
BAB III 

BIOGRAFI ABDULLAH NASIH ULWAN 

 

 
A. Sekilas tentang Sketsa Kehidupan Nasih Ulwan 

Bagi yang mendalami tentang masalah pendidikan Islam (tarbiyah), 

hampir pasti mengenal nama besar ulama Abdullah Nasih Ulwan. Dia dilahirkan 

di Damaskus, Syiria pada tahun 1928. Gelar sarjana dan master diperolehnya dari 

Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Gelar doktor di bidang studi Islam dia 

dapatkan di Universitas Al Sand di Pakistan. Dia dibesarkan di dalam keluarga 

yang berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam 

pergaulan dan muamalat sesama manusia1. 

Ayah Nasih Ulwan, Syeikh Said Ulwan adalah seorang yang dikenali di 

kalangan masyarakat sebagai seorang ulama dan tabib yang disegani. Selain dari 

menyampaikan risalah Islam di seluruh pelosok Madinah Halb, beliau juga 

menjadi tumpuan untuk mengobati pelbagai penyakit dengan ramuan akar kayu 

yang dibuat sendiri. Ketika merawat orang yang sakit, lidahnya senantiasa 

membaca al Quran dan menyebut nama Allah. Syeikh Said Ulwan senantiasa 

mendoakan semoga anak-anaknya lahir sebagai seorang ulama ‘murabbi’ yang 

dapat memandu masyarakat. Allah memperkenankan doa beliau dengan lahirnya 

                                                 
1 Mustofa Rohman, "Abdullah Nasih Ulwan: Pendidikan Nilai", dalam A. Khudori Soleh, 

Pemikiran Islam Kontemporer (Yogyakarta: Jendela, 2003), h. 34 
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Dr. Abdullah Nasih Ulwan sebagai ulama murabbi (pendidik) ruhani dan jasmani 

yang disegani pada abad ini.2 

Nasih Ulwan merupakan tokoh yang mempelopori kuliah Tarbiyah 

Islamiyah yang menjadi sebuah mata kuliah wajib di berbagai sekolah di Syria. 

Dia pernah menjabat sebagai anggota Majelis Ulama Syiria. Namun, kritiknya 

terhadap pemerintah yang berkuasa waktu itu menyebabkan dia terusir dari 

negara tersebut. Dia pun kemudian melanjutkan perjuangan dakwahnya di 

Jordania, sebelum akhirnya menetap di Saudi Arabia. Di negeri ini dia 

mengabdikan hidupnya sebagai pengajar di Universitas Raja Abdul Aziz di 

Makkah. Dia meninggal di negeri tersebut, tepatnya tahun 1987 di kota Jeddah, 

pada usia 59 tahun. 

 

B.  Karir Pendidikan Nasih Ulwan 

Nasih Ulwan mendapat pendidikan peringkat rendah di Bandar Halib. 

Setelah berusia 15 tahun, Syeikh Said Ulwan menghantar Nasih Ulwan ke 

Madrasah Agama untuk mempelajari ilmu agama dengan cara yang lebih luas. 

Ketika itu, dia sudah menghafal al Quran dan sudah mampu menguasai ilmu 

bahasa Arab dengan baik. Semasa di madrasah, dia menerima asuhan dari guru-

guru yang mursyid. Dia sangat mengagumi Syeikh Raghib al Tabhakh, seorang 

ulama hadis di Bandar Halib. Nasih Ulwan sangat cerdas dalam pelajaran dan 

                                                 
2 http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/405-d r-abdullah-nasih-ulwan 11-06-2009. 

05:00  
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senantiasa menjadi tumpuan rujukan rekan-rekan di madrasah. Dia juga seorang 

yang aktif dalam organisasi, dengan kebolehan berpidato dan mengetuai sebuah 

penerbitan yang bertanggungjawab menerbitkan sebaran ilmiah kepada 

masyarakat sekitar. 

Nasih Ulwan dikenali sebagai seorang yang sangat berani pada kebenaran 

serta mempunyai kemahiran dalam pergaulan dan dakwah. Semasa usia remaja 

dia sudah terkesan dengan bacaan tulisan ulama-ulama sanjungan pada waktu itu, 

seperti Dr. Syeikh Mustafa al Sibaei.3 Pada tahun 1949 dia memperoleh gelar 

menengah agama yang membuatnya layak untuk melanjutkan pelajaran di salah 

satu pusat pengajian di Mesir dalam bidang Syariah Islamiah. Dia memasuki 

Universitas al Azhar pada tahun berikutnya dan memperoleh ijazah pertama 

dalam Fakultas Ushuluddin pada tahun 1952, selanjutnya dia memperolehi 

takhassus pendidikan dan tarbiyah pada tahun 1954. Semasa berada di Mesir dia 

banyak menghadiri Majlis perbincangan ulama-ulama dan mendekati gerakan 

Islam. Dia memperoleh Ijazah doktor dari Universitas al Sand Pakistan pada 

tahun 1982 dengan disertasi berjudul “fiqh Da’wah wa al Da’iah”.4 

                                                 
3 http://riadhulwardah.blogspot.com/2010/01/syeikh-abdullah-nasih-ulwan-tokoh.html, 12-12-

2009.  
4 Mustofa Rohman., Op. Cit., h. 34 
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C.  Karir Profesi Nasih Ulwan  

Nasih Ulwan memulai khidmat sepenuh masa sebagai pendakwah setelah 

pulang dari al Azhar. Dia telah dilantik sebagai guru sebuah Kolej (perkumpulan) 

di Bandar Halb. Dialah orang yang pertama memperkenalkan mata pelajaran 

Tarbiyah Islamiyah sebagai matapelajaran asas dalam semua pembelajaran di 

Kolej tersebut. Selanjutnya matapelajaran Tarbiyah Islamiyah ini menjadi 

matapelajaran teras yang wajib diambil oleh penuntut-penuntut menengah di 

seluruh Syria.  

Nasih Ulwan telah meletakkan matlamat perguruan sebagai senjata 

tarbiyah (pendidikan Islam) yang sangat berkesan dalam mendidik generasi 

bangsa pada masa yang akan datang. Prinsip yang digunapakai ialah guru sebagai 

ibu-bapa bagi pelajar, mendidik mereka seperti mendidik anak-anak sendiri. Dia 

telah meletakkan matlamat yang sangat tinggi dalam pendidikan. Dia membawa 

dan membimbing pelajar ke arah mencintai Islam dan beramal dengannya serta 

sanggup melakukan apa saja untuk memenangkan Islam.5 

Meskipun sibuk dengan tugas menyampaikan risalah Islam di banyak 

tempat, Nasih Ulwan juga sangat dikenal di kalangan masyarakat sebagai 

seseorang yang berbudi luhur. Dia selalu menjalin hubungan baik dengan sesama 

anggota masyarakat dan senantiasa menjalankan khidmat kepada masyarakat 

apabila diperlukan. Dia juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

                                                 
5 http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/405-d r-abdullah-nasih-ulwan 11-06-2009. 

05:00  
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ulama-ulama Syria serta menjadi anggota Majlis Ulama Syria. Dia sangat 

dihormati di kalangan mereka. 

Siapa saja yang menelusuri dakwah Islamiyah pasti akan diuji oleh Allah. 

Ujian itu sebagai media untuk membuktikan kebenaran dakwah yang dibawa serta 

menambahkan keyakinan dan ketergantungan yang utuh hanya kepada Allah 

SWT. Allah lah yang berhak memberi nusrah (pertolongan) kepada siapa saja 

yang dikehendaki. Nasih Ulwan juga menerima ujian ini, sehingga memaksanya 

meninggalkan Syria pada tahun 1979 menuju ke Jordan.  

Semasa di Jordan dia terus menjalankan peranan sebagai da’i, 

menyampaikan kuliah dan syarahan (penjelasan) secara merata di banyak tempat, 

menerima undangan di masjid-masjid, perayaan hari kebesaran Islam dan 

ceramah umum. Dia meninggalkan Jordan pada tahun 1980 setelah mendapat 

tawaran sebagai pensyarah di Fakultas Pengajian Islam Universitas Malik Abd 

Aziz, Jeddah, Saudi Arabiah. Dia menjadi pensyarah di Universitas tersebut 

hingga bertemu dengan Allah SWT. (wafat).6 

 

D. Sekilas tentang Akhlak dan Pribadi Nasih Ulwan  

Nasih Ulwan disenangi oleh semua pihak kecuali mereka yang memusuhi 

Islam. Dia menjalin hubungan baik dengan siapa saja. Dia adalah seorang yang 

sangat berani menyatakan kebenaran, tidak takut atau gentar kepada siapa pun 

                                                 
6 http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/405-d r-abdullah-nasih-ulwan 11-06-2009. 

05:00 
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dalam menyatakan kebenaran sekalipun kepada pemerintah. 7 Dia telah 

meletakkan amanah dan mempunyai prinsip bahwa dakwah adalah amalan yang 

wajib bagi umat Islam. Semasa di Syria, dia telah menegur beberapa sistem yang 

diamalkan oleh pemerintah pada waktu itu dan senantiasa menyeru supaya 

kembali kepada sistem Islam, karena Islam adalah penyelamat. Keadilan Islam 

adalah rahmat kepada ummah. 

Keluhuran pekerti Nasih Ulwan merupakan benih dari pendidikan Islam 

yang meresap dalam jiwanya dan hal itu telah membuatnya sangat disanjung oleh 

ulama dan masyarakat. Rumahnya senantiasa ramai dikunjungi orang. Sahabat 

karibnya, Dr. Muhammad Walid menyatakan, Dr. Abdullah Nasih Ulwan adalah 

seorang yang sangat peramah, murah untuk memberi senyuman kepada siapa saja, 

pertuturannya sangat mudah difahami, percakapannya senantiasa disulami nasihat 

dan peringatan, dia juga seorang yang tegas dengan prinsip asas Islam.8 

Nasih Ulwan juga seorang yang sangat benci kepada perpecahan dan 

munculnya berbilang-bilang jama’ah dalam negara Islam. Menyeru kepada 

perpaduan dan kesatuan atas nama Islam untuk membina kekuatan umat Islam 

yang semakin pudar. Beliau berpendapat, bahwa pepecahan umat Islam perlu di-

muhasabah oleh setiap lapisan umat Islam. Apabila berbincang mengenai 

perpaduan dan kesatuan umat Islam, air matanya pasti tumpah, ini menandakan 

                                                 
7Abdullah Nasih Ulwan, Meniti Jalan menuju pembebasan Tanah Palestina, (KDT) 

Shalahhudin Al-Ayubi, Cet I. (Jakarta: Studia press, 2006), h. 4 
8 http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/405-d r-abdullah-nasih-ulwan 11-06-2009. 

05:00  
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bahwa dia adalah seorang yang sangat cinta akan kesatuan umat Islam. Dalam hal 

persahabatan, dia menjalin hubungan baik dengan siapa saja serta senantiasa 

menziarahi teman-temannya.  

Semasa menjadi guru di Kolej, Nasih Ulwan telah menerima pelbagai 

jemputan menyampaikan kuliah dan syarahan di banyak tempat, di samping 

menjadi pensyarah jemputan di beberapa Universitas di Syria. Dia tidak pernah 

mengenal penat dan letih untuk menyebarkan risalah Allah SWT. Sepenuh 

hidupnya diberikan untuk dakwah Islamiyah. Masjid-masjid di Daerah Halb 

senantiasa melimpah dengan ramai orang yang datang untuk mendengar 

kuliahnya, di mana saja dia pergi menyampaikan ceramah dan kuliah pasti 

dibanjiri ribuan manusia. Masyarakat yang dahaga akan ilmu pengetahun dan 

tarbiyah Islamiyah akan menjadikan Nasih Ulwan sebagai tempat rujukan. 9 

Nasih Ulwan turut berjuang menghapuskan faham jahiliyah dalam 

pemikiran masyarakat dengan suluhan cahaya hidayah rabbani. Beliau telah 

menggunakan Masjid Umar bin Abd Aziz sebagai markaz tarbiyah generasi 

pemuda di Syria. Kuliah yang disampaikan di masjid ini ialah Fiqh, Tafsir dan 

Sirah Nabawiyah. Di samping memberi kuliah pengajian, dia telah mendidik 

pemuda-pemuda dengan kemahiran pidato dan penulisan serta kemahiran uslub 

berdakwah. Hasil daripada tarbiyah ini, lahirlah ratusan generasi muda yang 

berakhlak mulia dan menjadi agen penggerak dakwah Islamiyah di Syria. 

                                                 
9 http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/405-d r-abdullah-nasih-ulwan 11-06-2009. 

05:00 
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E.  Karya-Karya Tulis Nasih Ulwan  

Meskipun secara ekplisit Nasih Ulwan tidak pernah mengemukakan 

tentang pendidikan nilai (value education), pemikiranya sarat dengan ide-ide yang 

berkenaan dengan upaya menanamkan nilai kepribadian dan etika atau moral 

dalam anak. Ini sesuai dengan maksud “pendidikan nilai”, yakni penanaman dan 

pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang. Sementara nilai itu sendiri adalah 

idea atau konsep yang menyebabkan seseorang memandang sesuatu itu penting 

dalam hidupnya.10  

Nilai-moral menjadi standar perbuatan dan sikap yang menentukan 

“status” seseorang dan cara hidupnya, sehingga nilai yang baik itu akan 

menjadikan orang baik. Dengan demikian, penentuan baik-tidaknya seseorang 

tidak hanya persoalan fakta dan kebenaran ilmiah rasional, tetapi berkaitan 

dengan penghayatan dan pemaknaan yang lebih bersifat afektif daripada kognitif. 

Fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan kreativitas peserta didik dan 

menanamkan nilai moral yang baik tersebut. 

Nasih Ulwan sangat gemar menulis. Kertas dan pena senantiasa 

bersamanya di mana dia berada. Walaupun sibuk dengan kuliah, dakwah dan 

syarahan, dia tetap menyempatkan waktu untuk menulis. Dia telah menghasilkan 

hampir lima puluh buah kitab yang membahas tentang berbagai judul. Di antara 

kitab karangannya yang masyhur ialah: 

1. Pendidikan anak-anak di dalam Islam (2 jilid). 
                                                 

10 Mustofa Rohman., Op. Cit., h. 47 
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2. Hukum zakat menurut empat mazhab. 

3. Pemuda Islam dalam menghadapi serangan musuh. 

4. Menolak keraguan yang didatangkan musuh. 11 

Nasih Ulwan juga banyak menulis kitab mengenai tarbiyah Islamiyah. 

Kitabnya yang berkaitan dengan tarbiyah Islamiyah sangat menyentuh jiwa 

pembaca. Ini karena tulisan yang terbit dari hati, insya Allah akan jatuh ke hati. 

Di antaranya ialah: 

1) Kepada Pewaris Anbiya. 

2) Thaqafah Da’iyah dan Ruhaniah Da’iyah. 

3) Kisah Hidayah (2 jilid) 

4) Sifat Jiwa dan Diri Da’i 

5) Menuju Ketakwaan.12 

Setiap tulisan yang dihasilkan oleh Nasih Ulwan bukanlah sekedar tulisan 

biasa. Ia adalah tulisan yang lahir dari hati yang ikhlas kepada Allah SWT, tulisan 

yang mempunyai nilai tarbiyah yang sangat tinggi. Nasih Ulwan mempunyai 

kredibilitas yang tinggi dalam hal penulisan dan juga seorang ulama yang sangat 

dikagumi dari sudut perjuangan dan tulisannya, apa yang ditulis menggambarkan 

peribadinya yang sangat luhur dan murni.13 

 
                                                 

11 http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/405-d r-abdullah-nasih-ulwan11-06-2009. 
05:00  

12 Abdullah Nasih Ulwan, Menuju Ketakwaan, dalam www.dakwah.info, diakses 09/06/2009, 
pukul: 04.15 

13 http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/405-dr-abdullah-nasih-ulwan 11-06-
2009. 05:00 
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F.  Menjelang Wafat Nasih Ulwan 

Setelah pulang dari menghadiri dakwah di Pakistan, Nasih Ulwan telah 

merasa sakit di bagian dada, itu dia adukan kepada salah seorang doktor 

perobatan di Universitas Malik Abdul Aziz. Dokter telah menyatakan bahwa dia 

mengalami penyakit di bagian hati dan paru-paru. Dia dimasukkan ke rumah sakit 

untuk mendapatkan perawatan dari pakar pengobatan. Dia mendapat perawatan 

dalam masa yang agak lama di rumah sakit ini. Dia meminta izin untuk keluar 

dari rumah sakit untuk menunaikan temu janji yang terpaksa dibatalkan semasa 

berada di rumah sakit. Walaupun dalam keadaan sakit, tugas menyampaikan 

risalah Islam tetap diteruskan dengan bersusah payah.  

Kesakitan pada paru-paru dan hati tidak menghalangi Nasih Ulwan untuk 

terus aktif menyampaikan kuliah di Universitas dan majlis-majlis dakwah dan 

seminar. Dia melupakan rasa sakit yang dialami demi Islam tercinta. Dia 

kemudian dimasukkan kali kedua ke rumah sakit yang sama setelah rasa sakit 

yang dialaminya semakin kronik. Semasa dirawat di rumah sakit dia banyak 

menulis bahan ilmiah sebagai ganti memberi kuliah di luar -di samping minat 

membaca kitab-kitab tetap diteruskan. 

Pakar-pakar pengobatan dan beberapa sahabat karib menasihati Nasih 

Ulwan supaya berhenti membaca dan menulis karena ia akan menghambat 

perawatan dan menambahkan kesakitan yang dialami, tetapi Dr. Abdullah Nasih 

Ulwan hanya tersenyum dan berterima kasih atas keprihatinan mereka serta 

menyatakan, selagi tangan, mata dan nadinya masih berdenyut, selagi itulah 
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sumbangan kepada dakwah Islamiyah wajib diteruskan. Selagi tangannya mampu 

memegang pena, selagi itulah dia akan terus menulis. Sampailah keadaannya 

tidak dapat bangun, dia meletakkan bantal di atas perut untuk menulis dan 

membaca. Keadaan ini berterusan sehingga dia bertemu Allah SWT. 

Dr. Abdullah Nasih Ulwan meninggal dunia dalam usia 59 tahun pada hari 

Sabtu Pukul 9.30 Pagi, 5 Muharram 1408 H, bertepatan dengan 29 agustus 1987 

M di rumah sakit Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, Saudi. Jenazahnya 

dibawa ke Masjidil Haram untuk di shalatkan dan dikebumikan di Makkah. Shalat 

jenazahnya dihadiri oleh ulama-ulama dari seluruh pelosok dunia.14 Kepergiannya 

diiringi oleh perwakilan umat Islam seluruh dunia. Dunia kehilangan ulama 

murabbi yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan menegakkan Islam. Dia telah 

menyerahkan jiwa raga untuk Islam dengan pengorbanan dan jihad yang sangat 

besar. Walaupun dia sudah pergi menemui Allah SWT tetapi dakwahnya tetap 

berterusan melalui buku dan kitab yang dihasilkan. Semoga Allah mencucuri 

rahmat ke atas ruhnya, mengampuni segala kesalahan yang dilakukan dan 

memberikan kekuatan kepada generasi yang memikul amanah dakwah Islamiyah 

setelahnya. Amin! 

 

 

 

                                                 
14 http://dakwah.info/main/index.php/biografi-tokoh/405-dr-abdullah-nasih-ulwan 11-06-

2009. 05:00  


