
 

Demikianlah, Tuhanmu berfirman: 

’Hal (kelahiran Isa)  itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat 
Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai 
rahmat dari Kami“ (QS.Maryam : 21) 

Sejarawan Islam, Ibnu Katsir dengan mengutip pernyataan 
Ibnu Ishaq menyatakan bahwa ibu Maryam, Hanna binti Fa-
rouq, istri dari Imran bin Basham, adalah seorang yang mandul 
tetapi sangat ingin mempunyai seorang anak. Pada  suatu hari 
dia melihat seekor burung memberi makan kepada anaknya 
dalam keadaan gembira. Pada waktu itu dia bernazar jika se-
andainya dia melahirkan anak lelaki, maka dia akan menjadi-
kan anaknya tersebut mengabdi didalam masjidil Aqsha. Me-
mang kebiasaan orang Bani Israel  pada waktu itu jika ingin 
memiliki anak, maka mereka bernazar dengan menyerahkan 
anaknya untuk bekerja di Masjid al Aqsha. Tak lama setelah 
bernazar, Hanna mengandung, maka ketika melahirkan, tern-
yata anaknya adalah seorang perempuan: “Maka apabila dia 
melahirkan, maka dia berkata: “Ya Tuhanku, aku telah mela-
hirkan seorang anak perempuan dan aku namakan dia 
Maryam, dan aku memohon kepada Engkau Ya Allah untuk 
melindunginya dan keturunannya dari godaan syetan“  (QS. Ali 
Imran:36 ) 

Allah mendengar do’a Hanna, “Maka Allah menerima nazar 
dari ibu Maryam dengan penerimaan yang baik, dan dibesar-
kan dengan pendidikan yang baik, dan dia dipelihara oleh Za-
kariya” (QS. Ali Imran: 37). 

Setelah lahir, ibunya menggendong Maryam menuju masjid al 
Aqsha dan menyerahkannya kepada kepada ahli ibadah yang 
ada di Masjid alHaram. Banyak orang yang ingin memelihara 
Maryam, tetapi karena disana terdapat juga Nabi Zakariya dan 
mengingat bahwa Hanna, ibu Maryam adalah saudara dari 
ibunya Maryam, maka dia merasa lebih berhak untuk memeli-
hara Maryam. Tetapi karena semua ingin memeliharanya, 
maka dilakukanlah pemilihan dengan undian “Demikianlah 
peristiwa ghaib yang diwahyukan kepadamu (hai Muhammad), 
sedang engkau tidak ada pada waktu mereka mencampakkan 
pensil mereka masing-masing untuk mengetahui siapakah 
diantara mereka yang akan memelihara Maryam“ (QS.AI Imran: 
44). 

Zakaria memberikan tempat khusus kepada Maryam untuk 
beribadah dan melakukan tugas-tugas pelayanan di dalam 
Baitul Maqdis, dan tidak ada orang yang masuk ke ruangan 
tersebut kecuali dirinya sebagai pengasuh dan pemelihara. 
Nabi Zakaria sangat terkejut sebab setiap masuk ke dalam 
ruangan Maryam, terlihat di dekat Maryam sudah ada 
makanan yang terdiri dari buah-buahan. 

“setiap Zakariya masuk ke dalam mihrab (tempat khas beri-
badah ) Maryam, terlihat olehnya makanan uang sudah 
tersedia.  Berkata Zakariya: Dari manakah makanan ini..? 
Maryam menjawab: “Ini dari Allah, dan Allah memberikan 
rezeki kepada siapa yang dia sukai“  (QS. Ali Imran : 37 ). 

Setelah melihat kejadia tersebut, maka Zakaria yakin tidak ada 
yang mustahil bagi Allah. Selama ini dia menginginkan anak, 
tetapi istrinya mandul. Sehingga dia berdoa: “Wahai Tuhan 
yang telah memberikan rezki buah-buahan kepada Maryam, 
karuniakan lah anak kepadaku”. Hal ini dinyatakan dalam 
alQuran: “Dan Zakariya sewaktu dia memohon kepada Tu-
hannya: “Wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan aku seorang 
diri (tidak mempunyai anak)…. maka Kami perkenankan 
do’anya, dan Kami karuniakan kepadanya anak yang bernama 
Yahya” (QS. Anbiya: 89-90). 

Maryam adalah perempuan yang rajin beribadah dan melak-
sanakan tugas suci di Baitul Maqdis, sehingga dia dipilih Allah 
menjadi perempuan yang istimewa daripada perempuan yang 
lain 

“Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam: “Wahai 
Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensuci-
kanmu, dan telah melebihkanmu daripada perempuan lain di 
dunia. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhanmu, dan 
sujudlah dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ru-
kuk“ (QS. Ali Imran: 42 – 43). 

Rasulullah saw telah bersabda : “Memadailah dengan empat 
orang wanita terbaik di dunia yaitu Maryam binti Imran, Asiyah 
istri Fir’aun yang tetap dalam keimanannya, Khadijah binti Khu-
walaid, dan Fatimah binti Muhammad“ (HR. Imam Ahmad ). 

Maryam hanya keluar dari Baitul Maqdis pada waktu dia berha-
langan (datang haidh) atau untuk suatu keperluan lain. 
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Pada suatu hari ketika dia sedang seorang diri di bagian 
Timur Masjidil Aqsha, maka datanglah malaikat berkata-
kata kepadanya, seperti disebutkan dalam alQur’an dalam 
Surah  Maryam. 

“Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur’an, yaitu 
ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat 
di sebelah Timur,  maka ia mengadakan tabir (yang 
melindunginya) dari mereka, lalu Kami mengutus roh 
(malaikat)  Kami kepadanya, maka ia menjelma di hada-
pannya  (dalam bentuk) manusia yang sempurna. 

Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung darimu 
kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang 
yang bertakwa”. 

Ia (Jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang 
utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki 
yang suci”.  Maryam berkata: 

“Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, se-
dang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan 
aku bukan (pula) seorang pezina!”. 

Jibril berkata: “Demikianlah, Tuhanmu berfirman: ’Hal itu 
adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadi-
kannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari 
Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah dipu-
tuskan.’” 

Maka Maryam hamil, lalu ia menyisihkan diri dengan kand-
ungannya itu ke tempat yang jauh.  Maka rasa sakit akan 
melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal 
pohon kurma, ia berkata:  “Aduhai, alangkah baiknya aku 
mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak ber-
arti, lagi dilupakan”. 

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: 
“Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu 
telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah 
pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu 
akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. 
Maka makan, minum dan bersenang hatilah. 

Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: 
’Sesungguhnya aku telah ber-
nazar berpuasa untuk Tuhan 
Yang Maha Pemurah, maka aku 
tidak akan berbicara dengan 
seorang manusiapun pada hari 
ini.’” 

Maka Maryam membawa anak 
itu kepada kaumnya dengan 
menggendongnya. 

Kaumnya berkata: “Hai Maryam, 
sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat 
mungkar.  Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-
kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali 
bukanlah seorang pezina”, maka Maryam menunjuk 

kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami akan 
berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan..?” 

Berkata ’Isa:  “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia 
memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang 
nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di 
mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku 
(mendirikan) shalat dan  (menunaikan) zakat selama aku  
hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadi-
kan aku seorang yang sombong lagi celaka.   

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada 
hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari 
aku dibangkitkan hidup kembali”. 

Itulah ’Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan 
yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang ke-
benarannya.   

Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. 
Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya 
berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia.  Sesung-
guhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembah-
lah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. 

Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara 
mereka. Maka kecelakaan lah bagi orang-orang kafir pada 
waktu menyaksikan hari yang besar. (QS.Maryam:  16 – 
37). 

Dari ayat diatas ternyata Isa dilahirkan pada waktu pegem-
bala mengembalakan kambingnya di malam hari di tengah 
padang. Berarti Isa dilahirkan pada waktu musim panas. 
Demikian juga yang dinyatakan dalam kitab Perjanjian 
Lama. Dalam Lukas 2:1-8 disebutkan: ”Pada waktu itu 
Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, menyuruh men-
daftarkan semua orang diseluruh dunia.. Inilah pendaftaran 
yang pertama kali diadakan Kirenius ketika menjadi wali 
negeri di Siria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan 
diri dikotanya masing-masing. Demikian juga Yusuf pergi 
dari  Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang ber-
nama Betlehem,  karena ia berasal dari keluarga dan ketu-
runan Daud,supaya didaftarkan bersama-sama dengan 

Maria, tunangan nya yang sedang 
mengandung. Ketika mereka 
disitu tiba waktunya Maria  ber-
salin, dan ia melahirkan seorang 
anak laki-laki, anaknya yang su-
lung, lalu dibungkusnya dengan 
lampin dan dibaringkannya di 
dalam palungan, karena tidak 
ada tempat bagi mereka di rumah 
penginapan. Di daerah itu ada 
gembala-gembala yang tinggal di 
padang menjaga kawanan ternak 

mereka pada waktu malam” 

(bersambung halaman 4…) 
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...nabi Isa dilahirkan pada waktu 
musim panas, bukan pada bulan 

Desember sebagaimana yang 
dianggap oleh sebagaian orang, 
sebab bulan Desember itu di ka-

wasan Timur Tengah adalah 
musim dingin. 



hampir semua kursi di ruang 
tamu yang luas itu terisi penuh. 
Ada sekitar 30-an orang. Petu-
gas memberi tahu, Bin Baz baru 
akan menerima tamu setelah 
shalat Zhuhur selesai. Saya ha-
rus menunggu lebih lama lagi, 
kalau setiap tamu dilayani lima 
menit saja, berarti kira-kira pu-
kul 14.30, saya baru dapat 
giliran. Padahal, Zhuhur masih 
satu jam lagi. Saya menyempat-
kan membaca koran. 
 
Setelah azan Zhuhur, ruang 
tunggu itu sudah berubah men-
jadi mushala, sajadah diben-
tangkan. Tamu-tamu dengan 
sigap mengambil air wudhu. 
Lebih kurang 15 menit setelah 
azan, Bin Baz keluar, langsung 
memerintahkan muazin untuk 
iqamah, lalu beliau memimpin 
shalat berjamaah. 
 
Setelah shalat sunah ba’diyah, 
saya kaget tatkala melihat para 
petugas bergegas menghidang-
kan jamuan makan siang. Be-
berapa buah pinggan besar ber-
isi nasi biryani dengan daging 
kambing diletakkan di ruangan 
tempat shalat didirikan tadi. Se-
luruh tamu dipersilakan menik-
mati makan siang yang meng-
goda itu. Alhamdulillah, rezeki 
tidak boleh ditolak. 
 
Setelah jamuan makan selesai, 
saya kaget karena sebagian be-
sar tamu-tamu tadi langsung 
pergi. Yang tinggal hanya be-
berapa orang,  yakni mereka 
yang benar-benar ingin bertemu 
dengan Bin Baz. Dari tamu 

yang masih ada, saya jadi tahu 
bahwa selama berkantor di 
Makkah pada musim haji ini —
lebih kurang dua bulan— setiap 
hari Bin Baz menyediakan 
makan siang untuk para tamu. 
Semua dibiayai dengan uang 
pribadinya. Rupanya tradisi 
baik itu sudah lama dilakukan 
Bin Baz, sehingga setiap hari 
ada saja yang datang untuk 
menikmati makan siang di kan-
tor Bin Baz, sekalipun tidak ada 
urusan dengan beliau seperti 
tamu-tamu hari itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menjamu para tetamu adalah 
tradisi Arab yang kemudian 
dilestarikan oleh Islam. Rasu-
lullah SAW bersabda, “Barang 
siapa yang beriman kepada Al-
lah dan Hari Akhir, hendaklah 
dia memuliakan tamu.” Jamuan 
adalah salah satu cara memuli-
akan tamu. 
 
Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, 
Ketua Pimpiman Pusat Muham-
madiyah. (Red: Artikel dan ilus-
trasi gambar dikutip dari Re-
publika online, 23 Juni 2012) 
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Pagi itu cuaca sangat panas. 
Tenggorokan terasa terbakar 
kehausan. Apalagi naik bus 
kota yang tidak ada alat penga-
tur udaranya. Sambil menutup 
kepala dengan kain serban, saya 
bergegas menuju kantor. Begitu 
melangkah masuk, saya sudah 
merasakan kesejukan alat pend-
ingin udara. Rasanya lega. 
Walaupun belum minum, rasa 
haus langsung berkurang. 
 
Saya datang ke kantor itu untuk 
bertemu dengan Syekh bin Baz, 
ulama besar Arab Saudi yang 
sangat berpengaruh. Orangnya 
sangat sederhana, sering me-
makai gamis dari bahan katun, 
pakai sandal kulit khas Arab, 
kepalanya ditutupi serban 
merah kotak-kotak halus atau 
serban putih yang disebut 
khudrah. Buta sejak masa kecil 
karena cacar. Pernah menjadi 
Rektor Universitas Islam 
Madinah. Pada waktu berkun-
jung itu, Bin Baz menjabat 
kepala sebuah lembaga riset dan 
fatwa yang sangat berpengaruh 
di Arab Saudi. 
 
Dari Riyadh, saya dapat infor-
masi bahwa selama musim 
panas, beliau berkantor di 
Thaif, daerah dataran tinggi 
yang lebih sejuk udaranya. 
Tetapi, sampai di Thaif, tern-
yata Bin Baz sudah pindah kan-
tor ke Makkah hingga musim 
haji selesai. Begitulah, pagi itu 
saya datang ke kantor beliau di 
kawasan ‘Aziziyah. 
 
Ternyata banyak sekali tamu, 

http://malaysia.muhammadiyah.or.id 
 

Rombongan jemaah Haji Indonesia 
sedang menjamu selera. 
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U l a m a  n U s a n t a r a  

Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga ialah Kyai 
Haji Hisyam. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus 
Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di 
Yogyakarta tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung K.H. 
Ahmad Dahlan, yang juga adalah seorang abdi dalem ulama Ke-
sultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. 
     K.H. Hisyam lahir di Kauman Yogyakarta, tanggal 10 Novem-
ber 1883 dan wafat 20 Mei 1945. Ia memimpin Muhamadiyah 
hanya selama tiga tahun. Pertama kali ia dipilih dalam Kongres 
Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934, kemudian 
dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin 
pada tahun 1935, dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres 
Muhammadiyah ke-25 di Batavia (Jakarta) pada tahun 1936. 
     Yang paling menonjol pada diri Hisyam adalah ketertiban ad-
ministrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Pada pe-
riode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih 
banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik 
pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini tercermin 
dari pendidikan putra-putrinya yang disekolahkan di beberapa 
perguruan yang didirikan pemerintah. Dua orang putranya diseko-
lahkan menjadi guru, yang saat itu disebut, sebagai bevoegd yang 
akhirnya menjadi guru di HIS Met de Qur’an Muhammadiyah di 
Kudus dan Yogyakarta. Satu orang putranya menamatkan studi di 
Hogere Kweekschool di Purworejo, dan seorang lagi menamatkan 
studi di Europese Kweekschool Surabaya. Kedua sekolah tersebut 
merupakan sekolah yang didirikan Pemerintah Kolonial Belanda 
untuk mendidik calon guru yang berwenang untuk mengajar HIS 
Gubernemen. 
     Tak ayal lagi bahwa dunia pendidikan pada periode kepemim-
pinan K.H. Hisyam mengalami perkembangan yang sangat pesat, 
dan juga bahwa ketertiban dalam administrasi dan organisasi juga 
semakin mantap. Hal ini terjadi barangkali karena K.H. Hisyam 
pada periode kepemimpinan sebelumnya telah menjadi Ketua 
Bahagian Sekolah (saat ini disebut Majelis Pendidikan) dalam 
Pengurus Besar Muhammadiyah. 
     Pada periode kepemimpinan Hisyam ini, Muhammadiyah telah 
membuka sekolah dasar tiga tahun (volkschool atau sekolah desa) 
dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana volk-
school gubernemen. Setelah itu, dibuka pula vervolgschool Mu-
hammadiyah sebagai lanjutannya. Dengan demikian, maka ber-
munculan volkschool dan vervolgschool Muhammadiyah di Indo-
nesia, terutama di Jawa. Ketika pemerintah kolonial Belanda 
membuka standaardschool, yaitu sekolah dasar enam tahun, Mu-
hammadiyah pun mendirikan sekolah yang semacam dengan itu. 
Bahkan, Muhammadiyah juga mendirikan Hollands Inlandsche 
School Met de Qur’an Muhammadiyah untuk menyamai usaha 
masyarakat Katolik yang telah mendirikan Hollands Inlandsche 
School Met de Bijbel. 
     Kebijakan K.H. Hisyam dalam memimpin Muhammadiyah saat 
itu diarahkan pada modernisasi sekolah-sekolah Muhammadiyah, 
sehingga selaras dengan kemajuan pendidikan yang dicapai oleh 
sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial. Ia berpikir 
bahwa masyarakat yang ingin putra-putrinya mendapatkan pen-
didikan umum tidak perlu harus memasukkannya ke sekolah-
sekolah yang didirikan pemerintah kolonial, karena Muhammadi-
yah sendiri telah mendirikan sekolah-sekolah umum yang mem-
punyai mutu yang sama dengan sekolah-sekolah pemerintah, 
bahkan masih dapat pula dipelihara pendidikan agama bagi putra-
putri mereka. Walaupun harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

yang berat, sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah 
akhirnya banyak yang mendapatkan pengakuan dan persamaan 
dari pemerintah kolonial saat itu. 
      Dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah K.H. Hisyam 
mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial dengan bersedia 
menerima bantuan keuangan dari pemerintah kolonial, walaupun 
jumlahnya sangat sedikit dan tidak seimbang dengan bantuan pe-
merintah kepada sekolah-sekolah Kristen saat itu. Hal inilah yang 
menyebabkan K.H. Hisyam dan Muhammadiyah mendapatkan 
kritikan keras dari Taman Siswa dan Syarikat Islam yang saat itu 
melancarkan politik non-kooperatif. Namun, Hisyam berpendirian 
bahwa subsidi pemerintah itu merupakan hasil pajak yang diperas 
dari masyarakat Indonesia, terutama ummat Islam. Dengan subsidi 
tersebut, Muhammadiyah bisa memanfaatkannya untuk memban-
gun kemajuan bagi pendidikan Muhammadiyah yang pada 
akhirnya juga akan mendidik dan mencerdaskan bangsa ini. Mene-
rima subsidi tersebut lebih baik daripada menolaknya, karena jika 
subsidi tersebut ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan pada 
sekolah-sekolah Kristen yang didirikan pemerintah kolonial yang 
hanya akan memperkuat posisi kolonialisme Belanda. 
     Berkat perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang pesat 
pada periode Hisyam, maka pada akhir tahun 1932, Muhammadi-
yah sudah memiliki 103 Volkschool, 47 Standaardschool, 69 Hol-
lands Inlandse School (HIS), dan 25 Schakelschool, yaitu sekolah 
lima tahun yang akan menyambung ke MULO (Meer Uitgebreid 
Lager Onderwijs, setingkat SMP saat ini) bagi murid tamatan 
vervolgschool atau standaardschool kelas V. Di sekolah-sekolah 
Muhammadiyah tersebut juga dipakai bahasa Belanda sebagai 
bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu meru-
pakan lembaga pendidikan pribumi yang dapat menyamai kema-
juan pendidikan sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Kato-
lik, dan sekolah-sekolah Protestan. 
Berkat jasa-jasa K.H. Hisyam dalam memajukan pendidikan untuk 
masyarakat, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial 
Belanda saat itu berupa bintang tanda jasa, yaitu Ridder Orde van 
Oranje Nassau. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam 
pendidikan Muhammadiyah yang dilakukannya dengan mendiri-
kan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat 
di Indonesia. 

K H  H i s y a m  

(Dari halaman 2:Kelahiran ISA alaihissalam...) 

Jadi, menurut Lukas, Yesus lahir pada masa kekuasaan Kaisar 
Agustus yang sa’at itu sedang melaksanakan sensus penduduk.. 
Yusuf (sepupu dan tunangan Maryam) berasal dari Betlehem, 
maka mereka berangkat kesana, dan lahirlah Yesus di Betlehem. 
Maria membungkusnya dengan kain lampin dan membaring-
kannya dalam palungan (tempat makanan sapi, domba yang ter-
buat dari kayu). Peristiwa itu terjadi pada malam hari dimana gem-
bala sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang rumput. 

Dari keterangan diatas dapat terlihat bahwa nabi Isa dilahirkan 
pada waktu musim panas, bukan pada bulan Desember sebagai-
mana yang dianggap oleh sebagaian orang, sebab bulan Desem-
ber itu di kawasan Timur Tengah adalah musim dingin. 

Fa’tabiru Ya Ulil albab. 


