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DASAR PEMIKIRAN

Sebelumnya penulis meminta ampun dari Allah SWT sehubungan disini penulis mencoba untuk
membuka tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai orang yahudi menjajah tanah Kanaan 
dibawah pimpinan yahudi berdasarkan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid 
(DNA)

Ada satu ayat dalam Al Quran yang bisa dijadikan dasar untuk membuka rahasia orang yahudi 
menjajah tanah Kanaan dibawah pimpinan yahudi yaitu ayat-ayat:

"Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan 
itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan 
hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya.
Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang 
lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta 
alam. (Al Baqarah : 2: 251)

Dalam usaha membuka rahasia orang yahudi menjajah tanah Kanaan dibawah pimpinan yahudi  
penulis mempergunakan alat yang dinamakan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat 
atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese orang yahudi menjajah tanah Kanaan dibawah pimpinan yahudi
sedangkan orang Kanaan dan orang palestin sudah ada di Kanaan dilihat dari sudut 
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.



DAERAH KANAAN MILIK ORANG KANAAN DAN ORANG PALESTIN DIJAJAH 
OLEH ORANG PENDATANG YAHUDI

Sekarang kita bongkar rahasia dibalik ayat: "Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut 
dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan 
kepadanya (Daud) pemerintahan... (Al Baqarah : 2: 251)  

Ternyata disini terbuka dengan jelas bahwa pimpinan orang yahudi ini adalah Daud yang akhirnya 
diangkat sebagai nabi orang Yahudi

Dimana sebelum Daud diangkat sebagai pimpinan oleh orang yahudi, orang orang yahudi yang 
sudah diharamkan untuk masuk ke daerah Kanaan ternyata menyerbu juga ke Kanaan dan 
menduduki daerah Kanaan milik orang Kanaan dan orang palestin.

PENGUSIRAN DAN PENAHANAN ORANG YAHUDI  OLEH KAISAR BABILONIA

Tidak lama setelah orang yahudi menikmati daerah jajahannya, ternyata diusir oleh Kaisar 
Babilonia, sekitar tahun 586 SM.Mereka orang orang yahudi penjajah sebelumnya, ditangkapi oleh 
Kaisar Babilonia.

Hanya setelah Cyrus, 47 tahun kemudian, menundukan Kaisar Babilonia, itu tawanan tawanan 
orang yahudi dibebaskan.

Kemudian 39 tahun kemudian Alexander Agung membebaskan daerah Kanaan dari orang orang 
yahudi melalui pembebasan dari tangan Cyrus.

INILAH AWAL BUKTI ORANG YAHUDI MENDUDUKI DAERAH KANAAN

Inilah akibat pelanggaran yang telah dilakukan orang yahudi ini "Allah berfirman: "(Jika demikian), 
maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka...” (Al Maa'idah: 5: 26) 

Walaupun telah diharamkan orang yahudi masuk ke Kanaan tetapi mereka terus melakukan 
penyerbuan. Dan yang gigih menghadapi orang orang yahudi ini adalah orang palestin. 

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat: "Mereka 
(tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud 
membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan... (Al Baqarah : 2: 251) 

Ternyata disini terbuka dengan jelas bahwa pimpinan orang yahudi ini adalah Daud yang akhirnya 
diangkat sebagai nabi orang Yahudi

Dimana sebelum Daud diangkat sebagai pimpinan oleh orang yahudi, orang orang yahudi yang 
sudah diharamkan untuk masuk ke daerah Kanaan ternyata menyerbu juga ke Kanaan dan 
menduduki daerah Kanaan milik orang Kanaan dan orang palestin.

Tidak lama setelah orang yahudi menikmati daerah jajahannya, ternyata diusir oleh Kaisar 
Babilonia, sekitar tahun 586 SM.Mereka orang orang yahudi penjajah sebelumnya, ditangkapi oleh 
Kaisar Babilonia.



Hanya setelah Cyrus, 47 tahun kemudian, menundukan Kaisar Babilonia, itu tawanan tawanan 
orang yahudi dibebaskan.

Kemudian 39 tahun kemudian Alexander Agung membebaskan daerah Kanaan dari orang orang 
yahudi melalui pembebasan dari tangan Cyrus.

Inilah akibat pelanggaran yang telah dilakukan orang yahudi ini "Allah berfirman: "(Jika demikian), 
maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka...” (Al Maa'idah: 5: 26) 

Walaupun telah diharamkan orang yahudi masuk ke Kanaan tetapi mereka terus melakukan 
penyerbuan. Dan yang gigih menghadapi orang orang yahudi ini adalah orang palestin. 
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