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ABSTRAK 

 

Judul : Kisah Hamba Allah (“Khidhir”) Dalam Surah Al-Kahfi 

Menurut Pandangan Mufassirin (Kajian Tafsir Tahlili) 

Penulis       : Ilyas Bustamiludin 

NIM           : 204410187 

Jurusan      : Ulumul Qur‟an Dan Ulmul Hadits 
           

          Ada 3 (tiga) pokok kandungan Al-Qur‟an, yaitu Aqidah, Syari‟ah dan 

Akhlaq. Kisah, adalah salah satu yang memperkuat ketiga pokok tersebut. 

Oleh karenanya, kisah Al-Qur‟an berbeda dengan kisah lainnya, karena kisah 

Al-Qur‟an bersumber dari Yang Maha Tahu yang dipastikan ke-shahih-annya 

sehingga, Al-Qur‟an menyatakannya sebagai Ahsanal Qashash. Sebuah kisah 

dianggap baik bukan karena ia berpanjang lebar dalam rincian kisah, 

memperbanyak penyebutan peristiwa-peristiwa,  menentukan nama-nama 

dan tempat-tempat sebuah peristiwa terjadi secara kronologis. Namun, kisah 

dianggap baik apabila kisah itu bersifat benar, jujur dan tepat. Pembahasan 

sentral tesis ini tentang kisah Khidhir yang dimuat dalam surah Al-Kahfi 

mulai ayat 60 – 82. 

Analisa penulis tentang Khidhir bahwa banyaknya dari kaum muslimin 

yang berkeyakinan bahwa Khidhir masih hidup. Kemudian banyaknya 

pemahaman bahwa seseorang yang dianugerahi Ilmu Laduni dibolehkan 

mengerjakan yang bertentangan dengan ketentuan syari‟at. Serta banyaknya 

anggapan bahwa derajat kewalian di atas derajat kenabian. Sehingga, banyak 

kaum muslimin yang mengaku bertemu dengan nabi Khidhir. Tesis ini 

termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis berupa teks dan 

naskah Al-Qur‟an dan Hadits yang berkaitan dengan Khidhir AS. Dalam 

pembahasan, penulis menggunakan metode induksi yaitu kesimpulan terlebih 

dahulu kemudian diuraikan agar lebih jelas. Adapun metodologi tafsir yang 

penulis gunakan adalah Tafsir Tahlili. 

Metodologi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Khidhir adalah 

salah seorang hamba Allah yang shalih karena dianugerahi rahmat dan ilmu 

dari sisi-Nya. Rahmat Allah tersebut berupa ketaatan dan umur panjang. 

Sedang ilmu berupa pengetahuan tentang hal ghaib sebatas yang Allah 

berikan. Oleh karenanya, Musa AS diperintah untuk menuntut ilmu darinya. 

Meskipun demikian, hal ini tidak menunjukkan bahwa Khidhir lebih mulia 

dari Musa AS karena Musa AS adalah salah seorang dari Ulul „Azhmi, 

menerima Taurat dan ber-kalam kepada Allah secara langsung. Kisah 
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pertemuannya dengan Musa AS mengandung banyak hikmah yang bisa 

dipelajari berupa pentingnya ilmu pengetahuan, pemantapan aqidah, 

penerapan akhlaq dan keberlangsungan hukum Allah. Juga mengandung 

„ibrah bagi Musa AS, bagi kaum Bani Israil dan bagi pembaca Al-Qur‟an. 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Al-Qur‟an adalah kitab hudaan (Baca: hidayah) dan petunjuk yang 

tidak ada keraguan di dalamnya. Sebuah kitab yang menutup seluruh risalah 

yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang mana ayat-ayatnya tersusun 

dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci.
1
 

Salah satu keistimewaan Al-Qur‟an sebagai kitab yang diturunkan 

Allah SWT dan mukjizat bagi Muhammad SAW adalah dimuatnya kisah-

kisah orang-orang terdahulu. Dengan diceritakannya kisah-kisah tersebut, 

Allah ingin membuktikan kepada manusia bahwa apa yang dibawa oleh nabi 

Muhammad SAW benar merupakan wahyu dari-Nya, bukan berdasarkan dari 

hawa nafsunya.
2
 

Allah juga ingin memberikan pelajaran kepada manusia untuk 

mengikuti segala kebaikan yang terdapat dalam kisah-kisah itu dan menjauhi 

segala keburukannya.  

Menurut Manna‟ Khalil Al-Qaththan bahwa kisah-kisah yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an mengandung banyak faidah, di antaranya ialah: Pertama, 

menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah  dan menjelaskan pokok-pokok 

syari‟at  yang dibawa oleh para nabi. Kedua, meneguhkan hati Rasulullah 

SAW dan hati ummat beliau atas agama Allah, memperkuat kepercayaan 

orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya serta 

hancurnya kebatilan. Ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, 

menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak mereka 

dan peninggalannya. Keempat, menampakkan kebenaran Muhammad dalam 

dakwahnya dengan apa yang diberitakannya tentang hal ihwal orang-orang 

terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Kelima, menyibak kebohongan 

ahli kitab dengan hujjah yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang 

mereka sembunyikan, dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri 

sebelum kitab itu diubah dan diganti. Dan keenam, kisah termasuk salah satu 

bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan 

memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ke dalam jiwa
3
. 

                                                           
1
 Muhammad Sufut Nuruddin, sebuah Kata Pengantar dalam Menyibak Tirai 

Misteri Nabi Khidhir, terj. Helmi Shaleh Bazher, (Jakarta: Akbar Media, Januari 2014), cet. 

Ke-1, h. 3.  
2
 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-orang 

Terdahulu, terj. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta:  Gema Insani Press, 1420 H/ 2000 M), jilid 

2, h. 5. 
3
 Manna‟ Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-ilmu Qur‟an, terj. Mudzakir AS, (Jakarta: 

Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-6, h. 437 



2 
Kisah yang ada pada Al-Qur‟an, pastilah kisah benar dan baik yang 

bermanfaat bagi umat manusia. Sebab, Al-Qur‟an sendiri menjuluki dirinya 

dengan kisah-kisah terbaik (Ahsan Al-Qashash)
4
.  

Di antara surah yang memuat kisah tentang ummat-ummat terdahulu 

ialah surah Al-Kahfi yang naratif yang dipenuhi kisah-kisah yang 

mengandung hikmah dan pelajaran.  

Ada 4 (empat) kisah  yang dimuat dalam surah ke-18 ini. Dimulai dari 

kisah Ashabul Kahfi itu sendiri yang dilanjutkan oleh kisah pemilik dua 

kebun dan kisah yang ketiga yaitu kisah Musa AS dengan seorang hamba 

Allah yang shaleh. Kemudian surah ini ditutup oleh kisah Dzulqarnain
5
. 

Keempat kisah tersebut, menurut mufassir asal Mesir, Sayyid Quthb 

dalam tafsirnya, Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur‟an, bahwa di dalam surah Al-Kahfi 

itu mengupas tema global dan sentral yang bertujuan memperbaiki akidah, 

meluruskan manhaj atau konsep pemikiran dan pandangan serta 

membetulkan nilai-nilai sosial dengan parameter akidah
6
.  

Pengamatan terhadap ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi ini adalah 

komprehensif (menyeluruh). Pelajaran, pengalaman, dan hikmah yang 

disarikan darinya sangat beragam, di antaranya masalah keimanan, dakwah, 

jihad, konsepsi, akhlak, politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, geografi 

dan sejarah
7
. 

Namun, yang akan dibahas oleh penulis secara panjang lebar pada 

tesis ini tentang kisah seorang hamba Allah yang shaleh yang ditemui Musa 

AS. Meskipun akan dibahas juga ketiga kisah tersebut di atas karena keempat 

kisah itu memiliki hubungan yang sangat erat.  

Menurut jumhur mufassir, tokoh yang penuh misteri yang ditemui 

Musa AS untuk dimintai ilmunya ialah Al-Khidhir. Meskipun nama beliau 

tidak ter-cover dalam Al-Qur‟an, namun beberapa kitab hadits seperti Shahîh 

al-Bukhâri, Shahîh Muslim dan kitab hadits lainnya. Mereka menyebutkan 

sejarah nabi Khidhir dengan lengkap. 

Adapun sebab dia dikatakan Al-Khidhir karena ada hadits di dalam 

Shahîh al-Bukhâri 

                                                           
4
 Muhammad Amin Suma, Ulumul Qur‟an, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014) cet. Ke-2, h. 107. 
5
 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-orang 

Terdahulu, h. 160. 
6
 Sayyid Quthb, Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur‟an, terj. M. Misbah dan Aunur Rafiq Shaleh 

Tahmid, (Jakarta: Robbani Press, 2009), cet. Ke-1, h. 164. 
7
 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-orang 

Terdahulu, h. 15. 



3 
  

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sa'id Al 

Ashbahaniy telah mengabarkan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari 

Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radliallahu 

'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Asal usul 

dinamakan al-Khadlir, karena ia biasa duduk di atas pakaian terbuat 

dari bulu binatang yang berwarna putih. Dan apabila pakaian itu 

bergerak-gerak (bulunya melambai-lambai) akan tampak dari 

baliknya warna kehijauan ". 

Shalah Al-Kahlidy mengatakan bahwa kata َفْرَوٍة َبْيَضاَء  ialah rumput 

yang putih. Sedangkan, Ibrahim Al-Haraby mengatakan bahwa itu adalah 

sebidang tanah yang di atasnya tumbuh rumput kering. Lain lagi dengan Al-

Araby yang berpendapat bahwa itu adalah tanah putih yang tidak ditumbuhi. 

Yang tampak dalam hadits di atas adalah itu merupakan salah satu mu‟jizat 

Khidhir AS berdasarkan pendapat yang paling kuat.
9
 Nama asli beliau adalah 

Balyâ bin Malkân.
10

  

Para ulama  berbeda pendapat dalam menetapkan apakah Khidhir 

seorang nabi atau wali?
11

 Sebagian dari mereka berpendapat bahwa ia nabi 

bukan wali. Sedangkan yang lain mengatakan ia wali karena mereka 

berpendapat bahwa wali lebih utama dari pada nabi. Berdasarkan pendapat 

                                                           
8 Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhâri, Shahîh al-Bukhâri, (Beirût: Dâr 

Al-Fikr 1401 H./1981 M.), kitab: Bud‟i Al-Khalq, bab: Hâdîts Al-Khidhr Ma‟a Musa 

„Alaihimassalam, nomer hadits: 3150. 
9
 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-orang 

Terdahulu, h.160. 
10

 Wahbah Az- Zuẖ ailî, al-Tafsîr al-Munîr Fi al-Aqîdah wa al- syarî‟ah wa al-

Akhlâq, (Beirût: Dâr Al-Fikr, tt.), Juz 15, h. 288.  
11

 Muhammad Al-Amin Bin Muhammad Al-Mukhtar As-Syinqithy, Adhwâ'u al-

Bayân fi Idhâhi Al-Qur'an bi Al-Qur'an, (Beirût: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah,  1971) Juz 4 h. 

125. 



4 
ini maka kedudukan wali itu paling tinggi, di bawahnya nabi, sedang rasul 

adalah yang paling bawah.
12

 

Para ulama yang meyakini bahwa Khidhir adalah seorang nabi 

berupaya membuktikan dengan ayat-ayat di antaranya ialah: QS. Al-Kahfi 

[18]: 66 

Artinya: “Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-

ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" 

Kalau Khidhir bukan nabi, mengapa Musa AS memohon untuk 

belajar dengannya, berbicara dengan cara seperti ini, mengatakan harapan 

padanya dan mengabulkan permohonannya
13

.  Mereka menambahkan, kalau 

bukan nabi berarti ia tidak maksum, ia tidak terpelihara dari kesalahan, 

artinya ia melakukan kesalahan dalam sebagian perbuatannya. Dengan 

demikian, karena Musa AS belajar padanya, mengikuti dan mentaatinya, ini 

merupakan bukti atas terpeliharanya Khidhir dalam perbuatan-perbuatannya 

itu. 

Mereka juga berargumentasi dengan QS. Al-Kahfi [18]: 82 

ۚ

Artinya: “...dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku 

sendiri..." 

 

Bagi orang yang menolak kenabian Khidhir menyatakan bahwa 

ungkapan tersebut tidaklah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. 

Kalimat tersebut tidak lain hanyalah menyatakan bahwa semua itu adalah 

ilham dan bimbingan dari Allah. Hal ini mungkin saja terjadi pada orang-

orang yang kedudukannya bukan nabi. Sebagaimana Allah dalam QS. An-

Nahl [16]: 68 

Artinya: “Dan Rabbmu telah mewahyukan kepada lebah itu...”. Dan 

QS. Al-Qashash  [28]: 7 

                                                           
12

 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-orang 

Terdahulu, h. 162. 
13

 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-orang 

Terdahulu, h. 163 



5 
  

Artinya: “...dan telah Kami wahyukan kepada ibu Musa...”.  

Kata َأْوَحى dan َأْوَحْيَنا bukan mewahyukan dalam pengertian wahyu 

seperti kepada para nabi tapi ilham. 

Kalau diperhatikan bukti yang dikemukakan oleh mayoritas ulama 

tentang kenabian Khidhir, bahwa semua itu merupakan hasil usaha dan bukan 

nash. Artinya, Al-Qur‟an tidak menegaskan kenabiannya dan tidak pula me-

nash-kannya. Akan tetapi, itu bukan berarti bahwa bukti tersebut tidak 

shahih, hanya saja Al-Qur‟an menjelaskan hal itu secara implisit. Karena 

bukti kenabiannya merupakan dugaan yang didapat melalui ijtihad yang tidak 

disepakati oleh seluruh ulama. Dengan demikian, memungkiri kenabian 

Khidhir tidaklah kafir. Sebaliknya, siapa yang mengingkari kenabian seorang 

nabi yang sudah di-nash-kan oleh Al-Qur‟an atau Al-Hadits, berarti ia kafir. 

Seperti orang yang mengingkari kenabian Ilyas AS, Yunus AS atau Sulaiman 

AS
14

. 

Sekelompok kaum muslimin juga berpendapat bahwa Khidhir AS 

masih hidup karena ia minum “air kehidupan”,
15

 di mana orang yang 

meminumnya tidak akan mati sampai menjelang hari kiamat. Khidhir 

mengenal nabi Muhammad SAW dan masih hidup sampai sekarang dan akan 

tetap hidup sampai datangnya  hari kiamat.
16

  

Pendapat ini ditolak dengan mengemukakan dalil-dalil yang 

menunjukkan bahwa Khidhir sudah wafat, di antaranya ialah firman Allah 

QS. Âl „Imrân [3]: 185.  

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati”. 

Dan firman Allah dalam QS. Az-Zumar [39]: 30

                                                           
14

 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-orang Terdahulu, h. 

164. 
15

 Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-Mawardy, An-Nukatu Wa Al-‟Uyuun Tafsîr Al-

Mawardy, (Beirût: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt.), juz 3, h. 336. 
16

 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah Al-Qur‟an Pelajaran Dari Orang-orang Terdahulu, 

h.165. 



6 

Artinya: “Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka 

akan mati (pula).”  

Bahkan mereka berkeyakinan bahwa Khidhir telah wafat sebelum 

nabi Muhammad SAW diutus. Dalil yang mereka ajukan adalah QS. Al-

Anbiyâ‟ [21]: 34 

ۖ
Artinya: “Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang 

manusiapun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu mati, 

apakah mereka akan kekal?”. 

Dan QS. Ar-Rahmân [55]: 26 – 27 

Artinya: “Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal 

Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” 

Dan banyak ayat lainnya yang menunjukkan bahwa Khidhir telah 

wafat.

Propaganda  ahli kebathilan yang sangat menyesatkan tentang  jati 

diri Nabi Khidhir, sebagai contoh ialah menganggap bahwa Al-Khidhir 

adalah makhluk yang suci tiada tara, tak ada duanya, terjaga dari segala 

kekeliruan dan kesalahan.
17

 Bahkan, ada yang mengatakan bahwa barang 

siapa yang mengenal nama (aslinya) dan nama bapaknya, kun-yah dan laqab-

nya, maka dia mati dalam Islam. 
18

 

Seorang muslim sejati, semestinya senantiasa menaruh perhatian yang 

penuh terhadap lurusnya akidah karena keberhasilan hidupnya di dunia dan 

akhirat bersumber kepada lurusnya akidah yang diyakininya. Apalagi di 

zaman yang banyak terjadi fitnah dan penyebaran syubhat dari pemikiran sufi 

yang berbau kesyirikan banyak mengindoktrinisasi akidah kaum muslimin 

yang lurus
19

.  

                                                           
17

 Abu Bakar Jabir Al-Jazaairy, sebuah Kata Pengantar dalam Menyibak Tirai 

Misteri Nabi Khidhir, h. 2.  
18

 Ahmad Bin Muhammad As-Shawy, Hasyiyah al-„Allamah al-Shawi „ala Tafsîr 

Al-Jalâlain, Beirût: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1971), juz 2, h. 378. 
19

 Ibrahim Fathi Abdul Muqtadir, Menyibak Tirai Misteri Nabi Khidhir, Menyibak 

Tirai Misteri Nabi Khidhir, terj. Helmi Shaleh Bazher, (Jakarta: Akbar Media, Januari 2014), 

cet. Ke-1, h. 11. 
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Di antara keyakinan yang berbau khurafat dan khayalan ini adalah 

keyakinan bahwa nabi Allah Khidhir AS masih hidup
20

.  

Berapa banyak berita dusta yang terbentuk dari wahyu setan tentang 

Khidhir AS. Kita sering mendengar bahwa orang-orang berkata, “Jika Al-

Khidhir AS disebut dalam sebuah majlis, maka sudah seharusnya para 

hadirin di majlis tersebut mengucapkan salam kepada beliau”. Karena mereka 

beranggapan bahwa suatu majlis yang di dalamnya disebut nama Al-Khidhir 

AS, maka akan dihadiri oleh beliau di dalamnya, seketika itu juga, di depan 

orang yang menyebutkan namanya, walaupun berada di dalam jarak yang 

paling jauh di muka bumi ini.
21

 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis mengangkat tesis 

ini dengan judul: “Kisah Hamba Allah (“Khidhir”) Dalam Surah Al-Kahfi 

Menurut Pandangan Mufassirin” agar menjadi terang benderang 

kedudukan Khidhir bagi kaum muslimin saat ini. 

Adapun sebab-sebab penelitian ini adalah: 

1. Banyaknya dari kaum muslimin yang berkeyakinan bahwa 

Khidhir masih hidup. 

2. Banyaknya pemahaman bahwa seseorang yang dianugerahi Ilmu 

Laduni dibolehkan mengerjakan yang bertentangan dengan 

ketentuan syari‟at. 

3. Banyaknya anggapan bahwa derajat kewalian di atas derajat 

kenabian. 

4. Banyak kaum muslimin yang mengaku bertemu dengan nabi 

Khidhir. 

Seluruh masalah ini dan yang lainnya adalah merupakan masalah 

yang sangat penting untuk diketahui. Di dalam kisah Khidhir dibutuhkan 

definisi dan keterangan serta mengumpulkan pendapat para ulama dan 

memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk memahami guna 

menyingkirkan segala hal yang kurang jelas dalam masalah ini serta 

menjelaskan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan akidah 

sebagaimana yang ada dalam syariat yang mulia. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menemukan 

beberapa hal yang menarik untuk diteliti, dan penulis mengidentifikasi 

beberapa masalah berikut untuk kemudian diteliti lebih lanjut. 

                                                           
20

 Ibrahim Fathi Abdul Muqtadir, Menyibak Tirai Misteri Nabi Khidhir, h. 12 
21

 Ibrahim Fathi Abdul Muqtadir, Menyibak Tirai Misteri Nabi Khidhir, h. 17. 
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a. Konsep kisah dalam Al-Qur‟an 

b. Faidah kisah Qur‟any 

c. Pengaruh kisah Al-Qur‟an 

d. Model-model kandungan kisah dalam Al-Qur‟an  

e. Motivasi Musa AS ingin bertemu Khidhir 

f. Mendudukkan persoalan Khidhir yang proporsional 

g. Kelebihan Khidhir berupa anugerah rahmat dan ilmu 

h. Hikmah yang dapat dipetik dari kisah Khidhir 

 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

membatasi penelitian seputar surah Al-Kahfi ayat 60 – 82 dengan merujuk 

kepada kitab-kitab tafsir dan hadits shahih yang memuat tentang Khidhir AS. 

3. Perumusan Masalah 

Persoalan pokok dalam penelitian ini adalah tentang problematika 

pemahaman masyarakat tentang maqam (kedudukan) Khidhir antara wali dan 

nabi serta pemahaman akan keabadian beliau di dunia ini. Maka, penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Qur‟an? 

b. Bagaimana hubungan antar kisah-kisah dalam Surah Al-Kahfi? 

c. Bagaimana hubungan kontekstual kisah Khidhir dalam Al-Qur‟an? 

 

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui konsep Al-Qur‟an tentang Kisah. 

2. Untuk mengenal sosok Khidhir  

3. Untuk mengetahui hubungan antara kisah-kisah dalam Surah Al-

Kahfi. 

4. Untuk mengetahui hikmah dari Kisah Khidhir di dalam Al-Qur‟an.  

5. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister 

Agama (MA) dalam Ilmu Agama Islam di Institut Ilmu Al-Qur‟an 

(IIQ) Jakarta. 

Adapun manfaat yang bisa terealisasikan kaitannya dengan penelitian 

ini memberikan sumbangan informasi dan pemahaman kepada kaum 

muslimin sekaligus menjaga akidah mereka dari kemusyrikan yang sudah 

dihancurkan oleh segelintir manusia yang berdalilkan Al-Qur‟an dan As-

Sunnah namun memiliki argumentasi lemah seputar Khidhir AS. 

D. Tinjauan Pustaka 
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Supaya jelas arah penelitian yang dilakukan, maka kajian pustaka 

sangat penting dalam membahas tema tentang Kisah Khidhir  ini. Kajian ini 

bukanlah yang pertama. 

           Sejauh yang penulis dapat akses, penulis tidak menemukan tulisan 

ilmiah tentang Khidhir berupa tesis dan disertasi kecuali 2 (dua) buah skripsi 

yang ditulis oleh mahasisiwa S1 UIN Jakarta, yaitu: Pertama, Kajian Stilistik 

Atas Penafsiran Kisah Musa AS Dan Khidhir AS: Studi Kebahasaan 

Terhadap Pemaparan Kisah Al-Qur’an oleh Hidayat Ahmad. Skripsi ini 

menekankan pada studi kebahasaan seputar unsur tokoh, fonologi, preferensi 

lafal serta seni penyajiannya. Kedua, Keberadaan Khidhir Sebuah Misteri: 

Kajian Riwayat-Riwayat Khidhr Dalam Hadits oleh Miftahul Khaer. Skripsi 

ini menititikberatkan pembahasannya pada riwayat-riwayat tentang Khidir di 

dalam hadits tanpa melihat sisi shahih dan dha‟if-nya sebuah hadits. 

Kajian para penulis di atas berbeda dengan penelitian ini, karena 

penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) hal yakni: Pertama,konsep Al-Qur‟an 

tentang kisah, macam, tujuan, faidah, kelebihan, karakter dan keistimewaan 

kisah Al-Qur‟an. Kedua, membahas tentang sosok Khidhir yang 

diperdebatkan para mufassir seputar maqam-nya dan keabadian hidupnya 

dengan menggunakan dalil-dalil shahih. Dan ketiga, hikmah dan „ibrah yang 

bisa diambil dari kisah Khidhir.   

Adapun kajian mengenai Khidhir sudah dilakukan oleh para penulis 

buku terutama yang berbahasa arab dan yang sudah diterjemahkan ke bahasa 

Indonesia. Misalnya kitab “Qashash Al-Qur‟an” karya Muhammad Ahmad 

Jad Al-Maula. Dan yang dikarang oleh Muhammad Bakr Ismail dengan judul 

yang sama yaitu, Qashash Al-Qur‟an. Sistematika penulisan kedua buku ini 

mirip ensiklopedi. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Inggeris dengan 

judul “The Sweet Story Of Al-Qur‟an” yang kemudian diterjemahkan ke 

bahasa Indonesia dengan judul yang sama. 

Adapun yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia di antaranya 

ialah: “Ma‟a Qashashi As-Sabiqîn Fî Al-Qur‟an” karya DR. Shalah Abdul 

Fattah Al-Khalidy yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan 

judul: “Kisah-kisah Al-Qur‟an: Pelajaran Dari Orang-orang Terdahulu” oleh 

Setiawan Budi Utomo, Lc. Buku ini terdiri dari 3 Jilid. Jilid kedua, khusus 

membahas kisah-kisah yang dimuat dalam surah Al-Kahfi. Di antaranya kisah 

tentang Khidhir ini.  

Buku kedua ialah: "Kasyfu Al-Ilbaas‟Amma Shahha Wa Mâ Lam 

Yashihha „An Qishshati Al-Khidhir Abi Al-„Abbas karya Syaikh Ibrahim Fathi 

Abdul Muqtadir yang sudah diterjemahkan oleh Helmi Shaleh Bazher, Lc 

dengan judul “Menyibak Tirai Misteri Nabi Khidhir”. Dalam buku ini, penulis 

berusaha mendudukkan Khidhir secara proporsional yakni seorang nabi. Dan 
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berusaha menetralisir anggapan-anggapan bahwa beliau masih hidup di 

tengah-tengah masyarakat sekarang. 

Buku ketiga ialah “Mukhtashar Al-Bidâyah Wa An-Nihâyah” karya 

Al-Hafizh Ibnu Katsir. Buku ini diterjemahkan oleh Abu Halbas Muhammad 

Ayyub dengan judul “Ringkasan Al-Bidâyah Wa An-Nihâyah”. Dalam buku 

tersebut dibahas secara kronologis tokoh-tokoh yang pernah hadir di dunia 

Islam, mulai penciptaan manusia pertama sampai huru-hara hari akhir zaman. 

Al-Hâfizh menempatkan kisah Khidhir setelah Mûsa AS yang dilanjutkan 

dengan kisah Yusya bin Nûn yang ikut terlibat dalam kisah ini.  

Dan buku lainnya yang bernuansa kisah-kisah dalam Al-Qur‟an 

secara sekilas terutama buku-buku yang membahas tentang ilmu pengetahuan 

dan yang membahas tentang kesabaran. 

E.  Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan menggunakan cara yang ilmiah yang didasarkan pada ciri-

ciri keilmuan, yaitu: rasional, empiris dan sistematis. 

Untuk memudahkan penelitian, penulis akan mengikuti posedur dan 

alur penelitian sebagai berikut:  

 

1. Jenis Penelitian 

Tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis berupa teks dan 

naskah Al-Qur‟an dan Hadits yang berkaitan dengan Khidhir AS. 

Untuk membahas tesis ini, penulis menggunakan metode kepustakaan 

(Library Reseach) yaitu merujuk kepada kitab-kitab tafsir baik klasik 

maupun kontemporer. Sedangkan, sebagai referensi sekundernya ialah buku-

buku hadits yang sesuai dengan pembahasan. 

Dalam pembahasan, penulis menggunakan metode induksi yaitu 

kesimpulan terlebih dahulu kemudian diuraikan agar lebih jelas. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) 

macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer 

dari penelitian ini ialah kitab tafsir seperti: Jâmi‟ al-Bayân „an Ta‟wîl ayi al-

Qur‟an
 22

 karya Abu Ja‟far Muhammad Bin Jarîr, At-Thabarî, At-Tafsîr al-

                                                           
22

 Kitab ini disusun oleh Abu Ja'far   Muhammad bin Jarir at-Tabari. Kitab ini 

terdiri atas 30 jilid. Tafsir at-Tabari sangat terkenal di kalangan mufasir yang datang 

sesudahnya karena kitab tersebut menjadi rujukan pertama, terutama dengan adanya 

penafsiran Naqli (berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW).  
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Munîr Fi al-Aqîdah wa As- syarî‟ah wa al-Akhlâq,
23

, karya Wahbah Az- 

Zuẖ ailî, Aysar At-Tafasîr karya Abu Bakar Jabir Al-Jazaairy, Adhwâ'u al-

Bayân fi Idhâhi Al-Qur'an bi Al-Qur'an karya Muhammad Al-Amin As-

Syinqithy, Tafsîr As-Sya‟rawy karya Imam As-Sya‟rawy, Tafsîr Ibni Katsir
 24

 

karya Abû al-Fidâ Isma‟îl Ibn Katsîr, An-Nukatu Wa Al-‟Uyuun Tafsîr Al-

Mawardy karya Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Al-Mawardy, Al-Jâmi‟ Li 

Ahkâm Al-Qur‟an
25

 karya Abu Abdillah Ibnu Muhammad Al-Qurthuby, 

Taisîr al-Karîm ar-Rahmân Fî Tafsîr Kalâm al-Mannân karya Abdurrahmân 

bin Nâshir As- Sa‟dî, Hasyiyah al-„Allamah al-Shawi „ala Tafsîr Al-

Jalâlain,
26

 karya Ahmad Al-Maliky As-Shawy, Tafsîr Al-Qasimy karya 

Muhammad Jamâl Al-Dîn Al-Qâsimî dan Majma‟ Al-Bayân karya Abu Ali 

Al-Hasan Al-Fadhl At-Thabarasy dan lain sebagainya. 

Adapun data sekunder yang akan digunakan untuk melengkapi data-

data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti antara lain 

adalah kitab-kitab hadits. Dan, penulis hanya akan mengambil riwayat yang 

disepakati oleh Imam Al-Bukhary dan Imam Muslim.  

Imam Al-Bukhary menyebutkan kisah Khidhir di sejumlah tempat 

dalam kitab Shahih-nya seperti dalam bab Ilmu, bab sewa-menyewa, bab 

syarat-syarat, bab awal penciptaan, bab para nabi, bab tafsir, bab iman dan 

peringatan serta bab tauhid. Sedang, Imam Muslim hanya mengemukakannya 

dalam Kitab Al-Fadhâ-il dalam bab keutamaan Khidhir AS.  

Hadits-hadits tersebut tentunya akan di-syarah oleh pakar hadits 

lainnya, yaitu: Kitab Fath Al-Bârî karya Imam Ibnu Hajar Al-„Asqalany yang 

merupakan syarah dari kitab Shahih Al-Bukhary dan Kitab Shahih Muslim Bi 

Syarahi An-Nawawy karya Imam An-Nâwwy yang merupakan syarah Shahih 

Muslim. 

3. Teknik Analisis Data 

                                                           
23

 Kitab ini disusun oleh Wahbah az-Zuhaili. Kitab ini merupakan karya mufasir 

mutakhir yang terdiri atas 32 jilid. Uraian kitab tafsir ini lebih komprehensif, baik dari segi 

akidah, syariat, maupun fikih.  
24

 Kitab ini disusun oleh Ibnu Kasir. Kitab ini merupakan kitab tafsir riwayat yang 

sangat populer dan dipandang sebagai kitab tafsir terbaik kedua setelah kitab tafsir at-Tabari. 

Ibnu Kasir menafsirkan ayat Alquran berdasarkan hadis Nabi SAW yang dilengkapi dengan 

sanad dan sedikit penilaian terhadap rangkaian sanad hadis. 
25

 Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Qurthuby yang menitikberatkan kepada kajian 

hukum Islam 
26

 Disebut Hasyiyah karena kitab ini membahas tentang kitab Tafsir Jalalain di atas. 

Kitab ditulis oleh Ahmad Bin Muhammad As-Shawy. Kitab tafsir ini terdiri atas 4 jilid. 
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Teknik analisa data ini adalah deskriptif-analitis-komparatif yaitu 

penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara deskriptif dengan 

mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder yang berkenaan 

mengenai Nabi Khidhir. Kemudian data tersebut didiskripsikan dan dianalisa 

dengan menggunakan metode content analysis yakni menganalisa isi secara 

obyektif, teliti dan ilmiah. 

Selanjutnya, penulis akan mengkomparasikan hasil penemuan 

mengenai validitas pendapat para mufassir dan akurasi hadits-hadits yang 

shahih. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan pengaturan alur pembahasan 

supaya runtut, adanya keterkaitan yang harmonis antara pembahasan pertama 

dengan pembahasan berikutnya, antara bab satu dengan bab-bab selanjutnya.  

Untuk mempermudah dalam memberikan pemahaman dan gambaran 

yang utuh dan jelas tentang isi penelitian ini, maka pembahasan dalam tesis 

ini akan disusun dalam sebuah sistematika pembahasan yang teratur, di mana 

tesis secara keseluruhan terdiri dari 5 (lima) bab, yakni: 1 (satu) bab 

pendahuluan dan 3 (tiga) bab isi, kemudian 1 (satu) bab penutup yang 

memuat kesimpulan penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, penulis secara sistematis membagi kepada 5 

(lima) bab, yaitu: Bab Pertama merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini, 

penulis menjadikannya sebagai bahan acuan bahasan pada bab-bab 

berikutnya. Dan menjelaskan secara garis besar isi tesis ini yang meliputi: 

latar belakang masalah, setelah itu, permasalahan yang muncul dibatasi dan 

menetapkan permasalahan yang menjadi masalah utama serta arti penting dan 

manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Selanjutnya, karena 

penelitian ini bersifat ilmiah, maka perlu diadakan tinjauan pustaka untuk 

memposisikan study di antara study lainnya yang pernah dilakukan atau 

searah dengan penelitian ini. Penelitian ini juga dilengkapi kerangka teori dan 

metode penelitian yang akan penulis gunakan untuk menyelesaikan penelitian 

ini. Dan pada bab pembahasan terakhir dari bab pertama ini, akan dijelaskan 

sistematika pembahasan dan pedoman penulisannya 

Bab Kedua membahas tentang metodologi kisah dalam Al-Qur‟an 

yang meliputi: pengertian kisah, macam-macam kisah dalam Al-Qur‟an, 

tujuan-tujuan kisah dan faidah-faidah dari kisah Al-Qur‟an. Bab ini juga 

membahas keistimewaan artistik kisah dalam Al-Qur‟an dan pandangan para 

ilmuwan tentang kisah Al-Qur‟an serta pengaruh kisah Al-Qur‟an dalam 

pendidikan dan pengajaran. Bab dua diakhiri dengan menjelaskan tentang 

Israiliyat dan kisah Al-Qur‟an, 

Bab Ketiga membahas mengenai surah Al-Kahfi dan hisi 

kandungannya yang meliputi seputar surah Al-Kahfi, keutamaan 
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membacanya dan membahas 4 (empat) buah kisah di dalamnya yaitu: kisah 

Ashhabul Kahfi, kisah pemilik dua kebun, kisah Khidhir dan kisah 

Dzulkarnain. Bab ini ditutup tentang hubungan antar kisah tersebut. 

Bab Keempat membahas mengenai kisah Khidhir dalam Al-Qur‟an 

yang meliputi: nama dan nasab Khidhir serta maqam-nya sampai kepada 

akhir hayat Khidhir. Dan dibahas juga tentang hal-hal yang tidak disebutkan 

dalam Al-Qur‟an serta hal-hal yang mengejutkan dalam kisah tersebut. 

Kemudian tentang Musa AS bertemu dengan Khidhir dan perdebatan Ulama 

seputar bahwa Khidhir masih hidup atau sudah wafat dengan menggunakan 

dalil masing-masing. Bab ketiga ini ditutup dengan hikmah, ta‟wil dan „ibrah 

yang bisa diambil dari kisah Khidhir. 

Bab Kelima merupakan akhir pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan sebagai jawaban dalam penelitian ini. Selain itu juga 

disampaikan rekomendasi berdasarkan temuan dalam penelitian ini.   

 



128 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Alhamdulillah, hanya berkat pertolongan Allah semata, penulis dapat 

merampungkan tesis ini sampai bab terakhir yaitu PENUTUP. 

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari beberapa permasalahan yang penulis rumuskan pada 

bab I tesis ini, seputar masalah konsep Al-Qur‟an tentang kisah, hubungan 

antara kisah-kisah dan tentang kisah Khidhir yang dimuat dalam QS. Al-

Kahfi [18]: 60 – 82 yang memiliki hikmah, ta‟wil dan „ibrah sebagai sumber 

suri tauladan.  

Di antara kesimpulan yang penulis sampaikan ialah: 

1. Kisah-kisah Al-Qur‟an adalah informasi tentang peristiwa yang 

benar-benar ada. Para pelakunya, seperti nabi-nabi, juga benar-benar 

ada. Tujuan utama dari pemaparan kisah dalam Al-Qur‟an adalah agar 

manusia memetik pelajaran dan „ibrah dari kejadian-kejadian tersebut, 

di samping untuk menguatkan nubuwwah nabi Muhammad SAW. 

Kisah Al-Qur‟an berbeda dengan kisah selain Al-Qur‟an karena 

bersumber dari Allah yang merupakan Mu‟jizat terbesar nabi 

Muhammad SAW yang memiliki tujuan, karakter dan pengaruhnya 

dalam menyeru manusia ke dalam Islam. 

2. Kisah-kisah Al-Qur‟an tidak terlalu mementingkan pelaku kejadian. 

Ia lebih mementingkan jalannya peristiwa. Itulah sebabnya, kisah-

kisah itu dapat diulang-ulang. Lebih lanjut, kisah-kisah Al-Qur‟an 

tidak mengemukakan zaman dan tempat, kecuali jika dipandang perlu. 

Ini bisa dilihat dalam kisah kisah Al-Qur‟an yang terdapat dalam 

surah Al-Kahfi seperti kisah Ashhabul Kahfi, kisah dua pemilik 

kebun, kisah Musa AS yang bertemu dengan hamba Allah yang shalih 

serta kisah Dzulkarnain. Hal itu dikarenakan kejadian seperti itu bisa 

disaksikan setiap hari di setiap masa. Dengan demikian, ia merupakan 

perumpamaan terhadap banyak orang sehingga tidak harus ditentukan 

pelakunya secara khusus. Keempat kisah dalam surah Al-Kahfi 

memiliki kesamaan thema yaitu perbaikan akidah, perbaikan pola 

pikir dan perbaikan akhlak dengan parameter akidah. 

3. Khidhir adalah seorang hamba Allah yang shaleh dengan kelebihan 

rahmat dan ilmu yang dianugerahkan kepadanya. Kehidupannya 

masih menjadi perbincangan hangat di antara para ulama. Namun, 

pertemuannya dengan Musa AS di Majma’al Bahrain memiliki 

berbagai hikmah yang bisa diambil. Di antaranya ialah: pentingnya 

ilmu pengetahuan. Seorang Musa yang dikenal sebagai salah seorang 
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Ulul ‘Azhmi, menerima kitab Taurat dianugerahi berbicara kepada 

Allah, masih diperintah untuk belajar kepada Khidhir. Beberapa 

Akhlak dapat dipetik dari pertemuan mereka mulai akhlak kepada 

Allah, kepada guru dan akhlak kepada teman seperjalanan dan norma-

norma yang berlaku di masyarakat. Kisah Khidhir juga 

menyampaikan beberapa hukum Islam sebagai tujuan 

diberlakukannya syariat kepada manusia.  

B. Saran-saran 

Saran-saran yang penulis ajukan kepada beberapa pihak, yakni 

kepada guru, penceramah, orang tua, lembaga pendidikan dan kepada 

pembaca pada umumnya.  

Kepada guru, penulis menyarankan untuk menjadikan metode kisah 

sebagai metode pengajaran di kelas dan meningkatkan kwalitas bacaannya 

tentang kisah-kisah yang bersumber dari buku-buku yang shahih dengan cara 

berfikir yang shahih khusunya seputar Khidhir. Sehingga, akidah para siswa 

terselamatkan.  Guru juga diharapkan menjunjung tinggi akan ilmu 

pengetahuan dan etika dalam proses belajar-mengajar seperti yang 

diperankan oleh Musa AS dan Khidir. 

1. Kepada para penceramah, tidak dipungkiri bahwa mereka menjadikan 

kisah sebagai thema-thema pidatonya. Oleh karenanya, penulis 

sarankan agar para penceramah tidak memberikan “bumbu” agar 

ceritanya menarik dan mempesona. Padahal, apa yang ceritakan tidak 

dengan dalil yang shahih seputar kisah Khidhir. Penulis juga sarankan 

agar mereka kembali merujuk kepada tafsir-tafsir yang membuang 

kisah-kisah yang bersumber dari kisah israiliyat. 

2. Kepada orang tua, penulis sarankan agar memberikan perannya 

sebagai pendidik di rumah untuk menjadikan kisah sebagai media 

pendidikannya untuk menempa akidah, akhlak dan etika putra-putri 

dengan mengesampingkan kisah-kisah buatan non muslim yang tentu 

mereka mempunyai tujuan tersembunyi. 

3. Kepada lembaga pendidikan, penulis sarankan agar bisa lebih kreatif 

dalam proses pengajaran yang menarik dengan tidak di ruang kelas 

saja. Khidhir membuktikan pengajarannya dengan menggunakan 

alam terbuka dan langsung kepada teori di lapangan.   

4. Kepada pembaca, semoga karya ilmiah ini bisa menjadi acuan untuk 

penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Kisah Khidhir 

Dalam Al-Qur’an. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

QS. Al-Kahfi (18): 60 – 82: 
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Artinya: “60. 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." 61. Maka tatkala mereka 

sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan 

itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. 62. Maka tatkala mereka 

berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya: "Bawalah kemari 

makanan kita; sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita 

ini." 63. Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat 

berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) 

ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali 

syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh 

sekali." 64. Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya 

kembali, mengikuti jejak mereka semula. 65. 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. 66. Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku 

mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara 

ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" 67. Dia menjawab: 

"Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. 68. 

Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" 69. Musa berkata: "Insya Allah 

kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan 

menentangmu dalam sesuatu urusanpun." 70. Dia berkata: "Jika kamu 

mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu 

apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." 71. Maka 

berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr 

melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu itu 

akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu telah 

berbuat sesuatu kesalahan yang besar. 72. Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah 

aku telah berkata: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 

dengan aku." 73. Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena 

kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan 

dalam urusanku." 74. Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya 

berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: 

"Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh 

orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." 75. 

Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya 

kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" 76. Musa berkata: "Jika aku 

bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, maka janganlah kamu 

memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup 

memberikan uzur padaku." 77. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala 

keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada 

penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, 

kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang 

hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau 
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kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." 78. Khidhr berkata: 

"Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan 

kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar 

terhadapnya. 79. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin 

yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di 

hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. 80. Dan 

adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan 

kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada 

kesesatan dan kekafiran. 81. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka 

mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari 

anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). 82. 

Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, 

dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang 

ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar 

supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan 

simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku 

melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan 

perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. (QS. Al-

Kahfi [18]: 60 – 82)

 

Hadits Tentang Khidhir HR. Al-Bukhary no. 3151 
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Telah menceritakan 

kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Dinar dia 

berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Jubair dia berkata; "Saya 

berkata kepada Ibnu Abbas bahwasanya Nauf Al-Bikali menganggap bahwa 

Musa 'Alaihis Salam yang berada di tengah kaum Bani Israil bukanlah Musa 

yang menyertai Nabi Khidhir." Ibnu Abbas berkata; 'Berdustalah musuh 

Allah. Telah menceritakan kepadaku Ubay bin Ka'ab bahwa dia mendengar 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Suatu ketika Nabi Musa 

'Alaihis Salam berdiri untuk berpidato di hadapan kaum Bani israil.' Setelah 

itu, seseorang bertanya kepadanya; 'Hai Musa, siapakah orang yang paling 

banyak ilmunya di muka bumi ini? ' Nabi Musa menjawab; 'Akulah orang 

yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini.' Oleh karena itu, Allah sangat 

mencela Musa 'Alaihis Salam. Karena ia tidak menyadari bahwa ilmu yang 

diperolehnya itu adalah pemberian Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada 

Musa; 'Hai Musa, sesungguhnya ada seorang hamba-Ku yang lebih banyak 

ilmunya dan lebih pandai darimu dan ia sekarang berada di pertemuan dua 

lautan.' Nabi Musa 'Alaihis Salam bertanya; 'Ya Tuhan, bagaimana caranya 

saya dapat bertemu dengan hambaMu itu? ' Dijawab; 'Bawalah seekor ikan di 

dalam keranjang dari daun kurma. Manakala ikan tersebut lompat, maka di 

situlah hambaKu berada.' Kemudian Musa pun berangkat ke tempat itu 

dengan ditemani seorang muridnya yang bernama Yusya' bin Nun. Nabi Musa 

sendiri membawa seekor ikan di dalam keranjang yang terbuat dari daun 

kurma. Keduanya berjalan kaki menuju tempat tersebut. Ketika keduanya 

sampai di sebuah batu besar, maka keduanya pun tertidur lelap. Tiba-tiba 

ikan yang berada di dalam keranjang tersebut berguncang keluar, lalu masuk 

ke dalam air laut. lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu, (Al-

Kahfi: 61). 'Allah telah menahan air yang dilalui ikan tersebut, hingga 

menjadi terowongan. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanannya 

siang dan malam. Rupanya murid Nabi Musa lupa untuk memberitahukannya. 

Pada pagi harinya, Nabi Musa berkata kepada muridnya; 'Bawalah makanan 

kita kemari! Sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini.' 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Belum berapa jauh Musa 

melewati tempat yang diperintahkan untuk mencarinya, muridnya berkata; 

'Tahukah Anda tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, 

maka sesungguhnya saya lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada 

yang membuat saya lupa untuk menceritakannya kecuali syetan, sedangkan 

ikan tersebut mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' 

Musa berkata; 'Itulah tempat yang sedang kita cari.' Lalu keduanya kembali 

mengikuti jalan mereka semula. 'Kemudian keduanya menelusuri jejak mereka 

semula.' Setelah keduanya tiba di batu besar tadi, maka mereka melihat 

seorang laki-laki yang sedang tertidur berselimutkan kain. Lalu Nabi Musa 

'Alaihis Salam mengucapkan salam kepadanya. Nabi Khidhir bertanya kepada 
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Musa; 'Dan dari manakah salam di negerimu? ' Musa berkata; 'Saya adalah 

Musa.' Nabi Khidhir bertanya; 'Musa Bani Israil.' Nabi Musa menjawab; 'Ya.' 

Musa berkata kepada Khidhir; Aku mendatangimu agar engkau mengajarkan 

kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 

kepadamu? ' Nabi Khidhir menjawab; 'Sesungguhnya sekali-kali kamu tidak 

akan sanggup dan sabar bersamaku. Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu 

yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? ' 

Musa berkata; 'Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar 

dan aku pun tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun.' Khidhir 

menjawab; 'Jika kamu tetap mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan 

sesuatu hingga aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu.' Musa 

menjawab; 'Baiklah.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 

'Kemudian Musa dan Khidhir berjalan menyusuri pantai. Tak lama kemudian 

ada sebuah perahu yang lewat. Lalu keduanya meminta tumpangan perahu. 

Ternyata orang-orang perahu itu mengenal baik Nabi Khidhir, hingga 

akhirnya mereka mengangkut keduanya tanpa meminta upah.' Lalu Nabi 

Khidhir mendekat ke salah satu papan di bagian perahu itu dan setelah itu 

mencabutnya. Melihat hal itu, Musa menegur dan memarahinya; 'Mereka ini 

adalah orang-orang yang mengangkut kita tanpa meminta upah, tetapi 

mengapa kamu malah melubangi perahu mereka untuk kamu tenggelamkan 

penumpangnya? ' Khidhir menjawab; 'Bukankah telah aku katakan kepadamu 

bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan sabar ikut bersamaku.' Musa berkata 

sambil merayu; 'Janganlah kamu menghukumku karena kealpaanku dan 

janganlah kamu membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku.' Tak 

lama kemudian, keduanya pun turun dari perahu tersebut. Ketika keduanya 

sedang berjalan-jalan di tepi pantai, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang 

sedang bermain dengan teman-temannya yang lain. Kemudian, Nabi Khidhir 

segera memegang dan membekuk kepala anak kecil itu dengan tangannya 

hingga menemui ajalnya. Dengan gusarnya Nabi Musa berupaya menghardik 

Nabi Khidhir; 'Mengapa kamu bunuh jiwa yang tak berdosa, sedangkan anak 

kecil itu belum pernah membunuh? Sungguh kamu telah melakukan perbuatan 

yang munkar? ' Khidhir berkata; 'Bukankah sudah aku katakan bahwasanya 

kamu tidak akan mampu untuk bersabar dalam mengikutiku. Dan ini melebihi 

dari yang sebelumnya.' Musa berkata; 'Jika aku bertanya kepadamu tenteng 

sesuatu setelah ini, maka janganlah kamu perbolehkan aku untuk 

menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur (maaf) 

kepadaku.' Selanjutnya Nabi Musa dan Khidhir melanjutkan perjalanannya. 

Ketika kami berdua tiba di suatu negeri, maka keduanya pun meminta jamuan 

dari penduduk negeri tersebut, tapi sayangnya mereka enggan menjamu 

keduanya. Lalu keduanya mendapatkan sebuah dinding rumah yang hampir 

roboh dan Nabi Khidhir pun langsung menegakkannya (memperbaikinya). 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Dinding itu miring (sambil 

memberi isyarat dengan tangannya) lalu ditegakkan oleh Khidhir.' Musa 

berkata kepada Khidhir; 'Kamu telah mengetahui bahwa para penduduk 

negeri yang kita datangi ini enggan menyambut dan menjamu kita. Kalau 

kamu mau, sebaiknya kamu minta upah dari hasil perbaikan dinding rumah 

tersebut. Akhirnya Khidhir berkata; 'Inilah perpisahan antara aku dan kamu. 

Aku akan beritahukan kepadamu tentang rahasia segala perbuatan yang kamu 

tidak sabar padanya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 

Sebenarnya aku lebih senang jika Musa dapat sedikit bersabar, hingga kisah 
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Musa dan Khidhir bisa diceritakan kepada kita dengan lebih panjang lagi. 

Sa'id bin Zubair berkata; 'Ibnu Abbas membacakan ayat Al-Qur'an yang 

artinya; 'Di depan mereka ada seorang penguasa yang merampas setiap 

perahu yang bagus. Ibnu Abbas juga membacakan ayat Al- Qur'an yang 

artinya; 'Anak kecil yang dibunuh Nabi Khidhir itu adalah kafir sedangkan 

kedua orang tuanya mukmin.” 

 

Hadits Tentang Dajjal HR. Muslim 
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb 

telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan 

kepadaku Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah menceritakan kepadaku 

Yahya bin Jabir Ath Tho'i hakim Himsh, telah menceritakan kepadaku 

Aburrahman bin Jubair dari ayahnya, Jubair bin Nufair Al Hadlrami ia 

mendengar An Nawwas bin Sam'an Al Kilabi. Telah menceritakan kepadaku 

Muhammad bin Mihran Ar Razi, teks miliknya, telah menceritakan kepada 

kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin 

Yazid bin Jabir dari Yahya bin Jabir Ath Tha'i dari Abdurrahman bin Jubair 

bin Nufair dari ayahnya, Jubair bin Nufair dari An Nawwas bin Sam'an 

berkata: Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyebut 

Dajjal  beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya 

berada disekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah 

Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu kami kembali lagi, beliau mengetahui hal itu 

pada kami lalu beliau bertanya: "Kenapa kalian?" kami menjawab: wahai 

Rasulullah, Tuan menyebut Dajjal pada suatu pagi, Tuan melirihkan dan 

mengeraskan suara hingga kami mengiranya ada disekelompok pohon kurma, 

beliau bersabda: "Selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian, bila 

ia muncul dan aku berada ditengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya, 

bukan kalian dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada ditengah-tengah 

kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri dan Allah adalah 

penggantiku atas setiap muslim, ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol, 

mirip 'Abdu Al 'Uzza bin Qathan. Siapa pun diantara kalian yang melihatnya 

hendaklah membaca permulaan surah Al Kahfi, ia muncul diantara Syam dan 

'Irak lalu banyak membuat kerusakan dikanan dan dikiri, wahai hamba-hamba 

Allah, teguhlah kalian." Kami bertanya: Berapa lama ia tinggal di bumi? 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menjawab: "Empat puluh hari, satu 

hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan dan 

hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian." Kami bertanya: Wahai Rasulullah, 

bagaimana menurut Tuan tentang satu hari yang seperti satu tahun, cukupkah 

bagi kami shalat sehari? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 

"Tidak, tapi perkirakanlah ukurannya." Kami bertanya: Wahai Rasulullah, 

bagaimana kecepatannya di bumi? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam 

menjawab: Seperti hujan yang diakhiri angin. Ia mendatangi kaum dan 

menyeru mereka, mereka menerimanya, ia memerintahkan langit agar 

menurunkan hujan, langit lalu menurunkan hujan, ia memerintahkan bumi 

agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bumi lalu mengeluarkan tumbuh-

tumbuhan lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, 

lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi lalu kehancuran datang lalu 

ia berkata padanya: 'Keluarkan harta simpananmu.' Lalu harta simpanannya 

mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Kemudian ia memanggil seorang 

pemuda belia, ia menebasnya dengan pedang lalu memutusnya menjadi dua 

                                                           
1 Muslim bin Hajjâj Abu al-Hasan al-Qusyairî an-Naisâbuurî, Shahîh Muslim (Beirut : Dâr 

Ihyâ at-Turots al-‘Arobî, tth), kitab: Al-Fitan Wa Ammârât As-Sâ’âh, bab: Ad-Dajjâl Wa Shifâtuhu, 

nomer hadits: 5228. 
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bagian lalu memanggilnya, ia datang memanggut-manggutkan wajahnya 

seraya tertawa, saat ia seperti itu, tiba-tiba 'Isa putra Maryam turun di sebelah 

timur Damaskus di menara putih dengan mengenakan dua baju berwantek 

za'faran seraya meletakkan kedua tangannya diatas sayap dua malaikat, bila 

ia menundukkan kepala, air menetas dan bila ia mengangkat kepala keringat 

bercucuran seperti mutiara, tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali 

mati dan bau nafasnya sejauh matanya memandang. Isa mencari Dajjal hingga 

menemuinya di pintu Ludd lalu membunuhnya. Setelah itu Isa putra Maryam 

mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap 

wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka disurga. 

Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya: 'Sesungguhnya Aku telah 

mengeluarkan hamba-hambaKu, tidak ada yang bisa memerangi mereka, 

karena itu giringlah hamba-hambaKu ke Thur. Allah mengirim Ya'juj dan 

Ma'juj, 'Dari segala penjuru mereka datang dengan cepat.' (Al Anbiyaa': 96) 

Lalu yang terdepan melintasi danau Thabari dan minum kemudian yang 

belakang melintasi, mereka berkata: 'Tadi disini ada airnya.' nabi Allah Isa 

dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari 

mereka lebih baik dari seratus dinar milik salah seorang dari kalian saat ini, 

lalu nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan 

cacing di leher mereka lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa, lalu 'Isa 

dan para sahabatnya datang, tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan 

telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Isa dan para 

sahabatnya berdoa kepada Allah lalu Allah mengirim burung seperti leher 

unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang 

dikehendaki Allah, lalu Allah mengirim hujan kepada mereka, tidak ada rumah 

dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan, hujan itu 

membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan dimana-mana. Allah 

memberkahi kesuburannya hingga hingga sekelompok manusia cukup dengan 

unta perahan, satu kabilah cukup dengan sapi perahan dan beberapa kerabat 

mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba 

Allah mengirim angin sepoi-sepoi lalu mencabut nyawa setiap orang mu'min 

dan muslim dibawah ketiak mereka, dan orang-orang yang tersisa adalah 

manusia-manusia buruk, mereka melakukan hubungan badan secara tenang-

terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi." Telah 

menceritakan kepada kami Ali bin Hujr As Sa'di telah menceritakan kepada 

kami Abdullah bin Aburrahman bin Yazid bin Jabir dan Al Walid bin 

Muslim, berkata Ibnu Hujr: Hadits salah satunya membaur pada hadits yang 

lain. Dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dengan sanad ini seperti yang 

telah kami sebutkan, tapi ia menambahkan setelah sabda beliau: "Tadi disini 

ada airnya, " "Mereka berjalan hingga sampai gunung khamar, gunung Baitul 

Maqdis, mereka berkata: 'Kita telah membunuh orang-orang yang ada di 

bumi, ayo kita bunuh yang ada di langit.' Mereka pun melesakkan panah 

mereka ke langit lalu Allah membalikkan panah mereka bermerah darah." 

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hujr: "Sesungguhnya Aku telah menurunkan 

hamba-hambaKu, tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka." 
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