
 Sahabatku, pernahkah kita 
merenungi nikmat yang telah Allah 
SWT berikan kepada kita? semenjak 
kita dilahirkan atau bahkan semenjak 
terbentuknya segumpal darah di perut 
ibunda kita hingga detik ini. 

 Allah SWT dengan kasih dan 
rahmat-Nya tiada henti-hentinya 
mencurahkan nikmatNya kepada kita. 
Baik nikmat yang pernah dan selalu 
kita pinta atau yang tidak pernah kita 
pinta. 

 Akan tetapi kenapa semakin 
hari kita terus merasakan kekurangan. 
Padahal jika kita melihat baju yang kita 
kenakan, makanan yang kita makan 
saat ini, semua jauh lebih baik jika kita 
banding dengan masa-masa yang lalu. 

 Dahulu orang tidak merasa 
malu mengenakan baju yang bertambal 
atau makan hanya dengan ikan asin 
atau telor dadar yang kadang dicampur 
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dengan tepung untuk bisa dibagi 
dengan saudara yang lainnya. 

 Kendaraan hanya delman atau 
sepeda engkol, namun justru yang 
demikian itu amat terasa sekali bahwa 
itu adalah nikmat besar dari Allah 
SWT. 

 Akan tetapi kenapa disaat 
kemudahan diberikan oleh Allah SWT, 
beraneka ragam makanan masuk ke 
perut dan kendaraan yang bermacam-
macam bisa kita nikmati. Yang  ada 
adalah justru “merasa kurang”. 
Jangankan bersyukur, menyadari kalau 
itu adalah nikmat saja belum bisa.
 
 Jika benar hal ini terjadi, 
maka ada sesuatu yang rusak dalam 
program hati kita, yaitu adanya “virus 
ketamakan” yang akan menjadikan 
kita kebal nikmat hingga tidak bisa 
bersyukur walaupun Allah SWT telah 
memberi kita banyak nikmat. Virus 
yang akan menjadikan orang kaya 
seperti tidak punya apa-apa. Virus 
yang merusak kinerja hati kita. 

KERAKUSAN ADALAH 
KEFAKIRAN YANG TERSEMBUNYI
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 Sahabatku, kalau kita teliti 
dengan hati ternyata ada tiga hal yang 
menyebabkan virus tersebut masuk 
ke hati kita. Yaitu pertama: Kurang 
merenungi nikmat yang dianugerahkan 
oleh Allah SWT. Maka yang tidak 
merenungi nikmat Alah SWT tidak akan 
bisa mengagungkan nikmat tersebut, 
dan yang tidak bisa mengagungkan 
nikmat tidak akan bisa mensyukurinya. 

 Kedua: Selalu melihat kepada 
orang yang diberi kelebihan oleh 
Allah SWT dalam urusan dunia. Hal ini 
amatlah mempengaruhi ketamakan 
hati kita, sehingga dengan berbagai 
cara mencari alasan untuk menjadikan 
dirinya butuh kepada hal-hal yang 
sebenarnya tidak dibutuhkannya. 

 Ketiga: Adalah adanya 
kesombongan yang telah menjadikan 
seseorang gengsi dalam melakukan 
kesederhanaan. Ingin selalu dilihat 
dan diperhatikan adalah oleh orang 
lain dengan segala kelebihan, baik 
dalam pekerjaan, cara berpakain, 
makanan, minuman, tempat tinggal 
dan kendaraannya.

 Padahal jika kita semua 
kembali kepada kesederhanaan dan 
ketawadhuan yang diajarkan oleh 
Rasulullah SAW, maka tidaklah kita 
akan tersiksa dengan gengsi dan gaya 
hidup. Dan jika kita mendahulukan 
yang halal dan di ridhohi oleh Allah 
SWT, maka tidaklah kita akan tersiksa 
dengan kesederhanaan dalam hidup 
kita. 

 Sungguh jika kesadaran ini 
telah ada di hati kita, maka menjadi 

tukang becak dan tukang kebun jauh 
lebih mulia dari seorang direktur yang 
korup. Menjadi tukang batu jauh lebih 
mulya dari seorang ustadz yang menjual  
agamanya demi dunia. Menjadi pekerja 
yang jujur jauh lebih mulya dari 
seorang saudagar yang curang. Dan 
pergi ke sawah jauh lebih mulya walau 
tersengat panasnya matahari daripada 
bekerja di ruang ber-AC akan tetapi 
dimurkai oleh Allah SWT. 

 Begitu juga, jika menjadi 
orang kaya, menjadilah orang kaya 
yang diridhoi oleh Allah SWT, karena 
kaya yang tidak tamak. Menjadi 
ustadz yang mulia di hadapan Allah 
karena tidak tamak. Dan menjadi 
apapun, menjadilah orang kaya yang 
sesungguhnya yaitu kaya hati, dengan 
menjadi orang yang tidak rakus akan 
dunia dan pandai mensyukuri nikmat 
Allah SWT. Wallahu a’lam Bish-Showab.

BUYA YAHYA MENJAWAB

HUKUM 
MEMUKUL ISTERI 
YANG MELANGGAR 

(NUSYUZ)
Pertanyaan:

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Buya Yahya yang saya hormati, saya 
adalah seorang suami perhatian 
kepada keluarga, akan tetapi saya 
memiliki seorang istri yang termasuk 
istri yang kurang taat kepada suami, 
apabila saya menyuruhnya untuk 
tetap diam di rumah selama saya 
kerja, akan tetapi dia malah keluar 
dengan  mengajak anak saya, berkali-
kali saya memberitahu dia akan tetapi 
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dia tetap tidak mau mendengarkan, 
yang saya tanyakan apakah saya boleh 
memukul dirinya hanya untuk sekedar 
memperingatkan? Apakah itu tidak 
melanggar HAM? Sekian dari saya, 

terimakasih.

Jawaban:
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.

 Seorang suami berkewajiban 
untuk mengayomi keluarganya 
termasuk di dalamnya adalah istrinya. 
Di dalam mengayomi ini harus ada 
rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh 
yang diayomi. Maka dari itu di sisi lain, 
Islam mewajibkan seorang istri untuk 
patuh kepada aturan dan perintah 
suami selagi tidak melanggar Allah SWT 
dan istri mampu melaksanakannya. 
Artinya, sesuatu yang mubah sekalipun 
akan menjadi wajib jika suami yang 
memerintahkan dan bagi sang istri 
wajib mematuhinya. 

 Seorang istri yang tidak 
patuh kepada suami disebut wanita 
nasyizah (nusyuz) atau melanggar dan 
bermaksiat kepada suami). Kecuali 
jika perintah suami tersebut adalah 
sesuatu yang haram atau sang istri tak 
mampu melaksanakan karena suatu hal 
maka di saat itu seorang istri tidaklah 
disebut sebagai wanita yang nusyuz.

 Dalam kasus yang ditanyakan, 
orang pertama yang harus koreksi 
adalah anda sebagai suami. Saat 
anda melarang istri anda apakah 
larangan anda ini adalah wajar atau 
berlebihan? Jika larangan anda tidak 
wajar, misalnya karena kesibukan 
anda berlebihan sampai-sampai anda 
tidak punya kesempatan untuk rileks 
dan nyantai bersama anak istri di luar 
rumah maka larangan anda berlebihan 

karena istri anda dan anak-anak anda 
adalah juga manusia normal yang 
sesaat ingin merasakan suasana di luar 
rumah. 

 Jika seperti ini kasusnya maka 
kesalahan-kesalahan ada pada diri anda 
bukan ada pada istri anda. Akan tetapi 
jika larangan anda itu wajar dan anda 
telah memberikan hak istri dan anak-
anak anda untuk membuat suasana 
baru di luar rumah kemudian istri anda 
ternyata masih melanggar dan masih 
sering keluar rumah tanpa seizin anda 
maka dia benar-benar wanita yang 
melanggar suami (nasyizah) yang harus 
diberi pendidikan. 

 Pendidikan yang pertama 
adalah anda menasehatinya dengan 
penuh kelembutan dan kasih sayang 
dengan mengambil waktu yang tepat 
dan suasana yang tepat. Dalam hal 
ini anda jangan buru-buru melibatkan 
orang lain. 

 Kedua, jika nasehat anda pun 
tidak didengar maka tunjukkanlah 
marah anda dengan  meninggalkan dia 
dari tempat tidurnya dalam beberapa 
waktu yang secukupnya. Jika ternyata 
dalam waktu yang anda rencanakan 
dan anda tentukan belum juga sadar, 
ambil langkah ketiga. Yaitu anda boleh 
pukul dia dengan  pukulan yang tidak 
membahayakan sebagai peringatan 
keras dari anda.

 Memukul disini adalah tidak 
bertentangan dengan HAM karena ini 
adalah ajaran Allah dan ajaran yang 
sesuai dengan  HAM hanya ajaran 
Allah. 

 Hanya yang perlu dicermati 
adalah memukul di sini bukanlah 
memukul di bagian wajah yang 
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membekas atau memukul dengan 
kepalan tangan yang keras yang 
menyakitkan, akan tetapi memukul di 
sini adalah hanya pukulan peringatan 
yang sangat-sangat ringan dan tidak 
menyakitkan. 

 Dicontohkan oleh para ulama, 
pukulan disini dengan kayu siwak, 
bukan tongkat. Jika hal ini pun masih 
belum bisa menjadikan dia patuh maka 
baru saat ini anda melibatkan orang 
lain sebagai penengah yang sekiranya 
omongannya bakal didengar oleh istri 
anda. 

 Jika prosedur ini anda patuhi 
secara berurutan maka anda tidaklah 
dzalim, begitu sebaliknya jika anda 
tidak memenuhi prosedur tersebut dan 
anda langsung memukulnya maka anda 
telah dzalim apa lagi dengam pukulan 
yang menyakitkan. Semoga Allah 
memberikan kebahagiaan dalam rumah 
tangga anda di dunia dan akhirat. 

Wallahu a’lam bish-shawab.


