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MAKNA AL-KAHFI

AL-KAHFI ARTINYA GOA, TEMPAT YG DISELIMUTI 
KEGELAPAN, KETAKUTAN, KETIDAK PASTIAN, ANCAMAN 

BAHAYA DSB.
- TP PERINTAH ALLAH JUSTRU :”BERLINDUNGLAH KE 

DALAM GUA”...
- KEMUDIAN ALLAH MENJADIKAN GUA ITU TMPT YG 

AMAN DAN PENUH RAHMAT
- KEYAKINAN PARA PEMUDA DGN YG GHAIB



ْْ لَُكْم ِمْن ََْمِرُكْم ِمْرفًَا فَأُْووا إِلَى اْلَكْهِف يَْنُشْر لَُكْم َربُُّكْم ِمْن َرْحَمتِِه وَ  يَُهيئِ

“Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yg 
mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat 

berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan 
melimpahkan sebagian rahmatNya kepadamu dan 

menyediakan sesuatu yg berguna  dlm urusan kamu”. (16)

- Al-Kahfi pernah menyelamatkan para pemuda dari 
bahaya atas perintah Allah swt



KEUTAMAAN 
SURAT AL-KAHFI

َ سورة الكهف ليلة الجمعة َض ء له من النور : " عن َبي سعيد الخدري ق ل . َ من قر

" فيم  بينه وبين البيت العتيق 
“Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi mlm jum’at

 ,niscaya akan diterangi cahaya antara dirinya dgn ka’bah”. 
(HR. Darimi)

َ سورة الكهف في يوم الجمعة َض ء له من النور م  بين الجمعتين . " ب " .من قر
( 249/ 3) والبيهًي ( 399/ 2) رواه الح كم 

“Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pd hari jum’at, 
niscaya diterangi dgn cahaya antara dua jum’at”. (HR. Al-

Hakim dan Baihaki)



Dalam riwayat Muslim yang lain, dari Abu Darda’ 
radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda, “Barangsiapa yang membaca sepuluh 
ayat dari permulaan surat al-Kahfi, maka ia dilindungi dari 

Dajjal.” Yakni dari huru-haranya.

Imam Muslim berkata, Syu’bah berkata, “Dari bagian akhir 
surat al-Kahfi.” Dan Hammam berkata, “Dari permulaan 

surat al-Kahfi.” )Shahih Muslim, Kitab Shalah al-Mufassirin, 
Bab; Fadhlu Surah al-Kahfi wa Aayah al-Kursi: 6/92-93)

Imam Nawawi berkata, “Sebabnya, karena pada awal-
awal surat al-Kahfi itu tedapat/ berisi keajaiban-keajaiban 

dan tanda-tanda kebesaran Allah. Maka orang yang 
merenungkan tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. 



ِل ُسوَرةِ اْلَكْهِف ُعِصَم مِ  َن الدَّجَّ لِ َمْن َحِفَظ َعْشَر آيَ ٍت ِمْن ََوَّ

“Siapa yang menghafal sepuluh ayat pertama dari surat 
Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal.” (HR. 

Muslim no. 809)

Dalam riwayat lain disebutkan, “Dari akhir surat Al-Kahfi.” 
(HR. Muslim no. 809)



MUNASABAH 

MUNASABAH/HUBUNGAN SURAT DPT DILIHAT DARI 
AKHIR SURAT AL-ISRA’ DGN AWAL AL-KAHFI

- SURAT AL-ISRA’  DITUTUP DGN SUJUD TILAWAH UTK 
MENUNJUKKAN KEAGUNGAN AL-QUR’AN SEHINGGA 
HAMBA YG BERIMAN AKAN MENANGIS KARENANYA 

DAN KARENA TAKUT KPD ALLAH.
- SUJUD INI MENGAJAK KITA UTK MEMUJI ALLAH ATAS 

NIKMAT AL-QUR’AN : “SEGALA PUJI BAGI ALLAH YG 
TELAH MENURUNKAN KPD HAMBANYA AL-KITAB

ِ الَِّذي ََْنَزَل َعلَٰى َعْبِدِه اْلِكتَ َب َولَْم يَ  ْجعَْل لَهُ ِعَوجا   اْلَحْمُد ّلِِلَّ



309 Tahun

َولَبِثُوا فِي َكْهِفِهْم ثَََلَث ِم ئٍَة ِسنِيَن َواْزَداُدوا تِْسعا )

Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan 
ditambah sembilan tahun (lagi)”. (25)

1. Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam 
gua itu”. (11)



2. . Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong 

dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari 
terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka 
berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah 

sebagian dari tanda-tanda )kebesaran( Allah” . )17(

3. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka 
tidur; Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, 
sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di 

muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka 
tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan 

melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh 
ketakutan terhadap mereka. (18)



Insya Allah

ا) ِلَك َغدا َوََل تًَُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنئِي فَ ِعٌل ذَٰ

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: 
"Sesungguhnya aku pasti akan mengerjakan ini besok pagi.

kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah". Dan ingatlah 
kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: "Mudah-

mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada 
yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini". (23-24)



3 Kisah Nabi

1. Ketika ayahnya mendapat wahyu melalui mimpi untuk 
menyembelih beliau, Nabi Ismail menyatakan:

ُ ِمَن الصَّ   بِِرينَ يَ  ََبَِت اْفعَْل َم  تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َش َء َّللاَّ

Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan 
kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku InsyaAllah 
termasuk orang-orang yang sabar (As-Shooffaat 102)



2. mengambil ilmu darinya. Nabi Musa juga berjanji dengan 
mengucapkan InsyaAllah bahwa beliau akan berusaha sabar 

tidak akan bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan 
Khidhr, namun qoddarollah hal itu tidak tercapai.

ا َوََل ََْعِصي لََك ََْمرا  ُ َص بِرا اقَ َل َستَِجُدنِي إِْن َش َء َّللاَّ

Nabi Musa berkata : Engkau akan mendapati aku insyaAllah 
sebagai orang yang sabar dan tidak akan bermaksiat 

terhadap perintahmu ( All-Kahfi: 69)



3. Nabi Sulaiman  as berkata: Sungguh aku akan berkeliling 
(menggilir) 100 istriku malam ini, sehingga tiap wanita akan 

melahirkan anak yang akan berjihad di jalan Allah. 
Kemudian satu Malaikat mengucapkan kepada beliau: 

Ucapkan Insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan 
dan lupa. Kemudian beliau berkeliling pada istri-istrinya, 
hasil selanjutnya tidak ada yang melahirkan anak kecuali 

satu orang wanita yang melahirkan setengah manusia. Nabi 
Muhammad shollallahu alaihi wasallam bersabda: Kalau 
Nabi Sulaiman mengucapkan Insya Allah, niscaya beliau 

tidak melanggar sumpahnya, dan lebih diharapkan hajatnya 
terpenuhi (H.R Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).



Masya Allah

( ةَ إَِلَّ  ُ ََل قُوَّ ِ ِ إِْن تََرِن ََنَ  ََقَلَّ ِمْنَك َم َلا َولَْوََل إِْذ َدَخْلَت َجنَّتََك قُْلَت َم  َش َء َّللاَّ ا بِ ّلِلَّ  َوَولَدا

Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu 
memasuki kebunmu "maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah 

(sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada 
kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya 

kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan 
keturunan”. (39)



“Masya Allah”  dapat diterjemahkan dengan dua terjemahan, 
“

1. Inilah yang diinginkan oleh Allah” atau

2.  Apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah yang akan 
terjadi”. 

- Maka ketika melihat hal yang menakjubkan, lalu kita 
ucapkan “Masya Allah” م  ش ء هللا), :  kita menyadari dan 

menetapkan bahwa hal yang menakjubkan tersebut semata-
mata terjadi karena kuasa Allah.



4 KISAH DGN 4 FITNAH

TERDAPAT 4 KISAH YG DIABADIKAN DI SURAT AL-
KAHFI DGN 4 FITNAH YG BERBEDA:

1. ASHABUL KAHFI : FITNAH IMAN/AGAMA (9-26)
2. DUA ORANG PEMILIK KEBUN : FITNAH HARTA (32-44)
3. NABI MUSA DAN NABI KHIDIR : FITNAH ILMU (60-82)

4. DZUL QARNAIN : FITNAH KEKUASAAN (83-98)



KAITAN DGN FITNAH DAJJAL

INTI SURAT AL-KAHFI ADALAH PERINGATAN AGAR 
TERHINDAR DARI FITNAH. YG TERBESAR ADALAH 

FITNAH DAJJAL, KARENA DIA BAWA 4 FITNAH TSB SCR 
BERSAMAAN PD WKT YG SAMA
- RASULULLAH SAW BERSABDA: 

م  بين خلق ءادم إلى قي م الس عة فتنة َكبر عند هللا من الدج ل

“TDK ADA FITNAH TERDAHSYAT DI SISI ALLAH SEJAK 
DICIPTAKAN ADAM HINGGA HARI KIAMAT YG 

MELEBIHI FITNAH DAJJAL”. ( HR. AL-HAKIM)



Pelajaran dari Nabi Khidir AS

( َع اْلبَْحَرْيِن ََْو ََْمِضَي ُحًُبا َوإِْذ قَ َل ُموَسٰى ِلفَتَ هُ ََل ََْبَرُح َحتَّٰى ََْبلَُغ َمْجمَ 

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: 
"Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke 

pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan 
sampai bertahun-tahun".)60(

( ا ِمْن ِعبَ ِدنَ  آتَْينَ هُ َرْحَمةا ِمْن ِعْنِدنَ  وَ  َعلَّْمنَ هُ ِمْن لَُدنَّ  ِعْلما فََوَجَدا َعْبدا
Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara 

hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya 
rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan 

kepadanya ilmu dari sisi Kami”. )65(



( ذَا فَِراُق بَْينِي َوبَْينَِك ِ َسأُنَبئِئَُك بِتَأِْوي اقَ َل َهٰ ِل َم  لَْم تَْستَِطْع َعلَْيِه َصْبرا

Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan 
kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan 
perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar 

terhadapnya.)78(



BAHTERA PENYELAMAT

1. PERSAHABATAN YG SHALIH (28)
2. MENGINGAT AKHIRAT (29)

3. TDK TERIKAT DGN DUNIA DGN MEMAHAMI HAKIKAT 
DUNIA (43, 49)

3.  TAWADHU’ (67)
4. IKHLAS (95)

ذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربئِي ۖ فَإِذَا َج َء َوْعُد َربئِي َجعَلَهُ  َدكَّ َء ۖ َوَك َن َوْعُد َربئِي َحًًّ قَ َل َهٰ

Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari 
Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia 
akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu 

adalah benar".


