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BAB III

KOMUNIKASI DAKWAH DALAM  AL-QUR’AN SURAT AL-KAHFI

AYAT 60-78

A. Data Ayat
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B. Terjemah Ayat

Ayat  60 : Dan ingtalah ketika Musa berkata kepadanya, “ aku tidak

akan berhenti berjalan sebelum samapai ke pertemuan dua

laut atau aku akan berjalan terus samapi bertahun-tahun”.

Ayat  61 : Maka ketika mereka samapi pertemuan dua laut, mereka

;upa akan ikannya, lalu ( ikan) itu melompat mengambil

jalannya ke laut.

1Al-Qur’an, 18: 78
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Ayat  62 : Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa

berkata kepada pembantunya, “bawalah kemari makanan

kita, sesungguhnya kita yelah merasa letih karena perjalanan

kita ini”

Ayat 63 : Dia ( menjawab) Tahukah engkau ketika kita mencari

tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan

tentang ikan dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk

mengingatnya kecuali setan, dan ikan iakn mengambil

jalnnya ke laut dengan cara yang aneh sekali.”

Ayat 64 :” Dia Musa berkata “ itulah tempat yang kita cari, lalu

keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.”

Ayat  65 : “ Lalu mereka berdua bertemu seorang hamba di antara

hamba-hamba kami, yang telah memberikan rahmat

kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu

kepadanya dari sisi kami.”

Ayat 66 : Musa berkata kepadanya, “ Bolehkah aku  mengikutimu

agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang

telah diajarkan kepadamu  untuk menjadi petunjuk?”

Ayat 67 : “Dia menjawab “ sungguh engkau tidak akan sanggup

sabar bersamaku”.

Ayat 68 : Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu,

sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup

tentang hal itu?”.

Ayat 69 : “ Dia Musa  berkata insya Allah akan engkau dapati aku

orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam

urusan apapun”.

Ayat 70 : Dia berkata jika engkau mengikutiku, maka janganlah

engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun,

samapai aku menerangkannya kepadamu”.

Ayat 71 : “Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya

menaiki perahu lalu dia melubanginya. Dia (Musa)

berkata“mengapa engkau melubangi perahu itu, apakah

untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau

telah membuat kesalahan yang  besar.”
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Ayat 72 : “Dia berkata,“bukankah sudah aku katakan bahwa

sesungguhnya engkau tidak akan mampu  sabar bersama

dengan aku. ”

Ayat 73 : “Dia (Musa) berkata, janganlah engkau menghukum akau

karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku

dengn sesuatu kesulitan dalam urusanku. ”

Ayat 74 : “Maka berjalanlah keduanya; hingga ketika keduanya

berjumpa dengan seorang anak muda , maka dia

membunuhnya. Dia (Musa) berkata, mengapa engkau

bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang

lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu vyang

sangat mungkar.”

Ayat 75 : “Dia berkata, “ bukankah sudah kukatakan kepadamu,

bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?”

Ayat 76 : “Dia (Musa ) berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang

sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau

memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya engkau

sudah cukup (bersabar) menerima alsan dariku.”

Ayat 77 : “Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya samapai

kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua minta

dijamuoleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri

itu) tidaku mau menjamu mereka, kemudian keduanya

mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri

itu), lalu dia menegakkannya. Dia ( Musa ) berkata, jika

engaku mau niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk

itu.”

Ayat 78 : “Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan

engaku; aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas

perbuatan yang engkau tidak mampu sabar  terhadapnya”2

C. Tafsir Ayat

Mengingat hukum dan syariat itu tidak mungkin diamalkan

sebelum dipahami benar maksudnya, dijelaskan hal-hal muskil darinya,

dan disingkap rahsia-rahasianya sehingga membawa kebahagiaan bagi

2Depertemen RI, al-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta:  Depertemen RI,2009)3
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umat manusia dunia dan akherat, Nabi Saw. selalu mengajari para

sahabatnya tentang kandungan al-qur’an yang global, menjelaskan

kandungan yang ambiguitas, menafsirkan uraiannya yang maskikl

sehingga tidak ada kekeliruan diantara mereka ketika memahami alqur’an.

Tafsir maudhui ialah menghimpun seluruh ayat al-Qur’an  yang

memiliki tujuan dan tema yang sama. Setelah itu disusun berdasrkan

kronologis turunnya memperhatikan sebab-sebab turunnya. 3

Dalam penerapannya metaode maudhui ada beberapa langkah

yang harus ditempuh oleh mufasir diantaranya adalah: menghimpun ayat-

ayat yang berkenaan dengan judul sesuai dengan kronologinya,

menulusuri latar belakang turunnya ayat-ayat yang dihimpun, meneliti

dengan cermat semua kata atau kalimat dipakai dalam ayat tersebut,

terutama kosa kata yang menjadi pokok permasalahan, mengjkaji

pemahaman ayat-ayat dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para

mufassir, semua di kaji secara tuntas dan saksama dengan menggunakan

penlaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang mu’tabar serta

didukung oleh fakta, dan argumen dari al-qur’an hadis dan fakta-fakta

sejarah yang dapat ditemukan.4

3Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhui Dan Cara Penerapannya (

Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39
4Nasiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Alqur’an (Yogyakarta: Glagah UH IV,

1998), 151
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Dalam ayat ini Allah menjelaskan etapa gigihnya tekad Nabi Musa

untuk sampai ke tempat bertemunya dua laut. Berapa tahun sampai kapan

pun perjalanan itu harus ditempuh, tidak menjadi soal banginya asal

tempat itu ditemukan dan yang dicari didapatkan. Dalam wahyu tersebut

Allah menyuruh Nabi Musa agar menemui orang itu denagn membwa

seekor ikan didalam keranjang, dan dimana saja ikan itunlepas disitulah

orang itu ditemukan.

Ayat ini me menjelaskan bahwa ketik Musa dan pembantunya sampai

dipertmuan dua laut, tempat pertemuan dengan hamba yang shaleh, keduanya

lupa akan ikan yang mereka bawa lantaran ikan itu hidup kembali dan mengilang

menyusuri jalannya di air. Ini merupakan hal yang sangat aneh bagi Musa dan

pembantunya. Kembalinya ikan menjadi hidup kembali merupakan mukjizat

Musa.

Dalam ayat ini pembantunya  menjawab secara jujur bahwa ketika

mereka beristirahat dan berlindung di batu tempat bertemunya dua laut,

ikan itu telah hidup kembali dan dan mengelepar-lepar, lalu masuk ke laut

dengan cara yng sangat menghernkan. Namun dia lupa tidak

menceritakan kepad nabi Musa kekhilafan ini bukan karena ia ia tidak

bertanggung jawab, tetapi setan yang menyebabkannya.
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Mendengar jawaban tersebut, Nabi Musa menyambutnya dengan

gembira seraya berkata “ itulah tempat yang kiat cari. Di tempat itu, kita

akan bertemu dengan orang yang kita cari, yaitu Nabi Khidir. Mereka pun

kembali mengikuti jejak semula, untuk mendpatkan batu yang mereka

jadikan tempat berlindung.

Dalam ayat 65 ini dikisahkan bahwa Nabi Musa dan pembantunya

menelusuri kembali jalan yang dilalui tadi, mereka sampai pada batu yang

pernah dijadika tempat beristirahat. Ditempat ini, merea bertemu dengan

seseorang yangberselimut kain putih bersih.

Dari ayat di atas diceritakan Nabi Musa bertanya kepada  Khidir yang

memperolreh ilmu khusus itu, bolehkah aku mengikutimu , supaya engkau

mengajariku dari apa yang telah engkau diajarkan oleh Allah kepadamu., ilu

yang menjadi petunjuk bagiku menuju kebenaran? “ sesungguhnya wahai

engaku hai Musa sekali-kali engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Yakni

peristiwa-peristiwa yang engkau alami bersamaku, membuatmu tidak sabar. Dan

yakni padahal bagaimana engkau dapat sabar atas sesuatu yang engkau belum

jangkau secara menyeluruh hakikatnya?”
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Nabi Musa menjawab Khidir dengan janji untuk bersabar dan

tidak mengingkari dalam satu urusan apapun. Pernyataan janji dengan

kata insya Allah memberikan kesan bahwa kesadaran Nabi Musa

dikaitkan dengan kehendak Allah. Dengan begitu Nabi Musa tidak dapat

berbohong dengan ketidaksabarannyaitu, karena ia telah berusaha. Namun

itu kehendak Allah yang bermkasud membuktikan adanya seorang yang

mrmilki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa.

Kemudian Khidir dengan ucapan yang halus bukan merupakan

larangan, tapi kebolrehan mengikuti dengan konsekuensi tertentu yakni

selama mengikuti beliau, nNabi Musa tidak boleh bertanya tentang hal

aneh yang akan dilihatnya samapi hal iti diterangkannya. .

Dalam ayat ini Allah mengisahkan bahwa keduanya (Musa dan

Khidir) telah berjalan di tepi pantai untuk mencarisebuah perahu.

Kemudian ada perahu yang melintas di dekat keduanya. Keduanya pun

berbicara agar mereka (Musa dan Khidir) diperkenankan naik bersama

pemilik dan awak perahu. Mereka telah mengenal Khidir maka mereka
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berkenan membawa khidir tanpa biaya sebagai penghormatan terhadap

Khidir. 5

Ketika kapal itu sedang melaju di laut dalam, tiba-tiba Khidir

mengambil kampak lalu melubangi dan merusak sekeping papan di

dinding kapal itu. Melihat kejadian seperti itu, dengan serta merta nabi

Musa berkata kepadaKhidir“mengapa kamu melobangi perahu itu? Hal

itu dapat menenggelakamkan seluruh penumpangnya yang tidak

berdosa, sungguh kamu telah melakukan kesalahan yang besar dan tidak

mensyukuri kebaikan hati para awak kapal yang telah membebaskan kita

dari uang sewa kapal ini”. Kemudian Musa mengambil kainnya untuk

menutup lubang itu. 6

Apa yang dialami Musa juga oleh kebanyakan manusia. Seorang

yang terlah berjanji, baik dengan sesamanya manusia, ataupun dengan

Tuhan Allah sendiri, akan sabar jika ditimpa cobaan, misalnya kematian

orang yang sangat dicintai, malahan telah berkali-kali mermberi fatwa

sabar kepada orang lain, namun dia sadari atau tidak, dan kebanyakan

tyidak disadari, dia akan tergocang juga jika orang yang sangat

dicintainya meninggal dunia. Karna pertimbang akal yang jernih

tidaklah selalu sama gejala perasaan ketika menghadapi kenyataan. 7

5Wahbah Az-Zzuhaili, Tafsir Al Wasit (Jakarta: Gema Insani, 2013), 459
6Ibid, 643
7Hamka, Tafsir Al Azhar Juz XV (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984), 234
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Dalam ayat ini, Khidir mengingatkan kepada Musa tentang

persyaratan yang dipenuhinya kalau masih ingin Menyertai Khidir

dalam perjalanannya. Khidir juga mengingatkan bahwa nabi Musa

takkan sanggup bersabar atas perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya.

Bahkan beliau akan melawan dan menamakan perbuatan-perbuatan yang

dikerjakannya itu sebagai kesalahan yang besar, karena nabi Musa  tidak

memiliki pengetahuan untuk mengetahui rahasia apa yang terkandung

dibalik perbuatan-perbuatan itu. Khidir berkata kepada Musa “bukankah

telah kukatakan bahwasannya kamu sekali-kali tidak akan akan sanggup

bersabar bersamaku?”8

Nabi Musa sadar akan kesalahnnya, maka dia berkata “

janganlah engkau menghukum aku yakni maafkanlah aku atas

keterlanjuran yang disebabkan oleh kelupaanku  terhadap janji yang

telah kuberikan kepadamu, dan jangganlah engkau membebani aku

dalam urusanku yakni dalam keinginan dan tekadku mengikutimu

dengan kesulitan yang tidak dapat kupikul”. 9

8Depertemen RI, Alqur’an dan Tafsirnya, 3
9 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur’an

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), 102
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Saat Musa dan Khidir berjalan di pantai, Khidir melihat seorang

anak muda yang tampak bersih dan tampan yang usianya belum balihg

sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Terrnyata Khidir

membunuh anak itu denganmemenggal kepalanya atau

menyembelihnya. Musa pun berkata “ apakah kamu membunuh jiwa

yang  bersih dan suci  dari dosa, baik dan tidak bersalah, tanpa alasan

pembunuhan jiwa yang lain, maksudnya qishash. Sungguh kamu telah

melakukan sesuatu yang mungkar yang tidak dapat dapat di terima

syariat”. Khidir pun menjawabnya seraya  menegaskan pemungkirannya

terhadap Musa dan mengingatkannya pada kesalahan kesepakatan

bersama. 10

Dengan sadar nabi Musa mengungkapkan lafadz nukran

(kemungkaran yang besar) tidak lagi  laffadz imran ( kesalahan besar).

Apa yang dilakukan Khidir yakni melubangi perahu hanya berpotensi

menimbulkan hilangnya nyawa, sehingga hanya disebut imran

(kesalahan besar) berbeda dengan ketika Khidir membunuh seorang

anak remaja, ini benar-benar menghilangkan nyawa manusia, maka nabi

Musa mrnyebutkan dengan lafadz nukran ( kemungkaran yang besar).11

10 Az-Zzuhaili, Tafsir Al Wasith, 459
11M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur’an, 104
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Pada ayat 76 Nabi Musa menyadari akan perbuatannya yang

telah melakukan dua kesalahan. Namun tekadnya yang kuat untuk

meraih makrifat mendorongnya di beri kesempatan terakhir.  Untuk itu

dia berkata “ jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini,

maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu,

sesungguhnya engkau telah cukup bersabar  menerima alasan dariku”. 12

Permintaan nabi Musa ini dikabulkan oleh Khidir. Maka setelah

peristiwa pembunuhan itu keduanya berjalan lagi untuk kedua kalinya,

hingga tatkala keduanya sampai pada penduduknya yakni penduduk

negeri itu tetapi mereka enggan menjadikannya tamu, maka segera

keduanya meninggalkan mereka dan tidak lama setelah

meninggalkannya, keduanya mendapatkan di sana yakni dalam negeri

itu dinding sebuah rumah yanmg akan hampir roboh, maka Khidir

menopang dan menegakkannya. Nabi Musa berkata jikalau engkau

memang mau niscaya atasnya upah, yakni atas perbaikan dinding

sehingg dengan upah itu kita dapat membeli makan.13Sebenarnya kali ini

tidak secara tegas bertanya, tetapi memberi saran. Kendati demikian,

karena didalam saran tersebut terdapat unsur pertanyaan apakah diterima

atau tidak, maka ini pun telah dinilai sebagai pelanggaran oleh Khidir.

12Ibid M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur’an,

105
13 Ibid,105
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Ayat ini menjelaskan jawaban Khidir kepada Musa,

“pertanyaanmu yang ketiga kalinya ini adalah penyebab perpisahan

antara akau dan kamu”. Sebagaian ulama tafsir mengatakan sebab

perpisahan itu tidak terjadi pada pertanyaan pertama dan kedua, oleh

karena pertanyaan pertama dan kedua menyangkut perbuatan munkar

yaitu membunuh anak yang tidak berdosa dan membuat lubang pada

dinding kapal maka wajarlah dimaafkan. Adapaun pertanyaan ketiga

adalah Khidir berbuat baik kepada orang yang kikir, yang tidak mau

memberikan jamuan kepadanya, dan perbuatan itu adalah pertbuatan

baiak yang tidak perlu disangkal dan dipertanyakan. 14 Namun demikian,

sebelum berpisah Khidir akan memberitahukan informasi yang pasti

tentang makna  dan tujuan di balik peristiwa-peristiwa yang membuat

Musa tidak sabar terhadapnya.

D. Munasabah Ayat

Secara bahasa munasabah bearti al-musha>kalah dan muqharabah

keserasian atau kedekatan.15 Selain arti itu, berarti pula “ persesuaian,

hubungan  atau relevansi”.16Secara terminologis, munasabah adalah ilmu

14Depertemen RI, al-Qur’an dan Tafsirnya, 5
15Abu Anwar, Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar(Pekan Baru: Amzah, 2002),61
16 Abdul Djalal, Ulumul Qur’an ( Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 154
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yang menjelaskan tentang berbagai hubungan antara ayat atau surat yang

satu dengan surat atau ayat yang lain. 17

Abdul Djalal mendefinisikan munasabah adalah hubungan

persesuauian antar ayat atau surat yang satu dengan ayat atau surat lain

sebelum atau sesudahnya.18 Hubungan tersebut bisa berbentuk

nketertarikan makna ayat-ayatdan macam-macam hubungan keniscayaan

dalam pikiran, seperti hubungan sebab musabab, hubungan kesetaraan

dan hubungan perlawanan. Munasabah juga dapat dalam bentuk

penguatan, penafsiran dan penggantian.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, mengenai munasabah, para

mufassir mengingatkan agar dalam memahami atau menafsirkan ayat-ayat

al-qur'an, khususnya yang berkaitan dengan penafsiran ilmiah, seseorang

dituntut untuk memperhatikan segi-segi bahasa al-Qur’an seta korelasi

antar ayat.19 Karena seperti yang diketahui, penyusunan ayat-ayat

alqur’an tidak didasarkan pada kronologi masa turunnya, tetapi pada

korelasi makna ayat-ayatnya, sehingga kandungan ayat terdahulu selalu

berkaitan dengan kandungan ayat kemudian.

Islam adalah agama yang berisi dengan petunjuk-petunjuk agar

manusia secara individual menjadi manusia yang baik, beradab,

berkualitas, serta selalau berbuat baik, sehingga mampu membangun

sebuah peradaban yang maju, suatu tatanan kehidupan yang manusia

17Abdul Djalal, Ulumul Qur’an, 61
18Ibid, 154
19 M. Quraish Shihab, Membumikan Alqur’an: Fungsi Dan Penaranan Wahyu Dalam

Kehidupan Masyarakat (Mizan: Bandung, 1998),135
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dalam arti kehidupan yang adil, maju bebas dari berbagai ancaman

penindasan, dan berbagai kekhwatiran. Islam juga meyakinkan umat

manusia tentang kebenaran dan menyeru agar menjadi penganutnya.

Untuk mencapai keinginan tersebut diperlukan apa yang dinamakan

sebagai dakwah.

Dalam konteks ini surat Al Kahfi ayat 71 bermunasabah dengan

ayat 79 yang berbunyi:

           
   )    (

Artinya : “adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di

laut,  aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka

ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu” ( Q.S

Al-Kahfi : 79)20

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kejadian pelubangan perahu, itu

dimaksudkan untuk membuat perahu itu tampak jelek, demi menjaga dan

melindunginya. Khidir melubanginya dan melepaskan satu papan kayu

dari nya agar tampak jelek, karena dihadapan para penumpang ada

seorang penguasa yang dzalim, dia merampas secara dzalim  dan

sewenag-wenang setiap perahu yang layak dan tidak jelek, tanpa alasan

yang benar. 21

Tujuan melubangi perahu tersebut adalah  untuk menggagalkan niat

jahat si raja untuk merampas perahu tersebut, karena sang raja akan

berpikir ulang merampas kapal yang tampak terlihat rusak dan bolong itu.

20Depertemen RI, Alqur’an dan Tafsirnya,6
21 Az-Zzuhaili, Tafsir Al Wasith, 461



60

Sang raja pasti akan berpikir bahwa merampas  kapal  yang sudah rusak

itu buang-buang waktu saja dan tidak menguntungkang baginya.

Selain itu surat al-kahfi  ayat 74 bermunasabah dengan ayat 80 yang

berbunyi:

Artinya: “dan adapun anak muda (kafir) itu, kedua orang tuanya adalah

mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua

orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.”(Q.S Al-Kahfi :

80)22

Ayat tersebut menjelaskan  dengan dibunuhnya anak tersebut,

secara tidak langsung khidir sudah menyelamtkan kedua orang tua dari

anak tersebut. Sebab diketahui, bahwa anak itu kelak jika sudah besra dan

dewasa, dia justru akan berbuat durhaka dan bahkan bisa mencelakai

kedua orang tuanya sendiri, dan kedua orang tuanya tersebut adalah

termasuk golongan orang-orang mukmin yang bertakwa dan shalih, dan

dikhwatirkan mereka akan termakan hasutan anaknya  dan masuk kejalan

yang sesat, serta melakukan hal-hal yang buruk pada mereka berdua.

Selain itu surat al-kahfi  ayat 77 bermunasabah dengan ayat 82 yang

berbunyi:

22. Depertemen RI, Alqur’an dan Tafsirnya,6
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Artinya: “dan adapun dinding rumah itu adalah milik anak yatim di

kota itu, yang dibawahnya  tersimpan harta bagi mereka

berdua, dan ayahnyabseorang yang shaleh. Maka Tuhanmu

menghendakji agar keduanya sampai dewasa dan keduanya

mengeluarkan simpannnannya itu sebagai rahmat  dari

Tuhannmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku

sendiri. Itulah keterangann  perbuatan-perbuatan yang

engaku tidak sabar terhadapnya. ”(Q.S Al-Kahfi : 82)23

Ayat ini menjelaskan kejadian terkait pembangunan dinding tanpa

imbalan, itu terjadi di negeri Anthakiyah. Dinding rumah tersebut nyaris

roboh dan dibawahnya terdapat harta yang disimpan milik dua anak yatim

di kota itu. Sementara ayah mereka berdua adalah orang yang shaleh,

maka Allah hendak menjaga anak tersebut hingga keduanya dewasa.24

Harta tersebut adalah warisan seorang anak yatim yang kedua orang

tuanya termasuk golongan dari orang-orang ahli ibadah, dan Allah Swt

menghendaki agar harta itu tetap terjaga dan kelak apabila anak itu sudah

dewasa dan dirasa mampu untuk memeprgunakan harta itu secara baik ,

maka harta itu pun harus dijaga hingga bisa sampai keaoa anak itu dengan

kondisi yang baik, dan masih utuh.

23Depertemen RI, Alqur’an dan Tafsirnya,6
24 Az-Zzuhaili, Tafsir Al Wasith, 462


