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ABSTRAK 

Istilah Makanan dalam bahasa Arab disebutkan dengan 3 buah istilah kata 
yaitu aklun, t}a’a>m, dan giz\a>’un. Namun dari ketiga istilah ini, al-Qur’an hanya 
menggunakan dua buah saja yaitu t}a’a>m, dan aklun. Kata t}a’a>m dan berbagai 
bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 48 kali dalam al-Qur'a>n. Sedangkan kata 
aklun dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 109 kali dalam al-
Qur'a>n. Penulisan ini mengambil studi perbandingan pemikiran at}-T{abari> dalam 
Kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n  dan asy-Sya’ra>wi> dalam karyanya 
Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>  dua orang tokoh mufassir yang hidup dalam zaman yang 
saling berbeda. Tentunya dalam hal ini terdapat perbedaan yang cukup mendasar 
pada pemikiran mereka masing-masing karena situasi dan kondisi lingkungan 
yang berbeda, di samping perbedaan ideologi yang dianutnya. Hal tersebut cukup 
berpengaruh terhadap pemikiran yang mereka hasilkan. Berdasarkan uraian 
tersebut penulis bermaksud meneliti: 1) Bagaimana penafsiran at}-T{abari> dan asy-
Sya’ra>wi> tentang makanan dalam tafsirnya? 2) Apa persamaan dan perbedaan 
penafsiran mereka tentang makanan?  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengambil 
sumbernya dari Kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n karya at}-T{abari> 
dan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> karya asy-Sya'ra>wi>, dengan menggunakan pendekatan 
tematik. 

Berdasarkan hasil pembahasan, baik at}-T{abari> maupun asy-Sya'ra>wi> dalam 
menafsiri ayat-ayat makanan, tidak lepas dari kolerasi antara ayat-ayat satu 
dengan ayat yang lainnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh 
tentang makanan itu sendiri. Berdasarkan ayat-ayat yang dikaji dapat dipahami 
bahwasanya makna makanan dalam penafsiran at}-T{abari> dan asy-Sya'ra>wi> 
dikelompokkan menjadi berbagai macam, yaitu, makanan sebagai seruan, sebagai 
proporsional dengan kebutuhan, sebagai anugerah, sebagai peringatan, dan tidak 
mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Persamaan dan penafsiran at}-
T{abari> dan asy-Sya'ra>wi> terlihat dalam beberapa hal. Persamaan penafsiran kedua 
mufassir ini, terletak pada tiga hal, yakni, penafsiran dalam hal halal dan haram, 
pengharaman makanan dan minimum dan produk yang meragukan. Kemudian at}-
T{abari> ketika menafsirkan ayat-ayat makanan, selalu memberikan penjelasan 
yang relatif lebih luas, ia menjelaskan secara zahir dan menafsirkan ayat tersebut 
dengan mengemukakan beberapa buah h}adi<s\, pendapat para sahabat dan tabi’i<n, 
pendapat para ulama dan pendapatnya sendiri. Demikian juga asy-Sya'ra>wi>, 
dalam memberikan penafsiran ayat-ayat makanan, selalu menggunakan sunnah 
dan ayat-ayat al-Qur’a<n yang lain untuk menjadikan supaya lebih jelas ayat yang 
dimaksud. Sedangkan perbedaan penafsiran antara at}-T{abari< dan asy-Sya'ra>wi> 
pada intinya adalah pada penggungkapkan sesuatu yang tersembunyi dalam 
makna makanan dilakukan apabila arti yang terkandung sesuai dengan makna 
z}ahir ayat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu karunia teragung yang diberikan Allah swt. kepada kaum 

muslim adalah al-Qur'a >n. Sejak manusia mengenal tulis-baca lima ribu tahun 

yang lalu, tiada satu bacaan pun yang dapat menandingi al-Qur'a>n. Kitab suci 

al-Qur'a>n dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, 

tetapi juga kandungan yang tersurat maupun tersirat di dalamnya. Semua hal 

tersebut diibaratkan sebuah sumber yang tidak pernah kering.1 Al-Qur'a>n 

memuat banyak kandungan, di antaranya berupa larangan dan petunjuk, batas 

antara yang halal dan haram, nilai yang baik dan buruk, dan berbagai kisah 

tentang umat masa lampau untuk dijadikan perbandingan dan bahan pelajaran 

bagi umat di masa selanjutnya. Sebagai sebuah kitab suci yang menuntun 

manusia dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia ini, setiap pribadi 

muslim wajib meyakini bahwa al-Qur'a>n akan membawanya kepada 

kebahagiaan pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya baik di 

dunia maupun di akhirat kelak.2 

Al-Qur'a>n sebagai firman Allah SWT, merupakan petunjuk mengenai apa 

yang dikehendaki-Nya. Manusia yang ingin menyesuaikan sikap dan 

perbuatannya dengan kehendak Allah harus memahami al-Qur'a>n. Adapun 

upaya untuk memahami firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan 

                                                 
1M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'a>n, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 3.  
2M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'a>n, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 286.  
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manusia, itulah yang disebut tafsi>r.3 Tafsi>r adalah ilmu untuk memahami 

kita>bulla>h yang diturunkan kepada Nabi Muh}ammad saw., menjelaskan 

makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.4 

Tema makanan dalam al-Qur'a>n dipilih penulis karena memiliki hal yang 

patut untuk diungkap mengenai berbagai jenis makanan apa saja yang 

disebutkan dalam al-Qur'a>n. Berangkat dari alasan tersebut penulis ingin 

menguraikan dan mengungkapkan apa dan bagaimana sebenarnya gambaran 

makanan dalam al-Qur'a>n dengan mengambil beberapa ayat menurut sudut 

pandang at}-T{abari< dan asy-Sya’ra>wi> untuk kemudian dianalisa dan 

diperbandingkan antara keduanya. 

Istilah Makanan dalam bahasa Arab disebutkan dengan 3 buah istilah 

kata yaitu aklun, t}a’a>m, dan giz\a>’un.5 Namun dari ketiga istilah ini, al-Qur’an 

hanya menggunakan dua buah saja yaitu t}a’a>m, dan aklun. Kata t}a’a>m dan 

berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 48 kali dalam al-Qur'a>n.6 

Sedangkan kata aklun dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 

109 kali dalam al-Qur'a>n.7  

Penulisan ini mengambil studi perbandingan pemikiran dua orang tokoh 

mufassir yang hidup dalam zaman yang saling berbeda. Tentunya dalam hal ini 

                                                 
3Ibid., hlm. 15.  
4Manna> Khali>l al-Qat}t}a>n, Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’a>n, terj. Mudzakir AS (Jakarta: Litera 

Antar Nusa, 1994), hlm. 457.   
5Adi>b Bisyri> dan Munawir A. Fatah, Kamus al-Bisyri>, (Surabaya: Pustaka Progressif, 

1999), hlm. 201.  
6Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras li> Alfa>z\ al-Qur’a>n al-Kari>m 

(Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1981 M/ 1410 H), hlm. 425-426. 
7Ibid., hlm. 35-36. 
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terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada pemikiran mereka masing-

masing karena situasi dan kondisi lingkungan yang berbeda, di samping 

perbedaan ideologi yang dianutnya. Hal tersebut cukup berpengaruh terhadap 

pemikiran yang mereka hasilkan. Penulis mengetengahkan mereka untuk dapat 

seoptimal mungkin menarik benang merah perkembangan penafsiran yang ada 

terhadap suatu term tertentu. Penelitian ini mencoba mengetengahkan 

perbandingan pemikiran antara at}-T{abari> dalam karyanya Ja>mi’ al-Baya>n ‘an 

Ta’wil a>y al-Qur’a>n 8 dan asy-Sya’ra>wi> dalam karyanya Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> 9 

tentang makanan yang terdapat dalam al-Qur'a >n. 

Pertama, Pemilihan at}-T{abari> karena beliau termasuk salah satu mufassir 

terbesar dari kelompok penafsir pada zaman klasik meskipun tidak terlepas dari 

adanya kritik terhadap beliau dalam hal cerita-cerita Isra>’i>liyya>t-nya. Karya at}-

T{abari termasuk ke dalam corak penafsiran secara bi al-ma’s\u>r (riwayat). 

Tafsir beliau dianggap sebagai tafsir yang mewakili “penafsiran Nabi” yang 

tidak lain dikarenakan sifat ke-ma’s\u>r-annya yang kental.  

Tafs\i>r bi al-ma’s\u>r (riwayat) pada gilirannya mendapatkan kedudukan 

tafsir yang utama di kalangan para ulama karena dianggap sebagai cara 

penafsiran yang s}ah}i>h} dan aman dari anomali yang menyesatkan.10 Karya at}-

                                                 
8Nama asal dari kitab ini adalah Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n, namun beberapa 

penulis bidang ilmu tafsir lebih cenderung menamai Ja>mi’ al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, 
sebagaimana al-Juwaini> menyebutkan dalam karyanya “Mana>hij fi> al-Tafsi>r”. Lihat Mus}t}a>fa> al-
S{a>wi> al-Juwaini>, Mana>hij fi> al-Tafsi>r, (Iskanda>riah: Mansa>’at al-Ma’a>rif, t. t.), hlm. 310.   

9Tafsir ini dinamakan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>, nama ini diambil dari nama penulisnya. Lihat 
Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>, (Jakarta: Penerbit 
Teraju, 2004), hlm. 48.   

10Muh}ammad H{usain al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, (Beiru>t: Da>r al-Fikr al-Ha>dis\, 
1976), jld. 1, hlm. 141.   
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T{abari> adalah satu di antara kitab-kitab tafsir yang banyak memuat riwayat 

yang bersumber dari Nabi maupun para Sahabat Nabi.11 Di samping itu pula 

beliau juga ahli dalam berbagai disiplin keilmuan, sehingga mampu 

menghasilkan karya tafsir yang multi disipliner pada waktu itu. Berangkat dari 

berbagai alasan tersebut, banyak ahli maupun tokoh dari kalangan Muslim 

maupun kalangan Barat mengakui kebesaran at}-T{abari> – khususnya di bidang 

Tafsi>r al-Qur’a>n – dan dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan di bidang 

Tafsi>r al-Qur’a>n.12  

Kedua, Pemilihan asy-Sya’ra>wi> karena beliau merupakan salah satu dari 

beberapa mufassir di zaman kontemporer. Adapun karya beliau yang lebih 

dikenal dengan sebutan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> merupakan kitab tafsir dengan 

corak penafsiran ada>bi> ijtima>’i. Corak tafsir secara ada>bi> ijtima>’i merupakan 

corak sastra budaya masyarakat yaitu salah satu corak tafsir yang menjelaskan 

petunjuk ayat-ayat al-Qur'a>n berkenaan dengan persoalan kehidupan 

masyarakat dalam format bahasa yang mudah dimengerti.13 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengemukakan  rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                 
11H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, (Leiden: E.J. Brill, 1974), 

hlm. 556-557. 
12Komentar Ima>m as-Suyu>ti>: Tafsi>r at}-T{abari> “Ja>mi’ al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n” , Lihat 

Az\-Z|ahabi, Al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, (Beiru>t: Da>r al-Fikr al-Ha>dis\, 1976), hlm. 208. 
13Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan, hlm. 5. 
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1. Bagaimana penafsiran at}-T{abari> dan asy-Sya’ra>wi> tentang makanan dalam 

kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n dan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>? 

2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran mereka tentang makanan dalam 

kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n dan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Mengetahui penafsiran at}-T{abari> dan asy-Sya’ra>wi> mengenai ayat-ayat 

tentang makanan dalam kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n 

dan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>. 

b. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran antara at}-T{abari> dan 

asy-Sya’ra>wi> tentang makanan dalam kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y 

al-Qur’a>n dan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>. 

2. Kegunaan 

a. Memberikan gambaran deskriptif penafsiran at}-T}abari> dan asy-Sya’ra>wi> 

tentang makanan di dalam Kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n 

dan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>. 

b. Sumbangan pemikiran maupun wawasan bagi khazanah ilmu keislaman 

pada umumnya dan di bidang Tafsi>r al-Qur’a>n pada khususnya, di 

samping sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata                                     

Satu dalam bidang Ilmu Tafsi>r H{adi>s\ di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.  
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D. Telaah Pustaka 

Sebagai seorang mufasir klasik, at}-T{abari> dan kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an 

Ta’wil a>y al-Qur’a>n  merupakan karya yang monumental di bidang tafsi>r al-

Qur’a>n. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli di bidang fiqh, h}adi>s\, tafsi>r, 

dan ilmu keislaman lainnya. Adapun hal tersebut pada akhirnya memicu 

banyak munculnya karya-karya yang menyajikan beragam informasi tentang 

biografi al-T}abari>. Selain itu pula hal ini juga turut menimbulkan berbagai 

macam komentar-komentar seputar perihal sosok al-T}abari> dan karya-

karyanya.14  

Kitab Mana>hij fi> al-Tafsi>r adalah salah satunya. Kitab ini ditulis oleh 

Mus}t}a>fa> as}-S{a>wi> al-Juwaini>. Karya ini mencoba menampilkan sosok at}-T{abari> 

baik itu seputar dunia keintelektualan beliau maupun juga informasi tentang 

sistematika penafsirannya.15 

Muh}ammad Bakr Isma>’i>l juga menulis tentang tipologi penafsiran at}-

T{abari> dalam karyanya yang berjudul Ibn Jari>r al-T{abari> wa Manha>juh fi al-

Tafsi>r. Dalam karya ini ditulis secara jelas dan rinci tentang teknik-teknik 

penafsiran ala at}-T{abari> baik itu dari sudut pandang ilmu bahasa, bala>gah, 

maupun nah}wu. Sedangkan dalam cerita seputar latar belakang kehidupan 

                                                 
14Muhammad Yusuf (dkk), Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu (Yogyakarta: 

Teras, 2004), hlm. 19. 
15Mus}t}a>fa> al-S{a>wi> al-Juwaini>, Mana>hij fi> al-Tafsi>r, hlm. 316-317. 
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sosial politik at}-T{abari> pada masanya, karya ini mendapat kontribusi dari 

Ya>qu>t al-H{amawi> al-Udaba>’.16 

Shorter Encyclopedia of Islam, karya H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, 

juga mengulas sosok at}-T{abari> dengan menyebutkan bahwa beliau juga 

banyak mengutip pandangan para ulama Muslim pendahulunya seperti sahabat 

Ibn 'Abba>s, Ibn Mas’u>d, serta kalangan non muslim seperti Ka’ab al Akhbar, 

Ibn Juraij, dan sebagainya.17  

at}-T{abari> ternyata juga kritis dalam hal menafsirkan al-Qur’an. Beliau 

merupakan tokoh terkemuka yang menguasai berbagai disiplin ilmu terutama 

hadits, tafsir, sejarah, dan balaghah. Hal ini ditegaskan oleh Muh}ammad 

Ayou>b dalam karyanya yang berjudul The al-Qur'a>n and Its Interpreters al-

T}abari.18   

Berbeda halnya dengan asy-Sya’ra>wi>, sebagai tokoh mufassir 

kontemporer dari Mesir, masih sedikit karya penelitian yang mencoba 

mengungkap pemikiran-pemikirannya. Di antaranya yang penulis temukan 

antara lain kajian yang dilakukan oleh Munifatun Nikmah19 yang meneliti 

pemikiran asy-Sya’ra>wi> tentang masalah reproduksi perempuan. Sedang 

penulis sendiri meneliti tentang pemikiran asy-Sya’ra>wi> terhadap tema 

                                                 
16Ya>qu>t al-H{amawi, Mu’jam al-Udaba>’, (Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tasari> al-Ara>bi>, 1987), hlm. 

56-59. 
17H.A.R. Gibb, J.H. Kramers, Shorter Encyclopedia, hlm. 556-557. 
18Muh}ammad Ayou>b, The al-Qur'a>n and Its Interpreters (Al-Ba>ni>: State University of New 

York, 1984), hlm. 3-4.   
19Munifatun Nikmah, ”Penafsiran Reproduksi Perempuan Menurut asy-Sya’ra>wi> dalam 

Kitab Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>”, dalam Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2007, hlm 11. 
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makanan dalam al-Qur'a>n dalam Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> lalu membandingkannya 

dengan pemikiran at}-T{abari> dalam kitab tafsir Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y 

al-Qur’a>n terhadap term yang sama.   

Penulis juga menemukan tulisan tentang asy-Sya’ra>wi> dalam buku 

beberapa Kajian Indonesia dan Islam. Seperti buku yang berjudul Hak-hak 

Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> oleh Istibsyaroh 

terbitan Penerbit Teraju, dari judul tulisannya tersebut Istibsyaroh 

memposisikan asy-Sya’ra>wi> sebagai ulama Mesir yang banyak mengangkat 

berbagai masalah persamaan hak perempuan (isu-isu jender).20  

Selain itu dalam buku yang lain berjudul Mukjiza>t al-Qur’a>n (terj.), 

ditulis oleh Muh}ammad Mutawalli> Asy-Sya’ra>wi> sendiri terbitan Penerbit 

Risalah, beliau banyak mengupas seputar aspek kemukjizatan al-Qur'a>n 

terhadap berbagai hal seperti tema tentang relasi antara al-Qur'a>n dan ilmu 

pengetahuan,21 lailatul qada>r,22 dan sebagainya. Dalam buku ini tampak 

pemikiran beliau yang progresif terhadap posisi keagungan al-Qur'a>n sebagai 

kitab suci yang senantiasa tak akan pernah usang di segala zaman khususnya 

tentang kandungan-kandungan al-Qur'a>n sendiri secara substansial yang beliau 

kaji dan kupas secara mendalam.23  

                                                 
20Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>   (Jakarta: 

Penerbit Teraju, 2004), hlm 6-9. 
21Syaikh Muh}ammad Mutawalli> Asy-Sya’ra>wi>, Mukjiza>t Al-Qur’a>n, terj. Mus}t}afa> 

Mahda>ni> (Bandung: Penerbit Risalah, 1984), hlm. 84-109.  
22Ibid., hlm. 138-160.   
23Ibid., hlm. 24. 
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Karya-karya tentang asy-Sya’ra>wi> lainnya juga banyak telah diterbitkan 

serta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti salah satu contohnya 

yang lain yaitu tulisan yang berupa artikel terbitan INIS– ditulis oleh J.J. 

Jansen- dengan judul Khotbah H. Syaikh Sya’ra>wi>: Signifikasi Politik. Dari 

judul tersebut J.J. Jansen berupaya untuk memposisikan asy-Sya’ra>wi> dalam 

spektrum politik agama di Mesir. Karya-karya lainnya yang juga menyoroti 

asy-Sya’ra>wi> baik itu seputar profil beliau, kejeniusan, serta keberadaannya di 

kalangan birokrat dan intelektual muslim saat ini yaitu karya Sa’i>d Abu> al-

‘Ainain berjudul asy-Sya’ra>wi>: Ana> min Sula>lat Ahl al-Bait, dan asy-Sya’ra>wi> 

Allaz\i> La> Na’rifu>h. Juga karya Muh}ammad Jazr Ya>si>n ‘Ali>mu ‘Asiri>hi fi> 

‘Uyu>ni> Mu’asiri>hi, Syaikh Mutawalli> Asy-Sya’ra>wi>: Ima>m al-‘Asr, asy-

Sya’ra>wi> Mutarrifan ya> Ibra>hi>m, dan Riha>lat fi> A’maq asy-Sya’ra>wi>. 24       

 Mengenai masalah makanan dalam al-Qur'a>n sejauh pengetahuan 

dari penulis belum pernah menemukan ada yang mengupas secara khusus. 

Penulis hanya menemukan sebuah karya yang berjudul Hidangan Islami: 

Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat & Sains Modern. Karya ini 

menurut penulis hanya menitikberatkan pada hal seputar makanan sebagai 

bentuk rezeki dari Allah swt. Hal yang diulas berupa uraian bentuk makanan 

secara konkret hingga etika dalam perihal makanan secara ritual (aktifitas 

makan). Aspek tentang makanan pun yang diulas hanya lebih mengarah pada 

hal makanan dalam bentuknya yang konkret dari sudut pandang sisi syari’ah 

                                                 
24Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan, hlm. 12.  
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(h}ala>l dan h}ara>m).25  Sedangkan yang penulis akan bahas dalam penelitian ini 

lebih menitikberatkan pada hal konsep tentang makanan yang disebutkan 

dalam al-Qur'a>n kemudian mencari penafsirannya dalam kitab Ja>mi’ al-Baya>n 

‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n dan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> kemudian 

membandingkannya satu sama lainnya. 

Penelitian yang mengkaji tentang pemikiran tokoh telah banyak 

dilakukan, tetapi telaah ini memusatkan perhatian pada penyelidikan tentang 

makanan dalam al-Qur'a>n di dalam Tafsi>r at}-T{abari> dan Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>. 

Kemudian mengkomparasikan kedua pendapat tersebut untuk 

diperbandingkan satu sama lainnya baik dalam hal persamaan maupun 

perbedaannya. Sejauh pengetahuan penulis belum ada studi khusus tentang 

makanan dalam al-Qur'a>n baik itu salah satu tokoh maupun perbandingan 

antara dua tokoh atau lebih khususnya di bidang penafsiran dari zaman klasik 

hingga kini. Penulis hanya menemukan beberapa karya tulis tentang at}-T{abari> 

dan asy-Sya’ra>wi> yang menyoroti seputar profil, keahlian, dan keberadaanya 

di kalangan intelektual muslim saat ini.  

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian pustaka (library reseach), mengingat data-data yang digunakan 

bersifat kepustakaan. Berdasarkan sifat penelitian ini, maka teknik 

                                                 
25Syeikh Fauzi Muhammad, Hidangan Islami: Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat 

& Sains Modern (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.  
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pengumpulan data adalah dokumentasi. Data yang digunakan yaitu 

pandangan at{-T}abari dalam kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n 

dan asy-Sya’ra>wi> dalam kitab Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> sebagai literatur primer. 

Sedangkan untuk literatur sekunder yang membantu memperjelas 

pembahasan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber yang 

mempunyai relevansi dengan kajian ini. Sumber-sumber itu antara lain 

kitab-kitab tafsi>r dan h}adi>s\, ensiklopedi, artikel, dan sebagainya. Sementara 

itu untuk memperoleh penjelasan tentang riwayat hidup dan latar belakang 

keilmuan at}-T{abari> dan asy-Sya’ra>wi> penulis menggunakan analisa historis. 

2. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisa data-data yang diperoleh, penulis menguraikannya 

melalui metode analisis deskriptif-komparatif. Dimana dalam hal ini dari 

data-data yang terkumpul dijelaskan secara sistematis dan diklasifikasikan 

dengan rinci untuk kemudian dianalisa hubungan posisinya atau saling 

diperbandingkan satu sama lainnya. Tahap pertama penulis berupaya 

mengetahui dan menguraikan tentang jenis-jenis makanan dalam al-Qur'a>n 

di dalam kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n  karya at}-T{abari>, hal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui penafsiran at}-T{abari> tentang hal tersebut 

dalam kitab tafsirnya. Kemudian tahap kedua menguraikan jenis-jenis 

tentang makanan dalam al-Qur'a>n di dalam kitab Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>  karya 

asy-Sya’ra>wi>, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui penafsiran asy-

Sya’ra>wi> tentang hal tersebut. Lalu tahap ketiga yaitu membandingkan 
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pendapat mereka mengenai penafsiran tentang term jenis-jenis makanan 

dalam al-Qur'a>n untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.26 

    

3. Metode Penarikan Kesimpulan  

Dalam penarikan kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode 

induksi27. Induksi adalah cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak atas 

dasar sejumlah fenomena, fakta, atau data tertentu yang dirumuskan dalam 

proposisi-proposisi tunggal tertentu lalu ditarik kesimpulan yang berlaku 

umum. Kesimpulan itu pada dasarnya generalisasi dari fakta yang 

memperlihatkan kesamaan, keterkaitan, regularitas, di antara fakta yang 

ada.28 Metode ini dalam aplikasinya nanti digunakan untuk menyimpulkan 

penafsiran makanan dalam al-Qur'a>n menurut perspektif at}-T{abari> dan asy-

Sya’ra>wi>. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai kerangka dasar untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini, 

maka peneliti akan memaparkan gambaran umum sistematika penyajian 

skripsi yang akan disusun.  

                                                 
26‘Abd. Al-H{ay al-Farma>wi>, Metode Tafsi>r Maudu>’i>, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT. 

Radja Grafindo Persada, 1984), hlm. 30. Lihat juga Ali Hasan al-Aridl, Sejarah dan Metodologi 
Tafsi>r, terj. Ahmad Akron (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 76.  

27Induksi dalam kajian teks wahyu dapat bermakna: "memberi peran akal yang dinamis 
dan empirik dalam membantu mewujudkan pemahaman atas wahyu". Lihat A. Qadri Azizi, 
Reformasi Bermazhab: Sebuah Ihktiar Menuju Ijtihad Saintifik Modern, (Jakarta: Teraju, 2003), 
hlm. 122. 

28Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, (Jakarta:Amzah, 2007), 
hlm. 115-116. 
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Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan cetak biru dari 

penelitian ini. Bab ini terdiri dari enam sub-bab, yaitu 1) Latar belakang 

masalah, memaparkan aspek historis dan argumentasi pemilihan tema dan 

menjelaskan problem akademis yang melatarbelakangi penelitian, 2) Rumusan 

masalah, 3) Tujuan dan kegunaan Penelitian, 4) Telaah pustaka, menguraikan 

kajian dan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan mempertegas 

posisi penulis dalam penelitian ini, 5) Metodologi Penelitian, dan 6) 

Sistematika Pembahasan dalam penulisan skripsi ini. 

Bab Dua, terdiri dari dua sub-bab. Untuk sub-bab pertama mengulas 

tentang biografi dan sejarah singkat at}-T{abari> dan asy-Sya’ra>wi> baik itu 

seputar riwayat hidup dan karya-karyanya. Sedangkan sub Bab kedua 

membahas tentang karakteristik kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n 

dan kitab Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>  dimana dibahas tentang latar belakang 

penulisan kitab, maupun metode penafsirannya. 

Bab Tiga, menampilkan tinjauan umum tentang konsep makanan dalam 

al-Qur'a>n. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Sub-bab pertama, menampilkan 

tiga jenis pembahasan yaitu definisi, dan berbagai pemilahan lafaz\ aklun. 

Adapun untuk definisi, disajikan dalam bentuk etimologis dan terminologis. 

Sedangkan untuk pemilahan kata aklun dibagi berdasarkan bentuk morfologi 

kata dan periodesasinya. Sub-bab kedua, menjelaskan tiga jenis pembahasan 

pula untuk lafaz\ t}a’a>m. Adapun untuk definisi, disajikan dalam bentuk 

etimologis dan terminologis. Sedangkan untuk pemilahan lafaz\ t}a’a>m dibagi 

berdasarkan bentuk morfologi kata periodesasinya juga. Untuk sub-bab ketiga 
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berisi klasifikasi dan konklusinya makna lafaz\ aklun dan t}a’a>m dalam al-

Qur’an. Untuk klasifikasi dibagi menjadi dua bagian terpisah di mana masing-

masing diuraikan berdasarkan klasifikasi maknanya berdasarkan uraian-

uaraian pada bagian sub bab sebelumnya. Terakhir, klasifikasi kedua lafaz\ 

tersebut (aklun dan t}a’a>m) dikonklusikan.   

Bab Empat, terdiri dari dua sub-bab, yakni sub-bab pertama 

mengungkapkan penafsiran at}-T{abari> dan asy-Sya’ra>wi> tentang ayat-ayat 

yang berkaitan dengan makanan dalam kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-

Qur’a>n dan kitab Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>. Sedangkan sub bab kedua, menjelaskan 

analisa perbandingan penafsiran dari kedua kitab tersebut baik tentang 

persamaan maupun perbedaannya. 

Bab Lima, sebagai bab penutup yang berisi tentang korelasi antara bab-

bab sebelumnya sebagai subbab kesimpulan. Kemudian diakhiri dengan saran 

dan harapan dari penulis. 
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BAB II 

BIOGRAFI AT{-T{ABARI < DAN ASY-SYA’RA<WI< SERTA KARAKTERISTIK 

TAFSIRNYA 

 
A. Biografi dan Sejarah Singkat at}-T{abari> dan asy-Sya’ra >wi> 

1. Biografi dan Karya at}-T{abari> 

a. Biografi 

Nama lengkap at}-T{abari adalah Abu> Ja'far Muh}ammad bin Jari>r 

bin Yazi>d bin Gali>b at}-T{abari> al-Amuli> (selanjutnya disebut at}-T{abari).1 

Beliau lahir di kota Amul Ibukota T{abaristan, Iran,2 pada akhir tahun 

224 H/ 829 M awal tahun 225 H/ 840 M.3  Sejak usia 7 tahun at}-T{abari 

telah hafal al-Qur'a>n, kemudian pada usia 8 tahun jadi imam shalat dan 

pada usia 9 tahun telah menulis h}adi>s- h}adi>s Nabi saw.4 Kondisi sosial 

seperti demikian secara psikologis turut berperan serta dalam 

membentuk kepribadian at}-T{abari> dalam rangka menumbuhkan 

kecintaannya terhadap ilmu. Selain itu pula, peranan dan dukungan dari 

                                                 
1Nama ini merupakan sebutan umum oleh al-Khat}i>b al-Baghda>di>, Ibn Kas\i>r, dan az\-

Z|ahabi>. Versi lainnya menurut Ibn al-Nadi<m, Ibn H{allika>n dan al-Sa>fa>di> sepakat bahwa nama 
kakeknya yang kedua adalah Khali>d ibn Gali>b bukan Kas\i>r ibn Gali>b. Adapun sebutan Abu> Ja'far 
merupakan penghormatan atas kepribadiannya sesuai dengan kebiasaan orang Arab memberi 
gelar kepada para pemuka dan pemimpin mereka. Lihat Muh}ammad Bakr Isma>’i>l, Ibn Jari>r at}-
T{abari> wa Manha>juh fi al-Tafsi>r, (Kairo: Da>r al-Mana>r, 1991), hlm. 9-10.   

2Menurut para sejarawan, daerah ini dinamakan Tabaristan karena letak geografisnya di 
sekitar pegunungan yang dihuni oleh para penduduk yang suka berperang. Lihat Mus}t}afa> as}-S{a>wi> 
al-Juwaini>, Mana>hij fi Tafsi>r, (Iskandariyah: Mansya>'at al-Ma'a>rif, t. t.), hlm. 301.    

3Ketidakpastian tahun kelahirannya ini disebabkan oleh sistem penanggalan tradisional 
pada saat itu yaitu disesuaikan dengan kejadian-kejadian besar bukan dengan angka. Lihat 
Muh}ammad Bakr Isma>’i>l, Ibn Jari>r at}-T{abari>, hlm. 9-10. 

4Abu> Abdulla>h Ya>qu>t Abdulla>h ar-Ru>mi> al-H{amawi, Mu'jam al-'Udaba>, (Beiru>t: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), hlm. 247-248.  
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keluarganya merupakan faktor yang cukup signifikan terhadap masalah 

pendidikan terutama bidang keagamaan.  

At}-T{abari> tumbuh menjadi seorang yang memiliki integritas tinggi 

terhadap pemenuhan kebutuhan aspek spiritual dibanding aspek 

material. Maka wajar bila beliau sangat menguasai berbagai disiplin 

ilmu mutakhir saat itu terutama hadis, fiqh, tarikh, dan balaghah. 

Namun pada saat itu ia cenderung dikenal sebagai ahli di bidang fiqh.5 

Pada awalnya at}-T{abari> menganut paham maz\hab Sya>fi'i>, tetapi 

setelah meneliti lebih jauh tentang maz\hab itu, ia kemudian membentuk 

mazhab sendiri yang oleh pengikutnya dinamakan mazhab Fiqh 

Jari>riyah.6 At}-T{abari> mencurahkan sepanjang hidupnya untuk beribadah 

dan menuntut ilmu. Karena letak pusat pendidikan yang jauh dari 

rumahnya, maka at}-T{abari pun harus mengembara ke berbagai daerah 

guna menuntut ilmu. 

Kota pertama yang disinggahinya adalah Ray dan sekitarnya. At}-

T{abari> di kota tersebut mempelajari hadis dari Muh}ammad bin H{umayd, 

ar-Ra>zi>, dan Mus\anna ibn Ibra>hi>m al-Ibili>. Selain itu, ia juga 

                                                 
5Muh}ammad Bakr Isma>’i>l, Ibnu Jari>r at}-T{abari>, hlm. 21.  
6Adapun penamaan mazhab ini diambil dari nama ayahnya yaitu Ibn Jari>r. Hal ini terjadi 

10 tahun kemudian pasca perjalanannya dari Mesir. Namun akhirnya mazhab tersebut kehilangan 
pamor dan lambat laun mulai dilupakan orang karena dianggap bertentangan dengan Maz\hab 
Sya>fi'i> dan Maz\hab Hanbali. Lihat Rosihan Anwar, Melacak Unsur-unsur Isra>’i>liyya>t dalam 
Tafsi>r at}-T{abari> dan Tafsi>r Ibn Kas\i<r, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 60.    
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menyempatkan diri untuk mempelajari sejarah dari Muh}ammad ibn 

Ah}mad ibn H{amma>d ad-Daulabi>.7 

Kota berikutnya yang ia kunjungi adalah Baghdad, dimana ia 

berniat untuk belajar kepada Ah}mad ibn H{anbal. Namun, sesampainya 

di Baghdad ternyata Ah}mad ibn H{anbal telah wafat. Maka at}-T{abari> 

segera beralih menuju ke Basrah dan Kufah. Ketika berada di Kufah at}-

T{abari mempelajari ilmu qira>'ah dari Sulaima>n al-T{ulhi dan h}adi>s\ dari 

sekelompok jama'ah yang diperoleh dari Ibra>hi>m Abi> Kuraib 

Muh}ammad ibn A'la> al-H{amda>ni> salah seorang ulama besar di bidang 

hadis. At}-T{abari> mendengar hadis darinya lebih dari 100.000 hadis 

bahkan ia merupakan murid yang paling kuat hafalannya.8 

Sekembali dari Basrah dan Kufah, selanjutnya at}-T{abari kembali 

ke Baghdad dan menetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Beliau 

belajar qira>'ah (cara baca) dari Ah{mad ibn Yu>suf as\-S|a'labi> di Baghdad. 

Ia juga mengenal fiqh asy-Sya>fi'i> dari H{asan ibn Muh}ammad as-Sabbah 

az-Za'farani> dan Abi> Sa'i>d al-Astakhari>.9 

Setelah di Baghdad at}-T{abari menuju Mesir pada tahun 253 H di 

mana bertepatan dengan awal-awal masa pemerintahan Ah}mad ibn 

T{ulu>n. Untuk beberapa saat lamanya, at}-T{abari tinggal di Fustat 

kemudian mengunjungi Syam dan kemudian kembali lagi ke Mesir pada 

                                                 
7Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r at}-T{abari>, Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l Ay> al-Qur'a>n, 

(Beiru<t: Da>r al-Fikr, 1995), jilid 1, hlm. 4-5.  
8Muh}ammad Bakr Isma>’i>l, Ibnu Jari>r at}-T{abari>, hlm. 25.  
9Ibid., hlm. 25-26. Lihat juga S}ubhi> as}-S}a>lih, Maba>his\ fi> 'Ulu>m al-Qur’a>n (Beiru>t: Da>r al-

‘Ilm lil al-Mala>yi>n, Cet. VII, 1972), hlm. 290.  
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tahun 265 H. Selama di Mesir, ia juga belajar fiqh Sya>fi'i> kepada ar-

Ra>bi' ibn Sulaima>n al-Mura>di>, Muh{ammad ibn 'Abdulla>h ibn al-H{aka>m, 

dan saudaranya 'Abd al-Rah}ma>n dan Isma>’i>l ibn Ibra>hi>m al-Muzani>. 

Beliau juga mempelajari fiqh Ma>lik kepada murid-murid 'Abdulla>h ibn 

Wahb. At}-T{abari> juga sempat pergi ke Beiru>t dan belajar qira>'ah kepada 

al-Abba>s ibn al-Wali>d. Sedangkan di Mesir, ia juga bertemu dengan 

Yu>nus ibn 'Abd al-A'la> al-Sada>fi> dan belajar Qira>'ah Hamzah dan Qira>'ah 

Wara>sy kepadanya. Selain itu pula at}-T{abari> juga belajar nahwu, sastra 

dan bahasa serta sejarah dari ulama-ulama kenamaan lainnya.10 

Setelah dari Mesir, beliau kembali ke Baghdad dan menetap 

sampai saat wafatnya pada tahun 310 H (923 M) dalam usia 85 tahun 

dan dimakamkan di sana.11 Sepanjang perjananan hidupnya beliau sering 

berjumpa dengan berbagai ulama-ulama besar untuk dapat belajar dan 

menuntut ilmu darinya. Bukan hanya satu bidang saja yang ia pelajari, 

namun semua disiplin ilmu yang memungkinkannya mendapatkan gelar 

Ilmuwan Ensiklopedik.12 Adapun guru-guru beliau yang membukakan 

jalan baginya dalam rangka menyusun tafsir antara lain Sufya>n ibn 

'Uyainah dan Waqi>' ibn al-Jarah.13  

                                                 
10Ibid., hlm. 290.  
11Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r at}-T{abari>, Ja>mi' al-Baya>n an Ta'wi>l , hlm. 6-8.  
12Rosihan Anwar, Melacak Unsur-unsur Isra>’i>liyya>t, hlm. 60.   
13S}ubhi> as}-S}a>lih, Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'a>n, terj. Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 384-385.  
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b. Karya 

Mengenai karya-karya beliau, tidak diperoleh secara pasti 

informasi berapa banyak jumlah karya yang pernah ditulisnya. Khat}ib al-

Bagda>di> mendengar dari 'Ali> ibn Ubaidilla>h al-Luga>wi> al-Syanu>si> bahwa 

ia aktif menulis selama kurang lebih 40 tahun dengan perkiraan setiap 

hari ia menulis sebanyak 40 lembar. Informasi dari saksi yang lain yaitu 

'Abdulla>h al-Farqa>ni> menyebutkan bahwa sebagian murid al-T{abari> 

memperhitungkan bila jumlah kertas yang pernah ditulisnya dibagi 

dengan usianya sejak baligh hingga wafatnya, maka setiap harinya 

beliau menulis sebanyak 14 lembar.14  

Sebagian keterangan menyatakan bahwa banyak karya beliau 

tentang hukum lenyap bersamaan dengan lenyapnya Mazhab Jari>riyah. 

Adapun beberapa karya beliau yang sampai ke tangan umat Islam hingga 

saat ini yaitu:15 

1) Tafsir 

Ja>mi' al-Baya>n fi Tafsi>r al-Qur'a>n 

2) Qira'ah 

Kita>b al-Qira>'at wa al-Tanzi>l al-Qur'a>n 

3) Hadis 

Tahz\i>b al-As\ar wa Tafs}i>l al-S|abi>t 'an al-Rasu>l Alla>h min al-Akhba>r 

                                                 
14 Mus}t}afa> al-Sa>wi> al-Juwaini>, Mana>hij…, hlm. 309.  
15 Ibid., hlm. 304-316.   
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4) Fiqh 

a) Ikhtilaf al-'Ulama>’ Ams\a>r fi> Ahka>m Syara>' al-Isla>m 

b) Lat}i>f al-Qaul fi> Ahka>m Syara>' al-Isla>m 

c) Al-Kha>li>f fi> Ahka>m Syara>'i al-Isla>m 

d) Kita>b Mukhtas}ar Mana>sik al-H{ajj 

e) Kita>b Mukhtas}ar al-Fara>'id 

f) Kita>b al-Ra>dd 'Ala> ibn 'Abd al-Haki>m 'Ala> Mali>k 

g) Kita>b Basi>t} al-Qaul fi> Ahka>m Syara>' al-Isla>m 

5) Ushuluddin 

a) Risa>lat al-Bas}i>r fi> Ma'a>li>m al-Di>n 

b) Risa>lat al-Musamma>t bi Sarri>h al-Sunnah 

c) Kita>b al-Muja>z fi 'Us}u>l 

6) Akhlak 

Kita>b dab al-Nufu>s al-Jayyidah wa al-Akhla>q al-Nafi>sah 

7) Sejarah 

a) Ta>ri>kh al-Umam wa al-Mulk 

b) Kita>b Zail al-Muzi>l 

c) Kita>b Fad}a>'il ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib 

d) Kita>b Fad}a>'il Abi> Bakr wa 'Umar 

e) dan lain sebagainya. 
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2. Biografi dan Karya asy-Sya’ra >wi> 

a. Biografi 

Muh}ammad Mutawalli> Asy-Sya’ra>wi> atau yang lebih akrab disapa 

dengan sebutan asy-Sya’ra>wi>, lahir di Mesir tepatnya desa Daqa>dus, 

sebuah desa kecil yang terletak di kepulauan timur kecamatan Mait 

Gama>ir kabupaten Dakha>liyah, pada hari Ahad tanggal 17 Rabi’ al-Tsa>ni> 

1329 H/16 April 1911 M.16 Al-Qa>mus al-Jugra>fi> li> al-Bila>d al-Misriyyah 

menyebutkan bahwa desa Daqa>dus merupakan desa agraris yang sangat 

besar dan selalu ramai dikunjungi pada hari pasar yaitu hari Rabu.17 

Desa Daqa>dus terletak di tengah-tengah delta, desa ini terkenal 

dengan desa agraris, penghasilan utama dari sektor pertanian, sebagian 

penduduknya berproduksi kerajinan tangan, terkenal juga sebagai tempat 

pengobatan patah tulang.18 

Asy-Sya’ra>wi> wafat dan dimakamkan di desa Daqa>dus pada 

tanggal 22 Sa>far 1419 H/17 Juni 1998 M. Beliau dianugerahi gelar 

“Ami>n” oleh ayahnya yang gelar ini kemudian dikenal masyarakat di 

                                                 
16Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan, hlm. 21, dikutip dari Departemen Penerangan, Al-

Mausu>’ah al-Qaumiyyah asy-Syakhsiyyah al-Misriyyah al-Bari>zah, cetakan ke-2, tahun 1992, 
profil nomor 3392, hlm. 1059, lihat juga ‘Abd al-Mu>’iz ‘Abd al-H{a>mid al-Jazza>r, "Asy-Sya’ra>wi> 
Ima>m al-Du’a> Mujaddi>d ha>z\a> al-Qara>n”, dalam Maja>lah al-Azha>r, (Juma>dil Akhi>r 1419 H), hlm. 
21.    

17Ibid., hlm. 52, dikutip dari Ya>qu>t al-H{amawi, Mu’jam al-Bulda>n, (Beiru>t: Da>r al-Kutub 
al-'Ilmiyyah, t. t.), II: 522 dan Susan Mubarak, dkk., Al-Qa>mus al-Jugra>fi li> al-Bila>d al-Misriyyah, 
(al-Qa>hirah: al-Hay’ah al-Misriyyah al-‘Amma>h li> al-Kita>b, 1994), hlm. 255. Lihat juga Ah}mad 
‘Uma>r Ha>syim, al-Ima>m asy-Sya’ra>wi> Mufassi>ran wa Da>’iyah, (Al-Qa>hirah: Akhba>r al-Yaum, t. 
t.), hlm. 11.  

18Ibid., dikutip dari Muh{ammad S|a>bit, Asy-Sya’ra>wi> wa as-Sult}ah, (Al-Qa>hirah: Da>r al-
Rawdah, t.th.), hlm. 11.  
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daerahnya.19 Ayahnya pula yang berhasrat untuk memasukkannya ke 

sekolah al-Azha>r meski beliau tidak ingin memasukinya. Sejak kecil asy-

Sya’ra>wi> memang gemar menuntut ilmu yang juga tidak terlepas dari 

turut andilnya peranan orangtuanya. Pendidikan asy-Sya’ra>wi> dimulai 

dari hafalan al-Qur’a>n kepada Syaikh ‘Abd al-Majid Pas}a> dan selesai 

pada usia 11 tahun.20 Namun jenjang pendidikan secara formal dimulai di 

sekolah dasar al-Azha>r Z|aqa>iq pada tahun 1926 M. Lalu dilanjutkan ke 

jenjang menengah masih di tempat yang sama hingga lulus pada tahun 

1936 M. Kemudian asy-Sya’ra>wi> melanjutkan pendidikannya ke 

Universitas al-Azha>r Jurusan Bahasa Arab pada tahun 1937 M hingga 

tahun 1941 M. Jenjang doktoral ditempuhnya pada tahun 1940 M dan 

memperoleh gelar ‘Alamiyyat (Lc sekarang) di bidang bahasa dan sastra 

Arab.21 Kemudian asy-Sya’ra>wi> melanjutkan studi ke Dira>sah ‘Ulya>, 

dimana ia mempelajari berbagai ilmu tentang kependidikan. Pada tahun 

1943 M ia lulus dengan memperoleh gelar ‘Alamiyyat di bidang 

kependidikan dan menerima surat pengangkatan sebagai guru.22 

Semasa hidupnya, asy-Sya’ra>wi> acapkali memangku berbagai 

jabatan. Pada awal mula karirnya sebagai guru di sekolah al-Azha>r 

                                                 
19Ibid., hlm. 21 
20Ibid., hlm. 24, dikutip dari Muh}ammad Mus}t}afa>, Rihlat fi> al-‘Ama>q asy-Sya’ra>wi>, (Al-

Qa>hirah: Da>r al-S{afwat, 1991), hlm. 6.  
21Ibid., hlm. 25, dikutip dari Ah}mad al-Marsi H{usein Jauhar, asy-Syaikh Muh}ammad 

Mutawalli> asy-Sya’ra>wi>: Ima>m al-‘As\r,  (Al-Qa>hirah: Handat Mis}r, 1990), hlm. 74.  
22Ibid., dikutip dari ‘Abd Muiz ‘Abd H{amid al-Jazzar, "Asy-Sya’ra>wi> Ima>m ad-Du’a> 

Mujaddi>d ha>z\a> al-Qara>n”, dalam Maja>lah al-Azha>r, hlm. 21. Lihat juga Mah}mu>d Rizq al-Jama>l, 
"Ta>ri>kh al-Ima>m asy-Sya’ra>wi>”, dalam Maja>lah Mana>r al-Isla>m, (September, 2001), No. 6, Vol. 
27, hlm. 35.   
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Tant}a>, kemudian asy-Sya’ra>wi> dimutasi ke Iskandariyah dan Zaqa>iq di 

institusi yang sama. Karirnya mulai menanjak saat ia diangkat sebagai 

dosen sembilan tahun lamanya di jurusan Tafsi>r-H{adi>s di Fakultas 

Syari>’ah Universitas al-Ma>lik ‘Abd al-‘Azi>z di Mekkah pada tahun 1951 

M. Kemudian ia diangkat sebagai wakil kepala sekolah al-Azha>r di Tant}a> 

pada tahun 1960 M. Setahun kemudian ia diangkat sebagai direktur 

dalam bidang pengembangan dakwah Islam pada Departemen Waqaf. 

Lalu pada tahun berikutnya, beliau menjadi pengawas pengembangan 

bahasa Arab di al-Azha>r. Lalu pada tahun 1964 M, asy-Sya’ra>wi> ditunjuk 

sebagai asisten pribadi Grand Syaikh H{asa>n Makmu>n. Dua tahun 

kemudian, ia mengikuti program ekspedisi al-Azha>r ke Aljazair pasca 

kemerdekaannya. Setahun kemudian, ia kembali lagi ke Kairo dan 

bekerja sebagai Direktur Kantor Grand Syaikh H{asa>n Makmu>n. Pada 

tahun 1970 M, ia menjadi dosen tamu di Universitas al-Ma>lik ‘Abd al-

Azi>z Mekkah dan diangkat sebagai rektor program pascasarjananya.23 

Asy-Sya’ra>wi> muncul sebagai da’i terkemuka pada awal mulanya 

berangkat dari tawaran sebagai pengisi acara Nu>r ‘ala Nu>r di sebuah 

stasiun televisi pada tahun 1973 M. Sejak saat itu masyarakat Mesir 

mulai mengenalnya dan senantiasa melihat serta mendengarkan ceramah 

keagamaan dan penafsirannya terhadap al-Qur’a>n selama kurang lebih 25 

tahun.24  

                                                 
23Ibid., hlm. 26-27.  
24Ibid., hlm. 27. 
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Asy-Sya’ra>wi> terjun ke birokrasi pemerintahan dimulai pada tahun 

1976 M, saat ia diangkat sebagai Menteri Wakaf oleh pimpinan Kabinet 

Mamdu>h Sali>m. Setahun kemudian, beliau ditunjuk kembali pada jabatan 

yang sama sekaligus merangkap sebagai Menteri Negara yang berkaitan 

erat dengan al-Azha>r oleh Mamdu>h Sali>m tepatnya pada tanggal 26 

Oktober 1977 M. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 15 Oktober 

1978 M, ia diberhentikan secara hormat dari formatur kabinet yang 

dibentuk oleh Mus}t}afa> Khali>l. Beliau juga pernah ditunjuk sebagai salah 

satu pemrakarsa berdirinya sebuah universitas yaitu “al-Syu’ub al-

Isla>miyyah al-‘Ara>biyyah” (sekarang sudah tidak ada lagi) tetapi beliau 

menolak tawaran tersebut. Jabatan tinggi yang juga beliau tolak yaitu 

tatkala diangkat sebagai anggota MPR (Majelis Permusyawaratan 

Rakyat) pada tahun 1980 M.25 

Berbagai penghargaan dan tanda jasa pernah disematkan kepada 

beliau diantaranya yaitu penghargaan dan lencana oleh Presiden Husni 

Mubarak dalam bidang pengembangan ilmu dan budaya di tahun 1983 M 

saat acara peringatan hari lahir al-Azha>r yang ke-1000, lalu di tahun 1988 

M ia memperoleh Wisa>m al-Jumhu>riyyah, medali kenegaraan dari 

presiden Husni Mubarak di acara peringatan hari da>’i dan di tahun ini 

pula ia memperoleh Ja>’izah ad-Daulah at-Taqdi>riyyah, penghargaan 

                                                 
25Ibid., hlm. 27-28.  
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kehormatan kenegaraan.26 Ia juga meraih gelar “guru besar” pada tahun 

1990 M, dari Universitas al-Mansu>rah dalam bidang adab dan pada tahun 

1998 M/1419 H, beliau memperoleh gelar kehormatan sebagai al-

Syakhsiyyah al-Isla>miyyah al-Ula> profil Islami pertama di dunia Islam di 

Dubai serta mendapatkan penghargaan berupa uang dari putera mahkota 

al-Nahyan, tetapi ia serahkan kepada al-Azha>r dan para pelajar yang 

berasal dari negara-negara Islam seluruh dunia.27 

b. Karya 

Sebelum mengulas lebih jauh tentang karya-karya asy-Sya’ra>wi>, 

perlu dipetakan terlebih dahulu mengenai karya-karya karangan beliau 

apakah ditulis sendiri atau dengan cara lain. Beberapa keterangan 

berikut akan mengulas lebih jauh seputar keberadaan karya-karya asy-

Sya’ra>wi. 

 Sebagai seorang ulama, pemikir, sekaligus akademisi, keberadaan 

akan sebuah karya ilmiah tentunya tidak luput dari sejarah kehidupan 

seseorang. Adapun karya ilmiah merupakan hal yang tidak dapat 

dinafikan tentunya. Namun, sosok asy-Sya’ra>wi> sedikit berbeda dengan 

kebanyakan para ulama pada umumnya dalam hal kepemilikan karya-

karya ilmiah. 

                                                 
26Ibid., dikutip dari ‘Abd Mu>iz ‘Abd H{a>mid al-Jazza>r, ”Asy-Sya’ra>wi> Ima>m ad-Du>’a 

Mujaddid haz\a> al-Qara>n”, dalam Maja>lah al-Azha>r, hlm. 21-26. Lihat juga Mah{mud Rizq al-
‘A<mal,”Ta>ri>kh al-Ima>m asy-Sya’ra>wi>”, dalam Maja>lah Mana>r al-Isla>m, hlm. 35.  

27Ibid., dikutip dari T{a>ha> Badri>, Qa>lu> ’an asy-Sya’ra>wi> ba’da Rahi>lihi, (Al-Qa>hirah: 
Maktabah al-Tura>s\ al-Isla>mi>, t. t.), hlm. 56.  
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Asy-Sya’ra>wi> sendiri baik secara eksplisit maupun implisit 

menyatakan bahwa ia tidak menulis sendiri secara sepihak berbagai 

karangan ilmiahnya yang terdapat dan tersebar di berbagai belahan 

dunia saat ini. Beliau beranggapan bahwa kalimat atau ajaran yang 

disampaikan secara langsung dan diperdengarkan akan lebih mengena 

daripada kalimat ataupun ajaran yang disebarluaskan dengan perantara 

media tulisan, sebab manusia akan mampu mendengar dari narasumber 

yang asli tanpa dibatasi dengan sekat-sekat maupun batasan tertentu 

jika kalimat atau ujaran tersebut disampaikan dalam bentuk tulisan. 

Namun dalam hal ini beliau tidak menafikan kebolehan untuk 

mengalihbahasakan menjadi bahasa tulisan dan tertulis dalam sebuah 

buku atau karya ilmiah. 

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan beliau yang tertuang dalam 

kitab Al-Syaikh Mutawalli> asy-Sya’ra>wi>: Ima>m al-'As\r: 

Aku belum pernah berkecimpung dalam kegiatan tulis-menulis. 
Aku tidak menulis sepatah kata pun, karena tulisan hanya 
diperuntukkan kepada satu komunitas saja yaitu komunitas 
pembaca. Beda halnya dengan lisan. Lisan merupakan perantara 
yang paling efisien, apakah aku harus menunggu seseorang untuk 
membacanya atau tidak. Lain halnya ketika aku berbicara di 
hadapan khalayak ramai. Aku bisa berdialog dengan semua audiens 
tanpa ada yang membatasi. Yang terpenting aku memperoleh 
pahala atas apa yang aku sampaikan. Adapun tulisan hanya metode 
penyampaian pemikiran sepihak.28 
 
Sedangkan mengenai kitab Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> merupakan 

manifestasi pembahasan-pembahasan beliau tatkala mengulas seputar 

                                                 
28Ibid., hlm. 30-31, dikutip dari Ah}mad al-Marsi H{usein Jauhar, Asy-Syaikh Muh}ammad 

Mutawalli>, hlm. 124.  
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permasalahan yang terdapat dalam al-Qur'a>n (kecuali wawancara yang 

dicetak dalam buku). Hal senada diperkuat dengan komentar beliau 

sebagai berikut: 

Apabila sebagian distributor tergesa-gesa, mereka mengganti 
perkataanku dengan bahasa tulis, maka hal ini tidak terlepas dari 
faktor efisiensi waktu atau yang lain dan aku sangat berterima kasih 
atas tersebarluasnya pemikiranku. Akan tetapi, tidak tertutup 
kemungkinan aku akan mengumpulkannya dalam sebuah buku 
sehingga aku dapat menganalisa, mengkaji ulang, dan 
memahaminya secara detail. Hanya kepada Allah aku bersandar 
agar cita-citaku terkabulkan.29 
 
Asy-Sya’ra>wi> sendiri tidak memiliki tempat khusus untuk bekerja. 

Ruangannya hanya berisi sajadah dan al-Qur'a>n di sampingnya. 

Pemikiran-pemikiran yang beliau sampaikan dilakukan secara 

spontanitas dalam berbagai seminar atau pertemuan khusus. Ah}mad 

Mutawalli> asy-Sya’ra>wi> – anak bungsu asy-Sya’ra>wi> – berkata bahwa 

pasca meninggalnya Sang Ayahanda, ia menemukan sebanyak 63 jumlah 

buku karangan ayahnya yang tersebar luas. Bahkan sebagian darinya 

menuai kritik atas kesalahan-kesalahan dalam ayat-ayat al-Qur'a>n dan 

hadis-hadisnya.  

Berdasarkasn dari itu, asy-Sya’ra>wi> mengantisipasinya dengan 

cara membuat sebuah lembaga otoritas khusus untuk mengawasi dan 

berwenang atas karangan-karangan asy-Sya’ra>wi> yang bernama Majma' 

asy-Sya’ra>wi> al-Isla>mi>. Tugas majma' (kumpulan) ini adalah 

menganalisa dan mengkaji ulang kitab-kitab asy-Sya’ra>wi>. Lembaga ini 

                                                 
29Ibid., hlm. 31-32, dikutip dari al-Azha>r, Asy-Sya’ra>wi> Ima>m ad-Du'a>, suplemen Maja>lah 

al-Azha>r, Juma>dil Akhi>r 1419 H, hlm. 99-104.  



 28

terdiri atas kumpulan ulama di bawah naungan asy-Syaikh Sami> asy-

Sya’ra>wi>. Selain itu pula menurutnya lembaga yang berhak menerbitkan 

karangan asy-Sya’ra>wi> adalah Akhbar al-Yaum dan Maktabah al-Tura>s\ 

al-Isla>mi> di bawah naungan 'Abdulla>h H{ajja>j. Namun penerbitan ini juga 

tidak terlepas dari pengawasan Majma' Asy-Sya’ra>wi> al-Isla>mi>. Dua 

lembaga inilah yang memiliki otoritas untuk mempublikasikan 

karangan-karangan asy-Sya’ra>wi>. Meskipun telah diatur dan diawasi 

sedemikian rupa tetap saja tidak sedikit dari penerbit-penerbit lainnya 

yang memalsukan kitab-kitab karangan asy-Sya’ra>wi>.30 

Adapun karangan-karangan yang dicetak adalah sebagai berikut:31 

1) Cetakan Akhba>r al-Yaum 

a) Al-Asma>' al-H{usna> 

b) Al-Du'a> al-Mustaja>bah 

c) Al-Ga>'ib 

d) Al-H{ajj al-Mabru>r 

e) Al-H{ala>l wa al-H{ara>m 

f) Al-H{aya>t wa al-Mawt 

g) Al-Isra>' wa al-Mi'ra>j 

h) Al-Mar'ah fi> al-Qur'a>n 

i) Al-Qad}a>' wa al-Qada>r 

j) Al-Rizq 

                                                 
30Ibid., hlm. 32-34, dikutip dari Maja>lah asy-Syaba>b, tahun ke 22, edisi 64, Juli 1999, 

Rabi>'ul Awwa>l 1420 H, hlm. 9.  
31Ibid., hlm. 34-40.  
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k) Al-Sih}r wa al-H{asa>d 

l) Al-Syait}a>n wa al-Insa>n 

m) Ayat al-Kursi> 

n) Muh}ammad Rasu>l Alla>h 

o) Nih}a>yat al-A'la>m 

p) Su>rah al-Kahfi 

q) Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> 

r) Yaum al-Qiya>mah dan lain sebagainya. 

2) Cetakan Maktabah al-Tura>s\ al-Isla>mi> 

a) Al-Fata>wa> al-Kubra>  

b) Al-Hijra>h al-Naba>wiyyah 

c) Al-Jiha>d al-Isla>mi> 

d) Al-Mukhta>r min Tafsi>r al-Qur'a>n al-Kari>m 

e) Al-Si>ra>h al-Naba>wiyyah 

f) Al-Syaikh al-Ima>m Muh}ammad asy-Sya’ra>wi> wa Qadha>ya> al-'Asr 

g) Nubu>'at al-Syaikh asy-Sya’ra>wi> (al-Syuyu>'iyyah al-Sana>m Allaz\i> 

Hawa>) dan lain sebagainya. 

3) Penerbit-penerbit lainnya 

a) 'Ala> al-maida>t al-Fikr al-Isla>mi>  

b) Al-Isla>m Hada>s\ah wa Had{a>rah  

c) Tarbiyat al-Insa>n al-Muslim  

Ketiga kitab di atas diterbitkan oleh penerbit Da>r al-'Audah 

Beirut. 
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d) Majmu>'at Muha>d}arah asy-Sya’ra>wi> diterbitkan oleh Wiza>rah al-

Difa> li> al-Syu>'un al-Ma'nawiyyah 

e) Alla>h wa al-Nafs al-Basya>riyyah 

f) As-S}ala>t wa Arka>n al-Isla>m  

g) Asy-Syait}a>n wa Mada>khiluha> 

Ketiga kitab ini disusun oleh Jama>l Ibra>hi>m dan diterbitkan oleh 

Da>r al-Hurriyah li> al-Nasyr wa al-Tawzi'. 

h) Kitab seri anak-anak Muslim diantaranya yang berjudul Mausu>'ah 

Isla>miyyah li> al-At}fa>l cetakan Da>r al-Ra>'id li> al-Nasyr 

i) Mukjiza>t al-Qur'a>n diterbitkan oleh Wiza>rah al-Tarbiyyah wa al-

Ta'li>m dan lain sebagainya.   

B. Karakteristik Kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n  dan Tafsi>r  

asy-Sya’ra>wi> 

1. Karakteristik Kitab Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y al-Qur’a>n 

Karakteristik kerap melekat pada setiap unsur termasuk halnya 

dengan kitab tafsir. Setiap kitab tafsir memiliki karakteristik yang berbeda-

beda. Karakteristik pada setiap kitab tafsir dapat ditinjau dari berbagai 

aspeknya seperti gaya bahasa, corak penafsiran, akurasi dan sumber 

penafsiran, konsistensi metodologis, sistematika, daya kritis, 

kecenderungan aliran yang diikuti dan obyektivitas penafsirnya.32 

                                                 
32Muhammad Yusuf (dkk.), Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu 

(Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 29.   
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Kitab tafsir karya at}-T{abari> ini, memiliki perbedaan dalam 

penyebutannya. Al-Juwaini> menyebutkan dalam karyanya “Mana>hij at-

Tafsi>r” bahwa nama asal dari kitab ini adalah Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wil a>y 

al-Qur’a>n  (Beirut: Da>r al-Fikr, 1995 dan 1998) namun juga cenderung 

dijumpai dengan nama Ja>mi’ al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992) dan lebih populer disebut Tafsi>r at}-T{abari >. 33 

Kitab Tafsi>r at}-T{abari> memiliki gaya bahasa tersendiri yang 

memerlukan ketangguhan dan ketelitian ekstra untuk memahami isi 

kandungannya. Dalam hal ini, ‘Abd al-Mun’im an-Namr berkomentar: 

Banyak pasal-pasal dalam Tafsi>r at}-T{abari> menyulitkan saya, 
sehingga harus dibaca dua hingga tiga kali. Hal ini karena metode 
penulisan saya berbeda dengan penulisan yang digunakan oleh at}-
T{abari>, akan tetapi tanda baca dalam kitab itu sedikit menolong 
dalam memperjelas ungkapan-ungkapannya.34 
 

Kitab Tafsi>r at}-T{abari>, sangat kental dengan riwayat-riwayat sebagai 

sumber penafsiran yang bersandar pada pendapat para sahabat, ta>bi’i>n dan 

ta>bi’ al-ta>bi’i>n (riwayat bi al-Ma’s\u>r). Beliau juga tidak lupa mengambil 

pengertian bahasa yang dijadikan alat kuat dalam menafsirkan al-Qur’a>n. 

Baginya, bahwa penguasaan bahasa Arab untuk menafsirkan al-Qur’a>n, 

                                                 
33Mus}t}a>fa> al-S{a>wi> al-Juwaini>, Mana>hij fi> al-Tafsi>r (Iskanda>riah: Mansa>’at al-Ma’a>rif, t. t.), 

hlm. 310. Lihat juga Muhammad Yusuf (dkk.), Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu 
(Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 28.  

34‘Abd al-Mun’im al-Namr, ‘Ilm at-Tafsi>r: Kaifa Nasya’a wa Tatawwara Hatta> Intaha> Ila> 
‘As}rina al-Ha>d}ir  (Beiru>t: Da>r al-Isla>miyah, 1995), hlm. 107  
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merupakan dasar paling kuat dan merupakan hal yang terpenting dalam 

usaha pemahaman sebuah makna.35 

Untuk menemukan ayat dan sekaligus sebagai penguat, at}-T{abari> juga 

menyertakan syair-syair pra Islam dan menyajikan banyak pula sanad 36 

yang disusun secara berurutan. Karena merasa belum cukup jika hanya 

menyajikan  saja, at}-T{abari>  juga  melakukan  kritik  kepada  perawi hadi>s\.37 

At}-T{abari> melakukan kritik melalui metode ta’di>l 38 dan tarji>h 39 

terhadapnya.40 Ketika at}-T{abari> menemukan para periwayat yang menjadi 

rujukannya berbeda pendapat, maka beliau menjelaskan pandangannya –

yang bertentangan tersebut – terlebih dahulu, kemudian at}-T{abari>   

memberikan berbagai pernyataan –berupa dukungan maupun sanggahan dan 

mengajukan pandangannya sendiri – disertai dengan alasannya. Selain itu, 

                                                 
35Muhammad Yusuf (dkk), Studi Kitab Tafsir, hlm. 29-30.  
36Sanad secara etimologis berarti sesuatu yang berada di hadapan anda dan yang jauh dari 

kaki bukit ketika anda memandangnya. Sedangkan secara terminologis, sanad adalah rangkaian 
para perawi yang memindahkan matan (isi/muatan hadis) dari sumber primernya. Lebih lanjut 
lihat Muh{ammad Ajaj al-Kha>tib, Ushu>l al-Hadi>s\: Pokok-Pokok Ilmu Hadi>s\, terj. H.M. Qadirun 
Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 12.  

37Badri Yatim, Historigrafi Islam, (Jakarta: Logos, 1997),  hlm. 115.   
38Al-'Adl secara etimologis berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa (keyakinan) bahwa 

sesuatu itu lurus. Ta’di>l pada diri seseorang berarti menilainya positif. Sedangkan secara 
terminologis berarti orang yang tidak memiliki sifat yang dapat membuat cacat keagamaan atau 
keperwiraannya. Sehingga berita-berita –yang dikabarkannya– dan kesaksiannya dapat diterima. 
Lihat Muh{ammad Ajaj al-Kha>tib, Ushu>l al-Hadi>s\…, hlm. 233.     

39Al-Jarh secara etimologis merupakan bentuk masdar (kata benda) yang berarti seseorang 
membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka tersebut. 
Sedangkan secara terminologis berarti munculnya suatu sifat dalam diri perawi yang menodai 
sifat adilnya atau mencacatkan hafalan dan kekuatan ingatannya, yang mengakibatkan gugur atau 
lemah bahkan tertolak riwayatnya. At-Tarji>h sendiri merupakan sifat seorang perawi yang 
membawa konskuensi penilaian lemah atau tidak diterima riwayatnya. Lihat ibid..      

40Ah}mad asy-Syirbas}i>, Sejarah Tafsi>r Qur’a>n, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 1991) hlm. 82.  
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at}-T{abari> juga menerangkan aspek (i’ra>b) pada sebahagian penafsirannya.41 

Beberapa penafsir menilai bentuk Tafsi>r at}-T{abari> sebagai kitab tafs\i>r bi al-

ma’s\u>r (riwayat) dengan pengertian bahwa bentuk tafsir ini adalah 

penafsiran yang titik tolak dan garis besarnya berdasarkan riwayat-

riwayat42. Adapun at}-T{abari> dalam menafsirkan ayat ternyata tidak semata-

mata mengandalkan bentuk riwayat saja, tetapi juga menggunakan nalar 

(ra’yu) berdasarkan pengetahuan bahasa Arab. Meskipun secara mendasar –

kitab Tafsi>r at}-T{abari> – merupakan kitab tafsir bi al-ma’s\u>r yang di 

dalamnya dikemukakan berbagai riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi.43 

Hal ini dapat diketahui ketika at}-T{abari> menetapkan pokok pikiran 

dari beberapa riwayat hadis untuk menentukan makna yang dipandang 

tepat.44 Sebagai contoh penafsiran at}-T{abari> yang sifatnya bi al-ra’yi bisa 

dilihat pada masalah pembicaraan dalam ayat-ayat al-Qur’a>n yang dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Persoalan-persoalan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang pun. 

b. Persoalan-persoalan yang diketahui hanya oleh Rasulullah. Hal ini 

kemudian diketahui melalui riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi. 

c. Persoalan-persoalan yang dapat diketahui langsung oleh ahli bahasa 

Arab.45 

                                                 
41Ibid.  
42Ah}mad asy-Syirbas}i>, Sejarah Tafsi>r Qur’a>n, hlm. 84.  
43M. Quraish Shihab, “Ibnu Jari>r at}-T{abari>: Guru Besar para Ahli Tafsir”, dalam Jurnal 

Ulu>mul Qur’a>n, Vol. I, No. I, 1989, hlm. 43.  
44Ah}mad al-Syirbas}i>, Sejarah Tafsi>r Qur’a>n, hlm. 84.  
45M. Quraish Shihab, Ibnu Jari>r at}-T{abari, hlm. 43. 
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Melalui pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa persoalan dalam 

contoh yang ketiga dapat menjadi lahan penafsiran at}-T{abari> dengan 

menggunakan nalar atau ra’yu.46  

At}-T{abari> pun menolak penafsiran al-Qur’a>n yang tidak disertai 

dengan pertimbangan yang kritis, sikapnya dapat dilihat ketika ia 

menafsirkan al-Qur’a>n. Pertama, ia menjelaskan makna-makna kata dalam 

terminologi bahasa Arab. Sebab, menurutnya penguasaan bahasa Arab bagi 

penafsiran al-Qur’a>n merupakan dasar yang paling kuat dan terpercaya 

dalam usaha pemahaman makna susunan kalimat yang tidak ada 

keterangan tafsirnya dari hadis atau riwayat. Kedua, setelah itu baru 

kemudian beliau menjelaskannya dengan penguat-penguat, baik itu berupa 

syair-syair maupun prosa yang berfungsi sebagai syawa>hid dan alat 

penyelidik untuk mendapatkan makna yang tepat. Jika beliau dihadapkan 

pada ayat-ayat yang memiliki hubungan (muna>sabah), at}-T{abari> 

menggunakan pendekatan logika (mant}iq).47 

Kitab ini terdiri dari 30 juz/ jilid, aslinya konon lebih dari 30.000 

jilid. Ibnu al-Subki> menyatakan bahwa bentuknya sekarang adalah 

merupakan ringkasan (resume) dari kitab yang asli. Pada mulanya kitab ini 

pernah menghilang, tetapi kemudian ditemukan berupa manuskrip sebagai 

milik Amir (pejabat) H{amma>d Ibn ‘A<mir ‘Abd al-Rasyi>d, salah seorang 

                                                 
46Ah}mad asy-Syirbas}i>, Sejarah Tafsi>r Qur’a>n, hlm. 82.  
47'Abd. al-Mun’im al-Namr, 'Ilm at-Tafsi>r, hlm. 120. Lihat juga Muhammad Yusuf (dkk.), 

Studi Kitab Tafsir, hlm. 32. 
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Amir Najed.48 Golhdziher berpendapat bahwa manuskrip kitab ini 

ditemukan pada maktabah Amir pada masa kebangkitan percetakan awal 

abad 20-an.49 

2. Karakteristik Tafsi>>r asy-Sya’ra>wi> 

Adapun sebutan nama bagi kitab tafsir ini berasal dari nama 

penulisnya yakni Muh}ammad Mutawalli> asy-Sya’ra>wi>. Beliau memaparkan 

dalam muqaddimah tafsirnya bahwa: 

Hasil renungan saya terhadap al-Qur’a>n bukan berarti tafsiran al-
Qur’a>n, melainkan hanya percikan pemikiran yang terlintas dalam 
hati seorang mukmin saat membaca al-Qur’a>n. Kalau memang al-
Qur’a>n dapat ditafsirkan, sebenarnya yang lebih berhak 
menafsirkannya hanya Rasulullah saw., karena kepada beliaulah al-
Qur’a>n diturunkan. Beliau banyak menjelaskan kepada manusia 
ajaran al-Qur’a>n dari dimensi ibadah, karena hal itulah yang 
diperlukan umatnya saat ini. Adapun rahasia al-Qur’a>n tentang alam 
semesta, tidak beliau sampaikan, karena kondisi sosio-intelektual saat 
itu tidak memungkinkan untuk dapat menerimanya. Jika hal itu 
disampaikan akan menimbulkan polemik yang pada gilirannya akan 
merusak puing-puing agama, bahkan akan memalingkan umat dari 
jalan Allah swt.50  
 
Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> terdiri dari 17 jilid yang menghimpun penafsiran 

ayat-ayat al-Qur’a>n dari juz 1 sampai awal surat al-Qasas juz 20. Untuk 

bagian selanjutnya yakni dari juz 20 sampai juz 20 belum ditulis. Berikut 

tabel uraian lengkapnya: 

                                                 
48Muhammad Yusuf (dkk.), Studi Kitab Tafsir, hlm. 29. Lihat juga 'Abd. al-Mun’im an-

Namr, 'Ilm at-Tafsi>r, hlm. 108. 
49Departemen Agama R.I, Ensiklopedi Indonesia, jilid IV, 1987/1988, hlm. 54.  
50Muh}ammad Mutawalli> asy-Sya’ra>wi>, Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>, (Al-Qa>hirah: Akhba>r al-

Yaum, 1999), I: 9. Lihat juga Muh}ammad 'Ali> Iya>zi>, Al-Mufassiru>n Haya>tuhum wa Manha>juhum, 
(Teheran: Mu'assasah al-T{aba>'ah wa al-Nasyr, t. t.), hlm. 270.   
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No. Jilid Uraian Isi 

1 a. Pendahuluan
b. Surah al-Fa>tih}ah  
c. Surah al-Baqarah ayat 1 – 174 

2 Al-Baqarah ayat 175 – Ali Imran ayat 13 
3 Ali ‘Imra>n ayat 14 – 189
4 Ali ‘Imra>n ayat 190 – An-Nisa>' ayat 100
5 An-Nisa>' ayat 101 – Al-Ma>’idah ayat 54
6 Al-Ma>’idah ayat 55 – Al-An'a>m ayat 109
7 Al-An'a>m ayat 110 – Al-A'ra>f ayat 188
8 Al-A'ra>f ayat 189 – Al-Taubah ayat 44
9 Al-Taubat ayat 45 – Yu>nus ayat 14
10 Yu>nus ayat 15 – Hu>d ayat 27
11 Hu>d ayat 28 – Yu>suf ayat 97
12 Yu>suf ayat 98 – Al-H{ijr ayat 47 
13 Al-H{ijr ayat 48 – Al-Is}ra>' ayat 4
14 Al-Is}ra>' ayat 5 – Al-Kahfi ayat 98
15 Al-Kahfi ayat 99 – Al-Anbiya>’ ayat 90
16 Al-Anbiya>’ ayat 91 – Al-Nu>r ayat 35
17 Al-Nu>r ayat 36 – al-Qas}as} ayat 29

Sumber: Muh}ammad 'Ali> Iya>zi>, Al-Mufassiru>n Haya>tuhum wa 
  Manha>juhum,   

Sistematika Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> dimulai dengan muqaddimah, 

menerangkan makna bacaan ta'a>wuz\, dan tertib nuzu>l al-Qur’a>n. Setiap 

penjelasan suatu surah didahului dengan penjelasan terhadap makna surah 

tersebut, hikmahnya, dan hubungan surah tersebut dengan surah 

sebelumnya. Kemudian baru dijelaskan maksud ayat-ayatnya dengan cara 

menghubungkannya dengan ayat-ayat lainnya.51 Pada dasarnya Tafsi>r asy-

                                                 
51Istibsyaroh, Hak-hak Perempuan, hlm. 49, dikutip dari Muh}ammad 'Ali> Iya>zi>, Al-

Mufassiru>n Haya>tuhum, hlm. 270-271.  
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Sya’ra>wi> menggunakan metode Tafsi>r Tah}li>li> 52, namun secara substansi 

lebih condong ke pola Tafsi>r Maud}u>'i.53 

Tafsi>r asy-Sya’ra>wi> sendiri ditulis oleh suatu lajnah (perkumpulan) 

dimana diantara para anggotanya adalah Muh}ammad as-Sinra>wi>, dan 

'Abdul Wa>ris\ ad-Dasu>qi>. Tafsir ini terbit pada tahun 1991 M oleh penerbit 

Akhba>r al-Yaum dan termuat dalam Majallah al-Liwa>' al-Isla>mi> Nomor 251 

– 332 tahun 1986-1989 M.54 Adapun tokoh yang turut berperan serta dalam 

mentakhri>j hadis-hadisnya adalah Ah}mad 'Uma>r Ha>syim. Menurutnya, 

metodologi yang digunakan oleh asy-Sya’ra>wi> dalam kitab tafsirnya 

bertumpu pada pembedahan kata. Secara spesifik dapat dijelaskan bahwa 

asy-Sya’ra>wi> berusaha mengembalikan kata tersebut ke dalam bentuk 

asalnya kemudian mengembangkannya ke dalam bentuk yang lain untuk 

dapat dicari korelasi maknanya antara asal kata dengan kata jadiannya 

(derivatif).55  

Untuk membicarakan suatu tema, sebelum itu asy-Sya’ra>wi> terlebih 

dahulu merujuk beberapa pendapat para mufassir terdahulu seperti Fakhr 

                                                 
52Metode ini merupakan salah satu dari beberapa metode tafsir al-Qur'an yang populer. 

Menurut al-Farma>wi> metode tafsir tah}li>li> adalah metode tafsir yang mufassirnya berusaha 
menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan 
runtutan ayat-ayat al-Qur’a>n sebagaimana tercantum dalam mushaf. Lihat ‘Abd al-Hai al-
Farma>wi>, Metode Tafsi>r Maudu>’i>: Sebuah Pengantar, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja 
GrafindoPersada, 1996), hlm. 12.  

53Adapun maksud dari metode ini yaitu mufassir berusaha menghimpun ayat-ayat al-
Qur’a>n dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan, 
kemudian dianalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Lihat 
Ibid., hlm. 36. 

54Ibid., dikutip dari Muh}ammad 'Ali> Iya>zi>, Al-Mufassiru>n Haya>tuhum, hlm. 268.  
55Ibid., hlm. 48-50, dikutip dari Ah}mad ‘Uma>r Ha>syim, Al-Ima>m asy-Sya’ra>wi> Mufassiru>n 

wa Da>'iyah, (Al-Qa>hirah: Maktabah al-Tura>s\ al-Isla>mi>, t. t.), hlm. 51.  
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ar-Ra>zi>, az-Zamakhsyari>, Sayyid Qut}b, al-Alu>si, Muh}ammad 'Abduh, 

Muhammad Ra>syid Rid}a>, dan lain-lain. Terutama dalam hal ini khususnya 

yang berkaitan dengan ayat-ayat yang membahas seputar masalah aqidah 

dan keimanan. Dalam menafsirkan ayat atau suatu kelompok ayat, asy-

Sya’ra>wi> juga tak luput untuk berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa dari 

aspek nah}wu>, bala>ghah, dan lain sebagainya. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP MAKANAN  

 

Sosok seorang manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk hidup tidak 

luput dari berbagai macam kebutuhan untuk dapat melangsungkan kehidupannya. 

Teori kebutuhan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia pada 

hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun 

kebutuhan psikis.1  

Sebagian dari teori Maslow yang penting didasarkan atas asumsi bahwa 

dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan melawan 

kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Pemuasan 

terhadap setiap tingkat kebutuhan tertentu dapat dilakukan jika tingkat 

kebutuhan sebelumnya terpenuhi, kemudian Maslow membaginya menjadi lima 

tingkatan. Adapun kelima tingkatan kebutuhan manusia yang dimaksud itu 

adalah: 

1. Kebutuhan fisiologis (physiological needs). Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-

fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, 

sandang dan papan, kesehatan fisik dan sebagainya. 

                                                 
1Ngalim Purwanto,  Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya: 2000),  hlm.  

77.  
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2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety security), seperti terjamin 

keamanan, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang kemiskinan, 

kelaparan, perlakuan tidak adil. 

3. Kebutuhan sosial (social needs), meliputi antara lain: kebutuhan akan dicintai, 

diperhitungkan sebagai pribadi diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia 

kawan, kerjasama. 

4. Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs), termasuk kebutuhan dihargai 

karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat, dan sebagainya. 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization), seperti kebutuhan 

mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara 

maksimum, kreativitas, dan ekspresi diri.2 

 Berdasarkan deskripsi di atas, diperoleh gambaran berbagai tingkatan 

kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan pokok atau dasar yang bersifat 

fisiologis di tingkatan yang pertama hingga kebutuhan akan aktualisasi diri yang 

bersifat psikologis di tingkatan kelima atau terakhir. Adapun makanan 

berdasarkan keterangan di atas termasuk kebutuhan dalam tingkatan pertama.  

Mengenai pembahasan seputar makanan, salah satu ayat dalam al-Qur'a>n 

QS. 'Abasa> [80]: 24, berbunyi: 

ÌÝàΖu‹ ù= sù ß⎯≈|¡ΡM} $# 4’n< Î) ÿ⎯Ïµ ÏΒ$ yèsÛ  )24)     عبس :  

 "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya." (QS. 'Abasa> 

[80]: 24) 3 

                                                 
2Ibid., hlm. 77-78. 
3Departemen Agama R.I, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 

1025.   
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Meskipun ayat ini bersifat umum namun secara khusus dapat dipahami 

bahwa terdapat anjuran untuk memperhatikan dan memilih secara cermat jenis 

makanan yang akan dikonsumsi. Adapun jenis-jenis makanan serta kaidah-kaidah 

dalam kegiatan proses mengkonsumsi sesuatu –khususnya bagi kaum mukmin– 

telah diatur dan termaktub dalam al-Qur'a>n.  

Istilah makanan dalam Bahasa Arab disebutkan dengan 3 buah istilah 

kata yaitu aklun, t}a’a>m, dan giz\a>’un.4 Namun dari ketiga istilah ini, al-Qur'a>n 

hanya menggunakan dua buah saja diantaranya yaitu aklun, dan t}a’a>m. Kata 

t}a’a>m dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan sebanyak 48 kali dalam al-

Qur'a>n.5 Sedangkan kata aklun dan berbagai bentuk derivasinya disebutkan 

sebanyak 109 kali dalam al-Qur'a>n.6 Untuk dapat memahami makna tentang 

konsep makanan dalam al-Qur'a>n adalah dengan cara menghimpun semua nas dan 

menganalisanya. Berkaitan dengan masalah ini, Ibn Taimiyyah berkata:  

“Jika disebutkan suatu lafaz\ dalam al-Qur'a>n atau al-H{adi>s\, maka lafaz\- 
lafaz\ lain yang sejenis juga harus disebutkan, apa  sebenarnya yang 
dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dengan lafaz\-lafaz\ itu. Dengan cara ini 
dapat diketahui bahasa al-Qur'a>n dan al-H{adi>s\.”7 
 

Namun, sebelum melangkah lebih jauh berikut akan dijabarkan definisi lafaz\ 

aklun dan t}a’a>m ditinjau dari etimologis maupun terminologis.   

                                                 
4Adi>b Bisyri>, Munawir A. Fata>h, Kamus al-Bisyri> (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 

hlm. 201.  
5Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras li> Alfa>z\ al-Qur’a>n al-Kari>m 

(Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1981 M/1410 H), hlm. 425-426. 
6Ibid., hlm. 35-36. 
7Ibn Taimiyyah, Al-Fata>wa>, (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t. t.), VII: 115. 
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A. Lafaz\ Aklun 

1. Pengertian lafaz\ aklun 

Secara etimologi term aklun ( أآل) berasal dari bentukan lafaz\ akala 

 yang mengandung arti mengambil makanan kemudian menelannya (أآل )

setelah mengunyahnya.8 Sedangkan al-As}faha>ni> mengartikannya 

mengambil makanan dan segala cara atau upaya yang menyerupai 

perbuatan tersebut.9 Namun ada pula yang hanya mengartikan lafaz akala 

ام  مضغ  dengan (أآل ) ه  الطع وبلع  (mengunyah makanan lalu menelannya).10 

Sedangkan ‘Abdulla>h ‘Abba>s al-Nadwi> mengkategorikan aklun (ل  (أآ

sebagai bentuk noun (kata benda) yang mengandung arti eating 

(makanan).11 

Adapun bentuk derivasi dari lafaz aklun ( أآل) salah satunya adalah 

lafaz aklan ( أآال) yang dikategorikan sebagai bentuk accusative12 (objek 

penderita) yang mengandung arti act or state of eating (perbuatan atau 

                                                 
8Louis Ma’luf, Qa>mu>s al-Munjid fi> al-Lugah (Beiru>t: Da>r al-Masyriq, 1997), hlm. 15. 
9Abi> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ma’ruf bi ar-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam 

Mufrada>t Alfa>z} al-Qur’a>n (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), hlm. 15-16. Lihat Abi> al-Qa>sim al-H{usain 
bin Muh}ammad al-Ma’ruf bi ar-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi Gari>bi al-Qur’a>n (Beirut: Da>r 
al-Ma’rifah, 2005), hlm. 29.      

10Mu’jam al-Lugah al-'Arabiyah, Al-Mu’jam al-Wasi>t}, (Mesir: Da>r al-Ma’a>ri>f, 1970), hlm. 
22. Lihat juga Majma’ al-Lugah al-'Arabiyah, Mu’jam Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m, (Mesir: t. p., 
1970), hlm. 42.  

11‘Abdulla>h ‘Abba>s al-Nadwi>, Qa>mu>s Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m 'Arab-Ingli>zi>  (Mekah: 
Mu’assasah Iqra’ al-T{aqa>fiyyah al-‘A<lamiyyah, 1986), hlm. 41.  

12Bentuk accusative merupakan noun (kata benda) yang mendapat tambahan alif dan 
ditandai dengan tanwin. Lihat Ibid., hlm. 11.   
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keadaan makanan).13 Bentuk lainnya yang juga memiliki perbedaan arti 

cukup signifikan yaitu lafaz ukulun ( أآل) yang bermakna  الثمر (buah).14 

Lafaz ini menjadi berbeda artinya jika huruf ك ditandai dengan sukun 

menjadi uklun ( أآل). Maka maknanya pun menjadi rizki15 atau rizki yang 

luas.16 

Sedangkan secara terminologis, istilah makanan menurut Quraish 

Shihab, al-Qur'a>n menggunakan kata akala dalam berbagai bentuk untuk 

menunjukkan pada aktivitas "makan". Tetapi kata tersebut tidak semata-

mata berarti "memasukkan sesuatu ke tenggorokan", tetapi juga 

menunjukkan arti segala aktivitas dan usaha. Hal ini misalnya tercermin 

dalam QS. al-Nisa>' [4]: 4, yaitu: 

(#θè?# u™uρ u™!$|¡ ÏiΨ9$# £⎯ ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \'s# øt ÏΥ 4 β Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3 s9 ⎯tã &™ó© x« çµ ÷Ζ ÏiΒ $ T¡ø tΡ çνθ è= ä3 sù $ \↔ ÿ‹ ÏΖ yδ 

$ \↔ ÿƒÍ   )4: النساء( ∆£

 

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 
yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. al-Nisa>' [4]: 4) 17 

 

                                                 
13Ibid., hlm. 41.   
14Mu’jam al-Lugah al-'Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, hlm. 23.  
15Jama>luddi>n Muh}ammad bin Mukarram Ibn Manz}u>r al-Afri>qi> al-Mis}ri>, Lisan al-'Arab 

(Beiru>t: Da>r S}a>dr, 1990), hlm. 21. 
16Mu’jam al-Lugah al-'Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasi>t}, hlm. 23.    
17Departemen Agama RI, Al-Qur'a>n dan Terjemahnya, hlm. 115.   
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Sebagaimana lazimnya yang diketahui oleh semua pihak bahwa mas 

kawin tidak harus berupa makanan. Tetapi dalam ayat ini menggunakan kata 

"makan" untuk penggunaan mas kawin tersebut.18 

Firman Allah swt. dalam QS. al-An'a>m [6]: 121: 

Ÿωuρ (#θè=à2ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟ s9 Ìx. õ‹ ãƒ ÞΟ ó™ $# «!$# Ïµ ø‹ n=tã … çµ̄ΡÎ) uρ ×,ó¡Ï s9 3 ¨β Î) uρ š⎥⎫ÏÜ≈u‹ ¤±9$# 

tβθ ãmθã‹ s9 #’n< Î) óΟ Îγ Í←!$ u‹ Ï9÷ρ r& öΝ ä.θ ä9Ï‰≈ yfã‹ Ï9 ( ÷β Î)uρ öΝ èδθßϑ çG÷èsÛ r& öΝ ä3 ¯Ρ Î) tβθ ä. Îô³ çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ 

 )121: األنعام(

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut 
nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang 
semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu 
membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah 
kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah 
menjadi orang-orang yang musyrik."19 (QS. al-An'a>m [6]: 121) 

 

Syaikh ‘Abdul H{ali>m Mah}mu>d –mantan Pemimpin Tertinggi al-

Azha>r– memahami kata "makan" dalam ayat ini sebagai larangan untuk 

melakukan aktifitas apa pun yang tidak disertai nama Allah. Hal ini 

dipahaminya bahwa makna kata "makan" di sini dalam arti luas yakni 

"segala bentuk aktifitas". Penggunaan kata tersebut seakan-akan 

menyatakan bahwa aktifitas membutuhkan kalori, dan kalori diperoleh 

melalui makanan.20   

                                                 
18M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'a>n: Tafsir Maud}u<'i> Atas Berbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan, 1999), hlm. 138.   
19Departemen Agama R.I, Al-Qur'a>n dan Terjemahnya, hlm. 208.  
20M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur'a>n, hlm. 138.  
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2. Pemilahan lafaz\ aklun 

Ayat-ayat yang memuat lafaz\ aklun dan berbagai bentuk derivasinya 

dalam al-Qur'a>n disebutkan sebanyak 106 ayat dan tersebar dalam 40 

surah.21 Untuk pemilahannya adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan bentuk  

Adapun untuk bentuk dan posisinya dapat terbagi dalam tujuh 

kelompok, yakni: 

1) Bentuk Fi'il Ma>d}i (kata kerja bentuk lampau) 

a) (أآل) : QS. al-Ma>'idah [5]: 3 

b) (فأآال) : QS. T{a>ha> [20]: 121 

c) (أآله) : QS. Yu>suf [12]: 14 dan 17 

d) (أآلوا) : QS. al-Ma>'idah [5]: 66 

2) Bentuk fi'il mud{a>ri' (kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau 

akan datang) 

a) (تأآل) :  

(1) QS. al-A'ra>f [7]: 73 

(2) QS. Hu>d [11]: 64 

(3) QS. Yu>suf [12]: 36 dan 41 

(4) QS. as-Sajdah [32]: 27 

(5) QS. Saba>' [34]: 14 

                                                 
21Jumlah bilangan yang sebenarnya terdapat dalam al-Qur'a>n adalah 109 kali. Namun 

hanya terdapat dalam 106 ayat saja. Hal ini dikarenakan terdapat 3 ayat dalam al-Qur'a>n yang 
memuat 2 kali perulangan bentuk lafaz\ aklun yang sama dalam satu redaksi ayatnya. Adapun 
ayat-ayat yang dimaksud yaitu QS. al-Baqarah [2]: 188, QS. an-Nisa>' [4]: 10, dan QS. an-Nu>r 
[24]: 61. Lebih lanjut lihat Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras, hlm. 35-36. 
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(6) QS. Muh{ammad [47]: 12 

b) (تأآله): QS. Ali ‘Imra>n [3]: 183 

c) (تأآلوا):  

(1) QS. al-Baqarah [2]: 188 

(2) QS. Ali ‘Imra>n [3]: 130 

(3) QS. an-Nisa>' [4]: 2 dan 29 

(4) QS. al-An'a>m [6]: 119 dan 121 

(5) QS. an-Nah}l [16]: 14 

(6) QS. an-Nu>r [24]: 61 

d) (تأآلون): 

(1) QS. Ali ‘Imra>n [3]: 49 

(2) QS. Yu>suf [12]: 47 

(3) QS. an-Nah{l [16]: 5 

(4) QS. al-Mu'minu>n [23]: 19, 21, dan 33 

(5) QS. Fat}i>r [35]: 12 

(6) QS. as}-S{a>fa>t [37]: 91 

(7) QS. al-Mu'min [40]: 79 

(8) QS. az-Zukhru>f [43]: 73 

(9) QS. az\-Z|a>riya>t [51]: 27 

(10) QS. al-Fajr [89]: 19 

e) (تأآلوها) : QS. an-Nisa>' [4]: 6 

f) (نأآل) : QS. al-Ma>’idah [5]: 113 
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g) (يأآل) : 

(1) QS. an-Nisa>' [4]: 6 

(2) QS. Yu>nus [10]: 24 

(3) QS. al-Mu'minu>n [23]: 33 

(4) QS. al-Furqa>n [25]: 7 dan 8 

(5) QS. al-H{ujura>t [49]: 12 

h) (يأآالن) : QS. al-Ma>’idah [5]: 75 

i) (يأآلن) : QS. Yu>suf [12]: 48 

j) (يأآله) :  

(1) QS. Yu>suf [12]: 13 

(2) QS. al-H{aq>qah [69]: 37 

k) (يأآلهن) : QS. Yu>suf [12]: 43 dan 46 

l) (يأآلوا) : 

(1) QS. al-H{ijr [15]: 3 

(2) QS. Ya>si>n [36]: 35 

m) (يأآلون):  

(1) QS. al-Baqarah [2]: 174 dan 275 

(2) QS. an-Nisa>' [4]: 10 

(3) QS. at-Taubah [9]: 34 

(4) QS. al-Anbiya>' [21]: 8 

(5) QS. al-Furqa>n [25]: 20 

(6) QS. Ya>si>n [36]: 33 dan 72 

(7) QS. Muh{ammad [47]: 12 
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3) Bentuk fi'il amr (kata kerja bentuk perintah) 

a) (آال ) : 

(1) QS. al-Baqarah [2]: 35 

(2) QS. al-A'ra>f [7]: 19 

b) (آلوا ) :  

(1) QS. al-Baqarah [2]: 57, 58, 60, 168, 172, dan 187 

(2) QS. al-Ma>’idah [5]: 4 dan 88 

(3) QS. al-An'a>m [6]: 118, 141, dan 142 

(4) QS. al-A'ra>f [7]: 31, 160, dan 161 

(5) QS. al-Anfa>l [8]: 69 

(6) QS. an-Nah}l [16]: 114 

(7) QS. T{a>ha> [20]: 54 dan 81 

(8) QS. al-H{aj [22]: 28 dan 36 

(9) QS. al-Mu'minu>n [23]: 51 

(10) QS. Saba>' [34]: 15  

(11) QS. at}-T{u>r [52]: 19 

(12) QS. al-Mulk [67]: 15 

(13) QS. al-H{a>qqah [69]: 24 

(14) QS. al-Mursala>t [77]: 43 dan 46 

c) (آلوه ) : QS. an-Nisa>' [4]: 4 

d) (آلى ) :  

(1) QS. an-Nah{l [16]: 69 

(2) QS. Marya>m [19]: 26  



 49

4) Bentuk ism fa>'il (pelaku/ subyek) 

a) (آآلون ) : 

(1) QS. as}-S{a>ffa>t [37]: 66 

(2) QS. al-Wa>qi’ah [56]: 52 

b) (لآلآلين ) : QS. al-Mu'minu>n [23]: 20 

c) (أآالون ) : QS. al-Ma>’idah [5]: 42 

5) Bentuk ism maf 'u>l (obyek) 

a) (مأآول) : QS. al-Fi>l [105]: 5 

6) Bentuk mas}dar (infinitif) 

a) (أآال ) : QS. al-Fajr [89]: 19 

b) (أآلهم) :  

(1) QS. an-Nisa>' [4]: 161 

(2) QS. al-Ma>'idah [5]: 62 dan 63 

7) Bentuk khusus yang berarti buah  

a) (أآل ) :  

(1) QS. al-Ra’d [13]: 4 

(2) QS. Saba>' [34]: 16 

b) (أآله ) : QS. al-An'a>m [6]: 141 

b) (أآلها ) :  

(1) QS. al-Baqarah [2]: 265 

(2) QS. ar-Ra'd [13]: 35 

(3) QS. Ibra>hi>m [14]: 25 

(4) QS. al-Kahfi> [18]: 33 
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b. Berdasarkan periode 

Dari 106 ayat di atas, 63 di antaranya termasuk ayat-ayat 

Makiyyah22 yang berada dalam 19 surat,  sedang sisanya yang termasuk 

pada ayat-ayat Mada>niyyah berjumlah 43 ayat23  yang berada dalam 13 

surat. Adapun rincian dari ayat-ayat tersebut yaitu: 

1) Ayat-ayat Makiyyah 

a) QS. al-An’a>m [6]: 118, 119, 121, dan 142 

b) QS. al-A’ra>f [7]: 19, 31, 73, 160, dan 161 

c) QS. Yu>nus [10]: 24 

d) QS. H{u>d [11]: 64 

e) QS. Yu>suf [12]: 13, 14, 17, 36, 41, 43, 46, 47, dan 48 

f) QS. Ibra>hi>m [14]: 25 

g) QS. al-H{ijr [15]: 3 

h) QS. an-Nah{l [16]: 14, 69, dan 114 

i) QS. al-Kahfi [18]: 33 

j) QS. Marya>m [19]: 26 

k) QS. T{a>ha> [20]: 54, 81, dan 121  

l) QS. al-Anbiya>’ [21]: 8 

m) QS. al-Mu’minu>n [23]: 19, 20, 21, 33, dan 51 

                                                 
22Dari jumlah ini terdapat 1 buah ayat yang dalam satu redaksi ayatnya menyebutkan 

secara ganda bentuk lafaz\ aklun atau derivasinya. Adapun ayat yang dimaksud yaitu QS. al-
Mu’minu>n [23]: 33. Bentuk lafaz\ aklun yang dikandungnya adalah (تأآلون ) dan (يأآل). Lihat Ibid.. 

23Berdasarkan jumlah ini juga terdapat 3 buah ayat yang dalam satu redaksi ayatnya 
menyebutkan secara ganda bentuk lafaz\ aklun  atau derivasinya. Adapun ayat yang dimaksud 
yaitu QS. an-Nisa>’ [4]: 6 berisi lafaz\ ( ا وا ) \QS. al-An’a>m [6]: 141 berisi lafaz ,( يأآل ) dan ( تأآلوه  (آل
dan (أآله ), dan QS. Muh{ammad [47]: 12 yang berisi lafaz\ ( تأآل ) dan (يأآلون). Lihat Ibid.. 
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n) QS. al-Furqa>n [25]: 7, 8, dan 20  

o) QS. as-Sajdah [32]: 27 

p) QS. Saba>’ [34]: 14, 15, dan 16 

q) QS. Fat}i>r [35]: 12 

r) QS. Ya>si>n [36]: 33, 35, dan 72  

s) QS. as}-S{a>ffa>t [37]: 66 dan 91  

2) Ayat-ayat Mada>niyyah 

a) QS. al-Baqarah [2]: 35, 57, 58, 60, 168, 172, 174, 187, 188, 265, 

dan 275 

b) QS. Ali ‘Imra>n [3]: 49, 130, dan 183  

c) QS. an-Nisa>’ [4]: 2, 4, 6, 10, 29, dan 161  

d) QS. al-Ma>’idah [5]: 3, 4, 42, 62, 63, 66, 75, 88, dan 113 

e) QS. al-An’a>m [6]: 141 

f) QS. al-Anfa>l [8]: 69 

g) QS. at-Taubah [9]: 34 

h) QS. ar-Ra’d [13]: 4 dan 35 

i) QS. an-Nah}l [16]: 5 

j) QS. al-H{ajj [22]: 28 dan 36 

k) QS. an-Nu>r [24]:61 

l) QS. Muh}ammad [47]: 12 

m) QS. al-H{ujura>t [49]: 12 
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B. Lafaz\ T}a’am 

1. Pengertian lafaz\ t}a’am 

Secara etimologis term berikutnya yang digunakan oleh al-Qur’a>n 

untuk mengungkapkan makanan adalah lafaz\ t}a’a>m (ام -Kamus al .(طع

Munjid mengartikan t}a’a>m  sebagai الشيئ  ذاق  (mencicipi sesuatu).24 Selain 

itu pula menurut sumber yang lain menyebutkan bahwa arti lafaz\ t}a’a>m 

adalah  ا  آل ال  ذاق أو يؤآل  م مث  (segala sesuatu yang dimakan atau mencicipi 

sesuatu yang sejenisnya).25 

Sedangkan secara terminologis, Quraish Shihab berpendapat bahwa 

lafaz\ t}a’a>m dalam bahasa al-Qur'a>n bermakna segala sesuatu yang dimakan 

atau dicicipi. Oleh karena itu, beliau pun menambahkan bahwa "minuman" 

juga termasuk dalam pengertian ini. Hal ini ia contohkan misalnya dalam 

QS. al-Baqarah [2]: 249, dimana dalam hal ini menggunakan kata syariba 

(minum) dan yat}'am (makan) untuk satu objek yang sama berkaitan dengan 

air minum.26 

2. Pemilahan bentuk lafaz\ t{a’am 

Ayat-ayat yang memuat lafaz\ t}a'am dan berbagai bentuk derivasinya 

dalam al-Qur'a>n disebutkan sebanyak 48 kali dan tersebar dalam 26 surah.27 

Adapun bentuk dan posisinya dapat terbagi dalam enam kelompok, yakni: 

                                                 
24Louis Ma’luf, Qa>mu>s al-Munjid,  hlm. 466.   
25Jama>luddi>n Muh}ammad bin Mukarram Ibn Manz}u>r al-Afri>qi> al-Mis}ri>, Lisan al-"Arab, 

hlm. 363.    
26Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras, hlm. 137.  
27Ibid., hlm. 425-426. 
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a. Berdasarkan bentuk 

Adapun untuk bentuk dan posisinya dapat terbagi dalam enam 

kelompok, yakni: 

1) Bentuk fi'il ma>d{i (kata kerja bentuk lampau) 

a) (طعمتم) : QS. al-Ah{za>b [33]: 53 

b) (طعموا) : QS. al-Ma>’idah [5]: 93 

d) (استطعما): QS. al-Kahfi [18]: 77 

e) (إطعام) :  

(1) QS. al-Ma>’idah [5]: 89 

(2) QS. al-Muja>dilah [58]: 4 

(3) QS. al-Balad [90]: 14      

2) Bentuk fi'il mud{a>ri' (kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau 

akan datang) 

a) (يطعمه) : 

(1) QS. al-Baqarah [2]: 249 

(2) QS. al-An'a>m [6]: 145 

b) (يطعمها) : QS. al-An'a>m [6]: 138 

c) (أطعمه) : QS. Ya>si>n [36]: 47 

d) (أطعمهم) : QS. Quraisy [106]: 4 

e) (تطعمون) : QS. al-Ma>’idah [5]: 89 
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f) (نطعم) :  

(1) QS. Ya>si>n [36]: 47 

(2) QS. al-Muddas\s\ir [74]: 44 

e) (نطعمكم) : QS. al-Insa>n [76]: 49 

f) (يطعم) : QS. al-An'a>m [6]: 1428  

g) (يطعمنى) : QS. asy-Syu'ara>’ [26]: 79 

h) (يطعمون) : 

(1) QS. al-Insa>n [76]: 8 

(2) QS. az\-Z|a>riya>t [51]: 57 

3) Bentuk Fi'il Amr (kata kerja bentuk perintah) 

a) (أطعموا) : QS. al-H{ajj [22]: 28 dan 36 

4) Bentuk Ism Fa>'il (pelaku/subyek) 

a) (طاعم) : QS. al-An'a>m [6]: 145  

5) Bentuk Mas}dar (infinitif) 

a) (طعام) : 

(1) QS. al-Baqarah [2]: 61 dan 184 

(2) QS. Ali ‘Imra>n [3]: 93 

(3) QS. al-Ma>’idah [5]: 5, 75, dan 95 

(4) QS. Yu>suf [12]: 37 

(5) QS. al-Anbiya>' [21]: 8 

                                                 
28Dalam ayat ini terdapat 2 buah bentuk kata  م  .yang tersebut secara bergantian  يطع

Masing-masing dalam bentuk aktif dan pasif.   
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(6) QS. al-Furqa>n [25]: 7 dan 20 

(7) QS. al-Ah{za>b [33]: 53 

(8) QS. ad-Dukha>n [44]: 44 

(9) QS. al-H{a>qqah [69]: 34 dan 36 

(10) QS. al-Insa>n [76]: 8 

(11) QS. al-Ga>syiyah [88]: 6 

(12) QS. al-Fajr [89]: 18 

(13) QS. al-Ma>'u>n [107]: 3 

b) (طعاما) :   

(1) QS. al-Kahfi> [18]: 19 

(2) QS. al-Muzzammil [73]: 13 

c) (طعامكا) : QS. al-Baqarah [2]: 259 

d) (طعامكم) : QS. al-Ma>’idah [5]: 5 

e) (طعامه) : 

QS. al-Ma>’idah [5]: 96 

QS. 'Abasa> [80]: 24 

6) Bentuk khusus yang berarti rasa 

a) (طعمه) : QS. Muh}ammad [47]: 15   
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b. Berdasarkan periode 

Jika uraian di atas dicermati lebih lanjut, maka dari jumlah 48 ayat 

tersebut – berdasarkan periodenya – terdiri dari 26 ayat Makkiyah 29 

yang tersebar dalam 18 surat dan 22 ayat Mada>niyyah 30 yang tersebar 

dalam 8 surat. Adapun rincian dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1) Ayat-ayat Makkiyah 

a) QS. al-An’a>m [6]: 14, 138, dan 145 

b) QS. Yu>suf [12]: 37 

c) QS. al-Kahfi [18]: 19 dan 77 

d) QS. al-Anbiya>’ [21]: 8 

e) QS. al-Furqa>n [25]: 7 dan 20 

f) QS. asy-Syu’ara>’ [26]: 79 

g) QS. Ya>si>n [36]: 47 

h) QS. ad-Dukha>n [44]: 44 

i) QS. az\-Z|a>riya>t [51]: 57  

j) QS. al-H{a>qqah [69]: 34 dan 36 

k) QS. al-Muzzammil [73]: 13 

                                                 
29Dari jumlah ini terdapat 3 buah ayat yang dalam satu redaksi ayatnya menyebutkan 

secara ganda bentuk lafaz\ t}a’a>m atau derivasinya. Adapun ayat yang dimaksud yaitu QS. al-
An’a>m [6]: 14 yang mengandung bentuk lafaz\ (يطعم) dan ( م  \QS. al-An’a>m [6]: 145 berisi lafaz ,(يطع
ه ) ه ) \serta QS. Ya>si>n [36]: 47 yang berisi lafaz ,(طاعم ) dan (يطعم م ) dan (أطعم  Lebih lanjut lihat .(نطع
Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mu’jam al-Mufahras, hlm. 425.  

30Adapun untuk kategori ini, ayat yang dalam satu redaksinya menyebutkan secara ganda 
bentuk lafaz\ t}a’a>m atau derivasinya berjumlah 4 buah ayat yakni QS. al-Ma>’idah [5]: 5 yang 
berisi lafaz\ ( ام امكم ) dan (طع ) \QS. al-Ma>’idah [5]: 89 berisi lafaz ,(طع امإطع  ) dan ( تطعمون), QS. al-
Ah{za>b [33]: 53 berisi lafaz\ ( تم ام ) dan (طعم  (يطعمون ) \dan QS. al-Insa>n [76]: 8 yang berisi lafaz ,(طع
dan (طعام). Lihat Ibid., hlm. 426.      
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l) QS. al-Muddas\s\ir [74]: 44 

m) QS. ‘Abasa> [80]: 24 

n) QS. al-Ga>syiyah [88]: 6 

o) QS. al-Fajr [89]: 18 

p) QS. al-Balad [90]: 14 

q) QS. Quraisy [106]: 4 

r) QS. al-Ma>’u>n [107]: 3 

2) Ayat-ayat Mada>niyyah 

a) QS. al-Baqarah [2]: 61, 184, 249, dan 259 

b) QS. Ali ‘Imra>n [3]: 93 

c) QS. al-Ma>’idah [5]: 5, 75, 89, 93, 95, dan 96 

d) QS. al-H{ajj [22]: 28 dan 36 

e) QS. al-Ah{za>b [33]: 53  

f) QS. Muh}ammad [47]: 15 

g) QS. al-Muja>dilah [58]: 4 

h) QS. al-Insa>n [76]: 8 dan 9 

C. Klasifikasi dan Konklusi Makna Lafaz\ Aklun dan T}a’am dalam al-Qur'a>n 

Menurut Lexy J. Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian 

Kualitatif menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan analisis data yang 

bersifat kualitatif adalah upaya yang bekerja dengan data-data, kemudian 

mengorganisasikannya untuk selanjutnya dipilah-pilah menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, lalu mencari dan menemukan pola untuk 
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dapat menemukan hal-hal yang bersifat penting dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.31 

Di pihak lain, Moleong juga menambahkan melalui teori yang dikutip 

dari Seiddel berupa urutan prosesnya berjalan sebagai berikut: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, karena dengan hal demikian 

dapat memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, 

3. Berpikir, dengan maksud untuk membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, lalu mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, serta 

membuat temuan-temuan umum.32 

Selanjutnya menurut Janice McDrury dalam karyanya Collaborative 

Group Analysis of Data (1999), adapun tahapan analisis data kualitatif adalah 

sebagai berikut: 

1. Membaca/mempelajari data untuk kemudian menandai kata-kata kunci dan 

gagasan yang ada dalam data, 

2. Mempelajari kata-kata kunci itu, supaya dapat menemukan tema-tema yang 

berasal dari data, 

3. Menuliskan ‘model’ yang nantinya ditemukan, 

4. Koding terhadap hal-hal yang telah dilakukan.33 

                                                 
31Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 

2006), hlm. 248. 
32Ibid.  
33Ibid.  
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Kemudian, adapun langkah urgen yang harus ditempuh setelah data-data 

yang ada terkumpul berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas 

adalah melakukan proses penyusunan satuan dan kategorisasi.34  

Berikut akan disajikan kategorisasi atau bentuk klasifikasi lafaz\ aklun 

dan t}a’a>m –yang terdapat di dalam al-Qur’a>n– yang dilakukan berdasarkan 

uraian yang telah dijabarkan di atas. 

1. Klasifikasi lafaz\ aklun 

Lafaz\ aklun dalam mengklasifikasikannya disajikan dalam dua 

bagian yakni pertama, berdasarkan morfologi35 dan kedua, berdasarkan 

tema ayat-ayatnya.  

Klasifikasi berdasarkan bentuk morfologi kata telah dijelaskan 

dalam uraian sebelumnya. Dalam uraian ini hanya dirangkum berdasarkan 

proporsi masing-masing bentuk morfologi kata yang digambarkan dalam 

bentuk diagram prosentase. 

 

 

 

 

 

 
                                                 

34Untuk proses ini Moleong menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 
proses kategorisasi. Metode yang digunakannya berdasarkan atas metode analisis komparatif. 
Untuk langkah-langkahnya secara detail lebih lanjut lihat Ibid., hlm. 252-257.   

35 Cabang linguistik yang membicarakan tata bentuk kata dengan perubahan-perubahan 
yang ada. Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: 
Penerbit Arkola, t.th.), hlm. 485.   
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Klasifikasi Lafadz Aklun berdasarkan Morfologi

7 ayat (6,6%)

5 ayat (4,7%)

1 ayat (0,9%)

4 ayat (3,8%)
4 ayat (3,8%)

2 ayat (30,2%)

53 ayat (50%)

Fi'il Madhi Fi'il Mudhari' Fi'il Amr Isim Fail
Masdar Isim Maf'ul Khusus Buah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa secara 

dominan lafaz\ aklun didominasi oleh bentuk fi'il mud{a>ri' (kata kerja yang 

menunjukkan arti sekarang atau akan datang) dengan prosentase 

sebanyak 50%. Kemudian urutan kedua oleh bentuk fi'il amr (kata kerja 

bentuk perintah) sebanyak 30,2%. Urutan ketiga oleh bentuk khusus 

yaitu ل  yang berarti buah dengan prosentase sebanyak 6,6%. Baru أآ

kemudian di posisi keempat ditempati oleh bentuk fi'il ma>d{i (kata kerja 

bentuk lampau) dengan perolehan sebanyak 4,7%. Posisi keempat 

ditempati bersama-sama oleh bentuk ism fa>'il (pelaku/subyek) dan bentuk 

ism masdar (infinitif) dimana masing-masing dari kedua bentuk tersebut 

sama-sama memperoleh prosentase sebanyak 3,8%. Sedangkan untuk 

posisi terakhir ditempati oleh bentuk ism maf 'u>l (obyek) dengan 
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perolehan prosentase sebanyak 0,9%. Sedangkan klasifikasi berdasarkan 

tema ayat-ayatnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

        Klasifikasi Lafaz\ 
Aklun Berdasarkan Tema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klasifikasi lafaz\ t{a’am 

Sama halnya dengan lafaz\ aklun, untuk lafaz\ t}a’a>m  juga 

diklasifikasikan dalam dua kriteria. Pertama, berdasarkan morfologi dan 

kedua, berdasarkan tema ayat-ayatnya. Hal ini sebagaimana tampak 

dalam gambar berikut ini. 
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Klasifikasi Lafadz Tha'am berdasarkan Morfologi

2 ayat (4,3%)
1 ayat (2,1%)

24 ayat (51,1%)

1 ayat (2,1%)

6 ayat (12,8%)

13 ayat (27,7%)

Fi'il Madhi Fi'il Mudhari' Fi'il Amr
Isim Fail Masdar Khusus Rasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa bentuk Ism mas}dar 

(infinitif) merupakan jumlah yang dominan dalam perbandingan 

prosentase di atas dengan jumlah sebanyak 51,1%. Baru kemudian di 

urutan yang kedua ditempati oleh bentuk fi'il mud{a>ri' (kata kerja yang 

menunjukkan arti sekarang atau akan datang) dengan prosentase 

sebanyak 27,7%. Posisi ketiga berupa bentuk fi'il ma>d{i (kata kerja bentuk 

lampau) dengan perolehan sebanyak 12,8%. Selanjutnya urutan keempat 

ditempati oleh bentuk fi'il amr (kata kerja bentuk perintah) sebanyak 

4,3%. Sedangkan untuk posisi atau urutan terakhir ditempati bersama-

sama oleh bentuk ism fa>'il (pelaku/subyek) dan bentuk khusus yaitu  م  طع

yang berarti rasa dengan prosentase sebanyak 2,1%.  
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Sedangkan klasifikasi berdasarkan tema ayat-ayatnya dapat 

dilihat dalam bagan berikut ini: 

Klasifikasi Lafaz \ T\a’am Berdasarkan Tema 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

3. Konklusi 

Berdasarkan deskripsi data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar lafaz\ aklun yang terdapat di dalam al-Qur'a>n berupa bentuk fi’il (kata 

kerja). Hal ini menunjukkan bahwa lafaz\ aklun dalam al-Qur'a>n 

mengindikasikan adanya suatu proses kegiatan pengkonsumsian. Namun 
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sikap ini tidak hanya sekedar dimaknai berupa aktifitas yang berhubungan 

dengan proses konsumsi belaka bahkan lebih dari itu yaitu yang berupa 

aktifitas secara umum. Hal ini dapat dilihat dari bagan klasifikasi lafaz\ 

aklun kedua yang disusun berdasarkan tema-tema yang terdapat dalam al-

Qur'a>n. Karena berdasarkan keterangan yang didapat dari bagan tersebut 

membuktikan bahwa lafaz\ aklun juga dipakai untuk proses 

pengkonsumsian benda-benda non makanan yang tidak lazim dikonsumsi 

oleh manusia (secara literal) yaitu seperti harta, rezeki, dan lain sebagainya. 

Sehingga secara general lafaz\ aklun disini dapat dimaknai mengambil atau 

memperoleh (تناول).36   

Menyikapi makna lafaz\ aklun yang dipaparkan demikian di atas, 

maka sudah menjadi konsekuensi logis apabila dalam bagan yang kedua 

juga ditemukan beberapa tema yang membahas tentang aspek hukum 

sebagai perihal yang termasuk dalam ruang lingkup seputar kegiatan proses 

konsumsi. Sehingga unsur-unsur yang terdapat di dalam proses konsumsi 

tersebut juga dapat dikategorikan sebagai jenis-jenis makanan. Baik itu 

yang dikonsumsi oleh manusia, hewan, ataupun makhluk hidup lain yang 

membutuhkannya.   

Berbeda halnya dengan lafaz\ t}a’a>m, lafaz\ ini sebagian besar 

prosentasenya merupakan bentuk ism (kata benda). Sehingga lebih 

menunjukkan pada bentuk hakikat makanan itu sendiri dalam arti secara 

                                                 
36Hal ini dapat disimak kembali pada Ah}mad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir  

(Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997), hlm. 35. Bandingkan juga definisinya dengan yang terdapat 
dalam Louis Ma’luf, Qa>mu>s al-Munjid, hlm. 15.   
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literal dibandingkan dengan lafaz\ aklun sebagaimana keterangan yang telah 

dijelaskan di atas. Tetapi untuk klasifikasi yang disusun berdasarkan tema-

temanya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa tema yang tidak jauh 

berbeda dengan klasifikasi lafaz\ aklun. Namun jumlah tema-tema lafaz\ 

t}a’a>m  tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan lafaz\ aklun 

yang lebih kompleks tema-temanya.  

Lafaz\ aklun dan t}a’a>m  dalam beberapa ayat di al-Qur’a>n ternyata 

mengalami hubungan dialektis antar kedua lafaz\ tersebut. Ini terbukti dari 

beberapa ayat al-Qur’a>n terdapat ayat-ayat yang menyebutkan secara 

berurutan kedua lafaz\ itu dalam satu ayat. Adapun ayat-ayat tersebut yaitu 

QS. al-Ma>'idah [5]: 75; QS. al-Anbiya>’ [21]: 8; QS. al-H{ajj [22]: 28 dan 36; 

terakhir QS. al-Furqa>n [25]: 7 dan 20. Semua berjumlah 6 ayat yang 

tersebar dalam 4 surah dalam al-Qur’a>n. Jika ayat-ayat tersebut diamati 

secara seksama, dapat ditemukan bahwa bentuk dialektika tersebut terdiri 

atas unsur fi’il (kata kerja) dan ism (kata benda). Secara spesifik lagi dapat 

disebutkan bahwa dialektika tersebut menunjukkan susunan predikat dan 

objek dalam sebuah kalimat dimana lafaz\ aklun berperan sebagai 

predikatnya dan lafaz\ t}a’a>m  sebagai objeknya.     
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BAB IV 

PENAFSIRAN MAKANAN DALAM TAFSI<R JA<MI' AL-BAYA<N 'AN 

TA'WI<L 'AY< AL-QUR’A>N  DAN TAFSI<R ASY-SYA'RA<WI<  

 

Kehadiran Tafsi<r Ja>mi' al-Baya<n 'an Ta'wi<l al-Qur’a>n dan Tafsi>r asy-

Sya'ra>wi> serta tafsir-tafsir lainnya yang dikenal memberikan indikasi yang sangat 

kuat betapa “terbukanya” al-Qur’a>n bagi upaya penafsiran dan pemikiran hasil 

konstruksi manusia. Namun demikian, suatu tafsi>r akan mencerminkan 

keterbatasan kemampuan penafsirannya dan sekaligus tidak terlepas dari 

subyektifitas dirinya sendiri, bahkan yang lebih tepat adalah pandangan 

intersubyektif, ketika seseorang menafsirkan sebuah ayat, dalam benaknya juga 

hadir sekian subyek yang dijadikan rujukannya.1 Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika ayat yang sama akan ditafsiri berbeda-beda antara mufassir 

satu dengan lainnya. 

Penafsiran at}-T{abari> dan asy-Sya'ra>wi> terhadap konsep makanan akan 

dirujukkan langsung kepada kitab Tafsi<r Jami' al-Baya<n 'an Ta'wi<l al-Qur’a>n dan 

Tafsi>r asy-Sya'ra>wi> sendiri.  

A. Penafsiran Ayat-Ayat Makanan menurut at}-T{abari> dan asy-Sya'ra>wi> 

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang konsep makanan, tidak lepas dari 

kolerasi ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya, 

sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang makanan itu sendiri. 

Berdasarkan dialektika antara lafaz\ aklun dan t}a’a>m dalam al-Qur’a>n, maka 

                                                 
1Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik (Jakarta: 

Paramadina, 1996), hlm. 141. 
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penulis mengklasifikasikan beberapa point yang mampu disarikan dari kitab 

Tafsi<r Jami' al-Baya<n 'an Ta'wi<l al-Qur’a>n dan Tafsi>r asy-Sya'ra>wi>, 

sebagaimana penjelasannya dijabarkan sebagai berikut. 

1. Seruan  

Islam memiliki aturan yang sangat komprehensif terkait dengan hal 

makanan. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk makan dan minum. 

Pedoman dalam hal ini sangatlah jelas, seperti dalam firman Allah SWT: 

$yγ •ƒr'¯≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè=ä. $ £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜ äz Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# 4 

… çµ ¯ΡÎ) öΝ ä3 s9 Aρ ß‰ tã î⎦⎫Î7 •Β ∩⊇∉∇∪   

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 
di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan, 
karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu” 
(QS Al Baqarah, 2:168) 

Hala<la<n t}ayyiba<n di sini maksudnya adalah meliputi: jenis makanan, 

cara memperolah, proses mengkonsumsi, tujuan mengkonsumsi. Maka dari 

itu seorang mukmin yang komitmen dengan keislamannya, termasuk 

masalah makanan, akan mendapatkan pahala kenikmatan makan makanan 

terenak di surga. Bahkan Allah SWT yang memerintahkan mereka untuk 

makan dan minum. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman:  

(#θè= ä. (#θç/uõ° $# uρ $ O↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è=yϑ ÷ès? ∩⊇®∪   

"Dikatakan kepada mereka: “Makan dan minumlah dengan enak 
sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan” (At-Tur, 52:19) 
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Hal ini pun berkaitan dengan lafaz t}a’a>m pada Surat 'Abasa [80]: 24, 

berikut: 

Ì ÝàΖu‹ ù= sù ß⎯≈|¡ΡM} $# 4’n< Î) ÿ⎯ Ïµ ÏΒ$yèsÛ   

"Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya". 

Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r at}-T{abari> dalam tafsirnya Ja>mi' al-

Baya>n an Ta'wil Ay> al-Qur'a>n, menafsirkan tentang konsep makanan 

berangkat dari permasalahan sumber dan jenis makanan, cara memperolah, 

proses mengkonsumsi, tujuan mengkonsumsi, sebagaimana yang terdapat 

dalam ayat berikut ini  

$ yϑ ¯ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο 4θu‹ ysø9$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# >™!$ yϑ x. çµ≈uΖ ø9t“Ρ r& z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# xÝ n=tG÷z $$ sù ⎯Ïµ Î/ ßN$t6tΡ 

ÇÚö‘ F{$# $ £ϑ ÏΒ ã≅ä.ù'tƒ â¨$ ¨Ζ9$# ÞΟ≈ yè÷Ρ F{$#uρ #© ¨L ym !#sŒÎ) ÏNx‹ s{ r& ÞÚö‘ F{$# $ yγ sùã÷z ã— 

ôMoΨ−ƒ¨—$#uρ  ∅sß uρ !$yγ è= ÷δ r& öΝ åκ̈Ξr& šχρ â‘ Ï‰≈s% !$ pκö n=tæ !$ yγ9 s? r& $tΡ âö∆r& ¸ξø‹ s9 ÷ρ r& # Y‘$ pκtΞ 

$yγ≈uΖ ù= yè yfsù #Y‰Š ÅÁym βr( x. öΝ ©9 š∅øós? Ä§ øΒ F{$$ Î/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ã≅Å_Á x çΡ ÏM≈tƒFψ $# 5Θöθs) Ï9 

tβρ ã¤6x tGtƒ ∩⊄⊆∪   

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air 
(hujan) yang kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan 
suburnya Karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang 
dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah 
Sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan 
pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya, tiba-
tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu 
kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah 
disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah 
kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (kami) kepada orang-orang 
berfikir (QS. 10: 24). 
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At}-T{abari> menafsirkan “di antaranya ada yang di makan manusia” 

seperti gandum, jewawut,2 semua biji-bijian tanah, sayur-mayur, dan buah-

buahan. Dan rerumputan yang dimakan oleh binatang ternak dan hewan-

hewan.3  

At}-T{abari> menafsirkan makanan adalah bahan, biasanya berasal dari 

hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan 

tenaga. Makanan yang dibutuh manusia biasanya dibuat melalui bertani atau 

berkebun yang meliputi sumber hewan dan tumbuhan. Makanan yang biasa 

dikonsumsi oleh manusia, yaitu berasal sumber tumbuhan dan sumber 

hewan. 

Hal ini terlihat penafsirannya dalam ayat yang lain yaitu: 

ÏΘöθs)≈tƒuρ ⎯ Íν É‹≈yδ èπ s%$ tΡ «! $# öΝ à6s9 Zπ tƒ#u™ $ yδρ â‘ x‹ sù ö≅ à2ù's? þ’Îû ÇÚö‘ r& «!$# Ÿωuρ 

$ yδθ ¡ yϑ s? &™þθÝ¡Î0 ö/ä. x‹ è{ ù'u‹ sù Ò># x‹ tã Ò=ƒÌs% ∩∉⊆∪   

"Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat (yang 
menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di 
bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan 
apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang 
dekat."(Hu>d (11): 64) 

 

At}-T{abari>: “Sebab itu biarkanlah ia makan di bumi Allah” Sebab 

rizki dan bahan makanannya bukan berasal dari kalian.4 

                                                 
2Gandum yang tumbuh dengan cara direndam dalam air. Lihat Kamus al-‘Ashri, hlm. 

1137.  
3Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r at-T{abari>, Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l Ay> al-Qur'a>n, 

(Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1995), XI: 133-134.  
4Ibid., XII: 83.   
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Sementara menurut asy-Sya'ra>wi> mengatakan bahwasanya manusia 

dapat melangsungkan hidupnya dengan bernafas, makan, dan minum. 

Makanan dibutuhkan oleh manusia untuk dapat memberikan kekuatan 

kepadanya dalam menghadapi kehidupan (demi bertahan hidup). Namun 

manusia menyukai makanan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan 

kekuatan saja, bahkan untuk mencari kesenangan dan kenikmatan juga. 

Maka Allah swt. berfirman dalam Surat Hu>d (11): 64 yakni makan dengan 

mudah tanpa kesulitan makanan yang halal dan baik tanpa ada 

pengharaman terhadapnya dan tidak pula ada larangan untuk 

memakannya.5 

Kemudian dalam Tafsi>r asy-Sya'ra>wi> juga disebutkan bahwa setiap 

tanaman mengambil lewat akar-akarnya seperti cairan yang terdiri dari 

unsur-unsur air dan sari-sari makanan yang lazim untuk kebutuhan buah 

berupa zat warna dan rasa yang berbeda-beda. Karena setiap tanaman 

hanya menyerap zat-zat yang hanya dibutuhkannya saja dari tanah. Oleh 

karena itu, maka setiap tanaman menghasilkan buah yang berbeda dan 

tidak serupa bahkan dalam satu pohon saja juga saling berbeda antara buah 

yang satu dengan yang lainnya.6   

Buah merupakan sesuatu yang dapat dikonsumsi saat ini maupun di 

saat-saat mendatang. Baik itu sebagai makanan selingan maupun dijadikan 

                                                 
5 Dikutip dari Qamus al-Qawim, hlm. 220. Muh}ammad Mutawalli> Asy-Sya’ra>wi >, Tafsi>r 

asy-Sya’ra>wi> (Mesir: Akhbar al-Yaum, 1991), jilid 11, hlm. 6980.     
6Muh}ammad Mutawalli> Asy-Sya’ra>wi >, Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>, XII: 7202-7203.  
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sebagai makanan penutup (desert) setelah menyantap hidangan pokok.7 

Mengenai buah penulis berkesimpulan bahwa rezeki Allah swt. untuk buah 

yaitu buah yang manis. Sedangkan azab Allah swt. untuk buah yaitu buah 

yang pahit, buah pohon Atsl (sejenis cemara), dan buah pohon Sidr (pohon 

bidara). 

Setelah Allah swt. menciptakan Adam dan memerintahkan para 

Malaikat untuk bersujud kepadanya serta ingkarnya Iblis terhadap perintah 

tersebut, Allah swt. menurunkan dan mengasingkan Adam ke bumi. Akan 

tetapi sebelum menurunkan dan mengasingkannya, Allah swt. sebelumnya 

telah memberikan Adam pengetahuan dan mendidiknya tentang seluk beluk 

dan tata cara hidup sebagaimana yang biasa dilakukan oleh manusia di 

bumi serta cara untuk menghindari rayuan sesat Iblis. Dalam uraian ayat ini 

asy-Sya'ra>wi>  juga menjelaskan bahwa sebenarnya surga yang ditempati 

oleh Adam dan Hawa bukanlah surga yang dijanjikan oleh Allah swt. 

sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an bagi mereka yang berbuat 

kebaikan di dunia. Namun, surga tersebut adalah surga berupa tempat 

pelatihan/pendidikan.8 

Asy-Sya'ra>wi> juga menjelaskan perbedaan lafaz\ tertsebut karena 

makhluk yang ada di surga tersebut –misalnya pohon-pohonnya– 

merupakan misteri yang tidak pernah terungkap seluk beluknya dan tidak 
                                                 

7Ibid., XII: 7208.  
8 Dalam hal ini Asy-Sya'ra>wi menggunakan dua buah istilah yang berbeda untuk masing-

masing kategori surga tersebut. Pertama (جنة) adalah surga di akhirat kelak yang dijanjikan oleh 
Allah swt. sebagai bentuk balasan untuk manusia yang berbuat kebaikan selama hidup di dunia. 
Kedua, (جنة) yaitu surga yang menjadi tempat untuk melatih dan mendidik Adam. Lihat 
Muh}ammad Mutawalli> Asy-Sya’ra>wi >, Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>, I: 258.    
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seorang pun manusia yang telah melihatnya. Dan di pohon-pohon tersebut 

terdapat buah-buahan yang tiada pernah berhenti tumbuh dan juga tidak 

membutuhkan waktu untuk matang. Uraian ini sejalan dengan firman Allah 

swt. dalam QS. Al-Qalam [64]: 18. Berbeda halnya dengan kebun di bumi 

yang tidak dapat disangsikan lagi bentuk fisiknya. Di mana Allah swt. telah 

memerintahkan untuk dapat dimanfaatkan buahnya khususnya bagi kaum 

fakir, miskin, dan yatim sebagai bentuk sadaqah. Sebagaimana kalam Allah 

swt. dalam al-Qur’an QS. Al-Kahfi [18]: 32. Ini merupakan bentuk 

konsekuensi sebagai ungkapan rasa syukur terhadap segala nikmat yang 

telah dianugerahkan oleh-Nya. Barangsiapa yang mengingkari dan kufur 

terhadap-Nya, maka akan mendapatkan balasan dan perhitungan yang 

setimpal sebagaimana kisah yang termaktub dalam al-Qur’an QS. Saba’ 

[34]: 15-17 tentang kaum Saba’.9 

Berdasarkan penjelasan di atas asy-Sya’rawi menyimpulkan bahwa 

surga yang didiami oleh Adam bukan merupakan surga yang dibayangkan 

manusia  melainkan surga dalam pelatihan dan pelajaran. Sehingga dapat 

disimpulkan juga bahwa Iblis tidaklah masuk kembali ke dalam surga (جنة) 

setelah Allah swt. mengusirnya dari sana. Adapun Iblis merayu Adam 

bertempat di surga. Maka Allah swt. tidaklah menyatakan bahwa Adam 

telah melakukan maksiat kepada-Nya, namun Dia hanya mengeluarkan 

manusia dari surga sesuai dengan kalam-Nya. Jadi Adam merupakan 

makhluk yang bertugas sebagai khalifah di bumi dan barangsiapa dari anak 

                                                 
9Ibid., hlm. 259.  
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cucu Adam yang melakukan kebaikan selama hidupnya maka Allah swt. 

akan memasukkannya ke dalam surga di akhirat kelak yang penuh dengan 

kenikmatan abadi. Sehingga hal itulah yang melatarbelakangi pernyataan 

ayat.10  

$yγ •ƒr'¯≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè=ä. $ £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜ äz Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# 4 

çµ ¯ΡÎ) öΝ ä3 s9 Aρ ß‰tã î⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∉∇∪    

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu (QS Al Baqarah (2): 168) 

 
Seruan Allah kepada manusia agar menikmati makanan yang baik-

baik dalam kehidupannya serta menjauhi segala makanan yang jelek dan 

menjijikkan. Seruan agar menjauhi makanan yang jelek ini sebagai 

peringatan bahwa seruan kepada hal-hal yang jelek termasuk makanan 

adalah seruan setan. Allah juga mengingatkan kepada manusia agar jangan 

bertaklid dalam masalah aqidah tanpa petunjuk dari Allah, dan 

mengungkapakn keaiban orang-orang yang menyeru selain kepada Allah, 

padahal yang diseru ini tidak berakal dan tidak bisa mendengar. 

Ditegaskan oleh at}-T{abari> bahwa pada ayat al-Qur'an di atas bahwa 

Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, Dia-lah Pencipta alam semesta ini; 

siapa saja yang mengambil Tuhan selain Allah, maka dia akan mendapat 

balasan yang setimpal. Kemudian ayat berikut ini menjelaskan bahwa Allah 

adalah pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk yang ada di dunia ini, 

                                                 
10Ibid., hlm. 260.  
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sekaligus Allah menerangkamn mana makanan yang halal dan mana yang 

haram. Keterangan seperti ini adalah cabang dari keilahian Allah. Allah 

memboleh manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan 

Allah di bumi ini, yang halal dan baik saja, serta meninggalkan yang haram 

itu itu sudah jelas. Juga memberi peringatan agar manusia tidak mengikuti 

langkah-langkah setan, termasuk dalam hal makanan, sebab setan itu 

adalah musuh yang nyata bagi manusia. oleh sebab itu, setan tidak pernah 

menyerah kepada kebaikan, bahkan dia hanya menyuruh kepada kejelekan. 

Setan itu juga menyuruh manusia agar menghalalkan atau mengharamkan 

sesuatu sesuai dengan kehendak manusia, tanpa ada perintah dari Allah. 

Bahkan, menyuruh manusia agar mengatakan bahwa syari'at allah, 

sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Musrikin 

Quraisy.11 

Makanan yang dibolehkan atau yang dihalalkan dari apa-apa yang 

terdapat di bumi – kecuali yang sedikit yang dilarang karena berkaitan 

dengan hal-hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam nas syara' – 

adalah terkait dengan aqidah, sekaligus bersesuaian dengan fitra alam dan 

manusia. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh 

sebab itu, Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa ada pembatasan 

tentang halal dan haram kecuali masalah khusus yang membahayakan. Dan 

apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan maka hal ini akan melampaui 

daerah keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia. 

                                                 
11Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r at-T{abari>, Ja>mi' al-Baya>n, I: 138 
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Jadi umumnya keterangan tentang penghalalan dari Allah ini, yang 

manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah 

manusia, tanpa harus menerima dengan kesulitan dan sesak nafas; maka 

semua itu dengan satu syarat yakni agar manusia menerima apa yang halal 

dan menjauhi apa yang haram dari apa yang direzekikan Allah. Bukan 

berdasarkan bisikan setan yang tidak pernah membisikkan kebaikkan, 

karena memang setan adalah musuh manusia dan selalu menciptakan 

permusuhan, kejelekan dan kekejian. Kalau tidak begitu, selalu 

membisikkan kata-kata kufur dan hinaan terhadap Allah. Membuat-buat 

dusta atas nama Allah, tanpa dasar yang tegas dan meyakinkan. 

Kemudian hal ini dapat dilihat dalam tafsir at}-T{abari> yang 

menafsirkan ayat al-An'am [6]: 141 berikut ini: 

* uθèδ uρ ü“ Ï% ©! $# r't±Σr& ;M≈̈Ψy_ ;M≈x©ρ á ÷è̈Β u öxîuρ ;M≈x©ρ â ÷êtΒ Ÿ≅÷‚¨Ζ9$# uρ tí ö‘ ¨“9$# uρ $̧ Î= tF øƒ èΧ 
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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. 

At}-T{abari menafsirkan ayat ini bahwa Allah swt-lah yang 

menciptakan berbagai tumbuhan, buah, dan hewan. Tetapi orang-orang 
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musyrik telah memutarbalikkan kebenaran dalam penghalalan dan 

pengharamnya.12  

2. Proporsional  

Memakan makanan secara proporsional yakni dengan tujuan agar 

tidak berlebih-lebihan dalam hal mengkonsumsinya. Hal ini terdapat dalam 

surat al-A’ra>f  [7]: 31, yaitu terdapat dalam surat al-A’ra>f  [7]: 31 

 الَ إِنه اْتسرِفُۤو والَ واْشربٱو وكُلُواْ مسجِد كُل عند زِينتكُم خذُواْ آدم يابنِۤي

بحنيٱ يرِفسلْم                                  

"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.” 
 

Ayat ini berisi tentang adab berpakaian, makan, dan minum. Ada tiga 

ayat yang terkait dengan tema ini, yakni ayat 31, 32, dan 33. Ayat 31 pada 

surat yang sama berisikan tentang perintah Allah untuk berpakaian indah 

ketika masuk masjid dan makan minum secara wajar. Ayat 32 berisikan 

tentang peringatan Allah dalam masalah pemakaian perhiasan. Sedang ayat 

33 berisi tentang prinsip-prinsip perbuatan yang dilarang.13  

Secara penafsiran lebih khusus, at}-T{abari> - juga asy-Sya'ra>wi> -

menafsirkan  ayat 31 surah al-A’ra>f ini sebagai penolakan terhadap perilaku 

ibadah orang musyrik yang melakukan t}awa>f di Baitullah secara 

                                                 
12At}-T{abari <, Ja>mi' al-Baya>n, II: 193.  
13Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,  hlm. 225. 
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telanjang.14 Dengan merujuk riwayat ‘Abba>s, disebutkan bahwa baik laki-

laki dan perempuan di zaman jahiliyah, mereka semua tawaf secara 

telanjang di Masjidil Haram. Laki-laki pada siang hari sedang para wanita 

di malam hari. Kemudian Allah berfirman dalam QS. al-A’ra>f [7]: 31 

tersebut.15  

Berdasarkan pemahaman ayat ini, maka merupakan suatu kesunnahan 

untuk berhias ketika akan melakukan shalat, lebih-lebih ketika shalat 

Jum’at dan hari Raya. Adapun pakaian yang terbaik menurut Imam Ahmad 

adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah:16 

 وإن موتاكم فيها وكفنوا ثيابكم، خري من فإا البياض ثيابكم من البسوا

  الشعر وينبت البصر جيلو فإنه اإلمثد أكحالكم خري

Secara gramatika bahasa Arab, dalam satu ayat tersebut ada dua 

ungkapan bentuk lafaz\ t}a'a>m, yakni t}a'a>m sebagai fi’il amr (kata perintah: 

) dan isim fa>il (والَ  اْتُسرِفُۤو لْمسرِفينٱ ). Adapun untuk penekanan t}a'a>m sebagai 

fi’il amr adalah pada larangan perilaku berlebih-lebihan dalam makan-

minum dan berpakaian. Berlebihan dalam makan-minum bisa meliputi 

makan-minum yang dilarang agama, atau justru tidak makan-minum sama 

sekali dengan prinsip dan cara yang dilarang agama. Sedangkan berlebihan 

dalam berpakaian, bisa dengan berpakaian yang menampilkan anggota 

tubuh yang haram ditampilkan, atau berpakaian mewah untuk 

                                                 
14At}-T{abari <, Ja>mi' al-Baya>n, II: 223. 
15Ibid. 
16Ibid, hlm. 224. 
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kesombongan, pamer, atau ingin mencapai tujuan yang tidak dibenarkan 

agama. Adapun penekanan t}a'a>m dalam bentuk isim fa>’il adalah pada 

personal pelaku dari perbuatan yang berlebih-lebihan. 

Sementara dalam Tafsi>r asy-Sya'ra>wi<, lafaz\ t{a'a>m bermakna tidak 

berlebih-lebihan dengan maksud tidak memakan harta anak yatim tanpa 

ada kebutuhan17 yaitu terdapat dalam surat an-Nisa>’ ayat 6: 

 إليهم فادفعوا رشدا منهم ءانستم فإن النكاح بلغوا إذا حىت اليتامى وابتلوا
 ومن فليستعفف غنيا كان ومن يكربوا أن وبدارا إسرافا تأكلوها وال أمواهلم
 باهللا وكفى عليهم فأشهدوا أمواهلم إليهم دفعتم فإذا ملعروفبا فليأكل فقريا كان
  )6: النساء( حسيبا

“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. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) 
mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak 
yatim itu) dan barangsiapa 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)”. 

 

Secara tema besar, ayat ini beserta lima ayat yang lain berisi tentang 

kewajiban para washi terhadap asuhannya dan kewajiban para wali 

terhadap orang yang di bawah perwaliannya. 

Asba>b al-nuzu>l dari ayat tersebut dengan satu ayat sebelumnya yaitu 

pada waktu itu para wali yang menguasai anak-anak yatim membiarkan 

                                                 
17 Muh}ammad Mutawalli> Asy-Sya’ra>wi >, Tafsi>r asy-Sya’ra>wi>, XII: 7202-7203. 
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begitu saja harta kekayaan yang merupakan waris dari orang tuanya. 

Bahkan mereka para wali ikut-ikutan menghabiskan harta itu sebelum 

anak-anak itu dewasa, sehingga setelah dewasa menjadi orang yang serba 

kekurangan. Sehubungan dengan kebiasaan itu Allah swt menurunkan ayat 

ke-5 dan ke-6 surat al-Nisa>’.18 

Namun, hal ini menurut at}-T{abari>, lafaz\ t}a'a>m pada ayat di atas yaitu 

larangan memakan harta anak yatim tanpa ada kebutuhan dan tergesa-gesa 

membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Sebagaimana dalam sebuah 

hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr ibn Syua’ib dikatakan bahwa:   

 عليه اهللا صلّى النيب إىل رجل جاء قال جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن
 كل قال ماله؟ من آكل مال يل وليس مال عنده يتيما عندي إن فقال وسلّم

  19 )ماجه والن والنسائ داود أبو رواه( مسرف غري باملعروف
  

3. Peringatan  

Makanan sebagai peringatan pembalasan terhadap sikap dan perilaku 

mendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Mengenai makna lafaz\ t}a'a>m di sini 

menurut at}-T{abari adalah sebagai pembalasan terhadap sikap dan perilaku 

Bani Isra<'il yang telah mendustaan terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh 

para Nabi yang memang tidak dibenarkan. yaitu terdapat dalam surat al-

Baqarah [2]: 61, berikut ini: 

                                                 
18A. Mudjab Mahalli, Asbabun Nuzul, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 208. 
19At}-T{abari <, Ja>mi' al-Baya>n, I: 498-499. 
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šχθ ä9Ï‰ö7 tGó¡ n@r& ”Ï% ©! $# uθèδ 4†oΤ÷Šr& ”Ï% ©! $$ Î/ uθèδ îöyz 4 (#θäÜ Î7 ÷δ $# #\óÁ ÏΒ ¨β Î* sù 

Ν à6s9 $ ¨Β óΟ çFø9r'y™ 3 ôM t/Î àÑuρ ÞΟ Îγ øŠ n=tæ ä' ©!Éj‹9$# èπ uΖ x6ó¡ yϑ ø9$#uρ ρâ™ !$t/uρ 5=ŸÒ tóÎ/ 

š∅ÏiΒ «! $# 3 y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θçΡ%x. šχρ ãà õ3tƒ ÏM≈tƒ$t↔ Î/ «!$# šχθè= çGø) tƒuρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# 

Îö tóÎ/ Èd,y⇔ø9$# 3 y7 Ï9≡sŒ $oÿ Ï3 (#θ|Átã (#θçΡ$ Ÿ2̈ρ šχρß‰ tF ÷ètƒ  
  

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa 
sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu 
mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan 
bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, 
ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang 
merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah 
sebagai pengganti yang lebih baik ? pergilah kamu ke suatu kota, 
pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah 
kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat 
kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) Karena mereka selalu 
mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang 
tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) Karena mereka selalu berbuat 
durhaka dan melampaui batas (Al-Baqarah [2]: 61) 

 
 

Ayat ini pada dasarnya menerangkan tentang balasan orang yang 

melampaui batas dan orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah.  

At}-T{abari> menafsirkan bahwa dengan ayat ini, Allah menyatakan tentang 

balasan orang-orang berlebih-lebihan mendustakan ayat-ayat Allah.20  

Penafsiran ini diperkuat at}-T{abari< dengan meriwayatkan sabda 

Rasulullah terhadap orang-orang yang durhaka bahwa siksa di dunia ini 

                                                 
 20At}-T{abari <, Ja>mi' al-Baya>n, I: 178. 
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masih lebih ringan dibanding siksa di akhirat.21 Secara umum sebenarnya 

ayat ini bersambung dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni menceritakan 

tentang kisah Nabi Adam dan pembangkangan Iblis. Kisah ini dimulai dari 

ayat 115 sampai ayat 127.22 Dimulai tentang perintah Allah kepada Nabi 

Adam di surga untuk tidak memakan pohon Khuldi tetapi Nabi Adam lupa. 

Dilanjutkan perintah Allah kepada Malaikat untuk sujud kepada Nabi 

Adam, tetapi iblis membangkang. Kemudian penurunan Nabi Adam ke 

dunia. Terakhir peringatan Allah  terhadap anak turun Nabi Adam yang 

membangkang dan beriman. Mereka yang beriman akan selamat (T}a>ha 

[20]:123) sedangkan yang membangkang akan celaka dan masuk kategori 

orang-orang yang melampaui batas sebagaimana keterangan ayat 127 di 

atas. 

4. Anugerah  

Tema makanan sebagai anugerah bermakna tidak melupakan apa 

yang telah diberikan Allah kepada manusia sebagaimana terdapat dalam 

Tafsi>r at}-T{abari>, bahwa Allah menyatakan suatu sindiran kepada manusia 

tentang kebanyakan perilaku manusia yang biasanya lupa kepada Tuhannya 

saat merasa mampu, tetapi akan berdoa mengiba-iba saat membutuhkan 

bantuan23. Hal ini digambarkan  Allah  dalam QS. Al-An’am [6]: 14: 

 

                                                 
21Ibid.  
22Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, (Madinah: Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al 

Malik fahd li thiba’at al Mush-haf asy-Syarif, 1993), hlm. 490. 
23Ibid, II: 430. 
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“Katakanlah: "Apakah akan Aku jadikan pelindung selain dari Allah 
yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan 
tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya Aku diperintah 
supaya Aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada 
Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang 
musyrik.”(QS. Al-An’am [6]: 14) 

                       

Kondisi keimanan manusia seperti inilah yang kemudian disifati 

Allah dengan sebutan musrifi<n (orang-orang yang melampaui batas),25 

yakni perilaku tidak mau berterima kasih, melupakan kebaikan dan 

anugerah yang diterima. Sebagaimana dikisahkan dalam dalam al-Qur'an 

tentang perilaku Fir’aun yang angkuh dan sombong yaitu terdapat dalam 

surat Yu>nus 10: 83, yaitu: 

 يفْتنهم أَن وملَئهِم فرعونَ نم خوف علَٰى قَومه من ذُريةٌ إِالَّ لموسٰى آمن فَمآ

                                        لْمسرِفنيٱ لَمن وإِنه َألرضِٱ في لَعالٍ فرعونَ وإِنَّ

“Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-
pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Fir`aun dan 
pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya 
Fir`aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan 
sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas”. 

 
Ayat ini mengkisahkan tentang dakwah Nabi Musa terhadap 

kaumnya yang mendapat tantangan dari Fir’aun sehingga yang beriman 

                                                 
24Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,  hlm. 186. 

25Ibid. 
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kebanyakan hanyalah pemuda-pemuda. Bahkan merujuk Tafsi>r at}-T{abari>, 

bahwa dalam ayat ini Allah menyatakan tentang tidak akan berimannya 

Fir’aun, kecuali hanya sebagian kecil dari kaumnya, itupun dalam keadaan 

takut dan khawatir terhadap keselamatannya karena kekejaman Fir’aun. 26 

Perilaku Fir’aun yang sangat kejam dalam memerintah dan  menghalang-

halangi kebenaran itulah yang dimaksud kriteria musrifi>n (orang yang 

melampaui batas). 

5. Tidak mencampuradukkan perkara halal haram.  

Pemahaman bentuk ini dapat dilihat dalam QS. al-An’a>m 6:141. 

Dalam ayat ini at}-T{abari> menafsirkan bahwa Allah swt-lah yang 

menciptakan berbagai tumbuhan, buah, dan hewan. Tetapi mereka orang 

musyrik telah memutarbalikkan penghalalan dan pengharamnya. Perilaku 

kaum musyrikin itulah yang masuk kategori mencampuradukkan makanan 

dalam halal dan haram. 

Kemudian secara khusus pemahaman tentang tema ini dapat dirujuk 

dalam QS. Al-Nisa>’ (4) : 6  yang menyebutkan bahwa kewajiban seorang 

wali yang dalam hal ini adalah anak yatim. Menurut at}-T{abari>, kata t}a'a>m 

pada ayat ke-6 surat al-Nisa>’ di atas yaitu larangan memakan harta anak 

yatim tanpa ada kebutuhan dan tergesa-gesa membelanjakannya sebelum 

mereka dewasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

                                                 
26 Ibid, hlm. 448. 
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'Amr ibn Syua’ib dikatakan bahwa: “tidak diperkenankan memakan harta 

anak yatim tanpa ada kebutuhan”. 

Pemahaman ini dapat dirujuk pada QS. al-Furqa>n : 67. dalam ayat ini 

diterangkan beberapa sifat dari ’iba>d al-rah}ma>n (hamba-hamba Allah swt. 

yang mendapatkan kemuliaan). Salah satunya adalah tidak tusrifu 

(berlebih-lebihan) dan tidak iqta>r (terlalu kikir). Pemahaman tentang t}a'a>m 

pada ayat ini, yaitu berlebih-lebihan dalam men-tas}arruf-kan harta melebihi 

kebutuhan tanpa peduli terhadap faqir miskin dan terlalu kikir terhadap 

keluarga sehingga mengurangi hak-hak mereka.  

Ajaran Islam melarang berlebih-lebihan dalam makan-minum dan 

berpakaian. Berlebihan dalam makan-minum bisa meliputi makan-minum 

yang dilarang agama baik itu terlalu kenyang atau bahkan menghalalkan 

makanan atau minuman yang diharamkan  atau justru tidak makan-minum 

sama sekali. Sedangkan berlebihan dalam berpakaian, bisa dengan 

berpakaian yang menampilkan anggota tubuh yang haram ditampilkan, atau 

berpakaian mewah untuk kesombongan, pamer, atau ingin mencapai tujuan 

yang tidak dibenarkan agama.  

Dari pemaparan tentang bentuk-bentuk konsep makanan di atas, 

mempunyai pengertian bahwa faktor makanan dapat berimplikasi terhadap 

hubungan antar sesama manusia maupun dengan Tuhannya. 
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B. Analisis Perbandingan Penafsiran 

1. Persamaan 

At}-T{abari> dan asy-Sya'ra>wi> menafsirkan makanan adalah bahan, 

biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup 

untuk memberikan tenaga dana nutrisi. Makanan yang dibutuhkan manusia 

didapat melalui bertani atau berkebun yang meliputi sumber hewani dan 

tumbuhan/nabati.  

Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Tanpa makanan, 

makhluk hidup akan sulit dalam mengerjakan aktifitas sehari-harinya. 

Makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi, membantu 

pertumbuhan badan dan otak. Memakan makanan yang bergizi akan 

membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun badan. Setiap 

makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda. Protein, karbohidrat, 

dan lemak merupakan beberapa contoh gizi yang bisa didapatkan dari 

makanan. 

Setiap jenis gizi yang didapatkan mempunyai fungsi yang berbeda. 

Karbohidrat merupakan sumber tenaga yang didapatkan sehari-hari. Salah 

satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Protein 

berfungsi untuk membantu pertumbuhan manusia, baik otak maupun tubuh. 

Lemak digunakan oleh tubuh sebagai cadangan makanan dan sebagai 

cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan 

karbohidrat, dan lemak dapat memecah menjadi glukosa yang sangat 

berguna bagi tubuh yang membutuhkan energi. 
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Islam memiliki aturan yang sangat komprehensif terkait dengan hal 

ini. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk makan dan minum. Dan 

pedoman dalam hal ini sangatlah jelas, seperti dalam firman Allah SWT: 

$yγ •ƒr'¯≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè=ä. $ £ϑ ÏΒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈n= ym $ Y7 Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜ äz Ç⎯≈sÜ ø‹ ¤±9$# 4 

… çµ ¯ΡÎ) öΝ ä3 s9 Aρ ß‰ tã î⎦⎫Î7 •Β ∩⊇∉∇∪   

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah langkah syaitan, karena 
sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu” (QS Al 
Baqarah, 2:168) 

Hala>la>n t}ayyiba>n di sini maksudnya adalah segala makanan yang 

meliputi: 

a. Jenis makanan 

b. Cara memperolah 

c. Proses mengkonsumsi 

d. Tujuan mengkonsumsi 

Maka dari itu seorang mukmin yang komitmen dengan keislamannya, 

termasuk masalah makanan, akan mendapatkan pahala kenikmatan makan 

makanan terenak di surga. Bahkan Allah SWT yang memerintahkan 

mereka untuk makan dan minum. Kemudian dalam ayat lain Allah 

berfirman:  

(#θè= ä. (#θç/uõ° $# uρ $ O↔ ÿ‹ ÏΖ yδ $yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβθ è=yϑ ÷ès? ∩⊇®∪   

"Dikatakan kepada mereka: “Makan dan minumlah dengan enak sebagai 
balasan dari apa yang telah kamu kerjakan” (At}-T{u>r, 52:19) 
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Berdasarkan uraian yang diuraikan di atas, maka dapat dipahami 

kesamaan dari penfasiran kedua tokoh di atas, yakni:  

a. Makanan yang halal dan haram  

Makanan yang halal, yaitu makanan yang diijinkan bagi seorang 

muslim untuk memakannya. Islam menghalalkan sesuatu yang baik-

baik.  Makanan yang haram adalah terlarang seorang muslim untuk 

memakannya.  Banyak pendapat yang menterjemahkan makanan "halal" 

tersebut.  Akan tetapi pada umumnya dapat dikatakan makanan tersebut 

halal bila:  

1) Tidak berbahaya atau mempengaruhi fungsi tubuh dan mental yang 

normal  

2) Bebas dari "najis (filth)" dan produk tersebut bukan berasal dari 

bangkai dan binatang yang mati karena tidak disembelih atau diburu  

3) Bebas dari bahan-bahan yang berasal dari babi dan beberapa binatang 

lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim kecuali dalam 

keadaan terpaksa  

4) Diperoleh sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Islam  

Najis (Filth) dalam hal di atas, didefinisikan dalam 3 golongan: 

pertama, bersih dari sesuatu yang diperuntukkan untuk upacara-

upacara/berhala, kedua yang dapat ditoleransi karena sulit untuk 

menghindarinya seperti darah dari nyamuk, dan insek lainnya, dan ketiga 

yang tidak dapat ditoleransi seperti minuman yang memabukkan dan 

beracun serta bangkai. 
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Sebaliknya makanan tersebut haram bila:  

1) Berbahaya dan berpengaruh negativ pada fisik dan mental manusia  

2) Mengandung najis(filth) atau produk berasal dari bangkai, babi dan 

binatang lain yang tidak dapat dimakan oleh seorang muslim  

3) Berasal dari binatang yang diijinkan, tetapi tidak disembelih dngan 

aturan yang telah ditetapkan (secara islam) dan tidak dilakukan 

sepatutnya.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam at}-T{abari dan asy-

Sya’ra>wi> bahwa apa-apa saja makanan yang haram tersebut, seperti 

dalam surat Al-Baqarah (2) :173, Al-Anám (69) :145, An-Nahl (16) :115 

dan lebih diperinci lagi pada ayat berikut ini: 

Iωöθs9uρ β r& |=tGx. ª! $# ÞΟ Îγ øŠ n= tæ u™ Iξy∨ø9$# öΝ åκ u5 ¤‹ yès9 ’Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( öΝçλ m;uρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# 

Ü># x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# ∩⊂∪   

Dan jika tidaklah Karena Allah Telah menetapkan pengusiran 
terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia. dan 
bagi mereka di akhirat azab neraka (Al-Maidah (59) :3). 

b. Pengharaman makanan dan minuman  

Ayat-ayat Al-Qur´a>n yang mengharamkan, seperti babi dan khmar, 

antara lain dalam QS. Al-Baqarah (2) : 219 dan QS. Al-Ma>idah (5): 90-

91. Ketika Nabi Muhammad SAW pertamakali menyampaikan larangan 

khamr, beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk 

membuatnya tetapi dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu 
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"memabukkan".  Dan memang suatu kenyataan  pengaruh khamr itu 

tidak saja pada tubuh manusia, juga mampu mengubah jalan fikiran 

manusia.  Apa yang dapat diharapkan dari orang yang tak mampu 

mengambil keputusan yang benar, tak mampu menjaga tubuhnya dari 

hal yang salah dan memalukan, tak mampu menjaga kualitas 

kemanusiaannya.  Dan Islam selalu mengambil jalan pencegahan, 

dilaranglah khamr dalam bentuk apapun dalam jumlah bagaimanapun, 

seperti beberapa hadis Nabi Muhammad  SAW:  

1) "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah 

haram"  (HR Muslim)  

2) "Apa saja yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitpun 

adalah haram (HR Ah}mad, Abu> Da>wu>d dan Tirmiz\i>)  

3) "Khamr adalah sumber dari segala kejahatan" (HR Bukha>ri>)  

4) "Rasulullah SAW melaknat tentang khamr, 10 golongan: (1) yang 

memerasnya, (2) yang meminta diperaskan, (3) yang meminumnya, 

(4) yang membawanya, (5) yang minta diantari, (6) yang 

menuangkan, (7)yang menjualnya, (8) yang makan harganya, (9)yang 

membelinya, (10) yang minta dibelikan.  

Sudah tidak diragukan lagi bahwa alkohol dapat mempengaruhi 

kerja tubuh dan otak, serta mampu mengubah tingkah laku seseorang ke 

arah negatif.  Hingga jika sudah menjadi suatu ketagihan yang akut, 

sistim hormon manusia (terutama pancreatic endocrine system) menjadi 

terhambat, fungsi hati pun menjadi terganggu.  Selain itu juga 
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mempengaruhi hormon kesuburan dan bayi yang dilahirkannya.  Alkohol 

pun dapat menghambat sistim kerja syaraf pusat, sehingga hilang 

kesadarannya, bahkan dalam kasus yang lebih akut, mampu menjadikan 

seseorang dalam keadaan koma, akhirnya binasa, padahal Allah SWT 

sudah memperingatkan manusia dalam firmanNya:  

(#θà) ÏΡ r&uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# Ÿωuρ (#θà) ù= è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ ’n< Î) Ïπ s3 è=öκ −J9$# ¡ (# þθãΖÅ¡ ômr&uρ ¡ ¨β Î) ©! $# 

=Ït ä† t⎦⎫ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9$# ∩⊇®∈∪   

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 
berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berbuat baik. 

Ada satu segi yang oleh sementara orang ditanyakan, yaitu : 

tentang arak yang dipakai untuk berobat.  Dalam hal ini Rasulullah 

SAW pernah menjawabnya : "Dilarang!  Kata laki-laki itu kemudian 

"Innama> nashnauha> liddawa> (kami hanya pakai untuk berobat)".  Maka 

jawab Nabi SAW selanjutnya "Innahu laysa bidawa>in wa la>kinnahu 

da>'un (arak itu bukan obat, tetapi penyakit). (HR. Muslim, Ahmad, Abu 

Dawud dan Tirmidzi). Dan sabdanya pula: "Sesungguhnya Allah telah 

menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan untuk kamu bahwa tiap 

penyakit itu ada obatnya, oleh karena itu berobatlah, tetapi jangan 

berobat dengan yang haram" (HR. Abu> Da>wu>d) 

Di samping itu Ibnu Qayi>m memperingatkan pula, jika ditinjau 

dari kejiwaan "bahwa syarat sembuh dari penyakit haruslah berobat 
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yang diterima akal dan yakin akan manfaat obat itu serta adanya 

berakah kesembuhan yang dibuat Allah".  

c. Produk yang Meragukan  

Ada suatu perbedaan antara produk-produk beralkohol dan produk-

produk yang berasal dari binatang yang diharamkan.  Pada produk-

produk dari binatang itu banyak hal yang tidak detail dijelaskan  

asalnya, dan hal ini menimbulkan keraguan.  Hal ini terutama bagi 

mereka yang hidup dimana terbukanya pengaruh-pengaruh internasional 

(lingkungan kosmopolit), sehingga dari mana produk itu berasal tidaklah 

jelas.  Dan bagi seorang muslim perlu mempunyai sikap wara (hati-hati) 

agar tidak jatuh ke daerah yang haram. Seperti sabda Rasulullah SAW:  

"Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan 
diantaranya ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), 
banyak orang yang tidak tahu: apakah ia masuk bagian yang halal 
atau haram?  Maka barangsiapa menjauhinya karena ingin 
membersihkan agama dan kehormatannya maka ia selamat; dan 
barangsiapa mengerjakan sedikitpun daripadanya hampir-hampir 
ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang yang 
menggembala kambing di sekitar daerah terlarang, dia hampir-
hampir akan jatuh kepadanya.  Ingatlah! Bahwa tiap-tiap raja 
mempunyai daerah larangan, ingat pula bahwa larangan Allah itu 
adalah semua yang diharamkan"  (HR. Bukha>ri, Muslim dan 
Tirmiz\i>)  

Jelasnya Islam mempersempit daerah haram dan memperlebar 

daerah halal, akan tetapi dalam mengambil suatu keputusan harus yakin 

bahwa itu masih dalam daerah yang diijinkan menurut syara'.  Di 

samping itu, Islam memberikan perkenan untuk memakan yang haram 

dalam keadaan terpaksa atau "darurah", walaupun demikian dalam 
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syariat islam kalau sampai terjadi keadaan darurah,  ada hukumnya 

sendiri.  

Islam melarang sesuatu tentu karena ada sebab dan hikmahnya, 

dan merupakan suatu cobaan bagi umatnya, apakah akan mengikuti atau 

melanggarnya.  Dibalik semua itu  Allah tidak akan memberatkan suatu 

kaum dengan larangan-larangan-Nya, seperti firman-Nya:  

$ pκ š‰r'¯≈tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#þθãΨtΒ# u™ # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θè=Å¡ øî$$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ 

’n< Î) È, Ïù# tyϑ ø9$# (#θßs|¡ øΒ$#uρ öΝ ä3 Å™ρ â™ãÎ/ öΝ à6n=ã_ö‘ r& uρ ’n< Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3 ø9$# 4 β Î) uρ öΝçGΖ ä. 

$ Y6ãΖ ã_ (#ρã£γ ©Û $$ sù 4 β Î)uρ Ν çGΨä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’n? tã @x y™ ÷ρ r& u™!%y` Ó‰tn r& Ν ä3ΨÏiΒ z⎯ÏiΒ 

ÅÝ Í←!$ tóø9$# ÷ρr& ãΜ çGó¡ yϑ≈s9 u™!$ |¡ÏiΨ9$# öΝ n=sù (#ρ ß‰ÅgrB [™!$ tΒ (#θßϑ £ϑ u‹ tF sù #Y‰‹ Ïè|¹ $ Y6ÍhŠ sÛ 

(#θßs|¡ øΒ$$ sù öΝ à6Ïδθ ã_âθÎ/ Ν ä3ƒ Ï‰÷ƒr& uρ çµ÷ΨÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒÌãƒ ª! $# Ÿ≅yèôfuŠ Ï9 Ν à6ø‹ n= tæ ô⎯ÏiΒ 

8l tym ⎯Å3≈s9uρ ß‰ƒÌãƒ öΝ ä. tÎdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏGãŠ Ï9 uρ … çµ tGyϑ ÷èÏΡ öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ à6¯=yès9 šχρ ãä3 ô± n@ 

∩∉∪   

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan 
siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 
kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika 
kamu sakit [403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh [404] perempuan, lalu kamu 
tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang 
baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. 
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, 
supaya kamu bersyukur. 
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2. Perbedaan 

Berdasarkan metodologi, penafsiran at}-T{abari> dan asy-Sya'ra>wi> 

dalam menafsirkan ayat-ayat makanan dapat diaplikasikan sebagai berikut: 

a. Corak metodologi dan penafsiran at}-T{abari> dalam Kitab tafsi>rnya, dapat 

dikategorikan sebagai salah satu kitab tafsi>r dengan corak dan orientasi 

(al-laun wa al-ittija<h) Tafsi<r bi al-Ma’s\u<r, Tafsi<r bi al-Riwa<yah, karena 

karakteristik Tafsi<r at}-T{abari> dalam menafsirkan ayat-ayat t}a'am, 

dominan menggunakan riwa>yat sebagai sumber tafsirnya, yang 

dinukilnya dari h{adi<s\-h}adi>s\ baik langsung dari pentarjih dengan tetap 

mencantumkan sanadnya secara lengkap atau dengan istilah h}adi>s lain 

atau riwayat lain maupun pendapat para sahabat dan ta<bi’i<n. Sedangkan 

corak Tafsi<r asy-Sya'ra>wi> yang oleh sebagian kalangan ‘ulama 

disebutkan sebagai yang bercorak tafsi>r tematik, lebih terlihat metode 

penafsirannya dengan menggunakan bi al-Ma’s\u<r  dan dan terkadang bi 

al-ra’yu. 

b. At}-T{abari> lebih banyak mengacu pada sumber h}adi>s atau riwayah  

(meskipun dalam penyebutannya hanya dengan ‘h}adi>s lain’ atau ‘riwa>yat 

lain’ dan hal ini pula yang menjadi kelemahan dalam metode penafsiran 

at}-T{abari>.  Sedangkan asy-Sya'ra>wi>, bersandar pada berbagai sandaran 

dalam kitab-kitab tafsir, hadis yang mutawatir yang sanadnya langsung 

bersambung serta dalam sejarah. Ia tidak hanya terpasung oleh kitab-

kitab Syi’ah, namun juga kitab-kitab dari ‘ulama Sunni. Ini menunjukkan 
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ke-objektifan metode tanpa memandang sebelah mata terhadap 

pemikiran-pemikiran ’ulama lain.  

c. At}-T{abari> dalam membagi ayat-ayat atas potongan-potongan yang 

tersusun dalam satu tatanan, dan mengawali tujuan mendasar dari satu 

surat dalam pembukaan penafsirannya tidak tampak memberikan 

pendapatnya, kecuali dengan adanya riwayah sedangkan asy-Sya'ra>wi> 

benar-benar memperhatikan susunan potongan-potongan ayat al-Qur’a>n 

dari tujuan-tujuan dalam permulaan penafsiran disetiap potongan dan 

memberikan pendapatnya sendiri. 

Jadi pada intinya perbedaan yang diberikan oleh at}-T{abari> dan Ibn 

asy-Sya'ra>wi> adalah pada penggungkapkan sesuatu yang tersembunyi dalam 

al-Qur’a>n hanya dilakukan apabila arti yang terkandung sesuai dengan 

makna z}ahir ayat. At}-T{abari> selalu menghindari penafsiran yang tidak 

sesuai dengan makna ayat yang z}ahir. Sebagaimana dalam manafsirkan 

ayat-ayat t}a'a>m di atas.  

Dalam menginterpretasikan penafsirannya ini, at}-T{abari> dan asy-

Sya'ra>wi> cenderung menafsirkannya secara zahirnya (harfiah). Namun, 

kadangkala penafsiran asy-Sya'ra>wi> pada ayat “t}a'a>m” di mana tidak 

diartikan sebagai makna sumber-jenis, pengolahan dan mengkonsumsinya, 

akan tetapi dapat juga bermakna sebagai pemikiran, misalnya seabagai 

balasan terhadap orang-orang yang selalu mendustakan agama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan pada bab-bab terdahulu, penulis dengan segenap 

kesadarannya dan berupaya untuk mengambil beberapa kesimpulan dari 

uraian-uraian di atas, sebagai jawaban dari permasalahan yang sudah 

ditetapkan. 

1. Dalam menafsiri ayat-ayat tentang makanan baik at}-T{abari> maupun asy-

Sya'ra>wi> tidak lepas dari kolerasi antara ayat-ayat satu dengan ayat yang 

lainnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh tentang konsep 

makanan itu sendiri. Berdasarkan dialektika antara lafaz\ aklun dan t}a’a>m 

dalam al-Qur’a>n, maka penulis mengklasifikasikan beberapa point yang 

mampu disarikan dari kitab Tafsi<r Jami' al-Baya<n 'an Ta'wi<l al-Qur’a>n dan 

Tafsi>r asy-Sya'ra>wi>, dan dikelompokkan menjadi berbagai macam point, 

yaitu, makanan sebagai seruan, memakan makanan secara proporsional 

sesuai dengan kebutuhan, makanan sebagai anugerah, makanan sebagai 

peringatan, dan tidak mencampur adukkan yang halal dan yang haram.  

2. Persamaan dan penafsiran at}-T{abari> dan asy-Sya'ra>wi> terlihat dalam 

beberapa hal. Persamaan penafsiran kedua mufassir ini, terletak pada tiga 

hal, yakni, penafsiran dalam hal halal dan haram, pengharaman makanan 

dan minimum dan produk yang meragukan. Kemudian at}-T{abari> ketika 

menafsirkan ayat-ayat makanan, selalu memberikan penjelasan yang relatif 

lebih luas, ia menjelaskan secara zahir dan menafsirkan ayat tersebut 
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dengan mengemukakan beberapa buah h}adi<s\, pendapat para sahabat dan 

tabi’i<n, pendapat para ulama dan pendapatnya sendiri. Demikian juga asy-

Sya'ra>wi>, dalam memberikan penafsiran ayat-ayat makanan, selalu 

menggunakan sunnah dan ayat-ayat al-Qur’a<n yang lain untuk 

menjadikan supaya lebih jelas ayat yang dimaksud. Sedangkan perbedaan 

penafsiran antara at}-T{abari< dan asy-Sya'ra>wi> pada intinya adalah pada 

penggungkapkan sesuatu yang tersembunyi (implisit) dalam makna 

makanan apabila arti yang terkandung sesuai dengan makna z}ahir ayat.  

B. Saran-Saran 

Setelah penulis memaparkan kajian singkat ini dengan analisis yang 

memang sangat terbatas, karena tema-tema yang menyangkut masalah 

makanan yang bersumber dari al-Qur’a>n,. Penulis mengemukakan saran-saran 

berikut yang mungkin hanya segelintir dari desakan-desakan pikiran untuk 

selalu bersikap Tasa>muh : 

Perihal makanan memang jarang dibahas sebagai karya skripsi, namun 

bukan berarti makanan tidak penting untuk diteliti. Dalam ajaran Islam 

masalah makanan merupakan ajararan yang sangat riskan, karena dapat 

berpengaruh kepada psikologi manusia. oleh karena itu diperlukan kajian atau 

penafsiran secara sosial mengenai prilaku manusia dikaji melalui sumber 

makanan yang dikonsumsinya sehari-hari. 

Menjaga makanana dari yang haram, akan menjaga tubuh dari kesehatan, 

oleh karena itu mencari dan memilih makanan juga dianjurkan agar hati-hati 

jangan sampai tercampur antara yang halal dan haram.  
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