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Bab 1

“ Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang 
beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada 

mereka petunjuk. ” (QS. al-Kahfi: 13).

 Anjing
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2 Al Quran dan Sains Bercerita Tentang Binatang

Coba  buka peta  dunia dan cari muara sungai Tarsus. Kalian 
akan menemu kan sebuah kota tua  bernama Tarsus atau 

dulu  dinamai Afsus.  Kota kecil di laut tengah ini  usianya sudah  
tua dan pernah mengalamai  berbagai  masa pemerintahan  
raja-raja  kuno. Salah satu  raja yang yang pernah me merintah 
negeri ini adalah  seorang raja yang bernama Dikyanus.

Seperti Firaun yang sombong dan Namruz yang angkuh, 
Dikyanus me nganggap dirinya sebagai Tuhan dan harus 
disembah oleh rakyatnya.  Namun  ternyata tidak semua 
orang mau menuruti  keinginan raja  yang  lupa diri  ini.  

Dikyanus  mempunyai 6 orang menteri  yang shalih  dan 
takut kepada Allah.  Mereka adalah Katunus, Bairunus, 
Danimus, Yatbunus, Martunus, dam Kholus.   Mereka memilih  
untuk meninggalkan istana  daripada  harus menyembah Dik-
yanus.  Selain itu  mereka  juga harus menyelamatkan diri  
sebelum Dikyanus  tahu  kalau mereka  mebangkang  keinginan 
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raja itu. Akhirnya pada satu hari mereka  pergi  meninggalkan 
istana. 

Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang penggembala 
bernama Yamlikho. Rupanya  penggembala ini  juga mencintai Allah 
dan ingin ikut ber sama ke-6  menteri  yang masih muda ini.

“Bawalah aku bersama kalian.  Aku pun ingin  menyembah Allah 
seperti  yang kalian lakukan,” pinta  Yamlikho,  begitu nama  gembala  
itu.

Keenam pemuda  itu sesungguhnya tidak keberatan  kalau 
Yamlikho  ikut. Namun ketika mellihat ada seekor anjing hitam yang  
ikut  bersama Yamlikho, mereka  menjadi resah.  

“Jangan-jangan anjing itu akan membocorkan keberadaan kita,” 
kata salah seorang dari mereka.

“Kalau begitu,  suruhlah  Yamlikho  mengusir anjing hitam itu. 
Halau saja  ia dengan batu.”

Sebelum mereka mengusirnya, tiba-tiba anjing itu berkata. “Wa  hai  
manusia,  mengapa kalian ingin mengusirku? Tidak tahukah kalian 
ka lau aku juga  me nyembah Allah dan aku bersaksi sesungguhnya 
tidak ada Tuhan me  lain kan Allah. Biarkan aku pergi bersama kalian. 
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Aku  akan menjaga kalian  agar tidak ada musuh yang mendekati 
kalian.  Dan itu adalah salah satu caraku  be r ibadah pada Allah.”

Akhirnya keenam menteri  dan gembala itu pergi menari tempat 
persembunyian yang aman. Allah menunjukkan jalan  kepada  mereka  
untuk bersembunyi di sebuah  gua.  Sementara  ketujuh pemuda ini 
tertidur sampai 309 tahun, Qithmir, begitu nama  anjing hitam itu  
yang ikut bersama mereka berjaga di depan gua.  Mereka tertidur 
selama ratusan tahun dan terbebas dari kejaran raja Dikyanus.

309 tahun kemudian, mereka terbangun dan mendapati  kedaaan 
di sekitarnya sudah berubah. Tidak ada orang  yang mereka kenali 
selama di perjalanan dan mereka sudah menjumpai penduduk negeri  
Afsus  sudah  menjadi hamba Allah  yang shalih dan shalihah.

Dengan segala  mujizat dan  keanehan  yang sudah mereka  
alami,ke-7 pe muda  ini lalu memohon kepada Allah  untuk mencabut  
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nyawa mereka.Allah pun mengabulkan doa  mereka dan mengutus 
malaikat Izrail  untuk mencabut  nyawa  mereka. Bersama mereka,  
Qithmir  sang anjing yang  ikut  menyelamatkan diri  itu dijamin 
Allah akan menjadi penghuni  surga.

Penciuman Anjing Yang Tajam
Anjing dikenal sebagai hewan yang mempunyai  indera penciuman 

yang tajam. Coba kalau  kalian pernah melihat  berita di tv atau film.
Tentu  kalian per nah  melihat  anjing  pelacak yang sudah terlatih  

untuk melacak jejak penjahat atau korban. Pernahkah terpikir  oleh 
kalian, mengapa anjing yang dilatih untuk  me lakukan ini, bukan 
hewan lainnya? 

Anjing mempunyai kemampuan mengendus dengan hidungnya  
yang luar biasa. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa  menggunakan 
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