
SUMBER AIR MTNUM DAI.AM PANSANGAN ALQUffAftI

Dedeng Rosidin

Allah Swt dalam menggugah fikiran <lan perasaa[ manusia supaya bersyukur
terlndap dla*at yarg di*ffi, tae*gaiaLxy"< r:*t::k rcry*fofikaq n:snikirkm.S*t
mentafaquri apa yang alah telah berikan

Agar menyentuh fikiran dan pefira:m itu, Alqumn banyak menggunakan

'Hirer', antara lain ' .Ili*ar **ithabi Athifi', yat,,:u hiwar, dimana khitab atau

pertanyaan yang diarahkan untuk menyensrh dan membasrgkltkan berbagai pe{asaan

wijdani eteu i:lsa*i, sehi:CEa r:le:iir*'uke* pe*C#Ee yang menderoag prilaku beik
dan beramal shalell serta berslukur terhadap nikmat Allah I Abdurrahman An-
Nahlawi, 1996;2981

Di antara yang diajak Allah untuk kita fikirkan adalah tentang' Sumber Air
Miam' yang kita minum, seperfi y'aag tertiat dalam surat Al-Waqiah: 68
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Mdta Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum

Sumber air minum dalam Alquran tertulis dalam Surat An-Nahl : 65- 69
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A.Air yang kita mimrm berasal dari air hian [An-Nahl: 65]
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dan AIlah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah

matinya. Sesunggllhnya pado 1,aog demikian itu benar-benar t€{dapat tanda-Bnda {kel*saren Tuhan)

bagi orang-orang yang rnendengarkan (pelajaran).

Ayat di atas dipertegm dengao ayat lain;
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DiaJalL yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamq sebahagiannya menjadi minuman

dar sehah4iauyr {{te{yubI[hqi tuEbuh-trrEbuLaq laag prda (te1npat t{rEbrhnpi kamu

menggembalakan temakmu.[ An-Nahl: 10]
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22. daa Karrl telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan
huj:n dari lanSiq latu Kami teri uimrm kamu dengan air itu, dan sekati-kati bukanlah kamu yang

menyimpannya. I AI-Hijir22]

Beberapa ayat Alquran menjelaskan, tentang proses air minum dari air hujan;
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Tidaktah kanu neiihat h*hwa Alldr mengarak awim, Kemuditm mengumpulkan
antan (bagjan-bagian)nya, Kemudian menjadikaanya bertindih+indih, Maka
kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (uga) menurunkan
(butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti)
gunung-gunuDg, Maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang
dikeheaddii+\ya dan dipalingka*-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya Kilauan
kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Air yang ditunrnkan dari atas, yaitu air hujan, turun sudah bersih
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Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedaangaft rahmat

Nya (hujan); dafi Kami tururkan dari langit air yang Amar bersih, agar Kami menghidupkan durgan air

itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari

makhluk Kami, binatang-binatang temak dan manusia yang banyak.fAl-Furqan: 48 - 49]

Air yang diturunkan dari langit yaitu ail hujiur; rasanya tawar, tidak asin dan

tidak pahit
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dan Kami jadikan padanya gunung€rmurg yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air lawm?

Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. kamukah yang menurunkaanva atau
kanikah lang l'alas Kaali keheirdaki; nissa5,a Kaari jad €* Dia asil, Maka
Msngapakali kAmu tidak bersyukur? [ Al-Waqiah: 68 -70]

Air yang diturunkan Allah dari langit / air hujan, disimpan oleh Allah di dalam
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dan kami tuunkan Bir dad largit menwut suatu ukur&n; lalu Kami jadikan air itu menetap di bH-i
dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.[ Al-Mu'minun: l8 ]

Air yang disimpan Allah di dalam tanah, kemudian* diaturnya, dan

dijadikannya sebagai sumber air di bumi
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Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, Maka

dianrmya nenjadi zumber-sumber air di bumi t 4**l+ ;arnat aan i#! yairu mata at I

Jika Allah menghendaki, bisa saja air itu menjadi kering, tidak ada yang bisa

mengalirkan

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jfta sumber air kamu menjadi kering; Maka siapakah yatg okan

mendatangkan air yang mengalir bagimu?". I Al-Muluk : 30 l
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B.Air Minum berasal dari binatang berkaki empat I An-Nahl: 66]
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dan Sesungguhnya pada binatarg temak itu benar-bellar t€rdapat p€lajarar bagi kamu. Kami
memtrerimu minum dari pada apa yang bemda dalam per &ya {berupa) susu }.ang bersih antara tahi
dan darah, yang mudah ditelan b€i orang-orang yang meminumnya.

C.Air minum berasal dari tumbutran I An-Nahi :67
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dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik.
Sesuaggguhn5,a Fadn yang demikian itu benar-benar terdalat fanda {kebesaraa Allah) tragi orang yang
memikirkan, I An-Nahl : 67]

D.AirMinum berasal dari Lebah / binatang serangga.[ An-Nahl: 68-69]
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dan Tulmrunu mewahlukan kepada lebah: "Buatlah samng-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kay.u,
daldi tenpat-temFat yang dibikin manusian, - kernudian makanlah dari tiatrtiap (macan) buah-buahan
dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman
(madu) yang bermacam-macam wamanyq di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi
manusia Sesuagguhnya pada yaag derukian iru benar-betrar terdapat l3lrda (kebesaran Tuhan) bagi
orang-orang yang memikirkan.

Untuk 'ah mintrm dari hujan, diakaiti dengan kalimat O-F..,-r karena rmtuk
ini memdranrirya mudah, dan tnrfuk ' air minum dari biratang dan ttrrnbuhan'

diakhiri dengan r-r-:Ji,.: Lr"* untuk memahaminya memerlukan proses pemikirarl

sem€ntara unutk 'air minum dari lebah' menggunakan a:-fSil; kalsna untuk iai
memerlukan pemikiran yang mendalam.


