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KATA PENGANTAR 
 

Seorang  teman  kami  diajak  oleh  seorang Da’i  untuk  berpindah 
agama,  dari  agama  Kristen menjadi  Islam. Menurut  Da’i  tersebut, 
orang‐orang dari daerah kami, kalau berpindah agama menjadi Islam, 
biasanya  akan  efektif  dalam  mengamalkan,  mengajarkan  dan 
menyiarkan agama. 

Tawaran  atau  ajakan  tersebut  kelihatannya menarik  dan  cukup 
menjanjikan. Namun, bukan merupakan kebiasaan kami untuk begitu 
saja dengan mudah menerima sesuatu yang baru atau membeli satu 
produk  yang  baru.  Biasanya  kami  mengkaji  atau  memeriksa  lebih 
dulu  hal  yang  baru  ataupun  produk  yang  baru  tersebut  dengan 
seteliti mungkin.  Setelah  itu  baru  kami memutuskan  apakah  kami 
menerima / membelinya atau tidak. 

Begitu  juga  dengan  tawaran  tersebut.  Semampu  kami,  kami 
mulai mencoba mempelajari mengenai  Islam, Al‐Qur’an dan Hadist, 
dan  kadang‐kadang  kami  bandingkan  dengan  Alkitab  yang 
merupakan pegangan orang Kristen.  

Sebagai hasilnya,  kami mengalami banyak  kebingungan. Banyak 
sekali pertanyaan yang muncul di benak maupun hati kami seputar isi 
Al‐Qur’an maupun Hadist  yang  sulit  bagi  kami  untuk mendapatkan 
jawabannya. 

Sementara itu ada juga beberapa teman yang lain, yang juga dari 
daerah  kami,  yang  ingin  mengetahui  bagaimana  hasil  yang  kami 
peroleh setelah mempelajari Al‐Qur’an dan Hadist. Untuk menjawab 
kebutuhan teman‐teman  tersebut, maka  temuan‐temuan yang kami 
dapatkan,  sekaligus  berbagai  pertanyaan  yang  muncul  yang 
membingungkan kami, kami tuangkan dalam buku kecil ini.  

  Terima kasih 

  Santoso Gatot Budi 
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DOA “SHALAWAT NABI” 
 

Dalam Surat 33 (Al‐Ahzab) ayat 56 dikatakan: 

“Sesungguhnya  Allah  dan  para  malaikat‐Nya  bersalawat  untuk 
Nabi.  Wahai  orang‐orang  yang  beriman  (umat  Islam)! 
Bersalawatlah  kamu  untuk Nabi  dan  ucapkanlah  salam  dengan 
penuh penghormatan kepadanya” 
“Innallaha  wa  mala’ikatahuyusalluna’alan‐nabiyy,  ya 
ayyuhallazina amanu sallu’alaihi wa sallimu taslima” 
  (Qs. 33 Al‐Ahzab 56) 

Ayat  di  atas  dikenal  sebagai  perintah  “SHALAWAT  NABI”.  
Maksudnya adalah bahwa   Al‐Qur’an mewajibkan semua umat Islam 
untuk  menutup  Sholat‐nya  yang  5  kali  sehari  itu  dengan 
mengucapkan atau melafazkan Doa “SHALAWAT NABI”.  

Isi doa ‘SHALAWAT NABI” bermacam‐macam, namun  inti sarinya 
adalah  mendoakan  agar  Allah  melimpahkan  kepada  Nabi 
Muhammad: Kemuliaan, Kebenaran dan Keselamatan. 

Perintah  ini sangat mengganggu pikiran maupun batin. Sungguh 
aneh,  bahwa  seorang  nabi  seperti  nabi Muhammad,  yang  oleh  Al‐
Qur’an dipandang sebagai nabi yang  serba  istimewa, masih perlu di 
doa “SHALAWAT” kan oleh umat atau pengikutnya. Bagaimana hal itu 
bisa terjadi? 

Seorang  Nabi  yang  benar‐benar  diutus  Allah  seperti  misalnya 
Nabi  Musa  (Bapaknya  Taurat)  dan  Nabi  Daud  (Bapaknya  Zabur), 
maupun nabi‐nabi lainnya, jika mereka meninggal dunia, sudah pasti 
beroleh  Rahmat  dan  Keselamatan  masuk  Surga.  Mereka  kembali 
kepada  Allah  yang  mengutusnya.  Mereka  sama  sekali  tidak  perlu  
didoakan agar Allah selamatkan mereka. Mereka   berasal dari Allah, 
diutus  oleh  Allah,  dan  kalau  tugasnya  sudah  selesai,  dengan 
sendirinya mereka  kembali  kepada Allah  yang mengutusnya.  Isa Al‐
Masih lebih lagi. Dia bukan saja tidak pernah meminta umat‐Nya ber 
Doa  “SHALAWAT”  bagi  Dia,  tetapi  malahan  Dialah  yang  akan 
memberikan  pengetahuan  kepada  semua  orang  mengenai  hari 
kiamat (Qs. 43 Az‐Zukhruf 61): 
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Dan  sungguh,  Dia  (Isa)  benar‐benar memberikan  pengetahuan 
tentang  hari  Kiamat  (terj.  YPPA  :  menjadi  pertanda  akan 
datangnya  hari  Kiamat).  Karena  itu  janganlah  kamu  ragu‐ragu 
tentang (hari Kiamat) itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus. 
”Wa  innahu  la’ilmul  lis‐sa’ati  fa  la  tamtarunna biha wattabi’un, 
haza siratum mustaqim”  

(Qs. 43 Az‐Zukhruf 61) 

Pernyataan  itu dipertegas oleh Surat 3  (Ali  ’Imran) ayat 45 yang 
menyatakan  bahwa  Isa  Al‐Masih  merupakan  yang  terkemuka  di 
Akhirat: 

(Ingatlah),  ketika  para  malaikat  berkata,  ”Wahai  Maryam! 
Sesungguhnya  Allah  menyampaikan  kabar  gembira  kepadamu 
tentang sebuah kalimat (firman) dari‐Nya, (yaitu seorang putra), 
namanya  Al‐Masih  Isa  putra  Maryam,  seorang  terkemuka  di 
dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah (terj. 
YPPA : dan termasuk orang‐orang yang didekatkan kepada Allah).  
”Iz  qalatil‐mala’ikatu  ya  maryamu  innallaha  yubasysyiruki  bi 
kalimatim  minhusmuhul‐masihu  isabnu  maryama  wajihan  fid‐
dun‐ya wal‐akhirati wa minal‐muqarrabin” 

(Qs. 3 Ali Imran 45) 

Pernyataan  ini  kembali  dipertegas  oleh  Surat  43  (Az‐Zukhruf) 
ayat 63: 

Dan ketika  Isa datang membawa  terang  (terj. YPPA  : membawa 
keterangan),  dia  berkata  :  ”Sungguh,  aku  datang  kepadamu 
dengan  membawa  hikmah,  dan  untuk  menjelaskan  kepadamu 
sebagian  dari  apa  yang  kamu  perselisihkan; maka  bertakwalah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku. 
”Wa lamma ja’a isa bil‐bayyinati qala qad ji’tukum bil‐hikmati wa 
li’ubbayina  lakum  ba’dallazi  takhtalifuna  fih,  fattaqullaha  wa 
ati’un” 

(Qs. 43 Az‐Zukhruf 63) 

Bahkan  lebih  jauh  lagi  beberapa Hadist mengatakan  bahwa  Isa 
Al‐Masih akan turun kembali pada hari kiamat untuk menjadi Hakim 
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yang Adil (Imam Mahdi) yaitu untuk mengadili orang yang hidup dan 
yang mati: 

Bersabda  Muhammad  SAW.  “Demi  Allah,  sungguh  Isa  Putra 
Maryam  akan  turun  (datang)  selaku  Hakim  yang  Adil”  (Hadist 
Muslim Jilid 1 hal. 76) 
Bagaimana halmu apabila Isa putra Maryam turun dan iman dari 
kamu 

(Hadist Bukhari dari Abu Huraihah jld. 2 hal. 256) 

Tidak ada Imam Mahdi selain Isa Putra Maryam 
”Laa mahdia illa isabnu Maryama” 

(Hadist Ibnu Majah) 

Isa Almasih akan turun menjadi hakim yang adil 
(Hadist nabi 1 kitab Al‐Iman 69) 

Posisi  dan  status  Isa  Al‐Masih  pada  hari  kiamat  atau  hari 
penghakiman sangat jelas. Pada hari kiamat, Isa Al‐Masih akan turun 
kembali  dari  surga  untuk menjadi  Hakim  yang  Adil  (Imam Mahdi), 
yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati.  Justru posisi 
dan status Nabi Muhammad sepertinya belum begitu jelas pada hari 
kiamat  tersebut. Bahkan, menurut  Surat 46  (Al‐Ahqaf)  ayat 9, Nabi 
Muhammad belum  tahu pasti apa yang akan  terjadi dengan dirinya 
maupun pengikutnya pada hari yang akan datang tersebut. 

Katakanlah  (Muhammad), “Aku bukanlah Rasul yang pertama di 
antara  rasul‐rasul, dan  aku  tidak  tahu  apa  yang  akan diperbuat 
terhadapku dan  terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang 
diwahyukan  kepadaku,  dan  aku  hanyalah  pemberi  peringatan 
yang menjelaskan.” 

(Qs. 46 Al‐Ahqaf 9) 
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Ayat Qur’an tersebut diperkuat oleh Hadist berikut : 

“Hadist  bersumber  dari  Jabir  :  ‘Aku  mendengar  Nabi  SAW 
bersabda:  "Tak  seorangpun  diantara  kalian  dimasukkan  oleh 
amalnya ke dalam surga dan tidak pula diselamatkan dari neraka 
begitu pula aku, kecuali dengan rahmat dari Allah.” 
 

“Hadis  riwayat  Abu Hurairah  R.A.: Dari  Rasulullah  SAW  bahwa 
beliau bersabda: Tidak  seorang pun di antara  kalian  yang akan 
diselamatkan oleh amal perbuatannya. Seorang  lelaki bertanya: 
Engkau pun tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab: 
Aku  juga  tidak,  hanya  saja  Allah  melimpahkan  rahmat‐Nya 
kepadaku  akan  tetapi  tetaplah  kalian  berusaha  berbuat  dan 
berkata yang benar.” 

Cukup membingungkan  bahwa  seorang  pemimpin  seperti  Nabi 
Muhammad,   yang dijadikan  sandaran oleh para pengikutnya  justru 
belum pasti bisa menunjukkan  jalan  lurus akhirat. Bahkan dia belum  
tahu persis bagaimana perjalanan di depan (Qs.  46 Al‐Ahqaf 9). Kalau 
sang  Pemimpin  sendiri  belum  tahu  pasti  apakah  dia  akan  selamat 
masuk surga atau tidak, lalu bagaimana dengan para pengikutnya?  

Sungguh berbeda dengan  Isa Al‐Masih (Yesus). Di dalam Alkitab, 
Isa  (Yesus)  berkata  bahwa  Dialah  jalan  satu‐satunya  untuk  dapat 
sampai  kepada  Allah  (sang  Pencipta).  Isa  (Yesus)  berkata  :  Akulah 
jalan  dan  kebenaran  dan  hidup.  Tidak  seorangpun  dapat  sampai 
kepada  Allah  kalau  tidak  melalui  Aku  (Injil  Yohanes  14:6).  Juga 
berkali‐kali Dia mengatakan bahwa barangsiapa percaya kepada‐Nya 
dan mau menerima Dia,  akan  selamat  dan  pasti masuk  surga  (Injil 
Yohanes 3:16,18,36  ; 5:24,  Injil Markus 16:15,16). Bahkan para Nabi 
yang  hidup  ratusan  hingga  ribuan  tahun  sebelum  kelahiran  Isa 
(Yesus) menerima ilham berupa nubuatan mengenai Isa (Yesus) yang 
akan  lahir ke bumi. Para Nabi tersebut sudah menuliskan bahwa  Isa 
(Yesus) akan  lahir, datang untuk menyelamatkan umat manusia dari 
dosa  dan  dari  hukuman  neraka.  Diantaranya  misalnya  kitab  Nabi 
Yesaya  53  :  1‐10  ;  Zakaria  9:9  ; Mikha  5:1  ;  kitab Nabi Musa  yaitu 
Ulangan  18:15‐19. Dalam  bidang  ini,  keberadaan Nabi Muhammad 
justru  menghadapi  masalah  besar.  Tidak  ada  satu  ayatpun  yang 
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diilhamkan  Allah  sebelum  kelahiran  Nabi  Muhammad  yang 
bernubuat    atau meramalkan  tentang  kelahiran maupun pelayanan 
Nabi Muhammad. 

Selanjutnya, Nabi Muhammad memiliki banyak sekali orang atau 
umat yang berdoa ”SHALAWAT” baginya. Sementara  itu, bagaimana 
dengan  para  pengikutnya?  Siapa  yang  akan  mendoakan  mereka?  
Apa yang akan terjadi dengan mereka kelak?  

Sungguh  berbeda  halnya  dengan  Isa  Al‐Masih  (Yesus).  Dari  Al‐
Qur’an Surat  Ali Imran 3:55 dan An‐Nisaa 4:158 maupun dari Alkitab 
(Markus  16  :  19  ;  Lukas  24  :  51)  kita  diberitahu  bahwa  Isa  (Yesus) 
telah naik  ke surga dan saat ini berada di surga. Dia menantikan saat 
untuk turun atau datang kembali sebagai Hakim Akhir Zaman (Imam 
Mahdi).  Alkitab  memberitahu  kita  bahwa  selama  di  surga  Yesus 
menjadi Pengantara atau Pembela bagi umat‐Nya dan Dia senantiasa 
mendoakan  pengikut‐Nya  (Ibrani  7:25  ;  9:15  ;  Roma  8:34).  Jadi 
bukannya pengikut‐Nya yang mendoakan Isa (Yesus). 

Kembali  ke para pengikut nabi Muhammad.  Sementara mereka 
tekun  berdoa  “SHALAWAT”  bagi  nabi  Muhammad,  bagaimana 
dengan mereka  sendiri?  Siapa  yang  akan mendoakan mereka? Apa 
yang  akan  terjadi  dengan  mereka  kelak?  Hal  ini  seharusnya 
merupakan masalah yang serius bagi para pengikut nabi Muhammad. 
Sebagai makhluk  yang memiliki  ruh,  seharusnya para pengikut nabi  
Muhammad  membutuhkan  tuntunan  yang  jelas  dan  tidak 
mengambang  mengenai  jalan  keselamatan.  Jalan  yang  menuju 
kekekalan  rohani.  Jalan  masuk  ke  surga.  Yang  sangat 
membingungkan,  salah  satu  tuntunan  yang  diberikan  kepada  umat 
justru berbunyi demikian:  

“setiap  umatnya  yang  mati,  sedangkan  dia  tidak 
mempersekutukan  Allah  dengan  sesuatu  apapun,  orang  itu 
masuk surga, sekalipun ia berzina dan mencuri” 

(Hadist HSB no. 1816) 
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Benarkah  Allah mewahyukan    Hadist  seperti  itu?  Surga  seperti 
apa  itu  yang  menampung  pezina  dan  pencuri?  Apakah  standar 
kesucian  surga  sebegitu  rendah  di  mata  Hadist?  Bukankah  surga 
adalah  tempat  takhta  Allah  yang  Maha  Suci?  Sungguh  menjadi 
bingung dibuatnya.  
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ALLAH YANG SUKA BERSUMPAH 

 

Pada  kalimat  pembukaan  surat‐surat  Al‐Qur’an  kita  kerap  kali 
menjumpai  Allah  bersumpah.  Hal  ini  sungguh  sangat 
membingungkan  kami.  Kami  tidak  pernah menyangka  bahwa  Allah 
sering bersumpah. Terlebih lagi kalau bersumpahnya itu demi benda‐
benda atau demi sesuatu yang derajatnya jauh dibawah Allah. 

Beberapa kata‐kata Sumpah yang digunakan adalah: 

demi  Allah,  demi  Al‐qur’an  yang  penuh  hikmah,  demi 
malaikat‐malaikat,  demi  atap  yang  ditinggikan,  demi 
langit,  demi  gugusan  bintang‐bintang,  demi  bintang‐
bintang,  demi  matahari,  demi  angin,  demi  awan,  demi 
malam, demi siang, demi subuh, demi fajar, demi kiamat, 
demi  bumi,  demi  kota Mekah,  demi masa,  demi  kalam, 
demi  jiwa  manusia,  demi  buah  tin,  demi  buah  zaitun, 
demi  kuda  perang,    demi  bukit,  demi  kitab  yang  ditulis, 
demi  laut  yang  didalam  tanahnya  ada  api,  demi  Baitul 
Ma’mur, dll. 

Diantara sumpah‐sumpah Allah yang ada didalam Al Qur’an, ada 
salah  satu  yang  sangat  mengusik  pikiran  kami.  Sumpah  tersebut 
tertulis dalam Surat 81 At‐Takwir ayat 15‐25. 

Kisahnya  demikian:  Pada  satu  saat,  orang‐orang  memper‐
tanyakan nabi Muhammad mengenai kenabiannya serta ajaran yang 
dia  bawakan.  Mereka  tidak  percaya  kepada  Nabi  Muhammad. 
Mereka  tidak  percaya  bahwa  Nabi Muhammad  itu  adalah  seorang 
Nabi.  Bahkan  mereka  menganggap  dia  sebagai  orang  gila.  Dalam 
situasi  seperti  itu, mendadak nabi Muhammad berkata‐kata  seperti 
seseorang yang sedang menerima pengilhaman dari Allah. Perkataan 
tersebut  selanjutnya menjadi  isi dari  Surat 81 At‐Takwir ayat 15‐25 
yang berbunyi:  

 



8 
 

“Aku  (Allah)  bersumpah  demi  bintang‐bintang,  yang 
beredar  dan  terbenam,  demi malam  apabila  telah  larut, 
dan  demi  subuh  apabila  fajar  telah  menyingsing, 
sesungguhnya  (Al‐Qur’an)  itu  benar‐benar  firman  (Allah 
yang  dibawa  oleh)  utusan  yang  mulia  (Jibril),  yang 
memiliki  kekuatan,  memiliki  kedudukan  tinggi  di  sisi 
(Allah) yang memiliki ‘Arsy, yang disana (di alam malaikat) 
ditaati  dan  dipercaya.  Dan  temanmu  (Muhammad)  itu 
bukanlah orang gila. Dan sungguh, dia (Muhammad) telah 
melihatnya  (Jibril)  di  ufuk  yang  terang.  Dan  dia 
(Muhammad) bukanlah seorang yang kikir (enggan) untuk 
menerangkan  yang  gaib.  Dan  (Al‐Qur’an)  itu  bukanlah 
perkataan setan yang terkutuk,…” 

Artinya  :  Allah  bersumpah  bahwa  ayat‐ayat  yang  diturunkan 
kepada  nabi Muhammad  itu  tidak  bohong melainkan  benar‐benar 
dapat  dipercaya  adanya.  Allah  juga  bersumpah  bahwa  nabi 
Muhammad bukanlah orang gila. 

Sungguh membuat  bingung. Masakan  Allah,  yang Maha  Besar 
dan Maha Pencipta dari  segala  sesuatu, harus bersumpah  terhadap 
umat manusia yang naif, kecil, hina dan kotor berdosa  itu? Apakah 
Allah  tidak mampu membuat  keajaiban  atau mukjizat melalui  nabi 
Muhammad  untuk  membuktikan  bahwa  nabi  Muhammad  adalah 
benar‐benar  nabi,  sekaligus  memperlihatkan  kebesaran  kuasa, 
kekuatan  dan  kemuliaan‐Nya?  Apakah memang  Allah  perlu  begitu 
merendahkan  derajat  dan  integritas‐Nya  sampai‐sampai  harus 
“bersumpah”  untuk  meyakinkan  manusia  yang  NOTABENE  adalah 
ciptaan‐Nya  sendiri?  Apakah  Allah  mengalami  kesulitan  untuk 
meyakinkan manusia,  yang  sebenarnya  hanya merupakan  ciptaan‐
Nya, sehingga Dia harus bersumpah terhadap mereka?    

Bukankah  sepertinya  Allah  ragu‐ragu  terhadap  derajat maupun 
integritas diri‐Nya sendiri dihadapan manusia ciptaan‐Nya? 

Kalau  dipikir  secara  logika,  adalah  wajar  kalau  orang‐orang 
tersebut  mempertanyakan  dan  meragukan  kenabian  nabi 
Muhammad  maupun  ajaran  yang  dia  bawakan.  Mungkin  sudah 
banyak  dari  antara  mereka    yang  tahu  atau  setidaknya  pernah 
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mendengar pelayanan  yang dilakukan  oleh  para nabi  sebelum  nabi 
Muhammad.  Mungkin  mereka  sudah  pernah  mendengar  nya  dari 
ceritera  orang‐orang  Yahudi  atau  Nasrani,  atau  dengan  membaca 
Alkitab. Kita tahu dari Al‐Qur’an dan Hadist bahwa pada masa  itu di 
Medinah, Mekkah dan wilayah Arab lainnya ada cukup banyak orang 
Yahudi maupun orang Nasrani. Orang‐orang yang  ingin menguji nabi 
Muhamad  tersebut  mungkin  sudah  mengetahui,  bahwa  para  nabi 
sebelumnya sering  juga diuji kenabiannya oleh orang  lain. Dan para 
nabi tersebut akan menjawabnya dengan mengadakan mukjizat atau 
keajaiban  untuk  membuktikan  kenabiannya,  sekaligus  untuk 
memperlihatkan  kuasa,  kemuliaan  dan  kekuatan  dari  Tuhan  sang 
Pencipta yang mengutus mereka.  

Misalnya:  

 Nabi Musa membelah Laut Merah sehingga orang Israel dapat 
berjalan di dasar  laut untuk menyeberang  (Keluaran 14  : 15‐
31),  dan  masih  sangat  banyak  mukjizat  yang  dibuat  Nabi 
Musa;   

 Nabi Elia menurunkan api dari  langit untuk membakar daging 
kurban  diatas mezbah.  Padahal  sebelum  api  turun,  nabi  Elia 
sengaja membasahi lebih dulu daging, kayu bakar serta tanah 
dengan  banyak  air.  Api  turun  dari  langit  membakar  habis 
daging,  kayu  bakar  dan  bahkan  air  (1  Raja‐raja  18  :  30‐4‐). 
Masih banyak keajaiban lain yang dibuat nabi Elia ; 

 Waktu  Saul  kehilangan  keledainya,  Nabi  Samuel 
memberitahukan  kepadanya  dimana  keledai  yang  sudah  2‐3 
hari hilang itu berada (1 Samuel 9 : 17‐21) ;  

 Nabi Daud, nabi Elisa, nabi Yesaya, nabi Yeremia, serta semua 
nabi  yang  lain  membuat  mukjizat  atau  keajaiban  ataupun 
bernubuat  (meramal)  untuk  membuktikan  bahwa  mereka 
benar‐benar nabi.  

 Isa  Al‐Masih  (Yesus)  lebih  lagi.  Dia membuat  sangat  banyak 
mukjizat  dan  keajaiban,  menyembuhkan  semua  orang  sakit  
yang datang kepadaNya, menghidupkan kembali orang‐orang 
mati, bahkan orang yang sudah 4 hari mati, sudah berbau dan 
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sudah dikubur. (Matius 4 : 23‐24 , 8 : 16,17 ,  14 : 34‐36 ; Lukas 
7 : 11‐15 , 8 : 49‐56 ; Yohanes 11 : 33‐44) 

Patut untuk dicatat bahwa sebagian dari mukjizat dan keajaiban 
yang dibuat oleh para nabi tersebut di atas, ada tercatat juga didalam 
Al‐Qur’an. Antara lain dalam Q2. 2 Al Baqarah 253 , Qs. 5 Al‐Ma’idah 
110  dan QS. 7 Al‐A’raf : 138 

Jadi  wajarlah  kalau  orang‐orang  meminta  nabi  Muhammad 
menunjukkan  bukti  kenabiannya  dengan  membuat  mukjizat  atau 
keajaiban.  Yang membuat  bingung  adalah  bahwa  nabi Muhammad 
bukan saja tak dapat membuat mukjizat untuk menjawab tantangan 
mereka,  tetapi  malah  membawa‐bawa  Allah  untuk  bersumpah 
kepada  manusia  untuk  meyakinkan  mereka.  Hal  tersebut  malah 
hanya merendahkan derajat dan integritas Allah. 
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MEMILIKI ISTERI SEBANYAK 2, 3, ATAU 4 ORANG 

 

Sesuai  dengan  isi  Surat  4  An‐Nisa  ayat  3,  Al‐Qur’an 
memperbolehkan  seorang  pria  untuk memiliki  isteri  lebih  dari  satu 
orang. Ayat tersebut sekaligus membatasi jumlah isteri paling banyak 
yang boleh dimiliki seorang Muslim, yaitu sebanyak 4 orang : 

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak‐hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau 
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 
maka  (nikahilah)  seorang  saja,  atau  hamba  sahaya  perempuan 
yang kamu miliki. Yang demikian  itu  lebih dekat agar kamu tidak 
berbuat zalim.” 
“Wa  im  khiftum  alla  tuqsitu  fil‐yatama  fankihu ma  taba  lakum 
minan‐nisa’I mas’na wa sulasa wa ruba, fa in khiftum alla ta’dilu 
fa  wahidatan  au  ma  malakat  aimanukum,  zalika  adna  alla 
ta’ulu.” 

(Qs. 4 An‐Nisa 3) 

Sementara  itu  Hadist  I/268  memberitahu  kita  bahwa  nabi 
Muhammad mempunyai  11  orang  isteri.  Sedangkan  Hadist  VII/142 
menyebutkan bahwa  jumlah  isteri nabi Muhammad ada sebanyak 9 
orang.  Mutiara  Hadist  Bukhari‐Muslim  no.  926‐927  melaporkan 
bahwa nabi Muhammad memiliki 9 orang isteri. 

Terbersit  pertanyaan  dalam  hati.  Mengapa  Nabi  Muhammad 
memiliki isteri lebih dari 4 orang, bahkan mencapai 9 atau 11 orang? 
Bukankah Al‐Qur’an telah membatasi jumlah maksimal isteri seorang 
Muslim  adalah  4  orang?  Apakah  perbuatan  nabi  Muhammad 
tersebut  yaitu mengambil  lebih  dari  4  orang  isteri merupakan  satu 
pelanggaran terhadap Al‐Qur’an?  

Kalau  ayat  Al‐Qur’an  tersebut  diberlakukan,  maka  boleh 
dikatakan  bahwa  isteri  ke‐5  hingga  ke‐9  atau  ke‐11  tersebut 
sebenarnya  bukan  merupakan  hak.  Artinya,  kalau  diambil,  itu 
namanya pelanggaran. Kecuali kalau Allah yang menurunkan aturan 
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tersebut adalah Allah yang kompromistik terhadap pelanggaran atau 
dosa.  Atau merupakan  Allah  yang  pilih  kasih  atau  tidak  adil.  Kalau 
yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum‐hukum  Al‐Qur’an 
adalah  orang‐orang  tertentu,  yaitu  orang  yang  kepadanya mungkin 
Allah pilih kasih, hukum tersebut dapat dirubah menjadi Sunah. 

Ini  sangat membingungkan.  Seolah‐olah  semua  peraturan  yang 
ada  di  Al‐Qur’an,  baik  berupa  larangan  ataupun  kewajiban,  kalau 
dilanggar oleh Nabi Muhammad, boleh dirubah menjadi Sunah Rasul. 

Dimana  letak  azas  kepastian  dan  kesetaraan  hukum  dari 
peraturan‐peraturan  yang  ada  di  Al‐Qur’an?  Atau,  apakah  standar 
kesucian  ayat‐ayat  Al‐Qur’an memang  dipandang  rendah  sehingga 
seseorang  tidak  akan merasa berdosa  jika melanggarnya  atau  tidak 
mematuhinya? Bahkan sampai merubahnya? 

Apakah Al‐Qur’an itu bukan merupakan satu perkataan ilahi yang 
harus  dihormati  kesuciannya  atau  ditakuti  kekuatannya?  Apakah 
otoritas Allah sebagai Penguasa segala sesuatu memang tidak begitu 
kuat?  Kenapa  Allah  sepertinya  diam  saja  melihat  peraturan  yang 
dibuat‐Nya dirubah dengan begitu saja oleh manusia?  

Jika  demikian  buat  apa  Allah  menurunkan  Al‐Qur’an  yang 
dikatakan  tidak  mungkin  salah  dan  tidak  dapat  dirubah‐rubah? 
Bukankah  akan  dapat  terjadi  bahwa  hal‐hal  seperti  itu malah  akan 
merongrong  kewibawaan  dan  otoritas  Allah,  sehingga  orang‐orang 
akan menjadi kurang hormat terhadap Allah? 

Sungguh berbeda dengan Allah yang ada di  Alkitab. 

Perintah‐perintah  Allah  yang  ada  di  Alkitab  sangat  berotoritas 
dan berkuasa. Siapa saja yang melanggarnya akan terkena hukuman 
Allah.  Bahkan  para  nabi  sendiri,  termasuk  yang menerima  wahyu, 
kalau melanggarnya, dihukum Allah. Kita  lihat bagaimana nabi Daud 
dihukum Allah karena mengambil isteri orang lain. Anaknya mati dan 
keturunannya mengalami konflik berkepanjangan (2 Samuel 12). Raja 
Salomo (nabi Sulaiman) kena hukuman Allah karena menikah dengan 
perempuan‐perempuan  kafir  dan  ikut‐ikutan  dengan  isterinya 
menyembah berhala. Kerajaannya dikoyakkan Allah (1Raja‐raja 11:1‐
13).  Harun  (imam)  dan  Miryam  (nabi)  dihukum  Allah  karena 
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memberontak  terhadap nabi Musa. Miryam bahkan  sampai ditimpa 
penyakit  kusta  sebagai  wujud  hukuman  Allah  (Bilangan  12:1‐15). 
Siapa  saja,  kalau  melanggar  perintah  Allah  didalam  Alkitab,  kena 
hukum. Allah  tidak pernah pilih  kasih. Allah maupun perintah Allah 
sangat dihormati dan ditakuti.  

Belum  hilang  bingung  yang  satu,  kita  dihadapkan  pada 
kebingungan  yang  baru.  Dalam  Surat  4  An‐Nisa’  ayat  24  Allah 
melarang  atau  mengharamkan  orang  beriman  untuk  menikahi 
perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya (tawanan perang) 
yang dimiliki. Namun ada satu peristiwa yang membingungkan yang 
tercatat dalam Qs. 33 Al‐Ahzab ayat 37. Ayat tersebut berbunyi: 

Dan  (ingatlah),  ketika  engkau  (Muhammad)  berkata  kepada 
orang  yang  telah  diberi  nikmat  oleh  Allah  dan  engkau  (juga)  
telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah terus istrimu 
dan  bertakwalah  kepada  Allah,”  sedang  engkau 
menyembunyikan didalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh 
Allah,  dan  engkau  takut  kepada  manusia,  padahal  Allah  lebih 
berhak  engkau  takuti.  Maka  ketika  Zaid  telah  mengakhiri 
keperluan    terhadap  istrinya  (menceraikannya),  Kami  nikahkan 
engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang 
mukmin  untuk  menikahi  istri‐istri  anak‐anak  angkat  mereka, 
apabila anak‐anak angkat  itu   telah menyelesaikan keperluannya 
terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi 

(Qs. 33 Al‐Ahzah 37)  

Ayat diatas muncul  setelah Nabi Muhammad memandang  isteri 
anak angkatnya. Anak angkatnya tersebut bernama Zaid bin Haritha, 
istrinya bernama Zainab. Dikatakan bahwa wanita  ini  sangat  cantik. 
Entah bagaimana, setelah Nabi Muhammad melihat  istri Zaid, maka 
meluncurlah perkataan dari mulut Nabi Muhammad yang kemudian 
menjadi  isi dari Qs. 33 Al‐Ahzab 37 diatas. Di  situ dikatakan bahwa 
Allah  menginginkan  Nabi  Muhammad  mengambil  isteri  orang  lain 
(istri  anak  angkatnya  itu)  untuk  dijadikan  isteri  Nabi  Muhammad. 
Seolah  Nabi  Muhammad  akan  dipandang  bersalah  jika  dia 
membiarkan  Zainab  tetap  menjadi  isteri  Zaid.  Setelah  mendengar 
perkataan  tersebut,  Zaid  lalu  menceraikan  Zainab  sesuai  dengan 
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prosedur yang ada pada saat itu. Zaid percaya bahwa perkataan yang 
keluar dari mulut Nabi Muhammad tersebut adalah wahyu Allah. Lalu 
Nabi  Muhammad  menikahi  Zainab,  yang  merupakan  wanita  ke‐6 
dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad. Dan sejak saat itu 
maka  orang  beriman  (umat  Muslim)  diperbolehkan  menginginkan 
atau  mengambil  isteri  orang  lain,  yaitu  isteri  dari  anak  angkat. 
Bukankah hal ini sangat membingungkan? 

Selanjutnya Mutiara Hadist Bukhari‐Muslim no. 897 menjelaskan 
bahwa  isteri  ketiga  Nabi  Muhammad  yang  bernama  Siti  Aisyah 
dinikahinya pada saat wanita tersebut berumur 6 tahun, dan dibawa 
keatas  tempat  tidur  saat  berusia  8  tahun.  Ini  juga  menimbulkan 
kebingungan.  Bagaimana  mungkin  seorang  Nabi  yang  sangat 
diistimewakan oleh Al‐Qur’an bisa mengawini seorang anak dibawah 
umur yang tidak dibenarkan di Arab sekalipun. Apalagi anak berumur 
8 tahun. 

Masih  terkait  dengan  persoalan  pernikahan    atau  perkawinan 
yang sedang kita bicarakan, masih ada lagi Hadist dan  ayat Al‐Qur’an 
yang sangat  mengganggu pikiran, yang berbunyi demikian :   

“Pernyataan Allah, wanita‐wanita cantik ditambatkan di paviliun‐
paviliun. Rasul Allah berkata, “Di Surga ada sebuah paviliun yang 
terbentuk dari sebuah lubang terowongan mutiara yang lebarnya 
60  mil,  pada  masing‐masing  sudut  terdapat  para  isteri  yang 
terpisah  dan  tidak  dapat  saling melihat  dengan  sudut  lainnya, 
dan  orang‐orang  beriman  akan  mengunjungi  para  wanita 
tersebut untuk “menikmati” mereka  

(Hadist VI/406) 

dan 
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(Dikatakan kepada mereka), “Makan dan minumlah dengan rasa 
nikmat  sebagai  balasan  dari  apa  yang  telah  kamu  kerjakan,” 
Mereka  bersandar  diatas  dipan‐dipan  yang  tersusun  dan  Kami 
berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. 
“Kulu wasyrabu hani’am bima kuntum ta’malun. Muttaki’ina ‘ala 
sururim masfufah, wa zawwajnahum bi hurin ‘in.” 

 (Qs. 52 Ath‐Thuur 19,20) 

Surat  52  Ath‐Thuur  ayat  19,20  serta  Hadist  VI/406  diatas 
mengatakan bahwa di surga nanti disediakan bidadari‐bidadari cantik 
untuk  “dinikmati” orang‐orang beriman. Hal  ini  sangat mengganggu 
pikiran.  Bukankah  Al‐Qur’an  maupun  Hadist    sangat  menentang 
percabulan  dan  perzinahan,  terlebih  hubungan  seks  bebas? 
Bagaimana  mungkin    ayat  Al‐Qur’an  dan  Hadist  di  atas  justru  
mengajarkan  bahwa  di  surga  nanti  orang  beriman  akan menikmati 
hubungan seks bebas dengan para wanita cantik / bidadari?  

Sewaktu  orang  beriman masih  hidup  di  dunia  yang  fana  ini Al‐
Qur’an melarang mereka melakukan perzinahan ataupun seks bebas. 
Herannya,  justru  setelah  mereka  berada  di  surga  (dimana  orang 
beriman  telah mengenakan  “tubuh  surgawi”  yang  baru,  yang  suci, 
yang  tidak  lagi melakukan  dosa  ,  tidak  lagi  dikuasai  oleh  syahwat, 
apalagi  perbuatan mesum),  justru  Al‐Qur’an memperbolehkan  seks 
bebas.  Bahkan  menyediakan  wanita‐wanita  cantik  untuk  orang 
beriman.  Dan  dikatakan  bahwa  orang‐orang  beriman  akan 
“menikmati”  wanita‐wanita  cantik  tersebut.  Mengapa  pengajaran 
tersebut  begitu  saling  bertentangan?  Seolah  terkesan  tidak  ada 
kekonsistenan  diantara  sesama  pengajaran  Al‐Qur’an  maupun 
Hadist.  Kita  jadi  ingin  bertanya.  Apakah  standar  kesucian  surga, 
dimana  Allah  yang  Maha  Suci  bertakhta,  begitu  rendah  di  mata 
Qur’an dan Hadist?  

Bagaimana mungkin  di  surga  orang melakukan  perbuatan  seks 
bebas? 

Sebagai  tambahan,  semua  “kenikmatan”  surgawi  itu  disediakan 
bagi kaum pria. Lagi‐lagi kita ingin bertanya. Bagaimana dengan kaum 
wanita Muslim? Jawabannya dijumpai dalam pernyataan berikut : 
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“Nabi berkata,  “Saya melihat  kedalam Api Neraka dan  ternyata 
mayoritas penghuninya adalah wanita” 

(Hadist I/28, 301 ; Hadist II/161) 

Sungguhkah  nasib  kaum  wanita  Muslim  begitu  menyedihkan? 
Selama hidup di dunia ini, para wanita harus siap untuk dimadu serta 
dijadikan  pemuas  nafsu  kaum  pria.  Sesudah meninggal  dunia  para 
wanita justru dimasukkan kedalam api neraka. Sementara kaum pria 
“menikmati” bidadari / wanita cantik di surga.  

Adilkah itu? 
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BEBERAPA PERBEDAAN ANTARA ISI HADIST, AL-
QUR’AN SERTA ALKITAB 

 
Al‐Qur’an dalam Surat 2 Al‐Baqarah ayat 136 berkata:  

“Katakanlah, “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 
diturunkan  kepada  kami,  dan  kepada  apa  yang  diturunkan 
kepada  Ibrahim,  Ismail,  Ishak,  Yakub  dan  anak  cucunya,  dan 
kepada apa yang diberikan kepada Musa dan  Isa serta apa yang 
diberikan  kepada  nabi‐nabi  dari  Tuhan  mereka.  Kami  tidak 
membeda‐bedakan  seorangpun  diantara  mereka,  dan  kami 
berserah diri kepada‐Nya.” 
“Qulu  amanna  billahi  wa  ma  unzila  ilaina  wa  ma  unzilla  ila 
ibrahima wa  isma’ila wa  ishaqa wa  ya’quba wal‐asbati wa ma 
utiya  musa  wa  isa  wa  ma  utiyan‐nabiyyuna  mir  rabbihim,  la 
nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun.” 

(Qs. 2 Al‐Baqarah 136) 

Qs 21 Al‐Anbiya 48 dan Qs 46 Al‐Ahqaf 12 berkata pula: 

“Dan sungguh, Kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, 
Furqan (Kitab Taurat) dan penerangan serta pelajaran bagi orang‐
orang yang bertakwa. 
“Wa  laqad  ataina  musa  wa  harunal‐furqana  wa  diya‐aw  wa 
zikral lil‐muttaqin.” 

(Qs. 21 Al‐Anbiya 48) 

“Dan  sebelum  (Al‐Qur’an)  itu  telah  ada  Kitab  Musa  sebagai 
petunjuk  dan  rahmat.  Dan  (Al‐Qur’an)  ini  adalah  Kitab  yang 
membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan 
kepada  orang‐orang    yang  zalim  dan  memberi  kabar  gembira 
kepada orang‐orang yang berbuat baik” 

“Wa  min  qablihi  kitabu  musa  imamaw  wa  rahmah,  wa  haza 
kitabum musaddiqul lisanan arabiyyal  liyunzirallazina zalamu wa 
busyra lil‐muhsinin” 

(Qs. 46 Al‐Ahqaf 12) 
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Ketiga  ayat  di  atas  menegaskan  bahwa  Alkitab  dan  Al‐Qur’an 
diturunkan oleh Allah yang sama. Artinya, kedua kitab tersebut tidak 
mungkin  bertentangan  satu  dengan  yang  lain,  karena  yang 
mewahyukan kedua‐duanya adalah Allah yang sama. 

Al‐Qur’an sendiri  juga mengatakan bahwa Al‐Qur’an merupakan 
kelanjutan dari Alkitab.  Jadi  isinya  tidak  akan bertentangan dengan 
Alkitab.  Yang  dimaksud  dengan Alkitab  disini  adalah  gabungan  dari 
Perjanjian Lama yang terdiri dari  Kitab Taurat, Zabur dan Kitab Para 
Nabi serta Perjanjian Baru yang terdiri dari Injil dan Surat Para Rasul. 

Selanjutnya Al‐Qur’an Surat 10 Yunus 94 berkata : 

“Maka  jika  engkau  (Muhammad)  berada  dalam  keragu‐raguan 
tentang  apa  yang  Kami  turunkan  kepadamu, maka  tanyakanlah 
itu  kepada  orang  yang  membaca  kitab  sebelummu.  Sungguh, 
telah  datang  kebenaran  kepadamu  dari  Tuhanmu,  maka 
janganlah sekali‐kali engkau termasuk orang yang ragu.” 
“Fa  in  kunta  fi  syakkim  mimma  anzalna  ilaika  fas’alillazina 
yaqra’unal‐kitaba min qablik,  laqad  ja’akal‐haqqu mir rabbika fa 
la takunannaminal‐mumtarin.” 

(Qs. 10 Yunus 94) 

Dalam Surat 10 Yunus ayat 94 tersebut Allah memberi tuntunan 
kepada  Nabi  Muhammad  mengenai  ayat‐ayat  Al‐Qur’an  yang 
diterimanya. Allah berkata,  seandainya diantara ayat‐ayat Al‐Qur’an 
yang  diterimanya  ada  yang  menimbulkan  keragu‐raguan,  Nabi 
Muhammad  disuruh  untuk  memeriksa  kebenaran  ayat  tersebut. 
Caranya adalah dengan bertanya kepada orang yang telah membaca 
kitab  yang  telah  ada  sebelum  Nabi  Muhammad.  Yang  dimaksud 
tentunya bertanya  kepada orang  yang  telah membaca Alkitab.  Kita 
tahu  bahwa  kitab  yang  diwahyukan  Allah  yang  ada  sebelum  Nabi 
Muhammad  adalah  Alkitab.  Jadi,  jika  ada  timbul  keragu‐raguan 
terhadap  ayat  Al‐Qur’an  yang  diterima  nabi  Muhammad,  jalan 
keluarnya  adalah  dengan  membandingkan  atau  mencocokkannya 
dengan isi Alkitab.  

Selanjutnya  mengenai  Hadist  (Tradisi  Nabi  Muhammad).  Para 
pakar Islam  menyebutkan beberapa hal:  
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 Al‐Qur’an dan Hadist merupakan landasan dari semua hukum 
Islam (Hamidullah dalam Introduction of Islam).  

 Ajaran‐ajaran Islam didasarkan terutama pada Al‐Qur’an dan 
Hadist, dan  seperti yang dapat kita  lihat bahwa kedua kitab 
tersebut didasarkan pada  ilham  ilahi  (diilhamkan oleh Allah) 
(Dr. Hamidullah). 

 Hadist  dipandang  sebagai  sumber  ajaran  agama  Islam  yang 
kedua  setelah  Al‐Qur’an  (Hammudullah  Abdalatati  dalam 
buku Islam in Focus). 

Dengan demikian, Hadist  juga  tidak boleh bertentangan dengan 
Al‐Qur’an maupun Alkitab, karena ketiganya diturunkan oleh dan dari 
Allah yang sama. Berdasarkan urutannya, Alkitab diturunkan duluan, 
kemudian Al‐Qur’an, baru terakhir Hadist diilhamkan. 

Selanjutnya, Qs. 85 Al‐Buruuj ayat 21, 22 berkata:  

“Bahkan  (yang didustakan  itu)  ialah Al‐Qur’an  yang mulia,  yang 
tersimpan dalam (tempat) yang terjaga (Lauh Mahfuz).” 
“Bal huwa qur’anum majid. Fi lauhim mahfuz.” 

(Qs. 85 Al‐Buruj 21,22) 

Dalam  ayat  tersebut  Al‐Qur’an  menyatakan  bahwa  Al‐Qur’an 
berasal  dari  Allah,  terjaga  dari  semua  kesalahan,  dan  hal  itu 
merupakan bukti pewahyuan.  

Konsekwensi dari klaim ini adalah satu saja kesalahan ditemukan 
dalam  Al‐Qur’an  sudah  cukup  untuk  membuatnya  gugur  sebagai 
wahyu Allah.  
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Selanjutnya  dalam  Surat  6  Al‐An’am  ayat  34  Al‐Qur’an  juga 
berkata : 

“Dan  sesungguhnya  rasul‐rasul  sebelum  engkau  pun  telah 
didustakan,  tetapi  mereka  sabar  terhadap  pendustaan  dan 
penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang 
pertolongan  Kami  kepada  mereka.  Dan  tidak  ada  yang  dapat 
mengubah kalimat‐kalimat (ketetapan) Allah. Dan sungguh, telah 
datang kepadamu sebagian dari berita rasul‐rasul itu.” 
“Wa  laqad  kuzzibat  rusulum  min  qablika  fa  sabaru  ’ala  ma 
kuzzibu  wa  uzu  hatta  atahum  nasruna,  wa  la  mubaddila 
likalimatillah, wa laqad ja’aka min nabail‐mursalin.” 

(Qs. 6 Al‐An’am 34) 

Qs. 85 Al‐Buruj 21,22 dan Qs. 6 Al‐An’am 34 menegaskan bahwa 
tidak  ada  yang  dapat mengubah  kalimat‐kalimat  (ketetapan)  yang 
diilhamkan  Allah.  Maksudnya  tidak  ada  yang  dapat  mendustakan, 
memalsukan ataupun mengubah satupun dari kalimat atau ayat yang 
diilhamkan Allah.  

Qs. 85 Al‐Buruj 21,22 menunjuk kepada Al‐Qur’an, sedangkan Qs. 
6 Al‐An’am 34  menunjuk kepada Alkitab. Al‐Qur’an diilhamkan Allah 
melalui nabi Muhammad, sedangkan Alkitab diilhamkan Allah melalui 
rasul‐rasul  sebelum  nabi  Muhammad.  Ayat‐ayat  Al‐Qur’an  di  atas 
menjamin  bahwa  baik  Al‐Qur’an  maupun  Alkitab  tidak  mungkin 
diubah  isinya  ataupun  dipalsukan oleh  siapapun. Allah  sendiri  yang 
menjaganya. Dengan demikian, baik Al‐Qur’an maupun Alkitab yang 
ada saat ini adalah asli. Kalau ada orang yang meragukan keaslian Al‐
Qur’an  ataupun  Alkitab  yang  ada  sekarang,  berarti  dia meragukan 
kebenaran ayat‐ayat Al‐Qur’an tersebut di atas. Dengan kata lain, dia 
meragukan  kebenaran Al‐Qur’an. Atau, dia meragukan  kemampuan 
Allah untuk menjaga kalimat‐kalimat (ketetapan) Nya. 

Sudah kita pelajari bahwa baik Hadist, Al‐Qur’an maupun Alkitab 
tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Dalam kenyataannya 
beberapa  isi  Hadist,  Al‐Qur’an  dan  Alkitab  terlihat  saling 
bertentangan.  Kadang‐kadang  perbedaannya  sangat menyolok.  Kita 
ambil  misalnya  beberapa  Hadist  yang  bertentangan  dengan  Al‐
Qur’an:  Didalam  Hadist  IV/57,62,69,299  ;  Hadist  VI/510,511 



21 
 

dikatakan bahwa pada saat penyusunan Surat‐surat Al‐Qur’an untuk 
menjadi kitab,  yaitu  setelah nabi Muhammad wafat, beberapa ayat 
Al‐Qur’an  telah  hilang  dan  beberapa  ayat  lain  dikeluarkan  atau 
dicabut dari Al‐Qur’an. Hadist bahkan mencatat bahwa ketika orang‐
orang  tertentu  (yang  menghafal  ayat)  meninggal,  maka  bagian‐
bagian  Al‐Qur’an  yang  hanya  diketahui mereka  juga  ikut  terkubur 
bersama mereka (Hadist VI/509). Pernyataan Hadist tersebut sangat 
bertentangan  dengan  pernyataan  Al‐Qur’an  yang  menekankan 
bahwa  Al‐Qur’an  diturunkan  langsung  dari  Allah,  tanpa  campur 
tangan    ataupun  sentuhan  tangan  manusia,  ditulis  langsung  oleh 
Allah  dengan  huruf  Arab  yang  sempurna,  tidak  ada  yang  bisa 
mengubahnya  termasuk  tidak  mungkin  ada  ayat  yang  hilang 
(bandingkan dengan Qs 13:37 ; 41:41,42 ; 85:21,22) . 

Kemudian  Hadist  V/96,97  mengisahkan  tentang  Khalif  Usman 
yang  berusaha  untuk menyatukan    Ayat‐ayat  dan  Surat‐surat  yang 
semula  tercerai‐berai  menjadi  isi  dan  bentuk  Al‐Qur’an  standard. 
Setelah Khalif Usman selesai menyatukan dan menyusunnya,  

…”Usman  mengirim  kepada  setiap  propinsi  satu  kitab  yang 
telah mereka  salin,  dan memerintahkan  agar  semua  naskah‐
naskah Al‐Qur’an yang lain, apakah dalam bentuk yang terbagi‐
bagi, atau yang lengkap, harus dibakar.”  

(lihat Hadist Shahih Bukhari VI/479) 

Timbul pertanyaan yang mengganggu pikiran. Ada berapa macam 
atau berapa  “versi” Al‐Qur’an pada  saat  itu? Mengapa ada naskah‐
naskah lain selain naskah Khalif Usman? Mengapa naskah‐naskah Al‐
Qur’an  yang  lain  tersebut  harus  dibakar?  Bukankah  naskah‐naskah 
yang lain itu disusun oleh bukan orang sembarangan, melainkan para 
sahabat Nabi  Muhammad seperti Ibnu Mas’ud, Ubai, Salim dan Ibnu 
Jabal? (Hadist V/96,97). Apa ada perbedaan diantara sesama naskah, 
baik  isinya  maupun  bentuknya,  sehingga  naskah‐naskah  selain 
naskah  Khalif  Usman  harus  dibakar?  Bukankah menurut  logikanya, 
kalau naskah‐naskah tersebut sama, tidak perlu dibakar? 

Yang mau kita  tekankan disini adalah bahwa pernyataan Hadist 
tersebut  bertentangan  dengan  pernyataan  Al‐Qur’an.  Hadist 



22 
 

menyingkapkan  bahwa  penyatuan  dan  penyusunan  kitab  Al‐Qur’an 
sangat kental ada unsur   pekerjaan  tangan manusia.  Sementara Al‐
Qur’an  menekankan  bahwa  Al‐Qur’an  sepenuhnya  ditulis  dan 
diturunkan  Allah  tanpa  ada  sentuhan  tangan manusia.  Bagaimana 
mungkin dapat terjadi perbedaan seperti itu antara Hadist dengan Al‐
Qur’an? 

Kemudian  Hadist  juga  bertentangan  dengan  Al‐Qur’an  terkait 
dengan  masalah  mukjizat  dan  keajaiban  yang  dibuat  oleh  Nabi 
Muhammad.  Berulang  kali  didalam  Al‐Qur’an  Nabi  Muhammad 
mengakui, baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung, bahwa dia 
tidak  dapat membuat mukjizat  atau  keajaiban  untuk membuktikan 
bahwa dia benar‐benar nabi Allah (lihat Al‐Qur’an Surat 13:7 ; 10:20 ; 
29:50  ;  17:90‐93).  Bahkan  dalam  Qs  17  Al‐Isra’  90‐93  Nabi 
Muhammad mengakui bahwa dia hanyalah manusia biasa dan  tidak 
dapat membuat mukjizat  atau  keajaiban  seperti  yang  dibuat  oleh 
para  nabi  atau  rasul  sebelum  dia.  Dia  hanyalah  seorang  manusia 
biasa  yang  tugasnya  hanyalah  memberi  peringatan.  Kadang  kala, 
seperti  yang  dikatakan  dalam  Qs  6  Al‐An’am  37,  karena  mungkin 
merasa  risih  akibat  terus  ditantang  untuk  membuat  mukjizat,  dia 
mengatakan bahwa sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu 
mukjizat, hanya saja orang‐orang tidak tahu (tidak ada saksi). Namun, 
secara keseluruhan,  tidak ada  satu ayatpun didalam Al‐Qur’an yang 
mencatat  mukjizat  yang  pernah  dibuat  oleh  Nabi  Muhammad. 
Namun  herannya,  setelah  Nabi  Muhammad  wafat,  begitu  banyak 
muncul  Hadist‐Hadist  yang  menceriterakan  bagaimana  Nabi 
Muhammad  membuat  mukjizat‐mukjizat.  Dapat  dicatat  beberapa 
diantaranya  :  Hadist  IV/830,831,832,  Hadist  V/208,209,210,211, 
Hadist  VI/387,388,389,390  dimana  dikatakan  bahwa  Nabi 
Muhammad  membelah  bulan  menjadi  dua  dengan  pedang 
dihadapan  orang  Mekkah  untuk  membuktikan  bahwa  dia  adalah 
benar  seorang  nabi  Allah  (lihat  juga  Hadist  Bukhari,  Muslim 
1784,1785,1786). Alangkah dahsyatnya mukjizat tersebut. Bulan yang 
begitu  besar  dan  begitu  jauh  dibelah menjadi  dua  bagian  dengan 
pedang.  Hanya  sayang  tidak  ada  penjelasan  selanjutnya mengenai 
siapa yang menyatukan kembali kedua belahan bulan tersebut. Tapi 
yang menjadi pertanyaan  yang  sangat mengganjal  adalah mengapa 
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Al‐Qur’an tidak mencatat peristiwa mukjizat yang sangat spektakuler 
tersebut?  Mukjizat  tersebut  sangat  dahsyat.  Mengapa  tidak 
dituliskan didalam Al‐Qur’an? Padahal kita tahu bahwa di sepanjang 
Al‐Qur’an  berkali‐kali Nabi Muhammad  ditantang  oleh  orang‐orang 
untuk  membuat  mukjizat    untuk  membuktikan  kenabiannya.  Dan 
disepanjang Al‐Qur’an dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dapat 
membuatnya.  Bahkan  dari  Qs.10  Yunus  20  kita  tahu  bahwa  Nabi 
Muhammad meminta  agar  orang‐orang  yang minta  bukti  itu  sabar 
menunggu,  dan  Nabi Muhammad  sendiripun mengakui  bahwa  dia 
juga  menanti‐nanti  dengan  penuh  harap  agar  Allah  melakukan 
mukjizat  lewat  tangannya.  Lalu,  kalau memang  benar  ada mukjizat 
sedahsyat  itu dibuat oleh Nabi Muhammad,  yaitu membelah bulan 
menjadi  dua,  masakan  tidak  ditulis  didalam  Al‐Qur’an?  Mengapa 
Hadist bisa begitu bertentangan dengan Al‐Qur’an? Bukankah Hadist 
dan  Al‐Qur’an  diilhamkan  oleh  Allah  yang  sama?  Lalu  yang  mana 
yang salah? Bukankah wahyu Allah tidak mungkin ada satupun yang 
salah? 

Masih  banyak  Hadist  lainnya  yang  mengisahkan  mukjizat‐
mukjizat  yang  dibuat  oleh  Nabi  Muhammad.  Misalnya  :  Nabi 
Muhammad  mendatangkan  hujan  selama  beberapa  hari  untuk 
mengakhiri  kemarau  panjang,  dan  kemudian  berdoa  agar  turunnya 
hujan tersebut diluar kota Medinah (Hadist Bukhari, Muslim 517); air 
wudhu  sebaskom  dibuatnya menjadi  banyak  sehingga  cukup  untuk 
ratusan  orang  (Hadist  Bukhari,  Muslim  1468),  dan  banyak  lagi 
mukjizat  lainnya.  Bagaimana  kita  tidak    jadi    bingung    melihat 
pertentangan antara Hadist dan Al‐Qur’an ? 

Selanjutnya  antara  Al‐Qur’an  dengan  Alkitab.  Apa  yang 
dikisahkan oleh Al‐Qur’an   dan beberapa Hadist mengenai    riwayat 
Isa  Al‐Masih  persis  sama  dengan  apa  yang  ditulis  Alkitab  (Injil) 
tentang Yesus. Namun  sangat mengherankan,  saat menulis  tentang 
akhir  hidup  Isa  Al‐Masih,  Al‐Qur’an  mengisahkannya  sangat 
bertentangan dengan Alkitab.  
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Mari kita  lihat dulu ayat‐ayat Al‐Qur’an   dan Hadist yang sejalan 
dengan ayat Alkitab : 

1. Menurut  Al‐Qur’an,  Isa  bin  Maryam  dilahirkan  oleh    seorang 
wanita bernama Maryam. Maryam seorang  gadis perawan yang 
selalu menjaga  kesucian  dan  kehormatannya, mendadak  hamil. 
Tanpa  melakukan  hubungan  seks  dengan  pria  manapun. 
Menurut Al‐Qur’an, Maryam hamil karena Allah menghembuskan 
Roh  Allah  ke  rahim  Maryam.  Isa  Al‐Masih  tidak  punya  ayah 
kandung manusia (Qs. 21 Al Al‐Anbiyaa 91). 

‐ Menurut  Alkitab,  Yesus  dilahirkan  oleh  seorang  wanita 
bernama  Maria.  Maria  seorang  gadis  perawan  yang  suci. 
Maria  hamil  mendadak  tanpa  melakukan  hubungan  seks 
dengan  pria  manapun.  Roh  Allah  turun  keatas  Maria  dan 
Mariapun hamil. Walaupun hamil, dia masih tetap perawan. 
Yesus tidak punya ayah kandung manusia  (Matius 1  : 18‐25, 
Lukas 1 : 26‐38). 

2. Menurut  Al‐Qur’an,  Isa  bin Maryam  adalah  Firman  Allah  atau 
Kalimat Allah yang menjadi manusia. Isa Al‐Masih dikandung oleh 
seorang perempuan bernama Maryam (Qs. 3 Ali Imran 45).  

‐ Menurut  Hadis  Anas  bin  Malik  hal.  72  Isa  Al‐Masih  itu 
sesungguhnya Roh Allah dan  Firman Allah. 

‐ Menurut Alkitab, Yesus adalah Firman atau Sabda Allah yang 
menjadi  manusia.  Agar  Yesus  lahir  sebagai  manusia,  Allah 
memakai rahim Maria (Yohanes 1:1, 14).  

3. Menurut  Al‐Qur’an,  Isa  Al‐Masih  merupakan  perkataan  yang 
benar  (Qs.  19 Maryam  34).  Al‐Qur’an  juga mengatakan  bahwa 
Isalah yang tahu serta yang dapat memberi penjelasan mengenai 
hari  kiamat,  serta  menunjukkan  jalan  yang  lurus  (Qs.  43  Az‐
Zukhruf 61,63).  

‐ Di  dalam  Alkitab,  Yesus  berkata  bahwa  Dialah  jalan  dan 
kebenaran  dan  hidup  .  Tidak  seorangpun  dapat  sampai 
kepada  Allah  kalau  tidak melalui  Dia  (Yohanes  14  :  6).  Di 
seluruh  isi kitab  Injil Yesus  sangat  sering dan  sangat banyak 
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menyingkapkan  rahasia  hari  kiamat  dengan   menggunakan 
berbagai ilustrasi.  

4. Menurut  Al‐Qur’an,  Isa  Putra  Maryam  mengadakan  mukjizat‐
mukjizat,    menyembuhkan  orang  yang  buta  dari  lahir, 
menyembuhkan orang‐orang sakit kusta,  menghidupkan kembali 
(dari kubur) orang yang telah meninggal dunia (Qs. 2  Al‐Baqarah 
253 , Qs. 5 Al‐Maa’idah 110). 

‐ Menurut Alkitab, Yesus mengadakan sangat banyak mukjizat, 
mulai dari menyembuhkan banyak orang yang buta dari lahir, 
menyembuhkan  orang‐orang  yang  tuli  dari  lahir, 
menyembuhkan  orang‐orang  lumpuh, mengusir  setan‐setan 
(memerintahkan  setan untuk pergi) dari banyak orang  yang 
kesurupan  ,  menyembuhkan  orang‐orang  sakit  kusta, 
membangkitkan  kembali  orang‐orang  yang  telah meninggal 
dunia,  bahkan  orang meninggal  yang  sudah  4  hari  dikubur 
(Matius 4 :  24, 9 : 35 , Lukas 4 : 40 , Yohanes 11 : 1‐44).  

5. Menurut  Al‐Qur’an,  Isa  Al‐Masih  datang  membawa  Injil    dan 
membenarkan hukum Taurat   yang telah ada sebelumnya (Qs. 3 
Ali Im’ran 48‐50). 

‐ Menurut  Alkitab,  Yesus  datang  membawa  Injil  dan 
menggenapi hukum  Taurat   dan  kitab para nabi  yang  telah 
ada sebelumnya (Matius 4:23, 5:17;Lukas 4:43) 

6. Menurut Hadis, pada hari kiamat,  Isa Putra Maryam akan  turun 
kembali sebagai Hakim yang Adil atau Imam Mahdi (Hadis nabi 1 
Kitab Al‐Iman 69, Hadis Bukhari dari Abu Hurairah jilid 2 hal. 256, 
Mutiara Hadis 2002 hal. 277‐288 cetakan ke‐11).  

‐ Menurut  Alkitab,  pada  hari  kiamat,  Yesus  akan  datang 
kembali sebagai Hakim, untuk  menghakimi orang yang hidup 
dan yang mati (Kisah 10 : 42, 2 Timotius 4 : 1) 

Ayat‐ayat Al‐Qur’an dan Hadist di atas mengisahkan Isa Al‐Masih 
persis  sama  seperti  yang  dituliskan  Alkitab.  Namun  cukup 
mengejudkan,  saat  Al‐Qur’an  menulis  tentang  akhir  hidup  Isa  Al‐
Masih, Al‐Qur’an meriwayatkannya sangat   berbeda dengan Alkitab. 
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Surat  4  An‐Nisaa’  157,158  menuliskan  bahwa  Isa  Al‐Masih  belum 
dapat  dipastikan mati  dibunuh. Al‐Qur’an mengatakan  bahwa  yang 
dibunuh atau disalibkan tersebut adalah seseorang yang diserupakan 
dengan  Isa. Al‐Qur’an katakan   Isa Al‐Masih  langsung diangkat Allah 
ke  surga. Padahal, Alkitab  jelas‐jelas mengatakan bahwa  Isa  (Yesus) 
mati dibunuh (disalibkan). Yesus mati dan dikuburkan. Pada hari yang 
ketiga Dia bangkit dari kematian dan 40 hari setelah  itu Dia naik ke 
surga. Peristiwa penyaliban dan kematian Isa (Yesus) disaksikan oleh 
sangat  banyak  orang  :  para  tentara  Romawi,  imam‐imam  agama 
Yahudi,  hampir  seluruh  penduduk  Yerusalem,  para  murid  dan 
keluarga  Yesus.  Peristiwa  penyaliban  tersebut  ditulis  oleh  banyak 
ayat  didalam  Alkitab  dan  ditulis  oleh  lebih  dari  satu  penulis  Injil 
(Matius 27, Markus 15, Lukas 23, Yohanes 19). 

Kalau  kita  simak,  Qs  4  An‐Nisa’  157  tersebut  sangat 
membingungkan.  Ayat  tersebut  mengatakan  ada  peristiwa 
pembunuhan  (penyaliban)  seseorang  yang  dilakukan  oleh  orang‐
orang Yahudi. Orang‐orang Yahudi  tersebut mengklaim bahwa yang 
mereka  bunuh  tersebut  adalah  Isa  Al‐Masih.  Lalu  dikatakan  bahwa 
sebenarnya mereka  ragu‐ragu mengenai  siapa  yang mereka  bunuh 
(salibkan).  Dikatakan  bahwa  yang  disalibkan  tersebut  adalah 
seseorang  yang  diserupakan  dengan  Isa.  Muncul  pertanyaan  : 
Mengapa Allah menyebutkan “orang yang diserupakan dengan Isa” ? 
Mengapa  Allah  tidak  menyebutkan  saja  siapa  nama  orang  yang 
disalibkan  itu? Kenapa Allah sepertinya tidak tahu atau seolah ragu‐
ragu  mengenai  siapa  yang  disalibkan  itu?  Bukankah  menurut  Al‐
Qur’an Allah  itu Maha Mengetahui  segala  sesuatu? Namun  seolah‐
olah  Allah  tidak  hadir  di  tempat  tersebut  pada  saat  peristiwa 
penyaliban  berlangsung.  Sungguh  ayat  tersebut  sangat 
membingungkan. 
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Selain mengenai riwayat akhir hidup Isa Al‐Masih, Al‐Qur’an juga 
mengandung  banyak  ayat  lainnya  yang  bertentangan  dengan  isi 
Alkitab. Beberapa diantaranya dapat kita lihat : 

 Al‐Qur’an dalam Surat 19 Maryam ayat 28 menyebutkan bahwa 
Maryam  (ibunya  Isa  Al‐Masih)  orangnya  sama  dengan Miryam 
(saudara  perempuan  Harun).  Sementara  dari  Alkitab  kita  tahu 
bahwa  kedua  orang  tersebut  adalah  dua  orang  yang  berbeda, 
yang hidup  pada  zaman  yang  berbeda. Miryam  adalah  saudara 
perempuan  kandung dari Harun dan Musa.  

 Menurut  Alkitab,  Miryam  dan  Harun  dan  Musa  hidup  pada 
zaman Mesir  dengan  Firaunnya  (Keluaran  15  :  20).  Bahkan  Al‐
Qur’an sendiri dalam Qs. 7 Al A’raaf 103‐137 menuliskan bahwa 
Harun  dan  Musa  hidup  pada  zaman  Mesir  dengan  Firaunnya. 
Sementara  Maryam  (ibunya  Isa)  hidup  di  zaman  imperium 
Romawi,  yaitu  pada  awal  tahun Masehi. Dari Alkitab  serta  dari 
pengetahuan  tentang  sejarah  dunia  kita  tahu  bahwa  selisih 
antara  zaman Mesir  dengan  zaman  Romawi  ada  ribuan  tahun. 
Jadi Maryam  (ibunya  Isa)  dengan Miryam  (saudara  perempuan 
Harun)  adalah  2  orang  yang  berbeda,  yang  hidup  pada  zaman 
yang  berbeda.  Sementara  Surat  19  Maryam  28  menyebutkan 
bahwa  kedua orang tersebut adalah orang yang sama. 

 Al‐Qur’an  berkata  bahwa  Zakaria  menjadi  bisu  3  (tiga)  hari 
sebagai  tanda  dari  Tuhan  saat  isterinya    mengandung  anak 
mereka  Yahya  (Qs.  21  Al‐Anbiyaa’  89,90).  Sementara  Alkitab 
mengatakan  Zakaria menjadi bisu  selama 9 bulan,  yaitu  selama 
masa kandungan isterinya (Lukas 1:20,22,64). 

 Al‐Qur’an dalam Surat 14 Ibrahim 37 dan Surat 2 Al‐Baqarah 125‐
127 mengatakan bahwa Ka’bah dibangun oleh Nabi Ibrahim saat 
Nabi  Ibrahim  tinggal  di Mekah.  Padahal  dari  Alkitab  kita  tahu 
bahwa  Nabi  Ibrahim  (Abraham)  tidak  pernah  pergi  ke  Mekah 
atau tinggal di Mekah, apalagi membangun ka’bah.   
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 Al‐Qur’an  dalam Qs.  61 Ash  Shaff  6 mengatakan  bahwa  Isa Al‐
Masih  berkata  bahwa  sesudah  Isa  akan  datang  seorang  rasul 
bernama Ahmad.  

Ayat  tersebut diperkuat oleh ayat Qur’an  lainnya, yaitu Qs. 7 Al 
A’raaf  157  yang menyebutkan  bahwa  didalam  Taurat  dan  Injil  ada 
tertulis mengenai seorang rasul atau nabi yang ummi (tidak bisa baca 
tulis) yang   akan muncul. Kalau kita memeriksa seluruh  isi  Injil serta 
perkataan  Isa  Al‐Masih  (Yesus)  didalam  Injil,  tidak  ada  kita  jumpai 
satu  ayatpun  yang  mengatakan  bahwa  sesudah  Isa  akan  datang 
seorang  rasul  bernama  Ahmad  ataupun  Muhammad.  Yang  ada 
adalah  bahwa  Isa  (Yesus)  mengatakan  bahwa  sesudah  Isa  akan 
datang Parakletos (Roh Suci atau Roh Kebenaran atau Penolong atau 
Penghibur) (Yohanes 14 : 16 ; 15 : 26 ; 16 : 13). Roh Suci akan diutus 
Allah  setelah  Isa  (Yesus)  kembali  ke  surga. Roh  Suci berwujud Ruh. 
Manusia tidak dapat melihat Nya karena wujudNya Ruh (Yohanes 14 : 
17). Roh  Suci atau Roh Kebenaran akan  turun dari  surga, dan akan 
berdiam  didalam  diri  pengikut  Isa  (Yohanes  14  :  16,17).  Isa  tidak 
pernah mengatakan bahwa   sesudah  Isa akan datang seorang   rasul 
bernama Ahmad atau Muhammad.  

Selanjutnya  mengenai  Qs.  7  Al  A’raaf  157  yang  menyebutkan 
tentang adanya seorang rasul atau nabi yang ummi  (tidak bisa baca 
tulis)  yang tertulis didalam Taurat dan Injil.  Dari Surat Al‐A’raaf kita 
tahu  bahwa  ayat  157  diucapkan  pada  zamannya  nabi Musa.  Kalau 
kita  telusuri  seluruh  Kitab  Taurat  dan  Injil,  tidak  ada  satu  ayatpun 
yang menyebutkan akan datang seorang rasul atau nabi yang ummi. 
Justru didalam Taurat, yaitu didalam Kitab Musa (Ulangan 18 : 15,18) 
Musa menyebutkan  akan  datang  seorang  Nabi  seperti Musa,  yang 
berasal  dari  antara  orang  Israel.  Allah  juga  bersabda  bahwa  Allah 
akan membangkitkan seorang Nabi dari  tengah‐tengah orang  Israel, 
dan Allah  akan   menaruh  Firman‐Nya di mulut Nabi  tersebut. Nabi 
yang  akan  datang  yang  dimaksud  adalah  Isa Al‐Masih  (Yesus)  yang 
berasal dari antara orang  Israel, bukan seorang rasul atau nabi yang 
ummi.  

Mengapa  ada  perbedaan  antara  isi  Alkitab  dengan  Al‐Qur’an 
seperti  yang  diuraikan  di  atas?  Bukankah  Al‐Qur’an  sendiri 
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mengatakan  bahwa  Al‐Qur’an  dan  Alkitab  diilhami  oleh  Allah  yang 
sama?  Mengapa  isi  keduanya  bisa  berbeda?  Apakah  salah  satu 
diantaranya ada yang telah diubah atau dipalsukan orang? Kita tahu 
bahwa  jawabannya  adalah  :  tidak.  Al‐Qur’an  sendiri    menjamin 
melalui  Surat  85 Al Buruuj 21,22 dan  Surat  6 Al An’aam 34 bahwa 
semua  perkataan‐perkataan  Allah  (yaitu  isi  Alkitab    maupun  Al‐
Qur’an)  tidak  mungkin  dirubah  orang  karena  Allah  sendiri  yang 
menjaganya. Kalau bisa dirubah orang, berarti Surat 85  : 21,22 dan 
Surat  6  :  34  tersebut  tidak  benar.  Konsekwensinya,  bisa‐bisa  Al‐
Qur’an didakwa tidak benar. 

Lalu,  mengapa  bisa  berbeda?  Apakah      perbedaan  tersebut 
terjadi dikarenakan Nabi Muhammad tidak bertanya terlebih dahulu 
kepada orang‐orang  yang  tahu  isi Alkitab? Misalnya, bertanya  lebih 
dulu kepada orang yang mengetahui  isi   Alkitab mengenai peristiwa 
penyaliban, kematian dan kebangkitan  Isa Al‐Masih?  Juga mengenai 
Miryam  (saudari Harun) yang  tidak  sama orangnya dengan Maryam 
(ibunya  Isa  Al‐Masih  )?  Bukankah  Al‐Qur’an  sendiri  telah 
memerintahkan bahwa kalau ada keraguan terhadap ayat‐ayat yang 
diterima  Nabi  Muhammad,  agar  Nabi  Muhammad  mengechek 
kebenarannya  dengan  cara  menanyakannya  kepada  orang‐orang 
yang  telah  membaca  Alkitab?  (lihat  Surat  10  Yunus  94).  Kalau 
keadaannya  sudah  seperti  ini,  siapa  yang  harus  dipersalahkan? 
Akhirnya,  dimana  kita  bisa  menemukan  jawaban  untuk  semua 
pertanyaan yang bertubi‐tubi ini? 
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API PENYUCIAN 
 
Surat 19 (Maryam) ayat 70‐72 berbunyi demikian: 

70. Dan kemudian Kami sungguh lebih mengetahui orang‐orang 
yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. 

71. Dan tidak ada seorangpun dari padamu, melainkan 
mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu 
kemestian yang sudah ditetapkan. 

72. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang‐orang yang 
bertakwa dan membiarkan orang‐orang yang zalim di dalam 
neraka dalam keadaan berlutut.  

Diantara  para  pakar  Islam  ada  perbedaan  dalam  mengartikan 
ayat‐ayat  di  atas.  Bagi  pakar  yang  mempercayai  adanya  api 
penyucian, ayat‐ayat tersebut diartikan sebagai berikut:  

Semua  orang  akan masuk  neraka,    baik  dia  orang  jahat,  orang 
kafir,  ataupun  orang  yang  bertakwa.  Hal  itu  sudah  merupakan 
ketetapan  Tuhan.  Hanya  saja,  seperti  yang  dikatakan  ayat‐ayat 
tersebut, bagi orang yang bertakwa akan ada pengecualian. Setelah 
menjalani masa hukuman neraka selama waktu tertentu, orang yang 
bertakwa  akan  diselamatkan. Api  neraka merupakan  api  penyucian 
baginya.  Sedangkan  orang‐orang  yang  zalim  akan  tetap  dibiarkan 
didalam neraka dalam keadaan berlutut.  

Pendapat  inilah  yang  mau  kita  pertanyakan.  Benarkah  bahwa 
semua  orang,  termasuk  orang‐orang  yang  bertakwa,  akan 
dimasukkan  ke  neraka  jahannam?    Kalau  begitu,  lalu  untuk  apa 
seseorang  berusaha  untuk  bertakwa  selama  hidupnya?  Bukankah 
tujuan  dia    bertakwa  seumur  hidup  adalah  agar  dia  selamat  dunia 
dan akhirat ?  Dia melakukan shalat lima waktu, shalat  setiap Jum’at, 
berpuasa  di  bulan Ramadhan,  naik  haji,  dan masih  banyak  lainnya. 
Apakah    upah  dari    semua  jerih  payah    itu  adalah    dimasukkan 
kedalam neraka? 

Masuk neraka itu sangat tidak enak. Entah jangka waktunya tidak 
terlalu  lama,  cukup  lama  ataupun  sangat  lama.  Semua  kita  tahu 
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bahwa tidak seorangpun sanggup menahankan rasa sakit api neraka. 
Tubuh  kita  dibakar  dan  api menyala  dari  tubuh  kita.  Apinya  tidak 
pernah  padam.  Rasa  sakitnya  tentu  tak  terkatakan  dengan  bahasa 
bumi.  Jeritan  serta  lolongan  yang  menyayat  hati  akan  terdengar 
terus‐menerus dari orang‐orang yang sekarat tetapi tidak mati‐mati. 

Siapa  yang  mau  dan  rela  masuk  neraka?  Tidak  seorangpun. 
Semua orang yang beragama dan   yang mempercayai ada surga dan 
ada neraka pasti  ingin menghindari   neraka. Tidak  terkecuali orang‐
orang jahat. Apalagi orang‐orang yang bertakwa. Semua merasa ngeri 
kalau sampai masuk neraka. 

Namun Surat 19 (Maryam) ayat 70‐72 diatas memastikan bahwa 
semua  orang,  termasuk  orang‐orang  yang  bertakwa  akan  masuk 
neraka. Semua akan mengalami dan merasakan kengerian  tersebut. 
Semua  akan  menjalani  siksaan  yang  maha  dahsyat.  Walaupun 
dikatakan  bahwa  akan  ada  pengecualian  bagi  orang‐orang  yang 
bertakwa,  namun  tetap  saja  berarti  bahwa  orang‐orang  yang 
bertakwa semua akan masuk neraka. 

Bagaimana  ini ?  Lalu apa gunanya kita bertakwa  selama hidup? 
Justeru  neraka  itu  yang  mau  kita  hindari  maka  kita  bertakwa. 
Nyatanya kita tetap akan dimasukkan juga ke sana. Soal berapa lama 
orang  yang  bertakwa  disiksa  dalam  neraka  yang  mengerikan 
tersebut, tidak ada penjelasan yang dapat dijadikan pegangan. Kapan 
orang bertakwa akan dikeluarkan dari api neraka   tidak begitu  jelas. 
Lalu,  orang  bertakwa  yang  seperti  apa  yang  akan  diselamatkan  
(ditarik) dari api?  

Seberapa besar bobot  ketakwaan  yang harus dimiliki  seseorang 
untuk diselamatkan? Kita tidak melihat ada petunjuk mengenai cara 
mengukurnya.   Apakah  yang  akan  diselamatkan  adalah  orang  yang 
setia  shalat  lima  kali  sehari?  Atau  setia  shalat  hari  Jum’at?  Atau 
berpuasa  di  bulan  Ramadhan? Atau  yang  telah  umroh  naik  haji  ke 
Mekah? Atau gabungan kesemuanya? Atau yang telah bertobat dari 
kebiasaan  dosanya  ?  Seperti misalnya  sudah meninggalkan  dosa  : 
judi,  zinah,  dusta,  mencuri,  korupsi,  iri  dan  dengki,  mendendam, 
membunuh,  pemarah,  penyembahan  berhala,  mabuk‐mabukan, 
fitnah, gossip atau menjelekkan orang lain, dll. 
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Mari  kita  mencoba  mencari  tuntunan  dari  Al‐Qur’an  maupun 
Hadist  .  Kita  lihat  hadits  Abu Hurairah  r.a  dimana  Rasulullah  SAW. 
bersabda, 

“Shalat  lima  waktu.  Ibadah  Jum’at  yang  satu  dengan  ibadah 
Jum’at  berikutnya.  Puasa  Ramadhan  yang  satu  dengan  puasa 
Ramadhan berikutnya. Itu semua merupakan penghapus dosa antara 
keduanya, selama dosa‐dosa besar dijauhi.”  

(HR.Muslim [233]). 

Lalu kita lihat Surat 4 (An‐Nisaa) ayat 31 : 

“Jika  kalian  menjauhi  dosa‐dosa  besar  yang  dilarang  kepada 
kalian niscaya Kami akan menghapuskan dosa‐dosa  kecil  kalian dan 
Kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia (surga).”  

(Qs. An‐Nisaa’ 4 : 31) 

Dikatakan  bahwa  orang  bertakwa  yang  akan    dimasukkan 
kedalam  surga  (berarti  yang  akan  ditarik  dari  api  neraka)  adalah 
orang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Jadi orang bertakwa 
yang  tidak  pernah  melakukan  dosa  besar  lah  yang  nantinya  akan 
dikeluarkan  atau  diselamatkan  dari  siksaan  neraka  yang    sedang 
dijalaninya. Sedangkan orang bertakwa yang pernah melakukan dosa 
besar akan tetap berada di neraka sampai selama‐lamanya, sekalipun 
dia  setia menjalankan  shalat  lima  kali  sehari,  shalat  setiap  Jum’at, 
berpuasa penuh  setiap bulan  Ramadhan  serta menunaikan    umroh 
haji ke Mekah. 

Sementara  itu,  yang mana  yang  termasuk dosa besar dan  yang 
mana  yang  tidak  termasuk  dosa  besar  juga  sangat  sulit  ditemukan 
pedomannya. 

Mari kita coba melihat kedua Hadist dibawah ini : 

“Hadis  riwayat  Abu  Hurairah  R.A.:  Dari  Rasulullah  SAW  bahwa 
beliau  bersabda:  Tidak  seorang  pun  di  antara  kalian  yang  akan 
diselamatkan  oleh  amal  perbuatannya.  Seorang  lelaki  bertanya: 
Engkau pun tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab: Aku 
juga tidak, hanya saja Allah melimpahkan rahmat‐Nya kepadaku akan 
tetapi tetaplah kalian berusaha berbuat dan berkata yang benar. 
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“Hadist  bersumber  dari  Jabir  :  ‘Aku  mendengar  Nabi  SAW 
bersabda: "Tak seorangpun diantara kalian dimasukkan oleh amalnya 
ke dalam surga dan  tidak pula diselamatkan dari neraka begitu pula 
aku, kecuali dengan rahmat dari Allah.” 

Kedua  Hadist  berbicara  mengenai  perbuatan  amal  dari  orang‐
orang  yang  bertakwa.  Dikatakan  bahwa  amal  perbuatan 
seseorangpun tidak dapat menolongnya selamat dari api neraka serta 
untuk masuk surga.  

Dua ayat Al‐Qur’an dibawah  ini terlihat cukup mengarah kepada 
tuntunan yang dibutuhkan :  

“kecuali  mereka  yang  telah  taubat  dan mengadakan 
perbaikan dan  menerangkan  (kebenaran),  maka  terhadap 
mereka  itulah Aku menerima  taubatnya dan Akulah Yang Maha 
Menerima taubat lagi Maha Penyayang”  

(QS. 2 :Al‐Baqarah160) 

“dan  (juga)  orang‐orang  yang  apabila  mengerjakan  perbuatan 
keji  atau menzalimi  diri  sendiri,  (segera) mengingat  Allah,  lalu 
memohon  ampunan  atas    dosa‐dosanya,  dan  siapa  (lagi)    yang 
dapat mengampuni dosa‐dosa    selain Allah? Dan mereka    tidak 
meneruskan perbuatan dosa  itu, sedang mereka mengetahui” 

(QS.3 Ali Im’ran135) 

Menurut  kedua  ayat  tersebut,  orang  yang  diampuni  dosanya 
adalah orang yang mau bertobat,   mau berubah,  lalu meninggalkan 
dosa‐dosa  yang  selama  ini  dilakukannya dan  tidak  lagi meneruskan 
melakukan  dosa‐dosa  tersebut.  Jadi,  orang  yang  akan  dikeluarkan 
dari neraka adalah orang yang bertakwa yang didalam hidupnya telah 
meninggalkan dan telah berhenti melakukan semua dosa yang biasa 
dilakukannya. 

Sangat berbeda dengan apa yang diajarkan Alkitab. Yohanes 3:18 
mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada  Isa Al‐Masih 
(Yesus) akan diselamatkan dan tidak akan turut dihukum.  

Pada  waktu  dia  percaya  kepada  Isa  Al‐Masih  (Yesus),  dia 
dipindahkan  dari  dalam  maut  (kematian  neraka)  ke  dalam  hidup 
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(keselamatan) (Yohanes 5:24). Sebaliknya, setiap orang yang berdosa, 
yang  belum  menerima  pengampunan  dosa,  tetap  akan  masuk 
kedalam neraka, dan akan dihukum di neraka kekal selama‐lamanya.  

Ajaran  Alkitab  sangat  jelas  dalam  hal  tuntunan  jalan 
keselamatan.  Orang  yang  percaya  kepada  Isa  Al‐Masih  (Yesus), 
dosanya akan dibasuh oleh darah Yesus yang ditumpahkan saat Yesus 
dibunuh di kayu  salib. Darah  tersebut memiliki kekuatan    ilahi yang 
luar  biasa  yang  dapat menghancurkan  tabiat  dosa  yang  ada  dalam 
diri  seseorang.  Darah  Isa  Al‐Masih  (Yesus)  juga memiliki  kekuatan 
ilahi  yang  luar  biasa  yang  dapat  mengubah  seseorang.  Seseorang 
diubah  sehingga  mampu  berhenti  dari  ketagihan  atau  kebiasaan 
berbuat  dosa.  Kekuatan  darah  tersebut memampukan  orang  untuk 
bertobat  serta  tidak  lagi  terus  melakukan  dosa‐dosa  yang  biasa 
dilakukannya (Matius 26 : 28 ; Efesus 1 : 7). 

Kalau kami menyimak apa yang diajarkan Alkitab dan Al Qur’an 
serta Hadist, kami menemukan sesuatu.Terasa ada perubahan bobot 
pesan Allah seiring dengan perjalanan waktu. Saat Allah mewahyukan 
Alkitab  (Injil),  Allah  begitu  jelas memberi  tuntunan mengenai  jalan 
yang  lurus  atau  jalan  keselamatan.  Allah  begitu  jelas mengatakan 
bahwa  barangsiapa  percaya  kepada  Isa  Al‐Masih  (Yesus),  orang 
tersebut  akan  menerima  anugerah  pengampunan  dosa  dan 
keselamatan. Allah begitu  jelas memberi  jaminan bahwa orang yang 
beriman  diampuni  dosa‐dosanya  dan  pasti  masuk  surga.  Justeru 
setelah  itu,  yaitu  kira‐kira  600  tahun  kemudian,  Allah  yang  sama 
mewahyukan hal yang berbeda melalui Al‐Qur’an. Didalam Al‐Qur,an 
tidak  lagi  terlihat pola Allah yang  semula, yaitu  tuntunan yang  jelas 
akan  jalan  yang  lurus.  Juga  tidak  terlihat  lagi  jaminan  keselamatan 
(pasti masuk surga) bagi orang beriman. Malahan sebaliknya, semua 
orang  beriman  (orang  yang  bertakwa)  pasti  masuk  neraka. 
Perubahan  pola  yang  Allah  lakukan  tersebut  sungguh  sangat 
membingungkan kami.  
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ORANG NASRANI BERKATA BAHWA ALLAH ADA 
TIGA, ALLAH BERANAK DAN ISA TUHAN 
 

Kita  sangat  sering  mendengar  umat  Muslim  menuduh  bahwa 
Tuhan  orang  Nasrani  ada  tiga.  Tuduhan  tersebut  sebenarnya 
didasarkan  pada  beberapa  ayat  Al‐Qur’an.  Mari  kita  coba  lihat 
beberapa dari ayat‐ayat tersebut: 

73.  Sesungguhnya  kafirlah  orang‐orang  yang  mengatakan: 
"Bahwasanya  Allah  salah  seorang  dari  yang  tiga",  padahal 
sekali‐kali  tidak ada Tuhan  selain dari Tuhan Yang Esa.  Jika 
mereka  tidak  berhenti  dari  apa  yang mereka  katakan  itu, 
pasti orang‐orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa 
siksaan yang pedih. 

74.  Maka mengapa mereka  tidak  bertaubat  kepada  Allah  dan 
memohon  ampun  kepada‐Nya  ?.  Dan  Allah  Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.  

75.  Al Masih  putera Maryam  itu  hanyalah  seorang  Rasul  yang 
sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan 
ibunya  seorang  yang  sangat  benar,  kedua‐duanya  biasa 
memakan  makanan.  Perhatikan  bagaimana  Kami 
menjelaskan  kepada  mereka  (ahli  kitab)  tanda‐tanda 
kekuasaan  (Kami),  kemudian  perhatikanlah  bagaimana 
mereka berpaling (dari memperhatikan ayat‐ayat Kami itu). 

(Qs. 5 Al Maa’idah 73‐75) 

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 mengatakan maka tentulah 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 

(Qs. 5 Al Maa’idah 116) 
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Ayat‐ayat  tersebut menimbulkan  kesan  bahwa  didalam  Alkitab 
(Kitab Suci umat Nasrani) ataupun  Injil ada ayat yang menyebutkan 
bahwa  orang  Nasrani  Allahnya  ada  tiga.  Atau  setidaknya  ada  ayat 
didalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Allah atau Tuhan  itu ada 
tiga. Berdasarkan ayat‐ayat Al‐Qur’an di atas, ataupun ayat‐ayat  lain 
yang  sejajar  dengan  ayat‐ayat  tersebut,  umat  Muslim  menuduh 
bahwa umat Nasrani memiliki Tuhan lebih dari satu, yaitu tiga. 

Hal ini sangat membingungkan kami. Kalau kita baca dengan teliti 
seluruh isi Injil maupun Alkitab lengkap, tidak ada satu ayat pun yang 
menyebutkan  bahwa  Alah  atau  Tuhan  itu  ada  tiga.  Ataupun  yang 
menyebutkan bahwa umat Nasrani itu memiliki tiga Tuhan. Atau juga 
yang  menyebutkan  bahwa  Isa  dan  ibunya  kedua‐duanya  adalah 
Tuhan. Malahan didalam Alkitab  sangat  tegas disebutkan oleh nabi 
Musa maupun oleh Isa Al‐Masih bahwa Allah itu Esa atau Satu.  

(Musa berkata) Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, 
TUHAN itu esa! 

(Ulangan  6 : 4) 

Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang 
Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 

(Markus 12 : 29) 

Darimana  ayat‐ayat  Qs.  5  Al  Maa’idah  73‐75,  116  tersebut 
diturunkan?  

Bagaimana bisa ada pengilhaman didalam Al‐Qur’an menyangkut 
isi Injil (Alkitab), sementara hal tersebut tidak benar‐benar ada dalam 
Injil (Alkitab)?  

Bukankah  Al‐Qur’an  mengatakan  bahwa  Alkitab  maupun  Al‐
Qur’an  kedua‐duanya  diilhamkan  oleh  Allah  yang  sama?  (Qs  2  Al‐
Baqarah 136).  

Bukankah Al‐Qur’an  sendiri mengklaim bahwa Al‐Qur’an  adalah 
kelanjutan  dari  Alkitab  yang membenarkan  isi  Alkitab  ?  (Qs  46  Al‐
Ahqaf 12).  

Bukankah Al‐Qur’an sendiri menjamin bahwa semua kalimat atau 
ketetapan  Allah  yang  ada  didalam  Al‐Qur’an maupun  Alkitab  tidak 
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mungkin ada yang dapat merubah atau mendustakannya? (Qs. 85 Al‐
Buruj 21,22 dan Qs. 6 Al‐An’am 34).  

(Hal  ini  sudah  pernah  kita  bahas  panjang‐lebar  sebelumnya 
dalam buku ini pada bagian yang berjudul : BEBERAPA PERBEDAAN 
ANTARA ISI HADIST, AL-QUR’AN SERTA ALKITAB – hal 17).  

Bagaimana  Al‐Qur’an  bisa  mengatakan  bahwa  umat  Nasrani 
memiliki  tiga  Tuhan  sedangkan  hal  tersebut  tidak  pernah  tertulis 
dalam Alkitab?  

Bagaimana  Al‐Qur’an  bisa  mengatakan  bahwa  umat  Nasrani 
menyebutkan  Allah  itu  ada  tiga  sementara  di  Alkitab  hal  tersebut 
tidak ada?  

Bagaimana  kami  tidak  jadi bingung melihat  ayat‐ayat Al‐Qur’an 
tersebut? 

Memang didalam Matius 28 : 19,20 Isa (Yesus) memberi perintah 
untuk membaptis orang percaya baru didalam nama Bapa, Anak dan 
Roh Kudus. Maksudnya adalah  : membaptis didalam nama Allah,  Isa 
(Yesus)  dan  Roh  Suci. Namun  hal  tersebut  tidak  ada  hubungannya 
sedikitpun  dengan  pengertian  bahwa  Allah  umat  Nasrani  ada  tiga. 
Kalaupun  didalam  Alkitab  ada  Allah,  ada  Isa  (Yesus)  dan  ada  Roh 
Kudus  (Roh Allah),  itu bukan masalah. Bukankah didalam Al‐Qur’an 
ketiga‐tiganya juga ada?  

Mari kita bandingkan apa yang dikatakan Al‐Qur’an dan apa yang 
dikatakan Alkitab mengenai ketiganya:  

Di  dalam  Al‐Qur’an,  kita mengenal Allah  sebagai  sang  Pencipta 
langit dan bumi dengan  segala  isinya. Lalu dikenal ada Firman Allah 
atau  Kalimatullah.  Firman Allah  atau  Kalimatullah  itu melekat pada 
Allah  dan  sederajat  dengan  Allah.  Kita  tidak  dapat  mengatakan 
bahwa  Kalimatullah  lebih  rendah  dari  Allah.  Kita  tidak  dapat 
membeda‐bedakan  diantara  keduanya  dengan  berkata  bahwa  kita 
mau menghormati dan mengagungkan Allah namun  kita  tidak mau 
menghormati atau menjunjung FirmanNya atau Kalimatullah. Firman 
Allah  sederajat  dengan Allah.  Firman Allah  atau  Kalimatullah  itulah 
yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Lalu Qs. 3 Ali Imran 
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45  mengatakan  bahwa  Firman  Allah  atau  Kalimatullah  telah 
menjelma (nuzul) menjadi manusia yaitu Al‐Masih Isa Putra Maryam.  

45.  (Ingatlah),  ketika  para malaikat  berkata,  "Wahai Maryam, 
sesungguhnya  Allah  menyampaikan  kabar  gembira 
kepadamu  tentang  sebuah  kalimat  (firman) dari‐Nya,  (yaitu 
seorang  putra),  namanya  Al  Masih  Isa  putera  Maryam, 
seorang  terkemuka  di  dunia  dan  di  akhirat  dan  termasuk 
orang‐orang yang didekatkan (kepada Allah), 

(Qs 3 Ali Imran 45) 

Hal tersebut didukung  pula oleh Hadist berikut : 

Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya.  
”Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu” 

(Hadist Anas bin Malik hal. 72) 

Lalu  didalam  Al‐Qur’an  juga  dikenal  adanya  Roh  Suci  atau  Ruh 
Allah, misalnya  dalam Qs.  19 Maryam  17.  Jadi Al‐Qur’an mengenal  
juga adanya Allah, adanya Isa Al‐Masih dan adanya Ruh Allah.  

“maka  ia mengadakan  tabir  (yang melindunginya) dari mereka; 
lalu Kami mengutus  roh Kami kepadanya, maka  ia menjelma di 
hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna “ 

(Qs 19 Maryam 17) 

Dalam Alkitab dikenal adanya Allah  sebagai pencipta  langit dan 
bumi  dan  segala  isinya.  Lalu  adanya  Firman  Allah.  Firman  Allah 
melekat dan  sederajat dengan Allah  (Yohanes 1  : 1,2). Firman Allah 
itulah  yang  telah  menciptakan  langit,  bumi  dan  segala  isinya 
(Yohanes 1  : 3). Lalu dikatakan bahwa Firman Allah  telah menjelma 
menjadi manusia, yaitu Isa Al‐Masih (Yesus) (Yohanes 1 : 14). Alkitab 
juga menyebutkan adanya Roh Allah (Roh Kudus) (Yohanes 16 : 13).  

Baik Al‐Qur’an maupun Alkitab sama‐sama menyebutkan adanya 
Allah, adanya Isa Al‐Masih dan adanya Roh Allah. Jadi menurut kami 
tidak ada masalah kalau Alkitab menyebutkan ada ketiga‐ketiganya. 
Yang  pasti,  tidak  ada  satu  ayatpun  didalam  Alkitab  atau  Injil  yang 
menyebutkan  bahwa  Allah  itu  lebih  dari  satu,  apalagi  sampai  tiga. 
Yang ada justru Alkitab menyebutkan bahwa Allah itu Esa atau Satu. 
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Lalu  kami melihat  ada  tuduhan  lain  dari  umat Muslim  kepada 
umat  Nasrani.  Umat Muslim menuduh  bahwa  umat  Nasrani  tidak 
menghormati  Allah,  bahkan  menghujat  Allah  dengan  mengatakan 
bahwa Allah beranak.  Tuduhan  tersebut didasarkan pada beberapa 
ayat Al‐Qur’an, antara lain : 

116. Mereka  (orang‐orang  kafir)  berkata:  "Allah  mempunyai 
anak". Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di 
bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada‐Nya.  

(Qs. 2 Al Baqarah: 116) 

68.   Mereka  (orang‐orang  Yahudi  dan  Nasrani)  berkata:  "Allah 
mempunyai  anak."  Maha  Suci  Allah;  Dia‐lah  Yang  Maha 
Kaya; kepunyaan‐Nya apa yang ada di langit dan apa yang di 
bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah 
kamu  mengatakan  terhadap  Allah  apa  yang  tidak  kamu 
ketahui? 

(Qs. 10 Yunus: 68) 

35.   Tidak  layak  bagi  Allah  mempunyai  anak,  Maha  Suci  Dia. 
Apabila  Dia  telah  menetapkan  sesuatu,  maka  Dia  hanya 
berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.  

(Qs. 19 Maryam: 35) 

91.   Allah sekali‐kali tidak mempunyai anak, dan sekali‐kali tidak 
ada tuhan (yang lain) beserta‐Nya, kalau ada tuhan beserta‐
Nya, masing‐masing tuhan itu akan membawa makhluk yang 
diciptakannya,  dan  sebagian  dari  tuhan‐tuhan  itu  akan 
mengalahkan  sebagian  yang  lain. Maha Suci Allah dari apa 
yang mereka sifatkan itu,  

(Qs. 23 Al Mu’minuun: 91) 

171.   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‐rasul‐Nya  dan 
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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  menjadi 
Pemelihara.  

(Qs. 4 An Nisaa’: 171) 

Ayat‐ayat Al‐Qur’an di atas menuduh kaum Nasrani mengatakan 
bahwa Allah mempunyai Anak dan itu dipandang sebagai menghujat 
Allah  karena  menghina  kesucian  Allah.  Sangat  kental  adanya 
pemahaman  bahwa  dengan  menyebutkan  Allah  mempunyai  Anak 
berarti  bahwa  Allah  dituduh  melakukan  perbuatan  yang  tidak 
senonoh yang bersifat jasmaniah sehingga berbuah anak lahir. 

Apa yang sebenarnya Alkitab katakan mengenai hal ini?  

Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Allah punya Anak akibat 
hubungan  secara  jasmaniah,  yaitu  Isa  Al‐Masih  (Yesus).  Isa  (Yesus) 
adalah  Firman  Allah  yang  menjelma  jadi  manusia  (Al‐Qur’an  dan 
Hadist  sama‐sama mengatakan  begitu  juga).  Alkitab meriwayatkan 
bagaimana proses kehamilan Maria hingga kelahiran Isa (Yesus). Roh 
Allah turun ke atas Maria dan kuasa Allah menaungi Maria dan Maria 
menjadi  hamil  oleh  kuasa  Roh  Allah  (Matius  1:18  ;  Lukas  1:35). 
Sebenarnya Al‐Qur’an juga menjelaskan peristiwa kehamilan Maryam 
dan  kelahiran  Isa  sama  seperti  yang  disebutkan  Alkitab  tersebut. 
Allah  menghembuskan  Ruh  Allah  kedalam  tubuh  Maryam  dan 
Maryam menjadi hamil oleh kekuasaan Allah (Qs. 21 Al Anbiyaa’ 91).  

91.  Dan  (ingatlah  kisah)  Maryam  yang  telah  memelihara 
kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh 
dari  Kami  dan  Kami  jadikan  dia  dan  anaknya  tanda 
(kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam. 

(Qs 21 Al Anbiyaa’ 91) 

Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya. 
”Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu” 

(Hadist Anas bin Malik hal. 72) 
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Jadi Alkitab tidak pernah mengatakan Allah melakukan hubungan 
secara  jasmani  sehingga  Isa  lahir.  Kalau  begitu  mengapa  didalam 
Alkitab Isa (Yesus) disebut Anak Allah? Isa disebut Anak Allah karena 
malaikat Gabriel sendiri yang mengatakannya (Lukas 1 : 31‐35). 

Bahkan  suara  yang  terdengar  dari  surga  juga  mengatakan 
demikian  (Markus 9  : 7; Matius 3  : 17). Herannya,  setan‐setan atau 
ruh‐ruh jahat juga dapat mengenal siapa yang berada di dalam sosok 
Isa (Yesus). Setan atau ruh tersebut mengenal Isa sebagai Anak Allah 
(Lukas 4 : 41). 

31  Sesungguhnya  engkau  akan  mengandung  dan  akan 
melahirkan  seorang  anak  laki‐laki  dan  hendaklah  engkau 
menamai Dia Yesus. 

32  Ia  akan menjadi  besar  dan  akan  disebut  Anak  Allah  Yang 
Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada‐
Nya takhta Daud, bapa leluhur‐Nya, 

34  Kata  Maria  kepada  malaikat  itu:  "Bagaimana  hal  itu 
mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 

35  Jawab  malaikat  itu  kepadanya:  "Roh  Kudus  akan  turun 
atasmu  dan  kuasa  Allah  Yang Mahatinggi  akan menaungi 
engkau;  sebab  itu  anak  yang  akan  kaulahirkan  itu  akan 
disebut kudus, Anak Allah.  

(Lukas 1 : 31‐35) 

7  Maka  datanglah  awan menaungi mereka  dan  dari  dalam 
awan  itu  terdengar  suara:  "Inilah  Anak  yang  Kukasihi, 
dengarkanlah Dia."  

(Markus 9:7) 

41   Dari banyak orang keluar juga setan‐setan sambil berteriak: 
"Engkau adalah Anak Allah." Lalu Ia dengan keras melarang 
mereka  dan  tidak  memperbolehkan  mereka  berbicara, 
karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias  

(Lukas 4 : 41) 

Yang  terakhir yang mau kami bicarakan dalam bagian  ini adalah 
keberatan umat Muslim terhadap umat Nasrani karena umat Nasrani 
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mengatakan bahwa  Isa  (Yesus) adalah Tuhan. Sementara bagi umat 
Muslim, Isa Al‐Masih adalah seorang nabi, yaitu nabi yang ke‐24. 

Penyebutan istilah Tuhan bagi Isa (Yesus) didalam Alkitab berasal 
dari  kata  “kurios”  yang  artinya  :  Tuan  atau  Penguasa.  Ini  berbeda 
dengan kata  “Kurios” yang  sering digunakan untuk menyebut Allah. 
Disebabkan  semua  pengorbanan  yang  telah  dilakukan  Isa  (Yesus), 
Allah  sangat meninggikan  Isa  dan mengaruniakan  kepadanya  gelar 
sekaligus posisi Penguasa atas segala sesuatu, baik yang ada di surga 
maupun di bumi.  

9  Itulah  sebabnya  Allah  sangat  meninggikan  Dia  dan 
mengaruniakan kepada‐Nya nama di atas segala nama, 

10  supaya dalam nama Yesus bertekuk  lutut segala yang ada di 
langit  dan  yang  ada  di  atas  bumi  dan  yang  ada  di  bawah 
bumi, 

11  dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi 
kemuliaan Allah, Bapa! 

(Filipi 2:9‐11) 

Kalau  kita  menyimak  apa  yang  dikatakan  oleh  Al‐Qur’an  dan 
Hadist, sebenarnya cukup banyak ayat Al‐Qur’an maupun Hadist yang 
memperlihatkan  bahwa  status  maupun  posisi  Isa  Al‐Masih  adalah 
sangat tinggi, bahkan merupakan Penguasa. 

Kita lihat dan kita bahas beberapa diantaranya: 

61  Dan  sesungguhnya  Isa  itu  benar‐benar  memberikan 
pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu 
ragu‐ragu  tentang  kiamat  itu  dan  ikutilah  Aku.  Inilah  jalan 
yang lurus. 

(Qs. 43:61), (terjemahan lama) 
”Wa  innahu  la’ilmul  lis‐sa’ati  fa  la  tamtarunna  biha 
wattabi’un, haza siratum mustaqim” 

(Qs. 43 Az‐Zukhruf: 61) 

Siapa yang mengetahui hari kiamat?  

Siapa yang memiliki pengetahuan tentang hari kiamat?  
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Menurut Qs. 33 Al‐Ahzab 63,  yang punya pengetahuan  tentang 
hari  Kiamat  adalah Allah. Namun Qs.43 Az‐Zukhruf  61 mengatakan 
bahwa Isa Al‐Masih memiliki pengetahuan atau mengetahui  tentang 
hari kiamat. 

(Ingatlah),  ketika  Allah  berfirman:  "Hai  Isa,  sesungguhnya  Aku 
akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat 
kamu  kepada‐Ku  serta  membersihkan  kamu  dari  orang‐orang 
yang kafir, dan menjadikan orang‐orang yang mengikuti kamu di 
atas orang‐orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya 
kepada  Akulah  kembalimu,  lalu  Aku  memutuskan  diantaramu 
tentang hal‐hal yang selalu kamu berselisih padanya” 

(Qs. 3  Ali Imran 55) 

Siapakah  yang  akan  dipisahkan  dari  orang‐orang  kafir  dan 
dijadikan  diatas  orang‐orang  kafir?  Jawabnya  :  para  pengikut  Isa. 
Kalau  begitu  apakah  pengikut  Isa  adalah  orang  kafir?  Jawabnya  : 
tidak.  Pengikut  Isa  dipisahkan  dari  orang‐orang  kafir.  Lalu  siapa  itu 
orang‐orang  kafir?  Jawabnya  adalah  :  orang‐orang  diluar  pengikut 
Isa. 

(Ingatlah),  ketika  para  malaikat  berkata:  “Wahai  Maryam, 
Sesungguhnya  Allah  menyampaikan  kabar  gembira  kepadamu 
tentang sebuah kalimat (firman) dari‐Nya, (yaitu seorang putra), 
namanya  Al‐Masih  Isa  putra  Maryam,  seorang  terkemuka  di 
dunia dan di akhirat, dan termasuk orang‐orang yang didekatkan 
(kepada Allah) 

(Qs. 3 :Ali ‘Imran 45) 

Siapakah  yang  berkuasa  di  dunia  dan  di  akhirat?  Jawabannya 
tentu saja Allah. Namun Qs. 3 Ali Imran 45 mengatakan bahwa Isa Al‐
Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. 

Qs.  3  Ali  Imran  45  juga memberitahu  kita  bahwa  Isa  Al‐Masih 
adalah  Kalimatullah  yang  menjelma  (nuzul)  menjadi  manusia. 
Pernyataan ini didukung oleh Hadist berikut : 

Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya.  
”Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu” 

(Hadist Anas bin Malik hal. 72) 
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Di  penghujung  hidup  nabi  Muhammad,  beliau  berdoa  kepada 
Allah sebagaimana yang tertulis dalam Hadist di bawah ini : 

“Wahai  Tuhan!  Ampunilah  saya!  Kasihanilah  saya  dan 
hubungkanlah  saya  dengan  Teman  yang  Maha  Tinggi  (Isa  Al‐
Masih) 

(Hadist Shahih Bukhari 1573) 

Dalam  hadist  di  atas,  nabi  Muhammad  menyebut  Isa  sebagai 
Teman  Yang Maha  Tinggi.   Di  hadist    itu  status  serta  posisi  Isa Al‐
Masih adalah  : Yang Maha Tinggi. Rasullulah memohon agar setelah 
dia wafat, dia dibawa kepada Isa atau dijinkan bertemu dengan Isa. 

Bersabda  Muhammad  SAW.  “Demi  Allah,  sungguh  Isa  Putra 
Maryam akan turun (datang) selaku Hakim yang Adil” 

(Hadist Muslim Jilid 1 hal. 76) 

Bagaimana halmu apabila Isa putra Maryam turun dan iman dari 
kamu 

(Hadist Bukhari dari Abu Huraihah jld. 2 hal. 256) 

Isa Almasih akan turun menjadi hakim yang adil. 
(Hadist nabi 1 kitab Al‐Iman 69) 

Tidak ada Imam Mahdi selain Isa Putra Maryam  
”Laa mahdia illa isabnu Maryama” 

(Hadist Ibnu Majah)  

Kalau  kita  simak,  semua  ayat  Al‐Qur’an  serta  Hadist  di  atas 
sangat kental menggambarkan status dan posisi  Isa‐Almasih sebagai 
Penguasa  yang  sangat  tinggi,  bahkan  Yang Maha  Tinggi.  Al‐Qur’an 
dan Hadist mengatakan  :  Isa mengetahui hari kiamat,  Isa terkemuka 
di dunia dan di akhirat,  Isa  itu   adalah Kalimatullah  yang menjelma 
menjadi  manusia,    Isa  merupakan  (Teman)  Yang  Maha  Tinggi, 
pengikut Isa dipisahkan dan diangkat diatas orang‐orang kafir dan Isa 
akan datang (turun) dari surga pada hari Kiamat sebagai Imam Mahdi 
atau Hakim Yang Adil.  

Dapat  kita  lihat  bahwa  Al‐Qur’an  dan  Hadist  sendiri 
menggambarkan  Isa  sebagai  Penguasa di dunia dan di  akhirat  atau 
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sama dengan  istilah “kurios” yang digunakan   oleh  Injil atau Alkitab 
saat menyebutkan ke‐Tuhanan Isa (Yesus). 

Dari  semua  uraian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  semua  tuduhan 
umat  Islam  selama  ini  terhadap umat Nasrani  ternyata  tidak punya 
dasar  yang  kuat.  Justeru  semua  tuduhan  tersebut  membuat  kami 
bingung.  Timbul  kesan,  seolah‐olah  ayat‐ayat  Al‐Qur’an  tersebut 
ditulis  oleh  seorang  penulis  yang  pemahamannya  terhadap  isi  Injil 
ataupun Alkitab sangat kurang atau minim.  

Bagaimana hal tersebut dapat terjadi?  

Bukankah  Al‐Qur’an  sendiri  berkata  bahwa  Allah  yang 
mewahyukan Al‐Qur’an  adalah Allah  yang  sama  dengan Allah  yang 
mewahyukan Alkitab?  

Dan  bahwa  tidak  ada  yang  dapat  mengubah  ataupun 
mendustakan ayat‐ayat Al‐Qur’an maupun Alkitab?  

Bagaimana bisa terjadi perbedaan yang begitu besar?  

Seolah‐olah Allah lupa atau tidak Maha Mengetahui.  

Atau seolah‐olah Allah  tidak konsisten didalam pernyataan atau 
wahyu‐Nya. 



  
ii 

KATA PENUTUP 
 

Seperti  yang  telah  kami  utarakan  sebelumnya  didalam  Kata 
Pengantar  buku  ini,  isi  buku  kecil  ini merupakan  hasil  penelaahan 
kami  terhadap  Al‐Qur’an  dan  Hadist,  dimana  kadang‐kadang  kami 
bandingkan  dengan  Alkitab.  Penelaahan  tersebut  kami  lakukan 
semata‐mata  hanya  untuk  mencari  tahu  bagaimana  isinya  dan 
bagaimana ajarannya. Penelaahan harus kami lakukan disebabkan itu 
menyangkut nasib kekal    teman kami dan kami. Teman kami diajak 
oleh  sang Da’i untuk berpindah agama, dari agama Kristen menjadi 
agama Islam. 

Kalaupun ada cukup banyak pertanyaan atau kebingungan yang 
kami  alami  selama  penelaahan,  sedikitpun  tidak  ada maksud  kami 
untuk  mengolok,  merendahkan,  melecehkan,  menodai, 
mengabaikan, menyalahgunakan  ataupun memfitnah  ajaran  agama 
Islam maupun  Kristen.  Kalaupun  kami  tidak  cukup  terampil  dalam 
memilih  kata‐kata  yang  bijaksana  untuk  mencegah  terjadinya 
kesalahpahaman,  kami mengaku  bahwa  kami  tidak  punya maksud 
buruk. Kalau ada kata‐kata tak bijak yang mungkin kurang berkenan 
di  hati  pembaca,  dengan  segala  kerendahan  hati  kami  mohon 
dimaafkan. 

Kami  juga mencoba  untuk  berpikir  positif  dengan menganggap 
bahwa baik  ajaran  agama  Islam maupun  agama Kristen merupakan 
ajaran yang sudah sangat teruji untuk kurun waktu yang sangat lama. 
Karena  itu  kami  berpandangan  bahwa  kedua‐duanya  tentu  tidak 
berkeberatan  untuk  ditelaah  atau  diuji  secara  ilmiah  dan  logis. 
Kebenaran  yang  sejati  akan  siap  dan  tahan  untuk  diuji  dari  arah 
manapun atau dari segi apapun. 

Kami  tulis  buku  ini  untuk menjadi  bahan masukan  bagi  teman‐
teman  satu  daerah  kami  yang  sangat  ingin  mengetahui  hasil 
penelaahan kami. Kami  juga berharap bahwa akan ada saudara atau 
sahabat  yang  sangat  paham  dan  pakar  di  bidang  ini  yang  dapat 
menolong  kami  menjawab  berbagai  pertanyaan  dan  kebingungan 
kami, dimana tentu dengan cara ilmiah dan logis. 


