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KUNCI SUKSES MENUNTUT ILMU AGAMA 

 

 

 

Segala puji hanya milik Allah . Shalawat dan salam 
semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad , kepada 
keluarga beliau, Shahabat-shahabat beliau, dan siapa saja yang 
mengikuti beliau sampai akhir zaman. 

Imam Asy-Syafi’i  berkata, 

خِ 
َ
لَْمِإ ِـأ تََِِّلِْيِلَْنَِتنَاَلِالْع  يْل َهاِب بَيَانِ ـب س  نْب يَْكَِعْنَِتْفص 

ُ
 ٍةِ...َِسأ

ِرِْحِ وَِِءِ كَِذَِ ِِةُِـبَِحُِْصِ...ِوَِِةِ ـغَِلِْبُِوَِِادِ هَِتِ اجِْوَِِص 
ُ
ِانِ مَِزَُِِلِوُِْطِوَِِاذٍِتَِسِْأ

Saudaraku, tidaklah kau dapatkan ilmu kecuali dengan enam hal...  

  yang akan aku kabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. 

Kecerdasan, kemauan keras, sungguh-sungguh, dan bekal... 

  juga menyertai guru, serta waktu yang lama. 

Ada enam syarat menuntut ilmu yang diungkapkan oleh 
Imam Asy-Syafi’i , yang akan saya jelaskan satu persatu: 

   1.  Kecerdasan 

Adz-Dzakaa` ( ُِاذَلَكء ) artinya kecerdasan. Cerdas adalah 
kemampuan akal dalam memahami sesuatu. Syarat ini sangat 
menentukan keberhasilan seseorang dalam menuntut ilmu. 
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Perlu diperhatikan bahwa kecerdasan itu sifatnya mauhibah 
(karunia) yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. 
Oleh karena itu, hendaknya kita selalu minta kepada Allah akan 
kecerdasan tersebut. Kemudian, kecerdasan seseorang juga bisa 
diasah atau dilatih, itulah kecerdasan yang sifatnya muktasabah 
(diusahakan). 

‘Abdullah Ibnul Mu’taz berkata, 

ِِةٍِرَِجَِشَِكَُِِلِقِْعَِالِْ
َ
ـبَِرِ اَِتِْهَِعُِرِْفَِ،ِوَِِةِ زَِيِْرِ اِغَِهَِلُِْصِ،ِأ

 .ِةِ 

  “Akal itu bagaikan pohon. Akarnya adalah ghariizah (naluri 
bawaan), sedangkan cabangnya adalah pengalaman.”1 

Akal itu erat hubungannya dengan hati. Sebab, tempat akal 
adalah di dalam hati. Hal ini sebagaimana firman Allah , 

 ژی     ...ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ 
  “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka 

mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami?!” 
(QS. Al-Hajj [22]: 46) 

“Dengan itu mereka dapat memahami”, yakni dengan hati 
itu mereka memahami. Kata  ژائژ  yang diambil dari kata akal 
 dan diterjemahkan “memahami” menunjukkan bahwa akal ( الَْعْقُلِ )
itu berada di dalam hati. Adapun otak adalah perangkat untuk 
menangkap sinyal pengetahuan yang akan diolah di dalam hati. 
Inilah pendapat para ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyah.  

Ini memberikan makna bahwa pengelolaan hati sangat ber-
pengaruh terhadap kecerdasan seseorang. Semakin seseorang itu 
tenang, maka ia akan semakin mampu untuk memahami sesuatu. 
Dan oleh karena itulah, kecerdasan yang bermanfaat adalah 
kecerdasan yang disertai dengan ketakwaan. 
                                                     
1  Al-Faqiih wal Mutafaqqih (II/39) oleh Al-Khathib Al-Baghdadi. 
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Diceritakan bahwa Ar-Rabi’ bin Sulaiman adalah orang yang 
lamban dalam memahami masalah. Bahkan gurunya, yakni Imam 
Asy-Syafi’i sampai mengulangi satu masalah sebanyak 40 kali. 
Kemudian Ar-Rabi’ bin Sulaiman meninggalkan majelis gurunya 
tersebut karena malu. Keesokan harinya, Imam Asy-Syafi’i  
memanggilnya secara berduaan. Beliau berkata kepada Ar-Rabi’, 
“Wahai Rabi’, seandainya aku mampu menyuapimu ilmu, niscaya 
akan aku lakukan.”2 

Coba jelaskan! Apa saja faedah dari cerita di atas?! 

 

   2.  Keinginan kuat untuk mendapatkan ilmu 

Imam Asy-Syafi’i mengungkapkannya dengan kata al-hirsh 
ْرُصِ )  yang berarti keinginan yang kuat. Hal ini sebagaimana ( الْـح 
disebutkan di dalam Al-Qur`an: 

 ژ   خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب ژ
  “Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun 

kamu sangat menginginkannya.” (QS. Yusuf [12]: 103) 
Keinginan adalah amalan hati yang terwujud dalam ijtihaad 

atau kesungguhan. Di antara ungkapan yang menunjukkan 
keinginan yang kuat dalam ilmu adalah perkataan Al-Hafizh 
Ibnu ‘Uqail: 

ِلِ ِيَِّلِـإ ن  ِ َضي ِ ـََي لُّ
ُ
ِأ ْن

َ
ِأ ُِعْمر يِْْي ْن ِم  َِساَعًة َِتَعَطَلَِِع ِإ َذا َِحََّت ،

َِوُمنَاَظَرةٍِـل َسان ِ ُِمَذاَكَرٍة َِعْن ِِْي َِوبَََص ْيَِعْن ْعَملُْتُِِمَطالََعةٍِ،
َ
،أ

َِراَحتِ ِيِْـف ْكر ْيِف ِ ُِمْستَْطر حِ ـَحالَة  نَا
َ
َِوأ ِفََلِِْي ْنَهُضِإ َّلِِ،

َ
َوقَْدِِأ

ْسُطُرهُِـَخَطَرِلِ 
َ
 .ِْيَِماِأ

                                                     
2  Thabaqaatusy Syaafi’iyyah Al-Kubraa (II/134) oleh As-Subki. 
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  “Sungguh, tidak halal bagiku menyia-nyiakan sesaat pun 
dari umurku, bahkan ketika lisanku sudah tidak mampu 
untuk belajar bersama dan berdiskusi, penglihatan pun 
sudah tidak mampu untuk mengkaji, maka ketika itu akan 
aku maksimalkan pikiranku di waktu istirahat walaupun 
aku sedang terbaring, aku tidak akan bangkit hingga terlintas 
(dalam benakku) apa yang akan aku tulis.”3 

 

   3.  Ijtihaad, kesungguhan dalam menuntut ilmu 

Ijtihaad ( ُِاّْل ْجت َهاد ) adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu 
yang tidak mengenal lelah, tidak pernah bersantai-santai. Oleh 
karena itu, seorang penuntut ilmu akan selamanya sibuk dengan 
ilmu. Yahya bin Abi Katsir  pernah berkata: 

ِالِْ ْْيَاث  ْنِم  ِم  لُْمَِخْْي  ِِع  َنِاللُِّـ،َِوانلَْفُسِالَصالِ ِاذَلَهب  ِم  ِ،ِْؤلُؤِ َحُةَِخْْي 
 . ِجْسمِاـيُْسَتَطاُعاالِْعلُْمابَِراَحِةاالْااَوَلا

  “Ilmu lebih baik dari warisan emas, jiwa yang shalih lebih 
baik dari permata, dan ilmu tidak akan didapat dengan 
badan yang bersantai-santai.”4 

Bandingkan antara waktu yang kita gunakan untuk belajar 
dengan waktu yang kita gunakan untuk main HP! 

Bandingkan antara waktu yang kita gunakan untuk belajar 
dengan waktu yang kita gunakan untuk menonton televisi! 

Bandingkan antara waktu yang kita gunakan untuk belajar 
dengan waktu yang kita gunakan untuk jalan-jalan! 

                                                     
3  Dzail Thabaqaat Al-Hanaabilah (I/324) oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali. 
4  Al-Kaamil (IV/215) oleh Ibnu Adi. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Shahiih-

nya dengan redaksi yang tidak lengkap, yaitu (  ِْسم ِالِْـج  لُْمِب َراَحة   .( َّلِِيُْستََطاُعِالْع 
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Jadi, sebenarnya bukan kita yang bodoh, akan tetapi kita 
sendiri yang belum memaksimalkan waktu dan kemampuan kita 
dalam menuntut ilmu agama. Al-Mutanabbi berkata: 

َرِف ِِمِْـَولَِ
َ
ِوُِْعيُِِيِْـأ ِانَلاس  ِالِْ...َِكنَقِِْاَشيْئًِب  رِ قَِص  ِيِْاد   .ِامِ ِاََّتمََِنََِعَ

  “Tidaklah aku melihat cacat pada manusia sebagai aib, 
seperti aku melihat orang yang mampu untuk sempurna 
(tetapi ia tidak melakukannya).”5 

 

   4.  Bulghah, bekal 

Bekal untuk memenuhi segala kebutuhan dalam perjalanan 
menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu membutuhkan kitab, 
membutuhkan buku tulis, membuhkan pena, dan yang lainnya. 
Itu semua didapatkan dengan dibeli, bukan dengan meminta. 

Dalam hal ini pula, di antara ladang amal yang sangat besar 
bagi orang-orang kaya adalah membantu para penuntut ilmu dan 
membekali mereka. jika kita perhatikan ulama zaman dahulu, 
maka mereka adalah orang-orang kaya atau orang-orang yang 
dibantu oleh orang-orang kaya. 

Imam Ibnul Qayyim  berkata: 

ِوَِ َِواْْلَيَان  لْم  يَُةِالْع  ِفُُروْس  يَتَان  يَُةِفُُروْس  يَُةِالَرمِْفَالُْفُروْس  َِوالط  ِـفُُروْس  ِ...َِعانِ ي 
يِْ ِالَْفر  َِوَمْنَِعَداُهُماِفَإ نَِْوَماِانلَاسِإ َّلَِهُؤَّلء  ِْمِيَُكْنِر ْدًءاِوََعْونًاـلََِِقان 

ِـلَِ نَْسانِ ُهُماَِفُهَوََِكٌّ ِاْْل  ِنَْوع   .ََِعَ

“Kesatria itu ada dua, yaitu kesatria dengan ilmu dan bayaan 
(penjelasan) dan kesatria dengan tombak dan hantaman (tombak)... 

                                                     
5  Al-Mutanabbi dalam Diwannya, hlm. 244. 
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Manusia itu hanya dua kelompok di atas, selain keduanya jika 
tidak menjadi orang yang membantu mereka, maka ia hanyalah 
benalu bagi seluruh manusia.”6 

Silahkan Anda sendiri yang memilih, mau di posisi yang 
mana?? 

 

   5.  Suhbatu Ustaadz (menyertai seorang guru) 

Dalam hadits Jibril yang panjang, yakni hadits yang men-
jelaskan rukun Islam, rukun Iman, dan Ihsan, di penghujung 
hadits Nabi  bertanya kepada Shahabat ‘Umar , 
“Wahai ‘Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya?” ‘Umar 
menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Nabi  pun 
bersabda, 

يِْـفَإ نَِ ْْب  تَاُكْمِ،ُِلُِهِج 
َ
يُِِْمُكمْاُيَعلِ اأ  .ِنَُكمِْد 

  “Ia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan 
agama kalian kepada kalian.”7 

Jika para Shahabat dan ‘Umar saja membutuhkan seorang 
guru dalam mempelajari agama ini, apalagi kita. 

Syaikh Bakr Abu Zaid  mengatakan, 

ِ
َ
ْيِ ـْصُلِف ِاْل ِاََّتلْق  يْق  ْنِيَُكْوَنِب َطر 

َ
ِأ ِيِالَطلَب    ّ

َِِواََّتلَ
َ
ِاْل ِ،َِسات يْذِ َِعن 

ِْوَِ ِل ِِةِ نَِافَِثَِمُِال
َ
ِ،ِِاخ ِيَِشِْْل

َ
فَْواه ِالر ِ ِْخذِ َواْل

َ
ْنِأ ِم  نََِِّلِ،َِجال  َِوبُُطْونِ ِم  ُحف  ِالصُّ

ِ  .ِالُْكتُب 

                                                     
6  Al-Furuusiyyah (hlm. 157) oleh Ibnul Qayyim. 
7  Hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim (no. 102) dan Abu Dawud (no. 4697). 
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“Hukum asal menuntut ilmu adalah dengan cara talqiin dan talaqqi 
(mengambil langsung) dari para guru, menyertai, dan mengambil 
ilmu dari mulut-mulut mereka, bukan dari lembaran-lembaran 
dan perut kitab.”8 

Imam Asy-Syafi’i  berkata, 

نََِِمْنَِتَفَقهَِ ِِم 
َ
َِضَيَعِاْل  .ِْحَامَِالُْكتُب 

  “Barangsiapa yang belajar ilmu agama melalui buku (tanpa 
guru), maka ia telah mengabaikan berbagai ilmu tentang 
hukum.”9 

Seorang guru bisa menjadikan perjalanan panjang dalam 
menuntut ilmu menjadi lebih singkat. Dan barangsiapa yang 
masuk ke dalam ilmu sendirian (tanpa guru), maka ia pun akan 
keluar sendirian (tanpa ilmu). 

Kemudian, dalam hal ini pun jangan lupa adab-adab atau 
etika kepada seorang guru, dan yang paling utama adalah ber-
terima-kasih kepada mereka. Sebab, dengan sebab mereka, kita 
bisa memahami agama ini. 

Orang-orang dahulu jika hendak menemui gurunya, maka ia 
bershadaqah dengan sesuatu, seraya berdo’a, “Ya Allah, tutupilah 
aib guruku dariku dan jangan Kau hilangkan keberkahan ilmunya 
dariku.” 

Imam Asy-Syafi’i juga berkata, “Dahulu aku membuka-buka 
lembaran buku di depan Malik  dengan pelan sekali, karena 
wibawa beliau, sehingga beliau tidak mendengar suara lembaran-
lembaran tersebut (ketika dibuka).”10 

                                                     
8  Hilyah Thaalibil ‘Ilmi (hlm. 30-31). 
9  Majmuu’ Syarh Al-Muhadzdzab (I/38) oleh Imam An-Nawawi. 
10  Majmuu’ Syarh Al-Muhadzdzab (I/36) oleh Imam An-Nawawi. 
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   6.  Waktu yang lama 

Allah  berfirman, 

 ژ   ڍ  ڍ    ڇ  ڇ ِ... ژ
  “Dan manusia itu bersifat tergesa-gesa.” (QS. Al-Israa` [17]: 11) 

Inilah di antara tabiat atau sifat buruk manusia, yakni sikap 
tergesa-gesa. 

Sebagian penuntut ilmu menduga bahwa menuntut ilmu itu 
ibarat makan sesuap nasi atau seteguk air yang langsung bisa 
dirasakan hasilnya. Ini merupakan cara berfikir yang keliru dan 
membahayakan, yang di antara akibatnya adalah tidak sedikit 
orang yang tergesa-gesa memberikan fatwa karena merasa dirinya 
telah mapan dengan ilmu, bahkan di antara mereka ada yang 
berkata tentang agama ini tanpa ilmu. 

Siapa saja yang memperhatikan perjalanan para ulama di 
kalangan Salaf, niscaya ia dapati keajaiban dan semangat mereka, 
juga waktu yang sangat lama dalam menuntut ilmu. Oleh karena 
itu, ada pepatah yang mengatakan: 

ِِْنَِمِ ِمِ لِْعِ الُِِْبِلََِطِ ِ.ِدِ حِِْاللََِلِإ ِِدِ هِْمَِال
“Menuntut ilmu itu dari buaian sampai ke liang kubur.” 

Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat bagi 
penulis dan para pembaca sekalian. 

َِصََّلِوَِ ِوََصِاهلُلِوََسلََمََِعَ ِآل ـه  ِ.نَب ي  نَاُُِمََمٍدَِوََعَ ْيَ ْْجَع 
َ
ِأ ِْحب ه 

16  RABI’UL AWWAL 1442 H 
2  NOVEMBER 2020 M  

 
Beni Sarbeni Abu Sumayyah 


