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BAB III

PENAFSIRAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 102

A. Latar belakang Turunnya Ayat (Asbabun Nuzul)

Analisis asbabun nuzul merupakan sebuah analisis yang memperhatikan pada

hal ihwal kondisi, suasana, keadaan, atau kejadian dimana Al-Qur’an diturunkan.

Oleh sebab itu, memahami asbabun nuzul, sama halnya dengan memahami konteks

diturunkanya ayat. Pemahaman terhadap konteks ini akan mempermudah para

penafsir untuk memberikan inflikasi pemaknaan sesuai dengan kondisi yang sesuai

dengan tempat dan saat penafsir hidup.1

Asbabun nuzul, ditinjau dari aspek bentuk kejadianya, dapat berupa peristiwa

dan pertanyaan. Dari sisi peristiwa, asbabun nuzul ada yang disebabkan pertengkaran,

kesalahan yang serius, dan keinginan. Sedangkan dari pertanyaan yang diajukan

kepada Nabi selaku pembawa wahyu, ada yang berupa pertanyaan masa lalu, masa

Nabi dan masa yang akan datang.2

Menurut sebagian ulama, ada beberapa manafaat mengetahui asbabun nuzul.

Ibnu al-Dahaq menyatakan bahwa mengetahui asbabun nuzul ayat merupakan metode

yang utama dalam memahami pesan yang terkandung dalam Al-Qur’an. Sementara

menurut Ibnu Taimiyah, mengetahui asbabun nuzul akan membantu dalam

1 Nurckhlish Madjid, Konsep Asbabun Nuzul : Relevansi bagi Pandangan Sejarah, (Jakarta:
Paramadina, 1995), hlm. 25

2 MF. Zenrif, Sintetis Paradigma Studi al-Qur’an, (UIN-Malang Press, 2008), hlm. 210
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memahami ayat Al-Qur’an, karena mengetahui sebab berarti juga mengetahui

musabab.3

Al-Qur’an menyebut kata Harut dan Marut hanya pada satu tempat, yaitu pada

surat al-Baqarah: 102:



























4

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa
kerajaan sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa sulaiman itu
mengerjakan sihir), padahal sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir),
hanya setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir), mereka mengajarkan
sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri
Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu
kepada seorang pun sebelum mengatakan : “Sesungguhnya kami hanya
cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari

3 Abu Anwar, Ulumul Qur’an, (AMZAH, 2002), hlm. 35

4 Ibid
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dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan
antara seorang (suami dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak
memberikan mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan
ijin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat
kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah
meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir
itu, tiadalah baginya keuntungan diakhirat, dan amat jahatlah perbuatan
mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (Q.S. al-
Baqarah : 102)”.

Ayat tersebut turun berkaitan dengan pertanyaan orang-orang Yahudi yang

menuduh Nabi Muhammad yang mencampur-baurkan antara yang hak dan yang batil

yaitu menerangkan Nabi Sulaiman digolongkan sebagai Nabi dimana anggapan

mereka bahwa Sulaiman seorang ahli sihir yang mengendarai angin. Maka Allah

menurunkan ayat 102 Surat al-Baqarah yang menegaskan bahwa kaum Yahudi lebih

mempercayai syaitan dari pada iman kepada Allah.5

Adapun asbabul nuzul yang lain berkaitan dengan ayat tersebut dimana kaum

Yahudi bertanya kepada Nabi SAW. tentang beberapa hal dalam Taurat . Semua

pertanyaan mengenai isi Taurat, dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat. Ketika

itu mereka menganggap bahwa ayat tersebut dirasakan sebagai bantahan terhadap

mereka. Diantara masalah yang ditanyakan kepada Nabi SAW. ialah tentang sihir dan

mereka berbantah-bantahan dengan Rasulullah tentang masalah tersebut.6

Kaum Yahudi didalam upaya memojokkan posisi Nabi, mereka menciptakan

gerakan yang menghalangi agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mereka

5 Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan, M.D. Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya ayat-
ayat al-Qur’an, (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 27

6 Abdurrahman al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Dur al-Mantsur fi Tafsir al-Ma’tsur,
Dar al-Fikr, Beirut, t.th., hlm. 234
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meminta pertolongan kepada setan dan jin untuk melakukan sihir, jampi-jampi dan

klenik yang mereka nisbatkan kepada Nabi Sulaiman. Mereka menduga bahwa

kerajaan Nabi Sulaiman dibangun berdasarkan hal-hal tersebut.

Kebatilan-kebatilan yang mereka lakukan ini digunakan untuk mengelabuhi

kaum muslimin, sehingga ada sebagian mereka yang percaya dan menolak tuduhan-

tuduhan yang mengkafirkan mereka.

Al-Qur’an menyajikan cerita ini agar dijadikan sebagai peringatan bagi umat

Islam. Disamping itu juga merupakan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh

budak-budak nafsu terhadap diri Nabi Sulaiman. Mereka justru menggunakn sihir

yang dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman sebagai alasan untuk tidak mengamalkan

agama dan hukum-hukumnya. Dan karenanya, tidaklah mengherankan jika mereka

tidak mau menggunakan petunjuk Nabi Muhammmad SAW. yang telah diberikan

didalam kitab mereka. Maka Allah menurunkan ayat 101 dan 102.7

As-Suyuti menambahkan ayat tersebut dilatar belakangi dengan tuduhan

orang-orang Yahudi dan munafik yang menyatakan bahwa Sulaiman adalah penyihir,

yaitu pasca meninggalnya Sulaiman, di mana tentara setan telah menanam ilmu sihir

di bawah tempat singgasananya. Akhirnya setelah Sulaiman wafat, setan tersebut

membongkar timbunan ilmu sihir tersebut dan memproklamirkan bahwa kerajaan

yang diperoleh Sulaiman tidak lain hanyalah sihir belaka. Akhirnya setan tersebut

mengajarkan ilmu tersebut kepada Bani Israil. Oleh karenanya dengan turunnya ayat

7 Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: CV. Toha Putra,
1992), hlm.327-328
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tersebut jati diri Sulaiman telah terrehabilitasi atas tuduhan bahwa dirinya sebagai

tukang sihir.8

Al-Razy sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Bayumi menyatakan

bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah :

a. Pada zaman itu sihir sudah tersebar dengan luas serta menimbulkan hal-hal yang

aneh, para ahli sihir itu mendakwakan kenabian dan menantang manusia

dengannya. Oleh karena itu Allah mengutus dua malaikat tersebut untuk

mengajarkan ilmu-ilmu sihir kepada manusia sehingga mereka dapat melawan

para ahli sihir yang mengaku sebagai nabi pendusta tersebut. Hal inilah yang

merupakan tujuan mengapa kedua malaikat tersebut diturunkan ke dunia ini.

b. Pengetahuan akan perbedaan antara sihir dengan mukjizat adalah tergantung

dengan pengetahuan akan akibat mukjizat dan hakekat sihir. Pada masa dahulu

orang-orang tidak tahu dengan hakekat sihir, hal ini tentu akan menyebabkan

mereka tidak dapat mengetahui hakekat mukjizat. Oleh karena itu Allah mengutus

dua malaikat untuk menerangkan hakekat sihir dengan tujuan tersebut.9

Ini artinya ayat di atas yang berkaitan dengan orang Yahudi serta orang

munafik yang menyatakan keingkarannya atas kenabian Sulaiman, akhirnya Allah

menolak alibi yang disampaikan orang-orang Yahudi serta orang Munafik dengan

menurunkan ayat tersebut. Hal tersebut berawal dari berkataan para pendeta Yahudi

8 Imam Muhammad Nawawi al-Jawi, Murah Labid Tafsir al-Nawawi, Dar Ihya’ al-Kutub al-
‘Arabiyah, Indonesia, t.th., hlm. 27

9 Fakhruddin al-Razy, Tafsir al-Kabir, Jilid III., (Beirut: Dar el-Fikr, 2005), hlm. 300
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yang menyatakan bahwa Sulaiman ibn Dawud bukanlah Nabi, demi Allah dia adalah

seorang penyihir. Inilah yang melatar belakangi ayat tersebut.

Dalam menjelaskan ayat 102 surah al-Baqarah ini penulis akan mengambil

penafsiran dari dua kelompok mufassir yaitu Mufassir klasik dan Mufassir

temporer10.

B. Penafsiran Mufassir Klasik

Dari kelompok mufassir klasik penulis hanya mengambil penafsiran dari ath-

Thabari dan al-Qurthubi yang penulis anggap dapat mewakili para mufasir klasik.

1. Ath-Thabari

Ath-Thabari yang nama lengkapnya Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

(224 – 310 H) merupakan salah seorang mufassir klasik yang terkenal dengan

kitab tafsirnya Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi al-Qran dikenal juga dengan tafsir

ath-Thabari. Dalam menafsirkan ayat 102 surah al-Baqarah dapat penulis jelaskan

sebagai berikut:

Menurut Ath-Thabari, firman All:ah:





10 Harun Nasution mengelompokan periode klasik adalah periode sebelum tahun 1800 M.
Sedangkan periode kontemporer dikategorikan sebagai periode setelah tahun 1800 M. Ahmad Fauzi,
Shafwah At Tafasir; Studi Analisis Metodologi Penafsiran Al-Qur’an karya Ash Shobuni, (Jakarta:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 6
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“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa
kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu
mengajarkan sihir).”

Menurut beliau ayat ini menjelaskan tentang sekelompok pendeta dan para

ulama kaum Yahudi mengingkari kitab Allah yang diturunkan kepada Musa tidak

mau membenarkan apa yang mereka ketahui dalam kitab itu, seakan-akan mereka

tidak mengetahuinya,  padahal mereka menyadari bahwa kitab itu diturunkan

kepada Nabi-Nya, dan mengingkari perjanjian dengan  Allah tentang kewajiban

mengamalkan apa yang terkandung didalamnya, mereka lebih mengutamakan dan

mengikuti sihir yang dibaca oleh syetan pada masa kerajaan Sulaiman bin Daud.11

Selanjutnya Firman Allah:





“Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syetan-
syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir
kepada manusia.”

Maksudnya adalah, bahwa orang-orang  yang Allah nisbatkan kepadanya

bahwasanya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syetan pada masa

kerajaan Sulaiman dari sihir dan kekafiran dari golongan Yahudi, mereka

menisbatkan apa yang Allah nisbatkan kepada syetan dari hal itu kepada

Sulaiman, dan mereka menyangka bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatanya

dan periwayatannya, dan bahwasanya dia meperbudak golongan jin, manusia, dan

11 Abu Ja’far Muhammad bin jarir Ath-thabari, Op cit, hlm. 285-286
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syetan dengan sihir tersebut, dan orang-orang yang bodoh dengan apa yang Allah

perintahkan dan larang mereka menganggap baik dengan melakukan perbuatan

yang Allah haramkan kepada mereka dari sihir diri mereka, dan bagi orang-orang

yang tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang Allah turunkan dari Taurat,

mereka berlepas diri dengan menisbatkan sihir tersebut dari Sulaiman dan untuk

Sulaiman.12

Lebih lanjut beliau menjelskan pula ayat berikutnya:





“Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut
dan Marut.”

Ayat ini difahaminya, bahwa orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan

syetan pada masa kerajaan Sulaiman , bukan apa yang dituurunkan kepada kedua

malaikat.,Setanlah sebenarnya yang mengajarkan sihir kepada Harut dan Marut di

Babil, Dengan demikian jelaslah bahwa dua malaikat yang diturunkan itu adalah

Jibril dan Mikail,tidak seperti yang disangka oleh Yahudi orang yang mengira dua

orang malaikat itu yang mengajarkan sihir kepada Sulaiman. Dengan demikian

jelaslah bahwa  Allah menyangkal pendapat mereka dan memberi tahu kepda

Nabi-Nya Muhammad Saw, bahwa Jibril dan Mikail sama sekali tidak

menurunkan sihir, dan membebaskan Sulaiman dari sihir, serta memberitahukan

kepada mereka bahwa sihir itu adalah perbuatan syetan dan dia mengajarkan

12 Ibid, hlm, 294-295
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kepada manusia di Babil dan yang mengajarkan kepada mereka adalah dua orang

laki-laki yang satu bernama Harut dan yang satunya lagi bernama Marut.13

Lebih lanjut Ath-Thabari berpendapat bahwa ما dalam firman Allah أنزلوما

الملكینعلى memiliki arti dan tidak bermakna pengingkaran. Jika ما bermakna

pengingkaran, berarti menafikan penurunanya kepada kedua malaikat tersebut,

sedangkan dua nama yang setelahnya (yakni Harut dan Marut), tidak bisa menjadi

ganti, atau sebagai ganti kata manusia dalam ayat: الّسحرالنّاسیعلمون karena jika

dijadikan sebagai ganti dari الملكین maka akan rusak firman Allah: أحدمنومایعلّمان

تكفرفالفتنةنحنماإنّ یقوالحتّى karena jika keduanya bukan orang yang mengetahui

tentang apa yang bisa memisahkan antara suami dan istri, maka apa yang akan

dipelajari dari keduanya oleh orang-orang yang hendak memisahkan antara suami

dengan istrinya?.

Jika ما dalam ayat: الملكینعلىأنزلوما memiliki arti pengingkaran dan sebagai

sambungan dari firman-Nya سلیمنكفروما , maka berarti bahwa  Allah telah

menafikan bahwa Sulaiman  seorang pelaku, atau yang belajar dan mengajarkan

sihir .

Maka jelas arti ما dalam firman Allah adalah berarti dan bahwa Harut dan

Marut keduanya merupakan kata penjelas dari dua malaikat. Oleh karena itu pada

akhir nama mereka dibaca fathah, karena kedudukan keduanya adalah kasrah

13 Ibid, hlm, 302-303
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kembali kepada dua malaikat, akan tetapi karena keduanya tidak sesuai maka

akhir nama keduanya dibaca fathah.14

Selanjutnya al-Thabari menjelaskan Firman Allah:







“Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum
mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu
janganlah kamu kafir.”

Menurut al-Thabari, yang dimksud  ayat tersebut kedua malaikat itu tidak

mengajarkan kepada manusia apa yang diturunkan kepadanya yaitu memisahkan

antara suami dan istri sehingga keduanya mengatakan: sesungguhnya kami adalah

cobaan dan fitnah bagi keturunan Adam, maka janganlah kamu kafir kepada

Tuhanmu.15

Firman Allah:







“Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir
itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan (istrinya).”

Menurut Al-Thabari bahwa yang dimaksud  firman Allah فیتعلّمون منھما adalah

orang yang belajar dari kedua malaikat mengenai apa yang diturunkan kepada

14 Ibid, hlm, 309

15 Ibid, hlm, 324
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keduanya, dan bukan merupakan jawaban dari firman Allah أحدمنیعلّمانوما ,  oleh

karena itu ayat ini bermaka “ tidaklah mereka mengajarkan kepada seseorang

hingga mereka mengatakan: “Kami adalah cobaan, maka mereka enggan

menerima nasihat itu dan belajar dari keduanya sesuatu yang dapat memisahkan

antara suami istri.”16

Selanjutnya dijelaskan pua Firman Allah:





“Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada
seorang pun kecuali dengan izin Allah.”

Menurut Thabari yang dimaksud dari potongan ayat tersebut  adalah orang-orang

yang belajar dari Harut dan Marut tentang sihir yang dapat memisahkan antara

suami dan istrinya itu tidak memberi mudharat bagi manusia,  kecuali yang telah

Allah kehendaki.17

Sedangakan penggalan ayat berikut ini yakni Firman Allah:





“Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya  dan
tidak memberi manfaat.”

Menurut  beliau adalah manusia yang belajar dari kedua malaikat tersebut tentang

tentang apa saja yang diturunkan kepadanya berupa kalimat-kalimat yang dapat

16 Ibid, hlm, 326

17 Ibid, hlm, 329
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memisahkan antara suami dan istri, kalamat-kalimat tersebut ini berbentuk sihir

yang dapat membahayakan agama mereka dan tidak memberi manfaat sedikitpun,

bahkan diduniapunia mereka mendapatkan akibat dari perbuatanya. Demikian

pula dengan Firman Allah:





“Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang
menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di
akhirat.”

Menurut al-Thabari ayat ini menjelaskan tentanag segolongan manusia yang

ketika diutus kepada mereka utusan Allah yang membenarkan tentang apa yang

ada pada mereka, namun mereka tidak mau menerimanya bahkan malah

mengaggapnya bagai angin lalu seakan-akan mereka tidak mengetahuinya, apai

mengamalkannya. Oleh sebab itu orang yang seperti ini yang pantas bagimereka

adalah neraka sebagai tempet tinggalnya.18

Berikut ini  penggalan firman Allah:





“dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau
mereka mengetahui.”

18 Ibid, hlm, 330-331
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Pada ayat ini ath-Thabari menjelaskan betapa jeleknya perbuatan seseora akibat

dari perbuatan mereka yang mempelajari serta mengamalkan sihir, namun

sayangnya mereka tidak menyadarinya.19

2. Al-Qurthubi

Berkenaan dengan ayat di atas yakni firman Allah ayat 102 surah al-Baqarah

penulis akan kemukakan pula  penafsiran al-Qurthubi yang juga merupakan

seorang mufassir klasik, diantaranya:

Firman Allah:





“dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa
kerajaan sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu
mengerjakan sihir).”

Penggalan ayat ini menurut al-Qurthubi, merupakan pemberitahuan dari Allah

Ta’ala tentang segolongan orang yang tidak mau menerima  kitab Allah, bahkan

sebaliknya mereka malah lebih suka mempelajari sihir. Mereka adalah orang-

orang Yahudi.20 Setiap orang yang mengikuti sesuatu sekaligus menjadikan

sesuatu itu berada dihadapanya, maka sesugguhnya dia telah mengutamakan

sesuatu itu atas selainya.21 Mereka mengikuti dan membaca apa yang direkayasa

oleh syetan pada masa kerajaan Sulaiman. Sedangkan penggalan ayat berikut ini

19 Ibid, hlm, 335

20 Al-Qurthubi, op cit, hlm. 99-100

21 Ibid, Hlm. 101
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سلیمنكفروما menurut al-Qurthubi, merupakan pembebasan Sulaiman terhadap

aktifitas sihir yang dituduhkan kepadanya. Dalam ayat ini tidak ditemukan adanya

seseorang yang menisbatkan Sulaiman kepada kekafiran. Ada juga orang-orang

Yahudi yang menisbatkanya kepada (praktik) sihir. Oleh karena praktek sihir

merupakan sebuah kekafiran, maka hal itu sama saja degan menisbatkan

Sulaiman kepada kekafiran.

Lebih lanjut beliau menjelaskan potongan ayat ولكّن الّشیطین كفروا “Hanya

syetan-syetan itulah yang kafir.” Allah menetapkan kekufuran kepada mereka

karena mempelajari sihir.22

Berkenaan dengan Firman Allah:



“Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat.”

Menurut beliau  penggalan ayat ini merupakan bantahan Allah terhadap tuduhan

orang-orang yahudi yang mengatakan bahwa Allah memberikan sihir kepada

malaikat Jibril dan Mika’il.  Beliau juga mengatakan bahwa Harut dan Marut

merupakan kata pengganti dari syetan-syetan yang terdapat pada penggalan ayat

كفرواالّشیطینولكنّ  “Hanya syetan-syetan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).”

Inilah penakwilan yang paling utama dan pendapat yang paling shahih untuk ayat

ini.23

22 Ibid, hlm. 102

23Ibid, hlm. 118
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Sedangkan mengenai kata ببابل (negeri Babil), adalah sebuah negeri dimuka

Bumi. Tapi menurut satu pendapat, ia adalah Irak dan kawasan sekitarnya.

Qatadah berkata: “Babil adalah sebuah wilayah dari Nashibi’in sampai Ra’s

Al Ain.” Akan tetapi  sekelompok orang berkata, “Babil (itu terletak) di Maghrib

(Maroko, sekarang).” Namun Ibnu Atiyah berkata, “Pendapat sekelompok orang

ini lemah.24

Firman Allah







”sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum
mengatakan sesungghnya kami hanyalah cobaan (bagimu), sebab itu
janganlah kamu kafir.”

Beliau menjelaskan mengenai ayat تكفرفال “Sebab itu janganlah kamu kafir.”

Yaitu dengan maksud janganlah mengajarkan sihir, atau janganlah engkau

menggunakan sihir.”

Sedangkan mengenai ayat selanjutnya: 


“Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu.”

Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi mempelajari sihir dari kedua malaikat

tersebut yaitu Harut dan Marut. Sedangkan kalimat یعلّمانوما "Sedang keduanya

24Ibid, hlm. 124
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tidak mengajarkan (sesuatu)." Maka yang dimaksud adalah aktif dalam

mengajarkan sihir.

Selanjutnya mengenai ayat :





“Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada
seorang pun, kecuali dengan izin Allah.”

Maksudnya adalah Sihir itu tidak akan bisa memberi mudharat tampa adanya

kehendak dari Allah, bukan dengan perintah-Nya. Sebab Allah tidak pernah

memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji dan merusak makhluk.25

Firman Allah Ta’ala:



“Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya.”

Menurut beliau maksud dari ayat tersebut adalah orang yang mempelajari sihir

akan mendapat balasannya di akhirat kelak, meskipun mereka mendapat sedikit

kemamfaatan di dunia.

Selanjutnya Al-Qurthubi menjelaskan firman Allah:





“Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang
menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah keuntungan baginya di
akhirat,”

25 Ibid, hlm. 130
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Menurut beliau  dalam ayat ini Allah memberitahukan, bahwa mereka telah

mengetahui tidak akan mendapatkan keberuntungan diakhirat.

Sedangkan firman Allah:





“Dan amat jahatah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir,
kalau mereka mengetahui,”

Maksudnya adalah bahwa kelompok yang tidak akan mendapatkan

keberuntungan di akhirat adalah syetan-syetan, sedangkan orang yang menjual

diri mereka adalah manusia yang tidak mengetahui.26

C. Penafsiran Mufassir Kontemporer

Dari sejumlah mufassir kontemporer yang telah menulis kitab tafsir, dalam

masalah ini  penulis hanya akan mengemukakan dua pendapat mufassir saja yaitu

Hamka dengan kitab tafsirnya Tafsir al-Azhar dan Wahbah az zuhaili dengan kitab

tafsirnya Tafsir al-Munir .

1. Prof.  HAMKA

26 Ibid, hlm. 128-132
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Menurut Hamka, friman Allah ayat 102 surah al-Baqarah yang artinya “Dan

mereka megikuti apa yang diceritakan oleh syetan-syetan tentang kerajaan

Sulaiman, padahal tidaklah kafir Sulaiman, akan tetapi syetan-syetan itulah yak

kafir.” Adalah menjelaskan bahwa syetan-syetan yang terdapat pada ayat tersebut

bukan saja iblis halus, akan tetapi manusia yang mempunyai prilaku kasar dan

membuat berbagai macam dusta, terutama terhadap kesucian Nabi Allah. Mereka

yang seperti itulah yang syetan dan mereka itulah yang kafir.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi telah menuduh

Nabi Sulaiman kafir, akan tetapi sebenarnya merekalah yang kafir,yang mnejadi

syaitan-syaitan  yang mengajarkan sihir kepada orang-orang yang ada di Babil,

dan mengatakan pula bahwa sihir itu adalah pusaka dari Nabi Sulaiman.

Sedangkan mengenai dua malaikat yang ada di Babil yakni Harut dan Marut,

beliau berpendapat bahwa mereka adalah dua orang manusia. Beliau lebih

cendrung kepada Qira’at Ibnu Abbas dan Abu Aswad, yaitu Malikaini, yang

berarti dua orang raja.

Berikutnya beliau menjelaskan bahwa ada dua orang yang dipandang orang

sebagai orang shalih di negeri Babil itu, namanya  Harut dan Marut, sehingga

lantaran terkenal shalihnya, mereka disebut sebagai malaikat. Berbagai macam

ilmu yang mereka ajarkan, akan tetapi siapa yang hendak belajar diberinya

nasehat terlebih dahulu, supaya jangan dipergunakan kepada yang buruk. Yang

belajar itu berjanji dihadapan keduanya tidak akan mempergunakan kepada hal
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yang buruk, akan tetapi setelah mereka keluar dari tempat gurunya itu, mereka

mempergunakan sihirnya kepada hal yang buruk, sehingga dapat menceraikan

suami dengan istrinya.27

Dari penjelasn di atas dapat diketahui bahwa orang-orang Yahudi ikut

menuduh Nabi Sulaiman telah kafir, dan menuduh beliau mempergunakan  sihir.

Akan tetapi yang dapat terpengaruh oleh sihir hanyalah orang yang lemah

jiwanya, atau yang percaya bahwa ada lagi sesuatu yang memberi mudharat diluar

kehendak Allah.28

2. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili

Menurut Wahbah al-Zuhaili ayat 102 surat al-Baqarah  adalah menjelaskan

tentang kaum Yahudi pada masa kerajaan Sulaiman yang tidak mau menerima

kitab Allah, bahkan sebaliknya  mereka mengikuti para Pendeta mereka yang

telah meninggalkan Taurat dan mengikuti sihir  yang diajarkan syetan-syetan

yang  mencuri berita dari langit kemudian menambah berita itu dengan

kedustaan-kedustaan lalu disampaikan dan diajarkannya pada dukun yang lantas

mengajarkannya kepada orang lain.

Al-Zuhaili menjelaskan bahwa mereka telah menuduh Nabi Sulaiman

mengajarkan ilmu suhir, dan mengatakan “ini adalah ilmu Sulaiman dan kerajaan

27 Hamka, Tafsir al-Azhar, jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional 2007), hlm. 252-253

28 Ibid, hlm. 255-256
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Sulaiman didirikaan dengan sihir .” Maka Allah membantah tuduhan ini dan

menyatakan bahwa Sulaiman tidak melakukan hal tersebut dan Sulaiman tidak

mengerjakan sihir, tetapi syetanlah yang kafir karena mengikuti sihir dan

mengajarkan kepada manusia dengan tujuan mendatangkan mudharat dan

menyesatkan..

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa mereka mengajarkan sihir kepada

orang-orang di Babilonia, termaksud kepada Harut dan Marut,yaitu manusia yang

taat, dan orang-orang menyebut mereka malaikat karena keserupaan watak/sikap

mereka dengan malaikat. Menurut  Al-Zuhaili yang dimaksud dengan kata

Malikaini, pada ayat tersebut berarti dua orang raja.29

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dua malaikat ini yakni Harut dan

Marut mengajari manusia sihir dengan teknik  yang berbeda dengan apa yang

biasa diajarkan oleh syetan pada masa itu, ini dilakukannya agar mereka dapat

membedakan antara sihir dan mukjizat serta mereka tahu bahwa tukang sihir yang

mengaku dirinya sebagai Nabi, sebenarnya mereka adalah ahli sihir, bukan Nabi.

Dan  kedua orang tersebut  yakni Harut dan Marut mempelajari sihir melalui

ilham, tanpa ada guru yang mengajarinya, dan inilah yang dimaksud  dengan al-

inzal yakni penurunan yang disebutkan dalam ayat 102. Apa yang diturunkan

kepada mereka adalah sejenis sihir, tetapi bukan sihir itu sendiri.

29 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, terj, jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 196
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Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa kedua malaikat tersebut dalam

mengajarkan sihir selalu memberi peringatan terlebih dahulu dan yang diucapkan

adalah: “Kami hanyalah cobaan dan ujian dari Allah SWT. Maka janganlah kau

mengerjakan sihir dan janganlah meyakini bahwa ia dapat memberi pengaruh.

Jika tidak, kamu menjadi kafir. Tetapi jika kamu mempelajarinya untuk

mengajarkanya saja tanpa meyakini hakikatnya dan tidak memercayai bahwa ia

dapat memberi pengaruh, maka tidak ada bahayanya.”

Ramai orang-orang mempelajari dari dua orang ini apa yang telah

mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami dan istrinya, atau apa yang

tergolong penyamaran (kamuflase) seperti: tipu daya, tiupan pada simpul tali,

efek nafas dan sarana lainya yang biasanya menimbulkan perceraian.

Sihir, melalui tabiatnya atau dengan potensi dirinya sendiri sebenarnya tidak

dapat memberi efek. Tidak akan terjadi mudharat darinya kecuali atas kehendak

Allah. Sihir tidak lebih sekedar sebab lahiriah semata. Apabila seseorang

mengalami mudharat akibat suatu perbuatan tukang sihir, hal itu terjadi atas izin

Allah Ta’ala. Dengan demikian, sihir tidak lebih dari sekedar sarana atau sebab

yang ada kalanya bisa memberi mudharat, apabila Allah menghendaki. Jadi Allah

lah yang mengadakan akibat ketika terjadi sebabnya.

Siapapun yang mempelajari sihir dan mengajarkannya, berarti ia mempelajari

suatu yang memberi mudharat pada dirinya dan tidak bermanfaat, sebab sihir

adalah sarana untuk mendatangkan mudharat kepad orang lain, juga karena ia
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bermaksud jahat sehingga orang lain pun membencinya. Allah akan

menghukumnya di akhirat karena ia mendatangkan mudharat kepda orang lain

dan merusak maslahat. Setiap orang akan dibalas setimpal dengan perbuatanya.

Kaum Yahudi sudah tahu bahwa barang siapa meninggalkan kitab Allah,

mengabaikan pokok-pokok agama dan hukum-hukum syariat yang mengantarkan

kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menukarnya dengan buku-buku sihir,

maka di akhirat kelak dia tidak mendapat apa-apa selain azab yang pedih, sebab

dia telah melanggar hukum Taurat yang melarang mempelajari sihir dan

menetapkan hukuman orang yang mengikuti jin dan syetan serta dukun seperti

hukuman bagi penyembah berhala.

Sekiranya mereka  (kaum Yahudi) itu benar-benar beriman kepada Taurat

yang didalamnya terdapat berita kedatangan Nabi akhir zaman, beriman kepada

Nabi Muhammad SAW, dan kepada Al-Qur’an, meninggalkan buku-buku sihir

dan sulap, serta bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-

Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, niscaya mereka akan medapatkan

pahala yang besar dari Allah sebagai ganjaran atas amal-amal shalih mereka; dan

itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui dengan pengetahuan

yang benar. Akan tetapi sebenarnya mereka tidak punya pengetahuan yang hakiki.

Mereka hanya punya prasangka dan bertaklid buta.30

30 Ibid, hlm. 197-198


