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KEISTIMEWAAN SURAH AL KAHF 

Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita beberapa hadits di bawah ini yang menyebutkan 

betapa surah Al-Kahf ini disunnahkan untuk dibaca setiap hari Jum’at. Awalnya saya pun agak 

bingung, mengapa harus Al-Kahf, bukankah ada surah Al-Jumu’ah atau Yasin yang biasa dibaca 

beberapa golongan umat Islam di malam Jum’at. Setelah mencoba membaca – baca 

kemungkinan terbesarnya menurut pendapat pribadi saya adalah jika kita membaca rutin surah 

ini setiap Jum’at dan mendalami maknanya, insya Allah kita terhindar dari fitnah Dajjal.  

Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Dinamai Al-

Kahfi artinya Gua dan Ashhabul Kahfi yang artinya Penghuni-Penghuni Gua. Kedua nama ini 

diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai dengan 26, tentang 

beberapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, 

terdapat pula beberapa buah cerita dalam surat ini, yang kesemuanya mengandung i’tibar dan 

pelajaran-pelajaran yang amat berguna bagi kehidupan manusia. 

Pada tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 dijelaskan bahwa surat ini merupakan penangkal fitnah Dajjal.  

Ahmad meriwayatkan dari Al-Barra’ bahwa ia pernah berkata, “seorang laki-lakipernah 

membaca surat Al-Kahf di rumahnya, kemudian ia mendapatkan awan menyelimuti 

kediamannya. Dia kemudian mengadukan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau 

bersabda: 

“Wahai engkau, teruskanlah bacaan itu. Sesungguhnya awan tersebut adalah awan pembawa 

ketenangan yang turun kepada ahli Qur’an dank arena Al-Qur’an” HR Ahmad 

Hadits ini juga diriwayatkan dalam Shahihain, adapun laki-laki yang dimaksud adalah Usaid bin 

Hudhair sebagaimana juga telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah. 

 

 



Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

“Barang siapa telah menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahf niscaya ia akan terjaga dari fitnah 

Dajjal”. HR Muslim, Abu Dawud, An-Nasa’I dan At Tirmidzi. 

“Barang siapa menghafal 3 ayat awal surat Al Kahf niscaya ia dijaga dari fitnah Dajjal” HR 

Tirmidzi 

Abu Said meriwayatkan baha Rasulullah bersabda: ”Barang siapa membaca surat Al-Kahf pada 

hari Jum’at niscaya Allah menerangkan wajahnya dari Jum’at itu hingga dating Jum’at 

berikutnya” (HR Hakim) 

"Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka akan dipancarkan cahaya 

untuknya antara dirinya hingga baitul Atiq." (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dishahihkan Al-

Albani) 

“Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka akan memancar cahaya dari 

bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni 

dosanya antara dua jumat.” (Hadits riwayat Ibnu Umar dalam at-Targhib wa al- Tarhib) 

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

Dajjal.” (HR. Darimi) 

Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya, “Apakah kalian ingin Aku perkenalkan 

sebuah surah yang dilepas oleh tujuh puluh ribu malaikat tatkala diwahyukan dan 

keagungannya memenuhi langit dan bumi?” Mereka berkata, “Iya.” Rasulullah Saw bersabda, 

“Dialah surah al-Kahf. Barang siapa yang membacanya pada hari Jumat maka Allah Swt akan 

mengampuninya hingga Jumat berikutnya.” Abdu Ali bin Jum’ah Arusi Huwaizi, Tafsir Nur al-

Tsaqalain, jil. 3, hal. 241, Ismailiyyan, Qum, 1415 H. 

 



Pada hadis lainnya dari Rasulullah Saw kita membaca, “Barang siapa yang menghafal sepuluh 

ayat dari surah al-Kahf maka Dajjal tidak akan dapat mencelakakannya dan barang siapa yang 

menghafal seluruh surah maka ia akan masuk ke dalam surga.” Abdu Ali bin Jum’ah Arusi 

Huwaizi, Tafsir Nur al-Tsaqalain, jil. 3, hal. 241, Ismailiyyan, Qum, 1415 H. 

Pada Islamquest disebutkan bahwa Patut untuk diketahui bahwa berbeda dengan kisah-kisah 

al-Qur’an yang terkadang merupakan sebuah kisah yang disebutkan dalam beberapa surah al-

Qur’an, namun ketiga kisah ini (Ashabul kahf, Musa dan Khidir, serta Dzulqarnain) tidak 

disebutkan pada surah-surah lainnya – kendati hanya pada surah al-Anbiya ayat 96 

menyinggung tentang masalah Ya’juj dan Ma’juj tanpa menyebutkan nama Dzulqarnain – dan 

hal ini merupakan salah satu tipologi surah al-Kahf. 

ASBABUN NUZUL SURAH AL KAHF 

Sebagaimana dituliskan di Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 halaman 599, Muhammad bin Ishaq 

menjelaskan latar belakang turunnya surat mulia ini berdasarkan riwayat dari Ikrimah dari Ibnu 

Abbas RA yang menyatakan bahwa bani Quraisy mengirimkan Nadhr bin Harits dan Uqbah bin 

Abu Mu’ayth sebagai duta mereka kepada pendeta yahudi di Madinah. Mereka berpesan 

kepada kedua duta itu “tanyakanlah kepada pendeta yahudi itu mengenai Muhammad. 

Sebutkan sifat beliau kepada mereka. Mereka adalah ahli kitab pertama dan mereka memiliki 

pengetahuan yang tidak kita miliki yang diwariskan pada para Nabi.” 

Setelah ditanya, pendeta tersebut menjawab “Tanyakan kepada Muhammad 3 hal ini, jika Ia 

mampu menjawabnya maka ia benar seorang Nabi. Tanyakan tentang kisah nyata beberapa 

pemuda yang pernah pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui, bagaimana lanjutannya? 

tanyakan juga tentang laki-laki yang mengelilingi dunia timur dan barat, bagaimana jalan 

ceritanya? Terakhir tanyakan apa itu roh? 

Setelah duta tersebut tiba lagi ke Bani Quraisy, 3 pertanyaan tersebut ditanyakan pada 

Rasulullah. Rasulullah menjawab “esok pasti akan kujawab seluruh pertanyaan kalian” Belia 

tidak mengatakan insya Allah. Setelah itu, selama 15 malam Jibril tidak mendatanginya. Beliau 



pun mulai dicemooh, sehingga sangat bersedih. Setelah itu barulah Jibril turun dan memberikan 

jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut seperti yang termaktub di Al-Kahf ayat 6-8. 

KISAH YANG ADA PADA SURAT AL KAHF 

1. Kisah pertama adalah Ashabul Kahf dimulai pada ayat 9-26, yang intinya terdapat pada 

ayat 13-14. Mereka adalah para pemuda yang beriman. Yang teramat sadar bahwa masa 

muda adalah masa berkumpulnya dua kekuatan, kekuatan fikriyah (pemikiran) dan 

jasadiyah (fisik). Sehingga alangka naif dan bodohnya bila dua potensi ini diabaikan dan 

dibiarkan berlalu tanpa makna berarti. Lihatlah ashhaabul kahfi, sebelum mereka 

mengasingkan diri ke gua demi menjaga dan mempertahankan aqidahnya, mereka 

dengan dua kekuatan itu, digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan 

kalimat tauhid sekalipun konsekuensinya harus berhadapan dengan kelaliman 

penguasa. Ringkasnya, pelajaran penting dari kisah ini adalah Pemuda dan Iman. Karena 

kepemudaan akan menjadi sia-sia, tak berarti, tanpa adanya iman yang membingkai dua 

kekuatan yang ada padanya. 

2. Kisah kedua, mengenai Shaahibul Jannatain (Pemilik dua kebun). Kisahnya dimulai dari 

ayat ke- 32 sampai ayat ke-44. Inti sarinya terdapat di ayat ke-35 dan ke-36, 

اَعةَ  أَُظن�  َوَما .أََبًدا َهِذهِ  َتِبيدَ  َأنْ  َأُظن  َما قَالَ  لِنَـْفِسهِ  َظاملٌِ  َوُهوَ  َجنَتهُ  َوَدَخلَ   .ُمْنَقَلًبا ِمْنَھا َخْيًرا �ِجَدن�  َرب�ي إِلَى ُرِدْدتُ  َوَلِئنْ  َقاِئَمةً  الس�

“Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri, ia berkata: “Aku kira 

kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan 

datang, dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat 

kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu”. (QS. Al-Kahfi : 35-36) 

Maksudnya, pemilik dua kebun itu jatuh pada kekafiran karena keingkarannya akan 

nikmat Allah atasnya, dan tidak beriman kepada hari kiamat. Tak heran bila ia 

merendahkan saudara muslim yang menasehatinya agar bertaubat, kembali kepada 

Allah penguasa tunggal atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kepada kita 

pentingnya Harta dan Iman. Betapa harta akan menjadi musibah, malapetaka yang 



menghinakan pemiliknya di dunia dan di akhirat bila iman tidak mewarnai visi dan misi 

mencari harta.  

3. Kisah ketiga, adalah Musa alaihihissalam menuntut ilmu kepada Haidir‘alaihissalam. 

Tepatnya adalah perjalanan Nabi Musa a.sdalam mencari hakikat ilmu dan berguru 

kepada Haidir a.s yang dimulai dari ayat ke- 60 sampai ayat ke- 82. Inti dari kisah ini 

bahwa ilmu itu milik Allah. Dan Allah memberi ilmu dan memuliakan manusia dengan 

ilmu bagi siapa yang Ia kehendaki. Kiarena itulah, betapa tidak layaknya setiap yang 

diberi ilmu merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berilmu dari 

yang lain. Sejatinya, ketundukan dan keimanan kepada Allah yang ilmu-Nya meliputi 

segala sesuatu harus menjadi karakter utama orang yang berilmu. Menjadi seorang yang 

semakin tawadhu, ridha dan tawakkal atas apa yang menjadi ketentuan Allah atasnya. 

Karena itulah pelajaran dari rangkaian kisah ini adalah pentingnya Ilmu dan Iman. 

Betapa ilmu tanpa iman bagaikan memelekkan mata dalam kegelapan tanpa sedikitpun 

cahaya. Bagai pisau yang berada di tangan orang yang tak berakal, berbahaya dan 

sangat berbahaya. Rakyat semakin miskin dan menderita, etika dan moral semakin 

terkikis, keamanan semakin menipis, bila dirunut akarnya adalah ulah sebagian manusia 

yang pintar namun tidak beriman kepada Allah. 

4. Terakhir adalah kisah Dzul Qarnain yang berarti pemilik dua tanduk. Kisahnya dimulai 

dari ayat ke- 83 sampai ayat ke- 98. Intisari kisahnya adalah di ayat 86 s.d. 88, 

ا اْلَقْرَنْينِ  َذا َيا قُْلَنا َقْوًما ِعْنَدَھا َوَوَجدَ  َحِمَئةٍ  َعْينٍ  فِي َتْغُربُ  َجَدَھاوَ  الش�ْمسِ  َمْغِربَ  َبلَغَ  إَِذا َحت�ى بَ  أَنْ  إِم� �ا ُتَعذ  ِفيِھمْ  َتت�ِخذَ  أَنْ  َوإِم�

ا َقالَ   .ُحْسًنا ُبهُ  َفَسْوفَ  َظَلمَ  َمنْ  أَم� �ُبهُ  َرب�هِ  إَِلى ُيَرد�  ُثم�  ُنَعذ �ا  .ُنْكًرا َعَذاًبا َفُيَعذ  لَهُ  َوَسَنُقولُ  اْلُحْسَنى َجَزاءً  َفلَهُ  َصالًِحا َوَعِملَ  آَمنَ  َمنْ  َوأَم�

 .ُيْسًرا أَْمِرَنا ِمنْ 

“… Kami berfirman: “Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan 

terhadap mereka dengan mengajak mereka pada iman. Berkata Dzulkarnain: “Adapun orang 

yang dhzalim, Maka Kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia akan dikembalikan kepada 

Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang 

yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan 



kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami”. (QS. Al-Kahfi : 

86-88) 

Pelajaran yang bisa digali dari kisah Dzul Qarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang 

oleh orang yang bertauhid, yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan 

kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. 

Bukan ajang euforia, pamer harta, merasa memiliki starata tinggi di mata manusia, 

apalagi ajang kesombongan. Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban penguasa 

dilandasi nilai-nilai iman dan Islam akan terjadi keadilan dan sebab tersebarnya 

kebaikan. Karena itulah menjadi pemimpin bukan tercela, bukan musuh yang harus 

dijauhi oleh ummat Islam. Bahkan ia menjadi salah satu ciri hamba Allah ar-

Rahman yaitu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dalam upaya 

menegakkan risalah Islam dan dakwah. Ciri ini tertuang di surat al-Furqan ayat 74. 

Bahwa ciri hamba Allah ar-Rahman adalah yang selalu berdoa agar Allah menjadikannya 

pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, pelajaran pentingnya 

adalah Kekuasaan dan Iman. Tanpa iman kekuasaan akan melenceng dari sifat asalanya 

yaitu melindungi dan mengayomi, sebaliknya menjadi binatang buas yang siap 

menerkam siapa saja yang menghalangi kepentingan kekuasaan itu. 

PELAJARAN PENTING DALAM KEHIDUPAN YANG TERKANDUNG PADA SURAT AL KAHF 

Dari rangkaian kisah di surat al-Kahfi, minimal lima kekuatan yang mutlak harus dimiliki oleh 

Islam dan kaum Muslimin dalam upaya merealisasikan kebenaran, menggetarkan musuh-

musuh Islam, dan meraih keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Lima kekuatan itu adalah : 

1. Kekuatan dan keberanian masa Muda yaitu perpaduan antara kekuatan ruhani, akal dan 

jasmani. 

2. Kekuatan perekonomian, modal atau harta yang menjadi sarana terlaksananya akifitas dakwah, 

dan mudahnya urusan Islam dan kaum muslimin. Misalnya dengan membudayakan infak, 

sedekah, zakat, wakaf, pajak dlsb. 



3. Kekuatan Ilmu untuk mengenali, meluaskan, dan menerapkan kebenaran di setiap lini 

kehidupan masyarakat. Bagai sinar matahari yang selain mengusir kegelapan juga memberi 

manfaat bagi makhluk dan alam semesta. 

4. Kekuatan kekuasaan berupa penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip Islam, dan 

ketegasan di dalam menindaki setiap oknum yang bersalah tanpa pandang bulu. Serta 

perhatian yang besar dalam mensejahterahkan masyarakat baik secara materi ataupun non 

materi. 

5. Kekuatan Iman berupa fitrah Islam atau aqidah atau tauhid yang menjadi kekuatan mutlak 

harus ada di setiap lini, sisi, potensi, jiwa, langkah, pergerakan, warna, pemikiran, tindakan dan 

ucapan baik yang nampak atau tersembunyi, materi atau non materi, besar atau kecil. 

Oleh : Samsul Basri, S.Si, M.E.I 

http://wahdah.or.id/kandungan-surat-al-kahfi/ 

Pokok-pokok isinya
1
: 

1. Keimanan: 

Kekuasaan Allah swt untuk memberi daya tahan hidup pada manusia di luar hukum kebiasaan: 

dasar-dasar tauhid serta keadilan Allah s.w.t. tidak berobah untuk selama-lamanya; kalimat-

kalimat Allah (ilmu-Nya) amat luas sekali, meliputi segala sesuatu, sehingga manusia tidak 

mampu buat menulisnya. Kepastian datangnya hari berbangkit; Al Quran adalah kitab suci yang 

isinya bersih dari kekacauan dan kepalsuan. 

2. Hukum-Hukum: 

Dasar hukum wakalah (berwakil); larangan membangun tempat ibadah di atas kubur; hukum 

membaca “Insya Allah”, perbuatan salah yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan; 

kebolehan merusak suatu barang untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. 

3. Kisah-Kisah: 

Cerita Ashhabul Kahfi; cerita dua orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin; 

cerita Nabi Musa a.s. dengan Khidhr a.s.; cerita Dzulkarnain dengan Ya’juj dan Ma’juj. 

                                                                    
1 https://ongkoalam.wordpress.com/2012/06/07/kandungan-surat-al-kahfi/ 



4. Dan lain-lain: 

Beberapa pelajaran yang dapat diambil dari cerita-cerita dalam surat ini antara lain tentang 

kekuatan iman kepada Allah swt serta ibadah yang ikhlas kepadaNya; kesungguhan seseorang 

dalam mencari guru (ilmu) adab sopan-santun antara murid dengan guru; dan beberapa contoh 

tentang cara memimpin dan memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai 

kebahagiaan rakyat dan negara. 

  

Surat Al Kahfi dimulai dengan menerangkan sifat Al Quran sebagai petunjuk dan peringatan 

bagi manusia, dan sebagai peringatan pula terhadap mereka yang mengatakan bahwa Allah 

mempunyai anak. Semua yang ada dipermukaan bumi merupakan perhiasan bagi bumi dan 

sengaja diciptakan Allah agar manusia memikirkan bagaimana cara mengambil manfaat dari 

semuanya itu. Kekuasaan Allah dan betapa luas pengetahuan-Nya dikemukakan dalam surat ini 

dengan menyebutkan kisah Nabi Musa a.s. dengan Khidhr a.s., kisah Dzulqarnain dan dengan 

mengibaratkan bahwa seandainya semua air yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu 

pula dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, tentu tidak akan mencukupi. Kemudian 

diterangkan bahwa semua amal orang musyrik itu tidak diberi pahala di akhirat, sedang untuk 

orang-orang mukmin disediakan Jannatun Na’im. 

 

HUBUNGAN SURAT AL KAHFI DENGAN SURAT MARYAM
2
 

1. Kedua surat ini sama-sama mengandung kisah yang ajaib, seperti surat Al Kahfi 

mengemukakan kisah Ashhabul Kahfi, kisah Musa a.s. dengan Khidhr a.s., kisah Dzulqarnain, 

sedang surat Maryam mengemukakan kisah keluarga Yahya a.s. di waktu bapaknya Zakariya a.s. 

telah sangat tua dan ibunya seorang wanita tua yang mandul, dan kisah kelahiran Isa a.s. tanpa 

bapak. 

2. Bagian akhir surat Al Kahfi menerangkan tentang ancaman Allah terhadap orang-orang kafir 

yang mengambil pelindung selain Allah, semua amal mereka sia-sia dan mereka dimasukkan ke 

dalam neraka, sedang pada bagian akhir surat Maryam diulangi lagi celaan dan ancaman Allah 

terhadap orang-orang yang mempersekutukan-Nya. 

HUBUNGAN ANTARA SURAT AL KAHF DENGAN FITNAH DAJJAL 

                                                                    
2 https://ongkoalam.wordpress.com/2012/06/07/kandungan-surat-al-kahfi/ 



Setelah dikaji melalui berbagai dalil, ternyata dajjal pendusta akan membawa ke-4 fitnah 

tersebut. 

 

a. fitnah agama, dia bisa menjadikan manusia kafir kepada allah swt, orang yang terpengaruh 

dengan ajakannya, akan menggadaikan agamanya. 

 

b. fitnah kekayaan, dengan kekayaannya dia bisa mempengaruhi manusia, untuk ingkar kepada 

tuhannya. 

 

c. fitnah ilmu, dengan ilmunya dia mampu menyesatkan manusia. 

 

d. fitnah kekuasaan, dengan kekuasaannya dia memerintah dengan sewenang-wenang. 

 

 

 

Bagaimana cara menghindar dari fitnah dajjal?
3
 

 

a. persahabatan yang shaleh (al kahfi : 28) 

 

b. tidak terikat dengan dunia (al kahfi : 45) 

 

c. tawadhu (al kahfi : 69) 

 

d. ikhlas (al kahfi : 95) ikhlas menyandarkan segala sesuatunya kepada allah 

 

Bagaimana untuk bertahan hidup dari cobaan ini ? Jawabannya ada di Surat Al - Kahfi  

Pertahanan 1 : SABAR DAN TAAT 

" Dan bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya  pada pagi dan sore hari 

                                                                    
3 Abdullah Hulalata pada http://fai.ummgl.ac.id/news/item/116/rahasia-surah-al-kahfi.html 



dengan mengharap keridaan-Nya ; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka 

(karena) mengharapkan perhiasaan  kehidupan dunia; dan janganlah engkau mengikuti orang 

yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami , serta menuruti keinginannya dan 

keadaanya  telah melampaui batas "  

(QS. Al - Kahfi ayat 28 )  

 

Pertahanan 2 : MENGETAHUI KEBENARAN DUNIA 

"Dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami 

turunkan dari langit , sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian itu menjadi 

kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu "  

(QS. Al - Kahfi , ayat 45 )  

 

Pertahanan 3 : KERENDAHAN HATI 

Musa berkata : " Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan 

menentangmu dalam urusan apapun. "  

( QS. Al - Kahfi , ayat 69   

 

Pertahanan 4 : KETULUSAN    

Katakanlah," Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang telah 

menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu  adalah Tuhan Yang maha Esa ." Maka 

barangsiapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan 

kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatupun dalam beribadah kepada 

Tuhannya."  

(QS. Al - Kahfi , ayat 110 )  

 

Pertahanan 5 : MENGINGAT ALLAH 

Dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Kitab Tuhanmu. Tidak ada yang 

dapat mengubah Firman-Nya. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung 

selain kepada-Nya. (QS. Al - Kahfi , ayat 27 )  

 

Pertahanan 6 : MENGINGAT AKHIRAT 

Dan pada hari (ketika) Kami perjalankan gunung-gunung dan engkau  akan melihat bumi itu rata 



dan  Kami kumpulkan mereka (seluruh manusia), dan tidak Kami tinggalkan seorangpun dari 

mereka.  

Dan mereka akan dibawa kehadapan  Tuhanmu dengan berbaris. (Allah berfirman) , 

"Sesungguhnya kamu  datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada 

pertama kali ; bahkan kamu menganggap bahwa Kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu 

( berbangkit untuk memenuhi) perjanjian. 

Dan diletakkanlah kitab (catatan amal) lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa  

ketakutan terhadap apa yang ( tercatat ) di dalamnya , dan mereka akan berkata, 

"Betapa celakalah kami ! kitab apakah ini ! tidak ada yang tertinggal , yang kecil atau besar 

melainkan tercatat semuanya,"dan  mereka akan menemukan semua yang mereka kerjakan , 

ditempatkan di depan mereka (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorangpun."  

(QS. Al - Kahfi , ayat 47-49 ) 
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