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 Khomar adalah Istilah bagi segala sesuatu yang 

memabukkan dan menutupi akal pikiran dari berbagai 

macam minuman. 

 Setiap minuman yang banyaknya memabukkan, maka 

sedikitnyapun haram. 

َها اّلَله  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  عن  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  سهِئلَ : قَاَلتْ  َعن ْ

 كهل   :َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  فَ َقالَ  ،اْلَعَسلِ  نَِبيذه  َوىهوَ  اْلِبْتعِ  َعنْ 

 َحَرام   فَ ههوَ  َأْسَكرَ  َشَراب  

Berkata Aisyah radhiyallahu ‘anha Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam ditanya tentang Al-Bit' –minuman dari 

madu- maka menjawablah Nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam: "Setiap minuman yang memabukkan 

hukumnya haram" (HR. Bukhori No. 5586, lafadz ini 

darinya dan Muslim No. 2001) . 

 Hikmah diharamkannya Khomar: 

Khomar adalah biangnya kejelekan, diharamkan 

perlakuannya dengan cara apapun, baik itu dengan 

meminumnya, menjual, membeli, membuat atau layanan 

apapun yang menjurus kearah diminumnya khomar, 

karena khomar bisa menutupi akal peminumnya, 

sehingga dia akan berbuat perbuatan yang merugikan 



 

tubuh serta jiwa, harta dan keturunan, kehormatan dan 

martabat, pribadi dan masyarakat, sebagaimana bahwa 

dia menambah tinggi tekanan darah, dan menyebabkan 

peminum serta keturunannya menjadi idiot, gila, lumpuh 

dan condong untuk melakukan kejahatan. 

Mabuk adalah suatu kenikmatan serta kerancuan yang 

menyebabkan hilangnya akal yang bisa dipergunakan 

untuk membedakan, sehingga peminumnya tidak 

mengetahui apa yang dia ucapkan, oleh karena itu Islam 

telah mengharamkannya dan menentukan hukuman 

setimpal bagi dia yang menkonsumsinya. 

Allah Ta’ala berfirman: 

 مِ نْ  رِْجس   َواأَلْزاَلمه  َواألَنَصابه  َواْلَمْيِسره  اْْلَْمره  ِإََّنَا آَمنهواْ  اَلِذينَ  أَي  َها يَ 

 يهوِقعَ  َأن الَشْيطَانه  يهرِيده  ِإََّنَا. ت هْفِلحهونَ  َلَعَلكهمْ  فَاْجَتِنبهوهه  الَشْيطَانِ  َعَملِ 

َنكهمه   َوَعنِ  اّلل ِ  ذِْكرِ  َعن َوَيصهدَكهمْ  َواْلَمْيِسرِ  رِ اْْلَمْ  ِف  َواْلبَ ْغَضاء اْلَعَداَوةَ  بَ ي ْ

 م نتَ ههونَ  أَنتهم فَ َهلْ  الَصاَلةِ 

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

itu agar kamu mendapat keberuntungan, Sesungguhnya 



 

syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 

dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 

khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari 

mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah 

kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" (Al-

Maaidah/5:90-91) 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

 اَل  قَالَ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ  عنو هللا رضي ىهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 

 َوىهوَ  َيْشَربه  ِحيَ  اْْلَْمرَ  َيْشَربه  َواَل  مهْؤِمن   َوىهوَ  يَ ْزِن  ِحيَ  الزَاِن  يَ ْزِن 

 يَ ْرَفعه  ن هْهَبة   يَ ن َْتِهبه  َواَل  ِمن  مهؤْ  َوىهوَ  َيْسرِقه  ِحيَ  الَسارِقه  َيْسرِقه  َواَل  مهْؤِمن  

 مهْؤِمن   َوىهوَ  أَْبَصاَرىهمْ  ِفيَها إِلَْيوِ  الَناسه 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

"Tidaklah seorang pezina melakukan perzinahan dalam 

keadaan dia beriman, dan tidak meminum khomar ketika 

meminumnya dalam keadaan Mukmin, dan tidak mencuri 

ketika melakukannya dalam keadaan Mukmin dan 

tidaklah seseorang merampas harta orang lain yang 

mana mereka mengangkatkan pandangan kepadanya, dia 

dalam keadaan beriman" (HR. Bukhori No. 6772, lafadz 

ini darinya dan Muslim No. 57) 



 

 Ditetapkan had Khomar oleh salah satu dari dua 

perkara: 

1. Pengakuan peminumnya kalau dia telah meminum 

Khomar. 

2. Persaksian dua orang saksi adil. 

 Hukuman bagi peminum khomar 

1. Apabila seorang Muslim meminum khomar dalam 

keadaan bisa memilih, mengetahui kalau banyaknya 

memabukkan, maka baginya hukuman had dengan 

empat puluh kali cambuk, Hakim bisa menambah 

sampai delapan puluh kali pukulan apabila dia melihat 

adanya gejala penyebarannya diantara masyarakat 

dalam meminum khomar. 

2. Bagi dia yang meminum khomar untuk pertama 

kalinya, dia dicambuk sesuai dengan had peminum 

khomar, apabila meminumnya untuk yang kedua kali, 

kembali dia dicambuk, begitu pula jika dia 

meminumnya untuk yang ketiga kalinya, dan jika dia 

masih meminumnya untuk yang keempat kali, maka 

imam bisa memenjarakan atau membunuhnya 

sebagai hukuman ta'zir baginya; demi untuk menjaga 

masyarakat dan pembentengan dari kerusakan. 

3. Barang siapa yang meminum khomar di dunia, 

kemudian dia tidak bertaubat, maka dia tidak akan 

meminumnya di akhirat, walaupun dia masuk surga, 



 

dan pecandu khomar tidak akan masuk surga, barang 

siapa yang meminumnya dan mabuk, maka shalatnya 

tidak akan diterima selama empat puluh hari, jika 

meninggal dia akan masuk neraka, akan tetapi jika 

bertaubat, maka Allah-pun akan menerima taubatnya, 

barang siapa yang terus menerus meminumnya, 

maka Allah akan meminumkan padanya kotoran 

penghuni neraka. 

 Diperbolehkan bagi imam untuk melakukan ta'zir dengan 

menghancurkan botol-botol minuman keras dan 

membakar tempat yang disediakan untuk meminum 

khomar, sesuai dengan maslahat yang dia perkirakan, 

demi untuk membentengi dan mengancam peminumnya. 

 اْلَيَمنِ  ِمنْ  َوَجْيَشانه  َجْيَشانَ  ِمنْ  َقِدمَ  َرجهال   َأنَ  رضي هللاه عنوه  َجاِبر   َعنْ 

 الذ رَةِ  ِمنْ  ِِبَْرِضِهمْ  َيْشرَبهونَوه  َشَراب   َعنْ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّلَله  َصَلى الَنِبَ  َفَسَألَ 

 نَ َعمْ  قَالَ  ىهوَ  مهْسِكر   َأوَ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّلَله  َصَلى الَنِب   فَ َقالَ  اْلِمْزره  َلوه  ي هَقاله 

 َعزَ  اّللَِ  َعَلى ِإنَ  َحَرام   مهْسِكر   كهل   َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهوله  قَالَ 

ا َوَجلَ   يَ  قَالهوا اْْلََبالِ  ِطيَنةِ  ِمنْ  َيْسِقَيوه  َأنْ  اْلمهْسِكرَ  َيْشَربه  ِلَمنْ  َعْهد 

 الَنارِ  َأْىلِ  عهَصارَةه  َأوْ  الَنارِ  َأْىلِ  َعَرقه  قَالَ  اْْلََبالِ  ِطيَنةه  َوَما اّللَِ  ولَ َرسه 



 

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, bahwa seorang laki-laki tiba 

dari daerah Jaisyan, dan Jaisyan adalah daerah Yaman, 

lantas dia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam mengenai minuman yang biasa mereka minum 

di negeri mereka, yang terbuat dari perasan tepung yang 

biasa disebut Mizr. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Apakah ia memabukkan?" dia menjawab, 

"Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas 

bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram, 

sesungguhnya Allah menjanjikan kepada siapa saja yang 

minum minuman memabukkan, maka akan memberinya 

minuman kepadanya Thinatul Khabal." Mereka bertanya, 

"Wahai Rasulullah apa itu Thinatul Khabal?" Beliau 

menjawab: "Keringat penghuni neraka. atau perasan -

keringat- penghuni neraka." (HR. Muslim No. 2002) 

 َعَلْيوِ  اّلَله  َصَلى اّللَِ  َرسهولَ  َأنَ : َعن ْههَما اّلَله  َرِضيَ  عهَمرَ  ْبنِ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ 

نْ َيا ِف  اْْلَْمرَ  َشِربَ  َمنْ  قَالَ  َوَسَلمَ  َها يَ تهبْ  لَْ  ثهَ  الد   اْْلِخَرةِ  ِف  حهرَِمَها ِمن ْ

Dari Abdullah bin Umar radhyiallahu 'anhuma bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Barangsiapa meminum khamr di dunia dan tidak 

bertaubat, maka akan di haramkan baginya di akhirat 

kelak." (HR. Bukhari No. 5575 dan ini lafadznya, Muslim 

No.2003) 



 

 Hukum Narkoba: 

Narkoba merupakan penyakit berbahaya yang 

menyebabkan kerusakan serta berbagai macam penyakit, 

diharamkan mengkonsumsi, menyebarkan, 

mendatangkan ataupun memperdagangkannya. Bagi 

imam untuk menghukum dia yang melakukan hal 

tersebut, demi tercapainya maslahat, dengan cara 

dibunuh, dicambuk, dipenjara ataupun keharusan 

membayar ghoromah (denda); sebagai bentuk 

pemutusan terhadap penyebaran kejelekan dan 

kerusakan, dan juga penjagaan bagi jiwa, harta, 

kehormatan serta akal. Firman Allah Tabaraka wa Ta’ala: 

دهونَوه  اَلِذي األهمِ يَ  الَنِبَ  الَرسهولَ  يَ َتِبعهونَ  اَلِذينَ   التَ ْورَاةِ  ِف  ِعنَدىهمْ  َمْكتهوب   َيَِ

يلِ  َهاىهمْ  ِبْلَمْعرهوفِ  ََيْمهرهىهم َواإِلْنِْ ل   اْلمهنَكرِ  َعنِ  َويَ ن ْ  الطَيِ َباتِ  ََلهمه  َوُيِه

 اْْلََبآِئثَ  َعَلْيِهمه  َوُيهَر ِمه 

"(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang 

ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam 

Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh 

mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka 

dari mengerjakan yang mungkar". (QS. Al-A’raf/7:157) 



 

 َوََلهمْ  َجَهَنمَ  َعَذابه  فَ َلههمْ  يَ تهوبهوا لَْ  ثهَ  َواْلمهْؤِمَناتِ  اْلمهْؤِمِنيَ  فَ تَ نهوا اَلِذينَ  ِإنَ 

 اْْلَرِيقِ  َعَذابه 

"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan 

kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan 

perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi 

mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) 

yang membakar". (QS. Al-Buruuj/85:10) 

 Karena besarnya bahaya narkoba serta dampak 

negatifnya yang membinasakan, maka sebagian dari para 

ulama terkemuka berfatwa dengan beberapa perkara 

berikut: 

1. Pengedar narkoba (menjual dengan sembunyi-

sembunyi) hukumannya dibunuh; karena besarnya 

mudhorot serta kejelekannya. 

2. Pengkonsumsi narkoba, baik itu dengan menjual, 

membeli, membuat, mendatangkan ataupun pemberi 

hadiah pada awalnya, harus di ta'zir dengan hukuman 

penjara yang berat, atau cambuk, ataupun denda 

harta, bahkan mungkin juga dengan seluruh hukum 

tersebut, sesuai dengan pandangan hakim, apabila dia 

terus menerus melakukannya, maka dia akan di ta'zir 

dengan sesuatu yang bisa menghentikan 

kejelekannya dari umat ini, walaupun dengan cara 



 

membunuhnya; karena perbuatannya bisa 

dikategorikan sebagai orang yang membuat 

kerusakan di muka bumi. 

Allah Ta’ala berfirman: 

 ي هَقتَ لهواْ  َأن َفَسادا   اأَلْرضِ  ِف  َوَيْسَعْونَ  َوَرسهولَوه  اّلل َ  ُيهَارِبهونَ  اَلِذينَ  َجَزاء ِإََّنَا

 اأَلْرضِ  ِمنَ  يهنَفْواْ  أَوْ  ِخالف   مِ نْ  َوأَْرجهلهههم أَْيِديِهمْ  ت هَقَطعَ  أَوْ  يهَصلَبهواْ  َأوْ 

 ََتبهواْ  اَلِذينَ  ِإالَ . َعِظيم   َعَذاب   اْلِخَرةِ  ِف  َوََلهمْ  نْ َياالد   ِف  ِخْزي   ََلهمْ  َذِلكَ 

 َرِحيم   َغفهور   اّلل َ  َأنَ  فَاْعَلمهواْ  َعَلْيِهمْ  تَ ْقِدرهواْ  َأن قَ ْبلِ  ِمن

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan 

di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, 

atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal 

balik , atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). 

Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk 

mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan 

yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara 

mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) 

mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-

Maaidah/5:33-34) 

 



 

 Hukum Konsumsi Mufattirat: 

Mufattirat adalah dia yang menyebabkan melemahnya 

tubuh, seperti rokok, jirak, gath dan lainnya yang tidak 

sampai pada derajat memabukkan dan tidak pula 

menutupi akal, ini termasuk hal yang diharamkan dan 

tidak boleh dikonsumsi, dikarenakan merugikan 

kesehatan, tubuh, harta serta akal. 

 Hukuman bagi pengkonsumsi mufattirat adalah ta'zir 

yang bentuk serta besarnya ditentukan Hakim, menurut 

perkiraannya yang bisa merealisasikan maslahat bagi 

masyarakat. 


