10922 - Sebab Diharamkan Merokok
Pertanyaan

Apa sebab diharamkannya merokok?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Mungkin anda telah mengetahui bahwa semua umat manusia baik yang muslim maupun kaﬁr,
semuanya memerangi rokok karena telah mengetahui bahaya yang fatal. Dan Islam
mengharamkan semua bentuk bahaya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam:
ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار
Tidak boleh ada bahaya untuk diri sendiri dan tidak boleh ada bahaya untuk orang lain.
Tidak diragukan bahwa bentuk makanan dan minuman diantaranya ada yang bermanfaat dan
baik. Namun ada juga yang bahaya dan kotor. Dimana Allah telah mensifati Nabi kita sallallahu
alaihi wa sallam dalam ﬁrman-Nya ta’ala:
وﻳﺤﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت وﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺨﺒﺎﺋﺚ
“dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk
bagi mereka.” QS. Al-A’raf: 157
Apakah rokok termasuk yang baik ataukah yang jelek?
Kedua:
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Telah ada dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:
 وﻛﺜﺮة اﻟﺴﺆال وإﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎل، ﻪ ﻳﻨﻬﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻗﻴﻞ وﻗﺎلإن اﻟ
“Sesungguhnyaa Allah melarang kamu semua dari banyak bicara, banyak meminta dan
menghambur-hamburkan harta.
Dan Allah Subhanhau melarang berfoya-foya. Allah berﬁrman:
وﻛﻠﻮا واﺷﺮﺑﻮا وﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮا إﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺴﺮﻓﻴﻦ
“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang
berlebih-lebihan.” (QS. AL-A’raf: 31)
Dan mensifati hamba-hamba Rahman dalam ﬁrman-Nya:
واﻟﺬﻳﻦ إذا أﻧﻔﻘﻮا ﻟﻢ ﻳﺴﺮﻓﻮا وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮوا وﻛﺎن ﺑﻴﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮاﻣﺎ
“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila
menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara
wajar.” QS. Al-Furqon: 67
Telah diketahui seluruh alam bahwa harta yang disia-siakan dalam merokok bagaikan harta hilang
yang tidak dapat digunakan lagi. Bahkan digunakan untuk sesuatu yang bahaya. Kalau sekiranya
dana di dunia yang digunakan untuk merokok dikumpulkan, pasti bisa menolong rakyat yang mati
karena kelaparan. Apakah disana ada orang yang lebih bodoh dari orang yang memegang dollar
dan membakarnya dengan api ? Apa bedanya antara ini dengan merokok? Bahkan perokok lebih
bodoh darinya. Orang yang membakar dollar, kebodohannya berhenti dalam Batasan ini saja.
Sementara perokok membakar uang dan membahayakan badannya.
Ketiga:
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Berapa banyak bahaya yang disebabkan oleh rokok. Disebabkan selesai merokok dan dilemparkan
begitu saja menyebabkan adanya kebakaran dan dampak lainnya setelah merokok. Telah terjadi
kebakaran hangus seluruh rumahnya dan keluarganya disebabkan rokok pemilik rumahnya. Hal
itu Ketika dia menyalakan rokoknya sementara gasnya bocor (dan terjadi ledakan)
Keempat:
Berapa banyak yang terganggu dengan bau perokok. Terutama disamping anda seorang perokok
berada dalam masjid. Mungkin bisa bersabar dari bau mulut orang yang habis tidur lebih ringan
dibandingkan dengan bau mulut perokok. Yang mengherankan, bagaimana para istri bisa bersabar
terhadap bau mulut suami perokok? Dimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah melarang
memakan bawang putih dan bawang merah dari menunaikan shalat di masjid agar para jamaah
shalat tidak teganggu dengan bau mulutnya sementara bau bawang merah dan bawah putih itu
lebih ringan dibandingkan dengan bau mulut perokok.
Ini beberapa sebab sehingga diharamkan merokok
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