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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ISRAF

A. Pengertian Israf

Di dalam kamus al-munawwar, kata asrafa artinya memboroskan dan

israf yang artinya pemborosan.1 Sedangkan secara terminologi Israf adalah

melakukan suatu perbuatan yg melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya.

Israf juga dapat diartikan sebagai suatu sikap jiwa yang memperturutkan

keinginan yang melebihi semestinya. Seperti makan terlalu kenyang, berpakaian

terlalu dalam sehingga menyapu lantai atau tanah. Raghib al-Isfahani mengenai

makna israf mengatakan israf adalah segala perbuatan dan amalan yang dilakukan

oleh manusia dan keluar dari batas, melanggar kelayakannya dan dilakukan secara

berlebihan.2 Oleh karena itu bisa dikatakan israf adalah segala bentuk perbuatan

yang sia-sia, berlebihan dan keluar dari batasan yang wajar, baik dalam kualitas

dan kuantitasnya.

Dapat diketahui bahwa penggunaan lafaz israf terkadang digunakan

dalam hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, berinfak, dan juga

dalam membunuh.Dan terkadang term israf ada yang merujuk kepada orang-

orang kafir dan ada juga yang tidak, tergantung pada konteks ayat yang berisi

term israf.3

- Israf yang berkaitan dengan makanan dan minuman terdapat di dalam surat

al-A’raf ayat 31 adalah sebagai berikut;

1 H. Ahmad St, Kamus Munawwar, (PT. Karya Toha Putra, Semarang), hlm. 374.
2 Ar-Raghib al-Isfahani, al-Mufradat al-Fadz  Qur’an (Beirut: Dar al-Syamiyah),

hlm.407.
3Ahsin W. al-Hafidz, Kamus Ilmu al-Quran, (Amzah, Jakarta, 2006), hlm. 326.
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Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki)

mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

- Israf yang berkaitan dengan berinfak terdapat di dalam surat al-Furqan

ayat 67 sebagai berikut;









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

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

tengah-tengah antara yang demikian.

Ayat diatas menyatakan bahwa: Dan mereka juga adalah orang-

orang yang apabila bernafkah yakni membelanjakan harta mereka, baik

untuk dirinya, maupun keluarga atau orang lain, mereka tidak berlebih-

lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah ia yakni pembelanjaan mereka

pertengahan antara keduanya.
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Kata yaqturuu adalah lawan dari yusrifuu. Ia adalah memberi

kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan

penerima.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki

harta benda sehingga mereka bernafkah, dan bahwa harta itu mencukupi

kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak

dari harta tersebut. Ini mengandung juga isyarat bahwa mereka sukses

dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang

mengandalkan bantuan orang lain. Ini akan semakin jelas jika kita

sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud

disini adalah nafkah sunnah, bukan nafkah wajib. Dengan alasan, bahwa

berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela,

sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta

yang bersifat haram adalah tercela.4

- Israf yang berkaitan dengan membunuh terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat

33 sebagai berikut;











dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan

4 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah,Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur’an, (Jakarta,
Lentera Hati,2012), Vol IX, hlm. 533.
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Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan.

Ayat ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang dibunuh secara zhalim,

maka Allah akan memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, dan Allah melarang

melampaui batas dalam membunuh, serta menjanjikan bahwa ia akan mendapat

pertolongan.

Yang dimaksud dengan larangan melampaui batas dalam membunuh

adalah mencakup tiga hal, yaitu; Pertama, menghukum mati (qishash) dua orang

atau lebih karena membunuh satu orang. Kedua, menghukum mati(qishash) orang

yang bukan pelaku pembunuhan. Ini merupakan pembunuhan yang melampaui

batas, karena menghukum mati orang tak berdosa atau perbuatan orang lain dan

bukan atas perbuatannya. Ketiga, menghukum orang (qishash) pelaku

pembunuhan melebihi cara pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ketika

membunuh, sehingga termasuk pembunuhan yang melampaui batas.5

B. Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Kata Israf Dalam al-Qur’an

1. Ayat yang berkaitan dengan kata Israf dalam bentuk kata اسرف Surah

Thaha ayat 127, yaitu:









5 Syaikh Asy Syanqithi, Tafsir Adwa’ul Bayan, Jilid III,Pustaka Azzam, Jakarta Selatan,
2007. Hlm., 801.
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Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak
percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. dan Sesungguhnya azab di akhirat
itu lebih berat dan lebih kekal.

2. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata اسرفوا surah Az

Zumar ayat 53, yaitu:











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.

3. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata تسرفوا dalam

surah Al-A’raf ayat 31 yaitu:










Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki)
mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

4. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata یسرف surah Al-

Isra’ ayat 33, yaitu:
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Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu
melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan.

5. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata یسرفوا dalam

surah al-Furqan ayat 67, yaitu:







Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak
berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di
tengah-tengah antara yang demikian.

6. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata اسرافا dalam

surah An-Nisa’ ayat 6, yaitu:
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Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
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).

7. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata اسرافنا dalam

surah Ali Imran ayat 147, yaitu:












Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan Kami, ampunilah dosa-
dosa Kami dan tindakan-tindakan Kami yang berlebih-lebihan dalam
urusan kami dan tetapkanlah pendirian Kami, dan tolonglah Kami
terhadap kaum yang kafir"

8. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata مسرف dalam

surah Al-Mu’min ayat 28 dan 34, yaitu:
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Dan seorang laki-laki yang beriman di antara Pengikut-pengikut Fir'aun
yang Menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh
seorang laki-laki karena Dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah Padahal
Dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan
dari Tuhanmu. dan jika ia seorang pendusta Maka Dialah yang
menanggung (dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya
sebagian (bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu".
Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas
lagi pendusta.













34. dan Sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa
keterangan-keterangan, tetapi kamu Senantiasa dalam keraguan tentang
apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika Dia meninggal, kamu
berkata: "Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun) sesudahnya.
Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan
ragu-ragu.

9. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata مسرفون dalam

surah Al-Maidah ayat 32, Al-A’raf ayat 81, Yasin ayat 19, yaitu
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32. oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-
olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan
Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara
mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat
kerusakan dimuka bumi.





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".(Yaasin: 19)

10. Ayat yang berkaitan dengan kata israf dalam bentuk kata ینمسرف terdapat

dalam surah dalam surat Al-An’am ayat 141, Al-A’raf ayat 31, Yunus ayat

12, Yunus ayat 83, Al-Anbiya’ ayat 9, Asy-Syu’ara ayat 151, Al-Mu’min

ayat 43, Az-Zukhruf ayat 5, Ad-Dukhan ayat 31 dan Adz-Zariyat ayat 34.
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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 miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

C. Kategori Ayat Tentang Israf

Kata israf dalam al-Qur’an tersebar sebanyak 23 kali dalam 21 ayat dalam

17 surah.6 Adapun pengelompokan ayat tersebut yaitu:

No Bentuk Kata Nama Surat Ayat

1 اسرف Thaha 127
2 اسرفوا Az Zumar 53
3 تسرفوا Al-An’am 141

Al-A’raf 31
4 یسرف Al-Isra’ 33
5 یسرفوا Al-Furqan 67
6 اسرافا An-Nisa’ 6
7 اسرافنا Ali Imran 147
8 مسرف Al-Mu’min 28

Al-Mu’min 34
9 مسرفون Al-Maidah 32

Al-A’raf 81
Yaasin 19

10 مسرفین Al-An’am 141
Al-A’raf 31
Yunus 12
Yunus 83

Al-Anbiya’ 9
Asy-Syu’ara 151
Al-Mu’min 43
Az-Zukhruf 5
Ad-Dukhan 31
Adz-Zariyat 34

Jumlah :                   17 Surah

6 M. Fuad ‘AbdAl-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fādh al-Quran al-Karim,
(Indonesia: Maktabah Dahlān, tt), hlm. 226.
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Dari pengelompokan surat dan ayat diatas dapat diketahui bahwa ada kata

israf yang menggunakan lafaz اسرف terdapat dalam surat Thaha ayat 127.

Kemudian menggunakan lafaz اسرفوا terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 53,

menggunakan lafaz تسرفوا terulang  2 kali di dalam surat Al-An’am ayat 141, Al-

A’raf ayat 3. Lafaz یسرف terdapat dalam surat Al-Isra’ ayat 33, kemudian lafaz

یسرفوا di dalam surat  Al-Furqan ayat  67. Lafaz اسرافا terdapat di dalam surat An-

Nisa’ ayat 6, kemudian yang menggunakan lafaz اسرافنا terdapat dalam surat Ali-

Imran ayat 147. Menggunakan lafaz مسرف terdapat di dalam surat Al-mu’min

ayat 28 dan 34, kemudian yang menggunakan lafaz مسرفون terdapat dalam surat

Al-Maidah ayat 32, Al-A’raf ayat 81 dan Yaasin ayat 19.  Selanjutnya yang

menggunakan lafaz مسرفین terdapat dalam surat Al-An’am ayat 141, Al-A’raf ayat

31, Yunus ayat 12, Yunus ayat 83, Al-Anbiya’ ayat 9, Asy-Syu’ara ayat 151, Al-

Mu’min ayat 43, Az-Zukhruf ayat 5, Ad-Dukhan ayat 31 dan Adz-Zariyat ayat

34.7

D. Istilah-Istilah yang Berkaitan dengan Israf

1. Al-Taqtir bermakna al-Taqshir terdapat dalam firman Allah dalam surah

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.

7M.Fuad ‘AbdAl-Baqi.,Ibid,.hlm. 228.
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2. Al-Tabzir. Allah berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 26-27 yang berbunyi:















dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya
pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu
adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.8

E. Pendapat Ulama tentang Israf

Menurut Imam Qurtubi dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Qurtubi,

bahwa israf adalah membelanjakan harta di jalan selain Allah, dan barang siapa

yang berpaling dari ketaatan kepada Allah SWT disebut kikir  (al-iqtar), dan

barang siapa yang membelanjakan harta dalam rangka ketaatan kepada Allah

disebut al-qawam.9

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya kata israf terambil dari kata

سرف yaitu melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan

yang diberi nafkah. Sifat ini larangan untuk melakukan perbuatan yg melampaui

batas, yaitu tidak berlebihan-lebihan dalam hal apapun.10

8 Departemen Agama Kuwait, Al-Mausu'ah Al-fiqhiyyah, Kuwait dikeluarkan oleh:
Kementerian Awqaf dan urusan-Kuwait Islamdaralslasl-Kuwait. Jil. 4 , Dar Al Safwa-Mesir.
Hlm.,177.

9Tafsir Qurthubi, hlm. 156.
10Quraish Shihab, Ibid, hlm.,533.



43

Raghib al-Isfahani mengenai makna israf mengatakan segala perbuatan

dan amalan yang dilakukan oleh manusia dan keluar dari batas, melanggar

kelayakannya dan dilakukan secara berlebihan.11

Menurut Ibnul Jauzi bahwa yang dimaksud boros ada dua pendapat di

kalangan para ulama:

1. Boros berarti menginfakkan harta bukan pada jalan yang benar. Ini dapat

dilihat dalam penafsiran para pakar tafsir yang telah disebutkan di atas.

2. Boros berarti penyalahgunaan dan bentuk membuang-buang harta. Abu

‘Ubaidah berkata, “Mubazzir (orang yang boros) adalah orang yang

menyalahgunakan, merusak dan menghambur-hamburkan harta.”12

F. Bentuk-Bentuk Perbuatan Israf

Perlu dibedakan antara berlebihan dengan pemurah. Bahwa orang yang

berlebihan adalah orang yang memanfaatkan suatu perbuatan melebihi yang di

butuhkan atau menambah sesuatu yang tidak semestinya. Beberapa bentuk-bentuk

perbuatan israf yaitu:

1. Israf yang berkenaan dengan ibadah badaniyyah misalnya wudhu, shalat,

mandi.

2. Israf yang berkenaan dengan ibadah maliyyah, misalnya shadaqah dan

wasiyat.

3. Israf yang berkenaan dengan pembunuhan.13

11Ar-Raghib al-Isfahani, al-Mufradat al-Fadz Qur’an, op.cit (Beirut: Dar al-Syamiyah),
hlm.407.

12 Ibnu Jauzi, Tafsir Zadul Masir, jil.5. hlm.,27-28.
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Sehubungan dengan itu, Menurut syekh Nashir As Sa'di ada beberapa hal

yang bisa dikategorikan berlebihan14, yaitu:

1. Menambah-nambah di atas kadar kemampuan, dan berlebihan dalam hal

makan, karena makan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang

negatif pada struktur tubuh manusia.

2. Bermewah-mewah dalam makan, minum dan lain-lain artinya dalam

memakan atau meminum sesuatu tidak boleh memperturutkan hawa nafsu,

sehingga semua yang di inginkan tersedia.

3. Melanggar batasan-batasan yang telah di tentukan Allah Ta'ala.

4. Menumpuk-numpuk harta atau sesuatu hal yang tidak telalu dibutuhkan

oleh kita maupun oleh masyarakat.

5. Melakukan segala sesuatu yang berlebihan, contohnya terlalu banyak tidur

bisa menyebabkan berbagai penyekit terutama malas, dari penyakit malas

inilah timbul berbagai dampak yang tidak baik seperti tidak mau bekerja,

kalaupun bekerja hasilnya pun tidak akan optimal

6. Melakukan pekerjaan yang sia-sia, terkadang kita sebagai manusia suka

denga hal-hal yang bersifat hura-hura

7. memperturutkan hawa nafsunya, manusia dalam menghadapi hidup

biasanya dihadapakan pada dua permasalahan yaitu antara keperluan dan

kebutuhan dengan keinginan.

13 Departemen Agama Kuwait, Al-Mausu'ah Al-fiqhiyyah, Kuwait dikeluarkan oleh:
Kementerian Awqaf dan urusan-Kuwait Islamdaralslasl-Kuwait. Jil. 4 , Dar Al Safwa-Mesir.
Hlm.,178.

14Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir al-Karim ar-Rahmān fi Tafsir kalam al-
Mannān, terj, (Pustaka Sahifa: Jakarta, 2007 ), hlm. 369.
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Lawan dari israf adalah secukupnya atau sekedarnya, hidup sederhana

bukan berarti kikir. Orang sederhana tidak indentik dengan ketidak mampuan.

Kesederhanaan timbul karena pemahaman akan hakikat hidup didunia. Dalam

pandangannya, dunia bukanlah tempat yang abadi, dunia hanya sebagai tempat

untuk beramalsehingga ketika ia diberi karunia berupa harta benda maka ia akan

pergunakan seperlunya sesuai dengan kebutuhannaya dan selanjutnya ia

belanjakan dijalan Allah.

D.  Akibat dari Perbuatan Israf

Setelah diketahui arti dari israf, dalil tentang larangan berbuat israf serta

hal-hal yang dikategorikan perbuatan israf, maka itu perlu juga mengetahui

manfaat dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatan israf,15 yaitu :

1) Dibenci oleh Allah Ta'ala(Q.S Al- A’raf: 31).

2) Menjadi sahabat setan (QS. Al Isra (17): 27, Al Mujadilah (58) :19).

3) Tidak memiliki rasa kepedulian terhadap sesama manusia.

4) Menjadi orang yang akan tercela dan menyesal.

5) Akan Allah binasakan. (al-Mu’min: 34)

6) Menjadi orang yang tersesat (QS. 6: 141, 7:31).

7) Menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

8) Menghindari sifat israf dalam kehidupan sehari-hari.

G. Kerugian-Kerugian Israf

15 Syaikh Shaduq, Khishâl, jil. 1, Intisyârât Islâmî, Qom, cet. Pertama, 1362 Hsy.Hlm.,
121.
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Menurut Abdul Wahid bin Muhammad Tamimi Ahmadi bahwa

kerugian-kerugian israf diantaranya:16

1. Kerugian-kerugian jasmani: berlebihan dalam makan dan minum akan

banyak memberikan kerugian pada jasmani dan tubuh manusia. Menurut

keyakinan para medis, saat ini, terlalu banyak makan dan tak memiliki

nafsu makan menjadi kasus terpenting yang menjebak manusia ke

berbagai penyakit. Al-Quran al-Karim juga menghalangi para mukmin dari

perbuatan israf dalam makan dan minum, berfirman, “... makan dan

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.17

2. Murka Tuhan. Pada salah satu ayat Allah berfirman, “... dan janganlah

kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

yang berlebih-lebihan.18

3. Mengurangi berkah: israf akan menyebabkan berkah dalam kehidupan

manusia menjadi berkurang, “Sesungguhnya israf akan disertai dengan

berkurangnya berkah.

4. Kehilangan kesempatan untuk peroleh hidayah: kepada orang-orang yang

israf, Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk

kepada orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.19

5. Miskin:Pengaruh terpenting dari israf dalam perekonomian adalah miskin,

karena para pemboros ini telah mengancam kehidupan manusia dengan

16 Tamimi Amadi, Abdulwahid bin Muhammad, Tashnîf Ghurar al-Hikam wa Durar al-
Kalam, mushahih, Dirayati, Mushtafa, hlm. 359.

17QS. Al-A’raf [7]: 31.
18QS. Al-An’am [6]: 141.
19QS. Al-Mu’min [40]: 28.
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perbuatannya menyia-nyiakan sumber-sumber dan investasi-investasi yang

biasanya memiliki jumlah terbatas, Imam Ali As bersabda, Israf

menyebabkan kemusnahan, dan kewajaran bisa menyebabkan kaya.

6. Kemusnahan: Israf dari bentuk yang manapun akan memusnahkan

manusia.20 Al-Quran mengungkap hakikat ini demikian, “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.

7. Sanksi Ukhrawi: sanksi bagi mereka yang melanggar dari batasan Ilahi

dan tidak peduli terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah

adalah azab ukhrawi.Sekaitan dengan ini, dalam salah satu ayat-Nya Allah

berfirman, “Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui

batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhan-nya. Dan sesungguhnya

azab di akhirat itu lebih pedih dan lebih kekal.21

H. Cara Menghindari Israf

Menurut Imam Ghazali menjelaskan ada beberapa cara untuk menghindari

israf. Solusinya adalah membiasakan diri hidup sederhana. Qana’ah bisa menjadi

solusi. Qana’ah ialah sifat menerima apa adanya. Ia merupakan harta yang tidak

pernah sirna. kiat-kiat agar memiliki sifat qana`ah;

Pertama, kesederhanaan dalam penghidupan dan pembelanjaan.

Kedua, pendek angan-angan. Sehingga ia tidak bergelut dengan

kebutuhan-kebutuhan sekunder.

20QS. Anbiya [21]: 9.
21QS. Thaha [20]: 127.
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Ketiga, hendaklah ia mengetahui apa yang dikandung di dalam sifat

qana'ah berupa kemuliaan dan terhindar dari meminta-minta serta mengetahui

kehinaan dan ketamakan.22

22Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin,(CV Asy Syifa, Semarang, 2003) hlm. 142.


