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TEKS HADITS 

 

 أَنَوُ " :َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّللَُ  َصَلى اّللَِ  َرُسولِ  َعنِ  ،َعْنوُ  اّللَُ  َرِضيَ  ُىَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 

 ،ِديَنار   أَْلفَ  ُيْسِلَفوُ  َأنْ  ِإْسرَائِيلَ  َبِن  بَ ْعضَ  َسَألَ  ،ِإْسَرائِيلَ  َبِن  ِمنْ  َرُجًل  ذََكرَ 

 فَْأِتِن  :قَالَ  ،َشِهيًدا ِِبّللَِ  َكَفى :فَ َقالَ  ،ُأْشِهُدُىمْ  ِِبلشَُّهَداءِ  اْئِتِن  :فَ َقالَ 

 َأَجل   ِإَل  ِإلَْيوِ  َفَدفَ َعَها ،َصَدْقتَ  :قَالَ  ،َكِفيًل  ِِبّللَِ  َكَفى :قَالَ  ،ِِبْلَكِفيلِ 

 َعَلْيوِ  يَ ْقَدمُ  يَ رَْكبُ َها َمرَْكًبا اْلَتَمسَ  ثَُ  ،َحاَجَتوُ  َضىفَ قَ  اْلَبْحرِ  ِف  َفَخرَجَ  ،ُمَسمًّى

دْ  فَ َلمْ  ،َأَجَلوُ  اَلِذي ِلْْلََجلِ   أَْلفَ  ِفيَها فََأْدَخلَ  فَ نَ َقَرَىا ،َخَشَبةً  فََأَخذَ  َمرَْكًبا َيَِ

 ،اْلَبْحرِ  ِإَل  ِِبَا أََتى ثَُ  ،َمْوِضَعَها َزَججَ  ثَُ  ،َصاِحِبوِ  ِإَل  ِمْنوُ  َوَصِحيَفةً  ِديَنار  

 ،َكِفيَل  َفَسأََلِن  ِديَنار   أَْلفَ  ُفَلنً  َتَسَلْفتُ  ُكْنتُ  َأّنِ  تَ ْعَلمُ  ِإَنكَ  الَلُهمَ  :فَ َقالَ 

 ِِبّللَِ  َكَفى :فَ ُقْلتُ  ،َشِهيًدا َوَسأََلِن  ِبكَ  فَ َرِضيَ  ،َكِفيًل  ِِبّللَِ  َكَفى :فَ ُقْلتُ 

 فَ َلمْ  لَوُ  اَلِذي ِإلَْيوِ  أَبْ َعثُ  َمرَْكًبا َأِجدَ  َأنْ  َجَهْدتُ  َوَأّنِ  ،ِبكَ  فَ َرِضيَ  َشِهيًدا

 اْنَصَرفَ  ثَُ  ،ِفيوِ  َوَلََتْ  َحَّت  ،اْلَبْحرِ  ِف  ِِبَا فَ َرَمى َأْستَ ْوِدُعَكَها َوِإّنِ  ،أَْقِدرْ 



 َأْسَلَفوُ  َكانَ  اَلِذي الَرُجلُ  َفَخرَجَ  ،بَ َلِدهِ  ِإَل  جُ ََيْرُ  َمرَْكًبا يَ ْلَتِمسُ  َذِلكَ  ِف  َوُىوَ 

 ِِلَْىِلوِ  فََأَخَذَىا اْلَمالُ  ِفيَها اَلِت  ِِبْلََْشَبةِ  فَِإَذا ،ِبَالِوِ  َجاءَ  َقدْ  َمرَْكًبا َلَعلَ  ،يَ ْنظُرُ 

 فَأََتى َأْسَلَفوُ  َكانَ  اَلِذي َقِدمَ  ثَُ  ،َوالَصِحيَفةَ  اْلَمالَ  َوَجدَ  َنَشَرَىا فَ َلَما ،َحطًَبا

 ،ِبَاِلكَ  ِِلتَِيكَ  َمرَْكب   طََلبِ  ِف  َجاِىًدا زِْلتُ  َما َواّللَِ  :فَ َقالَ  ،ِديَنار   ِِبِْلَْلفِ 

 ؟ِبَشْيء   ِإَلَ  بَ َعْثتَ  ُكْنتَ  َىلْ  :قَالَ  ،ِفيوِ  أَتَ ْيتُ  اَلِذي قَ ْبلَ  َمرَْكًبا َوَجْدتُ  َفَما

 أََدى َقدْ  اّللََ  فَِإنَ  :قَالَ  ،ِفيوِ  ِجْئتُ  اَلِذي قَ ْبلَ  َمرَْكًبا َأِجدْ  لَْ  َأّنِ  ُأْخِبُكَ  :قَالَ 

 ."رَاِشًدا الدِّيَنارِ  ِِبِْلَْلفِ  فَاْنَصِرفْ  ،اْلََْشَبةِ  ِف  بَ َعْثتَ  اَلِذي َعْنكَ 

 

TERJEMAH HADITS 

 

Al-lmam Bukhori rahimahullah dalam kitab Shohih-nya 

telah mengkisahkan dengan sanadnya dari sahabat Abu 

Huroiroh radhiyallahu ‘anhu ia berkata bahwasanya 

Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: 

Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari bani Isro'il 

meminjam kepada temannya uang seribu dinar. Maka 

pemilik uang (yang dimintai pinjarman) mengatakan: 



"Datangkan kepadaku para saksi yang akan kujadikan 

sebagai saksi!" Peminjam menjawab: "Cukuplah Alloh 

sebagai saksinya. "Pemilik uang berkata: "Datangkan 

kepadaku orang yang menanggungnya!" Peminjam 

menjawab: "Cukuplah Alloh sebagai penanggungnya." 

Pemilik uang berkata: "Engkau benar." Lalu pemilik uang 

memberikan (pijaman itu) kepadanya dengan tempo 

tertentu, lalu si peminjam beranjak ke laut untuk 

menyelesaikan urusannya. 

Tatkala sudah jatuh tempo untuk membayarnya, si 

peminjam mencari-cari kapal yang datang (untuk pulang ke 

negerinya, red.) agar ia bisa membayar hutangnya tersebut. 

Akan tetapi, ia tidak mendapatkannya. Kemudian ia 

mengambil sepotong kayu, melubanginya, serta 

memasukkan uang seribu dinar ke dalamnya beserta secarik 

kertas (yang ia tulis) untuk saudaranya (pemberi pinjaman), 

lantas ia menutup kembali lubang tersebut dan pergi ke tepi 

laut seraya mengatakan:"Ya Alloh, sesungguhnya Engkau 

tahu bahwa dulu aku telah meminjam uang seribu dinar 

kepada si fulan, kemudian ia memintaku mendatangkan 

seorang penanggung lalu aku katakan cukuplah Alloh sebagai 

penanggungnya maka ia pun ridho dengan-Mu, dan juga ia 

meminta untuk didatangkan seorang saksi maka aku katakan 

pula cukuplah Alloh sebagai saksinya maka ia pun ridho 

dengan-Mu, dan sungguh aku telah berusaha mencari kapal 

agar aku dapat mengirimkan sesuatu yang menjadi haknya 



tersebut. Akan tetapi, aku tidak mendapatinya, maka aku 

titipkan uang barang ini kepada-Mu." Kemudian ia 

melemparkan kayu tersebut ke lautan, kayu tersebut pun 

lenyap dari pandangannya. Kemudian ia beranjak dari 

tempat itu dan ia masih terus mencari-cari kapal yang 

datang ke negerinya. 

Maka keluarlah laki-laki yang dulu meminjamkan 

uangnya, ia menunggu kalau-kalau ada kapal yang datang 

dan membawa hartanya tersebut. Tiba-tiba ia melihat 

sepotong kayu, kemudian ia mengambil dan membawanya 

pulang sebagai kayu bakar. Tatkala membelahnya, ternyata 

ia menemukan uang seribu dinar dan sepucuk surat 

(untuknya). 

Setelah itu, datanglah orang yang dulu pernah meminjam 

uang kepadanya, dengan membawa uang seribu dinar untuk 

dibayarkan kepadanya. Si peminjam berkata: "Demi Alloh, 

aku selalu berusaha mencari kapal agar aku bisa 

menemuimu dan melunasi hutangku, namun aku tidak 

pernah menjumpainya kecuali waktu ini." Pemberi pinjaman 

menjawab: "Bukankah engkau dulu pernah mengirimkan 

sesuatu kepadaku?" Peminjam menjawab: "Aku telah 

kabarkan kepadamu bahwa aku tidak pernah mendapatkan 

satu kapal pun sebelum ini." Pemberi pinjaman menjawab: 

"Sesungguhnya Alloh telah menyam-paikan apa yang telah 

engkau kirimkan kepadaku lewat kayu tersebut." Kemudian 

si peminjam pergi dan membawa kem-bali uang seribu dinar 



dengan hati yang lega. (HR. Bukhori dalam Kitab al-Kafalah 

bab "al-Kafalah fil Qord wad Duyun bil Abdan wa Ghoirihi": 

2290) 

 

MUTIARA KISAH 

 

Dari kisah menarik diatas dapat dipetik beberapa faedah 

di antaranya: 

1.  Buah kejujuran 

Jujur berarti bersesuaiannya antara apa yang dikabarkan 

dengan kenyataan, sedangkan dusta adalah tidak 

bersesuaiannya antara kabar dengan kenyataan. (Lihat 

Taudhihul Ahkam 7/480) 

Berkata ar-Roghib rahimahullah: "Asal sebuah kejujuran 

adalah pada perkataan, baik dalam konteks lampau atau 

masa akan datang, baik berupa janji atau yang selainnya. 

Sedang makna jujur adalah bersesuaiannya perkataan 

dengan apa yang ia sembunyikan dan dengan apa yang ia 

kabarkan; bila syarat ini hilang, maka ia tidak disebut 

sebagai seorang yang jujur...." (Fathul Bari 10/623) 

Kejujuran merupakan sebuah hal yang sangat bernilai 

namun sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Mereka 

menganggap jika seseorang berbuat jujur akan merugikan 



urusan dunianya, tentu saja ini adalah sebuah persepsi 

keliru. Alloh ‘Azza wa Jalla berfirman: 

 الَصاِدِقيَ  َمعَ  وَُكونُواْ  اّللَّ  اتَ ُقواْ  آَمُنواْ  اَلِذينَ  أَي َُّها يَ 

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Alloh 

dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. 

(QS. at-Taubah[9]:119) 

Berkata al-lmam al-Qurthubi rahimahullah: "Dan perintah 

ini, yaitu perintah untuk bersama orang-orang yang benar 

dan jujur adalah sangat tepat, setelah Alloh menyebutkan -

pada ayat sebelumnya- tentang kisah tiga orang sahabat1 

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (yang tertinggal dalam 

perang Tabuk2), dimana kejujuran hati-hati mereka sangat 

bermanfaat bagi diri mereka, yang dengan itu mereka 

                                                           
1  Mereka adalah sahabat Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan 

Maroroh bin Robi' radhiyallahu ‘anhum. 

2  Perang Tabuk adalah peperangan yang terjadi pada tahun ke-9 

Hijriyyah tatkala Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam memerangi 

bangsa Romawi yang beragama Nasrani selama 20 hari. Akan tetapi, 

Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam tidak melihat adanya 

perlawanan dari mereka, sehingga beliau kembali. Peperangan ini 

terjadi pada waktu musim panas tatkala tengah ranum-ranumnya 

buah-buahan dan kurma, maka orang-orang munafik lebih 

mendahulukan dunianya daripada akhiratnya, sehingga mereka 

tertinggal dan kembali bernaung menikmati buah-buahan dan kurma, 

terbebas dari kesulitan dan kepayahan. Wal 'iyadzu billah. 



terbebas dari perangai orang-orang munafik." (Tafsir al-

Qurthubi 8/183)  

Berkata al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani rahimahullah: 

"Dan adalah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ‘anhu 

mengatakan sendiri dalam kisahnya: "Tidaklah Alloh 

mengaruniakan kepadaku suatu nikmat yang lebih agung 

setelah Alloh memberikan hidayah kepadaku berupa Islam 

melebihi (nikmat) kejujuran, aku tidak berbuat dusta hingga 

aku binasa sebagaimana bina sanya orang-orang yang telah 

berbuat kedustaan." (Fathul Bari 10/622) 

Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

ْدقِ  َعَلْيُكمْ  ْدقَ  فَِإنَ  ِِبلصِّ  اَْلََنةِ  ِإَل  يَ ْهِدي اْلِبَ  َوِإنَ  اْلِبِّ  ِإَل  يَ ْهِدي الصِّ

ْدقَ  َويَ َتَحَرى َيْصُدقُ  الَرُجلُ  يَ َزالُ  َوَما  ِصدِّيًقا اّللَِ  ِعْندَ  يُْكَتبَ  َحَّت  الصِّ

 يَ ْهِدي اْلُفُجورَ  َوِإنَ  اْلُفُجورِ  ِإَل  يَ ْهِدي اْلَكِذبَ  فَِإنَ  َواْلَكِذبَ  َوِإَيُكمْ 

 اّللَِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحَّت  اْلَكِذبَ  َويَ َتَحَرى َيْكِذبُ  الَرُجلُ  يَ زَالُ  َوَما الَنارِ  ِإَل 

 َكَذاِبً 

"Wajib atas kalian berbuat jujur, karena kejujuran 

membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan 

membawa kepada surga, dan senantiasa seseorang 

berbuat jujur dan selalu mencari kejujuran, hingga 



dicatat di sisi Alloh sebagai seorang yang jujur. Dan 

jauhilah oleh kalian pebuatan dusta, karena kedu-staan 

akan membawa kepada perbuatan fajir, dan kefajiran 

akan membawa kepada neraka, dan senantiasa 

seseorang berbuat dusta serta selalu mencari kedustaan 

hingga dicatat di sisi Alloh sebagai seorang yang 

pendusta." (HR. Muslim: 2607) 

Berkata al-lmam Nawawi rahimahullah: "Para ulama 

mengatakan bahwa di dalam hadist ini ada anjuran untuk 

selalu berusaha berbuat jujur dan hendaklah hal itu menjadi 

tujuan dan perhatiannya; dan juga didalamnya ada ancaman 

keras terhadap perbuatan dusta dan kebiasaan 

menggampangkan kedustaan, karena seorang jika 

menggampangkan kedustaan maka dia akan sering berdusta, 

sehingga ia menjadi dikenal dengan hal itu. (Lihat Fathul 

Bari: 10/624) 

2. Bolehnya menceritakan kisah bani Isro'il dan orang-orang 

selain mereka, berupa keajaiban-keajaiban, sebagai 

bentuk nasehat dan teladan bagi orang-orang setelahnya. 

3.  Bolehnya mengambil seorang saksi dan penanggung 

dalam urusan hutang-piutang, bolehnya hutang dalam 

jangka waktu tertentu, serta wajibnya seseorang untuk 

melunasi hutangnya bila telah jatuh tempo 

pengembaliannya. 



4. Keutamaan bertawakkal kepada Alloh ‘Azza wa 

Jalla,  

Dan barangsiapa bertawakkal kepada Alloh dengan 

sebenar-benar tawakkal, maka Alloh ‘Azza wa Jalla akan 

memberi jaminan berupa pertolongan dan ma'unah-Nya. 

Bahkan Rosululloh shallallahu ‘alaihi wasallam pernah 

bersabda:  

 تَ ْغُدو الطَي ْرَ  يَ ْرُزقُ  َكَما َلَرَزَقُكمْ  تَ وَكُِّلوِ  َحقَ  اّللَِ  َعَلى تَ وََكْلُتمْ  أََنُكمْ  َلوْ 

 ِبطَانً  َوتَ ُروحُ  ِِخَاًصا

"Seandainya kalian bertawakkal kepada Alloh dengan 

sebaik-baik tawakkal, maka Alloh akan membehkan 

rezeki kepada kalian sebagaimana Alloh memberi rezeki 

kepada seekor burung, dia pergi pada waktu pagi dengan 

keadaan lapar dan pulang pada waktu sore dengan perut 

kenyang." (HR. Ahmad 1/30, Tirmidzi: 2340, Ibnu Majah: 

4164 dan dishohihkan oleh al-Albani dalam ash-

Shohihah: 310) 

Akan tetapi, seseorang wajib mengambil sebab agar 

terwujud keinginannya tersebut, tidak hanya berpangku 

tangan tanpa usaha. Lihatlah laki-laki tersebut, dia berusaha 

dengan melubangi kayu dan menutupnya kembali, lalu 

mengirimkannya dengan harapan hal itu akan sampai kepada 

pemiliknya. 



Berkata Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin 

rahimahullah: "Apabila engkau bertawakkal kepada Alloh 

dengan sebenar-benar tawakkal, maka haruslah engkau 

sertai melakukan sebab-sebab yang disyari'atkan oleh Alloh 

dalam mencari rezeki dengan cara yang halal, baik dengan 

cara bertani, berdagang, bekerja, atau dengan sebab-sebab 

yang lainnya. Carilah rezeki dengan tetap bersandar kepada 

Alloh, maka Alloh akan memudahkan rezeki-Nya bagimu." 

Wallohu A'lam bish-showab.[] 

Maroji':  

1. Fathul Bari oleh Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqolani,  

2. Syarh Shohih Muslim oleh Imam an-Nawawi,  

3. Syarh Riyadhush Sholihin oleh Syaikh Muhammad bin 

Sholih al-Utsaimin,  

4. Taudhihul Ahkam oleh Syaikh Abdurrohman Ali Bassam,  

5. dan lain-lain. 


