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SEKOLAH YANG TIDAK PERNAH EXPIRED

ِﺏِﺱْﻡِ اﻠﻞَّﻩِ اﻠﺮَّﺡْﻡَﻥِ اﻠﺮَّﺡِﻳﻢ

 وﻌﻠﻰ آﻠﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﻤﻦ اﺘﺒﻊ ﻫداﻪ وﺒﻌﺪ، واﻠﺼﻠاﺔ واﻠﺴﻠاﻢ ﻋﻠﻰ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ،اﻠﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ

Barakallahu fikum, ada sekolah yang tidak pernah expired, bahkan sekolah tersebut berlaku
untuk orang yang sudah tua sekalipun dimana sekolah resmi yang ada di dunia tidak akan
mengizinkannya untuk masuk sekolah.

Alasan tidak bolehnya adalah umurnya sudah melampaui batas standar...(baca: sudah tua
bahkan jompo).

Sekolah tersebut yaitu: sekolah "Menuntut Ilmu Syar'i"

Sekolah itu LULUSAN NYA terkadang tanpa ada embel-embel gelar S1 S2 S3, bahkan yang
sudah punya gelar S3 di bidang ilmu syar'i pun tidak akan dapat menjamin kalau ilmunya bisa
bermanfaat (baca: mengandung barokah) atau tidak.

Karena syarat masuk dari sekolah tersebut adalah dengan
IKHLAS & SABAR

Lalu bagaimana dengan orang yang sudah sekolah tinggi-tinggi namun ilmunya ternyata tidak
bermanfaat (baca: mengandung barokah)? Apakah ada obat penawarnya terhadap jenis
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"penyakit" tersebut (disebut penyakit sebagai kiasan karena ilmu yang tidak bermanfaat bisa
menyerang siapa saja) ? Lalu bagaimana mendapatkan syarat sekolah yang tidak pernah
expired tersebut?

Saudaraku yang semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadamu...Ketahuilah tidak ada
yang mampu menjamin seorang hamba untuk mendapatkan syarat tersebut (IKHLAS dan
SABAR) kecuali Allah memberikannya dan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah
Shallallahu'alaihi wasallam adalah dengan berdoa.

Berikut Doa mujarab dari Al Quran yang tak ada keraguan di dalamnya :

ًﺭَّﺏِّ ﺯِﺩْﻥِﻱ ﻉِﻝْﻣﺎ

"Ya Rabb-ku, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepadaku." (QS. Thaahaa: 114)

Doa dari As-Sunnah as-Shohihah adalah sebagai berikut: :

 ﻭَﻡِﻥْ ﺩُﻉَاءٍ ﻝَﺍ،ُﺍَﻟﻞَّﻩُﻡَّ ﺇِﻥِّﻱ ﺃَﻉُوﺬُ ﺏِﻙَ ﻡِﻥْ ﻕَﻝْﺏٍ ﻝَﺍ ﻱَﺥْﺵَﻉ
َ ﺃَﻉُوﺬُ ﺏِﻙ،ُ ﻭَﻡِﻥْ ﻉِﻝْﻡٍ ﻝَﺍ ﻱَﻥْﻑَﻉ،ُ ﻭَﻡِﻥْ ﻥَﻑْﺱٍ ﻝَﺍ ﺕَﺵْﺏَﻉ،ُﻱُﺱْﻡَﻉ
ِﻡِﻥْ ﻩَﺅُﻝَاءِ اﻞْﺃَﺭْﺏَﻉ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyu', do'a yang
tidak didengar, jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku
berlindung kepada-Mu dari keempat hal tersebut." Shohih At-Tirmidzi no. 3482, an-Nasa-i
VIII/254-255 dari 'Abdullah bin 'Amr ﻋﻨﻪ اﻠﻠﻪ رﻀﻲ. Abu Dawud no. 1548, dan selainnya dari
Shahabat Abu Hurairah ﻋﻨﻪ اﻠﻠﻪ رﻀﻲ. Lihat Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir no. 1297, Shahiih
an-Nasa-i III/1113 no. 5053, dan Shahiih Sunan Abi Dawud no. 1384 cet. Gharras

Doa mulia yang lainnya :
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،ﺍَﻟﻞَّﻩُﻡَّ اﻦْﻑَﻉْﻥِﻱ ﺏِـﻢَﺍ ﻉَﻝَّﻡْﺕَﻥِﻱ ﻭَﻉَﻝِّﻡْﻥِﻱ ﻡَﺍ ﻱَﻥْﻑَﻉُﻥِﻱ
ﻭَﺯِﺩْﻥِﻱ ﻉِﻝْﻡًﺍ

"Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan
ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, serta tambahkanlah ilmu kepadaku." Shohi
h
(HR. At-Tirmidzi no. 3599, Ibnu Majah no. 251 dan 3833, Shahiih at-Tirmidzi III/185 no. 2845,
Shahiih Ibni Majah 1/47 no. 203 dari Shahabat Abu Hurairah )ﻋﻨﻪ اﻠﻠﻪ رﻀﻲ.

Doa mulia yang lainnya :

ً ﻭَﻉَﻡَﻟﺎ، ﻭَﺭِﺯْﻕًﺍ ﻁَﻱِّﺏًﺍ،ﺍَﻟﻞَّﻩُﻡَّ ﺇِﻥِّﻱْ ﺃَﺱْﺃَﻝُﻙَ ﻉِﻝْﻡًﺍ ﻥَاﻒِﻉًﺍ
ًﻡُﺕَﻕَﺏَّﻟﺎ

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan
amal yang diterima." Shohih (HR. Ibnu Majah no. 925, lihat juga Shahiih Ibni Majah 1/152 no.
753).

Doa mulia yang lainnya :

 ﻭَﺃَﻉُﻭْﺫُﺏِﻙَ ﻡِﻥْ ﻉِﻝْﻡًﺍ،َ ﺍَﻟﻞَّﻩُﻡَّ ﺇِﻥِّﻱْ ﺃَﺱْﺃَﻝُﻙَ ﻉِﻝْﻡًﺍ ﻥَاﻒِﻉًﺍ
ُﻟﺎَ ﻱَﻥْﻑَﻉ

""Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung
kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Shohih (HR. Ibnu Majah no. 3843 dari Jabir
:lafazhnya dan 3100 .no 11/327 Majah Ibni Sunan Shahiih juga Lihat (.رﻀﻲ اﻠﻠﻪ ﻋﻨﻪ

ُ ﻭَﺕَﻉَﻭَّﺫُﻭْﺍ ﺏِاﻠﻠﻪِ ﻡِﻥْ ﻉِﻝْﻡًﺍ ﻟﺎَ ﻱَﻥْﻑَﻉ،َﺱَﻝُوﺎ اﻠﻠﻪَ ﻉِﻝْﻡًﺍ ﻥَاﻒِﻉًﺍ
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"Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang
tidak bermanfaat " Shohih

Guratan Hatiku:
- Galau terkadang menghampiri qalbu...
- Tersirat lambaian menggoda dari sang dunia yang penuh tabu...
- Semakin tinggi ku berada semakin angin berhembus merayu...
- Sesalku di kemudian hari dengan wajah penuh sayu...
- Kenapa tak ku genggam pahala itu selagi bisa...
- Kenapa aku harus bergulat dengan ular dunia yang berbisa...
- Menunda-nunda amal sholih demi sebuah harga diri...
- Harga diri yang tak berharga di depan Sang Kholik Penggengam diri...
- Ya Rabb ampunilah ambisiku yang nista terhadap dunia yang fana...
- Ya Rabb anugerahkan sabar diatas asaku tuk menyiram hatiku yang merana...

Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan dapat menambah semangat untuk melangkahkan
kaki ke sekolah yang tidak pernah expired.

، َ ﺃَﺵْﻩَﺩُ ﺃَﻥْ ﻝَﺍ ﺇِﻝَﻩَ ﺇِﻝَّﺍ ﺃَﻥْﺕ،َﺱُﺏْﺡَاﻦَﻙَ اﻠﻞَّﻩُﻡَّ ﻭَﺏِﺡَﻡْﺩِﻙ
َﺃَﺱْﺕَﻍْﻑِﺭُﻙَ ﻭَﺃَﺕُوﺐُ ﺇِﻝَﻱْﻙ

Wallaahu a'lam bishshawwaab.
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Abu Kayyisa,

Dubai UAE - Pagi yang berkedip sinar layu didera kabut, Senin, 15 Rabiul Awal 1436 H/05
Januari 2015.

ARSIP ARTIKELs

Kajian Online UAE

5/5

