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MANAJEMEN WAKTU 

DI JALAN ILMU 
 

 

Urgensi Waktu 

Waktu merupakan salah satu nikmat 

dari Allah q kepada para hamba-Nya, 

maka hendaknya para hamba bersyukur 

dengan adanya waktu tersebut. Allah q 

berfirman; 

 

ْ�َ� َوא��َ�אَر ِ	ْ�َ��ً   َوُ�َ� א�ِ�ْي َ�َ�َ� א��

�َْو �ََرאَد ُ�ُכْ�ًرא �َכ ��ََرאَد �َْن ! #ْ$َّ�ِ ∩∉⊄∪ 

“Dia-lah yang menjadikan malam dan 

siang silih berganti bagi orang yang ingin 

mengambil pelajaran atau orang yang 

ingin bersyukur.”
1
 

                                                 
1
 QS. Al-Furqan : 62. 
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Waktu atau masa adalah sesuatu yang 

penting dan merupakan salah satu tanda 

kekuasaan Allah q. Sehingga Allah q 

menjadikan waktu sebagai salah satu 

sumpahnya. Tidaklah Allah q bersumpah 

dengan sesuatu, kecuali sesuatu tersebut 

merupakan perkara yang besar, baik karena 

dzatnya itu sendiri maupun karena ia 

merupakan salah satu tanda-tanda 

kekuasaan Allah q.
2
 Allah q berfirman; 

 

ْ*َ(אَن َ�ِ�ْ)  ِ'ن  ∪⊆∩َوאْ�َ�ْ&ِ�   ∪⊅∩ُ	ْ(ٍ�  אْ+ِ

 

“Demi masa. Sesungguhnya manusia 

benar-benar dalam kerugian.”
3
 

 

 

                                                 
2
 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 42. 

3
 QS. Al-‘Ashr : 1 - 2. 
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Waktu menjadi penting bagi manusia 

karena waktu merupakan ladang untuk 

beramal. Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa’di 5;
4
 

 

 َ� ُ� �ْ א��  �َ �ُ  ْي �ِ ، א� �ِ ْ& �َ א�ْ 1 0ِ א�َ �َ /َ  .ُ َ( -ْ 
 .ْ �ِ א�ِ $َ 8ْ �َ وَ  אدِ 7َ �ِ א�ْ  אلِ �َ 5ْ �َ  ُ� 4َ ، 3َ אرُ �َ א�� وَ 

 

“Allah q bersumpah dengan masa, yaitu 

waktu malam dan siang yang merupakan 

ladang bagi para hamba untuk berbuat dan 

beramal.”
5
 

 

 

 

 

                                                 
4
 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 

1376 H, bertepatan dengan 1955 M. 
5
 Taisirul Karimir Rahman, 950. 
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Sehingga pada hakikatnya waktu 

adalah modal bagi manusia untuk 

mendapatkan keberuntungan atau menderita 

kerugian. Berkata Syaikh Muhammad Al-

Amin Asy-Syinqithi 5;
6
 

 

�َ �َ א 8َ �ْ 9ُ �َ / אِ  1  ْ) 5ِ  אنِ َ( *ْ אْ+ِ  אلِ 3َ  َس �ْ رَ  ن
�َ  نْ <ِ 5َ  ،هُ �ُ $ْ 8ُ  �َ �ُ  >ِ א/ِ �َ ;َ  ْ5ِ  >ُ �َ $َ 8 (ْ  َ	 ْ� ٍ� 
�َ  نْ 'ِ وَ  @ٌ 0ِ رَ  ْ5ِ  >ُ �َ $َ 8 (ْ  �َ ٍّ�  َ	 )ِ ٌ�. 

“(Para ulama’) telah bersepakat bahwa 

modal manusia dalam kehidupan di dunia 

adalah umurnya. Jika (manusia) mengisi 

umurnya dengan (amalan) kebaikan, (maka 

ia akan) beruntung. Namun jika manusia 

mengisi umurnya dengan (amalan) 

keburukan, (maka ia akan) merugi.”
7
 

                                                 
6
 Beliau adalah seorang Ulama’ yang wafat tahun 

1393 H, bertepatan dengan 1972 M. 
7
 Adhwaul Bayan, 9/90. 
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Karena demikian utama kedudukan 

waktu atau masa, maka tidak diperbolehkan 

bagi manusia untuk mencela masa. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

 Bَ َ/  ُ) C7 Dَ �ْ �א א��5َ   ِ> َ  نEא  ُ� َ�  Dא� ْ� ُ�.  
 

“Janganlah kalian mencela masa, karena 

sesungguhnya Allah q adalah (pencipta) 

masa.”
8
 

 

Waktu Tidak Akan Pernah Kembali 

Waktu yang telah berlalu tidak akan 

pernah kembali. Meskipun waktu berulang, 

namun pada hakikatnya ia terus berkurang. 

Oleh karena itu hari ini menjadi sesuatu 

yang sangat berharga. Karena ketika ia 

                                                 
8
 HR. Muslim Juz 4 : 2246. 
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pergi, maka ia tidak akan pernah kembali. 

Berkata Al-Hasan Al-Bashri 5;
9
 

”Dunia hanyalah tiga hari: kemarin yang 

telah berlalu, esok yang bisa jadi engkau 

tidak akan mendapatkannya, dan hari ini 

adalah bagianmu.”
10

 

 

Al-Hasan Al-Bashri 5 juga pernah 

mengatakan; 

 

�َ  א$َ * 'ِ  مَ Fدَ  #ُ 0ْ אِ  ْ* Hَ  َ�  مٌ �ْ !َ  Jَ �َ ذَ  א$َ � כُ  אمٌ !
 َכ Jَ  َ0 ْ� Kُ �َ ذَ 

“Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian 

hanyalah (menunggu) hari-hari. Ketika satu 

telah pergi, (maka) hilang pula 

sebagian (usia)mu.”
11

 

                                                 
9
 Beliau adalah seorang tokoh Tabi’in di Bashrah 

yang wafat tahun 110 H. 
10

 Az-Zuhd, Al-Baihaqi. 
11

 Hilyatul Auliya’, 2/148. 
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Hilangnya harta masih bisa dicari, 

namun berlalunya usia tidak akan bisa 

diulang lagi. Berkata As-Sari bin Mughallas 

5; 

”Apabila engkau bersedih karena hartamu 

yang hilang, maka menangislah karena 

usiamu yang berkurang.”
12

 

 

Para Salaf Sangat Menghargai Waktu 

Para salaf adalah orang-orang yang 

sangat menghargai waktu. ‘Amir bin 

‘Abdul Qais 5 pernah melewati orang-

orang pengangguran, mereka berbincang 

tanpa arah. Mereka memanggil ‘Amir 5 

dan berkata, “Kemarilah, wahai ‘Amir. 

Duduklah bersama kami.” ‘Amir 5 

menjawab, “Tahanlah matahari untuk tidak 

berjalan, niscaya aku akan duduk bersama 

kalian.”
13

 

 

                                                 
12

 Shifatush Shafwah, 2/376. 
13

 Shaidul Khatir, Ibnul Jauzi. 
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Ibnu Mas’ud y juga pernah mengatakan;
14

 

 

 Mَ�ْ�َ אNًََرאُه 5َאِر��َْن  �َ�ُ ِ'ّ*ِْ) OُPُ0َْQَ א��
 �ِ$َ8َ (ْ5ِ Bََ�א َو*ْ CDٍء #ْ3ِ $َ8َِ� א�(ْ�َ (ْ5ِ

  אTِْ	َ�ةِ 
 

“Sesungguhnya aku sangat benci melihat 

orang yang pengangguran, (ia) tidak bekerja 

untuk dunia(nya) dan tidak pula beramal 

untuk akhirat(nya).”
15

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 

32 H di Madinah. 
15

 Shifatush Shafwah, 1/414. 
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Kepiawaian Ibnu ‘Abbas Dalam 

Memanaj Waktu 

Sahabat yang terkenal pakar dalam 

tafsir Al-Qur’an adalah Ibnu Mas’ud dan 

Ibnu ‘Abbas p. Ibnu Mas’ud y 

merupakan sahabat yang direkomendasikan 

untuk dirujuk tafsir Al-Qur’annya. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Abdullah 

bin ‘Amr p, Rasulullah a bersabda; 

 

ِ  Dِ 7ْ 8َ  #ْ 3ِ  �ٍ �َ 0َ رْ �َ  #ْ F  ِ3نَ �ْ 9ُ وא א�ْ �ُ 	ُ E0ْ  א ِ# 
�َ �َ �ْ 3َ  .ٍ א�ِ Uَ وَ  >ِ 0ِ  �َ Dَ 7َ 5َ  دٍ �ْ �ُ ْ( 3َ  0ِ 1 (ْ 
 .Jٍ �ْ כَ  #ِ ) 0ْ 0َ �ُ وَ  �ٍ 7َ �َ  #ِ 0ْ  אذِ �َ 3ُ وَ  �َ �َ !ْ �َ ;ُ 
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”Ambilah Al-Qur’an dari empat orang; 

‘Abdullah bin Mas’ud, -Rasulullah a 

memulai penyebutan dengannya,- Salim 

maula Abu Hudzaifah, Muadz bin Jabal, 

dan Ubay bin Ka’ab.”
16

 

 

Ibnu Mas’ud y telah belajar tujuh 

puluh surat langsung dari Nabi a tanpa 

perantara, dan surat-surat yang lainnya 

belajar melalui perantara. Ibnu Mas’ud y 

mengetahui latar belakang dan tempat 

turunnya seluruh ayat Al-Qur’an, yang 

jumlahnya lebih dari enam ribu ayat.
17

 Ibnu 

Mas’ud y pernah mengatakan; 

 

 #ْ V َ� Hْ  َ!F ٌ�  ِ3ِ א ُ* 3َ  هُ �ُ �ْ Nَ  >َ �َ  אِ Bَ  ْي �ِ א� وَ 
ِ  אِب Wَ כِ Eא  ِ' B َو  َ��َ א *َ  ْ5ِ  .ُ �َ 8 ْ� َ$ ْ#  *ُ ِV َ� Hْ 

                                                 
16

 HR. Ahmad, Bukhari Juz 3 : 3597, lafazh ini 

miliknya dan Muslim Juz 4 : 2464. 
17

 Syarh Muqaddimah Tafsir, Ibnu Jibrin. 
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�َ وَ  ْ! َ#  *ُ ِV َ� Hْ  َو َ� ْ�  َ��َ  אنُ כَ 8 َ� ُ.  َ3ْ  َ; ٍD  َ� ْ8 َ� َ. 
ِ  אِب Wَ כِ 0ِ Eא�ْ  >ُ �َ אوَ �َ /َ  ْ) �ِّ 3ِ  א َ$ َY َ!א َBَ א َ/ ْ� ُW ُ<  

 

 

“Demi (Allah q) yang tidak ada 

sesembahan selain-Nya. Tidaklah 

diturunkan satu ayat pun di dalam 

Kitabullah (Al-Qur’an), kecuali aku 

mengetahui untuk siapa ayat tersebut 

diturunkan, dimana ayat tersebut 

diturunkan. Seandainya aku mengetahui ada 

seorang yang lebih mengetahui dariku 

tentang Kitabullah yang mampu aku 

jangkau dengan binatang tunggangan, 

sungguh aku pasti akan mendatanginya.”
18

 

 

 

 

                                                 
18

 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 13. 
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Adapun Ibnu ‘Abbas p, ia baru 

masuk Islam pada periode akhir. Ia lahir 3 

tahun sebelum hijrah, namun baru berhijrah 

bersama bapaknya pada tahun 8 H, 

beberapa bulan sebelum penaklukan kota 

Makkah. Hadits yang diriwayatkannya 

secara langsung dari Rasulullah a tidak 

lebih dari 10 atau 20 hadits. Namun 

kenyataan yang ada, ternyata hadits riwayat 

Ibnu ‘Abbas p mencapai 2.000 hadits, 

yang tertuang dalam Musnad Ahmad dan 

Musnad Baqi bin Makhlad. Sebanyak 1.660 

hadits yang diriwayatkannya terdapat di 

dalam Kitab Ash-Shahihain. Bahkan ia 

dinobatkan sebagai Sahabat kelima yang 

paling banyak meriwayatkan hadits-hadits 

Nabi a. 

 

Dari mana Ibnu ‘Abbas p 

mendapatkan hadits-hadits sebanyak itu? 

Bagaimana Ibnu ‘Abbas p mampu 

mengejar ketinggalannya dalam ilmu?? 
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Bagaimana ia dapat menjadi pakar Al-

Qur’an?? Bahkan mendapatkan julukan 

Habrul Ummah (tintanya ummat) dan 

Turjumanul Qur’an (penerjemah Al-

Qur’an)??? 

 

Disebutkan dalam sebuah riwayat, 

Ibnu ‘Abbas p pernah menceritakan; 

“Setelah Rasulullah a wafat, aku mengajak 

seorang pemuda Anshar, “Mari kita belajar 

kepada para Sahabat, sekarang mereka 

sangat banyak. Kita belajar dari mereka 

untuk menyerap semua ilmunya.” Pemuda 

tersebut menjawab, “Aku heran kepadamu, 

wahai Ibnu ‘Abbas. Apakah engkau 

mengira bahwa orang-orang akan 

membutuhkanmu? Bukankah di tengah-

tengah mereka ada para Sahahat Rasulullah 

a?” Aku tidak mempedulikan ucapannya, 

dan aku bergegas menuntut ilmu. 
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Aku menerima informasi seorang 

sahabat memiliki sebuah hadits. Maka aku 

langsung menuju ke rumahnya dan 

mengetuk pintu rumahnya. Seorang 

memberitahukanku bahwa ia sedang 

istirahat siang. Aku pun duduk di samping 

pintu. Ketika ia bersiap untuk 

melaksanakan Shalat (Ashar), ia 

mengetahui kehadiranku. Ia berkata, 

“Keponakan Rasulullah a, mengapa 

engkau tidak memberitahukanku. Aku akan 

datang menemuimu.” Aku menjawab, 

“Ilmu lebih berhak untuk didatangi.” 

 

Demikianlah Ibnu ‘Abbas p belajar 

kepada para Sahabat senior, di antara 

adalah kepada ‘Aisyah, ‘Ali, ‘Utsman, dan 

Abu Hurairah o untuk menggali hadits dan 

tafsir ayat yang mereka terima dari 

Rasulullah a. Sehingga Allah q mengisi 

hatinya dengan ilmu. Setelah sekian lama 

waktu berlalu, manusia mulai banyak 

mengunjungi Ibnu ‘Abbas p dan belajar 
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kepada beliau. Fatwa-fatwanya tersebar ke 

berbagai golongan masyarakat. Manusia 

datang dan mengerumuni Ibnu ‘Abbas p. 

Rumahnya tidak pernah sepi dari pada 

penuntut ilmu. Amru bin Dinar 5 

berkata, “Aku tidak melihat suatu majelis 

ilmu yang lengkap dengan kebaikan, 

kecuali majelis Ibnu ‘Abbas p, di 

dalamnya terdapat; halal haram, bahasa 

Arab, nasab, dan syair.” 

 

Suatu ketika pemuda Anshar yang 

dahulu pernah duduk bersama Ibnu ‘Abbas 

p datang dan melihat Ibnu ‘Abbas p. 

Lalu ia mengatakan, “(Sekarang) engkau 

lebih faqih dariku.”
19

 Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah 5 pernah menyebutkan 

tentang Ibnu ‘Abbas p; 

 

                                                 
19

 Syarh Muqaddimah At-Tafsir, Ibnu Jibrin. 
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 َ5 َZ َY Jَ  �َ �َ 9َ 5َ  אَس א��  ِ5 (ْ  ُ	 ْY َ7 ِW ِ<  ُU ْ� َةَ ر 
א �َ �َ َ( �َ 5َ  رِ �ْ א��C  ةَ رَ �ْ Uُ  �ٍ א!َ وَ رِ  ْ) 5ِ وَ  ةِ �َ 9َ 7َ א�ْ 
 وَ  כُ �ْ א�CW وَ  مُ وْ א��Uَ ِ$ َ� ْW ُ<  C  �ْ �َ  א�ً �ْ ِ( �ْ /َ Dא� ْ! َ� ُ. 

 َQَ Uْ َ� ُ$ ْא�. 

 

“(Ibnu ‘Abbas p) pernah berkhutbah 

dihadapan manusia, ia membaca di dalam 

khutbahnya Surat Al-Baqarah –dalam 

riwayat lain; Surat An-Nur.- Ia 

menafsirkannya, seandainya penduduk 

Romawi, Turki, dan Dailam mendengarnya, 

niscaya mereka semuanya pasti akan masuk 

ke dalam agama Islam.”
20

 

 

 

                                                 
20

 Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, 13. 
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Tips Manajemen Waktu Dalam Mencari 

Ilmu 

Setiap muslim khususnya para 

penuntut ilmu harus mengetahui cara dalam 

memanaj waktu agar ilmu yang 

didapatkannya semakin berkah dan 

melimpah. Karena seorang yang tidak 

mengetahui jalan untuk mendapatkan 

sesuatu, maka ia tidak akan sampai pada 

sesuatu tersebut. Sebagaimana perkataan 

Abu Athahiyah 5; 

 

 َ/ْ�ُ�� א��َ\אَة َوَ�ْ. َ/ْ(ُ�ْכ 3ََ(אِ�َכَ�א، ِ'ن
 Mِ7َ�َ�ْْي 1�َ8َ א�ِ\ْ/َ Bَ �َ�َ�ْ�ِ  א�(

“Engkau mengharapkan keselamatan, 

sedangkan engkau tidak menempuh 

jalannya, (ketahuilah), sesungguhnya 

perahu tidak pernah berjalan di atas 

daratan.”
21

 

                                                 
21

 Tazkiyatun Nafs, 114. 



18 

Di antara tips dalam manajemen 

waktu di jalan ilmu antara lain adalah : 

 

1. Tetapkan cita-cita besar di masa 

depan 

Seorang yang memiliki cita-cita di 

masa depan akan berupaya untuk 

menggapai cita-cita tersebut dengan cepat. 

Sehingga dengan demikan akan 

mendorongnya untuk mengisi hari-harinya 

dengan hal-hal yang positif. Demikianlah 

yang dilakukan oleh para ulama’ pada 

zaman dahulu. Rasa lelah dan letih yang 

menyerang mereka mampu mereka 

kalahkan, karena besarnya cita-cita yang 

ingin mereka dapatkan. Mereka tidak 

banyak bersantai-santai demi meraih cita-

citanya. Di antara mereka adalah: Al-Hafizh 

Ibnu Hajar Al-Asqalani berhasil menyusun 

Fathul Bari Syarh Shahihil Bukhari 

Bukhari dalam waktu 25 tahun, Al-Hafizh 

Ibnu Katsir, Al-Allamah Syaikh Al-Albani, 

serta para ulama yang lainnya n. 
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2. Tidak menunda-nunda waktu 

Sebagaimana perkataan ‘Abdullah bin 

‘Umar p;
22

 

 

7َאَح، َوِ'َذא  ِ� א�& ِ̂ Wَ�ْ/َ َ_5َ Hَ�ْ)َ3َْ�ِ'َذא 
ِ� אْ�َ$َ(אَء، َوُ	ْ� #ْ3ِ  ِ̂ Wَ�ْ/َ َ_5َ Hَ4ْ7َ ْ̀ َ�
Wَِכ ِ�َ$َ�aَِכ، َو#ْ3ِ َ;َ�אِ/َכ  4 ِ̀

 .ِ�َ$ْ�ِ/َכ 
“Jika engkau di waktu sore, maka janganlah 

menunggu pagi. Jika engkau di waktu pagi, 

maka janganlah menunggu sore. 

Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum 

engkau sakit dan (pergunakan) waktu 

hidupmu sebelum engkau meninggal 

dunia.”
23

 

                                                 
22

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 

73 H di Makkah. 
23

 HR. Bukhari Juz 5 : 6053. 
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Upayakan satu urusan selesai tepat 

pada waktunya. Sehingga waktu berikutnya 

dapat digunakan untuk perkara positif yang 

lainnya. 

 

3. Manfaatkan serpihan waktu yang 

terbuang 

Betapa banyak manusia menyia-

nyiakan waktu lima belas menit, setengah 

jam, bahkan menyia-nyiakan waktu satu 

jam. Mereka mengisinya dengan hal-hal 

yang kurang bermanfaat. Padahal waktu 

yang terbuang dalam sehari jika 

dikumpulan dapat menjadi waktu yang 

produktif. Apabila serpihan waktu tersebut 

jika tidak diisi dengan kebaikan, niscaya ia 

akan terisi dengan keburukan. Imam Asy 

Syafi’i 5 pernah mengatakan;
24

 

 

                                                 
24

 Beliau adalah seorang Tabi’ut Tabi’in yang wafat 

tahun 204 H di Makkah. 
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�َ  نْ 'ِ  َכ (ُ �ْ *َ وَ  �ْ َP ْ� َW َ�4َ א�ْ 0ِ  א ِbّ  َو ِ' B 
 � �ِ אcِ 7َ א�ْ 0ِ  َכ W َP ْ� َWَ אْ

“Jika dirimu tidak disibukkan dengan 

kebaikan, niscaya akan disibukkan dengan 

keburukan.”
25

 

 

4. Prioritas terhadap ilmu pokok 

Hendaknya ilmu yang diprioritaskan 

untuk dipelajari adalah ilmu pokok. Karena 

ketika seorang mendapatkan yang 

pokoknya, niscaya cabangnya akan ia 

dapatkan pula. Sebagaimana dikatakan; 

 

ْ�لِ  ُ̀ ْ�ِل ُ;ِ�َم אْ�ُ� ُ̀ ُQَْم א�3َْ# ُ;ِ.  
“Barangsiapa yang terhalang (mendapatkan 

yang) pokok, (niscaya) akan terhalang 

(mendapatkan) cabang(nya).” 

                                                 
25

 Al-Jawabul Kafi, Ibnul Qayyim. 
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Prioritas dalam ilmu ini menjadi 

penting karena usia manusia sangat 

terbatas, sedangkan ilmu Islam sangatlah 

luas. Usia yang sangat terbatas tersebut 

hendaknya diisi dengan mempelajari ilmu-

ilmu pokok di dalam Islam. Salman Al-

Farisi y pernah mengatakan;
26

 

 

ُ� َ-ِ&ْ�ٌ� Zُ5َْ� #َ3ِ אْ�ِ�ْ�ِ. אَْ�ِ�ْ�ُ. َכdِْ�ٌ� َوאْ�ُ�$ْ 
  .3َא َ/Wَ4ْאُج ِ'َ�ْ�ِ> 5ِْ) �3َِْ� ِدْ!ِ�َכ 

 

“Ilmu itu banyak sedangkan umur itu 

pendek (terbatas), maka ambillah ilmu 

(yang terpenting) yang engkau butuhkan 

dalam urusan agamamu.”
27

 

 

                                                 
26

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 

36 H di Madain. 
27

 Shifatush Shafwah, 1/546. 
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5. Menyiapkan kesibukan untuk mengisi 

waktu luang 

Dalam perputaran waktu seorang 

akan mengalami waktu sibuk dan waktu 

luang. Sebelum datangnya waktu luang 

tersebut hendaknya seorang telah 

mengagendakan kesibukan keilmuan yang 

akan dilakukannya di waktu luang tersebut. 

Sebagaimana Allah q berfirman; 

 

 Jْ&َ*ْ5َא HَNْ�َ5َ 5َِ<َذא ∩∠∪ 

 

”Apabila engkau telah menyelesaikan 

(sesuatu urusan), maka kerjakanlah 

(urusan yang lain).” 

 

Apabila telah selesai dari satu urusan, 

maka segera bangkitlah untuk mengerjakan 

urusan yang lainnya. Jika telah selesai dari 

pekerjaan dunia, maka kerjakanlah amalan 
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akhirat. Jika telah selesai dari amalan 

akhirat, maka sibukkanlah dengan 

pekerjaan dunia.
28

 Dengan melakukan 

persiapan untuk mengisi datangnya waktu 

luang, maka ketika waktu luang tersebut 

telah tiba dapat langsung dioptimalkan 

untuk belajar. 

 

Khatimah 
Demikianlah sebuah tulisan 

sederhana tentang bagaimana manajemen 

waktu di jalan ilmu. Semoga kita semua 

diberikan kemudahan untuk memahami dan 

mengamalkannya. Sehingga dalam durasi 

waktu yang terbatas kita bisa mendapatkan 

ilmu agama yang mendalam dan luas. 

Akhirnya kita memohon kepada Allah q 

agar menjadikan kita istiqamah dalam 

menapai jalan ilmu yang merupakan jalan 

                                                 
28

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 254. 
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utama menuju Surga. ’Umar bin Khaththab 

y pernah berkata;
29

 

 

 ِ<�ِVِ�ْ3َ #ْ3ِ ُج�ُZْ�َ�َ �َ�ُ َو8ََ�ْ�ِ> 3َِ#  ِ'ن א��
 ِ� �ُdْ3ِ ْ�ِب*ُ C7َאِل /ِ א�� fَ$ِUَ א3ََ� 5َِ<َذא�َ

ْא�ِ�ْ�َ. َ	אَف َوَرfَ�َ َوَ/אَب 5َאْ*َ&َ�َف ِ'1�َ 
Vِ�ْ3َِ�ِ> َوMَ�ْ�َ 8ََ�ْ�ِ> َذْ*Jٌ 5ََ_ َ/ْ�ُ�ُ-ْ�א 

 3ََ\אMَ�ِ אْ�ُ�َ�َ$אءِ 

 

“Sungguh seseorang ketika keluar dari 

rumahnya dengan membawa dosa sebesar 

gunung Tihamah. Ketika ia mendengarkan 

ilmu ia menjadi takut dan kembali kepada 

kebenaran serta bertaubat. Maka ia kembali 

                                                 
29

 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang 

wafat tahun 23 H di Madinah. 
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ke rumahnya dengan tidak membawa dosa 

(sedikit pun). Oleh karena itu janganlah 

kalian meninggalkan majelis (ilmu) para 

ulama.”
30

 

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, kepada 

keluarganya dan para sahabatnya. Dan 

penutup doa kami, segala puji bagi Allah 

Rabb semesta alam. 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Miftah Daris Sa’adah, 1/77. 
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MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Adhwaul Bayan fi Idhahil Qur’an bil 

Qur’an, Muhammad Al-Amin bin 

Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakani Asy-

Syinqithi. 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

4. Muqaddimah fi Ushulit Tafsir, Ahmad 

bin ’Abdul Halim bin ’Abdus Salam 

Ibnu Taimiyyah. 
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5. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

6. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

7. Shifatush Shafwah, Ibnul Jauzi. 

8. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 

Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

9. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir 

Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa’di. 

10. 125 Thariqah li Hifzhil Waqti, Abul 

Qa’qa’ Muhammad bin Shalih. 


