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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 mengapa Allah bersumpah 
dengan timur dan barat dilihat dari sudut photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang mengapa Allah bersumpah 
dengan timur dan barat yaitu dalam ayat-ayat:

”Allah cahaya langit dan bumi...Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)...,(An Nuur : 24: 35)

"Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami 
benar-benar Maha Kuasa. (Al Ma´aarij : 70: 40)

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah 
wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. (Al Baqarah: 2: 115)

"Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah 
yangmemalingkan mereka  dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" 
Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus" (Al Baqarah: 2: 142)

”Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan 
mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. (Al Hasyr: 59: 19)

”Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi 
sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, 
kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan)
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan 
dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar; dan mereka itulah orang-orang yang
bertakwa. (Al Baqarah: 2: 117)

Dalam usaha membuka tabir kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang mengapa Allah 
bersumpah dengan timur dan barat penulis menggunakan dasar photon, quark dan struktur 
molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA).

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese  Allah bersumpah dengan timur dan barat karena bumi berputar 
dari barat ke timur atau dari kanan ke kiri 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.

APA ITU TIMUR DAN BARAT

Nah, sekarang kita masih terus memusatkan pikiran untuk membongkar rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: "Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat,...(Al Ma´aarij : 70: 
40) 

Nah, ternyata sebenarnya timur dan barat itu hanyalah ilusi, artinya timur dan barat itu sebenarnya 
tidak ada.

Mengapa?

Jawabannya adalah 

Ada tersembunyi dibalik ayat: ”Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah,... 
(Al Hasyr: 59: 19) 

Ternyata kita manusia ini adalah pelupa, lupa kepada Allah yang menciptakan kita.

Nah, supaya kita manusia ini tidak lupa, maka dibuatlah perjanjian yang disebelah kanan kita di 
sebut barat, di sebelah kiri kita dinamakan timur, di sebelah depan kita dinamakan selatan dan di 
sebelah belakang kita dinamakan utara.

Jadi, sebenarnya timur dan barat itu hanyalah bayangan kosong atau ilusi saja.

Mengapa?

Karena bumi berputar di porosnya dari sebelah barat berputar melalui arah selatan terus ke sebelah 
timur.

Sebagaimana Allah "...aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat,...(Al Ma´aarij : 
70: 40)  

Mengapa Allah bersumpah diawali dengan arah ”...timur...(Al Ma´aarij : 70: 40) kemudian 
dilanjutkan ke arah ”...barat,...(Al Ma´aarij : 70: 40)?

Jawabannya adalah

Seolah-olah matahari berjalan dari sebelah timur menuju ke arah barat. 
Padahal yang sebenarnya adalah bumi yang berputar dari belahan sebelah kanan kita yaitu sebelah 



barat ke arah selatan dan terus berputar ke arah timur.

Atau dengan kata lain, menurut kata-kata sehari-hari, matahari terbit di sebelah timur dan 
tenggelam di sebelah barat. Walaupun itu adalah tidak benar.

ORANG YANG KURANG AKAL

Selanjutnya kita bongkar rahasia yang ada di balik ayat: "Orang-orang yang kurang akalnya diantara
manusia akan berkata: "Apakah yangmemalingkan mereka  dari kiblatnya yang dahulu mereka telah 
berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat;...(Al Baqarah: 2: 142) 

Nah, disini Allah sudah mendeklarkan tentang orang yang tidak memahami tentang timur dan barat,
yang sebenarnya timur dan barat itu hanyalah ilusi, dengan panggilan "Orang-orang yang kurang 
akalnya...(Al Baqarah: 2: 142)

TIMUR DAN BARAT KEPUNYAAN ALLAH

Seterusnya kita gali sampai ke akarnya rahasia yang terkandung dibalik ayat: "...Kepunyaan Allah-
lah timur dan barat;...(Al Baqarah: 2: 142) 

Ternyata memang benar, karena bumi berputar di porosnya, kita tidak menyadarinya, kita lupa 
bahwa bumi yang kita tinggali dan hidup di atasnya berbutar, maka Allah mendeklarkan 
"...Kepunyaan Allah-lah timur dan barat;...(Al Baqarah: 2: 142) 

Jadi, kalau ada orang yang mengatakan mengapa kemarin berkibat ke Baitul Maqdis disebelah 
timur, sekarang berubah mengahap ke sebelah barat, Ka'bah?

Jawabannya adalah

"...Kepunyaan Allah-lah timur dan barat;...(Al Baqarah: 2: 142) 

Atau dengan kata lain, orang yang bertanya itu adalah "Orang-orang yang kurang akalnya...(Al 
Baqarah: 2: 142) 

ALLAH CAHAYA LANGIT DAN BUMI

Nah sekarang, apa rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ”Allah cahaya langit dan bumi...Cahaya di 
atas cahaya (berlapis-lapis)...,(An Nuur : 24: 35) 

Ternyata, arah timur, arah barat, arah selatan dan arah utara adalah hanya angan-angan kosong.

Mengapa?

Jawabannya adalah

Karena ”Allah cahaya langit dan bumi...Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)...,(An Nuur : 24: 35) 

Allah dengan ”...Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)...,(An Nuur : 24: 35) menerangi keseluruh 
penjuru langit dan bumi.



KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan diatas kita sekarang bisa mengambil kesimpulan bahwa  rahasia yang 
tersembunyi dibalik ayat: "Maka aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat,...(Al 
Ma´aarij : 70: 40) 

Nah, ternyata sebenarnya timur dan barat itu hanyalah ilusi, artinya timur dan barat itu sebenarnya 
tidak ada.

Mengapa?

Jawabannya adalah 

Ada tersembunyi dibalik ayat: ”Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah,... 
(Al Hasyr: 59: 19) 

Ternyata kita manusia ini adalah pelupa, lupa kepada Allah yang menciptakan kita.

Nah, supaya kita manusia ini tidak lupa, maka dibuatlah perjanjian yang disebelah kanan kita di 
sebut barat, di sebelah kiri kita dinamakan timur, di sebelah depan kita dinamakan selatan dan di 
sebelah belakang kita dinamakan utara.

Jadi, sebenarnya timur dan barat itu hanyalah bayangan kosong atau ilusi saja.

Mengapa?

Karena bumi berputar di porosnya dari sebelah barat berputar melalui arah selatan terus ke sebelah 
timur.

Sebagaimana Allah "...aku bersumpah dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat,...(Al Ma´aarij : 
70: 40)  

Mengapa Allah bersumpah diawali dengan arah ”...timur...(Al Ma´aarij : 70: 40) kemudian 
dilanjutkan ke arah ”...barat,...(Al Ma´aarij : 70: 40)?

Jawabannya adalah

Seolah-olah matahari berjalan dari sebelah timur menuju ke arah barat. 
Padahal yang sebenarnya adalah bumi yang berputar dari belahan sebelah kanan kita yaitu sebelah 
barat ke arah selatan dan terus berputar ke arah timur.

Atau dengan kata lain, menurut kata-kata sehari-hari, matahari terbit di sebelah timur dan 
tenggelam di sebelah barat. Walaupun itu adalah tidak benar.

Selanjutnya kita bongkar rahasia yang ada di balik ayat: "Orang-orang yang kurang akalnya diantara
manusia akan berkata: "Apakah yangmemalingkan mereka  dari kiblatnya yang dahulu mereka telah 
berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat;...(Al Baqarah: 2: 142) 

Nah, disini Allah sudah mendeklarkan tentang orang yang tidak memahami tentang timur dan barat,
yang sebenarnya timur dan barat itu hanyalah ilusi, dengan panggilan "Orang-orang yang kurang 
akalnya...(Al Baqarah: 2: 142)
Seterusnya kita gali sampai ke akarnya rahasia yang terkandung dibalik ayat: "...Kepunyaan Allah-
lah timur dan barat;...(Al Baqarah: 2: 142) 



Ternyata memang benar, karena bumi berputar di porosnya, kita tidak menyadarinya, kita lupa 
bahwa bumi yang kita tinggali dan hidup di atasnya berbutar, maka Allah mendeklarkan 
"...Kepunyaan Allah-lah timur dan barat;...(Al Baqarah: 2: 142) 

Jadi, kalau ada orang yang mengatakan mengapa kemarin berkibat ke Baitul Maqdis disebelah 
timur, sekarang berubah mengahap ke sebelah barat, Ka'bah?

Jawabannya adalah

"...Kepunyaan Allah-lah timur dan barat;...(Al Baqarah: 2: 142) 

Atau dengan kata lain, orang yang bertanya itu adalah "Orang-orang yang kurang akalnya...(Al 
Baqarah: 2: 142) 

Nah sekarang, apa rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ”Allah cahaya langit dan bumi...Cahaya di 
atas cahaya (berlapis-lapis)...,(An Nuur : 24: 35) 

Ternyata, arah timur, arah barat, arah selatan dan arah utara adalah hanya angan-angan kosong.

Mengapa?

Jawabannya adalah

Karena ”Allah cahaya langit dan bumi...Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)...,(An Nuur : 24: 35) 

Allah dengan ”...Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)...,(An Nuur : 24: 35) menerangi keseluruh 
penjuru langit dan bumi.
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