
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Diriwayatkan oleh Az-Zuhriy,  Khalifah Ustman bin Affan r.a.  berkhutbah  

tentang pangkal perbuatan keji dan sumber segala dosa. Dulu hidup seorang ahli ibadah 

yang selalu tekun beribadah ke masjid,  Suatu hari lelaki yang soleh itu berkenalan dengan 

seorang wanita cantik. Anggap saja kembang desa. Karena sudah terjatuh hati, lelaki itu 

menurut saja ketika disuruh memilih antara tiga syarat dari pacar barunya itu. Pertama 

minum khamr, kedua berzina dan ketiga membunuh bayi. Setelah dipikir dan timbang, ahli 

ibadah itu memutuskan untuk menenggak arak. Ia mengira minum arak dosanya lebih kecil 

daripada dua pilihan lain yang diajukan wanita pujaannya itu. Ahli ibadah mabuk, mulutnya 

meracau dan kepalanya terasa pusing. Kesadarannya sekonyong-konyong lenyap. 

Keberaniannya timbul tanpa kendali. Apa yang terjadi?. Sebab meminum arak dia 

melanggar dua kejahatan yang lain. Dalam keadaan mabuk dan lupa diri, lelaki itu 

menzinai wanita itu dan membunuh bayi.  

Oleh karena itu, penulis berusaha mengupas tuntas semua masalah yang 

berkenaan dengan khamar meskipun secara singkat tetapi padat. Sebab menurut penulis, 

khamar merupakan pangkal dari semua perbuatan keji, sebab sipeminum khamar akan 

kehilangan akal sehatnya yang dapat melakukan apa saja termasuk menyakiti dirinya 

sendiri dan orang lain. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 َعْن ابن ُعَمر َرضي اهللا عنه أن النَّبي صلي اهللا عليه وسلم َقاَل

]رواه مسلم [ " ُآلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر َوُآلُّ ُمْسِكٍر َحَرٌم  "  1 

Diriwayatkan dari Umar Ra. Bahwa nabi pernah berkata “ Setiap yang memabukkan 

adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram “ ( Muslim) 

 

I. PENGERTIAN KHAMAR 

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian, biji-bijian atau buah-

buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator 

(enzim). Yang mempunyai kemamuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang 

berubah menjadi proses peragian. 

Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamar karena dia mengeruhkan 

dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Beginilah 

pengertian khamar menurut kedokteran. 

 Dari semua minuman yang tersedia, hanya satu kelompok saja yang 

diharamkan yaitu khamar. Yang dimaksud dengan khamar yaitu minuman yang 

memabukkan sesuai dengan penjelasan Rasulullah saw berdasarkan hadis yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar: setiap yang 

memabukkan adalah khamar (termasuk khamar) dan setiap khamar adalah diharamkan 

(semua hadis-hadis yang digunakan dalam pembahasan minuman yang diharamkan 

diperoleh dari Sabiq, 1987). Dari penjelasan Rasulullah tersebut jelas bahwa batasan 

khamar didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya, bahannya sendiri dapat apa 

saja. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat mengenai bahan yang diharamkan, ada 

yang mengharamkan khamar yang berasal dari anggur saja. Akan tetapi penulis 

menyetujui pendapat yang mengharamkan semua bahan yang bersifat memabukkan, 

tidak perlu dilihat lagi asal dan jenis bahannya, hal ini didasarkan atas kajian2 hadist-

hadist yang berkenaan dengan itu, juga pendap[at para ulama terdahulu. 

                                                 
278صفحة . ه1378الحافظ إبن حجر العسقألني، ُبُلوغ المرام، سورابايا، شرآة بوغكول،  1  
2 Internet : http://www.mail-archive.com/zoa-biotek@sinergy-forum.net/msg00079.html 
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Setiap sesuatu yang memabukkan termasuk khamardan tidak menjadi soal 

tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah 

khamar, menurut pengertian syari’at. Dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar 

adalah juga berlaku terhadap minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, 

kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semua termasuk 

khamar danharam hukumnya. Sebab haramnya ialah karena keburukan-keburukannya, 

baik yang bersifat khusus maupun yang umum. Dan juga karena membuat lalai dari 

mengingat Allah SWT. dan dari mengerjakan shalat serta meimbulkan permusuhan dan 

kebencian sesama manusia. 

 

II. PENGHARAMAN SECARA BERTAHAP 

Umat Islam masih terus meminum khamar dari sejak nabi Muhammad ijrah 

dari Makkah ke Madinah. Umat Islam bertanya-tanya tentang minum khamar dan 

tertang berjudi demi melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang 

diakibatkan oleh kedua perbuatan itu. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat : 

ِاْثٌم َآِبْيٌر َوَمَناِفُع للنَّاِس َوِاْثُمُهَما َاْآَبُر ِمْن َنْفِعِهَما ُقْل ِفْيِهَما طَيْسَئُلْو َنَك َعِن الَخْمِر َواْلَمْيِسِر   

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada 

keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya 

lebih besar dai manfaatnya ( Al-Baqarah : 219 ) 

Karena didalamnya kemadharatan-kemadharatan serta kerusakan-kerusakan 

material dan agama, maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan itu 

mengandung dosa besar. Kedua hal itu memang mempunyai manfaat yang bersifat 

material yaitu keuntungan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta 

benda tanpa susah payah bagi si penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari 

manfaat-manfaatnya itu3. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan tersebut diharamkan 

oleh agama. 

Setelah ayat diatas turun pula ayat yang mengharamkan khamar dalam 

kaitannya dengan shalat, terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamar dan 

menjadi bagian dalam hidupnya. 

ي َحتَّي َتْعَلُمْوا َماَتُقْوُلْوَنَال َتْقَرُبْوا الصَّلوَة َوَاْنُتْم ُسَكَريَايَُّها الذِّْيَن آَمُنْوا   

                                                 
3 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1984. hlm., 35 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam 

keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ( An-Nisa’ : 43 ) 

Setelah itu, Allah SWT. mengharamkan dengan tegas dengan turunnya ayat 

selanjutnya mengenai pelarangang kharam 

َفاْجَتِنُبْوُه َلَعلَُّكمْ يَايَُّها الذِّْيَن آَمُنْوا ِانََّما الَخْمُر َواْلَمْيِسْيُر واَالْنَصاُب واَالْزلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطِن 

ِعنْ ِانََّما ُيِرْيُد الشَّْيطُن َاْن ُيْوِقَع َبْيَنُكُم الَعدَوَة والَبْغَضاِء َفي الَخْمِر والَمْيِسْيِر وُيَصدَُّآْم } 90{ُتْفِلُحْوَن 

  ِذْآِر اِهللا وعِن الصَّلوِة َفَهْل َاْنُتْم ُمْنَتُهْوَن

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, 

berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang 

keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 

kamu medapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar 

dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka 

berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. ( Al-Maidah : 90-91 ) 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa, ketika Rasulullah saw. datang ke 

Madinah didapatinya kaumnya suka minum arak dan makan hasil judi. Mereka bertanya 

kepada Rasulullah saw. tentang hal itu, maka turunlah surat Al-Baqarah : 219 tersebut. 

Mereka berkata tidak diharampakn kepada kita meminum arak, ketika kita 

minum arak hanyalah dosa besar, dan mereka terus minum arak. Pada suatu hari ada 

seseorang dari kaum muhajirin yang menjadi imam dari para sahabat pada waktu shalat 

maghrib bacaannya salah, dikarenakan mabuk. Maka Allah turunkan ayat yang lebih 

keras dari ayat yang tadi yaitu Surat An-Nisa’ : 43 tersebut diatas. 

Kemudian turun ayat yang lebih keras lagi yaitu Al-Maidah Ayat : 90-91 

yang memberikan kepastian hukum haramnya kamar tersebut. 

Sebagai penjelasan bagi yang gugur jihad, tetapi minum khamar dan berjudi 

sebelum turunnya ayat ini.4 

 

 

 

                                                 
4 KH.A. Shaleh, H.A.A. Dahlan, DR.MD. Dahlan, Asbabun Nuzul (Latar BelakangHistoris Turunnya Ayat-
Ayat Al-Qur’an, Bandung, CV Diponogoro, 1987. hlm., 196 
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III. ISLAM MELARANG KERAS KHAMAR 

Diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang 

menginginkan terbentuknya pribad-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. 

Tidak diragukan lagi khamar melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-

potensinya terutama sekali akal. 

Apabila akal seseorang telah hilang, maka dia berubah menjadi binatang 

yang jahat dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan yang sangat dasyat. 

Pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia dan penghianatan terhadap tanah air 

adalah beberapa bentuk pengaruh khamar. Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Amar 

bahwa nabi bersabda sebagai berikut :   الَخْمُر امُّ الَخَباِئث  ( Khamar adalah induk dari 

segala kejahatan). Diriwayatkan pula dari Anas bahwa Rasulullah bersabda : 

ُعَها ِئَعاِصُرَها َوُمْعَتِصُرَها َوَشاِرُبَها وَحاِمُلَها والَمْحُمْوَلُة إَلْيِه  َوَساِقْيَها َوَبا: ُلِعَن ِفي الَخْمِر َعْشِرٌة 

]رواه ابن ماجه والترمذي[ َواِآُل َثَمِنَها َوالُمْشَتِري َلَها َوالُمْشَتَري َلُه   

Artinya : dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya : 

pembuatannya, pengedarnya, peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, 

penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya5. 

 

IV. BAHAYA KHAMAR 

Jika kita tanyakan pada berbagai ulama’, seperti ulama’ agama, moral, 

masyarakat, dan sebagainya itu pasti mereka sepakat bahwa khamar itu dapat 

merugikan diri sendiri, lingkungan, serta masyarakat. Oleh sebab itu mereka melarang 

khamar dengan tegas. 

Ulama’-ulama’ agama mengatakan bahwa khamar itu haram hukumnya 

lantaran ia merupakan induk segala kejahatan. Ahli kedokteran mengatakan bahwa 

khamar merupakan bahaya besar yang mengencam kehidupan manusia, bukan saja oleh 

karena adanya keburukan-keburukan yang langsung ditimbulkannya, akan tetapi juga 

karena efek-efeknya yang fatal. 

                                                 
5 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1984. hlm., 41 
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Ulama’-ulama’ moral mengatakan bahwa agar manusia memiliki sifat-sifat 

terpuji, maka seharusnya ia menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan 

sifat-sifat terpuji itu. 

Ulama’-ulama’ masyarakat mengatakan bahwa agar masyarakat manusia ini 

memperoleh keteraturan dan ketertiban yang maksimal, maka seharusnya mereka tidak 

merusak suasana beraturan itu dengan ulah-ulah yang bejat. Bila kekacauan merajalela, 

maka akan tercipta perpecahan, dan apabila terjadi perpecahan maka akan tercipta 

permusuhan.6 

 

V. HUKUMAN PEMINUM KHAMAR 

Ulama’-ulama’ fikih telah sepakat bahwa penghukum peminum khamar 

adalah wajib, dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi mereka berbeda 

penddapat mengenai deraan tersebut. Penganut-penganut madzhab Haafi dan imam 

Malik mengatakan 80 kali deraan, sedangkan imam Syafi’ie mengatakan 40 kali. Pada 

riwayat lain dikatakan bahwa : 

ِاَذا َشِربَ : ( ِفي َشاِرِب الَخْمِر : انَُّه َقال وعن ُمَعاِويَة رضي اهللا عنه عن النبي صلي اهللا عليه وسلم 

جه أخر. َب الرَِّبَعَة َفالضُِّبْوا ُعنَقُهَة َفاِلُدْوه ، ُثمَّ ِاَذا َشِرَب الثَّاِلَثَب َفاِلُدْوه ، ُثمَّ ِاَذا َشِرِاَذا َشِر َفاِلُدْوه ، ُثمَُّ 

 7أحمد

Dari Mu’awiyah Nabi berkata bagi peminum khamar : apabila dia meminum khamar 

maka deralah, apabila dia minum khamar maka deralah, apabila tiga kali dia minum 

khamar maka deralah, apabila empat kali dia minum khamar maka pukullah dagunya 

(Ahmad) 

Diriwayatkan pula bahwa Ali pernah berkata, apabila orang itu mabuk maka 

dia akan mengigau, dan bila seseorang mengigau, makadia berdusta dan mengada-

ngada. Karena itu hukumlah dia dengan hukuman pendusta.8 

 

 

 

                                                 
6 Ibid, hlm., 44 
279صفحة . ه1378الحافظ إبن حجر العسقألني، ُبُلوغ المرام، سورابايا، شرآة بوغكول،  7  
8 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung, PT. Al-Ma’arif, 1984. hlm., 77 
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VI. PENGOBATAN DENGAN KHAMAR 

Sebelum lahirnya agama Islam, masyarakat jahiliah telah meminum khamar 

untuk maksud pengobatan. Islam datang melarang mereka menggunakan khamar untuk 

berobat dan mengharamannya pula.  

Imam Ahmad, Muslim, Abudaud dan Turmidzi meriwayatkan dari 

TarikhIbn Suwaid Al-Ju’fi bahwa beliau ini pernak bertanya pada Rasulullah tentang 

khamar, nabi melarang lalu Suwaid berkata saya buat khamar itu hanya untuk obat, 

Rasulullah menjawab. Khamar itu bukanlah obat, tetapi justru penyakit.9 

Abu Daud meriwayatkan dari abu Darda bahwa nabi pernah bersabda : 

  فَتَداَوْوا َوال َتَتَداَوْوا ِبَحرَاٍمِانَّ اَهللا َاْنَزَل الدََّواَء َفَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء

Artinya : Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, sehingga 

setiap penyakit ada obatnya. Oleh karenanya berobatlah kamu tetapi jangan dengan 

barang yang haram. 

َعِن الَخْمرِ َق ْبَن ُسَوْيٍد رضي اهللا عنه َسَاَل النَِّبيَّ صلي اهللا عليه وسلم َعْن َواِئٍل الَحضَرِمي أنَّ َطاِرو

]اخرخه مسلم و أبوداود[ ِإنََّها َلْيَسْت ِبَدَواٍء ، َوَلِكنََّها َداٌء : َيْصَنُعَها ِللدََّواِء ، َفَقاَل  10 

Pada masa sebelum Islam orang-orang jahiliyah sering pula menggunakan 

khamar itu untuk mengatasi dinginnya cuaca, tetapi hal inipun dilarang oleh Islam. 

                                                 
9 Ibid, hlm., 84 
281صفحة . ه1378الحافظ إبن حجر العسقألني، ُبُلوغ المرام، سورابايا، شرآة بوغكول،  10  
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BAB III 

ANALISIS 

 

Menurut penulis, khamar adalah minuman yang sangat berbahaya meskipun 

mau kita tinjau dari segi apapun, baik dari segi kedokteran, moral, akhlak, sosial atau yang 

lainnya. Maka pantaslah bagi kita umat Islam minuman khamar ini dengan tegas 

diharamkan, sebab memang mempunyai mudharat yang sangat besar.  

Segala sesuatu yang dapat memabukkan kita termasuk dalam kategori khamar, 

oleh sebab itu dihukumi haram. Meskipun itu terbuat dari anggur, kurma, gandum dan 

sebagainya. Sebab setiap yang memabukkan itu dapat merusak akal sehat kita dan itulah 

yang menyebabkan kita lebih parah dari binatang. 

Dapat disimpulkan bahwa sebab khamar dihukumkan haram diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Keji dan menjijikkan sehingga harus dihindari oleh sitiap orang yang mempunyai 

pikiran waras 

2. Merupakan perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan 

3. Dapat menimbulkan permusuhan dan persengketaan, ini adalah bentuk kerusakan 

duniawi. 

4. Dapat melalaikan manusia dalam mengingat Allah dan shalat, ini adalah bentuk 

kerusakan akhirat (agama) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Dari makalah diatas kami telah mencoba memaparkan secara terperinci mengenai 

khamar yang dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar meskipun itu terbuat dari kurma, 

anggur, gandum dan sebagainya dan dikemas dalam bentuk apapun. 

2. Yang namanya khamar hukumnya tetap haram, meskipun itu sebagai seobat 

sekalipun. Sebab Rasulullah melarangnya. 

Jadi, khamar diharamkan sebab memang mempunyai mudharat yang sangat besar 

baik bagi diri sendiri, lingkungan, sosial, budaya atau bahkan bagi bangsa ini. 
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