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BAB  III  
MUS}T}AFA> AL-'ADAWI  DAN SEJARAH RINGKAS HIDUPNYA  

 
 
 

A. Seputar Penjelasan Tentang Kitab Fiqh Tarbiyyat al-Abna>' wa T{a<ifah min 

Nas}a>ih{ al-At}ibba>’  

 
Kitab  ini berisi panduan bagaimana mendidik anak menurut Nabi saw 

Kitab ini menjadi sangat menarik karena setiap pembahasan sebagian besar 

ditinjau dari  dari sudut akhlak, adab dan fiqh,.  

Dari sudut nilai ilmiah, perbahasan ini disusun berpandukan al-Qur'an, 

hadis-hadis/sunnah Rasulullah saw, petunjuk para S}ah}abah, T}a>bi'i>n, dan para 

ulama yang mengikuti jejak para al-S}alaf al-S{a>lih.  

Kitab  ini pada bagian akhir dilengkapi pula beberapa buah nasehat dari 

pakar kesehatan yang khusus ditujukan untuk para ibu sebagai panduan di dalam 

mendidik dan menjaga kesehatan anak-anak. Secara ringkas, yang dibahas dalam 

kitab ini adalah : 

− Persoalan doa dan hidayah buat anak-anak, 

− Doa para nabi, 

− Faktor-faktor kebaikan ibu bapa memberi kesan kepada anak-anak, 

− Menyambut anak yang baru dilahirkan, 

− Persoalan belaian dan kasih-sayang, 

− Menyelenggarakan Aqiqah,  

− Waktu bermain anak-anak, 

− Menerapkan adab dalam berkehidupan  pada  anak-anak,  
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− Persoalan penerapan aqidah,  

− Akhlak ketika menghadap makanan, 

− Kematangan, Tanggungjawab dan peranan ibu bapa, 

− Shalat dan asas-asas agama yang lain, 

− Memperkenalkan anak-anak kepada para nabi dan tokoh-tokoh ulama, 

dari kalangan para sahabat dan seterusnya, 

− Memperaktekkan nasihat Luqman di dalam al-Qur'an, 

− Pakaian anak-anak, 

− Pendidikan anak-anak, 

− Bagaimana menghadapi fitnah dan serangan pemikiran, dan  

− Nasihat-nasihat kesehatan dari para dokter/ ahli kesehatan/ medis. 

 
B. Biografi Mus}t}afa> al-'Adawi\  1 

 
Dia adalah salah seorang ulama' ahl al-Sunnah yang cukup terkenal berasal 

dari Mesir. Lahir pada tahun 1945 di sebuah kampung bernama Maniah Samnud 

di wilayah al-Daqhaliah, Mesir. Dia pernah menempuh pendidikan di falkutas 

teknik tepatnya jurusan Teknik Mesin tahun 1977. 

al-‘Adawi termasuk orang yang sangat perhatian dengan al-Qur’an yang 

oleh karenanya, tiga puluh juz dari al-Quran sudah ada di luar kepala. 

                                                            

1 Muhammad Abdulloh Suradi, “ Syeikh Mustafa al-'Adawi, Lulusan Teknik Mesin Yang 
Menjadi Ulama,’’ dalam http://tamanulama.blogspot.com/2010/08/syeikh-mustafa-al-adawi-
lulusan-teknik.html ( 04 Agustus 2010 ). 
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Sebagaimana kebiasaan para ulama' terdahulu, dia pernah melakukan rih}lah 

‘ilmiyyah (perjalanan dalam rangka menuntut ilmu). Dia tinggalkan kampung 

halaman tercinta menuju Yaman untuk belajar pada ulama tersohor yaitu Syeikh 

Muqbil bin Ha>di al-Wa>di’i. Selama kurang lebih rentang waktu empat tahun 

terhitung dari 1400 H sampai 1404 H dia hadiri berbagai pelajaran ilmiah yang 

disampaikan oleh Syeikh Muqbil. Selama jangka waktu yang sebenarnya tidak 

begitu lama ini dia merasa mendapat ilmu yang demikian banyak. 

Sekembali dari Yaman dia membina sebuah masjid kecil sebagai tempat 

beliau mengajarkan ilmu yang telah beliau peroleh selama ini kerana ilmu yang 

manfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain, bukan hanya sekadar 

disimpan untuk diri sendiri. Di masjid ini dia mulai mengajarkan Sahih Bukhari, 

Muslim, tafsir al-Quran dan Fiqh. 

Ketika mulai banyak penuntut ilmu yang ingin belajar ilmu-ilmu agama 

kepadanya baik dari Mesir ataupun di luar Mesir, dia mulai membina sebuah 

masjid besar dan perpustakaan yang besar pula. 

Di samping mengajar di masjid sendiri, dia juga memiliki berbagai kajian 

rutin setiap pekannya di berbagai wilayah di Mesir. 

 
C. Karya-karya Mus}t}afa> al-'Adawi 2  

 
Di samping aktif mengajar, dia juga produktif dalam hal menulis, 

khususnya dalam bidang bidang Fiqh, Hadi>th, Mus}t}ala>h Hadi>th dan Tafsi>r. Dia 

punya obsesi besar untuk menulis tafsir al-Qur’an dalam bentuk tanya jawab. 
                                                            

22 Ibid. 
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Program ini dia namai al-Tas}i>l li Ta’wil al-Tanzi>l (cara mudah belajar tafsir al-

Quran). Di antara buku yang sudah beredar di pasaran adalah tafsir untuk surah 

al-Baqarah, Ali ‘Imra>n, al-Nisa>’, an-Nu>r, al-Hujura>t, al-Qas}as}, Yu>suf, Juz ‘Amma 

dan Juz 29. 

Dalam bidang fiqh, dia menulis kitab al-Jami’ li-Ah}ka>m al-Nisa>’ (Buku 

Lengkap Tentang Hukum-Hukum Seputar Wanita). Buku ini terdiri dari lima           

tanya jawab praktis tentang kandungan empat jilid sebelumnya. 

Di samping itu, dia juga menulis buku fiqh yang bersifat umum. Judul buku 

tersebut adalah al-Ja>mi’ al-‘A>mm fi al-Fiqh wa al-Ah}ka>m (buku lengkap tentang 

fiqh dan hukum). 

Karya-karyanya yang lain di antaranya adalah: 

- Tarbiyyat al-Abna>’ wa T}a>ifah min Nas}a>ih} al-At{ibba>’, yang sekarang sedang 

penulis teliti. 

- Ah}ka>m al-Nika>h} wa al-Zifaf  

- al-S}ah}i>h al-Musnad min Ah}a>dith al-Fitan wa al Malahin wa Ayrat} al-Sa’ah  

- al-S}ah}i>h al-Musnad min Adhkar al-Yaum wa al Lailah  

- al-S}ah}i>h al-Musnad min Fad}a>il al-Sah}abah  

- al-S}ah}i>h al-Musnad min al-Ah}a>dith al-Qudsiyah  

- Silsilat al-Tafsi>r 

 
 
 
 
 
 

 


