ﻴﻦﻨﻣﻮ ﻣﻨْﺘُﻢنْ ﻛ اﻢَﺔً ﻟﻳ َﻚ ذَﻟنﱠ ﻓ اﻢﻮﺗﻴ ﺑونَ ﻓﺮﺎ ﺗَﺪﱠﺧﻣﻠُﻮنَ وﻛﺎ ﺗَﺎ ﺑِﻤﻢِﯩﻧَﺒا وﻪذْنِ اﻟ ﺑِﺎَﺗﻮ اﻟْﻤﺣا وصﺮﺑا وﻪﻤﻛ اﺮِىﺑاو
ِﺑ رﻪنﱠ اﻟ ا، ِﻮنﻴﻌﻃا وﻪ ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻢِﺑ رﻦ ﻣﺔ ﺑِﺂﻳﻢُﺘﺟِﯩ وﻢﻠَﻴ ﻋِمﺮ اﻟﱠﺬِي ﺣﺾﻌ ﺑﻢَ ﻟﻞﺣ واةر اﻟﺘﱠﻮﻦ ﻣﺪَي ﻳﻦﻴﺎ ﺑﻤﺪِّﻗًﺎ ﻟﺼﻣ و،
ﻴﻢﺘَﻘﺴاطٌ ﻣﺮﺬَا ﺻ ﻫﺪُوهﺒ ﻓَﺎﻋﻢﺑرو
51 ‐ 49/آل ﻋﻤﺮان
“049. 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
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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."
050. 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.
051. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang
lurus". (QS. Ali Imran: 49-51)
Allah Ta’ala juga berﬁrman:
 ﻟﺲﺎ ﻟَﻴ ﻣﻗُﻮلنْ ا اﻮنُ ﻟﺎ ﻳﺎﻧَﻚَ ﻣﺤﺒ ﺳ ﻗَﺎلﻪونِ اﻟ دﻦ ﻣﻦﻴﻟَﻬ اﻣا وﺬُوﻧﻠﻨﱠﺎسِ اﺗﱠﺨ ﻟ ﻗُﻠْﺖﻧْﺖا اﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻴﺴﺎﻋ ﻳﻪ اﻟذْ ﻗَﺎلاو
ِن ا ﺑِﻪﺗَﻨﺮﻣﺎ ا ﻣ اﻢ ﻟَﻬﺎ ﻗُﻠْﺖ ﻣ، ِﻮب اﻟْﻐُﻴمﱠ ﻋﻧْﺖﻧﱠﻚَ اﻚَ ا ﻧَﻔْﺴﺎ ﻓ ﻣﻠَﻢﻋ ا و ﻧَﻔْﺴﺎ ﻓ ﻣﻠَﻢ ﺗَﻌﺘَﻪﻤﻠ ﻓَﻘَﺪْ ﻋ ﻗُﻠْﺘُﻪﻨْﺖنْ ﻛ اﻖﺑِﺤ
ٌ ﺷَﻬِﻴﺪءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻧْﺖا وﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻴﺐﻗ اﻟﺮﻧْﺖ اﻨْﺖ ﻛﺘَﻨﻓﱠﻴﺎ ﺗَﻮ ﻓَﻠَﻤﻴﻬِﻢ ﻓﺖﻣﺎ د ﺷَﻬِﻴﺪًا ﻣﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻨْﺖﻛ وﻢﺑر وِﺑ رﻪﺪُوا اﻟﺒاﻋ
117 ‐ 116/ اﻟﻤﺎﺋﺪة
“116. Dan (ingatlah) ketika Allah berﬁrman: "Hai `Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan
kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?" `Isa menjawab: "Maha
Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku
pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa
yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya
Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib".
117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan
kepadaku (mengatakan) nya yaitu: "Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu", dan adalah aku
menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau
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wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha
Menyaksikan atas segala sesuatu”. (QS. Al Maidah: 116-117)
Inilah yang akan terjadi kepada beliau jika beliau –‘alaihis salam- turun di akhir zaman berhukum
dengan syari’at Islam, beliau tidak menerima dari orang-orang nasrani kecuali Islam, dan tidak
menerima jizyah dari mereka, maka orang-orang nasrani (yang sadar) akan memeluk agama Islam
karena kebenaran dan penjelasannya menjadi nyata.
Hal ini adalah penjelasan yang paling nyata dan paling jelas bahwa tidak ada masalah pada saat
itu dan tidak ada kerancuan, karena Isa –‘alaihis salam- adalah Nabi Allah dan Rasul-Nya, beliau
tidak akan mengajak manusia di akhir zaman kepada syari’atnya saat beliau turun, bahkan beliau
tidak akan menerima dari mereka untuk memeluk agama nasrani dari mereka sendiri, dan barang
siapa yang beragama nasrani sebelum beliau turun, maka tidak akan diterima jika tetap dengan
agama tersebut setelah turunnya Isa Ibnu Maryam –‘alaihis salam-, maka bagaimana
dikhawatirkan permasalahan seperti itu, atau tetap rancu dan syubat.
Dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda:
ﻴﺾﻔﻳ و،َﺔﻳ اﻟﺠِﺰﻊﻀﻳ و،ﻨْﺰِﻳﺮ اﻟﺨﻘْﺘُﻞﻳ و،ﻴﺐﻠ اﻟﺼﺮﺴ ﻓَﻴ،ﻄًﺎﻘْﺴﺎ ﻣﻤ ﺣﻢﻳﺮ ﻣﻦ اﺑﻢﻴ ﻓﻨْﺰِلنْ ﻳ اﻦﻮﺷ ﻟَﻴ،ﺪِه ﺑِﻴاﻟﱠﺬِي ﻧَﻔْﺴو
ٌﺪﺣ اﻠَﻪﻘْﺒ ﻳ ﻻﺘﱠ ﺣﺎلاﻟﻤ
155  وﻣﺴﻠﻢ، 2222 رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Demi Dzat yang jiwaku adalah di tangan-Nya, hampir saja Ibnu Maryam akan turun sebagai
hakim yang adil, maka akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah, dan
harta pun melimpah sampai tidak ada orang yang mau menerimanya”. (HR. Bukhori: 2222 dan
Muslim: 155)
Ibnu Katsir –rahimahullah- berkata setelah menyebutkan hadits tersebut:
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“Hadits ini adalah hadits mutawatir dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam- dari riwayat Abu
Hurairah, Ibnu Mas’ud, Utsman bin Abil Ash, Abu Umamah, An Nuwwas bin Sam’an, Abdullah bin
Amr bin Ash, Majma’ bin Jariyah, dan Abu Suraihah Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu ‘anhum.
Dan di dalamnya menjadi petunjuk sifat turun dan tempatnya beliau…
Seraya beliau membunuh babi, mematahkan salib, menghentikan jizyah, beliau tidak menerima
kecuali Islam sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di dalam Shahihaini, hal ini merupakan
berita dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- akan hal itu, persetujuan dan syari’at, pengesahan
baginya akan hal itu pada zaman tersebut, alasan mereka pun menjauh, syubhat mereka menjadi
tidak berlaku; dan karenanya mereka semua memeluk agama Islam mengikuti Nabi Isa –‘alaihis
salam- dan melalui kedua tangan beliau, dan karenanya Allah Ta’ala berﬁrman:
 ﺷَﻬِﻴﺪًاﻬِﻢﻠَﻴﻮنُ ﻋ ﻳﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮﻳ وﻪﺗﻮ ﻣﻞ ﻗَﺒ ﺑِﻪﻨَﻦﻣﻮ ﻟَﻴﺘَﺎبِ اْ اﻟﻞﻫ اﻦنْ ﻣاو
“Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (`Isa) sebelum
kematiannya. Dan di hari Kiamat nanti `Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka”. (QS. An
Nisa’: 159)
Ayat ini sama dengan ﬁrman Allah Ta’ala:
ﺔﺎﻋﻠﺴ ﻟﻠْﻢ ﻟَﻌﻧﱠﻪاو
“Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat”. (QS. Az
Zukhruf: 61)
Dan dibaca dengan “’Alamun” dengan lam berharakat fathah, menjadi isyarat dan dalil akan
dekatnya hari kiamat”. (Tafsir Ibnu Katsir: 2/464-465)
Maka turunnya beliau ‘alaihis salam adalah untuk menghilangkan syubhat mereka yang
menjadikan beliau sebagai tuhan.
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Wallahu A’lam

6/6

