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Kitab Ilmu 

Penjelasan : 

Setelah Imam Bukhori menuliskan Kitab Iman, kemudian beliau 

rohimahulloh  menulis Kitab Ilmu, yakni bahwasanya keimanan 

haruslah diilmui oleh seorang yang mengaku dirinya Mukmin. Oleh 

karenanya semakin seorang hamba mengilmui keimanan ini, maka 

akan semakin tinggi kedudukannya disisi Allah �. Firman-Nya � : 
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“Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman; dan 

keduanya mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari 

kebanyakan hamba-hambanya yang beriman”. (QS. An Naml (27) : 15) 

Ilmu adalah secara bahasa lawan dari kebodohan, adapun secara 

istilah adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Muhammad 

bin Sholeh Al Utsaimin dalam “Syaroh Tsalah Ushul” : “Pengetahuan 

tentang sesuatu atas hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti”. Dan ilmu 

yang dimaksud disini adalah Firman Allah �, sabda Nabi � dan 

perkataan sahabat �. Agama Islam dibangun berdasarkan atas ilmu 

dan amal, inilah mengapa syariat mewajibkan kepada setiap Muslim, 

minimal sehari semalam dalam kehidupannya untuk memohon agar 

diiberikan jalan dan taufik dalam berilmu dan beramal, yaitu dalam 

bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat 5 waktu. Firman-Nya : 
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“Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri 

nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 

mereka yang sesat”. (QS. Al Fatihah (1) : 6-7) 

Nabi � menafsiri siapa yang dimaksud dengan yang dimurkai dan yang 

sesat dalam sabdanya : 
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“Yang dimurkai adalah Yahudi dan yang sesat adalah Nashroni”. (HR. Thabrani, Ibnu 

Abi Hatim dalam tafsirnya, Baihaqi dalam Syu’abul Iman dan selainnya, haditsnya 

dishahihkan oleh Imam Al Albani) 



Imam As-Sa’diy ketika menafsiri ayat tersebut berkata : “{Yang 

dimurkai} adalah mereka yang mengetahui kebenaran (ilmu) namun 

meninggalkan (pengamalannya –peny) seperti Yahudi dan yang semisalnya 

bukan jalan {orang-orang yang sesat} yaitu mereka yang meninggalkan 

kebenaran karena kebodohan dan kesesatannya seperti Nashroni dan yang 

semisalnya”. 

  Mencari ilmu adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada 

setiap kaum Muslimin, karena seseorang ketika lahir dalam keadaan 

bodoh sehingga ilmu ini perlu dipelajari. Nabi � bersabda : 
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“Sesungguhnya ilmu ini hanya didapatkan dengan dipelajari”. (HR. Bukhori secara 

Mu’alaq, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonafnya, Thabrani dan selainnya dihasankan 

oleh Imam Al Albani dengan penguat-penguatnya)  

Kewajibannya telah dituturkan melalui lisan Nabi � dengan sabdanya : 
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“Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap Muslim”. (HR. Ibnu Majah, Baihaqi, Thabrani 

dan selainnya dishahihkan oleh Imam Al Albani) 

Ilmu yang diwajibkan dipelajari oleh setiap Muslim adalah ilmu tentang 

tauhid, tentang amalan yang diwajibkan dan dilarang kepadanya, 

tentang yang Halal dan yang haram serta yang berkaitan dengan 

muamalah keduniannya dalam syariat Islam.  

Banyak cara untuk mendapatkan ilmu yaitu yang paling utama 

adalah dengan belajar secara langsung kepada guru-guru Ahlus 

Sunnah, jangan sampai ia duduk di majelisnya Ahlu Bid’ah, karena 

ilmu ini adalah agama, sebagaimana perkataan Ibnu Sirin : 
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“Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil 

agama kalian”. (HR. Muslim dalam Mukadimahnya) 

Kemudian adalah dengan membaca tulisan-tulisan para ulama kita, 

sebagaimana dahulu Rasulullah � banyak menulis surat-surat kepada 

para pemimpin negara agar dapat memeluk Islam dan 

mempelajarinya, kemudian juga dilanjutkan oleh para sahabat �, 

mereka saling berkorespondensi dengan sesama rekannya dan terus 

dilanjutkan sampai sekarang dengan karya-karya tulis yang diwariskan 

oleh para ulama kita. Bukankah ayat yang pertamakali turun kepada 



Beliau � adalah perintah dari Allah � untuk membaca dalam firman-

Nya : 

�A�8�!� 3���3L �X9L�J %�&$�� �Y�	�U )1111 (�Y�	�U �����;53Z�� .�/ +Y�	�  )2222 (�A�8�!� �X[L�J�� �\�8���V��� )3333 (%�&$�� ��$	�  3��	�����3L 
)4444 (��$	�  ����;53Z��� ��/ ��� ��	
�? )5555(     

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha 

Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”. (QS. Al ‘Alaq (96) : 1-5) 

Ilmu agama adalah warisan Nabi � yang dibagikan kepada para 

ulama. Nabi � bersabda : 
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“Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah 

adalah seperti keutamaan terangnya sinar bulan purnama dibandingkan dengan 

terangnya sinar bintang. Hanyalah dikatakan ulama yaitu mereka yang menjadi 

pewaris para nabi �, para Nabi � tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka 

hanya mewariskan ilmu, barangsiapa yang mengambil warisan ini, maka ia telah 

mengambil warisan yang banyak sekali”. (HR. Bukhori secara mu’alaq, Abu Dawud, 

Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya dishahihkan oleh Imam Al Albani)  

Namun pada zaman ini, ilmu-ilmu Islam yang benar sudah susah 

didapatkan karena sedikitnya ulama, sehingga naiklah orang-orang 

bodoh yang dijadikan sebagai ulama oleh masyarakat maka ia sesat 

karena tidak punya pegangan kelimuwan yang kokoh dan 

menyesatkan orang lain, hal ini telah dikabarkan Nabi � sebelumnya : 
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“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hati seorang 

hamba, akan tetapi Allah � mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama hingga 

tidak lagi tersisa seorang alim pun, lalu manusia mengambil pemimpin dalam 

keilmuwannya orang-orang yang bodoh, mereka ditanya, lalu memberikan jawaban 

tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain”. (Muttafaqun ‘Alaih) 

 


