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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas pada bab-bab terdahulu maka kata khamar

merupakan bagian dari Al Qur’an yang berkenaan dengan syariat dan

kemukjizatan Ilmiah Al Qur’an.

Adapun makna kata khamar dalam Al Qur’an dapat disimpulkan yaitu

“segala alat konsumsi yang memabukkan”. Baik berupa benda padat dan juga

benda cair. Disebut khamar karena bermakna ghata, yakni penutup yang berarti

menutupi akal.

Menurut para Ulama Tafsir, khamar pertama kali diharamkan pada

tahun ke 3 Hijriah setelah perang Uhud, pengharaman khamar berlangsung

secara bertahap. Hal itu disebabkan karena khamar pada masa itu adalah

minuman yang biasa dikonsumsi, proses pentahapan ini bertujuan memberi

latihan kepada Sahabat untuk berlahan- lahan menghentikan/ menjauhi

mengkonsumsi khamar.

Hal ini terlihat pada redaksi Al Qur’an, proses pengharaman yang

pertama menggambarkan bahwa khamar itu lebih banyak mudharat daripada

manfaatnya. Kemudian proses yang kedua melarang mendekati shalat ketika

dalam keadaan mabuk, padahal shalat itu adalah ibadah yang selalu dilakukan

setiap hari. Kemudian, proses yang ketiga secara tegas melarang untuk
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mendekati khamar, dan menggambarkan bahwa khamar adalah salah satu

perbuatan setan.

Selanjutnya, Ulama tafsir juga sepakat bahwa manfaat khamar hanya

terdapat sebatas keuntungan dari penjualannya. Sedangkan kerusakan yang

ditimbulkan mencakup sisi personality, universality, dan juga agama.

Adapun kerusakan pada personal yaitu antara lain, kerusakan

kesehatan, akal, muruah. Dan kerusakan universal ialah seperti kerusakan

kemasyarakatan, dan akhirnya hingga ke level kebangsaan. Dan kerusakan

yang ditimbulkan pada agama ialah dengan meminum khamar akan melupakan

/ memalingkan seseorang kepada mengingat Allah Swt.

B. Saran

Akhirnya, hanya kepada Allah lah tempat meminta, semoga apa yang

telah diteliti ini menjadi syafa’at di hari perhitungan kelak. Dan menjadi ilmu

yang bermanfaat juga hendaknya dikehidupan dunia.

Melalui penelitian ini penulis mengajak kita semua, khususnya

Mahasiswa ushuluddin, untuk senantiasa mentadabburkan Al Qur’an dan

melakukan penelitian lebih lanjut.

Tak lupa penulis sampaikan bahwa penelitian ini bertujuan mengetahui

hikmah/ kemukjizatan yang terkandung di dalam Al Qur’an, yang tujuan

utamanya adalah untuk menambah khazanah keimanan dan keilmuan kepada

Allah Swt, rasul- rasulnya dan kitab- kitabnya.
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Tak lupa juga penulis sampaikan, bahwa tentunya penelitian ini banyak

sekali kekurangan dan kelemahan, karena itu penulis juga berharap atas kritik

dan saran dari pembaca.

Wa ila Allahi turja’ul Umuur,,


