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Imam Al-Qurthuby rahimahullah berkata dalam tafsir ayat ini:
ٌ ﺳ
{ِﺻﻴﺪ
ِ َﻂ ذِ َراﻋَﻴْﻪِ ﺑِﺎﻟْﻮ
ِ }وَﻛَﻠْﺒُﻬُﻢ ﺑَﺎ
“Dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di muka gua”. ( QS. Al-Kahﬁ 18)
“Jika ada sebagian anjing terkadang bisa meraih derajat yang tinggi ini karena bersahabat
dan bergaul dengan orang-orang shalih dan wali-wali, sehingga Allah mengkabarkan hal itu di
kitab-Nya, maka bagaimana dengan kaum mukminin yang bertauhid yang bergaul dan
mencintai wali-wali dan orang-orang shalih.
Bahkan dalam ayat ini ada hiburan dan ketentraman bagi kaum mukminin yang memiliki
kekurangan yang jauh dari derajat kesempurnaan, yang mencintai Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam.”
Dan demikian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir ayat ini:
“Maka anjing mereka ini mendapatkan barakahnya mereka, ia mengalami seperti yang
mereka alami, seperti tidur dalam keadaan begitu, maka ini adalah faedah bersahabat
dengan orang-orang baik. Maka anjing ini menjadi disebut-sebut, dikabarkan (dalam AlQuran) dan memiliki kedudukan. Dikatakan, kalau anjing ini adalah anjing pemburu milik
salah seorang dari mereka. Ada yang mengatakan itu adalah anjing tukang masaknya Raja,
dan dia mencocoki mereka dalam agama, maka anjingnya menemaninya. wallahu a’lamu.”
***
Sumber: http://tinyurl.com/jung5h5
ﺗﺸﺮف ﻛﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻪ ﻟﻠﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
: ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﻬﺬه اﻷﻳﺔ-رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ-ﻗﺎل اﻷﻣﺎم اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
ٌ ﺳ
ِﺻﻴﺪ
ِ َﻂ ذِ َراﻋَﻴْﻪِ ﺑِﺎﻟْﻮ
ِ }}وَﻛَﻠْﺒُﻬُﻢ ﺑَﺎ
(( إذا ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼب ﻗﺪ ﻧﺎل ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﺼﺤﺒﺘﻪ وﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻪ اﻟﺼﻠﺤﺎء واﻷوﻟﻴﺎء ﺣﺘﻰ أﺧﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ ﻓﻤﺎ ﻇﻨﻚ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﻴﻦ اﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻟﻸوﻟﻴﺎء واﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا ﺗﺴﻠﻴﺔ وأﻧﺲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
 اﻟﻤﺤﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وآﻟﻪ ﺧﻴﺮ آل،)) اﻟﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﻋﻦ درﺟﺎت اﻟﻜﻤﺎل.
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:ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ-رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ-وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻷﻣﺎم اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ
)) وﺷﻤﻠﺖ ﻛﻠﺒﻬﻢ ﺑﺮﻛﺘﻬﻢ
ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎل
 وﻗﺪ ﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻛﻠﺐ ﺻﻴﺪ ﻷﺣﺪﻫﻢ وﻫﻮ اﻷﺷﺒﻪ, وﺷﺄن, وﺧﺒﺮ, ذﻛﺮ, ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎر ﻟﻬﺬا اﻟﻜﻠﺐ,وﻫﺬا ﻓﺎﺋﺪة ﺻﺤﺒﺔ اﻷﺧﻴﺎر
 وﻗﺪ ﻛﺎن واﻓﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺼﺤﺒﻪ ﻛﻠﺒﻪ ﻓﺎﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ,)) وﻗﻴﻞ ﻛﻠﺐ ﻃﺒﺎخ اﻟﻤﻠﻚ.
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