
KISAH MANUSIA TIDAK JUJUR LAGI TAMAK 

 

Jarir bin Laits dalam buku Al-Ilajul Qur’ani, menyampaikan riwayat tentang anak manusia yang 

sangat tamak : 

 

SUATU WAKTU seorang pria menemani Nabi Isa As. Mereka berdua berhenti di tepi sungai. Kala itu 

ada tiga roti, mereka makan dua roti, sehingga tersisa satu roti. 

 

Kemudian Nabi Isa menuju sungai untuk minum, ketika kembali Beliau melihat sisa rotinya sudah 

tidak ada.  

Beliau bertanya. 

“Siapa yang mengambil roti itu?”  

Lelaki itu menjawab. “Tidak tahu.” 

Mereka pergi lagi, kala melihat seekor rusa, Nabi Isa memanggilnya lalu nyeembelih dan 

memanggangnya. 

Selanjutnya Nabi Isa berkata kepada rusa yang telah dipanggannya tadi. 

“Bangkitlah dengan izin Allah.” 

Kemudian rusa itu bangkit dan Beliau berkata kepada lelaki itu.  

“Aku bertanya kepadamu demi Dzat yang memperlihatkan ayat ini kepadamu, siapa yang mengambil 

roti itu?”  

Lelaki itu kembali menjawab. "Tidak tahu.” 

Keduanya pergi lagi dan berhenti di sebuah danau. 

Nabi Isa menggandeng tangan lelaki itu dan mereka berdua berjalan di atas air, dan tidak tenggelam. 

Setiba di seberang danau, Nabi Isa bertanya. 

“Aku bertanya kepadamu demi Dzat yang memperlihatkan ayat ini kepadamu, siapa yang mengambil 

roti itu?”  

Ia tetap menjawab, “Tidak tahu.” 

Keduanya kembali pergi dan berhenti di suatu dataran. Nabi Isa lalu mengumpulkan tanah kemudian 

berkata, “Jadilah emas dengan izin Allah.” 

Maka tanah dan debu itu berubah menjadi emas. Nabi Isa pun membaginya tiga bagian. “Sepertiga 

untukku, sepertiga untukmu, dan sepertiga lagi untuk yang mengambil roti.” 

Lelalki itu sontak berkata, “Akulah orang yang mengambil roti itu.” Mengetahui itu, Nabi Isa berkata, 

“Ambillah emuanya untukmu.” 



Nabi Isa dan lelaki itu pun berpisah. Lelaki itu pergi sendirian dan ketemu dua orang di sebuah 

padang passir. 

Melihat emas yang cukup banyak dua lelaki itu bermaksud merampasnya. Namun dengan cerdik 

lelaki yang membawa emas berkata. 

“Kita bagi tiga saja, dan sekarang satu orang ke pasar membeli makanan.” 

Satu orang pun bergegas ke pasar. Tidak lama lelaki yang membawa emas itu berkata kepada lelaki 

yang menungguinya. 

"Untuk apa membagi emasnya dengan dia, lebih baik untuk kita berdua saja, nanti kalau dia datang 

kita bunuh saja orang itu." 

Sementara yang ke pasar berpikir. 

"Buat apa dibagi tiga. Lebih baik kuracuni saja makanan ini lalu kubunuh mereka berdua." 

Setelah bertemu, kedua lelaki itu langsung membunuh lelaki yang membawa makanan dari pasar. 

Kemudian keduanya memakan makanan yang telah diracun, sehingga semua mati. Tinggallah emas 

itu tergeletak di padang pasir. 

Kemudian Nabi Isa melintas di tempat itu dan berkata kepada para sahabatnya, "Inilah dunia, maka 

waspadalah kalian terhadap harta.” 

________ 

wassalam - wachid 

(Yayasan Baitul Hidayah Baru) 


