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Hukum

HaditsAl-Qur’an

Keutamaan
QS. Al-Mujādalah: 11 QS. Ar-Rahmān ; 33 Niat Balasan

Menuntut ilmu

Membaca Perilaku
Memahami
Kandungan

Peta Konsep



QS. Al-Mujadalah ayat 11

Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majelis", 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)

ا اِذَا قِْيلَلَ • اَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوٰۤ اْفَسُحْوا يَْفَسحِ هللاُ ُكْم تَفَسَُّحْوا فِى اْلمٰجِلِس فَ ٰيٰۤ
ْوا ِمْنُكْم َواللَِّذْيَن ْرفَعِ هللاُ اللَِّذْيَن ٰاَمنُ َواِذَا قِْيَل اْنُشُزْوا فَاْنُشُزْوا يَ لَُكمْ 

(۱۱:المجادلة)لُْوَن َخبِْيٌر اُْوتُوا اْلِعْلَم دََرٰجٍت َوهللاُ بَِما تَْعمَ 



Artinya:

“Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya

melainkan dengan kekuatan..”(Q.S. Ar-Rahman: 33)

QS. Ar-Rahmān ayat 33

ْنِس اِِن ا• ذُْوا ِمْن اَْقَطاِر ْستََطْعتُْم اَْن تَْنفُ ٰيَمْعَشَر اْلِجن ِ َواْْلِ
ُسْلٰطٍن  تَْنفُذُْوَن اِْلَّ بِ السَّٰمٰوِت َواْْلَْرِض فَاْنفُذُْوا ْلَ 

(۳۳: الرحمن)



Artinya: 

Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda, 

“Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap

muslim.”(H.R. Ibnu Majah)

Hadits Tentang 
Menuntut Ilmu 

ى هللاُ َل َرُسْوُل هللاِ َصلَّ قَا: قَال ََعْن اَنَِس ْبِن َمِلِك 

ل ِ ُمْسِلٍم ِم فَِريَضةٌ َعلَى كُ َطلَُب اْلِعلْ : َعلَْيِه َوَسلَّمَ 

(رواه ابن ماجة)



Artinya: 
“Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda, 

‘Barangsiapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di 
jalan Allah swt. sampai pulang.”(H.R. Tirmidzi)

Keutamaan Menuntut Ilmu

قَاَل َرُسْوُل هللاِ : َعْن اَنَِس ْبِن َمِلِك قَالَ 

ْي َطلَِب َمْن َخَرَج فِ : مَ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّ 

رواه )ِجَع ِل هللاِ َحتَّى يَرْ اْلِعْلِم فَُهَو فِْي َسبِيْ 

(الترمذى



Artinya: 
“Katsir bin Qais berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 
“Barangsiapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah 

akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan surga.”

Balasan Bagi Orang Yang Berilmu

هللاُ َعلَْيِه ْعُت َرُسْوَل هللاِ َصلَّىَسمِ : َعْن َكثِْيِر ْبِن قَْيٍس قَالَ 

لََك هللاُ بِِه يَْطلُُب فِْيِه ِعْلًما سَ َمْن َسلََك َطِرْيقًا: َوَسلََّم قَالَ 

(و داودرواه أب)َطِرْيقًا ِمْن ُطُرِق اْلَجنَِّة 



Kandungan

Q.S. Al-Mujadalah ayat 11

Allah memerintahkan manusia untuk
menuntut ilmu

Allah berjanji akan mengangkat derajat
manusia dengan 3 syarat yaitu: 
beriman, berilmu, dan beramal saleh

Kandungan
Q.S. Ar-Rahmān ayat 33

 Allah swt. memberi keleluasaan kepada
golongan jin dan manusia agar mereka mau
dan mampu bergerak maju dan berkarya

 Ilmu pengetahuan dan teknologi
menjadikan syarat bagi terwujudnya
kemudahan-kemudahan hidup di dunia

 Allah swt. telah menganugerahkan akal
kepada manusia, yang tidak diberikan
kepada makhluk lain sehingga umat
manusia mampu berpikir kritis dan logis

Kewajiban Menuntut Ilmu



Memiliki Perilaku yang Mencerminkan
Isi Kandungan QS. Al-Mujadalah ayat

11, Q.S. Ar-Rahman ayat 33, dan
Hadits Tentang Menuntut Ilmu

 Rajin membaca pada waktu luang

 Bertanya kepada orang yang lebih tahu, 

apabila kalian mengalami kesulitan

 Rajin berlatih

 Berani berpikir kreatif

 Salah satu kunci menguasai ilmu

pengetahuan adalah dicatat atau ditulis

Kandungan
Hadits Menuntut Ilmu

Umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu

Orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai

perjuangan oleh Allah swt.

Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai

niat yang tulus mengharap ridha Allah swt.

Allah akan memberikan kemudahan bagi

orang yang mencari ilmu untuk memasuki surga-

Nya


