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Keutamaan Orang Berilmu
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QS. Al-Mujadilah ayat 11: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat”

QS Ali ‘Imran ayat 104: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung

Hadist Rasulullah SAW: Disampaikan pada Abu Darda, “Jadilah engkau sebagai orang
berilmu, atau pembelajar, atau penyimak ilmu, atau pecinta ilmu. Namun jangan jadi
yang kelima, niscaya engkau celaka,” (HR Al-Baihaqi).

Hadist Rasulullah SAW: Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu
padaNya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

ILMU YANG
SEPERTI APA
YANG PERLU
DIPEL A JARI?

Ilmu yang wajib dipelajari itu ada dua:
1. Ilmu Fardhu `Ain (tanggung jawab individu):
a) Tauhid (Aqidah) – sebagai akar,
b) Fiqh (Syariat, terdiri dari fiqh ibadah, muamalah,
munakahah, jinayah) – sebagai batang pohon dan
c) Tasawuf (Akhlak) – sebagai buahnya
2. Ilmu Fardhu Kifayah (tanggung jawab sosial): Ilmu yang
bermanfaat pada kehidupan: kedokteran, Teknik,
pertanian, ekonomi, dll
Melaksanakan Ilmu Fardhu `Ain à Merealisasikan Fardhu
Kifayah (pembangunan: ekonomi, sosial, budaya, teknologi
dst)
“Kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan
perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi fokus pada
ilmu agama sebagai fardhu ain

EPISTEMOLOGI
EPISTEMOLOGI LAZIM atau
BARAT:
Dikatakan Ilmu/Sains itu jika
memenuhi apa yang disebut justified
true belief berasaskan
SKEPTISISME (selalu
mempertanyakan sesuatu, selalu
meragukan yang diterima dan
mewaspadai segala kepastian)
Dua Aliran utamanya
RASIONALISME DAN
EMPIRISME

A
EPISTEMOLOGI ISLAM:

B

Sumber ilmu pengetahuan adalah AlQur’an dan Sunnah (plus Ijma’ dan
Qiyas),
Asas Utamanya

IMAN / KEYAKINAN (haqqul yakin,
tidak semata ainul yaqin dan ilmul yaqin)

ONTOLOGI / TASAWUR ISLAM
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Allah adalah Sang Pencipta,
Maha Segala à Inna lillahi
wa inna ilaihi rojiun.
Manusia dan sumber daya
alam adalah makhluk, yang
harus turut pada kehendak
Allah
Skala waktu: Manusia
beraktivitas tidak hanya
berskala dunia, namun
berkesadaran tentang adanya
dimensi akhirat
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Ibadah adalah kaidah utama
à segala aktivitas manusia
harus dipandang sebagai
implementasi ibadah,
pengejawantahan fungsi
Abdullah dan khalifatullah fil
ardh
Tujuan akhir setiap aktivitas:
MARDHATILLAH à Keridhoan
Allah

ADAB MENCARI ILMU
MENUKIL KITAB TA’LIMUL MUATAALIM (SYEKH AZ-ZANURJI)

Lillahi Ta’ala
Jangan diniatkan untuk mencari
pengaruh, kenikmatan dunia ataupun
kehormatan

Rendah hati, berdoa dan bersyukur
NIAT
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Husnul Adab pada Guru
a) husnul adab dalam segala aspeknya
b) menjunjung tinggi perintahnya yang tidak
bertentangan dengan agama
c) Tidak melukai hati sang guru, sebab akan
menutup keberkahan ilmunya
d) Jangan menentukan sendiri ilmu yang akan
dipelajari,
e) Intinya, menjaga diri dari su’ul adab/akhlak
tercela saat mencari ilmu, termasuk diamlah
saat Anda sudah mendengar ilmu tersebut
berkali kali

TAWADUK
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MEMILIH ILMU,
GURU, TEMAN

MENGAGUNGKAN
GURU
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Memperlakukan Kitab dg takdzim
usahakan belajar saat memegang
kitab/buku dalam keadaan suci

tidak sombong, tapi juga tidak
kecil hati
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MENGAGUNGKAN
KITAB

05

SABAR, TABAH
& SUNGGUH2
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Ilmu tauhid, Guru Alim &
Waro’ dan teman yang jujur
Hindarilah teman pemalas,
banyak bicara, suka mengacau
dan memfitnah.

Istiqomah, siap hidup prihatin

Jangan berpindah sebelum ilmu
dikuasai, mengekang hawa nafsunya
demi menguasai ilmu yang dipelajari

BELAJAR DARING, APAKAH ADAB MASIH
RELEVAN?
Daring atau Luring hanyalah mekanisme, cara, sarana. Adab tetap PENTING
Menghormati teman seperjalanan
saling tenggang rasa dengan teman dalam
memanfaatkan waktu pembelajaran, tidak
mengganggu situasi daring dengan bunyi dll

Mulailah dengan NIAT
Lillahi Ta’ala, satukan frekuensi
semata mencari keridhoan Allah.

Menghormati Guru
ü Menatap layar seakan akan Sang Guru
berada tepat di hadapan;
ü Kalaupun video dimatikan (jika alasannya
pengiritan), usahakan tetap di tempat dan
menyimak hingga akhir;
ü Tidak boleh menyela saat Guru
menjelaskan kecuali dipersilakan bertanya

Tawaduk dan rendah hati
mendengar dengan seksama,
tidak meremehkan.
.

Menghormati ilmu

Pakailah pakaian terbaik laksana
mencari ilmu secara konvensional di
kelas, berwudhu’ agar cahaya ilmu
masuk pada diri yang suci

Istiqomah diiringi DOA
Sabar, istiqomah, bersungguhsungguh dalam semua aspek
pembelajaran.

DOA MENCARI ILMU
Allahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’a wa rizqon thoyyibaa wa ‘amalan
mutaqobbalaan
u

"Ya Allah, aku memohon pada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan
amalan yang diterima." (HR. Ibnu Majah)

Allahumma innii a’udzubika min ‘ilmi laa yanfa’ wa min qalbin laa yakhsya’ wa min
nafsin laa tasyba’ wa min da’watin laa yustajabu laha
“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang
tidak khusyuk, hawa nafsu yang tidak pernah puas dan doa yang tidak
dikabulkan.” (HR. Muslim)
Amiinn Ya Rabb
u

WASSALAMUALAIKUM WR. WB
Doa Tasbih Kaffarah akhir majlis َ أَشْهَدُ أَنْ الَ إِلهَ إِالََّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك،َسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك


Subhaanaka Allaahumma wa bihamdika, ‘asy-hadu 'an laa 'ilaaha 'illaa
'astaghfiruka wa 'atoobu 'ilayka.
'ilayka
Maha suci Engkau Ya Allah, dengan memujiMu, aku mengaku bahwa tiada Tuhan
yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku memohon keampunan dan aku
.bertaubat kepadaMu
u

Wallahu a’lam bi as shawaab

