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CERITA 1

Seorang murid Habib Abdullah As-Syatiri yang 

alim di Tarim keluar memenuhi jemputan 

memberi ceramah di Masjid Omar, di Mukalla

(luar pondok) tanpa minta izin gurunya. Habib 

Abdullah berkata, “Orangnya boleh keluar tanpa 

izin, tetapi ilmunya tetap di sini”.

Akibatnya murid tersebut tidak boleh bercakap 

apa-apa di majlis tersebut. Fikirannya blank 

setelah memberi salam. Orang ramai nasihat dia 

pergi minta maaf dengan gurunya, tetapi 

dengan sombong dia refused. Hidupnya selepas 

itu penuh dengan kemiskinan (menjual daging 

dan ikan kering, kain kapan tidak mampu dibeli) 

dan kesusahan hingga ke akhir hayatnya.



CERITA 2

Seorang alumni ISDEV hubungi bekas penyelianya 

mengadu jiwanya terganggu dengan kejadian semasa 

yang guru terpaksa memohon maaf kepada bapa 

murid, dan Lembaga Pengarah Universiti terpaksa 

memohon maaf kepada graduan yang biadab di 

konvokesyen. Penyelia menasihati adalah lebih baik 

terganggu dengan kegagalan kita mendidik mereka, 

lebih terganggu apa yang dijawab kepada Allah nanti 

jika ditanya tentang kegagalan tersebut. Petangnya, 

setelah ditemudga Dekan IPSnya, alumni tersebut talipon 

semula memberitahu dia mendapat dua “anugerah”. 

Pertama, dia diminta oleh Dekan IPS membuat 

garispanduan penyelidikan bagi penyelidikan tentang 

zakat. Kedua, dia hendak dilantik menjadi ahli team Exco 

Rahmatan lil-’alamin di negerinya. Ini hasil kaedah yang 

dipakai sebagaimana nasihat bekas penyelianya. 



PENGAJARAN

1. Jangan datang kepada guru hanya ingin

mendapatkan ilmu, tetapi melupa dan

menjauhi guru ketika merasa sudah tidak

memerlukannya lagi.

2. Salah satu sebab sulitnya rezeki adalah kerana

derhaka, meremehkan dan sombong kepada

guru.

3. Pelajar yang bermanfaat bukan pelajar yang 

banyak hafalan dan bagus penjelasan. Pelajar

yang bermanfaat ialah pelajar

 Yang paling hormat kepada gurunya

 Yang paling taat kepada gurunya

 Yang menganggap dirinya bukan sesiapa di 

hadapan gurunya.



TIDAK CUKUP SEPATUTNYA

1 Dengar ceramahnya Mendapat hikmah darinya

2 Penjelasan-penjelasan yang dapat

membimbingmu

Isyarat-isyaratnya berjalan di dalam 

dirimu

3. Mengajakmu ke satu pintu Dapat menyingkap hijab (penutup) 

antara dirimu dan dirinya (pautan hati)

4. Ucapan-ucapannya

membimbingmu

Dapat membuat jiwamu bangkit

5. Disebut guru bagimu Membuatmu keluar dari penjara hawa

nafsu, dan mengajakmu masuk ke

dalam naungan Allah

6. Disebut guru bagimu Sentiasa membuat cermin hatimu jernih, 

sehingga cahaya Tuhanmu dapat

bersinar terang di dalam hatimu

TANDA GURU DAN BERGURU
Al-Imam Ibnu Athoillah al-Askandari Rahimahullah
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