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PENDIDIKAN KANAK-KANAK BERADASARKAN HADIS-HADIS PILIHAN DI 

DALAM AL-ARBA‘IN AL-NAWAWIYYAH   

 

Oleh : 

Rosni binti Wazir 

 

Abstrak 

Rasulullah s.a.w merupakan seorang tokoh pendidik yang tiada tolok bandingnya. Setiap tutur-

kata dan tindakan baginda adalah dilandasi dengan wahyu dari Ilahi, bukan sesekali hawa 

nafsu. Sunnah baginda adalah sebaik-baik panduan untuk manusia ikuti apatah lagi melibatkan 

perkara yang penting seperti pendidikan. Penulisan ini akan menganalisis empat puluh hadis 

dalam himpunan al-Arba‘in al-Nawawiyyah  yang  dikenal pasti sebagai bentuk pendidikan, 

khusus pada kanak-kanak. Hadis-hadis tersebut dianalisis dari sudut kesahihan dan 

hubungannya dengan pendidikan kanak-kanak. Hasil kajian ini mendapati bahawa pendidikan 

kanak-kanak yang diajar oleh Rasulullah s.a.w mestilah mempunyai sifat ikhlas dan kasih 

sayang serta pemilihan perkataan yang sesuai yang menjadikan pendidikan itu bernilai dan 

berkesan.  

Kata Kunci : Pendidikan, Kanak-Kanak & Hadis 

 

PENDAHULUAN 

 

Al-Marhum Sayyid Qutb berkata dalam Majalah al-Risalah “Sesungguhnya aku percaya akan 

kekuatan ilmu dan pengetahuan, tetapi aku lebih percaya pada kekuatan pendidikan.”Islam 

adalah satu-satunya agama yang amat menitik-beratkan tentang pendidikan, apatahlagi 

melibatkan kanak-kanak yang masih kecil dan suci. Baginda Rasulullah s.a.w sendiri merupakan 

tokoh pendidik yang hebat dan ini dapat dilihat dengan jelas dalam sunnah dan sirahnya. Bagi si 

kecil yang tidak mengerti apa-apa, baginda adalah seorang pendidik yang penyayang, tidak 

memberatkan bahkan sentiasa bergurau, tidak pernah bersifat kasar dan sentiasa berkata sesuatu 

yang menggembirakan. Ini adalah pendekatan penuh kasih-sayang yang telah baginda tunjukkan 

sebagai panduan umatnya kemudian hari.   

AL-ARBA‘IN AL-NAWAWIYYAH   

 

Tajuk sebenar bagi karya ini adalah“al-Arba‘in fi Mabani al-Islam wa Qawa‘id al-Ahkam”

1

                                                 
1
 Ini adalah nama yang disebut oleh al-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Sila lihat Yahya bin Sharaf al-Din 

al-Nawawi (1984), al-Minhaj fi Sharh al-Muslim li al-Nawawi, j.7, c.2, Beirut : Dar al-Ihya’ al-Turath, h.100. 
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tetapi ia lebih dikenali sebagai al-Arba‘in al-Nawawiyyah nisbah kepada pengarangnya al-

Nawawi (Ibn Mulqini, 2005), dan ia hampir-hampir tidak dikenali kecuali dengan nama ini (Ahmad 

‘Abd al-‘Aziz Qasim al-Hadad, 1992). Karya ini telah disempurnakan oleh al-Nawawi  pada malam 

Khamis, 27 Jamadil Awal tahun 668 Hijrah bersamaan 24 Januari 1270 Masihi.( Al-Sheikh ‘Abd al-

‘Aziz Ibrahim bin Qasim, 2000). Ia mengandungi 42 buah hadis tetapi dinamakan “al-Arba‘in” yang 

bermaksud “empat puluh”.  

Penjelasan tentang hal ini  boleh difahami daripada kata-kata Sheikh al-‘Uthaymin di dalam  

mukaddimahnya : “al-Nawawi telah mengarang banyak karya dan di antara yang terbaik adalah 

karya ini al-Arba‘in al-Nawawiyyah. Ia sebenarnya bukan 40 tetapi 42 buah. Namun begitu, 

orang Arab telah menghazafkan yang sukar disebut dan memanggilnya “al-Arba‘in”. Tidak 

menjadi isu sekiranya lebih satu atau dua mahupun kurang satu atau dua.”( Al-Sheikh Muhammad 

Salih li al-‘Uthaymin, 2011) 

Al-Arba‘in al-Nawawiyyah bukanlah karya al-Arba‘un yang pertama, bahkan sangat banyak 

karya seumpamanya telah dihasilkan sebelum itu, tetapi kenapakah ia amat menonjol berbanding 

yang lain serta berjaya menarik sebegitu ramai peminat di seluruh dunia?  

Al-Sheikh Ibn al-‘Uthaymin berkata dalam mukaddimah syarah al-Arba‘in al-Nawawiyyahnya : 

“Zahirnya – Allah  jugalah yang Maha Mengetahui- bahawa al-Nawawi merupakan seikhlas-

ikhlas manusia di dalam penulisannya. Karyanya ini telah berkembang keseluruh dunia sehingga 

didapati hampir tiada masjid yang tidak membaca kitabnya iaitu Riyad al-Salihin. Kehebatan 

yang ditempa oleh al-Nawawi ini kembali kepada niatnya yang ikhlas dan suci. (Al-Sheikh 

Muhammad Salih li al-‘Uthaymin, 2011) 

Selain daripada keberkatan yang diperolehi dari niatnya yang ikhlas, keistimewaannya juga 

boleh dilihat pada metodologi yang dipilih oleh Imam al-Nawawi sendiri, ia sebagaimana berikut 

: 

 

 

HADIS-HADIS DI DALAMNYA ADALAH BERBENTUK JAWAMI’ AL-KALIM. 

 

Jawami’ al-Kalim adalah satu keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah kepada sabda-sabda 

Nabi Muhammad . Ia pada asasnya adalah sebagai yang disabdakan oleh baginda Rasulullah  

: 

قال : بعثت بجوامع الكلم  عن أبي هريرة رضى هللا عنه عن النبي 
2

 

                                                 
2 Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. Sila lihat Al-Hafiz Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin 

al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari (2000), Sahih al-Bukhari, Mausu‘ah al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, 

Salih bin ‘Abd al-‘Aziz Muhammad bin Ibrahim ‘Ali Sheikh (ed.), Kitab al-al-Ta‘bir, Bab al-Mafatih bi al-Yad, 

no.7013, Saudi Arabia : Dar al-Salam, h.585.  

al-Imam al-Hafiz Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qushairi al-Naysaburi (2000), Sahih Muslim,  

Mausu‘ah al-Hadith al-Sharif al-Kutub al-Sittah, Salih bin ‘Abd al-‘Aziz Muhammad bin Ibrahim ‘Ali Sheikh (ed.), 

Kitab al-Masajid wa al-Mawadi’, Bab al-Masajid wa al-Mawadi’ al-Solah, no.1167, Saudi Arabia : Dar al-Salam, 

h.759. 

Sila lihat komentar al-Bukhari apabila mengulas hadisnya. Sila lihat Al-Hafiz Abi ‘Abd Allah Muhammad bin 

Isma‘il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari (2000), Sahih al-Bukhari, Mausu‘ah al-Hadith al-

Sharif al-Kutub al-Sittah, Salih bin ‘Abd al-‘Aziz Muhammad bin Ibrahim ‘Ali Sheikh (ed.), Kitab al-Ta‘bir, Bab al-

Mafatih fi al-Yadd, no.7013, Saudi Arabia : Dar al-Salam, h. 585. 
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Maksudnya : Sesungguhnya aku diutuskan dengan jawami’ al-kalim. 

 

Jawami’ al-Kalim sebagaimana pendapat Imam al-Zuhri bahawa : “ Ia adalah bagaimana Allah 

 mengumpulkan bagi Nabi Muhammad  urusan-urusan yang banyak tertulis dalam kitab-

kitab sebelumnya hanya dengan satu atau dua urusan sahaja.” Sesetengah ulama lain pula 

mentakrifkannya sebagai “Kalimat yang ringkas, namun mengandungi makna yang banyak, 

padat dan mendalam.”
 
 

 

Hadis-hadis yang dipilih oleh al-Nawawi di dalam al-Arba‘innya adalah yang berbentuk jawami’ 

al-kalim, ringkas tetapi padat dan mengandungi maksud yang penting. Bukan itu sahaja, malahan 

sanad-sanad hadis ini dihazafkan dan jelas dinyatakan oleh al-Nawawi bahawa ia untuk 

memudahkan hafazan. Pendekatan hadis sebegini amat mesra pembaca, senang difahami dan jitu 

maksudnya.  

 

 

HADIS-HADIS DI DALAMNYA DIANGGAP OLEH ULAMA’ SEBAGAI MELIPUTI 

FOKUS UTAMA AJARAN ISLAM, SEPARUH, SATU PERTIGA ATAU SATU 

PEREMPATNYA.  

 

Menurut Ahmad ‘Abd al-‘Aziz Qasim al-Hadad (1992), isi kandungan utamanya adalah berkaitan 

dengan perkara-perkara yang seharusnya diketahui oleh umat Islam.  Al-Nawawi mempercayai 

bahawa  kesemua hadis-hadis tersebut amat penting untuk dihayati oleh manusia. Ini telah beliau 

nyatakan  dalam penutup mukaddimahnya : “Maka seharusnyalah bagi setiap orang yang 

mengharapkan kesenangan Akhirat untuk mengenal hadis-hadis ini kerana semuanya mencakupi 

hal-hal yang sangat penting dan memberi penekanan kepada ketaatan yang maksimum. Ia adalah 

amat jelas bagi orang yang mentadabburnya.” 

 

Ahmad ‘Abd al-‘Aziz Qasim al-Hadad berkata : “Setiap hadisnya merupakan kaedah yang besar 

dalam kaedah-kaedah Islam dan bagi seseorang yang ingin menuju ke Akhirat, maka wajib 

mengetahui hadis-hadis ini, bahkan akan membawa kepada ketaatan.” 

 

 

HADIS-HADISNYA ADALAH MELIPUTI BAB-BAB YANG BERBEZA ANTARA 

SATU SAMA LAIN SERTA TIADA KAITAN ANTARA SATU SAMA LAIN.
 
 

 

Sheikh al-‘Uthaymin (2011) ada menyebut tentang perkara ini di dalam mukaddimah syarahnya : 

“Apa yang membezakan al-Arba‘in al-Nawawiyyah dengan kebanyakan al-Arba‘un yang lain 

adalah bab-babnya yang berasingan antara satu sama lain dan berlainan temanya berbanding 

karya-karya yang lain mungkin dipecahkan kepada bab-bab yang berasingan tetapi hakikatnya ia 

mempunyai satu utama iaitu feqah sebagai contoh.
 
 

 

Tema-tema yang tidak berkait dan berbentuk individual ini menjadikan karya ini amat menarik 

kerana ia tidak akan menimbulkan rasa jemu pada pembacanya. Mereka juga boleh membacanya 

secara beransur-ansur dan berperingkat serta memahami perkara yang asas bagi setiap hadis. Ia 

juga memudahkan para pengajar sama ada formal atau tidak untuk memilih mana-mana tajuk 

yang diarasakan sesuai dengan tema yang ingin dikemukakan.  

 

Ia juga sentiasa pilihan untuk dijadikan bahan utama dalam kuliah dan pengajaran dengan 

memilih satu topik sahaja bagi setiap kali pengajian. Ia boleh dicetak dalam bentuk risalah atau 
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nota kecil secara berasingan antara satu sama lain untuk menarik minat pembaca agar tidak terlalu 

terbeban untuk menghabiskannya.  

 

HAMPIR KESELURUHAN DARIPADA HADIS-HADIS INI ADALAH SAHIH 

KERANA IA ADALAH DARI RIWAYAT AL-BUKHARI DAN MUSLIM. 

 

Kata al-Nawawi : “Di dalam penyusunan al-Arba‘in ini aku konsisten dengan hadis-hadis yang 

sahih..”  

 

Berikut adalah pecahan hukum bagi 42 buah hadis al-Arba‘in al-Nawawiyyah . 

Bil. Hukum Hadis Jumlah % 

1.  Sahih / Hasan Sahih / Sahih al-Isnad 34 80.9 

2.  Hasan / Hasan gharib
3
 8 19 

Jumlah 42 100 

 

Mengapakah terdapat hadis-hadis sebegini di dalam al-Arba‘in sedangkan jelas ia bertentangan 

dengan maksud al-Nawawi di dalam mukaddimahnya itu? Ibn Solah member penjelasan: 

“Terdapat segolongan ahl al-hadith yang tidak mengasingkan kategori hadis hasan, bahkan 

meletakannya sebagai sebahagian daripada jenis-jenis sahih kerana ia berada dalam hukum yang 

sama iaitu boleh berhujah dengannya.” (Abu ‘Amru ‘Uthman bin ‘Abd al-Rahman al-

Syahruzuri,1986) Ibn Taimiyah juga menyebut : “Pembahagian hadis kepada sahih, hasan dan 

da‘if, tidak diketahui sebelum beliau. Abu ‘Isa al-Tirmidhi adalah orang pertama yang 

memulakannya dan saya tidak pernah menjumpai sesiapa pun yang mengkategorikan hadis 

sebegini. Sebelum ini kita hanya mengetahui bahawa pembahagian hadis hanyalah sahih dan 

da‘if sahaja. (Taqiy al-Din Ibn Taymiyah, 1985)  

 

Tidak dapat dinafikan bahawa ini adalah antara daya penarik yang ada pada karya ini. Sesiapa 

yang memahami tentang bahayanya hadis palsu pasti dapat membacanya dengan tenang. Bagi 

yang tidak tahu,mereka tidak akan menjadi “agen” penyebar hadis palsu tanpa sedar.  

 

 

PENDIDIKAN ISLAM. 

 

Dasar bagi sesuatu perkara adalah amat penting kerana dari situlah wujudnya paradigm terhadap 

perkara itu yang membawa kepada pengaruh yang besar terhadap sesuatu sistem. Maka, dasar 

bagi pendidikan Islam adalah jelas, iaitu al-Quran dan al-Sunnah. Pendidikan, sama ada dalam 

masyarakat Barat ataupun Islam, bertujuan untuk menyebarkan pengalaman dan kebudayaan 

manusia daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Dalam pendidikan Islam, penyebaran 

pengalaman ini boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu : pengalaman dalam bentuk 

kemahiran serta pengetahuan teknikal yang keadaannya sentiasa berubah dari masa ke semasa; 

dan pengalaman berasaskan nilai-nilai yang tetap yang terdapat dalam agama. Pengalaman ini 

tidak berubah dan boleh didapati daripada al-Quran dan al-Sunnah. (Abdul Rahman Aroff & 

Zakaria Kasa, 1994) 

                                                 
3
 Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa terdapat 5 daripada 12 buah hadis yang berstatus sebegini adalah 

da‘if. 
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Pada asasnya tujuan pendidikan Islam ialah untuk melahirkan insan kamil yang berketrampilan 

dari tiga aspek : kognitif (intelektual), efektif (pengalaman) dan psikomotor (indera).( Abdul 

Rahman Aroff & Zakaria Kasa, 1994)  

 

Kognitif berkait dengan akal. Pembinaan minda atau akal dengan pengisian pelbagai ilmu wahyu 

dan akli yang mampu menyiapkan individu untuk berfikir, mentaakul, merenung, menyimpulkan 

dan memandu akliah ke arah paksi ketuhanan sehingga menyampaikan segala ilmu kepada 

keagungan dan kebesaran Ilahi. Efektif berkait dengan hati. Ia adalah satu proses memberi 

individu pengalaman dan penghayatan terhadap sesuatu ilmu Efektif berkaitan dengan kesedaran 

pemilikan fitrah, roh, jiwa dan perasaan sehingga ke tahap “insan sedar” akan kepentingan, 

tanggungjawab dan kewajipan. Psikomotor berkait dengan pancaindera. Ia adalah pergerakan 

indera dan pancaindera anggota manusia agar terbiasa secara natural bermula dari aspek 

pertumbuhan, tumbesaran, perkembangan dan pematangan. (Abdul Rahman Aroff & Zakaria 

Kasa, 1994). 

 

Pendidikan Islam juga bermatlamat untuk mewujudkan perkembangan yang seimbang di dalam 

diri individu dengan nilai-nilai keislaman. Kesimbangan ini dapat diwujudkan dengan akal 

fikiran. Pemaduan seperti ini dapat menghasilkan seorang individu yang beriman, 

berpengetahuan, berakhlak tinggi dan beramal soleh.( Abdul Rahman Aroff & Zakaria Kasa, 

1994). 

 

BENTUK PENDIDIKAN RASULULLAH S.A.W TERHADAP KANAK-KANAK DAN 

REMAJA 

 

Baginda Rasulullah s.a.w merupakan tokoh pendidik yang sempurna. Segala tunjuk-ajar dan 

panduan telah dinyatakan dengan jelas dalam hadis-hadis baginda.  

 

 

 

Maksudnya : Dari Ibnu ‘Abbas r.hu berkata bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : “Ajarilah, 

permudahlah, jangan engkau persulitkan, berilah khabar gembira, jangan engkau beri 

ancaman. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam. 

 

 

Maksudnya : Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian dalam pemberian seperti kalian 

suka apabila mereka berlaku adil terhadap kalian dalam hal berbakti dan kelembutan 

 

Jika diperhatikan, dalam senarai 42 buah hadis yang dihimpunkan oleh al-Nawawi, yang berada 

pada permulaan adalah tentang niat, paling utama dalam konteks ini adalah keikhlasan dalam 

mendidik. 
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Maksudnya : Dari Amirul Mu’minin, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah s.a.w bersabda : 

Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang (akan 

dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.  

 

Imam al-Ghazali menyatakan bahawa pendidik merupakan seseorang yang bekerja untuk 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan serta membimbing anak didiknya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Memetik kata-kata beliau :   “Mursyid (guru) adalah orang 

yang mengikuti jejak Rasulullah s.a.w. Maka dia tidak mencari upah, balasan dan penghargaan 

dengan mengajar. Dia melakukannya kerana Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dia tidak 

melihat  dirinya sebagai orang yang telah berbudi pada murid-murid itu, meskipun murid-murid 

itu harus mengingati budi baik orang kepadanya”. (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-

Ghazali , t.t). 

 

Beliau sangat menekankan bahawa tugas guru bukan semata-mata menyampaikan ilmu tetapi ia 

harus dilandasi dengan keikhlasan dan tanpa dorongan yang lain kecuali demi keredaan-Nya. 

Pendidik yang ikhlas tidak mengharapkan upah tetapi menganggapnya sebagai tanggungjawab 

dan sekaligus ibadah kepada Allah Taala. Keikhlasan niat dalam mendidik pasti akan diganjari 

oleh Allah Taala, apatahlagi melibatkan pendidikan terhadap kanak-kanak, kepentingannya pasti 

tidak dapat disangkal lagi. 

 

Kisah tentang sifat kasih-sayang baginda Rasulullah amat banyak dan tiada manusia yang 

mampu menunjukkan tahap kasih sayang sebegitu tinggi terhadap kanak-kanak sebagaimana 

baginda. Kasih-sayang yang ditunjukkan oleh seorang pesuruh Allah ini membuatkan mereka 

sungguh bersemangat dan gembira dengan kehidupan. 

 

Baginda seringkali melakukan sentuhan kasih sayang seperti memeluk dan menggenggam 

tangan mereka. Seringkali baginda menggosok-gosok pipi mereka dengan tangannya yang suci 

sehingga meninggalkan bauan yang sangat wangi. Budak suruhan baginda, Anas pernah 

menyatakan bahawa tiada yang selembut tangan baginda mengusap pipinya dan tiada bauan 

sewangi badan baginda. 

 

Baginda juga suka berjenaka dan menggembirakan mereka dengan kelucuannya. Pernah 

diceritakan bagaimana seorang kanak-kanak yang mengambil buah tamar dari kebun jirannya 

dibawa berjumpa Rasulullah. Nabi Muhammad bertanya kepadanya : “Wahai kanak-kanak yang 

kusayangi, kenapa kamu melempar batu kepada pokok-pokok itu?” Dengan lurusnya kanak-

kanak menjawab ; “Saya mahukan buahnya.”. Baginda memberi nasihat : “Jika kamu nak makan 

buahnya, ambillah buah yang telah jatuh dari pokoknya.” Baginda menggosok-gosok kanak-

kanak itu dengan kasih sayang dan berkata : “Moga Allah memberkati mu dengan perut yang 

penuh dengan tamar ini.” 

 

Perbuatan nabi yang penuh kasih-sayang dan doanya yang mengandungi sedikit kelucuan ini 

akan menjadi salah satu dari bentuk pendidikan tidak formal baginda. M.R.K Afridi & Arif Ali 

Khan (Ed.) (2007). 
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Kanak-kanak juga sangat gembira dengan kehadiran baginda kerana sifatnya yang suka memberi 

hadiah pada mereka. Menjadi amalan sahabat, buah-buahan yang pertama sekali masak dan yang 

paling elok sekali akan dihadiahkan kepada Rasulullah s.a.w dan selalunya baginda akan 

hadiahkannya pula kepada kanak-kanak yang paling kecil yang berada di situ. Dari segi 

psikologinya, pelajar dapat belajar dengan baik apabila dapat galakan dan ganjaran. (M.R.K 

Afridi & Arif Ali Khan , 2007). 

 

Baginda juga memilih jalan yang lebih mudah dalam beribadah demi kerana kanak-kanak. 

Contohnya, sekiranya baginda mendengar suara kanak-kanak menangis dalam masjid seawaktu 

solat berjamaah, baginda akan memendekkan bacaan supaya ibu-ibu dapat segera mendapatkan 

anak-anak itu setelah selesai solat. 

 

Pernah diceritakan bagaimana baginda mengajar seorang kanak-kanak tentang adab dan cara 

makan yang betul. Kanak-kanak itu dididiknya dengan penuh kasih-sayang, diajarinya doa 

sebelum makan, dijelaskan tentang kelebihan menggunakan tangan kanan semasa makan dan 

memulakan makan dengan hidangan yang berada dihadapan kita terlebih dahulu. Hal ini dapat 

dilakukan baginda secara langsung kerana kanak-kanak itu makan sepinggan dengannya. Nah, 

bagaimana seorang pesuruh Allah yang mulia tidak segan untuk berkongsi makanan dengan 

seorang kanak-kanak! Inilah rahsia kejayaan baginda melahirkan insan rabbani dan unik. 

 

Hadis yang ke-19 di dalam al-Arba‘in al-Nawawiyyah  ada menceritakan bagaimana baginda 

mendekati sepupunya yang kecil dalam  usaha baginda menerapkan asas-asas akidah dalam 

dirinya. 

 

 

Maksudnya : Daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas r.a, beliau berkata : “Pada suatu hari 

aku berada di belakang Rasulullah s.a.w lalu baginda bersabda : “Wahai budak! Sudilah 

kiranya aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimah : Peliharalah Allah, nescaya Dia akan 

memeliharamu. Peliharalah Allah, kamu akan mendapatiNya bersamamu. Apabila kami 

meminta pertolongan maka mintalah pertolongan daripada Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya 

jika seluruh manusia berhimpun untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu, mereka sesekali 

tidak akan dapat memberi manfaat itu kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh 

Allah Taala kepadamu. Dan sekiranya mereka berhimpun untuk mendatangkan bencana 

kepadamu, mereka tidak akan dapat mendatangkannya kecuali sesuatu yang telah ditetapkan 

oleh Allah ke atasmu. Telah diangkat kalam dan telah keringlah lembaran 
 

Identiti “budak” yang disebut di dalam hadis tersebut adalah sepupu baginda, Abdullah bin 

Abbas yang pada waktu itu masih kanak-kanak berusia tidak lebih dari 12 tahun. Menurut teori 

Osward Kroh, usia sebegini adalah period dan tingkat kritis (10-12 tahun) di mana pengamatan 

dan tanggapan mereka bersifat kritis dan realistik. Mereka mampu memberikan sintesis logik dan 
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sudah mampu menghubungkan bahagian-bahagian tertentu kepada satu bahagian sahaja, hal 

tersebut kerana wawasan dan intelektual kanak-kanak sudah mencapai tingkat kematangan. 

(Shahrin Hashim dan Yusof Boon, 2008). 

 

Tempoh umur sebegini juga pemikiran mereka sudah mula berkembang secara beransur-ansur, 

kanak-kanak ketika ini betul-betul berada dalam situasi pembelajaran. Selain dari keluarga, 

persekitaran dapat memberikan pengaruh yang sistematik terhadap pembentukan akal budi 

kanak-kanak dan pengetahuan secara pantas.  

 

Baginda sangat menginginkan Abdullah serta pemuda dan pemudi muslim supaya 

memanfaatkan masa muda mereka dengan baik kerana Allah s.w.t akan mengurniakan nikmat 

pendengaran, penglihatan dan akal dalam usia tuanya(Mustafa al-Bugho dan Muhy al-Din Masto, 1996). 

Seorang pemuda atau pemudi yang membesar dengan hatinya dekat dengan syariat Allah akan 

mendapat lindungan ‘arasy pada ketika tiada lindungan lain selain lindungan Allah Taala di 

Akhirat kelak. 

 

Kebijaksanaan Rasulullah s.a.w memilih masa untuk menyampaikan nasihatnya melambangkan 

ketinggian jiwa pendidik yang dimilikinya. Tanpa tergopoh-gapah mencari masa yang sesuai 

untuk menuturkan mutiara nasihatnya kerana baginda sangat memahami emosi seorang kanak-

kanak yang mudah seronok, teruja dan positif dengan aktiviti fizikal. Pada waktu inilah baginda 

menyampaikan pengajarannya dan sudah pasti Abdullah akan menyerap maklumat tersebut dan 

memanfaatkan sebaiknya. Kanak-kanak pada usia ini adalah sangat aktif dan segala sesuatu yang 

aktif dan bergerak akan menarik perhatian kanak-kanak. Semakin banyak yang dilakukan, 

semakin berguna aktiviti tersebut dalam meningkatkan perkembangan peribadi kanak-kanak. 

(Shahrin Hashim dan Yusof Boon, 2008) 

 

Baginda juga seorang yang tenang dan tidak terburu-buru dalam mendidik. Riwayat baginda 

dalam sebuah hadis berbunyi : 

 

)رواه   قال رسول هللا )ص( ألشج ابن عبد القيس : إن فيك خصلتين يحبهما هللا : الحلم واألناة

 مسلم(.
 

Maksudnya : Rasulullah s.a.w bersabda kepada Asyaj bin ‘Abd al-Qays : Sesungguhnya pada 

diri Mustafa Abdul Rahman. Terdapat dua perkara yang dicintai Allah : tenang dan tidak 

terburu-buru. 

 

Dua sifat inilah yang ditunjukkan oleh baginda sewaktu ingin menyampaikan nasihatnya pada 

sepupunya Abdullah. Baginda menarik perhatian kanak-kanak itu dengan panggilan “wahai 

budak kecil” supaya fikirannya tertumpu sepenuhnya kepada nasihat yang ingin disampaikan.  

 

Panggilan itu juga adalah gambaran hati baginda yang penuh kasih sayang dan kelembutan.  

Kanak-kanak yang mendengarnya akan merasai bahawa mereka juga “orang penting” yang perlu 

diberi perhatian sebagaimana orang dewasa.  Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina 

Aisyah yang berbunyi : 

 

قال رسول هللا )ص( إن هللا رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما 

 ال يعطي على ما سواه ) رواه مسلم(
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Maksudnya : Rasulullah s.a.w bersabda : Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai 

kelembutan. Dia memberi atas kelembutan apa tidak Dia beri atas kekasaran dan lainnya.” 

 

Baginda kerap menggunakan panggilan kasih sayang ini untuk menarik perhatian kanak-kanak 

kepada nasihat yang ingin baginda sampaikan, antaranya : 

 

 يا غالم سم هللا وكل بيمينك....
 

Maksudnya : Hai anak kecil, ucapkan basmallah dan makanlah dengan tangan kanan… 

 

 يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم.
 

Maksudnya : Wahai anakku, apabila engkau masuk rumah, maka ucapkanlah salam. 

 

 يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش ألحد فالفعل.
 

Maksudnya : Wahai anakku, apabila engkau mampu untuk melalui pagi dan petangnya tanpa 

ada rasa ingin merugikan orang lain dihatimu, maka lakukanlah… 

 

Demi untuk mendapatkan perhatian dari Ibn Abbas, baginda memulakan perbualan dengan suatu 

rangsangan bagi mendapatkan perhatian yang lebih dan persediaan yang cukup untuk 

ditanamkan akidah tauhid yang sebaiknya bermula dari kecil. Kata-kata perangsang yang 

dimaksudkan adalah إني اعـلمك yang bermaksud “sudikah kiranya aku mengajarmu beberapa 

kalimah”. Kata-kata ini pada lahirnya merupakan pertanyaan, tetapi ia tidak bermaksud 

mendapatkan jawapan, hanya sebagai persediaan bagi mendapatkan perhatian yang cukup 

kepada pengajaran yang berikutnya.( Abdul Hayei Abdul Sukor, 1995) 

 

Setelah itu baginda langsung berdialog kepada inti persoalan tanpa banyak kiasan atau kata-kata 

lain yang tidak memberi  banyak manfaat. Baginda mengajarkan kepada anak tersebut beberapa 

kalimat singkat yang sangat berguna baginya.Tidak berpanjang-lebar, juga tidak membosankan. 

Ini sesuai dengan tabiat pemikiran anak yang menuntut kalimat yang singkat dan jelas.( 

Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, 2010). 

 

Seorang pendidik yang baik akan meluangkan masanya untuk menemani anak-anak atau 

muridnya dalam melakukan aktiviti yang digemari. Ini sekali gus akan menimbulkan satu ikatan 

yang kuat antara mereka berdua, membuang rasa tinggi diri dan angkuh juga menghilangkan rasa 

canggung dan kekok. Membuang semua elemen negatif tadi membuatkan proses pendidikan 

menjadi semakin mudah. Kanak-kanak merasa selesa, gembira dan positif dengan apa sahaja 

nasihat yang ingin diberikan.  Inilah yang dilakukan oleh baginda dalam kisah beliau bersama 

Ibn Abbas yang masih kecil itu. 

 

KESIMPULAN 

 

Melalui analis terhadap kisah baginda dan Ibn Abbas ini sahaja sudah menggambarkan 

kehebatan karektor pendidik yang dimiliki oleh baginda. Hati yang ikhlas dalam mendidik telah 

menghasilkan kesan yang bukan sedikit, generasi yang lahir darinya telah berjaya menguasai 

lebih dari duapertiga dunia.  
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Jiwa penuh kasih-sayang yang baginda miliki menyebabkan nasihatnya terasa seperti hujan 

rahmat yang membasahi tanah yang kering, menghidupkan dan menyuburkannya. Baginda juga 

sangat bijak membaca keadaan dan situasi yang paling sesuai untuk mendidik, tenang, tidak 

terburu-buru, memilih perkataan yang mudah untuk perkara yang penting agar senang difahami 

serta bijak  menarik perhatian kanak-kanak. 
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