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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARUT DAN MARUT

A. Pengertian Harut dan Marut

Harut berasal dari kata harata yang berarti mencela, mencerca, menjadi luas,

orang yang tak dapat menyimpan rahasia dan berkata keji serta yang lebar sudut

bibirnya. Sedangkan Marut berasal dari kata al-martu, yang berarti tanah lapang yang

tak bertumbuh-tumbuhan, tanah tak bertumbuh-tumbuhan serta badan yang tak

berambut.1

Ketika Al-Qur’an menyebut bahwa: “kami adalah fitnah”, maksudnya adalah

manusia diciptakan untuk dijadikan ujian, karenanya janganlah menjadikan kufur di

antara kalian. Manusia diciptakan dalam keadaan diuji, entah dengan dosa, kemudian

taubat, kembali lagi berbuat dosa lalu taubat. Ibnu al-‘Arabi mengatakan bahwa

fitnah yang dimaksudkan adalah pengetahuan (ilmu pengetahuan), ujian, harta benda,

anak-anak, kufur, perbedaan pendapat di antara manusia serta terbakarnya di api

neraka.2

Adapun kata Marut sendiri dari kata al-martu yang berarti kebahagiaan tanpa

hasil atau tanah gersang (tanah yang tidak ada tumbuh-tumbahan sama sekali)

maupun badan yang tak berambut/berbulu. Sedangkan kata Marut sendiri termasuk

nama non Arab. Kata al-Marmarit sendiri mempunyai arti bala’, musibah atau

1 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:Pustaka
Progressif, 1997), hlm. 1322 & 1499

2 Ibnu al-Mandzur, Lisan al-Arab, Beirut-Lebanon, Dar al-Hadits, t.th, hlm. 179
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bencana yang hebat. Artinya Marut adalah orang yang membawa bencana yang

besar.3

Muhammad Ali sebagaimana yang dikutip oleh Umar Hasyim menyatakan

bahwa dlamir (kata ganti) huma kepada dua masalah, yaitu pertama kepada Nabi

Sulaiman dan Jin ‘ifrit dan kedua kembali kepada malaikat Harut dan Marut.

Sedangkan huruf ma, adalah ma nafi, jadi berarti bahwa “ilmu sihir itu tidak

diturunkan kepada kedua malaikat Harut dan Marut”.4

Hal senada juga disampaikan Muhyiddin al-Darwisyi bahwa “wa ma unzila

‘ala al-malakain” adalah athaf (mengikuti) obyek “yu’allimuna’, yaitu sihir.

Sedangkan Babil adalah suatu kota lama di sebelah timur Baghdad. Adapun Harut

dan Marut merupakan badal (kata ganti) dari kata al-malakain. Lebih lanjut ia

mengatakan bahwa ayat 102 dari surat al-Baqarah merupakan bagian dari ragam

balaghah yang menunjukkan kepastian suatu ilmu, yaitu sihir serta adanya jimat-

jimat, walaupun pada akhirnya Allah menegaskan Sulaiman serta melarang

beredarnya ilmu tersebut. Artinya pada dasarnya semua ilmu adalah Allah yang

menurunkan dan boleh dilaksanakan, kecuali sihir yang sudah mendapatkan perintah

sebagai suatu ilmu yang dilarang.5

Oleh karenanya apa yang dibawa oleh kedua orang tersebut (Harut dan Marut)

adalah benar-benar sihir yang telah diajarkan kepada manusia, dimana kegunaannya

3 Fairuz Abadi, Qamus al-Muhith, Washington Amerika Serikat, Dar al-Hadits, t.th., t.h.
4 Umar Hasyim, Syetan Sebagai Tertuduh dalam Masalah Sihir, Tahayul, Pedukunan dan

Azimat, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 176.
5 Muhyiddin al-Darwisyi, I’rab al-Qur’an al-Karim wa Bayanuhu, (Suriyah: Dar al-Irsyad li

al-Syu’un al-Jami’iyah, 1994), hlm. 159-160.
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telah dibuktikan. Artinya kedatangan Nabi adalah untuk membersihkan praktek-

praktek sihir tersebut. Hal tersebut diperkuat denganpernyataan Al-Qur’an yang

mengatakan bahwa Nabi Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi yang ingkar adalah

setan (dalam hal ini sebagai kata ganti setan tersebut adalah kedua orang yang disebut

Qur’an, yaitu Harut dan Marut).

B. Kisah Harut dan Marut dalam Israiliyat

Adapun cerita israiliyat tentang kisah Harut dan Marut yang terdapat didalam

tafsir-tafsir adalah sebagai berikut:

حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا معاذ بن هشام قال، حدثني أبي، عن قتادة قال: حدثنا أبو .1
شعبة العدوي في جنازة يونس بن جبير أبي غالب، عن ابن عباس قال: إن اهللا أفرج السماء 
لمالئكته ينظرون إلى أعمال بني آدم، فلما أبصروهم يعملون الخطايا قالوا: يا رب، هؤالء بنو 

لذي خلقته بيدك، وأسجدت له مالئكتك، وعلمته أسماء كل شيء، يعملون بالخطايا! آدم ا
قال: أما إنكم لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم. قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا! قال: 
فأمروا أن يختاروا من يهبط إلى األرض، قال: فاختاروا هاروت وماروت. فاهبطا إلى األرض، 

يها من شيء، غير أن ال يشركا باهللا شيئا وال يسرقا، وال يزنيا، وال يشربا وأحل لهما ما ف
الخمر، وال يقتال النفس التي حرم اهللا إال بالحق. قال: فما استمرا حتى عرض لهما امرأة قد 
قسم لها نصف الحسن، يقال لها"بيذخت" فلما أبصراها أرادا بها زنا، فقالت: ال إال أن 

الخمر، وتقتال النفس، وتسجدا لهذا الصنم! فقاال ما كنا لنشرك باهللا تشركا باهللا، وتشربا
شيئا! فقال أحدهما لآلخر: ارجع إليها. فقالت: ال إال أن تشربا الخمر. فشربا حتى ثمال 
ودخل عليهما سائل فقتاله، فلما وقعا فيما وقع من الشر، أفرج اهللا السماء لمالئكته، 

ل: فأوحى اهللا إلى سليمان بن داود أن يخيرهما بين عذاب فقالوا: سبحانك! كنت أعلم! قا
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الدنيا وعذاب اآلخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فكبال من أكعبهما إلى أعناقهما بمثل أعناق 
6.البخت، وجعال ببابل

1. Muhammad Basysyar menceritakan kepada kami, katanya, Mu’adz bin Hisyam

menceritakan kepada kami, katanya, Abu Syu’bah al-Adawi menceritakan kepada

kami pada saat kematian Yunus bin Jabir Abi Ghallab, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Sesungguhnya Allah memperlihatkan langit kepada malaikat-Nya agar

mereka melihat kepada amalan manusia, maka ketika mereka melihat manusia

melakukan kesalahan, mereka pun berkata, “Ya Rabb, sesungguhnya keturunan

manusia yang Engkau ciptakan dengan tangan-Mu, Engkau perintahkan malaikat-

Mu untuk bersujud, dan Engkau memberitahunya nama segala sesuatu, mereka

melakukan kesalahan.” Allah berfirman, “kalau saja kalian menempati posisi

mereka, niscaya kalian akan melakukan perbuatan yang sama seperti mereka.”

Mereka berkata, “maha suci Engkau, tidak semestinya bagi kami untuk berbuat

hal itu.” Allah berfirman, “maka diperintahkan kepada mereka untuk memilih

siapa yang akan diturunkan ke Bumi.” Ia berkata, “Maka mereka memilih Harut

dan Marut, dan keduanya diturunkan ke Bumi dan dihalalkan bagi keduanya apa-

apa ada didalamnya. Hanya saja mereka dilarang untuk menyekutukan Allah

dengan sesuatu. Deminkianlah keduanya diturunkan ke Bumi, hingga pada suatu

ketika dihadapkan kepada keduanya seorang perempuan yang sangat cantik yang

bernama Bidzkhat, maka tatkala keduanya melihatnya, timbulah keinginan untuk

6 Al-Thabary, Abi Ja’far Muhammad bin Jarir. Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi al-Qur’an, Juz
I, Kairo: Darus Salam. 2008, hlm 599-601
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berzinah dengannya, namun perempuan itu berkata, “Tidak, kecuali jika kau

menyekutukan Allah, meminum Khamar, Membunuh seseorang, dan menyembah

patung ini.” Maka keduanya pun berkata, “Tidak mungkin kami menyekutukan

Allah dengan sesuatu apapun.” Maka salah satunya berkata kepada temanya,

“kembalilah kepada perempuan itu dan mintalah syarat yang lain. ”Maka

perempuan itu berkata, tidak kecuali engkau meminum khamar.” Maka keduanya

pun meminumnya hingga mabuk, lalu masuklah seorang yang meminta-minta

kepada mereka, dan keduanya pun membunuhnya. Manakala telah terjadi semua

kejahatan itu, Allah membukakan langit kepada malaikat dan mereka berkata,

“Maha suci Engkau, kami mengerti.” Kemudian Allah mewahyukan kepada

Sulaiman bin Daud untuk memberikan pilihan kepada keduanya antara siksa

dunia dan siksa akhirat, dan keduanya memilih siksa dunia, maka diikatlah kedua

mata kakinya sampai ke leher dan diikat di Babil.7

حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: وأما .2
وقد جاءتهم الرسل والكتب شأن هاروت وماروت، فإن المالئكة عجبت من ظلم بني آدم،

والبينات. فقال لهم ربهم: اختاروا منكم ملكين أنزلهما يحكمان في األرض بين بني آدم. 
فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما حين أنزلهما: عجبتما من بني آدم ومن ظلمهم 

ول، ومعصيتهم، وإنما تأتيهم الرسل والكتب من وراء وراء، وأنتما ليس بيني وبينكما رس
فافعال كذا وكذا، ودعا كذا وكذا. فأمرهما بأمر ونهاهما. ثم نزال على ذلك ليس أحد هللا أطوع 
منهما. فحكما  فعدال. فكانا يحكمان النهار بين بني آدم، فإذا أمسيا عرجا وكانا مع 

7Abu Ja’far Muhammad bin jarir Ath-thabari, jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi al-Qur’an (Tafsir
Ath-Thabari), terj. Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 310-311
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في أحسن -المالئكة، وينزالن حين يصبحان فيحكمان فيعدالن، حتى أنزلت عليهما الزهرة 
تخاصم، فقضيا عليها. فلما قامت، وجد كل واحد منهما في نفسه، فقال -مرأة صورة ا

أحدهما لصاحبه: وجدت مثل ما وجدت؟ قال: نعم. فبعثا إليها: أن ائتينا نقض لك. فلما 
: ائتينا! فأتتهما، فكشفا لها عن عورتهما، وإنما كانت -وقضيا لها-رجعت، قااللها 

كبني آدم في شهوة النساء ولذتها. فلما بلغا ذلك شهوتهما في أنفسهما، ولم يكونا
واستحاله وافتتنا، طارت الزهرة فرجعت حيث كانت. فلما أمسيا عرجا فردا ولم يؤذن لهما،

ولم تحملهما أجنحتهما، فاستغاثا برجل من بني آدم، فأتياه فقاال ادع لنا ربك! فقال: كيف 
يذكرك بخير في السماء! فوعدهما يوما، يشفع أهل األرض ألهل السماء؟ قاال سمعنا ربك 

وغدا يدعو لهما، فدعا لهما فاستجيب له، فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة. فنظر 
أحدهما إلى صاحبه فقاال نعلم أن أنواع عذاب اهللا في اآلخرة كذا وكذا في الخلد، ومع 

م أنهما معلقان في الحديد الدنيا سبع مرات مثلها. فأمرا أن ينزال ببابل، فثم عذابهما. وزع
8مطويان، يصفقان بأجنحتهما.

2. Al-Mutsanna menceritakan kepadaku, katanya Abu Hudzaifah menceritakan

kepada kami, katanya, Syibil menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih

dari Mujahid: dan perkara Harut dan Marut, bahwa malaikat meresa heran

dengan kezhaliman manusia, padahal telah datang kepada mereka para Rasul,

kitab, dan bukti-bukti, maka Allah berfirman kepada mereka, “Pilihlah dua

malaikat diantara kalian yang akan aku turunkan untuk menjadi penegak

hukum dimuka bumi dikalangan manusia.” Maka mereka memilih Harut dan

8 Al-Thabary, Abi Ja’far Muhammad bin Jarir.. Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi al-Qur’an, Juz
I, Kairo: Darus Salam, 2008, hlm, 606-607
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Marut, kemudian Allah berfirman kepada mereka: “Ketika diturunkan, kalian

akan merasa heran dari keturunan Adam dan tentang kezhaliman dan

kemaksiatanya sementara didatangkan kepada mereka Rasul dan kitab secara

berturut-turut, sementara tidak ada perantara seorang Rasul diantara Aku dan

Kamu, maka kerjakanlah ini dan itu, maka diperintahkan kepada keduanya

sebuah perintah dan dilarang dengan sebuah larangan. Kemudian keduanya

diturunkan dengan perintah itu dan tidak ada yang lebih taat kepada Allah dari

keduanya, maka keduanya menghukumi dan berbuat adil. Ketika sore

menjelang, mereka naik kembali ke langit dan bersama malaikat, kemudian

turun kembali ke bumi pada waktu pagi dan menegakan hukum yang adil.

Hingga diturunkan kepada mereka Az-Zahra yang mengadu, maka keduanya

memutuskan perkaranya. Ketika perempuan itu pergi, masing-masing dari

keduanya memiliki kesan tersendiri, maka salah satunya berkata pada

kawanya: “Apakah engkau merasakan seperti apa yang aku rasakan?” ia

menjawab, “Ya.” Maka keduanya mengutus kepada perempuan itu agar

datang kepada mereka dan akan mereka putuskan perkaranya, maka

perempuan itu mendatangi keduanya kemudian mereka membuka aurat

perempuan tersebut. Maka ketika mereka telah mencapai keinginan itu dan

menghalalkanya, dan terjerumus kepada fitnah, maka Az-Zahra pun terbang

dan kembali ke ujud semula. Maka ketika sore menjelang, keduanya kembali

naik ke langit, akan tetapi ditolak dan tidak diizinkan dan sepasang sayap
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keduanya tidak lagi berfungsi. Keduanya memohon pertolongan kepada

seorang laki-laki dari kalangan manusia dan mendatanginya, kemudian

berkata, “berdo’alah kepada Rabb mu untuk kami, maka orang itu berkata,

“bagaimana penduduk bumi memberikan syafaat kepada penduduk langit?”

keduanya berkata, “kami mendengar Rabbmu menyebutmu dengan kebaikan

dilangit. Kemudian laki-laki itu berdo’a untuk keduanya dan dikabulkan,

maka keduanya diberikan pilihan antara siksa dunia dan siksa akhirat. Mereka

berkata, “Kami mengetahui bahwa berbagai macam siksa Allah di akhirat

adalah kekal dan tujuh kali lipat dari siksa dunia.” Maka diperintahkan

keduanya untuk turun di Babil, kemudian disiksa. Dan menyangka bahwa

keduanya digantung ditiang besi hingga menggelepar dengan kedua

sayapnya.9

3. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ka’ab al-Ahbar,

As-Suddi, dan al-Kalabi: “Ketika terjadi banyak kehancuran yang dilakukan

oleh anak-anak Adam yang terjadi pada masa Nabi Idris As, maka malaikat

mencemooh mereka, sehingga Allah berfirman kepada mereka, “Jika kalian

berada pada posisi mereka, dan Aku memberikan kepada kalian apa yang Aku

berikan kepada mereka, niscaya kalian pun akan melakukan perbuatan seperti

perbuatan mereka.”

9 Ibid, hlm. 317-318
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Mereka menjawab, “Maha Suci Engkau, kami tidak akan melakukan

perbuatan yang demikian.” Allah berfirman, “Pilihlah dua malaikat dari

kalangan yang terpilih diantara kalian.”

Mereka kemudian memilih Harut dan Marut, sehingga Allah

menurunkan mereka ke Bumi. Kepada mereka Allah memberikan syahwat.

Sebelum berlalu, mereka sudah mendapatkan ujian dari seorang wanita yang

dalam bahasa Nabthiyah disebut Babdakhat, dan bahasa Persia disebut Nahil,

dan dalam bahasa Arab disebut Zuharah (luciver/verser). Wanita itu datang

meggadu kepada mereka, lalu merekapun merayunya untuk menggauliya,

akan tetapi dia menolak kecuali jika mereka mau memeluk agamanya,

meminum khamar, dan membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah.

Mereka kemudian menyanggupi permintaanya, sehinga merekapun

mengkonsumsi khomar dan meyakitinya. Perbuatan mereka itu terlihat oleh

seorang laki-laki, sehingga mereka pun membunuhnya. Wanita itu bertanya

kepada mereka tentang nama yang membuat mereka dapat terbang di angkasa.

Mereka kemudian memberitahukan nama itu, lalu dia mengucapkanya

sihingga dia dapat terbang dan terhapuslah satu planet.

Mereka telah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah

tersebut, padahal mereka belum melewati satu hari pun. Mereka kemudian

diperintahkan untuk memilih antara siksa dunia dan siksa akhirat, kemudian
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mereka memilih siksa dunia. Oleh karena itulah mereka disiksa di negeri

Babil, sebuah kawasan yang ada di bumi.10

Beberapa pendapat ulama’ tentang kisah Harut dan Marut dalam Israiliyat

adalah sebagai berikut sebagaimana yang dikutip oleh Umar Hasyim11, yaitu:

1. Imam Baidlawi, ia berpendapat bahwa cecrita Harut dan Marut ini bersumber dari

cerita-cerita Yahudi atau Israiliyat. Padahal menurut sabda Nabi Muhammad

Saw, bahwa bila kita mendengar cerita-cerita Israiliyat, janganlah kita percaya

atau menolak. Karena cerita itu dahulu tidak berdasar dari wahyu Tuhan kepada

Nabi Musa atau kepada Nabi Isa, tetapi hanyalah cerita dari pendeta jaman Nabi

Musa dan Nabi Isa saja.

2. Imam Abu Su’ud, ia mengatakan bahwa cerita Harut Marut itu tidak dapat

dibenarkan sama sekali, cerita palsu dan sebangsa dongeng saja.

3. Imam Qadli ‘Iyadl, ia mengatakan bahwa cerita Harut Marut ini tidak ada

keterangan hadits atau sabda Nabi Muhammad, walaupun satu hadits palsu-pun

tidak ada. Apalagi yang menceritakan tentang wanita Persi itu, tidak ada

walaupun satu hadits yang dla’if sekalipun.

4. Imam Razi, ia mengatakan bahwa wanita Persi juga tidak ada keterangan sama

sekali. Pada umumnya para ulama’ tidak setuju akan adanya cerita Harut Marut

yang disiksa karena keduanya berbuat salah. Hal ini tidaklah benar.

10Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an (Tafsir al-Qurthubi), terj, jilid 1(Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), hlm. 120-122

11 Umar Hasyim, op.cit., hlm. 175-176


