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BAB III 

 ISRAF (BERLEBIH-LEBIHAN) MENURUT AL-QUR’AN 

 

A. Jenis-jenis Israf (berlebih-lebihan) 

Sebagai mana telah dijelaskan pada awal pembahasan sebelumnya, orang 

yang berlebih-lebihan atau melampaui batas itu ialah :  

1. Israf (berlebih-lebihan) dalam perkara makan dan minum 

Apabila salah seseorang mukmin melalukan perkara makan dan minum, tetapi 

makanan dan minuman itu tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, dan ia tidak ingin 

mengkonsumsinya, tetapi tetap saja ia membelinya, maka perkara seperti ini termasuk 

perbuatan yang berlebih-lebihan, apabila ia tetap memakan, makanan tersebut dan 

meminum, minuman tesebut. Dalam hal ini, Rasulullah SAW, menuntun para 

ummatnya supaya tidak memakan apa yang tidak ia inginkan. 

Sebagai mana sabdah Rasulullah SAW, yang berbunyi :  

ْـ . ـ ْ كـــ  َ تـْشـتـ ْ تـ ف إ ـسـ ث(   ـ ا ح   )ا

Artinya : “termasuk berlebih-lebihan (bila) anda makan apa yang anda tidak 

inginkan”1. 

Hadits di atas memberikan gambaran bahwasannya ; janganlah berlebih-

lebihan atau melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sebab apabila 

terlalu banyak tubuh mengkonsumsi makanan, maka mengakibatkan tubuh manusia 

menjadi gemuk, dan bisa mengakibatkan serangan penyakit terhadap tubuh dan 

                                                           
1
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 198 
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jangan pula melampaui batas makanan yang dihalalkan. Karena itu kebutuhan yang 

tidak perlu dan tidak ada gunanya berulang-ulang dicela oleh al-Qur‟an, Allah pun 

melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam bersikap, karena Allah SWT, tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam segala perkara. 

2. Israf (berlebih-lebihan) dalam membelanjakan harta kekayaan 

Yaitu ; orang yang suka menghambur-hamburkan harta kekayaannya, baik di 

jalan yang dibenarkan oleh agama maupun yang tidak dibenarkan dalam agama. 

Orang yang seperti ini tidak memikirkan akan susahnya dari mana harta yang ia 

dapatkan. Dalam hal ini al-Qur‟an mencela orang-orang yang suka menghambur-

hamburkan hartanya atau disebut juga dengan pemborosan.  

Sebagai mana Firman Allah SWT, di dalam surat al-A‟raf ayat 27 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

                              

Artinya : “janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”2 

 “Mengingat pentingnya harta, Islam sangat menekankan pentingnya 
pemeliharaan serta pemanfa‟atan yang semestinya. Islam menasehatkan 
menjaga harta milik dengan hati-hati serta membelanjakan uang secara 
bijaksana dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang 
diperbolehkan. Untuk mencegah pemborosan harta, Islam juga 
memerintahkan kaum muslimin agar tidak menyerhkan milik mereka kepada 
orang yang tidak bijaksana didalam pengelolohan harta.”3 

                                                           
2
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah…, hlm. 532  

3 Afzalurrahman, Muhammad sebagai seorang pedagang …, hlm. 192 
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Pada ayat ini, Allah mengambarkan terhadap orang-orang yang berpaling dari 

mengingat tuhan-Nya, mereka telah melakukan tindakan Mubazir. Mereka telah 

menyia-nyiakan hidayah yang telah ada dihadapannya, yang merupakan kekayaan 

dan harta-harta yang paling mulia dan termahal. Mereka telah berlebih-lebihan di 

dalam menggunakan matanya, yang semestinya Allah ciptakan mata itu untuk melihat 

yang baik, tapi mereka menggunakannya dengan sebaliknya, dan mereka tidak 

memperhatikan sedikitpun tentang ayat-ayat Allah SWT. 4 

Namun dengan demikian sifat berlebih-lebihan seperti ini dapat memabawa 

seseorang terjerus kepada kefakiran dan kesombongan, serta membuat seseorang jauh 

dari tuhan-Nya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW, menggambarkan orang-orang yang 

suka rakus dan berlebih-lebihan di dalam kehidupan : “seandainya anak Adam 

mempunyai satu lembah yang penuh dengan harta kekayaan, pasti dia ingin memiliki 

yang sepertiganya lagi, sedangkan yang memenuhi anak Adam itu adalah tanah 

(kuburan), dan Allah mengampuni atau menerima taubat orang-orang ingin 

bertaubat”.  

Hadits di atas, mengambarkan tentang sifat rakus dan berlebih-lebihan yang  

dimiliki oleh manusia dalam kehidupannya, mereka selalu mengingikan sesuatu tanpa 

ada batasnya, seandainya mereka memiliki dua gudang harta, tentu masih 

mengharapkan gudang yang ketiganya lagi, padahal ketika mereka meninggal nanti 

harta kekayaannya tersebut tidak akan pernah dibawa mati. 

 
                                                           

4 Sayyid Qutub, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an…, Jilid 8, hlm. 34 
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3. Israf (berlebih-lebihan) dalam berwudhu‟ 

Berbicara tentang harta, tidak menutup kemungkinan berlebih-lebihan dalam 

hal lain, dalam hal berwudhu‟, Rasulullah SAW, menjelaskan lewat hadits-haditsnya 

memberikan larangan kepada ummatnya untuk tidak melakukan pemborosan dan 

berlebih-lebihan dalam hal berwudhu‟, diantara sabdah-sabdahnya ; 

ا  ـ:    ـق ـف   ض   ـت ـ   ـ     ـسْ ـ  ـ  ْ ــ س    ـْ ــ ع   ل  ص   ـ ـ ـا  ا  ,  ـعْ ـ س ـ  ف  ـس ـا 

ا اح   ـج    ـْ ـ  ــ ع  ت ـْ ـك  ْ ا   ْ ـع ـ   ـ , قف   ـس  ء ْ ـض  ـ اْ ـف : ا   ـق ـف   (ــ. )

Artinya: Sesungguhnya Nabi SAW, pernah melewati Sa‟ad yang sedang berwudhu‟, 

lalu beliau bersabdah : “Ya Sa‟ad, berlebih-lebihan apakah ini?” Jawab Sa‟ad : 

“apakah dalam berwudhu‟ berlebih-lebihan?” jawab Rasulullah : “Ya, ada, 

sekalipun kamu berwudhu‟ disungai yang mengalir.” (HR. Ahmad).5 

 Hadits di atas menjelaskan bahwasannya ; Rasulullah SAW, sangat melarang 

kepada ummatnya untuk melakukan perbuatan boros atau perbuatan yang berlebih-

lebihan, meskipun itu dalam hal berwudhu‟ dan lain sebagainya. Pada sa‟at sekarang 

ini, sering sekali menjumpai bermacam-macam problema kehidupan dimuka bumi 

ini, banyak sekali tingkah laku manusia yang diluar batasanya, menuruti hawa 

nafsunya, tidak memikirkan orang lain yang ada disekelilingnya. Hidup ditengah-

tengah masyarakat tentu saja saling membutuhkan satu sama lain, saling sabahu-

membahu, saling bagi-membagi antar sesama, tidak dibolehkan kita untuk melakukan 

perbuatan yang dapat merugikan dan menyakiti orang lain. 

                                                           
5
 Firdaus Aba Al-halwani, Membangun Akhlak mulia dalam bingkai Al-Qur‟an dan As-

Sunnah, Al-Manar, Yogyakarta, 2003, hlm. 428 
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Al-Qur‟an memberikan Indikasi bahwa sesungguhnya ; seluruh harta 

kekayaan itu hendaknya untuk dimanfa‟atkan dan sama sekali tidak untuk dihambur-

hamburka serta tidak diserahkan kepada orang yang belum mampu di dalam 

pengelolahan harta tersebut, karena dapat mengakibatkan berlebih-lebihan di dalam 

penempatan harta tersebut. Juga al-Qur‟an menunjukan kepada kita cara terbaik untuk 

membelanjakannya, pada satu pihak ia meletakkan tekanan yang bersifat sementara 

dalam hidup ini.  

Harta kekayaan itu bukanlah suatu yang dianggap tidak bernilai dan 

bermafa‟at, bukan hanya untuk dibuang begitu saja, harta itu merupakan sarana 

penunjang dan sebagai pendukung bagi manusia untuk bertahan hidup di dunia ini, 

karena tanpa dengan adanya harta manusia tidak bisa hidup dengan sempurna, 

bertapa pentingnya harta itu di dalam kehidupan, apa lagi pada sa‟at sekarang ini 

banyak sekali orang-orang yang menyimpang akidahnya karena kemiskinan dan 

ketidak cukupan hartanya. 

B. Sebab-sebab Terjadinya Israf (berlebih-lebihan) 

Di antara sebab-sebab terjadinya berlebih-lebihan atau melampaui batas 

dikalangan Ummat Islam pada umumnya adalah sebagai berikut : 

1. Tidak Memahami Ajaran Islam dengan Benar 

Apabila seseorang tidak memahami ajaran Islam dengan sempurna, maka 

seseorang tersebut melakukan perbuatan dengan semaunya saja, tanpa 

mempertimbangkan dan mengetahui apakan perbuatan yang ia lakukan itu benar atau 

salah. Serta tidak memahami akan tujuan syari‟at yang jelas diantaranya, menempuh 
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jalan kemudahan dalam melakukan syari‟at-syari‟at dalam beragama, tidak 

memperhatikan batasan-batasan syari‟at dalam menentukan mana yang halal dan 

mana yang haram, mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang mubah dan 

mana yang makruh dan lain sebagainya. 

2. Berpegang kepada Hadits-hadits yang lemah dan palsu 

Pada masa modern sekarang ini, banyak sekali terjadinya penyebaran hadits-

hadits palsu, terutama terjadi dikalangan ummat Islam pada masa sekarang ini. 

perkara seperti ini pada umumnya dibuat oleh segelintir orang yang tidak 

bertanggung jawab, demi kepentingan duniawi saja. Agar dapat menarik seseorang 

kepada ajaran Islam yang tidak benar atau memang sengaja membuat sensai.6 Hadits-

hadits seperti ini dilarang untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari 

karena dapat menyebabkan penyimpangan. 

Sebab dilarangnya mengamalkan hadits-hadits lemah dan palsu ini karena 

salah satu bentuk kedustaan (taqawwul) dengan mengatasnamakan Allah dan Rasul-

Nya. Seolah-olah Allah dan Rasul-Nya pernah mengatakan hal tersebut. Inilah yang 

menimbulkan kedustaan terhadap suatu hadits. Mengamalkan hadits-hadits palsu itu 

dapat menyebabkan beberapa kerusakan.  

a. Hadits-hadits lemah terkadang menimbulkan kesulitan dan keraguan untuk 

memahaminya. 

                                                           
6
 Qomarudin Saleh, Larangan dan Perintah dalam Al-Qur‟an, Diponegoro, Bandung, 2002, 

hlm. 177 
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b. Terkadang terjadi pengambilan hukum dari hadits-hadits yang lemah 

sehingga muncul sikap dan akhlak serta keyakinan yang dianggap 

merupakan contoh dari Rasulullah SAW. 

c. Beramal dengan hadits yang lemah terkadang menghilangkan kesempatan 

untuk beramal dengan hadits yang shahih. 

d. Menimbulkan pertentangan dikalangan kaum muslimin. 

Abu Syamah al-Maqdisi berkata : “sekelompok ahli hadits besenang-senang 

terhadap hadits tentang keutamaan suatu amalan. Hal ini menurut para peneliti dari 

kalangan ahli hadits, para ulama‟ dan ahli fiqih adalah suatu kesalahan. Bahkan 

sepatutnya bagi mereka untuk menerangkan hal ini jika mereka mengetahui akan 

kelemahan suatu hadits tersebut.7 

Syaikhul Ibnu Taimiyah berkata : “tidak dibenarkan didalam syari‟at 

bersandar kepada hadits-hadits lemah yang tidak shahih dan tidak hasan. 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, 

bersabdah yang berbunyi : 

  ــ ع     ـك  ْ ـ:   ْ ــ س    ـْ ــ ع   ل ــ ص  ل    ْ ـس    ـ: ق   ـق     ـْ  ـ  ْ ـ ا  ْ ـع 

ـ ( )   ـ ـا  ـ     ـع ـقْ ـا   ـ ـت ـ ـْ ـا ف    ـ ـع ـت ـ  ـسـ  ا 
Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW, bersabdah : Barang siapa 

sengaja berdusta atas diriku hendaklah ia bersiap-bersiap menempati tempat 

tinggalnya di neraka.” (HR. Muslim). 

                                                           
7
 http://elhijrah.blogspot.com/2012/02/penyimpangan-kitab-dalailul-khairat/ diakses pada 

tanggal 14 januari 2015. 

http://elhijrah.blogspot.com/2012/02/penyimpangan-kitab-dalailul-khairat/
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 Dari keterangan hadits diatas sudah jelaslah bahwa Hadits palsu itu dapat 

menyebabkan perselisihan dikalangan ummat sehingga akhir-akhir ini semakin 

banyak kelompok atau Firqah yang menyimpang dalam Islam dikarenakan 

pengamalan hadits dhaif dan palsu tersebut. Maka tidak heran jika dewasa ini muncul 

realita banyak terjadi penyimpangan dan perbuatan berlebih-lebihan. 

3. Mempelajari ajaran-ajaran sebelum Islam 

Seperti yang banyak terjadi pada sa‟at sekarang ini, sikap berlebih-lebihan 

atau melampaui batas ini tanpa disadari sudah lahir sebelum datangnya ajaran Islam 

itu sendiri, yang dibawak oleh tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani. Mereka 

mengagung-agungkan Nabi Isa AS, secara berlebihan, padahal Nabi Isa AS, itu 

sendiri adalah manusia biasa yang sama seperti mereka. 

Adakalanya juga, sifat berlebih-lebihan atau melampai batas ini muncul akibat 

pengaruh tidak langsung dari agama-agama terdahulu, seperti agama samawi yang 

sebelumnya sudah dikenal dengan agama syirik yang sudah menjadi kebiasaan 

ummat terdahulu dan sulit untuk diubah dari kebiasaan tersebut. Namun sifat 

berlebih-lebihan itu memang sengaja dipengaruhi oknum dari luar Islam yang 

berperan sebagai muslim seperti Abdullah bin Saba‟ hanya untuk menghancurkan 

keutuhan ajaran Islam semata. Dan ada kalanya sifat berlebih-lebihan itu datang dari 

kalangan ummat Islam itu sendiri yang semata-mata inggin menghancurkan Islam 
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dari secara perlahan-lahan, dengan memaksakan pemahaman sesat yang dimilkinya, 

atau mungkin juga hanya untuk memproleh sensasi saja.8 

4. Mengikuti kemauan sendiri 

Banyak berbagai ummat dikalangan modern ini yang mengikuti hawa 

Nafsunya sendiri, tidak mau menerima pengaruh dari orang lain, tanpa memikirkan 

sebab dan akibatnya bagaimana, padal mereka sendiri tidak memikirkannya dengan 

ilmu pengetahun, orang yang seperti ini tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah 

SWT, sebagai mana firman-Nya : 

                              

     

Artinya : “tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa Nafsunya tanpa ilmu 

pengetahuan; Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan 

Allah? dan Tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.”9 

 Ayat di atas dapat dipahami bahwa hawa nafsu itu termasuk penyebab 

terbesar munculnya sifat berlebih-lebihan, karena akibat hawa Nafsulah banyak 

diantara manusia yang akhirnya menakar kebenaran itu dengan timbangan akal dan 

perasaannya saja, tanpa menerima atau bertanya kepada orang yang lebih paham. 

 

 

                                                           
8
 http://www.fiqhislam.com/index.php/sebab-terjadinya-berlebih-lebihan =article =51177 

&itemi=145/ diskses pada tanggal 15 januari 2015. 
9
 QS. Ar-Rum ayat : 29 

http://www.fiqhislam.com/index.php/sebab-terjadinya-berlebih-lebihan%20=article%20=51177%20&itemi=145/
http://www.fiqhislam.com/index.php/sebab-terjadinya-berlebih-lebihan%20=article%20=51177%20&itemi=145/
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C. Akibat dari perbuatan Israf (berlebih-lebihan) 

Sebagai mana pembahasan di atas, berlebih-lebihan itu merupakan perkara 

yang sangat dibenci oleh Allah SWT, karena mengakibatkan seseorang terputus akan 

Rahmat Allah terhadap mereka. Diantara bahaya dan kerusakan dari perbuatan 

berlebih-lebihan ini adalah sebagai berikut : 

1. Tidak mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. 

Sifat berlebih-lebihan atau melampaui batas itu dapat membuat seseorang 

akan lupa dengan Allah SWT, oleh karena itu tidak akan memberikan petujuk 

terhadap orang-orang yang berlebih-lebihan atau melampaui batas, sebagai mana 

firman Allah dalam al-Qur‟an yang berbunyi : 

               

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

lagi pendusta.” (QS. al-Mukmin ayat 28).10 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya ; “orang yang berlebih-lebihan itu 

tidak akan diberi petujuk oleh Allah SWT, yaitu orang yang apabila membelanjakan 

hartanya secara berlebihan dan tidak pernah menginfakan hartanya di jalan Allah 

sedikitpun dan orang-orang yang seperti ini akan disesatkan lagi dibinasakan oleh 

Allah baik didunia maupun di akhirat nanti.”11  

 

                                                           
10

 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemah, Jakarta 2002, hlm. 89  
11

 Lihat terjemahan dari Al-Qur‟an surat QS. Ad-Dariyat ayat 34. Juga lihat terjemahan dari 
QS. Ghafir ayat 34 
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2. Berlebih-lebihan merupakan jembatan menuju kemiskinan  

Seseorang yang hidupnya miskin itu dapat membawa dirinya kepada 

kekufuran yaitu jalan yang sangat dimurkai Allah SWT. asy-Syaikh Muhammad bin 

Abdul Wahhab, di dalam kitabnya al-Tauhid, menuliskan sebuah judul “Diantara 

sebab-sebab kekufuran bani Adam dan sikap meninggalkan agama oleh mereka, 

adalah berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh”.12 

Oleh karena itu, selaku ummat yang beragama jangan sampai terpengaruh 

oleh sifat berlebih-lebihan ini, karena dapat mengakibatkan seseorang terjerumus 

kepada kefakiran, dan kefakiran ini dapat membawa seseorang kepada kekufuran, 

sebagai mana perkataan sayyidina „Ali karamaullahu wajha, yang berbunyi : 

ْ  ـقْ ـف ـ اْ ـك  اـفْ ـْ ك ـ    . 

Artinya : “Hampir saja kefakiran itu menyebabkan kepada kekufuran”. 
 

Perkataan sayyidina „Ali karamaullahu wajha di atas menjelaskan 

bahwasaannya : agar tidak melakukan perkara yang sifatnya berlebih-lebihan atau 

melampaui batas, karena perkara tersebut sangatlah berdampak Negatif dan perbuatan 

tesebut, sangatlah dibenci oleh Allah SWT, karena perbuatan tersebut dapat membuat 

seseorang kepada kefakiran dan kefakiran tersebut dapat membawa seseorang kepada 

kekufuran. Sedangkan kekufuran itu salah satu dosa yang sangat besar, dan Allah 

SWT, tidak akan memeberikan ampunan terhadap orang-orang yang berbuat kufur. 

 

                                                           
12

 Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid, Maktab Dakwah, Islamhouse, Jakarta 
2007, hlm. 106 
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3. Israf (berlebih-lebihan) dapat membinasakan Umat-umat terdahulu 

Sebagai mana sabdah Rasulullah SAW, yang berbunyi : 

ْ ـ   ْ ـ, ع  ف  ْ ـع  ْ ـع    ـ  ـس ا  ْ ـ  ا ـ ـث   ـ, ح    ـ ـح ـ   ـْ   ــ  ع ـ ـث   ـح  ,  ـْ ـص ـح ـاْ   ْ   

        :  ْ ــ س    ـْ ـ ع   ل ـ ص  ل   ْ ـس    ـ: ق   ـق   س  ـ ـع   ـاْ   ـ, ع   ـ ـ  ـع ـ اْ ـ ا  ْ ـع 

"   ْ   اف   ــ غ اْ   ـ ـ ْ ـق   ك  ْ ـ  ك ــ ْ ا   ـ  ـ, ف   ـْ   ـ اـف   ــ غ ـاْ   ْ ـ ك ـ ا   س ـ ـ ا ـ ا ـ  "

ا إ  .  (ـ جـ ـ) 
Artinya : “Telah berbicara kepada kami, Ali bin Muhammad, telah berbicara kepada 
kami Abu Usamah dari „Auf dari Ziyad bin Al-Hushain dari Abu Al-„Aliyyah dari 
Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabdah ; Wahai manusia, berhati-hatilah 
kalian dari berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya berlebih-lebihan 
dalam agama itu telah menghancurkan manusia sebelum kamu”. 13 
 

4. Berlebih-lebihan merupakan asas tunggal kesyirikan orang-orang musyrik 

Jahiliah serta kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani berikut kesesatan 

yang ada ditengah-tengah kaum muslimin. 

5. Berlebih-lebihan akan mengangkat orang lain hingga mencapai martabat yang 

sangat tinggi atau menghinakannya hingga kemartabat yang sangat rendah. 

6. Berlebih-lebihan atau melampaui batas yaitu akan menimbulkan keangkuhan 

dan kesombongan orang yang diagungkan.14 

7. Berlebih-lebihan dapat menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri 

terhadap Allah SWT. 

8. Berlebih-lebihan juga dapat menghantarkan seseorang kepada penyembahan 

yang terhadap berhala-berhala. 

                                                           
13

 Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullah Al-Qozwaini, Sunan Ibnu Majah, Beirut, dar Al-
Fikr, t,t,, juz II, hlm. 1008  

14
 Abdul Wahab, Kitabut Tauhid…, hlm. 107 
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D. Larangan Berbuat Israf (berlebih-lebihan) 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa berlebih-lebihan 

itu adalah : “melakukan suatu hal perkara yang diluar batasannya, yang semestinya 

perkara tersebut sudah cukup dan pantas, tetapi ditambah-tambah atau meninggi-

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

tidak bermanfa‟at dalam menempatkan posisinya”. Berkata ar- Raaghib : “Sikap 

berlebih-lebihan itu adalah sikap melampaui batas dalam segala bentuk perbuatan 

yang dilakukan oleh seorang manusia, walaupun di dalam berinfaq maupun 

sedekah.15  

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, melarang perbuatan Israf atau 

berlebih-lebihan dalam segala perkara, sebagaimana sabdah beliau yang berbunyi : 

ث  ْ حـ ـ  عـ ـ ْـ سـ ا  ـ  ْ حـ ٌ عـ ـ ْـ ـ ْا ـ   ْـ عـ ْـ  ـ سـ ثـ ْ  : حـ ْ كـ ـ ـ آ ْ . ـ ـ  ا

ْـ  ـ  ْ ـ ْ ا ْـ عـ ْـ  ْـ سـ ـ  ـحـ  ْ ْفـعـ  -عـ ا  ـ -ا ْ حـ ـ ـ . قـ " اْحـ ـ  ْ ـ ـك  ْـ

 . ْ ـ ـ  ْ ـ . عـسـ ا ْ ـ ك  ْـ ـغـ ْـغـْض  ا ـ .  ـ  ْ ـ ـك  ْـ ـغـ  ْ ـ ـ  ْ عـسـ ا

ـث ( . ـحـ  ـ " . ) ا ـ  ْ ـ ـك  ْـ ـ  حـ

Artinya : Dari kuraib meyampaikan kepada kami dari suwaid bin amr al-kalbi, dari 
hammad bin salamah, dari ayub, dari Muhammad bin sirin bahwa abu hurairah : 
aku mendengar bahwa dia memarfukkannya berkata : “ cintailah orang yang engkau 
cintai seperlunya, bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi, musuhmu, bencilah 
orang yang engkau benci seperlunya, bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi 
kekasihmu.16 

                                                           
15

 Muhammad Nasib Ar-Rifa‟I, Tafsir Ibnu Katsir, diterjemakan oleh; Drs. Syihabuddin, 
Jakarta : Gema Insani Press, 1999, hlm. 276 

16 HR. At-Tirmidzi no.1997 dan dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami‟ 
no. 178, hlm. 672 
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Oleh karena itu Allah SWT, sangat melarang bahkan tidak menyukai terhadap 

orang yang suka berlebih-lebihan atau melampai batas. Sebagai mana firman-Nya di 

dalam surat al-An‟am ayat 141, yang berbunyi :   

                            

      

Artinya : “makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, 

dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang yang berlebih-lebihan.”17 

Pada ayat di atas, menjelaskan tentang berlebih-lebihan perkara makan, dan 

menyuruh kita untuk selalu menafkahkan dari hasil yang kita peroleh tersebut. 

Namun tidak menutup kemungkinan, disini penulis melihat manusia yang suka 

berlebih-lebihan tetapi tidak dalam perkara makan saja, contoh dalam perkara 

berbicara, banyak orang sekarang bebicara melebihi dari yang harus dibicarakan, 

minsalnya menyampaikan suatu berita atau kabar, tadinya suatu berita atau kabar 

tersebut tidak panjang lebar tetapi apabila sampai kepada orang yang 

meyampaikannya ia menambah-nambah atau meninggikan berita tersebut hingga 

timbul kesan berlebih-lebihan. 

 

                                                           
17 Departemen Agama,  Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta 2003,  hlm. 106 
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Dalam hal ini, Rasulullah SAW, melarang kepada ummatnya untuk berlebih-

lebihan lagi melampaui batas. Sebagai mana sabdah beliau, dari Imam Ahmad juga 

meriwayatkan dari Umar bin Syu‟aib, dari ayahnya dan dari kakeknya bahwasannya ; 

Rasulullah SAW, bersabdah yang berbunyi : 

ف  ـ   َ سـ ـ ـ ْ ـ ْـ  ْ غـ ـ ا  ْ تـصــ قـ ا  ْ ـ ا ْشـ  ا  ْ ـ ـح  كـ ـ ْ   ـ فــإ  ل 

ــ ــتـ ع ْـ  ْعـ ــســ عــ ا ا ا  ج ( . )   ء 

Artinya : “Makan dan minumlah, dan bersedekahlah tanpa kesombongan dan 

jangnalah berlebih-lebihan, maka sesungguhnya Allah ingin melihat nikmat yang 

telah dianugrahkan kepada hamba-Nya”. (HR. an-Nasai dan Ibnu Majah). 18 

Dalam hadits di atas, Rasulullah SAW, melarang terhadap para ummatnya 

agar tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas segala perkara, apalagi dalam 

perkara makan dan minum, karena belebih-lebihan dalam makan dan minum itu 

sangatlah tidak dibenarkan dalam Islam, dan perbuatan tersebut sangat dibenci Allah 

SWT, juga Rasulullah SAW, menyuruh kita untuk bersedekah tanpa kesombongan, 

maka sesungguhnya Allah ingin melihat bahwa nikmat yang diberikan kepada 

hambanya yang selalu bersedekah tanpa kesombongan itu. 

 

 

                                                           
18

 Muhammad Nasib Ar-Rifa‟I, Tafsir Ibnu Katsir,  jilid VI, dan diterjemahkan oleh 
Syihabuddin, Jakarta, Gema Insani Press, 1999, hlm. hlm. 355 
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Juga dalam hadits lain Rasulullah SAW, melarang kita untuk berlebih-

lebihan, yaitu dalam hal berbicara, yang mana sabdah beliau :  

  إ    ــْ ــق ـاْ    ـسْ ــق  ل  ـكْ    ـْ ــغ ـ   ل ـاْ    ـثْ ــك   إ ـف  ل  ـكْ    ـْ ــغ ـ   ل ـ ــااْ  ـث ــْ ـ ت َ 

س  ق ــ ـــع ـت  ل   ـ  س  ــا   ـع ـْ   ـْ ق ــ اْ ـــ  (  ــتـا ا ) .  ـــ

Artinya : “janganlah banyak bicara, jika tidak mengenai zikir Allah, maka 

sesungguhnya banyak bicara tanpa zikir Allah itu menjadikan hati pembicaranya 

kesat. Sesungguhnya orang yang jauh dari Allah pada hari kiamat ialah orang yang 

kesat hatinya”. (HR.Turmudzi). 19 

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya ; Rasulullah SAW, melarang 

terhadap para ummatnya untuk tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam 

berbicara.20 Maksudnya berbicara yang mengada-ngada tidak tentu arah dan 

tujuannya kemana, karena berlebih-lebihan dalam berbica itu dapat meyebabkan 

manusia akan mudah lupa ingatan dan dapat menyebabkan hati manusia menjadi 

kesat, karena sesungguhnya hati yang kesat itulah yang bisa membuat dirinya jauh 

terhadap Allah SWT, pada hari kiamat nanti, kecuali berbicara hanya zikir kepada 

Allah SWT, banyak menyebut dan menginat-Nya. 

 

 

 

                                                           
19 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 318 
20 Mujab Ahmad Mahalli, Hadits-hadits Muttafaq „alaihi, Pernada Media, Jakarta, 2003,  

hlm. 500 
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E. Langkah-langkah Menghindari perbuatan Israf (berlebih-lebihan) 

Pada bagian ini sangatlah penting bagi penulis untuk menjelaskan langkah-

langkah menghindari dari berlebih-lebihan itu sendiri, bahwasannya berlebih-lebihan 

ini sangatlah perlu dilakukan penanggulangan, karena dari berbagai macam 

penyimpangan terhadap berlebih-lebihan yang terjadi dalam segala perkara. Karena 

setiap masalah pasti ada solusinya dan setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obat 

yang sesuai dengan penyakitnya maka akan sirna dengan izin Allah SWT. Inilah 

beberapa faktor yang paling penting sebagai solusi mengatasi berlebih-lebihan atau 

melampaui batas yang banyak ditulis oleh para ulama‟ di dalam bukunya : 

1. Selalu berpegang teguh terhadap al-Qur‟an dan al-Sunnah 

Yaitu berpegang teguh terhadap jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, 

melalui para Rasul-Nya, karena dengan kembalinya seorang muslim kepada jalan 

Allah yaitu al-Qur‟an dan al-Sunnah, maka ia tidak akan melenceng dari kesesatan, 

dan setiap masalah yang ia hadapi pasti ada jalan keluarnya apabila ia selalu 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.21 

Sebagai mana firman Allah SWT, yang berbunyi : 

        …..       

Artinya : “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai.”22 

                                                           
21 Yusuf Qardhawi, Islam Ekstrem, Bandung, Mizan, 1985, hlm. 122  
22 QS. Ali Imran ayat : 103 
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Dari Irbad bin Syari‟ah berkata : “Pada suatu ketika Rasulullah SAW, 

memberikan nasihat kepada kami yang mana nasihat itu sangatlah menyentuh diri 

kami, maka bergetarlah hati kami dan berlinanglah air mata kami (para sahabat) maka 

mereka berkata : Wahai Rasulullah seakan-akan ini nasihat perpisahan maka 

nasihatilah kami, bersabdah Rasulullah SAW : aku wasiatkan kepada kalian untuk 

bertakwa kepada Allah, selalu mendengarkan dan ta‟at sekalipun yang 

memerintahkan kalian adalah seseorang budak, karena sesungguhnya akan terjadi 

dalam kehidupan kalian perselisihan yang sangat banyak maka atas kalian agar 

berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah para Khalifah ar-Rasyidin sesudahku 

berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham dan jauhilah oleh 

kalian perkara yang baru (dalam beragama) karena perkara tersebut akan membuat 

kalian kepada kesesatan”.  

Oleh karena itu, Rasulullah SAW, selalu memberikan nasihat serta arahan 

kepada para sahabat serta ummat yang lainnya. Apabila orang muslim selalu 

berpegang teguh terhadap keduanya, yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, 

maka tidak akan tersesat baginya. Sebagai mana sabdah beliau : 

ـت ـ  اْ ــ  ـت  ْ ـ  ْ ــ ـْ  ـْ ا  ْ ـ ـْ ـف  ت ـكْ  ـت  ْ  ـس   ل   ـت ـك   :ــ ـ ـ  ْ ـت ـْ ـس ـ  .  ـتـ

Artinya : “aku tinggalkan dua pusaka untukmu, dan apabila kamu berpegang 

kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu       

al-Quran dan al-Sunnah”. (HR. Imam malik dalam al-Muwaththa‟ juz 2).23 
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 HR. Imam malik dalam, Al-Muwaththa‟ juz 2, hlm. 503 
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2. Kembali kepada suatu kelompok Islam yang benar 

Tidak diragukan lagi bahwa sebab yang paling pokok dari penyimpangan di 

dalam memahami dan mengamalkan al-Qur‟an dan al-Sunnah karena salahnya 

mereka dalam menjadikan kelompok dan tokohnya sebagai rujukan di dalam 

memahami agamnya. Sedangkan Allah SWT, dan Rasul-Nya sudah memberikan 

jalan yang benar di dalam memahami perkara agama ini kembali merujuk kepada 

pemahaman Salafushahih yaitu pemahaman para Sahabat, Tabi‟in dan Tabi‟            

at-Tabi‟in. Sebagai mana sabdah beliau :  

ْ ـــت  ا   ـْ خ  ـث  ْ ـ ـ  ْ ــ    ْ   ـا   ـث  ْ ـ ـ  ْ ــ    ْ   ـا   ـث  ْ ــ ْ ـق  ـ ـحـ   ). ) ا

Artinya : “sebaik-baiknya manusia adalah generasiku (para sahabat) kemudian 

generasi sesudah mereka (tabi‟in) kemudian generasi sesudah (tabi‟ tabi‟in).24 

3. Bersifat positif dalam setiap tindakan 

Umat Islam adalah umat yang terbaik yang akan menegakkan kebenaran dan 

kebatilan, kebaikan tersebut diperoleh karena sifat positif yang dimiliki ummat Islam 

itu sendiri. Yang menuntut adanya keadilan dan kebatilan.25 Pada sa‟at sekarang ini 

sangatlah membutuhkan yang namanya kebatilan, tetapi untuk mewujudkan tidaklah 

mudah, dan itu harus dimulai dari diri sendiri.  

Sebuah perubahan masyarakat akan terwujud jika dimulai dari upaya 

memperbaiki diri sendiri, maka mulailah dengan menerapkan konsep al-Wasathiyyah 

dalam kehidupan sehari-hari, baik pada tataran individu maupun kelompok. Semoga 
                                                           

24 HR. Al-Bukhari : no. 3650 
25

 Abdurrahman as-Sa‟adi, Bacalah Al-Qur‟an seolah-olah Ia diturunkan kepadamu, Jakarta, 
Hikmah, 2008, Cet. I, hlm. 214  
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dengan adanya pencerahan seperti itu wajah Islam akan damai dan tentram, dan dapat 

menjadi Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang rohmatalil „alamin, karena dengan 

hal seperti ini dapat menghasilkan sifat positif dan toleran akan mendatangkan rahmat 

dan kedamaian bagi ummat manusia.26  

Allah SWT, sangatlah suka terhadap seseorang yang suka mendamaikan 

sesama Islam, karena tidaklah bermanfa‟at sama sekali menyimpan kebencian dan 

dendam antar sesama, karena islam itu sangat cinta dengan kedamaian, yaitu sebagai 

Ummatan Wasathan (ummat yang serasi dan seimbang), yang menjadi saki atas 

kebenaran dan keagungan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sampai akhir 

zaman nanti yaitu ajaran agama Islam.27  

Sebagai mana firman-Nya di dalam surat al-Baqarah ayat 143 : 

                            

      

Artinya : “dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat 

yang adil dan pilihan.28agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 

Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”29 

 

 

                                                           
26

 Ahzami S Jazuli, dalam Majalah Identitas Muslim Sejati Saksi, Tangerang, Fatahillah, 
2001, hlm. 56  

27
 Tarmizi Taher, Membumikan Ajaran Ketuhanan, Jakarta, Hikmah, 2003, Cet. I, hlm. 90  

28
 Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas 

perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat. 
29

 QS. Al-Baqarah : 143 
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4. Mempelajari Ilmu Agama dengan sunguh-sunguh 

Tanpa adanya ilmu agama, niscaya seseorang tidak akan dapat memahami 

sesuatu perkara dengan benar. Begitu juga sekiranya tanpa ilmu pengetahuan sudah 

tentu pasti tidak akan memahami dan tidak mungkin mendapatkan apa yang ia 

inginkan dan bagaimana agama yang benar itu benar menurut Syari‟at Islam.  

Oleh karena itu Rasulullah SAW, memberikan tuntunan terhadap ummatnya 

untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan.  

Sebagai mana sabdah beliau yang berbunyi : 

ـس    ـْ ـ ـع   ل  ص  ل    ْ ـس    ـ: ق   ـق  ك  ـ ـ   ـْ  س ـ ا  ْ ـع     ـ ـْ  ـف  ْ ــْ ع ـاْ   ــ   : ْ ـ

ا ا   ـ ـسْ ـ   ـ ك ـ ـع    (ـ جـ ـ. )

Artinya : Diriwayatkan dari anas bin malik, Rasulullah SAW, bersabdah, “menuntut 

ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah).30 

Dalam hadits di atas Rasulullah SAW, mewajibkan kepada seluruh ummatnya 

baik laki-laki maupun perempuan supaya menuntut ilmu pengetahuan secara 

bersungguh-sunguh, agar tidak terjerumus kepada jalan kebodohan, yang dapat 

menyesatkan ummat muslim seluruh dunia dan mengakibatkan kebodohan ada 

dimana-mana. 
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 Said Yai, Mudah Menghafal 100 Hadits, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2013, hlm. 155 
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5. Bertanya kepada orang yang Ahlinya 

Apabila seseorang bertanya kepada orang yang ahlinya, maka ia akan 

mendapatkan solusi jawaban yang benar dan memuaskan, dibandingkan ia bertanya 

kepada orang yang bukan ahlinya. Seseorang itu tidak akan memperoleh jawaban 

yang benar dan sudah pasti jawaban tersebut tidak cocok dengan apa yang ia 

inginkan, dan permasalah tersebut tidak akan terselesaikan dengan semestinya dan 

mengakibatkan penyimpangan yang salah, sehingga timbul kesesatan yang fatal 

dalam hidup beragama. 

6. Mengamalkan Ilmu pengetahuan 

Melihat dari penomena sekarang ini, ditengah-tengah kalangan ummat Islam 

yang serba maju dan cangih, banyak manusia yang bermalas-malasan dalam 

mengamalkan ilmu pengetahuannya, lebih baik ia mengejar duniawi semata, mencari 

uang yang banyak untuk kebutuhan hidupnya. Lantas banyak yang beranggapan 

cukup hanya dirinya sendiri yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan luas, 

tidak perlu untuk diamalkan kepada orang yang sama sekali belum pandai di dalam 

membaca dan menulis dan lain sebagainya, orang-orang yang seperti ini sangatlah 

mudah untuk dipengaruhi aliran-aliran seperti penyimpangan dari luar, yang 

mengakibatkan dirinya terjerumus di dalam kebodohan.  
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Oleh karena itu Rasulullah SAW, memerintahkan terhadap Ummatnya untuk 

selalu mengamalkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, sebagai mana sabdah 

beliau yang berbunyi :  

ـ . )  ـ ــ ع     ا ْ ـق ـاْ   ــ ع ـت  ْ ـ  ْ ـك  ـْ ـخ  ـ ــ  ( ا

Artinya : “sebaik-baik orang diantara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur‟an 

dan mengamalkan-Nya”.(HR. Al-Bukhari)31 

Hadits di atas memberikan penjelaskan kepada ummat Islam semuanya, untuk 

selalu belajar al-Qur‟an dan selalu mengamalkannya, agar tidak terjerumus dalam 

kebodohan dan kesesatan dan bukan termasuk orang-orang yang kikir akan ilmu 

pengetahuan, karena Allah sangatlah tidak menyukai orang-orang yang kikir dengan 

ilmu yang ia miliki. 

Dari penjelasan di atas, penulis beranggapan bahwa kaum muslimin 

hendaknya menyadari akan besarnya bahwa yang ditimbulkan dari perbuatan 

berlebih-lebihan atau melampaui batas itu. Adapun salah satu cara untuk menjauhi 

perbuatan berlebih-lebihan hendaknya ummat Islam bersungh-sunguh dalam 

menuntut ilmu pengetahuan, yang berupa ilmu agama dan senantiasa mengamalkan 

apa yang sesuai dengan Syari‟at Allah dan sunnah Rasul-Nya. Oleh karena itu 

seorang muslim hendaknya berhati-hati dari sifat berlebih-lebihan atau melampaui 

batas ini, karena sifat seperti ini dapat menjerumuskan manusia kepada sifat yang 

tercela dan sangat dibenci Allah SWT. 
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 Said Yai, Mudah Menghafal 100 Hadits,,,. hlm. 4 


