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PENGAJIAN JUMAT PETANG BA’DA MAGHRIB 

KAJIAN HADITS TEMATIK 
MASJID MARGO RAHAYU NAMBURAN KIDUL YOGYAKARTA 

Rumahku Adalah Surgaku 

ADA sebuah hadits yang sangat populer, yang berisi nasihat Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam kepada seorang sahabatnya yang menanyakan 
kepada beliau tentang makna: ‘keselamatan’.  

‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallâhu ‘anhu, sahabat Rasulullah shallallâhu 
‘alaihi wa sallam, bertanya: 

ْك »  :قَاَل  ؟انلََّجاةُ  َما ،الله  رَُسوَل  يَا ْمسه
َ
هَسانََك  َعلَيَْك  أ  َولْيََسْعَك  ،ل

يئَتهَك  ََعَ  َوابْكه  ،بَيْتَُك   «. َخطه
“Wahai Rasulullah apakah jalan menuju keselamatan itu? Beliau pun menjawab: 
Jagalah lisanmu, lapangkanlah rumahmu dan tangisilah kesalahanmu.” (Hadits 
Riwayat At-Tirmidzi dari, Sunan at-Tirmidziy, juz IV, hal. 605, hadits no. 2406; 
Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz IV, hal. 148, hadits no. 1732; 
Ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Kabîr, juz VII, hal. 499, hadits no. 8458; Al-Baihaqi, 
Syu’ab al-Îmân, juz II, hal. 238, hadits no. 74, dari ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani 
radhiyallâhu ‘anhu) 

Di dalam hadits tersebut terdapat tiga pesan penting Rasulullah shallallâhu 
‘alaihi wa sallam yang perlu diingat dan diamalkan oleh umat Nabi Muhammad 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Sebab amal-amal itulah yang oleh Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam dinyatakan ‘dapat’ menyelamatkan manusia, yaitu: 
(1) jagalah lisanmu; (2) lapangkanlah rumahmu; dan (3) tangisilah kesalahanmu. 

Pesan Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam yang pertama: “Jagalah 
lisanmu” pernah saya uraikan dalam kajian sebelumnya tentang: “Artipenting 
Menjaga Lisan.”  Dalam kesempatan ini akan saya uraikan mengenai pesan 
(kedua) Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam: “Lapangkan rumahmu.” Dan 
pesan ketiga, insyaallah akan saya uraikan dalam kesempatan berikutnya. 

Ungkapan “Lapangkanlah rumahmu” ( ََوْليََسْعَك بَْيتُك) merupakan ungkapan 

metaforis. Kata البيت (al-bait) yang digunakan dalam bahasa Arab mengandung 
dua makna, yaitu: (1) rumah dalam bentuk fisik, dan (2)  rumah dalam bentuk 
non-fisik. 

Rumah dalam pengertian pertama adalah rumah dalam bentuk fisik, yaitu: 
rumah yang tampak di mata kita yang terdiri atas bangunan-bangunan, yang 
tersusun dari batu, batu bata, semen, kayu, besi, dan lain-lain. Rumah dalam 
pengertian menjadi tempat tinggal, tempat menginap, tempat untuk beristirahat, 
dan tempat hidup sebuah keluarga. 
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Rumah dalam pengertian kedua, ialah: “rumah tangga,” yang di dalamnya 
hidup dan tinggal sebuah keluarga, yang terdiri atas suami dan isteri serta anak-
anak. Rumah tangga itu menjadi tempat untuk membina keluarga dan anggota-
anggotanya untuk menanamkan nilai-nilai moral (akhlak yang mulia) bagi semua 
anggota keluarganya 

Saya (penulis) berpendapat, bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah 
shallallâhu ‘alaihi wa sallam dalam pesannya itu, bukanlah rumah dalam bentuk 
fisik, tetapi rumah dalam bentuk rumah tangga sebagai tempat pembinaan 
keluarga dan anggota-anggotanya, agar anggota keluarganya itu kelak menjadi 
permata-permata bagi keluarga. 

Pengertian ini diambil didasarkan pada penggunaan kata “Lapangkanlah” 

 oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam. Rumah yang telah dimiliki (وليسعك)
oleh seseorang dalam bentuk fisik tidak perlu dilapangkan dan diluaskan bila 
sudah mencukupi kebutuhan kita. Sebab, rumah yang telah dibangun itu adalah 
sebuah bangunan yang sudah dirancang untuk kepentingan kita, yang tidak perlu 
dilapangkan lagi bila telah dirasa cukup. 

Kalau begitu, apa yang dimaksud oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 
sallam dalam pesannya itu “Lapangkanlah rumahmu untuk dirimu.” Karena 
ungkapan itu merupakan ungkapan metaforis (majazi), harus dimaknai dalam 
pengertian yang realistik. Yang dimaksud oleh Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 
sallam dalam pesannya itu adalah “Binalah rumah tanggamu,” “Jagalah rumah 
tanggamu,” dan “Jadikanlah rumah tanggamu (menjadi) rumah tangga yang 
tenang (sakînah).” 

Ungkapan ini sama dengan ungkapan yang berbunyi: “Lapangkan 
dadamu.” Dalam realitas kehidupan, kita tidak perlu ‘repot-repot’ melapangkan 
dada kita secara fisik, seandainya secara fisik, ‘kita’ telah memiliki dada yang 
ideal. Tetapi, yang dimaksud adalah: “Sabarlah dalam menghadapi semua ujian 
dan cobaan.” 

Mengapa Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa sallam berpesan demikian? Kita 
tahu, bahwa rumah tangga adalah tempat yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia. Rumah tangga adalah tempat pembinaan keluarga, tempat membina 
anak-anak dan menjadi tempat pendidikan pertama bagi anak-anak. Orang tua di 
dalam rumah tangga memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan 
fisik dan pendidikan anak-anaknya. 

Kalau engkau mau aman, dan selamat, maka tenangkanlah dan 
stabilkanlah rumah tanggamu dan keluargamu. Dengan begitu, engkau dapat 
melaksanakan tugasmu membina anak-anakmu dan anggota keluargamu dengan 
pendidikan yang baik dan akhlak yang mulia. Anak-anakmu kelak menjadi 
generasi yang menggantikanmu di masanya nanti. Semua keluarga berharap agar 
anak-anak dari setiap keluarga menjadi generasi yang hebat, dan menjadi qurrata 
“ayn (permata hati), tidak hanya bagi kedua orang tua, tetapi juga oleh keluarga 
dan masyarakat. Kehebatan anakmu nanti tergantung dari kehebatanmu dalam 
membina mereka sekarang. 

Ingatlah pesan moral para ulama dalam gagasan mereka tentang 

pembentukan ‘keluarga sakînah’: جنتي بيتي  (baitî jannatî). Artinya: Rumahku 
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adalah surgaku. Jadikanlah rumahmu surga bagimu, surga bagi suamimu, surga 
bagi isterimu, surga bagi anak-anakmu, dan surga bagi keluargamu. Rumah yang 
menjadi surga adalah rumah yang di dalamnya hidup suatu keluarga yang 
sakînah (tenang dan damai) yang penuh dengan cinta, kasih, dan sayang di 
antara mereka. Jangan menjadikan rumah tanggamu neraka bagi suamimu, 
neraka bagi isterimu, neraka bagi anak-anakmu, dan neraka bagi keluargamu. 

Upayakan seluruh anggota keluarga berusaha menjadikan rumah sebagai tempat 

terbaik untuk pulang, tempat ternyaman untuk menumbuhkan kasih sayang serta 

ruang hidup terindah layaknya surga. 

Mulailah dari hal-hal yang paling sederhana untuk berbagi cinta-kasih. Agar 

kita bisa mendapatkan yang terbaik dari rumah kita, di mana dan kapan pun kita 

berada. 

Semoga kita mampu menstabilkan dan mengamankan rumah tangga kita, 
agar kita aman dan mampu menciptakan rumah tangga sakînah, yang menjadi 
‘surga’, bukan rumah tangga yang menjadi ‘neraka’ bagi sebagian dan – apalagi 
seluruh – anggota keluarga. Âmîn, Yâ Rabbal ‘Âlamîn. 

 Walâhu a’lamu bish-shawâb. 

 

Yogyakarta, 18 September 2019 

 


