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Kata Pengantar 

Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam kepada Rasulullah, kepada 
keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kami memohon kepada Allah untuk 
menjadikan kami termasuk orang-orang yang diberi petunjuk dengan 
petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, menjadi orang-orang yang 
mengikuti sunnah beliau hingga kami mendapatkan kemenangan bersama 
beliau dan para sahabatnya yang mulia di surga Tuhan kami. Ya Allah 
kabulkanlah doa kami, amien…wa ba’du. 

Puncak kesuksesan dan kemenangan adalah kalau rumah-rumah kita 
terjaga, stabil dan tenang. Rumah kita adalah benteng tempat kita 
berlindung dan beristirahat. 

Kami akan mengetengahkan beberapa pelita petunjuk dan cahaya yang 
dapat menyinari rumah, yang memenuhinya dengan keridhaan dan 
keberkahan Allah, menjadikannya tenang dan untuk mendapatkan 
kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. 

Akan saya ingatkan bahwa saya mengetengahkan buku kecil ini dengan 
ringkas tentang pelita-pelita yang dapat menyinari rumah kita. Materi dan 
judul-judul dalam buku kecil ini sebenarnya membutuhkan berjilid-jilid 
(penjelasan), tetapi saya mencukupkannya hanya sekilas dan memberikan 
sebagian penjelasan yang dapat menggerakkan setiap individu untuk 
mengambil sebab, berusaha untuk mengobati yang perlu untuk diobati, 
menjaga ikatan-ikatan keluarga, dan menjadikan rumahnya di dalam jalan 
yang benar sedapat mungkin. Rumah kita harus disinari dengan pelita-
pelita petunjuk dan cahaya, ketika memasukinya kita gembira dengan 
pancaran cinta, kejujuran, kehangatan sinar kebahagiaan dan kebaikannya. 

Setiap suami dan isteri mempunyai peran aktif dalam menerangi pelita-
pelita dan menguatkan cahayanya atau melipatgandakannya dan 
memadamkan sebagiannya, satu demi satu. 

Al-Qur’an telah dijadikan sebagai landasan hubungan suami isteri, 
masing-masing dapat menjadi ketenteraman bagi yang lainnya:  

ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ 

Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρã©3xtG tƒ ∩⊄⊇∪     

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Yang 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
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demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 
yang mengetahui.” (Ar-Rum:21) 

“Litaskunu” (supaya kamu cenderung dan merasa tenteram)  
mencakup setiap makna rumah yang aman dan stabil. 

Seorang penyair mengatakan: 

Jika kembali ke rumah, temukan  isterinya tersenyum yang melegakan 
dan mengobati jiwanya. 

Isteri adalah penolong hidup dan cahaya dalam kegelapan 

Suami adalah seorang raja, rumah adalah kerajaannya. Cinta adalah 
pengharum yang menyelimuti seluruh sudut-sudutnya. 

Seorang laki-laki setelah menyelesaikan jam-jam kerjanya yang 
melelahkan, ia dipenuhi oleh rasa rindu akan sesuatu yang menenteramkan 
jiwanya, maka iapun akan pergi ke rumahnya; Tempat kedamaian dan 
ketenteramannya, tempat bertemu dengan pasangannya, bersama orang 
yang selalu berusaha untuk memenuhi rumahnya dengan ketenangan. 
Menyediakan udara segar, dimana ia dapat menghirupnya dan 
memperbaharui semangatnya. Matanya memandang yang menyenangkan, 
hidungnya mencium yang membangkitkan selera, mulutnya dapat 
mencicipi yang enak dan telinganya tidak mendengar kecuali kebaikan dan 
ketaatan. Tidak ada satu masalahpun yang muncul kecuali ada keridhaan 
dan kepuasan. Jika dalam ketaatan ada keridhaan Tuhan, maka dalam rasa 
puas ada ketenangan hati. 

Ia dipenuhi dengan rasa rindu pada tempat dimana rahasianya dapat 
terjaga, hartanya terpelihara dan keluarganya tumbuh dalam kebaikan. 

Karena itu, cinta untuk kembali ke rumah adalah jelas bagi Jabir bin 
Abdullah Radhiyallahu Anhu ketika ia kembali bersama kaum muslimin 
dengan kemenangan dari salah satu peperangan. Rasulullah 
memperhatikan Jabir yang terburu-buru mendahului pasukan tentara, 
beliau  menanyakannya, Jabir menjawab: “Wahai Rasulullah, aku telah 
menikah”. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:  

“Dari kebahagiaan seseorang adalah tetangga yang baik, kendaraan 
yang baik, dan tempat tinggal yang luas”,1  

keluasan rumah datang dari cinta kepada isteri dan baik dalam 
memperlakukannya, dapat mengatur dan memperindah rumahnya; kalau 
bukan karena itu, kita akan mendapatkan rumah yang sangat luas tetapi 
penghuninya tidak mau pulang ke rumahnya. 

Semoga Allah memberikan taufiq-Nya kepada rumah kita semua, 
dengannya kita dapat tinggal dan di dalamnya kita dapat menyebutkan 
nama Allah. 

                                                      
1

 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya 
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Pelita Pertama: Wanita Shalihah 

Wanita shalihah di rumah seorang muslim adalah hal pertama dan 
terpenting dari pelita petunjuk. Ia adalah poros dan pusat landasan dalam 
kebaikan. Baiknya perempuan merupakan baiknya rumah yang dapat 
menyinari pelita-pelita petunjuk yang lain. Sinarnya dapat menyebar ke 
seluruh penjuru rumah, dengan itu rumah menjadi sumber pancaran 
cahaya dan menyebarkan kebaikan pada apa yang ada di sekitarnya. Oleh 
karena itu Islam sangat memperhatikan perempuan dan perannya dalam 
kehidupan. Islam meninggikan derajat dan perannya. 

Pilihlah Perempuan yang Beragama 

Jika kamu dalam masa pencarian untuk membangun sebuah rumah, 
maka yang terpenting adalah kamu jangan meninggalkan wanita yang 
beragama. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang diutus 
untuk seluruh alam sebagai pelita cahaya bersabda:  

“Pilihlah -kata perintah- perempuan yang beragama, maka kamu 
akan beruntung”.2 

Beliau juga bersabda:  

“Yang dapat diambil manfaatnya oleh seorang mukmin setelah taqwa 
kepada Allah adalah kebaikan dari isteri shalihah; Jika diperintah ia 
mentaatinya, jika dilihat ia menyenangkan, jika disumpah ia 
melepaskannya, jika ditinggal ia menjaga dirinya dan harta 
suaminya”.3 

Sebagaimana beliau memperingatkan dan bersabda:  

“Barangsiapa yang menikahi seorang perempuan karena 
kehormatannya, maka Allah tidak akan menambahkannya kecuali 
kehinaan. Barangsiapa yang menikahinya karena hartanya, Allah 
tidak akan menambahnya kecuali kemiskinan. Barangsiapa yang 
menikahinya karena nasabnya, Allah tidak akan menambahnya 
kecuali kerendahan. Barangsiapa yang menikahi seorang 
perempuan, dia tidak menginginkannya kecuali untuk menjaga 
penglihatannya, menjaga kemaluannya atau untuk menyambung 
silaturahmi, semoga Allah memberkahinya pada isterinya dan 
semoga Allah memberkahi isterinya padanya”.4 

                                                      
2

 Diriwayatkan oleh Bukhari 
3

 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. 
4

 Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Ausath 
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Pilihlah Untuk Dakwahmu 

Seorang dai (penyeru kepada Allah) memilih isteri shalihah, jangan 
melihatnya hanya sekedar memberi peran pada seorang perempuan untuk 
kehidupan seorang laki-laki, tetapi ia memberi peran pada seorang 
perempuan untuk kehidupan dakwah. Maka pilihlah untuk benih kalian 
juga bukan sekedar untuk membentuk sebuah keluarga, tetapi ia 
meletakkan batu pondasi untuk sebuah masyarakat yang lebih baik dan 
mulia, yang melaksanakan ajaran Allah. Keluarga adalah sebuah miniatur 
masyarakat dan contoh praktis untuk sebuah masyarakat yang diharapkan, 
dalam bentuk yang lebih kecil.  

Untuk itu –dakwah dalam fase pertamanya setelah hijrah– adalah 
perintah Allah kepada Nabi-Nya di Madinah:  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ãΝà2 u™!% y` àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ;N≡tÉf≈ yγ ãΒ £⎯èδθãΖÅs tG øΒ $$ sù ( ª!$# 

ãΝn= ÷ær& £⎯ÍκÈ]≈ yϑƒ Î* Î/ ( ÷β Î* sù £⎯èδθßϑ çFôϑ Î= tã ;M≈ uΖÏΒ ÷σãΒ Ÿξ sù £⎯èδθãè Å_ ös? ’n< Î) Í‘$¤ä3ø9$# ( Ÿω 
£⎯èδ @≅Ïm öΝçλ°; Ÿω uρ öΝèδ tβθ = Ït s† £⎯çλm;   

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu 
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji 
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan 
mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-
benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada 
(suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi 
orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir tidak itu tidak hala pula 
bagi mereka.” (Al-Mumtahanah:10)  

Tujuan dari ujian ini adalah untuk ketenangan bahwa masuknya 
mereka ke dalam realitas Islam bukan hanya sekedar perantara untuk 
mendapatkan keuntungan sendiri atau tujuan-tujuan pribadi. Yang penting 
dari itu bahwa ia keluar berhijrah bukan untuk mendapatkan dunia, tetapi 
adalah karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Tafsir Ibnu 
Abas disebutkan mengenai ujian untuk perempuan: “Jika Rasulullah 
didatangi seorang perempuan, beliau menyumpahnya karena Allah; bahwa 
ia keluar bukan karena kebencian kepada suami, ia keluar bukan untuk 
mendapatkan dinar (dunia), ia keluar bukan karena menginginkan tanah, 
ia keluar hanyalah karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya” 5 

Dakwah kepada Allah adalah corak kehidupan dai, maka seorang 
suami isteri harus mempunyai warna yang serasi dengan corak ini. 

                                                      
5

 Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-kabir 
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Sebaik-baik yang Dibolehkan Untuk Seseorang 

Dari Tsauban mengatakan ketika turun tentang perak dan emas, orang-
orang berkata: “Lalu harta apa yang akan kami ambil?, Umar berkata: 
“Saya adalah yang lebih tahu daripada kalian”. Umar pergi kepada 
Rasulullah hingga ia menjumpai beliau, lalu berkata: “Wahai Rasulullah 
harta apa yang dapat kami ambil?” Rasulullah menjawab:  

“Setiap orang dari kalian hendaknya memiliki hati yang bersyukur, 
lisan yang berdizkir, isteri mukminah yang membantu setiap orang 
dari kalian untuk urusan akhirat”.6 

Perbaikilah Pelita Kalian 

Selamat bagi anda, jika Allah memuliakan anda dan memberi 
kemenangan dengan seorang isteri yang shalihah. Tetapi jika kurang dari 
itu, maka keputusannya ada di tangan anda. Anda dapat meningkat 
bersamanya dengan usaha anda sendiri dan memperbaiki segala 
kekurangan –setiap dari kita penuh dengan kekurangan– dengan berusaha 
sekuat mungkin. Maka dengan izin Allah urusan ini akan berjalan jika 
anda mengarahkannya kepada fitrah. Keimanan adalah fitrah yang paling 
dasar. 

Dalam tingkatan ini, Imam Hasan Al-Banna berkata: “Maka hendaklah 
anda membawanya (isteri anda) untuk menghormati pandangan anda, 
menjaganya dengan etika Islam dalam setiap kehidupan rumah tangga, 
mengatur hak dan kewajibannya, baik dalam mendidik anak-anak dan 
pembantunya, mendidik mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah 
kewajiban bagi setiap saudara muslim”.7 

Jika Dipandang Ia Menyenangkan 

Adalah kesenangan yang menyeluruh, tidak hanya pada satu warna 
dari warna keindahan menghias, mempercantik diri atau mempesonakan 
saja, tetapi itu semua lebih menyeluruh. Kesenangan suami juga adalah 
ketika ia melihat isterinya dalam keadaan baik dan taat kepada Allah 
dengan pakaian, karakter dan kepatuhannya kepada Islam. 

Juga ketika dilihatnya sedang shalat dengan khusyu, atau melakukan 
shalat sunnah pada malam hari, atau sedang dzikir dan bertasbih, atau 
sedang membaca Kitabullah. Isterinya dalam keadaan seperti ini adalah 
cahaya dan suatu keberkahan baginya. 

Suami juga senang jika ia mengetahui bahwa isterinya mempunyai 
peran dalam ladang dakwah dan kebaikan. Saat itu suami dipenuhi dengan 
kebahagiaan dan kelapangan, jiwanya senang, merasa rela dan damai. Hal 

                                                      
6

 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya 
7

 Nadharat fi Risalah al-Ta’alim, Syaikh Muhammad Abdullah al-Khathib 
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itu dapat dilihat dari penglihatan matanya, senyuman di bibirnya dan 
isteripun dapat merasakan keridhaan dan kesenangan suami padanya. 
Antara hati dengan hati ada perantaranya. Maka suami hendaknya 
membantu isterinya dan memberinya semangat berupa pujian dengan 
perkataan-perkataan yang baik dan dengan belaian yang lembut. 

Jika Ditinggalkan Pergi Ia Menjaga Dirinya dan Harta 
Suaminya 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:  

“Jika ditinggalkan, ia menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya”8.  

Seorang suami barangkali akan meninggalkan keluarganya untuk 
sementara waktu karena mencari ilmu, atau mencari rejeki, atau perang 
fisabilillah atau karena suatu cobaan yang menimpanya. Maka kewajiban 
seorang isteri adalah menjaga dirinya demi suami. Artinya, ia harus 
menjaga dirinya dari setiap yang menyakiti dan yang dibenci suaminya, 
harus menjadi sandarannya, membantu urusannya dan mengisi 
kekosongannya. Ia menggantikan posisi suaminya seakan-akan suaminya 
itu ada, dengan metode dan cara suaminya bertindak. Ia memperhatikan 
apa yang biasa diperhatikan oleh suaminya, ia juga berbuat kebaikan 
seperti yang biasa suaminya perbuat. Ia bertindak kepada anak-anaknya 
dengan cara yang biasa dilakukan oleh suaminya tanpa ada kemaksiatan 
atau melanggar perintah Allah dan agama-Nya. 

Ia hendaknya melakukan itu dengan kekuatan dan keikhlasan, didasari 
harapan mencari keridhaan Allah dan mengamalkan hadits Nabi yang kita 
sebutkan, dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya serta 
memohon pertolongan Allah dan siapa saja yang dapat menasehati dan 
membantunya dalam urusan ini. 

Kami ingatkan untuk tidak melakukan sesuatu yang akan membuat 
suami marah, atau sampai suami mendengar dan mengetahui bahwa ia 
(seorang isteri) yang lemah dan putus asa, atau rumah menjadi kacau. 
Kekacauan tersebut baik terjadi pada dirinya, atau pada anak-anaknya, 
atau pada hartanya, atau pada dakwahnya. Ini semua tentu dan tidak ragu 
lagi akan menyakitkan suami, ketika ketidakhadirannya di rumah. Jika 
demikian keadaannya, maka suami seperti ditusuk. 

Dalam hadits disebut “al-mal.” (harta) mengingatkan kita untuk 
menjaganya dengan khusus, karena harta adalah asal muasal dari suatu 
bencana. Mempergunakannya dengan tidak baik akan menyebabkan 
kerusakan, maka ketika suami tidak ada, menjaga dan merawatnya harus 
lebih. Jika tidak, maka fitnah dan kerusakannya akan lebih buruk. Di 
tangan isterilah harta rumah, ialah yang menjaganya dan yang dipercaya 
untuk menjaga dan hendaknya ia takut kepada Allah akan harta dan yang 
lainnya. 

                                                      
8

 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah 
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Penolong Suami Untuk Akhirat 

Pertolongan isteri kepada suami dalam urusan akhirat adalah hal yang 
harus. Seorang isteri tidak akan menolong suaminya dalam urusan akhirat, 
kecuali jika kemauan isteri adalah “Kehidupan akhirat adalah lebih baik 
dan lebih kekal” (Al-A’la:17). 

Seorang perempuan mempunyai pengaruh langsung pada perasaan 
suami dalam urusan dunia. Maka al-Qur’an senantiasa memperbaiki 
pandangan pada dunia, Allah berfirman:  

Ÿω uρ ¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹t⊥ ø‹tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ÷è −G tΒ ÿ⎯Ïµ Î/ %[`≡uρ ø— r& öΝåκ÷]ÏiΒ nο t÷δ y— Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 
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“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah 
Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga 
kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia 
Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan perintahkanlah 
kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam 
mengerjakannya. Kami tidak meminta rejeki kepadamu. Kamilah 
yang memberi rejeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah 
bagi orang  yang bertakwa.” (Thaha:131-132) 

Ingat-ingatlah 

- Pilihlah yang beragama 

- Pilihlah untuk dakwahmu 

- (wahai isteri) jagalah suami dalam dirimu, juga harta dan 
dakwahnya 

- Jadilah kalian berdua penolong bagi yang lainnya dalam urusan 
akhirat 
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Pelita Kedua: Menjaga 
Keseimbangan Antara Hak-hak 

Isteri dan Orang Tua 

Kadang seorang suami tidak dapat menjaga keseimbangan antara 
isterinya dan ibu bapaknya. Kadang suami dengan isterinya berbuat dhalim 
kepada ibu bapaknya, ini tentu tidak diridhai oleh Allah. Atau terkadang ia 
bersama ibu bapaknya berbuat dhalim kepada isterinya, ini juga tidak 
diridhai oleh Allah. 

Dalam kasus kedua, barangkali sang isteri dapat menerima kedhaliman 
ini, atau kadang ia berusaha dan menolak kedhaliman suami, sehingga 
terjadi pertengkaran dan keretakkan dengan suaminya. 

Keseimbangan dan mengetahui hak-hak setiap pihak adalah hal yang 
harus dicari. Wahai suami, janganlah kamu berbuat dhalim kepada 
seseorang demi pihak yang lainnya. Tetapi perbaikilah dan dekatkanlah, 
berilah keridhaan pada kedua pihak, yaitu dengan berbuat kebaikan dan 
dengan kata-kata yang baik. Jadikanlah kedua pihak saling mencintai 
dengan berbagai cara; seperti pemberian hadiah, ucapan selamat dan 
perayaan-perayaan yang dapat menyatukan mereka. 

Anggaplah kedua orang tuamu berhak mendapatkan kebaikan, 
kehormatan dan kemulian tanpa harus mendhalimi seseorang, kecuali 
kalau isteri melepaskan beberapa haknya untuk keridhaan keduanya. Hal 
ini sering terjadi dengan pertolongan Allah dan dengan mengingat hak-hak 
dan kedudukan keduanya. Keduanya adalah pintu yang mempermudah 
masuk ke surga. Barangkali kita sulit untuk membuka pintu surga dengan 
banyak beribadah, maka cukuplah ridha dari keduanya sebagai pembuka 
pintu itu. 

Bersegeralah menghormati orang tua isterimu (mertuamu), berbuat 
baiklah kepada keduanya dan janganlah menyakiti keduanya jika ia 
berbuat kesalahan. Tetapi ikutilah firman Allah:  

ôìsù÷Š$# © ÉL©9$$ Î/ }‘Ïδ ß⎯|¡ôm r& #sŒÎ* sù “ Ï% ©!$# y7 uΖ÷ t/ …çµ uΖ÷ t/uρ ×ο uρ≡y‰tã …çµ ¯Ρr( x. ;’ Í< uρ ÒΟŠ Ïϑ ym   

“Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-
tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-
olah telah menjadi teman yang sangat setia” (Fushilat:34) 
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Ingat-ingatlah 

- Seimbangkan antara hak-hak pihak (suami dan isteri) dan hak-hak 
kedua orang tua. 

- Berbuat baik kepada orang tua adalah pintu mempermudah ke 
surga. 
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Pelita Ketiga: Jangan Lupa 
Kelebihan yang Ada pada Kalian 

Pelita ini mempunyai peran yang penting sekali dalam kestabilan 
kehidupan antara suami isteri. Karenanya banyak terdapat permasalahan 
dan gangguan yang akan menimpa kehidupan keluarga bahagia. 

Berusaha Mencari Rejeki 

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berlindung dari berkumpulnya 
kakafiran dan kafaqiran. Beliau bersabda:  

“Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan 
kafaqiran”9.  

Beliau juga berlindung dari kesusahan dan kesedihan, dari kelemahan 
dan kemalasan. Ini semua adalah ajakan untuk berusaha mencari rejeki, 
mencari sebab-sebab rejeki dan kembali kepada Allah:  

“Ya Allah ampuni dosaku, dan lapangkanlah tempat tinggalku, dan 
berkahilah akan apa yang telah engkau berikan kepada”10.  

Ditangan Allah-lah kendali segala sesuatu, Dia yang menyebarkan 
rejeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Janganlah kita hanya 
berpangku tangan, bermalas-malasan dalam kesusahan dan kesedihan. 
Hanya bisa mengadukan kemiskinan dan sedikitnya pendapatan tanpa 
adanya gerakan dan usaha. Jika pendapatan kecil dan rejeki tetap sempit, 
walaupun telah berusaha dan bergerak, maka kembalilah kepada Allah. 
Kita memuji Allah dan ridha dengan taqdir-Nya, tanpa harus kita marah 
akan ketetapan-Nya. Kita terus berusaha dan bergerak, kembali kepada 
Allah dan beristighfar dengan yakin bahwa kebaikan adalah yang 
dikehendaki Allah. Maka bagi suami isteri hendaknya bersabar dan 
bersikap tidak berlebih-lebihan dalam menafkahkan hartanya. 

Berusaha mencari rejeki pada dasarnya adalah kewajiban suami dengan 
kompensasi hak hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik anak yang 
merupakan kewajiban seorang isteri. Islam tidak mengharamkan seorang 
isteri memberi bantuan –jika mampu– dalam mencari rejeki; jika itu ada 
kebaikan untuk rumah tangganya, tanpa melanggar etika Islam dan 
ajarannya, juga tidak ada efek negatif pada hak suami, anak dan rumah; 
jika keduanya rela akan hal itu. 

                                                      
9

 Diriwayatkan oleh Nasai’ dalam sunannya 
10

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya. Ini adalah hadits hasan. 
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Keseimbangan 

Hendaknya menguasai standar ukuran pengeluaran yang dibatasi 
dengan besarnya pendapatan bukan sebaliknya, atau bahkan pengeluaran 
+ yang ditabung = pemasukan. 

Setiap kali pendapatan meningkat dengan seimbang maka sisi yang 
kanan juga harus meningkat, yaitu pengeluaran dan tabungan. Kesalahan 
yang sering terjadi pada kita bahwa kita menentukan pengeluaran dulu, 
baik itu sesuai dengan pemasukan atau tidak. 

Kerjasama Seorang Isteri 

Ini adalah kewajiban dalam mengontrol pengeluaran. Lebih wajib lagi 
jika isteri mempunyai pemasukan yang tetap atau mempunyai harta 
sendiri, maka ia adalah pasangan bagi laki-laki. Sebagaimana ia juga 
menanggung beban paling besar dalam mengurus ekonomi rumah, 
mengatur rumah tangga dan mengendalikan bahtera rumah dengan 
sebijaksana mungkin. 

Setiap isteri seharusnya mengetahui bahwa jika ia memberi nafkah 
kepada suaminya, maka ia mendapatkan dua pahala. Nabi Shallallahu 
Alaihi wa Sallam bersabda:  

“Isteri medapatkan dua pahala; pahala kekerabatan dan pahala 
shadaqah”11.  

Jika seorang suami mampu untuk memberi nafkah tetapi ia kikir 
terhadap keluarganya dan anak-anaknya, maka saya katakan kepadanya: 

⎯tΒ uρ s−θ ãƒ £x ä© ⎯Ïµ Å¡øtΡ š Í×¯≈s9'ρ é'sù ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑø9$# ∩®∪     

“Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung.” (Al-Hasyr:9) 

“Orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari 
manusia, dekat dengan api neraka”12.  

Disamping peringatan untuk berbuat kikir, kami juga memperingatkan 
dari sikap boros dan memubadzirkan harta (tabdzir):  

ÏN# u™uρ #sŒ 4’ n1öà)ø9$# …çµ¤)ym t⎦⎫Å3ó¡Ïϑ ø9$#uρ t⎦ ø⌠$#uρ È≅‹ Î6 ¡¡9$# Ÿω uρ ö‘ Éj‹t7è? #·ƒ É‹ö7s? ∩⊄∉∪   ¨βÎ) 

t⎦⎪ Í‘ Éj‹t6 ßϑ ø9$# (#þθ çΡ% x. tβ≡uθ ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯Ïµ În/tÏ9 #Y‘θ àx. ∩⊄∠∪     

                                                      
11

 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya 
12

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunannya 
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“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan 
janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 
Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Al-
Isra’:26-27) 

Ÿω uρ (#þθ èùÎô£è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† š⎥⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊇⊆⊇∪     

“Dan janganlah kamu mengikuti berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-
An’am:141)  

Ÿω uρ ö≅ yè øgrB x8y‰tƒ »' s!θ è= øó tΒ 4’n< Î) y7 É)ãΖãã Ÿω uρ $ yγ ôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6 ø9$# y‰ãè ø)tFsù $ YΒθ è=tΒ 

#·‘θ Ý¡øt ¤Χ ∩⊄®∪    

”Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 
dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu 
menjadi tercela dan menyesal.” (Al-Isra’:29) 

Hal lain yang akan saya bisikkan pada setiap telinga suami bahwa 
pemberian isteri dari hartanya sendiri di rumah adalah bukti kemuliaan 
akhlaknya dan baik asal-usulnya. Tabiat perempuan adalah senang pujian 
dan senang dihargai. Terkadang rasa kesombongan, ketakutan dan 
kejantananmu telah mencegahmu untuk mengucapkan kepadanya rasa 
terima kasihmu. Tetapi saya katakan kepadamu: “Sesungguhnya inilah 
kejantanan yang benar, kamu katakan kepada isterimu akan kelebihannya, 
dengarlah panutanmu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau 
menyebut Sayyidah Khadijah dalam sabdanya:  

“Ia menghiburku dengan hartanya ketika manusia 
mengharamkannya untukku”. 

Zakat Adalah Sumber Rejeki  

Ingatlah untuk mengeluarkan zakat karena Allah, untuk meninggikan 
kalimat Allah pada tempat-tempat yang berbeda, untuk dakwah dan 
kebutuhan para mujahid serta para dai. Janganlah lupa kelompok yang 
disebutkan oleh Rasulullah:  

“Sekelompok dari umatku tetap memperjuangkan kebenaran, mereka 
tidak takut orang yang menghina mereka”13  

                                                      
13

 Muttafaq ‘Alaih 



 

Bimbingan Rumah Rumah Tangga Bahagia _______________________________________________________  16

Barangkali diantara mereka ada orang fakir, maka kita nafkahkan 
dalam bidang ini. Jangan takut akan menjadi fakir walaupun pemasukan 
kita kecil. Jika sedikit akan dikembangkan oleh Allah, tidak akan berkurang 
harta yang disedekahkan:  

$ tΒ uρ (#θ à)ÏΖè? ô⎯ÏΒ 9öyz ¤∃uθ ãƒ öΝà6ö‹s9Î) ÷Λä⎢Ρ r&uρ Ÿω šχθãΚ n= ôàè? ∩⊄∠⊄∪     

“Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu 
akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak 
akan dianiaya (dirugikan).” (Al-Baqarah:272) 

Dengarkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:  

“Obatilah sakit kalian dengan bersedekah”.14 

Gantilah harta yang engkau belikan untuk obat walaupun uang 
recehan yang sedikit, bayarkanlah dengan keridhaan sebagai sedekah. 

Ingat-ingatlah 

- Berdoa Kepada Allah Semoga Dilapangkan Rejekinya 

- Menyeimbangkan Antara Pengeluaran Dan Pemasukan 

- Tidak Akan Berkurang Harta Yang Disedekahkan 

 

                                                      
14

 Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dalam Al-Tsawab, oleh Abu Dawud dalam Al-Marasil. Ini 
adalah hadits Hasan. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  17

Pelita Keempat: Berilah kepada 
Orang yang Berhak Menerima 

Konsep yang berkembang di masyarakat dan yang sering kita dengar 
adalah adanya hak-hak untuk suami dan hak-hak untuk isteri. Masing-
masing pihak menjaga hak-haknya dengan baik. Rumah berubah menjadi 
medan pertempuran untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Semuanya lupa 
bahwa hak-hak pada satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak 
yang lainnya, yang harus dilaksanakannya dulu agar mendapatkan hak-
haknya. Konsepnya adalah kita memberikan kepada setiap yang berhak 
akan haknya.  

Jika saya tidak dapat melaksanakan kewajiban saya dan meminta hak-
hak saya, maka itu adalah kedhaliman. Apabila kita menginginkan adanya 
kerjasama dan saling memahami, sebagaimana dikatakan: “Perlakukanlah 
manusia dengan apa yang anda sukai, mereka memperlakukan anda bukan 
dengan apa yang anda lakukan”.  

Dari kebesaran Islam, hendaknya kaum muslimin melaksanakan 
kewajiban mereka untuk mencari keridhaan dan mengharap pahala dari 
Allah, jangan menunggu untuk diberi imbalan dan ucapan terima kasih. 

Ketika kita meneliti dengan seksama apa yang terjadi di rumah kita dari 
berbagai permasalahan, kita menemukan mayoritas permasalahan itu 
disebabkan karena salah seorang dari anggota keluarga mengabaikan 
haknya atau hak-hak yang lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk 
kita sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap suami 
isteri: 

Antara Suami Isteri 

Harumkan rumah dengan cinta dan ibadah. Nabi Shalallahu Alaihi wa 
Sallam bersabda: “Aku diberikan rasa cinta pada dunia, perempuan, wangi-
wangian, dan shalat dijadikan untukku sebagai pujaan hati”15, cinta dan 
wangi-wangian di dalam rumah adalah tali pengikat hati.  

Menumbuhkan anak walaupun ia masih di dalam rahim sebelum lahir, 
kemudian setelah ia menghadapi hidup dengan sesuatu yang dia isap dari 
payudara ibunya, dengan dekapan hangat pada badan bayi menyebabkan 
rasa rindu dan kasih sayang dari perasaan suci kedua orang tua dan akhlak 
mulia seperti keikhlasan, pergaulan yang baik dan kemuliaan. 

                                                      
15

 Diriwayatkan oleh Nasa’i 
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Ini adalah akhlak dan perangai yang masuk ke dalam tubuh janin dari 
keduanya. Bahkan ini adalah buaian yang dipersiapkan untuknya sejak 
awal agar ia bisa tumbuh seperti tumbuhnya sebuah benih. 

Permulaan ini dimulai sejak bersatunya suami isteri dengan 
pernikahan, saat keduanya meletakkan batu pondasi untuk membentuk 
sebuah keturunan. Suami berkata: “Assalamualaikum warahmatullahi wa 
barakatuh”, ia mengucapkan salam dan menghibur, lalu ia meletakkan 
kedua tangannya di atas kening isterinya dan berkata: “Ya Allah aku 
memohon kebaikannya dan kebaikan yang dikerjakannya, dan aku 
berlindung dari kejahatannya dan kejahatan yang dikerjakannya”16, 
istripun mengamininya. Malaikat juga menjawab: “Bagimu adalah seperti 
itu juga”, istrinya seakan-akan juga berdoa seperti doa suaminya. Suami 
kemudian menghibur isteri dengan ucapan-ucapan yang baik, memberinya 
makanan yang manis, atau makanan yang enak untuk menghilangkan 
perasaan asing dari isterinya. Islam adalah agama bijak dan sopan.  

Kaum muslimin tidak lupa untuk menyebut Tuhan mereka (berdzikir), 
sampaipun saat malam pernikahan. Mereka memulai kehidupan suami 
isteri dengan pertemuan yang bernuansa imani, dengan shalat sunat dua 
rakaat sebagai rasa syukur kepada Allah atas terbentuknya sebuah keluarga 
baru. Mulailah keharuman kehidupan suami isteri dengan ibadah. Ketika 
akan berhubungan badan, Rasulullah mewasiatkan kepada keduanya: 
“Hendaknya diantara keduanya ada perantara”, para sahabat bertanya: 
“Apa perantara itu, wahai Rasulullah?”, Rasulullah menjawab: “Ciuman 
dan kata-kata”17. Ini semua agar kebahagiaan suami isteri tercapai, api 
cinta menyala, keharuman cintapun menyebar, sehingga hubungan itu 
menjadi tinggi. 

Pada saat berhubungan badan setelah permulaan itu, Rasulullah 
mengajarkan suami isteri pada awal pertemuan keduanya, pada setiap 
pertemuan hendaknya mengucapkan: “Dengan nama Allah, Ya Allah 
jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang telah 
Engkau berikan kepada kami”.18 Ini adalah doa untuk menjauhkan syaitan 
dan mengusirnya dari mereka dan anak-anak mereka yang merupakan 
hasil hubungan itu. 

Dengan ini semua, maka keluarga dalam rumah itu telah tertutup 
dengan dzikir kepada Allah, tidak ada lagi jalan bagi syaitan. Ia tertutup 
juga dengan rasa cinta. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah 
menyatukan antara puncak cintanya dengan kedekatan beliau kepada Allah 
dalam shalat dan antara cinta beliau kepada isterinya. Nabi terkadang 
melaksanakan shalat di atas tempat tidur Aishah; tempat bersatunya 
seseorang dengan isterinya yang juga merupakan tempat yang paling dekat 
baginya dengan Allah, hal itu tidaklah bertentangan. 

                                                      
16

 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya 
17

 Diriwayatkan oleh Abu Manshur ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari hadits Anas 
dengan sanad yang diingkari. 

18
 Diriwayatkan oleh Bukhari dalam Shahihnya 
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Sebaik-baik Kalian Adalah yang Terbaik Untuk Keluarganya 

Tidak ada perbedaan antara perkataan dan perilaku, baik di dalam 
ataupun di luar rumah. Nabi dalam hal ini memberikan contoh yang 
merupakan tauladan bagi kita semua. Beliau adalah dai terbaik di muka 
bumi ini, beliau mengajarkan keluarganya dan membimbing mereka untuk 
bercanda, berlomba dan bekerja sama. Nabi bersabda:  

“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku 
adalah yang terbaik diantara kalian untuk keluargaku”.19 

Kita temukan Nabi di rumahnya tidak berpura-pura sibuk, 
sebagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan: “Nabi itu menjahit bajunya, 
menambal sandalnya dan beliau melakukan apa yang dilakukan laki-laki di 
rumah mereka”. Ketika Aisyah ditanya apa yang dilakukan Rasulullah di 
rumahnya, ia menjawab: “Beliau melayani keluarganya, kalau waktu shalat 
datang beliaupun keluar untuk shalat”20. 

Rasulullah memberi nasehat, mengajar, memperhatikan, memberi 
pujian dan mengumpulkan isteri-isterinya di setiap rumah mereka. Aisyah 
berkata: “Jika beliau bersama isteri-isterinya, beliau adalah orang yang 
paling lembut, yang paling mulia, selalu tertawa dan tersenyum”. 

Cantik dan Lemah Lembut 

Setiap perempuan haruslah ingat bahwa ia adalah seorang isteri, ia 
harus memperhatikan hak suaminya, jangan meremehkan dalam 
melaksanakan kewajibannya. Ia harus selalu siap dan berhias untuk 
suaminya, harus baik dalam menyambut dan melepas kepergiannya, 
mencumbunya, memenuhi segala kebutuhan suaminya sesibuk apapun 
keadaannya. 

Hak suami ada di tangan isteri. Keinginan isteri adalah untuk selalu 
menjaganya, jika ia mengabaikannya, maka ia telah membuka pintu yang 
akan mengancam keluarganya. Barangkali sang isteri protes karena 
kesibukannya dalam melaksanakan tugas-tugas rumah dan dalam 
melayaninya, atau sibuk dengan keinginan anak-anak dan menjaga 
mereka. 

Tidak nyonya! Bagaimanapun kesibukan anda, sampaipun hal itu untuk 
beribadah atau berdakwah, maka mengatur waktu anda adalah penting, 
sehingga dapat memberikan haknya kepada yang berhak diberi. Aturlah 
prioritas kewajiban-kewajiban anda dengan memperhatikan kondisi suami 
anda, waktu, istirahat dan kebutuhannya, dengan  tugas-tugas yang 
lainnya, karena dengan itu akan ada kebaikan dan bimbingan Allah dalam 
rumah.  

                                                      
19

 Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunannya, ini adalah hadits shahih 
20
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Pada awalnya, anda harus merasakan kebahagiaan yang sama 
dirasakan oleh suami ketika anda bertemu dengannya. Mulailah dengan 
benih sehingga anda akan memetik buahnya. Begitu juga pada seorang 
laki-laki, jangan lupa kalau ia juga adalah seorang suami. Jangan 
meremehkan hak isteri dari kata-kata yang baik, bersimpatik padanya, 
lembut, bergurau dengannya, memenuhi segala keinginannya, 
menghormati usahanya dan juga berhias untuknya. 

Barangkali suami protes dengan usahanya mencari rejeki, sibuk 
mencari harta, lelah, tertekan karena situasi kerja. Tetapi tidak begitu tuan, 
bagaimanapun kesibukanmu sampaipun dengan beribadah dan dakwah 
menyeru kepada Allah, janganlah mendhalimi hak isteri; maka jagalah 
jangan buka pintu yang merusak dirimu, rumahmu dan keluargamu. 
Ingatlah firman Allah:  

£⎯çλm; uρ ã≅ ÷WÏΒ “ Ï% ©!$# £⎯Íκö n= tã Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 4   

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah:228) 

Waktu seluruhnya bukan hanya untuk shalat dan puasa, bukan hanya 
untuk jihad, kerja atau persiapan, tetapi itu hanya beberapa jam. Bercanda 
dengan keluarga adalah ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam 
berlomba dengan keluarganya, membuat mereka merasa tenang dan beliau 
bersabda:  

“Setiap apa yang dimainkan seorang muslim adalah bathil kecuali 
melempar anak panah, melatih kuda, bermain dengan keluarganya, 
semuanya itu adalah benar”21.  

Maka janganlah berberat sebelah. 

Dengan Anak-Anak 

1. Bermurah Hati dan Lemah Lembut 

Saat Nabi bersujud ketika ia hendak bangkit dan Husein ada di 
pundaknya, beliau  tetap sujud hingga Husein turun. Nabi kadang 
melakukan shalat dengan membawa cucunya yang perempuan Umamah22, 
beliau bersabda:  

“Sesungguhnya Allah mengangkat keturunan orang mukmin pada 
derajatnya, walaupun mereka itu lebih rendah dalam beramal, 
hingga mereka menggembirakannya”.  

Kemudian beliau membaca: 
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“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka 
mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu 
mereka dengan mereka.” (Ath-Thur:21) 

dan bersabda:  

“Kami tidak akan mengurangi orang tua dengan apa yang kami 
berikan kepada anak-anaknya”23. 

Sebagian orang mengira bahwa untuk memperkuat tali keluarga adalah 
dengan perhatian dalam bentuk; berpura-pura baik, memberikan hadiah, 
atau keluar untuk bertamasya, atau berbicara dengan baik. 

Ya semua itu penting. Jika diantara anggota keluarga tidak ada rasa 
kasih sayang, saling pengertian, saling bermusyawarah, saling 
menghormati pendapat yang lain dan tidak ada cinta serta persaudaraan; 
Jika rasa kebapakan dan keibuan tidak tertanam pada anak-anak, jika sikap 
anak kepada orang tua tidak didasari rasa hormat dan segan, semua 
tingkah laku di atas tidak akan mendatangkan buahnya dan tidak akan 
menguatkan ikatan, tetapi yang akan terjadi adalah sebaliknya. 

Anas Radhiallahu Anhu berkata: “Saya tidak pernah melihat seseorang 
yang lebih sayang kepada keluarganya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam”24.  

Salah satu pelita kestabilan rumah tangga dimana cahaya 
memancarkan tanda ikatan orang tua dan anak-anak; yaitu ikatan dalam 
kebaikan, cinta yang diliputi rasa khidmat, menerima dengan beretika, 
harmonis dalam kehati-hatian, dan antusiasme yang berdisiplin. Makna 
yang sangat baik telah diungkapkan oleh seorang ayah, yang ditinggal 
pergi oleh anaknya dan dia tinggal sendirian. Seorang penyair Umar Baha 
al-Amiry mengatakan tentang seorang ayah, yang ditinggal sendiri oleh 
delapan orang anaknya: 

Dimanakah keributan yang menyenangkan dan dimanakah tadarus 
(belajar) yang diselingi dengan canda 

Dimanakah anak-anak yang bersemangat dan dimanakah boneka dan 
buku berserakan diatas tanah 

Dimanakah pertengkaran walaupun tanpa tujuan, dimanakah rasa 
saling mengadu apapun sebabnya 

Dimanakah tangisan, tertawa, kesedihan dan nyanyian yang berkumpul 
dalam satu waktu 
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Dimanakah kejar-kejaran mereka disekelilingku dengan senang, jika 
mereka makan dan minum 

Mereka berkumpul mengelilingi tempat duduk, mereka selalu dekat 
denganku berjungkir balik 

Mereka dengan fitrahnya datang kepadaku, jika mereka takut atau 
senang 

Panggilan mereka “baba” jika senang. Dan juga “baba” ketika mereka 
marah 

Bisikan mereka “baba”, jika mereka jauh, dan jeritan mereka “baba” 
jika dekta 

Kemarin mereka mengisi rumah kami, hari ini –celakalah hari ini- 
mereka telah pergi 

Mereka telah pergi, ya mereka pergi, tetapi tempat tinggal mereka 
dalam hati, walaupun mereka terpisah jauh atau dekat 

Aku melihat mereka kemanapun mata ini memandang laksana 
sekawanan burung yang terbang 

Pada setiap tiang ada pengaruh mereka dan disetiap sudut terdengar 
teriakan keras mereka25 

Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda:  

“Jika Allah menghendaki kebaikan pada penghuni suatu rumah, 
maka Allah akan memberi kepada mereka kebaikan”26  

Dari Usamah bin Zaid -radhiyallahu Anhu- berkata: Rasulullah 
mengambilku dan mendudukkanku di atas pahanya dan Husein di atas 
paha yang satu lagi, lalu beliau memeluk keduanya dan bersabda: “Ya 
Allah, kasihanilah keduanya, aku mengasihi keduanya”,27 begitulah. 

Dengan hikmat, hati-hati dan tidak marah, rasa hormat kami kepada 
mereka, menjaga perasaan mereka, kami bertukar pendapat dengan 
mereka, kami membenarkan apa yang kami sepakati dengan mereka. 

Apa yang terjadi bersama anak-anak telah lebih dahulu terjadi bersama 
isteri. Maka kerjasama, musyawarah untuk menyatukan ikatan keluarga, 
mempersatukan faham, mencairkan perbedaan, agar terjadi kestabilan dan 
kebaikan yang tumbuh dari rasa cinta dan kasih sayang, merupakan pelita 
yang pancarannya kuat dengan izin Allah. 

2. Menjaga dan Membangun 

Ketika Rasulullah bersabda:  
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“Seorang laki-laki adalah ra’in (pemimpin) untuk keluarganya, ia 
bertanggung jawab atas yang dipimpinnya”28  

seakan-akan beliau telah memberikan panji untuk suami dan bapak, beliau 
telah memberikan tanggungjawab terhadap anggota keluarganya. Ia sendiri 
harus berusaha untuk yang dipimpinnya. Sebagian kaum lelaki hanya 
memfokuskan dalam memenuhi kebutuhan makanan, minuman, hiburan, 
kesenangan hidup dan lalai akan tanggungjawabnya. Ingat ia adalah 
pemimpin dan diminta pertanggungjawaban akan yang dipimpinnya, dia 
akan ditanya tentang anggota keluarganya, apakah ia telah menjaganya 
atau menelantarkannya, ini adalah amanat. 

Sudah jelas bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, 
orangtuanyalah yang telah menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, 
maka hendaknya ia melakukan tugasnya dan berusaha:  
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“Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan shalat dan 
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta 
rejeki kepadamu. Kamilah yang memberi rejeki kepadamu. Dan 
akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.” 
(Thaha:132) 

dalam ayat lain:  

(#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ   

“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (At-Tahrim:6) 

Komitmen terhadap ajaran-ajaran dan etika Islam dalam makan, 
berpakaian, adat, tidak mengakhirkan shalat dari waktunya terutama 
dalam shalat isya dan subuh, tidak menyibukkan dengan acara-acara 
hiburan, sinetron, film-film yang berbahaya dan yang lainnya, menjadikan 
tingkah laku seseorang terjaga di dalam dan di luar rumahnya, perilakunya 
sesuai dengan ucapannya. 

Oleh sebab itu, rumah adalah lembaga pendidikan pertama yang 
mendidik anak lelaki dan perempuan, saya tidak mengatakan diantara 
dinding-dindingnya tetapi diantara wewenang dan di dalam 
pengawasannya, diantara detak jantung, debar dadanya, pandangan kasih 
sayangnya, kehangatan cinta dan kerinduan, diantara sifat-sifat keimanan, 
ajaran Tuhan, etika al-Qur’an dan metodologi wahyu-Nya. 
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3. Jam-jam Keimanan dan Pengawasan 

Yaitu waktu-waktu yang terpilih atau pangkalan-pangkalan perbekalan 
dan pemberian makanan untuk menguatkan dan menumbuhkan tali 
keluarga atas dasar pemahaman yang dalam dan pembentukan yang 
cermat. Inilah jam-jam penting yang dibutuhkan oleh kepala rumah tangga 
dengan keluarga dan penghuninya, satu jam atau beberapa jam pada siang 
atau malam hari, mereka berkumpul disekelilingnya. Mereka bertanya, 
meminta keterangan, menyampaikan pendapat, berdiskusi dengan jelas, 
terus terang dengan sopan dan dialog yang baik.  

Kepala rumah tangga dapat mengawasi serta melihat keadaan mereka 
dan hubungan diantara mereka. Ia membuka pintu-pintu bermakna yang 
akan ditanamkan atau ia memberi pemahaman pada mereka, 
mengingatkan kebutuhan mereka dan memberi mereka nasehat 
sebagaimana Lukman memberi nasehat kepada anaknya:  
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“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan 
janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam 
berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 
suara adalah suara keledai.” (Luqman:17-19) 

Mengarahkan mereka, sebagaimana Umar bin Abi Salmah 
mengarahkan: “Ketika aku anak-anak dalam asuhan Rasulullah, tanganku 
terulur hendak menjangkau talam, tetapi Rasulullah bersabda kepadaku:  

“Hai anak muda! Sebutlah dengan nama Allah, makanlah dengan 
tangan kananmu dan makanlah yang ada di hadapanmu”.29 

Nabi Ibrahim Alaihissalam, walaupun beliau adalah seorang imam, 
sebagaimana disampaikan oleh al-Qur’an:  
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“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam.” (An-Nahl:120)  

tetapi beliau berdoa dan berkata:  
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“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang 
tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami perkenankanlah doaku.” 
(Ibrahim:40) 

Sebagaimana beliau mengawasi putranya Nabi Ismail Alaihissalam. 

Secara khusus mengenai perempuan, Allah berfirman:  
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“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: “Hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian 
itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka 
tidak diganggu.” (Al-Ahzab:59) 

Juga firman-Nya:  
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“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah 
mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; 
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah 
kepada wanita yang beriman:”Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah 
mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak 
dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke 
dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada 
suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau 
putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 
saudara-saudara laki-laki mereka atau putera-putera saudara 
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak 
yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang 
belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka 
memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (An-Nur:30-
31) 

Maka kepala keluarga hendaknya menjelaskan tujuan-tujuan syariat 
Allah tentang hal itu semua dan yang lainnya, dari yang mereka butuhkan 
dan yang sesuai dengan mereka. Hendaknya juga dijelaskan tentang 
permasalahan-permasalahan yang mengganggu pikiran mereka, tentang 
permasalahan masyarakat dan masalah antara manusia. Karena mereka 
hidup di masyarakat, mereka tidak terpisah darinya. 

Tidak diragukan juga bahwa keinginan untuk mengikuti halaqah 
belajar di masjid-masjid, khutbah-khutbah jum’at, seminar-seminar para 
ahli fikih, ulama dan para guru. Itu semua mempunyai peran yang besar 
dalam pembentukan banyak konsep, koreksi atas banyak kesalahan, 
menghidupkan etika dan akhlak juga membersihkannya dari jiwa anak-
anak. Sehingga perilaku mereka meningkat dengannya; seperti 
penghormatan kepada yang besar, sayang pada yang kecil, kejujuran, 
amanat, preferensi (pengutamaan), keadilan, musyawarah, rendah diri, 
rasa malu dan yang lainnya.  

Orang tua hendaknya tidak melalaikan waktu-waktu keimanan dan 
pengawasan. Hendaknya juga menjaga kelangsungan dan 
mempersiapkannya sehingga dapat terlaksana dengan lebih baik secara 
keilmuan dan pendidikannya. 

Orang tua juga hendaknya membiarkan anak-anaknya bergerak di 
bawah pengawasan mereka bersama kawan-kawan mereka yang telah 
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dipilih, yang dapat memberikan manfaat. Dengan itu kedewasaan mereka 
menjadi lebih matang di dalam dan di luar rumah.  

Kita jangan lupa bahwa seorang individu, jika mereka tidak disibukkan 
dengan kebaikan, dia akan disibukkan dengan kejahatan. Kita tidak 
menginginkan kejahatan masuk ke rumah kita. 

Rumah dan Urusannya 

Setiap laki-laki dan perempuan mempunyai bagian dalam 
melaksanakan kewajibannya secara khusus di rumah. Akan tetapi 
perempuan adalah poros dan sendi dari kewajiban-kewajiban itu. Rumah 
hendaknya tidak bercirikan kecuali dengan keteraturannya, 
kedisiplinannya, wajah anak-anak baik, baju dan cara mereka berbicara 
baik, menjaga disiplin juga kebersihan dan mampu merasakan keindahan.  

Islam adalah agama yang berdisiplin, bersih, agama beradab, mewah 
(elegance) tetapi tidak boros, dan agama yang suka mempercantik tetapi 
tidak dibuat-buat dan dipaksakan. 

Memperindah bentuk adalah usaha setelah memperbaiki tempatnya. 
Islam menganjurkan pemeluknya untuk mempunyai kedudukan yang 
tinggi dan bentuk yang indah. Telah diriwayatkan tentang seorang laki-laki 
yang tampan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata:  

“Wahai Rasulullah, saya adalah laki-laki yang disukai karena 
ketampananku, aku telah dikaruniai seperti yang anda lihat, hingga 
orang-orang tidak suka untuk ketinggalan berjalan denganku, 
apakah ini dari kesombongan?”, Rasulullah menjawab: “Bukan, 
tetapi kesombongan adalah orang yang mengingkari kebenaran dan 
memandang rendah manusia”.30 

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat cermat perhatiannya 
dari sisi ini. Jika beliau melihat seorang muslim meremehkan dalam 
menghias diri dan mengatur penampilannya, beliau melarangnya untuk 
terus menerus bersikap tidak mempunyai rasa malu dan menyuruhnya 
untuk memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. 

Keseimbangan 

Seorang perempuan hendaknya menyeimbangkan antara dakwah dan 
rumahnya, itu adalah hal yang penting. Keluarnya untuk melakukan 
kewajiban dakwah tidak mempengaruhi dalam melaksanakan 
kewajibannya di dalam rumah. Hingga ada kelalaian dalam menghias, 
mengatur rumah dan kebersihannya, atau lalai dalam menyediakan 
kebutuhan suami dan anak-anak. Maka sikap seimbang akan  memuaskan 
semuanya, menyebabkan adanya kerja sama antara mereka dalam 
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melaksanakan kewajiban mereka. Suami hendaknya memotivasi untuk 
membentuk keseimbangan dan diapun rela dengan itu. 

Ibadah Dan Dakwah 

Ini adalah kebenaran khusus, kerjasama yang harus dilakukan antara 
suami isteri. Kebenaran ini mencakup pengenalan akan Islam dan 
sistemnya, hidup dengannya, menyeru kepadanya dan berpegang teguh 
kepadanya:  

(#θ ßϑ ÅÁtG ôã $#uρ È≅ ö7pt ¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è%§xs?   

“Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai.” (Ali ‘Imran:103) 

Dakwah adalah wajib bagi keduanya, Allah berfirman:  

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ âß∆ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθè?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθãèŠÏÜãƒ uρ 

©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪     

“Mukminin dan mukminat, sebagian mereka menolong sebagian 
yang lainnya, mereka menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah 
dari kemungkaran, mendirikan shalat, melaksanakan zakat, 
menta’ati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang 
Allah akan memberi mereka Rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa dan Maha Bijaksana.” (At-Taubah:71) 

1. Melaksanakan Perintah Allah dan Memenuhi Panggilan-Nya 

Allah berfirman:  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ ç7ŠÉf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §= Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝà6‹ ÍŠøt ä† (   

“Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul 
apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan 
kepada kamu.” (Al-Anfal:24) 

Dari tugas-tugas dakwah dan keperluannya adalah berbuat kebaikan:  
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$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ö≅ yδ ö/ä3—9ßŠr& 4’ n?tã ;ο t≈ pgÏB /ä3Š ÉfΖè? ô⎯ÏiΒ A>#x‹tã 8Λ⎧ Ï9r& ∩⊇⊃∪   
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“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan 
suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang 
pedih?. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih 
baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.” (Ash-Shaff: 10-11) 

Melaksanakan seruan Allah yang pertama adalah: “Hayya ‘ala ash-
shalah” -mari melaksanakan shalat-, shalat adalah kunci setiap kebaikan. 
Hendaknya setiap orang dalam rumah, baik laki-laki maupun perempuan 
agar mengarahkan langkahnya ke tempat shalat. Hendaknya mereka 
mengucapkan berulang kali ketika hendak ke mesjid: “Ya Allah, 
masukkanlah cahaya dalam hatiku, masukkan cahaya dalam 
penglihatanku, masukkanlah cahaya dalam pendengarankan, letakkanlah 
cahaya di sebelah kananku, dan di sebelah kiriku, letakkanlah cahaya di 
atasku dan di bawahku, letakkanlah cahaya di belakangku, dan berilah aku 
cahaya”.31 

Allah berfirman:  

⎯tΒ uρ óΟ©9 È≅ yèøgs† ª!$# …çµ s9 #Y‘θçΡ $ yϑ sù …çµ s9 ⎯ÏΒ A‘θ œΡ ∩⊆⊃∪     

“Barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah 
dia mempunyai cahaya sedikitpun.” (An-Nur:40) 

Kepala keluarga tidak kendur dalam mengikuti dan mengingatkannya. 
Ibnu Abbas -Radhiyallahu Anhu- berkata:  

“Aku menginap di rumah bibiku Maimunah, lalu datanglah 
Rasulullah pada sore hari, bersabda beliau: “Apakah anak muda ini 
shalat?”, mereka menjawab: “Ya, kemudian ia berbaring”.32 

2. Saling Bekerjasama dalam Beribadah Kepada Allah 

Ini adalah tanda bukti keimanan dan pelaksanaan penghambaan 
(ubudiah) dalam keluarga, bahkan ini merupakan sarana dalam 
pencapaian dan peningkatan dalam beribadah. Dimana suami isteri saling 
bekerjasama dengan rasa cinta dan kasih sayang dalam beribadah kepada 
Allah, sehingga Rahmat Allah turun ke rumah. Sesuai dengan hadits 
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Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau sangat baik dan penyayang 
kepada kaum mukminin:  

“Semoga Allah memberi rahmat-Nya kepada seorang laki-laki yang 
shalat pada malam hari, kemudian ia membangunkan isterinya dan 
isterinya pun shalat. Jika isterinya menolak, ia siramkan air ke 
wajahnya. Semoga Allah memberikan Rahmat-Nya kepada 
perempuan yang bangun pada malam hari untuk shalat, lalu 
membangunkan suaminya, kemudian ia pun shalat. Jika suaminya 
menolak, ia siramkan air ke mukanya”33 

barangkali sang isteri menyiramkan ke muka suaminya wangi-wangian, 
cinta dan sayangnya. 

Kerjasama ini terus berlanjut pada setiap pekerjaan; baik dari membaca 
al-Qur’an, merenungi ciptaan-Nya, merasa diawasi oleh-Nya, merenungi 
keagungan ciptaan-Nya, memuji dan mengakui kekuasaan dan nikmat-
Nya. Syarat-syarat dalam melakukan itu semua adalah tekun dalam 
berbuat, memakmurkan bumi dan dakwah kepada Allah. 

Ingat-ingatlah 

- Berilah wangi-wangian pada rumah dengan cinta dan ibadah 

- Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya 

- Sayang kepada anak adalah petunjuk nabi shallallahu alaihi wa 
sallam 

- Tanamkanlah ajaran-ajaran islam pada anak kalian berdua 

- Seimbangkanlah antara kewajiban dakwah dan urusan 
rumahtangga 

- Memenuhi panggilan (Allah) adalah hal terpenting dalam mendidik 
diri kita dan anak-anak kita 
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Pelita Kelima: Para Wanita 
Mempunyai Hak yang Seimbang 

dengan Kewajibannya 

Allah berfirman:  

£⎯çλm; uρ ã≅ ÷WÏΒ “ Ï% ©!$# £⎯Íκö n= tã Å∃ρ á÷è pRùQ$$ Î/ 4   

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah:228). 

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:  

“Perempuan adalah pasangan kaum lelaki”.34 

Tetapi ada contoh dari lelaki yang memadamkan pelita ini dengan 
perilaku mereka yang buruk. 

Tidak Melaksanakan Tanggung Jawabnya 

Lelaki yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya di rumah, 
meninggalkan semua beban di pundak isterinya saja; ia mengerjakan 
semua urusan rumah dan anak-anak, dari mulai berpakaian, makan, 
kesehatan, pengajaran, sekolah, transportasi dan yang lainnya. Sedangkan 
sang suami hanya sibuk dengan pekerjaannya, ia lupa bahwa Allah tidak 
menciptakan burung dengan satu sayap tetapi dua sayap. Dan sayap 
rumahtangga adalah suami dan isteri, bukan salah satu dari keduanya saja. 

Kadang sang isteri telah berusaha dengan keras, tetapi kita temukan 
sang suami menghukumnya jika ia menemukan yang tidak sesuai dengan 
hatinya, ia berontak, mencela bahkan memukul dan ia lakukan itu kadang 
di depan anak-anaknya. Ini -berlindung kepada Allah- merupakan contoh 
yang paling buruk dari lelaki. Ia mengira bahwa kepatuhan isterinya 
adalah bentuk kemenangan dari kelelakiannya. Ia tidak sadar bahwa di 
bawah setiap abu terdapat api.  

Barangkali Allah mengujinya, diapun menderita karena anak-anaknya 
tidak berterima kasih kepadanya ketika mereka dewasa, sebagai 
pembalasannya untuk ibu mereka yang tersiksa dan bersabar. Maka dari 
itu bertaqwalah kepada Allah, hormatilah isteri dan hargailah usahanya. 
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Tidak Mengikut Sertakan Isteri dalam Kehidupannya 

Lelaki bertanggung jawab akan segala kebutuhan rumah tangga, yang 
kecil maupun yang besar. Tetapi ia menelantarkan isteri sebagai pasangan 
hidupnya. Ia tidak pernah mengutarakan dan mendiskusikan sesuatu 
kepadanya, tidak mengajaknya bermusyawarah, tidak pernah mendengar 
ucapannya. Dengan itu ia adalah orang yang aneh, tidak dikenali isterinya. 
Isterinya tidak pernah tahu akan kondisi dan pekerjaannya. Barangkali 
suatu saat isteri dikagetkan dengan berita kesuksesannya, keluasan 
pekerjaannya, atau kesulitan kondisinya, atau terganggu hubungannya, 
ketika isteri membolak-balik surat kabar. Walaupun isterinya mempunyai 
kedudukan yang tinggi dalam keilmuan dan kesadaran. 

Tidak Pernah Memuji Isterinya 

Laki-laki yang tidak pernah memuji pekerjaan isterinya atau 
mengomentari tingkah lakunya. Jika isteri hendak mendekatinya dengan 
melakukan sesuatu untuk menarik perhatiannya, ia mengkritik prilaku 
isterinya tersebut dan menghinanya serta menjadikan isteri merasa bahwa 
itu semua adalah kebodohan, bukan perhatiannya. 

Kikir 

Lelaki yang lalai memberi isteri yang meminta untuk kebutuhan rumah 
tangganya. Isterinya tersebut mempunyai harta, atau uang belanja, atau ia 
membeli, atau ikut dalam membeli sesuatu tetapi tidak tersedia. Perlakuan 
seperti itu tidak akan diterima kecuali oleh perempuan yang sabar dan 
bijak sekali. 

Kami nasehatkan kepada kepala rumah tangga untuk bermusyawarah 
dan memberikan nafkahnya dari rejeki Allah, sehingga hidup dapat 
berjalan dengan baik. Keduanya merupakan akhlak Islam, yang melekat 
dengan shalat. Allah berfirman tentang orang-orang mukmin:  

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ !#sŒÎ) ãΝåκu5$ |¹ r& Þ© øö t7ø9$# öΛèε tβρãÅÁ tG⊥ tƒ ∩⊂®∪     

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan 
zalim mereka membela diri.” (Asy-Syura:39) 

Bersikap Kasar 

Lelaki yang suaranya tinggi, kuat pangkal tenggorokannya, kata-
katanya keluar bertubi-tubi, ditakuti keluarganya, banyak mengkritik, 
banyak memberikan arahan, ingin menang sendiri, dia itu orang bijak yang 
mempunyai pendapat yang benar. Tidak senang dengan tingkah laku orang 
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lain, ia menolak dan menghalang-halangi mereka, sepertinya mereka itu 
lebih rendah dari dia, walaupun mereka itu lebih dari dirinya. Dia di 
rumahnya adalah tuan singa, tidak seorangpun berani menjawab, atau 
mengeluarkan pendapatnya kecuali setelah beberapa saat, dengan rasa 
ketakutan. Ia menakutkan isterinya, hingga menjadi pelayan yang penurut, 
yang selalu berkata: “Ya”. Ia adalah penguasa, ia tidak segan-segan untuk 
mengkritik isterinya di depan orang lain. 

Orang seperti ini, kami katakan kepadanya sabda Rasulullah: “Seburuk-
buruk manusia adalah yang membuat sempit keluarganya”, para sahabat 
bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana membuat sempit keluarga?, 
Rasulullah menjawab:  

“Jika lelaki itu masuk rumahnya, isterinya takut dan anaknya lari, 
jika ia keluar rumah, isterinya tertawa dan anggota keluarganya 
senang”35. 

Saudaraku, cara kasar ini tidak sesuai dengan tabiat lembut Rasulullah. 
Cara ini memadamkan pelita di rumah secara bertahap. Maka berlemah 
lembutlah karena sikap lembut itu jika masuk pada sesuatu, ia akan 
menghiasinya dan jika ia keluar darinya, maka ia akan menodainya. 

Ingat-ingatlah 

- Bekerjasamalah dengan isterimu 

- Ikut sertakan isterimu dalam urusanmu 

- Berilah keleluasaan bagi anggota keluargamu 

- Jadilah orang yang lembut 
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Pelita Keenam: Jangan Marah 

Wahai suami dan isteri, jika salah seorang dari kalian marah, maka ia 
telah dikuasai oleh syaitan dan menjadi pengikutnya. Apakah salah seorang 
dari kalian menjadi penolong syaitan atas yang lainnya?!. 

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:  

“Janganlah kalian menjadi penolong bagi syaitan atas saudara 
kalian”36.  

Dan Nabi juga bersabda:  

“Marah itu adalah bara api dalam jiwa anak Adam”.37  

Jika seseorang dari kalian marah, maka menyalalah api dalam dirinya, 
apakah kita hendak memadamkan api ini atau menambahnya lebih 
menyala?!. 

Kita tidak terburu-buru untuk memadamkan api kemarahan, kita 
mengabaikannya. Bagaimana jika seseorang menambah besar api 
kemarahan orang lain, untuk itu Abu Darda berkata kepada isterinya: “Jika 
kamu melihat saya telah marah, maka jadikanlah aku rela, jika aku 
melihatmu marah maka aku akan membuatmu rela”. 

Mintalah Tolong Kepada Allah 

Kami ingatkan untuk tidak membiarkan syaitan menyalakan api 
kemarahan dalam rumah, lalu ia bergembira dan menari-nari dengan 
kehancurannya. Maka rubahlah keadaan kita sekarang, air memadamkan 
api, maka berwudhulah dan shalatlah dua rakaat, kita meminta kerelaan 
orang yang marah hingga ia tenang dan rela. 

Air yang menenangkan itu adalah kata-kata yang baik (kalimat al-
thayyibah) dan meninggalkan perdebatan, karena berdebat itu melahirkan 
kebencian. Kami ingatkan, janganlah salah seorang dari kita lemah 
dihadapan syaitan lalu mentaatinya. Janganlah sebagian dari kita 
memalingkan sebagian yang lain dihadapan syaitan, sehingga 
memunculkan kemarahan. 

Hendaklah kita mengendalikan kapal kita, karena lautan syaitan itu 
sangat dalam. Oleh sebab itu, banyak sekali nasehat-nasehat Rasulullah 
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kepada sahabat: “Jangan marah”38, dan beliau selalu mengulang-ulang 
karena kemarahan itu menyatukan segala kejahatan dan mendekatkan 
pada kemurkaan Allah. Seseorang berkata kepada Rasulullah: 
“Tunjukkanlah aku suatu pekerjaan yang membuatku masuk surga?, 
Rasulullah menjawab:  

“Janganlah marah, maka surga menjadi milikmu”39. 

Maka orang yang marah, hendaknya menguasai dirinya dan 
mengucapkannya dengan tidak tergesa-gesa dan tenang: “kekuatan itu 
adalah bukan dengan kemenangan bergulat. Tetapi orang yang kuat adalah 
orang yang dapat menguasai dirinya saat marah”40. 

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda –dua orang laki-laki saling 
mencaci di hadapan beliau, menjadikan salah seorang dari keduanya 
marah dan memerah wajahnya sampai gerahamnya bergemeretak- : 

”Aku tahu kata-kata yang bila diucapkan maka hilang darinya apa 
yang dihadapinya, kalau ia mengucapkan: “A’udzubillahi minasy-
syaithan (Aku berlindung dari syaitan)”, maka hilanglah apa yang 
dihadapinya”.41  

Sikap tidak terburu-buru dengan memohon perlindungan, tenang dan 
meminta pertolongan Allah, akan menghilangkan kemarahan dan 
kejahatan yang mengikutinya. Rumah yang di dalamnya banyak terjadi 
perselisihan dan pertengkaran adalah rumah yang telah hilang 
kesuciannya. Rumah yang tidak ada ketenangan, kebaikan dan rahmat 
Allah dan menjadi sarangnya syaitan. Maka turunlah kepadanya laknat 
sebagai ganti rahmat, banyak terjadi sandungan permasalahan, tidak ada 
barakahnya. Ia menjadi seperti rumah laba-laba:  

¨β Î)uρ š∅ yδ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç6 ø9$# àM øŠt7s9 ÏNθ ç6 x6Ζyè ø9$# ( öθ s9 (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊆⊇∪     

“Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-
laba kalau mereka mengetahui.” (Al-Ankabut: 41) 

Hidup Dalam Kesengsaraan Sampai Istrinya Ridha 

Wahai istri tulislah hadits ini dengan tulisan yang bagus, bawalah 
kemana saja kamu pergi, tempelkan di tempat tidurmu, tanamkan dalam 
hatimu dan amalkanlah sehingga kamu mendapat keridhaan suamimu, 
hingga ia tidur bersamamu dengan keridhaannya, maka kamu akan masuk 
surga.  
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Ini adalah sologan wanita mukminin di surga, sologan perempuan yang 
ramah, yang selalu ramah pada suami dan keluarganya hingga 
kebahagiaan terpancar di wajah suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi 
wa Sallam bersabda: “Tidakkah kalian mau kuberitahukan tentang isteri-
isteri kalian di surga?” Kami menjawab: “Iya ya Rasulullah”, Nabi 
menjawab:  

“Setiap perempuan yang ramah dan banyak anaknya, jika dimarahi, 
atau disakiti, atau suaminya marah, ia berkata: ”Ini tanganku di atas 
tanganmu, aku tidak akan memakai celak mata hingga kamu 
ridha”.42 

Wahai ukhti, janganlah kamu akhirkan perdamaian dengan suamimu 
hingga pagi, karena kamu tidak tahu kapan akhir hidupmu. Apa yang akan 
terjadi, jika suamimu meninggal atau kamu meninggal dan suamimu dalam 
keadaan marah kepadamu. Kemana tempat kembalimu kelak? 

Keridhaan Itu Adalah Kenikmatan 

Kadang sebab kemarahan isteri adalah karena ia tidak rela dengan 
kehidupannya, tidak puas dengan nasib yang ditakdirkan oleh Allah 
kepadanya, selalu berperasaan bahwa ia lebih kurang dari yang lainnya, 
tidak setingkat dengan sebayanya. Hingga ia selalu mencari-cari alasan 
agar banyak permintaan terhadap suaminya, disamping ia selalu berusaha 
untuk membatasi suami dari keluarganya. 

Ketidak ridhaan itu adalah suatu petaka, ia akan selalu menganggap 
kecil setiap kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, setiap pemberian yang 
diberikan, setiap perkataan baik yang diucapkan. Barangkali isteri 
membicarakan itu semua kepada orang lain, mengadukan keburukan 
kondisinya dan menyebarkan ihwal suaminya yang tidak memenuhi hak 
rumah tangganya.  

Isteri tersebut tidak akan tinggal diam, ia selalu mengahalangi, 
memusuhi dan membatasi suaminya hingga suami kembali baik. Ketika 
hatimu bicara dengan ini semua, ingatlah wahai isteri sabda Rasulullah 
Shallallahu Alaihi wa Sallam:  

“Tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia, 
melainkan para wanita di surga berkata: janganlah kamu 
menyakitinya (suami), Allah akan membinasakanmu. Suami bagimu 
adalah seperti orang yang asing yang singgah, ia akan segera 
berpisah menuju kami”.43 

Diriwayatkan bahwa Ibrahim Alaihissalam melewati rumah putranya 
Ismail Alaihissalam. Ibrahim menanyakan keadaan Ismail pada isterinya. 

                                                      
42

 Diriwayatkan oleh Thabrani di dalam As-Shagir dan Al-Ausath. Bukhari berkata: “Di dalam 
hadits ini terdapat perawi yang haditsnya tidak shahih, sedangkan perawi-perawi yang lain sahih”. 

43
 Metode Nawabi dalam mendidik muslimah, Syaikh Ahmad Muhammad Abdul Khaliq 
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Sang isteri mengadu kepadanya tentang ketidakpuasannya. Lalu Ibrahim 
meninggalkan sepucuk surat untuk putranya agar ia merubah tangga 
pintunya atau mengganti isterinya dengan yang lain. Keridhaan itu adalah 
suatu kenikmatan. 

Mentaatinya Adalah Mentaati Allah 

Hindarilah untuk memperlakukan suami dengan bebas. Allah telah 
menjadikannya sebagai kepala rumah tangga dan pelindungmu. Maka 
berilah ia hak tanggungjawab yang besar akan rumah dan dirimu, hak 
untuk diaati walaupun kamu pangkatnya lebih tinggi. Karena itu adalah 
ketaatan kepada Allah, dengan rasa cinta dan kasih sayang yang 
bergantian. 

Gurauannya Adalah Kesungguhan                                                  

Seorang isteri menyukai kestabilan, menyukai suami yang mencintai 
dan memperhatikannya, merasakan bahwa ia adalah yang terbaik di dalam 
hidup suaminya, tidak ada seorangpun yang menandinginya. Suami baik 
dalam memperlakukannya, sologannya selalu:  

£⎯èδρ çÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 4   

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (An-Nisaa: 19) 

ia pun baik dalam mengarahkannya dengan rasa kasih. Isteri ketika melihat 
suami ridha dari pandangan dan senyumannya, maka ia sangat bahagia. 

Jika suami membicarakan tentang seseorang temannya yang berpikir 
untuk mencari isteri kedua, lalu ia juga mendukung pendapat temannya 
tersebut dan berterus terang bahwa iapun tidak keberatan untuk menikah 
lagi; maka isteri jangan menganggap ini hanyalah canda, suami dalam hal 
ini telah menebarkan benih kegelisahan dan ketidak stabilan dalam 
hatinya. Pada saat kondisi seperti itu, jauhilah gurauan. 

Jika masalahnya adalah sungguhan, maka suami hendaknya berterus 
terang dan mengenal tanggungjawabnya. Bukan berarti kita menghalangi 
akan apa yang dihalalkan oleh Allah, tetapi kita keberatan dengan 
penerapannya yang tidak baik, keburukan dalam menghitung akibat yang 
ditimbulkannya dan dalam mempertimbangkannya.  

Akan muncul ketidak stabilan dan permasalahan yang bertumpuk 
dengan isteri pertama dan kedua, yang tidak kuat untuk ditanggungnya. 
Barangkali ia kemudian memiliki putra-puteri dari keduanya, sehingga 
munculah perpecahan dan pertengkaran. Walaupun barangkali tidak 
terjadi, tetapi anak-anaklah dalam hal ini yang menjadi korban. 

Oleh sebab itu Allah melanjutkan ayatnya tentang poligami pada surat 
An-Nisa dengan firmannya: 
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“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (An-
Nisa:3) 

Ini adalah ajakan untuk berpikir secara rasional serta mempelajari 
permasalahan ini dari berbagai sudut pandang sebelum menjalankannya. 

Hindarilah Kata Ini  

Yaitu kata “talak”, yang diucapkannya tanpa memperhatikan akibat 
dan tanpa kesabaran. Kadang suami telah melangkah ke arah itu sebelum 
ia melangkah beberapa langkah sebelumnya; seperti belum 
memperlakukan isterinya dengan ma’ruf, belum mengayominya, belum 
saling berbagi cinta, belum menasehati, belum mengucilkannya, belum 
menghukumnya, tetapi ia langsung memotongnya.  

Lalu dikejutkan dengan permasalah-permasalahan yang tidak terhitung 
serta muncul pertentangan yang menyebabkan iri dan kemarahan. Hati 
masing-masing dipenuhi dengan kebencian dan tuduhan-tuduhan yang 
dipaksakan kepada yang lainnya. 

Masing-masing mencari pendukung yang membantunya dan 
memberinya senjata yang dapat menjatuhkan pihak lain. Kebanyakan yang 
terjadi setelah itu, mereka telah melampaui batas kehormatan dan keadilan 
setelah batas syar’i dan kemanusian hingga tidak ada lagi saling percaya 
dan betapa buruknya tindakan mereka. 

Dengan itu keluargapun pecah dan roboh, celah masyarakatpun makin 
meluas, syaitanlah yang mendapatkan hasilnya dengan racunnya yang 
efektif. Hal itu terjadi karena tanpa mempelajarinya dulu, karena sebab 
sepele, atau karena hakam (penengah) dari keluarga suami dan isteri 
memang tidak menginginkan perbaikan, atau memang tidak mau baikan, 
atau keduanya dalam puncak kemarahan dan kekalutan.  

Semua permasalahan dan pertentangan ini terjadi dan kita lengah atau 
lupa dengan firman Allah:  

88$ |¡øΒ Î* sù >∃ρ á÷è oÿ Ï3   

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf.” (Al-
Baqarah:229) 
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Ma’ruf (kebaikan) adalah di atas keadilan, keadilan adalah porosnya 
rumahtangga bahagia. Kalau keadilan telah tercapai, maka rumahpun 
tenang dan stabil. Bagaimana kalau ma’ruf tercapai?!. 

Kita juga lupa dengan firman Allah:  

÷ρ r& 7xƒ Îô£s? 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ 3 

“Atau menceraikan dengan cara yang baik (ihsan).” (Al-
Baqarah:229) 

Ihsan (cara yang baik) posisinya juga di atas keadilan, maka dengan itu 
kema’rufan yang ada di dalam rumah tangga akan menjadikannya stabil.  

Ihsan (cara yang baik) akan meringankan permasalahan juga 
melemahkan perbedaan-perbedaan, menjadikannya ada rasa saling 
memaafkan dan toleransi. Apalagi dengan adanya anak-anak yang akan 
menanggung semuanya dari gangguan kejiwaan, keterbelakangan 
hidup…dan lain-lain. 

Demi umurku, kalau kita memahami hikmah yang Allah berikan, 
dalam firman-Nya:  

#© |¤ yè sù β r& (#θ èδtõ3s? $ \↔ ø‹x© Ÿ≅ yèøgs† uρ ª!$# ÏµŠ Ïù #Zöyz #ZÏWŸ2 ∩⊇®∪     

“Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah 
menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa:19) 

Maka kita akan berhati-hati dalam bertindak, apalagi jika kita dalam 
awal pernikahan, sebelum mendapatkan momongan.  

Kehidupan baru ini, memang terasa aneh bagi kita. Masing-masing dari 
suami dan isteri telah mempunyai pola hidup tersendiri yang dibawanya ke 
dalam kehidupan yang baru, yang belum dikenalnya. Agar mengenal dan 
terbiasa dengan kehidupan baru itu, kita memerlukan waktu agar dapat 
melaluinya. Pada saat adaptasi itu muncul perilaku yang tidak normal, hal 
itu memerlukan kesabaran. 

Isteri Tidak Akan Dihormati Kecuali oleh Orang yang 
Terhormat 

Suami hendaknya bersabar, mengarahkan isterinya dengan kasih 
sayang dan berhati-hati hingga keadaannya menjadi baik, tanpa harus 
terburu-buru. Jauhkanlah dari menghinanya dengan perkataan atau 
tindakan. Seorang perempuan untuk lelaki adalah suatu amanat yang 
dititipkan Allah padanya.  

Ingatlah makna “qawwamah” adalah menjaga dan menyayangi. 
Ingatlah makna “derajat” yang Allah jadikan pada dirimu adalah derajat 
kemuliaan, maka hendaknya kamu memenuhinya dan jangan berpaling 
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dari yang kamu miliki. Inilah sesungguhnya makna seorang laki-laki yang 
baik dalam bertindak. Begitu juga bagi seorang isteri. 

Dalam hal ini, kita sampaikan kepada anak-anak kita yang belum 
menikah dan yang sudah menikah akan kesucian hubungan antara suami 
isteri, tanggungjawab dan tujuan dari pernikahan itu adalah perjanjian 
yang dalam dan berat (mitsaq ghalidh). 

Kemudian tanyalah diri kita, kenapa kita menikah? Apa yang telah kita 
putuskan? Apakah agamanya? Atau akalnya? Atau kita memutuskan 
karena nafsu?. Kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya semampu 
kita, hingga kita tahu betul saat kita berurusan dengan isteri bahwa kita 
sedang berurusan dengan seorang manusia bukan malaikat, ia dapat salah 
dan benar.  

Seorang yang berakal akan mempertimbangkan antara kebaikan dan 
keburukannya. Jika kebaikannya lebih dari keburukannya, ia akan 
memaafkan keburukannya. Inilah tabiat seorang muslim yang berakal, 
sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam:  

“Tidak akan lari darimu seorang mukmin dan mukminah, jika ia 
membenci salah satu akhlaknya, ia akan ridha dengan akhlaknya 
yang lain”.44 

Ingat-ingatlah 

- Jangan marah 

- Meninggalkan perdebatan dan kata-kata yang baik adalah air 
ketenteraman 

- Aku tidak akan memekai celak mata hingga kau rela denganku 

- Hindarilah sikap bebas 

- Janganlah kamu menguasai kebebasan isteri dengan perkawinan 
kedua 

- Hindarilah halal yang dibenci allah 

 

                                                      
44

 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya 
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Pelita Ketujuh: Surga Adalah 
Rumah Para Dermawan 

Kata “ghada.” (makanan), “dawa’.” (obat) dan “al-lisan.” (lisan) adalah 
roda kepemimpinan, dengarlah firman Allah: “Dan katakanlah kepada 
hamba-hambaku:  
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“Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik 
(benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan 
diantara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagi manusia”.(Al-Isra:53) 

alangkah baiknya perumpamaan yang disebutkan dalam Kitabullah: 
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 “Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan 
buahnya pada setiap musim dengan siizin Tuhannya.” (Ibrahim:24-
25) 

Nafkahkan dengan Kasih Sayangmu 

Kamu adalah kaya dengan apa yang kamu miliki dari perasaan sayang, 
maka berikanlah jangan kamu melarang mereka. Katakanlah kepada 
isterimu dengan sepenuh hati, keluarkanlah apa yang ada di hatimu, 
jangan jadikan isterimu merasa bahwa kamu orang yang kikir hati.  

Kalau kamu kikir dalam memberi maka jangan biarkan isterimu 
kehausan dengan air hatimu, kamu tidak memberinya minuman dari 
kedalaman hatimu, padahal ia melihat adanya air tetapi ia tidak mampu 
menggapainya karena kedalaman hatimu. Telah diriwayatkan oleh 
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perempuan yang paling bahagia, Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa 
Sallam: “Surga adalah rumahnya para dermawan”45. 

Wahai saudaraku, buatlah surgamu dengan mendermakan perkataan 
yang baik, pujian yang manis dan penuh perasaan. Perkataan yang baik 
adalah kehidupan hati dan jiwa perempuan. Janganlah kamu kikir untuk 
mengatakan kalimat yang baik, ia tidak akan berkurang darimu dan tidak 
akan menyulitkanmu. Dalam kalimat yang baik itu ada kehidupan hati dan 
jiwa, janganlah kamu mengundur-undurnya sehingga kesabarannya telah 
habis yang tandanya ia akan menolak pujianmu. 

Adalah kebaikan darimu jika kamu mengangkat semboyan Islam untuk 
membahagiakan orang lain, yang pertama-tama adalah untuk keluargamu, 
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: “Barangsiapa 
yang memberi kesenangan ke dalam rumah seorang muslim, Allah tidak 
rela pahala untuknya selain surga”46, dan diriwayatkan dari beliau: 
“Perbuatan yang paling disukai Allah setelah melaksanakan yang 
diwajibkan adalah memberi rasa senang kepada seorang muslim”.47 

Kata-kata baik yang saling diucapkan oleh suami isteri akan 
membawakan perasaan cinta yang tinggi dan perasaan yang sangat mulia, 
yang membawa kebahagiaan hidup suami isteri dan melarutkan setiap apa 
yang mengganggu kecerahan rumah. Rumahpun dipenuhi dengan cahaya 
saling memaafkan, toleransi, cinta, hati dan jiwa pun saling berpelukan. 

Ingat-ingatlah 

- Buatlah surgamu dengan mendermakan perkataan baik, pujian yang 
manis dengan sepenuh hati. 

- Berilah kesenangan pada isterimu dan anggota keluargamu, itu 
adalah pekerjaan yang paling dicintai setelah faraidh. 

 

                                                      
45

 Diriwayatkan oleh Ibnu Uday dalam Al-Kamil dengan sanad yang lemah. 
46

 Diriwayatkan oleh Ibnu Uday dalam Al-kamil dengan sanad yang lembah 
47

 Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Kabir 
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Penutup 

Rumah yang stabil dan bahagia, diterangi dengan tugasnya, kuat 
hubungan dengan Tuhannya, bahagia dengan nikmat keridhaan dan pujian 
Allah. Dengan itu ia adalah rumah yang saling berhubungan, saling 
memahami, saling membantu dan saling mengetahui jalannya. Langkahnya 
adalah langkah orang tenang dan yakin bahwa Allah selalu bersamanya, 
menyinari hidupnya, menghadang setiap rintangan dan melampaui segala 
krisis. 

Saya memohon kepada Allah, semoga saya bisa memenuhi harapan 
dalam menyampaikan dan menegaskan sebagian pelita petunjuk rumah, 
juga menambah kekuatan cahayanya. Sebagaimana saya memohon semoga 
rumah kita diridhai dan stabil, diberikan keharmonisan, perbaikan dan 
pengarahan akan segala tindakan, tingkah laku dan urusan kita, hingga ia 
menjadi rumah yang aman dan tenang. 

Segala puji bagi Allah pada awal dan akhir. Pernyataan terakhir kami 
bahwa segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat, semoga 
dicurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. 

 

 


