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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah ada apa dengan darah, sehingga Allah mengharamkan makan 
darah, terlebih dahulu penulis memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk 
membuka tabir yang menutupi rahasia tentang ada apa dengan darah, sehingga Allah 
mengharamkan makan darah dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid
(DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang ada apa dengan darah, 
sehingga Allah mengharamkan makan darah yaitu ayat-ayat:

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

"Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang 
sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala...(Al Maa'idah : 5: 3)

”Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang 
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau 
darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang 
yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia 
tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al An'aam: 6: 145)

”Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku; maka 
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (Shaad : 38: 72)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang ada apa dengan darah, sehingga Allah 
mengharamkan makan darah penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese darah diharamkan oleh Allah karena darah sumber hidup 
manusia dilihat dari sudut dasar 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.

ADA APA DIBALIK DARAH

Nah, sekarang kita kembali untuk memusatkan pikiran guna membongkar rahasia dibalik ayat: ”Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (Al 'Alaq : 96: 2) m

Ternyata, sebenarnya darah ini adalah sumber kehidupan semua manusia dan semua hewan. Tanpa 
darah, semua manusia dan semua hewan tidak akan hidup.

Dimana darah inilah yang mengangkut berbagai zat dan untuk pengaturan suhu dalam tubuh. Darah 
pergi dari jantung ke paru-paru untuk mendapat oksigen, kemudian kembali ke jantung dan keluar 
ke jaringan seluruh tubuh.

DARAH SUMBER HIDUP MANUSIA

Sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. (Al 
'Alaq : 96: 2) artinya darah adalah sumber hidup manusia.

Ketika sperma memasuki sel telur dan bersatu menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Dimana 
janin menerima 23 kromosom dari ayah dan dari ibu. 23 kromosom ini merupakan dasar kode 
genetik yang berisikan karakteristik unik anak.

ROH ALLAH DITIUPKAN KEPADA JANIN

Nah sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”...apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan 
Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72)  

Ternyata terbongkar sekarang bahwa setelah sperma memasuki sel telur dan bersatu menjadi 
embrio, kemudian menjadi janin ”...telah Kusempurnakan kejadiannya...(Shaad : 38: 72)  maka 
”...Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72) 

JANIN DIISI OLEH DARAH

Sekarang, ketika janin tumbuh besar bersamaan dengan itu darah yang mengandung sel darah, sel 
darah merah, sel darah putih dan trombosit memberikan hidup kepada janin.

Jadi, darah merupakan sumber hidup bagi janin.

MAKAN DARAH DIHARAMKAN

Sekarang terbongkarlah rahasia dibalik ayat: ”Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
(Al 'Alaq : 96: 2) 

Artinya, darah merupakan sumber hidup manusia, oleh karena itu manusia diharamkan memakan 
darah.



SUMBER HIDUP HEWAN ADALAH DARAH

Sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: "Diharamkan bagimu bangkai...yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya...(Al Maa'idah : 5: 3) 

Ternyata terbongkarlah sudah, bahwa ”..bangkai...yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 
ditanduk, dan diterkam binatang buas...(Al Maa'idah : 5: 3)  ada hubungannya dengan darah.

Mengapa ada hubungannya dengan darah?

Jawabannya adalah

Tersimpan rahasianya dalam ayat: ”..bangkai...yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,
dan diterkam binatang buas...(Al Maa'idah : 5: 3)  artinya hewan-hewan tersebut ketika mati darahnya
tidak keluar ”...kecuali yang sempat kamu menyembelihnya...(Al Maa'idah : 5: 3)  

Nah, kalau hewan yang ”...diterkam binatang buas...(Al Maa'idah : 5: 3)  masih sempat kita 
”...menyembelihnya...(Al Maa'idah : 5: 3) maka boleh kita makan dagingnya, karena sumber hidup 
atau darah hewan itu sudah dikeluarkan dari tubuh hewan tersebut.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat: ”Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. (Al 'Alaq : 96: 2) m

Ternyata, sebenarnya darah ini adalah sumber kehidupan semua manusia dan semua hewan. Tanpa 
darah, semua manusia dan semua hewan tidak akan hidup.

Dimana darah inilah yang mengangkut berbagai zat dan untuk pengaturan suhu dalam tubuh. Darah 
pergi dari jantung ke paru-paru untuk mendapat oksigen, kemudian kembali ke jantung dan keluar 
ke jaringan seluruh tubuh.

Sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. (Al 
'Alaq : 96: 2) artinya darah adalah sumber hidup manusia.

Ketika sperma memasuki sel telur dan bersatu menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Dimana 
janin menerima 23 kromosom dari ayah dan dari ibu. 23 kromosom ini merupakan dasar kode 
genetik yang berisikan karakteristik unik anak.

Nah sekarang, kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”...apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan 
Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72)  

Ternyata terbongkar sekarang bahwa setelah sperma memasuki sel telur dan bersatu menjadi 
embrio, kemudian menjadi janin ”...telah Kusempurnakan kejadiannya...(Shaad : 38: 72)  maka 
”...Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72) 

Sekarang, ketika janin tumbuh besar bersamaan dengan itu darah yang mengandung sel darah, sel 
darah merah, sel darah putih dan trombosit memberikan hidup kepada janin.

Jadi, darah merupakan sumber hidup bagi janin.
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Artinya, darah merupakan sumber hidup manusia, oleh karena itu manusia diharamkan memakan 
darah.
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Ternyata terbongkarlah sudah, bahwa ”..bangkai...yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 
ditanduk, dan diterkam binatang buas...(Al Maa'idah : 5: 3)  ada hubungannya dengan darah.

Mengapa ada hubungannya dengan darah?

Jawabannya adalah

Tersimpan rahasianya dalam ayat: ”..bangkai...yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,
dan diterkam binatang buas...(Al Maa'idah : 5: 3)  artinya hewan-hewan tersebut ketika mati darahnya
tidak keluar ”...kecuali yang sempat kamu menyembelihnya...(Al Maa'idah : 5: 3)  

Nah, kalau hewan yang ”...diterkam binatang buas...(Al Maa'idah : 5: 3)  masih sempat kita 
”...menyembelihnya...(Al Maa'idah : 5: 3) maka boleh kita makan dagingnya, karena sumber hidup 
atau darah hewan itu sudah dikeluarkan dari tubuh hewan tersebut.
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