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BAB III

BIOGRAFI ‘ABD ALLAH NASIH ‘ULWAN

A. BIOGRAFI

‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan dilahirkan pada tahun 1928 di daerah Qadhi

Askar yang terletak di Bandar Halb, Negara Syiria. Beliau berdasarkan di dalam

keluarga yang berpegang teguh pada agama yang mementingkan akhlak Islam

dalam pergaulan dan muamalat sesama manusia. Ayahnya, Syeikh Said Ulwan

adalah seorang pria yang dikenal dikalangan masyarakat sebagai seorang ulama

dan tabib yang disegani. Selain dari menyampaikan risalah Islam diseluruh

pelosok kota Halb, beliau juga menjadi tumpuan untuk  mengobati berbagai

penyakit dengan ramuan akar kayu yang dibuat sendiri. Ketika merawat orang

sakit, lidahnya senantiasa membaca al Quran dan menyebut nama Allah. Syeikh

Said Ulwan mendoakan semoga anak dan turunanya lahir sebagai seorang ulama

‘murabbi’ yang dapat memandu masyarakat. Allah memperkenankan do’a beliau

dengan lahirnya ‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan sebagai ulama ’murabbi’ (pendidik

rohani) dan jasmani yang disegani pada abad ini.1

1. Pendidikan

Abdullah Nasih Ulwan mendapat pendidikan dasar (ibtidaiyyah) di Bandar

Halb. Setelah berusia 15 tahun, Syeikh Said Ulwan menyekolahkan beliau ke

1 Muhammad  Abdullah bin Suradi, Selagi Nadi, http/ Taman ulama.Blogspot.com. (Baca
juga: Muqoddimah Silsilah Madrasah duat jilid I), Diakses tgl 20 September 2016
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madrasah agama dengan cara yang lebih luas. Ketika itu, beliau sudah dapat

menghafal al Quran serta mampu menguasai ilmu Bahasa Arab dengan baik.

Semasa di madrasah, beliau mendapat asuhan dari guru yang mursyid. Beliau

sangat mengagumi Syeikh Raghib al Tabhakh, seorang ulama hadist di Bandar

Halb. Beliau sangat cemerlang dalam pelajaran dan senatiasa menjadi tumpuan

teman-temannya di madrasah, beliau juga seorang yang aktif dalam organisasi

dengan kemampuan berpidato dan menjadi pimpinan redaksi penerbiatan yang

bertanggung jawab menerbitkan lembaran ilmiah kepada masyarakat sekitar.

Beliau dikenal sebagai masyarakat yang berani pada kebenaran serta

mempunyai kemahiran dalam pergaulan dakwah. Semasa usia remaja beliau

sudah terkesan dengan bacaan tulisan ulama – ulama sanjungan diwaktu itu

seperti Dr. Syeikh Mustafa al Siba’i. Pada tahun 1949 beliau memperoleh ijazah

menengah agama yang melayakkan beliau melanjutkan pelajaran di salah satu

pusat pengajian di mesir dalam bidang Syariah dan Islamiah.

‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan memasuki Universitas al Azhar pada tahun

berikutnya dan memperoleh ijazah pertama dalam fakultas Ushuluddin pada tahun

1952, seterusnya beliau memperoleh pendidikan khusus pada tahun 1954. Semasa

berada di Mesir beliau banyak menghadiri Majelis perbincangan ulama-ulama dan

mendekati organisasi penggerak Islam. ‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan memperoleh

ijazah Kedoktoran dari Universitas al Sand Pakistan pada tahun 1982 dengan tesis

yang sertajuk “Fiqh Dakwah Wa Al Da’iyah”.2

2 Ibid
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2. Pengabdian (Khidmah)

Sepulang dari al-Azhar hidupnya‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan mengabdikan

seluruh hidupnya sebagai pendakwah. Beliau telah dilantik sebagai guru di Kolej,

Bandar Halb. Beliaulah yang pertama emperkenalkan mata pelajaran Tarbiyah

Islamiyah sebagai mata pelajaran asas dalam satuan pembelajaran di Kolej.

Seterusnya mata pelajaran Tarbiyah Islamiyahini menjadi mata pelajaran tetap

yang wajib di ambil oleh pelajar-pelajar diseluruh Syiria. Beliau telah meletakan

pondasi universitas sebagai senjata tarbiyah yang sanagat berkesan dalam

mendidik generasui bangsa yang akan datang. Prinsip yang diguanakan adalah

guru sebagai orangtua, mendidik mereka sebagai mendidik anak – anak sendiri.

Membawa dan membimbing pelajar ke arah mencintai Islam dan beramal

sdengannya serta sanggup melakukan apa saja untuk memenangkan Islam.

Semasa menjadi guru di universitas ‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan telah

banyak menerima berbagai tawaran mengajar guna menyampaikan kuliah dan da’i

di Syiria. Beliau tidak pernah mengenal penat dan letih untuk menyebarkan

risalah Allah. Semasa hidupnya hanya diabdikan untuk menyampaikan kuliah dan

dakwah Islamiyah. Masjid-masjid di daerah Halb selalu penuh didatangi orang

orang yang hanya untuk mendengar kuliahnya, dimana saja beliau pergi

menyampaikan ceramah dan kuliah pasti dibanjiri oleh lautan manusia.

masyarakat yang dahaga akan ilmu pengetahuan dan Tarbiyah Islamiyah akan

menjadikan beliau sebagai tempat rujukan.

‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan turut berjuang menghapus pemahaman

jahiliyyah dalam pemikiran masyarakat dengan suguhan cahaya hidayahrabbani.



52

Beliau telah menggunakan Masjid Umar bin Abdul Aziz sebagai markaz tarbiyah

generasi pemuda di Syiria. Kuliah yang disampaikan di masjid ini ialah Fiqih,

Tafsir dan Shirah. Disamping memeberi kuliah, Abd Allah Nasih ‘Ulwan telah

mendidik pemuda – pemuda dengan kemahiran berpidato dan penulisan serta

uslud berdakwah. Hasil daripada pengabdian ini, lahirlah ratusan generasi muda

yang berakhlak mulia dan menjadi agen penggerak dakwah Islamiyah di Syiria.

Walaupun sibuk dengan tugas menyampaikan risalah Islam dihampir

seluruh Syiria, Abd Allah Nasih ‘Ulwan juga sangat dikenal di kalangan

masyarakat Syiria sebagai seorang yang berbudi luhur. Menjalin hubungan baik

sesama anggota masyarakat dan senantiasa menjalankan khidmat kepada

masyarakat apabila diperlukan. Beliau juga mempunyai hubungan yang sangat

erat dengan ulama-ulama Syiria serta menganggotai Majelis Ulama di Syiria.

Beliau nsangat dihormati di kalangan mereka.

Abd Allah Nasih ‘Ulwan adalah seorang yang getol dalam gerakan Islam,

mengabdikan diri untuk dakwah dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin.

Beliau berhubung erat dengan Asy-Syahid Abdul Qadir ‘Audah, Sayyid Qutb dan

Al- Ustazd Abdul Badi’ Shaqar (rahimahumullah jami’an). Siapa saja yang

menyampaikan dakwah Islamiyyah pasti diuji Allah, ujian untuk memberi

kebenaran dakwah yang dibawa serta menambahkan keyakinan dan keteguhan

yang utuh hanya kepada Allah. Allah-lah yang berhak memberikan ujian kepada

siapa saja yang dikehendaki-Nya. Abd Allah Nasih ‘Ulwan juga menerima ujian

ini, sehingga memaksa beliau meninggalkan Syiria pada tahun 1979 menuju ke

Jordan.
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Ketika di jordan beliau terus menjalankan peranan sebagai da’i.

Menyampaikan kuliah dan dakwah hampir diseluruh tempat. Menerima undangan

di masjid-masjid, perayaan hari besar Islam dan ceramah umum.

Beliau meninggalkan pada jordan pada tahun 1980 setelah mendapat tawaran

sebagai pengajar di Fakultas Pengajian Islam Universitas tersebut hingga beliau

dipanggil (wafat) oleh Allah.3

3. Akhlak dan Pribadi

Dr Abd Allah Nasih ‘Ulwan dipanggil oleh semua pihak kecuali mereka

yang memusuhi Islam. Beliau menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja.

Beliau adalah seorang berani menyatakan kebenaran, tidak takut atau gentar

kepada siapapun dalam menyatakan kebenaran sekalipun kepada pemerintah.

Beliau telah meletakan amanah dalam dakwah sebagai amalan yang wajib kepada

umat Islam. Semasa di Syiria, beliau telah menegur beberapa sistem yang

diamalkan oleh pemerintah diwaktu itu dan senantiasa menyeru kepada kaidah

Islam, karena Islam adalah sebagai juru penyelamat, Rahmatan Lil ‘Alamain.

Keluhuran dan budi pekerti beliau dalam syiar agama Islam meninggalkan

kesan yang meresap dalam jiwa setiap orang. Sehingga beliau dikagumi oleh

ulama’ dan masyarakat. Rumahnya selalu dikunjungi khalayak ramai. Sahabat

karib beliau, Dr. Muhammad Walid menyatakan, Abd Allah Nasih ‘Ulwan adalah

seseorang yang sangat pemarah, murah untuk memberi senyuman kepada siapa

saja, tutur katanya yang halus dan mudah difahami, percakannya senantiasa

3 Ibid 24
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disulami dengan nasihat dan peringatan. Beliau juga seorang yang tegas dalam

prinsip asas Islam.

‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan juga seorang yang sangat benci kepada

perpecahan yang munculnya firqoh-firqoh dalam negara Islam. Menyeru kepada

persatuan dan kesatuan atas nama Islam untuk membina kekuatan umat Islam

yang semakin pudar. Beliau berpendapat bahwa perpecahan umat Islam perlu

dimuhasabah oleh seluruh umat lapisan umat Islam. Apabila berbicara mengenai

persatuan dan kesatuan umat Islam, air matanya selalu tumpah menandakan beliau

adalah seorang yang sangat mencintai kesatuan umat Islam.

Dalam persahabatan, beliau menjalankan hubungan dengan siapa saja serta

senantiasa bersilaturahim dengan teman – temannya. Meski hanya sekedar

menanyakan kabar serta mementingkan ikatan ukhwwah Islamiah yang terjalin

mengulurkan bantuan dan pertolongan sekalipun sesulit apapun.4

4. Penulisan

‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan sangat gemar dalam hal tulis-menulis, hingga

kertas dan pena tidak pernah lepas dari tangannya walau dimanapun berada.

Walaupun hidupnya disibukan dengan kuliah, dakwah dan pengajian, beliau tetap

menyempatkan waktu untuk menulis. Karna itu telah menghasilkan hampir lima

puluh buah kitab yang memperbincangkan berbagai topik. Adapun karya beliau

tentang masalah dakwah dan pendidikan adalah:5

4 Ibid 44
5 Abdullah Nasih Ulwan, Tarbiyah Al-Ailad Fil Islam, juz II, (Bairut: Daar-al salam. T.t)

h 1119-1120
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Beliau juga menulis buku yang menyangkut kajian Islam (studi Islam),

antara lain:6

Beliau telah meninggalkan sebanyak 43 karangan untuk umat Islam.

5. Menerima Perawatan dan Tekun Menulis Dalam Keadaan Sakit

Sepulang dari menghadiri Nadwah di Pakistan, beliau mengadu kesakitan

dibagian dada kepada salah seorang dokter di Universitas Malik Abdul Aziz.

6 Ibid, h 1120
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Setelah diperiksa, beliau divonis mengalami penyakit dibagian hati dan paru-paru.

Kemudian dirujuk kerumah sakit guna mendapatkan perawatan yang intensif.

Beliau mendapat perawatan yang cukup lama. Beliau meminta izin untuk keluar

dari hospital bagi menunaikan temu janji yang terpaksa dibatalkan semasa berada

di hospital. Walaupun dalam keadaan sakit, tugas menyampaikan risalah Islam

tetap diteruskan  dengan semangat Ilahiyyah. Sakit pada paru-paru bukan menjadi

penghalang beliau untuk terus aktif dalam menyampaikan risalah-risalah Islam

baik di Universitas maupun majlis-majlis ta’lim dan dakwah melupakan sejenak

sakit yang dialami demi Islam tercinta. Beliau dimasukan kali kedua ke rumah

sakit yang sama setelah sakit yang dialaminya semakin parah. Sewaktu dirawat

dirumah sakit beliau banyak menulis bahan ilmiah sebagai ganti memberi kuliah

diluar samping minat membaca kitab-kitab tetap diteruskan.

Para dokter dan sahabat-sahabat karibnya menasihatinya supaya berhenti

membaca dan menulis sejenak agar tidak memperparah penyakit yang dialami,

tetapi ‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan hanya tersenyum dan berterima kasih atas

keprihatianan mereka serta menyatakan, selagi darah masih mengalir, nadinya

masih berdenyut selagi itulah sumbaangan kepada dakwah Islamiah wajib

diteruskan. Selagi tangannya mampu memegang pena sdelagi itulah beliau akan

terus menulis. Walaupun dalam keadaan tidak dapat bangun, beliau meletakan

bantal diatas perut untuk menulis dan membaca. Aktivitas tersebut terus beliau

jalani hingga beliu bertemu Allah.7

7 Muhammad Abdullah bin Suradi, Op.Cit 130
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6. Wafatnya

‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan meningal dunia pada hari sabtu, 5 muharram

1408 H. / 29 Agustus 1987 M. Jam 09.30 pagi dirumah sakit Universitas Malik

Abdul Aziz Jeddah, Saudi Arabia dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa ke

Masjidil  Haram untuk disembahyang dan dikebumikan di Mekkah. Sholat

jenazahnya dihadiri ulama-ulama diseluruh pelosok dunia. Kepergiannya diiringi

oleh umat islam seluruh dunia. Dunia merasa kehilagan ulama murabbi yang

benar benar ikhlas dalam perjuangan menegakkan Islam.

Beliau telah menyerahkan jiwa raga untuk Islam dengan pengorbanan dan

jihad yang sangat besar. Walaupun beliau sudah pergi menemui Allah tetapi

dakwahnya tetap mengalir melalui kitab-kitab yang dihasilkannya. Semoga Allah

senantiasa mecucuri rahmat atas diri beliau, mengampuni segala kesalahan yang

dilakukan dan memberikan kekuatan kepada generasi yang memikul amanah

dakwah Islamiah selepasnya Amin.

Riwayat ‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan menurut Syeikh Wahbi Sulaiman Al-

Ghawaiji Al-Albani :8

Saya kenal betul Al-Ustadz Syaikh ‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan dari

beberapa risalahnya yang pertama, Ila Warasatil Anbiya-i (Kepada Pewaris Para

Nabi), kemudian dari risalah dan buku-bukunya yang lama seperti AtTakafulul

Iitima’i fil Islam (Jaminan Sosial dalam Islam), Hatta Ya’lamasy Syabab (Agar

Para Pemuda Mengetahui), Syalahuddin Al-Ayyubi, sebagaimana saya

mengenalnya dari beberapa pembicaraannya dan berkecimpungnya dalam bidang

8 Abdullah Nasih Ulwan, Op.Cit, h xxix
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pendidikan pengajaran. Saya telah mengenalnya dari semua itu dan dari apa yang

saya dengar tentang dia. Sekiranya saya diminta untuk memperkenalkan dirinya,

maka akan saya katakan, bahwa dia adalah seorang yang beriman yang pandai

hidup dalam sorot kedua mats, sayap, hati, dan darahnya. Karenanya, ketika anda

menjumpainya akan berbicara kepada para ulama untuk melaksanakan kewajiban

menyampaikan Islam dengan hikmah dan ajaran yang baik ,maka ia menulis

untuk mereka risalah yang berjudul Ila Warasati Anbiyya-i. Dan ketika berbicara

kepada irang-orang awam, ia memperingatkan mereka perihal Audio Visual, ia

akan menerangkan kepada mereka tentang bahaya dan berbagai pengaruh

negatifnya yang tertuang di dalam risalahnya, Hukum Islam fi’ Tillivizyyun

(Hukum Islam Tentang Televisi) yang ia kembangkan menjadi sebuah buku yang

berjudul Syubuhat wa Rudud (Keragua-raguan dan berbagai sanggahan).

Ketika ia berbicara kepada para pemuda, maka ia menulis sebuah buku

yang berjudul Hatta Ya’lamasy Syabab (Agar Para Pemuda Menegerti). Ketika ia

berbicara pada pejabat urusan sosial masyarakat, maka ia menulis sebuah buku

berjudul, At-Takafulul iitima’ifil Islam (Jaminan Sosial dalam Islam). Ketia ia

merangsang rasa kerinduan kita pada masa lalu, maka ia memngingatkan kita

akan kebesaran masa lalu itu, dan menulis Shalahuddin Al-Ayubbi. Ketika ia

berbicara kepada kaum muslimin dengan konteks ilmu pengetahuan dan fikih,

maka ia menulis untuk mereka buku yang berjudul Akhamuz Zakati (Hukum-

Hukum Zakat) dan lainnya.

Ketika ia menunjukan media untuk menyelamatkan masyarakat dari

bahaya-bahaya kapitalisme, maka ia mennulis untuk mereka sebuah buku yang
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berjudul Ahkamut Ta’min (Hukum-hukum Asuransi) dan menyebutkan bahaya-

bahayanya serta menjelaskan peran penggantinya yang benar dalam jaminan

sosial yang islami.

Dan saat ini, kita berjumpa dengannya dalam sebuah karya tentang

Pendidikan Anak dalam Islam yang dipersembahkan kepada mereka. Semoga

Allah SWT memberikan balasan yang baik, dan ia memberikan berkat dalam usia

dan karyanya. Dalam menyelsaikan bukunya yang terakhir ini ia menjadikannya

empat bagian, dengan isi bahasan mencapai 1376 halaman dalam format sedang.

Hal ini menunjukan bahwa ia benar-benar mempunyai integritas cukup benar

terhadap masalah pendidikan generasi mendatang, disamping sangat mumpuni

dalam ilmu pengetahuan.

Saya belum pernah menjumpai ada seseorang yang menulis tentang

pendidikan anak ditinjau dari sudut pandangan Islam secara panjang lebar, lugas

dan jujur seperti yang pernah dilakukan oleh Al-Ustadz Syaikh Abdullah Ulwan

ini. Saya belum pernah melihat seorang penulis yang memperbanyak bukti-bukti

Islami yang terdapat dalam Al-Quran, as-Sunnah dan peninggalan para salaf

(intektual pendahulu) yang shaleh untuk menetapkan hukum. Wasiat dan adab,

sebagaimana yang telah beliau lakukan.

Saya belum pernah melihat seorang penulis yang mandiri didalam

pembahsan-pembahasan pendidikan yang penting ini dengan referensi kepada

tulisan-tulisan kaum muslimin secara murni, tanpa mengambil referensi kepada

pendapat-pendapat mereka (non muslim) kecuali dalam keadaan yang sangat

terpaksa untuk maksud tertentu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Ustadz
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Syaikh Abdullah Ulwan. Yang demikian itu, karna ia menulis untuk kepentingan

kaum muslimin dan untuk mengarahkan mereka, sehingga ia membatasi

metodenya kepada Islam, dan lagi pula karna memiliki budaya dan kultur yang

berlandaskan Islam serta berbagai kaum muslimin terdahulu dan dewasa ini, maka

membuatnya tidak memerlukan pendapat orang lain  (non muslim).

Saya belum pernah menjumpai seorang penulis yang benar-benar gigih

dan teguh dalam menulis topik “pendidikan anak” sebagaimana yang ditulis oleh

Prof.‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan ini. Sebenarnya saya ingin menulis beberapa tema

dari bagian bukui yang bermutu ini, sekaligus sedikit mengulas beberapa poin

yang penting, tidak banyak-banyak hanya sebagai contoh dan pemberitahuan

mengenai keberadaan buku ini. Akan tetapi sengaja saya tidak melakukannya agar

tidak terlalu memperbanyak tulisan dalam kata pengantar ini, dan juga pembaca

dengan sendirinya  sampai kepada apa yang ingin saya ulas. Walaupun begitu,

saya tetap mensitir perkataan Prof.‘Abd Allah Nasih ‘Ulwan yang terdapat dalam

bagian penutup dibawah judul “Saran-saran Pedagogis.” Beliau berpendapat

bahwa saran-saran tersebut terfokus pada hal-hal berikut: Merangsang anak untuk

mendapatkan pencaharian yang paling mulia; Memelihara kesiapan insting anak;

Memberikan ruang lingkup bagi anak untuk bermain; Menciptakan hubungan

antar rumah, masjid, dan sekolah; mempererat hubungan antara pendidik dan

anak; mempergunakan metode pendidikan pada siang dan malam; menyediakan

sarana-sarana edukatif bagi anak; merangsang anak untk terus menureus

melakukan penelaahan; memberikan rasa tanggung jawab secara terus menerus

untuk islam; memperdalam roh jihad dalam jiwa anak. Ia menghabiskan 177
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halaman untuk menjelaskan sasaran-sasaran ini. Maka, apakah anda menemukan

bahwa penyusun buku ini telah meninggalkan suatu celah kepada seseorang untuk

menambah uraian tentang kewajiban mendidik dan memelihara anak-anak?

Sudah sepatutnya bagi kaum orangtua, juga bagi para pendidik dan orang-

orang yang bertugas dalam dunia pendidikan. Alangkah layaknya bagi mereka

semua untuk membaca bukunya pendidikan anak dalam usia ini, dan sejalan

dengan isi buku ini dalam pendidikan orang-orang yang akan memberikan warna

tersendiri kepada mereka. Kehilangan yang bagaimanakah yang lebih besar dan

berbahaya dibandingkan melupakan hati dan menyelewengkannya dari keutamaan

atau membiarkannya hilang begitu saja lantaran sikap meremehkan? Kehilangan

yang bagaimanakah yang lebih besar dari pada keluar dari Islam  dan

menyimpang dari hukum-hukumnya? Kehilangan apakah yang lebih fatal

dibandingkan kehilangan hati, akal, dan akhlak anak-anak. Jasad-jasad mereka tak

ubahnya seperti benda yang tak berguna. Seakan mereka tidak hidup untuk

sesuatu tujuan yang mulia?

Semoga Allah melestarikan anda dan orang-orang yang seperti anda wahai

Syaikh Abdullah. Sehingga lahirnya generasi ideal yang hidup sebagimana

kehidupan pertama yang idealis dimuka bumi ini, dan semoga Allah

memberkatinya sebagaimana telah memberkati generasi pertama, yakni generasi

Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya yang baik dan pilihan, semoga Allah

meridhoi mereka. Dengan demikian, Allah menjadikan khalifah dimuka bumi

memetapkan baginya agama yang diridhoi-Nya, menggantikan rasa cemas dengan
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rasa aman, menegakkan panji-Nya disetiap bukit dan lembah, serta menjadikan

agama seluruhnya bagi Allah.9

9 Ibid, h xxix-xxxiii




