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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, dengan alasan apa, Nabi Muhammad 
saw hijrah, masuk Madinah, tanggal 12 Rabi'ul awwal, dilihat dari sudut photon, quark dan struktur 
molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang, dengan alasan apa, Nabi 
Muhammad saw hijrah, masuk Madinah, tanggal 12 Rabi'ul awwal, yaitu dalam ayat-ayat:

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan orang-orang yang lemah baik laki-laki, 
wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami 
dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah
kami penolong dari sisi Engkau!." (An Nisaa' : 4: 75)

"Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguh- nya mesjid 
yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu 
sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan 
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.  (At Taubah : 9: 108)

"orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam 
Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan 
melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang 
baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-
beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman 
kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 
kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Al A'raaf : 7: 157)

"Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan, (Al 'Alaq: 96: 1)

"Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (Al 'Alaq: 96: 2)

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Asy Syu'araa' : 26: 214)

"Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan 
berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (Al Hijr : 15: 94)

Dalam usaha membuka tabir kebesaran Allah SWT mengenai dengan alasan apa, Nabi Muhammad 
saw hijrah, masuk Madinah, tanggal 12 Rabi'ul awwal, penulis menggunakan dasar photon, quark 
dan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA).

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese Nabi Muhammad saw hijrah, masuk Madinah, tanggal 12 
Rabi'ul awwal karena hari kelahiran Nabi Muhammad saw, 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 

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik. 

QUARK 

Kalau kita mau mengetahui quark maka kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi 
unsur bangunan tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda 
mati. Kemudian kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti
proton. Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu 
quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon.

TANGGAL HARI KELAHIRAN, YANG MUDAH UNTUK DIINGAT OLEH MANUSIA

Nah sekarang, kita masih terus berusaha untuk memusatkan pikiran guna membongkar rahasia yang
terkandung dibalik ayat: ”...orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak 
yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya 
dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!." (An Nisaa' :
4: 75)  

Ternyata, Allah telah menggambarkan kepada manusia, bahwa ketika manusia sudah sampai 
kepuncak penderitaan dan penekanan, lahirlah doa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri 
ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong 
dari sisi Engkau!." (An Nisaa' : 4: 75) 

Nah, kejadian tersebut, adalah kejadiaan di saat-saat terakhir Nabi Muhammad saw akan 
meninggalkan Mekkah menuju ke Madinah, untuk meneruskan penyampaian perintah Allah kepada 
seluruh ummat manusia, ”...sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (Al Hijr : 15: 94) 

SEBELUM MASUK KE MADINAH, NABI MUHAMMAD SAW MEMBANGUN MASJID 
QUBA

Nah, ternyata, tergambar jelas kepada manusia sekarang, bahwa sebelum Nabi Muhammad saw 
menginjakkan kaki ke Madinah, dibuat masjid di Quba.

Dimana masjid di Quba ini, telah dideklarkan oleh Allah: ”...Sesungguh- nya mesjid yang didirikan 



atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di 
dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bersih.  (At Taubah : 9: 108)

TANGGAL LAHIR NABI MUHAMMAD SAW MENJADI TONGGAK TAHUN HIJRAH

Nah, setelah Nabi Muhammad saw selesai membangun masjid di Quba, bertepatan dengan hari 
Jumat, tanggal 12 Rabi'ul Awwal, masuk Nabi Muhammad saw ke Madinah.

Begitu sampai ke Madinah, Nabi Muhammad saw mendirikan masjid yang dinamakan Masjid  
Nabawi, masjid inilah dijadikan rumah, tempat ibadah dan peristirahatan yang terakhir Nabi 
Muhammad saw.

Ternyata, terbukalah sekarang, bahwa Nabi Muhammad saw untuk mengingatkan kepada manusia, 
bahwa untuk mengingat sesuatu yang bakal menjadi tonggak sejarah, adalah dengan mengingat 
kepada tanggal hari kelahiran.

Dan itulah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw ketika pertama kali menginjakkan kaki di 
Madinah, bertepatan dengan tanggal lahir Nabi Muhammad saw, 12 Rabi'ul Awwal.

12 RABI'UL AWWAL 1 HIJRAH, TONGGAK SEJARAH ISLAM SAMPAI DETIK 
SEKARANG INI

Nah, selanjutnya kita bongkar rahasia dibalik ayat: "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang 
menciptakan, (Al 'Alaq: 96: 1) "Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (Al 'Alaq: 96: 2)  

Ternyata, dari sejak pertama Jibril mewahyukan "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan,
(Al 'Alaq: 96: 1) "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Asy Syu'araa' : 26: 
214)  "...sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan danberpalinglah 
dari orang-orang yang musyrik. (Al Hijr : 15: 94) ”...semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah 
kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah 
kami penolong dari sisi Engkau!." (An Nisaa' : 4: 75) 

Sampai ke tonggak tanggal 12 Rabi'ul Awwal, hari kelahiran Nabi Muhammad saw, bertepatan 
dengan tahun 622 M, di Madinah, berdirilah Masjid  Nabawi, masjid yang dijadikan rumah, tempat 
ibadah, tempat kedudukan pemerintah Islam pertama di Dunia, dan peristirahatan yang terakhir 
Nabi Muhammad saw.

 KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan diatas kita sekarang bisa mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang 
terkandung dibalik ayat: ”...orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak 
yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya 
dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!." (An Nisaa' :
4: 75)  

Ternyata, Allah telah menggambarkan kepada manusia, bahwa ketika manusia sudah sampai 
kepuncak penderitaan dan penekanan, lahirlah doa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri 
ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong 
dari sisi Engkau!." (An Nisaa' : 4: 75) 

Nah, kejadian tersebut, adalah kejadiaan di saat-saat terakhir Nabi Muhammad saw akan 
meninggalkan Mekkah menuju ke Madinah, untuk meneruskan penyampaian perintah Allah kepada 



seluruh ummat manusia, ”...sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang 
diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (Al Hijr : 15: 94) 

Nah, ternyata, tergambar jelas kepada manusia sekarang, bahwa sebelum Nabi Muhammad saw 
menginjakkan kaki ke Madinah, dibuat masjid di Quba.

Dimana masjid di Quba ini, telah dideklarkan oleh Allah: ”...Sesungguh- nya mesjid yang didirikan 
atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di 
dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bersih.  (At Taubah : 9: 108)

Nah, setelah Nabi Muhammad saw selesai membangun masjid di Quba, bertepatan dengan hari 
Jumat, tanggal 12 Rabi'ul Awwal, masuk Nabi Muhammad saw ke Madinah.

Begitu sampai ke Madinah, Nabi Muhammad saw mendirikan masjid yang dinamakan Masjid  
Nabawi, masjid inilah dijadikan rumah, tempat ibadah dan peristirahatan yang terakhir Nabi 
Muhammad saw.

Ternyata, terbukalah sekarang, bahwa Nabi Muhammad saw untuk mengingatkan kepada manusia, 
bahwa untuk mengingat sesuatu yang bakal menjadi tonggak sejarah, adalah dengan mengingat 
kepada tanggal hari kelahiran.

Dan itulah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw ketika pertama kali menginjakkan kaki di 
Madinah, bertepatan dengan tanggal lahir Nabi Muhammad saw, 12 Rabi'ul Awwal.

Nah, selanjutnya kita bongkar rahasia dibalik ayat: "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang 
menciptakan, (Al 'Alaq: 96: 1) "Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (Al 'Alaq: 96: 2)  

Ternyata, dari sejak pertama Jibril mewahyukan "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan,
(Al 'Alaq: 96: 1) "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Asy Syu'araa' : 26: 
214)  "...sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan danberpalinglah 
dari orang-orang yang musyrik. (Al Hijr : 15: 94) ”...semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah 
kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah 
kami penolong dari sisi Engkau!." (An Nisaa' : 4: 75) 

Sampai ke tonggak tanggal 12 Rabi'ul Awwal, hari kelahiran Nabi Muhammad saw, bertepatan 
dengan tahun 622 M, di Madinah, berdirilah Masjid  Nabawi, masjid yang dijadikan rumah, tempat 
ibadah, tempat kedudukan pemerintah Islam pertama di Dunia, dan peristirahatan yang terakhir 
Nabi Muhammad saw.
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