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ٌٍ اهرٍَّخٍٖى َٰ ٍِ اهرَّْخ  ٍبْصٍى اهوَّ

 ٌْ ًَا ًهٍي ٌْ ٌشٌرْهٍر أًٌٍْفٍص ٍِ ٍي ُْ هًًٌٍػٌٓذ ٍباهو ٌِ هًًٍْصًتْغٍفٌر ٌَ ْٖ ٌُ هًًٍْصًتٍػ ًًٌد ٍِ ًٍْد ًًْد ٍهوَّ ٌِ ًفاًل ٍإنَّ اْهًد ٍُ اهو ٍْْد ًٕ ٌْ ًَا، ًي ًًاٍه ًِّئاٍت ًأْغ ًش

ٌِ ًّاٍدًي ًه ٌْ ٌْٕضٍوْن ًفاًل  ٌِ ًهًي  .ٌيٍضنَّ ًه

ٌِ ٌْٓه ٌُ ًهًرٌش َّدوا ًغْبٌد ًٌْد ًأنَّ ٌيًد ٌِ ًهًأْش ٌُ اًل ًشٍرًْٕم ًه ٌِ ًهْخًد ًِ ٍإالَّ اهو ًٌْد ًأْن اًل ٍإًه  .ًهًأْش

ٌَٓا اتَّ ًٌ ًءاًي ًْٓنًٕا ًأًُّْا اهٍَّذْٕ ًٌ َّ ٍإالَّ ًهًأٌٍتْى يُّْصٍو ٌْٓت ًٌ ٍِ ًهاًل ًت ًِ ًخقَّ ٌتًلاٍت  .ٌلٓا اهو

ٌْ َْ ًْا ًهًبثَّ ٍي ًْا ًزْهًج َْ ٌْ ًٍْفسي ًهاٍخًدةي ًهًخًوًق ٍي ْٓا ًربٌَّكٌى اهٍَّذْي ًخًوًلٌكْى يِّ َّاٌس اتٌَّل ًْا اه ْٖروا هًًٍٍصءءو ًهاتٌَّلٓا ًٕا ًأُّ ًٍَح ًًا ٍرًجاالو 

ًِ اهَّ ْٖبوااهو ٌْٖكْى ًرٍك ًَاًن ًغًو  ًِ ٍِ ًهْاأًلْرًخاًم ٍإنَّ اهو ًْٓن ٍب  .ٍذْي ًتًصءًءٌه

ًًاًهٌكْى ًهًْٕغٍفْر ًهٌك ْٓالو ًشٍدْٕدوا. ٌْٕصٍوْح ًهٌكْى ًأْغ ْٓا ًك ٌْٓه ًِ ًهٌك ٌَٓا اتٌَّلٓا اهو ًٌ ًءاًي ًْا اهٍَّذْٕ ٌِ ًفًٕا ًأُّ ًْٓه ًِ ًهًرٌش ٌْ ٌٍٕطٍع اهو ًْٓبٌكْى ًهًي ًلْد ْى ذٌٌٍ

ًوا ْٖ ْٓزوا ًغٍظ  ًأيَّا ًبْػٌد؛ .ًفاًز ًف

ٍِ ًهًشوًَّى ًهشًَّر اأٌلٌيٓ ْٖ َّدي ًصوَّى اهوِ ًغًو ًّْدٌي ٌيًد ًْْدٍي  ًْٖر اْه ًِ، ًهًخ ًٍَتاٌب اهو ٌَنَّ ٌيْدًدًجةي ًفٍإنَّ ًأْصًدًق اْهًدٍدٍٕث  ًْا ًه ٍر ٌيْدًدًجاٌت

ٌَنَّ ًضاًل ٌَنَّ ٍبْدًغةي ًضاًلًهةى ًه َّاٍرٍبْدًغةى ًه ْٔ اه  .ًهةي ٍف

 ًٌ ْٖ ًٍ ًٌْصٍو ٍَٔ ًهًيًػاٍشًر اْه ًً ًًٌكٌى ًرٍخ ًٌِرٍخ  اهوَّ

Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengilmui segala sesuatu, setelah itu dituntut 

bagi kita untuk mengamalkannya, Alloh Ta'ala berkata: 

ٌِ ًفاْغًوْى ﴿ ًِ ًها أًٍَّ ٌِ ٍإهَّا ٍإهَٰ ًٌ ٍهذًٍٍْبًم ًهاْشًتْغٍفْر اهوَّ ٍَٖ ًٌْؤٍي ًَاٍت ًهٍهْو ًٌْؤٍي  ﴾ًهاْه
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"Maka ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah, dan mohon ampunlah 

kamu terhadap dosamu, dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan". 

Pada ayat ini terdapat perintah untuk mempelajari kalimat Tauhid, yang kemudian diikutkan dengan 

perintah beramal yaitu meminta ampun hanya kepada Alloh supaya Dia menghapus dosa -dosa, amalan 

inilah yang merupakan konsekwensi dari kalimat Tauhid. 

ًٌ ًيًػاٍشًر ْٖ ًٍ ًٌْصٍو ٍَٔ اْه ًً ًًٌكٌىًه ًرٍخ ٌِ ًرٍخ  اهوَّ

Bila kita melihat kepada agama kita ini maka kita akan mengetahui bahwasanya dia dibangun di atas 

ilmu, awal diangkatnya Muhammad Shollallohu 'Alaihi wa Sallam sebagai nabi itu ditandai dengan perintah 

untuk mengilmui, malaikat Jibril 'Alaihis Salam memerintahkan beliau supaya membaca, karena Nabi kita 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam adalah nabi yang ummiy, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis maka 

beliau berkata: 

 ٍبًلاٍرئي أًًٍا ًيا

"Tidaklah aku bisa membaca". 

Jibril 'Alaihis Salam terus menuntunnya hingga pada akhirnya dibacakanlah: 

  ﴾ ًخًوًق اهٍَّذي ًربًِّم ٍباْشٍى اْكًرْأ ﴿

"Bacalah dengan menyebut nama Robbmu yang telah menciptakan". 

Kemudian menyusul perintah-perintah mengilmui dan mengamalkan, sebagaimana pada awal diutusnya 

beliau sebagai Rosul: 

ًْا ًٕا ﴿ ًٌدَّجٌِّر ًأُّ ًٖاًبًم*  ًفًكبِّْر ًهًربًَّم*  ًفأًٍٍْذْر ٌكْى*  اْه ِّْر ًهٍج ٌّْجْر ًهاهرُّْجًز*  ًفًط  ﴾ ًفا

"Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, Robbmu agungkanlah, pakaianmu 

bersihkanlah dan perbuatan dosa jauhilah". 

ًٌ ًيًػاٍشًر ْٖ ًٍ ًٌْصٍو ٍَٔ اْه ًً ًًٌكٌىًه ًرٍخ ٌِ ًرٍخ اهوَّ  

Ilmu dan amal adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, barang siapa hanya merasa cukup 

dengan ilmunya dengan tanpa mengamalkannya maka dia termasuk orang -orang yang dimurkai seperti 

orang-orang Yahudi, dan barang siapa merasa cukup hanya dengan beramal dengan tanpa mengilmui 

amalannya, ya'ni beramal tanpa didasari ilmu maka dia termasuk dari orang-orang yang sesat seperti orang-

orang Nashoro, Alloh Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak menyerupai mereka, dan bahkan kita selalu 

memohon kepada Alloh di dalam sholat-sholat kita supaya kita tidak menempuh jalan mereka: 

ّْدًٍٍا ﴿ ًٌْصًتٍلًٖى اهصًِّراًط ا ًٌ ٍصًراًط*  اْه ًًْت اهٍَّذٕ ٍْْى أًًٍْػ ْٖ ٍْٖر ًغًو ًًْغٌضٍٓب ًغ ٍْْى اْه ْٖ ًٌ ًهًها ًغًو  ﴾ اهضَّاهِّٖ

"Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri ni'mat kepada mereka, bukan 

jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesatkan". 
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Tidak dibenarkan bagi kita beramal tanpa didasari ilmu sebagaimana tidak dibenarkan pula kita memiliki 

ilmu namun kita tidak mengamalkannya, telah benar apa yang kami katakan: 

ًًٌن  ًأصني ٍبًوا ًَاهشًَّجٍر ٍغوىي ٍبًوا اهًػ

"Amal tanpa ilmu bagaikan pohon tanpa akar". 

Sesungguhnya ilmu adalah perkara yang paling mendasar, keberadaannya seakan-akan seperti akar pohon, 

kalau pohon tidak berakar maka pohon tersebut akan roboh dan dia tidak akan hidup. Permisalan seperti itu 

dikatakan pula:  

ًًني ٍبًوا اهٍػوٌى ًًري ٍبًوا ًَاهشًَّجٍر ًغ  ًج

"Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah". 

Dengan melihat tentang pentingnya berilmu dan beramal maka hendaknya kita lebih menambah semangat 

untuk memperoleh ilmu, karena dengan ilmu kita bisa mengetahui mana amalan yang benar dan mana 

amalan yang salah?, oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhoriy di dalam "Ash-Shohih" pada "Kitabul 'Ilmi" 

membuat bab khusus yaitu: 

ًًٍن اهًلٍٓل ًكبًن اهٍػوٍى ًباٌب ًهاهًػ  

"Bab mengilmui sebelum berkata dan beramal". 

Dan termasuk ciri utama mengetahui seseorang itu sebagai Ahlussunnah ketika kita mendapatinya beramal 

selalu berdasarkan ilmu, ini sebagaimana yang diterangkan oleh Alloh di dalam Al -Qur'an: 

ٍُ ٌكْن ﴿ ٍِ ٍإًهى ًأْدٌغٓ ًشٍبٍٖؤ ٍَٰذ ٌٍ أًًٍا ًبٍصًٖرةي ًغًوىَٰ ۚ   اهوَّ ٍَٔ ًهًي  ﴾ اتًَّبًػ

"Katakanlah (wahai Ar-Rosul) ini adalah jalanku, aku berda'wah kepada Alloh di atas ilmu, aku dan orang-

orang yang mengikutiku". 

Yang mengikuti Ar-Rosul Shollallohu 'Alaihi wa Sallam dengan benar adalah Ahlussunnah, yang mana mereka 

senantiasa mengikuti jejak para shohabatnya dalam meneladani beliau Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, mereka 

inilah yang melakukan amalan seperti berda'wah dan beribadah selalu dilandasi ilmu.  

 

ًًْد ٍإنَّ ٌُ هوِ اْهًد ًًٌد ٌِ ًٍْد ٌَ ْٖ ُْ هًًٍْصًتٍػ ٍِ هًًٌٍػٌٓذ هًًٍْصًتْغٍفٌر ٌْ ٍباهو ًَاأًٍْ ٌشٌرْهٍر ٍي ٌْ ٌفٍص ًِّئاٍت ًهٍي ًَا، ًش ًًاٍه ٌْ ًأْغ ٍْْد ًي ًٕ ٌِ  ًفاًل اهو

ٌِ ٌيٍضنَّ ٌْ ًه ٌِ ًّاٍدًي ًفاًل ٌْٕضٍوْن ًهًي ًٌْد. ًه ًِ اًل ًأنَّ ًأْش ًٌْد اهوِ ٍإالَّ ٍإًه َّدوا ًأنَّ ًهًأْش ٌْٓل ٌيًد ٍِ ًرٌش  ًبْػٌد؛ ًأيَّا. اهو
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ًٌ ًيًػاٍشًر ْٖ ًٍ ًٌْصٍو ٍَٔ اْه ًً ًًٌكٌىًه ًرٍخ ٌِ ًرٍخ  اهوَّ

Ketika kita sudah mengetahui tentang pentingnya ilmu maka hendaknya kita berupaya untuk 

memperolehnya dan mengamalkannya, dan untuk mendapatkan ilmu banyak cara yang perlu kita tempuh, 

baik kita berupaya dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu atau kita memanfaatkan 

media dan sarana yang tersampaikan bagi kita untuk memperoleh ilmu tersebut, seperti membaca buku-

buku yang dikenal penulisnya dari kalangan Ahlussunnah, juga tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ilmu 

yang ada di situs-situs internet yang dikenal para penulisnya dari kalangan Ahlussunnah atau mendengarkan 

ta'lim mereka lewat situs internet, dan yang lebih utama dari itu adalah datang langsung menghadiri majelis 

ilmu di masjid atau di rumah-rumah yang diadakan pengajian padanya, Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam berkata: 

ًٌٍس ًطٍرٕلوا ًشًوًم ًهًيٌ» ٍِ ًٕوًت ًوا ٍفٖ ًَّن ٍغو ٌِ ًش ٌِ اهوَّ ًَّة ٍإًهى ًطٍرٕلوا ًه  «اهًج

"Dan barang siapa menempuh suatu jalan, yang dia mencari ilmu padanya maka Alloh akan memudahkan 

baginya jalan menuju Jannah (Surga)". 

ًٌ ًيًػاٍشًر ْٖ ًٍ ًٌْصٍو ٍَٔ اْه ًً ًًٌكٌىًه ًرٍخ ٌِ ًرٍخ اهوَّ  

Kita sebagai manusia biasa tentu tidak akan luput dari kekurangan dan ketidak tahuan, walaupun kita sudah 

banyak membaca, mendengarkan pengajian dan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu maka tentu 

masih juga kita merasa kurang, setiap orang mengetahui kadar dirinya, terkadang dia mengetahui suatu ilmu 

namun dia tidak mengetahui ilmu yang lainnya, atau ketika dia membaca atau mendengarkan pengajian ada 

darinya suatu perkara yang dia tidak memahaminya atau bingung dalam membuat kesimpulan hukum 

padanya maka dituntut baginya untuk bertanya kepada orang yang mengerti pada masalah tersebut, Alloh 

Ta'ala berkata: 

ًّْن ًفاْشًأٌهٓا ﴿ ٍَْر ًأ ٌَْتْى ٍإْن اهذِّ ًًٌٓن ًها ٌَ  ﴾ ًتْػًو

"Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui". 

 

ًٌ ًيًػاٍشًر ْٖ ًٍ ًٌْصٍو ٍَٔ اْه ًً ًًٌكٌىًه ًرٍخ ٌِ ًرٍخ  اهوَّ

Masing-masing kita tentu memiliki kesibukan dan pekerjaan sebagaimana para shohabat Nabi kita dahulu 

juga memiliki kesibukan dan pekerjaan, namun tidaklah membuat mereka lalai dari menuntut ilmu, para 

shohabat dari kalangan Muhajirin sibuk dengan pekerjaan mereka di pasar dan berdagang, para shohabat 

dari kalangan Anshor sibuk dengan pekerjaan mereka di sawah-sawah mereka, namun tidaklah membuat 

kesibukan mereka itu melalaikan mereka dari mempelajari ilmu, begitu pula para shohabat yang tinggal di 

pedalaman atau pegunungan, mereka sibuk dengan gembalaan mereka dan sawah mereka, bersamaan 

dengan itu mereka juga datang ke majelis Nabi kita Shollallohu 'Alaihi wa Sallam supaya mendapatkan ilmu, 

hingga salah seorang dari mereka datang langsung bertanya: 

ٍِ ًرٌشًٓل ًٕا اهصَّاًغٌة؟ ًيًتى اهوَّ  
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"Wahai Rosululloh kapan hari kiamat?". 

Maka Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam menjawab: 

ًْا؟، ًأغًددًت ًيا ًه  

"Apa yang kamu persiapkan untuk mengahadapi hari kiamat?". 

Orang tersebut kemudian menyebutkan bahwa dia tidak ada persiapan mengahadapi hari kiamat melainkan 

hanya kecintaan kepada Alloh dan Rosul-Nya, maka Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata 

kepadanya: 

ًأخًببًت ًيٌ ًيًع ًأًٍت  

"Kamu bersama orang yang kamu cintai". 

Subhanalloh hanya dengan bertanya dia pun mengetahui suatu ilmu dan mendapatkan keutamaan, semoga 

Alloh Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti bimbingan agama ini, dan menjadikan kita 

mencintai ilmu dan senang mengamalkannya sehingga kita bisa memperoleh kebaikan di dunia dan di 

akhirat. 

ا َ ن  َّ ا َرب  َ ن  ب ِ ي   آ  ِ
ا ف  َ ْن  ب  ة    الدُّ َ ي   َحَسن  ِ

َرة ِ  وَف  خ ِ ة    آْلآ  َ ا َحَسن  َ ن  َ  َوق ِ
آب  َ اِر  َعد  َّ  .الن 

ي
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