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ILMU DALAM ISLAM



MOTTO :

TIDAK ADA YANG BISA
DILAKUKAN TANPA ILMU



Islam adalah agama yang sangat
mementingkan serta menjunjung

tinggi Ilmu…..



Dalam sebuah Hadist Riwayat Bukhari &
Muslim :

الدینفيیفقھھخیرابھهللایردمن
“Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk
menjadi orang baik-baik, maka ia difaqihkan

dalam agama”

Arti difaqihkan adalah dipintarkan dengan ilmu



AL-HADIST

“Barang siapa yang menginginkan
kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu.

Barang siapa yang menginginkan
kebahagiaan akhirat juga harus dengan

ilmu,

dan barang siapa yang menginginkan
kebahagiaan dunia akhirat juga harus

dengan ilmu”



“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-
benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa
membaca Al qur'an sebelum disempurnakan
mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah:
"Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu

pengetahuan."

(Q.S. Thoha : 114)

Doa Tambah
Ilmu



Mengapa Harus dengan Ilmu ?
Suatu Perbuatan untuk bisa menjadi amal shalih / amal
ibadah (mahdhah maupun ghairu mahdhah) manakala :

-Dilakukan dengan cara yang baik & benar

-Dilakukan dengan niat yang baik

Cara yang baik dan benar :

sesuai dengan ilmunya



KEDUDUKAN ORANG YANG BERILMU

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah
dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(Q.S. Al-Mujadalah :11)



(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan
sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama
orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang
dapat menerima pelajaran.

(Q.S. Az-Zumar (39) : 9)



“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-
binatang melata dan binatang-binatang ternak ada
yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya).
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara

hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

(Q.S. Al-Fathir : 28)



“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan
melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang

menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-
orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian

itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak
disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”.

(Q.S. Ali Imron : 18)



ANJURAN UNTUK MENCARI ILMU

ۚ◌ َخَلقَ الَِّذىۡ َربِّكَ ِباۡسمِ ِاۡقَراۡ  ﴿96:1 ۚ◌ َعَلقٍ ِمۡن اۡالِۡنَسانَ َخَلقَ ﴾
﴿96:2 اۡالَۡكَرمُۙ َوَربُّكَ ِاۡقَراۡ ﴾ ﴿96:3 ِباۡلَقَلمِۙ َعلَّمَ الَِّذىۡ ﴾ ﴿96:4 َعلَّمَ ﴾

َیۡعَلمؕۡ َلمۡ َمااۡالِۡنَسانَ  ﴿96:5﴾

”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”.
(Q.S Al-’Alaq : 1-5)



ANJURAN MENCARI ILMU

AL-HADIST
“Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan

perempuan”

“Carilah ilmu mulai dari buaian sampai ke liang lahat”

“Carilah ilmu sampai ke negeri Cina”



Derajat Keutamaan Pencari Ilmu

“Barang siapa menempuh jalan dalam
rangka menuntut ilmu, niscaya Allah

Akan memudahkan baginya jalan
menuju surga”.

(HR: Muslim)



Keutamaan Ilmu

“Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyukai
bila seseorang iri terhadap suatu nikmat yang

telah Allah karuniakan kepada orang lain
kecuali dalam dua nikmat, yakni:

a. Penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya
b. pedagang yang bersedia mengeluarkan
hartanya untuk diabdikan kepada Islam”.

(Al-Hadis)
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