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BAB III

PENAFSIRAN MAKNA KATA TSAMARÂT DAN SYARÂB MENURUT

TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-AZHAR

A. Makna Tsamarât Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar

1. Bentuk fi’il Madhi

a. Surah Al-An’am Ayat 141

Allah berfirman:





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

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

disedekahkan kepada fakir miskin)”.

Ibnu Katsir menafsirkan, buah yang dimaksud dalam ayat ini adalah

kurma, dan anggur yang belum dikeringkan.1

Buya Hamka menafsirkan, Allah memperingatkan bahwa apa yang

ditanam itu telah tumbuh dan mengeluarkan hasil yang baik, silahkan makan

memang itu sudah disediakan buat kaku oleh Allah.2

2. Bentuk Mashdar

a. Surah Al-Baqarah Ayat 22, 25 126, 155, 266

1) Surah Al-Baqarah Ayat 22

Dalam ayat sebelumnya Allah menyerukan kepada manusia untuk

menyembah Allah karena Allah telah memberikan rezki melalui air hujan, dan

1 Ibnu Katsir, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan Jld 2, (Jakarta: Gema Insani,
1999) hal 300

2 Buya Hamka, Tafsir al-Azhar juzu 8, (Jakarta: Panji Mas, 1983), hal 8



2

dari hujan itu keluarlah tumbuh-tumbuhan dari bumi dan mengeluarkan buah-

buahan sebagai rezki.





Artinya: “lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan

sebagai rezki untukmu”.

Ibnu Katsir menafsirkan, dari perut bumi keluar tumbuh-tubuhan dan

berbuah, dan tanaman lainya yang dapat dilihat sebagai rezki bagi mereka dan

ternak mereka, dia maha pencipta, maha pemberi rezki, dan tiada sekutu

baginya.3

Buya Hamka menafsirkan, maka pandanglah dan renungkanlah itu semua

sejak dari buminya dan langitnya, kebun subur, sawah menjadi, dan hasil

tanaman setiap tahun dapatlah diambil buat dimakan.4

2) Surah Al-baqarah Ayat 25

Ayat ini sebagai ayat targhib/motivasi untuk selalu beriman dan beramal

shaleh agar kelak Allah memberikan surganya, didalam surga akan diberi

kenikmatan yang amat sangat banyak, Allah berfirman





Artinya: “Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu”.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan hadist yang bersumber dari Asidiq

bahwa para penghuni surga itu diberi buah-buahan, setiap kali mereka melihat

3Ibnu Katsir, Op.cit, jld 1, hal 90
4 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 1, hal 148
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buah, mereka berkata ini pernah diberikan kepada kami di dunia, ada yang

berpendapat mengatakan bahwa kemiripan buah itu terjadi diantara buah

lainnya, sedangkan warnanya sama namun rasanya berbeda.5

Buya Hamka menafsirkan, baik juga kita ketahui perlainan prndapat

diantara ahli tafsir tentang mafhum ayat ini, penafsiran Jalaluddin Al-Suyuti

berkata, “demikian inilah yang telah dikaruniakan kepada kita diwaktu dulu,

dan diberikan”. Al-Jalal menambahkan bahwa buah-buahan yang dihidangkan di

surga itu serupa dengan buah yang telah diberikan di dunia, hanya rupa namun

rasa beda.6

3) Surah Al-Baqarah Ayat 126

Dalam ayat ini mengandung tentang doa nabi ibrahim as, Allah berfirman.



















5 Ibnu Katsir, op.cit, jld 1, hal 79
6 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 1, hal 151
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Artinya: “dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah

negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-

buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah

dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku

beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka

dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini  dengan pendapat Ibnu Abbas berkata

Adalah Ibrahim membatasi permohonannya bagi kaum mukmin saja, dan tidak

bagi orang kafir, padahal Allah juga memberikan rezki kepada orang kafir, dan

juga memberikan kesenangan sesaat lalu menyeretnya ke dalam neraka.7

Buya Hamka menafsirkan, oleh karena berada di lembah itu, yang amat

kering tidak ada sesuatu yang dapat tumbuh didalamnya, dimohonkan Nabi

Ibrahim agar penduduk tidak kekurangan makanan.8

4) Surah Al-Baqarah Ayat 155

Allah taala memberitakan kepada kita bahwa Dia akan menguji  hamba-

hamba-Nya dengan kebaikan, musibah, rasa takut, kelaparan, kekurangan harta,

kematian dan gagal panen, firman Allah.











7 Ibnu Katsir, Op.cit, Jld 1, hal 219
8 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 1, hal 306
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Artinya: “dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan

sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Ibnu Katsir menafsirkan kata Tsamarat, seperti kebun dan tanaman yang

tidak menghasilkan sebagaimana biasanya, dan barang siapa yang bersabar maka

Allah akan melapangkan dadanya.9

Buya Hamka menafsirkan, karena tidak lagi mempunyai kebun yang luas,

terutama pohon kurma, yang menjadi makanann pokok masa itu, semua itub

akan menjadi derita.10

5) Surah Al-Baqarah Ayat 266





















Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai

kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia

9 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 1, hal 256
10 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 2, hal 25
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mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian

datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang

masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api,

lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada

kamu supaya kamu memikirkannya”.

Ibnu Katsir menafsirkan, Ayat ini adalah ayat perumpamaan, mengutip

dari Ibnu Abbas berkata, “mengilustrasikan dengan orang yang beramal karena

taat kepada Allah, kemudian Allah mengutus setan kepadanya, lalu orang itu

melakukan kemaksiatan sehingga semua amalnya terhapus”. Tsamarat disini

bermakna Amal ibadah manusia.11

Buya Hamka menafsirkan, di pangkal ayat ini digambarkan suatu kebun

yang sangat disukai peladang dan petani, di Negri tempat ayat ini turun, di

Tanah Arab dan seluruh timur tengah, kebun kurma dan anggur, dan di

dalamnya ada pula sungai mengalir, kitapun dapatlah kiaskan bandingan dengan

kebun karet di kalimantan, atau sawah di sulawesi, dan kebun cengkeh di solok

sumbar.12

b. Surah Yasin Ayat 35

Allah memperlihatkan kekuasaannya melalui ayat ini, Allah berfirman







11 Ibnu Katsir Op.cit, jld 1, hal 422
12 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 3, hal 48
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Artinya: “supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang

diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak

bersyukur?”.

Ibnu Katsir menafsirkan, Allah telah menciptakan dan menguasai

semuanya, menghidupkan mahluknya dan menurunkan hujan serta

menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan berbuah seperti buah anggur dan kurma.13

Buya Hamka menafsirkan, Apabila huruf  Wau dalam ayat ini Wau hal,

maka arti dari ayat tersebut, Supaya mereka makan dari buah hasilnya, dan kalau

wau athof biasa, Ayat ini artinya, supaya mereka makan dari buah dari hasilnya

apa yang diusahakan oleh tangan mereka, karena memang sebenarnya

menumbuhkan yang ditanam oleh manusia bukanlah manusia itu sendiri

melainkan Allah. Dan memang manusia pun wajib berusaha supaya Allah

memberi hasil usahanya.14

c. Surah Al-Kahfi Ayat 34, 42

1) Surah Al-Kahfi Ayat 34

Dalam ayat sebelumnya Allah menceritakan kaum musyrik yang tidak

mau bergaul dengan kaum muslim yang lemah dan miskin, mereka

memmbanggakan kekayaan, keturunan, dan Allah mengmpamakan mereka

dengan 2 orang laki-laki yang salah satunya diberi dua kebun anggur dan

kurma disela-selanya terdapat tanaman palawija yang sama-sama

menghasilkan, yang dikaruniai dengan kebun yang banyak berkata kepada

yang tidak punya apa-apa, Allah berfirman

13 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 3, hal 992
14 Buya Hamka, Tafsiral-Azhar, Jld 8, ( Singapur: Pustaka Nasional ltd,  1993) hal 5928
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Artinya: “dan Dia mempunyai kekayaan besar, Maka ia berkata kepada

kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku

lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat”.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Hartaku lebih banyak dari pada

hartamu, dan pengikutku lebih kuat, yakni pelayan, anak, dan sekutu lebih

banyak.15

Buya hamka menafsirkan, ayat ini boleh dikatakan ada baginya hasil,

bahwa mengalirnya sunangai di tengah-tengah kedua kebun membawa hasil

yang berlipat.16

2) Surah Al-Kahfi Ayat 42

Dalam ayat ini menerangkan orang yang mencintai harta dan

keturunannya, dia lupa bahwa Allah lah yang memberi mereka itu semua,

maka Allah sangat marah dan menurunkan azab bagi mereka. Allah berfirman.











15 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 3, hal 137
16 Buya Hamka, Op.cit, Jld 6, hal 4195
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Artinya: “dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membulak-balikkan

kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan

untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan Dia

berkata: "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorangpun

dengan Tuhanku".

Ibnu Katsir menafsirkan, Harta dan hasil panen mereka dibinasakan,

dalam ayat ini terkandung ancaman Azab Allah berupa hujan besar sehingga

tanaman di kebun mereka hancur karena murka Allah.17

Buya Hamka menafsirkan, maka dibinasakanlah kebunya, cukup rupanya

perhitungan Allah, segala yang dikatakan oleh teman yang tidak punya apa-apa

itu yang mungkin terjadi atas hartanya, memanglah terjadi ibarat padi sedang

menguning hampir mengetam, tiba-tiba datang banjir besar, padi itu musnah

tidak jadi panen, atau bisa jadi kebakaran lahan, sekarang tinggal  menjadi

harapan hampa.18

d. Surah Al-An’am Ayat 99, dan 141

1) Surah Al-An’am Ayat  99

Dalam ayat ini menceritakan kekuasaan Allah yang telah menurunkan air

hujan dari langit sebagai rahmat bagi hamba-Nya, dan tumbuhlah berbagai

pepohonan, dan buah-buahan seperti anggur, kurma, zaitun, delima, dan dalam

ayat ini disuruh untuk perfikir sejenak, Allah berfirman





17 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 3, hal 571
18 Buya Hamka, Op.cit, Jld 6, hal 4200
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Artinya: “perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan

(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian

itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Ibnu Katsir menafsirkan, merenungkan zat yang menciptakan sesuatu

dari tiada menjadi ada, seperti anggur, kurma, dan buah-buahan lainnya.19

Buya Hamka menafsirkan, banyaklah pohon yang menghijau itu

memberikan bauh bersusun untuk manusia, seumpama buah pisang, jagung dan

lain-lain. Coba perhatikan apabila datang musim segala buah-buahan itu

berbuah sungguh semua itu mengherankan dan menakjubkan, apalagi apabila

diperhatikan setelah masak, maka akan timbul iman dalam hati.20

2) Surah Al-An’am Ayat 141

Allah berfirman:







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

berbuah”.

Ibnu Katsir menafsirkan, buah yang dimaksud dalam ayat ini adalah

kurma, dan anggur yang belum dikeringkan.21

19 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 256
20 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 7, hal 292
21 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 300
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Buya Hamka menafsirkan, Allah memperingatkan bahwa apabila yang

ditanam itu telah tumbuh dan mengeluarkan hasil yang baik, maka silahkan

makan memang itu sudah disediakan buat kamu oleh Allah.22

e. Surah Al-A’raf Ayat  57, dan 130

1) Surah Al-A’raf Ayat 57

Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allahlah yang maha pemberi rezki

melalui Air hujan dan membangkitkan orang-orang pada hari kiamat, Allah

berfirman









Artinya: “Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam

buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah

mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran”.

Ibnu Katsir menafsirkan, Sebagaimana kami mengeluarkan melalui hujan

itu berbagai macam buah-buahan, maka seprti itulah kami kata Allah

membangkitkan orang-orang mati, Allah mengumpamakan proses

pertumbuhan tanaman yang akan berbuah dengan membngkitkan Orang yang

sudah mati.23

Buya Hamka menafsirkan, hidup kembali tanah yang telah lama kering,

yang sudah lama tidak merasai hidup itu, lalu hiduplah kembali, benih atau

22 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 8, hal 75
23 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 376
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biji-bijian yang kering, lalu besar dan berbuah, seperti itulah mudahnya Allah

membangkitkan orang yang sudah mati.24

2) Surah Al-A’raf Ayat 130

Dalam Ayat ini Allah menceritakan tentang kaum fir’aun, Allah

menurunkan ujian kepada kaumnya dengan kelaparan, bertahun tahun buah-

buahan tidak berbuah seprti biasanya, Allah berfirman









Artinya: “dan Sesungguhnya Kami telah menghukum (Fir'aun dan)

kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan

kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ibnu Katsir menafsirkan, kekurangan buah-buahan menurut beliau pohon

kurma hanya setahun sekali berbuah.25

Buya Hamka menafsirkan, hujan tidak turun pada waktunya, sungai Nil

tidak besar buih airnya sebagaimana yang diharapkan pada tiap-tiap tahun, dan

lantaran itu pula hasil buah-buahan menajadi rusak.26

f. Surah Al-Ra’d Ayat 3

Allah menceritakan dalam ayat ini tentang kekuasaan-Nya, hikmah dan

hukum, dan menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, Allah

berfirman

24 Buya Hamka, Op.cit, Jld 4, hal 2404
25 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 141
26 Buya Hamka, Op.cit, Jld 4, hal 2482
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Artinya: “dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-

pasangan”.

Ibnu Katsir menafsirkan, yakni buah itu memiliki dua kelas, dari segi

perbedaan bau, bentuk, warna, ini semua menunjukkan kekuasaan Allah

semata.27

Buya Hamka menafsirkan, Yaitu pada bumi itu tumbuhnya buah-buahan

dengan berpasang-pasangan, jantan dan betina, dikawinkan melalui angin yang

menghebus, dan kadang melalui lebah.28

g. Surah Ibrahim Ayat 32, dan 37

1) Surah Ibrahim Ayat 32

Allah telah menciptakan bagi hambanya tujuh petala langit sebagai atap

yang terpelihara, dan menjadikan bumi sebagai hamparan, dan menurunkan air

hujan dari langit menyirami tanaman Allah, Alla berfirman.





Artinya: “kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-

buahan menjadi rezki untukmu”.

Ibnu Katsir menafsirkan, buah dan palawija itu berbeda-beda rupanya,

bentuk, rasa, bau, dan mamfaatnya, penggalan ayat ini seperti firman Allah,

27 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 898
28 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3732
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“dan dia mengeluarkan dari langit air, maka dengan air itu mengeluarkan buah-

buahan berpasang-pasangan dan beraneka macam tumbuh-tumbuhan.29

Buya Hamka menafsirkan, maka turunlah hujan bumipun jadi subur,

pohon-pohon berbuah, kita hanya tinggal memetik buah, dijaman modern ini

masi juga menghendaki memakan dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan

segar, seperti beras, jagung, gandum, yang menghasilkan vitamin dan kalori.30

2) Surah Ibrahim Ayat 37

Ayat ini berkenaan dengan doa kedua dari Nabi Ibrahim as, setelah doa

pertama beliau di dalam surah Al-Baqarah ayat 126, doa ini dipanjatkan setelah

beliau meninggalkan Siti Hajar dab Ismail, salah satu isi doa beliau, Allah

berfirman.





Artinya: “dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan

mereka bersyukur”.

Ibnu Katsir menafsirkan, ibrahim berdoa agar Siti Hajar dan diberi rezki

buah-buahan agar membantu mereka mentaati Allah, dan Ibnu Kasir

menafsirkan ayat ini dengan surah al- Qashash ayat 57, “ Allah pun memenuhi

permohonan ini”. Buah itu didatangkan dari daerah sekitar Mekkah.31

Buya Hamka menafsirkan, Nabi Ibrahim bedoa juga agar kehidupan

terjamin di lembah yang tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan itu, jangan samapai

29 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2,hal 963
30 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3817
31 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 966
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mereka sengsara karena buminya sangat kering, maka dikabulkanlah doanya,

sehingga mereka tidak pernah kekurangan buah-buahan, didatangkan dari luar

mekkah, seperti sayur-sayuran, dan buah-buahan, yang dibawa oleh petani

badui.32

h. Surah Al-Nahl Ayat 11, 67, 69

1) Surah Al-Nahl Ayat 11











Artinya: “Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-

tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan

Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Ibnu Katsir menafsirkannya, Allah mengelurkan dari bumi dengan air

hujan, berbagai buah-buahan yang beraneka jenis seperti buah zaitun, kurma,

anggur, dan lain-lain. Dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan Surah Al-

Naml ayat 60. Artinya: “atau siapakah yang telah menciptakan langit dan

bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan

dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-

kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah

32 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3822
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ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang

yang menyimpang (dari kebenaran)”.33

Buya Hamka menafsirkan, Aneka buah-buahan itu sangat dibutuhkan

manusia, seperti kurma, dan anggur, zaitun, dan lain-lain. Buah ini terdapat di

barat dan di timur.34

2) Surah Al-Nahl Ayat 67

Di ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang susu dan pada ayat ini

Allah menceritakan minuman yang dibuat manusia dari kurma dan anggur,

yang mereka membuat minuman itu untuk mabuk-mabukan sebelum Allah

mengharamkannya,











Artinya: “dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang

memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang

memikirkan”.

33 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 1014
34 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3894
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Ibnu Katsir menafsirkan, Ayat ini menunjukkan bahwa anggur boleh

disyara’ sebelum diharamkan, juga menunjukkan kesamaan antara minuman

yang memabukkan yang terbuat dari kurma dan anggur, sebagaiman pendapat

mazhab Maliki, Syafi’i, Ahmad, dan mayoritas ulama.35

Buya Hamka menafsirkan, Aneka buah-buahan seperti kurma, dan

anggur, yang manis apabila dicampur dengan sedikit ragi maka akan

memabukkan padahal dua buah tersebut buah yang halal.36

3) Surah Al-Nahl Ayat 69

Allah berfirman dalam ayat ini tentang makanan lebah,





Artinya: “kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)”.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan, Allah memberi kemudahan

untuk memakan berbagai jenis buah-buahan dan untuk menempuh perjalanan

jauh dan pulang kembali ke sarangnya tanpa tersesat.37

Buya Hamka menafsirkan, Allah memberi kemudahan untuk memakan

berbagai jenis buah-buahan, atau kembang-kembang yang harum, yang

berbagai macam yang ada di hutan dan di kebun.38

i. Surah Al-Qashash Ayat 57

35 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 1041
36 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3931
37Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 1042
38 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3923
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Pada ayat sebelumnya Allah menceritakan Paman Nabi yang tidak mau

masuk islam padahal dia melindungi dan mengasihi Rasulullah yaitu Abu

Thalib, maka Allah turunkan ayat bahwah hidayah itu hanya milik Allah, Allah

berfirman









Artinya: “yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam

(tumbuh- tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?. tetapi

kebanyakan mereka tidak mengetahui”.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini,  para pembesar Quraish lainya tidak mau

masuk islam dengan alasan takut dicerca kaumnya, dan tidak mendapatkan

kedudukan, begitu pula tidak akan mendapatkan Harta dan buah-buahan dari

setoran yang datang berdagang dan naik haji.39

Buya Hamka menafsirkan, Dari luar mekkah diangkut hasil kebun mereka,

seperti buah-buahan sayur-sayuran,hingga penduduk mekkah tidak pernah

kekurangan makanan pokok.40

j. Surah Al-Fathir Ayat 27

Allah menerangkan dalam ayat ini, akan kekuasaan Allah dalam

menciptakan segala sesuatu termasuk air hujan yang dapat menumbuhkan

39Ibnu Katsir, Op.cit, jld 3, hal 693
40 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 2o , hal 109
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berbagai macam buah-buahan, ada yang warna kuning, merah, hijau, putih,

begitu pula rasa dan baunya juga berbeda-beda, Allah berfirman















Artinya: “tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari

langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka

macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih

dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam

pekat”.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan surah Al-Rad ayat 4, “dan

kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan

yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan

sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)

bagi kaum yang berfikir”.41

Buya Hamka menafsirkan, dengan tumpahan air dari langit maka

suburlah bumi dan hiduplah segala-segalanya, maka tumbuhlah buah-buahan

41 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 3, hal 965
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seperti epal, delima, anggur, kurma, durian, rambutan,sawo, sirsak, alpokat, dan

lain-lain, begitu pula dengan kacang-kacangan, dan umbi-umbian.42

k. Surah Al-Fushilat Ayat 47

dalam ayat ini Allah membicarakan tentang luasnya pengawasan-Nya,

Firman Allah,





Artinya: “dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya.

Ibnu Katsir menafsirkan, bahwa semua terjadi berdasarkan ilmu

pengetahuan Allah, tidak ada yang terhindar dari ilmu-Nya Allah walaupun

sebesar biji zarrah di muka bumi dan dilangit.43

Buya Hamka menafsirkan, dan tidak lain mempunyai seluas mutlak itu,

dan kelak kiamat pasti akan datang, jangankan bila hari kiamat, soal yang kecil

pun banyak yang tidak diketahui manusia, misalnya buah-buahan, atau

perempuan mengandung.44

l. Surah Muhammad Ayat 15

Dalam ayat ini menceritakan tentang nikmat dalam syurga, firman Allah







42 Buya Hamka, Op.cit, Jld 8, hal 5928
43 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 216
44 Buya Hamka, Op.cit, Jld 8, hal 6489
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Artinya: dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan

dan ampunan dari Rabb mereka.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan surah Al-dukhan ayat 15,

didalamnya meminta segala macam buah-buahan dengan aman.45

Buya Hamka menafsirkan, Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 telah

dijelaskan tentang hidangan surga, buah-buahan yang serupa, seperti buah durian

dengan nangka, dan mangga dan lain sebagainya, serupa bentuknya namun

rasanya kelezatanya berbeda.46

B. Makna Kata Syarab Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Azhar

1. Bentuk Fi’il Mâdhi

a. Al-Baqarah Ayat 93

Ayat ini menceritakan kepada kita tentang nabi musa yang telah

membawa kebenaran kepada kaumnya, akan tetapi kaumnya malah menjadikan

sapi sebagai sesembahan ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah, Maka

Allah menurunkan azab bagi kaum musa, Allah berfirman.





Artinya:“dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan

menyembah) anak sapi karena kekafirannya”

45 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 362
46 Buya Hamka, Op.cit, Jld 9, hal 6704
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Ibnu Katsir menafsirkan dengan pendapat Abdul Razzak yang

bersumber dari Qathada, ”kecintaan atas anak sapi itu telah meresap hingga

menebus kedalam hati mereka”, senada dengan Abul abiyah, Rabi bin Anas

dan diperkuat dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad sampai abu

darda dari Nabi, Rasullullah bersabda, “Kecintaan mu kepada sesuatu akan

membuatmu buta dan tuli.47

Buya Hamka menafsirkan, menyelusuplah ke dalam hati mereka anak

lembu itu, lantaran kekafiran mereka, artinya pengaruh penyembahan berhala

anak-anak lembu itu sudah sangat meresap dalam hati mereka.

b. Al-Baqarah Ayat 249

Allah Ta’ala memberitahu kita tentang seorang raja bani israel yang

bernama Thalut, yang berangkat menuju peperangan dengan jumlah pasukan

80.000 orang, Allah menguji pasukan raja ini dengan suatu sungai yang

menurut pendapat ibnu Abbas “Sungai Syriah yang terletak di yordan dan

Palestina, Allah berfirman

















47 Op.cit jild 1, hal 172
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Artinya: Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata:

"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa

di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. dan Barangsiapa

tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, Maka Dia adalah

pengikutku." kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di

antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman

bersama Dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum

berkata: "Tak ada kesanggupan Kami pada hari ini untuk melawan Jalut

dan tentaranya." orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui

Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat

mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah beserta

orang-orang yang sabar."

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mengutip pendapat Ibnu Abbas

“barang siapa yang meminumnya dengan seciduk tangannya maka dia akan

merasa segar dan barang siapa minumnya lansung dari sungai maka dia tidak

akan merasa legah. Maka minumlah sebanyak 76.000 pasukan itu sehingga

sisanya Cuma 4000 pasukan yang ikut kemedang perang dan mereka
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memenangkan peperangan, dan ayat ini juga ditafsirkan dengan Hadist Nabi

tentang perang badar yang mempunyai bala tentara yang sedikit daripada

musuh akan tetapi dengan izin Allah mereka memenangkan peperangan.48

Buya Hamka menafsirkan, Barang siapa yang tidak minum sama sekali

itulah yang dipandang tentara setia, yang minum hanya seceduk telapak tangan

maka boleh dikatakan pengikut namun kedudukannya berbeda, dan bagi yang

minum sepuasnya maka dia bukan pengikut setia karena Thalut sudah

melarangnya minum.49

2. Bentuk Fi’il Mudâri’

a. Al-Muthafifin 28

Dalam Ayat ini terdapat kata yasyrabu, pada ayat 28,





Artinya: “mata air yang minum daripadanya orang-orang yang

didekatkan kepada Allah”.

Ibnu Katsir menafsirkan, mengutip dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud,”

orang yang dekat sama Allah akan minum air tanpa campuran Ash habul yakni

minuman dengan campuran lain, maksud dari minuman murni yaitu dijelaskan

pada ayat sebelumnya mereka akan diberikan Arak surga dengan sebutan

Rahiq salah satu nama khamar dan minuman laknya kasturi”. Ibnu Katsir juga

mengutip dari Hadist dari Abu Darda “laknya adalah kasturi yang putihnya

seperti perak, yang mereka teguk setelah minuman lain, kalau saja seorang dari

48Ibnu Katsir, Op.cit jld 1, hal 414
49 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 1, hal 271
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pendudukdunia memasukkan salah satu dari jarinya kedalam minuman ini,

kemudian ia mengeluarkannya kembali maka tidak ada mahluk yang bernyawa

didalamnya, melainkan akan mencium aroma harum.50

Buya Hamka menafsirkan, Yaitu air hujan yang turun dari tebing yang

tinggi, laksana air terjun, mancur yang indah, turun kebumi dingin dan sejuk

sedap diminum.51

b. Al-Insan Ayat  5 dan 6

Allah mengabarkan kepada kita dalam ayat ini tentang orang-orang yang

berbuat baik di dunia, Allah siapkan balasan yang setimpal, Allah berfirman











Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum

dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur.

(yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah

minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya”.

Ibnu Katsir menafsirkan, telah diketahui sifat air kapur ini dingin dan

aromanya harum, belum lagi ditambah dengan kelezatan terdapat dalam surga.

Dan diayat selanjutnya menjelaskan tentang Mata Air yang bisa diminum oleh

50 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 936
51 Buya Hamka, Op.cit, Jld 10, hal 7292
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kaum muqarrabin, makna Yasyrabu pada ayat 6 ini mencakup pula makna

Yarwi artinya menyegarkan bagi yang minum.52

Buya Hamka menafsirkan, Bagi mereka dijanjikan dengan surga yang

penuh minuman lezat cita rasanya, bercampur dengan kafur, yang bersar dari

sumatra, Fansur mengatakan sebuah negri di pesisir barat pulau Sumatra agak

ke Utara berbatasan dengan Aceh, dan pada ayat 6 terdapat kata Yasyrabu,

yaitu minuman dari Surga yang dicampur dengan kafur itu adalah bersal dari

mata air yang sangat jernih, disediakan buat penghuni surga.53

c. Al-mu’minun Ayat 33

















dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan

yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan yang telah

Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak

lain hanyalah manusia seperti kamu, Dia Makan dari apa yang kamu

makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.

52 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 876

53 Buya Hamka, Op.cit, Jld 10, hal 7790



27

Ibnu Katsir menafsirkan Ayat ini dengan, mereka membangkan kepada

Nabi Shaleh dan pemuka orang kafir berkata Shaleh Hanyalah manusia biasa

sepeti kita juga, dia makan sama dengan apa yang kita makan dan dia minum

sama dengan yang kita minum.54

Buya Hamka menafsirkan, Seketika Nabi Hud datang membawa serua,

sebagai utusan Allah menyeru untuk menyembah Allah dan kembali kejalan

yang benar, maka mereka memandang dengan kemewahan, apa kelebihan Nabi

hud itu dari kami?, dia makan apa yang kami makan begitu pula dia minum apa

yang kami minum.55

d. Al-Waqiah Ayat 68

Dalam ayat ini Allah bertanya kepada manusia tentang air hujan, Allah

berfirman





Artinya: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu

minum”.

Ibnu Katsir menafsirkan, kamukah yang menerunkan dari Awan? Dan

Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya,”bukan kamu, justru kamilah yang

menurunkannya, Allah menghendaki niscaya kami jadikan asin dan pahit, dan

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan An-Nahl ayat 10 tentang penciptaan

air tawar/air hujan.56

54 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 3, hal 418
55 Buya Hamka, Op.cit, Jld 6, hal 4788
56 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 574
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Buya Hamka menafsirkan, Air ialah mutlak yang menentukan hidup manusia

apabila sakit tak makan berhari-hari tidak masalah akan tetapi kalau tidak

minum akan mati, maka teranglah bahwa air minum menjadi kunci kehidupan

manusia.57

3. Bentuk Fi’il Amr

a. Al-Baqarah 60, 187

1) Al-Baqarah Ayat 60

Allah taala mengingatkan kepada Bani Israil akan nikmat yang telah

Allah beerikan kepada mereka berupa dikabulkan permintaan Musa As

memancarkan air dari batu sebanyak 12 mata air untuk setiap suku Bani

Israil, Allah berfirman.











Artinya: “sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya

(masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah,

dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat

kerusakan”.

57 Buya Hamka, Op.cit, Jld 9, hal 7141
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Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Makanlah Manna dan Salwa dan

minumlah dari mata air yang terpancar sebanyak 12, yang telah Allah

genangkan supaya kamu tidak susah payah untuk mendapatkannya. Para

mufasir berbeda pendapat tentang batu yang keluar mata air setelah nabi

Musa memukulkn tongkatnya, mereka berpendapat Musa tidak disuruh

memukul wujud batu itu, kejadian itu lebih menonjolkan kemu’jizatan dan

menerangkan rentang kekuasaan Allah.58

Buya Hamka menafsirkan,telah tahu tiap-tiap golongan tempat minum

mereka, Dan sebagai rahmat turunnya manna dan salwa, disuruh pula kepada

mereka untuk bersyur, karena mujizat Allah maka dapatlah air dari tempat

yang tandus kering itu, maka mereka disuruh untuk memakan dan minum

buah salwa dan manna, dan meminum air dari mata air yang terpancar setelah

nabi Musa memukulkan tongkatnya.59

2) Al-Baqarah Ayat 187

Ayat ini menceritakan tentang Rukhsoh dari Allah bagi kaum muslim

yang berpuasa, Allah membolehkan Berjimak setelah berbuka puasa sampai

pajar, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan Hadist Nabi tentang sahabat

nabi yang berpuasa sampai dia pingsan namanya Qais. Karena tata cara

berpuasa sebelum turunnya ayat ini ataupun diawal islam, ketika tertidur

setelah shlat isya maka wajib baginya berpuasa sampai magrib keesokan

harinya, sehingga Allah berfirman untuk memudahkan kaum muslim

berpuasa.

58Ibnu Katsir, Op.cit, jld 1, hal 138
59 Buya Hamka, Op.cit, Jld 1, hal
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dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang

hitam, Yaitu fajar.

Ibnu Katsir menafsirkan Ayat ini dengan Hadist dengan jaur yang

berbeda. Namun tidak ada penafsiran beliau mengarah Arti Syarab yang

terdapat dalam ayat ini.60

Buya Hamka menafsirkan, Bagi kaum muslim yang berpuasa

dibolehkan makan dan minum dimalam harinya sampai terbit pajar.61

b. Al-A’raf Ayat 31

Ayat ini memaparkan bantahan terhadap kaum musyrik, mereka

melakukan Thawaf di Baitullah sambil telanjang. Maka Allah turunkan ayat ini

agar mereka tidak mengikuti tata cara orang-orang musrik thawaf, umat

muslim dianjurkan untuk menutupi aurat dan menggunakan farfum ketika mau

thawaf, shalat jum’at, dan ibadah lainnya,











60 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 1, hal 298
61 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 1, hal 107
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Artinya: “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”.

Ibnu Katsir menafsirkan, dan didalam ayat diatas kita juga dianjurkan

untuk makan dan minum tapi jangan berlebihan, ibnu Katsir menafsirkan ayat

ini dengan hadist rasulullah yang diriwayatkan An-nasai dan Ibnu Majah,

“Makan dan minumlah, dan bersedekah lah tanpa kesombongan dan jangan

berlebihan, dan hadist dari tarmizi kedua hadist tersebut lebih menekankan

makan dan minum secara tidak berlebihan, dan tidak diterangkan dalam tafsir

ini tentang minumannya, hanya diungkapkan secara umum.62

Buya Hamka menafsirkan, Setelah berpakaian yang pantas, makan dan

minumlah yang sederhana, disini nampak bahwa keduanya mempengaruhi

kepada sikap muslim, menjaga kesehatan rohani dengan ibadah dan menjaga

makan dan minum yang tidak berlebihan untuk kesehatan jasmani.63

c. Al-Thûr Ayat 19

Ayat ini  menceritakan kebahagiaan orang yang bertaqwa yang dijanjikan surga

dan kenikmatan selama dalam surga,





Artinya: “(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan

enak sebagai Balasan dari apa yang telah kamu kerjakan”.

62Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 353
63 Buya Hamka, Op.cit, Jld 4, hal 2353
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Ibnu Katsir Menafsirkan ayatvini dengan ayat lain yaitu surah Al-

Haqoh ayat 24, dan surah Al-Hijr ayat 47, yang sama menceritakan tentang

imbalan bagi orang yang berbuat baik didunia, dan penafsiran beliau tentang

kata Syarab disini tidak dijelaskan lebih rincin melainkan Cuma menjelaskan

secara umum tentang minuman di surga.64

Buya Hamka menafsirkan, Dengan ayat ini ditegaskan bahwa jaminan

Allah atas makanan dan minuman di surga hasil dari usaha dan amal kita

sewaktu di dunia.65

d. Al-Hâqah  Ayat 24

Allah memberitahu tentang kebahagiaan orang-orang yang menerima

kitabnya sebelah kanan, maka bergembiralah mereka, dan mereka dimasukkan

ke dalam surga dan dikasi jamuan di dalamnya, Allah berfirman.







Artinya: “(kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan

sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang

telah lalu”.

Ibnu Katsir menafsirkan, akan dikatakan demikian kepada mereka

sebagai kelebihan, anugrah, nikmat, kebaikan, intinya makanan dan minuman

ini dianugrahkan kepada orang yang berbuat baik didunia.66

64 Ibnu Katsir,Op.cit, jld 4, hal 485
65 Buya Hamka, Op.cit, Jld 9, hal 6949
66 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 792
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Buya Hamka menafsirkan, segala buah-buahan ataupun minuman yang

ada di dalam surga dihidangkan oleh para bidadari, sebagai balasan telah

berbuat baik di dunia.

e. Al-Mursalât Ayat 43

Allah mengabarkan hal ihwal hamba-hamba-Nya yang bertaqwa yang

selalu mengabdi kepada Allah, akan diberi fasilitas disurga nanti berupa buah-

buahan dan nukmat lainya, Allah berfirman.





Artinya: “ (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu

dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan”.

Ibnu Katsir menafsirkan dengan singkat, akan dikatakan kepada mereka

hal ini sebagai sikap Ihsan kepada mereka.67

Buya Hamka menafsirkan, makanlah dan minumlah dengan enak, tidak

usah ragu lagi, karena semua sudah disiapkan buat bagi orang yang bertakwa.68

f. Surah Maryam Ayat 26

Ayat ini berkenaan tentang Maryam ibunda Isa as, Allah berfirman







67 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 891

68 Buya Hamka, Op.cit, Jld 10, hal 7840
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Artinya: Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu

melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah

bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak

akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, Jangan lah bersedih wahai Maryam

Kata jibril, karena Allah telah membuatkan anak sungai ataupun selokan

dibawahmu, sehingga kamu dapat minum dari air tersebut.69

Buya Hamka menafsirkan, Maka makan dan minumlah air sungai

mengalir yang sudah disediakan Allah.70

4. Bentuk Mashdar

a. Al-Syu’arâ Ayat 155





Artinya: Shaleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai

giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula

untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.

Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini Satu hari untuk mereka dan satu hari

untuk unta betina itu.71

Buya Hamka menafsirkan, Maka dibuatlah janji bahwa unta itu akan

ada tapi dikasi giliran minum, maka kaum Tsamud menerima janji itu, contoh,

69 Op.cit, jld 3, hal 189
70 Buya Hamka, Op.cit, Juzu , hal
71 Ibnu Katsir, Op.cit, hal
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hari senin unta itu dapat giliran minum maka kaum tsamud tidak boleh

menghalangi untuk minum, dan hari selasa giliran kaum Tsamud yang

mendapat giliran minum dan begitu selanjutnya.72

b. Surah Al-Qamar Ayat 28

Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kaum Tsamud yang telah

mendustakan seorang rasulyang diutus kepada mereka, yaitu nabi Shaleh as.

Allah Berfirman:







Artinya:”dan beritakanlah kepada mereka bahwa Sesungguhnya air itu

terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum

dihadiri (oleh yang punya giliran)”.

Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini Satu hari untuk mereka dan satu hari

untuk unta betina itu. Dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan surah

Asyuara’ ayat 155 “Shaleh berkata: ini seekor unta betina, ia mempunyai

giliran mendapatkan air,dan kamu mendapatkan pula air dihari lain”. Mujahid

berkata bila unta itu pergi, maka mereka pun mendatangi air tersebut, dan bila

unta itu datang, merekapun memerah susunya. Ada diantara kaum Tsamud itu

menjadi pendusta yaitu Qaddar bin salaf mengumpulkan teman-temannya

untuk menangkap unta betina itu lalu mereka menyembelihnya dan Allah

72 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 19, hal 159
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sangat murka karena mereka mengabaikan perntah Rasul-Nya maka Allah

turunkan azab bagi kaum Tsamud.73

Buya Hamka menafsirkan, Bahwasanya pembagian waktu untuk

minum itu dijaga dengan baik, adapun pihak unta setia memenuhi perjanjian

itu, jika tiba kaum Tsamud akan mengambil air maka unta itu pergi jauh, pada

suatu hari giliran unta untuk minum, datang 2 orang, menurut ayah dan guruku

itu adalah Qadar misda’ ingin menghalang-halangi unta karena dia juga haus,

berawal kejadian itu pelanggaran perjanjian dan Allah akhirnya menurunkan

azab bagi kaum Tsamud.74

c. Surah Al-Waqiah Ayat 55

Ayat ini masi berkaitan dengan ayat sebelumnya yang bercerita tentang

minuman dalam neraka, Allah berfirman.



Artinya: “Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum”.

Ibnu Katsir menafsirkan, mengutip dari Al-Sa’di “Al-him adalah

penyakit yang menyerang unta, unta itu akan minum sampai mati, seperti itulah

Allah menggambarkan siksaan dalam neraka.75

Buya Hamka menafsirkan, diumpamakan mereka akan minum laksana

unta berburu mengejar air setelah berjalan jauh yang menyebabkan sangat

haus, suatu hal yang serupa yaitu anjing yang sedang terluka maka dia akan

menghisap darahnya sendiri sehingga sampai habis dan perutnya gembung

73 Op.cit, jld 4, hal 259

74 Buya Hamka, Op.cit, Jld 9, hal 7052
75 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 571
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kerena darahnya dan akhirnya dia mati kehabisan darah, seperti itu lah hausnya

penduduk neraka.

d. Surah Al-An’am Ayat 70

Ayat ini menceritakan tentang berpalingnya orang-orang beriman dari

agama dan menjadikan mainan dan senda gurau, mereka tertipu dengan

kehidupan dunia dan mereka diancam dengan neraka, Allah berfirman.







Artinya: “bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang

mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu”.

Ibnu Katsir tidak memberikan penafsiran tentang minuman dalam

neraka yang terdapat dalam ayat ini, mungkin karena telah dijelaskan diayat

lainnya.76

Buya Hamka menafsirkan, beliau bercerita tentang pengalaman peribadi

dia, beliau telah melihat dibeberapa daerah menjalankan ritual agama dengan

membaca yasin untuk simayat, seperti di Siak, dan di negara jiran, mereka

membaca yasin dan digaji oleh anak-anak simayat, padahal yang akan

menolong di akhirat bukan bacaan yasin itu akan tetapi yang menolong kita

agar terhindar dari siksaan api neraka yang dikasi minum air yang mendidih,

yang bisa menolong kita adalah amal ibadah kita sendiri bukan orang lain.77

76 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 231
77 Buya Hamka, Op.cit, Jld 3, hal 2072
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e. Surah Yunus Ayat 4

Dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa hanya kepada

Allah kita akan kembali, dan menceritakan penciptaan alam dan seisinya, dan

menghancurkan kembali, dan menceritakan balasan bagi orang kafir, firman

Allah









Artinya: “dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang

panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka”.

Ibnu Katsir menafsirkan, orang kafir akan diazab diakhirat dengan

angin yang panas, dan air panas lagi mendidih, dan ada juga yang diazab

dengan asap yang hitam.78

Buya Hamka menafsirkan, dapat kita pahami betapa besar kesan

ancaman Allah, akan dikasi minum air panas mendidih, suatu perumpamaan

yang mengerikan, ini baru salah satu ancaman dari berbagai azab yang ada di

dalam neraka.79

f. Surah Al-Nahl Ayat 10,dan 69

1) Surah Al-Nahl  Ayat 10

78 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 695
79 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3228
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Allah menceritakan nikmat yang dianugrahkan kepada mereka yang

terdapat dalam air hujan, yang dimamfaatkan untuk kesenangan bagi manusia

dan binatang ternak dan untuk kita minum firman Allah









Artinya: Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk

kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya

(menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya)

kamu menggembalakan ternakmu.

Ibnu Katsir menafsirkan, Yakni Allah jadikan sebagai air tawar yang

berguna untuk diminum manusia, rasanya tidak asin.80

Buya Hamka menafsirkan, gunakan air hujan itu untuk minum agar

kamu tidak mati kehausan.81

2) Surah Al-Nahl ayat 69

Dalam ayat ini menceritakan tentang lebah yang mendapat ilham dari

Allah untuk membuat sarang di tempat yang tinggi dan mencari makan sejauh

mungkin tanpa tersesat, Allah berfirman







80 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 1014
81 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3893
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Artinya: “dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang

bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang

menyembuhkan bagi manusia”.

Ibnu Katsir menafsirkan Syarab disini dengan Madu yang berbeda

warnanya, ada yang putih, kuning, merah, dan warna lain sesuai dengan

warna makanan lebah itu.82

Buya Hamka menafsirkan, “akan keluar dari perutnya minuman yang

beraneka ragam warnanya”. Itulah manisan lebah atau madu lebah yang

terkenal, ada yang kuning, merah, hitam, keputihan, dan lain-lain. Menurut

warna kembang yang dihisapnya atau yang di sarinya.83

g. Surah Al-Kahfi Ayat 29

Ayat ini menceritakan tentang orang fasik yaitu orang kafir yang diancam

oleh Allah akan dimasukkan kedalam neraka, dan apabila mereka minta minum

maka akan diberikan Air seperti besi yang mendidih, Allah berfirman.





Aartinya: “Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat

yang paling jelek”.

Ibnu Katsir menafsirkan, mengutip dari Ibnu Abbas, “Air yang kasar

seperti endapan minyak, air itu hitam, berbau, itulah minuman yang sangat

paling buruk”, dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan surah Muhammad

ayat 15, Allah berfirman

82 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 1042
83 Buya Hamka, Op.cit, Jld 5, hal 3990
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Artinya:  “Apakah sama dengan orang yang kekal dalam Jahannam

dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong

ususnya?”.84

Buya Hamka menafsirkan, mereka tiadak penah merasa berhenti

haus, karena mereka disiksa dengan panasnya api neraka, dan dikasi air

minum dengan air panas, seperti air logam cair, itulah sejahat-jahat minuman

di dalam neraka.85

h. Shad Ayat 42 , 51

1) Surah Shad Ayat 42

Dalam ayat ini menceritaakan hamba-Nya Nabi Ayub A.s yang diuji

dengan kemudharatan yang menimpa tubuh dan hartanya, dan hanya istri

beliau yang setia menemani beliau selama 8 tahun, Nabi ayub a.s sakit dan

pada suatu hari beliau berdoa untuk disembuhkan dari penyakit beliau, maka

Allah mengabulkannya, Allah memerintahkan untuk menghentakkan kaki

kanannya sehingga memancarkan mata air dan memerintahkan untuk mandi

maka hilanglah penyakit beliau dan disuruh menghentakkan kakinya ditempat

lain, Allah berfirman





84 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 3, hal 133
85 Buya Hamka, Op.cit, Jld 6, hal 4191
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Artinya:"Hantamkanlah kakimu; Inilah air yang sejuk untuk mandi

dan untuk minum".

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan, Allah memerintahkan Nabi

Ayub as untuk meminum air pada hentakan kedua, sehingga hilanglah semua

penyakit yang ada dalam perutnya, dan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini

dengan hadist dari Bukhari. “ketika Nabi Ayub mandi sambil telanjang

jatuhlah sekor belalang dari tubuhnya yang terbuat dari emas”.86

Buya Hamka menafsirkan, Setelah datang masanya, Allah

memerintahkan Nabi Ayyub untuk menghantamkan kakinya di tempat ia

berpijak, Ahli tafsir ada yang menyebutkan dimana tempatnya, seperti

Qatadha yang mengatakan bahwa tempatnya di Syam, setumpuk tanah

jabiyah, dalam air itu jernih lagi sejuk, menjadikan enak buat mandi dan

jernih buat diminum, kesejukan melalui kerongkongannya menyebabkan rasa

sakit mulai sembuh.87

2) Surah Al-Shad Ayat 51

Ayat ini berkenaan dengan janji Allah kepda orang-orang yang

bertqwa, Allah berfirman.





Artinya: “di dalamnya mereka bertelekan (diatas dipan-dipan) sambil

meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu”.

86 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 77

87 Buya Hamka, Op.cit, Jld 8, hal 6197
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Ibnu Katsir menafsirka, ayat ini berkenaan janji Allah kepada orang

bertaqwa, mereka akan mendapatkan rezki surga yang berupa makanan dan

minuman sebagai rezki yang bagi mereka.88

Buya Hamka menafsirkan, Dalam berbaring mereka meminta kepada

pelayan supaya membawakan buah-buahan, dan minuman warna warni yang

lezat cita rasanya.89

i. Surah Al-Insan ayat 21

Dalam ayat ini bercerita tentang pakaian, perhiasan, dan minuman

penghuni surga, Allah berfirman.









Aratinya: “mereka memakai pakaian sutera Halus yang hijau dan

sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak,

dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih”.

Ibnu Katsir menafsirkan, mereka akan diberikan Air minum untuk

membersihkan diri mereka dari hasad, dengki, dan semua perangai yang

buruk.90

Buya Hamka menafsirkan, minuman adalah amat penting, ada

minuman kotor yang membuat mabuk, ada minuman yang membawa

kesehatan dan kesegaran,membuka fikiran. Berkata seorang ulama bernama

88 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 81
89 Buya Hamka, Op.cit, Jld 8, hal 6206
90 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 879
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Thayib al-Jamal bahwa pada suatu hari dia shalat berma’mum dibelakang

gurunya Sahl bin Abdullah bin Yunus al-Tsuri Shufi ahli sunnah yang besar

itu, Sampai baca ayat ini, kedengaran bibir dan lidahnya bergerak seakan-akan

dia lagi minum, lalu setelah shalat Thayib Al-Jamal bertanya kepada gurunya,

Saya dengar tuan guru sehabis membaca ayat ini seperti minum  dan melulur

air? Lalu gurunya menjawab, demi Allah saya merasakan minuman seperti apa

yang dimaksud ayat ini.91

j. Surah Al-Naba Ayat 24

Allah mengabarkan kepada kita tentang hari pembalasan, dan pada ayat

ini bercerita tentang balasan bagi orang-orang yang melampaui batas

tempatnya di neraka jahannam untuk disiksa selamnya, Firman Allah.





Artinya: “mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak

(pula mendapat) minuman”.

Ibnu Katsir menafsirkan, di dalam neraka jahannam mereka tidak akan

merasakan kesejukan hati dan air minuman yang segar untuk memberikan

kekuatan pada mereka, kecuali air yang mendidih, nanah, kumpulan keringat,

Air mata, jenis minuman inilah yang mereka minum di neraka.92

91 Buya Hamka, Op.cit, Jld 10, hal 7803
92 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 894
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Buya Hamka menafsirkan, Bahwa segala minuman yang akan dapat

menghilangkan dahaga tidak lah diberikan kepada penduduk neraka melainkan

mereka diberi air yang mendidih, air menggelegak, nanah, bekas luka dalam.93

k. Al-Baqarah Ayat 259

Dalam ayat ini menceritakan tentang seoarang melintasi negri yang

sunyi yang porak poranda, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang

melintasi negri ini, Uzair, Khaidir, atau Armia bin Khalqiah. Pendapat paling

mashur adalah Baitul Muqaddas dia telah melintasinya setelah dihancurkan

oleh bukh-tunashir, Allah berfirman







." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus

tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum

lagi beubah;

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan, mereka sebelumnya membawa

Anggur, buah tin dan perasan anggur, dan dia tidak menemukan makanan

mereka dalam keadaan busuk melainkan tidak ada perubahan padahal mereka

sudah dimatikan selama 100 tahun yang lalu.94

93 Buya Hamka, Op.cit, Jld 10, hal 7860
94 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 1, hal 434
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Buya Hamka menafsirkan, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan

minuman apa yang dibawa yang tidak berubah keadaanya, setekah seratus

tahun berlalu, ayat ini menunjukkan ketentuan Allah.95

l. Surah Al-Fathir Ayat 12

Allah mengingatkan manusia akan kekuasaannya yang terdapat dalam

penciptaan berbagai perkara diantaranya penciptaan dua lautan,



















Artinya: “dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar,

sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing

laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat

mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada

masing-masingnya kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut

supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur”.

Ibnu Katsir menafsirkan air yang tawar adalah sungai-sungai yang

mengalir, segar, dan yang sedap diminum.96

95 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 3, hal 35



47

Buya Hamka menafsirkan, perbedaan antara daratan dan samudra luas

yang membentang, danau, sungai, air terjun, menjadi persediaan air minum

bagi manusia.97

5. Ism Makan

a. Surah Al-Baqarah Ayat 60

Allah Ta’ala mengingatkan Bani Israil akan nikmat yang telah Allah

berikan kepada mereka berupa dikabulkannya permintaan Musa as, yang

memancarkan mata air sebanyak 12 setiap suku Bani Israil mengetahui tempat

mereka masing-masing, Allah berfirman.











Artinya: “sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya

(masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah,

dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat

kerusakan”.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, air yang diminum bani Israil adalah

Air dari mata air sebanyak 12 tempat, para mufassir berbeda pendapat tentang

batu yang dipukul oleh Musa, Al-hasan berkata, Musa tidak disuruh memukul

wujud batu tersebut, kejadian seperti itu lebih menonjolkan kemu’jizatan dan

96 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 3, hal  958
97 Buya Hamka, Op.cit, Jld 8, hal 5909
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menerangkan kekuasaan Allah, ada juga yang berpendapat Musa memukulkan

tongkat kewujud batu, kemudian keluarlah air.98

Buya Hamka menafsirkan,telah tahu tiap-tiap golongan tempat minum

mereka, Dan sebagai rahmat turunnya manna dan salwa, disuruh pula kepada

mereka untuk bersyur, karena mujizat Allah maka dapatlah air dari tempat

yang tandus kering itu, maka mereka disuruh untuk memakan dan minum buah

salwa dan manna, dan meminum air dari mata air yang terpancar setelah nabi

Musa memukulkan tongkatnya.99

b. Surah YasinAyat 73

Allah Ta’ala menceritakan tentang binatang ternak yang telah ditundukkan

bagi manusia sebagai nikmat bagi manusia, yang akan dimamfaatkan sebagai

tunggangan, dan sebagian untuk dimakan, dan ada pula untuk diminum, Allah

berfirman.





Artinya: “dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan

minuman. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?”.(QS. Yasin

73)

Ibnu Kasir Menafsirkan, minuman yang bisa diambil mamfaatnya dari

binatang ternak yakni, Susu, Air kencing untuk obat, dan lain sebagainya.100

98 Op.cit, jld 1, hal 138
99 Buya Hamka, Op.cit, Juzu, hal
100 Op.cit, jld 3, hal 1007
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Buya Hamka menafsirkan, dan untuk minuman susunya, segala susu

dari binatang ternak seperti, susu kuda, kambing, domba, sapi, kerbau, yang

mengandung banyak khasiat.101

c. Al-A’raf Ayat 160





Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-

masing.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini tidak terlalu panjang lebar karena

sudah dijelaskan panjang lebar dalam surah Al-Baqarah.102

Buya Hamka menfsirkan Ayat ini, Nabi Musa diperintahkan untuk

memukul suatu batu besar di bukit granit, sehingga keluarlah memancar air

dari dalamnya, dengan secara teratur mereka mengetahui tempat minum

masing-masing.

6. Bentuk ism Fâ’il

a. Al-waqiah 54, 55

Dalam dua ayat ini terdapat kata Syarab sebanyak tiga kata yang

berbentuk  ism fail sebanyak dua kata dan  satu bentuk ,







101 Buya Hamka, Op.cit, Jld 8, hal 6034
102 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 440
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Artinya: “sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat

panas.Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum”.

Ibnu Katsir menafsirkan, dalam hal ini ibnu Katsir menjelaskan dengan

mengutip dari pendapat Al-Sya’di mengakan, Al-him adalah penyakit yang

menyerang unta, unta itu minum sebanyak-banyaknya sampai mati, maka

seperti itulah penghuni neraka, akan minum air yang sangat panas dan

minumnya seperti unta yang sangat haus.103

Buya Hamka menafsirkan, Sedang kamu selalu merasa haus, karena

panas neraka, setiap haus dikasi air panas,haus pun tak lepas. Mereka

diumpamakan laksana unta berburu mengejar air setelah melakukan perjalanan

jauh dan mersa haus.104

b. Al-Nahl Ayat 66

Allah menceritakan kepada kita dalam ayat ini tentang susu binatang

ternak seperti unta, sapi, dan domba, yang aman di konsumsi bagi manusia,

Allah berfirman











103 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 571
104 Buya Hamka, Op.cit, Jld 9, hal 7134
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Artinya:”dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar

terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa

yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan

darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”.

Ibnu Katsir menafsirkan yakni warna putih susu, rasanya manis dan

terpisah dari kotoran dan darah dalam perut binatang dan aman dikonsumsi

karena menurut Ibnu Katsir tidak seorang pun tersendak dengan susu,

penafsiran kata lisyaribin adalah bagi orang yang meminumnya.105

Buya Hamka menafsirka, Suatu keajaiban yang harus dijadikan i’tibar,

susu yang begitu bersih dan enak diminum mengandung Calori dan vitamin.106

c. Al-Shafat  46

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dalam surah Al-Shafat Ayat 46

tentang  minuman dalam surga, Allah berfirman.





Artinya: “(Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang

yang minum”.

ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu menceritakan tentang

hamba Allah yang dapat rezki yang besar bagi hamba-Nya yang sudah

disucikan dalam neraka, dan mereka dimasukkan dalam surga dan disuguhi

dengan buah-buahan yang bermacam-macam, dan juga dimuliakan, minuman

105 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 2, hal 1041
106 Buya Hamka, Op.cit, Juzu 14, hal 260
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yang disuguhkan adalah minuman khamar yang nikmat tentunya tidak sama

dengan khamar yang ada di dinia, karena sudah tidak terdapat lagi unsur yang

memabukkan, dan diayat selanjutnya menceritakan fasilitas lainnya yang ada

dalam surga.107

Buya Hamka menafsirkan, Air jernih tidak ada keruh sedikitpun

sehingga  haus dan dahaga segera hilang dan kepuasan pun datang dan fikiran

jernih, sebagai mana selepas kita minum.108

d. Muhammad 15

Allah  menjelaskan dalam ayat ini tentang perumpamaan surga yang

dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa, di dalamnya terdapat sungai-

sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan tidak keruh, bahkan

ada sungai susu sangat putih, manis, kental, Allah berfirman







Artinya: “sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi

peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring”.

Ibnu Katsir menafsirkan, yang dimaksud bagi orang-orang yang

meminumnya, adalah orang-orang yang bertaqwa, karena yang semua

107 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 25
108 Buya Hamka, Op.cit, Jld 8, hal 6073
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minuman yang disiapkan di surga dalam ayat ini diperuntukkan bagi orang

yang bertaqwa.109

Buya Hamka menafsirkan, Inilah keistimewaan Surga ada sungai susu,

dan khamar, yang enak diminum dan tidak membosankan bagi yang

meminumnya yaitu orang-orang yang bertakwa.110

109 Ibnu Katsir, Op.cit, jld 4, hal 363

110 Buya Hamka, Op.cit, Jld 9, hal 6704


