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MENULISLAH, 

WAHAI PARA PENUNTUT ILMU 

 

Masa muda adalah puncak masa 

keemasan bagi seorang manusia. Karena di 

usia muda terkumpul berbagai macam 

kenikmatan; nikmat kesehatan, nikmat 

kekuatan, nikmat waktu luang, dan berbagai 

nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena 

itu, sebagai seorang pemuda muslim, 

khususnya seorang thalibul ilmi hendaknya 

berupaya untuk mengisi masa mudanya 

dengan hal-hal yang positif dan produktif, 

di antaranya adalah dengan menulis kitab. 

Karena menulis kitab adalah kebiasaan para 

ulama’ dari zaman ke zaman. 
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MANFAAT MENULIS KITAB 
 

 

Menulis kitab memiliki banyak 

manfaat, di antaranya : 

 

1. Mengikat Ilmu 

Menulis akan membuat ilmu itu kuat 

di hafalan seseorang daripada sekedar 

membaca tanpa disertai dengan menulisnya 

kembali. Ingatan seseorang walaupun 

bagaimanapun kuatnya, ia masih dapat lupa 

dan akan berkurang yang akan 

menghilangkan banyak pengetahuannya. 

Berbeda jika seorang menulisnya, maka 

tulisan tersebut akan menjaga ilmu selama 

bertahun-tahun lamanya. Sehingga salah 

satu cara untuk mengikat ilmu adalah 

dengan menuliskan ilmu tersebut dalam 

sebuah kitab. Sebagaimana sabda 

Rasulullah a; 
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 אِب �َ כِ א

 

“Ikatlah ilmu dengan (menulisnya di 

dalam) kitab.”
1
 

 

 

2. Memacu Semangat Untuk Membaca 

Menulis juga akan menuntut seorang 

membaca banyak kitab dan referensi untuk 

mendapatkan pengetahuan yang dapat 

dipercayai, dan ini merupakan keuntungan 

yang besar. Al-Wazir Ibnu Hubairah 5 

pernah berkata, “Ilmu dapat diraih dengan 

tiga cara; pertama, dengan 

mengamalkannya. Kedua, mengajarkannya, 

karena orang yang akan mengajarkan suatu 

ilmu kepada orang lain, maka ia akan 

terdorong untuk mempelajarinya. Ketiga, 

                                                 
1
 HR. Malik. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4434. 
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menulisnya, karena ia akan mendorongnya 

untuk membaca. Seorang tidak akan dapat 

menulis jika ia tidak menguasai ilmu 

tentang tema yang akan ia tulis tersebut.”
2
 

 

 

3. Meringkas Perkataan Ahli Ilmu 

Terkadang ulama’ kita ketika 

menjelaskan suatu permasalahan dipaprkan 

dengan sangat panjang. di antaranya; Abu 

Ja’far Ath-Thahawi 5 menulis kitab 

setebal 1.000 lembar hanya untuk 

menjelaskan; apakah Rasulullah a 

melaksanakan haji Qiran, Tamattu’ atau 

Ifrad? Syaikh Al-Albani 5 membuat 

muqaddimah yang cukup penjang yang 

dalam kitabnya Adabuz Zifaf fi Sunnatil 

Muthahharah untuk menjelaskan tentang 

haramnya emas melingkar bagi para wanita. 

Dan masih banyak lagi ulama’-ulama’ yang 

lainnya. 

                                                 
2
 Al-Manhajul Ahmad, Al-Ulaimi, 2/352. 
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Seandainya seorang penuntut ilmu 

telah membaca penjelasan para ulama’ 

tersebut. Lalu ia meringkasnya dalam 

sebuah kutaib sederhana, maka ini akan 

sangat bermanfaat baginya serta akan 

memudahkannya ketika akan merujuknya di 

kemudian hari. 

 

 

4. Menyebarkan Dakwah Lebih Luas 

Ketika seorang telah mampu menulis 

kitab dengan benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan isinya, lalu 

tulisannya tersebut dibaca oleh banyak 

orang, maka akan memudahkan penyebaran 

dakwah Islam. Sehingga kaum muslimin 

yang jauh dapat merasakan untaian ilmu 

yang ada dalam kitab tersebut. Bahkan 

ketika penulisnya telah meninggal dunia,  

ilmu yang ada pada buku tersebut dapat 

terus dimannfaatkan oleh orang-orang yang 

membacanya. 
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5. Mendapatkan Pahala yang Terus 

Mengalir 

Ketika seseorang mendapatkan ilmu 

melalui sebuah tulisan, lalu orang tersebut 

mengamalkannyan bahkan 

mendakwahkannya, maka –insya Allah- 

pahala kebaikan akan terus mengalir kepada 

penulisnya. Semakin banyak orang yang 

mengambil manfaat dari tulisan tersebut, 

maka akan semakin banyak pula pahala 

kebaikan yang akan didapatkan oleh 

penulisnya. Hal ini sebagaimana hadits 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 
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“Jika seorang manusia meninggal dunia, 

(maka) terputuslah amalnya kecuali dari 

tiga hal, –di antaranya adalah;- ilmu yang 

dimanfaatkan (orang lain).”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 HR. Muslim Juz 3 : 1631. 



- 8 - 

PRESTASI PARA SALAF 

DALAM MENULIS KITAB 

 

 

Berikut ini adalah prestasi para 

ulama’ salaf dalam menulis kitab, antara 

lain : 

 

� Imam Malik 5 selalu menulis dan 

memperbaiki kitab Al-Muwaththa’nya 

selama 40 tahun.
4
 Imam Asy-Syafi’i 

5 pernah berkata, ”Kitab paling 

shahih setelah Al-Qur’an –sebelum 

adanya kitab Shahih Bukhari- adalah 

Al-Muwaththa’ Imam Malik.”
5
 

 

 

                                                 
4
 Tanwirul Hawalik, As-Suyuthi, 8. 

5
 ‘Ulumul Hadits, Ibnu Shalah, 14. 
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� Abu Muhammad Al-Fargani bercerita 

bahwa beberapa orang dari murid Ibnu 

Jarir 5 pernah menghitung hari-hari 

dari kehidupan Ibnu Jarir 5 semenjak 

baligh hingga wafat dalam usia 86 

tahun. Kemudian mereka membagi 

karyanya dengan usianya, maka 

didapatkan hitungan bahwa Ibnu Jarir 

5 menulis 14 lembar setiap harinya.
6
 

 

� Ibnu Uqail 5 memiliki kitab yang 

banyak dalam berbagai disiplin ilmu, 

yang lebih dari 20 karya. Karyanya 

yang paling besar adalah kitab “Al-

Funun.” Imam Adz-Dzahabi 5 

pernah berkata, ”Tidak pernah ditulis di 

dunia ini lebih besar dari kitab (Al-

Funun) ini. Aku diberitahu oleh orang 

yang pernah melihat (kitab tersebut), 

(bahwa ia) lebih dari 400 jilid.”
7
 

                                                 
6
 Tarikh Baghdad, Al-Baghdadi, 2/162. 

7
 Dzail Thabaqatil Hanabilah, Ibnu Rajab, 1/142. 
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� Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi 5 

pernah berkata, ”Aku menulis Shahih 

Bukhari, Shahih Muslim dan Sunan 

Abu Dawud sebanyak tujuh kali. Dan 

aku menulis Sunan Ibnu Majah 

sebanyak sepuluh kali.”
8
 

 

� Imam Ibnul Jauzi 5 pernah berkata, 

”Aku telah menulis dengan dua jariku 

ini 2.000 jilid kitab. Dan orang-orang 

bertaubat lewat tanganku ini 100.000 

orang.”
9
 Ini merupakan angka yang 

fantastis, karena kalau dihitung jumlah 

lembaran setiap jilid, maka ada 100 

lembar. Dengan demikian jumlah 

lembar yang ditulis oleh tangan Ibnul 

Jauzi 5 sekitar 200.000 lembar, atau 

sama dengan 400.000 halaman.
10

 

Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali 5 

                                                 
8
 Tazkiratul Huffazh, Adz-Dzahabi, 4/1242. 

9
 Tazkiratul Huffazh, Adz-Dzahabi, 1/415. 

10
 Tazkiratul Huffazh, Adz-Dzahabi, 1/415. 
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ketika menulis biografi Ibnul Jauzi 5 

berkata, ”Tidak ada satu disiplin ilmu 

pun yang ada, kecuali Ibnul Jauzi 5 

memiliki tulisan yang membahasnya.” 

Al-Muwaffaq Abdullatif juga pernah 

berkata, ”Ibnul Jauzi 5 tidak pernah 

menyia-nyiakan waktunya sedikitpun. 

Beliau menulis dalam sehari 4 lembar 

kertas. Dan setiap tahun karya beliau 

dicetak sebanyak 50 sampai 60 jilid.”
11

 

Syaikh Al-Qummi menyebutkan bahwa 

rautan pena Imam Ibnul Jauzi 5 yang 

digunakan untuk menulis hadits 

dikumpulkan hari demi hari hingga 

terkumpul sangat banyak sekali. Ibnul 

Jauzi 5 mewasiatkan agar rautan 

digunakan untuk memanasi air yang 

akan dipakai untuk memandikan 

jenazahnya. Kemudian dilakukan yang 

demikian itu dan cukup (untuk 

                                                 
11

 Dzail Thabaqatil Hanabilah, Ibnu Rajab, 1/412. 
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memanaskan air), bahkan masih ada 

rautan yang tersisa.”
12

 

 

� Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi 

mempunyai kitab “Anwaarul Fajr” 

dalam bidang tafsir setebal 80.000 

lembar. 

 

� Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki 

5 menulis tafsirnya yang besar 

dalam 80 jilid. 

 

� Ibnu An-Nuqaib Al-Maqdisi 5 

memiliki kitab tafsir sekitar 100 jilid.”
13

 

 

� Abu Yusuf Al-Qazwaini 5 memiliki 

kitab tafsir setebal 300 jilid.  

 

                                                 
12

 Al-Kuna wal Qab, Al-Qummy, 1/242. 
13

 Maqalatul Kautsari, Al-Kautsari. 
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� Al-Hafizh Ibnu Syahin 5 juga 

memiliki kitab tafsir sebanyak 1.000 

jilid. 

 

� Ibnu Asakir 5 menulis kitabnya 

“Tarikhud Dimsyq” dalam 80 jilid. 

 

� Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5 

menulis 300 kitab dalam berbagai 

disiplin ilmu yang dimuat dalam 500 

jilid. 

� Ibnul Qayyim 5 menulis 500 jilid 

kitab. 

� Abdul Malik bin Habib 5 –seorang 

ulama’ Andalusia- memiliki tulisan 

sebanyak 1.000 kitab.”
14

 

� Imam Abi Al-Dunia 5 meninggalkan 

1.000 kitab. 

� Abu Abdullah Al-Hakam Al-Naisaburi 

5 menulis 1.500 jilid. 

                                                 
14

 Al-Fikrul Sami fi Tarikhil Fiqhil Islami, 

Muhammad Al-Hajwi. 
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TAHAPAN DALAM 

MENULIS KITAB 

 

 

Ada beberapa tahapan yang perlu 

diperhatikan ketika seorang penuntut ilmu 

ingin menulis sebuah kitab, antara lain : 

 

1. Gemar dan Semangat Dalam 

Menuntut Ilmu 

Sebelum seorang menulis kitab, maka 

ia harus banyak balajar dan menghadiri 

majelis ilmu. Agar ilmu yang akan 

dituangkan dalam tulisannya, merupakan 

kebenaran bukan hal yang menyimpang. 

Lihatlah bagaimana para salaf dahulu 

mereka sangat gemar dan bersemangat 

dalam menuntut ilmu, berikut ini beberapa 

kisah mereka; 
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� Al-Sam’ani 5 bercerita, ”Aku pernah 

mendengar sebagian masyayikh (guru-

guru) berkata, ”Muhammad bin Thahir 

Al-Maqdisi 5 pernah berjalan di 

suatu malam sendirian (untuk belajar 

ilmu), sekitar tujuh farsakh.
15

 Beliau 

terus menerus berjalan siang dan malam 

hingga menempuh 20 farsakh.
16

”
17

 

Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi 5 

juga pernah berkata, ”Aku pernah 

kencing darah dua kali saat-saat belajar 

hadits, sekali di Bagdad dan sekali di 

Makkah. Yang demikian itu karena aku 

berjalan (dari Andalusia, spanyol) ke 

Bagdad dan ke Makkah di bawah terik 

sinar matahari yang menyengat, 

                                                 
15

 Satu farsakh sekitar 5 KM dengan demikian Al-

Maqdisi 5 berjalan dalam satu malam sekitar 35 KM 

untuk mencari ilmu. 
16

 Sehingga hampir 100 KM. 
17

 Kaifa Tatahammas. 



- 16 - 

sehingga aku mengalami hal tersebut.
18

 

Aku tidak pernah sama sekali naik 

kendaraan ketika belajar hadits kecuali 

sekali saja,
19

 sambil membawa kitab di 

pundakku.”
20

 

 

� Ja’far bin Durustuwaih 5 berkata, 

”Kami memesan tempat duduk karena 

terlalu padat di sebuah majlis kajian 

‘Ali bin Al-Madini waktu Ashar untuk 

kajian besoknya. Kami menempatinya 

sepanjang malam karena khawatir 

besoknya tidak mendapakan tempat 

untuk mendengarkan kajiannya. Kami 

melihat seorang yang sudah tua di 

majelis tersebut mengencingi jubahnya 

karena khawatir tempat duduknya 

                                                 
18

 Maksudnya beliau sakit dan kencing darah demi 

meraih ilmu. 
19

 Maksudnya perjalanan beliau dalam mencari 

hadits dari satu tempat ke tempat lain dilakukan 

dengan jalan kaki. 
20

 Kaifa Tatahammas. 
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diambil (oleh orang lain) jika ia berdiri 

untuk kencing.”
21

 

 

� Abu Hatim Al-Razi 5 berkata, ”Kami 

berada di Mesir tujuh bulan dan tidak 

pernah merasakan sayuran.
22

 Siang hari 

kami berkeliling kepada para masyayikh 

(guru-guru), dan malamnya kami 

gunakan untuk menulis dan mengoreksi 

catatan. Suatu hari, aku bersama 

seorang teman mendatangi salah 

seorang syaikh. Diberitahukan kepada 

kami bahwa beliau sedang sakit. Kami 

pulang melewati sebuah pasar dan 

tertarik pada ikan yang sedang dijual. 

Lalu kami membelinya. Setelah sampai 

di rumah, waktu kajian untuk syaikh 

yang lain sudah tiba, (maka) kami 

segera berangkat. Sudah lewat tiga hari 

                                                 
21

 Kaifa Tatahammas. 
22

 Karena kesibukan beliau untuk belajar, sehingga 

tidak ada waktu untuk memasak dan menyiapkan 

makanan. 
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dan ikan tersebut belum sempat 

dimasak karena kesibukan menuntut 

ilmu, sehingga hampir menjadi busuk. 

Kami memakannya mentah-mentah 

karena kami tidak punya waktu untuk 

menggorengnya.” Abu Hatim Al-Razi 

5 kemudian berkata; 

 

 %َ 1ُ  �ْ َ� َ�   �ِ َ� 5َ א
ْ  *ِ א4َ -َ �ِ  �ُ �ْ ِ א
ْ  אعُ 

 

”Ilmu ini tidak dapat diraih dengan 

badan yang santai.”
23

 

 

� Ibnu Asakir 5 ketika menyebutkan 

biografi seorang hamba yang shalih 

Abu Manshur Muhammad  bin Husain 

An-Nisaburi 5 berkata, “Ia adalah 

orang yang selalu giat dan semangat 

dalam belajar sekalipun dalam keadaan 

                                                 
23

 Al-Jarh wat Ta’dil, 1/5. 
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fakir dan tidak punya. Sampai beliau 

menulis pelajarannya dan mengulangi 

membacanya di bawah cahaya 

rembulan, karena tidak punya  sesuatu 

untuk membeli minyak tanah. 

Walaupun ia dalam keadaan fakir, 

namun ia selalu hidup wara’ dan tidak 

mengambil harta yang syubhat sedikit 

pun.”
24

 Sehingga Imam Malik 5 

pernah berkata,” Ilmu tidak akan bisa 

diraih, hingga merasakan nikmatnya 

kefakiran.”
25

 

 

� Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani 5 

berkata, “Ziyad bin ‘Abdullah Al-

Buka’i menjual rumahnya. Ia keluar 

bersama Ibnu Ishaq untuk mencari 

ulama dan tempat kajian, hingga ia bisa 

mengkaji kitab Al-Maghazi.”
26

 

 

                                                 
24

 Tabyin Kizbil Muftari. 
25

 Tartibul Madarik, 1/130. 
26

 Tahzibul Tahzib, 3/375. 
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2. Memiliki Tekad yang Kuat Untuk 

Dapat Menulis Kitab 

Diperlukan tekad yang kuat agar 

seorang dapat menulis kitab. Karena 

penulisan kitab membutuhkan energi yang 

besar, konsentrasi tinggi, dan waktu yang 

lama. Salah satu cara untuk memunculkan 

tekad yang kuat adalah menengok kisah 

para ulama’ yang telah berhasil membuat 

karya besar. Di antaranya adalah Al-Hafizh 

Ibnu Katsir 5 yang menulis kitab Jami’ul 

Masanid was Sunan hingga buta matanya. 

beliau berkata, ”Aku masih menulisnya 

pada suatu malam di depan lampu minyak 

yang cahayanya terus bergerak perlahan, 

hingga penglihatanku sirna bersamanya.”
27

 

 

 

 

                                                 
27

 Tajul ‘Arus, Al-Murtadha Az-Zabidi, 4/444. 
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3. Awali Dengan Menulis Kutaib 

Sederhana 

Karena sesuatu yang besar itu 

berawal dari yang kumpulan sesuatu yang 

kecil. dengan menulis kutaib, maka akan 

menjadi sarana untuk berlatih menulis dan 

membuat sistematika. Penulisan kutaib juga 

tidak terlalu membutuhkan waktu yang 

lama. 

 

 

4. Tunjukkan Tulisan Tersebut Kepada 

Ustadz yang lebih Senior 

Hal ini untuk menghindari kesalahan 

dalam menyampaikan materi. Serta untuk 

melengkapi hal-hal yang dirasa perlu untuk 

ditambahkan. Dan hendaknya seorang 

penulis tidak segan dalam merevisi 

tulisannya agar mendekati kesempurnaan. 
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5. Susun Kutaib Sederhana Menjadi 

Sebuah Karya Menumental 

 Kumpulan kutaib-kutaib yang telah 

direvisi disusun dan ditata ulang agar 

menjadi sebuah karya besar yang 

menumental. Karena seorang tidak akan 

mampu menyusun karya besar secara 

sekaligus, kecuali sebelumnya ia telah 

memiliki karya-karya kecil yang cukup 

banyak. 

 

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

 

 

 
***** 
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MARAJI’ 

 

 

1. Muwaththa’ Malik, Malik bin Anas bin 

Abu ‘Amir bin ‘Amr bin Al-Harits. 

2. Kaifa Tatahammas fi Thalabil Ilmisy 

Syar’i Aktsar min 100 Thariqatan lit 

Tahammus li Thalabil Ilmisy Syar’i, 

Abu Qa’qa’ Muhammad bin Shalih Alu 

‘Abdillah. 

3. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

4. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

5. Tadwinus Sunnah An-Nabawiyyah, 

Nasy’atuhu wa Tathawwuruhu, minal 

Qarnil Awwal ila Nihayatil Qarn At-

Tasi’il Hijri, Muhammad bin Mathar 

Az-Zahrani. 


