
 

 

 

 
Kaum Bani Israil sanggup berpatah arang daripada mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW dan memilih kitab 
sihir sebagai ajaran ikutan. Padahal mereka sangat mengetahui kecelakaan daripada kedua-dua perkara menjadi-
kan mereka kekal dalam neraka Allah SWT. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas 
tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 99-103) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa ter-
dapat lima aspek pengajaran yang boleh diambil oleh umat Islam dan umat manusia, iaitu tuntutan beragama 
dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ciri agama Islam dalam kitab Taurat; sihir: Asal usul dan persoalan 
hukum; Harut dan Marut; serta hukum berkaitan dengan bumi Babylon dan tempat yang dilaknat.  

 

Kata Kunci: Syariat Nabi Muhammad, sihir, Harut dan Marut, dan Babylon. 
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Abstrak  
Kaum Bani Israil sanggup berpatah arang daripada mengikut ajaran Nabi Muhammad 
SAW dan memilih kitab sihir sebagai ajaran ikutan. Padahal mereka sangat mengetahui 
kecelakaan daripada kedua-dua perkara menjadikan mereka kekal dalam neraka Allah 
SWT. Artikel ini menggunakan kaedah kajian kepustakaan untuk mengupas tafsiran ayat surah 
al-Baqarah (2: 99-103) daripada kitab tafsir turath Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa 
terdapat lima aspek pengajaran yang boleh diambil oleh umat Islam dan umat manusia, 
iaitu tuntutan beragama dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ciri agama Islam dalam 
kitab Taurat; sihir: Asal usul dan persoalan hukum; Harut dan Marut; serta hukum 
berkaitan dengan bumi Babylon dan tempat yang dilaknat.  
 
Kata Kunci: Syariat Nabi Muhammad, sihir, Harut dan Marut, dan Babylon. 

 

 

 حج مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل مك لك خك حك
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي
 مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ

 ممام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن
  جت هب مب خب حبجب هئ مئ

 

                                                 
*
Artikel ini dibincangkan dalam Ceramah Program Budaya al-Quran Mingguan di Kolej Tun Fatimah, UTM 
pada 7hb. Mac 2019 anjuran Masjid Sultan Ismail, Universiti Teknologi Malaysia. 
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Maksud: Dan sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) ayat keterangan 
yang jelas nyata (al-Quran), dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang yang 
fasik. (99) Patutkah (mereka ingkarkan ayat keterangan itu) dan patutkah tiap-tiap kali mereka 
mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan 
mereka tidak beriman. (100) Dan apabila datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah 
(Nabi Muhammad SAW), yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari 
orang yang diberikan Kitab itu melemparkan Kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka 
tidak mengetahui (kebenarannya). (101) Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut 
ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. 
Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi 
puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan 
manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, 
di negeri Babylon (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan 
setelah mereka menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan 
(untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).” 
Dalam pada itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh 
menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama 
sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan 
izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka 
dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi 
itu) sudah mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat 
bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih 
untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. (102) Dan kalau sebenarnya mereka itu 
tetap beriman dan bertaqwa (nescaya mereka akan mendapat pahala); sesungguhnya pahala 
dari sisi Allah itu adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (103) 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 99-103) 

 

PENGENALAN 

Selepas Allah SWT membongkar pembohongan permusuhan kaum Bani Israil terhadap 
Malaikat Jibril (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2019b), Allah SWT terus membongkar tentang 
sifat berputus arang kaum Bani Israil tersebut terhadap perutusan Nabi Muhammad 
dengan penurunan wahyu yang dibawah oleh Jibril AS. Pembongkaran ini menjelaskan 
bahawa sifat keingkaran ini sememangnya sudah wujud dalam kalangan ulama Bani Israil 
dan bukan ketika era perutusan Nabi Muhammad sahaja. Di samping itu, akibat daripada 
sifat berpatah arang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Nabi Muhammad, kaum Bani Israil 
sebaliknya menjadi syaitan dan sihir sebagai jalan alternatif yang mereka pilih untuk 
menentang Islam, agamanya, dan pengikutnya (Al-Sabuni, 1981; Jasmi, 2019a). Sekalipun 
mereka mengetahui jalan yang mereka pilih tersebut menjadikan mereka seolah-olah 
menempah tempat dalam api neraka.   
 Perbincangan tafsiran dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahawan penentangan 
kaum Bani Israil terhadap perutusan Nabi Muhammad SAW dalam ayat al-Baqarah (2: 
99-101) dan bahagian pemilihan kaum bani Israil dengan jalan syaitan dan sihir sebagai 
alternatif daripada jalan Allah SWT dan kebenaran Islam yang ditawarkan oleh-Nya 
kepada mereka dalam ayat al-Baqarah (2: 102-103). Sebagai ingatan bahawa segala 
terjemahan ayat al-Quran dalam kertas kerja ini menggunakan terjemahan Abdullah 
Basmeih (1999), iaitu tafsir al-Quran Pimpinan al-Rahman terbitan Jabatan Perdana 
Menteri. 
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TAFSIRAN AYAT 

Dua bahagian tafsiran ayat adalah terdiri daripada al-Baqarah (2: 99-101) dan al-Baqarah 
(2: 102-103). 
 
Surah al-Baqarah (2: 99-101) 

Allah SWT menyambung firman-Nya bagi mendokong al-Quran dan ajaran yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan kekesalan kepada kaum Bani Israil terhadap 
keingkaran mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran al-Quran. Firman-Nya: 
 

 مث هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

  مك لك خك حك جك مق حق مف

 
 

Maksud: Dan sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) ayat keterangan 
yang jelas nyata (al-Quran), dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang 
yang fasik. (99) Patutkah (mereka ingkarkan ayat keterangan itu) dan patutkah tiap-tiap 
kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? 
Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. (100) Dan apabila datang kepada mereka 
seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi Muhammad SAW), yang mengesahkan apa yang ada 
pada mereka, sebahagian dari orang yang diberikan Kitab itu melemparkan Kitab Allah ke 
belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui (kebenarannya). (101) 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 99-101) 

 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/344), menyatakan bahawa ayat ini menurut Imam Abu Ja‘far 
membawa maksud, “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (Muhammad) alamat 
yang jelas yang menunjukkan akan kenabianmu. Tanda tersebut adalah terkandung dalam 
Kitab Allah (al-Quran) berkait dengan rahsia ilmu Yahudi dan rahsia berita mereka yang 
disimpan rapi oleh mereka. Juga mengandung berita tentang nenek moyang mereka, berita 
tentang apa yang terkandung dalam kitab mereka yang hanya diketahui oleh para rahib 
dan ulama mereka saja, dan hal yang diubah oleh para pendahulu dan generasi penerus 
mereka yang berani mengubah hukum yang ada dalam kitab Taurat mereka. Maka Allah 
SWT memperlihatkan hal tersebut kepada Nabi-Nya, iaitu Nabi Muhammad SAW melalui 
kitab (al-Quran) yang diturunkan kepadanya. Maka sesungguhnya hal tersebut seharusnya 
merupakan tanda yang jelas bagi orang yang menyadari keadaan dirinya dan tidak 
membiarkan dirinya termakan oleh rasa dengki dan kesombongan yang membinasakannya.”  
 Setiap orang yang memiliki fitrah yang sihat nescaya mereka akan membenarkan seperti 
apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu berupa ayat yang jelas. Bukti 
tersebut mempunyai ciri khas dihasilkan oleh beliau SAW tanpa melalui proses belajar yang 
dituntutnya dari seorang manusia; tidak pula mengambil sesuatu dari manusia seperti yang 
disebutkan oleh Ibn ‘Abbas RA berhubung dengan makna firman Allah SWT yang bermaksud, 
Dan sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu ayat yang jelas. (Surah al-Baqarah, 2: 99) 
 Allah SWT berfirman bahawa engkau membacakannya (al-Quran) kepada mereka 
dan memberitahukannya kepada mereka pada setiap pagi dan petang dan antara kedua-
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duanya, sedangkan dalam kalangan mereka engkau diketahui sebagai orang yang ummi 
(buta huruf), tetapi engkau memberitahukan kepada mereka semua hal yang ada dalam 
kalangan mereka sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Allah SWT berfirman kepada 
mereka yang dalamnya terkandung pelajaran dan penjelasan, tetapi sekali gus menjadi 
hujah terhadap mereka, seandainya mereka mengetahui. 
 Ibn ‘Abbas menceritakan bahawa Ibn Suria al-Qatwayni berkata kepada Rasulullah 
SAW, “Hai Muhammad, engkau tidak mendatangkan kepada kami sesuatu yang kami 
kenal, dan Allah SWT tidak menurunkan kepadamu suatu ayat pun yang jelas yang 
menyebabkan kami perlu mengikutimu.” Maka Allah SWT menurunkan firman Allah 
SWT yang bermaksud, “Dan sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu ayat yang jelas; 
dan tidak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang yang fasik. (Surah al-Baqarah, 2: 99) 
 Malik Ibn Saif, iaitu seorang Yahudi menyatakan ketika Rasulullah SAW menjadi utusan 
Allah SWT dan memperingatkan kepada mereka perjanjian yang diambil oleh Allah SWT 
atas diri mereka dan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada mereka berhubung dengan 
perkara Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, “Allah tidak menjanjikan kepada kami tentang 
Muhammad, dan Dia tidak mengambil janji apa pun atas diri kami.” Maka Allah SWT 
menurunkan firman-Nya yang bermaksud, “Patutkah (mereka ingkarkan ayat keterangan itu) 
dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan 
dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.” (Surah al-Baqarah, 2: 100).  
 Seterusnya, ayat yang bermaksud, “Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.” (Surah 
al-Baqarah, 2: 100). Al-Hasan al-Basri berkata, “Memang benar, tiada suatu perjanjian pun 
di muka bumi ini yang mereka lakukan melainkan mereka pasti melanggar dan merosaknya. 
Mereka mengadakan perjanjian pada hari ini, dan esoknya mereka pasti melanggarnya. 
Menurut Al-Suddi, makna la yu-minuna ( ََال يُْؤِمنُون) ialah “mereka tidak beriman dengan apa 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.” 
 Qatadah menyatakan berhubung dengan makna firman-Nya yang bermaksud, “dibuang 
dan dicabuli oleh segolongan dari mereka” bahawa perjanjian itu dirosak oleh segolongan 
orang dalam kalangan mereka. Ibnu Jarir menyatakan bahawa asal makna al-nabaz (النبذ) 
ialah membuang dan melemparkan. Oleh kerana itu anak yang hilang disebut manbuz 
 bagi buah (النابذ) ini, dan disebut pula nabiz (النبذ) iaitu diambil dari kata al-nabaz ,(المنبوذ)
kurma serta buah anggur yang dimasukkan (dilemparkan) ke dalam air. 
 Kaum yang disebut dalam ayat ini dicela oleh Allah SWT kerana mereka merosakkan 
perjanjian mereka dengan Allah SWT sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, iaitu 
mereka bersedia memegang dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang sebenarnya. 
Ironinya, bahkan mereka menjadikan hal tersebut dengan pembohongan terhadap Rasul 
SAW yang diutus kepada mereka, juga kepada seluruh umat manusia. Padahal perihal 
Rasul tersebut termaktub dalam kitab mereka dengan penerangan yang jelas tentang sifat 
dan ciri khasnya serta beritanya dan mereka diperintah-kan dalamnya agar mengikuti Rasul 
itu, mendokong, dan menolongnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: 
 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
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 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكلك اك
  ٰى ين ىن نن من زن

 
Maksud: Iaitu orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad SAW) Nabi yang Ummi, yang 
mereka dapati tertulis (namanya dan sifatnya) dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi 
mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara yang baik, dan melarang mereka daripada 
melakukan perkara yang keji; dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan 
mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk; dan ia juga menghapuskan dari 
mereka beban dan belenggu yang ada pada pada mereka. Maka orang yang beriman 
kepadanya, dan memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikut nur (cahaya) yang 
diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang yang berjaya. (157)  

 
(Surah al-A’raf, 7: 157) 

 
Sedangkan dalam surat ini disebutkan oleh Allah SWT yang bermaksud, “Dan apabila datang 
kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi Muhammad SAW), yang mengesahkan apa yang 
ada pada mereka, sebahagian dari orang yang diberikan Kitab itu melemparkan Kitab Allah 
ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui (kebenarannya). (101) (Surah al-
Baqarah, 2: 101). 
 Apa yang terjadi sebaliknya, segolongan dalam kalangan mereka melemparkan kitab 
yang ada di tangan mereka yang dalamnya terkandung berita gembira kedatangan Nabi 
Muhammad SAW. Dalam ayat ini disebutkan wara’ zuhurihim ( َْوَراَء ظُُهوِرِهم), iaitu di 
belakang punggung mereka yang memberi makna mereka meninggalkannya seakan-akan 
mereka tidak mengetahui apa isinya. Sebagai gantinya mereka memusatkan perhatiannya 
untuk mempelajari sihir serta menjadi pengikutnya. Oleh kerana itu, mereka bermaksud 
mencelakakan Rasulullah SAW Lalu mereka menyihirnya melalui sisir, buntelan secarik 
kain, dan tandan kering pohon kurma yang disimpan di bawah batu di pinggir sumur 
Arwan. Orang yang melakukan hal ini dalam kalangan mereka adalah seorang lelaki yang 
dikenal dengan nama Labid bin A‘sam, semoga laknat Allah SWT menimpa dirinya, dan 
semoga Allah SWT membinasakannya. Maka Allah SWT memperlihatkan hal tersebut 
kepada Rasulullah SAW dan menyembuhkannya serta menyelamatkannya dari sihir 
tersebut, seperti yang dinyatakan dalam kitab Sahihain secara panjang lebar dari Siti Aisyah 
RA Umm al-Mu’minin, yang hadisnya akan dibentangkan kemudian. 
 Al-Suddi menyatakan berhubung dengan tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, “ 
Dan sesudah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah SWT yang membenarkan 
kitab yang ada pada mereka. (Surah al-Baqarah, 2: 101) Ketika Nabi Muhammad SAW 
datang kepada mereka, mereka menentangnya dengan kitab Taurat dan mendebatnya, 
tetapi pada akhirnya kitab Taurat selari dengan al-Quran. Lalu mereka meninggalkan kitab 
Taurat dan mengambil kitab Asif serta sihir Harut dan Marut, kerana tidak setuju dengan 
al-Quran. kerana itu, pada akhir ayat disebutkan: seolah-olah mereka tidak mengetahui. 
(Surah al-Baqarah, 2: 101) 
 Qatadah menyatakan berhubung dengan tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, “Seolah-
olah mereka tidak mengetahui (kebenarannya). (Surah al-Baqarah, 2: 101) Sesungguhnya kaum 
yang bersangkutan adalah orang yang mengetahui (bahawa al-Quran itu adalah kitab Allah), 
tetapi mereka menjauhi pengetahuan mereka dan menyembunyikannya serta mengingkarinya. 
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Surah al-Baqarah (2: 102-103) 

Dalam membahaskan bahagian tafsiran ini, pembahagian boleh dibahagikan kepada dua 
bahagian, iaitu bahagian tafsiran ayat berkaitan sihir dan pembahagian sihir. 
 
Tafsiran Ayat Berkaitan Sihir 

Allah SWT membongkar keingkaran kaum Bani Israil terhadap al-Quran dan meninggalkannya 
untuk memilih kitab sihir sebagai pegangan hidup akibat daripada sikap berpatah arang 
mereka terhadap Allah SWT, pemilihan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, 
dan kebenaran al-Quran walaupun mereka mengetahui bahawa pilihan mereka itu akan 
menjerumuskan mereka ke lembah api neraka. Firman-Nya: 
 

 خن حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل
 ىيمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ
 يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مثزث رث
 ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن ممام يل ىل مل
  جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 
Maksud: Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan 
oleh puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman AS 
tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah 
yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu 
sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, di negeri 
Babylon, sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka 
menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji 
imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).” Dalam pada 
itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh menceraikan 
antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali 
memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan 
izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka 
dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi 
itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi 
mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang 
mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. (102) Dan kalau sebenarnya 
mereka itu tetap beriman dan bertaqwa (nescaya mereka akan mendapat pahala); 
sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik, kalau mereka mengetahui. (103) 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102-103) 
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 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/346) menjelaskan bahawa Sayidina Ibn ‘Abbas menyatakan 
tentang makna firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka (membelakangkan Kitab 
Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan.” (Surah al-Baqarah, 2: 
102). Tersebutlah bahawa ketika kerajaan Nabi Sulaiman AS terlepas dari tangannya, maka 
murtadlah segolongan jin dan manusia. Lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. 
Sesudah Allah SWT mengembalikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman AS semula, maka 
orang ramai pun tunduk dan patuh sesuai dengan hukum agama seperti asalnya. 
Sesungguhnya Nabi Sulaiman AS berjaya menemukan kitab sihir mereka, lalu menguburnya 
di bawah singgasananya. Tidak lama kemudian Nabi Sulaiman AS meninggai dunia. Akan 
tetapi, manusia dan jin dapat menemukan kitab sihir tersebut sesudah Nabi Sulaiman AS 
wafat. Lalu mereka berkata, “Kitab inilah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada 
Sulaiman, tetapi Nabi Sulaiman AS menyembunyikannya.” Maka mereka mengambil 
kitab tersebut dan menjadikannya sebagai agama. Lalu turunlah firman Allah SWT, “Dan 
apabila datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah (Nabi Muhammad SAW), yang 
mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang yang diberikan Kitab itu 
melemparkan Kitab Allah ke belakang mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui 
(kebenarannya). (Surah al-Baqarah, 2: 101). Maka mereka mengikuti kemahuan hawa 
nafsu mereka yang dibacakan oleh syaitan, iaitu alat muzik dan permainan serta segala 
sesuatu yang melalaikan berzikir kepada Allah SWT. Kenyataan ini mirip dengan athar 
yang dikeluarkan oleh Imam (Al-Nasa’i, 1991: 10927):  
 

ْ	َظَم"، َوَ�َن  نَ : �َ اَل ، قَ اٍس ب
 	َ  ِن َعِن ابْ 
َ ْ
آِصُف َ�تُِب ُسلَيَْماَن، َوَ�َن َ ْعلَُم اِالْسَم "األ

ْخرََجهُ 
َ
ا َماَت ُسلَيَْماُن أ 
َْت ُكرِْسي0ِه، فَلَم

َ
7ِْر ُسلَيَْماَن َو6َْدفِنُُه 3

َ
ٍء بِأ ْ:َ 
 يَْ=تُُب ُ;

يَاِطDُ، فََكتَبُوا بDََْ ُ;0 َسْطَر6ِْن ِسْحًرا َوAُْفرً  
ا، َوَقاIُوا: َهَذا اKِي َ�َن ُسلَيَْماُن اIش
اIُُهْم  
 ُجه

ْ

اِس وََسبSوُه، َوَوQََف ُعلََماُؤُهْم فَلَْم يََزلTاُل ا 
َفَرُه ُجه

ْ
U

َ
َ ْعَمُل بَِها. قَاَل: فَأ

ٍد  
ُ Xُ َYََم 
Zنَْزَل ا
َ
يَاِطDُ �: ملسو هيلع هللا ىلص_َُسبSونَُه، َح\
 أ 

بَُعوا َما aَتْلُو اIشaِك َوا

ْ
 Yََ 7ُل

يَاِطcَ Dََفُروا 
ِ=ن
 اIش
َ
 .�ُسلَيَْماَن َوَما cََفَر ُسلَيَْماُن َول

 
Maksud: Ibn ‘Abbas yang menyatakan bahawa Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Dia 
adalah orang yang mengetahui Ism al-A‘zam, dan mencatat segala sesuatu atas izin Nabi 
Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman AS mengubur catatan tersebut di bawah singgasananya. 
Ketika Nabi Sulaiman AS wafat, catatan tersebut dikeluarkan oleh syaitan, lalu mereka 
menyisipkan catatan mengenai sihir dan kekufuran antara tiap dua barisnya. Mereka 
menyatakan, inilah yang dahulu diamalkan oleh Sulaiman. Ibn ‘Abbas melanjutkan 
kisahnya, bahawa sesudah ada keterangan dari syaitan, maka orang yang tidak mengerti 
mengafirkan Nabi Sulaiman AS dan mencaci makinya, tetapi para ulama dalam kalangan 
mereka hanya diam. Orang yang bodoh dalam kalangan mereka terus-menerus mencaci maki 
Nabi Sulaiman, hingga Allah SWT menurunkan ayat berikut kepada Nabi Muhammad 
SAW., iaitu: Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan 
Nabi Sulaiman AS (dan mereka menyatakan bahawa Nabi Sulaiman AS itu mengerjakan 
sihir), padahal Nabi Sulaiman AS tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan 
itulah yang kafir (mengerjakan sihir). (Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 

(Al-Nasa’i) 
 

 Ibnu Jarir menjelaskan bahawa Ibn ‘Abbas yang menceritakan riwayat berikut (Ibn 
Jarir, 2001: 1660; Al-Nasa’i, 1991: 10926):  
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ْهِل «َعِن ابِْن َ	ب
اٍس، قَاَل: 
َ
نَاٍس ِمْن أ

ُ
َصاَب ُسلَيَْماَن hَْن َداوَُد fِ َسبَِب أ

َ
ي أ ِ



Kَ�َن ا

َرِم kَِسائِِه َعلَيْهِ 
ْ
U

َ
ٍة ُ َقاُل Iََها: َجَراَدُة، َوَ�نَْت ِمْن أ

َ
فqَََن َهَوى ُسلَيَْماَن «قَاَل:  ».ا7َْرأ

ََراَدةِ rَيَْقI َsَُِهْم، rَُعوقَِب ِحI Dََْم يَُ=ْن َهَواهُ rِيِهْم َواِحًدا.
ْ
tْهِل ا

َ
َقS ِأل

ْ
vْن يَُ=وَن ا

َ
 »أ

zَِ َشxْئًا ِمْن kَِسا«قَاَل: 
ْ
ْو يَأ

َ
َء أ

َ
َال

ْ
ْن يَْدُخَل ا|

َ
َراَد أ

َ
ْ	َطىَوَ�َن ُسلَيَْماُن hُْن َداوَُد إَِذا أ

َ
 ئِِه أ

ََراَدَة 
ْ
tَطى ا	ْ

َ
ُه بِِه، أ

َ
ي اhْتَال ِ



Kْن يَ�ْتَِ�َ ُسلَيَْماَن بِا

َ
ُ أ 
Zَراَد ا

َ
ا أ 
ََراَدَة َخاaََمُه. فَلَم

ْ
tا

يَْطاُن fِ ُصوَرِة ُسلَيَْمانَ  
َخَذهُ «rََقاَل Iََها:  ».َذاَت يَْوٍم َخاaََمُه، فََجاَء اIش
َ
 َهاzِ َخاتَِ�. فَأ

kُْس فَلَ  ِ
ْ

ِنS َواإل
ْ
tَوا Dُيَاِط 
ُ اIش

َ
ِ�َسُه َدانَْت �

َ
ا ل 
 فََجاَءَها ُسلَيَْماَن rََقاَل:«قَاَل:  ».ِ�َسُه، فَلَم

ْت:  ».َهاzِ َخاتَِ� 
َ
ٌء اhْتُِ�َ «قَاَل:  ».َكَذبَْت، Iَْسَت �ُِسلَيَْمانَ «rََقال

َ
ن
ُه بَال

َ
 rََعرََف ُسلَيَْماَن أ

ي
اِم ُكتُبًا rِيَها ِسْحٌر َوAُْفٌر ُ�م
 َدrَنُوَهاقَاَل: فَا�ْ  ».بِهِ 
َ ْ
َك األ

ْ
يَاِطDُ فََكتَبَْت fِ تِل 
 َطلََقِت اIش


اِس، َوقَاIُوا: Tا َYَ َقَرُءوَهاrَ ْخرَُجوَها
َ
َْت ُكر0�ِْ ُسلَيَْماَن، ُ�م
 أ

َ
إِ�
َما َ�َن ُسلَيَْماَن «3


اَس بَِهِذهِ Tُكُتِب َ ْغِلُب ا
ْ
َفُروُه، َح\
 hََعَث «قَاَل:  ».ال

ْ
U

َ

اُس ِمْن ُسلَيَْماَن َوأTَ�َِئ ا

فَ
ًدا  
ُ Xَُم 
Zَ�نَاُؤُه: ملسو هيلع هللا ىلصا 
نَْزَل َجل

َ
ِك ُسلَيَْمانَ �؛ فَأ

ْ
يَاِطYَ Dَُ 7ُل 

بَُعوا َما aَتْلُوا اIشaَوا� 

يَاِطDُ مِ �۱۰:�[ا�قرة: 
ي َكتََب اIش ِ



Kْفِر، ] ، َ ْعِ� ا=ُ
ْ
ْحِر َوال َوَما cََفَر �َن اIس0

يَاِطcَ Dََفُروا 
ِ=ن
 اIش
َ
نَْزَل ا]�۱۰:�[ا�قرة: �ُسلَيَْماَن َول

َ
ُ َجل
 وََعز
 وََعَذَرهُ ، فَأ 
Z.« 

 
Maksud: Tersebutlah bahawa Nabi Sulaiman AS apabila hendak memasuki kamar mandi 
atau menggauli salah seorang isterinya, terlebih dahulu ia menyerahkan cincinnya kepada 
pembantu pribadinya, iaitu seorang wanita. Ketika Allah SWT hendak menguji Nabi 
Sulaiman AS dengan ujian yang dikehendaki-Nya, maka pada suatu hari Nabi Sulaiman 
AS menyerahkan cincinnya kepada pembantunya. Lalu datanglah syaitan dalam rupa Nabi 
Sulaiman AS dan berkata kepada pembantu Sulaiman, “Serahkanlah cincinku.” Si 
pembantu menyerahkan cincin itu kepadanya, dan ia segera memakainya. Ketika syaitan 
memakainya, maka tunduklah semua syaitan, jin, dan manusia kepadanya. Ibn ‘Abbas 
melanjutkan kisahnya, bahawa Nabi Sulaiman AS datang kepada pembantunya itu dan 
berkata kepadanya, “Berikanlah cincinku kepadaku.” Si pembantu berkata, “Engkau dusta, 
engkau bukan Sulaiman.” Maka sejak ketika itu Nabi Sulaiman AS mengetahui bahawa 
hal ini merupakan cubaan yang ditimpakan kepada dirinya. Ibn ‘Abbas berkata bahawa 
pada hari (kekuasaannya itu) syaitan menulis berbagai macam kitab yang dalamnya 
terkandung sihir dan kekufuran, lalu mereka menguburnya di bawah singgasana Raja 
Sulaiman. (Sesudah Nabi Sulaiman AS wafat) mereka mengeluarkan kitab itu dan 
membacakannya di hadapan semua orang, lalu mereka berkata, “Sesungguhnya dahulu Nabi 
Sulaiman AS dapat berkuasa atas manusia melalui kitab ini.” Ibn ‘Abbas melanjutkan 
kisahnya, bahawa sesudah itu semua orang berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Nabi 
Sulaiman AS dan mengafirkannya. Sesudah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW., 
maka diturunkan-Nyalah ayat berikut, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud, “Padahal 
Nabi Sulaiman AS tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi 
puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya).” (Surah al-Baqarah, 2: 102). 
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(Ibn Jarir dan Al-Nasa’i) 
 

 Ibnu Jarir menyatakan bahawa Imran, iaitu al-Haris yang menceritakan (Ibn Jarir, 
2001: 1662): 
 

ُْن ِعنَْد ابِْن َ	ب
اٍس 
َ

ُ:  إِذْ َجاءَ  بxَْنَا �
َ

ْ َن ِجئَْت؟«رَُجٌل rََقاَل �
َ
ِعَراِق.«قَاَل:  »ِمْن أ

ْ
 »ِمَن ال

ُكوفَِة.«قَاَل:  »َمْن أي0ه؟«قَاَل: 
ْ
؟«قَاَل:  »ِمَن ال ُ�ََ

ْ
ن
 َعِلي�ا«قَاَل:  »rََما ا|

َ
ثُوَن أ 
تُُهْم َ تََحد

ْ
Aتََر 

ِْهْم.
َ

 «rََفِزَع ُ�م
 قَاَل:  » َخاِرٌج إِ 
َ

بًا Iََك! Iَْو َشَعْرنَا َما نََ=ْحنَا kَِساَءُه، َوال
َ
 أ

َ
 َما aَُقوُل؟ ال

ْمَع  
قُوَن اIس يَاِطDُ _َْسَ¥ِ 
ثُُ=ْم َ	ْن َذIَِك: إِن
ُه َ�نَِت اIش َحد0
ُ
 َسأ

0
َما إِ¦

َ
قََسْمنَا 7َِ§اثَُه، أ

 َr ،َماِء 
َحُدُهْم بَِ=ِلَمِة َحق© قَْد َسِمَعَها، فَإَِذا ُجر0َب ِمنُْه ِصْدٌق َكِذَب َمَعَهاِمَن اIس
َ
 يªَِءُ أ
ُ َعلَيَْها ُسلَيَْماَن «َسبِْعDَ كْذبة، قَاَل:  
Zْطلََع ا

َ

اِس. فَأTُها قُلُوُب ا« َْت فََْ¬َ

َ
 ، فََدrَنََها 3

َ ُسلَيْمَ  ا تُُو®0 
ِر6ِق اُن، ُكرِْسي0ِه. فَلَم 
ُ=ْم rَ» َYََقاَل:  ».، قَاَم شيطاُن الط
S
ُدل

َ
 أ

َ
فَال

َ
أ

 ْ
َ

ُ ِمثْلُُه؟ 3
َ

 َكْ°َ �
َ

ْخرَُجوهُ َكْ°ِهِ ا±من
ع اKِي ال
َ
. َفأ ُكر0�ِْ

ْ
َهَذا ِسْحُرُه « :rََقاIُوا ».َت ال

7َمُ 
ُ ْ
ْهُل -فتناسخا األ

َ
ُث بِِه أ 
ِعَراقِ َح\
 hََقايَاَها َما َ َتَحد

ْ
ُ » .ال 
Zنَْزَل ا

َ
بَُعوا � :َوأ 
aَوا

يَاِطcَ Dََفُروا 
ِ=ن
 اIش
َ
ِك ُسلَيَْماَن َوَما cََفَر ُسلَيَْماُن َول

ْ
يَاِطYَ Dَُ 7ُل 
 .�َما aَتْلُو اIش

 
Maksud: Ketika kami berada di rumah Ibn ‘Abbas RA., tiba-tiba datanglah seorang lelaki, 
lalu Ibn ‘Abbas bertanya kepadanya, “Dari manakah kamu?” Lelaki itu menjawab, “Dari 
negeri Irak. Ibn ‘Abbas bertanya, “Dari bahagian mana?” Lelaki menjawab, “Kufah.” Ibn 
‘Abbas bertanya, “Bagaimanakah beritanya?” Lelaki menjawab, “Ketika aku meninggalkan 
mereka, mereka sedang hangat membicarakan bahawa Ali RA berangkat menuju ke arah 
mereka (untuk memerangi mereka).” Maka Ibn ‘Abbas merasa bimbang dan menyatakan, 
“Tidak seharusnya kamu berkata demikian, hanya orang yang tidak berayah yang 
menyatakan demikian. Seandainya kami percaya (dengan apa yang diberitakannya itu), 
pasti kami tidak mahu menikahi wanitanya, tidak pula membagikan harta warisannya. 
Ingatlah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kamu tentang jawapan yang 
sebenarnya. Bahawa dahulu syaitan mencuri-curi berita di langit, lalu seseorang dari mereka 
datang membawa kalimat hak yang didengarnya; tetapi bila ia hendak sampaikan, maka ia 
mencampurinya dengan tujuh puluh pembohongan.” Ibn ‘Abbas melanjutkan kisahnya, 
bahawa kalimat tersebut sempat memperoleh perhatian banyak orang hingga meresap ke 
dalam hati mereka. Maka Allah SWT memperlihatkan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman 
AS, lalu Nabi Sulaiman AS menguburkannya di bawah kerusi singgasananya. Apabila Nabi 
Sulaiman AS wafat, syaitan jalanan bangkit, lalu berkata, “Mahukan kamu aku tunjukkan 
kepada kamu simpanan terlarang yang tiada simpanan seperti simpanan itu? Ia berada di 
bawah kerusi singgasananya.” Lalu mereka mengeluarkannya, dan syaitan itu berkata, “Ini 
ilmu sihir.” Maka orang menggandakan catatan tersebut dari generasi ke generasi yang lain, 
hingga bakinya adalah yang sekarang hangat dibicarakan oleh penduduk Irak. Lalu Allah 
SWT menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka (membelakangkan Kitab 
Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan dalam masa 
pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman AS tidak mengamalkan sihir yang 
menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan 
sihirnya)..., hingga akhir ayat, (Surah al-Baqarah, 2: 102). 
 

(Ibn Jarir) 
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 Al-Suddi menyatakan tentang tafsir firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka 
(membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan 
dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. (Surah al-Baqarah, 2: 102) dengan petikan athar 
berikut (Ibn Abi Hatim, 1998: 987; Ibn Jarir, 2001: 1646): 
 

َم 
َ

µَ َْسَمُعوَنxَْمِع ف 
َماِء rََتْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد Iِلس 
 اIس
َ

يَاِطDُ تَْصَعُد ِإ¶ 
َ�نَِت اIش
َكَهنََة 

ْ
تُوَن ال

ْ
7ٍْر rَيَأ

َ
ْو أ

َ
يٍْب أ َ̧ ْو 

َ
رِْض ِمْن 7َوٍْت أ

َ ْ
ئَِ=ِة rِيَما يَُ=وُن fِ األ

َ
َمال

ْ
Iا

َكَهنَةُ 
ْ
ُث ال وَ�ُهْم، rَتَُحد0 َكَهنَُة  rَيُْخِ�ُ

ْ
نَتُْهُم ال 
م

َ

اَس rَيَِجُدونَُه َكَما قَاIُوا، َح\
 إَِذا أTا


اُس Tتَتََب ا
ْ
ْدَخلُوا rِيِه َغْ§َُه فََزاُدوا َمَع ُ;ºَ 0َِمٍة َسبِْعºَ Dََِمًة، فَاك

َ
َكَذبُوا Iَُهْم فَأ

اِ¼يَل  ُكتُِب، َوفََشا fِ بَِ� إِْ½َ
ْ
َِديَث fِ ال

ْ
vَِك اIبََعَث  َذrَ ،َغيَْب

ْ
ن
 aَْعلَُم ال ِ

ْ
tا 
ن

َ
أ

َْت ُكرِْسي0ِه 
َ

ُكتَُب َفَجَعلََها fِ ُصنُْدوٍق ُ�م
 َدrَنََها 3
ْ
َك ال

ْ

اِس فََجَمَع تِلTا fِ ُسلَيَْماُن

َق   اْحَ¥َ



ُكر0�ِْ إِال
ْ
ْن يَْدنَُو ِمَن ال

َ
يَاِطDِ _َْستَِطيُع أ 
َحٌد ِمَن اIش

َ
ْسَمُع  .َوIَْم يَُ=ْن أ

َ
 أ

َ
ال

ا َماَت ُسلَيَْماَن،  
ْ»ُت ُ	نَُقُه. فَلَم َ¾َ 



َغيَْب إِال
ْ
يَاِطaَ Dَْعلَُم ال 
ن
 اIش

َ
َحًدا يَْذُكُر أ

َ
أ

ٌف، aََمث
َل 
ْ
7َْر ُسلَيَْماَن، وََخلََف hَْعَد َذIَِك َخل

َ
يَن َ�نُوا َ ْعِرفُوَن أ ِ



Kُعلََماُء ا

ْ
وََذَهبَِت ال

 fِ يَْطاُن 
اِ¼يَل، rََقاَل: اIش َ¿ َ�َفًرا ِمْن بَِ� إِْ½َ
َ
ُ=ْم Yََ « ُصوَرِة ِإkَْساٍن، ُ�م
 أ

S
ُدل

َ
َهْل أ

بًَدا؟ قَاIُوا: 
َ
Uُلُونَُه أ

ْ
 تَأ

َ
ُكر0�ِْ «َ�َعْم. قَاَل: «َكْ°ٍ ال

ْ
َْت ال

َ
وََذَهَب َمَعُهْم  ».فَاْحُفُروا 3

 َr ،َقاَم نَاِحيًَةrَ .َنqََم
ْ
Iَراُهُم ا

َ
ُ: فَأ

َ
يِْديُ=ْم، «قَاَل:  ».فَاْدنُ «َقاIُوا �

َ
ِك�0 َهاُهنَا fِ أ

َ
 َول

َ
ال

 ÀِتُلُوQُْدوهْ فَا ِ
َ

Á َْمI ْخرَُجوَها َقاَل  ».فَإِْن
َ
ا أ 
ُكتَُب، فَلَم

ْ
َك ال

ْ
فََحَفُروا فَوََجُدوا تِل

يَْطاُن:  
يَ «اIش 
kَْس َواIش ِ
ْ

ْحرِ إِن
 ُسلَيَْماَن إِ�
َما َ�َن يَْضِبُط اإل ْ§َ بَِهَذا اIس0 
 ».اِطDَ َوالط
َك 

ْ
اِ¼يَل تِل ََذْت hَنُو إِْ½َ 
Äُسلَيَْماَن َ�َن َساِحًرا َوا 
ن

َ

اِس أTا fِ َطاَر فََذَهَب. َوفََشا 
ُ�م

ٌد  
ا َجاَءُهْم Xَُم 
ُكتَُب. فَلَم
ْ
َوَما cََفَر �َخاَصُموُه بَِها، َفَذIَِك ِحDَ َ ُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصال

ْحرَ ُسلَ  
اَس اIس0Tُموَن ا
0
يَاِطcَ Dََفُروا ُ َعل 
ِ=ن
 اIش

َ
  .»]�۱۰:�[ا�قرة:  �يَْماَن َول

 
Maksud: Pada masa kerajaan Nabi Sulaiman AS. Tersebutlah bahawa syaitan sering naik 
ke langit, lalu sampai pada suatu kedudukan yang darinya mereka dapat mencuri 
pendengaran. Lalu mereka mencuri sebahagian dari perkataan para malaikat tentang apa 
yang bakal terjadi di bumi berkaitan perkara kematian, atau hal yang ghaib atau suatu 
kejadian. Kemudian syaitan itu menyampaikan hal tersebut kepada tukang tenung, lalu 
tukang tenung (juru ramal) menceritakan kepada manusia hal tersebut, dan ternyata 
kejadiannya mereka jumpai seperti apa yang dikatakan oleh para tukang tenung itu. Sesudah 
para juru ramal percaya kepada syaitan tersebut, maka syaitan itu mulai berdusta kepada 
mereka dan memasukkan hal yang lain ke dalam berita yang dibawanya; mereka menambah 
tujuh puluh kalimat (pembohongan) pada setiap kalimatnya. Lalu orang mencatat berita 
bohong itu ke dalam buku hingga tersiarlah dalam kalangan Bani Israil bahawa jin 
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mengetahui hal yang ghaib. Kemudian Nabi Sulaiman AS mengirimkan utusannya kepada 
semua orang untuk mengambil buku itu. Sesudah terkumpul, semua buku dimasukkan ke 
dalam peti, lalu peti itu dikuburnya di bawah kerusi singgasananya. Tiada suatu syaitan 
pun yang berani mendekat ke kerusi tersebut melainkan ia pasti terbakar. Nabi Sulaiman 
AS berkata, “Tidak sekali-kali aku mendengar seseorang menyatakan bahawa syaitan itu 
mengetahui hal yang ghaib melainkan aku pasti menebas batang lehemya sebagai 
hukumannya.” Sesudah Nabi Sulaiman AS wafat dan semua ulama yang mengetahui 
perihal Nabi Sulaiman AS tiada, lalu mereka diganti oleh generasi sesudahnya. Maka 
datanglah syaitan dalam bentuk seorang manusia. syaitan itu mendatangi segolongan kaum 
Bani Israil dan berkata kepada mereka, “Mahukan kamu aku tunjukkan kepada suatu 
perbendaharaan yang tidak akan habis kamu makan untuk selama-lamanya?” Mereka 
menjawab, “Tentu sahaja kami mahu.” syaitan berkata, “Galilah tanah di bawah kerusi 
singgasananya.” Syaitan pergi bersama mereka dan memperlihatkan tempat tersebut kepada 
mereka, sedangkan dia sendiri berdiri di salah satu tempat yang agak jauh dari tempat 
tersebut. Mereka berkata, “Hampirilah kamu ke sini.” syaitan menjawab, “Tidak, aku 
hanya di sini sahaja dekat dengan kamu. Tetapi jika kamu tidak menemukannya, kamu 
boleh membunuhku.” Mereka menggali tempat tersebut dan akhirnya mereka menjumpai 
kitab itu. Ketika mereka mengeluarkannya, syaitan berkata kepada mereka.”Sesungguhnya 
Nabi Sulaiman AS dapat menguasai dan mengatur manusia, syaitan, dan burung hanyalah 
melalui ilmu sihir ini.” Sesudah itu syaitan tersebut terbang dan pergi. Maka mulai tersiarlah 
dalam kalangan manusia bahawa Nabi Sulaiman AS adalah ahli sihir, dan orang Bani 
Israil mengambil kitab itu. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, mereka 
mendebatnya dengan kitab tersebut, seperti yang dijelaskan oleh firman Allah SWT yang 
bermaksud, “Padahal Nabi Sulaiman AS tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan 
kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya). (Surah 
al-Baqarah, 2: 102) 

 

(Ibn Abi Hatim dan Ibn Jarir) 
 
 Al-Rabi' Ibn Anas menyatakan (Ibn Jarir, 2001: 1647): 
 

ًدا  
Iُوا Xَُم
َ
َُهوَد َسأ

ْ
ٍء ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصإِن
 ا  Iُونَُه َ	ْن َ:ْ

َ
 _َْسأ

َ

ْوَراِة، الÅ7ُوٍر ِمَن ا

ُ
َزَمانًا َ	ْن أ

ْوا َذIَِك قَاIُوا: 
َ
ا َرأ 
Iُوهُ َ	نُْه rَيَْخِصُمُهْم. فَلَم

َ
ُ َعلَيِْه َما َسأ 
Zنَْزَل ا

َ
 أ



ْعلَُم «َذIَِك إِال

َ
َهَذا أ

نِْزَل 
ُ
ْنَا ِمن
ابَِما أ

َ
ُ  ».ِإ  
Zنَْزَل ا

َ
ْحِر وََخاَصُموهُ بِِه، فَأ Iُوهُ َعِن اIس0

َ
ِ�
ُهْم َسأÇَو :� َبُعوا 
aَوا

 Dَيَاِط 
ِ=ن
 اIش
َ
ِك ُسلَيَْماَن َوَما cََفَر ُسلَيَْماَن َول

ْ
يَاِطYَ Dَُ 7ُل 
َما aَتْلُوا اIش

ْحرَ  
اَس اIس0Tُموَن ا
0
 ِكتَاٍب ]�۱۰:��قرة: [ا �cََفُروا ُ َعل

َ
يَاِطDَ َ	َمُدوا إِ¶ 
. َوÇِن
 اIش

َْت Èَِْلِس ُسلَيَْماَن، 
َ

ُ ِمْن َذIَِك، َفَدrَنُوهُ 3 
Zَكَهانََة َوَما َشاَء ا
ْ
ْحَر َوال فََكتَبُوا rِيِه اIس0

 ْ� SÉا فَاَرَق ُسلَيَْماَن ا 
َغيَْب، فَلَم
ْ
 َ ْعلَُم ال

َ
ْحَر، َوَ�َن ُسلَيَْماَن ال يَا اْستَْخرَُجوا َذIَِك اIس0


اَس َوقَاIُوا: Tاَس َعلَيْهِ «وََخَدُعوا بِِه ا
Tُْسُد اÊٌَم َ�َن ُسلَيَْماَن يَْ=تُُمُه َو
ْ
 ».َهَذا ِعل

 SËِ
Tْخَ�َُهُم ا
َ
ُ  ملسو هيلع هللا ىلصفَأ 
Zْدَحَض ا

َ
َِديِث. فَرََجُعوا ِمْن ِعنِْدهِ، َوقَْد َحِزنُوا َوأ

ْ
vبَِهَذا ا

تَُهمْ حُ  
  ».ج
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Maksud: Sesungguhnya orang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW di 
suatu masa mengenai hal yang terkandung dalam kitab Taurat, Tiada suatu pertanyaan pun 
darinya yang mereka ajukan melainkan Allah SWT menurunkan wahyu kepada baginda 
apa yang dijadikan senjata oleh baginda untuk membantah mereka. Sesudah mereka melihat 
jawapan tersebut, mereka berkata, “Orang ini lebih mengetahui daripada kami tentang apa 
yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kami.” Sesungguhnya mereka menanyakan kepada 
Nabi SAW tentang ilmu sihir serta mendebatnya dengan ilmu tersebut. Maka Allah SWT 
menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Dan mereka mengikuti apa yang 
dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman AS (dan mereka menyatakan 
bahawa Nabi Sulaiman AS itu mengerjakan sihir), padahal Nabi Sulaiman AS tidak kafir 
(mengerjakan sihir), hanya syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 
mengajarkan sihir kepada manusia. (Surah al-Baqarah, 2: 102). Sesungguhnya syaitan itu 
dengan sengaja membuat suatu kitab, lalu mereka mencatat ke dalamnya tentang sihir dan 
tenung serta hal yang dikehendaki oleh Allah SWT dari hal tersebut. Lalu mereka 
menguburnya di bawah kerusi singgasana Nabi Sulaiman, sedangkan Nabi Sulaiman AS 
sendiri tidak mengetahui hal yang ghaib. Sesudah Nabi Sulaiman AS wafat, lalu mereka 
(atas petunjuk syaitan) mengeluarkan buku sihir itu dan memperdaya manusia dengan kitab 
itu. Mereka menyatakan, “Kitab inilah yang dahulu disembunyikan oleh Sulaiman, ia 
menggunakannya untuk melampiaskan dengkinya terhadap manusia.” Maka Nabi SAW 
menceritakan kisah yang sesungguhnya, dan mereka (orang Yahudi itu) kembali ke tempat 
tinggalnya dari sisi baginda SAW dalam keadaan tidak berdaya kerana hujah mereka 
dipatahkan oleh wahyu Allah SWT. 

 
(Ibn Jarir) 

 
 Mujahid menyatakan sehubungan dengan makna firman Allah SWT yang bermaksud, 
“Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak 
Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman.” [Surah al-Baqarah, 2: 102](Ibn Jarir, 
2001: 1647): 
 

َماِء، rََما َسِمُعوا ِمْن ºََِمٍة َزاُدوا rِيَها ِمثْلََها. َ�نَِت  
َوÍَْ ِمَن اIس
ْ
Iَْستَِمُع اÎ Dُيَاِط 
اIش

َ وََجَدتُْه  ا تُُو®0 
َْت ُكرِْسي0ِه؛ فَلَم
َ

َخَذ َما َكَتبُوا ِمْن َذIَِك فََدrَنَُه 3
َ
َوÇِن
 ُسلَيَْماَن أ

يَ  

اَس اIشTَمتُْه ا


 .اِطrَ Dَُعل

 
Maksud: Dahulu syaitan sering mencuri-curi pendengaran dari wahyu, maka tidak sekali-
kali mereka mendengar suatu kalimat pun dari wahyu itu melainkan mereka menambahkan 
kepadanya dua ratus kali lipat hal yang semisal dari diri mereka sendiri. Kemudian Nabi 
Sulaiman AS mengirimkan utusannya untuk mencatat hal tersebut. Sesudah Nabi Sulaiman 
AS wafat, maka syaitan menemukan catatan itu (iaitu ilmu sihir), lalu mereka 
mengajarkannya kepada manusia. 

 
(Ibn Jarir) 

 
  Sa‘id Ibn Jubair menyatakan (Ibn Jarir, 2001: 1659): 
  

َْت ُكرِْسي0ِه 
َ

ُخُذهُ rََيْدفِنُُه 3
ْ
ْحِر، rَيَأ يَاِطDِ ِمَن اIس0 
يِْدي اIش

َ
َ�َن ُسلَيَْماَن يََتَب
ُع َما fِ أ

kِْس، rََقاIُوا Iَُهْم:  ِ
ْ

 اإل
َ

ِْه، َفَدنَِت إِ¶
َ

ْن يَِصلُوا إِ 
َ
يَاِطDُ أ 
hَ fِيِْت ِخَزانَِتِه. فَلَْم aَْقِدِر اIش

تُِر6ُدونَ «
َ
6َاَح وََغْ§َ َذIَِك؟ أ يَاِطDَ َواIر0 
ُر بِِه اIش ي َ�َن ُسلَيَْماَن _َُسخ0 ِ



Kَم ا

ْ
ِعل

ْ
قَاIُوا:  »ال
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kُْس فَاْسَتْخرَُجوهُ «قَاIُوا:  ».َ�َعمْ « ِ
ْ

َْت ُكرِْسي0ِه. فَاْسَثَاَرتُْه اإل
َ

فَإِن
ُه hَ fِْيِت ِخَزانَِتِه َو3
ْهُل  ».rََعِملُوا بِهِ 

َ
َِجاِز: rََقاَل أ

ْ
vا » ُ 
Zنَْزَل ا

َ
َ�َن ُسلَيَْماَن َ ْعَمُل بَِهَذا وََهَذا ِسْحٌر، فَأ

ٍد  

بَُعوا َما aَتْلُوا �rََقاَل:  ».بََراَءَة ُسلَيَْمانَ  ملسو هيلع هللا ىلصَجل
 َ�نَاُؤُه I َYََِساِن نَِ�ي0ِه Xَُمaَوا
ِك ُسلَيَْماَن 

ْ
يَاِطYَ Dَُ 7ُل 
ُ بََراَءَة ُسلَيَْماَن ا. ]�۱۰:�[ا�قرة:  �اIش 
Zنَْزَل ا

َ
يََة، فَأ

ْ
آل

مُ 
َ

ال 
  ».I َYََِساِن نَِ�ي0ِه َعلَيِْهَما اIس
 
Maksud: Dahulu Nabi Sulaiman AS merampas semua ilmu sihir yang ada di tangan 
syaitan. Kemudian baginda kuburkan ilmu tersebut di bawah kerusi singgasananya, iaitu 
dalam gudangnya, hingga syaitan tidak dapat mencapainya. Kemudian syaitan mendekati 
manusia dan berkata kepada mereka, “Tahukah kamu ilmu apakah yang dipakai oleh Nabi 
Sulaiman AS untuk menundukkan syaitan, angin serta lain-lainnya?” Mereka menyetujui 
pendapat syaitan, lalu syaitan berkata kepada mereka, “Sesungguhnya kitab itu ada dalam 
gudang rumahnya, tepatnya di bawah kerusi singgasananya.” syaitan memujuk manusia 
untuk mengeluarkannya, lalu mengamalkannya. Orang Hijaz menyatakan bahawa dahulu 
Nabi Sulaiman AS mengerjakan ilmu sihir tersebut. Maka Allah SWT menurunkan kepada 
Nabi-Nya wahyu yang membersihkan nama Nabi Sulaiman AS dari sihir tersebut. Untuk 
itu Allah SWT berfirman, “Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran 
sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal 
Nabi Sulaiman AS tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi 
puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang 
mengajarkan manusia ilmu sihir.” (Surah al-Baqarah, 2: 102). 

  
(Ibn Jarir) 

 
  Muhammad Ibn Ishaq Ibn Yasar menyatakan (Ibn Jarir, 2001: 1650): 
 

يَا 
ْصنَاَف ِطDُ ِحDَ َعَرفَْت 7َوَْت ُسلَيَْماَن بِْن َداوَُد َ	َمَدِت اIش
َ
، فََكتَبُوا أ

ْحِر:  َذا«اIس0
َ
Aيَْفَعْل َكَذا َو

ْ
َذا، فَل

َ
Aْن َ بْلَُغ َكَذا َو

َ
َح\
 إَِذا َصنَُعوا  ».َمْن َ�َن ÊُِبS أ

ْحِر، َجَعلُوهُ fِ ِكتَاٍب. ُ�م
 َختَُموا َعلَيِْه Óَِاتٍَم Yََ َ�ْقِش َخاتَِم ُسلَيَْماَن،  ْصنَاَف اIس0
َ
أ

تَبُوا fِ ُ	نَْوانِِه: 
َ
Aَمِلِك ُسلَيَْماَن بِْن َداوَُد «َو

ْ
يُق Iِل د0 َهَذا َما َكتََب آَصُف hُْن بَرِْخيَا اIص0

مِ ِمْن ذَ 
ْ
ِعل

ْ
َْت ُكرِْسي0ِه، َفاْستَْخرََجتُْه hَْعَد َذIَِك hََقايَا بَِ�  ».َخائِِر ُكنُوِز ال

َ
ُ�م
 َدrَنُوُه 3

ا َعÔَُوا َعلَيِْه قَاIُوا:  
ْحَدثُوا، فَلَم
َ
ْحَدثُوا َما أ

َ
اِ¼يَل ِحDَ أ َما َ�َن ُسلَيَْماُن hُْن َداوَُد «إِْ½َ

 بَِهَذا



فُْشو ».إِال
َ
Ôََ ِمنُْه fِ فَأ

ْ
U

َ
َحٍد أ

َ
ُموُه، فَلxََْس fِ أ



ُموُه وََعل




اِس َوaََعلTا fِ ْحَر ا اIس0

 ِ 
Zا َذَكَر رَُسوُل ا 
ُه  ملسو هيلع هللا ىلصَ ُهوَد. فَلَم 
ِ ُسلَيَْماَن hَْن َداوَُد وََعد 
Zيَما نََزَل َعلَيِْه ِمَن اrِ
ُمرَْسِلDَ، قَاَل َمْن 

ْ
Iُه ِمَن ا 
َمِدينَِة ِمْن َ ُهوَد: rِيَمْن َعد

ْ
Iٍد «َ�َن بِا 
 aَْعَجبُوَن Iُِمَحم

َ
ال

َ
أ

 َساِحًرا ملسو هيلع هللا ىلص



ِ َما َ�َن إِال 
Zَن َداوَُد َ�َن نَِ�ي�ا. َواhْ ُسلَيَْماَن 
ن
َ
ُ fِ  ».يَْزُ	ُم أ 
Zنَْزَل ا

َ
فَأ
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ٍد  

بَُعوا َما aَتْلُوا ا�I :ملسو هيلع هللا ىلصذIََِك ِمْن قَْوIِِهْم Xُ َYََمaَفرَ َواcَ ِك ُسلَيَْماَن َوَما
ْ
يَاِطYَ Dَُ 7ُل 
 ش

ْحرَ  
اَس اIس0Tُموَن ا
0
يَاِطcَ Dََفُروا ُ َعل 
ِ=ن
 اIش

َ
 .]�۱۰:�[ا�قرة:  �ُسلَيَْماَن َول

 
Maksud: Sesudah syaitan mengetahui kewafatan Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud AS, 
maka dengan sengaja mereka menulis berbagai macam ilmu sihir. Dalamnya dicatatkan 
bahawa barang siapa yang ingin mencapai sekian dan sekian, hendaklah ia melakukan ini 
dan itu. Sesudah semuanya terhimpun, lalu mereka mencatatkannya ke dalam sebuah buku, 
lalu mereka cop dengan memakai cop seperti cop Nabi Sulaiman. Mereka mencatat judulnya 
dengan kalimat sebagai berikut: “Inilah semua yang dicatat oleh Asif bin Barkhia, teman 
rapat Nabi Sulaiman AS bin Dawud AS dalamnya terkandung perbendaharaan berbagai 
ilmu yang jarang-jarang ada.” Kemudian mereka mengubur buku tersebut di bawah kerusi 
singgasana bekas Nabi Sulaiman. Tidak lama kemudian buku tersebut digali oleh 
sebahagian Bani Israil. Sesudah menemukannya, mereka berkata, “Demi Allah, kerajaan 
Nabi Sulaiman AS hanyalah tertegak melalui ilmu ini.” Lalu mereka menyebarkan ilmu 
sihir dalam kalangan manusia, mempelajarinya, juga mengajarkannya. Maka tiada sesuatu 
pun dari ilmu sihir itu dimiliki oleh seseorang melainkan orang Yahudi jauh lebih banyak 
darinya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan antara wahyu yang diturunkan kepadanya 
dari Allah SWT mengenai diri Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud AS dan menyebutnya 
sebagai salah seorang dalam kalangan rasul Allah, maka orang Yahudi yang ada di Madinah 
menyatakan, “Tidakkah kamu hairan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad ini. 
Dia mengatakan bahawa Nabi Sulaiman AS bin Dawud adalah seorang nabi. Demi Allah, 
tiada lain Nabi Sulaiman AS itu hanyalah seorang ahli sihir.” Maka berhubung dengan hal 
tersebut Allah SWT menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka 
(membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak 
Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman AS tidak 
mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang 
kafir (dengan amalan sihirnya) (Surah al-Baqarah, 2: 102) hingga akhir ayat.” 

 
(Ibn Jarir) 

 
 Ibnu Jarir menyatakan bahawa Shar bin Hawshab yang menceritakan (Ibn Jarir, 2001: 
1666): 
 

ا َسلََب  
يْبَِة ُسلَيَْماَن، فََكتَبَْت:Iَم َ̧  fِ ْحَر يَاِطDُ تَْ=تُُب اIس0 
َكُه َ�نَِت اIش
ْ
 ُسلَيَْماَن 7ُل

ْن َ ْفَعَل «
َ
َراَد أ

َ
َذا، َوَمْن أ

َ
Aَُقْل َكَذا َو

ْ
ْمَس َو  
xَْستَْقِبِل اIش

ْ
َذا فَل

َ
Aَكَذا َو َzِ

ْ
ْن يَأ

َ
َراَد أ

َ
 َمْن أ

xَْستَْدبِِر ا
ْ
َذا فَل

َ
Aنَْوانَُه: َكَذا َو	َذا. فََكتَ�َتُْه وََجَعلَْت ُ

َ
Aَُقْل َكَذا َو

ْ
ْمَس َو  
 َهَذا َما َكتََب «Iش

مِ 
ْ
ِعل

ْ
َمِلِك ُسلَيَْماَن بِْن َداوُدَ ِمْن ِذَخائِِر ُكنُوزِ ال

ْ
َْت ُكرِْسي0ِه.» آِصُف hُْن بَرِْخيَا Iِل

َ
 �ُم
 َدrَنَتُْه 3

ا َماَت ُسلَيَْماَن قَاَم إِبْلِ  

اُس إِن
 ُسلَيَْماَن Iَْم يَُ=ْن نَِ�ي�ا،«xُس َخِطيبًا، rََقاَل: فَلَمTَها ا S 
َ
 يَا أ

ِي ُدفِنَ 



Kِن اqََم
ْ
Iا َYَ ُهْم



Iَد 
َِمُسوا ِسْحَرُه fِ َمتَاِعِه َو»ُيُوتِِه. ُ�م

ْ
Åَما َ�َن َساِحًرا، فَا
�ِÇَو 

َقْد َ�َن سُ «rِيِه، rََقاIُوا: 
َ
ِ ل 
Zَهَرنَا. َواQَ َدنَا، َو»َِهَذا
لَيَْماَن َساِحًرا، َهَذا ِسْحُرُه، بَِهَذا تَعب

ُمْؤِمنُوَن: 
ْ
Iَقاَل اrَ» ًدا 

 XَُمËِ
Tا ُ 
Zَعَث اhَ ا 
َجَعَل يَْذُكُر  ملسو هيلع هللا ىلصبَْل َ�َن نَِ�ي�ا 7ُْؤِمنًا، فَلَم

 
َ
نِْ�يَاَء َح\
 َذَكَر َداوَُد وَُسلَيَْماَن، rََقال

َ ْ
َُهوُد: األ َق
 «ِت ا ْ

ْ
vِْلُط اÖَ ٍد 
 Xَُم

َ
اْ�ُظُروا إِ¶
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 ُ 
Zنَْزَل ا
َ
6َح. فَأ ِ�
َما َ�َن َساِحًرا يَْرَكُب اIر0Çنِْ�يَاِء، َو

َ ْ
َاِطِل، يَْذُكُر ُسلَيَْماَن َمَع األ

ْ
بِا�

ِك سُ �ُعْذَر ُسلَيَْماَن: 
ْ
يَاِطYَ Dَُ 7ُل 

بَُعوا َما aَتْلُوا اIشa۱۰:�[ا�قرة:  �لَيَْماَن َوا�[.  

 
Maksud: Ketika kerajaan Nabi Sulaiman AS dirampas dari tangannya, maka selama Nabi 
Sulaiman AS tiada, syaitan mencatat ilmu sihir. syaitan tersebut mencatat bahawa barang 
siapa yang ingin mendapatkan sekian-sekian, hendaklah ia menghadap ke arah matahari 
dan mengucapkan mantera ini dan itu. Barang siapa yang hendak melakukan sekian-sekian, 
hendaklah ia membelakangi matahari dan mengucapkan mantera ini dan itu. syaitan itu 
mencatat semuanya dan menamakan catatannya itu dengan suatu judul, iaitu, “Inilah yang 
dicatat oleh Asif bin Barkhia buat Raja Nabi Sulaiman bin Dawud AS, mengandung 
perbendaharaan rahsia ilmu yang terpendam.” Ketika Nabi Sulaiman AS mengetahui kitab 
catatan itu, maka ia menguburnya di bawah kerusi singgasananya. Sesudah Nabi Sulaiman 
AS meninggal dunia, iblis berdiri lalu berkhutbah dengan menyatakan, “Hai manusia, 
sesungguhnya Nabi Sulaiman AS itu bukanlah seorang nabi, melainkan seorang penyihir. 
Maka carilah ilmu sihirnya itu antara barang miliknya dan rumahnya.” Kemudian iblis 
menunjukkan kepada mereka tempat Nabi Sulaiman AS menguburkan kitab tersebut. Maka 
mereka berkata, “Demi Allah, sesungguhnya Nabi Sulaiman AS adalah seorang penyihir. 
Inilah sihirnya. Dengan sihir ini kita diperhambakan, dan dengan sihir ini kita 
dikalahkan.” Orang yang beriman menyatakan, “Tidak, bahkan dia adalah seorang nabi 
lagi Mukmin.” Ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dan baginda SAW 
menceritakan perihal Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman AS, maka orang Yahudi 
menyatakan, “Lihatlah oleh kamu Muhammad ini, dia mencampuradukkan antara yang 
hak dengan yang batil. Dia menyebut Nabi Sulaiman AS tergolonga dalam kalangan para 
nabi, padahal sesungguhnya Nabi Sulaiman AS hanyalah tukang sihir yang dapat menaiki 
angin.” Maka Allah SWT menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka 
(membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak 
Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman AS tidak 
mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang 
kafir (dengan amalan sihirnya) (Surah al-Baqarah, 2: 102). 

 
(Ibn Jarir) 

 
 Ibnu Jarir menyatakan menceritakan satu riwayat daripada Abu al-Mijlaz (Ibn Jarir, 
2001: 1661): 
 

َخَذ ُسلَيَْمانَ 
َ
ىأ

َ
َ َ	نُْه، فََرأ َعْهِد ُخ�0

ْ
ِصيَب رَُجٌل فَُسئَِل بَِذIَِك ال

ُ
  ِمْن ُ;0 َداب
ٍة َ	ْهًدا، فَإَِذا أ

ُ َجل
 �َنَاؤُهُ: 
Zَقاَل اrَ ُوا: َهَذا َ�َن َ ْعَمُل بِِه ُسلَيَْماَن؛Iْحَر، َوقَا ْجَع َواIس0 

اُس اIسTَوَما�ا 
 
ِ=ن

َ
ْحرَ cََفَر ُسلَيَْماَن َول 
اَس اIس0Tُموَن ا

0
يَاِطcَ Dََفُروا ُ َعل 
 ].�۱۰:�[ا�قرة:  �اIش

 
Maksud: Nabi Sulaiman AS mengikat binatang melata dengan sebuah janji. Untuk itu 
apabila seorang lelaki memperolehnya (dalam perang), lalu Nabi Sulaiman AS memintanya, 
maka ia harus menyerahkannya. Maka orang menambah sajak dan sihir, lalu mereka 
berkata, “Inilah yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman AS bin Dawud.” Maka Allah SWT 
menurunkan firman Allah SWT yang bermaksud, “Padahal Nabi Sulaiman AS tidak 
mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak Syaitan itulah yang 
kafir (dengan amalan sihirnya) (Surah al-Baqarah, 2: 102). 

 
(Ibn Jarir) 
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 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 983) menyatakan bahawa al-Hasan menceritakan tentang 
tafsiran firman Allah SWT yang bermaksud, “Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan 
mengikut ajaran sihir yang dibacakan oleh puak Syaitan (Surah al-Baqarah, 2: 102):  
 

ْحِر، َوثُلُُث  ْعِر، َوثُلُُث اIس0 ِكَهانَِة.ثُلُُث اIش0
ْ
 ال

 
Maksud: Sepertiganya berisikan syair, sepertiganya lagi berisikan sihir, sedangkan sepertiga 
yang terakhir berisikan ramalan. 

 
(Ibn Abi Hatim) 

 
 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 986) menambah dari al-Hasan berhubung dengan 
makna firman Allah SWT yang bermaksud, “Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan 
oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (Surah al-Baqarah, 2: 102):  

 
َ ْ
ْحُر Qَبَْل َذIَِك fِ األ ِكِه. َوَ�َن اIس0

ْ
َُهوُد Yََ 7ُل

ْ

بََعتُْه ا aُه َوا
ِكن

َ
 بَِها، َول

ْ
رِْض Iَْم يََزل

ِك ُسلَيَْماَن.
ْ
بََع Yََ 7ُل 
aَما ا
  إِ�

 
Maksud: Orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan itu pada masa kerajaan 
Nabi Sulaiman. Sebelum itu ilmu sihir memang ada di muka bumi ini, tetapi baru diikuti 
hanya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman.  

 
(Ibn Abi Hatim) 

 
Demikianlah perbincangan para imam terdahulu sehubungan dengan makna ayat ini. 
Tetapi pada garis besarnya tidak samar lagi kesemuanya dapat digabungkan menjadi suatu 
kesimpulan, dan pada hakikatnya antara pendapat tersebut tidak ada pertentangan, 
menurut pandangan orang yang mempunyai pemahaman yang mendalam. 
 Manakala huraian tafsiran ayat ini menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/350) dengan 
beliau memulakan perbincangan tafsir dalam Firman Allah SWT berikut:  
 

 ممخم حم جم يل ىل مل خل
 

Maksud: Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran sihir yang dibacakan 
oleh puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 

 
 Apa yang dimaksudkan dengan mereka ialah orang Yahudi yang diberi al-kitab 
(Taurat). Hal ini terjadi sesudah mereka berpaling dari ajaran kitab tersebut yang ada di 
tangan mereka dan sesudah mereka menentang Rasulullah SAW dan sesudah kesemuanya 
itu mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Yang dimaksud dengan bacaan 
syaitan ialah riwayat, berita, dan kisah yang dibacakan oleh syaitan pada masa  era kerajaan 
Nabi Sulaiman AS. Dalam ungkapan ini kata kerja tatlu (تَتْلُو) adalah kata kerja muta‘addi 
dengan huruf ‘ala (على) kerana dalamnya terkandung pengertian membaca secara dusta. 
 Imam Ibn Jarir (2001: 2/367) menyatakan bahawa huruf ‘ala (على) dalam ayat ini 
mengandung makna sama dengan huruf fi (فِي), iaitu tatlu fi mulki Sulaiman ( َتَتْلُو فِي ُملِْك سُلَيَْمان), 
yang bererti, “Yang dibacakan oleh syaitan dalam kerajaan Sulaiman.” Ibn Jarir menukil 
pendapat ini dari Ibn Juraij dan Ibn Ishaq. Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/350), 
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dalam ayat ini terkandung makna tadammun ( ُن  iaitu yang terkandung pengertian ,(التََّضمُّ
membaca dan berdusta adalah lebih baik dan lebih utama. 
 Mengenai pendapat al-Hasan al-Basri yang menyatakan bahawa pada masa dahulu 
sebelum masa Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud AS, sihir itu memang sudah wujud dan 
pendapat ini memang benar dan tidak diragukan lagi. Hal ini demkian kerana tukang sihir 
banyak didapati pada zaman Nabi Musa AS, sedangkan zaman Nabi Sulaiman bin Dawud 
AS sesudah itu, seperti yang dijelaskan oleh firman-Nya: 
 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ين
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب
  يث ىث

 
Maksud: Tidakkah engkau ketahui (wahai muhammad), tentang (kisah) ketua dari Bani 
lsrail sesudah (wafatnya) Nabi Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, 
“Lantiklah seorang raja untuk kamu, supaya boleh kami berperang (bersama-sama 
dengannya) pada jalan Allah.” Nabi mereka menjawab, “Tidakkah harus, jika kamu kelak 
diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang?” Mereka berkata, “Mengapa pula kami 
tidak akan berperang pada jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman 
kami, dan (dari) anak-anak kami?” Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, 
mereka membelakangkan kewajipan itu kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan 
(ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan orang yang zalim. (246) 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 246). 

 
Kemudian dalam kisah selanjutnya disebutkan melalui firman-Nya: 
 

هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  

 
Maksud: Dan Nabi Dawud (yang turut serta dalam tentera Talut) membunuh Jalut. Dan 
(sesudah itu) Allah memberikan kepadanya (Nabi Dawud) kuasa pemerintahan, dan hikmat 
(pangkat kenabian)  

 
(Surah al-Baqarah, 2: 251) 

 
 Sedangkan kaum Nabi soleh yang merupakan kaum sebelum Nabi Ibrahim AS juga 
ada berkata kepada Nabi mereka, iaitu Nabi Salih bagi membuktikan kewujudan ilmu sihir 
ini, seperti yang dinyatakan oleh firman-Nya: 
 

مح جح مج حج مث هت  
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Maksud: Mereka menjawab: "Sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang dari 
golongan yang kena sihir! (153) 

 
(Surah al-Shu‘ara’, 26: 153) 

 
Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/350), pendapat yang masyhur bahawa lafaz al-
Musahharin ( َِرين  .iaitu orang yang terkena sihir ,(اْلَمْسُحوِرينَ ) bererti al-Mashurin (اْلُمَسحَّ

Seterusnya, Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/350) menyambung perbincangan tafsiran 
dengan firman Allah SWT berikut: 

 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  ىبنب

 
Maksud: Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, di negeri 
Babylon (Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah 
mereka menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk 
menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).” 
Dalam pada itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh 
menceraikan antara seorang suami dengan isterinya (102)  

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 

 
Para ulama berbeza berpendapat berhubung dengan takwil ayat ini. Sebahagian dari 
mereka menyatakan bahawa huruf ma (َما) adalah nafiyah, iaitu huruf ma yang terdapat 
dalam firman-Nya, ( َِوَما أُنزَل َعلَى اْلَملََكْين) yang akan membawa maksud, “Dan tidak diturunkan 
kepada dua malaikat.” Kenyataan ini disokong oleh Imam Al-Qurtubi (2003: 2/50) 
menyatakan bahawa ma (َما) adalah nafiyah yang di‘atafkan kepada firman-Nya, ( َوَما َكَفَر
 :Wa ma kafara Sulaimanu.” Selanjutnya dalam ayat berikut disebutkan“ (ُسلَْيَمانُ 
 

ىه خن من ىن ين جه مه   حن 

 
Maksud: akan tetapi puak Syaitan itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana 
merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa tidak diturunkan.  
 

(Surah al-Baqarah, 2: 102) 
 
Perkataan wama inzila ( ََوَما أُنزل) merujuk kepada sihir kerana dahulu orang Yahudi mempercayai 
bahawa ilmu sihir tersebut diturunkan oleh Malaikat Jibril dan Mikail. Maka Allah SWT 
membantah pembohongan mereka itu melalui firman-Nya bahawa yang menurunkannya 
ialah Harut dan Marut ( ََهاُروَت َوَماُروت). Oleh itu, Kedudukan kedua-dua lafaz ini menjadi 
badal dari lafaz al-shayatin ( َالشَّيَاِطين). Selanjutnya Imam al-Qurtubi menyatakan, hal seperti 
ini dinilai sah kerana adakalanya jamak itu disebut dengan lafaz yang menunjukkan 
pengertian dua, seperti pengertian yang terkandung dalam firman Allah SWT: 
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خض حض جض مص  

 
Maksud: Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik). 

 
(Surah al-Nisa, 4: 11) 

 
Atau kerana kedua-dua mereka mempunyai banyak pengikut, atau kedua-dua mereka 
diutamakan dalam sebutan antara mereka kerana kedua-dua mereka sangat jahat. Bentuk 
kalimat secara lengkap menurut al-Qurtubi ialah seperti berikut, “Mereka mengajarkan sihir 
kepada manusia di Babylon, iaitu Harut dan Marut.” Kemudian al-Qurtubi menyatakan, 
“Takwil inilah yang menurut pendapatku merupakan takwil yang paling utama dan paling 
sahih pada ayat ini, sedangkan yang lainnya tidak perlu diperhatikan lagi.” 
 Imam Ibn Jarir (2001: 2/331) meriwayatkan athar daripada Ibn ‘Abbas berhubung 
dengan tafsiran firman Allah SWT yang bermaksud, “dan apa yang diturunkan kepada dua 
malaikat, iaitu Harut dan Marut, di negeri Babylon (Babylon). (Surah al-Baqarah, 2: 102), 
hingga akhir ayat bahawa Ibn ‘Abbas menyatakan yang Allah SWT sebenarnya tidak 
menurunkan sihir. Kenyataan yang sama juga seperti yang dikeluarkan oleh al-Rabi‘ bin 
Anas. Oleh itu, Ibn Jarir menyatakan bahawa takwil ayat ini seperti berikut: 
 

Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa zaman kerajaan 
Sulaiman, iaitu berupa ilmu sihir, padahal Nabi Sulaiman AS tidak menggunakan sihir 
dan Allah SWT pun tidak pernah menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat, hanya 
syaitanlah yang kafir. Mereka mengajarkan ilmu sihir pada manusia di negeri Babylon, iaitu 
Harut dan Marut.” 
 

 Dengan demikian, bererti lafaz biBabylona haruta wa maruta ( َبِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروت) 
termasuk lafaz yang diakhirkan, tetapi maknanya didahulukan. Seterusnya Imam Ibn Jarir 
menyatakan bahawa seandainya ada seseorang bertanya, “Apakah alasan yang 
membolehkan taqdim (pendahuluan) tersebut?” Sebagai jawabannya ialah dikemukakan 
bahawa takwil ayat seperti berikut: 
 

Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, iaitu 
berupa ilmu sihir, padahal Nabi Sulaiman AS tidak kafir (tidak mengamalkan sihir), tidak 
pula Allah SWT menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat, hanya syaitanlah yang kafir. 
Mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia di Babylon, iaitu Harut dan Marut.”  

 
 Lafaz malakaini dimaksudkan adalah Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail AS, kerana 
para ahli sihir orang Yahudi menurut berita yang tersiar dalam kalangan mereka 
mempercayai bahawa Allah SWT menurunkan ilmu sihir melalui lisan Jibril dan Mikail 
yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman AS bin Dawud. Maka Allah SWT mendustakan 
tuduhan yang mereka sebarkan itu, dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW 
bahawa Jibril dan Mikail sama sekali tidak pernah menurunkan ilmu sihir. Dan Allah SWT 
membersihkan Nabi Sulaiman AS dari tuduhan bahawa baginda mempraktikkan ilmu sihir 
yang mereka sebarkan itu. Hal ini sekali gus, Allah SWT memberitahukan kepada orang 
Yahudi bahawa sihir itu merupakan perbuatan syaitan. Syaitanlah yang mengajarkannya 
kepada manusia di Babylon. Orang yang mengajarkan sihir kepada mereka adalah dua 
orang lelaki, salah seorangnya bernama Harut, sedangkan yang lain adalah Marut. 
 Berdasarkan takwil ini bererti Harut dan Marut adalah nama manusia, sekali gus 
sebagai bantahan terhadap apa yang mereka tuduhkan terhadap kedua-dua malaikat, iaitu 
Jibril dan Mikail.  
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 Selain itu, Imam Ibn Abi Hatim (1998: 997) menyatakan bahawa beliau pernah 
menceritakan riwayat Atiyyah: 
 

6َل َوِميqَِ¼يَل  نِْزَل Yََ ِجْ�ِ
ُ
َملََكDِْ قَاَل: َما أ

ْ
Iا َYَ نِْزَل

ُ
ْحُر.َوَما أ   اIس0

 
Maksud: Allah SWT sama sekali tidak menurunkan ilmu sihir kepada Malaikat Jibril dan 
Malaikat Mikail. 
 

(Ibn Abi Hatim) 
 

 Begitu juga, Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1000) menyatakan bahawa Abdur Rahman 
bin Abza selalu membaca ayat berikut dengan bacaan:  
 

َملََكDِْ َداوَُد وَُسلَيَْماَن.
ْ
Iا َYَ نِْزَل

ُ
 َ�َن َ ْقَرُؤَها َوَما أ

Maksud: Bahawa beliau membacanya dengan bacaan: 

�َْ��نَ 
َ
�
ْ�ِ َداُوَد َوُ

َ
�

َ
��َ

ْ
 ا�

َ َ
� 

َ
ِ�ل

ْ
�
ُ
 َوَ�� �

Yang bererti, “Dan tidak diturunkan kepada kedua-dua malaikat terhadap Nabi Dawud 
dan Nabi Sulaiman. 
 

(Ibn Abi Hatim) 
 

 Abu al-‘Aliyah menyatakan bahawa Allah SWT tidak menurunkan ilmu sihir kepada 
kedua-dua mereka, iaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman AS. Kedua-dua mereka hanya 
mengajarkan tentang keimanan dan memperingatkan agar menjauhi kekufuran, sedangkan 
sihir termasuk perbuatan dan amalan kufur. Kedua-dua mereka juga selalu melarang 
perbuatan kufur dengan larangan yang sangat keras. Demikianlah menurut riwayat (Ibn 
Abi Hatim, 1998: 1/185). 
 Kemudian Imam Ibn Jarir (2001: 2/232) melanjutkan kata-katanya sehubungan 
dengan bantahannya terhadap pendapat Imam al-Qurtubi tadi, bahawa huruf ma (َما) 
dalam ayat ini bermakna al-lazi (الَِّذي). Kemudian beliau membahasnya dengan 
pembahasan yang panjang lebar. Beliau juga percaya bahawa Harut dan Marut adalah dua 
malaikat yang diturunkan ke bumi oleh Allah SWT. Bahkan Allah SWT mengizinkan 
kedua-dua-kedua-dua mereka untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai satu bentuk cubaan 
buat para hamba-Nya. Hal ini sekali gus sebagai ujian kepada mereka sesudah Allah SWT 
menjelaskan kepada hamba-Nya melalui lisan rasul-Nya bahawa melakukan sihir itu 
merupakan perbuatan terlarang. Imam Ibn Jarir percaya bahawa Harut dan Marut dalam 
mengajarkan ilmu sihir tersebut dianggap sebagai malaikat yang taat. Hal ini kerana kedua-
dua mereka dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT. Namun menurut Imam Ibn 
al-Kathir (1999: 1/352) bahawa pendapat yang dibentangkan oleh Imam Imam Ibn Jarir 
(2001: 2/232) ini sangat gharib. Namun ada pendapat yang lebih gharib lagi dari itu, iaitu 
pendapat orang yang menyatakan bahawa Harut dan Marut adalah dua kabilah dalam 
kalangan makhluk jin, seperti yang dikatakan oleh Ibn Hazm. Ada juga pendapat lain 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1002) yang daripada al-
Dahhak bin Muzahim bahawa kedua-dua mereka adalah dua orang kafir dalam kalangan 
penduduk negeri Babylon. Alasan yang dipegang oleh orang yang berpendapat demikian 
ialah bahawa al-inzal ( َْنَزال  di sini bermakna menciptakan, bukan menurunkan seperti (اْإلِ
pengertian yang terkandung di dalarn firman Allah SWT lainnya, iaitu:  
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ىنمن خن حن جن يم ىم  

 
Maksud: dan Ia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternak delapan ekor 

 
(Surah al-Zumar, 39: 6) 

 
 Begitu juga dengan firman Allah SWT berikut: 
 

جه ين ىن من خن  

 
Maksud: Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan 
yang handal. 
 

(Surah al-Hadid, 57: 25) 
 

 Makna yang sama juga boleh dilihat dalam firman Allah SWT berikut: 
 

مئخئ حئ جئ يي ىي  

 
Maksud: Dan yang menciptakan (untuk jasmani kamu) sebab-sebab rezeki dari langit. 

 
(Surah Gafir, 40: 13) 

 
 Kenyataan makna anzal sebagai menciptakan juga terdapat dalam sebuah hadis 
disebutkan seperti berikut (Al-Bukhari, 2001: 5678): 
 

Øِ ُهَر6َْرَة 
َ

 0Ëَِ	ْن أTِشَفاءً «قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن ا ُ

َ
نَْزَل �

َ
 أ



ُ َداًء إِال 
Zنَْزَل ا

َ
  ».َما أ

 
Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Tidak sekali-kali 
Allah SWT menciptakan penyakit melainkan Dia menciptakan pula ubat penawarnya. 

 
(Al-Bukhari) 

  
 Hal ini sebagaimana dikatakan dalam suatu pepatah,  
 

 
 
¬Iَوا َ§َْ
ْ
ُ ا| 
Zنَْزَل ا

َ
 أ

 
Maksud: Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. 

 
 Imam Al-Qurtubi (2003: 2/50) meriwayatkan melalui Ibn ‘Abbas, Ibn Abza, dan al-Hasan 
al-Basri, bahawa mereka semua pernah membaca ayat ini seperti berikut, ( َِوَما أُنزَل َعلَى اْلَمِلَكْين), 
iaitu dengan huruf lam pada ( ِاْلَمِلَكْين) yang dikasrahkan. Ibn Abza menyatakan, yang 
dimaksud dengan al-malikaini adalah Dawud dan Sulaiman. Imam Qurtubi menyatakan 
bahawa dengan bacaan ini bererti h uruf ma adalah nafiyah. Ulama lainnya berpendapat 
mewaqafkan pada firman-Nya, “Yu‘allimuna al-nas al-sihra,” ( َْحر  sedangkan (يَُعّلُِموَن النَّاَس الّسِ
huruf ma adalah nafiyah. 
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 Imam Ibn Jarir (2001: 1678) menyatakan dari al-Qasim bin Muhammad ketika 
ditanya mengenai takwil firman-Nya oleh seorang lelaki, iaitu, kerana merekalah yang 
mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut 
dan Marut, di negeri Babylon (Babylon).” (Surah al-Baqarah, 2: 102):  
 

َقاِسُم: 
ْ
 َعلَيِْهَما؟ قَاَل ال

ْ
ل 
اَس َما Iَْم يَْ°ِTَماِن ا

0
مْ ُ َعل

َ
نِْزَل َعلَيِْهَما، أ

ُ

اَس َما أTَماِن ا

0
ُ َعل

تَُهَما َ�نَْت  
 
َ
بَاÙِ أ

ُ
  َما أ

 
Maksud: Bahawa kedua-dua mereka adalah dua orang lelaki, mereka mengajarkan kepada 
manusia apa yang diturunkan kepada kedua-dua mereka. Menurut yang lainnya, kedua-
dua mereka mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diturunkan kepada kedua-dua 
mereka. Al-Qasim bin Muhammad menyatakan, “Aku tidak pedulikan lagi mana yang 
dimaksud antara kedua-dua mereka.” 
 

(Ibn Jarir) 
 

 Menurutu Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/352), kebanyakan ulama Salaf berpendapat 
bahawa Harut dan Marut adalah dua malaikat dari langit, dan bahawa kedua-dua mereka 
diturunkan ke bumi, kemudian terjadilah apa yang dialami oleh kedua-dua mereka. Kisah 
kedua-dua mereka itu disebutkan dalam hadis Imam Ahmad nanti. Berdasarkan pengertian 
ini, bererti dari penggabungan antara pendapat ini dengan dalil yang menyatakan bahawa 
para malaikat itu terpelihara dari kesalahan dapat disimpulkan bahawa peristiwa yang 
dialami oleh kedua-dua malaikat ini sejak zaman azali diketahui oleh ilmu Allah SWT. 
Dengan demikian, bererti peristiwa ini merupakan kekhususan bagi kedua-dua mereka. 
Maka tidak ada pertentangan pada kedua-dua dalilnya, seperti juga yang diketahui oleh 
ilmu Allah SWT mengenai perkara Iblis dalam keterangan tafsir yang terdahulu (Jasmi, 
2018). Tidak bertentangan pula dengan pendapat yang menyatakan bahawa pada awalnya 
iblis merupakan segolongan dari malaikat, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya: 
 

خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي �  

 
Maksud: Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: "Tunduklah (beri 
hormat) kepada Nabi Adam". Lalu mereka sekamunya tunduk memberi hormat melainkan 
Iblis; ia enggan. 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 34) 

  
 Juga dengan ayat lainnya yang menunjukkan makna tersebut. Tetapi perlu diingat 
bahawa apa yang dilakukan oleh Harut dan Marut, iaitu apabila ditinjau dari kisah kedua-
dua mereka, maka jauh lebih ringan daripada apa yang dialami oleh iblis yang dilaknat 
Allah SWT. Hal ini diriwayatkan oleh al-Qurtubi, dari Ali, Ibn Mas'ud, Ibn ‘Abbas, Ibn 
Umar, Ka'b al-Ahbar, al-Suddi, dan al-Kalbi. Hal ini sebagaimana hadis berikut (Ahmad, 
2001: 6178): 
 

ِ  َ	بْدِ  َ	نْ  
Zَمَر: بِْن  ا	هُ  ُ
ن
َ

  َسِمعَ  أËَِن  ِ 
Zُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ا َ, » 
ا آَدمَ  إِن 
ْهبََطهُ  Iَم

َ
ُ  أ 
Zا  

َ
 ِإ¶

رِْض 
َ ْ
ِت  ».األ

َ
ئَِ=ُة: قَال

َ
َمال

ْ
Iيْ « ا

َ
َْعُل � رَب0  أ

َ
Á

َ
َماءَ  َو_َْسِفُك  rِيَها ُ ْفِسدُ  َمنْ  rِيَها أ 0Éا 



23 
 

ْنُ 
َ

ُس  ِدكَ Ûَِمْ  kَُسب0حُ  َو�   قَاَل  Iََك  َوُ�َقد0
0

ْعلَمُ  إِ¦
َ
  َما أ

َ
ََقَرِة: �aَْعلَُمونَ  ال  ».]�:۳۰ [ا�ْ

ْنُ  َر»
نَا،« قَاIُوا:
َ

ْطَوعُ  �
َ
ُ  قَاَل  ».آَدمَ  بَِ�  ِمنْ  Iََك  أ 
Zا  

َ
ئَِ=ِة: aََعا¶

َ
َمال

ْ
 7َلََكDِْ  َهلُموا« Iِل

ئَِ=ةِ  ِمنَ 
َ

َمال
ْ
Iا  
  ُ�ْهِبَطُهَما َح\

َ
رِْض،ا إِ¶

َ ْ
ِن؟ َكيَْف  rَنَنُْظرَ  أل

َ
 بَر»0نا،« قَاIُوا: »َ ْعَمال

ْهِبَطا »وماروَت. هاروَت 
ُ
  فَأ

َ
رِْض  إِ¶

َ ْ
ةً  اIزSَهرة Iَُهَما ومثُلت األ

َ
ْحَسِن  ِمنْ  ا7َْرأ

َ
، أ ِ¬ََ�

ْ
 ال

َها فََجاَءaُْهَما،
َ

ال
َ
ْت: َ�ْفَسَها. فََسأ

َ
 « rََقال

َ
ِ  ال 
Zَوا  
َما َح\



Þََتaَ  َِِمةِ  بَِهِذهÞَ

ْ
 ِمنَ  ال

اكِ  َßْ ِ
ْ

  ».اإل
َ

ِ « :rََقاال 
Zَوا  
َ

ِ  kُْ¬ِكُ  ال 
Zْئًا بِاxبًَدا َش
َ
 رََجَعْت  ُ�م
  َ	نُْهَما فََذَهبَْت  ».أ

 ©Ëِِْملُُه، بَِص
َ

َها 3
َ

ال
َ
ْت: َ�ْفَسَها. فََسأ

َ
 « rََقال

َ
ِ  ال 
Zَوا  
  َح\

َ

  َهَذا aَْقتُالËِ 
  ».اIص

َ
 :rََقاال

» 
َ

ِ  ال 
Zَوا  
َ

بًَدا َ�ْقتُلُهُ  ال
َ
ِْملُُه، àَْر بَقَدح فَرََجَعْت  َذَهبَْت  ُ�م
  ».أ

َ
َها 3

َ
ال

َ
 َ�ْفَسَها. فََسأ

ْت:
َ
 « rََقال

َ
ِ  ال 
Zَوا  
َ»ا َح\ َ¬َْÎ َْمرَ  َهَذا

ْ
َ»ا ».ا| ِ¬َ

  َعلَيَْها، فََوQَْعا فََسِكَرا، فَ
َ

 َوQَتَال
. 
Ëِ 
ا اIص 
فَاقَ  فَلَم

َ
ِت  اأ

َ
ُة: قَال

َ
َمْرأ

ْ
Iا » ِ 
Zتَُما َما َوا

ْ
Aًْئا تََرxْتَُماهُ  َشxَب

َ

  أ ِáَ  



تَُماهُ  قَدْ  إِال

ْ
 rََعل

 َDَما ِحaُفخَ§ا ».َسِكْر  َDَْْ�يَا َعَذاِب  ب SÉِخَرِة، وََعَذاِب  ا
ْ

ْ�يَا َعَذاَب  فَاْختَاَرا اآل SÉا.«  

 
Maksud: Abdullah bin Umar RA menceritakan bahawa beliau pernah mendengar Nabi 
SAW bersabda: Sesungguhnya Adam AS ketika diturunkan oleh Allah SWT ke bumi, para 
malaikat berkata, “Wahai Tuhan, mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, 
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Mereka bermaksud, “Wahai 
Tuhan kami, kami lebih taat kepada-Mu daripada Bani Adam.” Allah SWT berfirman 
kepada para malaikat, “Datangkanlah dua malaikat oleh kamu untuk Kami turunkan ke 
bumi, lalu Kami lihat apa yang akan dikerjakan oleh kedua-dua mereka.” Mereka berkata, 
“Wahai Tuhan kami, Harut dan Marut.” Kemudian kedua-dua mereka diturunkan ke 
bumi, dan diciptakan bagi kedua-dua mereka Zahrah, iaitu seorang wanita yang paling 
cantik pada masanya. Lalu Zahrah datang kepada kedua-dua mereka, maka kedua-dua 
mereka meminta agar Zahrah menyerahkan diri kepadanya. Zahrah menjawab, “Tidak, 
demi Allah, sebelum kamu berdua mengucapkan kalimat ini (yang mengandung makna 
kemusyrikan).” Kedua-dua malaikat itu menjawab, “Tidak, demi Allah, kami tidak mahu 
menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun untuk selama-lamanya.” Zahrah pergi dari 
kedua-dua mereka, lalu kembali lagi dengan membawa seorang bayi lelaki yang 
digendongnya. Kedua-dua malaikat itu meminta Zahrah agar menyerahkan diri kepada 
kedua-dua mereka, maka Zahrah menjawab, “Tidak, demi Allah, sebelum kamu berdua 
membunuh bayi kecil ini.” Kedua-dua mereka menjawab, “Tidak, demi Allah, kami tidak 
akan membunuhnya selama-lamanya.” Zahrah pergi meninggalkan kedua-dua mereka, lalu 
kembali lagi dengan membawa sebuah wadah yang berisikan arak. Ketika kedua-dua mereka 
meminta agar ia menyerahkan diri kepada kedua-dua mereka, maka ia menjawab, “Tidak, 
demi Allah, sebelum kamu berdua meminum arak ini.” Kedua-dua mereka meminum arak 
itu hingga mabuk, dan akhirnya kedua-dua mereka menggauli Zahrah, lalu membunuh 
anak kecil itu.” Ketika kedua-dua mereka sedar, si wanita itu, iaitu Zahrah berkata kepada 
kedua-dua mereka, “Demi Allah, tiada sesuatu pun” yang pada mulanya kamu berdua 
menolak kepadaku tidak mahu melakukannya, melainkan sekarang kamu melakukannya 
pada ketika kamu berdua mabuk.” Akhirnya kedua-dua malaikat itu disuruh memilih 
antara azab di dunia dan azab di akhirat, maka kedua-dua mereka memilih azab di dunia. 
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(Ahmad) 
 

 Imam Ibn Jarir (2001: 1688) menyatakan daripada riwayat Nafi‘, iaitu Nafi‘ 
menceritakan:  
 

يِْل، قَاَل: 


ا َ�َن ِمْن آِخِر اIل 
َْمَراءُ «َسافَْرُت َمَع ابِْن ُ	َمَر، فَلَم

ْ
vيَا نَافُِع اْ�ُظْر َطلََعِت ا.« 

ُت: 
ْ
ثًا. ُ�م
 قُل

َ
ْو ثَال

َ
تDَِْ أ 
 7َ «قَاَل:  ».قَْد َطلََعْت «قَاIََها 7َر

َ
 ال

ً
ْهال

َ
 أ

َ
ُت:  ».رَْحبًا َوال

ْ
قُل

ٌر َساِمٌع ُمِطيٌع؟« 
ٌْم 7َُسخ
َ

â ِ 
Zَما َسِمْعُت ِمْن رَُسوِل «قَاَل:  »ُسبَْحاَن ا 



ُت Iََك إِال
ْ
َما قُل

 ِ 
Zَوقَاَل:  ».َملسو هيلع هللا ىلصا» ِ 
Zرَُسوُل ا Ùِ ْت: «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل
َ
ئَِ=َة قَال

َ
َمال

ْ
Iا 
يَا رَب0 َكيَْف «إِن

نُوِب؟َصْ�َُك  SKََطايَا َوا
ْ
 اhْتَلَيْتُُهْم وrَãََيْتُُ=مْ «قَاَل:  »Yََ بَِ� آَدَم fِ ا|

0
قَاIُوا:  ».إِ¦

ْن «قَاَل: فَاْختَاُروا 7َلََكDِْ ِمنُْ=ْم. قَاَل:  ».Iَْو ُكن
ا َمqََ�ُهْم َما َعَصيْنَاكَ «
َ
Iُوا أ

ْ
فَلَْم يَأ

 ».َماُروَت Öَْتَاُروا، فَاْختَاُروا َهاُروَت وَ 

 
Maksud: Aku pernah bermusafir bersama Ibn Umar. Ketika malam hari sampai pada penghujung 
waktunya, Ibn Umar berkata, “Hai Nafi', lihatlah apakah bintang merah terbit?” Aku 
menjawab, “Belum,” sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian aku katakan, “Ia terbit.” Ibn 
Umar menjawab, “Tiada selamat terbit dan tiada selamat datang baginya.” Aku berkata, 
“Subhanallah (Maha Suci Allah), bintang itu diciptakan dalam keadaan tunduk dan taat 
(kepada perintah Allah).” Ia menjawab bahawa tidak sekali-kali ia menyatakan demikian 
melainkan sesudah ia mendengar Rasulullah SAW bersabda kepadanya menceritakan kisah 
berikut, “Sesungguhnya para malaikat pernah berkata, “Wahai Tuhan, bagaimanakah Engkau 
sabar terhadap Bani Adam yang gemar melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa itu?” Allah 
SWT berfirman, “Sesungguhnya Aku menimpakan cubaan kepada mereka, sedangkan kamu 
Aku bebaskan dari cubaan.” Mereka berkata, “Seandainya kami menggantikan mereka, 
nescaya kami tidak akan berdosa kepada-Mu.” Allah SWT berfirman, “Pilihlah oleh kamu 
dua malaikat dalam kalangan kamu.” Maka mereka mengerahkan segala kemampuannya 
untuk melakukan pilihan, akhirnya mereka memilih Harut dan Marut. 
 

(Ibn Jarir) 
 
 Riwayat ini pun sangat gharib, dan yang lebih dekat kepada kebenaran dalam hal ini 
ialah yang bersumber dari riwayat Abdullah bin Umar dan Ka‘ab RA (Ibn Jarir, 2001: 
1684; Al-Bayhaqi, 2003: 6269): 
 

نُوِب، فَِقيَل Iَُهُم:  SKتُوَن ِمَن ا
ْ
ْ	َماَل بَِ� آَدَم َوَما يَأ

َ
ئَِ=ُة أ

َ
َمال

ْ
Iاْختَاُروا ِمنُْ=مُ «َذَكَرِت ا 

 ِDََْحِديثِِه:  ».ا�ْن fِ äَْÊَ ُنhْ ََسُن
ْ
vفَاْختَاُروا َهاُروَت َوَماُروَت «َوقَاَل ا ِDْاْختَاُروا 7َلََك.« 

�َ «فَِقيَل Iَُهَما:  ِ¬ُْÎ 
َ

 ال
َ

، انِْزال
ٌ

xَْس hَيِْ� َو»xَْنَُ=ْم رَُسول
َ
، َول

ً
 بَِ� آَدَم رُُسال

َ
رِْسُل إِ¶

ُ
 أ

0
 إِ¦

 تَْزِ�يَا
َ

َْمرَ Øِ َشxْئًا، َوال
ْ
»َا ا| َ¬َْÎ 

َ
ِي«قَاَل َكْعٌب:  ».، َوال



K7َْسيَا ِمْن يَْو7ِِهَما ا

َ
ِ َما أ


åفََوا 
يَع َما نُِهيَا َ	نْهُ  ِæَ 

َ
َمال

ْ
رِْض، َح\
 اْستَك

َ ْ
 األ

َ
ْهِبَطا rِيِه إِ¶

ُ
ََسُن hُْن äَْÊَ  ».أ

ْ
vَوَقاَل ا

 يَْو7َُهَما «fِ َحِديِثِه: 
َ

َمال
ْ
ُ َعلَيِْهَماrََما اْستَك 
Zمَ ا 
 َما َحر

َ
 rِيِه َح\
 َعِمال

َ
نِْزال

ُ
ي أ ِ



Kا.«  
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Maksud: Para malaikat membicarakan tentang amal perbuatan anak Adam dan dosa yang 
dilakukan mereka. Maka dikatakan kepada para malaikat, “Pilihlah dua malaikat dalam 
kalangan kamu.” Lalu mereka memilih Harut dan Marut, dan Allah SWT berfirman 
kepada kedua-dua mereka, “Sesungguhnya Aku akan mengirimkan para rasul kepada Bani 
Adam, tetapi antara Aku dan kamu berdua tidak ada rasul. Turunlah kamu berdua (ke 
bumi); janganlah kamu sekutukan Aku dengan sesuatu pun, jangan berzina, dan jangan 
minum arak.” Ka‘ab melanjutkan kisahnya, “Demi Allah, tidak sekali-kali kedua-dua 
mereka mengalami petang hari pada hari mereka diturunkan ke bumi, melainkan kedua-
dua mereka sempurna mengerjakan semua hal yang kedua-dua mereka dilarang 
melakukannya.” Sedangkan al-Hasan bin Yahya dalam hadisnya menjelaskan, “Maka 
tidaklah kedua-dua mereka menyempurnakan hari mereka turun ke dunia sehinggalah 
mereka melakukan apa yang Allah SWT haramkan kepada kedua-dua mereka.” 
 

(Ibn Jarir dan al-Bayhaqi) 
 

 Terdapat juga riwayat athar yang lain yang menceritakan tentang athar yang 
menceritakan Harut, Marut dan Zahrah, iaitu riwayat berikut (Ibn Jarir, 2001: 1683): 
 

ْهِل «َسِعيٍد، قَاَل َسِمْعُت َعِلي�ا، َ ُقوُل:  َ	ْن َ	ْمِرو بِْن 
َ
يلًَة ِمْن أ ِæَ ًة

َ
َهَرةُ ا7َْرأ SزIَ�نَِت ا

بَْت 
َ
َملََكDِْ َهاُروَت َوَماُروَت فََراوََداَها َ	ْن َ�ْفِسَها، فَأ

ْ
Iا 

َ
ِ�
َها َخاَصَمْت إِ¶Çفَارَِس، َو

ي إَِذا ِ



Kَم ا َçَ
ْ
َماَها ال

0
ْن ُ َعل

َ
 أ



َمْت  إِال



Þََتrَ َماَها



َماِء. rََعل 
 اIس

َ
َم بِِه َ ْعُرُج بِِه إِ¶



تََ=ل
َماِء rَُمِسَخْت َكْوَكبًا 
 اIس

َ
  ».rََعرََجْت إِ¶

 
Maksud: ‘Amr bin Sa ‘id berkata, “Ali RA menceritakan athar berikut: Zahrah adalah 
seorang wanita cantik dalam kalangan penduduk negeri Parsi. Sesungguhnya ia pernah 
mengadukan suatu perkara kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut. Akan tetapi, 
Harut dan Marut merayunya agar mahu menyerahkan diri kepada kedua-dua mereka. Ia 
menolak ajakan tersebut, kecuali bila kedua-dua mereka mengajarkan kepadanya suatu 
mantera yang bila dibacakan oleh seseorang, maka ia dapat terbang naik ke langit. Lalu 
kedua-dua mereka mengajarkan mantera itu kepadanya, dan ia segera membacanya. Maka 
naiklah ia ke langit, tetapi sesudah itu ia dikutuk (oleh Allah SWT.) menjadi sebuah bintang 
(iaitu bintang Zahrah atau Venus). 

 
(Ibn Jarir) 

 
 Satu athar yang lain pula ada menjelaskan dengan lebih lanjut tentang Malaikat Harut 
dan Marut (Ibn Jarir, 2001: 1682): 
 

: َعِن ابِْن 7َْسعُ 
َ


ُهَما، قَاال�
َ
ا َكhَ َÔُنُو آَدَم وََعَصْوا، َدَعِت «وٍد َوابِْن َ	ب
اٍس أ 
Iَم

بَاُل:  ِ
ْ
tَماُء َوا 
رُْض َواIس

َ ْ
ئَِ=ُة َعلَيِْهْم َواأل

َ
َمال

ْ
Iْهِلُكُهْم؟«اaُ 

َ
ال

َ
  »َر»
نَا أ

َ
ُ إِ¶


Zا èَْو
َ
فَأ

ئَِ=ِة: 
َ

َمال
ْ
Iْهَوةَ «ا 
ُت اIش

ْ
نَْزل

َ
 Iَْو أ

0
يًْضاإِ¦

َ
تُْم أ

ْ
َفَعل

َ
ُْم ل ْÅيَْطاَن ِمْن قُلُو»ُِ=ْم َونََز 
 ». َواIش

ْن Iَْو اhْتُلُوا اْ	تََصُموا«قَاَل: 
َ
ْ�ُفُسُهْم أ

َ
ثُوا أ 
ِن اْختَاُروا  ».فََحد

َ
ِْهْم أ

َ
ُ ِإ  
Zا èَْو

َ
فَأ

ْهِبطَ 
ُ
فَْضِلُ=ْم. فَاْختَاُروا َهاُروَت َوَماُروَت، فَأ

َ
ِت 7َلََكDِْ ِمْن أ

َ
نِْزل

ُ
رِْض َوأ

َ ْ
 األ

َ
ا إِ¶
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وَ�َها hَيَْذَخْت  Sْهُل فَارَِس _َُسم
َ
ْهِل فَارَِس، َوَ�َن أ

َ
ٍة ِمْن أ

َ
ِْهَما fِ ُصوَرِة ا7َْرأ

َ
اIز
ْهَرُة إِ 

يَن آَمنُوا.  ِ



éِI ئَِ=ُة _َْسَتْغِفُروَن
َ

َمال
ْ
Iنَِت اqَََِطيئَِة، ف

ْ
َت ُ;
 َر»
نَا وَِسعْ �قَاَل: فََوQََعا بِا|

يَن تَابُوا ِ



éِI ًما َفاْغِفْر
ْ
ٍء رêًََْة وَِعل َِطيئَِة اْسَتْغَفُروا  ]ë]ì۰:íفر:  �َ:ْ

ْ
ا َوQََعا بِا| 
. فَلَم

رِْض: 
َ ْ
َغُفوُر اIر
ِحيمُ �Iَِمْن fِ األ

ْ
َ ُهَو ال 
Zا 
 إِن

َ
ال

َ
ا بì�:î َDَْ[اIشورى:  �أ َ ] فَُخ§0

ْ�يَا  SÉْ�يَاَعَذاِب ا SÉِخَرِة فَاْختَاَرا َعَذاَب ا
ْ

  ».وََعَذاِب اآل
 

Maksud: Ibn Mas'ud dan Ibn ‘Abbas berkata, “Ketika Bani Adam bertambah banyak 
jumlahnya dan mereka sering melakukan maksiat, maka para malaikat, bumi, dan gunung-
gunung mendoakan kebinasaan bagi mereka, “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau 
tangguhkan mereka.” Maka Allah SWT berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya 
Aku lenyapkan dari hati kamu nafsu berahi dan syaitan, sedangkan dalam hati mereka Aku 
jadikan nafsu berahi dan syaitan. Seandainya kamu menduduki tempat mereka, nescaya 
kamu pun akan melakukan hal yang sama.” Maka dalam hati para malaikat terdetik kata-
kata yang menyatakan, “Seandainya mereka diuji, nescaya mereka akan berteguh hati.” 
Maka Allah SWT berfirman kepada mereka, “Pilihlah dua malaikat dalam kalangan 
malaikat yang paling utama dari kamu.” Lalu mereka memilih Harut dan Marut, 
kemudian kedua-dua mereka diturunkan ke bumi. Lalu Zahrah diturunkan dalam rupa 
seorang wanita cantik dalam kalangan penduduk negeri Parsi yang dikenal oleh mereka 
dengan sebutan Baizakhat. Akhirnya kedua-dua malaikat itu terjerumus ke dalam 
perbuatan yang berdosa. Pada mulanya malaikat selalu memohonkan ampunan buat orang 
yang beriman sahaja (seraya mengucapkan), “Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau 
meliputi segala sesuatu... (surah al-Shura, 40: 5) hingga akhir ayat, akan tetapi, sesudah 
kedua-dua malaikat tersebut terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka mereka 
memohonkan ampun buat semua orang yang berada di muka bumi (seraya mengucapkan), 
“Ingatlah, bahawa sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. (Surah al-Mu’min, 42: 7). Lalu kedua-dua mereka disuruh memilih antara 
azab di dunia dan azab di akhirat, maka kedua-dua mereka memilih azab di dunia.. 

 
(Ibn Jarir) 

 
 Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1007) menceritakan dari Mujahid yang menceritakan 
athar berikut: 
 

ا َ�َن  
ِ بِْن ُ	َمَر fِ َسَفٍر فَلَم 
Zبِْد ا	َ َYَ ْلٍَة قَاَل ِلُغالِمهِ ُكنُْت نَاِزال
َ

اْ�ُظْر « :َذاَت  
ُ ïَِ َصاِحبَُة  
Zاَها ا
ْهال َوال َحي

َ
 7َرَْحًبا بَِها َوال أ

َ
َْمَراُء ال

ْ
vَطلََعِت ا ِDَْملََك

ْ
Iِت  ».ا

َ
قَال

َمالئَِ=ُة: 
ْ
Iْتَِهُكوَن «اð6َََراَم، َو

ْ
vَم ا 
Éرَب0 َكيَْف تََدُع ُعَصاةَ بَِ� آَدَم وَُهْم _َْسِفُكوَن ا

رِْض؟
َ
 إِِن اhْتَلَيْتُُ=ُم بِِمثِْل «قَاَل:  »Xََاِر7ََك، َو6ُْفِسُدوَن fِ األ

 قَِد اhْتَلَيْتُُهْم فَلََع�0
0

إِ¦
 ِ



Kي َ ْفَعلُونَ اK�َ تُْم
ْ
 «قَاIُوا:  ».ي اhْتَلَيْتُُهْم بِِه rََعل

َ
فَاْختَاُروا ِمْن ِخيَاِرAُُم «قَاَل:  ».ال

رِْض وãََِهٌد 
َ
 األ

َ
 7ُْهِبُطُكَما إِ¶

0
، فَاْختَاُروا َهاُروَت َوَماُروَت rََقاَل Iَُهَما إِ¦ ِDْ

اْ�نَ
َ� َوال تَ  ِ¬ُْÎ 

َ
ْن ال

َ
ُْكَما أ

َ
ُونَاإِ  َÄ َبَق  ».ْزِ�يَا، َوال 
ñَ َعلَيِْهَما اIش

ْ
ل
َ
رِْض، َوأ

َ
 األ

َ
ْهِبَطا إِ¶

ُ
فَأ
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ةٍ rَتََعر
َضْت 
َ
ْحَسِن ُصوَرةِ ا7َْرأ

َ
ْهِبَطْت Iَُهَما اIزSْهَرةُ fِ أ

ُ
óما فأراداها عن نفسهما،  َوأ

ْت: 
َ
aِيِ�َ «rََقال

ْ
ْن يَأ

َ
َحٍد أ

َ
 يَْصلُُح أل

َ
 Yََ ِديٍن ال

0
َوَما «قَاال:  ». إِال َمْن َ�َن Yََ ِمثِْلهِ إِ¦

ِت:  »ِدينُِك؟
َ
َمُجوِسي
ةُ «قَال

ْ
Iُْك هذا :ء ال نقر»ه«قَاال:  ».ا 0¬Iنُْهَما َما  ».ا	فمكثت َ

ْت: 
َ
ُ ُ�م
 aََعر
َضْت Iَُهَما، فأراداها عن نفسهما، rََقال 
Zَشاَء ا» َÙِ 
ن

َ
َما ِشôْتَُما َغْ§َ أ

ْطَما Ùِ  َزوًْجا َßَبِِديِ� َو Ù َماaُقَْرْر
َ
ِلَع Yََ َهَذا ِم�0 فأفتضح فطن أ 
ْن َ ط

َ
َرهُ أ

ْ
U

َ
نَا أ

َ
َوأ

ْن تَْصَعَدا إ¶ اIسماء فعلت
َ
  ».أ

َ
aَيَاَها rِيَما يََر6َاِن ُ�م
 َصِعَدا بَِها إِ¶

َ
فأقراها بِِديِنَها َوأ

 
َ

ا اْ�تََهيَا بَِها ِإ¶ 
َماِء، فَلَم 
ْجِنَحتَُها فََوQََعا  اIس
َ
َماِء اْختُِطَفْت ِمنُْهَما َوُقِطَعْت أ 
اIس

ُُمَعِة 
ْ
tفَإَِذا َ�َن يَْومُ ا ، ِDْ

ُُمَعتَ
ْ
tا َDَْيدعوا ب Ëيبكيان، و® األرض ن ِDْنَاِدَم ِDَْخائَِف

ِجيَب.
ُ

وْ «rََقاال:  أÅَا ا

َ
T َاهُ َ ْطلُُب

ْ
T

َ
تxَْنَا فُالنًا فََسأ

َ
aَيَاهُ Iَْو أ

َ
ُ «rََقاَل:  ».َ»َة فَأ 
Zَُكَما اêَِر

َماِء؟ 
ْهِل اIس
َ
رِْض أل

َ
ْهُل األ

َ
ائِْيَاِ¦ fِ «قَاَل:  ».إِن
ا قد اhْتُِلينَا«قَاال:  »َكيَْف َ ْطلُُب أ

ُُمَعةِ 
ْ
tَقاَل:  ».يَْوِم اrَ ُيَاهaَ

َ
ٍء إئِْيَاِ¦ fِ «فَأ ْõَِ� يُكَماrِ ِجبُْت

ُ
aَيَاُه َما أ

َ

اِ�يَِة. فَأöُُمَعِة ا

ْ
tا

ْحبَ�ْتَُما 
َ
ْ�يَا وََعَذاَب اآلِخَرِة، َوÇِْن أ SÉبََة اQَْحبَ�ْتَُما ُمَعا

َ
aَُما إِْن أ ْ rََقاَل: اْختَاَرا rََقْد ُخ§0

 ِ 
Zُحْ=ِم ا َYَ ِقيَاَمِة
ْ
ْ�تَُما يَْومَ ال

َ
ْ�يَا َوأ SÉَعَذاُب اrَ.« َحُدُهَما

َ
ْ�يَا Iَْم َ ْمِض «: rََقاَل أ SÉا

ِطْعِ� اآلَن. «َوقَاَل اآلَخُر:  ».ِمنَْها إِال قَِليٌل 
َ
ِل فَأ 
و

َ
7ِْر األ

َ
َطْعتَُك fِ األ

َ
 قَْد أ

0
َوÊََْك إِ¦

نْ 
َ
َخاُف أ

َ
. فَأ ِ 
Zُحْ=ِم ا َYَ ِقيَاَمِة

ْ
نَا يَْوَم ال 
�ِÇَو .ñََْْس َكَعَذاٍب َ بx

َ
 إِن
 َعَذابًا َ ْفَ÷ ل

hَنَا  «قَاَل  ».ُ َعذ0
َ

ْ�يَا øََافََة َعَذاِب  ،ال SÉنَا َعَذاَب ا ن
ا قَِد اْخَ¥ْ
َ
ُ أ 
Zرُْجو إِْن َعِلَم ا

َ
 أل

0
إِ¦

 ùََْمَعُهَما َعلَيْنَا
َ

ْن ال
َ
ْ�يَا «قَاَل:  ».اآلِخَرِة أ SÉبََ=َراٍت فَاْختَاُروا َعَذاَب ا fِ 

َ
فَُجِعال

  ».سافلَهما úلوءة من نار، ãَ ُهَما ِمْن َحِديٍد f قَِليب
 
Maksud: Aku turun istirahat di rumah Abdullah bin Amr dalam suatu perjalananku. 
Ketika datang suatu malam, beliau berkata kepada pelayannya, “Lihatlah apakah bintang 
Hamra’ terbit? Tiada selamat datang dan tiada selamat terbit buatnya, dan semoga Allah 
SWT tidak menghidupkannya lagi; dia adalah teman wanita dari dua malaikat.” Ibnu 
Umar melanjutkan kisahnya bahawa pada mulanya para malaikat berkata, “Wahai Tuhan 
kami, mengapa Engkau biarkan sahaja orang dosa dalam kalangan Bani Adam itu? Mereka 
gemar mengalirkan darah secara haram, mengerjakan hal yang diharamkan oleh-Mu, dan 
membuat kerosakan di muka bumi.” Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Aku 
menimpakan cubaan terhadap mereka. Barangkali jika Aku timpakan kepada kamu cubaan 
yang sama seperti cubaan yang Aku timpakan kepada mereka, maka kamu pun akan 
melakukan seperti apa yang dilakukan oleh mereka itu.” Mereka menjawab, “Tidak 
mungkin.” Allah SWT berfirman, “Pilihlah oleh kamu dua malaikat yang terkemuka dari 
kamu.” Maka mereka memilih Harut dan Marut. Allah SWT berfirman kepada kedua-dua 
mereka, “Sesungguhnya Aku akan menurunkan kamu berdua ke bumi dan mengadakan 
perjanjian dengan kamu, bahawa kamu tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh 
berzina, dan tidak boleh khianat.” Kedua-dua malaikat itu diturunkan ke bumi dan Allah 
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SWT memberinya nafsu syahwat, lalu Allah SWT pun menurunkan Zahrah bersama kedua-
dua mereka dalam rupa seorang wanita yang paling cantik. Zahrah menampilkan dirinya 
kepada kedua-dua mereka, maka kedua-dua mereka merayu kepada Zahrah agar 
menyerahkan diri kepada kedua-dua mereka. Tetapi Zahrah berkata, “Sesungguhnya aku 
adalah pemeluk suatu agama yang melarang seseorang mendatangiku kecuali jika orang itu 
seagama denganku,” Kedua-dua mereka bertanya, “Apakah agamamu?” Zahrah menjawab, 
“Majusi.” Kedua-dua mereka berkata, “Agama musyrik. Agama ini sama sekali tidak kami 
akui.” Maka Zahrah pergi meninggalkan kedua-dua mereka selama masa yang dikehendaki 
oleh Allah SWT. Kemudian Zahrah memunculkan dirinya lagi kepada kedua-dua mereka, 
lalu kedua-dua mereka merayunya agar menyerahkan diri kepada kedua-dua mereka, tetapi 
Zahrah menjawab, “Aku mahu menuruti kehendak kamu berdua, hanya sahaja aku 
mempunyai suami dan aku tidak suka bila suamiku nanti mengetahui perbuatanku yang 
akibatnya rahsiaku akan terbongkar. Akan tetapi, jika kamu berdua berjanji kepadaku 
mahu masuk agamaku dan mengajarkan kepadaku cara naik ke langit, nescaya aku akan 
memenuhi kemahuanmu.” Kedua-dua mereka memasuki agama wanita itu dan 
mendatanginya seperti apa yang dikehendaki oleh kedua-dua mereka. Sesudah itu kedua-
dua mereka membawa Zahrah naik ke langit. Tetapi sesudah mereka sampai di langit, 
wanita itu diculik dari tangan kedua-dua mereka, dan sayap kedua-dua mereka dipotong 
hingga akhirnya kedua-dua mereka terjatuh ke bumi dalam keadaan takut, menyesal, dan 
menangisi perbuatan mereka. Pada masa itu di bumi terdapat seorang nabi yang selalu 
memanjatkan doa antara dua Jumaat. Apabila datang hari Jumaat berikutnya, maka 
doanya diperkenankan. Kedua-dua mereka berkata, “Sebaiknya kita datang kepada si Fulan 
(nabi tersebut), lalu kita meminta kepadanya agar sudi memohonkan taubat buat kita.” 
Kedua-dua mereka datang kepada nabi itu, lalu si nabi berkata, “Semoga Allah SWT 
mengasihani kamu berdua, mana mungkin penduduk bumi memohonkan taubat buat 
penduduk langit?” Kedua-dua mereka berkata, “Sesungguhnya kami tertimpa cubaan.” Nabi 
tersebut berkata, “Kalau demikian, datanglah kamu berdua pada hari Jumaat.” Pada hari 
Jumaat kedua-dua mereka datang kepada nabi itu, dan nabi berkata, “Aku masih belum 
dikabulkan barang sedikit pun buat kamu berdua. Sebaiknya kamu datang lagi kepadaku 
pada hari Jumaat berikutnya.” Maka kedua-dua mereka datang kepadanya pada Jumaat 
berikutnya. Nabi itu berkata, “Kamu berdua harus memilih, kerana sesungguhnya kamu 
disuruh memilih salah satu antara dua alternatif. Kamu boleh memilih selamat di dunia 
dan azab di akhirat. Atau jika kamu suka, boleh memilih azab di dunia, sedangkan di 
akhirat urusan kamu berdua berada di tangan kekuasaan Allah SWT.” Salah satu dari 
kedua-dua mereka berkata, “Sesungguhnya masa yang dilalui oleh dunia baru sebentar.” 
Yang lain menyatakan, “Celakalah kamu, sesungguhnya aku pada mulanya mahu menuruti 
kemahuanmu, sekarang kamu harus mahu menuruti kemahuanku. Sesungguhnya azab yang 
fana (azab di dunia) tidaklah seperti azab yang kekal (azab di akhirat).” Malaikat pertama 
berkata, “Sesungguhnya kita pada hari kiamat nanti berada dalam tangan kekuasaan Allah, 
maka aku merasa takut bila Dia mengazab kita nantinya.” Malaikat yang kedua-dua 
menjawab, “Tidak, sesungguhnya aku berharap Allah SWT pasti mengetahui bahawa kita 
memilih azab di dunia kerana takut azab akhirat, semoga sahaja Dia tidak menggabungkan 
kedua-dua mereka pada kita.” Kedua-dua mereka sepakat memilih azab di dunia, maka 
kedua-dua mereka diterbalikkan dalam keadaan terikat oleh rantai besi ke dalam sebuah 
lubang yang bahagian atas dan bahagian bawahnya dipenuhi dengan api. 

 
(Ibn Abi Hatim) 

 
 Athar paling dekat kepada kebenaran sehubungan dengan masalah ini ialah apa yang 
diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas RA yang menceritakan kisah beriku (Ibn Abi Hatim, 1998: 
1005; Ibn Jarir, 2001: 1687):  
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َمَعاûِ «َعِن ابِْن َ	ب
اٍس، قَاَل: 
ْ
Iيِه ِمَن اrِ ُعواQَيَما َوrِ ْعِد آَدَمhَ اُس ِمْن
Tَع اQَا َو 
 Iَم

 ِ 
Zْفِر بِا=ُ
ْ
َماِء:  ».َوال 
ئَِ=ُة fِ اIس

َ
َمال

ْ
Iِت ا

َ
ي إِ�
َما َخلَْقتَُهْم «قَال ِ



Kَُم اIَعا

ْ
يَا رَب
 َهَذا ال

ْ�ُفِس 
َ ْ
ُ=ْفَر َوQَتَْل األ

ْ
ِلِعبَاَدتَِك َوَطاَعِتَك قَْد َوQَُعوا rِيَما َوQَُعوا rِيِه َواْرتََ=بُوا ال

ََراِم وَ 
ْ
vَل َماِل ا

ْ
U

َ
 َوأ

َ
َْمِر، فََجَعلُوا يَْدُعوَن َعلَيِْهْم َوال

ْ
قََة َوßَُْب ا| ِ


üIنَا َوا اIز0
يٍْب فَلَْم َ ْعُذُروُهمْ «فَِقيَل:  ».َ ْعُذُروَ�ُهمْ  َ̧  fِ ُهْم
اْختَاُروا ِمنُْ=ْم ِمْن «فَِقيَل Iَُهُم:  ».إِ�

ْ�َهاُهَما
َ
فَْضِلُ=ْم 7َلََكDِْ آ7ُْرُهَما َوأ

َ
 فَاْختَا ».أ

َ
ْهِبَطا ِإ¶

ُ
ُروا َهاُروَت َوَماُروَت، فَأ

َ� بِِه َشxْئًا،  ِ¬ُْ_ 
َ

ْن َ ْعبَُداُه َوال
َ
ُ أ 
Z7ََرُهَما ا

َ
رِْض، وََجَعَل Iَُهْم َشَهَواِت بَِ� آَدَم َوأ

َ ْ
األ

 ِ 
üIنَا َوا ََراِم وََعِن اIز0
ْ
vِل َماِل ا

ْ
U

َ
ََراِم َوأ

ْ
vْفِس ا
Tتِْل اQَ ْن	َْمِر، َونُِهيَا َ

ْ
قَِة َوßُِْب ا|

، وََذIَِك fِ َزَماِن إِْدِر_َس، َوِ® َذIَِك  َق0
ْ
vاِس بِا
Tا َDَُْْكَماِن بÊَ رِْض َزَمانًا

َ ْ
فَلَِبثَا fِ األ

aَيَا
َ
ُهَما أ 
�ِÇَكَواِكِب، َو

ْ
ْهَرِة fِ َسائِِر ال SزI0َساِء َكُحْسِن اðال fِ ٌة ُحْسنَُها

َ
َماِن ا7َْرأ 
 اIز

 َYََ7ْرَِها و
َ
ْن يَُ=ونَا Yََ أ

َ
 أ



بَْت إِال

َ
َراَداَها Yََ َ�ْفِسَها فَأ

َ
َقْوَل، َوأ

ْ
َعلَيَْها فََخَضَعا Iََها ال

ْت: 
َ
ْخرََجْت Iَُهَما َصنًَما، rََقال

َ
 َ	ْن ِديِنَها َفأ

َ
ال

َ
ْ	بُُدهُ «ِديِنَها، فََسأ

َ
:  ».َهَذا أ

َ
 «قَاال

َ
ال

َا fِ ِعَباَدةِ 
َ

T َهَذاَحاَجَة .«  َYَ َراَداَها
َ
aَيَا َعلَيَْها فَأ

َ
، ُ�م
 أ ُ 
Zَا َما َشاَء ا 
فََذَهبَا rََغ�

ْت 
َ
ا َرأ 
َراَداَها Yََ َ�ْفِسَها، فَلَم

َ
aَيَا َعلَيَْها فَأ

َ
َ�ْفِسَها، rََفَعلَْت ِمثَْل َذIَِك، فََذَهبَا ُ�م
 أ


ُهَما قَدْ �
َ
ْن َ َعبَُدا اIص
  أ

َ
hَيَا أ

َ
ْت Iَُهَما: أ

َ
ِث: «نََم، قَال

َ

الöِل ا

َ
ِال

ْ
َحَد ا|

َ
ْن «فَاْختَاَرا أ

َ
ا أ 
ِإم

َْمرَ 
ْ
َ»ا َهَذا ا| َ¬َْÎ ْن

َ
ا أ 

ْفَس، َوÇِمTَهِذهِ ا 

َ
ْن aَْقتُال

َ
ا أ 
نََم، َوÇِم 
:  ».aَْعبَُدا اIص

َ
ُ;rَ» Sَقاال

َْمرِ 
ْ
ْهَوُن َهَذا ßُُْب ا|

َ
 يðَْبýَِ، َوأ

َ
َة  ».َهَذا ال

َ
َمْرأ

ْ
Iَعا اQَيِهَما، فََواrِ َخَذْت

َ
َْمَر فَأ

ْ
َ»ا ا| ِ¬َ

فَ
ُر، وََعِلَما َما َوQََعا 

ْ
ك SسIنُْهَما ا	ا َذَهَب َ 
ُه، فَلَم

َ
kَْساَن َ	نُْهَما rََقتَال ِ

ْ
ِْ�َ اإل ُÄ ْن

َ
فََخِشيَا أ

َماِء فَلَمْ  
 اIس
َ

ْن يَْصَعَدا إِ¶
َ
َراَدا أ

َ
َِطيئَِة أ

ْ
_َْستَِطيَعا وَِحيَل بxَْنَُهَما َوَ»Dَْ َذIَِك،  rِيِه ِمَن ا|

 َما َوQََعا rِيِه 
َ

ئَِ=ُة إِ¶
َ

َمال
ْ
Iنََظْرِت اrَ ،َماِء 
ْهِل اIس

َ
ِغَطاُء rِيَما بxَْنَُهَما َوَ»Dَْ أ

ْ
َوAُِشَف ال

يٍْب rَُهوَ  َ̧  fِ ُه َ�َن
ن
َ
َعَجِب، وََعَرفُوا أ

ْ
َِطيئَِة rََعِجبُوا ُ;
 ال

ْ
قَلS َخْشيًَة فََجَعلُوا  ِمَن ا|

َ
أ

َل fِ َذIَِك  رِْض، فََ°َ
َ ْ
ئَِ=ُة _َُسب0ُحوَن Ûَِْمِد �:  hَْعَد َذIَِك _َْستَْغِفُروَن Iَِمْن fِ األ

َ
َمال

ْ
Iَوا

رِْض 
َ ْ
اْختَاَرا َعَذاَب «] فَِقيَل Iَُهَما ì�:î[اIشورى:  .�َر»0ِهْم َو_َْسَتْغِفُروَن Iَِمْن fِ األ

ْ�يَا  SÉِخَرةِ ا
ْ

ْو َعَذاَب اآل
َ
:  ».أ

َ
ا َعَذاُب «rََقاال 
م

َ
ُ، َوأ

َ
 انِْقَطاَع �

َ
ِخَرِة فَال

ْ
ا َعَذاُب اآل 
م

َ
أ

ْ�يَا فَإِن
ُه َ نَْقِطُع َو6َْذَهُب  SÉبَانِ  ».ا 
 بِبَابَِل rَُهَما ُ َعذ
َ

ْ�يَا َفُجِعال SÉفَاْختَاَرا َعَذاَب ا.«  
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Maksud: Ketika manusia sesudah masa Nabi Adam AS terjerumus ke dalam perbuatan 
maksiat dan kufur kepada Allah, maka para malaikat yang ada di langit berkata, “Wahai 
Tuhan, makhluk yang Engkau ciptakan hanya untuk beribadah dan taat kepada-Mu kini 
terjerumus ke dalam perbuatan yang membinasakan. Mereka mengerjakan kekufuran, 
membunuh jiwa, memakan harta haram, zina, mencuri, dan minum arak.” Lalu para 
malaikat mengutuk perbuatan mereka dan tidak memaafkan mereka. Ketika dikatakan 
kepada para malaikat bahawa mereka dalam keadaan tidak sedar, maka para malaikat tetap 
pada sikapnya. Dikatakan kepada mereka (para malaikat), “Pilihlah oleh kamu dua 
malaikat yang paling utama antara kamu, Aku akan mentaklifkan perintah dan larangan 
kepada mereka.” Lalu mereka memilih Harut dan Marut, kedua-dua mereka diturunkan ke 
bumi, dan dibekalkan kepada kedua-dua mereka berbagai macam hawa nafsu seperti Bani 
Adam. Allah SWT memerintahkan kepada kedua-dua mereka agar menyembah-Nya dan 
jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Allah SWT melarang mereka 
membunuh jiwa yang diharamkan, dan memakan harta yang haram, serta melarangnya 
berzina, mencuri, dan minum arak. Kedua-dua mereka tinggal di bumi seraya memutuskan 
hukum antara manusia secara hak selama beberapa waktu. Hal ini terjadi pada zaman Nabi 
Idris AS. Pada zaman itu terdapat seorang wanita yang kecantikannya dengan wanita 
lainnya sama dengan kecantikan bintang Zahrah (Venus) dengan bintang lainnya. Kedua-
dua malaikat itu sering datang kepadanya, dan akhirnya kedua-dua mereka menuruti apa 
yang dikatakan oleh wanita itu. Kedua-dua mereka menginginkan diri wanita itu, tetapi si 
wanita menolak kecuali jika kedua-dua mereka menuruti apa yang dikatakannya dan 
memasuki agamanya. Kedua-dua mereka bertanya kepada si wanita tentang agama yang 
dipeluknya, lalu si wanita mengeluarkan sebuah berhala untuk kedua-dua mereka dan 
berkata, “Sembahlah ini!” Kedua-dua malaikat menjawab, “Kami tidak perlu menyembah 
berhala ini.” Lalu kedua-dua mereka pergi dan tidak datang lagi selama masa yang 
dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian kedua-dua mereka datang lagi kepada wanita itu 
dan menginginkan diri wanita tersebut, sedangkan si wanita melakukan hal yang sama, lalu 
kedua-dua mereka pergi meninggalkannya. Akan tetapi, sesudah itu kedua-dua mereka 
datang lagi dan menginginkan diri si wanita itu. Ketika si wanita melihat bahawa kedua-
dua mereka tetap menolak, iaitu tidak mahu menyembah berhala, maka berkatalah ia, 
“Pilihlah olehmu salah satu antara ketiga perkara ini, iaitu apakah kamu berdua 
menyembah berhala ini, atau kamu berdua membunuh jiwa ini, atau kamu berdua 
meminum arak ini.” Kedua-dua mereka menyatakan, “Semuanya tidak sewajarnya 
dilakukan, tetapi yang ringan dari kesemuanya ialah meminum arak.” Maka kedua-dua 
mereka meminum arak itu hingga mabuk. Akhirnya mereka berdua menggauli wanita itu; 
dan kerana rasa takut perbuatan kedua-dua mereka akan diceritakan kepada orang lain, 
maka kedua-dua mereka membunuh orang tersebut. Ketika rasa mabuk lenyap dari kedua-
dua mereka dan kedua-dua mereka menyadari perbuatan dosa yang dilakukan oleh mereka, 
maka kedua-dua mereka bermaksud naik ke langit; tetapi tidak mampu, seakan-akan kedua-
dua mereka dihalangi hingga tidak dapat terbang. Tersingkaplah penutup antara kedua-dua 
mereka dan semua malaikat penduduk langit. Maka para malaikat melihat apa yang 
dilakukan oleh kedua-dua mereka hingga mereka semua merasa sangat hairan. Akhirnya 
mereka mengetahui bahawa orang yang dalam keadaan tidak sedar, rasa takutnya 
berkurang. Sejak itu para malaikat memohonkan ampun buat penduduk bumi. Sehubungan 
dengan kisah tersebut diturunkanlah ayat berikut, iaitu firman Allah SWT yang bermaksud, 
“Dan malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-Nya dan memohonkan ampun bagi orang 
yang ada di bumi. (Surah al-Shura, 42: 5). Lalu dikatakan kepada kedua-dua mereka, 
“Pilihlah oleh kamu berdua azab dunia atau azab akhirat.” Kedua-dua mereka berkata, 
“Adapun azab dunia, sesungguhnya ia ada masa akhirnya dan berhenti, sedangkan azab 
akhirat tidak ada berputusan.” Kedua-dua mereka memilih azab di dunia, lalu kedua-dua 
mereka diazab di negeri Babylon.  
 

(Ibn Abi Hatim dan Ibn Jarir) 
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 Selain itu, terdapat juga riwayat Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1008) yang menyatakan 
bahawa Ibn ‘Abbas yang menceritakan athar berikut: 
 

َمَعاrَ ،ûَِقاIُوا: 
ْ
Iوُْهْم َ ْعَملُوَن بِا

َ
رِْض فََرأ

َ ْ
ْهِل األ

َ
فُوا Yََ أ َßْ

َ
ْ�يَا أ SÉَماِء ا 
ْهَل اIس

َ
إِن
 أ

» ûَِمَعا
ْ
Iرِْض َ ْعَملُوَن بِا

َ ْ
ْهُل األ

َ
، أ :  ».يَا رَب0

َ
ُ aََعا¶ 
Zَقاَل اrَ» ٌب
ي ُ̧ ْ�تُْم َمþِ، وَُهْم 

َ
أ

ثَةً «فَِقيَل Iَُهْم:  ».َع�0 
َ

ْن َ ْهِبُطوا  ».اْخَتاُروا ِمنُْ=ْم ثَال
َ
ثًَة Yََ أ

َ
فَاْختَاُروا ِمنُْهْم ثَال
رِْض، وََجَعَل rِيِهْم َشْهوَ 

َ ْ
ْهِل األ

َ
ْن Êَُْكُموا بDََْ أ

َ
رِْض Yََ أ

َ ْ
 األ

َ
7ُِروا إِ¶

ُ
َدَميDَ0، فَأ

ْ
َة اآل

 _َْسُجُدوا Iَِوثٍَن، َفاْستََقاَل ِمنُْهْم 
َ

 يَْزنُوا َوال
َ


ْفَس َوالTْقُتلُوا ا َ 
َ

ُ»وا àًَْرا، َوال َ¬َْ_ 
َ

ْن ال
َ
أ


اِس ُ قَ Tْحَسِن ا
َ
ٌة ِمْن أ

َ
aَتُْهَما ا7َْرأ

َ
رِْض فَأ

َ ْ
 األ

َ
ْهِبَط اْ�نَاِن إِ¶

ُ
Qِيَل، فَأ

ُ
اُل Iََها َواِحٌد فَأ

ْت: 
َ
َراَداَها، rََقال

َ
Iََها فَاْجتََمَعا ِعنَْدَها فَأ aَيَا °ْ7َِ

َ
يًعا، ُ�م
 أ ِæَ َهِو6َاَهاrَ ،َمنَاِهيُد» 
 َح\

َ
ال

 اhَْن َجارِي َوÎَْسُجَدا Iَِوثَِ� 
َ

َ»اàَِْري، َوaَْقتُال َ¬َْÎ.«  :
َ

َ»ا «rََقاال ِßَ 
 kَْسُجُد، ُ�م
َ

ال
 
َْمَر، ُ�م

ْ
، ُ�م
 َسَجَداا|

َ
ْت Iَُهَما:  ».Qَتَال

َ
َماِء َعلَيِْهَما، َوقَال 
ْهُل اIس

َ
ßََْف أ

َ
اِ¦ «فَأ ْخِ�َ

َ
أ

تَُماَها ِطْرaَُما
ْ
ِ� إَِذا قُل



Þََِمِة ال

ْ
اَها rََطارَْت rَُمِسَخْت æََْرًة َوïَِ َهِذهِ  ».بِال ْخَ�َ

َ
فَأ

 ْ
َ

ا ُهَما فَأرِْسَل إِ  
م
َ
ْ�يَا اIز
ْهَرُة، َوأ SÉَعَذاِب ا َDََُْهَما ب 
ِهَما ُسلَيَْماُن hُْن َداوَُد فََخ§

رِْض "
َ ْ
َماِء َواأل 
ْ�يَا، rَُهَما ُمنَاَطاَن بDََْ اIس SÉِخَرِة، َفاْختَاُروا َعَذاَب ا

ْ
 وََعَذاِب اآل

 
Maksud: Bahawa penduduk langit dunia memandang kepada penduduk bumi, maka 
penduduk langit (para malaikat) melihat mereka sering mengerjakan kemaksiatan. Lalu 
para malaikat berkata, “Wahai Tuhan kami, penduduk bumi gemar mengerjakan 
perbuatan maksiat.” Allah SWT berfirman, “Kamu selalu bersama-Ku, sedangkan mereka 
dalam keadaan tidak dapat melihat Aku.” Lalu dikatakan kepada para malaikat, “Pilihlah 
dari kamu tiga malaikat,” maka mereka memilih tiga malaikat dalam kalangan mereka 
untuk turun ke bumi dengan syarat hendaknya mereka memutuskan perkara antara manusia 
penduduk bumi. Allah SWT menjadikan dalam diri mereka syahwat seperti yang ada pada 
manusia. Mereka diperintahkan agar jangan minum arak, jangan membunuh jiwa, jangan 
berzina, dan jangan sujud kepada berhala. Akan tetapi, salah satu dari ketiga malaikat itu 
mengundurkan diri, hingga akhirnya hanya tinggal dua malaikat sahaja yang diturunkan 
ke bumi. Kedua-dua mereka didatangi seorang wanita yang paling cantik pada masanya, 
namanya Manahiyah. Kedua-dua mereka sama-sama jatuh cinta kepada wanita itu. 
Kemudian kedua-dua mereka mendatangi rumah wanita tersebut, lalu berkumpul dalam 
rumahnya, dan akhirnya kedua-dua mereka menginginkan wanita itu. Maka wanita itu 
berkata kepada kedua-dua mereka, “Aku tidak mahu melayani kamu sebelum kamu minum 
arakku, membunuh anak tetanggaku, dan sujud kepada berhalaku.” Kedua-dua mereka 
berkata, “Kami tidak akan sujud.” Kemudian kedua-dua mereka minum arak. Akhirnya 
kedua-dua mereka melakukan pembunuhan dan sujud kepada berhala itu. Maka semua 
penduduk langit (para malaikat) melihat perbuatan kedua-dua mereka itu. Selanjutnya si 
wanita itu berkata kepada kedua-dua mereka, “Ceritakanlah kepadaku mantera yang bila 
kamu baca, maka kamu dapat terbang.” Kedua-dua mereka menceritakan mantera tersebut 
kepadanya, akhirnya ia terbang. Sesudah ia terbang, maka ia dikutuk menjadi bara api, 
iaitu menjadi bintang Zahrah (Venus). Sedangkan kepada kedua-dua malaikat tersebut 
diutus Nabi Sulaiman bin Dawud AS, lalu Nabi Sulaiman AS menceritakan kepada mereka 
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apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Kedua-dua mereka disuruh 
memilih antara siksaan di dunia atau siksaan di akhirat Ternyata kedua-dua mereka 
memilih siksaan di dunia, maka kedua-dua mereka digantungkan antara langit dan bumi. 
 

(Ibn Abi Hatim) 
  
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/358), dalam konteks riwayat ini terdapat 
banyak tambahan. keanehan, dan hal yang tidak masuk akal. 
 Kemudian Imam Ibn Jarir (2001: 1672) menyatakan kisah daripada Ma‘mar dan 
Qatadah dan al-Zahr bahawa ‘Abdullah menceritakan tafsir firman Allah SWT yang 
bermaksud, “Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, iaitu Harut dan Marut, di 
negeri Babylon (Babylon).” (Surah al-Baqarah, 2: 102) dengan membawa kisah berikut: 
 

ئَِ=َة �َ 
َ

َمال
ْ
Iا 
ن

َ

اِس. وََذIَِك أTا َDَْْهِبَطا ِ َْحُكَما ب

ُ
ئَِ=ِة فَأ

َ
َمال

ْ
Iِمَن ا ِDْنَا 7َلََك

ْحqَِم بَِ� آَدَم، قَاَل: 
َ
ٌة َفَحافَا Iََها، ُ�م
 َذَهبَا «َسِخُروا ِمْن أ

َ
ِْهَما ا7َْرأ فََحاَكَمْت إِ َ

ِخَرِة، يَْصعَ 
ْ

ْ�يَا وََعَذاِب اآل SÉَعَذاِب ا َDََْا ب َداِن، فَِحيَل بxَْنَُهَما َوَ»Dَْ َذIَِك وَُخ§0
ْ�يَا SÉتَاَدُة:  ».فَاْختَاَرا َعَذاَب اQَ ِخَذ «قَاَل َمْعَمٌر: قَاَل

ُ
ْحَر، فَأ 
اَس اIس0Tَماِن ا

0
فqََنَا ُ َعل

َما 
0
 ُ َعل

َ
ْن ال

َ
 تَْ=ُفرْ َعلَيِْهَما أ

َ
ُْن فِتْنٌَة فَال

َ
َما � 
: إِ�

َ
َحًدا َح\
 َ ُقوال

َ
  ».أ

 
Maksud: Adalah dua malaikat yang kedua-dua mereka dalam kalangan para malaikat, 
mereka diturunkan ke bumi untuk memutuskan hukum antara manusia. Demikian itu 
kerana pada mulanya para malaikat mempersenda-sendakan para hakim dalam kalangan 
Bani Adam. (Sesudah kedua-dua mereka menjadi hakim antara manusia), maka datanglah 
seorang wanita kepada kedua-dua mereka untuk meminta peradilan, tetapi kedua-dua 
mereka berbuat zalim terhadapnya. Sesudah itu kedua-dua mereka pergi naik ke langit, 
tetapi ternyata kedua-dua mereka tidak dapat terbang lagi, seakan-akan ada penghalangnya. 
Kemudian kedua-dua mereka disuruh memilih antara azab di dunia atau azab di akhirat. 
Maka kedua-dua mereka memilih azab di dunia. Ma'mar menyatakan bahawa Qatadah 
berkata, “Kedua-dua malaikat tersebut mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, maka 
disyaratkan bagi kedua-dua mereka tidak boleh mengajarkan ilmu sihir kepada seseorang 
sebelum kedua-dua mereka menyatakan kepada orang tersebut, “Sesungguhnya kami 
hanyalah cubaan, maka janganlah kamu berbuat kekufuran'.” 

 
(Ibn Jarir) 

 
 Berhubung dengan Harut dan Marut yang mengajar sihir, Imam al-Suddi yang 
menyatakan (Ibn Jarir, 2001: 1686): 
 

ْح7ِqَِهْم، َفِقيَل 
َ
رِْض fِ أ

َ ْ
ْهِل األ

َ

ُهَما َطَعنَا Yََ أ�

َ
7ِْر َهاُروَت َوَماُروَت أ

َ
ن
ُه َ�َن ِمْن أ

َ
أ

َهَواِت َفِبَها َ ْعُصونَِ� «Iَُهَما:  
ا ِمَن اIش ْ	َطيُْت اhَْن آَدَم َعْ¬ً
َ
 أ

0
قَاَل َهاُروَت  ».إِ¦
ْ	َطيَْ «َوَماُروَت: 

َ
َعْدلِ َر»
نَا Iَْو أ

ْ
ََكْمنَا بِال

َ
v َا

ْ
Tنََز 
َهَواِت ُ�م 
َك اIش

ْ
rََقاَل Iَُهَما:  ».َنا تِل


اِس «Tا َDََْعْ¬ِ فَاْحُكَما ب
ْ
َهَواِت ال 
َك اIش

ْ
ْ	َطيْتُُكَما تِل

َ
 rََقْد أ

َ
 بِبَابَِل  ».انِْزال

َ
ال فََ°َ

7َْسيَا عَ  َدْ�بَاَونُْد،
َ
 َكَذIَِك فqََنَا Êَُْكَماِن، َح\
 إَِذا أ

َ
ْصبََحا َهَبَطا. فَلَْم يََزاال

َ
رََجا، َفإَِذا أ
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َهَرُة،  SزIِة ا
َعَر»ِي
ْ
ْعَجبَُهَما ُحْسنَُها َواْسُمَها بِال

َ
َاِصُم َزوَْجَها، فَأ

ُ
Ä ٌة

َ
aَتُْهَما ا7َْرأ

َ
َح\
 أ

نَاِهيُذ، rََقاَل 
َ
َفارِِسي
ِة أ

ْ

بَِطي
ِة hَيَْذَخْت، َواْسُمَها بِالTَِصاِحِبِه:  ِوَ»اI َحُدُهَما

َ
إِ�
َها «أ

ُْعِجبُِ�  َÅ.«  :َخُر
ْ

ْذُكَر Iََك فَاْستَْحيَيُْت ِمنَْك «rََقاَل اآل
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
َخُر:  ».َقْد أ

ْ
rََقاَل اآل

ْذُكَرَها Tَِْفِسَها؟«
َ
ْن أ

َ
؟«قَاَل:  »َهْل Iََك أ ِ 
Zَا بَِعَذاِب ا

َ
T ْن َكيَْف=ِ

َ
قَاَل  »َ�َعْم، َول

 
ْ

ِ «َخُر: اآل 
Zََة اêَْا نَرُْجو ر
ْت:  ».إِن
َ
َْها َ�ْفَسَها، rََقال

َ
َاِصُم َزوَْجَها َذَكَرا إِ 

ُ
Ä ا َجاَءْت 
فَلَم

، َح\
 aَْقِضيَا Yَ Ùَِ َزْوِ� «
َ

rََقَضيَا Iََها Yََ َزوِْجَها. ُ�م
 َواَعَدaُْهَما َخِرَ»ًة ِمَن  ».ال
 ِr يَانَِهاaِ

ْ
َِرِب يَأ

ْ
ْت: ا|

َ
ي يَُواقُِعَها، قَال ِ



Kَراَد ا

َ
ا أ 
Iَِك، فَلَم َKِ يَاَهاaَ

َ
ي «يَها، فَأ ِ



Kنَا بِا

َ
َما أ

ي0 
َ
َماِء؟ َو»ِأ 
 اIس

َ
ٍم تَْصَعَداِن إِ¶

َ
µَ 0ي

َ
اِ¦ بِأ َ�ِْ ُÄ 
rَْعُل َح\

َ
ِن ِمنَْها؟أ

َ
ال ٍم تَْ°ِ

َ
µَ « 

 ُ 
Zَ�َها، وََجَعلََها اqَبَِقيَْت َمrَ ُل بِِه ُ َما تَْ°ِ 
Zَْساَها اk
َ
َمْت فََصِعَدْت. فَأ



Þََتrَ ْخَ�َاَها

َ
فَأ

َعنََها َوقَاَل: 
َ
َما َرآَها ل



ºُ َمَر	ُن ُhْ ِ 
Zبُْد ا	َن َqََتَنَْت َهاُروَت «َكْوَكبًا فrَ �ِ



َهِذهِ ال

ا بDََْ فَلَم
  ».َوَماُروَت  َ َك، فَُخ§0
ْ
ُهل

ْ
Iَعَرفَا اrَ ْن يَْصَعَدا فَلَْم _َْستَِطيَعا

َ
َراَدا أ

َ
يُْل أ



ا َ�َن اIل

َقا بِبَابَِل 
0
ِخَرِة، rَُعل

ْ
ْ�يَا ِمْن َعَذاِب اآل SÉِخَرِة، فَاْختَاَرا َعَذاَب ا

ْ
ْ�يَا َواآل SÉَعَذاِب ا

7َُهَما
َ

µَ اَس
Tَماِن ا
0
 يَُ=ل

َ
ْحرُ  فََجَعال   ».وَُهَو اIس0

 
Maksud: Pada awalnya perkara yang dialami oleh Harut dan Marut adalah, kedua-dua 
mereka mencela penduduk bumi kerana keputusan hukum yang mereka laksanakan. 
Dikatakan kepada kedua-dua mereka, “Sesungguhnya Aku memberikan sepuluh macam 
syahwat kepada Bani Adam. Oleh kerana syahwat itulah mereka berbuat dosa kepada-Ku.” 
Harut dan Marut berkata, “Wahai Tuhan kami, seandainya Engkau memberikan kepada 
kami nafsu syahwat tersebut, lalu kami turun ke bumi, nescaya kami akan menghukumi 
mereka dengan cara yang adil.” Maka Allah SWT berfirman kepada kedua-dua mereka, 
“Sekarang turunlah kamu berdua ke bumi, sesungguhnya Aku memberimu semua kesepuluh 
nafsu syahwat tersebut, dan putuskanlah hukum antara manusia!” Lalu kedua-dua mereka 
turun di negeri Babylon, iaitu di Daynawan. Lalu kedua-dua mereka menjalankan hukum 
peradilan, dan apabila petang hari kedua-dua mereka kembali naik ke langit. Apabila pagi 
hari, kedua-dua mereka turun untuk melaksanakan tugas mereka. Kedua-dua mereka terus 
dalam keadaan demikian selama beberapa masa, hingga datanglah kepada kedua-dua 
mereka seorang wanita yang mengadukan masalah suaminya. Kedua-dua mereka tertarik 
dengan kecantikan wanita itu, nama wanita tersebut menurut bahasa Arab adalah Zahrah, 
menurut bahasa Nabat Baizakhat, sedangkan menurut bahasa Parsi disebut Anahid. Salah 
seorang dari kedua-dua malaikat berkata kepada yang lainnya, “Sesungguhnya wanita ini 
benar-benar memikat hatiku.” Malaikat yang lain berkata, “Sesungguhnya aku pun 
bermaksud menyatakan hal yang sama kepadamu, tetapi aku merasa malu.” Maka malaikat 
pertama berkata, “Bagaimanakah pendapatmu jika aku kemukakan kepadanya kemahuan 
kita terhadap dirinya?” Kedua-dua Malaikat menjawab, “Setuju.” Malaikat pertama 
bertanya, “Akan tetapi, bagaimana dengan azab Allah?” Malaikat yang kedua-dua 
menjawab, “Sesungguhnya kita berharap akan rahmat (ampunan) Allah SWT.” Ketika 
wanita itu datang kepada kedua-dua mereka mengadukan perkara suaminya, maka 
dikemukakan kepada si wanita tersebut maksud dan keinginan kedua-dua mereka terhadap 
diri si wanita itu. Tetapi wanita itu menjawab, “Tidak! Sebelum kamu berdua memutuskan 



34 
 

perkara suamiku untuk kemenangan diriku.” Lalu kedua-dua mereka memutuskan perkara 
untuk kemenangan si wanita atas suaminya. Kemudian wanita itu menjanjikan kepada 
kedua-dua malaikat tersebut bahawa dirinya akan datang menemui kedua-dua mereka di 
suatu tempat yang sepi antara tempat yang tidak berpenghuni. Lalu kedua-dua mereka 
datang ke tempat tersebut memenuhi janji wanita itu. Tetapi ketika kedua-dua mereka 
hendak melampiaskan keinginannya, si wanita berkata, “Aku tidak akan memenuhi 
keinginanmu sebelum kamu berdua menceritakan kepadaku mantera yang menyebabkan 
kamu berdua dapat terbang naik ke langit, juga mantera yang menyebabkan kamu dapat 
turun darinya.” Lalu kedua-dua mereka menceritakan mantera tersebut kepada si wanita. 
Wanita itu membacanya, lalu ia dapat terbang ke langit. Akan tetapi, Allah SWT 
membuatnya lupa kepada mantera yang menyebabkan dia tidak dapat turun. Maka ia tetap 
berada di tempatnya, dan Allah SWT mengutuknya menjadi bintang. Tersebutlah bahawa 
apabila Abdullah bin Umar melihat bintang tersebut, dia melaknatnya dan menyatakan, 
“Bintang inilah yang memfitnah Harut dan Marut.” Sedangkan yang dialami oleh kedua-
dua malaikat tersebut adalah, ketika petang hari kedua-dua mereka hendak naik ke langit, 
tetapi ternyata kedua-dua mereka tidak mampu melakukannya, hingga kedua-dua mereka 
merasakan bahawa diri mereka pasti binasa. Maka kedua-dua mereka disuruh memilih 
antara azab di dunia atau azab di akhirat. Kedua-dua mereka memilih azab di dunia, lalu 
kedua-dua mereka digantung di negeri Babylon. Dan sejak itu kedua-dua mereka 
menceritakan kepada orang tentang perkataan yang diucapkan oleh si wanita tersebut, iaitu 
ilmu sihir. 
 

(Ibn Jarir) 
 

 Imam Mujahid mengatakan (Ibn Jarir, 2001: 1689):  
 

ِم بَِ� آَدَم، َوقَْد َجاَءaُْهُم 
ْ
ئَِ=َة َعِجبَْت ِمْن ُظل

َ
َمال

ْ
Iا 
ُن َهاُروَت َوَماُروَت، فَإِن

ْ
ا َشأ 
م

َ
َوأ

0xَنَاُت، rََقاَل Iَُهْم َر»Sُهُم: 
ْ

ُكتُُب َوا�
ْ
نِْزIُُهَما Êَُْكَمانِ «اIرSُسُل َوال

ُ
 اْختَاُروا ِمنُْ=ْم 7َلََكDِْ أ

 َDَْرِْض ب
َ ْ
نَْزIَُهَما:  ».بَِ� آَدمَ  fِ األ

َ
 َعِجبْتَُما«فَاْختَاُروا َهاُروَت َوَماُروَت، rََقاَل Iَُهَما ِحDَ أ

ُكتُُب ِمْن َوَراِء َوَراَء، 
ْ
aِيِهُم اIرSُسُل َوال

ْ
ِ�
َما تَأÇِمِهْم َوَمْعِصيَِتِهْم، َو

ْ
ِمْن بَِ� آَدَم َوِمْن ُظل

xَْس hَيِْ� َو»xَْنَكُ 
َ
ْ�تَُما ل

َ
َذاَوأ

َ
Aَكَذا َو ãََذا، وََد

َ
Aَكَذا َو 

َ
، فَاrَْعال

ٌ
7ْرٍ  ».َما رَُسول

َ
7ََرُهَما بِأ

َ
 فَأ

، فqََنَا Êَُْكَمانِ 
َ

ْطَوُع ِمنُْهَما، فََحَكَما rََعَدال
َ
ِ أ 
Zِ َحٌد

َ
xَْس أ

َ
 Yََ َذIَِك ل

َ
 َوَ�َهاُهَما، ُ�م
 نََزال

7ْسَ 
َ

َهاَر بDََْ بَِ� آَدَم، فَإَِذا أTيُْصِبَحاِن ا Dَِن ِح

َ
ال ئَِ=ِة، َو°ْ6َِ

َ
َمال

ْ
Iيَا َعرََجا َوَ�نَا َمَع ا

َاِصُم، 
ُ

Ä ٍة
َ
ْحَسِن ُصوَرِة ا7َْرأ

َ
ْت َعلَيِْهَما اIزSَهَرُة fِ أ

َ
نِْزل

ُ
ِن، َح\
 أ

َ
rَيَْحُكَماِن rََيْعِدال

ا قَاَمْت وََجَد ُ;S َواِحٍد ِمنُْهَما  
َحُدُهَما Iَِصاِحِبِه: rََقَضيَا َعلَيَْها. فَلَم
َ
fِ َ�ْفِسِه، rََقاَل أ

ا رََجَعْت  ».َ�َعمْ «قَاَل:  »وََجْدَت ِمثَْل َما وََجْدُت؟« 
ِن ائِْينَا َ�ْقِض Iَِك. فَلَم
َ
َْها أ

َ
rََبَعثَا إِ 

 Iََها َوقََضيَا Iََها: 
َ

aَتُْهَما، فََكَشَفا Iََها َ	ْن َعْوَرتِِهَما.  ».ائِْينَا«قَاال
َ
ِ�
َما َ�نَْت َشْهَوaُُهَمافَأÇَو 

هُ 



ا بَلََغا َذIَِك َواْستََحال 
تَِها. فَلَم 
 َK0َساِء َوðَشْهَوِة ال fِ َْم يَُ=ونَا َكبَِ� آَدَمIْ�ُفِسِهَما َو
َ
 fِ أ

7َْسيَا َعرََجا فَرُد
ا 
َ
ا أ 
 َوIَْم يُؤََذْن Iَُهَما َوIَمْ َواrْتُِنَا، َطارَِت اIزSَهَرةُ فَرََجَعْت َحيُْث َ�نَْت. فَلَم
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 :
َ

aَيَاُه rََقاال
َ
ْجنَِحتُُهَما؛ فَاْستََغاثَا بِرَُجٍل ِمْن بَِ� آَدَم، فَأ

َ
ُهَما أ

ْ
ِْمل

َ
َا َر»
َك «3

َ
T َقاَل: ».اْدُعrَ 

َماِء؟« 
ْهِل اIس
َ
رِْض ِأل

َ ْ
ْهُل األ

َ
:  »َكيَْف _َْشَفُع أ

َ
َماءِ َسِمْعنَا َر»
َك يَْذُكُرَك Óَِْ§ٍ «قَاال 
 ». fِ اIس

ْ�يَا  SÉَعَذاِب ا َDََْا ب ُ، َفُخ§0
َ

فَوََعَدُهَما يَْوًما وََغَدا يَْدُعو Iَُهَما. فََدI ãََُهَما فَاْستُِجيَب �
 :

َ
 َصاِحِبِه rََقاال

َ
َحُدُهَما إِ¶

َ
ِخَرِة. rََنَظَر أ

ْ
ِ fِ «وََعَذاِب اآل 
Zنَْواَع َعَذاِب ا

َ
ن
 أ

َ
َ�ْعلَُم أ

اٍت ِمثْلََهاا 
ْ�يَا َسبَْع 7َر SÉَوَمَع ا ِ
ْ
�ُ

ْ
َذا fِ ا|

َ
Aِخَرةِ َكَذا َو

ْ
 بَِبابَِل، rَثَم
  ».آل

َ
ال ْن يَْ°ِ

َ
7َِرا أ

ُ
فَأ

ْجِنَحِتِهَما
َ
َقاِن بِأ َِديِد َمْطِو6
اِن يَُصف0

ْ
vا fِ َقاِن




ُهَما ُمَعل�

َ
   ».َعَذاhُُهَما َوَزَ	َم أ

 
Maksud: Perihal yang dialami oleh Harut dan Marut pada mulanya ialah kerana para 
malaikat merasa hairan dengan perbuatan zalim yang dilakukan oleh Bani Adam, padahal 
rasul dan kitab serta keterangan (mukjizat) didatangkan kepada mereka. Maka Allah SWT 
berfirman kepada mereka, “Pilihlah dari kamu dua malaikat, Aku akan menurunkan 
kedua-dua mereka guna memutuskan peradilan di muka bumi.” Lalu mereka mengadakan 
pilihan antara sesama mereka, ternyata Harut dan Marut tidak menolak. Ketika 
menurunkan kedua-dua mereka ke bumi, Allah SWT berfirman kepada kedua-dua mereka, 
“Kamu berdua merasa hairan terhadap Bani Adam atas kezaliman dan kedosaan mereka, 
padahal mereka didatangi oleh para rasul dan kitab dari suatu masa ke masa yang lain. 
Sesungguhnya kini antara Aku dan kamu berdua tidak ada seorang rasul pun. Maka 
lakukanlah demikian dan demikian, dan serukanlah demikian dan demikian.” Allah SWT 
memberikan kepada mereka beberapa perintah dan beberapa larangan, dan kedua-dua 
mereka turun dengan membawa misi tersebut. Tiada seorang pun yang lebih taat kepada 
Allah SWT daripada kedua-dua mereka, kedua-dua mereka memutuskan hukum (di antara 
manusia) dengan keputusan yang adil. Kedua-dua mereka melakukan tugas peradilannya di 
siang hari antara Bani Adam dan apabila petang hari, “kedua-dua mereka naik ke Langit 
dan bergabung bersama malaikat lainnya. Kedua-dua mereka turun kembali ke bumi pada 
pagi harinya, lalu memutuskan peradilan dengan cara yang adil. Hal tersebut berlangsung 
pada kedua-dua mereka hingga didatangkan kepada kedua-dua mereka Zahrah dalam rupa 
seorang wanita yang paling cantik. Ia datang mengadukan perkara suaminya, lalu kedua-
dua mereka memutuskan peradilan untuk kekalahan pihak si wanita tersebut. Ketika wanita 
itu bangkit hendak pergi, maka masing-masing dari kedua-dua malaikat tersebut merasakan 
sesuatu pada diri mereka terhadap diri si wanita itu. Maka salah seorang berkata kepada 
temannya, “Apakah engkau merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan sekarang?” 
Temannya menjawab, “Ya.” Maka kedua-dua mereka mengirimkan utusan kepada si 
wanita untuk menyampaikan pesan kedua-dua mereka, bahawa hendaknya si wanita 
tersebut datang lagi dan kedua-dua mereka akan memutuskan peradilan untuk kemenangannya. 
Ketika wanita itu kembali kepada kedua-dua mereka, mereka mengutarakan hasratnya 
kepada wanita itu dan memutuskan peradilan untuk kemenangan si wanita. Maka kedua-
dua mereka mendatanginya dan membuka aurat kedua-dua mereka. Sesungguhnya aurat 
kedua-dua mereka ada pada nafas kedua-dua mereka, dan syahwat kedua-dua mereka serta 
kelazatan mereka terhadap wanita tidak sama dengan yang ada pada Bani Adam. Sesudah 
kedua-dua mereka sampai pada tahap tersebut dan menghalalkan perbuatan yang haram 
serta terjerat ke dalam fitnah wanita tersebut, maka wanita itu, iaitu Zahrah kembali ke 
tempatnya semula. Pada petang harinya ketika kedua-dua mereka hendak naik, tiba-tiba 
kedua-dua mereka dilarang untuk naik, dan kedua-dua sayapnya tidak lagi mahu membawa 
mereka terbang. Lalu kedua-dua mereka meminta tolong kepada seorang lelaki dalam 
kalangan Bani Adam. Kedua-dua mereka datang kepadanya dan menyatakan, “Berdoalah 
kepada Tuhanmu buat kami.” Si lelaki (nabi) menjawab, “Mana mungkin penduduk bumi 
memohon syafaat buat penduduk langit?'“ Kedua-dua mereka berkata, “Kami pernah 
mendengar beritamu yang disebutkan oleh Tuhanmu dengan sebutan yang baik di langit.” 
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Kemudian si lelaki itu menjanjikan kepadanya suatu janji pada suatu hari yang pada hari 
itu dia mendoakan buat kedua-dua mereka. Si lelaki itu berdoa untuk kedua-dua mereka 
dan diperkenankan baginya, maka kedua-dua mereka disuruh memilih antara azab di 
dunia atau azab di akhirat. Masing-masing memandang kepada temannya dan berkata, 
“Tahukah kamu bahawa gelombang azab Allah SWT di akhirat demikian dan demikian 
dalam keadaan kekal dan abadi, sedangkan azab di dunia yang seperti itu hanya sembilan 
kali.” Kedua-dua mereka diperintahkan agar tinggal di Babylon, lalu di tempat itulah 
kedua-dua mereka diazab. Diduga bahawa kedua-dua mereka digantung dengan rantai besi 
dalam keadaan terbalik, sedangkan kedua-dua sayapnya digerak-gerakkannya. 
 

(Ibn Jarir) 
 

 Berkata Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/360), berhubngan dengan kisah Harut dan 
Marut ini sejumlah tabi'in mengetengahkan riwayat mereka seperti Imam Mujahid, al-
Suddi, al-Hasan al-Basri, Qatadah, Abu al-‘Aliyah, Al-Zuhri, al-Rabi‘ bin Anas, Muqatil 
bin Hayyan, dan lain-lainnya. Para ulama ahli tafsir dalam kalangan Mufassirin terdahulu 
dan yang kemudian mengetengahkannya pula, tetapi pada kesimpulannya semuanya itu 
merujuk kepada kisah dari Bani Israil dalam bentuk yang terperinci. Dalam pada itu, tiada 
suatu hadis yang marfu‘ lagi sahih mengenainya yang berhubung kepada Nabi SAW. 
Sedangkan apa yang baginda bicarakan semuanya dari wahyu yang diturunkan kepadanya. 
Sedangkan pengertian lahiriah dari konteks yang disajikan oleh al-Quran adalah garis besar 
dari kisah tersebut tanpa diperinci dan tanpa pembahasan panjang lebar. Maka kewajiban 
umat Islam hanya beriman dengan semua yang disebut oleh al-Quran menurut apa yang 
dikehendaki oleh Allah SWT sahaja dan hanya menjadikan kisah daripada Bani Israil 
sebagai maklumat umum sahaja dan tawaquf dalam mengimaninya melainkan untuk mengambil 
pengajaran. Hal ini kerana hanya Dialah Yang Maha Mengetahui hal yang sebenarnya.  
 Akan tetapi, berhubung dengan kisah ini terdapat sebuah athar yang gharib dengan 
rangkaian kisah yang aneh, sengaja diketengahkan dalam pembahasan ini untuk dijadikan 
sebagai peringatan dan pengajaran. Imam Abu Ja‘far bin Jarir rahimahullah menceritakan 
dari Siti Aisyah RA (isteri Nabi SAW) yang menceritakan athar berikut (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1022; Ibn Jarir, 2001: 1695): 
 

 ِ 
Zرَُسوَل ا ýََِنَْدِل، َجاَءْت تَ�ْت
ْ
tْهِل ُدوَمِة ا

َ
ٌة ِمْن أ

َ

 ا7َْرأ َáَ ْعَد 7َْوتِِه  ملسو هيلع هللا ىلصقَِدَمْتhَ

ْت 
َ
ْحِر َوIَْم aَْعَمْل بِِه. قَال 7ِْر اIس0

َ
ٍء َدَخلَْت rِيِه ِمْن أ ُ َ	ْن َ:ْ

ُ
�

َ
َحَداثََة َذIَِك، Îَْسأ

ْخِ� «�ãََِشُة ِلُعْرَوَة: 
ُ
ِ  ».يَا اhَْن أ 
Zْد رَُسوَل ا ِ

َ
Á َْمI Dَبِْ� ِحaَ تَُها ْ

َ
فxََْشِفيََها، َ ملسو هيلع هللا ىلصفََرأ

رêََُْها، َوaَُقوُل: َ�نَْت aَبِْ� 
َ َ
 أل

0
ُت، َ�َن Ùِ « َح\
 إِ¦

ْ
Uُوَن قَْد َهلَك

َ
ْن أ

َ
َخاُف أ

َ َ
 أل

0
إِ¦

َْها
َ


 َعُجوٌز فََشَكوُْت َذIَِك إِ  َáَ فََدَخلَْت ، ْت:  ».َزْوٌج rََغاَب َع�0
َ
ِت «rََقال

ْ
إِْن rََعل

aِيِك 
ْ
ْجَعلُُه يَأ

َ
ا �َ  ».َما آ7ُُرِك بِِه فَأ 
ْسوََديِْن، فََرAِبَْت فَلَم

َ
بDَِْ أ

ْ
يُْل َجاَءتِْ� بَِ=ل



َن اIل

 ِDَْق


ٍء َح\
 َوQَْفَنا بِبَابَِل، فَإَِذا بِرَُجلDَِْ ُمَعل ْõََخَر، فَلَْم يَُ=ْن َك

ْ
َحَدُهَما َوَرAِبُْت اآل

َ
أ

 :
َ

رُْجِلِهَما، rََقاال
َ
ُت:  »َما َجاَء بِِك؟«بِأ

ْ
ُم اIسrَ» 0ُقل



aََعل

َ
:  »ْحَر؟أ

َ
ُْن فِْتنٌَة «rََقاال

َ
إِ�
َما �

hَيُْت 
َ
 تَْ=ُفِري َوارِْجþِ، فَأ

َ
ُت:  ».فَال

ْ
 «َوقُل

َ
:  ».ال

َ

نSوِر rَبُوِ� «rََقاالÅَِك اIَذ 

َ
اْذَهËِ إِ¶

:  ».rِيهِ 
َ

ِْهَما، rََقاال
َ

rَْعْل، َفرََجْعُت إِ 
َ
ِت؟«فََذَهبُْت rََفزِْعُت فَلَْم أ

ْ
rََعل

َ
ُت  »أ

ْ
 ».َ�َعمْ «: قُل
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 :
َ

يِْت َشxْئًا؟«rََقاال
َ
ُت:  »rََهْل َرأ

ْ
َر َشxْئًا«قُل

َ
 I.«  :Ùَِْم أ

َ
 «rََقاال

َ
Iَْم aَْفَعِ�، ارِْجþِ إِ¶

 تَْ=ُفِري
َ

ِدَك َوال
َ

:  ».بِال
َ

hَيُْت، rََقاال
َ

نSوِر rَبُوِ� rِيهِ «فَأÅَِك اIَذ 

َ
فََذَهبُْت،  ».اْذَهËِ إِ¶

ُت: فَاقَْشْعَررُْت وَ 
ْ
ِْهَما، rَُقل

َ
ُت «ِخْفُت. ُ�م
 رََجْعُت إِ 

ْ
:  ».قَْد rََعل

َ
يِْت؟«rََقاال

َ
 »rََما َرأ

ُت: 
ْ
َر َشxْئًا«rَُقل

َ
:  ».Iَْم أ

َ
 تَْ=ُفِري، «rََقاال

َ
ِدَك َوال

َ
 بِال

َ
َكَذبِْت Iَْم aَْفَعِ�، ارِْجþِ إِ¶

7ِْركِ 
َ
ِس أ

ْ
:  ».فَإِن
ِك Yََ َرأ

َ
hَيُْت، rََقاال

َ

نSوِر rَبُوِ� rِيهِ «فَأÅَِك اIَذ 

َ
َفَذَهبُْت  ».اْذَهËِ إِ¶

َماِء وëَََب  
يُْت فَارًِسا ُمَتَقن0ًعا Ûَِِديٍد َخَرَج ِم�0 َح\
 َذَهَب fِ اIس
َ
ُت rِيِه، َفَرأ

ْ
ِْه rَبُل

َ
إِ 

ُت: 
ْ
َراُه، َفِجئْتُُهَما rَُقل

ُ
ُت «َع�0 َح\
 َما أ

ْ
  ».قَْد rََعل

َ
يِْت؟«: rََقاال

َ
ُت:  »َما َرأ

ْ
فَارًِسا «rَُقل

َراهُ 
ُ
َماِء َح\
 َما أ 
:  ».ُمتََقن0ًعا َخَرَج ِم�0 فََذَهَب fِ اIس

َ
َصَدقِْت، َذIَِك ِإيَمانُِك «rََقاال

 Ëِِة:  ».َخَرَج ِمنِْك اْذَه
َ
َمْرأ

ْ
ُت Iِل

ْ
 Ùِ َشxْئًا«rَُقل

َ
ْعلَُم َشxْئًا َوَما قَاال

َ
ِ َما أ 
Zْت:  ».َوا

َ
rََقال

َقْمَح فَابُْذرِي«
ْ
 َ�َن، ُخِذي َهَذا ال



ْن تُِر6ِدي َشxْئًا ِإال

َ
ُت:  ».بََ�، ل

ْ
rَبََذرُْت، rَُقل

» þُِت:  ».أْطِل
ْ
ْطلََعْت، َوقُل

َ
ْحِقِ� «فَأ

َ
ُت:  ».أ

ْ
ْحَقلَْت، ُ�م
 قُل

َ
فِْرِ	 «فَأ

َ
ْت، ُ�م
  ».أ

َ
Aفَْر

َ
فَأ

ُت: 
ْ
يِْ�ِ
 «قُل

َ
يْ�ََسْت  ».أ

َ
ُت: فَأ

ْ
ْطِحِ� «، ُ�م
 قُل

َ
ُت:  ».أ

ْ
ْطَحنَْت، ُ�م
 قُل

َ
ْخِ�ِي«فَأ

َ
 ».أ

 
م
ُ
ِ يَا أ 
Zيَِدي َونَِدْمُت َوا fِ َ�َن ُسِقَط 



ِر6ُد َشxْئًا إِال

ُ
 أ

َ
َ ال

0
¦

َ
يُْت أ

َ
ا َرأ 
ْخَ�َْت. فَلَم

َ
فَأ

 ،Dَُمْؤِمِن
ْ
Iا» 

َ
ُت َشxْئًا QَطS َوال

ْ
ِ َما rََعل 
Zبًَداَوا

َ
ِة بَِما  ».أrَْعلُُه أ

َ
َمَقال

ْ
Iْهُل َهِذِه ا

َ
قَاَل أ

وا بَِما َذَكْرنَا، َوقَاIُوا: 
S
ن
ُه «وََصْفنَا َواْ	تَل

َ
َ� أ 
اِحَر َ ْقِدُر Yََ ِفْعِل َما اد 
ن
 اIس

َ
 أ

َ
Iَْوال

َمْرِء َوَزوِْجهِ 
ْ
Iا َDََْق ب ْن ُ َفر0

َ
 «قَاIُوا:  ».َ ْقِدُر Yََ فِْعِلِه َما قََدَر أ

َ
ُ aََعا¶ 
Zْخَ�َ ا

َ
َوقَْد أ

َملََكDِْ َما ُ فَ 
ْ
Iُموَن ِمَن ا



ُهْم َ تََعل 
�

َ
ُرهُ َ	نُْهْم أ

ْ
َمْرءِ ِذك

ْ
Iا َDَْقُوَن بِِه ب َوَزوِْجِه، وََذIَِك Iَْو  ر0
 َ I ،ُْسبَاِن

ْ
vْخِييِل َوا
Åوَْجِه ا َYَ َِقيَقِة، َوَ�َن

ْ
vَغْ§ِ ا َYَ َ�َن َYَ ْفِر6ًقاaَ ْم يَُ=ْن

ٍة. َوقَاَل آَخُروَن:  
قُوَن Yََ ِصح ُهْم ُ َفر0 
�
َ
ُرُه َ	نُْهْم أ

ْ
 ِذك

َ
ُ aََعا¶ 
Zْخَ�َ ا

َ
ٍة، َوقَْد أ 
ِصح

» ِDَْع
ْ
ْخٌذ بِال

َ
ْحُر أ   ».بَِل اIس0

 
Maksud: Pernah ada seorang wanita dari Daumat al-Jandal datang kepadaku ingin bersua 
dengan Rasulullah SAW Hal itu terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama sesudah 
Rasulullah SAW wafat. Dia bermaksud bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa 
hal yang memasuki dirinya berupa ilmu sihir, tetapi dia tidak mengamalkannya. Maka Siti 
Aisyah berkata kepada ‘Urwah, “Hai anak saudaraku.” Aku lihat wanita itu menangis 
ketika dia mengetahui bahawa Rasulullah SAW wafat, yang mana keberadaan Rasulullah 
SAW merupakan harapan bagi kesembuhannya. Dia terus menangis hingga aku benar-benar 
merasa kasihan kepadanya. Wanita itu berkata, “Sesungguhnya aku merasa khawatir bila 
aku menjadi orang yang binasa. Pada mulanya aku mempunyai suami, lalu suamiku pergi 
meninggalkanku. Kemudian datanglah seorang nenek memasuki rumahku, maka aku 
mengadukan penderitaanku kepadanya. Nenek itu berkata, “Jika kamu mahu melakukan 
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apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku dapat membuat suamimu datang 
kepadamu.” Ketika hari malam, nenek tersebut datang kepadaku membawa dua ekor anjing 
hitam yang besar. Dia menaiki salah satunya, sedangkan aku menaiki yang lainnya. 
Hairannya dalam waktu yang sekejap sahaja kami berada di negeri Babylon dan tiba-tiba 
kami bersua dengan dua orang lelaki yang kedua-dua kakinya dalam keadaan tergantung ke 
atas.” Lalu kedua-dua mereka berkata, “Apakah sebabnya yang mendorongmu datang 
kemari?” Aku menjawab, “Kami datang untuk belajar ilmu sihir.” Kedua-dua mereka 
berkata, “Sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir, 
maka kembalilah kamu.” Aku menolak dan berkata, “Tidak!” Kedua-dua mereka berkata, 
“Kalau demikian, pergilah kamu ke tempat pemanggangan roti itu lalu kencingilah.” Aku 
berangkat (menuju ke tempat pemanggangan roti itu), tetapi aku merasa takut dan tidak 
jadi melakukannya, lalu aku kembali kepada kedua-dua mereka. Kedua-dua mereka 
berkata, “Apakah engkau melakukannya?” Aku menjawab (dengan pura-pura), “Ya!” 
Kedua-dua mereka bertanya, “Apakah engkau melihat sesuatu?” Aku menjawab, “Aku tidak 
melihat sesuatu pun.” Kedua-dua mereka berkata, “Kamu masih belum melakukannya, 
sekarang kembalilah ke negerimu dan janganlah kamu kufur.” Aku merasa ragu dan 
bimbang. Akhirnya aku menolak, tidak mahu kembali. Maka kedua-dua mereka berkata, 
“Pergilah kamu ke pemanggangan roti itu dan kencingilah.” Aku pergi ke pemanggangan 
roti itu, tetapi bulu romaku berdiri dan aku merasa takut. Maka aku kembali lagi kepada 
kedua-dua mereka, dan aku katakan bahawa aku melakukannya. Kedua-dua mereka 
bertanya, “Apakah yang kamu lihat?” Aku menjawab, “Aku tidak melihat sesuatu pun.” 
Kedua-dua mereka menjawab, “Kamu dusta, kamu masih belum melakukannya. Sekarang 
kembalilah ke negerimu dan janganlah kamu berbuat kufur, kerana sesungguhnya kamu 
sedang berada di puncak urusanmu.” Aku merasa bimbang, dan akhirnya aku menolak, 
tidak mahu kembali. Lalu kedua-dua mereka berkata, “Pergilah kamu ke pemanggangan 
roti itu dan kencingilah.” Maka aku pergi ke tempat pemanggangan roti tersebut, lalu aku 
kencing di situ. Aku melihat seekor kuda yang memakai tutup kepala dari besi keluar dari 
diriku, dan kuda itu terbang ke langit hingga tidak tampak lagi olehku. Kemudian aku 
datang kepada kedua-dua mereka, dan kukatakan bahawa aku melakukan perintahnya. 
Maka kedua-dua mereka bertanya, “Apakah yang kamu lihat?” Aku menjawab, “Aku 
melihat seekor kuda yang kepalanya ditutupi keluar dari diriku, lalu terbang ke langit hingga 
aku tidak melihatnya lagi.” Kedua-dua mereka menjawab, “Kamu benar, kuda tersebut 
ibarat imanmu yang keluar dari dirimu. Sekarang pergilah kamu.” Lalu aku berkata kepada 
nenek yang menemaniku itu, “Demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu pun dan kedua-
dua mereka tidak mengajarkan sesuatu pun kepadaku.” Nenek itu berkata, “Tidak! Bahkan 
apa yang kamu inginkan nescaya akan terjadi. Sekarang ambillah bibit gandum ini, lalu 
semaikanlah!” Lalu aku menanam bibit gandum itu dan kukatakan, “Tumbuhlah!” Maka 
tumbuhlah ia menjadi pohon gandum yang sudah masak. Aku berkata lagi, “Masaklah 
kamu!” Maka tanaman gandum itu masak dengan sendirinya. Kemudian aku katakan, 
“Pisahkanlah biji-bijianmu!” Maka biji-bijinya memisah dengan sendirinya. Kemudian 
kukatakan kepadanya, “Keringlah kamu!” Maka keringlah ia dengan sendirinya. Kukatakan 
kepadanya, “Jadilah kamu tepung!” Maka ia menjadi tepung dengan sendirinya. Lalu 
kukatakan pula, “Jadi rotilah kamu!” Maka ia menjadi roti. Ketika aku melihat bahawa 
tidak sekali-kali diriku menginginkan sesuatu melainkan pasti terjadi, maka aku merasa 
menyesal dan kecewa.” Wanita itu berkata, “Demi Allah, wahai Umm al-Mukminin, aku 
belum melakukan sesuatu pun dan aku tidak akan mengerjakannya selama-lamanya.”  

 
(Ibn Abi Hatim dan Ibn Jarir) 

 
 Athar ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahawa ilmu sihir itu mempunyai 
kemampuan untuk membalikkan benda dari keadaan yang sebenarnya, kerana wanita tersebut 
menyemaikan benih, lalu tanamannya menjadi masak dengan seketika. Sedangkan menurut 
yang lainnya, ilmu sihir tidak mempunyai kemampuan untuk itu selain hanya sekadar 
membalikkan kenyataan melalui imaginasi, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: 
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حط مض خض حض جض مص خص حص  

 
Maksud: Mereka menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang itu merasa gerun, serta 
mereka melakukan sihir yang besar (keadaan dan caranya). (116).  

 
(Surah al-A’raf, 7: 116) 

 
 Gambaran tipuan mata sahaja bukan sebenar dalam sihir juga digambarkan dalam 
firman Allah SWT berikut: 
 

يي ىي مي خي حي جي يه  

 
Maksud: Tiba-tiba tali mereka dan tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-
olah benda berjalan, disebabkan sihir mereka. (66)  

 
(Surah Taha, 20: 66) 

 
Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/362), athar ini menurut al-Suddi dan lain-lainnya 
merupakan dalil yang menunjukkan bahawa Babylon yang disebut dalam al-Quran adalah 
Babylon yang ada di negeri Iraq, bukan yang ada di Daynawan. Athar lain yang memperkuat 
pendapat bahawa yang dimaksud adalah Babylon negeri Irak ialah yang diriwayatkan oleh 
Imam Ibn Abi Hatim (1998: 1003). Dalam riwayat ini dijelaskan bahawa Sayidina Ali RA 
pernah melalui di negeri Babylon dalam suatu perjalanannya. Kemudian datang kepadanya 
juru azan yang mengumandangkan azan solat Asar, tetapi Ali diam saja. Tatkala ia keluar 
dari Babylon, maka ia memerintahkan kepada juru azan tadi untuk mengumandangkan 
azannya, lalu didirikanlah solat Asar. Sesudah selesai dari solatnya, ia berkata: 
 

 
نْ  َ�َهاِ¦  ملسو هيلع هللا ىلص َحِبيËِ  إِن
َ
َ  أ َص�0

ُ
رِْض  أ

َ
ةِ  بِأ َمْقَ�َ

ْ
Iنْ  َوَ�َهاِ¦  ا

َ
َ  أ َص�0

ُ
 7لعونة فَإِ�
َها بِبَابَِل  أ

 
Maksud: Sesungguhnya kekasihku (Nabi Muhammad SAW) melarangku melakukan solat 
di kuburan dan melarangku pula melakukan solat di Babylon, kerana sesungguhnya kota 
Babylon itu adalah kota yang terkutuk. 
 

(Ibn Abi Hatim) 
 

 Athar ini disokong dengan athar yang lain yang diriwayatkan oleh Imam (Abu  Dawud, 
2009: 490): 
 

Øِ  َ	نْ 
َ
: َصاِلٍح  أ ِغَفارِي0

ْ
ن
 « ال

َ
ُمؤَذ0نُ  فََجاَءهُ  _َِسُ§، وَُهوَ  بِبَابَِل، 7َر
  َعِلي�ا أ

ْ
Iةِ  يُؤَذ0نُهُ  ا

َ
 بَِصال

، َِعْ
ْ
ا ال 
7َرَ  ِمنَْها بََرزَ  فَلَم

َ
ُمؤَذ0نَ  أ

ْ
Iقَامَ  ا

َ
ةَ  فَأ

َ
ال 
ا اIص 
  فَلَم

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص َحِبيËِ  إِن
 « قَاَل: ».فََرغ

نْ  َ�َهاِ¦ 
َ
َ  أ َص�0

ُ
ِة، fِ  أ َمْقَ�َ

ْ
Iنْ  َوَ�َهاِ¦  ا

َ
َ  أ َص�0

ُ
رِْض  أ

َ
ُعونَةٌ  فَإِ�
َها بَابَِل، بِأ

ْ
 ».7َل

 
Maksud: Abu soleh al-Gifari menceritakan bahawa Khalifah Ali RA pernah melewati kota Babylon 
dalam suatu perjalanannya. Maka datanglah kepadanya juru azan yang memberitahukan bahawa 
waktu Asar masuk. Ketika ia keluar dari kota Babylon, maka ia memerintahkan kepada juru azan 
untuk mengiqamahkan solat. Sesudah selesai dari solatnya ia menyatakan, “Sesungguhnya kekasihku 
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(Rasulullah SAW) melarangku melakukan solat di kuburan, dan beliau melarangku pula melakukan 
solat di Babylon, kerana sesungguhnya kota Babylon itu adalah kota yang terkutuk. 

 
(Abu Dawud) 

 
 Dalam athar ini terkandung hukum fiqah yang menyimpulkan bahawa makruh 
melakukan solat di negeri Babylon sebagaimana makruh pula melakukannya di negeri 
kaum Samud. Hal ini demikian kerana ada larangan dari Rasulullah SAW yang 
memerintahkan tidak boleh memasuki negeri kaum Samud kecuali bila mereka sambil 
menangis (ketika memasukinya).  
 Menurut ahli ilmu geografi, Babylon adalah salah satu daerah bawahan negeri Irak. 
Jarak antara Babylon sampai kepada laut yang ada di sebelah baratnya, iaitu yang dikenal 
dengan nama Auqiyanius. Diperkirakan 70 darjah garis lintangnya, sedangkan garis 
bujurnya diperkirakan 32 darjah. 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/362) seterusnya menyambung perbincangan tafsiran 
dalam firman Allah SWT berikut:  
 

رئزئ  يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

 
Maksud: Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka 
menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji 
imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).” 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 

 
 Terdapat juga athar daripada Ibn ‘Abbas yang menceritakan (Ibn Abi Hatim, 1998: 
1021): 
 

تَاُهَما اآلzِ «َعِن ابِْن َ	ب
اٍس، قَاَل: 
َ
رِْض فَإَِذا أ

َ
 األ

َ
ْهِبَطا ِإ¶

ُ
إِن
 َهاُروَت َوَماُروَت أ

َذا فَِإذَ 
َ
Aَن َكَذا َوqََم َzِ

ْ
ْن يَأ

َ
7ََراُه أ

َ
َ� َعلَيِْهَما أ

َ
، فَإَِذا أ ِ�ْ


Tا 
َشد
َ
ْحَر َ�َهيَاُه أ ا يُِر6ُد اIس0

يْ  
تَاُه ãََ َن اIش
َ
ِْه َساِطًعا fِ أ

َ
َمُه َخَرَج ِمنُْه اSTوُر rَنََظَر إِ 



َمُه، فَإَِذا aََعل



َطاَن rََعل

َماِء، rََيُقوُل: 
تَاُه يَا َو6ْلَُه َماَذا َصنَعَ  اIس َüْيَا َح.« 

 
Maksud: Apabila ada seseorang yang datang kepada kedua-dua mereka (Harut dan Marut) 
dengan maksud mahu belajar ilmu sihir, maka kedua-dua mereka melarangnya dengan larangan 
yang keras dan menyatakan kepadanya, “Sesungguhnya kami hanya cubaan bagimu. Oleh 
kerana itu, janganlah kamu menjadi kafir.” Demikian itu kerana kedua-dua mereka mengetahui 
kebaikan, keburukan, kekufuran, dan keimanan. Kedua-dua mereka mengetahui bahawa 
ilmu sihir merupakan suatu kekufuran. Apabila orang yang datang itu keras kepala dan tidak mahu 
mengikuti nasihat kedua-dua mereka, maka kedua-dua mereka memerintahkan kepadanya 
agar mendatangi tempat sekian dan tempat sekian. Apabila orang tersebut mendatangi tempat yang 
ditunjukkan oleh kedua-dua mereka, maka ia akan bersua dengan syaitan, lalu syaitan akan 
mengajarinya ilmu sihir. Apabila ia mempelajarinya, maka keluarlah nur (iman) dari 
dirinya, lalu ia memandang ke arah nur yang terang di langit itu dan menyatakan, “Aduhai, 
aku sangat menyesal. Celakalah diriku ini, apa yang sudah aku lakukan.” 
 

(Ibn Abi Hatim) 
 



41 
 

 Dalam menjelaskan tafsiran ayat ini, menurut al-Hasan al-Basri (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1011): 
 

ْن يَ�َْتِ�َ بِِه 
َ
ُ أ 
Zَراَد ا

َ
ي أ ِ



Kَالَء ا 
اَس ا�ْTُموا ا

0
ْحِر ِ َُعل َملََكDِْ بِاIس0

ْ
Iنَْزَل ا

َ
َ�َعْم أ

َحًدا َح\
 َ ُقوال إِ�
َما 
َ
َماِن أ

0
 ُ َعل

َ
ْن ال

َ
ِميثَاَق أ

ْ
Iَخَذ َعلَيِْهَما ا

َ

اَس، فَأTُْن فِتْنٌَة فَال ا َ�

ُْن فِتْنٌَة فَال تَْ=ُفرْ 
َ

َحًدا َح\
 َ ُقوال: ِإ�
َما �
َ
َماِن أ

0
 ُ َعل

َ
 .تَْ=ُفْر. وَُهَما َ ْفَعالِن ال

Maksud: memang benar kedua-dua malaikat itu menurunkan ilmu sihir untuk 
mengajarkannya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah SWT agar mereka mendapat 
cubaan ini. Maka Allah SWT mengambil janji dari kedua-dua mereka, bahawa janganlah 
kedua-dua mereka mengajarkannya kepada seorang pun sebelum kedua-dua mereka 
menyatakan, “Sesungguhnya kami adalah cubaan bagimu. kerana itu, janganlah kamu 
menjadi kafir.”  
 

(Ibn Abi Hatim) 
 

 Keterangan yang sama juga yang diucapkan oleh Sayidina Qatadah dan juga al-Suddi 
dengan sedikit penambahan, iaitu (Ibn Jarir, 2001: 1696): 
  

 :ُ
َ

� 
َ

َ� قَاال
َ
َماَد، فبُْل َعلَيْهِ «فَإَِذا أ 
فَإَِذا بَاَل َعلَيِْه َخَرَج ِمنُْه نُوٌر فََسَطَع  ».ائِْت َهَذا اIر

 fِ يَْدُخَل 
َخاِن َح\ SÉْسوَُد َكَهيْئَِة ا
َ
ٌء أ Qْبََل َ:ْ

َ
يَماُن. َوأ ِ

ْ
َماَء، وََذIَِك اإل 
 َح\
 يَْدُخَل اIس

ْحَر، فََذIَِك 7ََساِمِعِه و�0  َماهُ اIس0


ْخَ�َُهَما بَِذIَِك َعل

َ
. فَإِذَا أ ِ 
Zَِك َغَضُب اIٍَء [ِمنُْه]. وَذ ْ:َ  

 :
َ

ِ aََعا¶ 
Zُْن فِتْنٌَة فَال تَْ=ُفرْ �قَْوُل ا
َ

َحٍد َح\
 َ ُقوال إِ�
َما �
َ
َماِن ِمْن أ

0
يََة. �َوَما ُ َعل

ْ
  اآل

 
Maksud: Apabila orang tersebut bersikap degil, maka kedua-dua mereka menyatakan kepadanya, 
“Datanglah kamu ke tempat abu anu, lalu kencinglah padanya.” Apabila orang tersebut 
kencing padanya, maka keluarlah nur dari dirinya, lalu terbang ke langit hingga tidak tampak 
lagi. Nur tersebut merupakan iman, dan datanglah sesuatu merupakan asap, lalu asap itu memasuki 
telinganya dan semua lubang yang ada pada tubuhnya; hal tersebut merupakan murka Allah 
SWT. Apabila orang tersebut menceritakan apa yang dialaminya kepada kedua-dua mereka, 
barulah kedua-dua mereka mengajarkan ilmu sihir. Hal yang demikian itulah yang disebutkan dalam 
firman Allah SWT yang bermaksud, “Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun 
melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah 
cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan 
mempelajarinya).” (Surah al-Baqarah, 2: 102), hingga akhir ayat. 

 
(Ibn Jarir) 

 
 Oleh kerana itu, Ibn Juraij berkata berhubung takwil ayat ini (Surah al-Baqarah, 2: 
102) bahawa tiada seorang pun yang berani mengerjakan sihir melainkan hanya orang 
kafir. Erti Fitnah ialah ujian dan cubaan Demikian juga pengertian yang terkandung dalam 
firman Allah SWT ketika menceritakan kisah Nabi Musa AS Allah SWT berfirman: 
 

خك حك جك مق  

 
Maksud: (Apa yang mereka telah lakukan) itu hanyalah cubaan-Mu. 
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(Surah al-A’raf, 7: 155) 

 
Ayat ini bermaksud bahawa ujian dan cubaan dari Engkau. Dalam firman-Nya yang 
selanjutnya disebutkan pula:  
 

جمهل مل خل حل جل مك لك  

Maksud: Dengan cubaan itu Engkau sesatkan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkau 
beri petunjuk kepada sesiapa yang Engkau kehendaki..  

 
(Surah al-A’raf, 7: 155) 

  
 Sebahagian ulama menyimpulkan dalil ayat ini, iaitu al-Baqarah (2: 102) bahawa 
kafirlah orang yang belajar ilmu sihir. Mereka memperkuatkan lagi dalil mereka ini dengan 
sebuah hadis (Al-Bazzar, 2009: 1873):  
 

، َ	بْدِ  َ	نْ  ِ 
Zَمنْ « قَاَل: ا  ¿َ
َ
وْ  َ�ِهنًا أ

َ
قَهُ  َساِحًرا أ 
 بَِما cََفرَ  rََقدْ  َ ُقوُل، بَِما فََصد

نِْزَل 
ُ
دٍ  Yََ  أ 
 ».ملسو هيلع هللا ىلص Xَُم

 
Maksud: Abdullah (bin Mas‘ud) yang menyatakan, “Barang siapa yang mendatangi tukang 
tenung (dukun) atau tukang sihir, lalu ia percaya kepada apa yang dikatakannya, maka 
sesungguhnya dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW.  

 
)Bazzar-Al( 

 
 Imam Ibn al-Kathir (1999: 363) menyambung tafsiran ayat seterusnya dalam Firman 
Allah SWT berikut:  
 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 

Maksud: Dalam pada itu ada juga orang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir 
yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya.  

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 

  
Ayat ini membawa maksud bahawa orang belajar sejenis ilmu sihir dari Harut dan Marut, 
yang kegunaannya dapat menimbulkan berbagai macam perbuatan keji hingga 
sesungguhnya ilmu sihir ini benar-benar dapat memisahkan sepasang suami isteri, 
sekalipun pada awalnya kedua-dua mereka sangat harmoni, aman, dan rukun. Hal seperti 
ini merupakan perbuatan syaitan sebagai yang dinyatakan dalam hadis (Muslim, t.th.: 
2813):  
 

َماِء، ُ�م
 «: ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َ	ْن َجابِرٍ 
ْ
Iا َYَ َس يََضُع َعرَْشُهxِإبِْل 
إِن
َحُدُهْم rَيَُقوُل: 

َ
ْ	َظُمُهْم فِتْنًَة، يªَُِء أ

َ
ًة أ

َ
ل ْدنَاُهْم ِمنُْه °ْ7َِ

َ
ايَاُه، فَأ ُت «َ بَْعُث َ½َ

ْ
rََعل
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َذا
َ
Aيَُقوُل:  ».َكَذا َوrَ»ْئًاxيَ  ».َما َصنَْعَت َشrَ َحُدُهْم

َ
تُُه «ُقوُل: قَاَل ُ�م
 يªَُِء أ

ْ
Aَما تََر

تِهِ 
َ
قُْت بxَْنَُه َوَ»Dَْ ا7َْرأ 
نَْت «َو6َُقوُل:  ».rَيُْدِ�يِه ِمنْهُ «قَاَل:  ».َح\
 فَر

َ
قَاَل  ».نِْعَم أ

ْ	َمُش: 
َ ْ
َراهُ «األ

ُ
ُمهُ «قَاَل:  ».أ ِ�َ

ْ
 ».rََيل

 
Maksud: Jabir bin Abdullah RA menceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, 
“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tenteranya, 
(syaitan) yang kedudukannya paling rendah bagi Iblis adalah yang paling besar godaannya, 
Salah satu antara mereka datang lalu berkata, “Aku melakukan ini dan itu.” Iblis 
menjawab, “Kau tidak melakukan apa pun.” Lalu yang lain datang dan berkata, “Aku tidak 
meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya.” Baginda SAW bersabda, 
“Iblis mendekatinya lalu berkata, “Bagus kamu.” Al-A‘mash menyebutkan dalam 
riwayatnya, “Iblis berkata, “Tetaplah (menggodanya).” 

 
(Muslim) 

 
 Penyebab yang memisahkan sepasang suami isteri ialah imaginasi yang disusupkan 
oleh syaitan kepada salah seorang dari suami atau isteri hingga ia memandang teman 
hidupnya itu seakan-akan buruk penampilan atau buruk pekertinya atau lain sebagainya, 
atau seakan-akan merasa cerewet atau marah bila memandangnya atau lain-lain yang boleh 
menyebabkan terjadinya perpisahan. 
 Lafaz al-mar’u ( ُاْلَمْرء) dalam ayat ini bererti suami, sedangkan bentuk ta’nisnya 
adalah imra’atun ( ٌ  iaitu isteri. Kedua-dua lafaz ini hanya boleh diungkapkan dalam ,(اْمَرأَة
bentuk tasniyah (dua), tetapi tidak dapat diungkapkan dalam bentuk jamak. 
 Untuk tafsiran yang seterusnya, Imam Ibn al-Kathir (1999: 364) menjelaskan firman 
Allah SWT berikut: 
 

 مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 

Maksud: Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau 
membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah.  

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 

 
Menurut Sufyan al-Sauri, makna bi’iznillah ( ِ  .ialah dengan keputusan Allah SWT (بِإِْذِن <َّ
Sedangkan menurut Muhammad bin Ishaq ertinya, “kecuali bila Allah SWT membiarkan 
antara si tukang sihir dengan apa yang dikehendakinya.” 
 Al-Hasan al-Basri sehubungan dengan takwil ayat ini menyatakan, “Memang benar. 
Siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT dapat dipengaruhi oleh sihir itu, nescaya ilmu 
sihir dapat mencelakakannya. Barang siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka ilmu 
sihir tidak akan dapat mencelakakannya.” Para ahli sihir tidak dapat menimpakan mudarat 
(kecelakaan) kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, seperti yang dijelaskan dalam 
ayat ini. Akan tetapi, menurut suatu riwayat yang juga dari al-Hasan al-Basri, sihir tidak 
dapat meniupkan mudarat kecuali terhadap orang yang mengerjakan ilmu sihir. 
 Setelah itu, Imam Ibn al-Kathir (1999: 364) menjelaskan firman Allah SWT berikut ini:  
 

 ىقيف ىف يث ىث نث
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Maksud: Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka 
dan tidak memberi manfaat kepada mereka.  

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 

 
Ayat ini menjelaskan bahawa mempelajari sihir itu memberikan mudarat pada agama 
mereka dan tidak memberi manfaat yang sebanding dengan mudaratnya.  
 Manakala firman Allah SWT berikut: 
 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 

Maksud: Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa 
sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat.  

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 

 
Iaitu sesungguhnya orang Yahudi yang berpaling dari mengikuti Rasul SAW dan 
menggantikannya dengan mengikuti ilmu sihir, mereka mengetahui bahawa di akhirat 
kelak dia tidak memperoleh keuntungan. Menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, dan al-Suddi, 
makna khalaq ialah bahagian. Sedangkan Ma‘mar dan Qatadah berkata bahawa takwil ayat 
ini ialah ayat ini ialah, “Tiadalah baginya di akhirat nanti suatu perhatian pun dari Allah 
SWT.” Menurut al-Hasan ayat ini bererti tiadalah baginya agama. Sayidina Qatadah 
menambah berhubung dengan makna ayat ini dengan takwil bahawa, “Sesungguhnya ahli 
kitab itu mengetahui (meyakini) janji Allah SWT yang ditetapkan atas diri mereka, bahawa 
seorang penyihir itu tiadalah baginya keuntungan di akhirat.” 
 Akhir sekali, Imam Ibn al-Kathir (1999: 364) menjelaskan firman Allah SWT berikut:  
 

 ينىن نن من زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 جت هب مب
 
Maksud: Dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) mengetahui bahawa sesiapa 
yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi 
sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka 
mengetahui. (102) Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertaqwa (nescaya 
mereka akan mendapat pahala); sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik, 
kalau mereka mengetahui. (103) 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102-103) 

 
Dalam ayat ini, Allah SWT berfirman bahawa seburuk-buruk pertukaran adalah sihir yang 
mereka beli sebagai ganti dari iman dan mengikuti Rasul SAW kalau sahaja mereka 
mempunyai ilmu dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Seandainya mereka beriman 
dan bertakwa kepada Allah, nescaya pahala di sisi Allah SWT lebih baik bagi mereka. 
Dengan kata lain, sesungguhnya kalau mereka beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya 
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serta menjauhi hal yang diharamkan, nescaya pahala Allah SWT atas hal tersebut lebih baik 
bagi mereka daripada apa yang mereka pilihkan buat diri mereka dan apa yang mereka 
sukai itu. Makna ayat ini sama dengan apa yang dinyatakan dalam firman-Nya: 
 

 ىك مكلك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

  يل ىل مل يك

 
Maksud: Dan berkata pula orang yang diberi ilmu (antara mereka), “Janganlah kamu berkata 
demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh; dan 
tidak akan dapat menerima (pahala yang demikian) itu melainkan orang yang sabar.” (80)  

 
(Surah al-Qasas, 28: 80) 

 
Adapun firman Allah SWT:  
 

 جئ يي ىي ني
 
Maksud: Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertaqwa (nescaya mereka 
akan mendapat pahala. 

 
(Surah al-Baqarah, 2: 103) 

 
Keseluruhan tafsiran berkaitan dengan tafsiran ayat yang berkaitan dengan sihir sudah 
dituntaskan. Pada dasarnya sihir sudah wujud sejak zaman Nabi Idris AS lagi sewaktu 
penurunan Harut dan Marut, namun Nabi Sulaiman AS berjaya membendung sihir ini 
dalam era pemerintahannya sebelum mula disebarkan semula oleh syaitan selepas 
kewafatan baginda Nabi Sulaiman AS. 
 
Hukum Sihir 

Ayat ini, iaitu al-Baqarah (2: 102-103) menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 364) dijadikan 
dalil oleh orang yang berpendapat bahawa melakukan sihir hukumnya kafir, seperti yang 
disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan segolongan ulama Salaf. 
Sedangkan menurut pendapat yang lain tidak kafir, tetapi ia hanya dikenai hukuman 
hudud, iaitu dengan dipancung lehernya. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh 
Imam Syafi‘i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kedua-dua mereka menyatakan athar berikut 
(Al-Bazzar, 2009: 1060; Al-Shashi, 1989: 254): 
 

ةِ َ	ْن َ�َ 
َ
ْحنَِف بِْن قxٍَْس، إِْذ  مُكنُْت َ�تِبًا tَِزِْء بِْن ُمَعاِو6ََة، عَ «قَاَل:  َ	بَْدةِ  بِْن  ال

َ ْ
األ

 ».اQْتُلُوا ُ;
 َساِحٍر وََساِحَرةٍ «َجاَءنَا ِكتَاُب ُ	َمَر Qَبَْل 7َْوتِِه �َِشْهٍر: 

 
Maksud: Bujalah bin ‘Abdah berkata, “Aku adalah jurutulis bagi Jiz’ bin Mu ‘awiyyah, iaitu 
bapa saudara al-Ahnaf bin Qays, ketika datang kepada surat daripada Khalifah Umar sebelum 
kewafatannya sebulan kemudian, “Bunuhlah oleh kamu setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan.” 

 
(Al-Bazzar dan al-Shashi) 
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 Terdapat juga hadis yang berkaitan dengan hadis ini daripada riwayat yang lain yang 
menjelaskan (Abu  Dawud, 2009: 3043): 
 

ْحنَِف بِْن 
َ ْ
ْعثَاِء، قَاَل: ُكنُْت َ�تِبًا tَِْزِء بِْن ُمَعاِو6ََة َ	م0 األ 
بَا اIش

َ
وٍْس، َوأ

َ
َ	ْمَرو hَْن أ

قُوا بDََْ ُ;0 ِذي  قxٍَْس إِْذ َجاَءنَا ِكتَاُب ُ	َمَر Qَبَْل 7َْوتِِه �َِسنٍَة: اQْتُلُوا ُ;
 َساِحٍر، َوفَر0
َمُجوِس 

ْ
Iَْرٍم، ِمَن اXَ  نَاQْ 
ثََة َسَواِحَر، َوفَر

َ
نَا fِ يَْوٍم ثَال

ْ
7َْزَمِة، rََقتَل 
َواْ�َهوُْهْم َعِن اIز

، وََصنََع َطَعاًما َكِثً§ا فََدãَُهْم  ِ 
Zِكتَاِب ا fِ َمُجوِس وََحِر6ِمِه
ْ
I0 رَُجٍل ِمَن ا;ُ َDَْب

Uَلُوا َوIَْم يُزَ 
َ
يَْف Yََ فَْخِذهِ، فَأ 
ْو hَْغلDَِْ ِمَن rََعَرَض اIس

َ
َقْوا ِوقَْر hَْغٍل أ

ْ
ل
َ
7ِْز7ُوا، َوأ

َمُجوِس َح\
 َشِهَد َ	بُْد اIر
êَِْن hُْن َعوٍْف 
ْ
Iْز6ََة ِمَن ا ِ

ْ
tَخَذ ا

َ
اIَوِرِق، َوIَْم يَُ=ْن ُ	َمُر أ

َخَذَها ِمْن Èَُوِس َهَجرَ «
َ
َم أ



ِ َص�
 اُهللا َعلَيِْه وََسل 
Zرَُسوَل ا 
ن

َ
 »أ

 
Maksud: ‘Amr bin Aus, serta Abu al-Shasha berkata, “Dahulu aku adalah seorang juru tulis 
bagi Jaz’ bin Mu‘awiyah bapa saudara kepada al-Ahnaf bin Qays, tiba-tiba terdapat surat 
Khlalifah ‘Umar datang kepada kami satu tahun sebelum ia meninggal, ia berkata, 
“Bunuhlah seluruh tukang sihir dan pisahkan antara setiap orang yang memiliki mahram 
dari dalam kalangan orang majusi, dan laranglah mereka dari bersuara rendah yang hampir 
tidak terdengar suaranya. Maka kami dalam sehari sudah membunuh tiga orang tukang 
sihir, dan memisahkan antara setiap lelaki majusi dan mahramnya dalam kitab Allah. Dan 
Umar membuat makanan yang banyak kemudian mengundang mereka kemudian ia 
memperlihatkan pedang di atas pehanya. Kemudian mereka makan tanpa mengeluarkan 
suara samar yang tidak jelas dan mereka menjatuhkan bawaan seekor atau dua ekor baghal 
dari perak, dan Umar tidak mengambil jizyah dari orang majusi hingga Abd al-Rahman 
bin ‘Awf bersaksi bahwa Rasulullah SAW mengambilnya dari majusi Hajar. 
 

(Abu Dawud) 
 
 Dalam athar yang sahih disebut pula (Malik, 2004: 3247): 
 

 0Ëِ
Tَحْفَصَة َزْوَج ا 
ن
َ
7ََرْت َسَحَرaَْها. َوقَْد َ�نَْت َدب
َرaْهَ  Qَتَلَْت َجاِر6ًَة Iََها ملسو هيلع هللا ىلصأ

َ
ا. فَأ

 .بَِها rَُقِتلَْت 

 
Maksud: Siti Hafsah Umm al-Mu’minin pernah disihir oleh seorang budak perempuannya, 
maka Siti Hafsah memerintahkan agar budak tersebut dihukum mati, lalu si budak 
perempuan itu pun dihukum mati. 
 

(Malik) 
 

 Imam Ahmad bin Hambal menyatakan, dalam athar sahih dari ketiga orang sahabat 
Nabi SAW disebutkan bahawa penyihir dihukum mati. Hal ini sebagaimana hadis berikut 
(Al-Tirmidhi, 1998: 1460):  
  

يِْف.: ملسو هيلع هللا ىلصَ	ْن ُجنُْدٍب قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا  
َ»ٌة بِاIس اِحِر َ¾ْ 
 َحدS اIس
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Maksud: Jundub berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Hukuman had bagi penyihir ialah 
dipancung dengan pedang (dihukum mati).” 

 
(Al-Tirmidhi) 

 
 Ringkasnya, menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/366), Imam Syafii rahimahullah 
menginterpretasikan kisah sihir yang terjadi pada masa Khalifah Umar dan yang dialami 
oleh Siti Hafsah sebagai perbuatan syirik. 
 Imam Al-Razi (1999: 3/625) dalam kitab tafsirnya meriwayatkan apa yang dikatakan 
oleh golongan Muktazilah bahawa mereka mengingkari kewujudan sihir. Imam al-Razi 
menyatakan, “Barangkali mereka mengafirkan orang yang meyakini keberadaan sihir itu.” 
Selanjutnya al-Razi menyatakan, “Adapun menurut ahli sunnah, sesungguhnya mereka 
berpendapat bahawa boleh sahaja seorang ahli sihir dapat terbang di udara, atau mengubah 
rupa manusia menjadi keldai dan rupa keldai menjadi manusia. Hanya sahaja mereka 
berpendapat bahawa sesungguhnya Allah SWT menciptakan hal tersebut pada ketika 
seorang penyihir membacakan mantera dan jampi tertentu. Adapun bila dikatakan bahawa 
hal yang mempengaruhi kejadian tersebut kerana pengaruh falak dan bintang, maka hal 
tersebut tidak mungkin. Hal ini berbeza halnya dengan pendapat ahli filsafat dan ahli 
peramal serta para pemeluk agama Sabi’ah.” 
 Kemudian Abu Abdullah al-Razi mengemukakan dalil yang menyatakan bahawa 
terjadinya sihir itu adalah kerana ciptaan Allah SWT SWT, iaitu firman Allah SWT yang 
menyatakan:  
 

 مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 

Maksud: Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau 
membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah.  

 
(Surah al-Baqarah, 2: 102) 

 
 Sedangkan dalil dari hadis antara lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah 
disihir, dan bahawa sihir sempat mempengaruhinya. Juga kisah Siti Aisyah RA bersama 
seorang wanita yang datang kepadanya mengakui bahawa dirinya pernah belajar sihir. 
Banyak lagi kisah lainnya yang sudah dikemukakan dalam tulisan ini. Sesudah itu Abu 
Abdullah al-Razi menyatakan hal berikut: 
 

Ilmu sihir bukan merupakan hal yang buruk, bukan pula hal yang dilarang. Ulama ahli tahqiq 
sepakat menyatakan hal tersebut, mengingat ilmu itu ditinjau dari eksistensinya merupakan 
hal yang mulia, juga kerana pengertian umum yang terkandung dalam firman-Nya: 

 

 جلمك لك خك حك جك مق حق مف

 
Maksud: Katakanlah lagi (kepadanya): "Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang 
yang tidak mengetahui?"  

 
(Surah al-Zumar, 39: 9) 
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Hal ini kerana ilmu sihir itu kalau tidak diketahui, nescaya tidak mungkin dapat dibezakan 
antara sihir dan mukjizat. Sedangkan ilmu yang me-untun untuk mengetahui sesuatu 
sebagai mukjizat adalah wajib, dan sesuatu yang menjadi sandaran bagi hal yang wajib 
hukumnya wajib pula. Maka dari hal ini tersimpul bahawa mengetahui ilmu sihir 
hukumnya wajib, sedangkan sesuatu yang wajib itu tidak mungkin dapat dikatakan sebagai 
hal yang haram atau buruk.  
 

(Al-Razi, 1999: 3/626) 
 

Demikianlah konteks dari pendapat Abu Abdullah al-Razi dalam masalah ini. Pendapat ini 
masih perlu dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain beliau menyatakan bahawa 
mengetahui ilmu sihir bukan merupakan hal yang buruk. Jikalau yang dimaksud dengan 
kalimat ini ialah tidak buruk menurut rasional akal, maka orang yang menentang pendapat 
ini dalam kalangan golongan Muktazilah sudah pasti sangat tidak setuju dengan pendapat 
ini. Jika yang dimaksud ialah tidak buruk menurut penilaian syarak (agama), bererti dalam 
ayat ini terkandung pengertian yang mempropagandakan belajar ilmu sihir. Sedangkan 
dalam hadis ada menyebut (Ahmad, 2001: 9536): 
 

 0Ëِ
Tََسِن، َعِن ا
ْ
vُهَر6َْرَة، َوا Øِ

َ
َقُه بَِما «قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَ	ْن أ 
افًا، َفَصد 
ْو َعر

َ
َ¿ َ�ِهنًا، أ

َ
َمْن أ

دٍ  
نِْزَل Xُ َYََم
ُ
  ».َ ُقوُل، rََقْد cََفَر بَِما أ

 
Maksud: Barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau tukang tenung, maka sesungguhnya 
dia kafir (ingkar) kepada kitab (al-Quran) yang diturunkan kepada Muhammad.  

 
(Ahmad) 

 
 Terdapat juga hadis yang menyatakan (Al-Nasa’i, 1986: 4079):  
 

 ِ 
Zُهَر6َْرةَ قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا Øِ
َ
َمْن َ	َقَد ُ	ْقَدًة، ُ�م
 َ�َفَث rِيَها rََقْد َسَحَر، « ملسو هيلع هللا ىلصَ	ْن أ

ْهِ  َوَمْن َسَحَر rََقدْ 
َ

 إِ 
َق َشxْئًا ُوِ;َ



َك، َوَمْن aََعل َßْ

َ
 ».أ

 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mengikat 
simpulan kemudian meniupnya sungguh ia berbuat sihir, dan barang siapa yang melakukan 
sihir maka sungguh ia berbuat syirik dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka 
ia akan diserahkan kepadanya. 
 

(Al-Nasa’i) 
 
Dalam menanggapi perkataan Abu Abdullah al-Razi yang menyatakan, “Tiada larangan, 
para ulama ahli tahqiq sepakat atas hal ini,” timbul suatu pertanyaan, “mengapa ilmu sihir 
itu tidak dilarang, padahal ayat dan hadis yang dibincangkan dan kemukakan mengecamnya?” 
Kesepakatan ulama ahli tahqiq seperti yang dikatakannya menuntut adanya bukti berupa 
nas dalam masalah ini daripada beberapa orang ulama atau dari kebanyakan mereka, lalu 
manakah nas mereka yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Mengenai pendapat 
Abu Abdullah al-Razi yang memasukkan ilmu sihir ke dalam pengertian umum firman 
Allah SWT dalam surah al-Zumar (39: 9), maka hal ini masih perlu dipertimbangkan 
kebenarannya, mengingat ayat ini hanyalah menunjukkan makna memuji orang yang alim 
dalam ilmu syariat. Oleh itu, mengapa beliau sampai berani menyatakan bahawa ilmu sihir 
adalah sebahagian dari syariat, dan bahkan beliau mengangkat ilmu sihir kepada kategori 
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ilmu yang wajib dipelajari dengan alasan untuk mengetahui mukjizat tidak dapat dilakukan 
melainkan dengan mengetahui ilmu sihir. Alasan ini sangat lemah, bahkan dapat dikatakan batil.  
 Hal ini demikian kerana mukjizat yang paling agung dari Rasul kita ialah al-Quran al-
‘Azim yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan mahupun dari belakangnya, 
yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji. Kemudian perlu 
diperhatikan bahawa sesungguhnya untuk mengetahui sesuatu sebagai mukjizat, pada 
prinsipnya tidak bergantung kepada pengetahuan ilmu sihir. Sebagai bukti yang tepat ialah 
para sahabat, para tabiin, dan para imam kaum Muslim serta dalam kalangan awam; 
mereka mengetahui hal yang mukjizat, mereka pun dapat membezakan antara mukjizat 
dan sihir, sekalipun mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang ilmu sihir. Dengan 
kata lain, mereka tidak pernah mempelajarinya, tidak pula mengerjakannya.  
 
Pembahagian Ilmu Sihir 

Kemudian Imam Al-Razi (1999: 3/619) menyebutkan bahawa ilmu sihir itu ada delapan 
macam, iaitu: 
 
(1) Sihir Orang Pendusta dan Kaum Kasydani 
Bahagian pertama sihir ialah sihir orang pendusta dan kaum Kasydani, iaitu mereka yang 
menyembah tujuh bintang yang beredar. Mereka mempunyai keyakinan bahawa bintang 
tersebutlah yang mengatur alam ini, dan bintang itulah yang mendatangkan kebaikan dan 
kejahatan. Mereka adalah kaum yang diutus kepada mereka Nabi Ibrahim AS untuk 
membatalkan pendapat mereka dan mematahkan hujah mereka. Sehubungan dengan 
masalah ini diadakan suatu penelitian yang membuahkan karya tulis seperti kitab Sirrul 
Maktum fi Mukhatabatisy Syamsi wan Nujum yang dinisbatkan kepada apa yang dialami 
oleh Nabi Ibrahim AS pada permulaan perkaranya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn 
Khalkan dan lain-lainnya. Menurut suatu pendapat, Ibn Khalkan bertubat atas karya 
tulisnya itu. Menurut pendapat yang lainnya lagi, sesungguhnya Ibn Khalkan menulis hal 
tersebut dengan maksud menonjolkan keutamaannya, bukan bermaksud meyakininya. 
Memang tanggapan inilah yang disangkakan kepadanya, hanya dia menyebutkan dalam 
kitabnya itu cara mereka berdialog dengan masing-masing dari ketujuh bintang tersebut; 
disebutkan pula cara yang mereka lakukan serta upacara ritual yang diada-adakan mereka 
terhadap bintang tersebut. 
 
(2) Sihir yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Ilusi dan Jiwa yang Kuat 
Bahagian kedua sihir ialah sihir yang dilakukan oleh orang yang memiliki ilusi dan jiwa 
yang kuat. Imam Al-Razi (1999: 3/621) mengetengahkan alasan yang membuktikan ilusi 
mempunyai pengaruh, bahawa seorang manusia dapat sahaja berjalan di atas jambatan 
yang diletakkan di atas permukaan tanah, sedangkan ia tidak dapat berjalan di atasnya bila 
jambatan diletakkan memanjang di atas sungai atau lainnya. Abu Abdullah al-Razi 
menyatakan, para tabib sepakat melarang orang yang keluar darah daripada hidup 
memandang kepada sesuatu yang berwarna merah, dan orang yang berpenyakit sawan babi 
dilarang memandang kepada sesuatu yang sangat menyilaukan atau sesuatu yang berputar. 
Hal tersebut tiada lain kerana jiwa manusia diciptakan tunduk kepada ilusinya. Beliau 
melanjutkan perbincangannya, bahawa para cendekiawan sepakat bahawa penyakit ‘ain 
merupakan perkara yang hak (nyata). Sebagai dalilnya dapat diketengahkan sebuah hadis 
sahih (Muslim, t.th.: 2188):  
 


 0Ëَِعِن ابِْن َ	ب
اٍس Tَقَدَر «قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َعِن ا
ْ
ٌء َساhََق ال ، َوIَْو َ�َن َ:ْ َعDُْ َحق�

ْ
ال

تُْم فَاْغِسلُوا
ْ
، َوÇَِذا اْستُْغِسل ُDَْع

ْ
 ».َسبََقتُْه ال
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Maksud: Ibn ‘Abbas menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Penyakit ‘ain itu hal 
yang hak. Sekiranya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, nescaya penyakit ‘ain dapat 
mendahuluinya.  

 
(Muslim) 

 
 Imam Al-Razi (1999: 3/621) menyatakan, “Apabila Anda mengetahui hal ini, maka 
kami katakan bahawa jiwa yang dapat melakukan perbuatan tersebut adakalanya kuat 
sekali. Untuk itu dalam merealisasikan perbuatan itu ia tidak memerlukan bantuan 
kemudahan atau alat bantu lainnya. Adakalanya jiwa itu lemah, maka untuk 
merealisasikannya ia memerlukan peralatan tersebut.”  
 Hakikat hal tersebut ialah bahawa jiwa manusia apabila lebih tinggi daripada tubuh 
kasarnya, maka ia sangat cenderung kepada alam samawi; hingga jadilah ia seakan-akan 
roh samawi, dan ia mempunyai kekuatan yang menakjubkan untuk mempengaruhi semua 
unsur dari alam kasar ini. Sebaliknya, apabila jiwa seseorang lemah dan cenderung 
bergantung kepada tubuh kasamya, maka ketika itu ia tidak mempunyai pengaruh sama 
sekali kecuali hanya dalam tubuh kasarnya sahaja.  
 Kemudian Abu Abdullah al-Razi memberikan petunjuk untuk mengubati penyakit 
‘ain ini dengan cara mengurangi makan, menjauh dari manusia, dan membebaskan diri 
dari perasaan riyak. Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/368), apa yang diisyaratkan 
oleh Abu Abdullah ini termasuk ke dalam pengertian indera yang keenam atau al-Tasarruf 
bi al-hal ( ُِف بِاْلَحال  Hal ini terbagi menjadi dua bahagian, iaitu adakalanya termasuk .(التََّصرُّ
dari jenis yang benar lagi diakui oleh syariat. Pemiliknya menggunakannya untuk hal yang 
diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya serta menjauhi hal yang dilarang oleh Allah 
SWT dan Rasul-Nya. Indera jenis ini merupakan anugerah dari Allah SWT dan 
merupakan karamah bagi orang soleh dalam kalangan umat ini. Jenis ini sama sekali bukan 
dinamakan sihir menurut penilaian syarak.  
 Adakalanya keadaan yang dialami oleh pemiliknya batil serta pemiliknya tidak 
mengerjakan hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, dan ia tidak 
menggunakan bakatnya itu untuk keperluan tersebut. Jenis inilah yang dialami oleh orang 
celaka, iaitu mereka yang menyimpang dari syariat, serta keadaan yang dialaminya itu tidak 
menunjukkan bahawa mereka menerimanya sebagai anugerah dari Allah SWT dan tidak 
menunjukkan pula bahawa Allah SWT mencintai mereka. Perihalnya sama dengan apa 
yang dimiliki oleh Dajjal; dia mempunyai banyak hal yang bertentangan dengan hukum 
alam, seperti yang dijelaskan oleh banyak hadis. Akan tetapi, sekalipun demikian hal 
tersebut tercela menurut penilaian syarak. Semoga laknat Allah SWT tetap atas diri Dajjal. 
Demikian pula keadaan orang yang menyerupai Dajjal dalam kalangan mereka yang 
dianugerahi bakat ini, tetapi bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi 
Muhammad SAW. 
 
(3) Sihir Kerana Meminta Pertolongan Roh di Bumi 
Termasuk ke dalam kategori sihir ini menurut Imam Al-Razi (1999: 3/623) ialah meminta 
bantuan kepada roh yang ada di bumi, iaitu makhluk jin. Berbeza dengan pendapat para 
ahli filsafat dan golongan Muktazilah, mereka berpendapat bahawa jin itu terbagi menjadi 
dua bahagian, iaitu jin yang Mukmin dan jin kafir, iaitu syaitan. Abu Abdullah al-Razi 
menyatakan, menghubungi roh jenis ini lebih mudah berbanding menghubungi roh 
samawi, Hal ini disebebkan adanya kesamaan dan hubungan yang berdekatan antara 
kedua-dua mereka. Kemudian orang yang ahli dalam bidang ini dan banyak melakukan 
percubaan menyaksikan bahawa berhubungan dengan roh yang ada di bumi dapat 
dilakukan hanya dengan melakukan perbuatan yang mudah lagi tidak banyak, seperti 
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membaca mantera, membakar kemenyan, dan jampi. Jenis ini dinamakan al-‘azaim ( ِاْلَعَزائِم) 
atau menundukkan makhluk jin. 

 
(4) Sihir dari Tipuan Ilusi dan Silap Mata 
Bahagian keempat sihir ialah sihir tipuan melalui ilusi, membalikkan pandangan mata, 
serta silap mata (Al-Razi, 1999: 3/624). Dasar jenis ini ialah bahawa mata itu adakalanya 
keliru dan sibuk dengan sesuatu yang tertentu sehingga melupakan yang lainnya. Tidakkah 
dapat dilihat bahawa seorang silap mata yang cerdik dapat memperlihatkan kepada orang 
ramai sesuatu yang menakjubkan penglihatan orang yang menontonnya hingga semua 
pandangan mata mereka tertuju kepadanya. Tetapi bila semua perhatian mereka tertuju 
kepada sesuatu yang dilakukannya itu, maka si ahli silap mata melakukan hal yang lain 
secepat kilat, hingga yang tampak di mata mereka adalah sesuatu yang berbeza dengan apa 
yang mereka tunggu-tunggu, dan akhirnya mereka merasa takjub sekali dengan perbuatan 
si ahli silap mata itu. Sekiranya si ahli silap mata itu diam dan tidak menyatakan hal yang 
memalingkan perhatian para penontonnya kepada lawan dari perbuatan yang hendak 
dilakukannya itu, serta jiwa dan ilusi para penontonnya tidak memperhatikan apa yang 
hendak diperbuatnya, nescaya penonton akan mengerti semua perbuatan yang 
dilakukannya. Abu Abdullah al-Razi menyatakan, setiap kali keadaan mendukung 
pengurangan pandangan mata secara baik, maka hasil silap mata akan makin bertambah 
baik. Misalnya si silap mata duduk di tempat yang terang sekali atau di tempat yang gelap, 
maka pandangan mata penonton kurang fokus terhadap dirinya bila keadaannya demikian. 
Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/369), sebahagian ahli tafsir menyatakan bahawa 
sesungguhnya sihir yang dilakukan di hadapan Raja Firaun tiada lain termasuk ke dalam 
Bab silap mata ini. Hal ini kerana Allah SWT berfirman dalam Kitab-Nya:  

 

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 
Maksud: Nabi Musa menjawab, “Campakkanlah kamu (dahulu)!” Maka apabila mereka 
mencampakkan (tongkat-tongkat dan tali masing-masing), mereka menyilap mata orang 
ramai dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun, serta mereka melakukan sihir yang 
besar (keadaan dan caranya). (116).  
 

(Surah al-A’raf, 7: 116)  
 

Dan firman Allah SWT:  
 

 

 يي ىي مي خي حي جي يه

 
Maksud: Tiba-tiba tali mereka dan tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya seolah-
olah benda berjalan, disebabkan sihir mereka. (66)  

 
(Surah Taha, 20: 66) 

 
Sebahagian dalam kalangan ahli tafsir menyatakan bahawa tali dan tongkat tersebut pada 
hakikatnya tidak merayap. 

 

(5) Reaksi Ajaib Hasil Peralatan Kejuruteraan 
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Bahagian Kelima Sihir ialah sihir yang terhasil daripada reaksi ajaib yang timbul dari 
penyusunan berbagai alat yang disusun menurut bentuk kejuruteraan. Termasuk 
perbuatan sihir ini menurut Imam Al-Razi (1999: 3/624) ialah patung berbentuk seperti 
seorang yang menunggang kuda, sedangkan tangannya memegang sebuah gendang besar. 
Apabila lewat suatu tempoh pada siang hari seperti setiap satu jam, maka gendang besar 
itu dipukulnya tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Termasuk ke dalam kategori 
jenis ini ialah patung yang dibuat oleh bangsa Romawi dan bangsa India hingga orang yang 
melihatnya tidak dapat membezakan antara patung dan manusia yang betul. Bahkan 
hingga mereka mampu membuatnya dalam rupa sedang tertawa dan sedang menangis.  
 Kemudian Abu Abdullah al-Razi menyatakan bahawa segi ini termasuk kelembutan 
dari hal yang bersandar kepada ilusi. Beliau menyatakan pula bahawa sihir yang dilakukan 
oleh tukang sihir Raja Firaun termasuk ke dalam kategori jenis ini. Dari pendapat yang 
dikatakan oleh sebahagian ahli tafsir sehubungan dengan sihir yang disajikan oleh tukang 
sihir Raja Firaun. Disimpulkan bahawa sesungguhnya mereka terlebih dahulu mempersiapkan 
tali dan tongkat tersebut sebelumnya mereka isi terlebih dahulu dengan air logam berwarna 
perak (raksa). Oleh kerana itu, sesudah semuanya dilepaskan, maka benda itu meliuk-liuk 
bergerak kerana pengaruh dari air raksa tersebut. Maka terbayang di mata para penontonnya 
seakan-akan tali dan tongkat tersebut berjalan cepat dengan sendirinya. Al-Razi menyatakan, 
termasuk ke dalam bab ini ialah bangunan jam pasir (Rumah kaca untuk mengukur waktu, 
berdasarkan aliran suatu bahan berupa pasir dan sebagainya pada zaman dahulu), demikian 
pula ilmu menarik barang yang berat dengan alat yang ringan.  
 Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/369), pada hakikatnya jenis ini tidak seharusnya 
dikategorikan sebagai sihir, Hal ini disebabkan kejadiannya dapat diketahui melalui penyebab 
yang dimaklumi dan pasti. Untuk itu barang siapa yang memahaminya, nescaya ia dapat 
melakukannya. Menurut Imam Ibn Kathir lagi, termasuk ke dalam bab ini (yang penyebabnya 
jelas) ialah tipu muslihat yang dilakukan oleh orang khusus Nasrani terhadap dalam kalangan 
awam mereka, melalui cahaya api yang diperlihatkan kepada dalam kalangan awam, seperti 
kes yang terjadi di suatu gereja milik mereka di kota Baitulmaqaddis. Mereka melakukan 
tipu muslihat melalui hal tersebut dengan cara memasukkan api secara sembunyi-sembunyi 
ke dalam gereja, lalu lampu besar gereja tersebut dinyalakan melalui cara yang lembut (samar) 
hingga memperdaya dalam kalangan orang awam mereka. Adapun bagi dalam kalangan 
khusus mereka, hal tersebut sudah diketahuinya, tetapi mereka mencari-cari alasan untuk 
menyembunyikan rahsia itu, bahawa hal tersebut dapat dijadikan alatan untuk mempersatukan 
rakan seagama mereka, maka mereka memandang perbuatan tersebut sebagai hal yang 
diperbolehkan. Perihalnya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tolol lagi bodoh 
dalam kalangan aliran Karamiyah, iaitu mereka yang memperbolehkan membuat hadis dalam 
masalah targib dan tarhib. Mereka itu termasuk ke dalam golongan orang yang diancam 
oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya (Al-Bukhari, 2001: 1291; Muslim, t.th.: 3):  

 

Øِ ُهَر6َْرةَ 
َ
 : «ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اِهللا َ	ْن أ

ْ
يََبَو
أ

ْ
ًدا، فَل 
 ُمَتَعم0 َáَ َمْن َكَذَب


ارِ َمْقَعَدُه Tِمَن ا.« 

 
Maksud: Barang siapa yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakan diriku, maka 
hendaklah ia bersiap-siap mengambil tempat du-duknya di neraka.  

 
(Al-Bukhari dan Muslim) 

 
Begitu juga dengan hadis berikut (Ahmad, 2001: 11424): 
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ُْدرِي0 
ْ
Øِ َسِعيٍد ا|

َ
ن
 رَُسوَل اِهللا َ	ْن أ

َ
، «قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص، أ 
 َáَ تَْ=ِذبُوا 

َ
ثُوا َع�0 َوال َحد0

 َحَرجَ 
َ

ا¼ِيَل َوال ثُوا َ	ْن بَِ� إِْ½َ 
اِر، وََحد0Tَمْقَعَدهُ ِمَن ا 
َ
ًدا rََقْد aَبَو
أ 
 ُمتََعم0 َáَ َوَمْن َكَذَب.« 

 
Maksud: Abu Sa ‘id al-Khudri RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Ceritakanlah 
hadis dariku, tetapi janganlah kamu berdusta terhadap diriku, kerana sesungguhnya orang yang 
berdusta terhadapku pasti masuk neraka. Dan riwayatkanlah dari bani lsrail, kamu tidak berdosa.” 

 
(Ahmad) 

 Kemudian dalam bab ini Imam Al-Razi (1999: 3/624) menyebut sebuah kisah dari 
salah seorang rahib. Pada suatu hari ia mendengar suara seekor burung yang mengeluarkan 
suara sedang sedih dan lemah gerakannya. Apabila suara itu terdengar oleh burung lainnya, 
burung lain merasa kasihan kepadanya. Kemudian mereka pergi dan datang lagi dengan 
membawa buah zaitun, lalu mereka lemparkan zaitun itu ke sarang burung yang sedang 
sedih tersebut agar dimakannya. Lalu rahib ini sengaja membuat sebuah boneka yang 
bentuknya mirip dengan burung yang sedang menderita itu, kemudian ia menjadikan 
boneka burungnya itu berlubang pada bahagian dalamnya; apabila ada angin yang 
memasuki rongga tersebut, akan keluarlah darinya suara seperti suara burung yang sedang 
menderita itu. Kemudian ia tinggal dalam gereja yang dibangunnya yang ia duga berada di 
atas kuburan salah seorang yang soleh dalam kalangan mereka. Lalu ia menggantungkan 
boneka burungnya itu di salah satu tempat dari gerejanya. Apabila musim buah zaitun tiba, 
ia membuka sebuah jendela yang berhadapan dengan arah burung buatannya itu, hingga 
masuklah angin dan meniup boneka burungnya dan keluarlah suara darinya. Suaranya itu 
terdengar oleh burung lain yang rupanya sejenis dengan boneka burung itu, lalu mereka 
berdatangan dengan membawa buah zaitun yang banyak jumlahnya. Orang Nasrani tidak 
melihat hal yang lain kecuali adanya buah zaitun tersebut dalam gerejanya, tanpa mereka 
ketahui sebab-musababnya; hingga mereka teperdaya, dan mereka menduga bahawa hal 
tersebut termasuk keramat dari pemilik kuburan yang ada dalam gereja itu. Semoga laknat 
Allah SWT tertimpa ke atas mereka berturut-turut hingga hari kiamat nanti kerana 
melakukan penipuan kepada umat manusia. 
 
(6) Sihir dalam Ubat-ubatan dan Makanan 
Termasuk ke dalam perbuatan sihir ialah menggunakan alat bantuan berupa ubat-ubatan, 
iaitu dalam berbagai macam makanan dan minyak-minyakan. Imam Al-Razi (1999: 
3/625) menyatakan, perlu diketahui bahawa sesungguhnya tiada jalan untuk mengingkari 
bahan yang khusus, mengingat pengaruh magnet memang dapat disaksikan. Menurut 
Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/370), termasuk ke dalam kategori ini apa yang banyak 
dilakukan oleh orang yang menamakan dirinya fakir. Dia menipu dalam kalangan awam 
dari manusia dengan memakai wadah bahan khusus ini, lalu mengaku bahawa hal ini 
terjadi kerana akibat pengaruh dari seringnya dia bergaul dengan api dan memegang ular 
beracun serta lain-lainnya yang termasuk ke dalam bahagian ini. 
 Termasuk ke dalam sihir ialah mempengaruhi hati orang lain. Misalnya seorang 
penyihir mengakui bahawa dirinya mengetahui Ism al-A‘zam sehingga jin taat serta tunduk 
kepadanya dalam berbagai hal. Apabila propagandanya itu secara kebetulan didengar oleh 
orang yang lemah akalnya dan tidak matang, mereka menyangka bahawa si penyihir itu 
benar, lalu hatinya tertawan dan tertunduk kepadanya, dan terjadilah dalam hatinya suatu 
perasaan takut dan khawatir terhadap si penyihir itu. Apabila terjadi rasa takut dalam 
hatinya, lemahlah kekuatan pancainderanya, maka pada ketika itu si penyihir dapat 
menguasainya dan dapat melakukan apa yang dikehendakinya. Menurut Imam Ibn al-
Kathir (1999: 1/370), jenis ini dikatakan tanbulah ( ُالتَّْنَبَلة), melakukan hipnosis. Sesungguhnya 
jenis ini hanya dapat mengenai dalam kalangan orang yang lemah akalnya. Dalam ilmu 
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firasat, terdapat pengetahuan yang mendorong untuk mengetahui orang yang berakal kuat 
dan orang yang berakal lemah. Apabila orang yang bersangkutan berakal cerdas dan 
menguasai ilmu firasat, maka dia akan mengetahui siapa antara mereka yang taat 
kepadanya dan siapa yang tidak mahu taat. 
 
(7) Al-Namimah 
Termasuk ke dalam kategori sihir ialah melakukan namimah dan adu domba dengan 
menggunakan cara yang mudah lagi lembut, tidak kelihatan. Jenis ini menurut Imam Al-
Razi (1999: 3/625) terkenal dalam kalangan orang banyak. Menurut Imam Ibn al-Kathir 
(1999: 1/370), namimah itu terbagi menjadi dua jenis; adakalanya untuk tujuan mengadu 
domba antara orang lain dan memecah belah hati kaum Mukmin. Jenis ini jelas haram 
menurut kesepakatan semuanya. Jika namimah yang dilakukan untuk tujuan mendamaikan 
masalah antara orang lain dan untuk menyatukan serta membentuk kerukunan umat Islam 
seperti yang disebutkan oleh hadis berikut (Ahmad, 2001: 27279):  
 

ْت: َسِمْعُت 
َ
َوِل ـ قَال

ُ ْ
ُمَهاِجَراِت األ

ْ
Iْقبََة ـ قَاَل: َوَ�نَْت ِمَن ا	ثُوٍم بِنِْت ُ

ْ
ºُ 0م

ُ
ِه أ م0

ُ
َ	ْن أ

 ِ 
Zْو َ�َ� «َ ُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصرَُسوَل ا
َ
ا أ 
اِس rََقاَل َخْ§ًTا َDَْْصلََح ب

َ
اِب َمْن أ 
َكذ

ْ
xَْس بِال

َ
ل

ًة: » َخْ§ًا 
 ».َوَ�َ� َخْ§ًا«، َوقَاَل 7َر

 
Maksud: Umm al-Kalthum binti ‘Uqbah RA yang merupakan wanita pertama yang 
berhijrah berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Bukanlah pendusta orang 
yang melakukan namimah untuk kebaikan. Baginda bersabda, “Perkara itu sangat baik” 
atau “Namimah itu baik.” Kemudian Baginda SAW mengulanginya, “Namimah itu baik.” 
 

(Ahmad) 
 
Atau dengan tujuan untuk menghina dan memecah-belah antara persatuan orang kafir, 
maka hal ini merupakan perkara yang dianjurkan, sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadis berikut (Al-Bukhari, 2001: 6930; Muslim, t.th.: 1066):  
 

 � ِáَ قَاَل :» َْرَب
ْ
vا 
 ».َخْدَعةٌ  فَإِن

 
Maksud: Sayidina ‘Ali RA berkata, “Adalah sesungguhnya Perang itu tipu muslihat.” 

 
(Al-Bukhari dan Muslim) 

 
 Juga seperti apa yang dilakukan oleh Nu‘aim bin Mas‘ud ketika ia memecah-belah 
persatuan golongan yang bersekutu dengan Bani Quraizah. Nu‘aim datang kepada salah 
satu pihak dari kedua-dua golongan itu, lalu beliau menceritakan kepada mereka apa yang 
dikatakan oleh golongan lainnya tentang diri mereka. Kemudian beliau menyampaikan 
kepada golongan lainnya kata-kata yang lain dari golongan yang pertama, lalu beliau adu 
dombakan antara kedua-dua golongan tersebut hingga mereka saling curiga mencurigai 
dan pecahlah persatuan mereka. Sesungguhnya orang yang dapat melakukan hal seperti ini 
hanyalah orang yang mempunyai kecerdasan dan pandangan yang tajam. Akhirnya hanya 
kepada Allah tempat untuk memohon pertolongan. 
 Selanjutnya Imam Al-Razi (1999: 3/625) berkata, demikianlah pembahagian sihir dan 
penjelasan serta tingkatannya secara global. Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/370), 
sesungguhnya dimasukkan ke dalam kategori sihir banyak hal yang disebut di atas, tiada 
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lain kerana hal tersebut sulit untuk diketahui penyebabnya dan sangat halus. Hal ini berkait 
rapat dengan definisi sihir menurut istilah bahasa ertinya sesuatu yang lembut dan samar 
penyebabnya. Untuk itu, dalam sebuah hadis di sebutkan (Al-Bukhari, 2001: 5767): 
 

ِ بِْن ُ	َمرَ  
Zبِْد ا	ْن َ	َ اُس
Tَعِجَب اrَ ،ِق فََخَطبَا ِن ِمَن اIَمْ¬ِ
َ

ن
ُه قَِدَم رَُجال
َ
: أ

 ِ 
Zَقاَل رَُسوُل اrَ ،َِسْحرٌ «: ملسو هيلع هللا ىلصِ�َيَانِِهَماI ْعَض اَ�يَاِنhَ 
ْو: إِن
َ
   ».إِن
 ِمَن اَ�يَاِن Iَِسْحًرا، أ

 
Maksud: Abdullah bin ‘Umar RA menceritakan, “Dua orang dari penduduk Masyriq datang 
kepadanya, lalu keduanya berkhutbah hingga orang ramai merasa takjub dengan penjelasannya, 
lantas Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dalam penjelasan (bayan) itu mengandung 
sihir, atau sesungguhnya sebahagian bayan (penjelasan) itu mengandung sihir.” 

 
(Al-Bukhari) 

 
 Dinamakan al-suhur ( ُالسُُّحور) kerana dilakukan pada penghujung malam hari di ketika 
cuaca masih gelap tidak kelihatan. Sedangkan perkataan al-sahar (السَّْحر) bererti ri’ah, ( ُئَة  ,(الّرِ
iaitu paru-paru yang merupakan pusat pernapasan. Dinamakan demikian kerana tempatnya 
tersembunyi dan jaringannya lembut menyebar ke seluruh bahagian tubuh dan semua 
syaraf. Seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada ‘Utbah pada hari Perang Badar: 
 

 اْ�تََفَخ َسْحُركُ 

 
Maksud: Paru-parunya mengembang kerana dicekam oleh rasa takut yang sangat. 

 
 Selain itu, Siti ‘A’ishah RA pernah menyatakan (Al-Bukhari, 2001: 1389; Muslim, t.th.: 2443): 
 

ِْري وَُدفَِن hَ fِيِْ� 
َ

ُ بDََْ َسْحِري َو� 
Zبََضُه اQَ. 

 
Maksud: Allah mencabut nyawa Baginda yang berada dalam dekapan dadaku dan pangkuanku, 
lalu Beliau dikebumikan di rumahku". 

 
(Al-Bukhari dan Muslim) 

 
 Perkataan sihir ini digunakan oleh Allah SWT dalam firmannya: 

 

 مص خص حص

 
Maksud: Mereka menyilap mata orang ramai. 

 
(Surah al-A’raf, 7: 116)  

 

Ayat ini membawa pengertian bahawa mereka menyembunyikan apa yang mereka lakukan 
dari mata orang ramai.  
 Imam Al-Qurtubi (2003: 2/46) menyatakan, “Menurut Ijmak dalam kalangan kami, 
sihir itu merupakan perkara yang nyata.” Hal ini kerana Allah SWT menciptakan untuknya 
apa yang dikehendaki oleh si penyihir sebagai satu bentuk istidraj. Namun pandangan ini 
berbeza menurut pendapat golongan Muktazilah dan Abu Ishaq al-Isfirayini dalam kalangan 
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mazhab Syafi’i. Mereka menyatakan bahawa sesungguhnya sihir itu adalah pengelabuan dan 
ilusi semata-mata. al-Qurtubi menyatakan, termasuk ke dalam kategori sihir ialah sesuatu 
yang dilakukan dengan tangan yang cepat seperti permainan silap mata. Ibn Faris menyatakan 
bahawa pendapat ini bukan diutarakan oleh penduduk pedalaman. 
 Imam al-Qurtubi menambah, termasuk ke dalam sihir ialah bacaan yang dihafal dan 
melakukan ruqyah dengan menyebut asma Allah SWT Adakalanya sihir itu merupakan 
perjanjian dengan syaitan, maka kejadiannya akan menimbulkan berbagai macam penyakit 
dan kerusakan serta lain-lainnya yang berbahaya. 
 Al-Qurtubi menyatakan bahawa sabda Rasul SAW yang menyatakan (Al-Bukhari, 
2001: 5767): 
 

ِ بِْن ُ	َمرَ َ	ْن َ	بِْد  
Zا اُس
Tَعِجَب اrَ ،ِق فََخَطبَا ِن ِمَن اIَمْ¬ِ
َ

ن
ُه قَِدَم رَُجال
َ
: أ

 ِ 
Zَقاَل رَُسوُل اrَ ،َِسْحرٌ «: ملسو هيلع هللا ىلصِ�َيَانِِهَماI ْعَض اَ�يَاِنhَ 
ْو: إِن
َ
   ».إِن
 ِمَن اَ�يَاِن Iَِسْحًرا، أ

 
Maksud: Abdullah bin ‘Umar RA menceritakan, “Dua orang dari penduduk Masyriq datang 
kepadanya, lalu keduanya berkhutbah hingga orang ramai merasa takjub dengan penjelasannya, 
lantas Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dalam penjelasan (bayan) itu mengandung 
sihir, atau sesungguhnya sebahagian bayan (penjelasan) itu mengandung sihir.” 

 
(Al-Bukhari) 

 
Kalimat ini dapat diinterpretasikan sebagai pujian, menurut apa yang dikatakan oleh 
segolongan ulama. Dapat pula diinterpretasikan sebagai celaan terhadap ilmu Balaghah. 
Selanjutnya, Imam al-Qurtubi memberikan komentarnya bahawa pendapat yang terakhir 
inilah yang lebih sahih, disebabkan Balaghah dijadikan sebagai wadah untuk membenarkan 
hal yang batil, sehingga pendengarnya terpesona dengan kata-katanya dan sehingga 
menyangkanya berada di pihak yang benar, seperti yang disebutkan oleh sabda Nabi SAW 
yang menyatakan (Al-Bukhari, 2001: 7168; Muslim, t.th.: 1713): 
 

ْت: قَاَل رَُسوُل اِهللا 
َ
م0 َسلََمَة، قَال

ُ
َعل
 hَْعَضُ=ْم : «ملسو هيلع هللا ىلصَ	ْن أ

َ
، َول 
 َÙْتَِصُموَن ِإ

َ
Ä ْم=ُ
إِن

ْسَمُع ِمنُْه، rََمْن 
َ
ا أ 
ٍْو 7ِم َ� َYَ ُ

َ
� َsِْق

َ
ِتِه ِمْن hَْعٍض، فَأ 
ََن Ûُِج

ْ
v

َ
ْن يَُ=وَن أ

َ
Qََطْعُت أ


ارِ Tبِِه ِقْطَعًة ِمَن ا ُ
َ

Qَْطُع �
َ
ُخْذُه، َفإِ�
َما أ

ْ
 يَأ

َ
ِخيِه َشxْئًا، فَال

َ
ُ ِمْن َحق0 أ

َ
�« 

 
Maksud: Umm al-Salaham berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Kamu mengadukan 
perkara kepadaku (kerana minta diadili), mungking salah satu pihak lebih pandai 
memberikan alasannya dari pada yang lain, lalu aku putuskan perkaranya sesuai dengan 
yang aku dengar, jika aku memberi putusan dengan mengorbankan hak saudaranya maka 
janganlah ia ambil, sesungguhnya aku memberinya potongan api neraka.” 

 
(Al-Bukhari dan Muslim) 

 
Berdasarkan hadis, berhujah dengan kata-kata sehingga mempengaruhi hakim atau juri 
dalam perbicaraan tetap juga berdosa sekiranya hujah tersebut menyebabkan seseorang 
teraniaya sedangkan dia mengetahui hak seseorang sudah dinafikan. Sedangkan hakim dan 
juri yang menghukumkan berdasarkan kata-kata tersebut hanya melaksanakan hukum 
berdasarkan fakta yang diberikan oleh pemberi hujah. Oleh itu, mereka tidak bersalah 
dalam berhukum. 
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Hukum Belajar dan Menggunakan Sihir 

Berkata Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/371), Al-Wazir Abul Muzaffar, iaitu Yahya bin 
Muhammad bin Hubairah dalam kitabnya yang berjudul al-Isyraf ‘Ala Mazahib al 
Asyraf mengetengahkan sebuah bab yang membahas masalah sihir. Ia menyatakan bahawa 
mereka sepakat bahawa sihir itu mempunyai kenyataan, kecuali Imam Abu Hanifah. Abu 
Hanifah berpendapat bahawa sihir tidak ada kenyataannya. 
 Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang belajar sihir dan menggunakannya. 
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad menyatakan bahawa pelakunya menjadi 
kafir. Dari dalam kalangan murid Imam Abu Hanifah ada yang menyatakan bahawa sesungguhnya 
kalau seseorang belajar ilmu sihir hanya untuk pertahanan diri atau untuk menghindarinya, 
hukumnya tidak kafir. Barang siapa yang mempelajarinya dengan keyakinan bahawa sihir 
diperbolehkan atau sihir bermanfaat bagi dirinya, maka ia kafir. Demikian pula orang yang 
meyakini bahawa syaitan dapat melakukan apa sahaja yang dikehendakinya, maka dia kafir. 
 Imam Syafi‘i RA menyatakan, “Apabila seseorang belajar ilmu sihir dan menguasainya, 
maka kami akan katakan kepadanya terlebih dahulu, “Persembahkanlah sihirmu itu kepada 
kami. Jika ia mempersembahkan jenis sihir yang memastikannya kafir, misalnya dia berkeyakinan 
seperti apa yang diyakini oleh penduduk Babylon, iaitu mendekatkan diri kepada tujuh 
bintang, dan bahawa ketujuh bintang tersebut dapat memberikan apa yang dimintakan kepadanya, 
maka dia kafir. Apabila sihir yang diperagakannya itu tidak menyebabkan dia kafir, maka 
ia tidak kafir; tetapi jika dia meyakini bahawa belajar sihir itu boleh, maka hukumnya kafir.” 
 Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah seorang penyihir dibunuh hanya semata-
mata kerana ia mempersembahkan sihirnya dan menggunakannya?” Menurut Imam Malik 
dan Imam Ahmad dia dibunuh, dan menurut Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah tidak. 
Tetapi jika sihirnya itu membunuh seseorang manusia, maka ia dibunuh menurut Imam 
Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad. Menurut Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahawa 
si penyihir tidak dibunuh kecuali jika ia melakukan perbuatannya membunuh orang lain dengan 
ilmu sihirnya secara berulang-ulang atau dia mengakui sendiri melakukannya terhadap 
seseorang tertentu. Apabila ilmu sihir seseorang digunakan untuk membunuh, maka ia dihukum 
mati sebagai hukuman hadnya menurut pendapat mereka, kecuali Imam Syafii. Imam Syafi‘i 
berpendapat bahawa bila keadaannya memang demikian, maka ia dihukum mati sebagai qisas. 
 Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah dapat diterima taubat tukang sihir bila ia 
bertaubat darinya?” Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad menurut pendapat 
yang terkenal dalam kalangan mereka menyatakan bahawa taubatnya tidak diterima. Akan tetapi, 
Imam Syafii dan Imam Ahmad menurut riwayat yang lain menyatakan taubatnya dapat diterima. 
 Tukang sihir dalam kalangan ahli kitab menurut Imam Abu Hanifah dihukum mati, 
sebagaimana tukang sihir Muslim pun dihukum mati. Imam Malik, Imam Ahmad, dan 
Imam Syafii menyatakan tidak dihukum mati; kerana memetik kisah Labid bin al-A‘sam.  
 Selain itu, para ulama berselisih pendapat mengenai wanita Muslimah tukang sihir. 
menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak dibunuh melainkan hanya dihukum penjara. Sedangkan 
menurut ketiga imam lainnya, hukumnya sama dengan hukum seorang laki-laki penyihir. 
 Imam Ahmad bin Hambal menceritakan tentang kata-kata al-Zuhri, “Penyihir dalam 
kalangan kaum Muslim dihukum mati, sedangkan penyihir dalam kalangan kaum musyrik 
tidak dihukum mati kerana Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, 
ternyata beliau tidak membunuhnya.” Imam Qurtubi menukil dari Imam Malik RA yang 
menyatakan bahawa tukang sihir dalam kalangan kafir zimmi dihukum mati jika sihirnya 
itu ia gunakan untuk membunuh. 
 Ibnu Khuwaiz Mandad meriwayatkan dua buah riwayat daripada Imam Malik 
berhubung dengan kafir zimmi apabila mereka mempraktikkan sihir. Salah satunya 
menyatakan bahawa ia diminta bertaubat terlebih dahulu. Jika ia masuk Islam, tidak 
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dihukum; tetapi jika tidak mahu masuk Islam, maka ia dihukum mati. Pendapat kedua-
dua menyatakan bahawa dia tetap dihukum mati, sekalipun masuk Islam. 
 Seorang penyihir itu apabila ilmu sihirnya mengandung kekufuran, maka ia dihukumi 
kafir menurut keempat orang imam dan imam-imam lainnya. Hal ini kerana berdasarkan 
kepada firman Allah SWT yang bermaksud, “sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang 
pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini 
hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan 
mempelajarinya).” (Surah al-Baqarah, 2: 102). Akan tetapi Imam Malik menyatakan, “Jika 
kekufuran tampak pada dirinya, maka taubatnya tidak diterima, kerana kedudukannya 
sama dengan kafir zindiq. Jika dia bertaubat sebelum menampakkan kekufurannya, lalu ia 
datang kepada umat Islam seraya bertaubat, maka taubatnya diterima. Jika sihirnya itu ia 
gunakan untuk membunuh orang, maka ia dihukum mati). Namun Imam Syafii 
menyatakan, “Kalau si penyihir menyatakan, “Aku tidak sengaja membunuh,” maka ia 
dihukumi sebagai orang yang keliru dan diharuskan membayar diat.” 
 
Berubat dengan Menggunakan Sihir 

Ada suatu pertanyaan, “Apakah penyihir boleh diminta untuk mengubati sihirnya?” Sa‘id 
bin Musayyab RA memperbolehkannya menurut apa yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari 
(2001: 1/382). Amir al-Sha‘bi menyatakan, tidak mengapa menggunakan nusyrah (pengubatan 
dengan memakai jampi). Akan tetapi, al-Hasan al-Basri memakruhkannya. Dalam hadis 
sahih dari Siti Aisyah RA disebutkan bahawa ia pernah berkata, “Wahai Rasulullah, 
mengapa engkau tidak berubat dengan cara nusyrah? Maka beliau SAW menjawab (Al-
Bukhari, 2001: 5765): 
 

 ُ 
Zا ا 
م
َ
اأ �ßَ اِس
Tَحٍد ِمَن ا

َ
ثَِ§ Yََ أ

ُ
ْن أ

َ
َرُه أ

ْ
U

َ
 . rََقْد َشَفاِ¦، َوأ

 
Maksud: Adapun Allah sesungguhnya Dia menyembuhkan diriku, dan aku merasa tidak suka (bila 
memakai nusyrah) nanti aku membuka pintu kejahatan daripada seseorang kepada manusia. 

(Al-Bukhari) 
 
Al-Qurtubi meriwayatkan dari Wahb yang menyatakan, “Hendaknya diambil tujuh helai 
daun sidr, terus ditumbuk antara dua buah batu, lalu diperah dengan memakai air seraya 
dibacakan ayat al-Kursi padanya. Kemudian airnya diminumkan kepada orang yang 
terkena sihir sebanyak tiga tegukan, sedangkan sisanya dimandikan untuknya. 
Sesungguhnya cara ini dapat melenyapkan sihir yang mengenainya, dan cara ini amat baik 
buat lelaki yang mengubati isterinya.” Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/372), 
pengubatan yang paling mujarab untuk melenyapkan pengaruh sihir ialah membacakan 
apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk menghilangkan hal 
tersebut, iaitu membaca surat Mu‘awwizatain dan ditambah dengan surah al-Ikhlas. Hal 
ini kerana terdapat hadis menyebut (Al-Nasa’i, 1986): 
 

 ِ 
Zرَُسوُل ا Ùِ قَاَل: قَاَل ، َُه0�ِ
ْ
t7ٍِر اãَ ْقبََة بِْن	ْن ُ	قُوُل؟ » قُْل : «ملسو هيلع هللا ىلصَ

َ
ُت: َوَما أ

ْ
قُل


اِس «قَاَل: Tُعوُذ بَِرب0 ا
َ
َفلَِق، قُْل أ

ْ
ُعوذُ بَِرب0 ال

َ
َحٌد، قُْل أ

َ
ُ أ 
Zرَُسوُل » قُْل ُهَو ا 
ُهن

َ
rََقَرأ

 ِ 
Zقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصا 

اُس بِِمثِْلهِ «، ُ�مTُذ ا
 َ تََعو
َ

ْو ال
َ
، أ 

اُس بِِمثِْلِهنTِذ ا
 »ن
 Iَْم َ تََعو

 
Maksud: ‘Uqbah bin ‘Amir berkata, “Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Katakanlah!” 
Aku bertanya, “Apa yang harus aku katakan?” Baginda SAW menjawab:  
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اِس Tُعوُذ بَِرب0 ا
َ
َفلَِق، قُْل أ

ْ
ُعوُذ بَِرب0 ال

َ
َحٌد، قُْل أ

َ
ُ أ 
Zقُْل ُهَو ا 

Rasulullah SAW kemudian membaca ayat tersebut, setelah itu Baginda bersabda, “Manusia 
tidak akan mendapatkan suatu perlindungan yang sebaik dengan ayat tersebut.” 

 
(Al-Nasa’i) 

 
 Demikian pula membaca ayat Kursi, kerana sesungguhnya ayat kerusi itu dapat 
digunakan untuk mengusir syaitan. 

PENGAJARAN AYAT 

Pengajaran ayat yang diperoleh daripada perbincangan tafsir terdiri daripada tuntutan 
beragama dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ciri agama Islam dalam kitab Taurat; 
sihir: Asal usul dan persoalan hukum; Harut dan Marut; serta hukum berkaitan dengan 
bumi Babylon dan tempat yang dilaknat. 
 
Tuntutan Beragama dengan Syariat Nabi Muhammad SAW 

Umat Islam dan umat manusia dituntut untuk beriman dan beramal dengan agama yang 
berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW ketika era pengutusannya. Hal ini kerana bukti 
tentang kenabian Nabi Muhammad SAW banyak termaktub dalam kitab agama sebelum 
al-Quran khususnya Kitab Taurat (surah al-A’raf, 7: 157). Penafian kaum Yahudi tentang 
wujudnya bukti kenabian Nabi Muhammad dalam kitab mereka yang disembunyikan 
sudah disingkap oleh Allah SWT. Manakala kegagalan untuk mereka beriman dan beramal 
dengan agama syariatnya menyebabkan mereka menjadi fasiq lagi kufur dan kafir terhadap 
agama Allah SWT (surah al-Baqarah, 2: 99)(Jasmi, 2019c, 2019b). 
 Kaum Yahudi bukan sahaja tidak mahu mengikut Nabi Muhammad SAW kitab al-
Quran, bahkan mereka pula memilih jalan dengan mempelajari kitab yang berkaitan 
dengan sihir dan menggunakan sihir tersebut untuk menyihir Baginda SAW (Surah al-
Baqarah, 2: 102). 
 
Ciri Agama Islam dalam Kitab Taurat 

Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahui, memahami, dan seterusnya beriman 
dan beramal dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan ciri 
agama tersebut dalam Kitab Taurat dan Injil, tetapi disembunyikan oleh agamawan Yahudi 
Ibn al-Kathir (1999: 1/344) seperti berikut (surah al-A’raf, 7: 157): 
 
(1) Nabi yang membawa agama bersifat ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis. 
(2) Menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar. 
(3) Menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan yang buruk dan keji. 
(4) Menghapuskan beban dan belenggu yang terdapat kepada manusia. 
(5) Mempunyai pengikut yang sangat setia yang beriman, memuliakan, menolong, dan 

mengikut setiap langkah cahaya pertunjuk al-Quran. 
 
Semua ciri ini menjadikan mereka orang yang bukan sahaja berjaya di dunia bahkan juga 
di alam akhirat. 
 
Sihir, Asal Usul, dan Persoalan Hukum 

Umat Islam dan umat manusia wajar mengetahui, memahami, dan menjauhi sihir kerana 
mempelajarinya dan mengamalkannya menyebabkan seseorang menjadi kafir. Ajaran sihir 
ini adalah: 
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(1) Ilmu sihir sudah ada sebelum era Nabi Sulaiman AS, tetapi tidak diamlkan secara tetap 
sebagaimana sihir yang diamalkan oleh ahli sihir zaman Firaun (surah al-Baqarah, 2: 
246) serta tuduhan umat nabi Salih AS terhadap dirinya sebagai ahli sihir atau orang 
terkena sihir (surah al-Shu‘ara’, 26: 153). Selepas pemerintah Nabi Sulaiman AS, 
barulah sihir itu memiliki buku dan diamalkan secara tetap dalam kalangan manusia 
(Ibn Abi Hatim, 1998: 986).  
 

(2) Menurut riwayat pada asalnya sihir diturunkan bersama dengan Harut dan Marut pada 
era Nabi Idris AS di negeri Babylon. Sejak daripada itu hingga sekarang: 

 
(a) Setiap kali kedua-dua mereka mengajar seseorang, mereka akan menasihati dengan 

nasihat, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh 
itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan sebab mempelajarinya (Surah al-
Baqarah, 2: 102; Ibn Abi Hatim, 1998: 1011, 1021). 

(b) Mereka berdua akan menyuruh seseorang pergi ke suatu tempat yang ditunjukkan 
untuk melakukan beberapa suruhan antaranya ialah kencing di tempat abu dapur 
(Ibn Abi Hatim, 1998: 1022; Ibn Jarir, 2001: 1695, 1696). Apabila sampai tempat 
yang disuruh dan melakukan apa yang diperintahkan, pada ketika inilah Iman 
seseorang akan terkeluar daripada dirinya. Dalam pada itu, asap pula masuk 
melalui hidung dan lubang yang ada pada tubuhnya, asap ini merupakan 
kemurkaan Allah SWT kepada dirinya yang masuk ke dalam badannya.  

(c) Setelah itu syaitan datang mengajarkan ilmu sihir. (Ibn Abi Hatim, 1998: 1021), 
atau dalam riwayat yang lain apabila dia kembali berjumpa dengan Harut dan 
Marut semula, barulah mereka berdua mengajarkan ilmu sihir sama ada secara 
langsung (Ibn Jarir, 2001: 1696) atau secara tidak langsung (Ibn Abi Hatim, 1998: 
1022; Ibn Jarir, 2001: 1695). 
 

(3) Jenis Sihir pula beberapa kategori: 
(a) Sihir Kerana Meminta Pertolongan Roh di Bumi: Penyihir meminta pertolongan 

jin untuk melakukan pekerjaannya. Mereka melakukan rituan seperti membaca 
mantera, membakar kemenyan, dan jampi bagi menundukkan jin (Al-Razi, 1999: 
3/623). 

(b) Sihir ialah sihir tipuan melalui ilusi, membalikkan pandangan mata, serta silap 
mata (Al-Razi, 1999: 3/624): Perkara ini dilakukan oleh ahli silap mata, tetapi 
dalam kalangan mereka ada yang hanya semata-mata silap mata dan ada yang 
mencampurkan silap mata dengan amalan sihir. 

(c) Sihir dalam Ubat-ubatan dan Makanan: Menggunakan alat bantuan berupa ubat-
ubatan, iaitu dalam berbagai macam makanan dan minyak-minyakan (Al-Razi, 
1999: 3/625). Contoh terbaik makanan yang dijampi di bawah kelengkang untuk 
menundukkan suami dan minyak pengasih yang dicolet kepada wanita untuk 
mendatangkan rasa cinta dan kasih. 

(d) Hipnosis: Salah satu bentuk sihir untuk orang yang mempunyai jiwa yang lemah 
(Ibn al-Kathir, 1999: 1/370). Seseorang yang lemah jiwanya dan sudah dikuasai 
melalui proses dihipnosis akan melakukan suruhan orang yang menghipnosisnya. 
Menurut Imam Ibn Kathir lagi bahawa ketundukkannya tidak lain kerana 
kelemahan jiwanya yang sangat mempercayai seseorang itu memiliki ilmu sihir 
yang menyebabkan dia sentiasa merasa takut dan menurut suruhan orang yang 
menyuruhnya. 

(e) Salah satu ilmu sihir ialah ilmu tenung nasib daripada peramal masa depan: Ilmu 
ini pada asalnya adalah ilmu yang diperoleh daripada syaitan yang mencuri dengar 
di langit, iaitu apa yang dibicarakan oleh para malaikat tentang berita dan peristiwa 
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masa depan yang akan berlaku (Ibn Abi Hatim, 1998: 987; Ibn Jarir, 2001: 1646). 
Kemudian syaitan menyampaikan berita masa depan itu kepada ahli tenung nasib. 
Pada awalnya semua berita yang disampaikan adalah benar, namun selepas para 
tenung nasib tersebut sudah percaya kepada para syaitan tersebut, mereka mula 
mencampur adukkan antara satu kalimah yang benar dengan 70 kalimah 
pembohongan. Lalu para ahli tenung nasib ini menyusun buku tenungan ini dan 
buku ini diajarkan kepada umat manusia sehingga banyak manusia yang terpedaya 
(Ibn Jarir, 2001: 1662). Buku ini juga disimpan sewaktu era Nabi Sulaiman AS 
sebagaimana buku-buku sihir yang lain (Ibn Jarir, 2001: 1647). 

 
(4) Allah SWT menafikan kenyataan Rahib Yahudi daripada Kitab Taurat yang sudah 

diubah tentang Nabi Sulaiman AS yang mengajarkan sihir. Hakikat sebenar yang 
disingkap oleh al-Quran bahawa sihir itu diajarkan oleh Iblis dan syaitan kepada 
manusia dan diambil serta digunakan oleh kalangan Yahudi (Ibn Jarir, 2001: 1650, 
1666). 
 

(5) Ilmu sihir pada zaman Nabi Sulaiman AS berdasarkan beberapa athar adalah dalam 
beberapa situasi: 
(a) Catatan Asif adalah juru tulis Nabi Sulaiman yang mengetahui tentang Ism al-

A‘zam disimpan di singgahsana Nabi Sulaiman. Sewaktu Nabi Sulaiman AS diuji 
dengan kehilangan kuasa kerajaannya kepada syaitan yang berupa manusia, 
catatan nabi Sulaiman yang disimpan tersebut ditulis kembali oleh syaitan dengan 
dicampuradukkan dengan ajaran sihir. Lalu semua catatan yang yang sudah ditulis 
kembali tersebut disimpan kembali di bawah singgahsana Nabi Sulaiman. Selepas 
kewafatan Baginda, catatan yang berbentuk buku itu dikeluarkan oleh para syaitan 
yang berupa manusia dan disebarkan kepada umat manusia dengan menggunakan 
nama Nabi Sulaiman AS. Seolah-olah Nabi Sulaiman yang mengajarkan ilmu 
sihir tersebut. Padahal pada hakikatnya sudah dicampuradukkan oleh syaitan 
untuk menipu manusia (Al-Nasa’i, 1991: 10927; Ibn Jarir, 2001: 1659, 1660, 
1666).  

(b) Terdapat juga buku sihir yang disusun oleh para syaitan selepas kewafatan Nabi 
Sulaiman. Buku tersebut dicop dengan mohor Nabi Sulaiman AS dan dinamakan 
dengan nama penulis baginda, iaitu Asif bin Barkhia dan disimpan bersama buku-
buku lain di singgana Nabi Sulaiman AS (Ibn Jarir, 2001: 1650).  

(c) Semua buku sihir yang tersimpan oleh Nabi Sulaiman AS akhirnya dibongkar 
kembali oleh kaum Yahudi dengan pertolongan Iblis dan syaitan yang menunjuk 
arah. Buku-buku ini pula diajarkan oleh kaum Yahudi kepada orang lain dengan 
keadaan setiap ajaran yang diajarkan kepada orang lain tidak akan melebih 
pengetahuan yang mengajarkannya (Ibn Jarir, 2001: 1650). 
 

(6) Peristiwa sihir pada zaman Nabi Muhammad SAW ada diriwayatkan dalam athar 
tentang seorang wanita yang sihir masuk ke dalam dirinya dan meminta untuk dirawat 
(Ibn Abi Hatim, 1998: 1022; Ibn Jarir, 2001: 1695): 
(a) Beliau menderita selepas ditinggalkan oleh suaminya dan mengadu halnya kepada 

seorang nenek tua yang datang ke rumahnya. Nenek tua itu ingin mengajarkan 
sesuatu yang membolehkan suaminya kembali kepadanya semula dan beliau 
bersetuju. 

(b) Pada malam hari, nenek tua itu datang bersama dengan dua ekor anjing yang 
besar. Lalu mereka menunggang kedua-duanya dan sampai ke negeri Babylon. 
Sampai di sana mereka bertemu dengan dua orang lelaki yang dalam keadaan 
terbalik dan terikat. 
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(c) Beliau dan nenek tua itu menyatakan hajatnya untuk mempelajari sihir, tetapi 
dinasihati oleh kedua-dua lelaki yang terikat itu bahawa mereka hanya ujian dan 
jangan sampai apa yang diajarkan mereka berdua menyebabkan dirinya menjadi 
kafir. Namun beliau dan nenek tua tersebut tetap dengan pendirian mereka untuk 
mempelajarinya. 

(d) Beliau diperintahkan untuk membuang air kecil di tempat pemanggang roti. 
Setelah membuang air kecil barulah berjumpa semula dengan kedua-dua lelaki 
tersebut. Pada awalnya perintah tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna, 
iaitu dia pergi ke tempat pemanggang roti, tetapi tidak membuang air kecil di 
sana. Namun, kedua-dua lelaki tersebut mengetahui bahawa perintah tersebut 
tidak dilaksanakan dengan sempurna. Pada kali ketiga barulah beliau betul-betul 
kencing di tempat pemanggang roti yang ditunjukkan. 

(e) Ketika buang air kecil tersebut, beliau ternampak seekor dua yang memakai tutup 
kepala keluar daripada dirinya dan naik ke langit dan tidak muncul kembali. 
Ketika kembali kepada kedua-dua lelaki tersebut dan menceritakan apa yang 
beliau nampak, kedua-dua lelaki tersebut menyatakan bahawa itulah ibarat iman 
yang keluar daripada dirinya disebabkan ilmu sihir sudah masuk kepada dirinya. 

(f) Sekalipun seperti tidak mempelajari sesautu daripada lelaki yang terikat tersebut, 
nenek tua itu menjelaskan bahawa sekarang mereka sudah mempunyai kuasa yang 
akan mengikut apa sahaja kemahuan dirinya. Buktinya, nenek tua itu mengambil 
beberapa biji gandum dan menyuruh beliau menyemai dan menyuruh beliau 
ucapkan agar biji tersebut tumbuh, berbuah, mengering, dan menjadi tepung. 
Semua perkataan yang disebut oleh beliau menjadi seperti apa yang diinginkan. 

(g) Namun, beliau merasa sangat menyesal dan mengadukan halnya kepada Umm al-
Mukminin Sayidatina ‘A’ishah RA dan mengatakan beliau sama sekali tidak akan 
menggunakan kepadaiannya untuk melakukan apa-apapun. 

 
Berdasarkan athar ini para ulama berselisih pendapat sama ada perkara yang diinginkan 
oleh wanita tersebut benar-benar berlaku atau tidak? Maka dua pendapat menyatakan 
dengan yang pertama berkata bahawa perkara tersebut benar-benar terjadi. Sedangkan 
pendapat kedua pula menyatakan itu hanyalah tipuan mata sebagai maksud ayat (surah 
al-A’raf, 7: 116; surah Taha, 20: 66). 
 

(7) Ilmu sihir dalamnya mengajar pelbagai perkara antaranya: 
(a) Penggunaan peralatan dan mentera bagi menghasilkan sihir untuk memisahkan 

antara suami dan isteri (surah al-Baqarah, 2: 101) sekalipun pada asalnya mereka 
berdua hidup dengan aman dan harmoni. Perbuatan ini sangat disukai oleh Iblis 
dan Syaitan (Muslim, t.th.: 2813). Hal ini berlaku kerana imaginasi yang 
disusupkan oleh syaitan kepada salah seorang dari suami atau isteri hingga ia 
memandang teman hidupnya itu seakan-akan buruk penampilan atau buruk 
pekertinya atau lain sebagainya, atau seakan-akan merasa cerewet atau marah bila 
memandangnya atau lain-lain yang boleh menyebabkan terjadinya perpisahan. 

(b) Mendapatkan sesuatu dengan membaca mentera sama ada mengadap matahari 
atau membelakangkan matahari mengikut jenis permintaan (Ibn Jarir, 2001: 
1666). 

(c) Melalui pembacaan mentera tertentu seseorang boleh terbang, boleh ditukar 
seseorang menjadi keldai atau sebaliknya. Hal ini kerana, sihir juga merupakan 
sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. Namun sekiranya dikatakan bahawa 
kemampuannya hanya disebabkan pengaruh falak dan bintang maka kenyataan 
ini tidak benar (Al-Razi, 1999: 3/625).  
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Namun, segala kemudaratan sihir tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah 
SWT (surah al-Baqarah, 2: 101). 

 
(8) Hukum belajar Ilmu Sihir adalah seperti berikut: 

(a) Sebahagian ulama dalam menafsirkan ayat surah al-Baqarah (2: 102) menyatakan 
bahawa seseorang yang mempelajari ilmu sihir juga adalah kafir sebagaimana yang 
ditunjukkan zahir ayat. Hal ini sebagai maksud hadis (Al-Bazzar, 2009: 1873) yang 
mendokong kenyataan ini bahawa hanyak dengan mendatangi ahli sihir, bomoh, 
dukun, dan tukang tenung sahaja serta seterusnya mempercayai mereka, maka 
jatuhlah imannya.  

(b) Dari dalam kalangan murid Imam Abu Hanifah ada yang menyatakan bahawa 
sesungguhnya kalau seseorang belajar ilmu sihir hanya untuk pertahanan diri atau 
untuk menghindarinya, hukumnya tidak kafir.  

(c) Barang siapa yang mempelajarinya dengan keyakinan bahawa sihir diperbolehkan 
atau sihir bermanfaat bagi dirinya, maka ia kafir. Demikian pula orang yang 
meyakini bahawa syaitan dapat melakukan apa sahaja yang dikehendakinya, maka 
dia kafir. 

(d) Pendapat lain menyatakan bahawa tidak kafir mempelajari ilmu sihir namun wajib 
dikenakan hukuman hudud, iaitu dihukum pancung berdasarkan dalil hadis (Abu  
Dawud, 2009: 3043; Malik, 2004: 3247; Al-Bazzar, 2009: 1060; Al-Shashi, 1989: 
254). 

(e) Imam Al-Razi (1999: 3/625): Boleh mempelajari ilmu sihir agar dapat 
membezakan antara ilmu sihir dengan mukjizat. Hal ini sebagai dalil al-Quran 
(surah al-Zumar, 39: 9). Namun pendapat ini ditolak kerana berdasarkan dalil 
hadis bahawa datang kepada penyihir sahaja dan mempercayai mereka adalah satu 
dosa syirik sebagaimana orang yang mempercayai barang sihir yang digantung atau 
dilakukan sesuatu seperti meniup (Al-Nasa’i, 1986: 4079) dan mereka menjadi 
kafir dengan sebab mendatangai mereka (Ahmad, 2001: 9536). Selain itu, 
kebanyakan sahabat dan tabiin walaupun mereka tidak belajar sihir, tetapi mereka 
masih boleh membezakan antara sihir dan mukjizat. 
 

(9) Hukum menggunakan ilmu sihir pula adalah seperti berikut: 
(a) Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad: Seseorang yang mengamalkan ilmu 

sihir, maka dia menjadi kafir ketika dia mengamalkannya (surah al-Baqarah, 2: 
102; surah al-A’raf, 7: 155; Ibn al-Kathir, 1999: 364). Mereka juga wajar dihukum 
mati berdasarkan hadis (Al-Tirmidhi, 1998: 1460).  

(b) Imam Syafi‘i RA menyatakan, “Apabila seseorang belajar ilmu sihir dan 
menguasainya, maka kami akan katakan kepadanya terlebih dahulu, 
“Persembahkanlah sihirmu itu kepada kami. Jika ia mempersembahkan jenis sihir 
yang memastikannya kafir, misalnya dia berkeyakinan seperti apa yang diyakini 
oleh penduduk Babylon, iaitu mendekatkan diri kepada tujuh bintang, dan bahawa 
ketujuh bintang tersebut dapat memberikan apa yang dimintakan kepadanya, 
maka dia kafir. Apabila sihir yang diperagakannya itu tidak menyebabkan dia kafir, 
maka ia tidak kafir; tetapi jika dia meyakini bahawa belajar sihir itu boleh, maka 
hukumnya kafir.” 

(c) Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah seorang penyihir dibunuh hanya 
semata-mata kerana ia mempersembahkan sihirnya dan menggunakannya?”  

(i) Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dia dibunuh 
(ii) Menurut Imam Syafii serta Imam Abu Hanifah tidak.  

(iii) Jika sihirnya itu membunuh seseorang manusia, maka ia dibunuh menurut 
Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad.  
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(iv) Menurut Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahawa si penyihir tidak 
dibunuh kecuali jika ia melakukan perbuatannya membunuh orang lain 
dengan ilmu sihirnya secara berulang-ulang atau dia mengakui sendiri 
melakukannya terhadap seseorang tertentu. 

(v) Apabila ilmu sihir seseorang digunakan untuk membunuh, maka ia 
dihukum mati sebagai hukuman hadnya menurut pendapat mereka, kecuali 
Imam Syafii. Imam Syafi‘i berpendapat bahawa bila keadaannya memang 
demikian, maka ia dihukum mati sebagai qisas. 

(d) Ibnu Hubairah mempertanyakan, “Apakah dapat diterima taubat tukang sihir bila 
ia bertaubat darinya?”  

(i) Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta Imam Ahmad menurut pendapat 
yang terkenal dalam kalangan mereka menyatakan bahawa taubatnya tidak 
diterima.  

(ii) Imam Syafii dan Imam Ahmad menurut riwayat yang lain menyatakan 
taubatnya dapat diterima. 

(e) Tukang sihir dalam kalangan ahli kitab: 
(i) Imam Abu Hanifah: Dihukum mati, sebagaimana tukang sihir Muslim pun 

dihukum mati.  
(ii) Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafii: Tidak dihukum mati kerana 

memetik kisah Labid bin al-A‘sam.  
(f) Wanita Muslimah tukang sihir: 

(i) Imam Abu Hanifah: Ia tidak dibunuh melainkan hanya dihukum penjara.  
(ii) Menurut ketiga imam lainnya: Hukumnya sama dengan hukum seorang 

laki-laki penyihir. 
(g) Penyihir Muslim dan Musrik: 

(i) Imam Ahmad bin Hambal: Penyihir dalam kalangan kaum Muslim 
dihukum mati. Pnyihir dalam kalangan kaum musyrik tidak dihukum mati 
kerana Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang wanita Yahudi, ternyata 
beliau tidak membunuhnya.”  

(ii) Imam Qurtubi menukil dari Imam Malik RA yang menyatakan bahawa 
tukang sihir dalam kalangan kafir zimmi dihukum mati jika sihirnya itu ia 
gunakan untuk membunuh. 

(iii) Ibnu Khuwaiz Mandad meriwayatkan dua buah riwayat daripada Imam 
Malik berhubung dengan kafir zimmi apabila mereka mempraktikkan sihir. 
Salah satunya menyatakan bahawa ia diminta bertaubat terlebih dahulu. Jika 
ia masuk Islam, tidak dihukum; tetapi jika tidak mahu masuk Islam, maka 
ia dihukum mati. Pendapat kedua-dua menyatakan bahawa dia tetap 
dihukum mati, sekalipun masuk Islam. 

(h) Sihir yang terdapat perkara kufur dan yang tidak: 
(i) Seorang penyihir itu apabila ilmu sihirnya mengandung kekufuran, maka ia 

dihukumi kafir menurut keempat orang imam dan imam-imam lainnya. 
Hal ini kerana berdasarkan kepada firman Allah SWT yang bermaksud, 
“sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka 
menasihatinya dengan berkata, “Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan 
(untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan 
mempelajarinya).” (Surah al-Baqarah, 2: 102).  

(ii) Akan tetapi Imam Malik menyatakan, “Jika kekufuran tampak pada dirinya, 
maka taubatnya tidak diterima, kerana kedudukannya sama dengan kafir 
zindiq. Jika dia bertaubat sebelum menampakkan kekufurannya, lalu ia 
datang kepada umat Islam seraya bertaubat, maka taubatnya diterima.  
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(iii) Jika sihirnya itu ia gunakan untuk membunuh orang, maka ia dihukum 
mati). Namun Imam Syafii menyatakan, “Kalau si penyihir menyatakan, 
“Aku tidak sengaja membunuh,” maka ia dihukumi sebagai orang yang 
keliru dan diharuskan membayar diat.” 
 

(10) Hukum berubat dengan menggunakan sihir: 
(a) Sa‘id bin Musayyab RA memperbolehkannya menurut apa yang dinukil oleh 

Imam Al-Bukhari (2001: 1/382). 
(b)  Amir al-Sha‘bi menyatakan, tidak mengapa menggunakan nusyrah (pengubatan 

dengan memakai jampi). Akan tetapi, al-Hasan al-Basri memakruhkannya 
berdasarkan dalil hadis (Al-Bukhari, 2001: 5765). 

(11) Cara berubat daripada sihir: 
(a) Al-Qurtubi meriwayatkan dari Wahb yang menyatakan, “Hendaknya diambil 

tujuh helai daun sidr, terus ditumbuk antara dua buah batu, lalu diperah dengan 
memakai air seraya dibacakan ayat al-Kursi padanya. Kemudian airnya 
diminumkan kepada orang yang terkena sihir sebanyak tiga tegukan, sedangkan 
sisanya dimandikan untuknya. Sesungguhnya cara ini dapat melenyapkan sihir 
yang mengenainya, dan cara ini amat baik buat lelaki yang mengubati isterinya.” 

(b) Menurut Imam Ibn al-Kathir (1999: 1/372), pengubatan yang paling mujarab 
untuk melenyapkan pengaruh sihir ialah membacakan apa yang diturunkan oleh 
Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk menghilangkan hal tersebut, iaitu membaca 
surat Mu‘awwizatain dan ditambah dengan surah al-Ikhlas sebagaimana hadis (Al-
Nasa’i, 1986). 

 
Perbahasan tentang sihir di sini dikupas dengan lengkap bagi memberi panduan yang 
mudah kepada umat Islam dan umat manusia. Semoga maklumat dan ilmu pengetahun 
ini sangat berguna kepada semua dalam menghadapi situasi ilmu sihir. 
 
Harut dan Marut 

Umat Islam dan umat manusia perlu mengetahui dan menjadikan kisah Harut dan Marut 
sebagai teladan dalam kehidupan. Kedua-dua Harut mengikut riwayat yang paling 
diterima adalah merupakan golongan malaikat (Ibn al-Kathir, 1999: 1/352) sebagai mana 
juga Iblis merupakan golongan ini sebelum dilaknat walaupun Iblis pada asalnya dicipta 
daripada api (Surah al-Baqarah, 2: 34).  
 Kes mereka berdua tidak terpakai untuk semua jenis malaikat yang bersifat taat dan 
tidak memiliki unsur nafsu. Oleh itu, tidak boleh dijadikan malaikat ini sebagai ukuran 
dengan malaikat yang lain kerana sifat mereka sudah dibezakan dengan ciri yang lain, iaitu 
selain unsur malaikat, mereka berdua juga dibekalkan dengan nafsu sebagaimana manusia 
yang lain. 
 Titik awal perbincangan ialah argumentasi para malaikat bahawa mereka adalah 
golongan yang lebih taat berbanding manusia dengan mereka banyak berzikir dan 
melakukan solat serta menyucikan Allah SWT (surah al-Baqarah, 2: 30). Sedangkan 
manusia terbukti walaupun sudah didatangkan Rasul, kitab, dan mukjizat kepada mereka 
(Ibn Jarir, 2001: 1689), mereka masih melakukan kekufuran, membunuh jiwa, memakan 
harta haram, zina, mencuri, dan minum arak (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 
1687), serta sudah banyak menumpahkan darah dan membuat kerosakan di dunia (Ibn 
Jarir, 2001: 1682) sehingga para malaikat dan gunung ganang bermohon agar azab Allah 
SWT tidak ditangguhkan untuk membinasakan manusia yang membuat kerosakan di 
dunia (Ibn Jarir, 2001: 1682; Ibn Abi Hatim, 1998: 1007). Selain itu, terdapat juga 
malaikat yang mempersenda-sendakan hakim yang tidak jujur menghukum dalam 
kalangan manusia (Ibn Jarir, 2001: 1672, 1686). 
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 Allah SWT mempertahankan kelakuan manusia dengan pernyataan bahawa manusia 
tidak sedar dengan perbuatan mereka (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 1687), 
begitu juga para malaikat tidak ada ujian (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007) dalam bentuk unsur 
nafsu dalam diri dan mereka tidak boleh dihasut oleh syaitan (Ibn Jarir, 2001: 1682). 
Sedangkan manusia menghadapi cubaan (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007) dengan dua perkara 
tersebut (Ibn Jarir, 2001: 1682). Sedang syahwat yang diberikan oleh Allah SWT kepada 
manusia pula adalah 10 jenis syahwat (Ibn Jarir, 2001: 1686). Allah SWT menegaskan 
sekiranya para malaikat menghadapi dua unsur tersebut, nescaya mereka juga melakukan 
perkara yang sama (Ibn Jarir, 2001: 1682; Ibn Abi Hatim, 1998: 1007). Selain itu, manusia 
juga ditaklifkan dengan perintah dan larangan Allah SWT (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; 
Ibn Jarir, 2001: 1687) serta tidak dapat melihat Allah SWT sepertimana para malaikat 
dapat melihat Allah SWT. 
 Para malaikat menjawab bahawa mereka tidak mungkin melakukan seperti apa yang 
dilakukan oleh manusia sekiranya mereka juga diuji dengan cara yang sama manusia diuji 
(Ibn Abi Hatim, 1998: 1007) sekalipun mereka diberikan 10 jenis syahwat sebagaimana 
manusia dan mereka akan mengadili dengan adil dalam perbicaraan antara manusia (Ibn 
Jarir, 2001: 1686). 
 Bagi membuktikan kenyataan Allah SWT ini, Allah menyuruh agar didatang dua 
malaikat yang terbaik untuk dipilih dan diberikan ujian yang sama sebagaimana manusia 
elemen manusia diuji dengan diberikan nafsu dan tugas serta tanggungjawab (Ahmad, 
2001: 6178; Ibn Jarir, 2001: 1682, 1689; Ibn Abi Hatim, 1998: 1007). Pada asalnya tiga 
malaikat dipilih, tetapi satu malaikat menarik diri (Ibn Abi Hatim, 1998: 1008). Dua 
malaikat yang dipanggil Harut dan Marut diserahkan oleh golongan malaikat untuk diuji 
seperti manusia. Malaikat ini diberikan nafsu dan syahwat (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007, 
1008; Ibn Jarir, 2001: 1689), serta nafsu yang diberikan pula adalah 10 jenis nafsu. Lalu 
kedua-dua mereka diturunkan ke dunia (Ahmad, 2001: 6178; Ibn Jarir, 2001: 1682, 1687; 
Ibn Abi Hatim, 1998: 1005, 1007) di negeri Babylon, iaitu di Daynawan (Ibn Jarir, 2001: 
1686).  
 Sebelum diturunkan kedua, mereka mengikat janji (Ibn Jarir, 2001: 1689) dengan 
menyembah Allah SWT (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 1687) dan tidak 
mensyirikkan Allah SWT, tidak boleh berzina, mencuri, meminum arak (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1005, 1007, 1008; Ibn Jarir, 2001: 1687), tidak boleh melakukan khinat (Ibn Abi 
Hatim, 1998: 1007), tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan, memakan harta yang 
haram, dan melaksanakan hukuman dengan adil (Ibn Jarir, 2001: 1686). 
 Kedua-dua Harut dan Marut diturunkan ke dunia dan bertugas sebagai hakim yang 
memutuskan hukuman terhadap perselisihan antara manusia. Pada ketika itu adalah zaman 
Nabi Idris AS. Pada asalnya kedua-dua mereka menjalankan urusan mereka dengan jaya 
dalam beberapa waktu (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 1687, 1689). 
Menurut riwayat, kedua-dua mereka turun ke dunia pada waktu pagi dan melaksanakan 
pekerjaan sebagai hakim yang menghakimi orang ramai. Manakala pada waktu petang 
mereka kembali bersama para malaikat yang lain di langit (Ibn Jarir, 2001: 1686, 1689).  
 Pada ketika itu, terdapat wanita yang sangat cantik bernama Zahrah, iaitu nama dalam 
bahasa Arab (Ibn Jarir, 2001: 1686). Di Negeri Parsi atau Nabat, dia dikenali dengan nama 
Baizakhat yang beragama Majusi (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007; Ibn Jarir, 2001: 1686), dan 
sedangkan namanya dalam bahasa Parsi sebagai Anahid (Ibn Jarir, 2001: 1686). Terdapat 
riwayat bahawa namanya ialah Mahaniyyah (Ibn Abi Hatim, 1998: 1008) dan sudah 
berkahwin. Zahrah datang kepada kedua-duanya untuk meminta peradilan antara dirinya 
dengan suaminya (Ibn Jarir, 2001: 1686). Pada asalnya, kedua-dua mereka sudah 
mengadili bahawa keputusan peradilan adalah berpihak kepada suaminya (Ibn Jarir, 2001: 
1689). Namun Kecantikannya menyebabkan kedua-dua mereka jatuh cinta pandang 
pertama dan menjadikan mereka merasa sangat berahi kepadanya dan mengingini dirinya 
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(Ahmad, 2001: 6178). Kedua-dua mereka merayu kepada Zahrah untuk memenuhi 
keinginan syahwat mereka  (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 1682, 1687). 
 Tawaran Harut dan Marut diterima tetapi diletakkan syarat agar diberikan 
kemenangan kepadanya terhadap suami dalam kes yang diadukan (Ibn Jarir, 2001: 1686, 
1689). Selepas kemenangan tersebut Zahrah menjemput mereka berdua di tempat yang 
sunyi. Ketika kedua-dua mereka hendak melempiaskan keinginan nafsu mereka, Zahrah 
berkata bahawa dia tidak akan menunaikan permintaan mereka melainkan mereka 
mengatakan ikrar yang terdapat perkataan syirik kepada Allah SWT (Ibn Jarir, 2001: 1682) 
atau menyembah berhala yang  dibawah (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005; Ibn Jarir, 2001: 
1687) atau keluar daripada agama Islam dan memeluk agama Majusi (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1007). Namun ditolak oleh kedua-dua mereka dan Zahrah pergi tanpa memenuhi 
permintaan mereka (Ibn Jarir, 2001: 1682, 1687; Ibn Abi Hatim, 1998: 1005, 1007).  
 Tidak berapa lama kemudian sekali lagi Zahrah muncul. Kedua-dua Harut dan Marut 
sekali lagi merayu untuk memenuhi keinginan syahwat mereka. Pada waktu ini permintaan 
kedua-dua mereka diletakkan syarat agar membunuh kanak-kanak yang dibawa bersama 
oleh Zahrah. Tawaran ini juga ditolak oleh kedua-dua mereka dan Zahrah sekali lagi pergi 
tanpa memenuhi permintaan mereka (Ibn Jarir, 2001: 1682; Ibn Abi Hatim, 1998: 1007).  
 Akhirnya pada waktu yang lain Zahrah menawarkan agar mereka berdua minum arak 
dan dipersetujui. Namun, apa yang berlaku ketika mereka mabuk mereka bukan sahaja 
berzina, tetapi juga membunuh kanak-kanak yang dibawah oleh Zahrah (Ahmad, 2001: 
6178) atau menurut riwayat membunuh anak tetangganya (Ibn Abi Hatim, 1998: 1008) 
agar perbuatan mereka tidak dibocorkan (Ahmad, 2001: 6178). Mengikut riwayat yang 
lain kedua-duanya ketika mabuk, mereka berzina dengan Zahrah dan membunuhnya 
kerana tidak mahu orang lain mengetahui perbuatan mereka berdua (Ibn Abi Hatim, 1998: 
1005; Ibn Jarir, 2001: 1687). Dalam riwayat yang lain, tawaran pada perjumpaan kedua 
oleh Zahrah agar mereka keluar agama dan memeluk agama Majusi serta membawa Zahrah 
bersama naik ke langit kerana Zahrah tidak mahu orang ramai dan suaminya mengetahui 
perbuatan zina mereka. Permintaan ini akhirnya diperkenankan oleh kedua-dua Harut dan 
Marut. Lalu mereka memenuhi keinginan syahwat tersebut dan membawa Zahrah naik ke 
langit bersama mereka (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007). Ketika dipertengahan jalan ke langit, 
Zahrah dirampas daripada tangan kedua-dua mereka dan disumpah menjadi Bintang 
Zuhrah. Sedangkan kedua-dua Harut dan Marut tidak dibenarkan naik lagi ke langit (Ibn 
Jarir, 2001: 1689), dipotong sayap mereka, dan akhirnya terdampar kembali ke dunia 
tanpa boleh kembali lagi naik ke langit (Ibn Abi Hatim, 1998: 1007).  
 Menurut riwayat yang lain, selepas mereka bertiga melakukan dosa, Zahrah meminta 
kedua-dua Harut dan Marut untuk mengajarkan bacaan yang membolehkannya terbang 
ke langit dan turun semula ke dunia (Ibn Jarir, 2001: 1686). Selepas diajarkan, Zahrah 
membacanya dan terbang ke langit, tetapi beliau dilupakan bacaan untuk turun yang 
menyebabkannya tidak boleh turun. Zahrah akhir disumpah menjadi bintang Zuhrah (Ibn 
Abi Hatim, 1998: 1008, 1686). 
 Menurut riwayat bahawa setelah kedua-dua Harut dan Marut hilang mabuknya 
barulah mereka merasa menyesal terhadap amalan dosa yang mereka lakukan. Mereka 
ingin naik ke langit, tetapi sudah tidak mampu untuk naik ke langit (Ibn Abi Hatim, 1998: 
1005; Ibn Jarir, 2001: 1687). Kedua-dua Harut dan Marut kemudian meminta Nabi 
yang diutus ketika itu untuk memohon keampunan Allah SWT terhadap dosa mereka (Ibn 
Abi Hatim, 1998: 1007; Ibn Jarir, 2001: 1689). Mereka riwayat lain nabi yang menjadi 
rujukan kepada kedua-dua Harut dan Marut ialah Nabi Sulaiman AS (Ibn Abi Hatim, 
1998: 1008).  
 Permohonan keampunan terhadap dosa yang dilakukan oleh kedua-dua Harut dan 
Marut menyebabkan mereka ditawarkan pengampunan dosa mereka dengan memilih sama 
ada mereka disiksa dengan siksaan di akhirat atau disiksa azab di dunia. Kedua-dua mereka 
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memilih untuk diazab di dunia (Ahmad, 2001: 6178; Ibn Jarir, 2001: 1682, 1689; Ibn 
Abi Hatim, 1998: 1008). Akhirnya, kedua-dua mereka disiksa di dunia dengan diikat 
rantai besi dan diterbalikkan kaki ke atas dan kepala ke bawah dan terdapat lubang api 
yang membakar pada bahagian atas dan bawah (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005, 1007; Ibn 
Jarir, 2001: 1687, 1689). 
 Para malaikat sendiri berasa hairan dengan kelakuan Harut dan Marut dan mereka 
menyedari bahawa ketika manusia sedang dalam keadaan tidak berapa sedar kerana cinta 
dan arak, mereka tidak takut melakukan dosa (Ibn Abi Hatim, 1998: 1005, 1008; Ibn 
Jarir, 2001: 1687). Sejak daripada peristiwa ini para malaikat yang selalu berdoa kepada 
Allah SWT buat para Mukmin di dunia (surah al-Shura, 40-42: 5) dengan mengubah doa 
mereka kepada semua makhluk yang berada di muka bumi (Surah al-Mu’min, 42: 7). 
 Sejak di siksa di dunia ini, Harut dan Marut mengajar manusia di bumi Babylon, Iraq 
tentang sihir dengan sentiasa berpesanan kepada manusia yang mempelajarinya tentang 
ajarannya boleh membawa kepada kekufuran (Ibn Jarir, 2001: 1686). Hal ini terbukti 
kewujudan mereka berdua, iaitu Harut dan Marut ini di negeri Babylon sehingga ke zaman 
Nabi Muhammad SAW yang mana seorang wanita mengadukan halnya mempelajari sihir 
daripada mereka berdua sehingga diberikan kuasa sihir. Beliau datang untuk mengadu 
halnya dan bagaimana untuk merawat kuasa yang ada pada dirinya untuk dibuang kepada 
Sayidatina ‘A’ishah RA (Ibn Abi Hatim, 1998: 1022; Ibn Jarir, 2001: 1695).  
 
Hukum Berkaitan dengan Bumi Babylon, Iraq dan Tempat yang Dilaknat 

Berdasarkan ayat, umat Islam perlu mengetahui, memahami, dan mempraktikkan hukum 
yang berkaitan dengan Bumi Babylon, Iraq dan juga tempat lain yang dilaknat, iaitu: 
 
(1) Makruh bersolat di bumi Babylon, Iraq sebagaimana Makruh bersolat di Negeri 

Thamud berdasarkan athar (Ibn Abi Hatim, 1998: 1003; Abu  Dawud, 2009: 490).  
(2) Babylon adalah salah satu daerah bawahan negeri Irak. Jarak antara Babylon sampai 

kepada laut yang ada di sebelah baratnya, iaitu yang dikenal dengan nama Auqiyanius. 
Diperkirakan 70 darjah garis lintangnya, sedangkan garis bujurnya diperkirakan 32 
darjah. 

 
Oleh itu, adalah makruh untuk berada di tempat yang dilaknat khususnya yang pernah 
disebutkan dalam al-Quran dan hadis untuk bersolat dalamnya sekiranya masih 
mempunyai waktu yang cukup. Sekiranya tidak, maka menyelesaikan solat adalah dituntut 
untuk dilakukan. 
 

RUMUSAN 

Perbincangan artikel ini dapat menyingkap keseluruhan tafsiran ayat surah al-Baqarah (2: 
99-101) dan surah al-Baqarah (2: 102-103). Berdasarkan perbincangan tafsiran tersebut, 
banyak pengajaran ayat boleh diperoleh kepada umat Islam dan umat manusia berhubung 
dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan sifat agamannya dan pengikutnya, perkara sihir 
dalam al-Quran dan tafsirannya, serta cerita berkaitan dengan Malaikat Harut dan Marut. 
Semoga perbincangan memberi manfaat kepada semua. 
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