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Pada tahun 1933, kira-kira pada pertengahan abad ke-14 hijri, telah
berlangsung peristiwa besat dalam bidang keagamaan. Peristiwa itu ialah
perdebatan di antara Pembela Islam (kemudiari menjadi Persatuan Islam)
dan Ahmadiyah Qadian (kemudian menjadi Jema'at Ahmadiyah Indo
nesia). Perdebatan itu diselenggarakan menurut cara-cara yang tertib,
hampir-h.ampir menyerupai simposium modem.

Majalah Tempo (21 September 1974) menulis bahwa perdebatan
itu teIjadi pada " ... zaman ketika kebebasan mimbar terbuka penuh ...
Bahkan boleh dipastikan ia lebih aktuil di masa-masa tersebut dibanding
sekarang, ketika sudah begitu banyak soal-soal yang lebih merebut rninat
umat beragama. "

Tetapi temyata keaktuilan persoalan yang dibahas dalam perdebatan
itu tidak mereda, sampai kepada permulaan a»ad barn hijri. Bahkan
justru pada permulaan abad bam hijri ini perdebatan itu sen:takin me
narik. Karena permulaan abad hijri dalam agama Islam meJ1lpunyai kaitan
dengan suatu ajaran penting.

Dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan itu kami menerbitkan
cetak ulang dari buku itu. Tetapi cetak ulang ini betul-betul sesuai dengan
isinya dengan ejaan yang telah disempurnakan. Tambahan hanya kata
pengantar ini saja. Sedangkan selebihnya adalah cermin sejati dari cetakan
tahun 1933 itu.

Pendebat dari pihak Pembela Islam ialah Ustadz A. Hassan (1887 
]958). Sedangkan dari pihak Ntmadiyah ialah Maulwi Rahmat Ali H.A.
O.T. (1893 - ]958) dan Maulwi Abubakar Ayyub (1906 - 1972).

A. HASSAN RAHMAT ALI HAOT ABUBAKAR AYYUB HA



Untuk memudahkan bagi para pembaca mengikuti isi buku ini kami
berikan arti beberapa istilah yang dipergunakan di waktu dulu.

OFFICIEEL
VERSLAG DEBAT

antara

Harapan kami mudah-mudahan para pembaca yang mulia memperoleh
kebenaran dengan membaca buku ini. -

adviseur voor Inlandsche zaken =penasehat Pemerintah untuk
urusan Bumi putera

persoonlijk = secara pribadi
boei =penjara

Sipatahunan
Sumangat
Sikap
Adil
Siang Po
Jawa Barat
Bintang Timur
Pe~dangan

Sin Po.

Malam Pertama

Pembela Islam dan Ahmadiyah Qadian

Wakil-waldl Perkumpulan:
Al·Islarniyah
Al·Islamiyah Mr. Comelis
Pemuda Muslim Indonesia
Persatuan Islam Bandung
Ahmadiyah Qadian Cabang Cepu.
Ahmadiyah Qadian Cabang Bogor
Ahmadiyah Qadian Cabang Padang
Persatuan Islam Garut.
Persatuan Islam Leles.
Pendidikan Islam Tg. Priuk.
Al-Irsyad Bogor.
Annadil-Islam Batavia.
Perguruan Islam Cirebon.
Nahdatul Ulama Menes.
P. P. M. I. Batavia C.

Waldl-wakil pers

Pukul 8 persis tuan Ahmad Sarido bicara atas nama Kornite Munazarah mengucap
kan terima kasih okepada yang hadir, waldl Inlandsche Zaken Dr. Pijper, dan polisi
ada lengkap, lalu spreker rninta nama-nama wakil pers dan wakil-wakil perkumpulan

yang datang menghadiri, yaitu :

Bertempat di Gang Kenan Bt.·C. Malam Jum'at tanggal28 September 1933 Vergadering
dihadiri oleh ± 1800 orang.

Penerbit•

spreker =pembicara
meervoud =majmuk
menteri belasting ~ pegawai pajak
verslag =i>erselah

Oostenrijk =Austria
pauze = jedah

officieel = resmi
vergadering =sidang
voorzitter =ketua
geschiedenis =sejarah
Duitsland =Jennan
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Sesudah itu tuan Ahmad Sarido membaca Al-Fatihah.
Kemudian ia membacakan pemandangan seperti tersebut di bawah ini :

Hadirin yang terhonnat !

Atas nama,Komiie Munazarab saya membilang beribu terima kasih kepada hadirin
yang telab membuang tempo untuk datang menghadiri perdebatan ini. Atas nama Kcr
mite Munazarah saya membilang beribu terima kasih kepada wakil Pemerintah dan D
tusan Adviseurvoor Inlandsche Zaken yang telah memperlihatkan perhatiannya kepada
Munazarah ini. Dan lagi atas nama Komite, saya membilang beribu terima kasih kepada
wakil-wakil rers, Pengurus G.edung Pennufakatan,Tuan Voorzitter perdebatan, Voorzit
ter dan leden Jury, dan Verslagever, waJdl-wakn. perserikatan yang datang menghadiri
dan kepada Ahmadiyah Qadian dan Pembela Islam yang sudah memperlihatkan gem
biranya dalam Munazarah ini.

Hadirin yang terhonnat !

Kira-kira sudah lebih dari 30 tabun ini, maka dunia temyata tidak begitu memper
hatikan kepada Agama, kelalaian itu telah kelihatan buahnya, dengan tirnbulnya perang
dunia yang menghilangkan beberapa milliun jiwa itu. Sayanglah amat, bahwa dunia
meskipun mendapat pelajaran dari kekeliruannya itu, ia belurn juga ingat kepada ke
salahan jalan yang telah dilalui itu. Dunia belum juga mengambil pelajaran daTi buah
kekeliruan perjalanannya itu. Maka karena itu, sehabisnya perang dunia ini, masih
juga keadaan dunia tidak beres, sehingga timbullah Krisis yang hebat ini.

Krisis ini adalah memberi pelajaran yang cukup kepada duma, sampai berapakah

kekuatan dan kepandaian orang-orang paaa Zaman ini.
Dunia sekarang adalah sakit, sebagai suatu badan yang lagi sakit itu. Dunia ada

panas, persis seperti badan yang panas karena menderita penyakit. Bahwa panas yang
disebabkan karena sakitnya badan, janganlah dipandang bahwa itulah penyakitnya,
akan tetapi sesungguhnya ada buah ikhtiar badan sendiri untuk menghalau penyakit itu.

Sebagai itu jugalah, jika keadaan badan dunia sekarang ini ada panas, janganlah
dipandang, bahwa panas itu penyakitnya, akan tetapi sesungguhnya adalah buah ikhtiar
dari alam untuk menyembuhkan badan duma dari penyakitnya. Sebagai keadaan badan
yang baru sakit, maka timbullah dari beberapa anggota badan itu ikhtiar untuk menyem
buhkan badan seluruhnya, begitu jugalah dalam badan duma ini, jika badan dunia ada
sakit, maka timbullah dari beberapa anggota ikhtiar untuk memperbaiki dunia ini.

Maka tirnbullah di dunia ini beberapa golongan yang mempunyai beberapa macam
teori, beberapa macam jalan, beberapa macam ikhtiar untuk memperbaiki dunia ini,
sebagai ikhtiar anggota badan yang kena penyakit. Mereka yang berpengetahuan sosial
ingin memperbaiki dunia dengan jalan sosial:mereka yang ada tinggi dalam pengetahuan
tentang hal politik ingin memperbaiki dunia dengan menyehatkan jalannya poUtik.
Mudah-mudahan sajalah ikhtiar semuanya akan mengamankan dunia itu akan berbuah
sebagai yang dicita-citanya.
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Meskipun kita tidak merendahkan segala ikhtiar yang sudah dikerjakan oleh ahli
pandai-pandai itu; akan tetapi jika kita mengingat kepada contoh keadaan dunia sebagai
badan itu, saya lalu ada keyakinan, bahwa ikhtiar manusia saja belum tentu bisa me
nyembuhkan penyakit badan dunia ini. Kita bisa lihat sendiri, bahwa meskipun badan
orang itu sakit kebanyakan bisa disembuhkan oleh badan itu sendiri, akan tetapi sering
kali juga badan itu akan binasa jika tidak ada pertolongan dari luar badannya. Sebagai
itu juga kepercayaan kita, bahwa meskipun kesakitan dunia itu J<erap kali bisa disem
buhkan oleh dunia sendiri, akan tetapi ada kalanya juga yang dunia perIu sekali kepada
YANG ADA OJ LDAR ALAM IN!. Keadaan sebagai itu bisa kita saksikan sendiri dalam
sejarah (Geschiedenis) dunia.

Itu Budha, ltu Krisna, itu Kong Hu Cu, itu Zoroaster, itu Isa at.au Yesus, itu Mu
hammad s.a.w. datang di dunia ini adalab sebagai orang yang telah mendapat pelajaran
dari DOKTER ALAM ini, untuk menyembuhkan badan dunia yang sakit pada masanya
itu.

Tadi kita sudah bilang, bahwa pada beberapa tabun yang telah lalu penduduk du
ma umumnya tidak begitu memperhatikan betul tentang hal agama. Mereka mengira
bahwa dengan ilmu pengalaman saja orang bisa mengatur segala hal dalam dunia ini.
Tetapi sekarang serta mereka telah menyaksikan, bahwa dengan pengalaman saja mereka
tidak bisa memperbaiki dunia, maka timbullah di beberapa tempat di dunia ini, golong:
an-golongan yang ingin membangunkan perasaan agama lagi. Adapun sebabnya karena
mereka itulah tahu bahwa ilmu pengalaman itu cuma bisa membuat cantiknya dunia
akan tetapi tidak bisa mengikat persatuan hati penduduk dunia. Jika ada jalan yang
akan bisa mempersatukan cita-<;ita penduduk dunia umumnya, maka ilmu agarna itulah.

Kita telah mengetahui, bahwa sekarang di negeri Tiongkok tirnbul golongan yang
ingin membangunkan perasaan agama, ingin kembali mempelajari dan menurut pela
jarannya Budha, yang telah lama mereka lalaikan itu.

Kita telah tahu, bahwa pada masa ini di DuitscWand dan Oostenrijk ada timbul
golongan yang menghidupkan kembali perasaan agama penduduk.

Di Indonesia pun juga tidak ketinggaian di masa yang belakangan ini berdirilah
beberapa perserikatan agama, umpamanya dalam Lokomotif adalah tertulis suatu kali
bahwa selamanya orang melalaikan agama (Bijbel), selama itu keadaan pergaulan hidup
tidak tambah baik, akan tetapi tambahjelek.

Suatu tanda yang terang, bahwa aWi ilmu pergaulan hidup sekarang telah mem
punyai kepercayaan, bahwa untuk menyehatkan badan dunia yang sakit ini agama tidak
boleh dibelakangkan.

Hadirin yang terhormat !

Sekarang teranglah sudah, bahwa kaum yang beragama ada tirnbullagi keinginannya
untuk beIjalan di atas garisan agama.

Sekarang teranglah sudah, bahwa kaum yang tidak beragama juga ingin memen
tingkan agama.



Akhirnya tuan Ahmad Sarido mempersilahkan tuan Abdur Razak membaea
ayat Qur'an surah Shaf.

Sesudah itu pimpinan dirnulai oleh tuan Mhd. Mullyiddin sebagai Voorzitter per
debatan: "Supaya jangan sampai membuang waktu, maka baiklah saya teruskan bieara
dengan pendek saja.

Semua tuan-tuan yang diundang atau yang datang menghadiri, supaya tunduk
kepada undang-undang dan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Pendengar-pendengar dilarang berteriak atau bersorak-sorak, atau bieara, bail< de
ngan isyarat maupun sindiran, yang berarti tegen atau pro, atau setuju kepada salah satu
pihak, serta akan duduk dengan tenang dan memperhatikan,accoordkan saja dengan itu
pengetahuan yang sudah ada supaya menjadi lebih terang.

Barang siapa yang melanggar kepada ini peraturan, saya ada hak niengatur dan
sebagainya atau mengeluarkan dari ini tempat. Serta kepada sprekers diminta hendaklah
tetap pembiearaan "ZAKEUJK" jangan persoonlijk,jangan menghina. Kalau melanggar
ini peraturan, saya akan mengambil tindakan yang patut. Gillian satu-satu pihak, paling
lama satu djam. Di ini malam akan dibicarakan tentang hidup atau matinya Nabi lsa
a.s. Yang akan bieara lebih dahulu wakil dari ~adiyah Qadian, yaitu tuan I Rahmat
Ali, dan dari Pembe1a Islam pembieara tuan A. Hassan. Masirlg-masing akan mengemu
kakan keterangan yang menjadi pendiriannya.

Apabila habis termijn yang pertama, akan diberi Pauze 10 meDit dan diberi kesem
patan kepada tuan Rahmat Ali mernbantah keterangan tuan A. Hassan dan sebaliknya."

Kemudian tuan Voorzitter mempersilahkan tuan Rahrnat Ali bieara.

debatan, dengan penuh pengharapan, mudah-mudahan pertemuan ini di bawall
pinlpirlan tuan Voorzitter itu, bisa meneapai buah yang ditujuinya. Maka sebelumnya
perdebatan dibuka, lebih dulu, tuan .Abdur Razak akan membaea sedikit ayat AI
Qur'.an.

Dengan minta maaf maka ueapan kita saya habisi.
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Jam 8.30 tuan Rahmat Ali mulai bicara.
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Hadirin yang terhormat !
Berhubung dengan ini semua, maka kita berharap, karena hal yang akan dibica·

rakan ini hal agama, hadirin dari awal sampai akhir dalam waktu perdebatan ini akan
duduk dengan diam dan memikirkan dengan tenang segala apa yang dibiearakan di sini
itu nanti dengan bati yang adil, tidak kelihatan memihak salah satu golongan, dan ta
kutlah kepada YANG MEMBER! HIDUP DAN YANG MEMATIKAN kita.

Kita mengharap, agar supaya hadirin dalam pertemuan ini dan waktu mendengarkan
perkataan-perkataan ahli agama nanti, akan banyak minta doa kepada Allah supaya
diberi pertunjukan pada dirinya kehendak Allah sebagiU yang termaktub dalam AI·
Qur'an.

Juga di luar tanah Indonesia, orang-orang sekarang sudah asyik mempelajari agama,
jika di sana·sana orang sudah mulai menghidupkan perasaan agama lagi, maka tidak ada
kerja kita di sini yang lebih baik, melainkan turut juga beramai-ramai merembuk
tentang perkara agama. Bagaimana baiknya jika di Indonesia sini kaum agama mau
berkumpul merembuk kepereayaan mereka dengan golongan-golongan lain.

Bagaimanalah baiknya, jika ahli agama beberapa golongan yang ada di Indonesia
ini mau mempelajari agama lain-lain. Kita yakin, bahwa keadaan perasaan kita akan
lebih bail< dan lebih menyenangkan asal saja ahli-ahli agama beberapa golongan yang
ada di sini ingin suka berkumpul suka berembuk hal agama beramai-ramai. Kita mempu

nyai kepercayaan sebagai itu, karena tiap-tiap orang yang mengatakan dirinya itu ber
agama, nyatalah orang itu ingin menyelamatkan dunia. Tiap-tiap orang yang pereaya
kepada salah satu agama, itu artinya, bahwa dia ada einta kepada Tuhan dan itu keeinta
an ada lebih besar dari pada keeintaannya' kepada anak bininya dan segala harta benda
nya; ya, malah dia ada Iebih,einta kepada Allah dari pada eintanya kepada dirinya sendi
rio

Tiap-tiap orang yang mengatakan beragama, itu artinya, bahwa dia itu akan hidup
semata-mata untuk Allah Ta'ala. ltu kesenangan dari Allah Ta'ala yang akan diterima
oleh orang yang beragama, bagi dianya adalah lebih berharga dari pada segala apa yang
ada di dalam dunia ini:

Berhubung dengan itu semua, maka saya mempunyai keyakinan, bahwa tiap
tiap orang yang mengakui dirinya beragama itu tentu cinta akan segala manusia, mes
kipun dia itu ada orang dari agama lain.

Mengingat kepada itu semua, maka kita ada harapan bahwa ini pertemuan akan
berbuah bail<.

Hadirin yang terhormat !

Akhirnya kita minta dengan segala hormat kepada hadirin, sekiranya pekenaan,
Komite yang di dalarn pemandangan hadirin ada kesalahan yang terlahir atau yang
belum terlahir, maka kami berharap dengan hormaf, 'Sudi apalah kiranya hadirin suka
memberi maaf. Sekarang kami serahkan pertemuan ini kepada tuan Voorzitter per-
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Tuan Voorzitter dan Pembela Islam !

Maksudnya: Setengah dari kamu orang yang dirnatikan di waktu muda. Dan se
tengah dari pada kamu orang yang akan dikembalikan kepada umur yang sangat hina,
hingga tidak tahu lagi akan apa-apa yang telah dia ketahui.

Kalau kita lihat dalam ini dunia, jika seseorang berumur panjang 100 tahun, maka
giginya tidak akan ada lagi, akalnya pun dernikian.

Karena itulah Nabi Muhammad s.a.w. minta doa janganlah sampai berumur tua,
yang akan menjadi sebagai itu.
Karena Nabi Isa itu ada seorang manusia, bukankah ia sudah menjadi tua betul? Dan
apakah faedahnya bagi kita,jika dia datang di dalam umur yang sangat tua itu ?

Lagi kata Allah :

[68 ~J jJl d ~.~~ ;:;
.... - ..

Jikalau itu khabar sesuai dengan kejadian, tentu benar, dan jika tidak sesuai, tentu
tidak benar. Allah Ta'ala tidak ada berkata bahasa Nabi Isa'dikecualikan d~ri ini undang·
undang. Maka bagaimana kita bisa bikin satu undang yang Allah sendiri tidak katakan ?

P. Islam juga mengaku, bahwa Nabi Isa itu ada seorang manusia, dan manusia
itu mesti ada dalam burni, hidup, mati dan tetapnya.

Sekarang kita tidak lihat 1agi akan Nabi Isa, jadi terang bahwa dia sudah mati.
Di dalam ayat pertama ini ada "filia" mukaddam yang memberi faedah hasar

karena di dalam bahasa Arab ada undang-undang atau kanun atau wet.

;;.JI~ '~tJl ~ ~ 'O~
--- .;> r'--

Jadi manusia nyatalah tidak akan keluar dari burni.

Ini dalil sebagai dalil Istiqra', yaitu satu keterangan yang dipakai oleh ah1i Muna
zarah atau orang banyak. Istiqra' yaitu apabila melihat beberapa barang dan sesudah
melihat itu barang, lalu ditetapkan satu undang-undang untuk barang-barang itu. Ini
.ayat juga sebagai satu hukum atau khabar dari Allah, khabar artinya :

J. .,. 0.... 0 tf . ~ I~ Co" .... _, o~

y~lS',1 g J~L;; ~l ~~ J~_ JI

Dan lagi Allah, berkata :

~ ~ ~~~ ~)I ~S;TJ1~; :;A;J~ ;:~~
(5 d-I).~

"" oJ.". 0" ....0 ,. _ 0" II) J.; .... 0 , "0,- • ..- · .... 0 ;' ....

J ..~ ~ . ~ - I ~:. . - I - :. JLi
~.r ~) UJ' y>J ~-' UJ7d ~

o _ .J- ........ ,'1__ o, e£:o 01',,,

~ Jl tL:.., .;:.-. ~)':JI ~ fJ'
l,:\;:f; :~I ~~ ~;~I ~:; ?T

(~o jlv')lI)

(r\ /j~)

(~\-~O 0YL)I)

Di sini tersebut undang-undang untuk umum manusia yakni di burni ini manusia
akan hidup dan akan mati, dan dari ini burni dia akan keluar; dan ini burni tempat tetap.

Di dalam ayat yang ketiga, ternyata pula Tuhan berkata: "Apakah tidak Karni
jadikan burni ini untuk mengumpulkan orang·orang yang hidup dan orang-orang yang
mati? Dengan inijuga dapat tahu bahwa burni itu ada mempunyai sifat menarik.

Pembela Islam juga sesuai dengan apa yang telah saya terangkan itu. Ini AI Furqan
yang diterbitkan oleh Persatuan Islam Bandung atau Pembela Islam. Di dalamnya ada
tertulis ia punya pengakuan (Ialu tuan Rahmat Ali memperlihatkan buku tersebut
kepada tuan-tuan Voorzitter dan pUblik, dan tuan Rahmat Ali bacakan W. 33 juz I
paragraf 91·, "hingga satu masa itu maknanya hingga hari kiamat, jadi burni ini tempat
ketetapan manusia tinggal, dan dari padanya ia dapat bekalnya yaitu makan minum·
nya'·).

lni malam karena berdebat tentang hidup atau matinya Nabi Isa a.s., maka saya
akan kasih keterangan tentang ini perkara, karena banyak sekali orang yang telah ber
selisihan faham dalarnnya.

I. Orang Yal1Udi, mengatakan Nabi Isa itu bukan nabi;hanya seorang pendusta dan anak
zina,. sedang orang Kristen berkata bahwa Nabi Isa a.s. itu anak Allah, ia telah mengam
bil dosa manusia. Islam berkata bahwa Nabi Isa itu Nabi yang benar, sud dan bersih
bukan anak Allah, dan tidak mati di atas kayu salib, dan tidak terbunuh, untuk meng
ambil dosa manusia.

Karena partij Alunadiyah ada satu' partij yang memuliakan akan Nabi Muham
mad s.a.w. dap. mau. memajukan Islam di atas dunia, supaya orang menjadi tunduk
kepada Rasulullah s.a.w. karena Junjungan kita Nabi Muh. s.a.w. berkata bahwa Nabi
Isa itu seorang nabi yang bersih dan sud, dan ia telah mati sebagai nabi-nabi yang lain,
dan jikalau satu orang sudah mati, tidak bisa akan datang kedua kali ke dunia ini.
Alunadiyah l berkata yang Nabi Isa a.s. sudah mati dan cukuplah kita menurut Nabi
Muhammad s.a.w. saja. Di sini saya akan memberi keterangan dari Al-Qur'an dan Hadist
bahwa Nabi Isa sudah mati.

Pertama saya akan memberi keterangan, bahwa Nabi Isa sudah mati, karena dia
seorang manusia. Allah Ta'ala berkata dalam AI·Qur'an :
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., .....0_ .....,. )........... ,. , 0 .... ." _ ....._ } J.& .,... • e,_." J.,_ ~ ~_) .... ~

lni ayat berhubungan dengan Ibrahim, Ismail, lsha.:ue dan lain-lain, yang semuanya

itu bagi

di sini iaIah mati. Dalam

Di sini terang bahwa sahabat sendiri menggunakan kata-kata

Sesudah itu, maka syahid ia, dan jatuhlah bendera dari padanya. Dan berkata Muham
mad bin Syarahbil, ini Ayat belurn lagi di waktu itu, hanya turunnya sesudah itu ke
jadian.

4.J 'J;j <-L.)\ ~ ~ .:J;.. ~ J J-) ':II JJ- Lo-,,-
-- .

kemudian terpotong pula tangannya yang kiri lalu dikepitnya bendera itu dengan
lengannya, laIu katanya :

("~lAc.\ ~ r~\ J..:i )\ ole 0\;\ J-.)l ..~~ ..:.b- ..I.i J.,"") )1\ J l.. -,
.... - - ,.... - ....

itu telah mati, semua pereaya, bahwa arti

orang-orang yang telah mati. Ini Ayat turunnya di waktu N. Muhammad s.a.w. dapat
kesusahan di dalam peperangan, sehingga orang sudah menyangka bahwa Nabi Muham-

J" .,.-; ,. \-<""'i 1J-lj L:., J~. {:: -1- .::..: -li -j;. to ::: Is\r i .T'::' ;.'~ ;: i ... :; ~

Maksudnya: Jika seorang penghulu kami mati, rnaka berdirilah di tempatnya satu
penghulu yang lain, Iihatlah kitab Alhimasah.

Di sini nyataIah (~)" artinya mati. Sahabatpun memaharnkan (L'~"" 1;)

dalam ayat ini artinya mati, sebagai tersebut dalam Itkan, bahwa Mus'ab bin Umair
memegang bendera di waktu peperangan Uhud, maka setelah tangannya yang kanan
terpotong, maka ia memegang bendera dengan tangan tangan yang kiri, seraya ber
kata:

o '_0 J." • _ .....0 ,. _0'"

logat arab juga : ~J ,;aJ I JL! dan )dl~ I y} I
,. - - ",.,,. '-

w L. lsI J)l.j :>\>
~

Artinya: Telah [~] si anu Yakm telah mati dia.

Seorang ahli sa'ir berkata :

-:,} ."". ,-.,..~, f/I~" 0" 0'" 0 "' .... "'., 0.... 0)"""" e ~ )'$_

~,; ~ ~ J-':- ~ 0;~~ ~~ ~ ~.~~ I$~l.illl

[54 )1] W -- t:.,;i' '. J
Maksudnya: Allah yang menjadikan kamu dati lemah, kemudian itu, dia dijadi

kan kuat, dan sesudah kuat dia jadikan lemah dan tua.
Nabi Isa adalah manusia, dan apabila ia hidup, pastilah dia jadi tua yang tidak ada

kekuatan lagi. SesunggU!mya tidak ia akan melebihi Nabi Muhanunad s.a.w., karena ia
juga tentu menurut undang-undang Allah. Allah tidak ada berkata "ilia !sa" (di keeua
likan Isa), oleh sebab itu, nyatalah sudah mati. Karena Nabi Isa itu ada seorang nabi
dan rasul; sekarang saya akan kasih keterangan dati Al-Qur'an yang segala rasul-rasul
sebelum Nabi Muhanunad s.a.w. sudah mati. Allah berkata :

Maksudnya siapa-siapa 1}1anusia yang kami beri umur yang panjang, mesti kami
balikan kejadiannya. Jika Tuhan memberi Nabi Isa umur yang panjang, tentu dia
akan dikembalikan kepada permulaan atau kejadian yang dahulu, yakni sebagai anak
keell, lemah dan kurang ingatannya.

Ayat yang kelima juga sesuai dengan s.yat. ketiga. Lagi fIrman Allah :

Ali:'~ ~)i;1 $i ;", ~t:~J;' ~)I~~/ i~~j~; ~1~~
Maksudnya: Tiada Muhanunad melainkan seorang Rasul, bahwasanya telah mati

sekalian rasul-rasul yang dahulu dati padany.a. Jikalau ia mati atau dibunuh, apakah ka
mu akan berbalik ke tumit kamu (murtad).

Perkataan [, ~ ~] di sini tiada lain artinya melainkan mati. Karena Allah

tetapkan [, ~ .1~] disini dengan dua jalan: pe'rtama mati kedua dibunuh.

Lafad [L: + r~] di dalam Qur'an banyak sekali kita ketemui, umpamanya di dalam

"''SUrat Al-Baqarah ruku'

~ CLJ' : -- --~ t: I ~f 1: ~ ; ti (Sll;\.- \-,. ~ ...



Jadi j ikalau sekarang dia ada makan tidak bisa
• .,. Jt.,.

0JlSt hanya eukuplah' ~'JS ~_ saja.sebelum

-Mudlari', yang menunjukkan bagi pekerjaan yang sudah dikerjakan, yaknio~

tl .

kita sebutkan lafad

o ,0 0 0 .,.

oS \ .. \ 'l.
madliistimrari .' 2~~~

t\S
'''0' .,. ....

Umpamanya p_ J~. ini kalimat menunjukkan bagi pekerjaan yang telah

terjadi, bukan yang sedang dilakukan.

13

Dan lafad [.: r..::] ada juga disebutkan buat nabi-nabi yang sebelum Nabi lsa bin

Maryam di dalam surah Al-Maidah :

_ ...~. ...,. 0 .... _ .... J ...... llt,_ ,J'" ...... 0 0 ..... _ ..... "'0" ~ ,,0 .... '0 , 0 .... 0 ....

rWJ\~~ l;~ 4A._..l- 4..<0\, J-JI~ ,f.:,.1:;.» Jyo)'~ (-./ 0'J ~\L.
.... -- ...." -.

~ 75 •.liU\ ,
Dalam ini ayat Allah berkata, bahwa Nabi lsa beserta ibunya, dahulunya ada memakan

makanan, ekarang tidak lagi, karena di sini adalah lafad U'lS'. yang terletak sebelum

_. .... .1, _"" .....~ ."." 0__ -1& .... _ ., .....0....... _ :...

i( 8 .~)'\)i iJ.~_l> Iyl( \...) i WJ\o~~~)' \~ t~ L. J

Maksudnya : Dan tidak lah Karni jadikan Nabi·nabi itu satu tubuh yang tidak
memakan akan makanan, dan tidak pula mereka kekal.

Kedua kata Allah :

Tidak ada seorang nabi yang ada hidup di atas langit dengan tubuh kasar sebelum Nabi
Isa.

Keterangan yang kedua, oleh karena Nabi Isa. ada ~eorang nabi, maka dia- mesti
memakan makanan sebagai Nabi·nabi yang lain-lain juga, pertama karena kata Allah :

"" •• • "" 0 ,. ." " ....~ ", ." .'''''. J~ ~ ..... "".of.,. '" ......... .... ...... .... .....

(-20 vli.;H} Jly )'\ jVJ':"'_,iWoaHO..$'\.! ~~)'~ ~.}\~: ~ L:L)\ \...J
,."" . .

Maksudnya: Dan tidaklah Karni utus sebelum engkau akan .rasul.rasul, melainkan
mere~a mesti memakan makanan dan mereka juga berjalan di pasar-pasar.

Dengan dua ayat ini terang bahwa nabi-nabi dan .rasul-rasul, tidak bisa hidup, kalau
tidak makan dan tidak minum. Sekarang kita periksa adakahNabi Isa makan atau tidak.

Allah berkata :

0, 0_

ot; \~ ~_ ~ o~,f ~ \...\ : j.J. Yo \ Jw /' IfJ) ~I ..tL:.l\ ,.J~t; ?
, ., ~ .... ' .",.

.J-)I ~,f.;l;.~ J,-)
I' ,
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J } I. ._ 0 .,. _ a _ ." 0 ,.,.

0\ /' J.t; /' L. ~\ : Jw JW\ ~_ oJ/-) [.?-~ ~I 0\ u~ ~. ~\ ~ .:.r
, '" ..... ::: .,..... - ....

mad s.a.w. sudah mati. Melihat keadaan itu kita dapat tahu, bahwa ini ayat menerang
kan kematian nabi-nabi yang dahulu.
(Verslaggever minta supaya tuan Rahmat Ali bicara tidak terlalu lekas. Tuan Voorzitter
tegor supaya T. R. Ali bieara perlahan-Iahan, lantas T. Rahmat Ali teruskan). Di waktu
N. Muhammad s.a.W. wafat, maka sangatlah susahnya sahabat-sahabat, sehingga Hazrat
Vmar berkata, siapa yang mengatakan N. Muhammad sudah mati, saya akan paneung
lehernya.

Tidak lama keluarlah Abu Bakar dari rumahnya serta berkhotbah sebagai tersebut
dalam Bukhari :.

Dirawikan dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abu Bakar keluar dari rumahnya
sedang Vmar. bercakap-cakap dengan orang banyak, maka berkata Abu Bakar : "Du
duk hai Vmar", maka ingkar Vmar akan duduk, maka menghadaplah orang banyak
kepada Abu Bakar, dan.mere~a I tinggalkan Vmar, maka berkata Abu Bakar: ."Ingatlah!
siapa di antara kamu yang menyembah akan Nabi Muhammad,. maka sesungguhnya
Nabi Muhammad telah mati, dan siapa di antara kamu yang menyembah Allah, maka
sesungguhnya Allah hidup, tidak akan mati. Telah berkata Allah Ta'ala dan bukanlah
Muhammad melainkan"hanya seorang Rasul sesungguhnya. telah mati sebelumnya

(Muhammad) sekalian Rasul-rasul.
Mendengar khotbah Abu Bakar itu, seorang pun tidak ada yang membantah ke

terangannya. Jika sekiranya Nabi Isa masih hidup, tentu sahabat akan berkata, tidak
sekalian rasul-rasuL' sudah mati. Masih ada lagi yang hidup. Dan ini teran,g,. bahwa

segala sahabat-sahabat sepakat mengertikan (L: 1;) itu dengan mati. Dalam Tafsir

Khazin dan lain-lain juga dihasarkan maksud (~) itu dengan mati atau dengan

dibunuh.
Jika ada di antara nabi-nabi yang sudah 'naik ke langit, tentu Allah Ta'ala akan terang-

kan maksud [, ~ ~] itu dengan tiga perkara,jakni mati, terbunuh dan naik ke langit.



(mingqabli) ? Atau Nabi Muhammad
• ..... 0 0' 0

~~ ~ (Mimba'di) itu, dengan ~~

Dan NabiMuhammad s.a.w. mengetahui bahwa maksud .,;-:;y di sini ialah

mematikan, karena Nabi Muhammad sendiri ada menggunakan akan ini kalimat buat
dirinya. Tersebut dalam Hadits Bukhari bahwa setengah sahabat·sahabat Nabi Muham
mad akan dibawa ke neraka, itu waktu Nabi Muhammad s.a.w. akan berkata: Ini saba
batku, ini sahabatku, maka Allah berkata: Engkau tidak mengetahui apa pekeIjaan me
reka sesudah engkau tinggalkan, maka RasuluUah akan berkata seperti perkataan yang
dikatakan Nabi Isa Ibnu Maryarn.

Maksudnya: Nabi Isa berkata: "Hai Bani Israel, saya utusan Allah kepada kamu, mem
benarkan bagi barang yang dihadapan saya, jakni Taurat, dan lagi saya mem}>eri khabar
suka dengan seorang Rasul yang akan datang di belakang saya, n8JDaJlya Ahmad". Semua
orang mengatakan yang dimaksud dengan Ahmad ini di sini ialah Nabi Muhammad_
Kalau kita katakan Nabi !sa rnasih hidup, dan akan datang lagi, tentu Nabi Muhammad
sudah menjadi sebelum Nabi Isa, bukan sesudahnya. Apa itu waktu orang akan tuiw

__ 0_ Jo J....o.,J" ;;; ...... ,_ ~ , __ 0 .... '

(72 •..lJUI) (-/ JI ~\ ,. ~101 ,It; .J'_.:J\~ J.i)
, "

3kan datang sekali lagi di belakang Nabi Isa ?

Sekarang saya terangkan kepada tuan Voorzitter dan Pembela Wam, bahwa sesung
guhnya Nabi !sa itu sudah mati Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berkata dengan menye
butkan nama Isa bahwa nabi Isa, akan berkata nanti pada hati kiamat di waktu ditanya
Qleh Allah dari hal kesesatan umatnya, maka Nabi Isa akan menjawab :
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o 0......... ". ~ ..... ..,.,.,It) • .....~_ .... ~........ o. ,.}, e ..... 0 ......... ,. 0" _

(117 o~tl\) ~ ~)\ .:,j\~ ..;-!y L.l; ~.:;....:> L. {~~.:...;5)
-" .... " " ....

Jakni saya menjaga akan urnat saya di waktu. saya ada bersama mereka, dan setelah
Engkau wa'fatlwl akan saya, makaEngkaulah yang menjaga dan mengetahui akan keada
an mereka itu. Di sini diterangkan dua masa bagi Nabi !sa (I) waktu dia bergaul bersama
urnatnya. (2) di waktu dia sudah bercerai dengan umatnya, yang menjadi sebab bagi

.....o~ ..",:, ~_...

itu: perceraian ialah wafat, lain tidak karena dia sendiri berkata. ':?/:- _s i l..Ji .

. Sekarang kalau dikatakan dia masih hidup, mestilah dia bersama dengan umatnya.
Oleh karena dia tidak ada lagi bersama umatnya, maka t~rang1ah dia sudah mati. Pen
deknya, Nabi Isa tidak tahu kapankah sesat ummatnya sebab di masa hidupnya ummat·
nya belum lagi sesat. Sekarang terang orang Kristen sudah sesat, itu m~nandakanbahwa
sebelum sesat orang Kristen, Nabi Isa sudah mati. Karena Allah sendiri sudah berkata :

Lagi fIrman Allah.
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• 4.j~-, ~ u..a~, '

Artinya: Tidak ada mengutus Allah akan seorang Nabi pun, dati Adam sampai yang
di belakangnya, melainkan Allah telah membuat perjanjian kepada mereka jika Nabi
Muhammad diutus, sedang mereka ada hidup, mereka mesti iman kepadanya dan me.
nolong akan dia.

.,""- - J ...... ,Jo'_"J,,.~, '0 _ " 0 0',......1 _"o",~ , .... 0 J '_"0.,

~ ~J:-- J y ; f~6;; ~-,,":,,,I.:S'~ ~i u ~IJ~ ~\.).>.\ ~\)
". .... 1$ , .... ",.... ,

Ringkasnya dengan tiga ayat ini terang bahwa nabi-nabi itu tidak bisa hidup kalau
tidak makan, dan terang pula Nabi Isa tidak makan lagi.

Kalau dia tidak makan lagi,mesti dia sudah mati.

Jika Nabi !sa itu masih hidup, kenapa dia tidak datang menolong Nabi Muham
mad s.a.w. padahal Nabi Muhammad banyak dapat kesusahan. Lagi dalam Al-Qur'an,
tersebut dalam Surat Shaf :

Dalam ini ayat diterangkan bahwa Allah telah mengambil perjanjian dati pada
segala nabi-nabi, jika datang Nabi Muhammad s.a.w., di masa mereka, mereka mesti
iman kepada Nabi Muhammad, dan mesti menolong Nabi Muhammad s.a.w.

Kalau sekiranya Nabi}sa, masih hidup, apa sebabnya tidak datang menolong Nabi
Muhammad s.a.w. Karemi NabiMuhammad s.a.w. selalu diserang oleh musuh, hingga
dipukul juga. Tidak boleh jadi seorang ,nabi akan mungkir dati perjanjiannya. Dan lagi
dirawikan dati pada Ali r.a. sebagai yang tersebut dalam Tafsir . 'Ibnu Jarir jilid 3 hl.
236. katanya :

~ ... -".... -, • .... ':I ...., .......... 0 ................. "" ~ 1....0 _ 0 ....._ ....._, 1Jf ~ "'" ~ 1 0

~ ,.-' ~-~'J ;-r ~ ~\ ~.i>\ \'~ ~ u-2 r~ lfj~-,; ~\ .: :.~~



yang digunakan untuk Nabimenidurkan dan sebagainya, sedang lafad

Muhammad sendiri, sepakat orang mengatakan artinya mematikan.

Maksudnya: Ya, Rasulullah, adalah engkau sebagal biji mata saya, maka sekarang karena
mati engkau telah buta mata saya. Siapa mau mati selain dari engkau, maka biariah dia
mati. Saya euma takut atas kematian engkau.

Kalau kita ada einta kepada N. Muhanunad s.a.w., apa perlunya kita berkata N. Isa

masill hidup, sedang N. Muhanunad sudah wafaI.

Lebilljauh, orang artikan lafad «f.j;~ yang digunakan untuk N. Isa, dengan

Maksudnya: Allah Ta'a1a telah berjanji dengan orang-orang yang Mukmin, dan orang
orang yang saleh akan menjadikan mereka Khalifah di dalam bumi, seperti dia telah
jadikan Khalifah-khalifah akan orang yang sebelum mereka. Sekarang kita tahu bahwa
nabi Isa akan datang sebagal Khalifah untuk ummat Islam. Dari dahulu belum pemah
KhaIifah.khalifah turun dar! langit dengan tubuh kasar, sekarang bagaimana Nabi Isa
akan datang dar! langit dengan tubuh kasar. Oleh karena orang berkata bahwa N. Isa itu
masih hidup di langit dengan tubuh kasar, maka banyakiah orang Islam telah lari dari

Islam.
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"'0 .. " I)....... .::;., j ... _

~IJ~ .S' J~ 'lr),
.... ~- ..

Lihatlah kepada keeintaan sahabat kepada Rasulullah di waktu Rasulullah wafat,

maka Hasan bin Sabit menangis dan membaca syair.

Dan Nabi Muhanunad.s.a.w. berkata, di anlara nabi·nabi yang dahulu tidak ada yang
diutus untuk seluruh dunia, hanya saya saja. Kalau Nabi Isa ada di langit, tentu di sana
mesti ada pula Bani Israel karena dia utusan untuk Bani Israel. Ini semua menguatkan
bahwa Nabi Isa itu sudah mati.

Tuan Rasyid Ridha inenulis dalam Risalah AI Manar jilid 15 No. II, bahwa Nabi
Isa sudah mati. Lagi tuan· Dr. Abdul Karim Amarullah menulis di dalam kitabnya AI
qaulussahih, bahwa Nabi Isa telah mati. Lagi di dalam AI-Qur'an AllahTa'a1aberkata:

(Mematikan)
... ".." J

-' -... ... ...... 0... .....) I... :; ... ,.. ~., , r:'_ ,
4..:..- J.?J ~L. j~ (./ J- c..r:' ,) J,.J'-?" J,-?I : 4.,J.w ~\ Jr") JI3.. .... .... , ,.

'_f)} __ .... ,,_, ,~....... 0"0'''''

'ol»)~;,>\ ~\ .:.>p-,!).rJI~\;

dan lain-Iainnya. Tidak ada satu misal y~g bertemu di dalam Qur'an atau Hadist atau
Loqat yang menunjukkan bahwa ~ '- itu artinya mengambil badan hanya

,5';
mengambil atau memegang roh. Lagi RasuIullah berkata :

Maksudnya; Bahwa Rasulullah berkata kepada Fatimah: Jibril telah mengabarkan
kepada saya, bahwa Nabi Isa hidup 120 tahun.

Di dalam soal jawab No.7 hal. 75 yang dikeluarkan oleh Pembela Islam Bandung
pun ada tersebut: "Dengan keterangan tiga ayat ini dapat kita mengetahui bahwa nabi
nabi itu semuanya sudah mati dan mati artinya ialah berpisah roh dar! badan".

Lagi Pembela Islam berkata dalam Majalahnya No.6 hi. 18 tahun 1930 :
"Heran sekali! Bijbel Baru itu ditulis sesudah meninggalnya Yesus oIeh Mattheus".

Dan dalam halaman itu juga. "Bahwa Injil itu dikarang hanya oIeh manusia pula, dan
lagi dikarang sesudah wafatnya Nabi lsa".

Apakah sebabnya dahulu Pembela Islam katakan Nabi Isa mati, dan sekarang ber
kata hidup, adakah rahasia di dalam itu? Lagi Rasuiullah berkata bahwa Isa yang akan
datang itu ialah untuk seluruh dunia, dan imam dari pada kamu; sedang Allah Taala

berkata bahwa Isa yang dahulu itu euma untuk-Bani Israel saja :
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Artinya: Kalau ada Musa dan Isa hidup keduanya tentu dia mesti mengikut akan saya.
Sekarang apa sebabnya Nabi Musa dan Nabi Isa tidak mengikut akan Nabi Muhanunad.
Tak iain ialah karena mereka sudah mati. Ini Hadits tersebut dalam AI-Jawakitwal
.Jawahir dan Fathul Bayan jilid 2 hal. 246 dan .Madarijus SaIikin jilid dua hi. 243,
Lagi satu Hadits menerailgkan bahwa Nabi Isa umurnya 120 tahun, ini Hadits tersebut
dalam HUjajul Kiramah hi. 428 dan Mawahibul Ladunniyah jilid I hal. 42, inilah Hadist·
nya.

... Q .. --,.'

d;.. maksudnya ~
--~

Wlatlah sanadnya dati Ali bin Talhah di dalam Tafsir Ibn Jarir.· Logat Arab juga ber

kata'

Ibnu. Abbas sendiri memahamkan
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Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakkatuh.

(yakni Allah angkat

di sini tak boleh sekali kali di artikan lain dati pada "angkat,

itu tak dapat diartikan dengan Allah muliakan dia, karena
..... ,:.. )"' ......

oW \ <,.il \ oW) dengan makna "Allah
-.. ~

di dalam bahasa Arab tiada terpakai perkataan

dia ke langit). . b .
Saya bawakan perkata:m Ibnu Abbas di sini, bukan sebagal pokok, hanya, se ag31

penambah keterangan atas arti ayat yang memang sudah terang ltU.

0... ':.. J ...

~~ <,.ill )

mullakan dia kepadaNya".

Di dalam urnsan :11 '.11 ~~ itu, karni telah tantang kaum Ahmadiyah dengan
...... ~

pakai jury, supaya mereka ull,jukkan artinya lain dati pada apa yang kami telah artikan
tadi, tetapi kaum Ahmadiyah tak sanggup berurusan di dalam hal ltu keeuali kalau
tak pakai jury.

Perkataan ~ \ '.1! ~; itu tak dapat diartikan dengan, "Allah muliakan dia
... ~ ;:

karena telah maklum, dalam Agama Islam, bahwa bukan nabi Isa sendiri yang dirnulia
kan oleh Allah. .

Pendeknya perkataan rafa'a di sini tak lain artinya melainkan mengangkat seperti
saya mengangkat seorang anak, tentulah dengan badan bersama ruhnya.

.-'0 o}... - ... o ::ii~,.l. ':0 ....
Di dalam Qur'an ada ayat : 0 \f-" \ 0'.~! <,.il 1e..T.
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badan bersama ruh".

Tak boleh dikatakan "Allah angkat ruhnya saja", karena orang yang mati memang
di angkat ruhnya. Jadi tak perlu diterangkan lagi.

If'", ):.. ) _ ..

.·dl <,.ill ;- .. ~

Asal arti rafa'a ialah mengangkat sesuatu dati bawah ke atas.

~U\J-\lbnu Abbas tafsirkan perkataan itu dengan ~

tetapi terbunuh seorang lain yang serupa Nabi Isa); dan sesungguhnya orang-orang yang
bersellsihan faham di tentang itu adalah di dalam keraguan .. Mereka udak berpengetahu
an di tentang itu, kecuali dengan turut sangka-sangkaan sa]3. Mereka tldak membunuh
(Isa) dengan yakin, tetapi Allah angkat dia kepadaNya; dan adalall Allah ltuGagah dan

Bijaksana. 0 ... ,~ >_ ......

D· . . d te dapat perkataan d I <,.ill .w) (Allah angkat Isa ke hadiratNya).1 ayat ffil a a r _.. ~

21 kali, semuanya berarti me
itu apabila failnya Allall mafulnya zi

Di dalam Our'an ada tersebut lafad i(j))r
~j],matikan dan • "1 - .': .Lafad

U) ~
Roeh dari bab tafaoel, tidak lain artinya melainkan

O'.... fI ... I'

C~)\ -rW (mengambiljiwa),

satupun tidak ada artinya memegang Roh serta badan. Kalau ada kasilah satu keterangan
dari Our'an atau Hadist di niuka orang banyak ini.

Karena waktu sudah habis, maka Tuan Rahmat All terpaksa menghabisi pembiea.
raannya, dan Tuan Voorzitter menjatuhkan palunya.

Voorzitter: Sekarang saya persilahkan kepada Tuan Hassan dari Pembela I&lam,
buat menerangkan pendiriannya" dan dibeti: waktu satu jam.
Jam 930 Tuan A. Hassan Mulai.

Artinya: Mereka (kaum Yahudi)itu tak dapat membunuh dia, dan tak dapat men
salib dia, tetapi disamarkan atas mereka (yakni mereka hendak membunuh Nabi Isa,

Saudara-saudara, tuan-tuan dariAhmadiyah Qadian,tuan Voorzitter, tuan-tuan Jury
dan majlls yang terhonnat.

Di giliran ini, saya tidak dibeti kesempatan buat membantah pendirian golongan
Ahmadiyah Qadian, hanya diizinkan saya menerangkan pendirian saya.

Dari zaman Nabi Muhanunad s.a.w. sampai waktu ini, orang.orang.J&lam berkata
dan beri'tiqad nabi lsa a.s. hidup di langit dan akan turun.

Apakah perkataan dan j'tiqad itu dengan semata-mata kemahuan saja ?

Tidak! I'tiqad itu ada beralasan dengan beberapa keterangan yang kuat dari Qur'an.
Hadist dan lain-lain_

Menurut Qur'an, Hadist dan tarikh kita sama-sama telah mengakui bahwa Nabi lsa
itu dulunya ada hidup. Asal ini saja sudah eukup buat dalil atas hidupnya.Maka pihak
yang mengatakan nabi sudah mati itu, perlu membeti keterangan yang tak dapat diban
tah lagi. Di dalam perdebatan, tidak boleh kita ambil perasaan, tetapi wajib kita berdiri
atas keterangan semata-mata. Sungguhpun begitu, di sini saya akan bawakan penambah-

. an keterangan tentang hidupnya Nabi Isa.
Firman Allah :

o 0 .]' .... , J., ........... eJ...... o ....... :ii ...,.......... , 0 I ... Jo)... " ..... ,.} ...........

.~~ ~ ~\. ~~ ~ ~ 1".<1:>1 c:r_~\ 0~) ~ 'i' JJ).".J- L.).p L.)

.... <1'0 .... ,. ... _ ... 0 .... ' '- 0 ...0 ... ,..' __ ...... "' ........"'-;;

( 158·157,UI)~ l.i_« ~\ 0~ ;J~ ~( )~~.."J..:; L.) cfJI tL;\ y~
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Arlinya: Telah diriwayatkan oleh AI Baihaqi di kitab AI-Asinaa' wash·shifaat dari
Hisyam bin Hassan dari Muhanunad dari Abi Hurairah, katanya, telah bersabda Rasu
lullah S.a.w. Bagaimanakah nanti keadaan kamu apabila turun (Nabi·Isa) anak Maryam
dari langit kepada kamu sedang imam kamu dari antara kamu sendiri !

Hadist ini dengan terang menyebut bahwa Isa akan turun dari langit, dengan pakai

perkatan MINAS-SAMAA'.
Saya tidak mengerti apa sebab diputar putar hal hidupnya nabi Isa di langit itu.

Ada lagi Hadist riwayat Abi Hurairah bunyinya :
_o~ J ..... },::~ __ ;:::; __ ;; ...o;>o 0,'0 --0 ... 0 ...... --.)--; 00"'0:0_

~I~ '}-"$. 1,,<:;" (../ 0:\ ~ J;... .)1 fixl '-'-:: ~ <.?..:.l~
... ... ... \ --... ..., ... -- "; ...

Selain dari ayat itu, ada pula satu ayat lagi, yaitu fuman Allah :

.. , ... J ....... " ..... _,J Q... 1 ~ .. J, ....... ,.....c '0.. .. .. " ............ ) .......

..II ~I)-, d.!.,:.. JI ~L ~I Jl;) . -...:....r.JU ! J;'- :.\; 1\~> \;j..;
..,/ .......... ... "',

Artinya: Telah bersabda Rasulullah s.a.w. Demi Tuhan yang diriku di tanganuya sesung
guhnya hampir turun (Isa) anak Maryam di antara kamu sebagai hakirn yang adU, lalu

ia akan hancurkan salib .
Di Hadist iui, dengan bersumpah Rasulullah berkata, bahwa Isa akan turun.
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. Arlinya: Mereka (kaum Yahudi) berdaya upaya (hendak membunuh Isa) dan Allal' balas

tipu daya mereka; dan Allah itu sebaik pembalas. Ingatlah tatkala Allah berkata: Ya Isa,
Aku akan ambil engkau dan akan angkat engkau kepadaKu dan membersilikan dikau

dari pada (gangguan) orang-orang yang kafu itu.
Ayat itu, dengan terang menunjukkan, bahwa kaumYahudi berdaya upaya hendak

membunuh Nabi Isa. Maka adakah pantas Allah hendak melepaskan Nabi Isa dari pada
kena bunuh itu dengan mematikan dia pula dan dengan memuliakan dia, sebagaimana
dialtikan oleh pihak Alunadiyah? Tentu tidak! Jadi, artinya tidak lain melainkan begini:
Ya Isa Aku akan ambil engkau dan angkat engkau kepadaKu dan bersilikan dirimu dari

pada kena gangguan kaum Yahudi
Ayat itu sebenarnya tak perlu dikuatkan tetapi supaya puas dan lebih terang, maka

saya akan bawakan juga lagi keterangan yang menambah teranguya masalah ini, yaitu:

itu.Perkataan ini tak dapat disamakan dengan

Pendeknya sekalian lafaz

0 ... ,~ , ........

Perkataan ini tak dapat sekali-kali disamakan dengan ~~ <LUI ~) itu.

Selain dari itu, adalah perkataan rafa'a di ayat tadi, dengan melibat sambungan
nya, akan ternyata, bahwa artinya tak bisa. jadi lain dari pada angkatan badan. Tidak
bisa jadi angkatan ruh atau derajat, karena Nabi Isa yang mau dibunuh dan disalib oleh
musuhnya, memang sepantasnya dilalukan dia dari situ dengan diangkat ke tempat yang
musuhnya, tidak akan sampai, bukan dengan diberi kehormatan.

.. ", >' J- ...

~ I .ill ..J)'..... ~

Ada satu hadist yang selaludibawa-bawa oleh Alunadiyah, bunyinya :

~LJl ~d\ JI '.ill ~~.:JI ~\i lSI
... ! .' ~ !

Arlinya: Apabila seseorang merendah diri, maka Allah akan angkat dia ke langit yang
ke tujuh.

Hadist ini dengan sendirinya telah menunjukkan, bahwa angkatan yang tersebut
padanya, ialah angkatan derajat, karena tidak ada seorang pun yang merendah diri itu
diangkat ke langit, dan juga merendah diri itu balasannya ialah ketinggian derajat, bu
kan angkatan ke langit.

dengan arti: Allah memuliakan orang-orang yang beriman dari antara kamu tetapi
lantaran ada qarmahnya (tandanya), yaitu sambungan ayat tersebut begini bunyi-

.......... , .... ' 'oj .... 0:> ~ _

nya: S'~)) ~I 1j JI J_~IJ

Jadi, ayat itu dengan sendirinya memberi arti angkat derajat, bukan angkat badan
karen a disambungan ini ada tersebut angkatan derajat. '

0; ,. ~ ''''.......

lni tak boleh disamakan dengan ..J__ ~. 4ll \ ~)_ yang di ayat tadi.

"''' ..... ' ......... J .......

Di dalam Qur'an ada lagi ayat: t L:.; 0" S'~)) c!.';
Arlinya: Karni mengangkat derajat orang-orang yang Kami kehendaki. Di ayat ini
lantaran ada tersebut derajat, maka nyatalah angkat di sini makna angkat derajat.

rJ) (rafa'a) di dalam Our'an dan lainnya,

as.al artinya, ialah mengangkat sesuatu dari bawab ke atas, kecuali kalau disertai dengan
lam-lam tanda yang memalingkan artinya yang asal itu kepada makna isti'aa-rah ki
atau pinjaman. ' asan

Bacaan dalam Attahiyat yang bunyinya warfa'ni itu, sudah terang bahwa kita yang
~embaca ItU tldak rnmta dlangkat badan kita ke langit, hanya kita minta diangkat dan
dimuliakan nama kita.
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Artinya : Mereka (kaum Yahudi) tidak membunuh dl~. (Isa) dengan. yak~, bahkan
Allah angkat dia kehadiratNya, dan Allah itu Gagah dan BIJaksana; dan tlap-tiap seorang
dari pada ah1i kitab (yaitu Yahudi dan Nasara) akan benman kepadanya (1sa) sebelum

matinya.
Ayat tersebut, tafsirnya begini :

;; ) ~ :: .:;>;: Ji :~...c; ,!; 1 j~
Artinya: Telah berkata Thnu Abbas maksudnya itu, sebelum matinya Isa anak Maryam.

(Fat-huJ:·Bati6:316dan :JbnuKatsir.3: 12).

Dan lagi.
o o,J..., .~... ....... 0 , 0 • J, ... "Cl ... I... ... ., ... "" ...:;t ~I <.;'tf=J\ .;i <J: ~! j-:_Y r-o/' 0\~ ~Jj ~ ~;J : ~L. y.! JIi

"".." ..
Art' . Telah berkata Abu Malik: Yang demikian itu ia1ah di waktu turunnya !sa.
l1d::f~~tinggalan seorang pun dati pada ah1i kitab melaiukan akan berunan kepadanya

(1sa).

Artin a: Telah berkata AI-Hassan: (Tafsir ayat itu) sebelum matin~a !sa. De~ Allah
. y be asih hidup sampai 50karang di sisi Allah, telapl apabila 18 turun,

!sa ltu 50 narnya m . So gguhn
k kali akan beriman kepadanya, dan AI-Hassan berkata lagr: sun ya

mere a se an . ki' "
Allah telah angkat Isa dan Ia akan kirim dia sebelum hari amat. .. .,

Bisa jadi ayat ini dibantah dengan perka~, maksud ayat ..Ull, bahwa ttap-tlap
d . ah1i kitab 50belum matinya akan berunan kepada Nabl!sa.

5Oor~s::'egiDi tidak betul, lilntaran 'tidak kelihatan orang Yahudi be~n kepa~a
Nabi Jsa sebelum matinya, dan apa guna dikata orang Kristen pula akan berunan kepaaa
Nabi lsa 'pada hal mereka memang sudah berirnan kepada Isa. ...

Dengan bantahan dan jawaban itu, ternyata lagi maksud ayat Itt.', bahwa 50sudah
nabi Jsa turun di kemudian hari nanti, tiap-tiap seorang dati pada ahlikitab akan ben
man kepadanya dengan iman yang sebenamya,yakni tidak mengaku dia 50bagar Tuhan

b · unan' kaum Nasara 50karang ini dan tidak menuduh dla
atau anal< Tuhan 50 agaunana ' . . . b'
d st t anal< haram sebagaimana irnannya kaum Yahudi di masa Ull. Ayat ltu '~

P~I:~b:tah dengan perkataan, bahwa maksud ayat itu, tiap-tiap seoran~ :ahU~
dan Nasrani akan beriman kepada Nabi !sa di dalam sakratul-maut. Maka klta Jawa ,
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Artinya: Sumpah itu menunjukkan bahwa perkataan (yang dimulai dengan sumpah)
itu terpakai menurut zhahirnya; tidak ada·takwiI padanya dan tidak akan kecuali.
Jika tidak begitu, apakah faedah tentang mellyebut sumpah. (Harnmatul-Busyra 21).

Jadi, Hadist itu, lantaran ada dimulai oleh Rasulullah dengan·· sumpah maka me
nurut anggapan Mirza, tak boleh dltakwil, yakni mesti diambil menuiutzhahimya saja,
tak boleh diputar-putar kepada arti :isti'aarah, kiasan atali artl pinjaman.

Tuan Voorzitter: "Saya harap 1\1an terangkan pendirian tuan dati Qur'an dan Ha
dist saja,jangan merembet-rembet perl.c.ataan Mirza dan lainnya."

Tuan A. Hassan: "Saya berbuat begitu lantaran pihak Ahmadiyah juga omong tadi
dengan merembet-rembet Pembela Islam dan lain-lainnya, dengan tidak dapat tegoran.
Tuan Voorzitter: "Baiklah, teruskan."

Tuan Hassan teruskan :

............
(ltV .U ) ....".. ~ ~

"

' ... .)0'0 ...... ;. .... ~__ .. l,J ... ) ..." ....

MenurutperkataanMirzasendiri: J<- Jr'".+1 ~I.} J-,: r-<JI
. J ....... ,. .....

i-iii 5; j ;:.:~ ~~ YG :t:::1 Y;~ :J..iY ""i.JI

Dari itu nyataJah yang akan turon itu ialah lsa anak Maryam 50ndiri bukan lain
nya, bukan 500rapg yang 5Orupanya, dan turunnya juga turun yang betul-betul, yaitu
turon dati langit 50bagaimana diterangkan oleh Hadist riwayar AI,Baihaqi tadi.

Maka orang yang akan turon itu tentu bukan rnayit, tetapi orang yang hidup betul
betu!.

Bisakah jadi manusia akan turon dati langit atau tidak ftu tak boleh diiadikan per
tanyaan, karena Mirza sendiri ada berkata :

o .'...." :;; 0...0_._ e... _ ... • ... " I. J, ,..... -:,. , ..........

.;J::" t" .~ ~ tJI~ ~~ rJ~ .ill;" ,oill J.".....>,~.~ \.~ J.;M"
,.........

( • ..,. ~I .;f) ~

Artinya: Karni terima tiap-tiap perkataan yang datang dati Rasulullah s.a.w. waJaupun
karni faharn atau tidak kami faham rahasianya dan tak : mengerti hakikatnya. (Nurul
Haq 5).

Ada lagi ayat Qur'an :
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) dj-slltkan engkau dari pada (gangguan) mereka yang kafir (Q. Annuan 54 . •• .r-'

Artinya: Hai lsa Aku akan ambil engkau dan angkat engkau kepadaKu dan akan' ber-
' ... 0011 ... .,1

.<.:>y

Rafiukka itu tak dapat

I ... I ... 1 0 ... 0

. j) . j)\ . j,,:;-ldi ayat ini, dan sekallan perkataan

diberi arti Aku muliakan engkau' kepadaKu (dengan pakai perkataan :kepadaKu).
Yang demikian itu tidak terkenal sekall·kall dalam bahasa Arab, bahkan, dr dalam ba
hasa yang lain pun tidak bisa jadi ada susunan yang demikian.

di dalam Qur'an maknanya yang asal ialah menyempurnakan, kallmah tawaffi di dalam
Qur'an ada kira-kira di 25 tempal. Maknanya yang asal tidak lam melainkan ralah
menerima dengan sempurna atau mengambil dengan sempurna, bukan mematikan.

. miah k tn .••; .;' dan peeahan-(Iantas tuan Hassan baeakan se]ll per a aa _.-

peeahan yang ada dalam Qur'an).
Di tentang tafsir ayat-ayat tadi, saya bawakan perkataan Ibnu Abbas, Abu Hu-

rairah dan lain-lain sahabat dan imam-imam.
Hal itu tak boleh dibantah dengan perkataan, bahwa itu semua perkataan orang,

bukan Qur': an dan Hadits. . . . ..
Hendaklah diketahui, bahwa yang saya jadikan alasan bagI hidupnya Nabr Isa rtu

ialah ayat Qur'an dan Hadist-Hadist Nabi yang sahih dan terang dengan tldak perlu dl
putar-putar artinya, dan saya bawakan perkataan sahabat da~ ah1i tafsu lalah untuk
menguatkan: dan juga sahabat Nabi lebilt mengerti bahasa Qur an dan Hadrst dan pada

orang-orang yang lainnya.
Saya sudah unjukkan perkataan Allah dan RasulNya yang menegaskan bahwa

Nabi lsa ada hidup dan akan tumn.
Maka sebagai penutup, saya akan ringkaskan keterangan saya semula supaya mudah

di fahami.

di. sini tak dapat diartikan lain dati pada mengambil, men~rima dengan seIfipurna dan
yang sempa itu, dan tidak sekall berarti Aku akan mematikan engkau. Artlrtu dikuat·

~... ...) ,
J.l &I.Jkan pula dengan sambungan ayat yaitu :

",. _0).J... ... I oJ;; ...... ~, ....... _.- ... -;; y..... (';. ...'r-:-- .1'",:" '''\''~)"i'~ ~_ 0;""; X; ~~ f!";~ .0~

yang mana berarti Abu Hurairah ber itikad bahwa ]sa akan tumn dan akan diimani
oleh tiap-tiap seorang dati pada ahli kitab sebelum matinya

Artinya: Isa itu tidak lain melainkan seorang hamba Kami yang Kami telah beti nikmat
atasnya dan Kami jadikan dia satu eontoh di Bani Israil; dan jika Kami mau, niseaya
Kami jadikan malaikat sebagai pengganti kamu di bumi, dan sesungguhnya Isa itu satu
tanda bagi hari Kiamat; lantaran itu, janganIah kamu ragu-ragu ditentang itu, dan tumt
kepadaKu. lnilah dia j~an yang lurus. (Q. Az. Zuehruf 59).

Ayat itu sungguh pun sudah terang dengan sendirinya, tetapi ada tafsirnya begini':

........ 0 .....,. II .},o..-

0"1~ .J_~ :r 0~ ~,A .

• i' -:: .... _... .... ..... 0... .. ,.., .... " .. 0... ::;... /.. ... ...

. ~U1 r~ ~ld ("-r 01~ J,J -t"- :,;-'~ JI JL;

'l{n \ : l"v"~ j.I~,. .~~\JI_i~. t)~ :j~;
Artinya: Telah berkata Ibnu Abbas: Maksudnya bahwa turunnya Isa anak Maryam itu,
buat menerangkan berdirinya Kiamat; dan disebut juga bahwa yaitu alamat bagi berdiri.
nya Kiamat. (Tafsir Ibnu Abbas 3 : 34 I) .

Di dalam Hadist tiwayat Bukhari \adi, Abu Hurairah ada pereaya sebagaimana di
ajarkan oleh Rasulullah, bahwa nabi Isa itu ada di atas dan ia akan tumn, dan akan di
pereayai oleh tiap-tiap ah1i kitab, Yahudi dan Nasara.
Ada lagi satu ayat yang menegaskan Allah ambil Nabi Isa dan angkat ke atas :

bahwa perkataan begini tidak berfaedah, karena tiap-tiap seorang manusia, maupun
Yahudi, Nasrani, Madjusi atau lain-lainnya, kalau sudah sakratul-maut akan pereaya
kepada hal-hal yang dahulunya mereka tidak pereaya. Apa guna di tentang .Nabi ]sa
sahaja diomongkan dengan tentu. Jadi nyatalah bukan begitu maksud ayat tersebut,
dan teranglah bahwa maksud ayat itu ialah sebagaimana saya terangkan tadi. Arti yang
tersebut itu dikuatkan oleh perkataan Abu Hurairah di akhir Hadist tumn ]sa yang di
riwayatkan oleh Bukhari begini :

0 ....... ".. :::;... J ... ;;; .. 0

';,r ~ ~ ,j\..J.:l 'YI .,.,t(fl
1- ,'"

Selain dati pada Ayat,ayat dan Hadist itu, ada pula satu Ayat lagi :

0..... .,;. ... -- .. }" ",, , "'_ .... .-. ....... 0 ..... ~ ...... ''''0 0 ....... _0 ......... .JO_ ~ ,} 01

~;'.Jyl j <s::])l. f:- u...,L ,L:.; iJ J:1.r-1ciJ )l. J~) ~ L....;I ~ 'YI;"':;\
... .. ""... ... -~...... ... ......

'-
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Keterangan keenam, ayat : ;

•Saya sudah terangkan dalil-daIil dari Qur'an dan Hadist tentang Nabi Isahidup dan
akan turun nanti di beIakang hari.

Sekarang saya muIai menerangkan dengan fJkiran tentang bisa jadinya Nabi Isa ada
hidup dan akan turun.

Isa, dahuIunya hidup. Ini asal yang yakin, yang kita sama-sama akui. Kita periu
ingat asal ini. Jangan ditetapkan matinya Iantas dicari keterangan hidupnya, tetapi
hendakiah kita berpegang kepada asal itu yaitu Isa dahuIimya hidup, dan sekarang
perlu ada keterangan tentang matinya.

Maka keterangan Isa sudah mati itu periu dengan seyakin-yakinnya. Kalau ada
keterangan yang masih bisa dibantah, berarti beIum menjadi keterangan yang yakin.
Yang demikian itu, bukan keterangan karena tak dapat menghilangkan keyakinan.
Yang begini cara keterangan bukan cara perasaan.

Kalau kita berkata Nabi Isa masill hidup, tidak mudah diterima oIeh orang yang
tak mau memikirkan keterangan. Hal ini tak boIeh kita salahkan, karena Tuhan beri
muran memang buat berf!kir. Tetapi kita mesti ingat pula, bahwa kita diberi f!kiran itu
bukan untuk memikirkan perkara-perkara yang biasa saja, tetapi buat memikirkan juga
perkara-perkara yang Iuar-Iuar biasa.

SebeIum ada kapal terbang, kalau kita berkata seorang akan bisa melayang di udara,
atau bisa terbang di sana, sejauh mata memandang, atau hingga tak dapat dilihat oIeh
mata biasa, tidak sedildt orang yang akan mendustakan, bahkan, hampir tidak ada yang
membenarkan, tetapi bagaimana sekarang? Bukan saja manusia mau benarkan perkara
perkara 1uar biasa yang tidak berapa Iuar biasa pada pandangan umum sekarang, tetapi
manusia sedang berikhtiar hendak pergi ke bulan, malah manusia akan berikhtiar buat
pergi Iebih jauh dari itu.

DahuIu, kalau kit. berkat.a seorang yang di England akan bisa melihat muka orang
yang di Qadian dan berkata dari hal Siasat KoIoniaI umpamanya, tidak ada yang akan
percaya. Sekarang bagaimana ! Manusia sedang mencoba hendak beromong omong
dengan makhI\lk yang di lain-lain bintang yang mana disangka ada manusia di sana,
atau dengan lam perkataan, bahwa mereka sedang membikin percobaan hendak bero·
mong omong dengan manus~ yang di kampung Nabi lsa di Iangit.

SebeIum ada kereta api, kalau kita berkata, bahwa perjalanan dari Batavia ke Suo
rabaya itu dapat dihabisi dalam I2jam, tentu mereka berkata: ya, bisajadi kalau dibawa
oIeh dewa atau oIeh angin yang diperintahkan oleh Nabi SuIaiman. Isagaimana sekarang !
Bukan' saja dengan 12 jam, bahkan dengan dua jam saja sudah bisa kita sampai ke
Surabaya (dibawa oIeh kapal terbang.

Kalau kita menceritakan hal-hal mukjizat Nabi Muhammad atau lain-lain perkara
yang Iuar-Iuar biasa, maka f!kiran yangbelum biasa di dalam urusan agarna, akan berka
ta itu perkara dongengan atau dusta, tetapi di zaman ini kita teIah dapati beberapa
mu'jijat Islam, yaitu kira-kira 18 tahun dahulu, terclapat ikan di Iaut Mrika yang

tertulis di atas badannya kaIimah.1l J;:~~'~I'J\J I~ dengan huruf Arab. Ikan
~ ~ .

itu sudah digambar dan disiarkan di mana-mana surat kabar Islam dan Iain-Iainnya.

;:;- ..... ) --J ~ ~\)' yang tersebut di ayat ke 54 Al Imran.

Keterangan ketujuh, ayat :
-:I..... _}....... ... .... .........~ 0 ...

J \&I dj" .\__ ~ _), _.r- .,j..~

yang menerangkan bahwa Allah ambil dan angkat Nabi Isa ke hadIiratNya.

yang menunjukkan bahwa Nabi Isa akan turun dan akan beriman kepadanya sekallan
Yahudi dan Nasara, yang mana dikuatkan oIeh tafsir·tafsir Ibnu Abbas, Abu Malik
Al-Hassan, Abu Hurairah dan Iain-Iainnya.

yang menunjukkan bahwa Nabi Isa- akan turun sebagai tanda hari Kiamat yang diku
atkan dengav tafsir Ibnu Abbas.

RINGKASAN KETERANGAN.

Keterangan- ketiga: Hadist riwayat Al Baihaqie :

dengan pakai sumpah, yaitu perkataan wallazi nafsie, yang mana menurut perkataan
Mirza, tak boIeh ditakwiel artinya, yakni tak boIeh diputar-putar artinya.

Keterangan kelima ayat_

yang menegaskan akan turunnya Isa dari Iangit.
Keterangan keempat; Hadist riwayat Bukhari :

yang dikuatkan dengan ayat

Keterangan pertama: Qur'an dan Hadist dan tarikh menerangkan Nabi Isa pemah ada

hidup. .
Sekarang pihak yang mengatakan Nabi Isa sudah mati itu, perlu beri keterangan

yang tak dapat dibantah lagi.
Kalau keterangan-keter-angan masih bisa dibantah, be1um bisa jadi alasan buat

menoIak sesuatu yang sudah sama-sama diakui salmya.
0..... " }",;_ 0_

Keterangan kedua: ayat ~~ ..:ill <.d) J,

I'



Dalam bahasa Arab ada tersebut :

Artinya: Tiap·tiap sesuatu yang di sebelah atasmu itu Iangit namanya.
Di sebelah atas kita bukan ada kosongan saja, tetapi ada kosongan yang besar dan

luas yang dipenuhi oleh bintang-bintang hidup dan bintang·bintang yang sudah mati
seperti burni ini, bahkan menurut pemeriksaan ahli falak bahwa bintang yang di langit
itu kebanyakannya Iebih besar dari pada bumi beberapa ratus atau ribu atau miliunan
kali.

Artinya: adalah Yahya diberanakkan dengan tidak disentuh oleh kekuatan manusia
dan begitu juga Isa di peranakkan dengan tidak berbapak (Mawahibur-Rahman 76).
dan kata Mirza;

29

Artinya: Kami beriman bahwasanya jika Allah mau. la akan jadikan dati daun kayu
manusia seperti lsa. Apakah yang menjadikan keanehan bagi kamu tentang kejadian
Isa, hai anak-anak muda ! (Mawahi~ur.Rahman 78); dan Mirza berkata lagi :

~ ....o, _ .. , III G' -;;i ......... 0 ~ 0 .; 0 a 1 ,"0" ,;tiI',. ~"." ~ _
(V'\' Y )\~lr)JL...iI' ~\;;.U 0-" ~ 4:~\ ;')J\..r")I\..s~\ ~ ..0;1...~ 0a

,. ,., ~,..,.. -,-.... ,., ......
Artinya: Sesungguhnya Y*ya tidak: dipera!lakkan dengan kekuatan manusia bangsa
Bani Israil, tetapi dengan kudrat Allah Yang Maha Kuasa (Mawahibur-Rahman 72).

Dengan sedikit contoh-contoh itu teranglah, bahwa Mirza betitika~~

1) Manusia bisa jadi dati daun, dart padi, dati batu dan sebagainya.
2). Manusia bisa jaw dengan tiada berbapak.
3). Manusia bisajadi dengan tidal< pakai kekuatan manusia.

Sekalian keterangan itu saya salin dati kitab-Jdtab Mirza sendiri.
Mengapakah bisajadi Nabi Isa diberanakkan dengan tiada berbapak dan tak bisajadi ia
diangkat ke langi~ dengan keterangan QUI'an dan Hadits ?

Keadaan Nabi Isa di langit itu tak patut dibantah dengan pertanyaan: Kalau dia di
langit, dia makan apa, dia minum apa, bagaimana badannya bisa tahan, apakah dia
muda atau tua, dan lain·lainnya.

Pertanyaan itu timbulnya lantaran tidak mengerti makna langit.
Laugit itu menurut bahasa-bahasa di dalam dunia ialah flhak di luar bumi ini.

. oJ-,':... - ~ ! ... - 10.,,. "'." i.Q .i'_ C .)0,. 0 _, 4 ,~~ ,) n'_
...:.f f~~ ~.$1,; ..... .r::- p)~YI JJjfr~ j.~ u\ ~~ c:rj;

, '$- .,,-.,.. -- " .,. '#'~'i·,

.;_ 0 ...._ .... 0 a- _ _ .......0 -0,.;

;;:.\')l\ •.J-,. j )~lY> ;)WI J.;> ...;~)" Y. \..J)~) ~ ,JI L..l.f~ if')
.... ,; --.... .... .... .... .... ... - - ... -.... ....

(V • ..r~)\ ~\y»
Artmya: Sebahagian dati itik.ad karni bahwa Isa dan Yahya di beran~aI1:atas j.alan
yang menyalahi adat, tetapi tidak ada keanehan di tentang peranakkan Itu (Mawahibur-

Rohman 70); dan Mirza berkata Iagi:
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Dokter.dokter di sana telah periksa ikan itu. Mereka dapati tulisannya itu asli.

lkan itu bukan satu atau dua, tetapi banyak.
Tidakberapa lama ini, di ltalla orang-orang telah teropong dan terdapat di

I ,. c" ..,} ~ ... J , l .... .....1 _

keliling Matahari ada tertulls kalirnah ...~\ Jr~ ...J...o.;>;.>t~\ ~~ oJ ~ 'j

dengan huruf Arab.
Baru-baru ini lagi ada kelihatan bulan terbelah, tetapi ahli·ahli ilmu bintang telah

beri keterangan apa sebab terlihat begitu.
Maksud saya dengan menunjukkan beberapa contoh itu ialah supaya diketahui,

bahwa perkara Iuar biasa yang sudah kejadian di hadapan mata kaum·kaum atau zaman
yang menganggap mustahil kejadian perkara luar·luar biasa itu, sudah ada banyak dan

masih ada banyak lagi.
Sekarang saya kembali kepada maksud yang pertama, yaitu tentang hal diangkatnya

Nabi lsa ke langit, apakah perkara yang mustahil pada adat atau mustahil pada akal.
Hal ini sudah terang bukan perkara mustahil pada akal, karena yang mustahil pada

akal itu ialah perkara yang tidak diterima oleh akal akan terjadinya sama sekali, yaitu
seperti perkataan orang bahwa satu barang itu diam daJt bergerak di satu masa. Per·
kara yang begini dinamakan mustahil pada akal, yaitu tidak dapat diterima oleh ft·
man, karena satu barang, di waktu ia bergerak, ia tidak diam, dan di waktu diam tidal<
ia bergerak; atau umpamanya, seorang berkata barang yang besar bisa masuk di ,satu
barang yang kedl dengan tidak diubah salah satunya.

lni semua namanya mustahil pada akal.
Adapun urusan Nabi' lsa di langit itu tidak lain dati pada urusan mustahil pada adat,

atau perkara yang menyalahi adat, sedang perkara yang menyalahi adat itu tidak sedikit
adanya sebagaimana saya sudah terangkan tadi dan saya akan tambah lagi di sini :

Nabi Isa di beranakkan dengan tidak berbapak itu satu perkara yang luar biasa.

Ditentang ini Mirza berkata begini :
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Jam 10 : 40 tuan R. Ali mulai dibeti tempo 45 menit.

Jam 10.40. Tuan Voorzitter buka majlis dengan perkataan: "Saya harap pendebat·
pendebat jangan memakal perkataan menghina orang yang masih hidup atau yang sudah
mati; dan kepada publik saya beti tau tak boleh ikut-ikut membeti isyarat yang bisa
merusak keamanan majlis, sebab masalah-masalah ini masalah Agama. Saya persilahkan
Tuan Rahmat Ali membantah alasan-alasan Pembela Islam.

R.A. Pertama saya mendapat keterangan dati P. Islam bahwa perkara Nabi Isa,
mestilah kita kembalikan kepada asalnya.

Kita semuanya tahu, . bahwa nabi Isa dahulunya ada hidup. Sekarang karena belum
ada keterangan bahasa dia sudah mati, tentu dia masih hidup, kata P. Islam.

Kalau begitu Nabi Adam, Musa, Ibrahim, Ishak dan Ismail semuanya itu boleh di
katakan hidup, karena kita tidak dapat mengetahui bagainiana matinya itu nabi-nabi,
hanya ialah dati ayat-ayat yang saya sudah kemukakan tadi. Mereka semuanya adalah
sebagal rasuJ, dan Nabi Isa juga sebagai Rasul. Kenapa mereka semuanya dikatakan su
dah mati, dan Nabi Isa tidak.

Dan
,. _ 01

dan dalarnnya ada
.) 0 } 0_

J~

darnJr itu mi~ terdahuJu sebutannyadengan~.

yangmajhul

darnJr mufrad gaib, yang mustatir

,- ,
~

. , ~

Ii
........ III -".. ..,:...., ~.T"~

ada lafad

lafad ~ atau makna ~ atau hukum (~)

~ ;1;::';1 u:r ~;S~ ~~~ jT ~~ ;~: 11\;

Imanl Malik berkata, jika satu orang hilang dan tidak diketahui lagi khabarnya,
boleh perempuannya kawin, sesudah 4 atau 5 tahun. Di sini sudah + 2000 tahun N. Isa
hilang dari kita. dan tidal< diketahui ke mana perginya, tentu kita berkata, bahwa dia
sudah mati.

Kedua P. Islam bacakan ayat :
Yaitu N. Isa tidak dibunuh dan tidak disalib,jadi terang dia masih hidup" kata

P. Islam. ~ ~~; ~~r.: L:; ;;8 t:;

_ ] _ J

kepada lafad syubbiha ~ ini tidak benar, karena sebelum lafad ~

menurut undang·undang nahu

itu, tidak ada tersebut orang yang teIah diserupakan dengan N. Isa, pada hal di sini

Sekarang kita bertanya, apa jika seseorang tidak dibunuh dan tidak pula disa1ib,
boleh kita katakan itu orang masih hidup ? Banyak orang yang t1dak dibunuh dan tidak
pula disalib, tetapi mereka sudah mati; seperti ini juga Nabi Isa, tidak 'dibunuh dan di
salib, hanya dia telah mati dengan sampai ajalnya saja, tidak dengan dibunuh atau disa.
lib. Karena mati itu bukanJah disebabkan terbunuh atau tersa1ib saja.

Dan lagi kata P. Islam bahwa N. Isa disamarkan dengan satu orang lain, beralasan

Kalau betul ada seorang yang sudah diserupakan dengan Nabi Isa yang sudah di
tangkap dan disalibkan oleh orang Yahudi, tentu kita tidak dustakan mereka itu, ten.
tangan mereka itu mengatakan N. Isa telah mereka bunuh. Sebab satu-satu orang itu,
tentu diketahui dan dikenal dengan mpanya, wamanya dan badannya. Umparnanya
saya Rahmat Ali tentu akan dikenal orang dati muka, jenggot, mata, dan hidung saja,
seperti itu pula orang Yahudi cuma bisa tahu mpa dan badannya Isa, mereka tidak bisa
tahu\3kan keadaan roh Nabi Isa.

Jika betul N. Isa sudah diangkat ke langit, apakah gunanya lagi dipindahkan mpa.
nya kepada orang lain, tidakkah keJja yang seperti ini, berlawanan dengan keadilan.
Dan apakah kesalahannya orang yang sudah diserahkan kepada orang Yahudi itu ?

berkata,jikalau seorang hilang sampal 100 tahun, bolehOrang Fikih

dianggap bahwa dia sudah mati.

Jadi, perkataan Qur'an dan Hadits bahwa nabi Isa ada di langit itu maksudnya
ialah Nabi Isa ada di salah satu bintang yang Tuhan taruhkan dia padanya.

Apakah ini mustahil? Kalau kita katakan ini mustahil, berarti kita medustakan
Qur'an dan Hadits.

Kalau perkara itu mustahil,maka mustahil pula hal beranaknya Nabi Isa dengan tidak
berbapak, dan hal lahirnya Nabi Yahya (!engan tidak pakai kekuatan manusia, seperti
yang dipercayai oleh Mirza.

Adapun makan minumnya, badannya, tua mudanya, tak perlu kita urus.
Sesudah terang yang ia sudah diangkat ke langit, maka urusan di h~ngit itu bukan

perkara kita.
Tuhan yang membawa dia ke sana lebih tau mengurus keperluannya dengan tidak

perlu dapat teguran atau pertanyaan dati siapa-siapa.
Di dalam Qur'an ada tersebut Ash-habul kafh ditidurkan oleh Allah 300 tahun.

Kalau manusia bisa hidup 300 tahun di dalam keadaan tidur, mengapakah tak boleh
ia hidup 2000 tahun. Apakah Tuhan ada batas umur manusia sehingga sekian tahun ?

Pendeknya kalau keterangan sudah ada dan perkara itu bukan mustahil pada akal,
wajib kita terima, walaupun perkara itu mustahil pada adat, yaitu tak pernah kejadian
pada adatnya atau jarang jadinya.

meh sebab waktu sudah habis, maka terpalesa saya berhenti di sini.
Tuan Voorzitter beti tau, pauze 10 meni!.
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yakni mengangkat ke langit, dan banyak lagi perkataan-

Lagi tersebut dalam kitab

itu dengan

'"~)_~ .1..WI -...: w) ........-' ..,..tUl .,.-lUI,- .. ..... ........ :,....... ...

" ... ".. ", ... 0 ..." ...... "....... 0 ... " 0... ...;jj ... ' ... ,_ =Z... " '0 e .. :::; ......

~ r.- ,:!,..WI,:",:l- <$;~I.i-,.r~1 ,:!.~\ ~ -:,lAly oJ:~· <{L&. ~.\ ~ L.\-,

maksudnya; bahwa tafsir yang dinamakan orang dengan tafsir Ibnu Abbas itu ialah
karangan Madjduddin orang Feroz Abad, pengarang kamus bukan karangan Thnu Abbas
sendiri.

orang lain. Lihatlall keterangannya dalam kitab

perkataan Ibnu Abbas yang dikemukakan oleh P. Islam tentangan ini. Pada hal Ibnu
Abbas sendiri tidak ada berkata seperti itu. Adapun tafsir Ibnu Abbas yang disebut
sebut oleh P. Islam itu, bukanlah tafsir Thnu Abbas sendiri hanya adalah karangan

lalu tuan R. Ali bacakan sebagai berikut dari itu kitab ;

.:t. \ J ~ .ut\ J .~.5~L. .:.-.k .J-' Jl> ,fL&. .:t. I~~ I <:;--->' l..l I ..:.\ 4 4.,_ I-').. .. ,;: ... ..-:,............... ..

di sini artinya ialah

itu, artinya mengangkat ke

di sini dikembaIikan kepada
,. 0'..... ... ... ,. .,..... ... ..
•~ L., .,w L., itu.

syubbiha

yang di faham dalam kalimah

pembunuhan orang Yahudi itu. Jadi syu bbiha

belum lagi mati. Maka darnir

diragukan, yakni -pembunuhan atau penyulahan itu diragukan kepada orang Yahudi.
Mereka itu menyangka, bahwa N_ Isa sebenamya sudah mati di atas salib, pada hal

Ketiga P. Islam berkata, bahwa
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Apa Allah Ta~ala memindahkan rupa N. Isa kepada orang lain itu, hendak me
nyukakan hati orang-orang Yahudi? Ini tidak bisa terjadi karena kesalahan seseorang itu,
tentu tidak bisa dipindahkan kepada orang yang lain.

Yang sebenamya ini ayat cuma menerangkan, bahwa N. Isa itu tidak mati dibunuh
oleh orang-orang Yahudi.

Orang Yahudi bermaksud hendak membunuh N. Isa, supaya N. Isa menjadi hiDa.
Karena seorang yang dibunuh di atas paIang itu, tidak bisa mulia dan diterima pada sisi
Allah, menurut kepercayaan orang Yahudi.

Tetapi Allah telah berjanji akan memuIiakan dan peliharakan N. lsa dari pada

masdar J-I-

langit. Pads hal Iafad c-' J itu apabila dipakaikan buat Allah, maksudnya tidak lain

hanya mengbampirkan, meninggikan dan memuliakan, seperti yang tersebut dalam

,. -. -
(tuan Rahmat Ali membacakan pula dari kitab tersebut. ;

,,, J _, ~ o.-J,.. ::: , '!I.i ,... ,,, ~

J.:"'-':' yl))) ~/ Jj-,fL&. j~\ JI ~.>.:-\ JI J\~I ~L;jl:::--
... ,;: ... "...... ....

Maksudnya; bahwa ini tafsir yang panjang lebar, yang dibangsakan orang kepada Thnu
Aboas, tidak disukai, yakni tidak diterima, karena rawinya semua orang-orang yang
tidak dikenal.

Kemudian itu P. Islam menyebutkan beberapa perkataan Hazrat Mirza G. Alunad
buat kuatkan dia punya pendapatan. Tetapi karena apa-apa yang berhubung dengan

Lagi tertulis dalam

Yakni Imam Syafi'i berkata, bahwa tidak ada dirawikan dari Thnu Abbas tentangan
tafsir l selain dati .:!:. seratus hadist.

~....,.. <Jic' ~)l1 ~I j l..t~..:r.\ ~~ ,J J,.v. """.L:JI .:-:"'- - "" -- ,.

nan lagi dalam

Maksudnya, di antara nama-nama Allah, ada rJI)I artinya yang meninggikan

akan, orang-orang mukmin dengan memenangkan, dan akan wali-waiiNya dengan meng

hampirkan. :. ... '$'" ... -~ ... 0 ...... _

Selain dari itu, untuk Nabi Idris pun Allah Ta'ala ada berkata~ l; is:::.: .l..J),_

Islam berkata, bahwa Thnu Abbas sendiri sudah artikan dalam tafsirnya

Apa Nabi Idris juga sudah diangkat ke atas langit dengan tubuh kasarnya ? Kemudian P.
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hanya adaIah bikinan orang saja. Cobalah baca, di belakang Hadist yang disebutkan 1-
", ..- ",J ..

mam Baihaqi itu, di situ ada tertulis ~JI$)WI,I;~ yakni ini Hadist

dirawikan oIeh Bukhari dan Muslim, padahal dalam Bukhari dan Muslim tidak ada

H.M.G. Ahmad akan diperbincangkan di malam yang ketiga, oleh sebab itu tidak boleh
saya jawab sekarang, karena saya tidak suka keluar dari punt.

Lagi pula P. Islam bacakan hadist Baihaqi :

A ~di ~ -~;) J) I;~;;i ' i:.f

Maksudnya: N. Isa akan turun dari langit, lafad ~d\ ~ ini bukan Hadist

tersebut Iafad
- ~ ..

~UI.:r.. Jadi teranglah bahwa lafad ~\; "1\ ~ itu adalah

Karena di belakang perkataan Abu Hurairah itu sendiri ada dirawikan dari pada
Abu Hurairah juga hadis-hadis yang menerangkan, bahwa Isa yang akan datang itu ialah
seorang Imam dari 'pada kamu, (ummat N. Muhammad) bukan dari pada orang Bani Is

rail.
P. Islam berkata, bahwa semua AhIi kitab (orang Yahudi) akan irnan kepada nabi

Isa sebelum matinya N. Isa. Sekarang karena orangYahudi belum Iagi irnan kepada
·N. Isa, oleh karena ilu terang bahwa N. Isa masih hidup.

Ini salah, karena tidak boIehjadi semua Yahudi akan irnan kepada N. Isa, pertama
karena sebelum Ayat ini sendiri ada tertulis. fl." ...,;, ... ,,} :, __

~~~ J~y_)l.!

Maksudnya: orang Yahudi itu tidak akan irnan, meIainkan sedikit. Lagi AlIail berkata:

I ...... 0 ...." ........... "'0 }, ... " .....0 ..........

"" ... o. .....

tambahan dan bikinan orang saja. Lagi Imam Suyuti sendiri sudah pindaltkan pula

akan ini Hadist daIam tafsimya 'I' ~ 'l'if 'I'~ ),.:..:J.\ )..0 \ dengan menyebutkan

Ini tidak bisa dijadikan daIiI buat katakan N. Isa masih hidup dan dia sendiri yang akan
turun.

.............. ..... ., ... ) ::l ... 0'" ............. 0 .. 0 t. "'0 ...0 "," .J..-.to "".0"" "'0'" ...... 0 .......

J\.; : J\j ;_~j <J-' .:r .::..\.,...,)1) <W'yl j c..;..Jl; ~) \?)G.JI) ..u-l [.;>\).. ......... '" ... - ... .. ....

Maksudnya: sampai hari qiamat tidak akan habis permusuhan antara Yahudi dan Nasara.
Kalau betul semua orang Yahudi akan irnan nanti kepada N. Isa tentu permusuhan akan
hilang dari antara mereka itu, pada hal Allah Ta'a1a mengatakan bahwa permusuhan
mereka itu akan kekal sampai hari qiamat. Begitu juga Allah Ta'a1a berkata :

yakni, pada hari kiamat N. Isa akan menjadi saksi alas mereka itu (ahIi kitab).
Dengan !lli ayat, nyata puIa bahwa, N. Isa Bani Israil itu tidak akan datang Iagi

ke dunia ini, cuma pada hari kiamat saja dia akan menjadi saksi atas ahIi kitab. SeIain
dari itu, di sini Allah Ta'aIa bukan menerangkan akan keirnanan dan kebaikan orang
Yahudi, hanya iaIah menyatakan kejahatan dan kebusukan orang Yahudi, tentangan
tuduhan mereka itu terhadap kepada nabi Isa dan ibunya. Perkara irnan yang tersebut
di sini, bukan yang sebenamya, hanya kepercayaan dan ke1manan mereka yang terhadap
kepada N. Isa, tentangan mengatakan N. Isa mati tersalib.

... or " 11_ 1 • ,...... ...0 -;; ... 0.... ... oJ ... :' ...., ;;; , ... _

3-~1 Cy- Jl i,j5 0'_~J;';"'; ~J,.-:;I 0'_~1 ~~,

Maksudnya: Orang-orang yang kafir kepada N. Isa itu akan dikaIaltkan oIeh
orang-orang yang irnan kepadanya sampai hari qiamat.

Di sini teranglah bahwa sebahagian dari kaum Yahudi akan terus ingkar kepada
nabi Isa sampai hari qiamat.

Tambahan Iagi, daIam ayat itu juga, ada tersebut :

I """ "'" ........ 'o. J.. ... ... " ... 0 ......• ~ . r-. - l.Al\
~ p_ '-'Y'-'_ ~ -- i y-,

o}o ..... 0 ... J, "'_ .... '" oJo_ ...0'" >0' ....

~ (-/ .:r' \ J.) 1~1 ~\ --A.,S: r---L ~\ J r-)- - -
yang menerangkan N. Isa akan turun dari Iangit itu,Pendeknya Iafad

nama Imam Ahmad Bukhari, Muslim dan Baihaqi dan tidak ada dia sebutkan di sana

akan lafad ~\: "II ~ Imam Suyuti menulis :

bukaniah dari hadist RasuIullah s.a.w. hanya tambahan dan perkataan orang lain.
illatIah Bukhari, Muslim Addurulmansur.

Buat kuatkan bahwa N. Isa masih hidup, mak'p. Islam bacakan perkataan Abu

Hurairah yW::;J1 .y:T ~ J~; \;)~ ?:' J~;



(memegang Ruh)

dan

Karena yang saya minta ialah

JW\'~

(tanda'kiamat) di sini, ialah N.Isa maka itupun

bila failnya Allah, marulnya r ,)\..j~ (yang

menurut syarat·syarat yang tcrsebut, ada berarti mengambl !

dari bab

mukakan tadi kalirnat wafa dari bab

Jam 11.20 T. A. Hassan, mula; bieara diberi tempo '15 meni!.

Tadi P. Islam membaeakan beberapa misaI dari Qur'an yang tidak berhubung

Tentangan P, Islam menyerupakan naiknya lsa ke langit itu dengan mukjizat nabi·
nabi, itu belum baleh dipandang sama, Karena dari hal mukjizat itu ada keterangannya
dalarn Qur'an, dan saya bisa terangkan apa yang dirnaksud dengan mukjizat·mukjizat
yang tersebut.dalam Qur'an itu atau apa·apa kemajuan ilmu yag luar biasa, in; semuanya
kita kasih keterangan dari Qur'an. Karena sekarangg kita tidak membicarakan dari hal
mukjizat-mukjizat, maka saya tinggalkan dari hal itu, sebab ini waklU kita hanya bieara·

kan hidup dan matinya nabi Isa.
Karena waktu sudah habis, maka tuan Rahma' Ali terpaksa memperhentikan pem·

bicaraarmya.
Tuan Vaorzitter mempersilahkan T. A. Hasan membantah alasan·alasan Alunadi·

yah, sebagairnana T.R. Ali bantah aJasan-alasan P. Islam,
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bahwa

Kalau P, Islam mau berpegang kepada lafad saja dan tetap berkata, bal,wa yang

Tidak ada misalpun dalam QUT'an "au Hadist atau logat Arab yang >nenunjukkan,

badan dan Ruh. Kalau ada eobalah unjukkan keterangannya. Apa perlunya P. Islam ke·

)
1 .-

mempunyai Ruh) tidak ada lain artinya, melainkan . r; ,~

sedikit juga dengan lafad

dirnaksud dengan

tidak menunjukkan bahasa N. Isa Bani Israil akan datang sekali lagi. Karena di akhir
surat Allah berkata :

.... ' .. oJ- 0 ......... :; }" , .. " ..... U
J~ j ~ l,. 3'UI ~ .~ ,. maksudnya: ~ \ ~ itu ialah pada sisi

Allah, dan kepadanya kamu akan dikembalikan; bukanlah dia yang akan kembali

kepada kamu.

itu kepada

" ., .....1
.~ JI.,

.......... ~..1

itu maksudnya ialah

yang ada pada

Tersebut dalam Ibnu Jarir :

N. (sa, padahal di dalam tafsir Hasan sendiri berkata, bahwa ~ yang

Di sini P. Islam kembalikan, akan

0_ .....0 ..

Dan Iagi P. Islam mengemukakan ayat :

Kata Ibnu Abbas: Tidak akan mati seD rang Yahudi pun sebelum, dia irnan lebih dahulu
kepada N. Isa, sebelum matinya itu Yahudi.

Apakah sebabnya, P. Islam tidak kemukakan perkataan Ibnu Abbas ini, padahal
di halamanitu juga tertulis, tidak berapa baris antaranya dari yang telah dibaeakan oleh
P. Islam tadi itu.

Ibnu Abbas sendiri bahwa .,;' ~ itu maksudnya sebelum mati Yahudi"y..,.

(ahli kitab), bukan sebelum mati Isa.
Dan Iagi tafsir Ibnu Kasir itu adanya 700 tahun sesudah N. Muhammad s.a.w.

Ini tafsir Ibnu Jarir yang lebih dahuiu dari itu, yang tertulis pada tahun 300 sesudah
N. Muhammad s.a.w., di dalamnya ada tersebut dari Ibnu Abbas juga bahwa yang

dirnaksud dengan' ~;: -~ 'cti sini, ialah sebeIum mati Yahudi atau ahli kitab, bukan

sebelum mati N. Isa. Begitu juga dirawikan dari pada Hasan dan Ibnu Sirin bahwa

~;: -~ itu, maksudnya: ialah sebelum mati Yahudi.

Kemudian itu P. Islam ada membaeakan perkataan Ibnu Abbas, Hasan dan lain·

ada pada innahu itu tidaklah kembalinya kepada Isa, melainkan kepada Qur'an, Yakni
Qur'an itu tanda bagi hari kiamat, karena dalam Qur'an itu, eukup diterangkan tanda·
landa dan alamat·alamat qiamat, lagi karena Qur'an itu ada'1ah·akhir kitabullah.
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bahwa N. Isa itu tanda bagi hari kiamat, yakni kedatangannya yang kedua kalinya itu
tanda hampir kiama!.

lainnya buat k"Uat~andakwanya, bahwa ~r ~
,,, 0- -- yakni sebelum mati N. Isa.
~ S>y J:i

(Ketika itu T. Rahmat Ali meminta kepada P. Islam lalu berkata): Di mana
tersebut perkataan Ibnu Abbas itu? (Tuan A. Hasan unjukkan tafsir Ibnu Kasir kepada
tuan Rahmat Ali). Tuan Rahmat Ali buka itu kitab dan terus berkata: Tuan Voor·
zitter! Dalam kitab ini juga halaman 13, baris yang kedelapan ada tersebut riwayat dari
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yang diartikannya: "Siapa-siapa Karni beri umur panjang, Karni akan bikin lemah dia
punya anggata".

Saya jawab: Pada adatnya memang arang yang tua itu lemah badannya dan
anggautanya, tetapi cabalah lihat Qur'an ditentang keadaan Ash-habul-kahfi yang Allah
tidurkan mereka 300 tahun, dengan tidak makan dan minum.

Kalau satu manusia bisa jadi tidur tiga ratus tahun, mengapa tak bisa jadi ia hidup
ribuan tahun. .

Dengan itu, nyataJah bahwa Ant ini, tidak menalak keadaan nabi Isa di langit.
Tuan R. Ali ada membawa Ayat :

Tuan R. Ali bawakan Ayat :

Yang diartikannya: Untuk kamu (manusia) di bumi ini ada tempat ketelapan dan ada

makanan buat satu maS3. «- ....0.- ........ 0'" "".... ... ci.o .. (1..- 0 ... _

dan di bawanya Ayat: \.; \ ,,' \ -' .l:>-I \.; l4? ~) 'JI r ~ I.
Yang diartikannya: Bumi ini tempat penarik (atau pengumpul) manusia hidup dan mali.

Saya jawab: Dengan sebab bumi dijadikan tempat ketetapan bagI manUSla dan
tempat pengumpuinya, tidak berarli manusia tak boleh ke lain tempa!. Mtsa1I)ya, saya
berkata kepada anak saya: Rumah inilah tempat tinggalmu, maka dengan ItU, !Idak ber
arti. bahwa anak itu tak baleh tinggal di lain rumah. Kalau kita berkata mesjid tempat
se~bahyang, tidak berarti tak baleh kita sembahyang di rumah. Kalau kita berkata:
Dapur tempat masak, maka siapakah yang bisa melarang kalau ada orang yang mau
masak di bawah tempat tidurnya.

Dengan Ayat-ayat yang tersebut itu, Tuan R. Ali hendak menetapkan bahwa
manusia tak baleh ada melainkan di bumi, pada hal kita lihat sekarang manusia di
kapal rerbang, di atas udara, di luar bumi. Kalau manusia bisa hidup di kapal terbang
beberapa hari mengapakah nabi Isa tak baleh hidup di langit beberapa ribu tahun?

Dengan itu sekalian nyatalah, bahwa bumi itu bukan satu tempat yang manUSla
rak boleh berpindah dati padanya, terutama kalaiIdibawa oleh Allah sendiri. Tuan R. Ali

ada bawa Ayat: ;J1 J;~1 J~ ~;. :;. fS; J; :; A;
, '

yang diartikannya: Sebagian dari pada kamu akan dimatlkan dan sebagian dati pada
kamu akan sampai umur tua.

Saya jawab: Ayat ini artinya: Sebagian dari pada kamu akan diarnbil aleh A1iah
dan sebagian dati pada kamu akan diberi urnur panjang.

Orang yang Allah ambil itu, bisa jadi ruhnya dan bisa jadi ruh dan badannya.

Ayat ini tidak menalak keadaan nabi Isa di langi!.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

(72 ..;-)

Dan fIrman Allah :

;;1S:~ ~; ;.;~ IE~;; ;r t,;U1;;
Artinya: Kami tefah mudahkan binatang:binatang itu untuk mereka. Dari padanya
merekajadikan tunggangan, dan dari padanya mereka makan, (Q. Yaasin 72).

meh sebab minhaa didahulukan atas rakubuhum di dalam Ayat ini, apakah
berarti hanya binatang-binatang itu saja jadi tunggangan mereka, dan tidak boleh mereka
naik auta atau speda .atau kapal terbang dan sebagainya? dan aleh sebab miDhaa di sini
didahulukan atas ya' kulun, apakah berarti mereka tidak baleh makan melainkan dati
daging binatang-binatang itu saja ?

_oj_oJ 0"0 ...... _, ....

oJ~' dWl'lc 1,'1:"- L>"~"

Sa~dara-saudara! sekarang saya diberi kesempatan buat me~bantah aJasan-alasan
fIhak Alunadiyah. lenlang mengalakan Nabi Iss sudah mali.

Oleh sebab rasanya waktu lidak cukup, maka saya akan membanlah lebill dahulu,
alasan·alasan yang lebill penling.

Tuan Ralunat Ali berkata lsa itu manusia, jadi, ia musti mati seperti manusia
juga.

~ya jawab: Nabi lsa itu betul manusia, dan ia akan tUfUn dan akan mati seperti
manUSJ3. .

Tuan Rahmat Ali bawakan ayat':
.... 0' .... 01 ...0 ~ _0"0)_ _ to .......... (1 .... <: __ 0 .... _

oJY: r"'- ~-' oJ.i"..,' .le" oJ r.;>'; ~ Jl.i
Kata Tuan Rahmat Ali, oleh sebab fIehaa di Ayat itu ada terdahulu daTi tah.

yauna dan tamutuna, maka artinya itu mahsur. Jadi maknanya menurut faham Tuan
R. Ali, bahwa di bumilah kamu akan hidup, dan di bumilah kamu akan mati, dan dari
padanyalah kamu akan dikeluarkan.

Saya jawab: Lantaran terdahulu fIehaa dan sebagainya itu tidak memberi arti
yang dimaksudkan oleh Tuan R. Ali.

Misalnya fIrman Allah :

Arlinya: Di atas binatang-binatang itu dan di atas kapal, kamu dimuatkan.
. Oleh sebab ada terdahulu ala atas tahmalun itu apakah berarti bahwa manusia itu

Iluak baleh menunggang atau naik, melainkan binatang-binatang dan kapaJ saja ?
Tentu tidak begitu !

Lantaran itu, maka ayat ficha tah-yauna tadi tak baleh dijadikan alasan untuk menen
tukan manusia musti hidup di bumi saja.
Than R. Ali ada membawa ayat :

..

II

II



Kalau kita berkata,:

Tuan R. Ali bawakan ayat : -rO:'1 ~~:~ .jl5"
yang diartikannya: Bahwa Nabi Isa dan Ibunya dahulunya memakan makanan dan
sekarang tidak.

Dan Tuan itu berkata, bahwa kalau li'iI mudhari' di dahlllui oleh kaana, maka
artinya jadi madhi istinuari,maksudnya dahulu ada bedaku dan sekarang tidak,

Saya jawab: Arti yang diberi oleh Tuan R_ Ali itu tidak betul. Ayal ini maksudnya
hendak menunjukkan bahwaNabi lsa dan ibunya itu manusia yang biasa memakan
makanan, bukan Allah, bukan anak Allah, bukan malaikat.

Adapun perkataan kaana yang di muka li'iI mudhari' itu tidak memben arti,
d.huIunya ada kejadian sekarang tidak. Tidak begitu !.

~ ~j Jl5"

dan Firman Allah :

Tentu tidak'begitu !
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... ::: 0" 0 01 0 __ J, .' _.1'0 } oj "'01 e ...

tidak berarti si Zald itu dahulunya belajar sekarang tidak. Tidak begitu hanya menno·
jukkan bahwa si Zaid itu ada pernah belajar.
Adapun keadaan sekarang belum tentu. Bisa jadi ia masih belajar dan bisa jadi tidak
belajar lagi.

Mirza sendiri ada berkata :

Artinya: Jika engkau percaya kepada Qur'an dan engkau lebihkan dia dari pada lainnya,
hendaklah engkau beriman kepada tnatinya A1-Masib ilan tidak akan turunnya dari
langit. ' , .-

Di sini ada kaana di hadapan fi'nmudharf. Lantaran itu, apakah berarti bahwa
jika dahulunya engkau beriman dan sekarang tidak ?

.. =:; ,' ...

s.l.l I .:ill.. -
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.;$, .,- ~ -, ... ~}.,~,
i;; ~ -x~~ oj

Than R. Ali membawa Ayat :

~ .. o .. - L::...;
~,' .

Artinya: Allah yang jadikan kamu dari pada lemah, kemudian 1a jadikan kuat sesudah
lemah, kemudian Ia jadikan lemah dan tua sesudah kuat.

Saya jawab: Betul kita ada Jibat kejadian itu Memang manusia itudari lemah ke·
pada kuat dan daripada kuat ke I.mah, dan juga rambutnya, dari pada hitam kepada
putih, dan ada juga yang berbaIik baIik rambutnya dari pada putih kepada hitam.

Dalam buku-buku ada tersebut, bahwa sudah pernah ada orang yang hidup lebih
dari pada tiga ratus tahun, dan di antara masa itu, sudah beberapa kali keadaan badan
nya berubah, dari pada kuat kepada lemah din dari pada lemah kepada kuat, begitu
juga rambutnya, dari hitam kepada putih dan dari putih kepada hitam.

Apakah salahnya kalau keadaan itu berlaku atas nabi Isa di sana?

yang artinya: RasuHusuI itu tidak Kami jadikan sebagal badan yang tak makan makan
an dan mereka tidak akan kekal.
dan dibawanya Ayat :

"to 0 ............... 0 .... '" , ... :;; ';'-;0 _1_ ....

J-)\ ~~..::....b:..uJrJ ~~ ~L.-,

Yang diartikannya: Muhanunad itu tidak lain melainkan seorang rasul yang
telah mati dahulu dari padanya semua rasul-rasul.

Saya jawab: Ayat ini artinya, bahwa Muhanunad itu tidak lain melainkan seorang
'rasul' yang telah lalu dahulu daripadanya beberapa rasul-rasul.

.Jadi KhaIat di sini bukan dengan makna sudah mati tetapi sudah lalu. Orang yang
telah Jalu ltU, ada dengan mati jan ,ada dengan diangkat ke langit, seperti Nabi Isa'
Adapun kitab-kitab logbat menyebut Khalat dengan makna tel all mati itu, ialah Ianlaran
biasanya orang yang telah latu ito telah mati, tetapi arti ini bukan menufut asal bahasa.

Tuan R. Ali ada bawakan Ayat :

yang artinya: Kami tidak utus dahulu dari padamu Rasu!-rasul, melainkan adalah mere
ka itu orang-orang yang memakan makanan dan berjalan jalan di pasar-pasar.

Saya jawab: Ayat·ayat ini maksudnya hendak menunjukkan bahwa RasuI-rasul
itu manusia biasa yang biasa makan makanan, hukan malaikat.

Saya juga percaya, yang nabi-nabi itu semuanya manusia yang memakan makan:..:n
dan berjalan jalan di pasar, tetapi dengan ito tidak berarti bahwa selamanya mereka
mesti makan, dan selamanya mesti berjalan-jalan di pasar-pasar.

Artinya yang demikian itu diperintah atas orang yang beriman kepada Allah dan hari
kemudian.

Lantaran dl Bini ada li'iI mudhari' yang didahului oleh kaana, apakah artinya: Di
perintall orang yang dahulunya berlman, sekarang tidak? Tentu tidak begitu! Dan ada
banyak lagi ayat-ayat yang ada padanya li'iI mudlari' di dahului oleh kaana, tetapi
tidaK memberi arti sebagalmana yang dikehendaki oleh Tuan R. Ali.

Than R. Ali ada bawakan ayat Qur'an :
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yang maksudnya bahwa nahi Jsa hidup 120 tahun, dan sekarang ia tioak hidup lagi.
Sayajawab: Mirza berkata lenlang Hadisl lersebut begini :

Artinya: TeJaJi ter$Obut di Thabrani dan Musladrak dari Aisyah, katanya: Rasuluilah te
Iah bersabda kepada Fathirnah di dalam silitnva yang ia meninggal padanya: Sesung
guhnya Jibril biasa datang kepadaku buat mengakurkan Q~n'~ saban tahun ~!!tu k~1-i,

letapi di lahun ini ia datang mengakurkan Qur'an dua kali dan ia khabafkan kepadakn,
I:fahwa lidak ada seornng pun nabi melainkan hidupnya separuh dari pada umur nabi
yang dahulu dari padanya, dan Jibril khabarkan kepadaku, bahwa Isa telah hidnp 120
tahun, dan aku Iihat diriku akan pergi di permulaan Umur eftam puluh.
dan Mirza tambah begini :
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, I) J ...

~ ~\ lJ-" ~I J;-~ Jli CJli ~k :; ~~_:: 0:11; jl;kJ1 j.t;
- - --::;,. -0" ,.} ...

l~ yJ \))1 ~dt:,_ JlSj~ j~ 4Q ~J; J.JI ~; J
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Artinya: Ketahuilah hal saudara-saudara, bahwa Hadist ini sahih dan rawi·rawinya semua
orang-orang yang boleh dipercaya, dan riwayalnya ada ..mempunyai beberapa jalan.

Ringkasnya, arti Hadisl ini, bahwa tiap-liap satu nabi umumya separuh dari umur
nabi yang dahulu dari padanya, dan nabi Isa umumya 120 tahun dan Nabi Muhammad
akan hidup 60 tahun, dan Mirza berkata, Hadist ini sahih.

Sekarang periu kita Iihat belulkah Hadist itu sahih atau tidak.
Sekiranya ditaqdirkan antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam ada 20 nabi sahaja,

dan tiap-tiap satu nabi umumya sepanih dari pada umur nabi yang dahulu dari pada
nya, akan terdapat umur nabi Adam 125.829.120 tahun.

Kita boIeh fikir sendiri, bisakah jadi umur nabi Adam lebilt dari seratus dua
puluh lima milliun itu ?

Dan juga, oleh sebab Mirza mengaku jadi nabi, maka menumt Hadist ini mestinya
Mirza hidup hanya 30 lahun, yailu $Oparuh dari umur nabi Muhammad s.a.w. pada
hal umur Mirza lebilt dari pada enam puluh lahun.

Kalau umur Adam bisa jadi 125 millit.tn tahun, maka bisa jadi juga Isa akan lurun
nanti sesudah 200 miIJiun tahun.

I" -::i ..

~ql~ll:~:;:,; w~~;;; ~15;S
., -

yang artlnya: JIka MuSli dan lsa hidup keduanya, lak dapal liada mereka akan ikut aku.
Saya jawab: .Perkataan halyi-yaini yang ter$Obut di Hadist ilu maknanya, mau

judaini, yakni ada keduanya. Ji"ii "rtinya, bahwa kalau·Mus' dan Isa ada keduanya,
tenlu mereka turut aku.

Cara yang begini memaug ada terkenal dalam bahasa Arab, yaitu seperti kalimall
Abu Bakar dan Umar, kalau di rangkapkan, disebul Umarani alau Umaraini; begitu
juga Asy-Syamsu (mata nari) dan Al-Qamaru (bulan), kalau dirangkap disebut Qama·
rani atau Qamaraini.

Sebagaimana dua nama yang berlainan ilu dapal dijadikan satu, maka begitulah
Musa yang sudSh mati dan Isa yang rriasil:t hiaup' boleh dijadikan salu, dan di$Obut:
l:laiyi.yaini dengan rna'na maujudaini, 0'" ,. ...

J.>Y:" r
Dengan itu, tidak berarti bahwa duJ,;"nya gabi Jsa hidup dan sekarang sudah

mati.

Perkalaan lawaffailani di Ayal ini lidak memberi arti engkau malikan aku; hanya
memberi arli engkau ambil aku. Ambil ilu ada dua macam ambil ruh bersama badan dan

ambil ruh sahaja. . .
Di Ayal ini nabi Isa berkata kepada Tuhan, bahwa sesudah Engkau ambil aku ke

hadliralMu, maka Engkaulah jadi penjaga uromalh. . ., .
Tuan R. All ada bawakan Hadisl yang maksudnya, bahwa dl han Qlamal nantl,

Rasulullah akan berkala kepada Allah sebagaimana perkataan nabi Isa yailu: ? i I,li

Saya jawab: Tawaffailani yang diucapkan oleh Nabi kila itu, tidak lain melainkan

dengan makna "ambil aku". . ..
Thhan ambil Isa ilu ialah badannya dan ruhnya, sedang Allah ambil Nabl,uu

hammad itu ialah ruhnya, pendeknya tawaffailapi ilu artinya: Engkau ambil aku, bukan

E gk tik'an daku Perkalaan tawaffailani sarna dengan perkataan ]aluh. Kalaun au rna . . d'
kila berkata: Si anu dan si anu jatuh, tidak mesti dua·dua ilu serupa k"Ja .lannya.
Bisa jadi si A jatuh dari pohon dan sl B jatuh dalam dagang atau ]atuh dan speda.

Kedua itu dinarnakan jatuh.

dan katanya; Ibnu Abbas artikan: Mumituka, artinya: Mematikan .
Saya jawab: Ibnu Abbas $Ondiri ada berkata, bahwa Nab' Isa akan matt sesudah

tumnnya nanti, Jadi mumituka Itu maksudnya Allah akan memalikan Nabl :Isa sesudah
tumnnya nanti.

Tuan R. Ali ada bawakan Madisl :

Tuan R. Ali ada bawa ayat : ..1.,;~



T. Voorzitter

Tuan A. Hassan
T. Voorzitter
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Oleh sebab waktu sudah habis maka terpaksa saya berhenti di sini.

Than Voorzitter: "Saya harap saudara-saudara yang sU~ah ~endengar.perdebatan

ini tidak menjadikan perselisihan. Yang mana setuju boleh dlambil. Kalau tIdak Lakum

dinukum waliya dien. ah N b' M h d
Besok malam akan dibiearakan dari hal adakah Nabi sesud a 1 u amma

s.a.w. atau tidak.

Publik berteriak: "Tidak ada i"
Tuan Voorzitter: "Saya tidak bertanya, hanya kasih tau.

Jam 12 Majlls ditutup.

MALAM YANG kEDUA

Vergadering dihadiri oleh ±2000 orang.

Wakil-wakil pers yang datang :

KengPo.
Sin Po.
Pemandangan
Bintang Timur
Sikap
Adil.
Sumangat
Senjata Pemuda.
Jawa Barat
Ceta Welo-welo

Wakil wakil perkumpulan yang datang.

Pendidikan Islam.
Persatuan Islam.
Annadillslam
Persatuan Islam Garut.
MAS. Garut
Persatuan Islam Leles.
Islamiyah Mr. Comelis
Perukan KebonSirih
Salamatul Insan
AI Irsyad
p.B.a.
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Pukul 8 vergadering dibuka oleh Voorzitter tuan Mhd. Muhyiddin dengan lebih dahulu
mengueapkan seperti berikut :

Tuan-tuan putera dan putri. Saya mengueapkan terima kasih atas kedatangan
tuan sekalian. Temyatalah perdebatan ini dapat perhatian yang penting. Melainkan saya
harap supaya. Tuan-tuan sekalian akan tinggal dengan iman.. Sepert! kemaren sekarang
saya peringati lagi kepada tuan-tuan supaya janganlah meneela atau mengeluarkan per
kataan atau isyarat-isyarat yang memihak ke salah satu partai yang sedang berdebat.
Barang siapa tiada menurut akan aturan ini, saya akan ambil tindakan. Ingatlah, wa
laupun tidak setuju juga simpan saja ·dalam hati.
Tetaplah memegang aturan seperti kemaren malam.
Pembiearaan ini malam ak<lil' dibiearakan, apakah sesudah nabi Muhammad s.a.w. akan
ada lagi nabi atau tidak.

Pembiearaan ini dibagi 2 bagian.

Pihak Ahmadiyah akan mengasi keterangan da1iI-da1iI yang menguatkan pendiri
annya bahwa sesudah Nabi Muhammad ada nabi yang tiada meinbawa syariat.

Pembela Islam akan kasi keterangan, sesudah Nabi Muhammad' tidak akan ada
nabi walaupun yang tiada membawa syariat baro.

Saya persilahkan tuan Abu Bakar Ayyub buat berbieara Ijam paling lama. Jangan
lah menyimpang dari reI.

Tuan A. Hassan Tuan Voorzitter dan Jury! Saya minta bieara.
T. Voorzitter Apa panjang.
Tuan A. Hassan Cuma perkara yang kemaren malam saja.
T. Voorzitter Jangan sekarang dibiearakan.

Tuan A. Hassan Saya majukan, apakah aturan tetap seperti kemaren atau ada
rubahnya, karena prakteknya tidak balk:.
Saya tidak mengizinkan. Saya pegang aturan yang sudah ditetap
kan, oleh kedua belah pihak.
Karena tuan Rahrnat Ali mendustalcan saya.
Saya minta tuan-tuan tunduk dengan aturan. T. Hassan lalu du
duk".

Sesudah membaeakan syahadat dan surah Alfatihah. T. Abu Bakar Ayub terus
membaeakan ayat :

1$..... ;~) ~ _ ... _ ...... ;;;: _,. ...... , "".'_D '';0.1 ... " _---,,~_.J_,_

<Ic:k'~ J>=.l. ~\o(, ~\ (l.>-.J ~I Jr'.J.::DJ ~~-,.:r J-1 ~\ ~ Ot" L.»
..,;- .... .;; ... ,. ...... .. :liI

.(i . ..,.,1j>1)
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Kemudian terus berkata :
Tuan Yoorzitter, T.P. Islam dan hadirin yang terhormat!

,
~\).r.) ~\ u-J)~ r)UI

Sebagaimana Tuan'Yoorzitter.sudah menerangkan bahwa yang akan diperdebatkan ini
malam, ialah dati hal kedatangannya Nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. Kami Partey
A1unadiyah yakin dan percaya, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. berpangkat Chatamanna
biyyin, sebagaimana tersebut dalam ayat yang saya bacakan sebentar ini.

Menurut kepercayaan kami, sesudah Nabi Muhammad s.a.w., bisa juga datang
Nabi yang tidak mempunyai syare'at baru atau agama baru, tetapi menurut kepercayaan
Pembela Islam, tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w., biar yang mem·
punyai syare'at ataupun yang tidak mempunyai syare'at.

Sebelum saya membeti keterangan atas adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad
s.a.w., lebib dahulu mestilah saya terarigkan, apakah artinya Nabi itu. Karena sebelum
kita ketahui akan arti dan hakikatnya sesuatu barangj tentu kita tidak akan dapat ber

tengkar atau berdebat tentang itu.
OIeh sebab itu, saya akan terangkan lebib dahulu arti Nabi dan apa-apa yang

berhubungan dengan ini masalah.
Arti Nabi da1arn logat Arab, tertulis da1arn kitab "A!mu'tamad".

.; .. ... ~_. 0 .... '.... ..... .. ..0)'., .... .a. ~ ..

(.....:.J.\) .iu, ~.?"- r~)I\ ~ -f/.: '<.J ~4 ~\ ~I)'
.. .r ~ , .. .. ... "';'" ..... .. ,. -..-

Artinya: Nabi yaitU ~eorang yang membeti khabar ghaib dan' apa-apa yang akan terjadi
di masa yang akan datang, dengan perantaraan wahyu dari pada Allah. Kitab "A!mu'
tamad" ini, adalah satu kitab logat yang keci1, yang isinya diambil dati pada "Usanul'

arab", "Tajul' urns" dan lain-lainnya.
Arti Nabi daIam Hadist: Tersebut dalam Muslim ;

~ ...... ~ ... , ....., ..- ,,~ ... ,;/ '.J ... ~ ......_..... ""1.." . .'" ,oJ,

..P.-) .;P :u\ .,sLJ I JL;..r..'~' .;..lij .;.:.~ \ JI; "e,;1 L. (r <.J" :u\J,-J J .;,.L;;'
... ., -, .

[~' • V <.J" \~ ,.LJ
Maksudnya: Pada suatu hari 'Am< bin Absah Assa1~ bertanya kepada Rasulu11ah s.a.w,
katanya: Siapakah engkau? Kata Rasulullah: "Saya Nabi". Katanya lagi, apakah yang
dikatakan Nabi? Jawab RasululIah: "Saya diutus oleh Allah Azza Wadjalla"

Di sini' terang, bahwa yang dikatakan Nabi itu, ialah seorang yang diutus oleh

Allah Ta'ala.

Arti Nabi dalam Qur'an :
Ahli Islam biasanya menerangkan arti Nabi begini: Seorang laki-Iaki yang mer-

deka, yang berakal, yang sOliJpuma di da1arn segala sifat, dapat khabar ghaib dengan
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perantaraan wahyu da:i pada Allah. Ini keterangan ialah mereka ambil dari pada Qur'an.
Supaya Jelas, blarJah kita beti keterangan satu-persatunya.
Pertama: Yang akan menjadi Nabi itu laki-Iaki hendaknya, karena 'kata Allah dalam
surat Amblya' ayat 7 :

• e_ " ., ,*.. ~ 0 ' ...

• ~I..?i )I~J )II clJ.} L:.L.;I La) ».. .. - .. ..-
Art.inY~: Dan kami tidak ada mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang
laki-Iaki yang karru turunkan wahyu kepada mereka itu. Kedua: Yang akan jadi nabi itu /,
mestilah orang yang merdeka yaitu yang bukan budak (slaaf), karena kata Allah dalam j;:t
sural Anmsa ayat No. 64.

I .. ... -, ~ .,.... ...0 ... 0 .. _ ...

~I v>~ t~ )II J,...J;,yo t:L} l.)
...... - .... '", --

Artinya: Dan .. : .. " ... " . _ . . . . . . .. zie kaca 49.
tidakiah Karni uUlS seorang Rasul pun, hanya ialah supaya dapat diikut oleh manusia
dengan Izm Allah.
Kalau seorang budak (slaaf), tentu tidak bisa akan menjadi ikutan orang, karena dia
mesti menJaiankan permtah tuannya sendiri.
Di sini jangan salah sangka, bahwa yang dimaksud dengan lafad "merdeka" di sini
bukanlah orang yang mempunyai kerajaan sendiri, hMlya maksudnya ialah yang bukan
budak (slaaf). 1 '

iCe'tiga: Yang akan menjadi Nabi itu mesti orang yang sempuma akal, karena kata AJ
lah daIarn surat A'raaf ayat 67 :

... 0_ .......... 0 JIIo, ...... '" '_"' ..... _

~~WI ':.J < JYJ.jJJ u.!<.
Artinya: Telah be:k~ta pembesar:pembesar yang kafrr dati pada kaumnya (N=abi 'Hudi),
sesun~yakanu u:rat engkau dl dalam kebodohan berkata dia (N~bi

Hud). HID ~aurnkU, tldak ada pada diri saya satu kebodohanpun, akan tetapi saya adalah
Utusan dan Tuhan sern sekalian alam.
Dengan in! ayat terang, bahwa orang yang akan menjadi Nabi itu mestilah orang yang
sempurna akalnya, bukan orang yang kurang akalnya.
Keempat: Yang abn menjadi Nabi itu ialah orang yang sempuma dalam segala sifat·
karena frrman Allah dalam surat AJ-Haj ayat 75. . '
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... , t.J.:. ::Ii t , ..

... ...... 0_ .......

~J)\J. JI .r!- JI
".. - - ...

It_ 'tt ..... , ... ..'_ 0 .. , 0 .......
-il_ • _.

Artinya: Dan kata-kata Allah yang diturunkan kepada nabi-nabiNya dan wali-walinya
ilU, din3lUakan pula wahyu.
Lagi lersebul dalam al-Mu' 'l3lUad :

I ..... I • • ... 0...... t., ... ',..... """~'

Jl.U ~I ~,j- .~YI JI JL. L. J <?}I ----Ii. .i
... .. ............. .. • • t

Artinya: Kemudian, kata-kala .. ahyu ilu, sudah biase. dipakaikan unluk apa-apa yang
dilurunkan kepada Nabi-nabi dari pada sisi Allah. Dan lagi lersebut dalam Asrarusy.
syariatullslamiah.

.rJ ••L:JJIJ ••~I JI~ jl ~YI~ JlA._J
~ ...-'" ........... "'''' ...... ... ......

Arlinya: Nubual yaitu salu pertalian antara Allah dan anlara hambaNya yang berakal,
unluk menghilangkan kesusahan mereka di dalam perkara igama mereka, dan penghi,
dupan mereka.

Tadi saya sudah lerangkan, bahwa Nabi ilu mendapal wahyu dari Allah; oleh se
bab ilu, baiklah saya lerangkan pula, apakah arli wahyu. Wahyu ilu banyak artinya,
lelapi yang menjadi perselisiban dan yang menjadi perdebalan, ialah lentang yang salu
saja, yaitu wahyu yang berarti perkalaan Allah. Tersebul dalam Muf, Raghib, di pinggir
Ibnu Asir jilid 4 biz. 210:

Artinya: Wahyu yaitu salu ma'rifal, ilmu pengelahuan yang diperoleh oleh seseorang
di dal3lU dirinya, serta dia yakin bahwa ilu ilmu dari pada Tuhan seru sekalian Alam,
itu ilmu didapal dengan perantaraan pendengaran, alau lainnya, alau dengan lidak
ada peranlaraan.

ladi yang menjadi pembiearaan di sini, ialah lenlang perkalaan-perkalaan Allah yang
dilurunkan kepada Nabi-nabi alau Wali.walLWahyu yang semaeam ini adakah sesudah
Nabi Muhammad, atau tidak ?

Kemudian' itu palul juga saya lerangkan, apakah arti Rasul. Dal3lU Qur'an ler.
sebul :

Artinya: Allah memilih Rasul-rasul dati pada Malaikat-malaikat.dan dati pada manusia.
Lagi Finnan Allah dalam surat AlI-Imran ayat 179 :

_~ 0... I' II 0 ... 0 .... ~:,." :;; 1 '"

.iL:.,_ if ~) .:r.~_ ..u\~~
-- ~

Artinya: Tetapi Allah memilih slapa yang Dia kehendaki, sebagai utusan bagiNya.
Dengan dua Ayai tersebut, teranglah bahwa Nabi dan Rasul itu ialah orang yang pilihan

dati p'ada Allah. Dan yang dipilih itu tak lain, ialah orang yang sempuma di dalam se-
gala sifat. . __
Kelima : Nabi itu mesti dapat kbabar ghaib dati Allah, frrman Allah dalam surat Ald]m
ayat 27:

~~~ ~ ~-;\ .; ~11':=1 ~1:iJ: ~§li~ ~"> ~;f\ 2--t;
Artinya; Allah Ta'ala mengetahui akan yang gh31b, maka Dia tidak mel~kan akan
yang ghaib itu kepada seseorangpun, melainkan kepada RasUINya yang Ia sukal-
Di sini terang bahwa Nabi itu mesti dapat khabar ghaib dati Allah. .
Keenam: Khabar ghaib yang akan diperdapat oleh Nabi itu, mestiJah dengan perantaraan
wahyu dati Allah, b\lkan dengan nujum atau dengan perkakas lain sebagai pekha~aran
dari profesor-profesor _yang mengatakan akan adanya hujan, gempa dan sebag3lfiya,
!<arena frrman Allah dalam surat Al-Ambiya ayat 7 :

rJl~~ ~~~ ~l ,;,ri (j:) \:;
Artinya; Dan tidak Kami utus sebelum engkau (Muhammad), hanya ialah laki-Iaki yang
Kami turunkan wahyu kepada mereka. . .
Ringkasnya, yang dikatakan Nabi menurnt keterangan Qur'an, ialah seorang lakl-1akl
yang merdeka, mempunyai akal yang sempuma, sempurna dalam segala sifat dan dapat
kbabar-kbabar ghaib dengan perantaraan wahYU dati pada Allah.. .
Jadi, orang yang-- bersiat dengan segala sifat-sifat yang tersebut itu, dmamakan Nabl,
dan sifat-sifatnya itu dinamakan~t. Dalam logatpun tertulls :

, ... " .... 0_.,. .... II 0 ... , tI)J ...

.(.cll) ~.ill .:r.~Y;~~)~~I ; r,J1,

Artinya: Nubuat yaitu membed khabar ghaib dengan wahyu dad Allah. Lagi tersebut
dalam Mufradat Raghib, di pinggir Ibnul Asir jilid 4 biz. 143 :

48

.... .... - . lit • ,Jo .... ........... _0_ .)....... ,:o,t. ..
•. ......... lit "'... 0_' 0 "'... ... • .,!.\. . . . \
~l...J t~l...,/I J~b-\j~ .:L:.:;: J,L.lI tJ:~ LJ:.J"} <1;.' .J\;...~ J
"'... ..... ... ......... , .. , ...

...:JL;~ ~ j...A; ~.J~ ~) ,j-: ~~ J21 L. ¢ J,..)\ ~.1 ~

Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang lelah diturunkan kepada engkau dari
pada Tuhan engkau. A1-Maaidah ayal67.
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suei dari pada dusta, seperti khabar mutawatir dan khabar AUah dan khabar Nabi a.s.
Rmgkasnya, khabar yang dlbawa oleh seorang Nabi itu, satu khabar yang sangat penling,
yang besar faedahnya, yang mendatangkan keyakinan alau sangka yang kuat dan ber ib
~adm_~. s

Sebelum .sampai kepada asal mas'alah, Iebib dahulu biarlah saya terangkan pula
adakah wahyu ItU turun kepada orang yang bukan Nabi ?

Dalam Qur-an banyak keterangan bahwa orang yang lidak berpanilkat Nabipun
~da mendapat wahyu dan berkala-kata dengan AUah. Pertama tersebut dalam surat Ali
Imran ayat 42 :

Dengan ini ayat terang, bahwa yang dinan;akan Rasul itu, ialah orang yang menyampai
kan pesan AUah yang sudah diperalehnya dari Tuhannya, dengan peranlaraan wahyu,

kepada sekalian manusia_
Begitu juga menurut Hadist Muslim yang saya sebutkan tadi, yang dikatakan Rasul

yaitu Nabi yang diutus oleh AUah_
Di sini perlu juga saya terangkan, berapak>h macamnya Nabi dan Rasul itu_ Menurut
keterangan Qur-an, Nabi dan Rasul itu terbagi dua_ :
L Yang mempunyai syari'at atau igama sendiri.
II. Yang tidak mempunyai syari'at sendiri, hanya kerjanya untuk menjalankan sya·

ri'at Nabi·nabi yang sebelumnya.

Dan sebenamya, khabar yang boleh dinamakan Naba' itu, ialah yang

Firman AUah dalam surat A1-Maidah ayat 44 :

; .... lll'.......... ,"".. .. :;;-........... 0' "'0.. ..0 _"

~,')! \, _ I "Ll, \' -~ L:..>. '- Ii l.:L "
- -; ~. ~ .,) "&:' y"

Artinya: Maka Kami ulus kepadanya Malaikat Kami, maka itu Malaikat kelibatan oleh
Maryam persIS sepertl seorang manusia.
Kedua tersebut dalam A1qasas ayal 7 :

,. 0 .. 0 J,. '0 ... " ,. .. ,.,; "',. ,.

~l'\ ~I ~~1 ~.4(\!l~ ~\~I ~~~_ ~~I.:.i~~1
"':$ ... ..... ...

Artinya: Dan keUka berkata Malaikal, hai Maryam, bahwasan;' AUah me:beri ;ngka:
khabar suka dengan seorang ,mak, namanya A1masib.
Dalam sural Maryam ayal 17, AUah Ta'ala sebutkan, bahwa Malaikat yang datang
kepada Maryam itu, ialah dengan rupa manusia. Firman AUah :

_ ... 0 0 .... -- 0 ....... ' .. !:' .-.oO 'o~ .. , .... ..(I",o_~

"_l'1 ~I j 0lti~ ..::.» I:'ti ~;I;;' V-,.. rl JI L.>-)I".. .. ....... ... , .... "".. .." -
Art~~a: Dan Kami telah wahyukan kepada ibu Musa, bahwa susukanlah dia (Musa)
danJika lakut engkau alasnya (Musa) maka letakkanlah akan dia di dalam u· .'
Kellga: AUah berkata dalam sural A1-Maaidah ayal III : s ngat.

flo f'J........ fII" 0 __ 0 ..... "'0 .. Jo .. ~# 0 ..

~l'1 JY./J;,). IrJ01~:);'I J' ..:.-:>,1 :'\,
'" ... ;"'" ..", , ..

Artinya: Dan telah saya wahyukan kepada Hawari (murid-murid Nabi Isa) bahwa iman
lah kamu kepada Saya dan kepada Rasul Saya !

Dengan ayal-ayat tersebut, leranglah bahwa wahyu (kata Allah) dan Malaik t
ada dalang kepada orang-orang yang Saleh yang bukan berpangkat N'abi dan Ras~l:

Karena Nabl dan Rasul llu mesti menerima wahyu dari pada AUah, maka perlu
pula saya lerangkan lebib dahulu, bahwa sesudah Nabi Muhammad s.a.w. pintu wahyu
masib terbuka dan Malaikatpun akan turun sarnpai hari qiamat.

sebelum itutidak boleh dinamakan sembarang khabar dengan Naba'
khabar mengandung akan sifat yang liga ini.

.....0 ... _ J".,.... ... ... ... J ............. ~. ,. ".... ~ ... 'c. ... .".J...... i ...~ ...

.,.1.:>"J\~~JlA._"J,.~ ~,1 ~ ~;~_ ~'.~~ ~_~l!,) r.> l:JI
~_..... 0 ... t...... • ,....' ') -;; ... .... .. ...... ... ......" .........0 l..... ........ '§, of......

->~_01 ~ ~JlA,. .,,5~\ ~\ J>, .:,')\:ll • L:-:-"J , ~~J> ~"_;'i> L.;
....... ~ ... "... ... ... - . ,. ... _... . -~... ,.. .. ...

i ')lJ1 ~ ~I r.>, JI.; }ll\ r.>, I' P IS .,...~<J! ~

Artinya: Naba' (khabar.khabar yang dibawa Nabi) ilu, ialah khabar yang mempunyai
faedah yang besar, yang mendatangkan Umu (keyakinan) atau sangka yang kuat; dan

(~ )

oJ".... ...0 ~ ... ~,:.... ... ' ...... ~ 0) .I ". ~ ...0 " ... o~'l ... 0 ..." ~

4.."J\ ,..LI.:,~_~\ Jr-~'\1 ~~r-G.,_ )y,-S~ ~ ;'),ilI..:.J;. G~

Artinya: Sesungguhnya telab Kami turunkan Taurat (kepada Musa), dalamnya ada
petunjuk dan Nur, dengan itu Taurat, menghukumkan segala Nabi-Nabi yang telah

taat atau tunduk.
Dengan ini ayat terang, bahwa sesudah Nabi Musa a.s_, banyak Nabi·Nabi dan Rasul
Rasul yang datang dengan tidak membawa syari'at, seperti Harun a.s. dan lain·lainnya,
hanya kedatangan mereka itu semata-mata hendak menjalankan Taurat dan menguatkan

syari'at Nabi Musa saja.
Kami PartY Alunadiyah percaya dengan beralasan kepada Qur·an dan Hadist, bahwa
sesudah Nabi Muhammad s...w. bisa datang Nabi yang tidak mempunyai syari'at baru,
hanya untuk menjalankan Igama Nabi Muhammad dan menguatkan syari'at Nabi Mu
hammad s.a.w. saja. Sebelum saya beri keterangan alas bisa dalangnya Nabi sesudah
Nabi Muhammad s.a.w. lebib dahulu baiklah saya lerangkan pula, apakah macam

. khabar yang dibawa oleh Nabi-nabi itu.

Tersebul dalam Muf. Raglib, di pinggir Thnu Am jilid 4 biz. 143 :

I

I:
I
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Pertama firman Allah dalam surat Almu'min ayat 15 : yang menentukan arti J~, .
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di sini buat masa itu saja.

... ...0 -0 ...... .. ' ./ ~ ,~ .. 0........ 0~ 0 -" 0'0 'OJ 0__, ..... ;; .. 1. ..

,j)t:l, r"- .I:>..:J. .>W: Cr" ,\.;.,. Cr" J' ..rICr" 7" ))1 A. J .rJl ); ':'~.I.>JIi')
", ..... ,~ .. ... r"'... ..... ..." _..

Artinya: Allah yang meninggikan akan derajat. rna mempunyai Arasy dan Dia menurun·
kan wahyu kepada siapa Oia kehendaki dari pada hambaNya, supaya boleh memberi

ingattentang hari qiamat. ., '_$ / 0'", :: ' _'I t 9- )" q,/ 0 ~-) J ~ J... (I -: -:;

,~.I) I';.}")') I;\jy;~y.ll fl~ J';':; IrLt.:-l; 11 L;) I,J~ <....J'.~I 0:

di sini, ialah wahyu juga, sebagaiAdapun yang dirnaksud dengan lafad

tersebut dalam tafsir Khazin +: 65 : ; ;j~ ~~ [;)~ i<:~j..J1 j;:'
Kelig.: finnan Allah dalam surat FussUat ayat 30-31 :

yangc,)I~. dengan.lafad mudariOalam ini ayattersebut

...-.i.,. ..o-t.

\O"'J~ 1 ...... ,1 ... "'"

...--J; J I <.Ill ?,JI S\ c!lJ..;S ,;,
.e. ........ ;........

,. .J,I·
~..

; .....", .. -"I ,. 'i ' ,.\ .
'"" 7 .? J ~ 1,...J...l.J ;i-:?," J

-,. ... -

Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang lelah berkata, bahwa Tuban mereka ialah
Allah, kemudian itu terap mereka (atas apa·apa yang telah diperintahkan Allah), akan
turun kepada mereka itu Malaikat, itu Malaikat akan berkata kepada mereka, janganlah
kamu takut dan janganlah kamu berduka cita, dan bersuka rayalah kamu dengan sorga
yang dijanjikan untukmu, karni temanmu waktu hidup di dunia dan di akhirat pun.
Dalam ini ayat diterangkan bahwa orang-orang Mukmin apabila tetap menjalankan apa
apa yang diperintahkan oIeh Allah, dan menjauhi akan apa·apa yang dilarang oleh Allah,
bila ~ereka sudah dipandang bersib "leh Allah maka di dunia ini juga akan datang
Malaikat kepada mereka, membawa khabar suka sebagai yang tersebut di ayat ini.
:"'ten~ orang berkata, bahwa kedatangan Malaikat yang tersebut dalam ini ayat,
ialah di waktu orang mukmin akan mati, yakni ketika Ruhnya akan ke luar dari badan·
nya. Tetapi ini pendapatan nyata salalmya, karena tidak ada lagi gunanya kedatangan
Malaikat yang akan membawa khabar suka kepada seorang yang hampir mati. Lagi

.... ; II "a -., I '" ~ .. ' ....

dalam ayat ada tersebut ~.>JI;I.)-IJ~ '~)I~ artinya, kami (malaikat) ternan kamu

eli dunia dan di akhirat. Kalau orang Mukrnin tidak bisa bertemu dengan Malaikat di
waktu hidupnya, bagaimanakah dia bisa membenarkan akan perkataan Malaikat di
waktu dia akan mati, sedang dia belum lagi pernah bertemu dengan Malaikat.

Sekarang saya akan beri keterangan dari Hadist, bahwa ada lagi wahyu sesudah

Nabi Muhammad s.a.w.
Tersebut dalam Hadist Muslim yang menerangkan kedatangan Nabi Isa di akhir zaman,
bahwa Nabi Isa a.s. nanti akan dapat wahyu dati Allah dengan perantaraan Jibril, inilah

hadistnya:

jilid 6 bls. 77 :

di dalam ayat ini, ialah wahyu

tidak bisa kita gunakan buat masa yang telah lalu,

c,)" <,,>::)11\ J.? dengan lafad Mudari' yang me·

itu ialah menunjukkan bagi masa yang sekarang dan masa yang

Yang dimaksud dengan iafad Arruh

Oalam ini ayat juga tersebut

sebagaimana tersebut dalam tafsir, "Khazin"

nunjukkan bagi masa sekarang dan nwsa yang akan datang. Dengan itu teran~ bahwa
Allah Ta'ala di masa yang akan datang juga, akan turunkan wahyu, karen. hdak ada

Artinya: Oia (Allah) menurunkan Mala;kat dengan wahyu kepada siapa Oia kehendaki

dari pada hambaNya.

~1,),~ ,).l...;)\ \.j ~ [1,).)1\ \.j ~..)~ ~,; .\"~ .,r,l\ J? "":'- C')\~.
Maksudnya: Menurunkan Ruh itu artinya menurunkan wahyu. Sebabnya wahyu itu di·
namakan Ruh, karena dengan wahyu itu, hidup Rub·Ruh manusia, sebagaimana hidup

nya badan dengan Ruh·Ruh yang biasa.
Kedua firm an Allah dalam surat Annahl ayat 2 :

sebelum ada di sana salU tanda yang menunjukkan bahwa ini kalimat menceritakan

kejadian yang dahulu.

Fi'il Mudari'

akan datang. Sebagaimana Allah Ta'ala menurunkan wahyu di waktu turunnya ini
ayat, begitu pula Allah Ta'ala akan menurunkan wahyu di masa yang akan datang.

mana
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Artinya: Maka ketika itu mewahyukan Allah kepada Nabi Isa. Muslim jilid 2 W. 516.
Sekarang saya beri pula keterangan dari Ulama-ulama, bahwa ada wahyu sesudah Nabi

Muhammad s.a.w.

Artinya: Dan adapun Hadisl yang mengatakan tidak ada wahyu kemudian aku
(Muhammad) ItU, batal, lIdak berasal. dan ka!au engkau bertanya, adakah keterangan
bahwa Isa a.s, waktu datangnya nanti. akan mendapat wahyu pula. Maka jawabnya, ya,
betu! ada tersebu t dalam Hadlts MuslIm dari Nawwas bin Saman bah I k
d

. . • wa sa a an men-
apat wahyu nantl dan Allah.

Ketiga: Tersebut dalam Al Isyo'ah juga W. 227 :

0 ... _0... 0"0'" J <0"'.... .....; 0 :i...

. '"'~) crJl ~r -4 ...;.~YI JI J~;".'i ,-l__~ .11 ":~1I Gi ~~. ~ ;-:\ ~ L:~
- -

t --- ... -- ~., ... o_ 0'" .>'''' oi.... <,}JI l5 I . I 1,._. • -". ~ \' I (0 (0......"... _...... <0...... ,... (0,,-
/+" of '"'.J:.:r ~.r ~~ ~~," ...,1 'IlJ";; ~......L. J:!- j '~J 'uJ _ 'Il :'L.,'

.- :$-"'-

Arlinya: Dan adapun yang telah masyhur di mulut orang-orang banyak bahwa Jibril
hdak akan turun lag! ke bumi in! sesudah wafatnya Nabi Muhammad s.;.w.• maka itu
perkataan tldak b7rasal. Dan sesungguhnya telah tersebut di dalam beber~pa Hadist
tentang turun Jlbril ke buml, dl waktu matinya seseorang yang balk dan sebagainya.
Keempat. Berkata Imam MuhYlddm Ibnu! Ar.bi dalam Futuhatulmakiyyah:

o o~ ) 0..-0 '" _0 ... 0' .a.:; ~ _0 0 ~ ~ J-t0

~~: ':?JI ~}I .JJ' ~I ~_ V":;"~ <?~~ :~_~YI~ ~I J~~ j ,;.;.: ~ I~;

1:.. I (\; I -"r:::-.r: ~ ~,

Artiny.: Dan ini semuanya (yakni segala macam wahyu) ada diperoleh pada wali-wali
Allah dan yang tertentu untuk Nabi, ialah wahyu dengan syarl'at.
Keluna: Imam Rabbani berkata dalam kit.bnya jilid 2 hl. 99, bahwa sesudall Nabi
Muhammad s.a.w, Allah ada berkata-kata dan menurnnkan wahyu kepada harnbaNya
yang saleh-saleh.

Ringkasnya dengan beralasan kepada tig. ayat, satu Hadist Muslim, dan 5 per
kataan darl pada Ularna yang besar·besar teranglah bahwa sesudah Nab! Muhammad
JIbril ada turnn membawa wahyu yang tidak membawa syari'at dan akan turnn s .
hari qiarnat, bila dlkehendaki oleh Allah. ' amp...

.?ekar.a!lU~Y.A.1!lulai memberi keterangan bahwa ada lagi Nabi yang tidal< membawa
syan at barn sesudah Nabl Muhammad s.a.w.

Dari Qur-an.
Pertama firman Allah da!am surat Ali Imraan ayat 179 :

J, ...... __ ... ::; ... _0 _. "'0 ... ~_ 0 ...... 0'.... _ I ..... 0) .'0 ,

~I Ot>'l..J - ~I,f -!.-J.I j:-o->_.j>~ ~Il.. J' ~j.lI:J~\ ~~C
... ... ...'" -......--

., oJ <0'" ,. J... I ,. I , ..... ..... }-, (0 (0 _....... ~ .... • _ ..... ." .... ,

I~y 0:' ~J: ~~ Ir:u .T.:.._ .r~) ~.,r ~1.fJ' ~\.}~

I " ... l , , I 0"''' ... I... , ... "'0"'"t' ~~ JC: "j),..?,''>1~.s ~~
dan itu wahyu ialah dengan perantaraan Jibril. Adapun kltabar yang mengatakan tidak
ada wahyu sesudah Aku (Muhammad) itu batal. Dan yang telah masyhur bahwa Jibril
tidak akan turun ke bumi ini sesudah mati Nabi Muhammad s.a.w.; maka itu perkataan
pun tidak ada asal baginya. Dan boleh jadi yang dirnaksud dengan kata Rasulullah:
~Tidak ada wahyu di belakangnya itu", wahyu yang membawa syari'at.
Kedua tersebut dalam Al-Isya'ah hl. 226.

~... ... __ ...... 0' .... {_ 0 .. '" '" ... " 0... ",""'''' } I) .... ~.....

J I .::.....;... J" ..::.J..j -.)~ • • , • • .J j.-oI 'J ~~ i.f-!"'. .?''J ..:....,. -:::'> \..\,. .
. ", I

.;;~ ~ ,:. )? -:'I;,;J~ :;}\ ~.~ ~;j i :! ,VI~ '-' ~~

'':»1 ';;1 Sl..1J.-S ;. C~~;.' ~;;; ~ ~ -5C:'; ~I;:JI
i\ --.. . I. ,\ \ c:
c.. r'.v" .:I ...r!:- ....~ ....

Pertama: Berkata Allamah Al·Alusi yang termasyhur dalam kitabnya Ruhulma'ani

jilid 7 hal. 65. :

lo #G...... ...... .I. _ I 0 ...... : 0"".. I')...... "..... ,J '0.,.' I:::; ...

<0"41 1 j":-> G \ d) Go&- j;- ..Ii, ~~ J; ~} \~ '..$d,
o ... ". ,. "'0"" .. } ..... '" 0 - I 0' ........ ... ......

-i,E~ ~\.s ,..~ ~.;..,.~~ LS~)LJ\ ~ ~~.? Y. ~ J\4;
... .,... ... )_...... ...0 .... " ......." J ....o ...... " ,0... ... ..... ,. l
~, ~.r', .l:t1r: ~q~ .,r;J1 ~.s, ~ L. JlAO 4111

~~ .......0 .... ·0...... J.,... "'0. ~ _ '!'\ ... 0 0'

.~ 'i..:" ~i ~r..w./) ";/1 J~ J;... ";/ .Y.r'::. -.)1 ~I L., J~L .,?,;w
\ , ... ". ...

.. ...0 "............ G···· ...0'" I) "'0., 0... .. ('{.__ '" /" ... 0_ '"': !-;

'f;-JI.,,?,)I)1 ~,,) ~ i)LJ!~ .,,?,JI ,-?.A; .x...w, oJ J-el ";/ Jo&J

Artinya: Dan berkata setengah mereka itu, bahwasanya Isa nanti akan mendapat wahyu
dari Allah dan telah ditanya Ibnu Hadjar Al Haitami dari hal ini, maka katanya: Ya
betul akan diwahy""an nanti kepada Nabi Isa seperti yang tersebut dalam Hadits Mus·

lim.
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Maksudnya: Ummatku akan bercerai-cerai nanti sampai 73 part~, di antara yang 73
ttu cuma satu r,ang akan masuk surga dan yang lainnya akan masuk Neraka.

Satu Part'J yang akan masuk surga itu, tentulab orang-orang yang sudah dipisahkan
oleh Allab dan pada teman·temannya yang banyak itu dengan perantaraa
yang telab dipilihNya. Boleh jadi setengab .orang akan berkata bahwa ini n tsetseorang
buat s tu ke' d' . 'dakb' aya ertentu

a ja lan saJa, 11 isa diumum)can. Kitajawab babwa menentukan in' t
buat satu kejadian saja, tidak benar. Karena Mufassirin se;diri bersalab'salahan te~~;:
menerangkan sebab turonnya ayat ini, selain dari itu sebab turun ayat itu >, , g

" )t. . ""-"--J, "1\ bukan.lab buat menentukan maksud ayat untuk satu k,.; d" '., r -Ja Ian saJa,

hanya adalah sebagai penambah keterangan bagi maksud ayat.

Kedua, fIrman Allab dalam surat AI-A'raaf ayat 35 :

.:Jy:l: t'i-,
ArtiItya: Hai anak-anak Adam, jika datang kepada kamu Rasul-rasul dari pada kamu,
yang akan membacakan ayat-ayatKu kepadamu, maka siapa yang takut dan berbuat
baik, maka tldak ada ketakutan atas mereka ilU dan tidak pula mereka akan berduka
Clta.
Ini ayat adalah nas yang sarib yang menerangkan adanya Nabi sesudah Nabi Muhammal!
s...w. Kalau sekiranya lidak ada lagi Nabi sesudab Nabi Muhammad s.a.w., apakah
sebabnya Allah Ta'ala berkata :

"'0 ,)} J ,,' ;i:_ .... :f

("- oJ- e . /lJ \.01r-: j i

Yaitu, jika datang' kepada kamu Rasul-r:"ul, sedang ini perkataan lerhadapnya ialah
kepada ummat Nabl Muhammad s.a.w, lantaran turon ayat kepada Nabi Muhamm d
s...w. Boleh jadi setengab orang akan berkata, bahwa yang dimaksud dengan an~
Adam dl SIDI, lalah anak Adam yang sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Itu dugaan sangat

salah, karena sebelum ini ayat ada liga kali tersebut kalimab Ya Bani Adam r'\ ,j'.~

yang mana semuanya itu terhadapnya kepada semua anak Adam lebih-Iebih d
d' ak N b' . yang a a

1 w tu a 1 Muhammad s.a.w. dan yang di belakangnya. Pertama dalam ayat No 26
tersebut : .

""._D~lo .. " ... )::: .. ,,'o .... I

~ '1\ ~:J r-0,- ~J..\y- L.W,~ C:J;~:'; -;'T;'~
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~ ...;~)U ~\-, J>I~ ~tJ~u~ ~J- j I,e
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Artinya: Dirawikan dari Abi Said AI Khudri, dari pada Nabi Muhammad s.a.w. berkata
Rasululiab: Sesungguhnya kamu (umatku) akan mengikut nanli akan pekerjaan-peker
jaan orang yang sebelum kamu, yaitu satu jengkal dengan salU jengkal,dan salU hasta
dengan salU hasta, (yakni sama-sama) hingga kalau masuk mereka itu ke dalam lubang I
binatang, tentu kamu akan mengikut mereka. Kami (sababat) bertanya :
Siapakab itu ya Rasulullab ? Yahudi dan Nasranikab ? Maka jawab Rasulullab: "Siapa

kab lagi lain dari itu ?"
Dalam ini Hadist terang, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. sendiri sudab memberi khabar
bahasa setengab dari ummatnya nanti, ada yang akan menjadi persis sebagai Yabudi dan
ada pula yang akan menjadi sebagai Nasara. Sekarang kita mesli ftkirkan, babwa dabulu
di waktu rusaknya ummat Yahudi, maka Allab mengurus akan Rasul·rasul buat mem
perbaiki akan kaum Yahudi itu, dan setelab semua Bani Israil, Yabudi dan Nasara
rusak, maka buat memperbaiki mereka lagi, Allab Ta'ala telah mengulUs akan Nabi
Muhammad s.a.w. Apa sekarang jika ummat Nabi Muhammad 'sendiri rusak, tidakkab
Allab akan mengutus seorang yang akan memperbaikinya? Itu tidak boleh jadi, Allab
tidak akan biarkan ummat Nabi Mullammad s.a.w. ini, bercampur dalarnnya yang baik
dengan yang jelek dan'y~ng mukrnin dengan yang munaftk, malaban A1lah Ta'ala akan
mengadakan perpisahan 'tii antara mereka itu, sebagaimana telab diadakan dabulu di

masa Nabi Muhammad s...w.
Lebih jauh Rasulullah berkata :

........ ,..., I,~_,o,_ .... g, ..... ' __ .....,0)011.,- ........ , .. , ......... ,. ....

.) J\.;S;w,;,.nJ.I.:il1JoY }"_ lJj r~~.r- I#,;! S- t'~
.... .§ .... - ...

• ~ I" '\.r ~ ..>k. ~\. j. \. .......).J:--:-)~)I,iJ' ' jj.A;,.... ~ ...

Artinya: Allah tidak akan linggalkan akan orang·orang mukmin di dalam keadaan yang
ada kamu di dalamnya sekarang, hingga Dia pisahkan yang jelek dari pada yang baik,
dan Allah lidak akan memberi kamu ilmu tentang yang ghaib-ghaib, tetapi Dia akan me
milih siapa yang Dia kehendaki dari pada Rasul·RasulNya, maka imanlab kamu kepada
Allab dan kepada Rasul·RasuINya, dan jika iman kamu dan takut kamu maka bagimu
pahala yang besar.

Dalam ini ayat Allah Ta'ala menerangkan babwa Dia lidak akan membiarkan
akan orang mukmin di dalam hal yang tidak baik, hanya selalu Dia akan bedakan yang
baik itu, daripada yangjabat. Dan begitu pula Allab Ta'ala tidak pemab memberi khabar
ghaib kepada liap·liap orang, hanya adalah dengan perantaraan seorang Nabi atau seo

rang Rasul.
Sekarang kita mesli selidiki, apakab ummat Nabi Muhammad s.a.w. ini akan tinggal

di dalam hal yang baik selama-Iamanya? Tersebut dalam Bukhari jilid 4 hal 174 :

s< _ #".. ..,,, 1 '-0..... __ ~ ~~, -:;, ;~. ~ , _ ~ .. .# 010; • -- "

1.\;0. ~ i.,..:. s.w,~ ;j....~ j'; •. ,; .,.J' iT .5;.J.\ ........ .;,.\.r
_"'~'/;' ./1 ....... '-' ,; '- ~ ... ";. .. ~-,,.., ..
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Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami lelab lurunkan buat kantu pakaian untuk
menutupi oratmu. Apakah semua pakaian ilu unluk anak Adam yang dahulu saja,

tenlu lidak.

Dan dalam ayal No. 27 lersebul :

;;.- '0 } ..,0:;; ";;, ..

Arlinya: Allah Taal. memilih Rasul·rasul dari p.d. Malaikat dan d.ri pad. manusia.
sesungguhny. Allah mendeng.r I.gi melih.t. Dal.m ini .y.t diter.ngkan bal,W. Al·
Iah T.:al., sel.lu mengutus Rasul·rasul dari pada Malalkat dan dari pada manusia juga.
Sebag3lmana Allah terus mengirim UtusanNya dari pada Malaikat ke dunia ini, begitu
pula Allah terus mengirim UtusanNya dali pada manusia, selan,. adanya dunia. dan bila
dipandang perlu oleh Allah. .

Lafad di sini tidak bisa ditentukan bual masa yang telah sudah,

... .. t: • ~ .. " oJ '.' I.. ....... ...... )... ..

v. /.r"':"'\.> ;,\)~\ ~I" l< <J':I..JJ JL.<.:...'1\ ~
... ., .. .... L> • .. ).. .. ~ ..... -

I

istiqbal \ J~i) itu, ialah untukArtinya: Dan bermula sigat

hanya tetap atas artinyayang asaI, yaitu buat hal dan istiqhaal. ( ~IL..L:...I )

AlIamah Abu Su'ud sendiri ada berkata dalam tafsiroya, tentang firman Allah.
{ Ie J

.ill "". .r. .

menunjukkan letap maksud dan terusnya.
Keempat firman Allah dalarn sural Annisa' ayat 69 :

~- ... I;_,. ... - .... ~"

~) <!.tJ ,\ j->, vJ.L.J'"" .
Artinya: Dan siapa yang mengikut akan Allah dan RasulNya (Muhammad s.a.w,)','maka
mereka itu akan masuk dalam golongan orang·orang yang telah diberi nlkmat oleh Al
lah, yaitu Nabi.nabi,siddiq-siddiq, syahid·syahid, dan orangoOrang yang saleh, maka bllik·
lah persaudaraan mereka. Ini ayat menerangkan, bahwa orang yang sebenar·benamya
taat kepada Allah dan RasulNya Muhammad s.a.w., maka itu orang akan masuk di
dalam salah satu dari pada golongan yang empat yang paling tinggi, Nabi·n.bi, sudab
itu siddiq·siddiq, kemudian itu syahid·syahid dan paling belakang orang·orang saleh.

Setengah orang menyangka, bahwa ini ayat cuma menerangkan satu kejadian saja,
orangoOrang yang taat kepada Allah dan RasuINya nanti pada hali kiamat akan bersama
sama dan bergaui dengan Nabi·nabi, siddlk·siddlk dan sebagainya. Ini anggapan tidak
benar, karena tidak ada keterangan buat tentukan ini ayat buat satu kejadian saja.
Selain dari itu, lafadl yang ada di dalam ini ayat, berarti

L ~

yakni, setengah dari pada, atawa"masuk goiongan" misalnya ftrman Allah daIam All
Imraan 193 :

..... '.. -- ~ , , ~ '".. , ..
:\~I, ~,~I) ~I ~~ iu\,.-.;\ Lr.~1 ~ ct:J;\i J:'-)\~ 1\ &. :~:

. ' ,-

.."J .. -: .. , ~ ....

~)'I I";~ '1, 1>,.""":'\" I~, ~ f.w. ~.j \,k- ~,\ ~\".
... IS ... ..... • ..

Artinya; Hai anak Adam, ambillab pakaianmu ketika masuk mesjid dan makanlah kamu
dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih·lebihan. Apakah terhadapnya ini perkataan
kepada anak-anak Adam yang dahuiu saj.? Tentu tidak! Lebih·lebih kalau kita peliksa
sebab turunnya ini .yat, eli sana terdapat bahw. orimgoOrang Arab dahulu taw.f di
keliling Ka'bah dengan telanjang. Mak. Allah menurunkan hukum yang tersebut kepada
mereka. Selain dali itu Imam Sayuti sendili menerangkan, bahwa perk.taan Ya Bani
Adam itu terhadapnya kepada orang yang di waktu turunnya itu ay.t dan kep.d.
orangoOr.ng yang di belakang mereka itu. Imam Sayuti berk.ta dalam Al·!tqaan juz
2 hal. 34 :

Arlinya: Hai anak Adam, janganlab memfilnahkan akan kamu Syelan, seperli yang
lelab dia keluarkan ibu·baparnu dati pada Jannal. Apakah ini perkalaan lerhadap kepada
anak Adam yang dabulu saja? Ketiga, dalam ayal No. 31 AlIab berkala :

r.>.,.., l.r.YJ> OL.)\
I ' ,
\Artinya: yang ke 34 (dali pada bahagian perkataan Allah) menuju orang yang belum
ad.: dan itupun sah, karena menurut bagi orang yang ada seperti kata Allah:"Hai anak
Adam" maka ini perkat.an terhadap kep.da or.ng yang ad. di masa itu d.n orang·
or.ng y.ng terkemudian d.li merek. itu.

Ringkasny••y.t y.ng sudab say. sebut t.di menunjukk.n .d.ny. Nabi sesudah
Nabi Muhammad s.a.w., d.n yang dimaksud dengan anak Adam di sini, ialah anak Adam

y.ng ada di waktu Nabi Muhamm.d s.a.w. sampai hari qiamat.-
Ketiga firman Allah dalam surat Al·H.j .yat 75 :



Artinya: Iblis itu tidak masuk dalam golongan orang yang suiud. Lagi Firman Allah
dalam An Nisa :

dengan kalimat.ill &_ 0'> daniika dihubungkan .;.~:...,.. itu dengan &, --.:..r
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makajumlah

yang ada pada
~I -.-" itu menjadi tafsir bagi kalimat .:r

.-t: rbM ~ maka ~enulU t susunan yang semacam ini,

mestilah ada nabi yang akan taat kepada Nabi Muhammad s.a.w., di rnasa Nabi Mu
hamm~d atau d~ belakangnya. Jadi menurut ketera~gan Imam Raghibpun, ini ayat ada
menunJukkan blSa datangnya Nabi sesudah Nabi M~hammad s.a.W. Pendeknya ini ayat
ada meneranglean.bahwa ummat Nabi Muhammad s.a.w. akan mendapat empat rnacam
pangleat yang sudah ditentukan oleh Allah buat merelea itu. Ada yang berpangkat Saleh,
ada yang berpangkat syahid, ada yang menjadi siddiq dan ada pula yang akan mendapat
pangleat kenabian.

Karena waktu sedikit lagi, maka cukuplah saya kemukakan empat ayat saja.
Sekarang saya akan beri keterangan dari Hadist, bahwa ada lagi Nabi sesudah Nabi Mu
hammad s.a.w.

Pertama tersebut dalam Hadist Muslimjilid 2 hal. 516 :

1u1 l ... t~ ~ .. ,.;;. I.. 1 ~ .. J ...,..... '" 1 ~...-,. }

~ ~ ri ....~ _~I ~ .,..s~ '" .~_~I ~~_;
I. :. t. ... ,. ...0),... I.,

••••~ _4111 ~ ..,...s. J.:' ••••~

Di sini empat kali Rasulullah berkata, bahwa lsa yang akan datang itu, berpangleat Nabi.
Kalau sekiranya tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w. apakah se

babnya Nabi Muhammad s.a.w. berkata, bahwa Nabi Isa akan datang ? Dengan ini hadist
terang bahwa ada lagi nabi yang datang sesudah Nabi Muhammad s.a.W.

Pembela Islam sendiri percaya, bahwa Nabi Isa akan datang di akhir zaman. Maka
setelah dia datang nanti, tidakkah sudah ada Nabi di belakang Nabi Muhantrnad s.a.w.?
Tentangan mengatakan seorang Nabi akan datang di belakang Nabi Muhammad s.a.w.,
Ahrnadiyah dan Pembela Islam ada sefakat, bedanya cuma, Pembela Islam mengatakan
Nabi Isa yang dulu juga yang akan datang dan Alunadiyah berkata, bahwa Nabi Isa yang
akan datang itu, ialah salah seorang dari pada umat Nabi Muhammad s.a.w. yang ber
sifat sebagai Nabi Isa yang dahulu. Isa lama tidak akan datang, karena dia sudah mali.

Kedua kata RasuluUah: dalam Ibnu Maiah jilid I hal. 236.

o~~~ jK:i .>t: ;r;
Di waktu Ibrahim, anak RasuluUah wafat, maka RasuluUah berkata :
"Jil<a hidup dia (Ibrahim), tentu dia menjadi Nabi yang sangat benar".

Ini hadist menunjukkan, bahwa ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad s.a.w.
Kalau sekiranya tidak ada lagi Nab! sesudah Nabi Muhammad s.a.w. tentu Nabi Mu
hammad tidak akan berkata begitu, hanya mesti dia berkata: "Sekalipun Ibrahim hidup,
tentu dia tidak akan meniadi Nabi, sebab tidak ada lagi Nabi sesudall aku".

itu boleh dihubunglean.;r....J1 .'. ..rMaksudnya: Kata Raghib: Jumlah
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Artinya: Dan matikanlah kami bersama orang-orang yang bail<, yakni masukkanlah kami
dalam golongan mereka itu, bukan sama mati saia. Lagi firman Allah dalam AI· A' raaf
32 :

Artinya: Iblis itu tidak mau dia bersama-sama dengan orang-orang yang sUiud. Bersama
sarna di sini, maksudnya, ialah masuk dalam golongan orang yang suiud, beralasan ke
pada kata Allah dalam AI A'raaf II :

.J- ... o ........ ,_ ..... :::;. ".., ...." ....... 0 ..... ~... ...' ....0 .. ,;; .........,. :;.

I~I) 1J.lL; -J..:J\)I\ I.r."" ~.>.f- J: )LJI j" j;....·)l1 ~.r'i\ ~ ~L:11 -..:..;:.. .".. ... .... .. ...
.... 0 .. J.. __ _' ... 10'"'' "J....... " .'i.......

I ,I',· i, . \. ·\.:-1 -"l. I - I
~jJ. ~>l>...., ~, ~) - .. ,......... )'__ L I _ _ _

Maksudnya: Orang-orang munafik itu akan memasuki Neraka yang paling di bawah se
kali, kecuali orang-orang yang taubat dan berbuat bail< dan berpegang teguh kepada
agama Allah dan menuluskan mereka itu akan ibadat mereka untuk Allah, maka mereka
itu adalah bersama orang-orang yang berirnan. Apakah orang-orang munafik yang telah
taubat dan yang telah mengerjakan amal yang saleh itu bersama atau beserta orang
mukmin saia, tidak masuk dalam golongan orang-orang yang mukmin ?

Allamah Abu Haiyan sendiri berkata dal~ Bahrul-muhith iilid 3 hal 287 :
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Boleh jadi selengah orang akan ragu lenlang sahoya ini hadisl, oleh sebab ilu ba·
iklah saya beri pula keterangan bahwa ini hadist sahih. Perlama Ibnu Majah sendiri
jadi saksi atas sahnya ini hadis!. Kedua Allamah Syihab berkata dalam kitabnya Syi·
hab jilid 7 hal. 175.

;;;\:}slS':;';;~l:;\ :I;~ ~~ Q i~:::>li ';; ...Jl ~~.;,~I
<

Berkala hnam Muhyiddin Ibnul Arabi dalam Futuhatul·Makkiyah juz 2'hl. 64 :

sama sekali, karena itu kita berkata: "Yang telah terangkat ialah Nubuah yang memo

''1punyai syari'at, maka inilah makna. ...v... '?'

Artinya temang sahoya ini hadist, tidak ada keraguan dalamnya, sebab dirawikan
oleh Ibnu Majah dan lain·lainnya, sebagai yang disebulkan oleh Ibnu Hajar. Ketiga
Mulla Ali Alkari berkata dalam Maudu'at kabir hi. 69 :

0'" '" 10'" - ... } oJ"" ...~. ~)} ( .... " I

~~ is,A>_ "''j..; J» ..J fl. - -

Artinya : Maka pangkat kenabian itu, belum lagi terangkat (habis)

Artinya: Bagi hadist ada tiga (sanad) yang mengualkan satu sama Lebih jelas ia berkata :

lainnya.
Allamah Sakhawi pun berkata pula, bahwa ini hadist sah.

Perkataan Ibm Abi Aufa yang ada dalam Bukhari juga menguatkan sahoya ini
hadist. Ibnu Hajar sendiri mensahkan pula akan ini hadist.

Sekarang saya akan kasih keterangan dari pada perkataan sallabat, atas adanya
Nabi kemudian Nabi Muhammad s.a.w.

Hadrat Aisyah sendiri ada berkata :

(
~ r ~,l. .... 0_ " ~ 0 )

\ • ..f ,. •/:- ~ ..:.:.,1.,. ?) ~ ~-:J \ ~\.r:-1 .:.;~ •.r:-
Artinya: Maka pangkat kenabian ilU ada berlaku sampai hari kiarnat pada mahIuk
Allah, dan sekalipun syari'at sudah putus; maka syariat itu adc.lah satu bahagian dari
pada beberapa bahagian Nubuat,

Lagi katanya :

Artinya: Katakanlah Muhammad itu berpangkat Khatammanabiyyin, dan janganlah ka·
mu katakan tidak ada Nabi di belakang Nabi Muhammad s...w. Perkataan Aisyah ini

itu artinya ialah, tidak ada Nabi yang

00 .. ,. ..-, 0'" .... }., .... III'" , ...... 0 .. ~ ...... It 0 ... _.J .... .....
ifr U!''''.If- ~ J~_ -.$~ ..,} 'j -,?I ~ "J, -,?~ J r; ')lj

J ., ,

(1" 1/ ,. 'j:>: ..:.:.,1.,. p) :f-jF .~ :.~ .);< J\S'"I;~ S
Jr)'J -.$..v... ~"JArtinya: Maka

membawa syari'at sesudah aku, tetapi bila ada nanti, mestilah dia di bawah perintah
syari'atku.

Sayyid Abdul Karim AI Jili berkata pula dalam j-W\ .jL;"J1

)rJl ).vlhal. 85ada tersebut dalam ;6..:1\ C~
dan dalam kitab ...:......J.\~ \. t·, ..r,'

Di sini Aisyah menerangkan, bahwa .~)'I it>- bukanlah artinya tidak ada

Nabi sesudah Muhammad s.a.w. Kita boleh katakan MUha~ad s...w. itu •~)'I r't>-
tetapi tidak boleh dikatakan, bahwa tidak ada lagi nabi sesudahoya.

Sekarang marilah saya unjukkan keterangan dari ulama·ulama yang besar-besar
yang mengatakan ada Nabi yang tidak mempunyai syari'at sesudah Nabi Muhammad
s.a.w,

Yakni telah putus Nubuat yang pakai syari'at, sesudahoya Rasulullah s.a.w. Dan lagi
Imam Abdul Walthab Asysyarani berkata dalam kitab :
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0 .... ))... "00' J

~-.r.f ~k ~ ~_l: 0 r':WI; ~W(
50suatu yang dibuat cap, dan akhir dari sesuatu,

:, _ -, <}.;.,. ..... } 1-

';'>'J~~~ ,. i~':'t:
J . / ..s::-.y l"'

Artinya: Khaatam itu artinya: Kesudahan dan penghabisan dari sesuatu.
DI dalam tafm Ath·Thabari ada tersebut : .

Artinya: Khaatam dan khaatim itu

yaitu penghabisan.
Di dalam Qamus Ai-Muhieth ada tersebut :

'- .. ). __ __ _ 0' ,.

r-: .~U ,,61 1r-: 0 r'WI ~ 2;:~;:"~:1\ C ~~
<1-;.,. "I: __ ..... •

.us- .I} ~L:s::J I
Artinya: Menaruh cap atas sesuatu: 50lesai dari pada satu pekerjaan; baca ~ab

,amp.. habls (seperti khatmul Qur'an) dan ada tersebut :

... ~ .. , ..... , ..... 1 1!, .......... ;; ·o ... ~... • J

~ c"" ;r.J' ~ o$~\ ~1 !l:; /...ul j ~~);i;
0' --.- , .. ,__ ,,$1 J

~ J>; I 0$'~ I ~l.: '.k. Jti 0 3' UI r~ Ji .;;
Artinya: Tetapi Muhammad itu Rasulullah dan Khaatam nabiyien yang telah

menutup nubuat lalu la cap atasnya, hingga tidak akan terbuka untuk siapapun sesudah.
nya, hUlgga han qlamah. Berkata Qatadah: Khatlaman nabiyien itu artinya: Nabi yan
penghablsan. g

Di dalam kitab logat Ar-Raaghib ada tersebut :

.'::i. -0"':; .._ ..
..,; ":J ........d I ,,;l.:- '- ." \ .

Artinya: (Nabi Muhamad) Khaatam nabiyien, karena ia menutup nubuat (kenabian)
yakOlla cukupkan kenabian itu dengan kedatangannya.

Di sini saya bawakan perkataan Mirza sendiri di tentang kalimah Khaatam.
Mirza berkata :

itu, artinya tidak ada Nabi yang menukar syari'at aku.

Begitu juga warn Mhd. Thahir berkata dalam

) .,$"""'-~ 'J
) -

Saudara.saudara, saya berdiri di gillran ini untuk menerangkan alasan·alasan yang
menunjukkan tidak ada nabi lagi sesudah nabi Muhammad s...w. maupun nabi yang

membawa syariat atau yang tidak.
Firman Allah Ta'ala di dalam Qur'an :

....... -.; .. ~ ".. :.. """,.- .. I ... , .. • ..... __ " ..... } ". .. _

~t ~'\>J ~c.Il\ Jr )~ J fJ-~~.x *' 41~ JI..> l.

(10 ~Ij>- 'JI)

bahwa

ASSALAMU'ALAIKUM W.W.

Demikian pula Mulla Ali AI Karie berkata dalam kitabnya

hi. 69, bahwa .,$"""'-~'j itu maksudnya tidak ada Nabi yang akan menukar dan

merubah syari'at Naabi Muhammad s.a.w.
Ringkasnya, dengan empat ayat dari Qur-an, dua Hadist dari Muslim dan Thnu

Majah, salll kata Aisyah dan lirita perkataan ulama yang besa,·besar, terang bahwa ada
lagi nabi yang tidak mempunyai syari'at sesudah Nabi Muhammad s.a.w.

Waktu habis, tuan Voorzitter kasih ingat dan spreker berhenti.
Lalu T. Voorz. persilah T.A. Hasan untuk menerangkan pendiriannya tentang

tidak ada nabi 50sudah nabi Muhammad s.a.w., lantas T. Hasan mulai bicara.

Yakni : Sesungguhnya umum Nubuat belum lagi terangkat, yang telah terangkat cuma

Nubuat yang pakai syari'at saja.

Artinya: Muhammad itu bukan bapa ·bagi seseorang dari pada kamu, tetapi ia 500rang

pe suruh Allah dan kesudah·sudahan nabi (Q. AI Ahzab).
Di Ayat ini ada tersebut khataman·nabi·yien, yakni nabi Muhammad itu yang

penghabisan.
Di dalam perkataan itu ada dua kalimah yaitu khaatam dan nabiyyien. Di dalam

logat, ada tersebut :

(
lI::""'"' Co ...... J .....,) ....} ;;; '" ... ,. ,... 0_...,,:0...

.::..,":J~ '-"01) ~~j .)! t ka; ~ ..::.....;.:. ;:> ~_~ JS w~ U .::-.,.j

. Arti.ny'a: Tdah sempurn:!t,.tasnya tioap·tiap ·sifat ke1ehihan. D"ngan clia
dlhabl91 m -mat tlap·tlap zaman: (Aainah Kamalaat 3).
dan Mirza ber.kata :
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J 1 _ oj .. } ,,1. ' .. -:; ,,_. 0 .. "oJ __ r,J!. -;.
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(s.i...;J\ -.J -c)

Di dalam omongan-omongannya, dengan terang Mirza artikan Khaatam dengan
kesudahan, bahkan ia tegaskan nabi Muhammad itu nabi yang penghabisan, dan sesudah
nabi MuhlllOmad tidak akan ada nabi 1agi dan tidak ada wahyu lagi.

Sesudah saya terangkan arti khaatlllO dari loghat Arab dan dari perkataan Mirza
sendiri, yang mana menunjukkan bahwa nabi MuhlllOmad itu nabi yang penghabisan
dan nabi yang akhir, maka sekarang saya akan unjukkan tafsir bagi Ayat tadi dari Ha
dist-hadist yang sahih.

Sabda nabi s.a.w. :

~~; Q Jj;; ~Gi; IE~ ':t 1;1;; l~) J<';: :",'\! i 'l~... L. _. '-07' ,.,r.- '-' __ . u...s::-
• .. ) J :; -, ...- - ... -
.r 0... "',0 ... "'0 0'...... 0 ..., ..0.... ..0'. ." ~

ti r r""J J"J ;',J ~ Jr.-'.J ~~~ j ~~ UI j=;; I~: ;~ ?
• • .... :if ... , •• ' "'0 :;; ~ • I

~,s...l.J.:jI) :r'- ~'nl ~ ~.r'~11 J l:'~ WI •..u.
\..... - I.. _.. MOO -;.. ......

Artinya: Bandinganku di antara nabi-nabi adalah sebagai seorang yang membikin
satu rumah dengan baik dan sempuma, tetapi ia tinggalkan satu lubang bagi satu bata,
yang belum ditaruhnya, lanlas orang-orang melibat keliling rumah itu dengan takjub,
dan mereka berkata: A1angkah baiknya kalau sempuma lubang satu bata itu! Maka
(kata Rasulullah) adalah aku, di antara nabi-nabi itu, sebagai pemenuh lubang bata itu,
(H. R. Alunad dan Tirrnidzi). dan sabda Rasulullah s.a.w. :

r,,~ '0.... <# OJ ...... oJ. .1::;., • ,) .....

f!' :,?\ .:r: 'f.' <l:J r '-::--)\ ~;,1 J\j

Artinya: Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah putus. Lantaran tidak ada' se-
barang rasul dan lidak ada sebarang nabi sesudahku tetapi ketinggalan mubasy-
syiraat. Lantas ada yang bertanya: Apa yang dikatakan Mubasysyirat itu? Sabdanya:
Mimpi seseorang muslim, dan yaitu sebahagian dari pada beberapa bahagian nubuah
(kenabian) (H.R. Ahmad dan Tirmidzi).
dan sabda Rasu1ullah :

Artinya: Akulah (pernenuh) tempat bata yang kosongitu.Dengan (kedatanganku)
disudahi sekalian nabi-nabi (H.R. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud).
dan sabda nabi s.a.w. :

Artinya: Tidakkah engkau ketahui bahwa Tuhan yang penyayang dan ~murah

telah namakan Nabi kita s.a.w. dengan Khaatamal-Anbiaa' dengan hdak paklll kec~a11

dan ditafsirkan perkataan itu oleh Nabi kita dengan perkataannya: Laa nablyya ba dr:
yakni tidak ada sebarang nabi sesudahku, dengan terang. Jika kita bolehkan lahimya
satu nabi sesudah nabi Muhanunad s.a.w, berarti kita membo1ehkan terbukanya pmtu
wahyu kenabian sesudah tertutupnya. Yang demikian ini satu omongan yang ]elek. 
Bagairnana bisa jadi datang seorang nabi sesudah nabi kita S.a.w. padahal telah putu~

wahyu sesudah wafatnya Nabi, dan Allah telah sudahi dengan dia sekallan nabl-nabl

(H. B. 34).

Artinya: Rasulullah s.a.w telah bersabda: Tidak ada sebarang nabi sesudahku:
dan (kata Mirza) Allah namakan nabi Muhammad KhaatamalanbIa. l.antaran ltU, dan
manakah akan lahir seorang nabi sesudahnya. (Tuhfah Baghdad), 24).

dan kata Mirza :

~\::: :,.; ~~~I:;t; 'i ..fY;:. j ;~:;iI ;.:) ~)i JT~ ~\
.." ... \

. ...,...... . ..... ~...... .- -~... ( ... ~... "

;;# ~j;';;J; ,~tk!! ~\; ~~':?~ ~'j~} ~ l:.;~; .;-i,
... ,J ,.. ...

" •• 1 ,I, ~ •• ' '.'.. • G l:i.i\~' _1 L.u .
1S.....i.l> \~J '4!Y ~ ~r.:J1 ~J '>' . C', )J'7"' :>.> ~..j!

.. ... 0 0'. ..., t .... ,;:;,; :;}\ c.';1\~; I~) ~ :d ~~~~, ;:S'J • ;~! .1\ 'y~. 'J

!(31.s~\ ~~, ';;~~'1 ~ '~1?; :sli;'

Artinya: Cukup1ah kemegahan buat kamu yang Allah telah mulai wahyunya
dari Adam, dan Ia te1ah sudahi atas seorang nabi dari antara kamu, dan dan butnl kamu.

dan Mirza berkata :

~~Q~\ ~t: J~ '~\ ;t::; ,J'; ;;-q 'r ,..,...)1 j;) JIi;;
.... ... ( ...0' 1... ,....... .......

()\~ ...<i) .~.,i k. 0'.'
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Artinya: Aku diutus kepada sekalian makWuk, dan dengan aku disudahi sekalian
nabi-nabi (H.R. Muslim dan Tinnidzi).
dan sabda Rasulullah s.a.w. :

...... ~:' ... ... J ... #~ ... ........ '0 .1_

0rJI -3. r» ~r ~I jl .:.J-.J~
.. ...... ....; ...

, ... • 0 ..

.ill .>:s. j 1

ummat yang akhir. Dajjal akan keluar di antara kamu, tak dapat tiada .
sesungguhnya ia akan mulai berkata: Aku nabi, padahal tidak ada sebarang nabi se
SUdallku. (H.R. Ibnu Majah).

Sesudah itu tuan A. Hasan bacakan beberapa banyak Hadist dari beberapa riwayat
yang artinya hampir-hampir sama dengan Hadist-hadist yang sudah tersebut itu.

Kemudian tuan A. Hasan bawakan satu Hadist, sabda Rasulullah :

Jf', 0 0 ::; __ (:;; ,J ( _ ." _#0' A' ;:. ',; 0 0' •

;;_.L> ~~ sf'Y w~'~ ~ '..s: ~ \t( . 'l:-:i Y1 r:-r J;:1.r-1; .::Si'.- ... ... -... . ....
'-01' 0"... J ...... '

(.s~\;.,l\ ,.; - d .;;J~ .w;.

Artinya; Adalah Bani [srail ilU dipimpin oleh nabi·nabi. Tiap-tiap kali mati seorang
nabi, diganti oleh seorang nabi. Tetapi sesungguhnya sesudahku tidak ada sebarang nabi,
tetapi akan ada khalifah-khalifah yang banyak (H.R. Bukhari).

Hadist ini dengan tegas menerangkan bahwa ummat Bani Israil itu dipimpin
oleh nabi-nabi. Mati satu, diganti oleh seorang nabi yang lain. Tetapi kata Rasulullah,
keadaan yang demikian itu, tidak ada dalam ummatku, karena sesudahku tidak ada
sebarang nabi; tetapi akan ada Khalifah·Khalifah yang banyak.

Di antara Hadist-hadist yang jadi tafsir bagi Ayat Khaataman nabiyien tadi, tidak
ada satu pun yang menerangkan ada nabi yang tidak membawa syariat, bahkan sekalian.
nya menerangkan tidak ada sebarang nabi, maupun yang membawa syariat atau pun
tidak.

Buat menambah kuatnya urnsan ini saya akan bawakan lagi Hadist,
Sabda Rasulullah s.a.w. :

- lE ...o ,. } ... J "' ...... IJ ... 0 0 ............

!/{.»'-,<,S':"";JI - ~ - Cr ,;:,101 j. /,.;,\CJ ~ <,S.M). .;,t>".1.:.Y -:.~Iv. -..

Artinya: Aku pendatang yang akhir yang sesudahnya tidak ada sebarang nabi
(H.R. Bukhari d,n Muslim).
dan sabda Nabi s.a.w. :

Artinya: Aku, Muhammad seorang nabi yang ummi, dan. tidak ada sebarang nabi
sesudahku. (H.R. Ahmad).
sabda Rasulullah s.a.w. :

Artinya: Sesungguhnya aku di sisi Allah sebagai penyudah sekalian nabi-nabi
sedang Adam masih tercampak di tanahnya. (H.R. Ahmad).
dan sabda Rasulullah s.a.w .

,.
,',- .

(oJI, y\ -) -d
Artinya: Di dalam ummatku akan ada tiga puluh pendusta. Tiap-tiap seorang dari

pada mereka akan mengaku yang ia nabi. Aku penyudah sekalian nabi-nabi.Tidak ada
sebarang nabi sesudahku. (H.R. Abu Dawud) dan sabda Nabi s.a.w. :

Artinya: Jika ada nabi sesudahku, niscaya adalah ia Umar. (H.R. Tinnidzi dan Ah
mad).

Hadist ini dengan terang menunjukkan bahwa sesudah Nabi S.a.w. tidak ada lagi
nabi, karena jika ada, tentulah Umar yang jadi nabi, pada hal Umar tak pernah men
dakwa dirinya jadi nabi.
dan sabda Nabi s.a.w. :

Artinya: Sesungguhnya tidak ada scorang nabi yang Allah bangkilkan melainkan
ia mengingatkan ummatnya akan kedatangan Dajjal. Aku nabi yang akllir, dan kamu

. I
"," - ;
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Tuan Voorzilter, t.P. Islam dan hadirin yang lerhormal !

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH.

Tuan P. Islam ada bacakan ayat ~I?t,;; dan

itu, diartikan oleh P. Islam dengan "penghabisan" dan ''kesudahan..,

PERTAMA.

benlasan kepada logat.logat Arab.

Kitajawab bahwa denganketerangan P.lslam sendiri nyata bahwa r'l>.
itu artinya bukanlah "penghabisan atau "kesudahan" saja.

Karena P. Islam sendiri sudah bacakan tadi perkataan Imam Raghib :

CI ... ... .... ~_ 0_ ... ~,! ...._ .. >-:.? ...~ ... a:
~ I. c' I -. '1} 'I '- '.-":- ;. ~ -.? >.r.=- r> -.; ~ -:., .,1'1\ r\..:,

Artinya: MUh~d s.a.w. itu, adalah Kbatamannabiyin, karena dla telah khatamkan
akan nu~uat, artmya telah sempurnakan nubuat itu dengan kedatangannya.

1m makna adalah mengoatkan akan pendirian kami, karena komi percaya, bahwa
N. Muhammad s.a.w, itu Khatamannabiyin dengan artl: "menyempurnakan akan nu..
buat" bukan berarti "penghabisan" atau menyudahi akan nubuat. Jadi lafad '~I 'L;.
. ~... r'
ItU adalah untuk me~erangkan, bahwa nubuat nabi·nabi yang dahulu beserta syariat.
syanatnya, belum lagI cukup dan sempurna, karena tertentu buat satu kaum dan tu
bangsa saja. Tetapi setelah n. MUhammad datang, maka nubuat dan syariat itu t~ah
cukup dan sempurna, buat segala kaum dan segala bangsa.

Di sini t. P. Islam ada juga kemukakan perkataan Hazrat Mirza G. Alunad buat
kuatkan, bahasa Khatam itu artinya "penghabisan", sepertl :

..... ~.1 ...",., • - ,'.. .• ..

•
••J :JS ',' .•... '...0 • - ••. Ie .--.',-.J\.'. Lo>u - _ .. ;;". I <:: .::.0 LL..o -...k ..::.......;

....... I ;.. ::.-/ u ._ ...._. .- .

Buat letapkan, bahwa lidak ada lagi nabl sesudah n. Muhammad Sa k
HI'.w. rna a

tuan asan Ie. ah bacakan ada kira·kira dua puluh l~ma keterangan, di antaranya banyak
ya~g sudah ~lSebutkan berulang.ulang, semngga ada yang diulang.ulang· sampal empat
kah. Kalau. dlkumpul semuanya.. maka yang perlu dijawab adalah kira.kira sebelas ke.
terangan saJa. DI antara yang sebelas itu, saya cuma dengar satu ayat saja yang dikemu.
kakan oleh P. Islam.

Sekarang saya akan mulai jawab dan bantah keterangan yang dikemukakan oleh
P. Islam ltU, satu persalunya.

.:>,to;Ll- .J Ii\, 5,jJ\L;).J ;/ \;\
... ... - -

Artinya: Sesungguhnya dl antara Bani Israil yang dahulu darl pada kamu ada
beberapa manusia yang dlomongi oleh Allah, padahaI mereka itu bukan nabi·nabi;
jika di dalam ummatku ada orang yang demiklan maka lalah Umar (H.R.Bukharl)
sedang Umar tak pernall mengaku dapat wahyu atau beromong-omong dengan Allah.

(Lantas tuan A. Hasan bacakan beberapa Hadits yang maknanya sarna dengan
yang tersebut).

Kemudian tuan A. Hasan teruskan pembicaraannya :
Menurut kelerangan Quc'an dan Hadits, sebagaintana saya sudah terangkan tadi,

tidak ada satu pun keterangan yang menunjukkan bisajadl ada satu nabi walaupun yang
tidak membawa syatiat.

Menurut ftkiran pun, ummat zaman ini tldak perlu kepada nabi.
Ummat zaman dahulu perlu dipintpin oleh nabl·nabi, lanlaran kitab·kltab agama

mereka tidak tertulls dan tidak terpeliliara sebagaintana Qur'an.
Qur'an atau agama Islam ini datangnya di permulaan zaman yang dapat dipeliliara

darl pada hilang, lantaran ada kertas dan sebagainya buat menylarkannya, terutama ada
firman Allah :

yang artlnya: Sesungguhnya Kami lelah turunkan Qur'an dan Karnilah akan peliliara
dia. (Q. A1-Hijr. 9).

Lanlaran itu, tidak ada sebarang keperluan kepada nabi·nabi untuk memimpin
ummat ini sebagaintana nabi·nabi Bani Israil, bahkan dalangnya di zaman ini jadi bahaya
yang besar di antara ummat Islam.

Lihatlah, Mirza mengaku jadl nabi dan hendak mempersatukan ummat, katanya,
maka kedatangannya itu tldak menjadi persatuan, tetapi membikin perpecahan, sebagai·
mana kita lihat dl mana·mana, terutama di dalam ummatnya sendiri, yaitu sudah ada
pecahan, yaitu Alunadiyah Lahore dan. Ahmadlyah Qadian yang satu dengan lain ber.
musuh musuhan, katanya.

Kemudian T. Voorz. memberikan pauze 10 m. sesudah pauze. T. Voorz. memo
persilahkan kepada T. Abubakar Ayub buat membantah keterangan T. Hasan tadi.
Lantas T. Abubakar mulai.-

Setelah membaca syahadal, auzubillah dan bismillah, maka tuan Abu Bakar mulai
bicara :
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dan P. Islam terangkan maksud ini perkataan begini : "Sesudah N. Muhammad s.a.w.
lidak ada nfmat lagi".

Hadrat M. G. Ahmad tidak ada bermaksud begitu, hanya Hadrat M.G. Ahmad
adalah menerangkan pujiannya terhadap kepada N. Muhammad s.a.w. mengatakan
"bahwa segala sifat kemuliaan, sudah sempurna pada diri N. Muhanunad s.a.w., dan
sekalian nikmat-nikmat yang ada pada liap-liap manusia itu, sudah dihabisi oleh nabi
Muhammad s.a.w., yakni sudah diperoleh semuanya oleh Nabi Muhanunad. BukanJah
artinya tidak ada lagi nikmat sesudah nabi Muhanunad.

Perkataan yang semacam ini ada terpakai dalam segala bahasa, sehingga dalam
bahasa Melayu pun pernah orang berkata: "Perkara kekayaan habislah sama si A, dan
keberanian habisJah sarna si B. Perkataan yang semaeam ini tidak berarti, bahwa selain
dari si A, dan si B, itu tidak ada orang yang kaya dan berani, hanya maksudnya ialah
untul< menerangkan bahwa si A dan si B itu, sangat kaya dan sangat berani, tidak ada
bandinganoya. Menurut undang-undang Munazarah, kita tidak boleh tafsirkan perkataan
seseorang, dengan yang tidak dirnaksudnya; di sini T. P. Islam sudah tukar arti perkataan
Hadrat M. G. Ahmad, dengan yang tidak dirnaksud oleh yang berkata sendiri.

Juga P. Islam ada bacakan perkataan Hadrat M. G. Ahmad yang maksudnya:
''Wahyu itu dirnulai dengan Adam dan disudahi dengan N. Muhammad s.a.w."

Di sini juga euma diambil sepotong saja, dari perkataan Hadrat M. G. Ahmad,
dan yang selainnya ditinggalkan. Hadrat M.G. Ahmad sendiri sudah terangkan, bahwa
wahyu yang sudah dihabisi dengan nabi Muhammad s.a.w. itu, ialah wahyu yang mem
bawa Syariat. Lebih jauh dia sendiri ada mendakwa dapat wahyu dari Allah, bagaimana
dia bisa berkata, tidak ada lagi wahyu sesudah nabi Muhammad s.a.w. ?

Lagi P. Islam ada bacakan perkataan Hadrat M.G. Ahmad a.s. yang maksudnya:
"Nabi Muhammad Khatamul Anbiaa dan tidak ada nabi sesudahnya."

Di sini pun, bukanJah maksud 'Hadrat M. G. Ahmad bahwa tidak ada lagi nabi
sesudah nabi Muhammad, dengan rata·rata, karena dia sendiri ada mendakwakan ber
pangkat nabi, hanya maksudnya, bahw' nabi Muhammad itu ialah penghabisan nabi yang
membawa Syariat dan tidak akan ada nabi yang membawa Agama baru.

Tadi saya sudah terangkan, bahwa P. Islam sendiri ada berkata, bahwa lafad
~L;.. itu, menurut logat ada pula artinya, "menyempurnakan".

Sekarang saya akan tambah itu keterangan. lbnu Khaldun sendiri ada berkata :

~ ...0' ...$, __

Artinya: Ada juga dipakai lafad Kltatam itu dengan makna sampai dan sempurna,
jadi Khatanl yang ada pada surat itu, menunjukkan sahnya itu surat".

Juga menurnt logat, kita bolelt artikan Khatam itu dengan cincin atau hiasan.
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Tersebut dalam Majma'ul Bahrainjilid I hal. 470.

- ~ ~

.....Wz..;. .. ..J

Artinya: Lafad KJ13tam yang ada pada Khatamannabiyin itil, boleh dibaea

I"'\'; (K1latam) dan boleh pula dibaea K1latim; maka 1"'......

(K1latam) itu adalah dengan arti hiasan; ini kalirnat diambil dari lafad 1"......

(K1latam) yang berarti hiasan bagi orang yang memakainya yaitu einein. J adi menurut
makna ini, adalah nabi Muhanunad s.a.w. itu, sebagai einein atau hiasan bagi segala
nabi-nabi, seperti tersebut dalam Fathul Bayan :

0'. ,.~ J:;; ...., '. $ _ _ ~ $ J $

~ "r 0':".";:'.J ~ 0~ -S.ll\ .~)l.II"~t>'.Jl- - r-.l- \~ 01
-...- ... ............ ...'" ... .- ..

. Maksudnya: Sesungguhnya Muhanunad s.a.w. itu, adalah sebagai einein bagi
nabi-nabl, yang menjadi hiasan bagi mereka itu, lantaran nabi Muhammad S.3.W., ada
satu nabi yang terrnulia di antara mereka itu.

Keadaan nabi Muhanunad itu, hiasan bagi segala nabi·nabi, itu terang karena
sebelum datang nabi Muhammad, kenabian dan syariat-syariat nabi-nabi yang dahulu
belum eukup dan belum sempurna, maka sekarang barn sempuma dan bagus.

Sclain dari itu, lafad Katam apabUa dipakaikan menurut susunan yang ada pada
ayat K1latamannabiyin, yaitu berhubung dengan jamak (meervoud), maka tidak ada arti·
nya daiam bahasa Arab, penghabisan atau penycdahi, hanya artinya, yang termulia
atau jempolan menurnt kata orang sekarang. Supaya jelas marUah saya beri contonya
sebagai berikut :

Ie. Tersebut dalam kitab Wafayatul-Aayaanjilid I hal. 123 :

0 .. $ J , __ t __ 10 J

~\J,J\ ~ ~J.J _-:~J - .L,-:JI ~~ ';"...;All t+..... "" ... ..." ... ...

di sini seorang tukang sya'ir menangisi Abu Tamam dengan katanya :
nTelah berdukaeita syair karena matloya K1latamusy·syuaro'
Di sini Abu Tamam dinamakan Kh.atamussyuara' oleh seorang tukang syair.
Apakah Itu perkataan berarti lidak ada lagi tukang syo'ir sesudah matinya Abu
Tamam ? Tentu tidak. karena yang berkata itu sendiri seorang tukang sya'ir. Jadi
maksudnya cuma menerangkan, bahwa Abu Tamam itu. seorang tukang syair
yang termulia.



Ringkasnya. di sini diterangkan bahwa akal itu adalah khalam di antara nikmat
nikma. yang empat, dan manusia i,u khatanl bagi segala makhluk-makhluk yang
jasmani. Apakah itu berarti bahwa sesudah adanya manusia, tidak akan ada lagi
satu makhluk pun? Bukan begitu, karena selalu kita liliat Allah menjadikan ma
khluk, hanya maksudnya, bahwa manusialah yang tennulia di antara segala
makhluk-makhluk.

Tadi P. Islam ada juga berkata, bahwa khatamannabiyin itu artinya penghabisan
segala nabi-nabi dengan rata-rata. Ini tidak benar.
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. Apakah sesudah Mu-
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menulis dalam tafsir Fatihahnya hal. 148 :
.. .,... ...... :::; J. J. ... ... '" 0 ...

~~1 ~~,~~\~ l;~rtentang Muhammad Abduh··.

Muhammad Rasyid Ridha sendiri

; '''1 ~Yakni Muhammad Abduh itu ialah _ ,

hammad Abduh itu tidak ada lagi Imam ? Sedang Rasyid Ridha sendiri tentu
jaeli Imam bagi pengikutnya.

2e.

Apakah sesudah Ali tidak ada lagi wali ?

5e. Lebih aneh lagi, Imam Razie menulis ditafsirnya juz 6 hal. 22 :
} ...... J. ,... ... , ..... _

...L.. IT'' ~I ': ~\ ~:I j.G .)1 .:-.; ";W\, jO' ,.;~ jAJ l;
r--~ r) U ->.1 ..,-- y _ ;,. I .. I

':, ~ :,;-1", \.:>i,' 1')\j, ~~~k ~C~I \~:f JI5~\ ,:.:(; JLS' W
"" I> UI.> W '-' ~, i ~ _,"'-- .. I
\ - :::; o. "'J ......

~~I ?~ Jl5'"'LJ j; :il ~)..G I ~\ ;;, JIS ~~I ~l;.,h.J\
. .... _. ... ,-::I:" <',' I~\ ';;1 :,.:: J" 1\ ,,); -4>- ..,. ~wl

~ , UI.> ,~ ,-? _j ,-,•••

Maksudnya: Allah telah berikan kepada manus.ia empat macam nikmat : wujud,
hayat, qodrat dan akal. Maka akal itulah yang Jadl khatam bagl semuanya, Ya:g
k . d,' khatam itu mestilah barang yang lebib mulia, sepertl nab, Muhamma ,

a an Ja . b' b' I a
karena sangat mulianya jadilah ia khalam bagi segala nab,-na I, egItu pu a m -
nusia, karena mulianya, maka dia menjad! khatam bag, segala makh1uk-makhluk
yang jasmani, maka demikian pula akal, karena mulianya jadilah khatam bagI
yang empat.

yakni misal aku (Muhammad) dan misaJ

apakah semua nabi·nabi dibunuh oleh orang

yang ada pada ~, itu, tidak mesti digunakan bagi

(penghabis-habisi), malahan menurut ilmu Nahu boleh juga digu-

JI
-I " I
" .r-

rata. Karena al

yang ada dalam

orang Yahudi? Tentu tidak.

Jadi menurut ini, Khatamannabiyin itu boleh kita artikan: Nabi Muhammad
adalah penghabisan bagi nabi-nabi yang tertentu saja, yakni bagi nabi-nabi yang mem
punyai Syariat. Maka arti yang semacarn ini kita terima karena setuju dengan ayat
ayat yang lain, dan hadit-hadits Rasulullah s.a.w.-

Pertama, karena berlawanan dengan ayat-ayat dan hadist-hadist yang mengatakan
ada lagi nabi yang akan datang sesudah nabi Muhammad.

Kedua, jika diterima bahwa khatam di sini artinya cuma kesudahan, maka itupun tidak
boleh menjadi alasan, bahwa nabi Muhammad, penghabisan segala nabi dengan rata-

Kedua, P. Islam ada kemukakan hadist: "

nakan buat· ..u...ll yakni buat satu macam barang yang tertentu. Seperti al JI

lni hadist sekali-kali tidak menunjukkan, bahwa tidak ada lagi nabi sesudah nabi Mu
hammad s.a.w. hanya ini hadist adalah menerangkan perumpamaan nabi-nabi yang
dahulu dari nabi Muhammad s.a.w. karena di dalam hadist yang lain ada tertulis :

nabi-nabi yang sebelum aku.

Jadi maksud hadist adalah menerangkan bahwa nabi·nabi yang dahulu itu bersama
syariat-syariatnya adalah seperti satu rumahyang belum sempurna lagi, hanya masih ada
ketinggalannya, maka setelah datang nabi MUhammad, barulah sempurna kekurangan

Dalam A1-Jtqaan juz I tertulis :
. '.'0 .JI ,~ .... ,. } ....

J.~ .j_j, J)b. ~C~~\ ?:ii::~ ~l.-<JI ~}c ~ JJ'YI .)_\

Di Sin~ ;ertulis~.;,w: Imam S~yuti itu Kllatam bagi orang-orang yang muhaqqiq

k;..i?) Apakah sesudahnya Imam Suyuti itu tidak ada lagi orang

h · dahal T Hassan sendiri tentu akan berkata, bahwa Tuanyang mu aqq.q, pa . .
seorang yang muhaqqiq, begitu juga saya ada seorang yang muhaqq,q, yang
menyelidiki dan meneari yang haq.

Dalam tafsir Shaf", pun, bagi orang yang pereaya kepada itu kitab, ada tertulis,

bahwa Ali ialah :(~Q}~! ~:~) yakni Khatam bagi wali-wali.

40.

3e.



itu, ialab, tidak ada Keizer yang mempunyai

... ~~
-,?~ .,I;! tidak ada lagi nabi sesudab nabi Muhammad

{ ...o ........0 .....

.•~~'jYakni; arti

sebutkan itu, adalah arti

Keenam. P. Islam baca pula satu hadist yang akhirnya berbunyi :

yang seperti dia, yaitu yang mempunyai syacial.

kerajaan sebagai Keizer yang mula-mula. ladi menurut keterangan yang saya telab
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Yakni; bila mati Kisra (raja Perzia) maka tidak ada lagi Kisra di belakanguya, dan apa.
bila mati Keizer, maka tidak ada Iagi Keizer di belakanguya.

Pada hal sesudab Kisra dan Keizer itu, masih ada lagi raja· raja di negeri Perzi
dan negeri Room. ladi maksud ini hadist adalah sebagai yang telah diterangkan oleh
AlIamah AI Khitabi;

Yakni; sesudah nabi Muhammad tidak ada lag! wabyu, hanya ada tinggal mimpi saja.
Ini pengertian pun tidak betul, karena dalam Qur'an dan Hadits, terang bahwa

ada lagi wahyu sesudab nabi Muhammad s.a.w.
Selain dari itu, ini hadist adalab menerangkan, babwa tidak ada wahyu nubuat

di masa yang dekat kepada nabi Muhammad, tetapi setelah lama nanti, akan ada lagi
(Di sini dengan tiba·tiba I. Hasan berkata; "dimana itu keterangan yang mengatakan,
nanti kalau sudah lama akan ada lagi wahyu ?
Tuan Abu Bakar menjawab; "lihatlab dalam Muslim, dimana ada tersebut kedatangan
nabi Isa di akhir Zaman. Kemudian itu t. Abu Dakar terus bieaca.

Kelima, P. Islam ada baeakan hadis ;

.... ~ $ ... ... , ...
• . ,"1 ' .

ur.;:-' ~~,

Karena yang berhubung dengan Iafad khatarn sudah dibicarakan tadi, maka tidak perlu
saya ulangi lag\.

Ketujuh, P. Islam kemukakan hadist ;

,.tl~ :;, t;~ J')* J;Ils-~UI~~ ~ J~
Yang maksudnya; sebelum har! Qiamat akan datang 30 dajjal, semuanya mendakwa·
kan jadi nabi.

Ini hadist sekali·kali tidak menunjukkan, bahwa tidak ada nabi yang benar sesudali
nabi Muhammad, malahan sebaliknya. Karena menghinggakan dongan kalimat. ~ '~)\f

(tiga puluh) itu, menunjukkan. bahasa yang seIainnya tidak dajjal. u.J'

hanya banyak

~

[~t.:.0! ~q

apa tidakkah ada lagi hijrat~\:~ ;~'1
Seperti kata Rasulullah : "'-

sesudah fatah Mekkah ? Lagi kata Rasulullah.

.. . dab b leh diangap tidak beri·
apakah seorang yang tidak menye~'Purn3kan j.nJl ItU su 0

man lagi, atau sudah menJadl kafir . .
Lagi kata Rasulullall dalam Bukhan :

, , "

:.:.:.: ~ :) ~ J ;) &; I.s;,

pula digunakan buat penidakkan kesempurnaan

selalu digunakan untuk penirlakkan jenis

Keempat, P. Islam ada bacakan hadis :

YailU, tidak ada seorang nabi pun sesudah ;::'b~ MUha::~~iri sudah berkata bahwa ada
Ini faham tidak betul, karena nabl u amma l " tidak

nabi yang akan datang di akhir zaman. Selain dari itu lafad la '1

L~~.~n

76

",,' .. ""- ....... ...
Ketiga, P. Islam ada kemukakan hadis : . ~ :1:;;\'; ;~:1I, 4.l L.)I-.Jl

: .. h d· t ·alah risalah dan nubuatYang dimaksud dengan risalat dan nubuat dalam 1m a IS , 1

yang membawa syariat. .. alah S kh Muhyiddin sendiri sudah me·
Bukan kami yang berkata beglnt, m an ye .

nulis:
• ". 0_ 1o... ... I ~

• .-""..1, ~ .\.,.~\ ~: d\\ - J CJ\ JI . ~ . ... ~j ~ \~,
lS..L..oJ J,.-) oN' "- " 1-' •r.-' , 1 ~ \ '"". ~
.-.... . J ~ 0'" ::... ..

, , • ' .., 1 I 1
• .; '." ~ • ;. -~' -.J G lS..w .~.; ,-,? ~ "
~ ..- L.A>"" >0"- >- ,... _ ",. ..

l..>" ..I .... p l.t:" .

'lii 1. k. ~ ul>.Pf·
\..r' . - .. rt· a tidak

. R I lIah mengalakan "Nubuat dan risalah telah putus . a my
Maksudnya. asu u '. dah b· Muhammad _
ada nabi dan Rasul yang akan membawa syanat sesu na 1 "

-,?.;.; .)'1

nabi·nabi yang dbahulu saitua· N;~~::;~I~~h:~~a~;~:~~ ~~~i:~~:~i,a~~~ ::~~:r~:tt ;~~
kaum dan satu angsa J'
cukup buat selumh dunia.-
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itu.
Tersebut dalam Ikmallu\·ikmal Syarah Muslim jilid 7 hal. 258.

Kalau sekiranya sekalian orang yang mendakwakan jadi nabi di belakang Rasu
lulJah itu, ada dajjal, tentu Rasulullah akan berkata :

.}; ... ... J_ ... " .... '1 ... ,~ ... , ........ ~ .. to)

Jl.:-~ ~ .s~ .,?i ..; I r j . ..:r' JS

ini hadist ialah gharib. Jadi lidak

yang ada di hadist ini, artinya ..sy;'...w

'fo .. ~ .. ... _1

.,...._/ ..:.....~ I.AI>

Kesembilan, P. Islam kemukakan hadist :

Selain dari itu lafad

, , .
~ )b .)J'; JLS)

Yakni: "Jika ada nabi kemudian aku, tentu Umarlah yang akan jadi nabi.
Ini hadist tidak boleh dikemukakan buat tetapkan lidak ada nabi sesudah nabi

Muhammad. Karena Imam Tirmizie sendiri sudah berkata sesudah menyebutkan ini

hadis :

dalam Mirqatjilid5 hal. 539 :

(selain), karena dikuatkan oleh satu riwayat yang lain, sebagaimana yang tersebut

J"L ,= ;") ':"::1 Of 0,r - ,. . r- J'

Artinya: "Jika saya tidak diutus, maka engkaulah yang akan diutus, hal Umar. Me
nurot nwayat yang kedua ini adalah arti hadis :

~ ... , ~ ..... :I... 0 ..... ...... _

.-...J. -.) ls::J ~ i?~ .)15 ,J
.'

begini : "Jika ada nabi selain dari saya (yakni jika saya tidak diutus), rnaka Urnarlah dia
itu.

Kesepuluh, P. Islam bacakan hadis :

.. ,J... ~ " .... -:, 0)'" " ......011.,,1 .J...., 0.. _ 0_

..-i ~I ~I j J..- ~IO ;;j.JS. cSP .:r J ~u .Aiw...... ...
Maksudnya: "0; ummat·ummat yang dahulu banyak muhaddas (orang yang bercakap-
cakap dengan Allah), kalau ada dalam ummatku, cuma Urnar saja,lain tidak. '

lui hadist sekali-kali tidak bermaksud bahwa selain dari Umar tidak ada rnuhaddas
hanya ada rnaksudnya rnenerangkan, bahasa Umar itu adalah salah sarang dari paW:
muhaddas yang banyak .

Supaya terang biarlah saya sebutkan pemandangan Ulama tentang apa yang ·di.
lUju dengan ini hadist.

Tersebut dalarn Mirqat Syarah Misykat :

bisa kita jadikan buat penentang hadist-hadist shahih yang menerangkan adanya nabi
sesudah nabi Muhammad. .

...... ""0 ' ... 0" ( .....,~ ... t.A ... 0 ... J...o ... to ........ , ... , .. '_ ., ..."". -;., 0'" 0 ..

loil r YI j.;.;\ v-:.10.1O ~,;fI '"!r J~..iJ1 LL.- '-:'_~.,.,J' ~...,.,l ~I ~ .J..;;IO

I ...... _ ........... 0 ... ~'o t f' 0 10'" 0 ............ _ 1 0 .. • 0.... .... ••, ...... 1 ...

j~ b~ ;.)1 :--~I I.u. f I:"f..:'>\ ~!~ (VI.J', t;.!- ~ J.??r ~Lf'

""" , - "'-
~Y ~I .r.:' [;\

di ini hadist, sama juga artinya dengan

lagi sesudah mesjid Rasulu11ah yang di

Kedelapan, P. Islam bacakan pula hadist :

Medinah itu ? Jadi
..... 0 , _

~UI.r.:1

Sebagaimana tidak dilarang membikin mesjid sesudah mesjid Rasulullah, asal
kiblatnya sama-sama sato, begitu pula tidak ada halangan bagi kedatangan nabi sesudah
Nabi Muhammad, asal syariatnya itu juga.

mesjid saya akhir bagi segala mesjid-mesjid.
Tidakkah boleh kita membikin mesjid

... " ... " J_

~LJ ~1 r.: 1

yakni siapa-siapa saja yang mendakwakan jadi nabi sesudah saya, maka dia dajjal. Pada
hal dia tidak berkata begito.

Sekarang marilah lihat apakah pemandangan ulama tentang dajjal yang tiga puluh

Yakni: Aku (Muhammad) akhir segala nabi-nabi.
Jika P. Islam ada baca hadist Muslim tentu akan terdapat di sana Hadist Rasulullah :

~_..\ ':11 '.;-1..r" .'''', 0:,, ..I'.,~;~o'l ~.·II:'I-::-: .- _ .,. _ -'--:' ~ '-' LJ yaitu saya akhir bagi segala nabi-nabi dan

............ '" _ ... ",-' ••:iIi ..... " ... ;Ii' 0 ... <-: .. II... ...,. 0"" '" _.. ...'CJ 0 ~I Ji~ ~j <X ~ ..:r' ..J$.} ..;~ ~~ .# .u ..:.....~, \.AI>
.....;;;; , _' 0" ... t , 0_ ...... _ ....'1 ... I

t):"J 1t.lk. -:.,.. <!1!..5 ....; /"., ~...w\ I.AI>

Maksudnya: "Ini hadist (yang menerangkan liga puluh dajjal) telah nyata kebenarannya,
karena jika dihitung orang-orang yang menjadi nabi palsu dari masanya nabi Muhammad
sampai sekarang, tentu sudall sampai kepada ini bilangan (30), dan orang-orang yang
ada membaca-baca tarikh tentu akan mengetahui yang demikian."

Dan jika kita periksa nyata pula bahwa pengarang ini kitab, wafatnya pada tahun
828 Hijrah. Menurut keterangan tersebut, sudah terang bahwa dajjal yang 30 itu sudah
datang sebelum tahun 828 Hijrah.



arUDya orang yang mewarisi
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.. _..... o ............-:. .. ~ ....oJ

)J ""0 J&.--" ..... 1 ... '0"'_" 0 .... °,.,..... (..;\0
j;'_ ? .;jU1:r~ ~ S; j:- J'€" )'J "': &""J ~, 1:11 'J!' 'JJ '! .J

.... ... ,,'" , .. ,) "
. , ~ J ,':i.. ". .. 0 .1..... '"

~...'J., ...~-y .:if":" .Jt1f1. ::" :':, ~i, ::'..r. ,J~.;I; .y_....... J ,J.. ;,,1 J:.-)\."....... J' J. . . - '.,- ...... -... .. ... .. ,,'" , ...

Maksudnya: "Kata Rasulullah,...J"'; obl..so'.J,J..;"1; ltu, bukanlah sebagai ragu-

. I . t Dan' ika ada muhaddas-muhaddas
ra karena ummatnya yang semulla-mu "' umma . J .

gu, I . k lebih patut bahwa ada muhaddas·muhaddas ItU,
di ummat-ummat yang am, ma a . h d Dan per.
lebih banyak dan lebili tinggi pangkatnya di ummat nabl Mu aroma s.a.w. an

Rasu1 1Jah d· ., dalah sebagai menguatkan dan menetapkan. Orang Y g
kataan u 1 sun a b . bal
faham lentu akan mengerti, bahwa perkataan Rasu1ullah Ini, adalah se a~", ':"~u~·
gah tbersangalan), seperti seorang berkala: "Jika ada bagt s":a~ema~.:,:uI~~ak ad~
maksudnya si Anu iIi!, temannya yang tertenlu, bukan dIa er ala

baginya leman yang lain.
Kesebelas P. Islam bacakan had;'

, J 0'- J .. 0 .. -

~ : '.0' .•. ;.'I .W\ .WI\; I
...s:! .~ ..,-:l '-"~ ~ ,~--

Yakni: Nabi Muhammad ilu Aqib, dan Aqib ltu artinya, yang tidak ada nabi di bela·

...; ....... \ .s.>J\ "';W\, itu bukanlah perkalaan Rasulullah
kangnya, Lafad ~....;r:. '

diri· hanya adalah lambahan dari orang lain. Tersebut dalam Mirqat jilid 5 hi. 376:sen ,
bahwa Mulla A1ie Alqarie berkala : ,

.. )_ ~ .J. _ , $ .. , $

J ...-. ....-,..... ... • , • • -.. \. • \ lkJ\
...jL.l' .;.I"A'\';:\ JIJ~ (? ~,-.~.:r-)\~:~~ ~.; .;:
'.... "',,. ...,... ,..., .......... 0- "." . '"

.\ . .,', .)J\u.; 01>.:r- ~\ J ..;.-. <$ _. .,

~ ,. ....... • ~ , W\... itu,adalah tambahan dari
Maksudnya: "Adapun J.~~ ':?~\~ ,

.~ I' d' belakang sebagai lafsir bagi hadis!. Di dalam
sahabat atau orang-orang yang am .1 J

Syarah Muslim, berkala Ibnul A'rabi:

akan kebaikan-kebaikan orang yang sebelumnya.

. b-" b- Muhammad bernan,.
Maka menurul kelerangan tbnu! A ra lint, na 1
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aqib, yakni orang yang telah' mewarisi akan kebaikan- segala nabi·nabi dan Rasul·rasul
yang dahulu dari padanya. Bukanlah artinya tidak ada nabi di belakangnya.

Keduabelas, P. Islam bacakan·badlst :

~ ...., '.1,.., ••;~ ..._ ,:i" ... i ......, -t ........... 4} J,_ ,11.,.... __ e ~ _

.\lli. ;,,~~~..... .i'1.;~ ~.i w... .i~WS' ",::,Yl!*"r J:=lr1'r. .;;~.. ............ -..... -,'-'

lni hadist cuma menerangkan bahwa Bani Israil selalu -dipimpin oleh nabi-nabi, bila
mati seorang nabi, maka digantikan oleh nabi pula, maka yang menjadi Khalifah bagi
nabi·nabi Bani Israil, ialah nabi pula. .

Yang semacam ini tidak akan teJjadi dengan Muhammad s.a.w. Tambahan,

dalam ini badisttertulis :~ j;2;:; yakni akan ada KhaIifah-khalifah..

Larad .:r (sin) yang ada pada ;;J..:. itu, menunjukkan bagi masa

yang deleat.
Jadi ini badist adalah menerangkan, bahwa di masa yang dekat kepada Rasu·

lulIah, tidak akan ada KhaIifah yang berpangkat nab!, tetapi akan ada nanti nabi sebagai
yang tersebut dalam badist Muslim•

Kasihan! P. Want berkata: "Bahwa nubuat buat masa ini tidaklah nikmat, hanya
sebagai lalmat, pada hal Allah Ta'aIa berkata dalam Qur'an da1am Surah Al-Maidah,
bahwa nubuat itu, (waktu babis, tuan Voorzitter ketok,dan sambi! duduk spreker
babiskan pembicaraannya) ialah nikmat.

Lalu -T. Voorz persi!abkan T. Hasan buat membantah omongan T. Abubakar
Ayub di termijn yang pertama, bukan yang kedua, 1antas T. Hasan mulai.-

AssaIamu a1aikum Wf. wb.

Saudara·saudara dan tuan Voorzitter yang terhonnat.
Saya diberi giliran buat membantah keterangan-keterangan yang dikemukakan

oleh tusn Abu Bakar Ayub tentang ada nabi sesudah nabi kita u.W.
Di permulaan ornongannya, tuan itu ada membawa arti kalimah-kalimah nabi,

rasul, dan sifat sifatnya, serta arti wahyu dan kepada siapa·siapa datangnya.
Sekalian itu, oleh sebah tidak jadi urusan di sini, maka saya tidak akan bantah.
Yang saya akan bantah dari omongan tuan itu, iialah yang mana berhubungan

dengan adanya natii atau boleh jadi ada nabi sesudah nabi MUhammad s.a.w.
Publik riUh, Ialu tuan Voorziller berkata: "Kalau saudara·saudara tak bisa diam, kalau
saudara tak bisa mendengarkan dengan tentram terpaksa saya tutup majlls ini.

Lantas tuan A. Hassan berbicara: saudara·saudara saya barap saudara·saudara
suka sabar dan dengarkan sarnpai babls, karena rugi besar kalau kebetulan tuan Voor·
ziller tutup majlls ini. Nanti sesudah keluar boleh.saudara·saudara berso'ak.
Publik ada tentram, dan tuan A. Hasan teruskan
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artinya dijadikan seorang laki·laki yaitu diri

Sekiranya

Di sini ada kaIimah

fI .''''. .,,,, .' ,....' ....', .,..
,67 .J:',L.,l1 .:..1.'5r· fY"~~ \",~\ r.'; r,i "..: J,UI ...j~lj ;: ':;~ :'u">J

7 ... ,.... • )~-

b
Artinkya: Lantaran itu dijadikan seorang laki·laki di tahun keenam ribu yaitu A~":'

agI aum yang te1ah rusak imannya. '

'# ..... _ ., ..... J ., ...

1(61 rW)'I,. ~~ J..:.J'.'

Artinya: Allah mengirim kepada kamu penjaga·penjaga. (Q. AI·Anaam 61). .

Oleh sebab ka1imah J-.J'. itu fj'i! mudIari', apakah berarti Allah akan

kirim malaikat penjaga buat kilo? Tidak begitu! bahkan Allah telah kirim kepada kita
malaikat penjaga. ~yat in! hanya hendak menerangkan bahwa Allah bermat men ..
penJaga atas manuSla. guun

Dan Mirza sendiri ada berkata :

Mirza sendiri.
Kalau sekiranya fi'i! mudlari' di sin! disambi! sebagalmana arnbi!an tu Ab

~ar, ruscaya perkataan Mirza itu berarti bahwa dirinya itu akan dl;;adik n andahalu
Mirza sudah dijadikan. ' a, pa

Tuan Abu Bakar bawa lagi Ayat :
,

.. _ ..... , '" o} __ $ .. ,.. ...... 0 , ..... ,......, ~ J1 _ .... .. ,,.0" """' ... _,,, ..to:O :;

,;/- 'i~ \,,;~)'I o:})U.I~ J,;.:i 'r\i.:..\( 11 L} 1,Jl> .;r.>J1.;1

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa malaikat akan datang membawa WallYU ~epad'
orang yang lurus dalam agamanya. Tidak sekali·kali ! •

&)111~ J,;.:i itu dlartikan malaikat akan membawa wahyu,. ....
tentulah tiap-tiap orang yang berkata: Allah Tuhanku serta ia lurus di dalam agamny
akan dapat wahyu, pada hal kejadian tidak begitu. a

Sebenamya maksud Ayat itu tidak lain melainkan hendak menerangkan b h
orang yang hampir mati itu datang malaikat kepadanya, berkata: Jangan kam'u :ak:~
dan Jangan susah hal1;kam, penjaga kamu di dunia dan di akhirat

d Ii! Dengan itu nyatalah bahwa Ayat yang tersebut tak dap~t sekali·kali dijadikan
a untuk ada nabl atau wahyu sesudah Nabi kita s.a.w.

. Tuan Abu Bakar ada bawakan Hadist tentang nabi 1sa dan wallyu yang akan di·
tenrnanya.

"'

tidak berarti bahwa

di dalam dua Ayat itu

. ,.. ~

J):

dan

dan

itu fj'i! mud1ari', maka artinya: Allah akan menurunkan

Saya jawab: Bahwa

Begitu juga Ayat :

ini lantaran ada kalimah

... ' ._ .. ,. ~_... ..'.' • I" I ...... J ., .... ,- '
i;73 ;"..;.Jlf. .),J..<-; r-UJ <i~\ ~.J'.' jf\ ;UI ./- dl ......

.. I'" -,'"

Artinya: Begitulah Allah menghidupkan orang-orang yang mati dan Allah unjukkan
tanda.tanda Nya kepada kamu supaya kamu mengerti. (Q. AI Baqarah 73). Di Ayat

Artinya: Allah itu menghidupkan dan mematikan. (AI lnuan 156). bukan berarti

Allah akan hidupkan dan akan mematikan.

Begitu juga Ayat :

Allah akan hidupkan dan akan unjukkan tanda tandanya kepada kamu. Tidak begitu

dan firman Allah :

Di antara Ayat.ayat yang dibawa oleh tuan Abu Bakar Ayub, ada terdapat Ayat.

sesungguhpun fj'i! mudlari', tetapi artinya itu tidak seperti yang dikehendaki oleh tuan

Abu Bakar.
Ayat.ayat itu datangnya bukan untuk menunjukkan akan turunnya wahyu atau

akan datangnya utusan Tuhan. Tidal< sekali·kali! Ayat·ayat itu hanya menunjukkan mat

Tuhan dengan tidal< pakai rnasa yang akan datang atau yang sudah.
Di dalam Qur'an tidal< sedikit fj'i! mudlari' yang tidal< menunjukkan kepada

masa yang akan datang, seperti f1fl11an Allah :

maIaikat dengan membawa wahyu.

oleh sebab

.\..:.... J .Y ./1 ..J ;- »)\ .;1., .... .. '- ..

Tuan itu berkata, bahwa di Ayat ini, oleh sebab ada.j~ dengan fj'i!
mudlari' jadi artinya: Allah akan mengirimkan utusan atau wahyu kepada siapa·siapa

yang Ia kehendaki. .' -. ••• , •• '
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dan tuan itu artikan bahwa orang yang taat kepada Allah dan rasulNya akan jadi orang
orang yang dibeti nikmat oleh Allah yaitu jadi nabi-nabi, siddiqien, syuhada, dan sa
lihin.

Saya jawab: Kalau arti dari tuan Abubakar itu benar, tentulah tiap-tiap orang
yang tha'at kepada Allahjadi nabi,jadi siddiq,jadi syahid,jadi saleh.

AP.akah begitu art! ayat itu? Tentu tidal<, karena kita sudah lihat tidak sedikit
orang yang taat kepada Allah dan rasulNya, tetapi tidak jadi nabi.

Arti yang sebenamya bagi Ayat itu, ia1ah bahwa orang yang tha'at kepada Allah
dan rasuINya akan dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang dapat nikmat,
dati Allah yakni nabi-nabi, siddiqien, syuhada dan salihin.

Jadi, Ayat itu tal< boleh digunakan buat jadi dalil bagi adanya nabi sesudah nabi
Muhammad s.a.w..

Tuan Abu Dakar ada membawa Hadist: (.; ~ • ~ ld' J. I '·1 - (; •f
-, .+-! <.J ~ .r.~ J' J'

yakni kalau Ibrahim (anal< RasuJullah hidup) niscaya ia jadi nabi yang siddiq.
dan tuan Abu Dakar berkata: Bahwa Hadits ini tidal< syak tentang sahoya \antaran di
riwayatkan oleh Ibnu Majah.

Saya jawab: Orang yang mengerti urusan Hadits tentu tidal< al<an berkata satu
Hadits sahib, \antaran diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tidak sedikit Hadits yang diri
wayatkan oleh Ibnu Majah itu lemah dan tak boleh dipakai.

Sekarang mari1ah kita lihat perkataan uJarna Hadits, tentang Hadits Ibrahim itu.
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".1... •......._ 0...'.... ,. ~...,.. ..0 .. I &. .. :0

I..... ~.s?I~..J1 ¥ .:r.IJI; . ~~ ~.~I I..... ."""JI JI;
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- II '.-- 'j U. '1\ 4,k,J1 .11.11 1...1 ....b-\ . Jl;tJ'J' ~ __ .r- . U~r -r oX.,'.d-

.(, Vi .....JlhlJ .$-"1)

Artinya: Telah berkata (imam) Nawawi Hadits ini bathi1 (palsu). Telah berkata (imam)
Ibnu Abdil·Barr: Aku tidal< tau apa ini Telah berkata bukan seorang saja dati ahli
ilmn, bahwa perkalaan yang pakai kalimah ''kalau'' itu tidak mesti kejadian. (Asnal
Mathaalib 176).

Maksud perkataan yang belakang ini, bahwa tiap-tiap perkataan yang disertakan
dengan kalimah "kalau", "jika", "Jikalau", "sekiranya", "seanjJainya" itu semua,
tidak mesti kejadian, seperti sabda Nabi s.a.W.

~ ........- "
..rUI .x, 'J-)
~

,.. .... ..."'\- ..»
~.. --

1 .... , ......"

• ,;\.,~ maka tuan Abu Bakar
~.~.

artikan bahwa Allah al<an pi1ih rasul-rasu1 dati antara manusia.

Arti yang begitu tidal< betul, karena perkataan ;.,:-;. •~ di dua

akan datang hanya menunjukkan ke
Ayat itu, tidal< menunjukkan kepada ~~:a yan~ utusan dart antara malaikat dan
pada sifat Allah, yaitu bahwa Allah bel""at me

manusia. fi'il d\ari' di sini tidal< menunjukkan kepada arti Allah al<an memilih
Tegasnya I mu

utusan, Tidal< sekali-ka\i ! I h di' dikan untuk ada atau bisa jadi ada nabi sesudah
Jadi Ayat-ayat ltu tak bo e Ja

nabi MuhanuDad S.a.w.
Tuan Abu Bakar ada membawa Ayat :

.. J J oJ " • ,. -:,... t ...
• , --' c' ".- ~G«":~ ~.....P' ..;"......·T-' J-) r--=-' .

d H
· al< Adam kalau datang rasu1-rasuJ kepada kamu hendaklah karnu

Maksu nya: 1lI an

lUlU!.. al< Adam di zaman dahuJu kala itu betul. Ietapi
Saya jawab: Penntah Allah kepada an habisn a rasu1 itu ia1ah dengan datan~ya
tiap-tiap sesuatu ada batasnya.. Maka batas gk ryat KhatarnarD nabiyin yang dltaf-
nabi Muhanunad s.a.w. sebaglllm3Ra diteran an 'tadi

sirkanJ~~h~;~~t':t"=::I:~~~;:~~~t=~:::abi ~sudah nabi MuhanuDad

s.a.w.
Tuan Abu Dal<ar ada membawa Ayat :

} 1 1 -, ....

_.', :~ I:~:r '~\ n~1 ;JI ;.: ~;~ J;"'); '''»1 &- .y,
~\ ,-,. " r' I,..-- .. ... ... .&. ... ..... ... ..

S=lL.J\; .\~\, ..:e.~l,
-" -

Ayat-ayat ini lan= ada fi'il mudlari'

Sa a 'awab urusan nabi lsa yang akan turun itu tak bnleh.dijadikan aluan untuk
Y J dah b' Muhanunad s.a w karena Nabi lsa ,tu nabl benwnan lama, sedang

ada nab, sesu na' : . dah b' Muhamn1l d s.a.w. yaitu nabi baru.
yang kita perkarakan ialah adanya nab. sesu na I

Tuan Abu Bakar ada membawa lagi Ayat-ayat :
. • ..#._ J,.- ." ~ .;C::' .-, ,- .......L:.. ..~ ~) .~

~)I..J\ ~r- ..» - ~~~ ,-,,' . ,-,.- v,
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. b Bak . caya hilanglah Islam. (H.R. Dailami).
Artinya: Jikalau lIdak ada A u ar'akah

ms
b. . d· hilang Islam? Tentu tidak! karena

Kalau tidak ada Abu Bakar ap lSa Ja 1

Allah berfirman : ( _11) ~ •~~w .J ~\- -<-.iJl G~:.:;; ~ I
'\~ VF.. !J r..... .T '"' ~

. S hnya kami telah turunkan Qur'an dan Kami akan pelihara dia (Q. Al-Art mya: esunggu

Hijir 9). . II fdak bisa hilang lantaran tidak ada Abu Bakar, begitulahSebagatrnana s am I ..

Ibrahim tak bisa jadi nabi lantaran 10 hidup. k .ukkan kelebihan seseorang bukan
g seperti itu semua untu menUDj

Perkataan yan 'dah kita dapat tau dengan terang,
satu urusan yang akan bisa kejadian terutanJa se~u .
bahw. sesudah nabi kita lidak ada seorang pun n~bl.lagl.

Yang demikian itu dikuatkan lagJ oleh Had.ts .

~".'.}""''''''''~''' ..''''''''.''''

(..I2-~ ,:?~;JI • .) • d ..,~\ .:.~I...J ,J~ .f. '!-': .:.;'6J

ah U (H R Tirmidzi dan Ahmad).Artinya: Kalau ada nabi sesudahku tentul. mar.. ..
Sedang Umar sendiri tidak mengaku Jadl nabl.

dan ada di riwayatkan :

(""'"L. ..:r. \) .~

I il b· Abi Kha1id· Saya pemah bertanya kepada AbdullahArtinya Telah berkata sma m . ?

b· Abi Aufaa: Adakah tuan lihatlbrahim anak Rasulullah . . ..

Jharnm:abndya: Ibrahim
lSC
. taeyl:hh~:lip· ~n~:~il;:t~; ~~::i:~:n:::r::ln~~~~~u~~1 :~ia S.a.w. n

Muhammad s.a.w. (H.R. Ibnu Majah) dan diriwayatkan :

- J J... ... , .......... ;# ",""0 .... ....... <-- ..... ...
\' ~·-I :s: ·I·.~J- t,~~ '~"J.,~')l."';,J'6 Jlj ~~I t r ~I ~'"'" ..r-:v~\...r._ \.?' , ... ,
..... _.. ... ....... ~ - .J:....

(•...:.. ..:r.~ .u-I -.) • d :~Yl .r:' f. j
. Bera a umur Ibrahim anak nabi s.a.w.)?

Artinya: Ada orang bertanya ke~ada A~dan .t.a ia hidup niscaya iajadi nabi,tetapi
la j.wab: Ibrahim telah memenuhl buayan, J
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ia tidak hidup, karena nabi kamu (Muhammad s.a.w.) itu nabi yang pengh.bisan (R.
Altrnad dan Ibnu Mandah).

Riwayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa sahabat-sahabat nabi tidak berik'
tikad akan ada nabi sesudah nabi Muhanunad s.a.w. walaupun hidup anaknya yang
bernama Ibrahim.

Pendeknya Hadits Ibrahim itu tak dapat dijadikan alasan untuk ada nabi sesudah
nabi kila s.a.w. walaupun nabi yang tidak membawa syariat.

Tuan Abu Bakar ada membawa riwayat :

i " 0
1.' " .1.,,_ 0 ..

~~ .i 'II}.,..- YJ ~ (10.1jj ~\., .::J\;
. -... .... ..

Artinya: Silti Alsyah telah berkala: Katalah Khatarnam-nabiyin dan jangan benata
tidak ada nabi sesudah nabi Muhammad.

Dari perkataan ini, rupanya, tuan Abu Bakar faham, bahwa Sitti A!syah ber
ikliqad ada nabi sesudah nabi kita s.a.w.

Saya jawab: Faharn yang begitu arnat salah. Siti A!syah tidal< beriktikad begitu,
dan perkataan Sitti A!syah ladi tidak memberi arti begitu.

Perkataan Khataman ·nabiyin itu asal yang ada dalam Qur'an dan perkataan "Ia
nabiya ba'dahu" itu tafsir bagi perkataan "khatarnan-nabiyin itu...

Maka suruhan Sitti A!syah supaya kita berkata kbataman nabiyien itu satu ajaran
supaya kita berpegang kepada asal pokok, dan ia larang kita berkata '1a nabiyya ba'
dahu.. itu berarti melarang kita berpegang kepada cabang.

Jadi, ajaran Siti Aisyah itu bermaksud janganlah kepala kila jadikan buntut,
dan buntut kita jadikan kepala :

Lantaran itu, perkataan Silti Aisyah tadi tak dapat dijadikan aIasan buat adanya
nabi sesudah nabi kita s.a.w.

Di antara pembicaraarmya, tuan Abu Bakar ada membawa perkataan Al.AaJusi,
Ibnu! Arabi, Mulla·Qari, Sya'rani, dan lain-Iainnya buat menguatkan keterangan yang
dikemukakannya. .

Oleh sebab tuan·tuan u!arna itu hanya manusia biasa sahaja sedang perkataannya
berlawanan dengan perkataan Allah dan RasulNya, maka terpaksa saya tolak.

Saya sudah terangkan dengan jelas alasan-alasan yang menunjukkan tidak ada
nabi sesudah nabi Muhammad s.a.w. sekalian keterangan yang mengatakan ada nabi itu
sudah tertolak.

SUngguh pun begitu, kalau orang mau putar putar omongan tentu bisa.
Pihak Altrnadiyah mengakui bahwa sesudah nabi Muhanunad tidak ada nabi yang

membawa syariat. KaJau sekiranya saya hendak berkata. Ada nabi yang membawa
syariat sesudah nabi Muhanunad dan saya putar pUlar keterangan, niscaya tak "dapat
orangjatuhkan saya.

Di dalam urusan yang seperti ini, perlu ikhias. Kalau mau putar.putar dan tidal<
mau ikhias, tentu tidak bisa hasil perkara yang bersih.
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Lantaran waktu sudah habis, saya berhenti di sini.
Se dah itu T VOO12 memberi tahu agenda besok malam. .
U:as T.~ minta T. VOO12. beri tahu pada publik bahwa be,ok sore J3m5

rikan k· b M' .ivah kira·kira 1500 di pekarangan gedong 101 dengan gratIS.akan dibe Ita lIZ_,

Jam 12 vergadering ditutup.-

MALAM YANG KETIGA
Vergadering dihadiri oleh +2000 orang

Wakil.wakil peTS yang datang :
Sin Po,
Pemandangan
Sumangat.
Sikap
Sipatahunan.
Jawa Barat
Bintang Timur
Senjata Pemuda
Adil.

Wakil.wakil perkurnpulan yang datang :

TIRTAYASA.
Pendidikan Islam Tg. Priok
M.A.S. Bogor
AI Jrsyad.
An Nadillslam Pekojan Batavia.
Persatuan Islam Garut.
P.P.M.!.
AI Islamiyah Mee!!er Comelis
Salamatullnsan. Tanah Abang.
Pemuda Indonesia - Jakarta.
Hoofdbestuur Allrsyad.
AI Jrsyad Mee!!er Comelis

Jam 8 vergadering dibuka oleh tuan Voo12itter Mdh. Muhyiddin seraja berkata :

VoorziUer: Tuan·tuan pendengar dan sekalian yang hadir .! . tidak
Banyak terima kasih atas kedatangan tuan·tuan. Sekalipun karm merasa ..

I
. k . akan memberi peringatan kepada tuan-lUan tetapi kami berkewa]lban

gunanya agt arm
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memperingatkan sekali lagi, supaya tuan·tuan senantiasa akan takJuk kepada undang.
undang atau syarat yang kami sudah tetapkan sepeTti di lain malam, supaya pendengar
pendengar akan tinggal dalarn tertib dan sopan selama mendengarkan perdebatan ini.
Barang siapa yang melanggar itu aturan, adalah saya berkuasa mengambiJ tindakan lain,
atau mengeluarkan mereka dart ini tempat. atas pertolongan polisi, atau saya tutup ini
vergadering. Kalau tuan-tuan merasa sayang ini vergadering ditutup maka kami harap
supaya turutJah aturan yang sudah ditetapkan. Kalau ada pikiran yang mau bernafsu,
berpikirlah ingat akan aluran. Sungguhpun demikian, saya percaya yang tuan.tuan
tentu sekali menganggap ini urusan, urusan sUci, urusan agarna yang mulla dan akan
tinggal dengan tentram mendengar sampai habis, hingga sampai keluar nanti. Saya per.
siJahkan loan Rahmat Ali dart Ahmadiyah akan memberi keterangan tentang Mirza
Ghulam Ahmad, benar di dalarn segala dakwanya. Dan keterangan itu sampaikan saja
kepada voo12itter, dan lamanya tuan berbicara 45 menit. Sekarang yang persilahkan.

Tuan Rahmat Ali.

~r')J .-'7' I..u'- .;1 ¥~ ~ 4..,; '¥ ¥ol-J .tl 'Y\ ~I 'i oJ' ~1

......~J. J .tl ;";'.)J ~ r)LJI

Tuan Voonitter, tuan Pembela Islam dan Iain~ainnya !
Pada ini waktu, sudah terang kepada kita, bahwa tiap-tiap party agama dan orang-orang
yang percaya kepada adanya Tohan, sekaIian mereka itu sedang menunggu·nunggu akan
kedatangan seorang yang akan memperbaiki keadaan mereka itu, dan yang akan me·
nyelesaikan perselisihan <ian perbantahan mereka itu. Yahudi, Nasara, Budha, Hindu dan
Iain-lainnya, masing-masing senantiasa ada menunggu-nunggu akan kedatangan seorang
yang akan membela mereka itu.

Yahudi dan Nasara menanti kedatangan Isa Almasih, Budha dan Hindu, menunggu
akan kedatangan Budba dan Krisyna.

Sedang Islampun senantiasa ada di dalam menanti-nanti akan kedatangannya
Imam Mahdi. Pendeknya sekalian partij agama, ada di dalam harapan kepada kedatangan
seorang yang akan membereskan hal Agarna mereka sebagaimana yang tersebut di dalarn
kitab·kitab mereka itu_

SekaIian Ahli Agama, biar yang di gereja atau Mesjid, ataupun yang di dalam man
dar (mesjid orang Hindu, versl) selalu mendoakan supaya yang mereka tunggu-tunggu
itu akan lekas datang. Satu-satu partiy itu yakin bahwa seorang yang dinanli-nanti itu
tentu akan datang di antaranya dan dalam golongannya. Kami Party Ahmadiyah perca·
ya, bahwa di dalarn Agama lain sesudah datang Nabi Muhammad, Aliah tiada akan utus
lagi seseorangpun kepada mereka dan tiada akan turunkan wahyu kepada siapapun
lain dari ummat Nabi Muhammad s.a.w.

Oleh sebab itu kanti yakin bahwa orang yang dijanjikan kedatangannya di dalam
segala buku·buku Agarna itu, tak ada yang akan memenuhkan ilU perjanjian, selain dari
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Akh! Kasihan, atas manusia ini, tiada datang seorang Rasill pun kepada mereka, melain
kan mereka mesti memperolok-<>lokkan mereka itu (nabi.nabi).

Sekarang karena sudab ada seorang yang mendakwabkan dirinya jadi utusan dari
Allah, maka marilah kita periksa bersama-sama supaya kita jangan masuk di dalam

golongan orang yang memperolok-<>Iokkan utusan Allah itu.

l
6~ J \_1 ....0 .... tiJo ... ;o /o~ CI )' }

L:>y. JJ, ~ \~.r"~..::.....s .Ai clL... (I~~
Nabi Saleh berkata, hai Saleh, sesungguhnya engkau dahulu ada

Bila kita lihat kepada keadaan dan pendakwaan Nabi-nabi yang dahulu mak

teranglah. bagi kita,bahwa yang menjadi alasan yang pertama sekali 'b~gi k:'

benaran dakwaan mereka itu, ialah kebersihan mereka di dalam segala hal sebelum
pendakwaan mereka. Inilah dia dalil yang pertama sekali bagi kebenaran Nabi Muham
mad s.a.w., sebagannana yang tersebut di dalam Al Qur-an surahYunusayat 16. .

J ;);:~ :>i:;i ...Li : I"" <--'. :. : ~ .~~
~ ,~. .:r. r r---=-~ ..w

Maksudnya: Sesungguhnya saya teJah tinggal bergaul dengan kamu didalam rna: yang
panJang, apa lIdakkah kamu berfIkir ?

Di dalam. ini ayat nyataJah dengan terang, bahwa kebersihan Nabi Muhammad
s.a.w. dan kecilnya sampai kepada waktu pendakwaannya, adalah di salah satu dalil
yang kuat bagl kebenarannya dalam dakwanya.

BegilU juga tentang Nabi Saleh. Allah Ta'ala berkata :

Maksudnya: Kaum
harapan bagi kamL

Ini ayat menerangkan, bahwa kaum Nabi Saleh sendiri ada ikrar bahasa Nabi Saleh
I sebelum dakwanya, adalah seorang yang disukai dan harapan bagi mereka.

Lag! tersebut di dalam Hadist Bukhari, di waktu raja Rum (Hiraql) bertanya
kepada Abu Sofyan tentang Nabi Muhammad, katanya: Adakah pemah Muhammad itu
berdusta sebelum dia mendakwakan jadi Nabi ?
Jawab Abu Sofyan: "Tidak. Kami belum pemah lihat dia berdusta."
Maka. Hiraql berkata: "Jika dia belum pernah berdusta kepada manusia tidak boleh
Jadl dUl akan berdusta kepada Allah". '

b
Selain dari itu ulama-ulama Islam pun ada pula menerangkan sebagai yang ter

se ut ltu. Ibnu Tamuyyah sendiri ada menulis :

(31 .;-)

Yakni : Sesungguhnya telah Kami terangkan di dalam Qur-an, segala misaI-misaI untuk

manusia.
Kalau kita lihat kepada rnasa yang telah lalu, dari masa Adam sampai kepada rna-

sanya Nabi Muhammad s.a.w _, maka temyata oleh kita, bahwa semua Nabi-nabi dan

Rasul-rasul itu bersamaan keadaan dan penanggungannya.
Bila seorang Nabi berdiri untuk rnenyampaikan pesan dari Tuhannya, biasanya

kauronya sendiri, lebih-Iebih orang yang lain akan mendustakan dan rnernperolok
olokkan akan dia. Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Musa, lsa dan Nabi Muhammad S.a.w.
juga, semuanya diperolok-<>lokkan oleh ummatnya, bila raml-rasul itu mendakwabkan

kerasulannya dan kenabianoya.
Di antara Nabi-nabi itu ada yang dikatakan sangat pendusta oleh kauronya, ada

yang dikatakan pengrusak kearnanan dan penambah perselisihan dan ada pula yang
sampai dikatakan gila. Pendeknya bermacam-macam tuduhan dan hinaan yang dilem
parkan orang kepada segala Rasul-rasul dan Nabi-nabi itu.

Allah berfrrman :

[58 pJl]

pada salah seorang dari pada ummat Nabi Muhammad s.a.w. Karena sesudab Nabi
Muhammad s.a.w. tiada bisa datang seorangpun yang akan memperbaiki dunia selain

dari ummat Nabi Muhammad sendiri.
Sekarang karena orang yang ditunggu-tunggu oleh segala party Agarna itu, sudah

datang di dalam ummat Islam, maka marilah kita periksa akan s.egala dakwa-dakwanya,
dengan beralasan kepada Qur'an dan Hadist karena sekarang saya berdebat dengan

Pembela Islam.
Orang yang mendawakan jadi Imam Mahdi dan Almasih yang dijanjikan itu,

ialah yang mulia Hazrat Mirza Ghularn Ahmad.
Lantaran saya sekarang bertentangan dengan Pembela Islam, maka saya akan

kemukakan alasan-alasan dari Qur'an dan Hadist. Karena di dalam Qur-an cukup kete
rangan buat penguji kebenaran atau kedustaan seseorang yang mendawakan jadi Mabdi

dan sebagainya, nrrnan Allah :
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mendengar akan pendakwaan Hadrat Mirza Ghulam Alunad, menjadi Mahdi dan sebagai.
nya, maka jadilah dia seorang yang sanga, anti dan memusuhi akan Hadrat M. G. Ah.
mad.

H. M. G. Alunad sendiri ada menuJis dalam kitabnya Tazkiralusy.syahadatain
hi. 62: Nuzulul Masiih hi. 212 dan dalam Aina Kamalat Islam hal. 290 yang rnaksud.
nya begini: Tidak bisa seorang juga akan terangkan keduslaan, kepalsuan alau lipuan
pun dari pada saya yang berhubung dengan penghidupan saya yang sebelum saya men.
dakwa. Ini adalah salu kumia Allah kepada saya karena Dia ,udah beri saya lakwa dari
kecil. Sehingga musuh·musuJrnya ,endiri telah menyaksikan akan kebersihan saya yang
berhubung dengan diri saya sebelum saya mendakwakan. Sekarang urnur. saya sudah
ada Iebib 65 lahun, lelapi tidak seorang juga, biar yang jauh alau dekal bisa menerang.
kan salU celaan lenlang penghidupan saya yang sebelumnya saya mendakwa. Siapakah
yang bisa lerangkan salu perkalaan yang dusla yang ,udah keluar dari mulul saya?
Jika saya tidak pernah berdusta kepada seorang manusiapun, maka bagaimana bisa
saya akan berdusta kepada Allah Subhanahu WaTa'ala sedang saya selalu mengurbankan
barta·benda saya unluk kebenaran,"

Sekarang Pembela Islam boleh berftkir, bahwa seorang yang dari kecilnya sampai
berumur 40 lahun lidal< pernah bersa1ah dan berdusta pada seorang manusiapun, bagai.
manakah bisa jadi dia akan berdusta kebadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala .

Sekarang kita lihal, apakah undang.undang yang dilelapkan oleh Allah lenlang
orang-orang yang berdusta kepada Allah. TersebUI dalam AI Qur'an :

Maksudnya: Kalau Nabi Muhammad s.a.w. mengada·adakan akan selengah perkalaan
yang tidak Karni katakan, Karni musli akan lurunkan azab kepadanya.

Ini ayal menerangkan bahwa orang yang mendakwakan dapal wahyu dari Allah,
pada hal dia lidak mendapat wahyu, maka orang yang semacam ilu mesli diazab oleh
Allah di dalam dunia ini juga, dan itu orang lidak bisa mendapal umur yang panjang.
U1ama yang besar·besar pun lelah menulis, bahwa seorang yang palsu di dalam dakwa
mendapal wahyu itu mesli diazab oleh Allah dan lidak dibiarkan hidup sampai 23 tahun
dari mula pendakwaannya. Tertulis dalam kilab Syarah Aqaid Nasfie :

Maksudnya: Tidak boleh jadi akan berhimpun ini sifal·sifal kepada seorang yang bukan
Nabi dan lidak boleh jadi pula bahwa menghirnpunkan Allah akan ini kesempurnaan

. lah mendakwakan jadi Nabi, dari orang yangMaksudnya: Siapa·siapa saJa yang Ie 'ahi! k d taan kejahalan dan ke.
pendusta, lenlu mesti kelihatan dan padanya keJ an, e us ,

kuasaan syelan alasnya. . dak akan menjadi Nabi, dari pada orang-orang
Begitu pula slap"'lapa yang men w. kebenaran dan

yang benar, lenlu kelihalan pula dari padanya, ilrnu pengelahuan,

kebaikan. ... .. ula oleh Muhammad Jamil Jao, seorang
Kelelapan yang semacam lID, dlSetuJukilP b N' ulhidayah'"Adalah mereka

. b gaimana lertuJis dalam la nya uJurn . ..
alim Surnaler~, seaksua d' lih akan oleh Allah semenjak kecil sampai mall dan padaitu (Nabl-nabl).m m, lpe ar . ..

segala sifat·sifat kejahalan d:m peranAllgah'i.~r:::;~a~:'~e~~:~ kepada siapa datangnya
Dalam AI Qur-an, Juga, a

etan dan kepada siapa turunnya wahyu syelani ilu, sabda Allah :
sy , ) )

Cl.:.lI) dl ~~I ji -j J); ~01 jJr.; -i r-<·:iI j,:
Maksudnya: Bah~a syelan.sy:tanitu lurunnya ialah kepada orang-orang yang sangal

'ahal
pendusta dan kepada orang yang sangatJ. d ada mendakwakan dia dapat

Sekarang karena Hazrnt Muza Ghulam ~ I h segaIa ahIi agama
. Tuhan d dialah itu orang yang ditunggu·tunggu 0 e

.:::' ::maka :n:ah kita melihat bagaimanakah pemandangan orang kepadanya

sebelurn dia menyiarkan akan dakwa-dakwanya. uli salu kitab yang bemama
Mina Ghulam Alunad men s

Mula·mula Hazrat . cukup bagi kebenaran
. Ahmadi ah dalamnya ia ada menulis keterangan yang .

Barahin y, . a ia berjanji pula akan ben persen
Islam dan ketinggian N~bl MUh~d s.a.wi:~an membatalkan akan alasan.alasan
10.000 rupiah kepada Slapa yang blSa meno .

yang tertulis dalam ilU buku. b - M Muhammad Husain Balhalwi,
ak dalah seorang alim yang ernama . .

Itu w tu a . Alunad dalam bukunya Isyaatussunnah begt.
dia menulis lenlang Hazral MtrZa Gh~l~ d' ah sebagai yang telah disaksikan dan
ni bunyinya: "Pengarang kltab Barahm a Iy 'b e ang leguh alas syari'at, lagi

dilihal oleh lawan dan lernan, ada,l,ah se~:~~ ~':"'~De::: ringkas dan lidak berlebih.
muttaqi dan seorang yang bonar, Lagt . y an ini kilab (Barahin Alunadiyah),
lebihan, kami lerangkan pemandangan kanu lent g da masa sekarang adalah kilab
bahwa ini kitab melihat kepada keadaan yang ada pa d' dalam'lslam sampai

. d b d' ya dan belum ada lagt conlonya 1
yang Mak a a an mgann , lalu telap memajukan Al!3m.
sekarang. Dan pengarangIlyapun adal.ah seorang ~a:::a:'ya dan dengan keada.m dan
Islam dengan hartanya, Jlwanya, tuhsannya, pe i di anlara orang Islam yang dahulu.
perbualan·perbualannya. Orang yang S:,macam m ,
dahulu pun jarang diperdapal contonya, .

. . nlan kebaikan kebersihan danInilah dia pemandangan seorang ahm IndIa, te g ,
. Gh I Ahmad sebelum dakwanya.

kebenaran Hadral MIrza u am... an dallUlu-dallulu juga, selelah dia
Ini 'Alim, ,ebagaimana kC]adran dl masa y g
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pada seorang yang la ketahui itu orang berdusta atasNya, kemudian Dia beri tempoh

pula sampai 23 tahun.
Lagi tersebut da1arn Nibras :

.~'~.- ',:~ &t>::n rb.:: ..J\ ;':~b ~wi ri'~i~ ~~I ~ ;:''';~
.~ \-..-, '; .

'" 'J' "'" -..... ... ...

i.;::' C0 ~\ ~\ J ,:,~i:j\ ;I ~ C-::yt~; ;::~ ~~
,. '" ... ...... ...''''

Maksudnya: Telah mendakwakan setengah pendusta.pendusta, bahwa dia menja~i Nabi
sebagai Musailarnah dan Aswad aI Ansi dan Sajah, rnaka setengahnya telah dibunuh

dan setengahnya telah taubat.
Ringkasnya belum pemah teratur pekeIjaan orang pendusta tentang nubuat hanya

curna sedlkit hari saja. .
Seperti itu juga tertu\is da1arn Tafsir BaIuu1 Muhith djuz, 8 hal. 329. Imam Za·

rnakhsyar! berkata : : l :~) j Ii j;:: 0; j? ;5;-,-. ,

,'" , :11:;1 JZ J I;· : (·1; I ;,j'
.r:-P r .. d "

Maksudnya: Kalau seorang mengadakan satu wahyu yang tidak Allah katakan, Allah
musti mengazab itu orang. Di sin! kita mest! mengetahui pernbikin wahyu manakah
yang akan dibinasakan oleh Allah itu? Di sini ada empat syarat: I. Dia adak~ wahyu
dengan sengaja, pada hal dia tabu, bahwa dia tidak dapat wahyu. 2. Pendakwa ltu orang
yang percaya kepada adanya Tuhan. 3. Wahyu yang didakwakannya itu ada lafaznya
yang dia katakan datangnya dar! Allah. 4. Bahwa dia siarkan akan dakwanya pada orang

banyak.

Sekarang Pembela Islam Iihat, berapa terangnya dan beraninya Hadrat Mirza
Ghulam Ahmad menyiarkan akan wahyu-wahyunya. Dan apa-apa yang telah disiarkan

dalam wahyu itu, sudah banyak yang teIjadi yang telah diIihat dan disaksikan oleh
musuh-musuh sendiri, jika ada waktu saya akan terangkan nanti sebahagllll1 dan pada·
nya. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad telah siarkan akan wahyu~wahyunya dl seluruh duo
nia dan dia selalu berseru: "1lka saya bukannya utusan Allah, hanya seorang pendusta
dan pernbohong saja, tentu Allah Ta'ala akan membinasakan dan ~enghinakan saya,
dan akan menurunkan laknat dan kutukNya kepada saya. Karena hdak ada dosa yang
lebib besar dari pada ini. Tetapi jika saya sebenamya utusan Allah dan. Dialah yang
menurunkan wahyu kepada saya, tentu Dia seka1i kali tidak akan membmasakan saya
dan tidak akan merendahkan saya, melainkan siapa yang menentang saya dan meng·

halang-halangi pekeIjaan saya, mereka itulah yang akan Dia hinakan." .
Sekarang Pembela Islam boleh berpikir jikalau saya berkata bahwa saya menten

be1asting, pada hal saya ini bukannya menteri belasting, tentu Gouvernement akan
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cekek sarna saya dan akan rnasukkan dalam bui. Gouvemement tldak akan biarkan
orang yang adakan dusta kepadanya, apakah Allah akan biarkan saja seorang yang ber
dusta kepadaNya, dalam berpuluh·puluh tahun? Dunia selalu menentang tUjuan H. M.
G. Ahmad dan menghinakan akan dia, tetapi dia selalu maju dan berpuluh-puluh ribu
rnanusia yang mengikut kepadanya. Dan apa-apa yang Allah janjikan di dalam wahyu
nya semuanya telah terjadi dan akhimya sarnpai juga dia mendapat umur kira-kira
75 tahun dar! pada Allah.

Selain dari itu, kita Iihat dalam AI Qur-an, bahwa Allah Ta'a1a mernberi i1rnu
kepada Nabi-nabiNya yang tidak bisa dilawan oleh orang. Sabda Allah :

f{;~I)! ~S--cC~, r;i~;

Artinya: Dan telah Dia ajarkan kepada Adam segala nama-nama.
Lagi Hnnan : Allah

#0 ,.. .,. • .1 , -0 .. - #.' .....
~ 7-4 .L;';il ~ ~, t..G. oli I U.},

Artinya: Dan 1elah Karni berikan kepada Luth hukum dan i1rnu.
Lagi fJIDlan Allah :

«t 15 "WI,' \:1;. Jl~:C; ;,'t; Gi~'- ,
Maksudnya : Karni telah berikan i1rnu kepada Daud dan Sulairnan.
Lagi fJIDlaD Allah kepada Nabi MuhaDlmad :. ,u: ,<\·r; ..ul t.l: S~' ~'_.~ :;-- ~·-C xr;'_, - .r- , ~ ,

/

Artinya: Dan Karni telah ajarkan kepada engkau akan apa-apa yang tidak engkau ke-
tahui. .

Dengan ayat-ayat yang tersebut, terang bahwa Allah Ta'ala ada rnemberi Nabi
nahiNya itu i1rnu yang tidak bisa dilawan orang.

Sekarang kita Iihat HM.G. Ahmad seorang yang lahir di karnpung keeil yang jauh
dari kota dan tidak mempunyai pendidikan tlnggi. Tetapi karena di dalam hatinya ada
besar kecintaan kepada Nabi MuhaD1mad s.a.w. dan besar kemauannya hendak mernaju
kan Islam dan AI Qur-an suci, rnaka Allah Ta'ala memberi akan dia satu ilrnu yang tidak
bisa dilawan oleh siapapun. Dia ada mengarang kira-kira 20 kitab dalam bahasa'Arab
di antaranya ada yang dia janjikan akan memberi hadiah kepada siapa yang bisa mem
bikin yang serupa dengan karangan itu.

Misalnya kitab Nurul Haq yang dia tulis untuk membantah Kristen, di sana dia
berjanji akan kasih hadiah 5000 rupiah kepada siapa yang bisa lUlls jawabnya itu buku.

Lagi dia tulls Barahin Ahmadiyah, buat bantah Agama-agama yang lain dan mem·
pertahankan akan agama Islam, dan dia berjanji pula akan ber; 10.000 rupiah kepada
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firman Allah :

orang yang bisa banlah akan kelerangan yang sudah dilulis dalam ilu kitab. Juga dia
karangkan kitab Karamalussadiqin bual lenlang ulama·ulama Islam, dan dia janjikan
pula akan kasih 500 rupiah, kepada siapa yang bisa lulls jawabannya ilu kilab.

Seperli itu pula dia lUlls kitab Ijazul Masih terhadap kepada orang-orang Islam
dan janjikan pula akan beri hadiah 10.000 rupiah kepada siapa yang bisa lUlis jawaban.

nya.
Sudah berpuluh·puluh tahun sampai sekarang, seorang pun belum ada yang bisa

menulis jawabannya buku·buku yang tersebut.
Sekarang cobalah perhatikan, bahwa kebanyakan orang duslakan akan dia, dan

memperolok-olok kepadanya dan mengatakan, bahwa dalam kitabnya banyak kesalahan
perlawanan dan sebagainya, tetapi itu euma bieara saja, seorang pun tidak mau datang
bertentangan dengan dia. Pada hal dia selalu berseru di daiam kitab·kitabnya dengan
katanya: "Kalau tidak mau bertentangan dengan saya tentang mengarang bahasa Arab,
maka marilah berlawan, dengan saya tentang menafsirkan AI Qur·an dan menyatakan
rahasia.rahasia yang ada di dalarnnya, dan dia berkata: Jika ilrnu Qur.an yang saya tu·
llskan itu, kurang dan rendah dati apa·apa yang kamu tutis, maka itupun cukuplah buat
tetapkan kedustaan saya."

Lagi dalam AI Qur.an ada tersebut di waktu Nabi Nuh dilawan oleh kaurnnya,
maka Allah mendatangkan satu azab kepada kaurnnya, yailU Taufan. Maka sebelum
Taufan itu datang Allah Ta'ala telah berjanji kepada Nabi Nuh, akan memeliharakannya
dan pengikut.pengikutnya dengan perantaraan sebuah perahu. Firman Allah :

,15 -:;., r.-0\1 ;}W!. ~\ u:O:;; (i ~11 .:.,h...:I; :\::~:t
Maksudnya: Kami telah lepaskan akan Nuh beserta teman·temannya yang ada di
perahu dan itu .perahu telah Kami jadikan satu tanda buat seluruh alamo 5ebagaimana
Allah Ta'ala telah memeliharakan akan Nabi Nuh beserta pengikut.pengikutnya, dan
telah jadikan pula akan itu perahu sebagai salu tanda kebenarannya, begilU pula Allah
Ta'ala telah berjanji dengan H.M. G. Alunad akan peliharakan dia dan segala ahli ru·

malmya dati pada bahaya pes (0~lk). Beberapa tahun sebelum datangnya pest-di

tanah India, maka HM.G. Alunad telah siarkan lebih dahulu, dengan perantaraan wahyu
dati Allah, bahwa pest akan datang. Oan juga di waktu itu HM.G. Alunad berkata,
bahwa Allah akan peliharakan dia bersarn\! segala ahlinya dari pada itu pest. Sudah be·
berapa kali pest menular di tanah India, tetapi di rumah M.G. Alunad,jangankan orang,
seekor tikuspun belum ada lagi yang mali karena pest, karena untuk H.M. G. Ahmad,

Allah Ta'ala sudah berjanji :

yakni: Aku akan peliharakan segala isi rumah engkau dati pada pest. 5edang musuh·
musuhnya, biar dari partiy Islam atau dari lainnya, selalu dapat.bahaya dati pest, di an·

lara yang kena pest itu, ada pula yang lebih dahulu sudah diberitahukan oleh HM G
Ahmad, bahasa itu orang akan mati kena pest. . .

Supaya lerang kepada Pembela Islam, sekarang saya akan terangkan dati AI Qur.
an, betapa keadaannya orang·orang yang berdusta kepada Allah itu. Oalam surah

152 ;;".' ,jlv<-YI
... 0 _,. 0'" ,.....l. ,'''' oJ

0'.;4\ s~ ~~ ~.ll\ ;~1 J i;; :.:~ ~ ~ "ie: J:jl ~til -. '11~'_ _ _ "'. rr.· ,-". ""
Maksudnya: Orang-orang y';g tel~ ~enj;~ikan-anak lembu itu s:bagai Tuhan:aka:
datang pada mereka kemarahan dati pada Tuhan, dan kehinaan waktu hidup di d .
d " lah . urna,

an sepem ltu Karru membalas akan orang·orang yang pendusta. Banyak lagi ayat.
ayal mererangkan, bahwa orang yang muftati itu, tidak akan mendapat kemenangan
dan pada Allah. Oalam satu ayat Allah berkata :

~O"O""'.'."''''~''''''o' ......o ... ". .. ... 1 .. ,

(w rt.;\) °.r~1 u. tJ.)\ .r-i J~JI ~;,s'.tl j.. S;I d f-~I ~--
", ... __... t...rJ--

Maksudnya: Siapakah yang lebih aniaya dati pada orang yang membikin dusta atas
Allah, atau dia berkata, bahwa dia dapat wahyu dati Allah, pada hal dia tidak dapat
wahyu sedikitpun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5esungguhnya orang
yang aniaya itu tidak akan menang.

Tersebut dalam Kbazin juz. 2 hal. 240. :

'. ,;:", 0'" __ 0 0"'''' • ... J ... J ,. "'_ ...

.iiI ~~_ ;"1 ~~I rJ'- JI -?p-- .fi .\r.- .t~ '!" ~~ ~I j~

. Maksudnya: Telah berkata Abu Qilabah : Oemi Allah, inilah balasannya tiap
lIap orang yang muftan sampaJ han kiamat, yaitu Allah mesti akan hinakan dia. Se·
eperti itu pula tersebut dalam Khazinjuz 2. hal. 132 tentang ayat :

_ -;:; ... I. ,... ." ... (.... ... Il.' ....~, I .)

;"\..)\ ~; ~ ~~ ~\ j- S,;;I ~ $ ~YI '_~ f ~ j:.; :;;; .\WI·J~
.)} , }("'l 'J 0- .. 10 ) oJ ....... - ,~... ' ..........

,- I r:J- ..:.r -:-:-" If,-- c:: y wY '-'-: J- - -
Maksudnya: Telah berkata Ulama·ulama: "Sesungguhnya masuk dalam hukum ini ayat
sekalllln orang-orang yang berdusta kepad. Allah pada masa itu .tau di masa yang di
belakang ItU, karena khasnya satu sebab tidak menghalangi akan umurnnya hukum.
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Maksudnya: Allah Ta'ala !iada 1ahirkan khabar-khabar yang ghaib me1ainkan kepada
rasul·rasuINya.

Dengan khabar yang ghaib itu1ah dapat diketahui kebenaran seseorang yang men
dakwakanjadi Nabi. Tersebut di dalarn Tafsir Khazinjuz. 7 hal. 136 :

.:..WI : ..,~G .; j ~ I; j..: o~ ~...3\ .~.. tt.::'t: 't: :~6k'i
.. '.'" ~ 1;'.1- - ;. _.T.- ~ - _ lo.> ~. v... .. ~ "

~". "'~ ... •...- ... J_._e, "" JoJ ...

~:~ .Y ~b ~_I, ..J ,;~ d!..)..;p

adalah sen<!irian saja, tidak ada mempunyai seorang pengikutpun, tetapi sekarang dia
sudah mempunyai satu jemaah yang sangat einta kepada Nabi Muhammad s.a.w., dan
ini1ah satu jemaah yang ada bekeJja memajukan Agarna Islam di seluruh dUnia di waktu
sekarang ini.

Tentang keJjanya partiy A1Imadiyah memajukan Agama Islam di seluruh dunia
ini, ada1ah satu kejadian yang tiada ibisa lagi dimungkiri oleh siapapun. Sehingga musuh.
musuh Ahmadiyah yang ternarnap\m terpaksa memuji akan usaha.usaha Ahmadiyah
yang bail< itu terhadap kepada Islam.

Misalnya : Dr. Haji Abdul Karim Amru1lah sendiri telab memuji pergerakan
Ahmadiyah, karena mereka kuat menarik kaum Kristen ke dalarn agama Islam di dalam
Hindustan dn. tempat pun.

Pengarang surat khabar Alfatah, yang keluar di Kairojuga, telah menu1is di dalam
surat khabarnya no. 3I 5. yang maksudnya: Dini waktu tiada ada satu partiypun yang
ada bekeJja memajukan Islam di Eropa, Amerika dllnya, hanya ialah Partiy A1Imadiyah
saja.

Maksudnya: maka Allah Taala melahirkan akan khabar gaibNya itu kepada siapa-siapa
yang Dia sukai, maka dengan khabar gaib itu nabi-nabi itu mengambil daIil atas ke.
benarannya, dan itu khabar gaib ada1ah mukjizat bagi itu nabi dan daIil alas kenabian
nya.
Dan lagi kata Allah :

.... J J... 0' ~ '0... 0 J 0 , ", L.; ,.. 0 ... ,_ .... • ........

f~ ';~I ~~ l;~ ~ ..;i, "!~ ~
Maksudnya: Jika dia (orang yang mendakwakan jadi Nahi) dusta, maka dia1ah yang
al!:an mendapat balasan kedustaannya itu, dan jika dia benar, tentu akan sampai kepada
kamu setengah dari apa-apa yang telah dia janjikan kepada kamu.

Sekarang leita 1ihat, bahwa H.M.G. Ahmad banyak sekali meqdapat khabar ghaib
dari pada Allah, di antara khabar-khabar ghaib yang banyak.itu, sudah benbu.ribu yang

Lagi Allah Ta'ala berkata di dalam AI Qur.an :
J J .... _ ... _ • , ...

0
'

: 1 -:r.:\-'"'rl°" (.) CJ (';~..::...L:- ..w,
rr' - .--. .-

... oJ' .....,

-!(..:..ItL.Jl , ,..;, r.!.L:J I

. Rasu1 asu1 Kami bahwasanya mereka-Artinya: Telab terdahulu janji·janji Kanu kepada . .-r , menan
lab yang akan ditolong, dan bahwasanya tentera Kanu ltu1ah yang akan g.

Lagi kata Allah :

Yakni: Allah telab tetapkan, bahwa Dia dan rasul'~y:=nd~~~a,maka dunia

Sekarang kita 1ihat, H.M.G. A1Imad m:::'
tah

u1arna.ulama melawan, ah1i.
berdiri menentangnya; or~g-orang .kaya Kris

m
. ten dlJ. ~ua menjadi musuh. Kristen

ah1i 1ainpun memusuhi pula. Hindu, ah . Banyak
agama A1Imad berkata: bahwa Nabi Isa sud mati.

memusuhinya, lantaran ~.M.G. H.M G A1Imad dapat hinaan atau siksaan,
orang yang membikin-bikin perkara, suhiup.aya 1 akan'. dia Tetapi apakah jadinya? Apa.

ka fami1ln""pun memus pua. I h
sehingga urn ,- d b hasil dan apa.apa yang diangan.angan 0 eapa yang dicita-cita oleh H.M.G. A1Ima er ,

musuh-musu1Inya satupun tid~ berhasil. sudah mendatangkan bekas yang bail< buat
Sekarang lilIatiah pekel]aannya yang dlJ t sudah banyak orang yang ma-

. Am rik Afrika Europa . tempa ,
Agarna Islam. Di e a, . . 'd hingga di koia London juga sudah
suk Islam dengan perantaraan mund-mun ~~a, ~ di Afrika Amerika dllJlya sudah
didirikan satu Mesjid oleh Jemaalmya..Sepertlltu p lsi Dah:Uunya H.M.G. Alunad
didirikan pula mesjid-mesjid buat maJukan Agama am.

angkan bahwa orang yang pendustaRingkasnya, banyak ayat..ayat .yang .men~n disiksa dan diberi azab oleh Allah
atau muftari atas nama Allah, dl duma uu Juga

Ta'ala. b t ak dnya' Jangan1ah kamu mem-LaO; dalam AI Qur·an terang-terang terse u ,m su . . binasakan ka.
'" k bikin maka D13 akan membikin-membikin dusta alas Allah, kalau amu ,

ngguhnya telab merugi orang yang telah membuat dusta.
mu sesu . .. Allah terhadap kepada

Sekarang mari1ah kita lihat pula, bagaimana pelJanJlan Allah.
orang-orang yang benar, yang bukan mengada·ngadakan dusta alas

.,\ firman Allah :Di dalam surah ,yy. _
. ... ,.,.,. "..... ~

'1-::~/01 'o~_ - ~ ..... \-~ &" .'- '1\; ,~\ .:;'.li\; W-) r.:.:ll;l
.)~J i~ iJ'.' \.-o..ul _w.J '-" or ...,.~ ,

• •• - • " ala Rasu1-rasu1 Kami dan sega1a
ngguhn Kami akan menolong seg

Maksudnya: Sesu . ya d K . masa hidup <Ii dunia ini juga.
orang-orang yang telab unan kepa a anu, se
Lagi kata Allah :

? Ii:~; Jl; J;;; ..~J\ ~

•
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Di giliran ini, saya diberi kesempatan untuk membantah perleataan tuan Rahmat
Ali tentang kebenaran Mirza, nabinya kaum Ahmadiyah.

Sesudah membantah perkataan tuan Rahmat A1ie, saya akan unjukkan kedustaan
Mirza dan buku-bukunya sendiri .

Sekarang janganlah kamu menanti-nanti dan menunggu-nunggu juga akan turun
ny~ Nabi Isa yang telah diutus kepada Bani Israil itu. Karena mustahi/ seorang Nabi
dan Barn Israil yang akan datang memperbaiki ununat Nabi Muhammad s.a.w., karena
Urnmat Nabi Muhammad s.a.w. lebib mulia dan lebib tinggi dati pada sekalian urnmat
dan pelajarannya lebib cukup dan pada pelajaran-pelajaran yang lainnya.

Dalam Hadispun terang, bahwa orang yang akan datang memperbaiki ummat
Islam di Akhir zaman itu, ialah satu orang yang keturunannya dari Salman Farsi.

Dan juga Rasulutlah berkata, Imam yang akan datang itu, namanya sesuai dengan
nama saya, yaitu Ahmad. MiIza itu artinya ialah seorang yang keturunan dari Farsi.

. Karena waktu sudah habis, maka tuan Rahmat Ali terpaksa memperhentikan pem-
b,carannya.

Kemudian T. Voorz mempersilahkan T.A_ Hasan buat membantah keterangan
yang dikemukakan oleh T. Rahmat Ali tentang kebenaran Mirza Ghulam Ahmad. T.A.
Hasan mulai_

Tuan Rahmat A1ie berleata: Dunia menunggu kedatangan satu pemimpin agama,
dan orang Islam juga menunggu kedatangan Imam Mahdi, dan orang yang ditunggu itu
sudah datang buat bikin Situ semua urnmat.

Saya menjawab: Mirza yang mengaku jadi Mahdi, dan yang katanya, ditunggu_
tunggu oleh orang dunia itu, sudah datang dan sudah pulang, tetapi apa dia sudah buat?

Dengan kedatangannya itu manusia tidak jadi satu,.malah bertambah satu kaum
lagi atas beberapa banyak agama yang sudah ada, bahkan urnmat Mirza sendiri pecah
jadi dua: Kaurn Lahore dan kaum Qadian.

Inilah dia pekerjaan orang yang katanya, ditunggu-tunggu oleh orang-orang se
dunia. Mirza yang datangnya hendak menghancurkan Kristen, kita libat cacah jiwa
Kristen sekarang lebib banyak dati zaman dahulu dan pastur-pastur yang Mirza kalakan
dajjalitu sekarang berhamburan di mana-mana lebib banyak dari pada dahulu.

Inilah dia pekerjaan orang yang datangnya hendak merusak Kristen. Tuan Rahmat
Ali berkata: Satu tanda dari kebenaran nabi-nabi ialah benarnya, yakni tidak berdusta.

ASSALAMU 'ALAIKUM WR. WB.

Sekarang saya mulai :
d duk durua' Atlah Ta'ala telah beIJ'an;i pula kepada HM.G.umum penu, :.t

".. ..} 0 ~ .,:-

J~~< e.?IX Jil._
Maksudnya: Dari negeri yang jauh-jauh onmg akan darang nanti ke Qadian. Qadian
dahulunya adalah satu kampung yang sangat kecil, tetapi lihatlah ~karang dan mana
mana juga orang datang ke sana. Mi"'llnya ini seorang anak Indone~a Abu Bakar: y~g
mula-mula pergi ke sana dan tinggal beberapa tahun di sana, siapakah yang tarik da
kepada kampung kecil itu? Dan banyak lag! anak-anak IndoneSLI yang ada d1 sana se-

learang. G Ahm d
Ringkasnya Allah Ta'ala telah memperlihatkan di tangannya H.M.. a

beberapa mukjizat dan tanda-tanda, sehingga siapa-siapajuga yang bertentangan dengan
dia maka itu orang.telah dihinakan oleh Allah.

sudah sempurna dan terjadi, dan banyak pula lag! yang bakal terjadi. Di sini saya terang-
lean beberapa mukjizat HM.G. Ahmad yang sudah terjadi. .

Satu Mukjizat buat Kristen India. Di India berdiri satu jago Knsten yang bemama
Abdullah Atham, kerjanya selalu memaki-maki dan menghina-hinakan Nabl Muhammad

s.a.w. d .
Maka buat menentang orang yang menghina-hinakan Nabi Muhamma s.a.w. 1tu,

berdiri pula seorang pahlawan Islam, yaitu HM.G. Ahmad.: ,.
Kedua-duanya berlawan dan bertentangan, akhimya Allah Ta ala mllJukan dan

suburkan akan pahlawan Islam dan musoahkan akan musuh kebenaran itu.
Beg!tu pula buat orang Barat, Allah Ta'ala telah memper~t.kan pula satu Muk

jizat di tangan H.M.G. Ahmad, yaitu di waktu Day (Amerika) berdm menentang HM.G.
Ahmad. Akhimya Allah Ta'ala teW! turunkan azab kepada Doy itu, dan ini khabar
ada tersiar di dalam 32 s. kh. di Ametika. ..

Untuk negen Afghanistan, Allah Ta'ala telah_perlihatkan pula Situ mukJlZat, buat
kebenaran H.M:G. Ahmad. Yaitu Allah Ta'ala teW! khabarkan lebill dahulu kepad~ya,

bahwa dua orang dari pada muridnya akan disyahidkan orang di sana dan sesudah ltu,

Allah Ta'ala akan turunkan azab yang keras ke ahli negen itu. Setelah M. Abdul la
tif dan Abdur Rahman dibunuh di sana, maka datanglah azab yang keras kepada ItU

negeriBegitu pula di waktu seorang murid lagi dati pada HM.G. Ahmad dibunuh oleh
raja Amanutlah, maka Allah Ta'ala telah turunkan pula azab kepada orang yang mem
bunuh muridnya itu.

Sekarang cobalah lihat, kemana perginya Amanutlah itu ? ..
Untuk orang-orang Hindu, Allah taala telah memperlihatkan pula satu MukjlZat

bagi HM.G. Ahmad yaitu seonmg Hindu bemarna ~kram bangun pula untuk melawan
H.M.G. Ahmad, maka sesudah berlawan, Atlah Ta ala telah bmasakan pula akan Lek
ram itu.

Untuk
Ahmad.

,
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Urusan kemajuan yang seperti ini, tidak menunjukkan atas kebenaran pekeIjaan
itu.

Tu":,,. Rahmat Ali berkata: Satu dati pada kebenaran nabinya ialah kedatangan
orang dan Jauh-Jauh buat belajar atau menontonnya. Ini betuI! Tetapi kita mesli ingat,
bahwa orang yang masyhur ,tu memang biasa dapat kunjungan. Orang jadi masjhur itu
dengan dua Jalan: balk dan Jahat. Bandit di Amerika dan Eropa juga jadi rnasyhur
terkenal.

Orang Arab berkata :
-. _0" __0' 0 • 0'
.j~ i/) ..;~J J J:... - -...

Artinya: Keneinglah di perigi Zarnzarn nanti engkau terkenal.
. Sudah tentu akan terkenal, orang yang keneing di sumur Zantzam, karena orang
ItU tentu dlpukul orang setengah mati, dan khabarnya tersiar ke mana.mana.

Pendeknya urusan tersohor itu tak boleh dijadikan alasan bagi kebenaran se
seorang.

Tuan Rahmat Ali ada berkata: Bahwa kumpulan Ahmadiyah ada sedia uang
. f 10.000 saban bulan buat propaganda.

Buat ini saya mau bertanya di hati sendiri dan tidak minta jawab: Dati mana
datangnya itu uang yang f. 10.000 saban-saban bulan; saya tak minta jawab.

Tuan Rahmat Ali berkata bahwa kumpulan Ahmadiyah sudah dirikan mesjid
dan bikin propaganda di Empa.

. Saya jawab: Memang orang yang bekeIja dengan uang itu akan dapat buahnya.
S",pa,slapa bekelJa mesti dapat buah. Orang Kristen bekeIja mereka dapat buahnya.

Kebenaran sesuatu pekeIjaan itu tidak bergantung atas kemajuannya itu peker-
jaan.

Tuan Rahmat Ali berkata: Nama Mirza terkenal,di mana-mana; dan dengan ke
datangannya ,. mInta supaya semua manusia jadi satu.

Saya jawab: Mirza terkenal di mana-mana dan juga di laknat orang di mana
mana, dan pennintaannya supaya manusia jadi satu itu rupanya tidak hasil malahan
perpeeahan yang hasil.

Tuan Rahmat Ali ada omong tadi tentang buku-buku Mirza siapa bisa membikin
seperti itu, Mina mau kasih hadiah f 500,-f 1000,- f 10.000 dan sebagainya.

Saya juga bisa karang buku-buku dan saya juga bisa berkata: Barang siapa bisa
mengarang sepertl buku saya, saya akan kasi f 100.000.

. ~ihak Ahmadiyah mau menantang begitu tetapi tak pakai Jury sedang nabinya
se~dlfl dl dalam satu pertaruhannya, ada jadikan pemerintah Inggeris sebagai Jury_
Mirza berkata :

Tadi tuan Rahmat Ali ada bawakan Ayat :

Yang maksudnya bahwa barang siapa berdusta mengaku nabi dia akan mati.
Saya jawab: Bahwa Ayat itu turunnya untuk Nabi kita s.a.w. dan tidak mengenai

lain orang.
Di Bandung sekarang, tidal< sedikit orang yang mengaku dapat wahyu dari Tuhan,

bahkan mengaku jumpa dengan Tuhan, dan ada pula yang mengaku Tuhan ada dalam
badannya. Ini orang semuanya masih hidup dengan baik dan segar.

Tuan Rahmat Ali ada berkata tadi bahwa satu dati pada tanda kebenaran nabinya
ialah kumpulannya maju.

Saya jawab: semua kumpulan yang bekeIja, terutama yang bekeIja dengan pakai
uang, akan dapat kemajuan. Ini sudah memang adat dunia. Siapa bekeIja mesli dapat
buah. illatIah kumpulan Theosophi lantaran bekeIja, maka di mana-mana ada cabang·
nya. Gedongnya di Batawi sahaja sudah eukup besamya.

Artinya: Barang siapa bedakan antara saya dan nabi Muhammad, maka orang itu tak
kenai saya dan tak mempunyai pemandangan. (Khutbah llhamiyah 171). Dengan per
kataannya itu Mina hendak sarnakan dirinya dengan Nabi Muhammad.

Maksud tuan Rahmat Alie bahwa Mirza itu nabi dan ia benar. Saya akan bantah
perkataan tuan RahInat Alie; nanti saya unjukkan kedustaan Mina dari buku-bukunya
sendiri; dan juga saya akan unjukkan perkataan-perkataannya yang satu dengan lain
berlawanan.

Tadi tuan Rahrnat Ali ada berkata, bahwa satu orang yang bemarna Battalwi ada
memuji Mirza dan bukunya, dan pujiannya itu tuan Rahmat Alijadikan satu tanda bagi

kebenaran Mina.
Saya menjawab: Di zaman ini tiap-tiap orang yang mengarang buku, kalau mau

minta pujian, ada yang akan memuji.
Dengan sebab pujian seseorang atas satu buku itu, tidak menunjukkan kebenaran

buku itu.
\..antaran satu orang yang bernama Battalwi memuji buku Mirza itu, tidak berarti

Mirza itu nabi atau benar.
Tuan Rahmat Ali ada berkata, bahwa Mina mau memuliakan Nabi kita s.a.w. dan

Mirza einta kepadanya.
Saya jawab: Mirza yang katanya hendak muliakan Nabi s.a.w _dan einta kepada.

nya ada berkata begini :
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Artinya: Dia (pengarang AI Manar) al<an binasa dan tidal< dapat dilihat.
Kata AI-Manar: sampal sekarang saya ada hidup sedang Mirza sudah mati beberapa

puluh tahun dahulu. Tuan R.Ali: di mana ada tersebut begitu? T. Hasan. Dalam Alma
nar. Saya tidak bawa bukunya. Kalau tidal< ada saya beri f 500. Sampal sini babis ban
tahan saya atas keterangan tuan Rahmat Ali tentang kebenarannya Mirza.

Di dalam omongan tuan Rahmat Ali, ternyata bahwa Mirza itu mengaku jadi Mah-

di, IS3, Nabi.
Sekarang saya al<an mulai menerangkan dusta-dutasnya Mirza dari buku-bukunya

sendiri.
Saudara·saudara !
Kemaren malam sudah cukup saya terangkan Ayat Qur·an dan berpuluh·puluh

Artinya: Kami berjanji kepada Allah dengan sumpah bahwa kami al<an beri kepada mu
sub kami itu haknya (R. 5000,-) kalau ia menang. Kalau kami mundur, mal<a kami
jadi pendusta, dan kami jadikan pemerintah Inggeris hakim di dalam urusan ini, dan
berhal< di dalam jurusan ini, dan boleh berikan hadiah kami itu kepada orang yang

mengalahkan perkataan'kami. (Nurul-Haq liS).
Di dalam urusan lafaz tawaffi yang AJunadiyah maU kasih hadiah f iooo,- dan

satu rupiah dari tuan Abu BaI<ar,jadi f 1001.- kami sudah sanggup memberi keterangan

di hadapan Jury tetapi pihal< Ahmadiyah tidal< mau. .
Tuan Rahmat All ada bawal<an pujian tuan Dr. Abdul Karim Amrullah Padang

Panjang, atas pergeral<an Ahmadiyah.
Saja jawab: Betul bisa jadi tuan Dr. Amrullah itu ada memuji pergeral<an Ab·

madiyah sebelum mengetahui kesesatannya, tetapi setelah mengetahui rahasianya, tuan
itu ada bikin satu buku bantahan atas i'tiqad Ahmadiyah. Kitab itu bernama AI-Qaulus-

Sahieh.
Mengapa pujiannya sahaja diunjukkan, sedang bantahannya tidal< diunjukkan?
Tuan Rahmat All berkata bahwa Nabi Muhammad s.a.w. ada khabarkan nabi yang

akan datang itu namanya sesual dengan nama nabi Muhammad.
Saya jawab: Keterangan yang begini belum pernah saya berjumpa.
Di dalam hadits kedatangan Mahdi memang ada tersebul bahwa Mahdi itu nama·

nya setuju dengan nama Nabi kita, tetapi Mahdi itu dari bangsa Qura!sy sedang MirZa
dari bangsa Persi, dan juga Hadits-hadits Mahdi itu didustal<an oleh Mirza sendiri sebagal-

mana saya akan terangkan nanti.
Tuan Rahmat Ali ada berkata: Seorang yang bernama Lekram ada mubahalah

dengan Mirza, dan itu Lekram sudah mati.
Saya jawab: Tersebut ditafsir AI·Manar bahwa Mirza ada tulls surat kepadanya :

~115 ~\ )";J';
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hadits yang menunjukkan tidal< ada nabi sesudah Nab' ki
ada berkata, yang artinya : I ta s.a.W. malah MirZa sendiri

Allah namakan Nabi kita s.a.W. Khatamannab· . .
dan Nabi sendiri tafsirkan Khatamannab' . . ryylen dengan tidak pakai kecuaIi
Kalau kita boIehkan lahirnya seorang nab?;;;::d:.:~petkal~ I.. nabiya ba'di.
bukanya pintu wahyu nubuat sesudah tertutu n a I kita, berartl kita boIehkan ter-
ladl datang nabi Iagi ada hal p Y Bagarmana bisa
mamatul Boesyra 34). p . wahyu sudahputussesudah wafatnya Nabi s.a.w. (Ha.

Dan dipenutup omongan saya kemaren sa da b
putar omongan tentu tal< dapat orang I' . 'tultk

ya
a erkata:. Kalau saya mau putar-

kan am J" an saya Bagarmana 0 b"
saya kalau tetap saya berkata bahwa lima den :. . rang lSa latuh-

dengar tentu tau lima dengan lima 'tu b gan lima ltu sembilan. Tetapi pen-
, . I erapa.

Tuan Voorzitter !
Oleh sebab saya al<an menun'ukkan d . .maka terpaksa saya akan gunak g ka us:""ya Mrrza dan buku-bukunya sendiri

d
. an per taan Mrrza ItU pendust d als '
Ipandang saya menyalahi aturan. a an p u. Harap tidak

Apa sebab saya berkata Mirza d ?Sa ak pen usta. !Carena beberapa banyak sebab
ya an bacal<an satu-satu fasa! dari omon . . . .

keterangan dimana duduk dustanya.' gan Mrrza sendiri lantas saya beri

Mirza mengaku dapat wahyu yang ia Allah jadikan!sa aI< M .• an aryam bunymya :

"t308 ;....LlI. .• .::' .: ~ •• • J ••• , .' v.. '
l:' , 0'.~ r~ J'~~~ r'./ JI~ Jjn:..: ~I

Artinya: (Allah berkata); Kami jadikan en;au Isa anak M b - . ~
hujah aku t k aryam uat.menyempurnakan

a as aurn yangjadi Nasara. (AI·Tabligh 308) dan kata Mirz .. a.
.... _ • I .... _-::: _ '0 .

t'~ .x...rf;' ..1il' <.>f:.;;;~"!~;1; }1 31;; ;;0~~Ct:
<i20 .srJl ....~" ...l>-I';.-· ;.r- \-. . __ , <.S~ , oJ>. ,

Artinya: Allah ajak omong kepadaku dan b k •• .
(yang Aku jadikan) Isa, maka engkau dan I ert at;: Aku telah jadikan engkau dari benda

sa 1 u an satu benda dan seperti satu baran

(H.B. 20), atau dengan lain perkataan bahwa Mirza dan I 'tu g.
Ada banyak I . ah ah . sa I satu recepnya.

rinya itu Isa anak M:~;' y~~~ij;;:gd~;':=i;'~:=:=::U bahwa di·

Isa an:::::~:k:d:rz~,7e't~p~~~~ ~/;~:;:i:~~a.dalam Hadi;s-hadits itu

curka:;n~~am Hadits ada tenebut Isa akan datang buat membunuh babi dan menghan-

Ulama Islam takwilkan bahwa maksudnya itu ialah menghilangk K .
dan yang serupanya. an agama flSten
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Sekarang kita Iihal sesudah dalang Mirza, Kristen dan lain-lain agama ada ber
lambah banyak dan rnaju.

Di dalam hadits lersebut, bahwa nabi Isa akan gugurkan jizyah, yakni tidak akan
ambil jizyah lagi lanlaran di zaman itu lidak akan ada orang yang lidak beragama Islam.

Kila 1iha1 sendiri bagaimana keadaan dunia sekarang ini.
Di dalam Hadils-hadits ada lersebul bahwa nabi lsa akan melimpahkan harta

hingga tidak ada yang lerima.
Hadils ini pihak Ahmadiyah putar artinya: Mereka berkata :

Maksudnya ilu bahwa Mirza akan menanlang orang·orang bual mengarang buku seperti
buku-bukunya alau mendustakan dia dengan peIjanjian kalau bisa, ia akan beri uang
sekian·sekian. Oleh sebab tidak ada yang bisa, katanya, maka berarti uang yang dilim
pahkan oleh Mirza ilu tidak ada yang mau lerima.

Dalam Hadils ada lersebul bahwa nabi Isa akan bunuh Dajjal di salu lempal
namanya Ludd di Damascus dan akan unjukkan darah si Dajjal itu kepada orang banyak
sedang Mirza yang mengaku nabi Isa, belum pun pergi ke Damascus.

Di dalam Hadits ada tersebut nabi Isa akan beriluam buat mengeIjakan Haji
dan Umrah dari Fajjur·Rauhaa, pada hal Mirza belum pemah pun menginjak tanah
Arab.

Di dalam Hadits-hadits ada tersebul yang Allah akan binasakan Dajjal di zaman
itu, dan dunia akan jadi aman, dan onta-onta tidak akan dikendarai

Pada hal kita Iihat sekarang pastur-pastur yang Mirza katakan Dajjal itu semakin
banyak dan pekeIjaan mereka semakin maju, dan dunia tidak aman serta onta-onta
terus orang kendarai. .

Di dalam Hadits ada tersebut bahwa nabi Isa akan turun di Damascus dekal
menara pUlih, pada hal Mirza tidak turun di silu, malah pergi ke Damascus pun lidak.

Dari ilu sekalian, nyalalah bahwa duslanya Mirza lenlang pengakuannya yang ia
nabi isa yang dijanjikan lurunnya di akhir zaman, pada hal sifal-sifalnya yang penling
lidak ada padanya.

Di buku-bukunya, Mirza mengaku dapal wahyu atau ilham yang ia jadi imam
Mahdi.

Mirza berkata :

;,fIB ~l/~I ~\!i ~;:~l e.J1; ;;;.:i' JJ~:i1 ~~
Artinya: Akulah Mahdi yang lermasyhur, dan (aJ,.-ulah) Masih yang dijanjikan (Khol.
bah Ilharniyah 18).
dan ada lain-lain lagi perkalaannya yang ia Allah jadikan Mahdi, pada hal ia sendiri ber
kata begini :

107

. . (110 -S.r-;JI ~~) ;'~'I
ArIIDya. Adapun Hadits-hadils Mahdi ilu engk --
lernah dan tereela, dan sebagiannya berlawanan ~~~e~ kelahui bahwa sekaliannya ilu
dI satu Hadils riwayal Ibnu Majah dan I . b g sebagIannya, hinggaadatersebul
Isa. Maka bagaimanakah dapal d' amnya, ahwa Mahdi itu lidak Jain rnelainkan
perselisihannya dan perlawanannyt:~nanlg Hahadlts-hadlts seperti ilu yang lerIaiu sangat
b ak em nya sedang eelaan I .any sebagaimana tidak tersembunyi da.' . a. as rawl·rawinya ada
dan kala Mirza: n pengelahuan ahli-ahh Hadils (H.B. I 15).

( ,~. -J 1.J'.i) ""., " / - •
IY:.T 0L;.;l:l1 .:r .is's ~.\ 0l( .J'_ _ _ '" _ _-)~ "')

Artinya: Di daIarn riwayat-riwayal Mahdi banyak b
Haq II). ertentangan satu dengan lain (Nurul

D'. an ornongan Mirza kita dapal lau den .
Mahdl lelapi Hadils-hadils yang rnenerangk .;an ;erang bahwa M11'Z3 rnengaku jadi
sekali. an an alangoya Mahdi ia dustakan Sama

Dari itu, nyalalah dustanya Mirz dal
Sesudah ilu Lanlas tuan A H a barn pengakuarmya yang ia Mahdi,

bah . asan aeakan salu pelikan d . b ku
asa Arab, bernarna AI Tabligh 449 an '. . an u Mirza dengan

Allah betul-betul, dan aku jadi yakin y~~ ~a~~~ Aku ffilmPl melihal diriku jadi
kernauan dan pergerakan dan amal d . ih .. ah, dan IIdak kelinggalan padaku

h an p ak drriku dan ak . d'
yang aneur, bahkan seperti salu barang an dik .' u Ja 1 seperti satu barang
bunyikannya pada dirinya.. Maka aku Ii:al ;Oh epll oleh salu barang lain,Ialu disem.
badanku . . . . . . . . . . . . . . . . Allah Ilu rnengelilingi aku dan rneliputi

maka aku dapati anggotaku itu ~~~;;AiI:ili dan aku 1iha1 kepada badanku,
itu leIingaNya dan Iidahku ilu IidahN ' dan rnalaku Ilu malaNya, dan lelingaku
KudratNya dan kekuatanNya menr~ili ·d·· .bdank' " dan aku dapati
<Ii jasadku. I a u dan keTuhananNya berombak

. Sesungguhpun yang Mirza jadi Tuhan itu dalam '. ....
mImPI Yang arnal aneh, yang saya tak rnengerti maknanmImpI, lelapl InJrnpmya itu salu

MIrza ada berkala : ya.
-:;... ::: 0 .. ... },: ) , J o'o/ -1 ~ ;, .".-; , .

~ -.....iJ~J <:")_$~ l~ v.;\ r ,;,.;\; ~~I 0" ,. ...... ~_..

.Sf- ~,1o.1 \..~
........ - ) .. } ..

(Yo ,:,1,;~
•
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<.J-"jl .:;., .C]l ~~:~:;:,;. ~ ;1 ;SJ~ C ~IJ;
J''' Ii'... .... .;

~; j ~;t ;;}J;i vCC ~~ ~~ :; :s-{~ ~ :,:;j\ ~
.. '/.... -:: .;..-...

0""0 # ... 0 .. ~ ...

~~ ~.).)\
, , '

Artinya: Pada satu hari.•............... sedang sayajaga, tidak tidur, dan tidak
mengantuk, dan saya tidak tidur. Maka ketika saya begitu tiba-tiba saya dengar suara
ketukan pintu. Saya lihat, adalah pengetuk-pengetuk pintu itu datang kepada saya
dengan segera, setelah mereka harnpir kepada saya, saya dapat tau mereka itu lima
orang yang mulia, yaitu Ali dan dua anaknya, dan isterinya Fatimah Az-Zaluaa dan
penghulu sekalian rasul·rasul dan saya Jibat Fathimah taroh kepala saya di pangkuannya,
dan ia libat dengan pengJihatan sayang yang saya dapat tau dari mukanya.

Maka saya faham bahwa saya ada perhubungan famili dengan Hussin.
Perkataan Mirza itu memberi arti bahwa ia Jibat Rasulullah dan lain-Iainnya itu

di dalam waktu jaganya. lni1ah yang Mirza narnakan kasyaf, dan di dalam kasyaf itu

ia dapat tau yang ia dari anak cueu Fathimah.
Sesudahnya mengaku yang ia dari keturunan Sitti Fathimah maka di kitabnya

yang lain ia berkata :

... ... ... .. " ....... 00 ., _ tI...... """ ..... ' .. , .. , .. ) L.."
w,l; .,;: ~I_} .x ~, 31:~llWJl ~i .r; ~.::....:s ,

(91 .:7)' ~l,..)

Artinya: Saya bukan dari ularna-ularna yang masyhur dan bukan dari anak eueu Fathi

mah. (Mawahibur-Rahman 91).
Dengan perlawanan omongannya sendiri itu, temyatalah dustanya.
Di dalam kitab.kitabnya, Mirza ada menolak dan. berkata bahwa sesudah Nabi

kita tidak ada sebarang nabi.

Mirza berkata :

_........1>....... 0> 0 ...

-..L.L. ~~_ ..;1

•

109
Artinya: Allah tidak ak
dan Allah tidak ak :: utus seorang nabi sesudah Nabi k't
(AI-Tabligh 311) an a akan rantai (silsilah) kenabian se~ ~ Khatarnmanabiyyien,

. agJ sesudah putusnya.

dan Mirza berkata: 1(316 ~I): "',~
l:' ~.:......J

.~ ... .,

Artinya' Ak buk. u an nabi. (Al·Tabligh 316)
dan ia berkata : .

'. "'0 J 0
~l' . :" - .,. }
L.- .-- ~ U:-G ;; . '11 ":J' C..';;I ,:' ";'dl LJ'" }. .' ,. •

- .r.-' '=" ~, . _;;;. .,J"'"f;. 4il1 ~ ; J

. i(7 )1,,4, ~Ji 0 . " ;" • 7 "
Artmya: Sesungguhnya den an " . . ,J""') ""'! r.s' 'jJ
telah putus wahyu kenab' g Rasu1 klta ItU Allah telah sudahi 50' . -~
sebarang nabi se Jan. Bagaunana bisa jadi datan . kalian nabl-nabi dan
Kata Mirza : sudah Rasul kita (Tuhfah Baghdad 7). g AI Masih, pada hal tidak ada

l(96lS~1 ~t..:-~ ~ 7 '~1 .'•.~ .~ ' •.•,~ ,
. .' 'l,f if~ ~ ..::..Jj L.., ,;~I ,- ::;il': '~I '.n; --. ~

Artmya. Ketahuilah hai saudaraku T if~.,,?:: .• ~ l;
pernah aku berkata .' ak pernah aku mendak ak'

La yang aku uti nabL (H.B. 96) w an kenabian dan tidak
ntas tuan A. Hasan baeak b .

menolak adanya nabi 50sudah nabi ::h eberapa kutipan dan buku-buku Mirza t
Lalu tuan A H u arnmad s...w. entang

. asan sambung p b' .
Sekarang marilah . . em learaa unya :

pula klta lihat omongan M'. lfZa mendakwakan d' .
Mirza berkata : rrmya jadi Rasul

l(5..::..-)'t;;"~I~ • ~ •.• ' •• ' .,~
50 • (-.r' '-')~ ..:.-L I ..w

sungguhnya aku telah d" dik - -. .. • • )
5). ya an rasul oleh Tuhan yang ahpemur . (Aainah K al

Mirza berkata lagi : am aat

-( 33 ,,;,u.) WI ~I \l. " }"'I •,j-', ,.,. .r ,.. '~r-:' I .' ---~

Artinya: Tuhankujadik ak -. - ~ ~) ~)li
an u rasul kepada karnu su a .

Lalu tuan A. Hasan bacak b p ya kamu terprrnpin (K S 33)
Ra u1 an eberapa I' k " .

s yang diutus oleh AI1ah agJ per ataan Mirza tentang .. mengaku Jadi
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bung pembicaraannya: . ah Nabi kita
50sudah itu tuan A~H::asab~rkata: Tidak ada sebarang ~abl s::engan nyata-

Tadi dengan nyata-nya ang saya bawakan barn- am
' d' dalam perkatoannya y .

s.a.w. makl aa ~engaku jadi rasul yang diutus olehdTuh:
dalam

beberapa hal saya unJuk-nyata pu a 1 omongannya sen III
Jadi dengan bedawanan .

kan itu ny~talahyang ia seorang peMndrzusatay.ang menunjukkan ia seorang pendusta, tetapl
ak I . perkataan I . . .

Ada bany agt. sa a berhenli dl sml.- ahan T.A. Ha-lontaran waktu sudab habls maka y T R All akan menjawab pembant
V persilahkan _ . .Lantas Tuan oorz

san T _R. Ali mulai.

•••

Tuan Voorzitter !

AUiAMDULILLAH !

G Ahmad menumt Qur-gkan kebenaran Hadrat M_ . bantab
Sa a sekarang sudah teran dikemukakan oleh P. Islam buat .

teta~ saya tidak dengar satu ayat pun >;:gslah ia bantab akan keterangan saya ItU
an, saya itu. Kalau P. Islam benar, u P Islam mengemukakan beberapaketerangan I Saya hanya dengar, .
dengan ayat-ayat Qur'an pu a. uku-buku H_M.G. Ahmad". ukan mem
ikhtilaf-ikhtilaf yang ada dalam b Ahm diyah sudab menambab party, b H M

Pembe!a Islam berkala: Bahwa a berarti menolak akan kebenararmya '.:
t kan ummat. lni keterangan bukanlah Yah di dan Nazara berkato semacam 1mpersa u . Nabi Isa a.s. orang uG Ahmad karena dl masa k al'b

. , ghbisansl,la Ahmad datang untuk men a . .
pu . Pembela Islam berkata: "Hadrat ~;d Kristen ke1ihatan bertambah maJu dan
pada hal sesudab datangnya H.M.G. .

d
ab d . arty Ahmadlyah.yang telab su. d b rtambab tetapi bukan an p .. dah diker-

Kristen a a e, . dal had1St ItU suBetul orang.. ah alib yang tersebut dl am .'. 'alab mem-
Adapun perkara memec s 'd' aksud dengan memecah salib ItU, I

G Ahmad Karena yang un
jakan oleh M_ . Nasara. . dimaksud dengan memecah
batalkan Agama d' i sudab berkata, bahwa yang. M G Ahmad terhadap

U1ama-u!ama sen If Nasara. Tentang pekel)aan H. .. uh sendiri.
salib itu, ialah membataikanAgam:ab dilihat dan disaksikan oleh musuh-malu~ sudah'

d b ntah Nasara, ItU su bO I sudah matI, m an
kepa aHmdem M

a

G Ahmad bukan saja mengatakan na ahl sa sall'b yang lebib terang dari
a ra t .. dalab I gi pemec anlerangkan pula di mana kuburnya_A a

. . ?mI.

•
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Pembela Islam berkata babwa pUjian dari orang itu mudab diperdapat; dia jug
bisa dapat pujian dari orang yang lain, jika ia menulis buku dan minta pujian dOlorang yang lain.

Sekarang saya kasib keterangan, bahwa M.G. Alrrnad sekaIi-kaIi tidak ada memint,
pujian dari pada orang yang lain, hanya orang sendiri yang terpaksa mengucapkan pu
jian kepadanya, setelab mereka libat akan usabanya yang sangat besar itu terhada.
kepada memajukan Islam.

Tentang pujian M. Muhanunad Husain terhadap kepada kebersiban, takwa dan
kebaikan Hadrat Mirza GhuJam Alrrnad sebelum dakwanya, apalagi kebenaran Hazrat
Mirza GhuJam Alrrnad lidak seorang juga yang bisa buktikan satu dari pada kesalaban_
nya sebelum pendakwaannya. Akan tetapi sesudab dia mendakwa jadi Mahdi, maka M.

Muhanunad Husain mulai membantab dan mengafirkan kepada Hadrat Mirza GhuJarn
Ahmad, sepertijuga telab jadi di masa tiap-tiap Nabi yang dabulu .

Pembela Islam bacakan perkataan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad:

I "- ~... 0 -" ... _ I ... 0 1n _.... 0 0... ...-:;_ 0_

~I) l., ..;:!.r W0.6 •• 11 -.:,,:,,,~ J)-.:,'"
Alhamdulillab! P. Islam sendiri sudah mengaku ini waktu, bahwa Hadrat Mirza Ghulam
Ahmad ada memuji akan Nabi Muhanunad s.a.w.

Vang telah dibacakan P. Islam itu sungguh betul, karena di sana juga Hadrat Mir
za GhuJam Ahmad ada berkata babwa dia dengan Nabi Muhanunad s.a.w adalah sebagai
murid dengan gum. Oleh sebab itu dia berkata: Apa-apa tanda dan mUkjizat yang teIah
dilahirkan oleh Allah pada tangan saya, semuanya itu adalah dengan. sebab dan ber
kat dari Nabi Muhanunad s.a.w. Maka segala pekeljaan dan usaha saya itu, janganIah
dipandang pekeljaan saya, tetapi pandanglah bahwa sekalian itu pekeljaan dan NabiMuhanunad s.a.w.

Di sini Hadrat Mirza Ghulam Alrrnad menerangkan pUla bahwa dia adalah seorang
khadim dari Nabi MUhanunad, bUkanJah dia menjamai atau melebihi akan Nabi Muham_
mad, sebagai yang diterangkan oleh P. Islam itu .

Pembela Islam berkata: Wahyu itu mudah dan gampang; banYak orang mengaku
bahwa wahyu datang kepadanya, dan mereka masib hidup sampai sekarang. Tuan P.
Islam! Wahyu itu tidak mudah, wabyu itu tidak gampang. Di dalam AI Qur-an Tuhan
berkata; dalam surah Thaha dan NahI, dan lain-Iainnya bahwa muftari (orang yang bikin
bikin wahyu) tidak bisa maju, melainkan musti akan mendapat kehinaan dan azab dan
Tuhan. Ayat yang sudah saya kemukakan kepada tuan tadi, yaitu dari surah al-Haqqah.:

(~.)'I) ..:.::~lG ~ li1:)7 i,li~1 ~ (I; j,;,: ;i;
... - ........

Menumt ini ayat, tidak ada satu orang pun yang bisa mendapat umur panjang
apabila ia bikin wahyu-wahyu palsu atau ia mendakwakan jadi nabi dengan dusla, dan
ia siarkan pula bal,wa wahyu yang datang ke padanya itu dengan lafad-lafad. Orang
yang$emacam itu mesti dibinasakan dan diazab oleh Allah Ta'ala .
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, kali kali bukan dari Ahma·

hi ' sudah maJu, se . " ta
Pembela Islam berkata, Theo:

ri
=adiyah yang masuk Theoso:;u~:: r::ng

diyah, karena tidak ada sa~.::.:gnabi pa\sU ada yang maju, TheoSO:Ju':uselamat , dan

cobaJah beri keterang-.:;, nabi. Theosophie juga manunggu d~tan:~dak perlu lagi me·
yang mendakwakan J~ selamat sudah datang, Jad. Ahma .y k di dalam Theowphie.
Ahmadiyah berkata urubab orang Ahmadiyah tidak brsa masu 'Jury oleh karena itu
nunggu·nunggu, itl!lah ~ ta bahwa Ahmadiyah tidak. mau pakaJs1' 'Uga' berani berkata

Pembela Js\ain ber a " sudah karni janJikan P. am J
, b' ambU hadiah, yang , iah)

orang tidak rsa k ib f 100.000 (seratus nbu rup . h d'ah buat karangan·ka·
seperti itu, dan akan as . ;a Ghulam Ahmad menetapkan a' tahui dan sudah tulis

Perkara H~drat ~u aka! Jury, karena dia sendrn men
g
:

isa
menulis jawab itu

rangannya itu, tidak P b~wa tidak seorang juga yang akan
di dalam itu buku·buku, , ' ab buku.buku itu, tentu
buku·buku. . I bahwa siapa.siapa yang menulis Jaw

Dan dia tulis pu a, , beberapa conto
akan dibinasakan oleh Allah. . ,.~.n buku lalu berkata coba libatlah Ghulam Ah.

Rahmat Ali menunJu...,.....' a Hadrat Muza
Tuan tah dan melawan kebenaranny. lurn mereka menyam'

dari mereka yang mem: 'awab buku.buku itu, akan tetap. seb:
reka

mendapat laknat
mad, mereka coba men k Jsudah mendapat azab danT~ ;n kepada Tuhan, bahwa
paikan maksudnya, mer~ ~ guddin dari Jamu,. dia minta 0 a kanJab dan minta
dari Tuhan umpamanya. a:a d barang siapa yang salah hancur ,

be akan maJu, an
mana yang nar , d Hadrat MirZa

tusan dari TuIran. b dari Tuban mati dan pest, an
Pu HasUnya Caraguddin mendapat aza a dan dia
Ghulam Ahmad maju dengan peke1Jaa::k~,dia juga minta doa kepada Tuhan,

Abdul Rahman Muhyrddm, Lad' azab penyaki' ta'un,
b dari Tuhan serta mati an . '

mendapat az:"'''b Penduri, juga mati dan taun. dan masyhur dia juga mmta
Abdul lUdll , uka Hindu yang ternama etahui apakah
Lackram yaitu seoran~ pe::: MirZa Ghulam Ahmad, supay~ meng dibunuh yaitu

doa dari Tuhan untuk mte;; akan tetapi telah mati Leckrlaham, ~~p~ dari Tuhan.
A.on" Islam benar atau' '. Ghulam Ahmad yang te ..
00-'- ahyu Hadrat Muza banyak.
menurut wahYU'w lebib dahulu hingga diakui oleh orang, da at terangkan semua.

Dan SUBandahY~kS1:~ang lain, karena waktu penndg~~:;:i::~an:benar, dan siapayang
ahwa Tuhan amat me

Dalam hal ini nyatalah b , I k juga. seperti kala
tidak benar. b k ta orang baik bisa jadi terkenal d:n J::an masyhur dan .er·

Pembela Islam ~~ ad' dalam air Zam·zarn supaya eng aU't tentu dipukul oleh
orang Arab: "KenClng 1 kencing di peri-gi Zam·zam 1 u,
kenai di dunia, Karena ~ang yang 'd.muridnya bukan

orang banyak dan ter~n . Hadrat Mirza Ghulam Ahmad d~U~yab sudab memuji
Porkara terken nya. salab seorang dan musuh a

t· 'tu cobalab perhaUkanseper 1 1 ,

•
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pekerjaan Ahmadiyah tentang memajukan Islam, lihatlab di dalam Majalah AI Fatah
terbit di Cairo (Mesir), pada tabun 1351 No. 315, maksudnya:

"Pergerakan Alunadiyah adalah satu perkara yang sangat mendahsyatkan, karena
mereka tinggikan suara dan mereka jalankan pena mereka dalam bermacarn·macam
bahasa. Dan mereka sampaikan seruan mereka ke Barat dan ke Timur, di seluruh negeri
dan segala bangsa. Utusan·utusan mereka ada di Asia, Europa, Amerika dan Afrika.
Tentang i1mu dan pekerjaarmya adalah mereka melebihi dari perkumpulan·perkum·
pulan Kristen dan tentang bekas dan kemenangan, tidak bisa dibandingkan dengan
Kristen karena ~rang.orang Qadian lebib besar kemenangannya dari pada Kristen, lebib·
lebib dia mempunyai haqiqat·haqiqat Islam dan hikrnah·hikrnahnya. Pendeknya tidak
ada satu party pun yang ada siarkan Islam sekarang di Eropa dan Amerika, seperti party
Alunadiyab yang membelanjakan akan harta bendanya dan apa·apa yang ada padanya,
un\Uk Agama Islam:'

Jika bekerja menarik orang Kristen ke dalam Islam itu yang disamakan oleh P.
Islam dengan kencing di perigi Zarnzarn, maka itu kami serahkan kepada P. Islam

sendiri.
Pembela Islam berkata: Dari mana datang uwang? Apakab tidak P. Islam tahu

babwa party Alunadiyab adalab mempunyai cabang-cabang dan utusan·utusarmya di
selurub dunia? Tiap.tiap orang yang mengikut kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad
telab berjanji dengan ikhlas, dalam hatinya bahwa mereka akan mengorbankan harta
mereka un\Uk memajukan Islam di selurub dunia. Dan kalau saya bertanya kepada P.
Islam dari mana P, Islam mendapat ,uwang? Dari mana pulakab datangnya Drukkery
dan buku, dan sekolab, saya tidak minta jawab !
Fikirlah sendiri.

Tuan P. Islam berkata, babwa Mirza Ghulam Ahmad ada tulis kepada Rasyid
Ridha yang Rasyid Ridha akan mati lebib dahulu, dan Mirza Ghulam Ahmad akan
hidup lama, tetapi ternyata sekarang Rasyid Ridha hidup, MirZa telab mati.

Tuan P. Islam: Mirza GhuIam Ahmad tidak ada menulis seperti ini melainkan ia
ada'menuiis, menerangkan bahwa Rasyid Ridha tidak bisa menulis dan menjawab buku
yang sudab ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad.
Hadrat MirZa Ghulam Ahmad curna ada menuIis begini :

.:..; .:; (0; '.11 ~~':~l 0.1I-~ , ~' ° 8 I:.<L8" .~ ~G jl 0°1:;
-' . " (""'--:"- --~ ...> , .,/;. - ':!'"=" . - . -.
~.,._ ~ • ... _, I) _ ... )' .... , _ \.) .I,. ... _c J_ ..,,. ... .,

~.-?~I . ..il! ~ iL; .s.l. ')I,; ikJ,k..l.J. ~I~I ~ ~ rl ~I.,,-'JI
, 0_' ~ ..

.j>-I ,-,::,11
Inilab yang sudab ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad kepada Al Manar bukan per·

kara mati dan hidup, apakah scbab P. Islam putar. Dan sekarang menurut perjanjian P.
Islam babwa jika tidak benar, ia akan kasih f 500,-
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. ilah buklinya (seraya. t. Rahmal
Tuan Voorziller! MinlaJah ~ 5~·;I~:~a~~:~:~:~., ~kaslah kaSihl~karang f 500,-
Ali menunjukkan bukunya epa AI.manar, bukan dalam buku a.

bilang saya baca dalamT H san'saya , ih hi-
. a . Ali menernskan pembicaraannya. . .dha sarnpai. sekarang mas .

Lanlas LR. balah berflkir, luan RaSYld Ri .' b buku yang telah dl-

TU::;.d~~":~C~engelUarkan buku-buku :~~u~:~::'~Pakahsebabnya tidakdup. Ap irza GhuJam Alunad, kalau ada, man

lulis oJeh M aran ia masih ada ? 'u karena uang. Tuan
ia menjawab, pada hal sek g ahwa saya menarik orang dan maJ sah'u dalarn

Pembela Islam berkata, b . ah diri tahu saya ada dalarn su J ga
ngguhn a orang Alunadl)' sen . ah bahwa saya 500rang yangP. Islam: Sesu y ang kenal dengan saya, Juga t u itu' Apakah tuanpe

rkara uang. Dan orang y ruh sangka.sangka yang semacarn .b b a P Islam mena
susah. Apa se a ny. Allah Ta'ala berfuman : ) _ •

ah dalam AI Qur·an • ". •• I
liada tahu b wa J. • • _ •• ' :\ .'hl\ : I ." I~

"I • \:.11·~ '-'• .:;- .x..r-::' .•. ~,.. • .:.r-- _ _
I - - '. d Dari manakah tuank gka ItU osa.gguhnya setengah sang a·sanBah a sesun, d' ah'

Maksudnya: w ik n uang kepada orang Alima IY· Alunadiyah sudah ber.
lahu bahwa saya kas a . ah tidak lain ialah dari sebab orang lni sebab orang Ali.

.. Kemajuan A~~~arn dan perin~ Nabi Mu~ma~~:'menggemparkan danjanJ! akan memaJu sah dan bekel)a dengan as,madiyah sendiri telah bern a

mendahsyatkan akan duma. d da berkata bahwa dia
Alharnduiillah ! ah Hadral Mirza Ghulam Alima a ,

P. Islam berkala, : a~arecePtnya. . am Ahmad ada memuji
dengan Isa salu Ja~am~ekarang mengaku bahwa M,::,a ~::~a Mirza dan Isa satu reo

P. Islam sen In sampai P. Islam ber ala 'ukkan betapa P.
kepada Nabi Isa Ibnu Maryon;' karena sebenlar lagi saya akan unJ enghinakan ke.

Inya P. Islam, ini jangan upa uI 'IU Mirza ada berkata yang mcep . gIamp ayar
Islam sudah mengalakan yan ahkan salib.

d g itu akan memecpada nabi Isa. b kata bahwa lsa yang akan alan akah keadaannya Hadral
Pembela Islam er , d' . boleh lihal bagarman t'dak JikaJau

P Islam sen If1 a Krislen atau I .
Sokarang tuan . dahk n dia membatalkan Agam k t'dak akan berkata

Mirza Ghulam Alunad su Nab' lsa sudah mati, tenlulah mere a I
aku bahwa a I . .

salu orang meng. ak Allah. . alian orang akan menJadl
Iagi bahwa nabl Isa ItU an bila dalang nabl Isa, sek g mau terima.P I

I kemukakan, apa . fdak ada orang yan
Lagi . s am limpahkan hana, tetapl I d hadisl karenah' gga lsa akan me d gan Qur.an an ,kaya besar, m ini adalah berlawanan en

Maksudnya yang semacarn
k

• ._

di dalam Qur-an Tuhan ber ala:. < n.,1 H. ~ -:: L~'~ ~\ ~ .: IX oJ',
.,., '. 'j\ ~ ." C; '-:.I.r- ~ ~..s:- • !

ry.,....l~ ~ r
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Maksudnya: "Bahwa segala barang.barang itu ada sama karni gudangnya dan lidak Karni

lurunkan melainkan dengan hingganya'·. Di dalam hadils Nabi Muhammad berkala :

Yakni: "Jikalau ada pada seorang satu gunung mas dia mau salu lag;. Jika ada dua dia
mau tiga". Sekarang apakah sebabnya di waktu Ibnu Maryam dalang, orang akan tidak
stlka kepada hana, padahaJ mereka manusia yang biasa saja.

Lag; pula kalau semua orang sudah jadi kaya lentu akan ribul di dalam dunia,
karena lukang gunting dan tukang dobi (wasschry) lidak mau lagi bekerja, karena

mereka sudah kaya apakah guna harta lag; bag; mereka. Tuan P. Islam. ini hadisl
maksudnya sungguh lerang. Bahwa ilu Isa Ibnu Maryam akan memanggil manusia pada
hananya akan tetapi orang tidak mau lerima. LihatJah Mirza Ghulam Ahmad, bu.
kankah ia sudah laruhkan uang untuk orang yang lawan dan membantah buku.bukunya,
akan lelapi sampai 50karang beJum ada orang berani mengunjukkan, karena mereka
lahu ada azab dan nisla yang akan menimpah kepadanya apabila ia menulis atau men.
jawab itu buku·buku P. Islam kemukakan salu hadisl yang menerangkan bahwa nabi
Isa akan turun di Damascus, padahaJ hadisl sendiri, ada berlawanan satu dengan lain
lentang menerangkan lempal lumnnya Nabi Isa. Selengah hadisl berkata di BairuJ
MUkaddas, selengah berkata di Menara sebeJah mesjid dari Damascus, 50lengah berkata
di Maaskllril MUsJirnin ada lagi Zurwalu ufaik.

AhIi hadis! masing·masing berkata bahwa tempat itu berIawanan, Maksudnya
hadist RasuJuJ1ah mengatakan Isa akan dalang di Damascus, ialah menerangkan bahwa

!sa akan datang di waktu majunya Agama Krislen P. Islam ada juga kemukakan salu
hadils bahwa semua orang akan percaya kepada Nabi Isa nanli dan semua orang akan
roastlk Islam pada waklu ilU, dan salu pun tidak akan linggal orang kafrr. Ini berIawan.
an dengan Our·an, karena Tuhan lelah berkata bahwa Orang kaHr akan linggal sampaihari qiamal.

Dernikian juga lenlang binatang.binalang akan berdamai. Apakah P. Islam tidak
lihal binalang.binalang yang liar·liar ilu sudah beljinak-jinakan: kambing dengan han.

·mau sudah tinggal dalam satu lempal di daiam circus-circus.
A1hamdulillah !

PembeJa Islam sendiri ada mengaku bahwa Mirza Ghularn Ahmad ada memuji
pada nabi Muhammad s...w. dan juga Hazral Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa
Nabi Muhammad KhatamannabiYin. Memang Hazral Mirza Ghulam Ahmad ada menulis
di dalam buku.bukunya bahwa sesudah Nabi Muhammad s.a.w. tidak akan ada Nabi
lagi yang membawa SYarial, alau yang dapal wahyu syana!. Mirza GhuJam Ahmad
mengaku di mana·mana lerdapat yang ia mengakukan Nabi dan Rasul, hanyalah ia
merubah syarial, lidak merubah liukum alau wet Nabi Muhammad s...w.

Tuan p. Islam, flkirkanJah sendiri, bahwa Nabi Isa Ibnu Maryam yang luan
tunggu.lunggu sampai sekarang, dan luan mengaku bahwa ia akan menjadi kepala
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ummat Islam ini, tuan mengaku bahwa ia akan mendapat wahyu syariat dan wahyu
Qur-an dan wahyu hadist sesudah nabi Muhammad s...w.

Karena Rasul yang untuk Bani Israil itu, tidak mengelahui bahasa Arab, melain
kan bahasa Ibrani, bagaimanakah dia akan datang untuk mengembangkan Agama Islam

Dari manakah dia akan dapat mengetahui bahasa Arab, untuk fahamkan Qur-an,
dan hadist. Apakah, dia akan menerima wahyu syariat sesudah Nabi Muhammad s.a.w.
Padahal menurut kepercayaan tuan P. Islam, pintu wahyu itu sudah tertutup.

Apakah pint'; wahyu itu hanya ditutup untuk ummat Islam saja, sedang untuk
ummat lain dibuka ? Apakah jawab P. Islam tentang ini pertanyaan ? Apakah P. Islam
mengaku bahwa ini Qur-an yang mulia akan diturunkan lagi kepada nabi lsa yang da
hulu dengan perantaraan wahyu, dan hadist-hadist RasuluIIah dan fJkah dan syaraf
nahu, akan diajarkan Allahkepadanya, karena P. Islam mengaku Nabi Isa yang akan
turon dari langit itu dia mengetahui semua ilmu-ilmu ini, dari mana dan kapankah dia
mengelahui.

Itu sebab party Ahmadiyah terang-terang berkata bahwa sesudah Nabi Muham
mad s...W. tidak seorangpun yang hisa mendapat syariat dari Allah, karena pintu wahyu
syariat sudah tertutup, melainkan tinggal terbuka 'pintu wahyu biasa, untuk mereka
yang betul-betul dan taat kepada Allah dan kepada RasulNya, Nabi Muhammad s.a.w.
itu Wahyu hanya berarti untuk memajukan ummat Islam.

Dari keterangan yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad menulis bahwa
Qur-an menjadi saksi untuk kebenarannya, apakah ini tidak benar?
Jikalau dakwanya Mirza Ghulam Ahmad tidak benar atau dusta, mestilah ia akan men
dapat azab di dalam dunia, dan jikalau ia ada benar, tentulah ia akan mendapat per
tuIungan dari Tuhan, dan maju di segenap dunia.

Sekiranya saya ada tempo, tentu sekali saya dapat menunjukkan keterangan yang
lebill panjang, karena tuan sudah putat-putar akan perkataan Hazrat Mirza Ghulam
Ahmad, karena temyata tuan hanya mengambil sepotong-sepotong saja, yang gunanya
tidak lain, hanya untuk meragukan orang.

Tadi P. Islam ada kemukakan satu kasyaf dari Mirzah Gulam Ahmad yang ada di
dalam buku At-Tabligh, bahwa Mirza Ghulam Ahmad melihat dalam mimpi bahwa ia
sudah jadi Tuhan.

Tetapi sayang P. Islam sudah potong beberapa perkataan untuk meragukan dan
memfitnahkan orang saja. Cobalah lihat di dalam buku itu juga di halaman 566, dimana
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri ada menulis :

.. ::ii .... ,. , ""} J.. _ 1... ........,). " ...... ,.' .. :" _ .' 0 0 .. '_

-r-L .ill '=-'_-'- ~If <.;1)1 t:U ~ - iJ:--:lfl-l..,.....;.. -"\. ~Ij\ ¥~ ..r \.oj
;:.. .; ... .. ....",..... ;, ~ ... ,

_. ~ ., ..~ • J ...... ' ..... • ...... .. 0 t .-'

.;,J.t-J\ .t\ ~W 'pI,:!1 ..,.) <..;.,.- 0~ J .s;l>.J1 ':'-_.A> .:.ll~ ~\
~-.. .... ...... ...... ...... . .. - :. ...' .. ..,; ~ ...
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Artinya: Bukanlah maksud kami d . .
Hululi (orang mengatakan Al1ah ma~an ':"' k~.dian sebago; yang ada d.
adalah setuju dengan hadist Rasu1 n dl dalam badan manusia) h .
da . hal u ah ya!<ni h . anya

n derajat-derajat Orang , adlSt Bukhari di mana d
Islam tinggaikan baris-b' -orang saleh dati pada harnba a a

Ke' d' ans yang dl belakang ini ? Allah. Apak
de Ja Ian yang tertulis oleh Hazrat . .

ng:n apa yang tersebut di dalam hadist B~~Ghulam Ahmad ini adalah

,:\',:1 J"- , ",,- 0 o. " : Juz 4 halarnan 86.
I.fl L I -. -"'_"'--' ~

. ..,...,.... .r~ J\. I . J" ., .\ . >0'.
- - -. - '" •• <e,. ~ -" ,. ~ "\ J ••• - .'

, •• ' J. ~ -.., <II JIi JI; ;
... , ...... ~ , _ ..:>-..J :..r.•. A -.., >•• 0 • /
~ - - -_... ) ...

.:. ...._~1 .~) ~,.,....a..o_ ~..lJl • • ~ .... '? '-0 ... /. J J, ........ ... - ,.' ._ ~~.~ c-- .s.lll -...r d ~I 1;1
~ .

(
,~_ 0'...... ..

~.4.I) ~'Y 0 'I'\...- ~I' . 0 o.
. . • l.5"..J, ~ • ~

Ini Ialah hadist qudsi maksudny b k • -, .;~ ,
harnbaku . ' a er ata RasuI nah

ItU berhampir dirt kepadaku d u, telab berkata Allah . "
Aku kasihi akan engan' . ,

S dia, apabila lelah kasih Saya k :ngelJakan yang nafal·naf
aya menjadi telinganya yan d' epa ya.

matanya, Yang dia gunakan un\uk gme
13

gunakan untuk mendengar, dan say.

nakanAU:memegang, dan saya menj~tk:: saya menjadi tangannya, y~
BukhatiPinilahpernandangan P. Islam tentang had::'i~ dl~ ~nakan un\uk I
lain t'dak yang dunaksud oleh Hazrat M' Gh 3fl.1D1. Seperli terseb

1 • lfZ3 uJam Ahmad di dalam I
Dan lagi Nabi MUh d

,,> I amma s.a.w. ada berkata dalam T' "
0 .. 0 ~- ..o, ..0_.. lrnuzj ;

..:.l; J'YI)Al1 __.~ 0: 0 , •• '".>. "- '__0 .0>
r-:-. k:J ",,,.,.;1 .....ru JId L.:.I.I . • • o. o. 0 •• '.0

-. • r Jo;r-.'->I. "• _0.... .. I ~ - .. II' ":: - Co? ~) 4.A...
... J. _ ... ;:; • .. -... ~

~;YIJ vl"....J1 j L..:..W -;; ~- -'0. > ,. - ... - ••• ,_.
• _ IS- ~ t..~ ~ v..\>,;.,.. ,-(' .

- ~" '", ...r-' J' ....
Maksudnya' "Ini mal • .' - .
d . am saya lihat dalam . . b -
engan rupa Yang sangal bagus dan c . numpl, ahwa Tuhan saya datang ke a

engkau, tentang apakah berb lah antiJc, maka berkata Dia: Hai Muh P :
saya lidak tahu. an malaikal-malaikal itu, maka'a :"",ad t.
maka Allah telah . J wa saya:
n ad' meletillan langanNya di bahu .
b~ .,,1 dada saya, maka sesudah itu tahulah saya, hingga saya merasa dingin t,

1DJ . saya akan apa-apa yang d' I .
Sek

I anglt,
arang apakah rlk'

kan? Iran P. Islam tentang ini hadist apakah'
, Juga akan ditel



118

Pembela Is13m berkata, apa sebab orang Ahmadiyah tidak mau memakai Jury,
padahal Mirza Ghulam Ahmad sendiri dalam satu perkara ada berjury kepada peme·
rintah Inggeris.

Ini keterangan bohong, karena bukanlah begitu kejadiannya. Yang sebenamya
adalah begini: yaitu di waktu seorang pendita Nasara menulis salu buku buat salahkan
Qur'an, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tulis satu kitab Nurul·Haq namanya. Di situ
Hazrat Ghulam Ahmad berkata kepada itu pendita: Jika engkau bisa menulis jawaban
kitab saya ini, maka saya akan berikan engkau persen (hadiah) 5000 rupi~. Dan jika
engkau lidak pereaya kepada perkataan dan sumpah saya ini, maka saya akan taruhkan
wang itu di Bank, atau saya akan serahkan itu wang kepada pemerintah Inggris, asal
engkau mau tulis jawab ini kitab.

P. Islam ada pula sebutkan, bahwa Hazrat Mirza Ghularn Ahmad tidak pergi haji,
sedang di hadist tertulis, Isa yang dijanjikan itu akan pergi haji. .

Hadist yang dikemukakan oleh P. Islam itu, tidak bisa kita pegang zahimya saja,
karena yang merawikan sendiri ada ragu·ragu dalam itu hadist.

,':''''__1'''' 0.... $ _ , 0' ~ ..

Disitudisebut I.{ .,) ~I 1Jii- ~I ~l,.. yakni atau haji, atau

umrah atau kedua-duanya. Maksudnya ini hadlst, adalah sebagai yang tersebut di dalam
hadist Bukhari, bahwa Rasulullah ada libat, Daijal tawaf <Ii Ka'bah.

Apakah sebenar·benarnya Daijal itu, akan tawaf di Ka'bab. Tentu tidak, '.jadi
maksud ini hadist adalab sebagai yang telab diterangkan oleh U1ama Turisyi yang mak·
sudnya babwa Daijal yang kellhatan oleh Rasulullah se<l~g di Ka'bab itu, maksudnya
ialah babwa Daijal akan menge1ilingi Agama Islamhen,d akmencari kelemahan dan eela·
anoya, dan yang dimak~d dengan Nabi lsa tawaf di ke1iling Ka'bab itu maksudnya
babwa Nabi lsa akan menjaga Islam dan akart memeliharakanoya.

Karena waktu sudah habls, maka tuan Voorzitter memperhentikan pembiearaan
tuan Rabmat Alie.

Sesudab itu diadakan pauze 10 m. kemudian T.Voorzpersilahkan T. R. Ali buat
membantab dan menjustakan Miriaiyah - T. R. Ali mUlai.

Sekarang saya akan menerangkan apa-apa yang telab ditulis oleh P. Islam di dalam
Risalab Mirzaiyah terhadap kepada. itiqad·itiqad Ahmadiyah. Oleh sebab yang akan di·
biearakan terIalu panjang dan waktu sedikit, sebab itu saya ambillebih dabulu barang·
barang yang perlu saja. lni Risalab Mirzaiyah No.2, di dalarnnya banyak tuduhan·
tuduhan terhadap kepada H. M.G. Ahmad dan kepada Ahmadiyah. Sekarang supaya
nyata bahwa tuduhan·tuduhan ini palsu dan fitnah saja, maka akan saya terangkan satu
persatu.

Pertarna :
P. Islam menulls, bahwa H. M.G. Ahmad mengatakan Allah Ta'ala itu mempunyai
panjang dan lebar dan mempunyai kaki dan tangan yang sangat banyak.

-
I 19

Ini bOhong, palsu, dusta fit ah
begilu. Di dalam Risal' n : sebenamya H.M.G. Ahmad ,ek' '.
TaudiJlul Maram Itu k·ahb MmaJYall tersebul ballwa ini perk ah·kall lldak ada tulis
d . Ita ada di la alaan diambil d . k
an berikan ke ada . ngan saya (LaJu tuan R '. an 'itab

rangkan dimana~lu te~~s~OOfZIlter, Supaya diunjukkan kep~d~~p~::iha)tkacn ilu kitab
TuanHam..obalah teo

assan bertanya' Dal b
Lantas tuan R. Ali teruskan.· am ahasa apa? Dapal Jawaban dalam bah

. asa Urdu

Kedua:
Dalam RisaJ .
m . ah Mirzaiyah tertulis bahwa H M

• , empunyar urat·urat seperti kawat telegraaft~rb~~;aAhmad mengalakan AlJah Ta'ala
Jawab saya: "Ini' d ng dl tlap'lIap penjuru
Ahm

Juga usta fitnah . ilah .
aeliyah sebab b ' , 10 saJah satu sebab

DaJam risal~ Minaianyak orang yang membikin fitnah t horang membenei kepada
85. Cobalah' . yah ada tertulis ini perkataan ada er adap pada Ahmadiyah.

mad sendiri :Itb:'ka~ta~~:;. t:~ada ,tertulis seper~~:.l;iu~~~1>~ara;hal.-. , -. I." Ta ala ltu ialah Ka' . . . Ah· .
.jI.) IJ I - IYYUmul Alamin yan
. , i.r.' menjadikan sekalian aI ' g

am.
Ketiga:

Tertulis di dalam R M' .
I(uhn . lIZaryah No 2 hl 10 bah
o ya sesudah Allah buang dindin' . , wa H.M.G. Ahmad berkata' "
aku beberapa kali." g antaraku dan antaraNya ad D' . Sesung.
Ini . a 1a bergurau de

Juga dia ambil dari TaudihuIM. ngan
, ~ • __ aram sebagar tertulis di R. Mirzaiyah' .
4.lI1)l1 JI~ , ill!.

e ~ Lailahaillah._

lni fitnah, fitnah, bohon boh
begini. Kalau ada eobal g, ong, satu huruf pun tidak ada H
yangkan bukunya di atas ahpOdbuktikan ini kitabnya. (Lalu tuan R'~' Alunad menulis

rum, supaya publik bisa persaksikan)' I menggoYang·go.
Keempat: .

P. Islam menulis dalam R M' .
Tidak pemah terbit d . . Irzaryah hl. 11, bahwa H M G Ahm
Iebih " an pada nabi MUhammad s '" ad adalah berkata :

. .a.w. walaupun satu M ,..
AstagfJrullah' Ini . u JIZat, apa lagi
MUJlzat nab; M sangat bohong dan dusta! H MG'

dia berkata bahw~=:~ ~a.~: tidak bisa dihit~n~ d'a:::: ~~al~.:.erkata, bahwa
dengan berkat nabl MUh uJlZat yang telah diperlihatkan Allah ke ~ ilang: Dan lag!

paling mulia dan paling tin":'d~da~;:'~~~: ~a s~lalu menulis bahw~:a:~y~:~~~
asu -rasul dan Nabi-nabi.
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ArtInya: Saya iman kepada Allah dan Mal . . ' '- - ,,- ; '--'
rasulNya dan saya percaya kepada berba::;malailcatNya dan Kitab-Nya dan Rasul
orang membilcin fitnah ! I sesudah mati. Lihatlah berapa berani

Kesepuluh:

P. Islam menulis H.M.G. Alunad . .
panasnya Ruh. lni juga litnah d be~kata .. Malaikat itu tidak lain melainkan .

sebelum ini, sendiri menyaksilcan"i:'ah::t~.~r~taan yang sudah ditulis oIe~";"I::
Kesebelas : . Alunad ada percaya kepada Malaikat.

P. Islam berkata: H M G Ahma
Y

· . . . d berkata Ab H .
ang lidak berilmu dan tidak t . ' u urauah itu seorang an

tidak ada tulls begitu, dia saja ~:n;:;a~:;,. Ini juga litnah dan bOhon~. J.:;';"tZo~
ada kurang dan pada Abu Bakar dan s. ~a Abu Hurairah paham dan pen e~i a

:::.~~ ini, adalah bersetuju dengan y:;~=~t~~~ta;:.:.Mb·G. Aluna~ yan";::
13 Usul Hadlts_ Terse.. ~ ,.~,

dalam Usul Syasyi ~ L:J I J"...,I]
. 1 0 _.... .. •• ... 11

o.".:.ill" :?~)'I u,,:> ~I..JI' 1.WlJ :o~o}o-o ".-~ , 0 .,

- . ", '. ~ uh,,-J 1~ !I,,)I ~ .; l:ll

<!llt:" . 0
1
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Artinya: Macam yang kedua dan ada Or ~- 0 ':!""" 0.T.-.;A ~IS
~rang yang terkenal di daIam perk~ra haf.':: yang merawikan Hadits yaitu orang.
IJtihad dan fatwa, sebagai Abu Hurairah d dan .keadilan, bUkan tentang perkara
H.M G AIun d d " . an Anas bIn Malik lniIah .

" a an un keterangan disetujui oleh uI '. yang dltulls oleh
ama·u1ama Islam sendiri.

Kedua belas :

Perkara mengatakan Abdullah b' M' .
ini ju fi In as ud Jtu orang yan

ga satu Itnah yang sangat besar dar' P I I g sangat rendah derajatnya
Alunad adanya. I . sam terhadap kepada dirinya H.M.G:

Ketiga belas :
P. Islam berkata: Bahwa HM G AIun d" a ada menuli d' dalSlam Izalah Auham hi 2
bahwa Qiam t'tu 'd ' - . ,a I II ak akan datang - I. ,i -., -' . 0

. _~u}1 ;.i~ J --
La -- • ~ " ~~

u haula walaquwwata illa billahil ali . -
lidikilah, bacalah (Lalu Tuan R Ali .~ azun. lnilah Izalah Auham perilcsalah
zitter). Dalam halaman itu juga ada te:~. an buku Izalah Auham kep~da tuan vo~;:

, .

Kedelapan :
P. Islam menulls H.M.G. Ahmad ada berkata : Qur'an itu penuh dengan makian dan
cercaan.

Ketujuh :
P. Islam menuduh bahwa H.M.G. Ahmad ada berkata: Sesungguhnya Allah tela\> beri
kepadaku kekuasaan yang cukup buat menerima Hadits yang setuju dengan ilhamku
dan menolak Hadits yang menyalahi ftkiranku. Di sini juga P. Islam memutar-mutar
akan perkataan RM.G. Ahmad dan menulis apa yang tidak ditujui oleh HM.G. Ahmad.

Keenam :
P. Islam menulls bahwa H.M_G. Ahmad berkata: Hadist-hadist yang menyalahi ilhamku
patut kita buang bersama kertas-kenas kotor di bakul sampah." .
"La hau lawala kuwata illa billahi aliyul azyim. Ini juga bohong dan fitnah saja. H.M.
G. Ahmad tidak ada tulls begitu, maIahan dia sendiri ada menyuruh berpegang pada
Hadits·hadist yang soheh. Jadi ini adalah bilcinan P. Islam saja. Di sini ditulis ini perka·
taan diambil dari I '.Jaz Ahmadi hi. 3,31,57, di sana ada tenulis Hadits yang beda·
wanan dengan A1.Qur'an musli dibuang, karena itu bukannya Hadits nabi Muhammad
s.a.w. Pembela Islam hilang hilangkan iafad Qur'an dan ambillafad yang lain serta di
tukar maknanya.

Kelima:
P. Islam menulls dalam R. Mirzaiyah hi. II, bahwa H.M.G. Ahmad ada berkata : "Nabi
Muhammad lidak diberi ihnu yang sempuma tentang haqikat Isa anaknya Maryam dan
haqilcat Dajjal dan lain-lain_" Di sini jangan salah sangka bahwa H.M.G. Ahmad ada
mengatakan ihnu nabi Muhammad itu kurang, hanya H.M.G. Ahmad ada terangkan
bahwa nabi Muhammad lidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi itu dengan tafsil
sebagaimana ihnu Allah. Sungguhpun begitu .dia berkata bahwa lidak seorang jua yang
mempunyai ilmu sebagai nabi Muhammad s.a.w.

Kesembilan :
P. Islam menulis H.M.G. Ahmad ada berkata: "Malailcat·malailcat dan malikul Maut
tidak sekali·kali turun . ke burDi.
La hau lawal. kuwata illa bilahi aliyul azyim, sangat besar ini fitnah. H.M.G. Ahmad
ada menulis bahwa Malaikat itu tidak tu'lln dan tidak naik sebagai manusia, sebagaimana
turun nailcnya seorang manusia, karena manusia itu menaruh payah dan letill. Malaikat
bukan begitu.

Ini juga litnah, fitnah, litnah H.M:G_ Ahmad sekali-kali tidak berkata begitu. Dia sendiri
-oJo ,.to,.'........

',"\ :11 ',~ "".-,., Iselalu berkata dan menulis ~ r "f' '-U .r.- yaitu kebailcan

itu semuanya di dalam Qur'an.
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Keempat Belas :
Kata P. Islam H.M.G. Ahmad ada berkata sesudah lahirku berpindahlah tempat Haji
ke Qadian. Katanya ini diambil dari kitab Barakatul Khilafah, inijuga dusta yang sangat
besar dan fitnah yang sangat. H.M.G. Ahmad sekall-kali tidak ada berkata begitu. Dan
juga dia tiada ada mempunyai kitab yang bemanla Berakatul Khilafat.
Selain dari itu publik tentu sudah mendengar dan membaea di daiam surat-surat kabar
apa-apa yang sudah tetjadi dengan seorang Ahmadiyah dari Sumatra Barat yang ber·
gelar Demang Datuk Putih di waktu dia pergi ke Mekkah buat mengetjakan Haji. Sedang
anaknya yang menjadi Khalifah sekarang sudah Haji pula ke Mekkah. Kalau betul tem
pat Haji sudah ditukar dengan Qadian, apa perlunya orang Ahmadiyah pergi ke Mekkah?

Kemudian itu P. Islam menulls beberapa perkataan H.M.G. Ahmad tentang nabi
Isa. Buat ini lebih dahulu saya akan terangkan bagaimanakah kepereayaan H.M.G.
Ahmad sendici tentang nabi Isa. H.M.G.Ahmadmenulisdaiam beberapa tempat, bahwa
nabi lsa adalah seorang yang sangat bersih dan utusan Allah yang sangat mulla dan dia,
sangat memuji kepada nabi Isa itu.

Jadi apa-apa yang ditulls tentang Hadrat lsa menurut Risalah Mirzaiyah, sobenar

nya tertulis, "Jezu" tetapi P. Islam tukar dengan "Isa" H. M.G. Ahmad pakai perkata·
an "Yezu" sebagai pembantah kepada pendita-pendita Kristen, dengan beralasan kepada
buku·buku Kristen dan kepereayaan-kepereayaan Kristen. umparnanya: Perkara Yezus
meminum tuak dan lain-lain.

lni bukan kepereayaan H.M.G. Ahmad hanya adalah pembantah akan orang Kristen,
yang meneela-cela nabi Muhammad s.a.w., dengan beralasan kepada injil mereka sendiri.

Begitu pula tentang mengatakan Yezus itu ada dapat iIham dari syaitan liga kaIi. Ini
bukan1ah kepercayaan H.M.G. Ahmad, hanya di daIam kitab itu dia juga ada menulls
bahwa ini adalah perkataan seorang Pendita yang tidak boleh dipercaya. Begitu pula
tentang mengatakan Yezus bergaul dengan perempuan-perempuan muda. Di situ juga
H.M.G. Ahmad ada terangkan bahwa ini ada kepercayaanYahudi. Bukaniah kepercaya.
an sendici. Begitu pula P. Islam ada tuJis bahasa Mirza G. Ahmad mengatakan Maryam
itu bunting dengan perantaran Yusuf ini adalah satu fitnah yang sangat besar pula,
karena P. Islam sendici sudah tuJis dalam R.Mirzaiyah, bahwa HM.G. Ahmad percaya
bahwa nabi Isa itu diperanakan dengan tidak berbapak. Seperti itu pula beberapa
perkara yang lain yang berhubung dengan nabi !sa. P. Islam menyangka bahwa semua
nya itu kepereayaan dan keinlanan H.M.G. Ahmad. PadahaI bukan begitu, hanya dia
menerangkan kepalsuan-kepalsuan Pendita-pendita dan orang-orang Kristen dan tuduh
tuduhan orangYahudi dengan beraiasan pada kitab-kitab mereka ".ndiri.

Kita heran meliliat P. Islam, karena bila dia mendengar beberapa perkataan
yang tidak baik yang dihadapkan kepada Yezus, maka dia marah kepada Ahmadiyah
dan tidak bisa sabar lagi.Tetapi bila dia mendengar beberapa perk"taan yang merendah.
kan akan nabi Muhammad s.a.w. dari pada Yezus maka mereka diam saja.

, ,
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Tentang wahyu-wahyu yang ditul" I
Karena waktu euma dua menit, bahwa ~sMo eh P. Islam dengan ringkas kita 'awab'
dl antara wahyunya satu pun tidak ada . .~. Ahmad sendiri sudah berkata: "~ah .'
selalu berdo'a kalau dia palsu di dalan/angd ;rlawanan dengan sare'at Islam. Dan;a
Sekarang karena P. Islam sudah menud: ka wa, Supaya dia dibinasakan oleh All.;,a
hdak ada pada kami maka kami beri . anu dengan beberapa keperea aa .
liap-liap kita ditanya nanli pada ha .~gat, Supaya P. Islam takut kepada All~ ~ y:ng

Allah Ta'a1a berfirman ; n lamat tentang apa·apa yang sudah kita ketj":k:

-oJo ... 'o"" ....':Ie. I,.:::---,t,;
.r-'~.)u ~ ,,' I~;I ]1- ~ ,:"il- -. > .~. __ _ •

. ..r. - "r"':' J c:--Jl u;~ ~ .1.1 .rJe ~: -
Anmya: '.'Janganlah kamu katakan satu bara - - '1
relmga dan mata, dan hati akan dita ng yang belum kamu ketahui sesungguhn
mata Yang 1ih ' nya nanh oleh Allah Ini t ya

me at, dan telinga yang menden a '. angan yang menulis dan
semuanya akan ditanya nanti waktu 'hari i g r dan hall yang menyangka_nyan a

:~mat. Karena tuan P. Islam sudah siarkan rit:
t da;ah~Ya akan menjadi saksi di~

b
. IS, tuan Voorzilter ketok meja dan dengan >kg'pa tuan tahu .... waktu sudah
learaanaya. P a tuan Rahmat Ali ph'

er entikan pem-
Lantas T. Voorz persilaltkan T

yang dibantah itu. . Hasan buat mempertahaokan risaJah M' .
T. Hasan Mulai. _ uzaryah

ASSALAMU ALAJKUM WR. WB.

Tuan Voorzitter !

SebeIum meeetak RisaJah M' . ah
k . . IrzaJy kedua yan d'b

arang IrU, kami ,udah pernah menulis surat ke g t antah oleh tuan R. Alie se-
kanu beri tau bahwa oleh sebab ada terlalu ban :,da Ahmadiyah Betawi. Di saat itu
~an .AhmadiYah, yang luar biasa, maka bara ~ tulisan orang tentang: i'tiqad Mirza
. anu atas jalan tukaran dengan buku.buku k~ an suka JUal buku-buku Mirza kepada
juga yang kami sudah pernah menulls su t k Qat~u jaJan bell eontant. Kami ben tahu
dan Ingg '. ra e adlan dan Lab

. ns, memmta prij,eourant buku-buku M' . ore dengan bahasa Arab
dapat jawab. uza, tetapl sampai sekarang kami belurn

k" Surat kami itu dijawab oleh Ahmadiyah Betaw'
Itab-kitab keluaran tuan-tuan karena sekali' 1 katanya, kami tak perlu kepada

Sesudah itu kami tulls surat ,ekali I an ~tu sudah ada di kepala kami.
berkata kalau mau boleh kiron' k agJ. uga dapat jawab tidak mau dan ka

Ba . . uang e Qadlan sana. mere
gannana kanu musti kirim uan ke

belum tahu dan harganya juga belum tah
g

sana pada hal nama kitab-kitabnya kami
u.
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Di waktu berlaku perdebatan di Bandung, wakil Ahmadiyah eabang Kota Raja
(Aeeh) bemama Muhammad Sadiq sudah beIjanji akan mengirimkan prijscourant bu
ku-buku Ahmadiyah, tetapi sampai sekarangjuga tidak ada kbabar dari tuan itu.

Sesudah itu, kami eitak itu buku Risalah MirZaiyah ke 2, Isinya kami petik dari
salU surat kbabar dari Bagdad yang bernama As_Sirathal-Mustaqim No. 120, sambi! T.
A. Hasan berlkan surat kbabar itu kepada tuan Voorzitler. Tuan Voorzitter: Saya tidak

bisa baca ini babasa Arab.
Tuan R. Alie: ltu surat kbabar dari musub Ahmadiyab atau bukan?
Tuan Hasan itu surat kbabar diterbitkan oleh kumpulan AI Hidayatul Islamiyab

di Bagdad. Surat-surat kbabar tidak bisa mooyebut di halamannya: Ini surat kbabar
musuh kurnpulan atau pro kumpulan anu, dan: kutipan itu tidak kami jadikan buku
Risalab Mirzaiyab ke 2 melainkan sesudah kami rembuk dan' minta buku dari kaum

Ahmadiyab.
Tuan R. Ali: Saya minta bieara.
Tuan Voorzitler: Saya tidal< izinkan.
Kemudian t. A_ Hasan terusk"": Kemarin dulu (ya'itu pada hari Rabu 27-9-'33

saya minta pinjarn beberapa kitab karangan MirZa tetapi tuan R. Ali tidak mau kasib.
Begitulab payabnya mendapat buku·buku dari nabi yang datangnya hendak memo

perbaiki dunia.Deugan apa yang saya sebut tadi, tuan Voorziller bisa dapat tau babwa kami,

tidak salin dari surat kbabar Bagdad ke Risalah Mi1Zaiyah ke 2 melainkan sesudah puas

kami berurusan dengan kaum Ahmadiyah.
Dan di dalam Risalab MirZaiyab ke 2 kaea 7 pun kami sudah sebut begini: Lanta'

ran kami tidak mempunyai kitab-kitab MirZa yang tersebut dalarn karangan tuan Abul·
Makarim Moharnad Abdussalam itu maka tak dapat kami akurkan kacanya dan bunyi·
nya. Kami sudab pesan kitab-kitab MirZa ke Qadian dan Labore, tetapi tak dapat jawab

sampai sekarang.Karangan itu bukan karangan lepas saja tetapi dengan di tanda tangani oleh yang
menulisnya, yaitu tuan Abul.Makarim Mohamad Abdussalam, guru di College Arab di

Kamol residentie Madras.Sungguh pun isi Risalab MirZa-iyah ke 2 itu ada bertentangan satu dengan lain,
tetapi melibat kepadaomongan MirZa di lain-lain kitabnya yang beriainan satu dengan
lain, terpaksa kami pereaya yang MirZa ada omong begitu, misalnya sebagaim

ana
sudah

saya terangkan sebabagiannya. yaitu di beberapa tempat Mirza mengaku jadi nabi Isa,
padabal sifat sifat nabi lsa yang tersebut dalam Hadits-hadist tidak ada padanya.

Di beberapa tempat, MirZa mengaku jadi Mabdi, pada hal Hadist-hadist kedatang-

an itu ia dustakan sarna sekali_
Di beberapa tempat dari kitabnya ia mengaku bahwa wabyu itu di mulai dari

Adam dan di sudahi dengan nabi Muhanunad, tetapi di beberapa tempat pula ia menga-

ku dapat wahyu, dapat Uharn dan sebagainya.
Di beberapa tempat, MirZa menolak adanya Nabi sesudah nabi Muhammad S,a,w.

tetapi di beberapa tempat pula ia mengaku jadi rasul.
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· Di satu kitab;ia mengaku yang ia b . , .
'a yang dan keturunan Husain (anak Fat: Fansl dan dl satu kitab lain ia berkata
la mengaku yang ia bukan anak eueu Fatimab bangsa Quratsy), dan di lain kitab pula

, Tentang umur dunia ia berkata sudab 60
la bawakan satu Hadits d' 00 tabun dan tinggal 1000 la' dtah d I mana terdapat umur Ad saba' gI. pa a hal

un, pa a hal Hadist itu ia kata, sahib dan boleh di a; la lebib dari 125 milliun
· Di satu tempat ia berkata babwa :.. Jl': eaya.
Juga tersebut di kitab Izharul Ha k I AI Masib ItU tidak lain melainkan dirinya b .
ta; Bisa jadi akan ada satu AI Masihq Ie u.ard~kAhmadiYab tetapi di satu kitab lain ia beegIrka

tu

D' agI I emudian han -
I beberapa tempat dalam kitabn' .

~ kepada pemerintab yang mengaji pastur P:U~iber~ata pastur pastur itu Dajjal, tetapi
· DI beberapa tempat, ia mengaku menu tu, 1a suruh kaum Islam tha'at.
la berkata; Siapa bedakan saya dari pada Muhrut nab'. Muhammad, tetapi di lain kitab
nyat pemandangan . ammad ,a tak kenai saya dan tak. . mempu~

DI satu kitabnya Mirza ada berkata :
.,. 'I,
~ JS .:-; ..:, I ;'::,- ";)1~ - • I~T -j-, .i, ° -- o. o. 0'-

.' ~ J:.. _.." ":;''!. ......,. ~~ ~"1 . I I 0:-_ - - -.r- ~,)..It,

. II ~)1 ...... I ]. ,.h:
Artmya: Sesungguhnya mereka telab liha' - r 1,3)da k' t (terblt) dari p daku .

. n per ara luar blasa, tetapi tiap.tiap seoran . a. seratus nbu mu'jizat,
dilihatnya. (Mawahibur Rahman 8). g yang melihat ItU lupa kepada apa yang

Tuan R. Ali: minta tuan Hasan baeakan kitab Mirza .
Tuan Hasan b ak ItU.. ae an perkataan yang disalinn a.
Tuan R. Ali: Baea salu baris lagi I Y
Tuan Hasan: "Tidak eriu ..raannya. p , sambi! tutup buku Mirza itu dan teruskan pembica-

Dikaea 12 dari Risalab Mirzaiyab ke 2 d .
hadist yang tidak eoeok dengan Uharnnya patu~ :.~ersebut.babwa Mirza berkata: Hadist-

Tuan Abu Bakar berdiri protest kata "I uang dlbaku1 sarnpab.
salahkan Risalab Mirzaiyab dan P I I nya menurut peIjanjian, tuan Rahmat Alie

T . s am mempertabankan '
uan Voorzitter: "Pertabankanlab Risalab Minat' '. "

Tuan A Hasan' ''T V . yab ltu.M' . . uan oorzltter tuan Rabmat Ali d'
ITZalY

ab
ke 2 dengan membaw •. 'k la I mendustal<an Risalab

· d' . a...an per ataan MinJa I la ada berkata begitu. Maka sa a a yang menunjukkan tal< bisa
dengan membawakan perkataan yan~ m:::::=ankan Risalab Mirzaiyab ke 2 ilu

Tuan Voorzitter' Balk teruska Lan TJ n blsa Jadl la ada berkala begilu
K' b • I n, tas Hasan teruska .

Ita yang menyebulkan ilu h" n.
pinjam, telapi di salu kitabnya Mirz~ be~~:~;~ pun tidal< ada pada kami dan tal< dapal
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~.J ... J

(""":,j "';1 '; il 'I --:i\1 -: • ~ - J•• J. J _-.' _,

r:::-' _.r-:- ~.r- l.-' • .J 1,)1"~ I r<J I ....t->
Artinya: MU'jizat nabi Muhammad 'alah - - -
hana bulan dan rnatahari A akah ngka' gerhana bulan, tetapi mujiz.t aku ialah II

. . . p e u mau mgkari ?

Ahs-S:~:~~:~:~ ::u
s

dti pada om~ngan .Mirza yang tersiar di surat kiJab
ada lain I ' ungguh pun kitab kitabny. tidak ada pada kami tet.

am omongannya yang hampir sama d
itu1ah kami percaya dan kami sa1in k . en~ yang tersebut di situ. lAntar:

Ad arangan ltu ke Risalah Mirzaiyah ke 2
apun omongan yang berIawanan s.tu d I . .

an itu kami tidak ambil pusing k M' en~~ am yang ada tersebut di karan
. arena "za sendm mengaku yang .

Yaltu orang yang senuwanya sudah lin ' . ta seorang majzu
bisa teratur. 881, yang memang blasanya omolJ8annya tid.

Tuan Voorzitter !
Rupany. kitab Mirzaiyah k"

lsi Risalah" '. yang ellga IIdak di bantah oleh piliak Almtadi '
Itu Juga kami petik dati surat kiJabar Ash-Shiratbal yo,

J;>i situ pengarangnya ada berkata : Mustaqiem No. 121
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. Kitab itu sungguh pun tidak ad. pada kami tetapi ada omongan Mirza h
pu soperti itu yaitu : yang a

_... ~ .... .,., ,
~ .. - . . li:s:::i .... "'."_0' J ....... ,oJ .J. J

~~~~~~ _ 1~}...;,,~~t,.,,~_...;jl};l:I~!;

=~:;::::~:m=~~":n:nco
b

bta hdendak memungkiri yang tersebut itu rna:,

H
a, u 1 mala mereka sampai bUla '

anya yang dibantah oleh pihak • ~- d' ah . .
M' . ah ,,",una Iy Ialah sebaltagian dati pada Risalah

II'ZaJy yang ke 2.
Di kaca 11 dari Risalah M' 'ah k '

ngan ked t " IrzalY e 2 ItU ad. tersebut perkataan Mirza' De
a anganku tiap-tlap n b' d'b ' .. ' .

n.bi terselit di bawah bajuku In~ ~p:"ye:'tIJd'waka:d.dban tahiap'jtihap .seorang dari pada n.bi·
'. :. I ant 0 e piliak Almtadi ah.

Waktu~~=a~;:'::k:~Uy~~~u~~~:~:tisa~:lum dibantah, boleh jad;belum .da

Tuan Hasan: Tuan Voorzitter ..
50% dipantah dan tinggaI 50% yang tida:;:Ji~:::::;: economy membawa kerugian biar

Di kaca 12 dari RisaIah Mi . ah . .
menyalahi iIhamn '. fZaJy Itu ada perkataan bahw. Hadits-hadits yang

ya meslI dlbuang di bak I ah I ' -
oleh T.R. Ali. u samp , ru Juga rup.nya tidak dibantah

Di kaca 13 tersebut perkataan Mirza bahwa Qu' _ ,
tetapi aku bawa dia kembali dati langit ke bu . d r"'.: ltU telah dtangkat ke langit,
firman Allah dan perkataan Jidahku. ml, an a a tersebut bahwa Qur'an itu

Ini juga rupanya tidak dib.ntah oleh tuan R' Ali

Dikaca 16 ada tersebut perkataan Mirza me~gh~. S.yidina Husain,

+' ..

•

[Hi u')l[~_\I ~cC:.;; j.: Jb
Artinya: Jauh beda antara kau dan antara kamu punya Husain (Ainah kamalaat 123).

Di kaca II dati Risalah Mirzaiyah ada tersebut perkataan Mirza bahwa nabi Mu
hammad tak mempunyai Mu'j izaat.

[i\.:r)1 ~Ir] :~ ~~b.":1 J;;~PI ;;;
Artinya; Wahyu hakam, (yaitu dirinya) perlu didahulukan dati pada Hadist-hadist nabi
yang masuk bilangan zhanniyah, (Mawahibur Rahman 69).

Dikaca 16 dari Risalah Mirzaiyah ke 2 ada tersebut perkataan Mina bahwa siapa
slapa yang tidal< beriman kepadanya jadi karu.

Kitabnya itu sungguh pun tidak ada pula pada karoi, tetapi di kitab yang ada
pada kami, ada perkataannya yang sempa itu,yaitu(Ialu tuan A. Hasan bacakan bebe
rapa perkataan dari buku Mirza yang artinya :

Akan terima kepada aku dan akan percaya ajakanku, kecuali anak-anak sundal

yang Allah telah tutup hatinya. Merekalah yang tidak akan terima (AI Tabligh 435).
Tuan Voorzitter beri tau bahwa sprekers harus bicara kepada Voorzitter lebili

dulu.
Lantas tuan Hasan sambung pembicaraannya: Kata Mirza statu dati pada iIham

iIham ku iaIah iIham yang Allah gelar Yahudi dan Nasara akan tiap-tiap orang yang
menyaIahi aku (H.R. 20).

Tuan R. Alie: lni salah tidak ada daIam buku Mirza.
lAntas tuan A. Hasan bacakan perkataan Mirza yang artinya :
Tidak boleh mumin kufur kepadanya, nrena kufur kepadanya itu berarti kufur

kepad. Qur'an (Ch.14).
Berimanlah (kepadal<u) dan janganlah engkau termasuk dalam golongan orang orang
karu (Ch. I. 178).

Barang siapa yang terima wahyu imam(yakni dirinya Mirza) yang dijanjikan dan
i. buang omongannya mak. sesa!lah ia satu kesesatan yangjauh
dan m.tinya sebagai mati bangkai Jahiliyah. (M.R. 69). ,

Ini semua di kuatkan oleh amaInya kaum Alunadiyah. Sewaktu merek. di Ban
dung kami pernah ajak mereka sembahyang tet.pi merek. tak mau dan berkata: Kami
tak boleh sembahyang di belakang orang-orang yang tidak percay. kep.d. Mirza,

Tuan Voorz.: "itu j.ngan dib.wa-b.wa karena cum. exces saja. (kejadian per
soonlijk)."

T. H.san j.wab: "Saya bawakan itu bu.t menguatkan perkalaan Mirza, menga·
firkan orang yang tidak percaya kepadanya. Lalu T. Hasan sambung pembicaraannya.

Di kaca 16 dati Risalah MirzaiYah ke 2 ada perkataan Mirza bahwa seperti Husain
'kamu itu ada seratus Husain di bawah baju ku.

Kitab itu sungguhpun tidak ada pada kami tetapi ada omongan Mirza yang serupa
itu, yaitu :
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Ini juga rupanya tidak dibanlah oleh pihak Alunadiyah.
Akhir penutup perkalaan saya bahwa Saya lidak lerima banlahan pihak Alunadi

ah alas Risalah Mirzaiyah ke 2 ilu lanlaran sebelum saya menullS risalah ilU, kami sudah
beri lau dan minla beli buku-buku, lelapi mereka lidak perdulikan.

Banlahan-banlahan luan R. Ali ilu lak dapal saya saksikan kebenarannya lan
laran buku-buku ilu lertulis dalam bahasa Urdu sedang saya tidak lahu bahasa Urdu,

letapi Insya Allah akan belajar bahasa ilu.
Oleh sebab waktu sudah cukup, sampai di sini saya berhenli.
Kemudian T. Voorz M. Muhyiddin, perserahkan urusan' majelis; me"!persilahkan

T. Voorz Munazarah berbicara.

•••

PIDATO COMITE MOENAZARAH MALAM PENGHABISAN
ddo. 30 Seplember 1933.
Oleh: Tuan SULAIMAN.

AssaIamu'aIlikum warlunalullahi wabarakaluh.
Tuan Voorzitter.

Alas nama Comile Munazarah, adalah saya dililahkan unluk mengucapkan banyak
lerima kasih, kepada Tuan Voorzitter karena pengharapan comile kepada luan, yailu
unnik memimpin ini perdebalan, lemyala lelah berhasil.

Tiga malam berturul-Iurul, luan lelah mempergunakan lempo luan, untuk keper.
luan Munazarah ini; yailu suatu keperluan yang amal berharga, bagi pengelahuan Islam,
bagi ihnu pengalahuan agama, yang sangal dijunjung tinggi oleh comile dan seluruh
umal Islam. baikpun kaum yang lerpelajar. Comile sangal menghargakan pekerjaan luan
karena selama perdebalan liadalah ada sualu celaan, baik yang lerbil dari publik alau
pun yang lerbil dari'kedua party yang berdebal, alau dari lainnya.

Pimpinan perdebatan senanliasa menyenangkan bagi segenap golongan, demiki
an pula pada beberapa sural-sural khabar yang lerbil di Belawi ini, lemyala pula pers
ilu menulis dalam sural khabamya, atas kecakapan tuan memimpin ini perdebalan.

Sesungguhnya Comile dapatlah bergirang hati, karena hasil yang diperolehnya

sangat luar biasa, dari pada dugaan tadinya.
Comite yang ladinya mempunyai kewajiban yang besar, langgungan yang beral,

sekalian ilu telah diserahkannya kepada tuan, temyatalah sekarang lelah luan langsung

kan dengan sempurna.
Segala sesuatu hal yang lelah diselesaikan, pada waktu -waklu mana luan perlu

mengambil aluran timbang-menimbang dan memakai timbangan yang seadil·adilnya.

II
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Tuan Voorzitter.
Sekali lagi comile mengucapkan beribu lerima kasih kepada luan, moga·moga Allah'S1
hanahu walaala memberi ralimal dan nikmal kepada luan, serta kila sekalian akan ffil

dapal pertunjuk yang benar, perlunjuk yang lurus adanya.
Tuan-Iuan Voorzitter Jury, dan leden Jury serta Verslaggever.

. Comile mengucapkan lerima kasih banyak kepada luan·luan sekaliannya, hinl
conule dapal pula membalas jasa luan·luan, yang lelah luan perbual dalam pekerj,
Munazarah ini.

Tuan·tuan Jury yang senanliasa mengawasi pendebat.pendebat kedua bel
pihak, hingga menjadikan Munazarah ini lelah berlaku, sebagai apa yang dicita",
oleh tuan·tuan.

. Dernikian pula kepada sekalian Verslaggever, yang temyala memakai lenaga d
fJlmannya, untuk mengumpulkan sekalian apa yang diperdebatkan di sini. Tulisan d

,calatan tuan itulah nanti yang akan menjadi kenang-kenangan, anak cucu kila di be
kang hari, Iulisan luan·tuan ilulah nanti yang akan dapal dibaca dan diperhatikan n
reka, moga-moga berfaedahlah bagi manusia yang akan mencapai tangga kebenar:

Tuan-tuan Ulusan Alunadiyah dan wakil Pembela Islam.
Tiga~ ,Iam'anya tuan-Iuan telah memperdebatkan soal·soal agama Islam su
yakni s~aI yang amal berguna dan amal berfaedah unluk memuliakan agama Isla
TJada lam ucapan Comile hanya beribu-ribu lerima kasih kepada luan-Iuan kedua bel
pihak, dongan mempunyai pengharapan moga-moga lersiarlah agarna Islam di selur
dunia.
Juga Comile lak melupakan berterima kasih kepada tuan·tuan polisi yang sudah me:
bantu menjaga pe.n. keamanan di dalam dan di luar ini lempal pertemuan.
Comile mengucapkan beribu·ribu lerima kasih alas kedalangannya Tuan·Tuan d,
Kanloor voor Inlandsche Zaken dan wakil-wakil Pemetinlah yang Jain.lain.

Juga Comile lak melupakan berterimakasih kepada beheerder dati 'ini Gedo
permufakalan, yang lelah memberikan kesempatan kepada Comile untuk adakan M
nazarah ini.'

Had!rin yang lerhormal !
Comile mengucapkan sukur alas kunjungan Tuan·luan dan Pulri·pulri sekalian, yar
lelah dalang mengunJungJ Munazarah. Istimewa kepada yang mengunjungi berluru
lurul sampai liga malam. Comile juga mengucapkan beribu lerimakasih.

Mudah·mudahan menjadi kebaikan dan menambah pengelahuan pada Hadlri
yang lerhormal.

•••

R ~....l.t _



LAKUM DI NU KUM WALIYADIN.

131

Batavia, Ct. 12 Oktober 193

AHMADIYAH QADIA
(w.g. Rahmat Ali)

(w.g. Abubakar Ayyul

VOORZITTER,
(w.g. Mh. Muhyiddin)

VERSLAGGEVER.
(w.g. Saleh SA.)

• ••

Demikianlab telab diperbuat ini Verslag Offieieel dengan sebenarnya dan ,
sapakati oleh sekalian yang bertanda tangan di bawab ini :

Sesungguhnya tentang ini i'tiqad·i'tiqad,suatu kepereayaan yang menguatkan d:
mengeraskan pendirian Ruh dan Kebatinan. Akan tetapi jika sekiranya sebagian d:
tuan;tuan yang memperhatikan ini su'a1 ada merasa sedikit bingung, atau belum mc
dapat penerangan barangkali ada juga baiknya apabila tuan baeakan saja seperti ya
tersebut di dalam AI Qur'an

PEMBELA ISLAM
(w.g. A. Hasan)

Tida' lain pengharapan saya moga-moga sekalian pekerjaan dan usaha ini dapatl
memberi manafa'at kepada sekalian tuan-tuan.
Sekarang saya tutup ini bergadering.•

PIDATO T. VOORZmERJURYT. ISKANDAR BRATA

PIDATO T. VOORZITTER TUAN Mhd. MUHYIDDIN.
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Tuan Voorzitter: Putra dan putri yang terhormat.
Atas nama Jury saya mengucapkan diperbanyak terima kasih kepada pihak Alunadiyab
dan kepada Pembela Islam atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dalam waktu
mengadakan rapat-rapat soal jawab tentang mas'a1ab yang amat penling itu. Pekerjaan
Jury hanya untuk menjaga syarat.syarat buat ketentraman rapat-rapat, kewajiban mana
sangat telah dientengkan oleh beleidnya Voorzitter Perdebatan, yang kami sangat puji.
Bila mana dalam pekerjaan kami ada kekurangan, kami minta dimaaflcan. .

Kepada Comite dan Voorzitter debat, kami ucapkan s1amat akan usaha dan pim
pinannya, yang Tuan·tuan telah mendapat mengerjakan kewajiban Tuan·tuan yang
amat SIlkar itu dengan selamat.
Kepada wakil·waki1 pers yang telah menyiarkan perdebatan ini, kamipun ueapkan terima
kasih.

Kepada Nyonya-nyonya dan Tuan-Tuan pendengar kami juga mengueapkan
terima kasih atas perhatian Nyonya-Nyonya dan Tuan-tuan dan ketertiban Nyonya
Nyonya dan Tuan·Tuan yang meringankan perkerjaan Jury.
Oleh karena bukan kewajibannya Jury untuk membuat pemandangan atas keadaan
keadaan dan buahnya perdebatan ini, maka hai ini kami serahkan kepada Tuan Voor
zitter yang memegang pimpinan.
Terima kasih Tuan Voorzitter !

Tuan-tuan putra dan putri.
Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada tuan-tuan sekalian yang

telab mengunjungi ini vergadering, dan telah memperlukan datang menghadiri ini
perdebatan. Sesungguhnya sayapun tabu babwa dari segala 'apa perkataan yang dibi
carakan di ini vergadering akan dibuatkan atau al<;an dijadikan borupa buku, supaya
dapatlab kita serta kita punya keturunan yang di belakang nanti dapat membaea serta
memperhatikan istimewa menentukan apa-apa yang telab trrjadi serta apa yang diper
bineangkan tentang masalah yang penting ini semasa leluhurnya. Dan mereka juga
barangkali berflkir dan menyelidiki tentang ini masalab yang maba penling.

Buat mereka yang menghadiri ini vergadeirng dan juga kepada yang tidak meng·
hadiri, akan dapatlab kelak membaea di dalam buku yang akan dibuat betapa keadaan
yang telab dibicarakan dan diperbineangkan pada tiga malam berturut·turut ini. Akhir·
nya berharaplab saya kepada tuan-tuan sekalian, supaya sudilab kiranya membicarakan
hal-hal ini kepada teman·teman dan saudara-saudara yang kiranya dapat dipereayai.

..

VOORZmER JURY.

(w.g. Iskandar Brata).

•••
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