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C 
EEttiikkaa  tteerrhhaaddaapp  GGuurruu  
 
Allah Subhanahu wa ta`ala Arrabbul Qulub wa `allaamul ghuyub telah menegaskan didalam 
kitab_Nya bahwa adz dzakira (peringatan) tidak dianugerahkan kepada setiap orang, tidak 
juga memberikan manfaat kepada setiap yang mendengarnya.  Untuk mendapatkan adz dzikra 
menuntut beberapa syarat dan ikatan yaitu : 
 

  إن في ذلك لذآرى لمن آان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
  

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang 
mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. (QS. 
Qaaf : 37). 
 
Ibnul Qayyim rahimahulloh berkata : Apabila engkau ingin mendapatkan manfa`at dari Al 
qur`an, maka pusatkanlah hatimu ketika membacanya, gunakanlah pendengaranmu, dan 
ingatlah betul-betul siapa yang berfirman, kepada siapa Yang Maha Suci tujukan.  Al Qur`an 
adalah khitab (perkataan) yang ditujukan kepadamu melalui lisan Rasul_Nya.  Allah Jalla wa 
`alaa berfirman : 
 

  إن في ذلك لذآرى لمن آان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang 
mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. (QS. 
Qaaf : 37). 
 
Kandungan ayat tersebut dengan sangat gamblang menyinggung tentang perolehan 
pemahaman yang sempurna.  Dan perolehan pemahaman yang sempurna ini didukung adanya 
MOTIVASI & KESIAPAN DIRI  serta sebab-sebab lain yang membangkitkan, serta gigihnya 
usaha dalam melenyapkan hambatan dengan segala modelnya. 
 
Firman Allah yang berbunyi :     ذآرى ك ل  menunjukkan kepada apa yang telah  إن في ذل
disinggung .  Semua itu berguna untuk menyadarkan manusia. 
Firman Allah yang berbunyi :      ه قلب ان ل   .bagi orang yang mempunyai qalbun (hati) -  لمن آ
Al Qalbu yang dimaksud adalah hati yang hidup, yang mengetahui tentang Allah Subhanahu 
wata`ala, sebagaimana Allah telah berfirman :   
 

ا ويحق       لينذر من    )٦٩( وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذآر وقرآن مبين            ان حي  آ
 )٧٠(ن القول على الكافري
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Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersya`ir itu tidaklah layak 
baginya. Al Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.  
supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan 
supaya pastilah (ketetapan adzab) terhadap orang-orang kafir. (QS. Yaasin : 69-70). 
 
Inilah yang dimaksudkan dengan KESIAPAN DIRI. 
 
Firman Allah :  سمع ى ال  atau yang menggunakan pendengarannya, maksudnya أو ألق
memusatkan indra pendengarannya kepada yang difirmankan_Nya.  Dan inilah yang 
dimaksud dengan sebab yang membangkitkan. 
 
Firman Allah :   وهو شهيد  sedang Dia menyaksikan,  artinya saksi hati itu betul-betul 
menyertai.  Ibnu Qutaibah berkata : Dengarkanlah kitab Allah, karena ia adalah saksi hati dan 
pemahaman.  Ia tidak akan lalai, tidak pula lupa,.  Dia-lah yang akan menundukkan 
penghalangnya, yaitu hati yang lupa, yang tidak mempunyai perhatian dan pemahaman apa 
yang difirmankan. 
 
Apabila pemicu yakni Al qur`an, kesiapan diri (hati yang hidup), sebab yang 
membangkitkan pendengaran, dan usaha untuk melenyapkan penghalang tersebut 
(kesibukan hati, kelalaian dan tidak adanya konsentrasi terhadap khitab) telah 
terkumpul, maka akan terbangunlah pemahaman yang sempurna tersebut, yaitu 
memperoleh manfa`at  dari Al qur`an dan tadzakkur." (1). 
 
Untuk memperoleh ilmu, haruslah dengan memfokuskan perhatian yang disertai dengan rasa 
TAWADHU (2).  Dari Asy Sya`bi rahimahulloh ia berkata : Zaid bin tsabit radhiyallohu`anhu 
baru saja menyelesaikan sholat jenazah, kemudian diberikan kepadanya seekor keledai untuk 
dikendarai.  Lalu datanglah Ibnu Abbas radhiyallohu`anhu  dan memegang kendalinya.  Zaid 
berkata kepada Ibnu Abbas :  Wahai anak paman rasululloh, lepaskan saja kendali tersebut.  
Ibnu Abbas menjawab :  BEGINILAH YANG DILAKUKAN TERHADAP ULAMA`. (3). 
 
Para Salafus Sholih ridhwanulloh`alaihim ajma`in sangat menghormati orang-orang yang 
berilmu.  Atsar-atsar  yang mereka ukir dalam kitab-kitab menunjukkan suatu bukti bahwa  
betapa beradap-nya mereka kepada majelis taklim dan ulama`nya.  Al Khatib al Baghdadi 
rahimahulloh telah mengeluarkan atsar-atsar dan mengumpulkan lengkap dengan sanadnya  : 
 

A. Dari Mughiroh dia berkata : Kami menghormati Ibrahim An Nakhaa`iy sebagaimana 
orang menghormati seorang amir. 

________________________ 
 

1. Kitab Al Fawaid, Ibnul Qayyim hal : 5 
2. Tawadhu` adalah : Terfokusnya hati kepada Allah `azza wa Jalla , merendah diri dan belas kasih 

kepada makhluq, sampai tingkatan dimana dia tiada lagi melihat bahwa dirinya memiliki keutamaan 
diatas seorang-pun , tiada dia melihat dirinya memiliki haq pada diri seorang-pun.  Al Fudhail bin 
Iyadh rahimahulloh ditanya tentang tawadhu` maka beliau jawab : Tunduk kepada kebenaran, 
melaksanakannya dan menerimanya dari siapa yang menyampaikannya.  Dan dikatakan : Tawadhu` 
adalah Sekiranya kamu tiada melihat bahwa pada dirimu memiliki keunggulan, dan siapa yang 
berpandangan bahwa dirinya punya keunggulan , maka dia tidak punya bagian dalam tawadhu` 
sedikitpun.  (Syaikh Husain Al Awaysyah : At tawadhu` wa manzilatu minad diin).  

3. Dikeluarkan oleh Ath Thabrani dan Baihaqi dalam Al madkhal serta Hakim berkata : sanadnya shohih 
berdasarkan syarat Muslim. 
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B. Dari Ayyub dia berkata :  Seorang laki-laki telah belajar kepada Hasan Al Bishri 
selama tiga tahun, dan ia tidak pernah meminta sesuatupun kepada Hasan, dengan 
sebab penghormatan dirinya kepada Hasan.  Dari Ishaq Asy Syahidi, dia berkata : 
Saya melihat Yahya Al Qahthan sedang sholat ashar.  Lalu Ishaq bersandar di sebuah 
tiang masjid.  Kemudian datanglah Ali Al Madini, Asy Syadzakuni, Amr bin Ali, 
Ahmad ibn Hambal, Yahya bin Mu`in, dan lain-lain.  Mereka menanyakan tentang 
sebuah hadits, sedang mereka semua dalam posisi berdiri, sampai tiba waktu maghrib.  
Yahya tidak menyuruh seorangpun dari mereka untuk duduk dan merekapun tidak 
mau duduk, dengan sebab penghormatannya kepada Yahya. 

 
C. Dari Al Ghalabi dia berkata :  Adalah Ibnu Khiyaath memuji Malik ibn Anas dengan 

sya`irnya :   
Ia biarkan jawaban itu dan tidak ia ulangi  karena rasa hormat, sedangkan 
orang yang bertanya menundukkan dagunya 

Pancaran kewibawaan dan kejayaan penguasa taqwa 
Dia lah orang yang dihormati namun bukanlah ia sebagai penguasa. 

 
D. Dari Abdurrahman bin Armalah al Aslami ia berkata :  Tidaklah seorang-pun berani 

meminta kepada Sa`id ibn Musayyib rahimahulloh sebelum meminta idzin 
kepadanya. (4) 

 
Sementara ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi`I rahimahulloh dicela lantarak 
ketawdhu`annya terhadap ahlul ilmi.  Ia menjawab  : 
 
Kumerendah kepada mereka,….mereka-pun memuliakan aku. 
Tidak akan dihormati diri yang tidak direndahkan. 
 
Sedangakan Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada Khalif al Ahmar rahimahulloh :  Saya 
tidak duduk kecuali dihadapanmu.  Kami diperintah aagar tawdhu` kepada pengakar 
(guru/ustadz/ahlul ilmi). (5). 
 
Karenanya seorang pelajar agar membicarakan persoalan-persoalannya kepada gurunya.  Tidak 
keluar dari pendapat dan arahannya.  Bahkan menempatkan dirinya sebagai seorang pasien di 
hadapan seorang dokternya.  Mendiskusikan tujuan dan meminta persetujuan atas tindakan 
yang hendak diambilnya, menghormati dengan sepenuh hati, mendekatkan diri kepada Allah 
melalui penghormatan dirinya kepadanya.  Kemudian dia menyadari bahwa tawadhu` kepada 
guru adalah kejayaan, penghormatan kepadanya adalah kebanggaan dan memuliakannya 
adalah ketinggian martabat. 
 
Seorang pelajar agar memperhatikan gurunya dengan mata kesungguhan.  Hal ini akan 
membawa manfa`at.  Sebagian para salaf apabila mendatangi gurunya, mereka membawa 
shodaqoh dan berdo`a :  YA ALLAAH TUTUP-LAH CELAH GURUKU DARIKU, DAN 
JANGANLAH ENGKAU LENYAPKAN ILMUNYA MELALUI AKU. (6). 
___________________________ 
 

4. Al Jamii` li akhlaqirrawi wa adaabis sami` hadits 1 hal : 184 
5. Tadzkiratus sami` wal mutakallim hal : 87 
6. Tadzkiratus sami` wal mutakallim hal : 88     
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Asy-Syafi`i rahimahulloh berkata : saya membuka lembaran perlahan-lahan  dihadapan Malik 
rahimahulloh sebagai penghormatan supaya ia tidak mendengarkan berbisiknya lembaran 
buku manakala dibuka. 
 
Sedangkan Hamdan Al Ashfahani rahimahulloh berkata :  Saya berada disamping Syarik 
rahimahulloh , lalu datanglah sebagian anak khalifah Al Mahdiyyi dan bertanya kepadanya 
tentang suatu hadits.  Maka Syarik bersandar di tembok, tidak menoleh kepadanya dan tidak 
menghadap kepada kami.  Anak khalifah itu mengulangi pertanyaan dan Syarik tetap bersikap 
seperti semula.  Lalu anak khalifah itu bertanya :  Apakah engkau meremehkan anak-anak 
khlaifah ??? 
Syarik menjawab : Tidak, akan tetapi ILMU ITU LEBIH BESAR DISISI ALLAH UNTUK 
DILETAKKAN.  Mendengar perkataan tersebut anak khalifah berlutut diatas kedua lutut 
Syarikk.  Syarik kemudian berkata :  BEGINILAH TUNTUTAN ILMU. (7). 
 
Kemudian SEORANG PENUNTUT ILMU JANGANLAH BERBICARA KEPADA GURUNYA 
DENGAN UCAPAN YANG JELEK DAN MENYEPELEKANNYA.  Janganlah memanggilnya dari 
kejauhan.  Al Khatib Al Baghdadi rahimahulloh menjelaskan :  Contohnya :  Hai orang 
`aliim, hai Haafizh, apa pendapat anda tentang ini ? Apa yang anda katakan tentang itu ???  
Janganlah pula menyebut namanya ketika ia tidak ada, kecuali sebagai penyandaran atau 
penghormatan.  Seperti perkataan : "Guru saya berkata , ustadz saya berkata atau guru kami 
berkata seperti ini." 
 
Seorang penuntut ilmu hendaklah mengetahui hak gurunya, tidak melupakan keutamaannya 
menjaga kehormatannya, tidak menggunjingnya dan tidak marah kepadanya.  Apabila belum 
mampu untuk bersikap seperti tersebut, maka memohon udzurlah kepadanya. 
 
Seorang penuntut ilmu hendaknya mendo`akan gurunya sepanjang hidupnya.  Dan setelah 
wafatnya menjaga keturunannya, teman-temandan orang-orang yang disayanginya, berziaroh 
dan memohon ma`af serta bersedekah kepadanya.  Juga berjalan mengikutinya dalam perilaku 
baiknya, kebiasaan baiknya dalam mengembangkan ilmu dan menegakkan kebenaran.  Juga 
mengambil contoh diam dan geraknya dalam perkara agama yang guru berjalan diatasnya, 
termasuk didalamnya perkara ibadahnya. (8). 
 
YANG PENTING DIPERHATIKAN : 
 
Seorang penuntut ilmu juga harus bersabar dalam menghadapi kebencian dan ketidaksukaan 
gurunya.  Al Khatib Al Baghdadi rahimahulloh mengutib pernyataan Imam Syafi`i 
rahimahulloh  : 
 
Ada dua orang mengadu kepada Imam Al A`masy, yang seorang mempunyai masalah dengan 
Al A`masy sedangkan yang satu lagi tidak ada masalah.  Suatu hari Al a`masy marah kepada 
yang punya masalah.  Kemudian orang yang tidak punya masalah tadi berkata :  Seandainya 
ia marah kepadaku sebagaimana ia marah kepadamu, niscaya aku tidak akan menghadap 
kepadanya.  Mendengar ucapan tersebut Imam Al A`masy berkata : KALAU BEGITU IA 
BODOH SEPERTI KAMU.  MENGINGGALKAN YANG BERMANFA`AT KARENA KEJELEKAN 
AKHLAQ-KU." (9) 
________________________________ 

7. Al Majmu` hadits no. 1 hal : 36 
8. Tadzkiratus sami` wal mutakallim hal : 89. 
9. Al Jami` li akhlaqirrawi wa Adabis sami` Juz 1 hal : 222 
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Hal yang serupa juga diriwayatkan oleh Imam Asy syafi`i rahimahulloh dari Sofyan bin 
Uyainah rahimahulloh :  Ada orang yang berkata kepada Sofyan  : "Orang-orang dari penjuru 
bumi ini datang untuk menemuimu, engkau malah memarahi mereka.  Hampir saja mereka 
pergi dan meninggalkanmu." Sofyan menjawab :  KALAU BEGITU MEREKA ADALAH 
ORANG YANG BODOH SEPERTI KAMU, MENINGGALKAN APA YANG BERMANFAAT BAGI 
MEREKA HANYA KARENA KEJELEKAN AKHLAQ-KU." (10) 
 
Ibnu Jama`ah rahimahulloh berkata :  SEORANG PENUNTUT ILMU HARUS BERSABAR 
TERHADAP KEBENCIAN ATAU KEJELEKAN AKHLAQ GURUNYA. Jangan kemudian menjauh 
darinya.  Karenanya artikanlah sikap guru yang tampak itu secara posotif, bahwa yang benar 
adalah sebaliknya.  Mulailah mencari alasan yang benar mengapa guru itu bersikap demikian.  
MOHONLAH AMPUN TERHADAP APA YANG TELAH DIPERBUAT OLEH GURU TERSEBUT.  
Sandarkanlah sebab yang benar kepadanya dan BUATLAH PENGINGKARAN ATAS 
KEKELIRUANNYA.  Yang demikian itu akan melanggengkan kecintaan kepada guru, lebih 
menjaga hatinya dan lebih memberikan manfa`at kepadanya, baik di dunia maupun di akherat. 
 
Sebagian atsar salaf mengatakan :  Barang siapa yang tidak bersabar dan bertawadhu` dalam 
belajar (ta`lim), maka ia akan menjalani sisa hidupnya dalam kebodohan yang semakin parah.  
Sedangkan yang bersabar akan meraih kejayaan di dunia dan akherat. 
 
Dari Ibnu Abbas radhiyallohu`anhu dia berkata : "Sebagai murid saya mnerendah dan sebagai 
guru saya berjaya. " 
 
Sementara salah satu tokoh salaf Mu`aifi bin Imran rahimahulloh berkata : PERUMPAMAAN 
ORANG YANG MARAH KEPADA PENGAJAR, BAGAIKAN ORANG YANG MARAH KEPADA 
PUJANGGA." (11) 

 
Berkata Imam Syafi`i rahimahulloh :  
 
Bersabarlah menahan kebencian dari seorang pengajar (guru) 
Karena terpatrinya ilmu ada dalam kebenciannya, 

Siapa yang tidak mau merasakan kepahitan belajar 
walau sesaat-pun, 

Ia akan meneguk kebodohan selama hidupnya, 
Siapa yang meremehkan belajar mengajar di saat 
mudanya, 

Maka bertakbirlah empat kali untuk kematiannya. 
 
Ibnu Abdil Bar mengutip pernyataan Ibnu Juraij rahimahulloh berikut sanadnya : Saya tidak 
mengeluarkan yang telah diriwayatkan Atho` kecuali dengan lemah lembut. (12) 
____________________________ 

10. Tadzkiratus sami` wal mutakallim hal : 90, Al Jami` hal : 223 
11. Tadzkiratus sami` wal mutakallim hal : 90. 
12. Jami` Bayanil Ilmy wa fadhlihi hal : 171 
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Dari Ibnu Thowus dari ayahnya ia berkata : MENGHORMATI ORANG ALIM TERMASUK 
SUNNAH." (13) 
 
Seorang pelajar agar betul-betul menahan diri dari membantah gurunya secara tidak pada 
tempatnya, karena pada yang demikian itu dan kawan-kawannya dimata guru dan teman-
temannya pun akan semakin jelek, jauh dari kebaikan dan semakin dekat dengan keburukan. 
 
Dari Maimun ibn Mahran rahimahulloh, ia berkata : Janganlah engkau membantah orang 
yang lebih mengetahui dari-mu.  Karena akan mengakibatkan ilmunya terhalang kepadamu, 
dan sedikitpun tidak membahayakan dirinya. 
 
Maimun juga berkata : Janganlah engkau membantah orang yang lebih mengerti daripada 
kamu. Apabila engkau membantahnya, akan mengakibatkan ilmunya terhalang sampai 
kepadamu, sementara dia tidak peduli dengan apa yang kamu perbuat. 
 
Dari Az Zuhri rahimahulloh, ia berkata : Adalah Salmah membantah Ibnu Abbas, akibatnya ia 
gagal memperoleh banyak ilmu." 
 
Khatimah  : 
 
Seorang pelajar (Penuntut Ilmu), harus mensyukuri keutamaan maupun kekurangan gurunya, 
mengganggap hal-hal yang kurang pada diri gurunya sebenarnya mengandung hikmah dan 
kebaikan, dan bahwa semua itu merupakan nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita.  
Sebab barang kali hal ini lebih sesuai untuk kebaikan seorang guru. 
 
 
_________________________ 
 

13. Jami` Bayanil Ilmy wa fadhlihi hal ; 171. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


