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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampunan Allah SWT disini penulis mencoba untuk membuka 
tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang harut dan marut di negeri 
Babilonia dilihat dari sudut photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang harut dan marut di negeri 
Babilonia ini ditemukan dalam ayat:

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman 
(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir 
(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka 
mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di 
negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada 
seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu 
janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan 
sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu 
(ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin 
Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak 
memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang 
menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat 
jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (Al Baqarah
: 2: 102)

Dalam usaha membuka tabir kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang harut dan marut 
di negeri Babilonia penulis menggunakan dasar photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat 
atau deoxyribonucleic acid (DNA).

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese rahasia Allah tentang harut dan marut adalah rahasia manusia di
negeri Babilonia dilihat dari photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)?

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang
membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun
secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon
dan salah satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C)
dan Timin (T).

Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom
oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen 
dan 5 buah atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen,
1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 
2 buah atom nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom 



fosfor, 4 buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah 
atom karbon, 2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen.

Photon merupakan partikel dasar dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik.
Sedangkan Quark adalah juga partikel dasar yang terdapat dalam proton dua quark atas dan satu  
quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon.

SYAITAN DICIPTAKAN DARI ATOM OKSIGEN

Sekarang mari kita gali rahasia yang terkandung dalam ayat: ”...hanya syaitan-syaitan lah yang kafir 
(mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia...(Al Baqarah : 2: 102)

Siapa syaitan itu sebenarnya?

Ternyata "...syaitan-syaitan...(dan dari jenis) jin,..."(Al An'aam: 6: 112) "...Kami telah menciptakan jin 
sebelum (Adam) dari api yang sangat panas".(Al Hijr: 15: 27) dimana api yang panas itu adalah atom 
oksigen.

Karena berdasarkan struktur molekuler asam nukleat yang mengandung basa nitrogen kita bisa 
meneliti bahwa atom oksigen atau yang dinamakan zat asam adalah gas tidak berwarna, tidak 
berbau dan tidak berasa. 

Dimana oksigen bergabung dengan sebagian besar unsur-unsur lain untuk membentuk oksida. 
Oksigen ini juga adalah sangat penting untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Tetapi oksigen ini 
bisa menimbulkan api melalui cara oksidasi misalnya dengan adanya bahan yang mudah terbakar 
dan dengan adanya pergesekan. 

Oksigen sangat mudah beroksidasi dengan atom-atom yang lain misalnya hasil oksidasi antara atom
oksigen dengan atom hidrogen adalah air.

Sekarang terbongkar apa yang ada dibalik tabir "…api yang sangat panas… "(Al Hijr: 15:27) 
menggambarkan bahwa sebenarnya dibalik api yang panas itu tersembunyi unsur atom oksigen 
yang sangat mudah beroksidasi dengan bahan yang mudah terbakar dan dengan adanya pergesekan. 

Oleh sebab itu dengan adanya unsur oksigen, bahan yang mudah terbakar dan hasil pergesekan itu, 
maka timbul api yang panas. Ini yang merupakan tabir dibalik surat (Al Hijr: 15:27).

MALAIKAT HARUT DAN MALAIKAT MARUT DI NEGERI BABILONIA

 Nah sekarang kita bongkar lebih dalam lagi ayat: ”...dan apa yang diturunkan kepada dua orang 
malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut,...mereka ( syaitan-syaitan ) mempelajari dari kedua 
malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan 
isterinya...(Al Baqarah : 2: 102) 

Dimana negeri Babilonia ini terletak sekarang di Irak dan Suriah. Dimana negeri Babilonia muncul 
pada tahun 3915 yang diperintah oleh orang Amori.

Dimana malaikat  Harut dan malaikat Marut ”...tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun 
sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir..."  
(Al Baqarah : 2: 102) 



MALAIKAT ADALAH SEORANG LAKI LAKI 

Kalau kita gali apa yang ada dibalik ayat: "Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami 
jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan ia seorang laki-laki),... (Al An'aam : 6: 9) 

Ternyata tergambar dengan jelas kepada kita bahwa malaikat adalah seorang laki laki seperti kita 
manusia laki laki biasa. 

MANUSIA DICIPTAKAN DARI ATOM OKSIGEN, HIDROGEN NITROGEN DAN 
KARBON

Berdasarkan pada deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom
karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. Dimana
atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di
atmosfer. Atom-atom ini merupakan bahan baku untuk pembuatan manusia, hewan, jamur,
amuba, tumbuhan, bakteri dan arkaea.

Kita bisa mengatakan bahwa manusia dibangun hampir sepertiga dari atom karbon,
seperempat dari atom nitrogen, hampir sepersepuluh atom oksigen dan lebih dari sepertiga
atom hidrogen yang mana kesemua atom itu tersedia di sekeliling kita, didalam tanah dan di
atmosfer.

SYAITAN ADA DALAM TUBUH MANUSIA

Sekarang kita gali lebih dalam berdasarkan struktur molekuler asam nukleat tergambar dengan jelas
antara atom karbon, atom nitrogen, atom oksigen dan atom hidrogen tidak bisa dipisahkan. 
Kesemua atom tersebut adalah satu sama lain saling berinteraksi dan membentuk satu kehidupan.

Dimana "...syaitan-syaitan...(dan dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian 
yang lain..."(Al An'aam: 6:112) Dan "yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,...". (An-
Naas: 114: 5-6) 

Karena memang syaitan yang dibangun oleh atom oksigen itu setiap detik masuk kedalam paru-
paru dalam dada manusia melalui jalur pernapasan.

Jadi rahasia dibalik ayat ayat diatas itu terbongkar dimana syaitan "...syaitan-syaitan...(dan dari jenis)
jin,..."(Al An'aam: 6:112) ada dalam tubuh manusia yang setiap detik selalu membisikan dengan 
getaran energi potensialnya kepada manusia melalui puluhan miliar jaringan sel saraf otak manusia.

Nah sekarang kita terus bongkar apa yang tertulis dalam ayat-ayat: "...hanya syaitan-syaitan lah yang
kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia...mereka mempelajari dari kedua 
...orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut...yang dengan sihir itu, mereka dapat 
menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya... (Al Baqarah : 2: 102)

Ternyata yang disebut syaitan itu adalah manusia itu sendiri, manusia seperti kita sekarang ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa”...hanya syaitan-syaitan lah yang
kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia...(Al Baqarah : 2: 102)

Dimana "...syaitan-syaitan...(dan dari jenis) jin,..."(Al An'aam: 6: 112) "...Kami telah menciptakan jin 
sebelum (Adam) dari api yang sangat panas".(Al Hijr: 15: 27) dimana api yang panas itu adalah atom 



oksigen.

Berdasarkan struktur molekuler asam nukleat yang mengandung basa nitrogen kita bisa meneliti 
bahwa atom oksigen atau yang dinamakan zat asam adalah gas tidak berwarna, tidak berbau dan 
tidak berasa. 

Dimana oksigen bergabung dengan sebagian besar unsur-unsur lain untuk membentuk oksida. 
Oksigen ini juga adalah sangat penting untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Tetapi oksigen ini 
bisa menimbulkan api melalui cara oksidasi misalnya dengan adanya bahan yang mudah terbakar 
dan dengan adanya pergesekan. 

Oksigen sangat mudah beroksidasi dengan atom-atom yang lain misalnya hasil oksidasi antara atom
oksigen dengan atom hidrogen adalah air.

Sekarang terbongkar apa yang ada dibalik tabir "…api yang sangat panas… "(Al Hijr: 15:27) 
menggambarkan bahwa sebenarnya dibalik api yang panas itu tersembunyi unsur atom oksigen 
yang sangat mudah beroksidasi dengan bahan yang mudah terbakar dan dengan adanya pergesekan. 

Oleh sebab itu dengan adanya unsur oksigen, bahan yang mudah terbakar dan hasil pergesekan itu, 
maka timbul api yang panas. Ini yang merupakan tabir dibalik surat (Al Hijr: 15:27).

”...dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut,...mereka 
( syaitan-syaitan ) mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat 
menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya...(Al Baqarah : 2: 102) 

Negeri Babilonia ini terletak sekarang di Irak dan Suriah. Dimana negeri Babilonia muncul pada 
tahun 3915 yang diperintah oleh orang Amori.

Dimana malaikat  Harut dan malaikat Marut ”...tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun 
sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir..."  
(Al Baqarah : 2: 102) 

Apa yang ada dibalik ayat: "Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia 
seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan ia seorang laki-laki),... (Al An'aam : 6: 9) 

Ternyata tergambar dengan jelas kepada kita bahwa malaikat adalah seorang laki laki seperti kita 
manusia laki laki biasa. 

Berdasarkan pada deoxyribonucleic acid (DNA) manusia adalah terdiri dari 32,20 % atom
karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen. Dimana
atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen banyak tersedia di sekeliling kita dan di
atmosfer. Atom-atom ini merupakan bahan baku untuk pembuatan manusia, hewan, jamur,
amuba, tumbuhan, bakteri dan arkaea.

Kita bisa mengatakan bahwa manusia dibangun hampir sepertiga dari atom karbon,
seperempat dari atom nitrogen, hampir sepersepuluh atom oksigen dan lebih dari sepertiga
atom hidrogen yang mana kesemua atom itu tersedia di sekeliling kita, didalam tanah dan di
atmosfer.

berdasarkan struktur molekuler asam nukleat tergambar dengan jelas antara atom karbon, atom 
nitrogen, atom oksigen dan atom hidrogen tidak bisa dipisahkan. Kesemua atom tersebut adalah 
satu sama lain saling berinteraksi dan membentuk satu kehidupan.



Dimana "...syaitan-syaitan...(dan dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian 
yang lain..."(Al An'aam: 6:112) Dan "yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,...". (An-
Naas: 114: 5-6) 

Karena memang syaitan yang dibangun oleh atom oksigen itu setiap detik masuk kedalam paru-
paru dalam dada manusia melalui jalur pernapasan.

Rahasia dibalik ayat ayat diatas itu terbongkar dimana syaitan "...syaitan-syaitan...(dan dari jenis) 
jin,..."(Al An'aam: 6:112) ada dalam tubuh manusia yang setiap detik selalu membisikan dengan 
getaran energi potensialnya kepada manusia melalui puluhan miliar jaringan sel saraf otak manusia.

Juga "...hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada 
manusia...mereka mempelajari dari kedua ...orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut...yang
dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya... (Al Baqarah : 2: 
102)

Jadi yang disebut syaitan itu adalah manusia itu sendiri, manusia seperti kita sekarang ini.
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