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KEUTAMAAN ILMU DALAM AL QURAN



1. KARENA ILMU, ADAM DIMULIAKAN 
DI HADAPAN MALAIKAT

أَمَلَٰٓئَِكةِ َفَقاَل وََعلََّم  مأ لََعَ ٱل ََّها ثلمَّ َعَرَضهل َمآَء ُكل سأ
َ ۢنبَءاَدَم ٱۡلأ

َ
نتلمأ وأ ََلٓءِ إِن كل َمآءِ َهَٰٓؤل سأ

َ
َصَِٰدقِيَ ٔ ٔلوِِن بِأ

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu
berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu
mamang benar orang-orang yang benar" (Qs. Al Baqarah: 31)



2. ILMU AKAN MENGANGKAT  
DERAJAT PEMILIKNYA 

فَِع  َمللوَن يَرأ ل بَِما َتعأ ٖۚ َوٱَّللَّ وتلواْ ٱلأعِلأَم َدَرَجَٰت 
ل
ِيَن أ مأ َوٱَّلَّ ِيَن َءاَمنلواْ ِمنكل ل ٱَّلَّ َخبِير ٱَّللَّ

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. (Qs. Al Mujadilah :
11).



3. AHLI ILMU DIJADIKAN ALLAH     
SEBAGAI SAKSI KEESAAN-NYA

ََٰه إَِلَّ َشِهَد  ِطٖۚ ََلٓ إَِل َۢا بِٱلأقِسأ لواْ ٱلأعِلأِم قَآئَِم ْول
ل
أَمَلَٰٓئَِكةل َوأ َو َوٱل ََٰه إَِلَّ هل ۥ ََلٓ إَِل نَّهل

َ
ل أ َِكيهل ٱَّللَّ مل َو ٱلأَعزِيزل ٱۡلأ

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 ( Qs. Ali Imran: 18)



Dalam ayat ini ada 4 keutamaan ahli ilmu, yang sekaligus
menunjukkan keutamaan ilmu:

A. Allah menjadikan mereka sebagai saksi bagi keesaan-Nya.

B. Allah meyandingkan ahli ilmu dengan nama-Nya dan
malaikat.

C. Allah mengutamakan ahli ilmu daripada manusia lainnya.

D. Ahli ilmu adalah orang mulia dan istimewa karena
persaksian kalimat termulia dan istimewa tidak diambil
kecuali dari orang mulia dan istimewa.



4. AHLI ILMU DIJADIKAN ALLAH SEBAGAI 
RUJUKAN BAGI MANUSIA LAINNYA

وَن  لَمل نتلمأ ََل َتعأ رِ إِن كل
ِكأ َل ٱَّلذ هأ

َ
لٓواْ أ ۖۡ فَسأل رأَسلأَنا ِمن َقبألَِك إَِلَّ رَِجاَلا نُّوِِحٓ إََِلأِهمأ

َ
َوَمآ أ

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki
yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang
yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, (Qs. An-
Nahl: 43)



KEUTAMAAN ILMU DALAM SUNNAH 



1. ILMU ADALAH WARISAN PARA NABI

نْبَِياَء لَْم و
َ
نْبَِياءِ ِإَونَّ اۡل

َ
لََماَء َوَرثَةل اۡل ِثلوا َٔإِنَّ الْعل ثلوا الْعِلْمَ يلَورذ  َفَمْن دِيَناًرا َوََل دِرَْهًما َورَّ
ٍّ َوافِرٍّ 

َخَذ ِِبَظذ
َ
َخَذهل أ

َ
(.رواه أبو داود عن أيب ادلرداء).أ

Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para Nabi tidaklah
mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Maka
barangsiapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil
keberuntungan yang besar.” (HR. Abu Dawud.



2. PENUNTUT ILMU DISAMAKAN DENGAN 
PAHALA MUJAHID FI SABILILLAH

ْو ُيَعلُِّمُه َفُهَو يِف َمزِنلَِة الُمَجاِهِد يِف 
َ
تِِه إاِلَّ ِِلَْْيٍ َيتََعلَُّمُه أ

ْ
 اهلل، َوَمْن يلِ َسبِ َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهَذا لَْم يَأ

لَِة الرَُّجِل َينُْظُر إََِل َمتَاِع َغْْيِهِ،  (رواه ابن ماجه عن أيب هريرة)َجاَءُه  ِلَغْْيِ َذلَِك َفُهَو بَِمزْنِ

“Siapa mendatangi Masjidku ini tanpa tujuan selain kebaikan yang
ingin dipelajarinya atau diajarkannya maka ia berada di kedudukan
mujahid fi sabilillah. Siapa yang mendatanginya untuk tujuan selain ini
maka ia berada dalam kedudukan orang yang melihat-lihat barang
orang lain.” (Hr. Ibnu Majah)



3. AHLI ILMU ORANG TERBAIK DARI      
SELURUH MANUSIA

ْم فَْضلل  ْدنَاكل
َ
(اهِلعن أيب أمامة ابلالرتمذي رواه )الَعالِِم لََعَ الَعابِِد َكَفْضِِل لََعَ أ

“Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamanku
atas orang paling rendah dari kalian.” (HR. At-Tirmidzi)



4. PAHALA AHLI ILMU TIDAK TERPUTUS 
MESKI SUDAH MENINGGAL

نَْساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إاِلَّ ِمْن ثَََلثَةٍ  إاِلَّ ِمْن َصَدقٍَة : إَِذا َماَت اْْلِ
ْو َوََلٍ َصاِلٍح يَْدُعو ََلُ 

َ
ْو ِعلٍْم يُنْتََفُع بِِه، أ

َ
أيب رواه مسلم عن)َجاِرَيٍة، أ

(.هريرة

“Apabila Manusia meninggal dunia maka terputus semua
amalnya (tidak bisa lagi beramal) kecuali 3 orang, yaitu
shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, atau
anak shalih yang mendoakan yang mendoakannya.” (HR.
Muslim (



5. AHLI ILMU DIKECUALIKAN DARI LAKNAT

ْنيَا ،ِذْكرَ إاِلَّ ِفيَها،َماَملُْعونٌ َملُْعونٌَة،اَلُّ ِ وْ َوااَلُه،َوَمااَّللَّ
َ
وْ ََعلًِما،أ

َ
ُمتََعلًِّماأ

“Dunia terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali
dzikir kepada Allah dan ketaatan kepada-Nya, atau orang alim, atau
pelajar.” (HR. Ibnu Majah)



6. ORANG BERILMU DIMUDAHKAN   
JALANNYA KE SURGA 

َل اَّلَلُّ ََلُ بِِه َطِريًقا إََِل اْْلَنََِّة  لم عن أيب رواه مس)َوَمْن َسلََك َطِريًقا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلًْما َسَهَّ
(هريرة

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim)



URGENSI KESATUAN UMAT



1. PERSATUAN SEJAJAR DENGAN INTI TEGAKNYA AGAMA
YAITU TAKWA DAN PENGHAMBAAN KEPADA ALLAH

وِن ِٔنَّ إ بلدل مأ فَٱعأ نَا۠ َربُّكل
َ
ةا َوَِٰحَدةا َوأ مَّ

ل
مأ أ تلكل مَّ

ل
َهَِٰذهِۦٓ أ

Sesungguhnya umat kalian in adalah umat yang satu dan Aku adalah
Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (Qs. Al-Anbiya: 92)

وِن  مأ فَٱتَّقل نَا۠ َربُّكل
َ
ةا َوَِٰحَدةا َوأ مَّ

ل
مأ أ تلكل مَّ

ل
ِإَونَّ َهَِٰذهِۦٓ أ

Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah
Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. (Qs. Al-Mu’minun: 52)



2. PENEGAKAN AGAMA YANG BENAR BERKAITAN DENGAN PERSATUAN, 
DAN PERSATUAN ADALAH INTI SYARIAT PARA NABI

َع  وَسَٰ ََشَ يأَنا بِهِۦٓ إِبأَرَٰهِيَم َومل وأَحيأَنآ إََِلأَك َوَما َوصَّ
َ
ِٓي أ ا َوٱَّلَّ َٰ بِهِۦ نلوحا ِيِن َما َوَّصَّ َِن ٱدلذ م مذ نأ وَ لَكل

َ
ۖۡ أ واْ ِعيَسَٰٓ قِيمل

َ
 أ

 َ ل ََيأَتِِبٓ إََِلأهِ َمن ي مأ إََِلأهِٖۚ ٱَّللَّ وهل عل ِكَِي َما تَدأ أملۡشأ َ لََعَ ٱل قلواْ فِيهِٖۚ َكُبل ِيَن َوََل َتَتَفرَّ ٓ ٱدلذ ِدٓي إِ َشا يلنِيبل ََلأهِ َمن ءل َوَيهأ

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh

dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim,

Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat

berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada

agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang

kembali (kepada-Nya). (Qs. As-Syura: 13)



3. MENJAGA PERSATUAN ADALAH TANDA  
KEIMANAN

﴿ 
َ
ۖۡ َوأ مأ واْ َذاَت بَيأنِكل لِحل صأ

َ
َ َوأ واْ ٱَّللَّ وِلِۖ فَٱتَّقل ِ َوٱلرَّسل نَفالل َّلِلَّ

َ نَفاِلِۖ قلِل ٱۡلأ
َ لونََك َعِن ٱۡلأ َ ِطييَسأل واْ ٱَّللَّ عل

ِمنَِي  ؤأ نتلم مُّ ۥٓ إِن كل وََلل ﴾َورَسل

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan
perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan
Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah
perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan
Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".(Qs. Al-Anfal:
1)



4. KESATUAN MENYEBABKAN 
TURUNNYA RAHMAT  ALLAH SWT

لََّف ﴿
َ
ِمنَِي َوأ ؤأ أمل ِهِۦ َوبِٱل يََّدَك بَِنۡصأ

َ
ِٓي أ َو ٱَّلَّ ُۚ هل ل َبَك ٱَّللَّ وَك فَإِنَّ َحسأ ن ََيأَدعل

َ
ٓواْ أ َ ِإَون يلرِيدل ُۚ لَوأ  قللل َبيأ وبِِهمأ

ۥ َعزِي ُۚ إِنَّهل مأ َف بَيأَنهل
لَّ
َ
َ أ َ قلللوبِِهمأ َوَلَِٰكنَّ ٱَّللَّ َت َبيأ لَّفأ

َ
آ أ ا مَّ ۡرِض ََجِيعا

َ َت َما ِِف ٱۡلأ نَفقأ
َ
﴾َحِكيمر ٌز أ

Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah
(menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan
dengan para mukmin, dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang
beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di
bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah
telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha
Bijaksana. (Qs. Al-Anfal: 62-62)



5. PERPECAHAN MENGHILANGKAN 
KEKUATAN

واْ  ِطيعل
َ
َ َوأ ُْۚ إِنَّ ٱَّللَّ ٓوا ُِبل ۖۡ َوٱصأ مأ كل َهَب رِيحل َشللواْ َوتَذأ واْ َفَتفأ وََللۥ َوََل تََنَٰزَعل َ َورَسل  َمَع ٱَّللَّ

َُِٰبِيَن  ٱلصَّ

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu
berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan
hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta
orang-orang yang sabar. (Qs. Al Anfal : 46)



6. PERPECAHAN MENYEBABKAN ADZAB

مأ عَ َََٔل و ْوَلَٰٓئَِك لَهل
ل
ُۚ َوأ َيذَِنَٰتل مل ٱبلأ ِد َما َجآَءهل واْ ِمنَۢ َبعأ َتلَفل قلواْ َوٱخأ ِيَن َتَفرَّ ونلواْ َكٱَّلَّ َذاٌب تَكل

َعِظيمر 

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.
Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, (Qs. Ali
Imran : 105)



PERAN ULAMA 
DALAM 

MEMBANGUN KESATUAN UMAT



P
E
R
A
N

U
L
A
M
A

TABLIGH
MENJAGA UMAT 
DARI PERPECAHAN

BAYAN

ISHLAH

MENDAMAIKAN 
PERSELISIHAN

QUDWAH
JIHAD BILLISAN 
WAL QALAM



والله أعلم بالصواب


