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TERIMAKASIH,  

WAHAI ISTERIKU … 

Berikut ini adalah sebuah goresan 

tinta seorang suami untuk isterinya yang 

tercinta. Sebuah untaian kata-kata mutiara 

seorang suami kepada isterinya berupa puisi 

sederhana, namun bersumberkan dari nash-

nash dalil dari Al-Qur’anul Karim dan As-

Sunnah As-Shahihah. Semoga dengan 

untaian kata yang ada dalam puisi ini dapat 

memberikan hembusan angin segar kepada 

para isteri yang akan menguatkan rasa cinta 

dan kasih sayangnya kepada suaminya. 

Sehingga jalinan ikatan cinta antara suami 

dan isterinya dapat terus langgeng sampai 

ke Surga … 
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TERIMAKASIH,  

WAHAI ISTERIKU … 

 

 

MOTIVASIKU MEMILIHMU … 

Wahai isteriku … 

Aku memilihmu setelah aku 

memohon pilihkan kepada Rabb yang 

telah menciptakanku. Dan Rabb-ku 

melapangkan dadaku untuk 

memilihmu
1
 … 
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Wahai isteriku … 

Aku memilihmu karena aku berharap 

engkau adalah seorang yang 

penyayang terhadap anak-anakku,
2
 

maka sayangilah mereka … 

 

Wahai isteriku … 

Aku menikahimu karena motivasi 

agama yang ada padamu
3
 … 
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Wahai isteriku … 

Aku menikahimu, karena aku ingin 

menyempurnakan agamaku
4
 … 

 

Wahai isteriku … 

Aku menikahimu, karena aku ingin 

menjaga kehormatanku
5
 … 
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TERIMAKASIHKU KEPADAMU … 

Wahai isteriku … 

Kehadiranmu di sisiku telah 

menundukkan syahwaku
6
 ... 

 

Wahai isteriku … 

Engkau adalah wanita yang telah 

berjasa menyiapkan makananku, 

merapikan pakaianku, dan menyusui 

anak-anakku.
7
 Dan hendaklah engkau 

tetap bersabarlah dalam menyusui
8
 

dan membesarkan anak-anakku, 
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karena mereka haus akan belaian 

lembut kasih sayangmu ... 

 

Wahai isteriku … 

Aku akan berupaya untuk senantiasa 

memberikan maaf dan udzur terhadap 

kesalahan dan kekuranganmu,
9
 karena 

aku yakin bahwa engkau adalah 

manusia yang bisa berbuat salah dan 

khilaf ... 
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MAAFKANLAH AKU … 

Wahai isteriku … 

Maafkanlah aku jika aku kurang di 

dalam memberikan nafkah kepadamu. 

Karena sesungguhnya Rabb-ku tidak 

membebaniku, kecuali sekedar 

kemampuan yang diberikan 

kepadaku
10

 ... 
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Wahai isteriku … 

Maafkanlah dan maklumilah aku 

ketika aku sedang marah, karena 

demikianlah cara agar kita senantiasa 

terus bersatu
11

 ... 

Wahai isteriku … 

Maafkanlah aku jika aku lebih 

mendahulukan tuntutan cinta Allah 

dan Rasul-Nya, karena kecintaanku 

kepada Keduanya melebihi dari 

semua kecintaan kepada selain dari 

Keduanya
12

 ... 
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WASIATKU KEPADAMU … 

Wahai isteriku … 

Jagalah shalatmu yang lima waktu, 

lakukanlah shalatmu tepat pada 

waktunya dan sempurnakanlah 

kekhusyu‟annya, karena ia 

merupakan hak Rabb-mu atas 

dirimu
13

 ... 
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Wahai isteriku … 

Lunasilah hutang-hutang puasamu, 

karena sesungguhnya seorang tidak 

mengetahui kapan Malaikat maut 

akan menjemputnya
14

 ... 

 

Wahai isteriku … 

Jagalah kehormatanmu, karena ia 

merupakan mutiara termahal bagimu 

dan menjaganya merupakan perintah 

dari Rabb yang telah 

menciptakanmu
15

 ... 
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Wahai isteriku … 

Bersabarlah dalam mentaati perintah-

perintahku, karena dengan mentaati 

perintahku merupakan sarana bagimu 

untuk masuk ke dalam Surga
16

 ... 

 

Wahai isteriku … 

Tetaplah berada di dalam rumahku 

dan janganlah engkau keluar darinya 

kecuali setelah engkau meminta izin 

dariku,
17

 karena rumah merupakan 

benteng terbaik bagimu ... 
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Wahai isteriku … 

Berhiaslah untuk diriku karena 

dengan demikian menunjukkan 

bahwa engkau adalah wanita yang 

terpuji
18

 dan janganlah engkau 

berhias untuk orang lain selainku
19

 ... 

 

Wahai isteriku … 

Bantulah aku dalam menyelesaikan 

urusan-urusanku, sehingga aku 

memiliki waktu luang untuk urusan 

akhiratku
20

 ... 
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Wahai isteriku … 

Janganlah ucapan dan perbuatanmu 

menyinggung perasaanku, karena 

sifat bidadari Surga adalah wanita 

yang tidak menyakiti hati suaminya
21

 

... 

 

Wahai isteriku … 

Janganlah engkau melunakkan 

suaramu di hadapan laki-laki lain 

yang bukan mahram bagimu, agar 

tidak membuka pintu-pintu fitnah
22

 ... 
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Wahai isteriku … 

Senantiasa bersabarlah untuk duduk 

di majelis ilmu bersamaku, karena 

aku berkewajiban untuk 

menyelamatkanmu dari jurang api 

Neraka.
23

 Dan dengan ilmu kita akan 

dimudahkan untuk melangkah 

menuju Surga-Nya
24

 ... 
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1
 Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi a, 

dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin 

‟Abdillah p, ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

َّم أََحُدُكّْم ِثبْْلَْمِس َفْلَيْسَكْع َزْكَعَزْيِه ِمْه َغْيِس  ٌَ ِإَذا 
 اْاَ ِسْ َ خِ 

 

“Apabila salah seorang diantara kalian ragu dalam 

suatu urusan, maka hendaklah ia melaksanakan 

(Shalat Istikharah; shalat memohon pilihan kepada 

Allah q) dua raka’at di luar shalat fardhu.”  

(HR. Bukhari Juz 1 : 1109) 

 
2 Diriwayatkan dari Ma‟qal bin Yasar y ia berkata, 

Nabi a bersabda; 

 

ْ  ُمَ بِاسٌر ِثُ ُّم اْْلَُمّمَ 
َ  َفِ وِّنِ ُْ اُ َُ َ  اْا َْ  ُ َُ ُ ُا اْا ََ  .َرَص

 

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, 

karena aku ingin membanggakan (jumlah) kalian 

dari umat-umat (nabi terdahulu).”  

(HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan 

sanad yang shahih dan Abu Dawud : 2050, lafazh 
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ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 2940) 

 
3
 Hal ini sebagaimana petunjuk Rasulullah a dalam 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

ب  ٍَ َ َمبِا ََ ب  ٍَ ِاَحَعِج ََ ب  ٍَ رُْىَ ُح اْاَمْسأَُح ِْلَْزَثٍع ِاَمبِا
ب َفبْاَ ْس ِثَراِد ااَدْ ِه َرِسَثْذ َ َدااَ  ٍَ ِاِدْ ِى ََ. 

 

“Wanita dinikahi karena empat hal, (yaitu); (karena) 

harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. 

Pillihlah wanita yang (taat) beragama, (niscaya) 

engkau akan berbahagia.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4802 dan 

Muslim Juz 2 : 1466, lafazh ini milik keduanya) 

 
4 Rasulullah a bersabda; 

 

ْ ِه َفْلَيَزِق اَّلَلَ  َج اْاَعْجُد َفَقِد اْظَزْ َمَل ِوْصَف اادِّنِ ََ ِإَذا َرَص
 ِفْيَمب َثِقَ  
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“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh 

ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. 

Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam 

menjaga sisa(nya).”  

(HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Ash-Silsilah  

Ash-Shahihah Juz 2 : 625) 

 
5 Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari dari 

„Abdullah bin Mas‟ud y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

جْ ِمْىُ ّمْ َ ب َمْعَشَس ااَشَجبِة َمِه اْظَزَطبَع  ََ   اْاَجبَاَح َفْلَيَزَص
أَْحَصُه ِاْلَ ْسجِ  ََ ًُ أََغ ُّض ِاْلَجَصِس  َمْه َاّْم َ ْعَزِطْع َفِ وَ ََ  

َ باٌر  َِ  ًُ ًُ َا ِ  َفِ وَ ُْ ًِ ِثباَص  .َفَعَلْي
 

”Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian 

yang telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah 

ia (segera) menikah. Karena itu lebih menundukkan 

pandangan dan lebih menjaga kemaluan. 

Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia 

berpuasa karena itu adalah pelindung baginya.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan 

Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik keduanya) 
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6
 Karena fitrah seorang laki-laki adalah suka kepada 

wanita. Sebagaimana firman Allah q; 

 

َعباِ  اِد ِمَه ااىِّنِ َُ ٍَ  ُش ِّنَِه ِالىَبِض ُحتُّض ااَش

 

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia (laki-

laki) kecintaan (syahwat) kepada wanita.”  

(QS. Ali-‘Imran : 14) 

Umar bin Khaththab y pernah berkata; 

 

ب َعِه اْاَحَساِ   ٍَ َ ْعُ ُه َقْلِجْ  ِث ََ
 

“(Isteriku) adalah seorang yang telah 

menenteramkan hatiku dari perbuatan yang haram.”  

(Al-Kaba’ir) 

 
7
 Hal ini sebagaiman perkataan Umar bin Khaththab 

y; 

 

ب َ َجبَاخٌر ِاَطَعبِمْ   ٍَ ، َغَعبَاخٌر ِاِ َيبِثْ  ، ُاَجبَشحٌر ِاُ ْجِصْ  ، ِإوَ
َاِدْ   َُ  ُمْسِ َعخٌر ِا
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“Sesungguhnya (isteriku) adalah seorang yang 

menyiapkan makanan bagiku, membuatkan roti 

untukku, mencucikan pakaianku, dan ia telah 

menyusui anakku.” (Al-Kaba’ir) 

 
8 Wanita yang tidak bersedia untuk menyusui anak-

anaknya, maka diancam dengan hadits Rasulullah a 

yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili y, 

yang mengkisahkan tentang mimpi Rasulullah a, 

diantaranya beliau bersabda; 

 

َه اْاَحَيبُد  ٍُ ُش َاْدَ  ٍَ اَُّم اْوَطَلَق ِثْ  َفِ َذا أََوب ِثِىَعبٍا َرْى
ُ َ اِ  ٌَ ُ َ ِا َفَقبَا  ٌَ َه  َفُقْلُذ َمب َثبُا  ٌُ  َ َ َْ َ ْمَىْعَه أَ

هَ  ٍُ  أَْاَجبَو

 

“Kemudian ia membawaku pergi. Tiba-tiba aku 

melihat kaum wanita yang buah dadanya digigit 

ular. Maka aku bertanya, “Mengapa mereka?” Ia 

menjawab, “Mereka adalah para wanita yang 

menghalangi anak-anak mereka dari air susu 

mereka.”  

(HR. Hakim Juz 2 : 2837. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut 

Targhib wat Tarhib Juz 2 : 2393) 
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9 Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ب  ٍَ ب ُاُلًقب َزِ َى ِمْى ٍَ َ  َ ْ َسْا َمْ ِمهٌر َمْ ِمَىًخ ِإْن َكِسَي ِمْى
  َاسَ 

 

”Janganlah seorang mukmin membenci seorang 

mukminah. Jika ia membenci salah satu 

perangainya, niscaya ia akan menyukai perangai 

yang lainnya.” (HR. Muslim Juz 2 : 1469) 

 
10

 Allah q berfirman; 

 

ًُ َفْلُيْىِ ْق  ًِ ِزْشُق َمْه ُقِدَز َعَلْي ََ  ًِ َْ َظَعٍخ ِمْه َظَعِز ِاُيْىِ ْق ُذ
ب َظَيْجَعُل  ٌَ ِمَمب  َربُي اَّلَلُ َ   َُ لِّنُِف اَّلَلُ َوْ ًعب ِإَ  َمب  َرب

 .اَّلَلُ َثْعَد ُعْعٍس  ُْعًسا

 

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuannya. Dan orang yang 

disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah 

dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang, 
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melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan 

kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan 

sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq : 7) 

 
11

 Abu Darda‟ y pernah berkata kepada isterinya; 

”Jika engkau melihatku marah, maka maklumilah 

aku. Dan jika aku melihatmu marah, maka aku akan 

memaklumimu. Jika tidak demikian, maka kita tidak 

akan dapat hidup bersama.” 

 
12

 Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, dari Nabi a 

beliau bersabda; 

 

ْ َمبنِ  َح اْاِ ََ َ َد َحَ  ََ  ًِ َذَكَس – َاَ سٌر َمْه ُكَه ِفْي ََ
ب ٍَ َمب:ِمْى ٌُ ا َُ ًِ ِمَمب ِظ ًُ أََحَت ِإَاْي اُ ُْ َزُظ ََ َن اَّلَلُ  ُْ   أَْن َ ُ 

 

“(Ada) tiga hal yang barangsiapa memilikinya di 

dalam dirinya, maka ia akan menemukan manisnya 

iman, –di antaranya adalah;- Allah dan Rasul-Nya 

lebih ia cintai daripada selain Keduanya.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 16,  

lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 43) 
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13

 Sebagaimana hadits dari Muadz y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ًِ َشْيًئب  ا ِث ُْ َ   ُْشِسُك ََ ُي  َْ َحقُّض اَّلَلِ َعَلى اْاِعَجبِ  أَْن َ ْعُجُد
 ًِ َة َمْه َ   ُْشِسُا ِث َحقُّض اْاِعَجبِ  َعَلى اَّلَلِ أَْن َ   َُعرِّنِ ََ

َشْيًئب  
 

“Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-

Nya ialah supaya mereka beribadah kepada-Nya 

saja dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepada-

Nya; sedangkan hak para hamba yang pasti 

dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan 

menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun 

kepada-Nya.” (HR. Bukhari Juz 3 : 2701 dan 

Muslim Juz 1 : 30) 

 
14

 Sebagaimana Firman Allah q; 

 

َمب َرْدِزْ  َوْ طٌر  ََ َمب َرْدِزْ  َوْ طٌر َمبَذا َرْ ِعُت َغًدا  ََ
ُد ِإَن اَّلَلَ َعِلْيّمٌر َاِجْيسٌر  ُْ  ِث َ ِّنِ أَْزٍ  َرُم

 



- 25 - 

                                                                        
“Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui 

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. 

Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui 

di bumi mana ia akan meninggal dunia. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” (QS. Luqman : 34) 

 
15 Allah q berfirman; 

  

 َفباَصبِاَحبُد َقبِوَزبدٌر َحبِفَ بدٌر ِاْلَ ْيِت ِثَمب َحِ َ  اَّلَلُ 

 

“Wanita yang shalihah, (ialah yang) taat kepada 

Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak 

ada, karena Allah telah memelihara (mereka).”  

(QS. An-Nisa’ : 34) 

 
16 Sebagaimana diriwayatkan dari „Abdurrahman bin 

„Auf y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َحِ َ ْذ  ََ ب  ٌَ َس ٍْ َصبَمْذ َش ََ ب  ٍَ ِإَذا َصَلِذ اْاَمْسأَُح َاْمَع
ب ٍَ ب ِقْيَل َا ٍَ  َ َْ أََ بَعْذ َش ََ ب  ٍَ اُْ ُاِلْ  اْاَجىََخ ِمْه :  َفْسَ 

اِة اْاَجىَِخ ِشْئِذ  َُ  .أَ ِّنِ أَْث
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“Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima 

(waktu), berpuasa di bulan (Ramadhan), menjaga 

kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan 

kepadanya (kelak pada Hari Kiamat), “Masuklah ke 

dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau 

kehendaki.”  

(HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 660) 

 
17 Allah q berfirman; 

 

َقْسنَ  ِرُ هَ  ََ ُْ  ِفْ  ثُُي

 

“Dan hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap di 

rumah kalian.” (QS. Al-Ahzab : 33) 

 
18 Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadits 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

َعبِا  َظَلَّم أَ ُّض ااىِّنِ ََ  ًِ ِا اَّلَلِ َصَلى اَّلَلُ َعَلْي ُْ ِقْيَل ِاَسُظ
ب– َاْيسٌر َقبَا  ٍَ َذَكَس ِمْى ُي ِإَذا َوَ سَ :ََ   اَاَِزْ  َرُعسُّض

 

“Ditanyakan kepada Rasulullah a, “Siapakah isteri 

yang baik itu?” Beliau menjawab, –di antaranya 
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adalah;- “Yang menyenangkan (suami)nya ketika ia 

memandang(nya).”  

(Ahmad dan Nasa’i Juz 6 : 3231. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5  

dalam Irwa’ul Ghalil : 1786) 

 
19 Allah q berfirman; 

 

ِلَيِخ اْْلََُاى ٌِ َج اْاَجب َ  َرَجَسْ َه َرَجسُّض ََ 

 

“Dan janganlah kalian bertabarruj (berhias seperti) 

berhiasnya orang-orang jahiliyah yang dahulu.”  

(QS. Al-Ahzab : 33) 
 
20 Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani 5; 

“Isteri yang shalihah itu bukan yang tenggelam 

dalam (urusan) dunia, tetapi ia meluangkanmu untuk 

(urusan) akhirat.” (Al-Ihya’, 4/699) 

 
21 Rasulullah a bersabda; 

ُ  َعَلى  َْ َ  اْاَعُ  ُْ اُ َُ َ  اْا َْ  ُ َُ ِل اْاَجىَِخ اْا ٌْ ِوَعبُؤُكّْم ِمْه أَ
ب ِفْ   ٌَ ب ااَِزْ  ِإَذا َغِ َت َ بَاْد َحَزى َرَ َع َ َد ٍَ  ِ َْ َش

ُا َ  أَُذُق ُغْمً ب َحَزى َرْسَ ى ُْ َرُق ََ ب  ٍَ  ِ َْ  َ ِد َش
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“Isteri-isteri kalian yang termasuk penghuni Surga 

adalah yang penuh kasih sayang, yang subur, dan 

yang segera kembali kepada suaminya. Jika 

(suaminya) marah, ia (segera) datang (kepada 

suaminya) hingga ia meletakkan tangannya di 

tangan suaminya, dan ia berkata, “Aku tidak akan 

tidur sampai engkau ridha (kepadaku).”  

(HR. Daraquthni. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah  

Ash-Shahihah Juz 1 : 287) 

 
22

 Hal sebagaimamana firman Allah q; 

 

ًِ َمَس ٌر  ِا َفَيْطَمَع ااَِرْ  ِفْ  َقْلِج ُْ َفَ  َرْ َ ْعَه ِثبْاَق
ًفب َْ ً  َمْعُس ُْ ُقْلَه َق ََ. 

 

“Maka janganlah kalian melunakkan ucapan (dalam 

berbicara) sehingga berkeinginanlah orang yang 

ada penyakit dalam hatinya, dan berbicaralah 

dengan perkataan yang baik.” (QS. Al-Ahzab : 32) 
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23 Allah q berfirman; 

 

ِلْيُ ّْم َوبًزا ٌْ أَ ََ ا أَْوُ َعُ ّْم  ُْ ا ُق ُْ ب ااَِرْ َه  َمىُ ٍَ  َ ب أَ ُّض

 

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri 

kalian dan keluarga kalian dari api Neraka.”  

(QS. At-Tahrim : 6) 

„Ali y ketika menafsirkan ayat ini, ia mengatakan; 

 

ّمْ  ٌُ ُْ ُم َعلِّنِ ََ ّْم  ٌُ ُْ ثُ  أَ ِّنِ

“Ajarkanlah adab kepada mereka dan ajarkanlah 

(ilmu agama) kepada mereka.” 

(Tafsirul Qur’anil ‘Azhim) 

 
24

 Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًِ ًُ ِث َل اَّلَلُ َا ٍَ ًِ ِعْلًمب َظ َمْه َظَلَك َ ِسْ ًقب َ ْلَزِمُط ِفْي
 َ ِسْ ًقب ِإَاى اْاَجىَخِ 

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut 

ilmu, (maka) Allah akan memudahkan baginya 

dengan (ilmu) tersebut jalan menuju Surga.”  

(HR. Muslim Juz 4 : 2699) 


