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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG ISRAF (BERLEBIH-LEBIHAN) 

 

A. Pengertian Umum Tentang Israf (berlebih-lebihan) 

Israf atau berlebih-lebihan secara umum mengandung arti ialah : melebihi 

batas dari kewajarannya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki berbagai macam 

persoalan dalam hidupnya, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Sebagai manusia, 

tentu saja ingin memenuhi kebutuhan primer, sampai pada kebutuhan sekunder dan 

tersier. yang juga terasa tidak kalah penting dengan kebutuhan primer, seperti 

handphone, make up, transportasi, dan lain sebagainya.  

Dalam dunia psikologi, konsep ini digunakan untuk melihat sisi psikologis 

dari perilaku konsumen baik itu pembeli maupun pengguna jasa, dalam memilih dan 

pembelian barang, apakah konsumen membeli barang dikarenakan kebutuhannya 

yang memang mengharuskan para konsumen untuk membeli barang atau 

menggunakan jasa tersebut, ataukah hanya karena keinginan memiliki, atau bahkan 

karena gengsi semata. 

Dengan gaya hidup seperti ini, dikatakan oleh seorang ilmuan psikologi yaitu:  

Chaney mengemukakan bahwasannya adalah seluruh tipe aktifitas sosial yang orang 

lakukan sehingga dapat dipakai dan dikonsumsi untuk mencirikan dan mengenal 

mereka, selain (sebagai tambahan) apa yang mungkin mereka lakukan untuk hidup. 1 

                                                           
1
 Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 67 
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  Chaney menambahkan, gagasan bahwa konsumsi telah menjadi tujuan utama 

kehidupan sosial dan nilai-nilai kultural mendasari gagasan lebih umum dari budaya 

konsumen. Contohnya : Menghabiskan makanan dan minuman, memakai baju, 

memakai prabotan rumah tangga, menghamburkan harta kekayaannya, berbelanja di 

Maal-maal, menghabiskan waktu dengan jalan-jalan dan lain sebagainya. 2 

Dengan perkara seperti ini al-Qur‟an tidak membenarkan akan hidup boros 

dan berlebih-lebihan. Al-Qur‟an menyebut kalimat berlebih-lebihan atau melampaui 

batas dengan beberapa bentuk kata, yaitu : Israf, Ghuluw, yang mengandung arti : 

“berlebih-lebihan atau melampaui batas”. Adapun menurut “Kamus Besar Bahasa 

Indonesia” didefinisikan sebagai berikut : 1. Paling ujung (paling tinggi, dan paling 

keras, dsb); 2. Sangat keras dan teguh, fanatik. Keekstreman : 1. Hal yang 

keterlaluan; 2. Kefanatikan. Ekstrimis : 1. Orang yang ekstrim; 2. Orang yang 

melampaui batas kebiasaan (hukum).  

Adapun dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitian terhadap 

kata Israf yang mengandung arti “berlebih-lebihan atau melampaui batas”. Kata 

Berlebih-lebihan dalam bahasa arabnya yaitu ( رفـس  ) yang berasal dari akar kata        

فارـاس –رف ـسـي –رف ـس )  ) yang berarti “Berlebih-lebihan atau Melampaui batas”, juga 

mengandung arti penghamburan yang melebihi batas kewajarannya dan serta 

mengakibatkan pemborosan.3  

                                                           
2 https://www.google.com/search?q=pengertian+secara+luas+tentang+berlebihan article0711. 

diakses pada tanggal 14 Afril 2015. 
 3 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, Jakarta, 1989, 
hlm. 168 

https://www.google.com/search?q=pengertian+secara+luas+tentang+berlebihan
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Secara bahasa ; Israf atau berlebih-lebihan atau ialah : Melakukan suatu 

perkara yang diluar batasannya, yang semestinya perkara tersebut sudah cukup dan 

pantas, tetapi ditambah-tambah dan melebih-lebihkan atau meninggi-ninggikan 

hingga menimbulkan kesia-siaan terhadap perkara tesebut, dan menjadi tidak 

bermanfa‟at dan tidak berguna dalam menempatkan posisinya, Israf nampaknya lebih 

mengarah kepada sifat royal dengan mengonsumsi sesuatu secara berlebihan.
4 Sedangkan 

berlebih-lebihan atau melampaui batas menurut istilah ialah : sesuatu perkara di 

dalam beragama yang melampaui apa yang dikehendaki oleh syari‟at, baik dalam 

keyakinan, maupun dalam amalan. 

Ada juga Ulama‟ yang mengatakan, “berlebih-lebihan atau melampaui batas 

yaitu menambah-nambah dalam memuji sesuatu atau mencelanya melampaui 

kebenaran yang sesungguhnya.5 Bila mengeluarkan harta kekayaan dalam jumlah 

yang banyak, akan tetapi pengeluaran ini dilakukan di jalan kebaikan tertentu, dan 

ada manfaatnya tidaklah dinamakan dengan tabzir. Di dalam buku lain mengatakan, 

seorang ahli tafsir berkata : “berlebihan yang dimaksud itu berati membelanjakan 

harta yang diberikan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan yang dihalalkan dan 

keinginan-keinginan yang haram, seperti mabuk-mabukan, judi dan lain-lain.”6  

                                                           
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, BALAI 

PUSTAKA, Jakarta 2005, hlm. 649 
5
 Qomaruddin Saleh, (et al), Larangan dan Perintah dalam Al-Qur‟an, Bandung, Dipenegoro, 

2002, hlm. 171. Lihat juga, Mu‟jamu Muqayisi al-Lughah, juz. IV hlm. 387  
6
 Afzalurrahman, Muhammad sebagai seorang pedagang, diterjemahkan oleh; Dewi 

Nurjulianti, diterjemahkan dari buku; Muhammad Encyclopedia of Seerah,  Jakarta 1997, hlm. 206 
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Sementara dalam Kamus al-Munawwir dijelaskan bahwa : “berlebih-lebihan 

atau melampaui batas itu yang berarti naik dan bertambah.7 Selanjutnya dalam 

memberikan pengertian tentang berlebih-lebihan itu, Sayyid M. Nuh mengatakan 

“berlebih-lebihan itu melampaui batas atau kaku dalam segala perkara.8 Dari 

beberapa pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa: Berlebih-lebihan 

atau melampaui batas itu adalah suatu tindakan melampaui apa yang dikehendaki 

oleh syari‟at, baik dalam keyakinan, maupun amalan. Melampaui batas dengan 

menambah-nambah dalam memuji sesuatu atau mencelanya serta membelanjakan 

harta untuk hal-hal yang diharamkan oleh agama, seperti judi, mabuk-mabukan dan 

lain sebagainya, perkara seperti ini tidak membawa manfa‟at sedikitpun sehingga 

melampaui apa yang dikehendaki sebenarnya.  

Sifat Israf atau berlebih-lebihan ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci 

dalam agama, karena dengan perbuatan inilah dapat membawa manusia kepada 

kefakiran serta menjerumuskan manusia kepada jalan yang tidak dibenar oleh syari‟at 

Islam. Sifat berlebih-lebihan ini sudah dimiliki oleh kaum-kaum terdahulu, yaitu sifat 

yang dimiliki oleh agama Jahiliah, yang mana mereka merendah-rendahkan dan 

mecacimaki Nabi Isa AS, dan mereka membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa 

AS, tidak mau mengikuti dan ingin membunuhnya dan inilah merupakan salah satu 

ciri dari agama Jahiliah dan merupakan asas kesesatan bagi orang-orang Nasrani 

terdahulu. 

                                                           
7 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Pustaka Progresif, hlm. 1090 
8 Sayyid M. Nuh, Aafraatun „Alath-Thariq, Diterjemahkan oleh Nur Aulia, Penyebab 

Gagalnya Dakwah…, hlm. 188 
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Selain itu peneliti juga membedakan antara Israf, Ghuluw dan Tabzir. Yang 

mana Israf  itu sendiri seperti pengertian dan pemaparan diatas. Adapun Ghuluw 

secara bahasa ialah : melampaui batas, harga yang melampaui batas dikatakan 

Ghala‟. Martabat ataupun kedudukan yang melampaui hak disebut Ghuluw, 

seluluhnya diambil dari kata Ghala-Yaghlu9. Sedangkan secara istilah yaitu : 

berlebih-lebihan atau melampaui apa yang dikehendaki syari‟at, baik dalam 

keyakinan maupun amalan. Ada juga ulama‟ yang mengatakan : Ghuluw melampaui 

batas dengan menambah-nambah dalam memuji sesuatu atau mencelanya sehingga 

melampaui benebaran yang sesungguhnya.10  

Lain halnya dengan Tabzir atau mubazir seorang ahli tafsir Al-raghib           

al-Ashfahani dalam bukunya al-Mufradat fi Gharib Tabzir diartikannya dengan 

menyia-nyiakan harta. Orang-orang yang seperti ini ingin saja memiliki setiap yang 

baru padahal barang yang lama masih berfungsi dengan baik. Pada sisi lain, Al-

Qur‟an juga menggunakan kata ini untuk tindakan yang berlebih-lebihan karena yang 

bersangkutan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Adapun sifat mubazir 

nampaknya lebih mengarah kepada sifat kesenangan sesaat padahal masih banyak 

lagi manfaat yang dapat diambil dari harta yang dimilikinya. akan tetapi tabzir 

mencakup penyia-nyiaan dan berlebihan Dengan kata lain, bisa dikatakan setiap 

tabzir adalah israf, akan tetapi setiap israf belum tentu tadzir. 

                                                           
9
 Qamaruddin Saleh, Larangan dan perintah dalam al-Qur‟an, Bandung, Diponegoro, 2002, 

hlm. 174, Lihat juga, Mu‟jam Maqayisi al-Lughah, juz. IV hlm. 390 
10

 Sayyid M.Nuh, Afaatun „Alath-Thariq, Ditejemahkan oleh Nur Aulia, Penyebab Gagalnya 
Dakwah…, hlm. 197 
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B. Pandangan Ulama’ Tentang Israf (berlebih-lebihan) 

Pada bagian ini penulis akan mengetengahkan pendapa para Ulama‟ mengenai 

tentang berlebih-lebihan atau melampaui batas diantaranya adalah : 

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Mishbah menuturkan 

bahwasannya : melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan 

yang diberi nafkah. Walaupun anda kaya raya, anda tercela jika memberi anak kecil 

melebihi kebutuhannya, namun anda tercela jika memberi sesorang dewasa yang 

butuh lagi dapat bekerja sebanyak pemberian anda kepada sang anak itu.11 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata ; dalam mendefenisikan 

berlebih-lebihan atau melampai batas adalah menambah-nambah dalam memuji atau 

mencela melebihi dari yang layak diberikan kepadanya dan yang serupa. Ucapan 

yang semisal ini juga diungkapkan oleh Syaikh Sulaiman bin „Abdullah bin 

Muhammad bin „Abdul Wahhab.12 

Al -„Allamah asy-Syaikh Abdul Muhsin al-„Ubaikan berkata dalam 

menjabarkan “berlebih-lebihan atau melampai batas” adalah berlebihan dalam segala 

sesuatu dan mengangkatnya melebihi kedudukannya serta memberi melebihi dari 

yang berhak diperolehnya.13 

Sayyid M. Nuh berkata : bahwasaannya berlebih-lebihan atau melampaui 

batas yaitu berarti tinggi, melebihkan, atau kaku dalam segala perkara, dengan 

                                                           
11

  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, volume 9,  Jakarta,  Lentari Hati, 2002, hlm. 151 
12 Ibnu Taimiyah dalam Abu Salma al-Atsari, E-Book, Peringatan dari Fitrah Ekstrem dalam 

Mengisolir dan Memvonis Bid‟ah, Malang, Maktabah Abu Salma, 2007, hlm. 31 
13

 Abdul Muhsin al-„Ubaikhan dalam Abu Salma al-Atsari, Peringatan dari Fitrah 
Ekstrem…, hlm. 32 
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menambah-nambah dalam memuji sesuatu atau mencelanya sehingga melebihi 

kebenaran yang sesungguhnya.14 

Yusuf Qardhawi, mengemukakan bahwasannya : melampaui batas atau 

berlebih-lebihan itu adalah salah satu pebuatan yang sangat dibenci oleh Allah, 

karena perbuatan ini merupakan salah satu ciri dari tongak-tongak utamanya orang-

orang Nasrani, yang mana mereka sangat melampaui batas dalam berbuat.15 

Al -Hafizh Ibnu Hajar berkata : “berlebih-lebihan terhadap sesuatu dan 

bersikap radikal dalamnya serta melampaui batas”.16 Imam Abdurrahman bin Hasan 

Abu Syaikh rahimahullah, cucu Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, 

penulis kitab Fathul Majid Kitab at-Tauhid, ia berkata : “berlebih-lebihan dalam 

mengagungkan baik dengan ucapan maupun keyakinan, maksudnya janganlah kalian 

mengangkat kedudukan makhluk yang telah Allah SWT, tetapkan padanya, (jika 

demikian) maka kalian telah menempatkan pada kedudukan yang tidak sepatutunya 

melaikan hanya kepada Allah SWT.17 

Ibnu Manzhur berkata dalam Lisan al-Arabi : “dan asal berlebihan adalah 

mengangkat dan melampai batas dalam segala sesuatu”, sampai beliau mengatakan : 

“berlebihan dalam agama melebihi dengan amat sangat sampai melampaui 

batasannya”.  

                                                           
14 Sayyid M. Nuh, Diterjemahkan oleh Nur Aulia, Penyebab Gagalnya Dakwah, Jakarta, 

Gema Insani Press, 1992, hlm. 188 
15

 Yusuf Qardhawi, Islam Ekstrem, Bandung, Mizan, 1985, hlm 17  
16 Ibnu Hajar dalam Abu Salma,  Peringatan dari Fitrah Ekstrem…, hlm. 33 
17 Abdurrahman bin Hasan dalam Abu Salma, Peringatan dari Fitrah Ekstrem…, hlm. 34 

lihat juga Fathul Majid Syarh Kitab at-Tauhid, karya Syaikh al-Imam Abdurrahman bin Hasan Darul 
Fikri, 1412/1992, hlm. 620  
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Sebagai mana firman Allah di dalam surat al-Maidah ayat 77 : 

           

Artinya : “Janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak 

benar dalam agamamu”.18 

Dalam kamus al-Mu‟tamad dikatakan : Seseorang yang (berlebihan) dengan 

amat sangat dalam sesuatu perkara artinya melampaui batas dalamnya. Berlebihan 

dalam agama artinya bersikap radikal dan keras. Berlebihan dalam suatu hal artinya 

menaikan atau meninggikan harganya. Berlebihan artinya naik, lawan dari harga 

murah yaitu mahal.19 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan, bahwa kebaikan (dalam 

beribadah) yang hendak kita lakukan haruslah disertai dengan dasar dalil-dalil yang 

kuat yaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah disertai dengan pemahaman agama yang tinggi 

dan mendalam. Tidak setiap amalan yang kita anggap baik, benar-benar sebuah 

kebaikan, kecuali dilandasi dengan ketentuan agama. Berlebih-lebihan dalam segala 

perkara, tentu tidak membawa manfa‟at sedikitpun, demikian juga dengan berlebih-

lebihan atau melampaui batas dalam menjalankan agama ini. Meski dilandasi dengan 

niat yang tulus dan baik sekalipun sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas tidak 

lain hanya akan membawa kesesatan dan kemurkaan Allah SWT. 

                                                           
18 QS. Al-Maidah ayat : 77  
19

 Al -Mu‟tamad, Qomus „Aroby, pasal Ghoin, Beirut, Dar ash-Shodir, 2004, Cet. III, hlm. 467  
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Manusia sesuai dengan Fitrah dan Tabi‟atnya, memang suka tampil beda. 20 

Untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan, manusia melakukan hal dengan segala 

cara, tanpa ia memikirkan dampak dan akibatnya, apakah yang ia lakukan itu benar 

atau salah dan apakah yang ia lakukan itu bisa merugikan orang lain atau tidak, itu 

semua tidak ada dalam fikirannya. Sehingga teramat wajar kalau manusia cenderung 

suka untuk dikatakan sebagai manusia yang paling benar, paling hebat, dan yang 

laing bagus. Dan semuanya memakai kata “paling”. Tabi‟at seperti ini lah yang sering 

menjebak dan menjerumuskan serta menyeret manusia hingga terjatuh dan kedalam 

sikap berlebih-lebihan. 

Ketika mereka bersikap demikian, terbukalah jalan menuju kesesatan, 

kekufuran, dan kesyirikan. Inilah awal dari penyebab kesyirikan zaman kaum Nabi 

Nuh As, yaitu berlebih-lebihan dan menempatkan posisi seseorang yang menurut 

mereka memiliki kedudukan yang paling mulia disisi Allah SWT. Bersikap berlebih-

lebihan atau melampaui batas ini seringkali menjadi suatu alasan seseorang untuk 

menjadi sebuah kebenaran. Bahkan tidak hanya sekedar menolak, namun menentang 

kebenaran tersebut dan tidak mau untuk mengikuti kebenaran itu. Berlebih-lebihan 

terkadang dijadikan seseorang sebagai batu loncatan untuk mencapai sebuah 

kesuksesan dan kedudukan yang tinggi. 

 

 

                                                           
20

 “ Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Edisi ketiga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 291-292 
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C. Inventarisasi Ayat Tentang Israf (berlebih-lebihan) 

Israf (berlebih-lebihan atau melampaui batas) dengan berbagai perubahan 

katanya dalam kitab Mu‟jam al-Mufarras Li al-Fadzil Qur‟an al-Karim terulang 

sebanyak 23 kali di dalam al-Qur‟an.21 

TABEL AYAT-AYAT TENTANG ISRAF (BERLEBIH-LEBIHAN) 

TERDAPAT 17 SURAT DAN 23 AYAT 

NO NAMA SURAT AYAT KETERANGAN 

1 AL-AN‟AM 141 Makkiyyah 

2 AL-A‟RAF 31 - 81 Makkiyyah 

3 YUNUS 12 - 83 Makkiyyah 

4 AL-ISRA‟            33 Makkiyyah 

5 THAHA 127 Makkiyyah 

6 AL-ANBIYA‟ 9 Makkiyyah 

7 AL-FURQAN 67 Makkiyyah 

8 ASY-SYU‟ARA‟ 151 Makkiyyah 

9 YASIN 19 Makkiyyah 

10 AZ-ZUMAR 53 Makkiyyah 

11 GHAFIR 28 - 34 - 43 Makkiyyah 

12 AZ-ZUKHRUF 5 Makkiyyah 

13 AD-DUKHAN 31 Makkiyyah 

14 AD-DZARIYAT 34 Makkiyyah 

15 ALI-IMRAN 147 Madaniyyah 

16 AN-NISA‟ 6 - 171 Madaniyyah 

17 AL-MAIDAH 32 - 77 Madaniyyah 

 

                                                           
21

 M. Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-mufarras Lil al-Fadz alqur‟an al-Karim, Dar  Al-Fikr, 
198,  hlm. 444 
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Semua surat dan ayat tersebut terangkum di dalam : Makkiyyah : 14 surat  dan 

Madaniyyah : 3 surat. Dari tabel inventarisasi ayat-ayat tentang berlebih-lebihan atau 

melampaui batas di atas dapat dilihat bahwa berlebih-lebihan atau melampaui batas 

terletak pada 17 surat dan 23 ayat.22 Adapun perbedaan antara ayat Makkiyah dan 

Madaniyyah tersebut adalah : ayat Makkiyah menjelaskan berlebih-lebihan dalam 

Akidah, sedangkan ayat Madaniyyah berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam 

perkara Mu‟amalah atau perkara yang berhubungan dengan manusia.  

Mengingat banyaknya ayat tersebut tidak mungkin untuk diuraikan satu-persatu 

dalam penelitian ini, maka penulis menentukan ayat-ayat yang dianggap dapat 

mewakili tentang permasalahan tesebut. Di dalam penelitian ini penulis hanya 

memfokuskan beberapa ayat saja. 

Diantaranya ayat al-Qur‟an tersebut adalah sebagai berikut : 

1. QS. ALI-IMRAN AYAT 147 

                                  

                 

Artinya : “tidak ada do‟a mereka selain ucapan: "Ya Tuhan Kami, ampunilah dosa-

dosa Kami dan tindakan-tindakan Kami yang berlebih-lebihan dalam urusan   

tetapkanlah pendirian Kami, dan tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir". 

                                                           
22

  M. Fuad Abdul Baqi, Al-Mu‟jam Al-mufarras Lil al-Fadz Al-Qur‟an al-Karim, Dar  Al-
Fikr, 198,  hlm. 444 
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Ayat di atas menjelaskan bahwsannya melampaui batas-batasan hukum syari‟at 

yang telah ditetapkan Allah SWT, yang Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban 

kepada hamba-hamba-Nya, menetapkan perkara yang haram dan yang halal, Allah 

SWT, pun telah menetapkan batasan, agar manusia tidak melanggarnya 

menjadikannya sebagai landasan hidup mereka. 

2. QS. AN-NISA‟ AYAT 6 

                           

                              

Artinya : “dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan 
dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. 
barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri 
(dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah 
ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta 
kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) 
bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” 
 

 Asbabun Nuzul dari ayat 6 pada surat an-Nisa‟ di atas ialah :  

  Pada waktu itu para wali menguasai anak-anak yatim dan mereka 

membiarkan begitu saja harta kekayaannya yang merupakan waris dari orang tuanya. 

Bahkan para wali itu ikut-ikutan menghabiskan harta-harta itu sebelum anak-anak itu 

dewasa, sehingga setelah mereka dewasa menjadi orang yang serba kekurangan. 

Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat ini, sebagai perintah terhadap para 

wali agar memelihara harta anak-anak yatim. Para wali wajib memberikan harta 
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tersebut sesuai dengan kebutuhannya, sehingga apabila mereka dewasa nanti, anak-

anak yatim itu tidak terlantar hidupnya.23 

  Lalu para wali itu wajib memberi nafkah dan berkata yang baik terhadap 

mereka, sekiranya anak-anak yatim itu telah baligh dan dewasa nanti, mereka telah 

dapat menguasai harta kekayaannya. Maka sudah sepantasnya para wali itu 

menyerahkan hak-hak mereka dengan mendatangkan para saksi-saksi diwaktu serah 

terima nanti, sekiranya para wali itu dalam kedaan fakir, maka boleh mereka makan 

harta anak-anak yatim itu, tetapi dalam hal atau batasan yang sewajarnya. 

  Dijelaskan di dalam tafsir al-Maraghi bahwasannya : bahwa harta benda 

mereka (anak-anak yatim) tidak boleh diserahkan kepada mereka kecuali para wali 

telah melihat tanda-tanda kedewasaan dalam diri mereka. Sesungguhnya tidak layak 

bagi seseorang wali memakan harta anak yatim (apabila ia miskin) dengan cara 

berlebih-lebihan, dan dan barang siapa diantara wali itu kaya, maka hendaknya ia 

menjaga diri jangan sampai memakan harta mereka. Barang siapa yang menjadi wali, 

tetapi miskin, hendaknya ia memakannya sesuai dengan ketentua hukum Syara‟ dan 

dipandang pantas oleh orang-orang yang bijaksana.24 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya : larangan memakan harta anak yatim 

melebihi dari batsaannya dan larangan terhadap membelanjakannya sebelum mereka 

dewasa, dan apabila kamu hendak memakan serta membelanjakannya, makan lah 

                                                           
23 A. Mudjab Mahali, Asbabunnuzul Studi Pendalaman Al-Qur‟an…, hlm.  208 
24 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Juz IV, CV. Toha Putra Semarang, 

1986, hlm. 335 
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yang menurut kamu pantas, dan apabila kamu hendak membagi harta tersebut, 

hendaknya mengadakan saksi-saksi. 25 

Imam Ibnu katsir sebagai mana dikutip oleh Muhammad Nasib al-Rifa‟i, 

dalam Tafsir Ibnu Katsir, berkata : “Allah ta‟ala melarang ahlul kitab dari sikap 

berlebih-lebihan dan mengada-ada.  

Perbuatan seperti ini banyak sekali dilakukan dalam agama Nasrani, karena 

sesungguhnya mereka melampaui batas terhadap Nabi Isa AS, sehingga mereka 

mengangkatnya di atas kedudukan atau tempat yang telah diberikan oleh Allah SWT. 

Mereka pun mengalihkan dari kedudukannya sebagai Nabi kemudian menjadikanya 

sebagai tuhan selain Allah, mereka menyembahnya sebagai mana menyembah Allah 

SWT, bahkan mereka telah melebihi atau melampaui batas kepada para pengikut dan 

pendukungnya dari orang-orang yang mengaku bahwa ia mengikuti agamanya.  

Mereka mengklim bahwa dirinya ma‟sum (terpelihara) sehingga para pengikut 

dan pendukung mengikuti segala sesuatu yang mereka katakana, baik perkataan yang 

haq ataupun yang bathil yang sesat ataupun merupakan petunjuk, yang benar ataupun 

salah.”26 Melampaui batas-batas yang telah digariskan Allah SWT, ialah melanggar 

lerangan-larangannya dan mengingkari ketentuan dan ketetapannya. 

 

  

                                                           
25

 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah…,  hlm. 100 
26

 Ibnu Katsir, dalam Muhammad Nasib ar-Rifa‟I, Tafsir Ibnu Katsir, Diterjemahkan 
Shihabuddin, Jakarta, Gema insani Press, 1999, Jilid 1, hlm. 857  
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Perbuatanh ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik, dan nyata-nyata 

mengingkari tuntunan Allah SWT, yang telah diberikan, tindakan mereka akan 

membawa kepada kefakiran dan kemusyrikan. Hal ini pula lah yang membawa kaum 

Nasrani kepada anggapan bahwa tuhan itu salah satu dari tuhan-tuhan yang tiga, atau 

tuhan itu sendiri.27  

Sebagai penolakan atas paham yang salah ini Allah SWT, menyatakan bahwa 

Isa Ibnu Maryam hanyalah utusan Allah kepada hamba-Nya, bukan tuhan yang 

disembah sebagaimana yang dianggap kaum Nasrani. 28 Nabi Isa AS, sendiri menyeru 

mereka supaya mengesahkan Allah SWT, tak ada yang berhak disembah kecuali 

hanya lah Allah SWT, semata dan Nabi Isa AS, melarang pula kaumnya supaya 

jangan mempersekutukan Allah SWT, dengan suatu apapun.29 

3. QS. AL-AN‟AM AYAT  141 

                       

                          

                    

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 
zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 
makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 
tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

                                                           
27 Aidh Al-Qani, Tafsir al-Muyassar, Jakarta, Qisthi Press 2007, Jilid 1 hlm. 478 
28 Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalaluddin, Bandung, Sinar Baru 

Algesindo, 2002 hlm. 487 
29 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta, Lentera Hati, 2002, Volume 3, hlm. 172 
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miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang berlebih-lebihan.” 30 
 
Asbabun Nuzul dari surat al-An‟am ayat 141 di atas adalah sebagai berikut : 

Pada waktu itu sering terjadi penghambur-hamburan hasil panen, mereka suka 

berpoya-poya, tetapi enggan untuk membayar zakat. Kehidupan yang seperti ini, 

sudah menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Sehubungan dengan itu Allah SWT, 

menurunkan ayat ke-141 sebagai teguran atas diri Tsabit bin Qais bin Syammas, yang 

memetik buah kurma sebagai hasil panen, setelah itu ia mengadakan pesta pora, 

sehingga dihari petangnya semua hasil penen itu ludes, habis sama sekali tanpa sisa 

sedikitpun, perkara seperti ini sudah menjadi kebiasaaan mereka dikala mereka panen 

dari dari hasil tanamannya.31  

Di samping itu ayat ini diturunkan adalah sebagai perintah kepada mereka 

untuk mengeluarkan zakat dari hasil panennya, serta larangan hidup berpoya-poya 

atau hidup secara berlebih-lebihan, yang menghambur-hamburkan harta kekayaan 

yang tidak berguna dan tidak bermanfa‟at, karena hal seperti ini sangatlah dibenci 

oleh Allah SWT. (HR. Ibnu Jarir dari Abi Aliyah).32 

Setelah melihat lebih dalam, ayat di atas sangat berhubungan erat dengan ayat 

sebelumnya, yaitu pada surat yang sama tertera pada ayat 99, yang menjelaskan 

bahwasannya : dan dia-lah, tidak ada selainnya, yang menjadikan kebun-kebun 

anggur atau lainnya. Hanya Allah lah yang menciptakan pohon kurma, dan tanam-

                                                           
30 Tim Penterjemah Al -Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemahnya…, hlm. 161 
31 A. Mudjab Mahali, Asbabunnuzul Studi Pendalaman Al-Qur‟an, PT. RajaGrapindo 

Persada, Jakarta, 2002, hlm. 388 
32

 A. Mudjab Mahali, Asbabunnuzul Studi Pendalaman Al-Qur‟an…, hlm.  289 
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tanaman dalam keadaan yang bermacam-macam rasa, bentuk dan aromnya, meskipun 

buah-buahan tersebut tumbuh di atas tanah yang sama. 

Sayyid Quthub juga menghubungkan ayat ini dengan firman Allah pada ayat 

136 dalam surat yang sama, yang berbunyi : “dan mereka menjadikan bagi Allah dari 

apa yang telah dia ciptakan satu bagian dari tanaman dan ternak”.  

Menurut Sayyid Quthub ayat ini sangat berhubungan dengan firman Allah 

pada ayat 141. Untuk mengingatkan mereka kepada sumber yang menciptakan 

tanaman dan ternak yang mereka bagi dan yang mereka perlukan secara tidak benar, 

mereka membaginya sebagian buat Allah dan sebagian buat berhala yang mereka 

sembah. Padahal semua tanaman dan ternak itu bersujud kepada Allah SWT.33 

 Ayat di atas menjelaskan bahwasanya betapa besarnya nikmat Allah, serta 

untuk melarang segala yang membuat kita lupa akan nikmat yang diberikan Allah 

SWT, dan ayat ini menyuruh kita untuk memakan buah-buahan yang bermacam-

macam rasa, bentuk dan aromnya. Dan Allah lah yang menciptakan buah-buahan 

seperti buah zaitun dan buah delima yang serupa dalam berbagai segi seperti bentuk 

dan warnanya, dan tidak serupa dalam beberapa segi yang lain seperti rasanya, 

padahal semua tumbuhan di atas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama, 

maka disinilah Allah menunjukkan atas kekuasannya.34 

Dari hasil buah itu janganlah lupa untuk menafkahkan hasilnya dari buah 

tersebut kepada fakir miskin, dan juga Allah SWT, melarang kita untuk berlebih-

                                                           
33

 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…., Volume 8, hlm. 695 
34

 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…., Volume 8, hlm. 697 
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lebihan dalam segala perkara, yakni janganlah kamu menggunakan sesuatu atau 

memberi maupun menerima sesuatu yang bukan pada tempatnya, sesunggunya Allah 

sangat tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan itu, yakni tidak merestui dan tidak 

melimpahkan anugrah kepada orang-orang yang suka berlebih-lebihan, meskipun 

berlebih-lebihan itu didalam hal kebajikan, karena tidak ada yang dibenarkan 

berlebih-lebihan itu.35 

Dari penafsiran ayat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwasannya, betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, dan dari 

itu Allah menyuruh kita untuk mensyukurui atas nikmat yang Allah berikan tersebut, 

yaitu dengan cara menafkahkan sebagian dari hasil nikmat yang Allah berikan kepada 

kita, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan dalam hal itu janganlah 

kamu berlebih-lebihan di dalam suatu perkara apa pun, meskipun perkara tersebut 

membawa kebajikan, karena Allah sangat tidak menyukai perkara yang berlebih-

lebihan tersebut. 

4. QS. AL-A‟RAF AYAT  31 

                       
       

Artinya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” 
                                                           

35
 Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…., Volume 8, hlm. 699 
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Asbabun Nuzul dari surat al-A‟raf ayat 31 di atas adalah sebagai berikut : 

  Pada zaman Jahiliah ada seseorang perempuan melakukan Tawaf (berkeliling 

ka‟bah) di baitullah dengan telanjang, hanya mengenakan celana dalam. Di dalam 

Tawafnya dia berteriak-teriak. “pada hari ini aku halalkan seluruh tubuh, kecuali yang 

aku tutupi (kemaluan) ini”. Sehubungan dengan itu Allah SWT, menurunkan ayat ini, 

yang memerintahkan agar mengenakan pakaian apabila masuk ke baitullah maupun 

masjid-masjid yang lain. (HR. Muslim dari Ibnu Abbas).36 

Pada ayat di atas, bahwasannya Allah menyuruh mereka supaya mengenakan 

perhiasan yang berupa pakaian yang telah diturunkan Allah kepada mereka, yaitu 

pakaian yang bagus, pada setiap kali hendak melakukan ibadah. Diantaranya ketika 

melakukan Thawaf yang biasa mereka lakukan dengan telanjang. Mereka 

mengharamkan pebuatan tersebut. Dan Allah memberikan nikmat atas hamba-

hamban-Nya. Mereka juga diseru Allah supaya menikmati makanan dan minuman 

yang baik-baik tanpa berlebih-lebihan.37 

5. QS. YUNUS AYAT  12 

                        

                             

Artinya : “dan apabila manusia ditimpa bahaya Dia berdoa kepada Kami dalam 
Keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu 
daripadanya, Dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat),  seolah-olah Dia tidak 
pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. 

                                                           
36

  A. Mudjab Mahali, Asbabunnuzul Studi Pendalaman Al-Qur‟an…, hlm. 396 
37

 Sayyid Qutub, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, Gema Insani, Jilid 8, Jakarta, 1992, hlm. 304 
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Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu 
mereka kerjakan.” 
 

Pada ayat ini Allah menjelaskan sifat orang-orang yang melampaui batas, 

yang mana mereka memandang semua apa yang mereka kerjakan, menurut mereka 

itu baik, dan mereka tidak sadar diwaktu mereka berdo‟a dikala mereka dilanda suatu 

penyakit, lalu Allah berikan kesembuhan, mereka mengira itu semua bukan datang 

dari Allah, dan mereka lupa akan pertolongan Allah tersebut, lalu mereka terjerumus 

kejalan yang sesat.38 

6. QS. AL-ISRA‟ AYAT  33 

                               

                          

Artinya : “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar39. dan Barangsiapa 
dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan40. kepada 
ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. 
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”. 

                                                           
38

  Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah…., volume 5, hlm. 350 
39

 Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam 
dan sebagainya. 

40 Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk 
menuntut kisas atau menerima diat. qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu 
tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan 
membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan 
tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, 
umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan 
hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah 
menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang 
pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau 
anggota badan. Tim Penterjemah Al-Qur‟an, Al-Qur‟an dan Terjemah…., hlm. 189 
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Dalam ayat ini Allah SWT, melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang 

diharamkan  oleh Allah untuk membunuhnya. Maksud dari membunuh jiwa tersebut 

ialah memisahkan roh dari jasadnya.41 Sedangkan yang dimaksud diharamkan Allah 

membunuhnya ialah tidak dengan alasan yang sah, adapun sebab mengapa Allah 

SWT, melarang para hamba-Nya membunuh jiwa dengan alasan yang tidak sah ialah. 

Sebagai berikut 42 :  

1. Pembunuhan itu menimbulakan kerusakan. Islam melarang setiap tindakan 

yang menimbulkan kerusakan itu, larangan itu berlaku umum untuk segala 

macam tindakan  yang menimbulakn kerusakan, maka pembunuhanpun 

termasuk tindakan yang terlarang. 

2. Pembunuhan itu membahayakan orang lain, ketentuan pokok dalam agama 

ialah semua tindakan yang menimbulkan mudarat. 

7. QS. AL-ANBIYA‟ AYAT 9 

                       

Artinya : “kemudian Kami tepati janji (yang telah Kami janjikan) kepada mereka. 

Maka Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang Kami kehendaki dan Kami 

binasakan orang-orang yang melampaui batas.” 

 

                                                           
41 „Aidh Al-Qur‟ani, Tafsir Al-Muyassar…., Juz 10, hlm. 493 
42 Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, 

Semarang, Citra Effhar, 1993, Jilid. 1, hlm. 121 
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Dari ayat-ayat di atas, bisa diambil kesimpulan tentang dilarangnya berlebih-

lebihan atau melampaui batas, maksudnya adalah melampaui batas yang telah 

ditetapkan oleh Syari‟at, karena melampaui batas atau berlebih-lebihan itu dapat 

merusak aqidah dan akan menghancurkan agama itu sendiri. 

8. QS. AL-FURQAN AYAT 67 

                       

Artinya : “dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 

antara yang demikian.” 

Dalam ayat di atas, Allah menyebutkan apabila mereka berinfak, mereka tidak 

berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, yaitu mereka tidak boros dalam berinfak. 

Namun ayat ini ada hubungan dengan surat al-Isra‟ ayat 29 yang menyebutkan ; dan 

janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu keleher mu, dan jangan pula 

membentangkan dengan seluas-luasnya.   

9. QS. ASY-SYU‟ARA‟ AYAT 151 

           

Artinya : “dan janganlah kamu menta‟ati perintah orang-orang yang melewati 

batas,” 
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Pada ayat ini, Allah SWT, melarang untuk manta‟ati perintah orang-orang 

yang melampai batas, menta‟atinya saja Allah sudah melarang, apalagi kalu sampai 

meniru kelakuan mereka. Jadi jelaslah, bahwasannya perbuatan berlebih-lebihan atau 

melampaui batas sangatlah dibenci oleh Allah SWT. 

10. QS. YASIN AYAT 19 

                      

Artinya : “utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu adalah karena kamu 

sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? sebenarnya 

kamu adalah kaum yang melampui batas". 

11. QS. AZ-ZUMAR AYAT  53 

                               

                

Artinya : “Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 

mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Asbabun Nuzul dari ayat 53 dari surat az-Zumar ialah sebagai berikut :  

Ketika itu kaum musyrikin Mekkah sudah keterlaluan dalam melakukan 

perbuatan maksiat. Maka Allah SWT, menurunkan ayat ke 53, sebagai ketegasan agar 

mereka jangan berputus Asa dalam mencari ampunan disisi-Nya. Jadi, sekalipun 
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mereka telah melakukan maksiat yang luar biasa ketika kafir, namun Allah tetap akan 

memberikan ampunan bila mereka bersedia memeluk agama Islam. (HR. Ibnu Abi 

Hatim dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas).43 

Di dalam tafsir al-Mishbah mengungkapkan tentang ayat di atas, 

bahwasannya, ayat di atas dinilai oleh ulama‟ sebagai ayat yang paling memberi 

harapan kepada manusia, perhatikanlah bagaimana Allah sendiri yang memerintahkan 

Nabi untuk menyampaikan secara langsung firman-Nya. Dia yang maha kuasa itu 

menamai yang berdosa dengan „Ibadi yang artinya hambaku, dengan menunjuk 

dirinya sendiri guna menggambarkan kasih sayang dan penyebutannya yang secara 

tulus menyesali dosanya, kendati mereka dinamainya telah melampaui batas.44 

12. QS. GHAFIR AYAT 28 

               

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas 

lagi pendusta.” 

13. QS. GHAFIR AYAT 34 

                  

Artinya : “Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan 

ragu-ragu.” 

                                                           
43

  A. Mudjab Mahali, Asbabunnuzul Studi Pendalaman Al-Qur‟an…, hlm. 718 
44

  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, volume 11…, hlm. 524 
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14. QS. GHAFIR AYAT 43 

                               

                 

Artinya : “sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku (beriman) kepadanya 

tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. dan 

Sesungguhnya kita kembali kepada Allah dan Sesungguhnya orang-orang yang 

melampaui batas, mereka Itulah penghuni neraka.” 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya: Allah SWT, tidak akan memberikan 

pertolongan sedikitpun, baik di dunia maupun di akhirat terhadap orang-orang yang 

suka melampai batas atau berlebih-lebihan. Dan Allah tidak akan memberikan 

petunjuk kepada mereka. Juga sebagian Ulama‟ memahami orang-orang yang suka 

berlebih-lebihan melampai batas itu, sebagai orang-orang yang mengingkari keEsaan 

Allah SWT, mereka tidak meyakin bahwa Allah adalah tuhan semesta alam .45 

15. QS. AZ-ZUKHRUF AYAT 5 

                  

Artinya : “maka apakah kami akan berhenti menurunkan al-Quran kepadamu, 

karena kamu adalah kaum yang melampaui batas.” 

                                                           
45

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, volume 11…., hlm. 609 juga lihat hlm. 616, juga 
lihat hlm. 625 
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Ayat di atas menjelaskan bahwasannya : “orang-orang yang melampaui batas 

itu mengira Allah akan berhenti menurunkan al-Qur‟an kepada mereka, tetapi Allah 

tetap mengutus para Rasul-rasul-Nya, meskipun mereka kaum yang melampaui 

batas.46 Dan pada ayat ini terjadi perselisihan pendapat para ahli tasir, yang mana 

banyak pendapat seputar masalah ini, namun pendapat yang paling shahih adalah 

bahwa Allah SWT, karena kemurahan dan rahmat-Nya terhadap makhluk, tidak akan 

berhenti mengajak mereka kepada kebaikan dan kepada peringatan yang penuh 

dengan kebijaksanaan, walaupun mereka adalah kaum-kaum yang melampaui batas.47 

16. QS. AD-DUKHAN AYAT 31 

              

Artinya : “Sesungguhnya Dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari 

orang-orang yang melampaui batas.” 

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwasannya : Allah memberikan 

pertolongan terhadap kaum bani Israil yaitu Nabi Musa AS, Allah menyelamatkan 

Nabi Musa AS, dari penguasa mesir itu, yakni Fir‟aun, sesungguhnya Fir‟aun itu 

adalah seorang yang berwatak sombong, serta seorang yang melampaui batas, lagi 

berlebih-lebihan dalam melakukan kejahatan, lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa 

AS, dari ancaman Fir‟aun.48 

                                                           
46

 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah…., Volume 12, hlm. 209 
47

 Muhammad Nasib Ar-Rifa‟I, Tafsir Ibnu Katsir,  jilid III, dan diterjemahkan oleh 
Syihabuddin, Jakarta, Gema Insani Press, 1999, hlm. 258 

48
 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah…., Volume 12, hlm. 314  
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17. QS. AD-ZARIYAT  AYAT 34 

             

Artinya : “yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang 

melampaui batas.” 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya : Allah memberi nama terhadap orang-

orang yang melampaui batas dengan sebutan Musrifin yakni orang-orang yang 

melampaui batas atau berlebih-lebihan, Allah telah memberikan batasan konteks 

pelampiasan nafsu seksual, yaitu melalui perkawinan dengan lawan jenis. Tetapi 

malah mereka melampiaskan nafsunya dengan sama jenis mereka sendiri.49 

Dari beberapa penafsiran di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya :  

berlebih-lebian atau melampaui batas itu yakni : betapa besarnya nikmat yang Allah 

berikan kepada hambanya, dan dari itu Allah menyuruh kita untuk mensyukurui atas 

nikmat yang Allah berikan tersebut, yaitu dengan cara menafkahkan sebagian dari 

hasil nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu kepada orang-orang yang 

membutuhkannya. Dan dalam hal itu janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam 

segala perkara apa pun, baik itu makan dan minum, berpakaian, membelanjakan harta 

kekayaannya.  
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