
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 20 Maret 2022/17 Sya’baan 1443        Brosur No.: 2072/2112/IA 
 

ADABUL MAJLIS DAN THALABUL ‘ILMI 
 

Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menghadiri majlis ilmu dengan 
adab yang sesuai dengan syariat Islam. Adab menunjukkan kepribadian dari 
seorang muslim. Rasulullah sendiri telah mencontohkan bagaimana 
seharusnya beradab dalam setiap aktivitas, termasuk majlis. Berikut ini 
adalah beberapa adab dalam majelis yang perlu diketahui: 
 

1. Meluruskan niat ikhlas karena mengharap ridla Allah 
 

Diantara salah satu syarat diterima amal adalah melakukan amal perbuatan 
semata-mata karena ingin mendapatkan ridla Allah SWT. 

هٗ َوَمْن َاْحَسُن ِديْ ًنا ّمَِِّْن َاْسَلَم   َ لِِلِهِ َوُهَو ُُمِْسٌن وَّات ََّبَع ِملََّة اِبْ رهِهْيَم   َوْجه
ًفا ُ اِبْ رهِهْيَم َخِلْيًل   ۗ َحِني ْ  125النساء : ( 125)َواَّتَََّذ الِلِه

Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas 
menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, 
dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim 
menjadi kesayangan-Nya. [Q.S An Nisaa’ : 125] 

َ ُُمِْلِصْْيَ َلُه الدِِْينَ     َوَمآ اُِمُروْٓا ِاَّلَّ لِيَ ْعُبُدوا الِلِه
ُحنَ َفۤاَء َويُِقْيُموا الصَّلهوَة   

ِلَك ِدْيُن اْلَقيَِِمةِ  وَة َوذه  5( البينة : 5) َويُ ْؤتُوا الزَّكه
Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan kethaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan 
lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan 
yang demikian itulah agama yang lurus. [Q.S Al Bayyinah : 5] 
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2. Memberikan salam kepada orang yang ada di majlis ‘ilmu 

Salah satu dari keindahan ajaran Islam adalah bahwa Islam mengajarkan 
kepada setiap pemeluknya untuk mengucapkan salam setiap kali bertemu 
dengan saudaranya sesama muslim, baik ketika memasuki rumah atau 
memasuki majlis. Salam menurut ajaran Islam pada hakikatnya adalah do'a 
yang kita panjatkan kepada Allah SWT untuk keselamatan dan 
kesejahteraan saudara kita yang kita jumpai. 

ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: ََّل َتْدُخُلْوَن اْْلَنََّة َحَّتَّ   َعْن َاِبْ 
تُ ْؤِمنُ ْوا َوََّل تُ ْؤِمنُ ْوا َحَّتَّ ََتَابُّوا. اََوََّل اَُدلُُّكْم َعَلى َشْىٍء ِاَذا فَ َعْلُتُمْوُه 

ُتمْ  َنُكْم.  ؟ََتَابَ ب ْ  93رقم  74: 1مسلم اَْفُشوا السََّلَم بَ ي ْ

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Kamu sekalian 
tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan 
beriman sehingga berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kalian 
sesuatu perbuatan, apabila kalian melakukannya niscaya kalian saling 
berkasih sayang ? Tebarkanlah salam diantara kalian". [HR. Muslim juz 1, 
hal. 74, hal 93] 
َعْن َاِبْ ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص: ِاَذا انْ تَ َهى َاَحدُُكْم ِاََل 

يَ ُقْوَم   اَْن  اَرَاَد  ِاَذا  فَ ْلُيَسلِِْم،  اَّْلُ اْلَمْجِلِس  فَ َلْيَسِت  ْوََل فَ ْلُيَسلِِْم. 
 5208، رقم: 353: 4ابو داود ِخَرِة. ِبََِحقَّ ِمَن اَّْله 

Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 
seseorang dari kalian tiba di majlis, hendaklah mengucapkan salam. Dan 
apabila ia ingin meninggalkan majlis, maka hendaklah mengucapkan salam. 
Maka yang pertama (mengucap salam ketika tiba di majlis) tidaklah lebih 
berhaq (lebih utama) dari pada yang akhir (ketika akan berpisah)”. [HR. Abu 
Dawud juz 4, hal. 353, no. 5208] 
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3. Duduk di tempat yang dekat dengan guru, berusaha menempati 

tempat yang tersisa dan berlapang di dalam majlis ‘ilmu 

ْوَل هللا    َعْن َاِبْ  اِلٌس ِ    ملسو هيلع هللا ىلصَواق  ٍِد اللَّْيِيِِِّ اَنَّ َرس              ُ ا ُهَو ا  َ َنم  َ بَ ي ْ
ٍَ افْ نَ اِن ِاََل   ٍَ َفَلفَ ُة نَ َفٍر، فَ اَقْ بَ  ِد َوالن َّاُا َمع َُه، ِاْذ اَقْ بَ  ج ِ اْلَمس              ْ

ْوِل هللِا  ْوِل هللِا فَ ق َ ، َوَذَهَب َواِحٌد. قَاَل فَ وَ   ملسو هيلع هللا ىلصَرس           ُ ا َعَلى َرس           ُ
ًة ِ  ا َْ   ،ملسو هيلع هللا ىلص ا فَ َرََْ فُ ْرا  َ ُد   َُ ا َاح  َ اَم  َّ ِة َفَجَلَس  ف  َ ا ْلق  َ ا. َواَم  َّ ه  َ ِفي ْ
ا فَ رََ  اَّْله  ا. فَ َلم   َّ اَْدبَ َر َذاِهب   ً ُب ف   َ ال   ِ ا الي   َّ َخُر َفَجَلَس َخْلَفُهْم. َواَم   َّ

ْوُل هللِا  قَاَل: َاََّل اُْخِبُ ُكْم َعِن الن ََّفِر اليََّلفَِة؟ اَمَّا َاَحُدُهْم   ملسو هيلع هللا ىلصَرس  ُ
َيا هللاُ تَ َعاََل َخُر فَافَاََوَ ِاََل هللِا فَاهَواُه هللاُ. َواَمَّا اَّْله  ْْ َت َيا فَاس ْ ْْ َت س ْ

 24: 1البخاَر َخُر فََاْعَرَض فََاْعَرَض هللاُ َعْنُه. ِمْنُه. َواَمَّا اَّْله 

Dari Abu Waqid Al-Laitsiy, ia berkata, "Pada suatu waktu Rasulullah SAW 
sedang duduk di masjid bersama orang banyak, kemudian datang tiga 
orang. Yang dua orang langsung maju menghadap Rasulullah SAW, 
sedangkan yang seorang lagi berpaling lalu pergi. Perawi berkata : Lalu dua 
orang tersebut berhenti pada majlis Rasulullah SAW. Adapun salah satu 
diantaranya melihat tempat yang masih longgar di dalam majlis tersebut, 
kemudian ia duduk padanya. Dan yang satunya lagi duduk di belakang 
mereka. Sedangkan orang yang ketiga langsung berpaling lalu pergi. 
Setelah selesai, kemudian Rasulullah SAW bersabda : "Maukah aku 
beritahukan kepada kalian perihal tiga orang tersebut ? Adapun yang satu 
orang, ia mencari keridlaan Allah, maka Allah-pun ridla kepadanya. Yang 
satunya lagi, ia malu kepada Allah, maka Allah Ta’aalaa-pun malu 
kepadanya. Sedangkan yang satunya lagi, ia berpaling, maka Allah-pun 
berpaling pula darinya. [HR. Bukhari juz 1, hal. 24] 
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ْوا   ُْ ِلِس فَاْفس    َ ْوا ِ  اْلَمجه ُْ ٍَ َلُكْم تَ َفس    َّ َي َُّها الَِّذْيَن اهَمنُ وْٓا ِاَذا ِقْي ٰيٓه
ُ الَِّذْيَن اهَمنُ ْوا  ُزْوا يَ ْرَفِع الِلِه ُزْوا فَاْنش     ُ ٍَ اْنش     ُ  َوِاَذا ِقْي

ُ َلُكْمِ ِٰ الِلِه يَ ْفس     َ
ِذيْ  ا   َِا تَ ْعَمُلْوَن َخِبْ ٌ ِمْنُكْم  َوال   َّ  ُ تٍۗ َوالِلِه ( 11)َن اُْوتُوا اْلِعْلَم َدَرا   ه

 11اجملادلة : 
Hai orang-orang yang 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. [QS. Al-Mujaadalah : 
11] 

 
4. Disiplin dan menepati waktu kehadiran di majlis ‘ilmu 

ْنَساَن َلِفِّْ ُخْسرٍ    (1)َواْلَعْصرِ   ِاَّلَّ الَِّذْيَن اهَمنُ ْوا َوَعِمُلوا   (2)ِانَّ اَّْلِ
ِت َوتَ َواَصْوا ِِب َْقِِ  ْه ِل  3-1عصر : ال (3)َوتَ َواَصْوا ِِبلصَِّْبِ     الصِه

Demi masa (1) 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian (2) 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan 
nasihat menasihati supaya menthaati kebenaran dan nasihat menasihati 
supaya menetapi keshabaran. (3) [Q.S. Al ‘Ashr : 1-3] 

ِفْ   يُ َقاتُِلْوَن  الَِّذْيَن  ُيُِبُّ   َ الِلِه ِلٗهِانَّ  ُمْ   َصفًّا  َسِبيه َيانٌ   َكَاَّنَّ  بُ ن ْ
 4الصف : ( 4) مَّْرُصْوصٌ 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan 
yang tersusun kokoh.(4) [ QS. As Shaff : 4] 
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Perkataan dari Ali bin Abi Thalib : 

ٍُ ِِبلنِِظَامِ   َا َْقُّ ِبَل ِنظَاٍم يَ ْغِلُبُه اْلَباِط
“Kebenaran yang tidak disiplin/diorganisir dapat dikalahkan oleh kebathilan 
yang disiplin/diorganisir” 

 

5. Bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa 

membutuhkan ilmu 

اِدهٗهَوَااِهُدْوا ِ  الِلِهِ َحقَّ   78اْلٰ : ( 78) ِْجَ
Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-
benarnya. [QS. Al Hajj : 78] 

ٍَ الذِِْكِر َوَمآ اَرْ  َُلوْٓا اَْه َسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِاَّلَّ رَِااًَّل ن ُّْوِحِّْٓ اِلَْيِهْم َفْس  
ُتْم ََّل تَ ْعَلُمْونَ   43النٍْ : ( 43) ِاْن ُكن ْ

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

ِسِنْْيَ  ْْ اْلُم َلَمَع   َ ُسبُ َلَنۗا َوِانَّ الِلِه لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم  َنا  ِفي ْ  َوالَِّذْيَن َااَهُدْوا 

 69اَّلنكبوت : (69)
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridlaan) Kami, benar-benar 
akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya 
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. [Q.S. Al 
‘Ankabuut : 69] 
 

Ada 6 syarat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu: 

 َسأُنِْبْيَك َعْن تَ ْفِصْيِلَها بِبَ َيانٍ  ،َّلَّ ِبِستَّةٍ اِ َلْن تَ َناَل الِعْلَم  ِخِّْ اَ 
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َبُة  ،َغةٌ لْ ب ُ ذََكاٌء َوِحْرٌص َواْاِتَهاٌد وَ           ْْ  ْسَتاٍذ َوطُْوُل َزَمانٍ اُ َوُص
"Saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara, akan 
saya beritahukan rinciannya: (1) kecerdasan, (2) rakus (sangat 
menginginkan), (3) bersungguh-sungguh, (4) biaya (kesediaan 
mengeluarkan uang), (5) bersahabat dengan ustadz/guru, (6) memerlukan 
waktu yang lama.”   [Kata kata hikmah] 
 

6. Membawa Al-Qur'an, buku catatan dan alat tulis 
 

Salah satu nama Al-Qur’an adalah  Al-Kitab. Bahkan, penyebutan kata Al-
Kitab di dalam Al-Qur’an jauh lebih banyak dibandingkan dengan kata Al-
Qur’an. Kata “Al-kitab” disebutkan sebanyak 230 kali sedangkan kata “Al-
Qur’an” hanya disebutkan sebanyak 58 kali. 
Al-Qur’an berarti bacaan, sedangkan Al-Kitab berarti tulisan. Lebih 
banyaknya penggunaan kata Al-Kitab daripada Al-Qur’an menunjukkan 
tingginya anjuran Al-Qur’an untuk menulis (tanpa mengesampingkan 
pentingnya membaca). 

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍِ   ( 1)  اِقْ َرْْ ِِبْسِم رَبَِِك الَِّذْي َخَلقَِ   (2)   َخَلَق اَّْلِ
ْنَساَن َما ََلْ   (4)   الَِّذْي َعلََّم ِِبْلَقَلمِ    (3)  اِقْ َرْْ َورَبَُّك اَّْلَْكَرُم   َعلََّم اَّْلِ

 5-1العلق : ( 5)يَ ْعَلمْ 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,(1) 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.(2) 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, (3) 
Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena. (4) 
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (5) [Q.S. Al 
‘Alaq : 1-5] 

َعْمرِ  بْ َعْن  :    لُ وْ قُ ي َ   ابِ طَّ الَْ   نَ بْ   رَ مَ عُ   عَ سَِ   هُ نَّ اَ   انَ يَ فْ سُ   ِبْ اَ   نِ و 
   484رقم  127 :1الدارمى .  ابِ تَ كِ لْ ِبِ  مَ لْ عِ وا الْ دُ يِِ ق َ 
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Dari ‘Amr bin Abu Sufyan, bahwasanya ia mendengar ‘Umar bin Khaththab 
berkata : “Ikatlah ilmu dengan tulisan.” [HR. Darimi juz 1, hal 127, no 484] 

:   1. الدارمى    ابِ تَ كِ لْ ِبِ   مَ لْ عِ ا الْ ذَ ا هه وْ ُعَمَر اَنَُّه قَاَل : قَ يِِدُ   اْبنِ   َعنِ 
 485رقم  128

Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya ia berkata: “Ikatlah ilmu ini dengan tulisan.” 
[HR. Darimi Juz 1, hal 128, no 485] 
 

Hadits marfu’ dari Anas: 

 4777رقم  541:  2ميزان اَّلعتدال .  ابِ تَ كِ لْ ِبِ  مَ لْ عِ ا الْ وْ دُ يِِ ق َ 
“Ikatlah ilmu dengan tulisan” [ Mizaanul I’tidaal juz 2, hal 541, no 4777] 
 
Keterangan : 
Hadits ini dlo’if, Ibnul Madiniy berkata : ‘Abdul Hamid (bin Sulaiman) dan 
saudaranya yaitu Fulaih, kedua-duanya dlo’if. 
 

7. Berpakaian yang rapi dan sopan 

َسوْ  ي َُّوارِْي  لَِباًسا  َعَلْيُكْم  اَنْ زَْلَنا  َقْد  اهَدَم  َبِنْٓ  َولَِباُا اه ي ه َورِْيًشۗا  ِتُكْم 
ِلَك ِمْن اهيهِت الِلِهِ َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرْونَ  ِلَك َخْ ٌۗ ذه اَّلعراف    (26)الت َّْقوهَ ذه

 :26 
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian 
untuk menutupi ‘auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian 
takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari 
tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. [Q.S. 
Al A’raaf : 26] 

ٍُ اْلَْ قَاَل: ََّل  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعْوٍد َعِن النَِّبِِ  نََّة َمْن   َيْدُخ
ٍَ ُيُِبُّ اَْن  ٌٍ: ِانَّ الرَُّا َكاَن ِ  قَ ْلِبِه ِميْ َقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكِْبٍ. قَاَل َرُا
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هللاَ  ِانَّ  قَاَل:  َحَسَنًة؟  نَ ْعُلُه  َو  َحَسًنا  فَ ْوبُُه  ُيُِبُّ َيُكْوَن   ٌٍ ْي َجَِ  
 147رقم  93: 1مسلم َو َغْمُط النَّاِا.  قِِ َماَل. اَْلِكِْبُ َبَطُر ا َْ اْلَْ 

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tidak akan 
masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari 
sombong".  Lalu ada seorang laki-laki bertanya : "Sesungguhnya ada orang 
senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus, (yang demikian itu 
bagaimana, ya Rasulullah ?"). Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya 
Allah itu indah dan suka pada keindahan. Sombong itu ialah menolak 
kebenaran dan merendahkan manusia". [HR. Muslim juz 1, hal. 93, no 147] 
 

8. Rendah hati (tawaadlu’) dan tidak sombong.  

  215اء:  ر عالش   (215)َواْخِفْض َاَناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنْْيَ  
Dan rendahkanlah dirimu (Muhammad) terhadap orang-orang yang 
mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. [QS. Asy-Syu’araa’: 215]. 

َ ََّل ُيُِبُّ   َوََّل ُتَصعِِْر َخدََّك لِلنَّاِا َوََّل ََتِْش ِ  اَّْلَْرِض َمَرًحۗا ِانَّ الِلِه
ٍَّ ُُمَْتاٍل َفُخْورٍ   18لقمان :( 18) ُك

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 
dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. 
[Q.S. Luqmaan : 18] 

َي اْستَ   َمنِ يَ تَ َعلَُّم    ََّل   : َعْن ُُمَاِهٍد قَالَ   138: 1رمى االد.  َواْسَتْكَِبَ   ْْ
   538رقم 

Dari Mujaahid, ia berkata: "Orang pemalu dan orang sombong tidak bakalan 
bisa menuntut ilmu".  [H.R. Darimi juz 1, hal 138, no.538, perkataan tabi’iy, 
dlo’if, karena dalam isnadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya]  
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   الَ قَ  نْ مَ  ََل اِ  رْ ظُ نْ ت َ  ََّل وَ  لَ اقَ  امَ  ََل اِ  رْ ظُ نْ اُ 
“Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan memperhatikan siapa yang 
mengatakan.”  [ Kata-kata hikmah] 

 

9. Mendengarkan dan diam memperhatikan  

فَاْسَتِمُعْوا   اْلُقْراهُن  قُرَِئ  ( 204)  ْونَ تُ ْرحَُ   َلَعلَُّكمْ   َواَْنِصتُ ْوا  َلٗ َوِاَذا 
 204اَّلعراف : 

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar 
kamu mendapat rahmat." [QS. Al-A'raaf : 204] 
 

Kata al-istimaa’ pada ayat tersebut memiliki ma’na yang lebih khusus 
daripada as-sam’u sebab kata al-istimaa’ (mendengarkan) dapat dihasilkan 
dengan sengaja dan niat atau dengan menfokuskan panca indera terhadap 
suatu pembicaraan untuk memahaminya. 
Sementara kata “as-sam’u” dapat dihasilkan walaupun dengan tanpa 
sengaja.  Dan kata “al-inshoot” memiliki ma’na diam untuk mendengarkan, 
sehingga tidak ada gangguan untuk mendengarkan segala yang dibacakan.  

 
10. Tidak boleh membuat gaduh, hiruk pikuk serta bermain dengan 

sesuatu  (Misal : HP, dan peralatan lainnya) di dalam majlis ilmu 

َلَعلَُّكْم  ِفْيِه  َواْلَغْوا  اْلُقْراهِن  ِِلهَذا  َتْسَمُعْوا  ََّل  الَِّذْيَن َكَفُرْوا  َوقَاَل 
 26فصلت : ( 26تَ ْغِلبُ ْوَن)

Dan orang-orang yang kafir berkata: "Janganlah kamu mendengar dengan 
sungguh-sungguh akan Al Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, 
supaya kamu dapat mengalahkan (mereka). [QS. Fushshilat : 26] 
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 َحَّتِهٓ ِاَذا َخَرُاْوا ِمْن ِعْنِدَك قَاُلْوا لِلَِّذْيَن  
ُهْم مَّْن يَّْسَتِمُع اِلَْيَكِ َوِمن ْ

اهنًِفا قَاَل  َماَذا  اْلِعْلَم  قُ لُ   ۗ اُْوتُوا  َعلهى   ُ الِلِه طََبَع  الَِّذْيَن  َك  ىِٕ
ۤ
ْوِِبِْم اُوله

 16ُممد : ( 16)  َوات َّبَ ُعوْٓا اَْهَوۤاَءُهمْ 
Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu 
sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang 
yang telah diberi ilmu pengetahuan (shahabat-shahabat Nabi): "Apakah 
yang dikatakannya tadi?" Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati 
mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.[Q.S. Muhammad: 16] 

فََاْحَسَن   تَ َوضََّأ  َمْن  هللِا ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسْوُل  قَاَل  قَاَل:  ُهَريْ َرَة  َاِبْ  َعْن 
َنُه َوَبْْيَ اْلُْ   ُوُضْوَء فُ مَّ اََتىالْ  ُمَعَة فَاْسَتَمَع َواَْنَصَت ُغِفَر َلُه َما بَ ي ْ
ٍم. َوَمْن َمسَّ ا َْ اْلُْ  : 2مسلم  َصى فَ َقْد َلَغا.  ُمَعِة َوزَِٰيَدُة َفَلفَِة اٰيَّ

 27رقم  588
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
berwudlu dengan memperbagus wudlunya, kemudian datang ke shalat 
Jum’at, lalu ia mendengarkan dan diam, maka diampuni baginya apa yang 
terjadi antara Jum’at itu dengan Jum’at berikutnya, dan ditambah tiga hari. 
Dan barangsiapa yang bermain-main dengan kerikil, sungguh dia telah 
berbuat sia-sia”. [HR. Muslim juz, 2, hal. 588, no. 27] 

11. Tidak boleh menuntut ilmu untuk mencari keuntungan dunia seperti 

agar mendapatkan jabatan, pekerjaan dengan gaji tinggi, dan 

sebagainya.  

قَالَ   ِبْ اَ َعْن   هللِا    : ُهَريْ َرَة  َرُسوُل  ِعْلًما ّمَّا   :  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل  تَ َعلََّم  َمْن 
ٍَّ ََّل يَ تَ َعلَُّمهُ  تَ َغى ِبِه َوْاُه الِلَِّ َعزَّ َوَا َب ِبِه َعَرًضا َّلَّ لُِيِصيْ اِ   ، يُ ب ْ



11 

ْد َعْرَف اْْلَنَِّة يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  نْ َيا َلَْ َيَِ  3ابو داود .  رُِْيََها  يَ ْعِنْ   .ِمْن الدُّ
   3664رقم  323: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa 
mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena Allah Azza Wa Jalla, 
namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian dari 
dunia, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiyamat."  
[H.R. Abu Dawud juz 3, hal 323 no 3664, dlo’if karena dalam isnadnya ada 
perawi bernama Fulaih (bin Sulaiman)] 

 
12. Tidak banyak tertawa saat berada di dalam majlis ilmu 

Di dalam hadits disebutkan : 

كَ   :ملسو هيلع هللا ىلصُل هللِا  قَاَل َرُسوْ   : ُهَريْ َرَة قَالَ   ِبْ اَ َعْن   ِْ ُتْكِيُروا الضَّ ،  ََّل 
ِك َُتِيْ اِ فَ  ِْ  4193رقم   1403:  2. ابن مااه ُت اْلَقْلبَ نَّ َكيْ َرَة الضَّ

Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian 
banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati.  “ [HR. Ibnu 
Majah juz 2, hal 1403, no 4193] 

 

13. Tidak duduk di tengah lingkaran majlis ilmu atau di antara dua orang 

yang sedang duduk. 

ٍب َعْن اَبِ  َعي   ْ ِد هللِا ْبِن َعْمرٍو َعْن  َعْن َعْمرِو ْبِن ش              ُ ِه َعْن َعب   ْ ي   ْ
ْوِل هللِا   ٍٍ اَْن يُ َفرِِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرس              ُ ٍُّ ِلَرا   ُ اَل: ََّل ُي   َِ َق َبْْيَ افْ َنْْيِ ِاَّلَّ ق   َ

 4845، رقم: 262: 4. ابو داود ِبِِْذَِّنَِما

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari Abdullah bin ‘Amr, dari Rasulullah 
SAW, beliau bersabda, “Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan 
diantara dua orang (yang duduk), kecuali dengan izin dari keduanya”. [HR. 
Abu Dawud juz 4, hal. 262, no. 4845] 
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ْوَل هللِا  َط ْا َْلَقِة.    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن ُحَذيْ َفَة اَنَّ َرس ُ ابو  َلَعَن َمْن َاَلَس َوس َ
 4826، رقم: 258: 4داود 

Dari Hudzaifah, bahwasanya Rasulullah SAW mela’nat orang yang duduk di 
tengah-tengah lingkaran orang. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 258, no. 4826] 
 

14. Tidak mengambil tempat orang lain yang pergi sebentar dari majlis 
 

Terkadang, seseorang bisa pergi sebentar dari majlis untuk suatu keperluan. 
Hal ini tidak menjadikan tempat duduknya yang kosong boleh diisi siapa saja. 
Seorang muslim tidak dibenarkan menduduki tempat yang kosong 
sementara. Dan lebih dianjurkan untuk menempati tempat lain yang belum 
terisi. 

َهاَدٍة،   َْ اَبُ ْو َبْكَرَة ِ  ش       َ ِن قَاَل: َااَء ِعْيِد ْبِن َاِس ْاَ س       َ َعْن س       َ
ِه، فََاَس اَْن ََيِْلَس ِفْيِه، َوقَاَل: ِانَّ النَِّبَّ  ٌٍ ِمْن َُمِْلس             ِ فَ َقاَم َلُه َرُا

 4827، رقم: 258: 4ابو داود ص ََّنَى َعْن َذا. 

Dari Sa’id bin Abul Hasan, ia berkata : Abu Bakrah datang dalam suatu 
kesaksian, lalu ada seorang laki-laki bangkit dari tempat duduknya (agar Abu 
Bakrah duduk di situ), maka Abu Bakrah enggan untuk duduk pada tempat 
tersebut, dan ia berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW melarang dari yang 
demikian itu”.  [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 258, no. 4827] 

ٍَ ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّبِِ   ٍُ الرَّا    ُ اَل: ََّل يُِقْيُم الرَّا    ُ ق    َ
ُعْوا.  ْوا َوتَ َوس   َّ ُْ   1714: 4مس   لم  َمْقَعِدِه ُُثَّ ََيِْلُس ِفْيِه، َولهِكْن تَ َفس   َّ

 28رقم 
Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak boleh seseorang 
menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya lalu ia duduk di situ, 
akan tetapi longgarkanlah dan luaskanlah”. [HR Muslim juz 4, hal. 1714 no 
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28] 

ْوَل هللِا   َة اَنَّ َرس              ُ َذيْ ف  َ ِب ْبِن ح  ُ ٍُ َاَحقُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن َوه  ْ ق َ اَل: اَلرَّا  ُ
ِه.  ََ ِ َاَاِتِه ُُثَّ َعاَد فَ ُهَو َاَحقُّ ِاَْجِلس     ِ ِه، َوِاْن َخَر الرتمذَ  ِاَْجِلس     ِ

 2899، رقم: 183: 4
Dari Wahab bin Hudzaifah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Seseorang itu lebih berhak pada tempat duduknya. Dan apabila ia keluar 
untuk suatu keperluan, kemudian ia kembali lagi, maka ia lebih berhak pada 
tempat duduknya itu”. [HR. Tirmidzi juz 4, hal. 183, no. 2899] 

 
15. Memperhatikan kesopanan selama berada di dalam majlis ilmu 

 

Saat berada di majlis, seorang muslim juga dianjurkan untuk memperhatikan 
kesopanan. Yaitu dengan menjaga sikap dari hal yang dapat mengganggu 
orang lain di majlis tersebut. Seperti menguap, membuang ingus, 
bersendawa, dan lain sebagainya. Di dalam hadits disebutkan : 

 ،انِ طَ يْ الش     َّ  نَ مِ  بُ اؤُ يَ لت َّ : اَ  الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  لُ وْ س     ُ رَ  نَّ اَ   ةَ رَ ي ْ رَ هُ   ِبْ اَ   نْ عَ 
 56رقم  2293:  4مسلم . اعَ طَ تَ ا اسْ مَ  مْ ظِ كْ يَ لْ ف َ  مْ كُ دُ حَ اَ  بَ اءَ يَ ا ت َ ذَ اِ فَ 

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Menguap itu 
dari gangguan syetan, maka apabila seseorang diantara kalian menguap 
hendaklah ia menahan semampunya.” [HR. Muslim Juz 4, hal 2293, no 56] 

ِعْيِد الُْ   َعْن َاِبْ  ْوُل هللِا  س          َ : ِاَذا تَ يَاَؤَب  ملسو هيلع هللا ىلصْدرِيِِ قَاَل: قَاَل َرس          ُ
ْيطَاَن   ْك بَِيِدِه َعَلى ِفْيِه فَِانَّ الش   َّ ٍُ َاَحدُُكْم فَ ْلُيْمس   ِ : 4. مس   لم  َيْدُخ

 57رقم  2293
Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Apabila 
seseorang diantara kalian menguap, hendaklah ia menahan dengan 
tangannya pada mulutnya, karena syaithan akan masuk". [HR. Muslim juz 4, 
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hal. 2293, no. 57] 

16. Menjauhkan diri dari dosa dan ma’shiyat serta mengingatkan orang 

yang melakukan pelanggaran  
 

Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak 
melakukan dosa dan ma’shiyat. Sesungguhnya dosa dan ma’shiyat dapat 
menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak 
kehidupan dan mendatangkan siksa Allah Ta’aalaa. 

َنًة َّلَّ ُتِصْيََبَّ الَِّذْيَن ظََلُمْوا ِمْنُكْم َخۤاصَّةً  َ  ِ َوات َُّقْوا ِفت ْ َواْعَلُموْٓا اَنَّ الِلِه
 25اَّلنفال : ( 25َشِدْيُد اْلِعَقاِب )

Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-
orang yang dhalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat 
keras siksaan-Nya. [QS. Al Anfaal : 25] 

ٍَ َعلهى ِلَساِن    َبِنْٓ ِاْسرَۤاِءْي
دَٗلُِعَن الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِمْنْۢ   اْبنِ   َوِعْيَسى  َداو 

( َكانُ ْوا ََّل يَ تَ َناَهْوَن َعْن  78) يَ ْعَتُدْونَ   وََّكانُ ْوا  َعَصْوا  ِاَا  ذهِلكَ    ۗ َمْريََ 
 79-78املائدة: (  79مُّْنَكٍر فَ َعُلْوُهۗ لَِبْئَس َما َكانُ ْوا يَ ْفَعُلْوَن )

Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan ‘Isa 
putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu 
melampaui batas. (78) 
Mereka tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (79) [QS. 
Al-Maaidah : 78 - 79] 

ِّْ بَِيِدِه ملسو هيلع هللا ىلص َعْن ُحَذيْ َفَة ْبِن اْلَيَماِن َعِن النَِّبِِ  قَاَل: َوالَِّذْي نَ ْفس       ِ
َعَب  َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر َولَيُ ْوِشَكنَّ هللاُ اَْن يَ ب ْ لََتْأُمُرنَّ ِِبْلَمْعُرْوِف َولَتَ ن ْ
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َتِجْيُب َلُكْم. َعَلْيُكْم ِعَقاًِب ِمْنُه َوَتْدُعْونَُه َفَل  ، 316: 3الرتمذَ  َيس    ْ
 هذا حديب حسن  2259رقم: 

Dari Hudzaifah bin Yaman, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Demi Allah 
yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh kamu sekalian akan menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar atau (kalau tidak) 
pasti Allah akan menurunkan siksa kepada  kalian, kemudian kalian berdo'a 
kepada Allah, namun Dia tidak mengabulkan do'a kalian". [HR. Tirmidzi juz 
3, hal. 316, no. 2259, Ini hadits hasan] 

َد اَْن ح  َِ   َعْن قَ ْيٍس ق  َاَل، ق  َاَل اَبُ وْ  ِه: َٰي َبْكٍر بَ ع  ْ َد هللَا َواَْفََن َعَلي  ْ
ا َعَلى َغْ ِ  ُعْوَّن   ََ َة َوَتض              َ ِذِه ْاَّلهي   َ اُا، اِنَُّكْم تَ ْقَرُءْوَن ه   ه ا الن   َّ اَي ُّه   َ

ِعَها   ُْمْ َمَواض  ِ ضَْ َُ َْا اْيَْ َا اه َََ  َْ مُْ ْم َ  ُكْم َ  َضرََُ .  َعَلْيُكْم اَنَُْفسَََ
ْعنَ ا النَِّىَّ   َّْ سَِ ُذْوا يَ ُقْوُل:   ملسو هيلع هللا ىلصَوِا َْْخ ُ ِانَّ الن َّاَا ِاَذا رََُْوا الظ َّاَلَ فَ َلْم 

 ْ ْعُت َرُسْوَل هللِا  َعَلى َيَدْيِه اَْوَشَك اَْن يَ ُعمَُّهُم هللاُ ِبِعَقاٍب. َوِاِنِ سَِ
ى ُُثَّ يَ ْقِدُرْوَن َعَلى    ملسو هيلع هللا ىلص ٍُ ِفْيِهْم ِِبْلَمَعاص   ِ يَ ُقْوُل: َما ِمْن قَ ْوٍم يُ ْعَم

ُْوا ُُثَّ  ُك اَْن يَ ُعمَُّهُم هللاُ ِمنْ ُه ِبِعقَ ابٍ اَْن يُ َغ ِِ ُْوا ِاَّلَّ يُ ْوش              ِ .   ََّل يُ َغ ِِ
 4338، رقم: 122: 4ابو داود 

Dari Qais, ia berkata : Abu Bakar (Ash-Shiddiq) berkhutbah, setelah ia 
memuji Allah dan menyanjung-Nya, ia berkata, "Wahai para manusia, 
sesungguhnya kalian telah membaca ayat ini, tetapi kalian keliru dalam 
memahaminya, yaitu ayat (yang artinya), "Hai orang-orang yang beriman, 
jagalah dirimu. Orang yang sesat tidak akan mendatangkan madlarat 
kepadamu bila kamu telah mendapat petunjuk". [QS. Al-Maaidah : 105]. 
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Sesungguhnya kami mendengar Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya 
sekelompok orang apabila mereka melihat kedhaliman, lalu mereka tidak 
mencegahnya, hampir-hampir Allah akan meratakan siksa kepada mereka". 
Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 
suatu kaum yang di dalamnya dilakukan kema'shiyatan-kema'shiyatan, 
sedangkan mereka mampu mencegahnya tetapi mereka tidak mau 
mencegahnya, melainkan Allah mendatangkan adzab secara merata kepada 
mereka". [HR. Abu Dawud, juz 4, hal. 122, no. 4338] 

 
17.  Mengucapkan do’a ketika bangkit dari majlis 

ْوُل هللِا    هُ نْ عَ  هللاُ  َِّ ض            ِ ُهَريْ َرَة رَ   َعْن َاِبْ  : َمْن ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َرس            ُ
ِه  ٍَ اَْن يَ ُقْوَم ِمْن َُمِْلس    ِ َاَلَس ِ  َُمِْلٍس َفَكيُ َر ِفْيِه َلَغطُُه فَ َقاَل قَ ْب

ِلَك:   ََْالَنَه ا ل  ُ ما ذه ُُ َاْل َ  اه  َا اه ا اَْنَ  سََََََََُ  َ َك َاشََََََََْ ُه َْم َوِبه
ُا اه َْيهَ  ُْ ِْفهُمَك َواَوَُ ََْ ََْ ِلَك.   ، ِاَّلَّ ُغِفَر َلُه َما َكاَن ِفْ َاسَ ِه ذه َُمِْلس    ِ

 حديب حسن صْيٰ غريبهذا ، 3494رقم:  158: 5الرتمذَ 
Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
duduk di suatu majlis dan banyak gaduh padanya, lalu sebelum bangkit dari 
majlisnya ia membaca Subhaanakalloohumma wa bi hamdika asyhadu 
allaa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik (Maha Suci Engkau ya 
Allah dan dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 
Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu), 
niscaya diampuni baginya apa yang telah terjadi di majlisnya itu. [HR. 
Tirmidzi juz 5, hal. 158, no. 3494, ini hadits hasan shahih gharib] 
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