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CARA MEMPERLAKUKAN SEORANG ISTERI YANG DURHAKA KEPADA SUAMI
Pertanyaan:
Syaikh Shalih Al-Fauzan haﬁzhahullah
 ﻓﻬﻞ ﺗُﻔﺎرق؟،ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﺸﻮز اﻟﻤﺮأة؟ وإذا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻊ اﻟﻬﺠﺮ
Apa hukum durhakanya seorang isteri? Dan jika pemboikotan sudah tidak lagi bermanfaat,
apakah ia dicerai saja?
Jawaban:
 وأداﺑﻬﺎ وﻋﺼﺖ، ﻓﺈذا ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺧﻼﻗﻬﺎ، وﻫﻰ ﻣﻦ ﻧَﺸَ َﺰ اﻷرض وﻫﻮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ،ﻧﺸﻮز اﻟﻤﺮأة ﻫﻮ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ
 وإذا ﻣﻨﻌﺖ ﺣﻘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻨُﺸُ ﻮز،ت
ْ أواﻣﺮه ﻓﻘﺪ ﻧَﺸَ َﺰ
Nusyuz (durhaka) seorang wanita adalah merasa tingginya dia di atas suaminya. Diambil dari
kata  ﻧَﺸَ َﺰ اﻷرضyang artinya tanah yang tinggi. Maka, jika ia merasa tinggi dari suaminya
dalam akhlak dan adabnya, dan ia memaksiati perintah-perintah suaminya, maka sungguh
dia telah melakukan nusyuz (durhaka). Jika ia tidak menunaikan hak suaminya atasnya, maka
ini nusyuz.
ﻦ
َ ﺗِﻲ ﺗَﺨَﺎﻓُﻮوَاﻟﻼ
 ُﻦ ﻓَﻌِﻈُﻮﻫ
 ُن ﻧُﺸُ ﻮ َزﻫ
“Dan wanita-wanita yang kalian kawatirkan sifat durhakanya, maka nasihatilah mereka.” (QS.
An-Nisaa: 34)
ﻫﺬا أول ﺷﺊ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﻈﺔ
Ini adalah perkara pertama, diobati dengan nasihat.
ﺟ ِﻊ
َ ﻤ
ُ ْوَاﻫ
ِ ﻀﺎ
َ ْ ﻦ ﻓِﻲ اﻟ
 ُﺠ ُﺮوﻫ
“Dan boikotlah mereka di ranjang-ranjang mereka.” (QS. An-Nisa: 34)
، ﻫﻮ اﻻﻋﺮاض ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ ﻗﻴﻞ ﻻ ﻳﻨﺎم ﻣﻌﻬﺎ، ﻫﺬا اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ اﻻﻋﺮاض ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ:اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻗﻴﻞ ﻳﻨﺎم ﻣﻌﻬﺎ وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻬﺎ
Keadaan yang kedua, yaitu (suami) berpaling darinya di tempat tidur. Ini keadaan kedua
yaitu berpaling darinya di tempat tidur, ada yang mengatakan: “Tidak tidur bersamanya.”
Ada yang mengatakan: “Tidur bersamanya tapi tidak menoleh kepadanya.”
ﻦ
ْ وَا
 ُﺿﺮِﺑُﻮﻫ
“Dan pukullah mereka.” (QS. An-Nisaa: 34)
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 وأﺑﺖ أن ﺗﺒﺬل ﻟ ُﻪ ﺣﻘ ُﻪ، إذا ﻧَﺸَ َﺰت، اﻟﺰوج ﻳﻀﺮب زوﺟﺘ ُﻪ، اﻟﻤﺮاد اﻟﻀﺮب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮح، اﻟﻀﺮب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮح،اﻟﻌﻼج اﻷﺧﻴﺮ
،ﺷﻲ اﻟﻀﺮب ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻜﻮن ﺿﺮﺑًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮح
 اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ؛ اﻟﻬﺠﺮﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ؛ ﻓﻲ آﺧﺮ، ﻓﻠ ُﻪ أن ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺨﻄﻮات،ﻋﻠﻴﻬﺎ
ٍ
ﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺘﺄدﻳﺐ
ُ  ﺟﻠﺪًا وﻳﻤﺎ وﻻ ﻳﺸﻖ
ً ﻻ ﻳﻜﺴﺮ ﻋﻈ
Terapi terakhir, memukul yang tidak mencacati. Yang dimaksud dengan pukulan yang tidak
mencacati, seorang suami memukul isterinya jika sang isteri durhaka dan tidak mau
menunaikan hak suami atasnya. Maka sang suami boleh mengobatinya dengan langkahlangkah ini. Menasihatinya, memboikotnya di tempat tidur, dan yang paling terakhir adalah
memukulnya. Akan tetapi pukulan yang tidak mencacati, yang tidak mematahkan tulang,
tidak merobek kulit dan dengannya diperoleh maksud untuk mendidiknya.
Sumber : https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/16018
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