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BELAJAR SAMPAI NAFAS TERAKHIR KEHIDUPAN 

 

Oleh Kang Erlan Naofal1 

 

Suatu ketika Ahmad bin Hanbal2 (164-241 H) pernah ditanya 

oleh seorang muridnya:   الي اين المخبرة يا سيخي?  (wahai tuan guru!! 

sampai kapan engkau akan membawa alat tulis itu? lalu dengan 

lugas dan tegas Imam Ahmad bin Hanbal menjawab: ” المخبرة الي المقبرة   

(alat tulis ini – akan senantiasa aku bawa menemaniku sampai aku 

memasuki- alam kubur).3 

Sang murid bertanya hal tersebut kepada gurunya karena 

merasa heran dengan sikap gurunya yang kemana-mana masih 

membawa alat tulis yang saat itu dipandang sebagai symbol seorang 

pelajar padahal Imam Ahmad bin Hambal saat itu sudah terkenal 

dengan keluasan ilmunya.  Salah satu diantara tanda keluasan 

ilmunya disaat fasilitas masih terbatas, beliau mampu menyusun 

                                                           
1 Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Kelas I B Rengat  
2 Salah seorang pendiri madzhab fiqh yang terkenal  Madzhab Hambali yang 

saat ini madzhab tersebut masih tetap eksis di dunia Arab  
3  Dialog antara Imam Ahmad dan muridnya  disarikan dari pengajian kitab 

Tanbih al-Mughtarrin sewaktu penulis mondok di Pesantren Sukahidengan 
Tasikmalaya sekitar tahun 1992-2000. 
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sebuah kitab Hadits bernama Musnad4 Imam Ahmad  yang terkenal 

sampai dengan sekarang Kitab tersebut berisikan lebih dari 30.000 

hadits. Disamping itu, salah seorng guru Imam Ahmad yaitu Imam al-

Syafi`i (w.204 H) mengakui kelebihan muridnya dan pernah 

mengatakan:” Ahmad bin Hambal imam  dalam  delapan hal, Imam 

dalam  hadits, Imam  dalam Fiqih, Imam dalam bahasa,  Imam dalam 

Al Qur’an, Imam dalam kefaqiran, Imam dalam kezuhudan, Imam 

dalam wara’ dan Imam dalam Sunnah”.5 

Imam Ahmad  yang namanya masih harum dan semerbak 

dalam dunia keilmuan Islam sehingga pendapat-pendapatnya 

menjadi rujukan dalam kehidupan umat Islam di dunia meski 

jasadnya sudah terkubur dan terpendam di bawah tanah selama 

ribuan tahun lamanya. Hal itu disebabkan barokah ilmu yang Allah 

anugrahkannya. Anugrah Allah itu diberikan  disebabkan 

kesungguhan, keuletan dan keikhlasannya dalam mencari ilmu,  

mengamalkan dan mengajarkannya  kepada sesama manusia.  

                                                           
4 Musnad adalah kitab hadits yang disusun berdasarkan urutan  nama para 

shahabat. Lih. 
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=16725 
diunduh hari Rabu, 13 Desember 2017.  Berkitan       dengan      kitab musnad  
Ahmad ini, Imam al-Suyuthi   pernah    mengatakan : وكل ما كان في مسند احمد فهو مقبول فان  
 artinya:”Setiap hadits yang ada dalam kitab Musnad الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن(
Imam Ahmad maqbul (dikategorikan dapat diterima) karena hadits yang dha`ifnya 
saja mendekati kualitas hadits hasan. Lih. Muhammad `Ajjaj al-Khatib,  Ushul al-
Hadits, `Ulumuhu wa Mushthalahuhu, (t,t: Dar al-Fikr,) 1989, hal.328 

5 https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_bin_Hanbal#Awal_mula_Menuntut_Ilmu 
diunduh hari Rabu, 13 Desember 2017 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=16725
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_bin_Hanbal#Awal_mula_Menuntut_Ilmu
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Dalam sebuah ujian terbuka seorang Promovendus,  Profesor 

Dr Said Agil Munawwar-yang menjadi penguji utama, di hadapan 

semua hadirin yang menyaksikan jalannya ujian terbuka tersebut- 

menegaskan bahwa beliau meski sudah mencapai jenjang akademik 

tertinggi yaitu meraih gelar Profesor- masih terus belajar dan belajar  

sehingga dalam sehari minimal empat jam membaca buku. Oleh 

karena itu,  beliau berpesan  teruslah belajar dan tidak boleh berhenti 

untuk belajar agar bisa menjawab perkembangan dan perubahan 

zaman dengan segala problema yang semakin komplek dan 

menantang  

Belajar identic dengan banyak membaca- banyak bertanya- 

selalu mengamati gejala dan fenomena social dan  juga merenung 

atau tafakkur. 

Berkaitan dengan tafakkkur, Imam al-Ghazali (w.505 H) dalam 

kitabnya al-Qushûr al-`Awâli min Rasâil al-Ghazali, menyebutkan 

tafakkur sebagai cara mendapatkan ilmu melalui pendekatan internal. 

Tafakkur di dalam batin sama seperti belajar. Jika belajar merupakan 

pencerapan ilmu dari orang lain secara parsial, maka tafakkur adalah 

pencerapan pemahaman dari jiwa secara menyeluruh. Pencerapan 

dari jiwa yang menyeluruh ini lebih kuat pengaruh dan pengajarannya 

daripada ulama dan orang pintar manapun, sebab ilmu yang 
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diperoleh darinya tertanam dengan kokoh di dasar jiwa seperti benih 

di dalam tanah atau bak  mutiara di dasar laut. 6 

Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Said Agil 

Husin  Munawwar yang terus menerus belajar dan belajar tiada henti 

selama nafas masih tersisa dan selama ruh masih belum 

meniggalkan jasad, adalah selaras dan sejalan dengan perintah yang 

terdapat dalam hadits-hadits  yang berbunyi:  

 اطلبو ا العلم من المهد الي اللحد7

Artinya:”Carilah ilmu dari buaian sampai liang lahad” 

Dan hadits yang berbunyi: 

 لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة

Artinya: Seorang mukmin tidak akan pernah merasa kenyang 

dengan kebaikan apapun sampai akhirnya- dia mendapatkan- surga. 

(HR. al-Tirmidzi dari Abu Sa`id al-Khudri dan al-Tirmidzi meng-

hasan8-kan hadits tersebut).  

                                                           
6 Lih Bernafaskan Allah (terj Abdul Halim (Jakarta: Penerbit Iman), cet 1, 

2003 hal 86-87 
7 Hadits diatas,  sanadnya tidak shahih, hanya saja  terkenal dalam 

penggunaan manusia. Hadits di atas tidak beda dengan hadits yang berbunyi :  اطلبوا
 Oleh karena subtansi maknanya benar, al-`Ajluwni memuatnya .العلم ولو في الصين
dalam kitab-nya Kasyf al-Khafâ wa Muzî al-Ilbâs `amma Isytahara min al-ahâdits 
`ala alsinat al-nâs lih. 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=6
0804 diunduh hari Rabu, 13 Desember 2017 

8 Hasan merupakan salah satu macam hadits selain shahih dan dhaif ditinjau 
dari diterima dan ditolaknya hadits. Istilah hasn dipopulerkan oleh Abu `Isa al-
Tirmidzi. (209 – 279 H). Yang membedakan hasan dengan shahih adalah dari 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=60804
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=60804
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Dalam penjelasannya, tidak ada kebaikan yang lebih utama dari 

mencari, menyebarkan dan mengamalkan ilmu9 dengan syarat 

disertai dengan ketulusan dan keikhlasan. Hal mana sejalan dengan 

sebuah pernyataan yang berbunyi: 

ة كشب هو جعل و نهم تعلمهكلون عمل افضل منه كصحت النية في العلم لم ي لو

 لصيد الدنيا 

Artinya: :”Sekiranya niat seseorang dalam menuntut, 

menyebarkan dan mengamalkan ilmu adalah benar, maka tidak ada 

satupun amal yang lebih utama darinya, namun sayang kebanyakan 

manusia mencari ilmu dan menjadikannya sebagai jaring untuk 

memburu dunia”.  

Al-Imam al-Ghazali (w.505 H) yang diberi gelar Hujjat al-Islam 

dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul Bidâyat al-Hidâyat 

mengingatkan agar mencari ilmu karena Allah. Beliau menegaskan : 

الحريص المقبل علي اقتباس العلم المظهر من نفسه صد ق الرغبة وفرط ايها 

م علي االقران العلم المنافسة والمباهاة والتقدتقصد بطلب : انك ان اليه ش التعط

                                                                                                                                                     
aspek dhabt (hafalan) kalau hadits shahih tamm dhabt sedangkan kalau hasan 
dhabth naqish. Lih. Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits….. hal. 331 

9http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI
d&Id=60804 
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 واستمالة وجوه الناس اليك وجمع حطام الدنيا فانت ساع في هدم دينك وهلك نفسك 

 10وبيع أخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة

Wahai orang yang antusias,  konsisten dan haus dalam mencari 

ilmu, jika tujuanmu dalam mencari ilmu adalah bersaing, mengungguli 

teman, menjadi pusat perhatian manusia dan mengumpulkan pernak-

pernik duniawi, maka sebenarnya engkau telah berusaha 

menghancurkan agama dan dirimu sendiri. Engkau telah menjual 

akhiratmu dengan dunia sehingga perdaganganmu hancur dan 

merugi. 

Semoga semangat kita dalam belajar tidak pernah surut dan 

padam disertai ketulusan dan keikhlasan agar meraih keuntungan 

yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga. 

   

                                                           
10 Al-Ghazali, Bidayat al-Hidayat, (Kairo:Maktabah al-Madbuli) 1993 M, cet.1, 

hal,4-5 


