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الفصل الول: تعريف العلم

(Bagian 1)

DEFINISI ILMU

Secara Etimologi (Bahasa)
Ilmu adalah antonim (lawan kata) dari jahl (kebodohan). Ilmu adalah pengetahuan secara pasti 
tentang suatu obyek sesuai dengan kenyataannya.

Secara Terminologi (Istilah)
Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan terhadap sesuatu dan merupakan lawan 
kata dari al-jahl (kebodohan). Sebagian mereka mengatakan bahwa ilmu adalah suatu kata yang 
terlalu jelas untuk didefinisikan.

Ilmu yang kita maksudkan adalah ilmu syari'at, yaitu ilmu yang Allah turunkan pada Rasul-Nya berupa 
keterangan-keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang dipuji dan disanjung adalah ilmu wahyu (yang 
Allah turunkan kepada Rasul-Nya), sebatas pada ilmu yang Allah turunkan saja. Nabi shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda,

م!ن� ي�ر�د� ال$ ب�ه� خ!ي�ر�ا ي�ف�ق�ه�ه� ف�ي الد�ي�ن�
"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Allah akan pahamkan dia dalam agama."1

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 إن ال(ع�ل+م!اء$ و!ر!ث�ة+ ا(ل6ن�ب�ي!اء�، إ�ن9 ا(ل6ن�ب�يا�ء6 ل�م� ي�و!ر�ث+و�ا د�ي�نا�ر�ا و!ل� د�ر�ه!ما2 إ�ن-م!ا و!ر-ث+و�ا ال(ع�ل(م! ف�م!ن�
أ�خ!ذ� ب�ه� ف�ق�د� أ�خ!ذ� ب�ح!ظ? و!اف�ر<

"Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar tidak 
pula dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barangsiapa yang mengambilnya, dia telah 
memperoleh bagian yang melimpah."2

Telah dimaklumi bahwa yang diwariskan oleh para Nabi hanyalah ilmu syari'at Allah bukan yang lain. 
Para Nabi tidak memberikan warisan kepada manusia berupa ilmu perindustrian ataupun yang 
berhubungan dengan ilmu tersebut.

Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala datang di kota Madinah, menjumpai manusia melakukan 
proses penyerbukan pada pohon-pohon kurma. Beliau berkata dengan suatu ucapan ketika melihat 
betapa payahnya mereka, yaitu tentang tidak perlunya melakukan penyerbukan terhadap pohon-pohon 
tersebut, maka mereka pun melaksanakan (apa yang beliau katakan). Mereka pun meninggalkan 
proses penyerbukan yang sebelumnya mereka lakukan. Akibatnya pohon-pohon kurma itu rusak. 
Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada mereka,

أنتم أعلم بشؤون دنياكم
"Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian."3

Andaikata ilmu tersebut adalah ilmu yang terpuji maka tentunya Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam 
adalah orang yang paling tahu tentang ilmu lersebut. Sebab Nabi adalah orang yang paling banyak 
disanjung dengan ilmu dan amalannya. Jika demikian halnya, maka ilmu syari'at adalah ilmu yang 
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terpuji dan bagi orang yang menguasai dan mengamalkan akan mendapatkan sanjungan.

Namun dengan pernyataan tersebut saya tidak memungkiri bahwa boleh jadi dalam ilmu ilmu tersebut 
memiliki dua sisi: Apabila llmu llmu tersebut menopang ketaatan kepada Allah dan untuk menolong 
agama-Nya serta manusia pun dapat menimba manfaat dari ilmu-ilmu tersebut, maka ilmu-ilmu 
tersebut merupakan suatu kebaikan dan kemaslahatan.

Boleh jadi mempelajari ilmu-ilmu tersebut hukumnya wajib dalam keadaan tertentu (yaitu) bila perkara 
tersebut masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta’ala,

و!أ�ع�د�Lوا ل�ه�م� م!ا اس�ت!ط�ع�ت�م� م�ن� ق+و!Lة< و!م�ن� ر�ب!اط� ال(خ!ي�ل�
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-
kuda yang ditambat untuk berperang." (Al-Anfal: 60)

Banyak di antara ulama yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu perindustrian hukumnya fardhu 
kifayah. Karena manusia membutuhkan perabotan yang mereka gunakan untuk memasak, minum dan 
perkara-perkara lain yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia.

Sekiranya tidak ada orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan industri tadi, maka mempelajari 
perkara-perkara tersebut hukumnya menjadi fardhu kifayah. Dan ini bahasan yang menjadi polemik di 
kalangan para ulama.

Bagaimana pun juga saya ingin mengatakan bahwa ilmu yang dipuji adalah ilmu syari'at, yaitu 
pemahaman terhadap Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 
selain ilmu syari'at boleh jadi ilmu-ilmu tersebut merupakan perantara pada kebaikan atau pun 
perantara kepada kejelekan. Maka hukum dari ilmu-ilmu tersebut tergantung dari masalah penggunaan 
akhimya.

____________
Footnote:

1 HR. Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi Bab: Man Yuridillahu bihi Khairan dan Muslim dalam Kitabuz Zakat 
Bab: ‘An-nahyu ‘anil Mas'alati.

2 HR. Abu Dawud dalam Kitabul Ilmi Bab: Al-Hatsu 'alal Thalabul 'Ilmi (Anjuran Untuk Menuntut Ilmu) 
dan At-Tirmidzi dalam Kitabul Ilmi Bab: Maa Jaa fi Fadlil Fiqhi 'alal 'Ibadati.

3 HR. Muslim dalam Kitabul Fadhail Bab: Wujubu Imtisali Maqalahu Syar 'an Duna Man Dzakarahu 
Shallallahu ’alaihi wa Sallam min Ma’ayisyid Dunya 'ala Sabilir Ra'yi.
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الفصل الثان: فضائل العلم

(Bagian 2)

KEUTAMAAN-KEUTAMAAN ILMU

Allah subhanahu wa ta’ala dan As-Sunnah Al-Muthaharah telah memuji ilmu dan ahlinya. Dan Allah 
subhanahu wa ta’ala juga telah memberi motivasi kepada hamba-Nya untuk berilmu dan berbekal 
dengan ilmu. Ilmu syari'at termasuk amalan shalih, amalan ibadah yang paling utama dan paling 
mulia, karena ilmu merupakan salah satu jenis jihad di jalan Allah.

Din (agama) Allah subhanahu wa ta’ala ini tegak dengan dua perkara, (1) Ilmu dan bukti-bukti yang 
nyata. (2) Peperangan dan senjata.

Jadi mau tidak mau agama ini tegak dengan dua perkara di atas. Tidak mungkin agama Allah tegak 
dan tampil kecuali dengan dua perkara tersebut. Perkara pertama harus didahulukan dari perkara 
kedua. Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyerang suatu kaum sampai dakwah 
telah disampaikan kepada mereka. Karenanya ilmu harus didahulukan dari peperangan.

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

أ�م!Lن� ه�و! ق�ان�تX آن!اء6 الل�Lي�ل� س!اج�د�ا و!ق�ائ�م�ا ي!ح�ذ�ر� الخ�ر!ة� و!ي!ر�ج�و ر!ح�م!ة� ر!ب�Lه�
"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu 
malam dengan sujud dan berdiri dalam keadaan dia takut kepada adzab akhirat dan mengharapkan 
rahrnat Tuhannya?" (Az-Zumar: 9)

Pertanyaan di sini haruslah disertai dengan pembandingnya, apakah orang yang berdiri di waktu malam 
dan siang hari seperti orang yang tidak berbuat demikian? Pihak kedua sebagai pihak yang terkalahkan 
dari segi keutamaan tidak disebutkan (dalam ayat di atas), sebab sudah diketahui keadaannya. Jadi 
apakah sama kedudukan orang yang beribadah di waktu malam, sujud atau berdiri dalam keadaan 
takut kepada (adzab) akhirat dengan mengharapkan rahrnat Tuhannya, sama dengan orang yang 
sombong (tidak mau) taat kepada Allah?

Jawabnya: Tidak sama. Orang yang beribadah dengan mengharapkan pahala dari Allah dan takut 
kepada (adzab) akhirat, amalannya itu (dilakukan berdasarkan) ilmu atau timbul dan kebodohan? 
Jawabnya: (Amalannya tersebut) bersumber dan ilmu.

Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

ق+ل( ه!ل( ي!س�ت!و�ي ال�Lذ�ين! ي!ع�ل�م�ون� و!ال�Lذ�ين! ل ي!ع�ل�م�ون� إ�ن!Lم!ا ي!ت!ذ�ك�Lر� أ+ول+و الل(ب!اب�
"Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? 
Sesungguhnya hanya orang- orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran." (Az-Zumar: 9)

Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu, sebagaimana tidak sama orang yang 
hidup dengan orang yang mati, orang yang mendengar dengan orang yang tuli, orang yang melihat 
dengan orang yang buta. Ilmu adalah berkas cahaya, yang dengan cahaya tersebut manusia akan 
memperoleh petunjuk dan mengeluarkannya dari kegelapan. Dengan ilmu Allah meninggikan hamba-
hamba yang dikehendaki-Nya.

ي!ر�ف�ع� الل�Lه� ال�Lذ�ين! آم!ن�وا م�ن�ك+م� و!ال�Lذ�ين! أ+وت�وا ال(ع�ل(م! د!ر!ج!ات<
“Allah akan meninggikan orang orang yang heriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu 
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pengetahuan beberapa derajat." (Al-Mujaadilah: 11)

Oleh karena itu kita dapati bahwa ulama adalah orang-orang yang terpuji. Setiap kali mereka disebut 
(dibicarakan), orang-orang pun memuji mereka. Ini adalah ketinggian yang mereka peroleh di dunia, 
sedangkan di akhirat kelak mereka akan ditinggikan derajatnya sesuai dengan amal yang telah mereka 
kerjakan dan pengamalan ilmu yang telah mereka kuasai. Sesungguhnya hamba yang hakiki adalah 
hamba yang beribadah kepada Tuhannya di atas bashirah (ilmu yang mantap) dan kebenaran yang 
terang. Inilah jalan yang ditempuh Nabi.

 ق+ل( ه!ذ�ه� س!ب�يل�ي أ�د�ع�و إ�ل�ى الل�Lه� ع!ل�ى ب!ص�ي!ة< أ�ن!ا و!م!ن� ات!Lب!ع!ن�ي و!س�ب�ح!ان� الل�Lه� و!م!ا أ�ن!ا م�ن!
ال(م�ش�ر�ك�ي!

"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada 
Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik." 
(Yusuf: 108)

Seseorang yang bersuci (dari kotoran dan najis) dalam keadaan ia mengetahui ilmunya apakah dapat 
disamakan dengan orang yang bersuci lantaran melihat bapak dan ibunya bersuci? Dari dua orang 
tersebut, anakah yang lebih bisa merealisasikan ritual ibadah yang benar?

Manakah yang beramal di atas ilmu, orang yang bersuci karena mengetahui bahwa Allah telah 
memerintahkannya (untuk) bersuci dan bahwa hal tersebut merupakan cara bersuci Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam, lalu dia bersuci dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengikuti Sunnah 
Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam ataukah seseorang yang bersuci karena hal tersebut merupakan 
suatu kebiasaan saja baginya? Jawabnya, tidak disangsikan bahwa orang yang pertama adalah orang 
yang beribadah kepada Allah di atas bashirah (ilmu yang mantap). Lalu apakah sama kualitasnya orang 
yang pertama dan orang yang kedua? Walaupun kedua orang tersebut melakukan amalan yang sama, 
namun satu orang melakukan berlandaskan ilmu dan bashirah dengan mengharapkan pahala Allah 
subhanahu wa ta’ala, karena takut adzab akhirat dan merasa bahwa dia mengikuti Rasul shallallahu 
‘alaihi wa sallam. Kita berhenti sejenak pada point ini, dan saya ingin bertanya, apakah ketika 
berwudhu kita menyadari bahwa kita sedang menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta’ala (yang 
disebutkan) di dalam firman-Nya,

 ي!ا أ�ي�Lه!ا ال�Lذ�ين! آم!ن�وا إ�ذ�ا ق+م�ت�م� إ�ل�ى الص!Lلة� ف�اغ(س�ل+وا و�ج�وه!ك+م� و!أ�ي�د�ي!ك+م� إ�ل�ى ال(م!ر!اف�ق�
و!ام�س!ح�وا ب�ر�ء$وس�ك+م� و!أ�ر�ج�ل�ك+م� إ�ل�ى ال(ك�ع�ب!ي�ن�

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah tanganmu 
sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Al-
Maidah: 6)

Apakah ketika berwudhu seseorang mengingat ayat ini dan ia pun berwudhu dalam rangka 
merealisasikan perintah Allah? Apakah dia merasa ini adalah wudhu seperti yang telah dicontohkan 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ia pun berwudhu dalam rangka mengikuti Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam?

Jawabannya, ya. Semestinya kita menghadirkan hal itu. Atas dasar itu ketika melakukan ritual-ritual 
ibadah, kita hendaknya menjadi orang-orang yang menjalankan perintah Allah, sehingga nilai 
keikhlasan pun dapat terealisasikan dan kita pun menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Kita mengetahui bahwa niat adalah salah satu syarat wudhu, akan tetapi terkadang yang dimaksud 
dengan niat adalah niat amalan (niat sebagai salah satu syarat wudhu). Dan ini adalah bahasan yang 
dikaji dalam bahasan fiqih. Terkadang yang dimaksud dengan niat adalah yang ditujukan kepada siapa 
amalan itu ditujukan. Ketika itu kita wajib berhati-hati terhadap perkara yang agung ini. Yaitu 
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hendaknya kita selalu mengingat (perintah Allah) ketika sedang melaksanakan ritual ibadah, agar nilai 
keikhlasan dapat dicapai. Kita pun hendaknya mengingat bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam; telah mengerjakan amalan tersebut dan kita berusaha mengikuti beliau agar mutaba'ah (sikap 
taat) kepada Rasulullah dapat terwujud pula. Sebab termasuk syarat sah diterimanya suatu amalan 
adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dengan kedua perkara tersebut (ikhlas dan mutaba'ah) maka akan 
terealisasikan syahadat (Tiada Ilah yang berhak di ibadahi kecuali Allah) dan Muhammad adalah 
Rasulullah.

Kita kembali pada pembahasan keutamaan-keutamaan ilmu yang telah dikemukakan tadi. Karena 
dengan ilmu seseorang dapat beribadah kepada Tuhannya dengan bashirah. Dia akan terikat hatinya 
dengan ibadah tersebut dan hatinya pun menjadi terang. Dia mengerjakan amalan lantaran ia 
merupakan ibadah bukan sekedar kebiasaan semata.

Oleh karena itu apabila seseorang melaksanakan shalat dengan cara (yang diajarkan Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam), maka ia akan memperoleh jaminan seperti apa yang telah Allah 
beritakan, bahwa shalatnya akan mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Di antara keutamaan-keutamaan ilmu yang penting adalah sebagai berikut:

1. Ilmu adalah warisan para Nabi

Para Nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barangsiapa 
mengambil ilmu tersebut maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para 
Nabi. Anda sekarang berada di abad ke-15 (hijriyah). Jika anda seorang yang berilmu, berarti anda 
telah mengambil warisan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan hal tersebut termasuk 
keutamaan yang paling besar.

2. Ilmu sifatnya kekal sedangkan harta akan musnah.

Inilah Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau tergolong shahabat Rasulullah yang fakir. Sampai-sampai 
beliau pernah jatuh pingsan lantaran rasa lapar yang dialaminya. Saya akan bertanya kepada kalian 
dengan nama Allah, apakah (nama) Abu Hurairah masih tetap beredar di tengah-tengah manusia pada 
zaman kita sekarang ini ataukah tidak? Jawabannya ya, (nama beliau masih) banyak beredar (disebut).

Abu Hurairah akan mendapatkan pahala disebabkan orang-orang yang mengambil faedah dari hadits-
hadits (yang diriwayatkan darinya). Karena ilmu sifatnya langgeng (kekal) sedangkan harta akan habis, 
maka wajib bagi kalian wahai penuntut ilmu untuk berpegang teguh dengan ilmu.

Dalam sebuah hadits beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 إ�ذ�ا م!ات! ال(إ�ن�س!ان+ ان�ق�ط�ع! ع!م!ل+ه� إ�ل9 م�ن� ث�ل�ث<؛ ص!د!ق�ة< ج!ار�ي!ة<، أ�و� ع�ل(م< ي�ن�ت!ف�ع� ب�ه� أ�و� و!ل�د<
ص!ال�ح< ال9ذ�ي ي!د�ع�و ل�ه�

"Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara yaitu: 
shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendo'akannya."4

3. Pemilik ilmu tidak akan bersusah payah menjaga ilmunya.

Pasalnya jika Allah memberikan karunia ilmu kepadamu, maka ia akan berada di hati, tidak perlu peti, 
kunci, dan lainnya. Ilmu tersebut terjaga di dalam hati dan terjaga pula di dalam jiwanya. Dan pada 
waktu yang sama ia menjagamu karena ia melindungi dari mara bahaya dengan seizin Allah subhanahu 
wa ta’ala. Oleh karena itu ilmu menjagamu, tapi harta benda kamulah yang menjaganya. Kamu harus 
menyimpan harta tersebut di peti-peti dalam keadaan terkunci rapat. Meski demikian engkau belum 
merasa tenang terhadap harta tersebut.

4. Ilmu akan mengantarkan seseorang menjadi saksi terhadap Al-Haq.

Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala, 
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 ش!ه�د! الل�Lه� أ�ن!Lه� ل إ�ل�ه! إ�ل ه�و! و!ال(م!لئ�ك�ة+ و!أ+ول+و ال(ع�ل(م� ق�ائ�م�ا ب�ال(ق�س�ط�
"Allah menyatakan bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Yang menegakkan 
keadilan. Para malaikat & orang-orang yg berilmu (juga menyatakan yang demikian)." (Ali Imran: 18)

Apakah Allah (dalam ayat tersebut) menyebutkan para pemilik harta? Tidak. Sebaliknya yang disebut 
Allah adalah orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Oleh karena itu cukuplah bagi engkau 
untuk berbangga hati, wahai penuntut ilmu, engkau bisa digolongkan ke dalam kelompok orang yang 
bersaksi bagi Allah, bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Dia bersama para malaikat yang 
akan memberikan kesaksian akan keesaan-Nya subhanahu wa ta’ala.

5. Ahli ilmu merupakan salah satu komponen Wulatul Umur (pemerintah) yang Allah perintahkan untuk 
mematuhi mereka.

(Hal itu) dinyatakan dalam firman-Nya,

ي!ا أ�ي�Lه!ا ال�Lذ�ين! آم!ن�وا أ�ط�يع�وا الل�Lه! و!أ�ط�يع�وا الر!Lس�ول� و!أ+ول�ي الم�ر� م�ن�ك+م�
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kalian." 
(An-Nisa': 59)

Wulatul Umur (yang disebutkan) di sini mencakup dalam pengertian penguasa dan pemerintah maupun 
para ulama dan para penuntut ilmu. Cakupan wewenang ulama adalah dalam hal menjabarkan syari'at 
Allah dan mengemban misi dakwah. Sedangkan cakupan wewenang para penguasa adalah dalam 
penerapan syari'at Allah, sekaligus mengharuskan rakyat untuk menjalankannya.

6. Ulama adalah penegak perintah Allah sampai Hari Kiamat.

Hal tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Mua'wiyah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: 
"Saya mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

 من يرد ال به خيا2 يفقهه ف الدين، وإنا أنا قاسم وال يعطي ولن تزال هذه المة
قائمة على أمر ال ل يضرهم من خالفهم حت يأت أمر ال

"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia dalam 
agama. Saya hanyalah seorang pembagi, sedangkan Allah Sang Pemberi. Dan akan senantiasa ada 
pada umat ini kelompok yang tegak di atas perintah Allah, tidak akan merugikan mereka orang-orang 
yang menyelisihinya sampai datang keputusan Allah."5

Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang kelompok tersebut, "Kalau mereka bukan Ahlul Hadits, 
saya tidak tahu lagi siapa mereka."

Al-Qadhi Iyyadh rahimahullah berkata, "Yang dimaksud Imam Ahmad adalah Ahlus Sunnah dan orang-
orang yang meyakini madzhab Ahlul Hadits."

7. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak pernah memotivasi seseorang untuk iri terhadap orang 
lain yang memperoleh nikmat Allah kecuali dalam 2 perkara:

1. Seseorang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya.
2. Seorang pengusaha yang menginfakkan hartanya untuk kepentingan Islam.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ‘anhu dia berkata, Rasuluilah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda,

رجل أتاه ال مال2 فسلطه على هلكته ف الق، ورجل آتاه ال: ل حسد إل ف اثنتي  
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حكمة2 فهو يقضي با ويعلمها
"Tidak ada hasad (iri) kecuali dalam 2 perkara: seseorang yang Allah limpahkan harta kepadanya lalu 
orang tersebut menghabiskan seluruh hartanya dalam kebenaran dan seseorang yang Allah berikan 
hikmah kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya."6

8. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari 
radhiyallahu ‘anhu dari Nabi.

Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

 مثل ما بعثن ال به من الدى والعلم كمثل الغيث الكثي أصاب أرضا فكان منها نقية
 قبلت الاء فأنبتت الكل والعشب الكثي وكانت منها أجادب أمسكت الاء فنفع ال
 با الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنا هي قيعان ل تسك

 ماء ول تنبت كل فذلك مثل من فقه ف دين ال ونفعه ما بعثن ال به فعلم وعلم
ومثل من ل يرفع بذلك رأسا ول يقبل هدى ال الذي أرسلت به

"Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya laksana hujan yang menerpa bumi, 
maka di antara tanah di bumi tersebut ada yang baik, bisa menyerap air dengan hujan tersebut 
tumbuhlah tanam-tanaman yang banyak dan rerumputan. Di antaranya ada tanah yang keras mampu 
menampung air, maka Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan air yang tertampung 
tersebut, mereka dapat meminumnya, mengairi tanah dan bercocok tanam. Kemudian hujan itu 
menerpa tempat lainnya, tempat itu berupa tanah tandus yang tidak bisa menahan air dan tidak pula 
dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itulah perumpamaan orang yang mengerti dan memahami 
dien Allah, diapun dapat memberikan manfaat dari ajaran syari'at yang kubawa, dia mengetahui dan 
mengajarkannya. Begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya terhadap 
ilmu dan petunjuk. Dia tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku bawa."7

9. Ilmu adalah jalan menuju surga.

Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda,

و!م!ن� س!ل�ك! ط�ر�ي�قا2 ي!ل(ت!م�س� ف�ي�ه� ع�ل(ما2 س!ه-ل� ال$ ب�ه� ط�ر�ي�قا2 إ�ل�ى ال(ج!ن-ة�
"Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan 
menuju surga."8

10. Disebutkan dalam hadits (yang diriwayatkan oleh) Mu'awiyah, 

Beliau radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda,

م!ن� ي�ر�د� ال$ ب�ه� خ!ي�ر�ا ي�ف�ق�ه�ه� ف�ي الد�ي�ن�
"Barangsiapa yg Allah kehendaki kebaikan pada dirinya maka Allah akan pahamkan dia dalam agama."

Maksudnya Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang faqih (paham) dalam agama Allah 
subhanahu wa ta’ala. Yang dimaksud dengan pemahaman agama bukan hanya sebatas pemahaman 
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hukum-hukum amaliah yang khusus saja, yang menurut para ulama diistilahkan dengan ilmu fiqih.

Namun (lebih dari itu), yang dimaksud dengan pemahaman agama adalah mencakup ilmu tauhid, ilmu 
ushul fiqih, dan disiplin ilmu lain yang terkait dengan syari'at Allah subhanahu wa ta’ala. Andaikata 
tidak ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah kecuali hadits ini dalam menerangkan 
keutamaan ilmu, niscaya hadits itu cukup untuk mendorong proses penuntutan ilmu syari'at dan 
pemahamannya.

11. Ilmu adalah cahaya yang bisa menerangi seorang hamba.

Sehingga dia dapat mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya dan bagaimana dapat 
berinteraksi dengan orang lain sehingga jejak langkahnya didasari oleh ilmu dan bashirah.

12. Ulama adalah cahaya yang dengan (melalui) mereka manusia dapat memperoleh petunjuk dalam 
perkara agama dan dunia.

Tidak samar bagi kebanyakan orang tentang kisah seorang laki-laki dari Bani Israil yang telah 
membunuh 99 manusia lalu orang itu bertanya tentang orang yang paling berilmu. Kemudian 
ditunjukkan pada seorang ahli ibadah. Lalu ia bertanya kepada ahli ibadah apakah masih ada 
kesempatan bagi dirinya untuk bertaubat? Ahli ibadah itu memandang perbuatan itu sangat besar, 
lantas ia menjawab: tidak. Akhirnya laki-laki tersebut membunuh ahli ibadah tersebut. Maka genaplah 
bilangan orang yang dibunuh menjadi 100 jiwa.

Setelah itu dia pergi menemui seorang ulama, lalu ia bertanya kepadanya. Kemudian ulama tersebut 
mengabarkan kepadanya bahwa masih ada kesempatan untuk bertaubat dan tiada seorang pun yang 
menghalanginya untuk bertaubat. Kemudian ulama itu menunjukkan padanya sebuah negeri yang 
penduduknya adalah orang-orang shalih agar dia menuju negeri tersebut. Maka dia pun keluar, di 
tengah jalan kematian menjemputnya. Kisah ini sudah termasyhur (terkenal).9

Maka lihatlah perbedaan antara seorang ulama dengan seorang yang jahil (bodoh).

13. Sesungguhnya Allah akan meninggikan ahli ilmu (ulama) di akhirat kelak dan di dunia.

Di akhirat Allah akan mengangkat mereka beberapa derajat sesuai dengan dakwah dan amal 
perbuatan yang telah mereka lakukan. Sedangkan di dunia Allah akan meninggikan mereka di antara 
hamba-hambanya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

ي!ر�ف�ع� الل�Lه� ال�Lذ�ين! آم!ن�وا م�ن�ك+م� و!ال�Lذ�ين! أ+وت�وا ال(ع�ل(م! د!ر!ج!ات<
"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (Al-Mujaadilah: 11)

____________
Footnote:

4 HR. Muslim dalam Kitabul Washiyat Bab: Maa Yalhaqal Insanu minats Tsawabi ba'da Wafatihi.

5 HR. Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi Bab: Man Yuridillahu bihi Khairan dan Muslim dalam Kitabuz Zakat 
Bab: 'An-Nahyu 'anil Mas 'alati.

6 HR. Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi Bab: Ightibath fil 'Ilmi wal Hikmah dan Muslim dalam Kitabush 
Shalah Bab: Fadlu man Yaqumu fil Qur 'ani wa Ya 'alimuhu.

7 HR. Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi Bab: Man 'Alima wa 'Amala dan Muslim dalam Kitabul Fadhail Bab: 
Matsalu Maa Ba 'atsa Nabiyu Shallallahu ’alaihi wa Sallam minal huda wal 'ilmi.

8 HR. Muslim dalam Kitabud Da'awat Bab: Fadlul Ijtima'i 'ala Tilawatil Qur'an.

9 HR. Al-Bukhari dalam Kitabul Anbiya Bab: Maa Dzakara 'an Bani Israil dan Muslim dalam Kitabut 
Taubah Bab: Qabulu Taubatil Qatil.

http://sunniy.wordpress.com | Menebar Ilmu dan Tegakkan Sunnah

http://sunniy.wodpress.com/


Definisi Ilmu Syar'i, Keutamaan, dan Hukum Menuntutnya  10

الفصل الثالث: حكم طلب العلم

(Bagian 3)

HUKUM MENUNTUT ILMU SYAR'I

Menuntut ilmu syari'at hukumnya fardhu kifayah apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang dalam 
jumlah yang cukup sehingga bagi yang lainnya hukumnya sunnah. Boleh jadi menuntut ilmu hukumnya 
wajib 'ain bagi orang tertentu.

Batasannya adalah seseorang harus paham dan mengerti tentang pengetahuan terhadap suatu ritual 
ibadah yang hendak dia kerjakan ataupun muamalah yang hendak ia lakukan. Dalam keadaan ini wajib 
baginya untuk mengetahui bagaimana caranya beribadah kepada Allah dan bagaimana dia bisa 
bermuamalah (dengan orang lain).

Adapun ilmu selain itu hukumnya fardhu kifayah. Seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu untuk 
menyadari bahwa dia sedang melakukan ibadah yang fardhu kifayah, agar ia memperoleh pahala orang 
yang menunaikan kewajiban sekaligus ia pun memperoleh ilmu. Tidak diragukan bahwa menuntut ilmu 
termasuk jenis amalan yang paling utama. Bahkan (lebih dari itu) amalan tersebut termasuk jihad di 
jalan Allah.

Terlebih lagi pada zaman sekarang ini, ketika mulai bermunculan berbagai kebid'ahan di masyarakat 
Islam, tersebar luas dan bertambah banyak (bentuk dan ragamnya). Kebodohan yang banyak dari 
orang-orang yang mulai memberanikan diri untuk berfatwa tanpa ilmu. Juga mulai muncul berbagai 
perdebatan pada kebanyakan orang.

Tiga faktor yang mengharuskan para pemuda untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, yaitu:

(a) Berbagai kebid'ahan yang mulai terbit bintang-bintangnya.
(b) Orang-orang yang memberanikan diri berfatwa tanpa ilmu.
(c) Banyak orang yang berdebat dalam perkara yang sudah jelas menurut para ulama, namun muncul 
orang-orang yang mendebatnya dalam perkara itu tanpa ilmu.

Atas pertimbangan itu kita membutuhkan ulama yang mumpuni dan memiliki jam terbang tinggi dalam 
mengkaji (ilmu agama ini). Mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap agama Allah. 
Mereka menggunakan hikmah dalam membimbing hamba-hamba Allah.

Karena kebanyakan manusia sekarang ini, mereka hanya memperoleh ilmu yang sifatnya teori murni 
dalam saiah satu permasalahan, namun (sangat disayangkan) mereka tidak menaruh perhatian pada 
usaha pembenahan masyarakat dan pembinaan terhadap mereka.

Apabila mereka berfatwa dengan ini dan itu, justru menjadi wasilah (perantara) menuju kejelekan yang 
lebih besar yang tidak diketahui ujungnya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

T a m a t
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