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Dinukil dari Majalah Asy Syari'ah Edisi No.43/IV/1429 H/2008, hal. 47-53, 63

eorang pendidik (ustadz atau ustadzah) memiliki peran yang sangat besar dalam 
membentuk dan mencetak anak-anak didiknya, terutama anak didik yang belum 
berakal dan belum baligh. Mereka akan senantiasa memerhatikan dan berusaha 
meniru apa yang dilakukan oleh pendidiknya. Bahkan sering kita dengar dari mereka 

ketika dinasihati orangtua atau walinya, atau terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, 
mereka mengatakan: “Ustadz/ ustadzahku berkata demikian” atau “melakukan demikian.” 
Oleh karena itulah, para pendidik wajib menyadari akan kedudukannya dalam pandangan anak 
didiknya, yaitu sebagai pengganti orangtua atau walinya, yang akan dimintai 
pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala 
berfirman:

S

ك�ون�وا ر	ب"ان�ي�ي	 ب�م	ا ك�ن�ت�م� ت�ع	ل�م�ون� ال�ك�ت	اب	 و	ب�م	ا ك�ن�ت�م� ت	د�ر�س�ون�
“Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan 
disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” (Ali ‘Imran: 79)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ف�ك�ل-ك�م� ر	اع+ و	م	س�ؤ�ول& ع	ن� ر	ع�ي"ت�ه�
“Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan dimintai 
pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إ�ن"م	ا أ�ن	ا ل�ك�م� م�ث�ل� ال�و	ال�د� أ�ع	ل�/م�ك�م�
“Hanya saja kedudukanku bagi kalian seperti orangtua, maka aku ajari kalian.” (HR. An-Nasa`i 
no. 40 dan Ibnu Majah no. 313)

eberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik dalam rangka pendidikan 
adalah:B
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ip Menjadi teladan yang baik dalam ilmu dan 
amal. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perkataan Nabi Syu’aib ‘alaihissalam kepada 
kaumnya:

و	م	ا أ�ر�يد� أ�ن� أ�خ	ال�ف�ك�م� إ�ل�ى م	ا أ�ن�ه	اك�م� ع	ن�ه� إ�ن� أ�ر�يد� إ�ل9ا ال�إ�ص�ل�اح	 م	ا اس�ت	ط�ع�ت�
“Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. 
Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan.” 
(Hud: 88)

Dari Abu ‘Amr Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, 
beliau bersabda:

 م	ن� س	ن" ف�ي ال�إ�س�ل�ام� س�ن"ةD ح	س	ن	ةD ف�ل�ه� أ�ج�ر�ه	ا و	أ�ج�ر� م	ن� ع	م�ل� ب�ه	ا ب	ع�د	ه� م�ن� غ�ي�ر� أ�ن�
 ي	ن�ق�ص	 م�ن� أ�ج�ور�ه�م� ش	ي�ءM، و	م	ن� س	ن" ف�ي ال�إ�س�ل�ام� س�ن"ةD س	ي�/ئ�ةD ك�ان� ع	ل�ي�ه� و�ز�ر�ه	ا

Mي�ء	ار�ه�م� ش	م�ن� أ�و�ز 	ن�ق�ص	ع�د�ه� م�ن� غ�ي�ر� أ�ن� ي	ا م�ن� ب	م�ل� ب�ه	ن� ع	و�ز�ر� م	و
“Barangsiapa memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan 
pahalanya, dan pahala sebesar pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi 
pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa yang memberikan contoh yang jelek, dia 
akan mendapatkan dosanya dan dosa sebesar dosa orang yang mengikuti dia, tanpa 
mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.” (HR. Muslim)

Sehingga, seorang pendidik harus terus berusaha agar perbuatannya tidak menyelisihi 
ucapannya, terutama di hadapan anak-anak didiknya. Karena hal ini akan menjatuhkan 
kewibawaannya dan menghilangkan barakah ilmunya, serta bisa membinasakan dirinya. Allah 
Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

أ�ت	أ�م�ر�ون� الن"اس	 ب�ال�ب�ر� و	ت	ن�س	و�ن� أ�ن�ف�س	ك�م� و	أ�ن�ت�م� ت	ت�ل�ون� ال�ك�ت	اب	 أ�ف�ل�ا ت	ع�ق�ل�ون�
“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri 
(kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu 
berpikir?” (Al-Baqarah: 44)

Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

 ي�ؤ�ت	ى ب�الر"ج�ل� ي	و�م	 ال�ق�ي	ام	ة� ف�ي�ل�ق�ى ف�ي الن"ار� ف�ت	ن�د	ل�ق� أ�ق�ت	اب� ب	ط�ن�ه� ف�ي	د�ور� ب�ه	ا ك�م	ا
ي	ا ف�ل�ان�، م	ا ل�ك	 أ�ل�م� ت	ك�ن�:ي	د�ور� ال�ح�م	ار� ب�الر"ح	ى ف�ي	ج�ت	م�ع� إ�ل�ي�ه� أ�ه�ل� الن"ار� ف�ي	ق�ول�ون�   
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ب	ل�ى، ق�د� ك�ن�ت� آم�ر� ب�ال�م	ع�ر�وف� و	ل�ا: ت	أ�م�ر� ب�ال�م	ع�ر�وف� و	ت	ن�ه	ى ع	ن� ال�م�ن�ك�ر�؟ ف�ي	ق�ول�  
آت�يه� و	أ�ن�ه	ى ع	ن� ال�م�ن�ك�ر� و	آت�يه�

“Didatangkan seseorang pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam neraka, maka isi 
perutnya keluar kemudian dia berputar-putar padanya sebagaimana keledai berputar di 
penggilingan. Maka penghuni neraka berkumpul (melihatnya) lalu mereka berkata: ‘Wahai 
fulan, kenapa kamu? Bukankah kamu memerintahkan yang ma’ruf dan melarang dari yang 
mungkar?’ Dia menjawab: ‘Ya. Aku menyuruh yang ma’ruf namun aku tidak melakukannya. 
Aku melarang dari yang mungkar namun aku melakukannya’.” (Muttafaqun ‘alaih)

ip Materi pendidikan yang diberikan kepada anak 
didik ditekankan pada akidah dan akhlak atau adab, 
dengan cara menunjukkan dalil-dalilnya bila mampu. 
Karena dengan demikian, pendidik melatih anak didiknya untuk bersikap ilmiah dalam 
beragama.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Luqman Al-Hakim:

و	إ�ذ� ق�ال� ل�ق�م	ان� ل�اب�ن�ه� و	ه�و	 ي	ع�ظ�ه� ي	اب�ن	ي" ل�ا ت�ش�ر�ك� ب�الل9ه� إ�ن9 الش�ر�ك	 ل�ظ�ل�̂م ع	ظ�ي̂م
“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 
kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah), sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar’.” (Luqman: 13)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

و	م	ا أ�ر�س	ل�ن	ا م�ن� ق�ب�ل�ك	 م�ن� ر	س�ول+ إ�ل9ا ن�وح�ي إ�ل�ي�ه� أ�ن"ه� ل�ا إ�ل�ه	 إ�ل9ا أ�ن	ا ف�اع�ب�د�ون�
“Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan 
kepadanya: ‘Bahwasanya tidak ada Ilah (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu 
sekalian akan Aku’.” (Al-Anbiya`: 25)

Dari Mu’adz radhiyallahu 'anhu, dia berkata:

إ�ن"ك	 ت	أ�ت�ي ق�و�مeا م�ن� أ�ه�ل� ال�ك�ت	اب�: ب	ع	ث�ن�ي ر	س�ول� ال� ص	ل9ى الc ع	ل�ي�ه� و	س	ل9م	 ق�ال�  
أ�ن� ي�و	ح�/د�وا- ف�اد�ع�ه�م� إ�ل�ى ش	ه	اد	ة� أ�ن� ل�ا إ�ل�ه	 إ�ل9ا الc و	أ�ن�/ي ر	س�ول� ال� –وف رواية  

jال
“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku ke Yaman. Beliau bersabda: ‘Sungguh 
kamu akan mendakwahi suatu kaum dari ahli kitab. Maka dakwahilah mereka untuk 
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mengucapkan syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, 
dan bahwasanya aku adalah utusan Allah’.”
Dalam riwayat yang lain: “Agar mereka mentauhidkan Allah.” (Muttafaqun ‘alaih)

Metode atau cara yang dituntunkan oleh para imam salaf seperti Asy-Syaikh Muhammad bin 
Abdulwahhab rahimahullahu di dalam kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah bagus sekali. Alangkah 
bagusnya kalau anak didik disuruh menghafal kemudian dijelaskan sesuai dengan tingkat 
pemahaman mereka. Sedikit demi sedikit. Ini dalam permasalahan akidah.

Dalam masalah akhlak atau adab, bisa diambilkan dari kitab Riyadhush Shalihin. Dalil-dalilnya 
dihafalkan dan dijelaskan pula sesuai dengan kemampuan mereka.

Materi fiqih bisa diambil dari ‘Umdatul Ahkam dengan metode yang sama. Hal ini insya Allah 
lebih bermanfaat bagi anak didik. Selain pula sebagai sebuah upaya untuk mengenalkan dan 
menanamkan kecintaan dalam diri anak didik terhadap para imam salaf dan cara mereka 
dalam memahami agama.

ip Memberi beban hafalan atau materi pelajaran 
lainnya sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga 
anak didik merasa senang dan semangat belajar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اد�ع� إ�ل�ى س	ب�يل� ر	ب�ك	 ب�ال�ح�ك�م	ة� و	ال�م	و�ع�ظ�ة� ال�ح	س	ن	ة� و	ج	اد�ل�ه�م� ب�ال9ت�ي ه�ي	 أ�ح�س	ن�
“Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 
bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (An-Nahl: 125)

ي�ر�يد� الc ب�ك�م� ال�ي�س�ر	 و	ل�ا ي�ر�يد� ب�ك�م� ال�ع�س�ر	
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-
Baqarah: 185)

Dari Anas radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

ي	س�/ر�وا و	ل�ا ت�ع	س�/ر�وا و	ب	ش�/ر�وا و	ل�ا ت�ن	ف�/ر�وا
“Mudahkanlah dan jangan kalian persulit. Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat 
(mereka) lari (dari dakwah).” (Muttafaqun ‘alaih)

Ketika ada anak didik mendapatkan kesulitan dalam menghafal atau materi pelajaran lainnya, 
hendaknya pendidik berusaha membantunya dan menjelaskan sejelas-jelasnya, dengan sabar 
dan berulang-ulang. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ف�إ�ن� ك�ل9ف�ت�م�وه�م� ف�أ�ع�ين�وه�م�
“Bila kalian memberi beban kepada mereka, maka bantulah mereka.” (Muttafaqun ‘alaih dari 
Abu Dzar radhiyallahu 'anhu)
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Hendaknya pendidik tidak memberikan beban hafalan atau pelajaran yang tidak dimampu oleh 
anak didik. Beban hafalan atau pelajaran di luar kemampuan mereka akan menyebabkan 
mereka malas belajar dan putus asa, tidak mau belajar lagi. Hal ini haram hukumnya. Allah 
Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ل� ي�ك�ل�ف� الc ن	ف�سeا إ�ل9 و�س�ع	ه	ا
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 
286)

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau berdoa:

 الل9ه�م" م	ن� و	ل�ي	 م�ن� أ�م�ر� أ�م"ت�ي ش	ي�ئDا ف�ش	ق" ع	ل�ي�ه�م� ف�اش�ق�ق� ع	ل�ي�ه� و	م	ن� و	ل�ي	 م�ن� أ�م�ر�
أ�م"ت�ي ش	ي�ئDا ف�ر	ف�ق	 ب�ه�م� ف�ار�ف�ق� ب�ه�

“Ya Allah, barangsiapa mengurus sebagian dari urusan umatku kemudian dia menyusahkan 
mereka, maka jadikanlah dia susah. Dan barangsiapa yang mengurus sebagian urusan umatku 
kemudian bersikap lemah lembut terhadap mereka, maka lemah lembutlah kepadanya.” (HR. 
Muslim)

Dari Jabir radhiyallahu 'anhuma, dia berkata:

أ�ت�ر�ي�د� أ�ن�: وص	لى" م�ع	اذ& ب�أ�ص�ح	اب�ه� ال�ع�ش	اءj ف�ط�و"ل� ع	ل�ي�ه�م� ف�ق�ال� صلى ال عليه وسلم  
س	ب�ح� اس�م	{و	 } و	الش"م�س� و	ض�ح	اه	ا{ت	ك�ون� ي	ا م�ع	اذ� ف�ت"انeا؟ إ�ذ�ا أ�م"م�ت	 الن"اس	 ف�اق�ر	أ�   

و	الل9ي�ل� إ�ذ�ا ي	غ�ش	ى{و	 } اق�ر	أ� ب�س�م� ر	ب�/ك	{و	 } ر	ب�/ك	 ال�أ�ع�ل�ى }
“Mu’adz mengimami shalat Isya bagi para sahabatnya, lalu dia memanjangkan (shalat) hingga 
memberatkan mereka. Maka beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Apakah engkau 
ingin menjadi orang yang menimbulkan fitnah, wahai Mu’adz? Apabila engkau mengimami 
orang-orang, bacalah Wasy-syamsi wa dhuhaha, atau Sabbihisma rabbikal a’la, atau Iqra` 
bismi rabbika, atau Wal-laili idza yaghsya’.” (Muttafaqun ‘alaih)

ip Sabar menghadapi berbagai karakter, tingkah 
laku dan tingkat kecerdasan anak-anak didiknya.
Karena, itu semuanya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah 
Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

و	ج	ع	ل�ن	ا ب	ع�ض	ك�م� ل�ب	ع�ض+ ف�ت�ن	ةD أ�ت	ص�ب�ر�ون�
“Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar?” 
(Al-Furqan: 20)
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Memang fitrah manusia akan mencintai anak yang penurut, pandai, cerdas dan berakhlak baik. 
Namun kecintaan itu tidak boleh menghalanginya untuk mendidik dengan adab yang benar 
atau justru membawanya berbuat tidak adil terhadap anak didiknya yang lain, misalnya dalam 
pemberian atau hibah.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sangat mencintai Hasan bin ‘Ali radhiyallahu 'anhuma. 
Namun tatkala dia hendak makan kurma shadaqah (dan shadaqah adalah haram bagi ahlil 
bait), beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pun mencegahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 
'anhu, dia berkata:

 أ�خ	ذ� ال�ح	س	ن� ب�ن� ع	ل�ي+/ رضي ال عنهما ت	م�ر	ةD م�ن� ت	م�ر� الص"د	ق�ة� ف�ج	ع	ل�ه	ا ف�ي ف�يه�
أ�م	ا ش	ع	ر�ت	 أ�ن"ا ل�ا: ل�ي	ط�ر	ح	ه	ا ث�م" ق�ال�. ك�خ� ك�خ�: ف�ق�ال� الن"ب�يv صلى ال عليه وسلم  

ن	أ�ك�ل� الص"د	ق�ة�؟
“Hasan bin ‘Ali radhiyallahu 'anhuma mengambil sebutir kurma shadaqah kemudian dia 
masukkan ke mulutnya. Maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: ‘Kakh, kakh,’ agar 
Hasan membuangnya. Lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Tidakkah engkau 
mengerti bahwa kita (ahlul bait) tidak makan shadaqah?’ (Muttafaqun ‘alaih)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga sangat mencintai Fathimah radhiyallahu 'anha, 
namun beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

و	أ�ي�م� ال�، ل�و� أ�ن9 ف�اط�م	ة� ب�ن�ت	 م�ح	م"د+ س	ر	ق�ت� ل�ق�ط�ع	 م�ح	م"̂د ي	د	ه	ا
“Demi Allah, bila Fathimah bintu Muhammad mencuri, sungguh Muhammad (Shallallahu 'alaihi 
wa sallam) akan memotong tangannya.” (Muttafaqun ‘alaih, dari sahabat Usamah bin Zaid 
radhiyallahu 'anhuma)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

ف�ات"ق�وا الj و	اع�د�ل�وا ب	ي�ن	 أ�و�ل�اد�ك�م�
“Bertakwalah kepada Allah, dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu.” (Muttafaqun ‘alaih, 
dari sahabat An-Nu’man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma)

Bila pendidik mendapati anak didik yang bandel, kurang beradab, tidak cerdas atau banyak 
tingkah, maka kebenciannya tidak boleh menyeretnya untuk berbuat zalim. Allah Subhanahu 
wa Ta'ala berfirman:

 و	ل�ا ي	ج�ر�م	ن"ك�م� ش	ن	آن� ق�و�م+ ع	ل�ى أ�ل9ا ت	ع�د�ل�وا اع�د�ل�وا ه�و	 أ�ق�ر	ب� ل�لت"ق�و	ى و	ات"ق�وا الj إ�ن9
الj خ	ب�̂ي ب�م	ا ت	ع�م	ل�ون�

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Ma`idah: 
8)
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Upaya pembenahan dan perbaikan terhadap anak yang bandel atau banyak tingkah bisa 
diusahakan tanpa pukulan. Bisa dengan nasihat secara lisan, atau dibentak, atau ditakut-takuti 
tanpa berlebihan sehingga tidak menimbulkan sikap minder pada anak. Hal itu dilakukan 
terlebih dahulu disertai dengan doa, karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إ�ن9 الر�/ف�ق	 ل�ا ي	ك�ون� ف�ي ش	ي�ء+ إ�ل9ا ز	ان	ه� و	ل�ا ي�ن�ز	ع� م�ن� ش	ي�ء+ إ�ل9ا ش	ان	ه�
“Sesungguhnya kelemahlembutan itu tidaklah ada dalam suatu perkara kecuali akan 
menjadikannya bagus, dan tidaklah kelemahlembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan 
menjadikannya jelek.” (HR. Muslim, dari ‘Aisyah radhiyallahu 'anha)

Dari ‘Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata:

 م	ا خ�ي�/ر	 ر	س�ول� ال� ص	ل9ى الc ع	ل�ي�ه� و	س	ل9م	 ب	ي�ن	 أ�م�ر	ي�ن� إ�ل9ا أ�خ	ذ� أ�ي�س	ر	ه�م	ا م	ا ل�م� ي	ك�ن�
إ�ث�مeا

“Tidaklah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diberi pilihan antara dua perkara kecuali 
beliau akan memilih yang paling mudah atau ringan, selama bukan dosa.” (Muttafaqun ‘alaih)

Dari ‘Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata:

 م	ا ض	ر	ب	 النب ص	ل9ى الc ع	ل�ي�ه� و	س	ل9م	 ق�ط- ب�ي	د�ه� و	ل�ا ام�ر	أ�ةD و	ل� خ	اد�مeا إ�ل9ا أ�ن� ي�ج	اه�د	
ف�ي س	ب�يل� ال�

“Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah memukul dengan tangannya kepada istri 
maupun pembantu, kecuali dalam jihad di jalan Allah.” (HR. Muslim)

ip Bersikap pemaaf dan tawadhu’ (rendah hati)
Dua perkara ini memiliki pengaruh yang besar dalam tarbiyah dan pendidikan. Karena, ketika 
anak didik mendapati ustadz atau ustadzahnya memiliki jiwa pemaaf dan tawadhu’, hal itu 
akan menambah kewibawaan di hadapan anak didik. Sehingga berbagai macam nasihat dan 
bimbingan akan lebih mudah mereka terima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

 م	ا ن	ق�ص	ت� ص	د	ق�ة& م�ن� م	ال+ و	م	ا ز	اد	 الc ع	ب�دeا ب�ع	ف�و+ إ�ل9ا ع�ز�ا و	م	ا ت	و	اض	ع	 أ�ح	̂د ل�له� إ�ل9ا
cه� ال	ف�ع	ر

“Tidaklah shadaqah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba 
dengan pemaafannya kecuali izzah (kewibawaan). Dan tidaklah seseorang bersikap rendah 
hati (tawadhu’) karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya.” (HR. Muslim)
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ip Berusaha menggunakan kata-kata yang baik dan 
banyak mendoakan kebaikan bagi anak didiknya. 
Karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

و	م	ن� ك�ان� ي�ؤ�م�ن� ب�ال� و	ال�ي	و�م� ال�آخ�ر� ف�ل�ي	ق�ل� خ	ي�رeا أ�و� ل�ي	ص�م�ت�
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam 
(bila tidak mampu).” (Muttafaqun ‘alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

و	ال�ك�ل�م	ة� الط9ي�/ب	ة� ص	د	ق�ة&
“Dan kalimat yang baik itu shadaqah.” (Muttafaqun ‘alaih)

Dari ‘Adi bin Hatim radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda:

ات"ق�وا الن"ار	 و	ل�و� ب�ش�ق�/ ت	م�ر	ة+ ف�إ�ن� ل�م� ت	ج�د� ف�ب�ك�ل�م	ة+ ط�ي�/ب	ة+
“Berlindunglah kalian dari neraka, walaupun dengan menyedekahkan separuh kurma. 
Barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka dengan kata-kata yang baik.” (Muttafaqun 
‘alaih)

Di antara kalimat yang baik adalah doa kebaikan untuk anak didiknya. Sebagaimana Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam mendoakan kebaikan bagi Ibnu ‘Abbas, Hasan bin ‘Ali, dan para 
sahabat yang lainnya radhiallahu 'anhum:

الل9ه�م" ف�ق�/ه�ه� ف�ي الد�/ين� و	ع	ل�/م�ه� الت"أ�و�يل�
“Ya Allah, pahamkanlah dia (Ibnu ‘Abbas) dalam agama, dan ajarilah dia tafsir.” (HR. Ath-
Thabarani, dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu dalam Ash-Shahihah no. 
2589)

الل9ه�م" إ�ن�/ي أ�ح�بvه� ف�أ�ح�ب"ه�
“Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya (Hasan bin ‘Ali), maka cintailah dia.” (Muttafaqun 
‘alaih)

Para ulama pun mencontohkan untuk mendoakan kebaikan bagi murid-muridnya. Misalnya 
dengan ucapan rahimakallah (semoga Allah merahmatimu), hadakallah (semoga Allah 
memberimu hidayah), ashlahakallah (semoga Allah memperbaikimu), dan lainnya.

Mudah-mudahan dengan berbagai daya dan upaya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala 
memberikan barakah terhadap usaha-usaha tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita. Sehingga 
muncul dari mereka para ulama dan da’i yang berjalan di atas akidah dan manhaj Ahlus 
Sunnah. Amin. Allahumma taqabbal du’a`.

Wallahu a'lam
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