




Hendaknya niat dalam membangun rumah tangga karena
ibadah kepada Allah, menggapai kebahagiaan hidup, dan
menjaga kesucian diri agar seluruh aktivitas berumah tangga
dicatat sebagai amal saleh.

Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

َا ِلُكلِ  اْمرِ  َا اأَلْعَماُل ِِبلنِ يماِت، َوِإَّنم ََ ِإَّنم ئ ٍ َما ََو
“Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya dan
sesungguhnya setiap orang akan diberi balasan berdasarkan
apa yang ia niatkan.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Meluruskan Niat



تُوْنَكحُ :قَالَ َسلممَ وَ َعَلْيهِ للاُ َصلمىنمِب ِ الَعنِ َعْنهُ للاُ َرِضيَ ُهَريْوَرةَ َأِب َعنْ 
ينِ اتِ ِبذَ فَاْظَفرْ َوِلِديِنَهااِِلَاَوجََ َوِِلََسِبَهاِلَماِِلَاأِلَْرَبع ٍ اْلَمْرأَةُ  َيَداكَ َترَِبتْ الدِ 

Abu Hurairah Raḍiallāhu ‘Anhu meriwayatkan hadis bahwa
Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Wanita itu dinikahi
karena empat hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena
kecantikannya, karena agamanya maka pilihlah karena
agamanya niscaya engkau tidak akan rugi.” (HR. al-Bukhārī
dan Muslim)

Meluruskan Niat





Kewajiban utama yang terpenting dan terberat bagi seorang
suami dalam rumah tangga adalah menjaga agama istri dan
anaknya. Allah Subḥānahu Wa Ta’ālā berfirman:

َاالمِذينَ ََيأَيوَُّها َاآَمُن ََنرًاُكمْ َوَأْهِليأََْوُفَسُكمْ ُق
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kalian dan
keluarga kalian dari api nereka....” (QS. Al-Taḥrīm [66]: 6)

Melaksanakan Kewajiban



Seorang suami adalah pemimpin bahtera rumah tangga yang
bertanggung jawab atas istri dan anaknya. Allah Subḥānahu
Wa Ta’ālā berfirman:

َنَ الر َِجالُ  َماُم َااَوِبَِ بَوْعض ٍ َعَلىبَوْعَضُهمْ اّللمُ َفضملَ ِبَاالنِ َساءِ َعَلىقَو ََاِِلِمْ ِمنْ أََْوَفُق أَْم
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi bagi kaum wanita,
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)
telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (QS. Al-
Nisā’ [4]: 34)

Melaksanakan Kewajiban



Mu’awiyah Al-Qusyairi Raḍiallāhu ‘Anhu bertanya pada
Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam mengenai kewajiban
suami pada istri, lantas Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam
bersabda, “Engkau memberinya makan sebagaimana engkau
makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau
berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak
memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-
jelekkannya serta tidak memboikotnya selain di rumah” (HR.
Abu Dawud)

Melaksanakan Kewajiban



،ْبنِ الرمْْحَنِ َعْبدِ َعنْ  َصلمتِ ِإَذا:لممَ َوسَ َعَلْيهِ للاُ َصلمىللاِ لُ َرُسَ َقالَ :قَالَ َعَْف ٍ
:َِلَالَ ِقيَزْوَجَهاَوَأطَاَعتْ فَوْرَجَها،َوَحِفَظتْ َشْهَرَها،َوَصاَمتْ ََخَْسَها،اْلَمْرأَةُ 

ََابِ َأي ِ ِمنْ اْْلَنمةَ اْدُخِلي تِ ِشئْ اْْلَنمةِ أَبْو
Abdurrahman bin Auf Raḍiallāhu ‘Anhu meriwayatkan hadis
bahwa Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Jika
seorang istri menunaikan salat lima waktu, berpuasa pada
bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat pada
suaminya maka dikatakan kepadanya silahkan masuk surga
dari pintu mana saja yang kamu sukai.” (HR. Ahmad)

Melaksanakan Kewajiban



َلُ قَالَ قَالَ ُهَريْوَرةَ َأِب َعن ِإميَاَنً ُمْؤِمِنيَ الْ َأْكَملُ َوَسلممَ َعَلْيهِ اّللمُ َصلمىاّللمِ َرُس
ُخُلًقائِِهمْ لِِنَساِخَيارُُكمْ َوِخَيارُُكمْ ُخُلًقاَأْحَسنُوُهمْ 

Abu Hurairah Raḍiallāhu ‘Anhu meriwayatkan hadis bahwa
Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda, “Seorang
mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling
baik akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik
akhlaknya terhadap para istrinya.” (HR. al-Tirmidhī)

Berakhlak Baik



Allah Subḥānahu Wa Ta’ālā berfirman:

َاالمِذينَ ََيأَيوَُّها َاَوِإنْ فَاْحَذُروُهمْ َلُكمْ َعُدوًّاََلدُِكمْ َوأَوْ أَْزَواِجُكمْ ِمنْ ِإنم آَمُن تَوْعُف
َا َر  اّللمَ فَِإنم َوتَوْغِفُرواَوَتْصَفُح ِحيم  رَ َغُف

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara
istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi
kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kalian
maafkan, kalian santuni mereka, dan ampuni mereka maka
sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS.
al-Taghābun [64]: 14)

Memaafkan dan Mendoakan



Allah Subḥānahu Wa Ta’ālā berfirman:

 َْ َااْلَقْلبِ َغِليظَ َفظًّاُكْنتَ َوَل َِْلكَ نْ مِ ََلَْوَفضُّ ُهمْ فَاْعفُ َح َِلُمْ ْغِفرْ َواْستوَ َعنوْ
اأْلَْمرِ ِف َوَشاِوْرُهمْ 

“Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”
(QS. Ali Imran [3]: 159)

Memaafkan dan Mendoakan



Abu Hurairah Raḍiallāhu ‘Anhu meriwayatkan hadis bahwa
Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

ُكمْ  َاَوََل ثِ اِلَِْديَأْكَذبُ الظمنم َفِإنم َوالظمنم ِإَيم َاَوََل َاََتَسمسُ َوََل ََتَسمُس تَوَباَغُض
َا ِإْخََاَنً وَُكََُ

“Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk,
karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan.
Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain,
saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi,
dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang
bersaudara” (HR. al-Bukhārī)

Berbaik Sangka





Abu Hurairah Raḍiallāhu ‘Anhu meriwayatkan hadis bahwa
Nabi Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

َْاََتَاُدْوا ََتَابوُّ
“Hendaklah kalian saling memberi hadiah niscaya kalian saling
mencintai” (HR. al-Baihaqī dan al-Bukhārī dalam al-Adab
al-Mufrad)

Saling Memberi Hadiah



Rasulullah Ṣallallāhu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

َد ٍ،ود ٍ َودُ ُكلُّ اْلَنمِة؟ِف بِِنَساِئُكمُأخِبُُكمَأََلْ  أَولَيَهاإِ ُأِسيءَ أَوَغِضَبتِإَذاَوُل
ىَترضَ حَتم ِبُغمض ٍ ْكَتِحلُ أَ ََلْ َيِدَك،ِف َيِديَهِذه:قَاَلتَزوُجَها،َغِضبَ 

“Maukah kalian aku beritahu wanita di antara kalian yang
menjadi penghuni surga?! Setiap wanita yang penuh kasih
kepada suaminya, banyak keturunannya, jika dia marah, atau
suaminya marah kepadanya, dia berkata, 'Tanganku di
tanganmu, mataku tak dapat terpejam sebelum engkau ridha
kepadaku” (HR. al-Tabrānī)

Potret Romantisme Pasutri





Allah Ṣubhānahu Wa Ta’ālā berfirman:

َدَ يَوْعَلمُ َوَما﴿ ََ ِإَلم َربِ كَ ُجُن ﴾ُه
“Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara
Tuhanmu melainkan Dia sendiri” (QS. Al-Mudatsir
[74]: 31)
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