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Inilah antara ayat yang menjadi 
bahan ‘chia chia’ anak muda kita 
sekarang. Selalu kita dengar Hawa 
diciptakan daripada tulang rusuk Nabi 
Adam. Hal ini berdasarkan sebuah 
hadis Rasulullah s.a.w., maksudnya:

“Nasihatilah para wanita dengan 
kebaikan. Sesungguhnya seorang 
perempuan diciptakan daripada tulang 
rusuk yang bengkok. Yang paling 
bengkok daripada tulang rusuk itu 
ialah pangkalnya. Jika kamu cuba untuk 
meluruskannya, maka ia akan patah. 
Namun, apabila kamu biarkannya, ia 
akan semakin membengkok. Oleh itu, 
nasihatilah para wanita dengan kebaikan.” 
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
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Hadis ini tidak membawa maksud 
Hawa diciptakan daripada tulang 
rusuk Nabi Adam. Walaupun pada 
pandangan zahir hadis ini seolah-
olah berbicara sedemikian, tetapi 
sebenarnya ia perlu difahami dengan 
lebih teliti. Apakah yang cuba 
disampaikan menerusi hadis ini?

1Bengkok yang dimaksudkan 
bukanlah bersifat fizikal, tetapi 

sebenarnya menerangkan sifat wanita 
yang beremosi dan sensitif.

2Suami perlu menjaga hati, perasaan 
dan perlakuan isterinya agar tidak 

terus ‘bengkok’. Lihat sahaja hadis 
tersebut yang dimulakan dengan 
pesanan: “Nasihatilah para wanita 
dengan kebaikan”. Suami juga perlu 
menghormati, menyayangi dan 
mendidik isterinya sebaik mungkin. 
Terima isteri seadanya dan sentiasa 
berfikiran positif dalam melayari 
kehidupan rumah tangga.

“
Kenapalah bila 
Fatimah lalu depan 
aku, terasa rusuk 

bergetar? Adakah ini tandanya 
dia jodoh aku?” luah Ahmad 
kepada rakannya. 

Satu Menjadi dua
Lelaki dan wanita berasal dari ‘nafs 
wahidah’ (jiwa yang satu). Jiwa 
manusia pada hakikatnya adalah 
satu, kemudian dibahagikan kepada 
dua bahagian. Satu bahagian menjadi 
lelaki manakala satu bahagian lagi 
menjadi wanita. Walaupun kedua-
duanya mempunyai bentuk tubuh 
yang berbeza, tetapi pada hakikatnya 
mereka berasal dari jenis yang sama 
iaitu jiwa manusia. 

dua Menjadi Satu
Oleh kerana asalnya adalah satu, 
kemudian dibahagikan kepada dua 
bahagian, lalu kedua-duanya saling 
memerlukan antara satu sama lain 
untuk mendapatkan kehidupan yang 
sempurna. Kehidupan si suami dan si 
isteri masih belum lengkap jika kedua-
duanya tidak bersatu. Oleh itu, meskipun 
suami dan isteri mempunyai sifat 
yang kelihatan seperti terpisah, namun 
pada hakikatnya mereka adalah satu. 

Mendidik Penyejuk Mata
Imam al-Nawawi melalui kitabnya 
al-Azkar mengajarkan para suami 
dan isteri agar membaca sebuah doa 
daripada al-Quran untuk memperoleh 
keberkatan dan bantuan Allah dalam 
melayari bahtera rumah tangga:

ٍ رََّة أَْعينُ يَّاِتَنا قنُ رِّ  َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذنُ

تَِّقَي إَِماًما َواْجَعْلَنا لِْلمنُ

Maksudnya: “Wahai Tuhan kami, 
kurniakanlah kami isteri dan zuriat 
keturunan kami perkara-perkara yang 
menyukakan hati melihatnya, dan 
jadikanlah kami imam ikutan bagi 
orang yang (mahu) bertakwa.” (Surah 
al-Furqan 25: 74)

Setiap permintaan perlu disusuli 
dengan usaha yang bersungguh-sungguh 
dan berterusan. Justeru, kebahagiaan 
perlu diusahakan dan dicari, bukannya 
dinanti. Inilah konsep tawakal yang 
sebenar. Ia perlu disusuli dengan usaha, 
bukannya bebal dengan pengharapan 
yang dinanti dengan sekadar menadah 
tangan ke langit. Oleh itu, suami perlu 
memahami tanggungjawab yang perlu 
dilaksanakan. 
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َفُر قِْطَعٌة مِْن اْلَعَذاِب السَّ
“MuSAFIR ITu 

SePoTonG AZAB.” 
( R I W A Y A T  A L - B U K H A R I )

Sambungannya, “...Kerana hal itu 
menghalang/menyukarkan kamu 

daripada tidur, makan dan minum. 
Maka apabila selesai urusan, 

segeralah kembali kepada keluarga.”

40 PeSan-PeSan PendeK naBi 09

Peranan suami adalah menutup sisi 
kelemahan isteri melalui kelebihan yang 
ada padanya. Begitu juga sebaliknya.

tanGGunGjaWaB SuaMi
Apabila berkahwin, suami perlu meng-
ambil alih tanggungjawab ayah si isteri 
yang juga merupakan wali kepadanya. 
Apakah tanggungjawab tersebut?
• Jika sebelum berkahwin bapa 

isteri sentiasa memastikan anak 
perempuannya gembira, selamat 
dan melindunginya daripada 
seksaan fizikal, mental, emosi dan 
spiritual, maka peranan suami 
lebih daripada itu kerana si isteri 
bukan sahaja menjaga keperluan 
dan kehendaknya, tetapi turut 
melahirkan penyejuk mata untuk 
mereka berdua.

• Memahami dan melaksanakan  
 yang (kontrak berat)  ميثاًقا غليًظا
dilafazkan ketika majlis akad nikah. 

• Untuk memiliki penyejuk mata, 
si suami perlu mendidik diri dan 
isterinya untuk terlebih dahulu 
menjadi “penyejuk mata”. 

• Menerima isteri seadanya kerana 
pasti kita akan menemui sisi 
kelemahan mereka satu per 
satu selepas berkahwin. Justeru, 
peranan suami adalah menutup 
sisi kelemahan isteri melalui 

kelebihan yang ada padanya. Begitu 
juga sebaliknya. Sayangilah isteri 
sepertimana kita menyayangi diri 
sendiri. 

keRana eGO
Inilah antara punca perbalahan yang 
berlaku dalam rumah tangga. Setiap kali 
berhadapan dengan masalah keluarga, 
terdapat kecenderungan suami dan 
isteri untuk menyalahkan antara satu 
sama lain. Ego masing-masing gagal 
ditundukkan. Lalu siapa betul dan 
siapa salah menjadi zikir di bibir dan 
hati yang akhirnya berlaku keretakan 
rumah tangga. Apa solusinya?

Ayuh kita belajar daripada peristiwa 
yang berlaku kepada nabi Adam dan 
Hawa ketika termakan buah dari 
pohon larangan. Adakah nabi Adam 
menyalahkan Hawa yang menjadi 
punca atau sebaliknya? Jika diamati 
kisah-kisah israiliyyat pasti kita akan 
menemui dakwaan yang mengatakan 
bahawa nabi Adam memakan buah 
tersebut kerana rayuan Hawa 
kepadanya. Adakah selemah itu nabi 
Adam mudah terpengaruh dengan 
godaan seorang wanita? 

Sebab itulah kita perlu kembali 
kepada ayat-ayat al-Quran atau hadis 
sahih yang menjelaskan permasalahan 
ini. Allah s.w.t. berfirman bahawa 
mereka berdua diperdaya oleh Iblis. 
(Surah al-A‘raf 7: 22)

Suatu perkara yang menarik 
perhatian kita melalui ayat ini, 
Allah sebenarnya berbicara dengan 
nabi Adam dan Hawa. Hal ini 
menunjukkan tanggungjawab yang 
dipikul oleh mereka berdua adalah 
sama. Kesalahan tersebut bukanlah 
tanggungjawab nabi Adam seorang 
sahaja atau hanya perlu ditanggung 
oleh Hawa berseorangan.

ReSOLuSi

1. Suami ialah mentor yang akan 
membawa isteri dan ahli keluarga 
untuk menuju ke destinasi terindah 
yang abadi.

2. Ego adalah antara punca berlaku 
keretakan rumah tangga. Oleh 
itu, bertoleransilah dan sama-
sama bertanggungjawab apabila 
berhadapan dengan apa jua 
masalah dan cabaran.

3. Isteri perlu didik dan disayangi, 
bukannya dijadikan hamba abdi 
yang sering dizalimi. 


