
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 8 Januari 2023/17 Jumaadal Aakhirah 1444  Brosur No. : 2081/2121/IA 

KAUM-KAUM YANG DIBINASAKAN OLEH ALLAH 
(1) 

Dalam Al Qur’an banyak diceritakan tentang kisah-kisah ummat terdahulu 
yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari para rasul 
yang diutus oleh Allah kepada mereka. Kaum kaum tersebut diantaranya: 
 
1. Kaumnya Nabi Nuh AS. 
Nabi Nuh AS. adalah nabi dan rasul Allah yang ketiga setelah Adam dan 
Idris. Beliau diutus kepada kaumnya yang menyembah berhala. Allah 
memerintahkan Nuuh agar berdakwah kepada kaumnya itu supaya 
mereka beriman kepada-Nya dan menghentikan penyembahan berhala 
(Tafsir Kemenag QS. Nuuh : 1) 
Ia berdakwah menyeru kaumnya supaya beriman kepada Allah Yang 
Maha Esa dan mempercayai kerasulannya selama sembilan ratus lima 
puluh tahun. Namun demikian, ia tidak pernah merasa bosan mengajak 
mereka, baik siang maupun malam. Kadang-kadang dengan suara yang 
lemah lembut, tetapi sering juga dengan suara keras menyampaikan 
ancaman Allah terhadap kekafiran mereka. Akan tetapi usaha beliau tidak 
kunjung berhasil. Hanya segelintir saja di antara mereka yang mau 
beriman. Selebihnya menolak dan mendustakan beliau. Oleh karena itu, 
Allah menyiksa mereka, berupa banjir yang menenggelamkan mereka 
semua. Tidak seorang pun yang selamat dari siksaan Allah itu kecuali 
orang yang beriman yang ikut dalam bahtera Nuh. (Tafsir Kemenag QS. 
Al ‘Ankabuut : 14) 
 

Allah SWT berfirman : 

ََوَ  َِاٰلى َنُ ْوًحا ْلن ا َا ْرس  ََۗع اًماَََخ ِْسْيَ ََِاَّلَََس ن ةَ ََا ْلفَ ََِفْيِهمَََْف  ل ِبثَ ََقَْوِمهٖ ل ق ْد
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ُهمَُ ن ِة14ََ)ظىِلُمْونَ ََو ُهمَََْالطُّْوف انَََُف ا خ ذ  الَسِفي ْ َ ب  و ا ْصحى نىُهَ ف ا ْْن ي ْ َ)
ل ِمْي َ) آَاىي ًةَل ِْلعى ه  15َ-14العنكبوتَ:ََ(15و ج ع ْلن ى

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia 
tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka 
mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang 
dhalim.(14) Maka Kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang 
bahtera itu dan Kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua ummat 
manusia. (15) [QS. Al ‘Ankabuut : 14-15] 

ََ َِاٰلى َنُ ْوًحا ْلن ا َا ْرس  ٖ ِاَّنَٓ َع ذ ابَ ََََّيْتِي  ُهمَََْا نَََْق  ْبلَََِِمنَََْق  ْوم كَ ََا ْنِذرَََْا نَََْقَْوِمه 
)1)ا لِْيمَ  َمُِّبْي ٌۙ ن ِذيْ ر  ل ُكْمَ َْ ي ىق ْوِمَِاّن ِ َ و اتَ ُقْوُه2ََ(َق ال   َ اْعُبُدواَاّلل ى (ا ِنَ

(َ ُعْونٌِۙ َمُّس مًّۗى3َو ا ِطي ْ َا ج ل  ُذنُ ْوِبُكْمَو يُ ؤ خِ رُْكْمَِاٰلٓى (ي  ْغِفْرَل ُكْمَمِ ْنَ
ُتْمَت  ْعلَ  َُكن ْ َل ْو

َيُ ؤ َخُرُۘ ۤاء َّل  4َ-1َح:نَو(4َُمْون )ِاَنَا ج ل َاّلل ىَِِاذ اَج 
Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan 
memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang 
kepadanya adzab yang pedih". (1) Nuh berkata: "Hai kaumku, 
sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada 
kamu,(2) (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan 
thaatlah kepadaku,(3) niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-
dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang 
ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak 
dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui". (4) [QS. Nuuh : 1-4] 

( َْد ع ْوُتَق  ْوِمْيَل ْيًًلََوَن  ارًاٌۙ َِاّن ِ َر بِ  َِاَّل5ََق ال  (ف  ل ْمَي زِْدُهْمَُدع ۤاِءيْٓ
اىذ اَِنِْم6َِفر ارًا) ِفَْٓ ا ص اِبع ُهْمَ ج ع ُلوْٓاَ ُْمَ َل  َ لِت  ْغِفر  د ع ْوُُتُْمَ َُكَلم اَ ْ (و ِاّن ِ
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اْسِتْكب ارًۚا) ُواَ و اْست ْكَب  و ا ص رُّْواَ ُْمَ ثِي اَب  ْواَ د ع ْوُُتُْم7َو اْست  ْغش  َْ ِاّن ِ (ُُثََ
( َو ا ْسرَ 8ِجه ارًاٌۙ ُْم َل  َا ْعل ْنُت ْٓ َِاّن ِ )(ُُثَ َِاْسر ارًاٌۙ ُْم َل  َاْست  ْغِفُرْوا9َْرُت (ف  ُقْلُت

َ َّهٖ ر َبُكْمَ َِان َك انَ َ ع ل ْيُكْم10َ)غ َفارًاٌََۙ ۤاء َ الَسم  (ي ُّْرِسِلَ
(َ ََوَي ْع ْلََلُكْم11َمِ ْدر ارًاٌۙ ََوب ِنْي َو َي ْع ْلََلُكْمَج ن ىت  (َوُُيِْددُْكْمَِبِ ْمو ال 
ت َ 12ا َْنىرًۗا) َ ّل  ل ُكْمَ و ق ارًۚا)(م اَ ّللِ ىَِ ل ق ُكْم13َْرُجْون َ خ  (و ق ْدَ

)14ا ْطو ارًا) َِطب اقًاٌۙ َُس ْبع ََس ىوىت  َاّلل ى َخ ل ق  َك ْيف  ت  ر ْوا (َوج ع ل 15َ(ا َل َْ
ِسر اًجا) َ الَشْمس  َوج ع ل َ نُ ْورًاَ ِفْيِهَنَ َ مِ ن 16ََاْلق م ر  ب  ت ُكْمَ

ا ْنْۢ َُ (و اّلل ى
( ن  ب اًًتٌۙ ِاْخر اًجا)ََ(ُث17ََُاّْل ْرِضَ و ُُيْرُِجُكْمَ ِفي ْه اَ 18َُيُِعْيدُُكْمَ (و اّلل ى

( ِبس اطًاٌۙ َ اّْل ْرض  ل ُكُمَ ِفج اًجَا19ج ع ل َ ُسُبًًلَ ِمن ْه اَ  (ل ِت ْسُلُكْواَ

ي زِْدُه20ََ) َِاََنُْمَع ص ْوّنَْو اتَ ب  ُعْواَم ْنََلََْ َنُ ْوح ََربِ  ه  َََٖماُلٖ (ق ال  ََِاَّلََََوَوََلُ
َُكَبارًۚا)21)خ س ارًاَۚ م ْكرًا ُرْواَ 22ََ(و م ك  و ّل  اىَِل ت ُكْمَ ُرَنَ ت ذ  َ ّل  (و ق اُلْواَ

ُسو اًعَا َ َوّل  و دًّاَ ُرَنَ و ن ْسرًۚا)ٌَََۙت ذ  َ و ي  ُعْوق  َ ي  ُغْوث  َ ا ض لُّْوا23ََوّل  (و ق ْدَ
ِثْْيًا َِاَّلَض لىًًل)َََۚك  َت زِِدَالظ ىِلِمْي  24ََ–5َ:ََحنَو(24َو ّل 

Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku 
malam dan siang,(5) maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari 
(dari kebenaran).(6) Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka 
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(kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan 
anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke 
mukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri 
dengan sangat.(7) Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka 
(kepada iman) dengan cara terang-terangan,(8) kemudian 
sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan 
dengan diam-diam,(9) maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah 
ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha 
Pengampun,(10) niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu 
dengan lebat,(11) dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan 
mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) 
untukmu sungai-sungai.(12) Mengapa kamu tidak percaya akan 
kebesaran Allah?(13) Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan 
kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.(14) Tidakkah kamu perhatikan 
bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?(15) 
Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan 
matahari sebagai pelita?(16) Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah 
dengan sebaik-baiknya,(17) kemudian Dia mengembalikan kamu ke 
dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) 
dengan sebenar-benarnya.(18) Dan Allah menjadikan bumi untukmu 
sebagai hamparan,(19) supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di 
bumi itu".(20) Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah 
mendurhakai-ku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-
anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,(21) 
dan melakukan tipu-daya yang amat besar".(22) Dan mereka berkata: 
"Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan 
kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) 
wadd, dan jangan pula suwaa', yaghuts, ya'uq dan nasr".(23) Dan 
sesungguhnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan 
janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang dhalim itu selain 
kesesatan. (24) [QS. Nuh 5 – 24] 

ِطْيۤ  خ  رًاٌَۙئَىِمَاَ َّن  ف اُْدِخُلْواَ اُْغرِقُ ْواَ اّلل ىَََِِتِهْمَ ُدْوِنَ مِ ْنَ ُْمَ َل  ُدْواَ َيِ  ف  ل ْمَ
ِفرِْين 25َا ْنص ارًا) اْلكى َ ِمن  اّْل ْرِضَ ع ل ىَ ْرَ ت ذ  َ ّل  َ َربِ  نُ ْوح َ َ (و ق ال 
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ف اِجرًا26َد ََّيرًا) ِاَّلَ ي ِلُدوْٓاَ َ و ّل  َ ِعب اد ك  ُيِضلُّْواَ ْرُهْمَ ت ذ  ِاْنَ َ (اَِنك 
َفارًا) ُمْؤِمًنا27َك  ب  ْيِِت َ د خ ل َ و ِلم ْنَ و ِلو اِلد َيَ ِلَْ اْغِفْرَ َ (ر بِ 

َت  ب ارًاوََ َِاَّل َالظ ىِلِمْي  َت زِِد َو ّل 
َ-25:ََََحنَو(28ََ)  لِْلُمْؤِمِنْي َو اْلُمْؤِمنىتِۗ

28َََ
Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu 
dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-
penolong bagi mereka selain dari Allah.(25) Nuh berkata: "Ya Tuhanku, 
janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu 
tinggal di atas bumi.(26) Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka 
tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan 
mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi 
sangat kafir.(27) Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang 
masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-
laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang 
yang dhalim itu selain kebinasaan".(28) [QS. Nuuh: 25-28] 

ََ ْلن اَنُ ْوًحاَِاٰلى م اَل ُكْمَمِ ْنَاِلىه َََقَْوِمهٖ و ل ق ْدَا ْرس   َ َي ىق ْوِمَاْعُبُدواَاّلل ى ف  ق ال 
ه  ٖ َك ف ُرْواَِمْن23ََ)ت  تَ ُقْونَ ََا ف ًل َََغَْْيُ َاْلم ل ُؤاَاَلِذْين  آَََم اََقَْوِمهٖ (ف  ق ال  ذ  َََّلَِاَََهى
ۤاءَ ََو ل وَََْع ل ْيُكمَََْۗيَ ت  ف َضلَ ََا نَََْيُرِْيدَََُمِ ثْ ُلُكْمٌَََۙب ش رَ  ك ةًَََّل  نْ ز لَ ََاّلل ىَََُش  ىِٕ

ۤ
ََۖم لى

اّْل َوِلْيَ  ن اَ ىِٕ
ۤ
اىِب  ِفَْٓ اَ َِبىذ  ْعن اَ 24ََ)ََََۚماََسِ  ر ُجل  ِاَّلَ َ ُهو  َِجَنةَ ََِبهٖ م(ِاْنَ

َف َت  َبُصْوا َِبهٖ َ َح ت ىََ ِب ا25ََ)ِحْيَ َ اْنُصْرّنَْ َ ر بِ  َ (ق ال 
َذبُ ْوِن) َف ِاذ اَج ۤاء 26َك  َِبِ ْعيُِنن اَو و ْحِين ا َاْلُفْلك  َاْصن ِع َا ِن َاِل ْيِه ن ٓا ي ْ (ف ا ْوح 



6 

َِاَّلََ َاثْ ن ْيَِو ا ْهل ك  َز ْوج ْيِ َُكل   َف اْسُلْكَِفي ْه اَِمْن
َالتَ ن ُّْوُرٌۙ َو ف ار  ا ْمُرَّن 
ع ل ْيهَِ َ س ب ق  ِاََنُْمَم ْنَ ظ ل ُمْوۚاَ اَلِذْين َ ِِفَ ُُت اِطْبِِنَْ َ و ّل  َ

ُهْمۚ ِمن ْ اْلق ْوُلَ َ
ف  ُقِل27َمُّْغر قُ ْون ) اْلُفْلِكَ ع ل ىَ َ َمع ك  و م ْنَ َ ا ْنت  َ اْست  و ْيت  (ف ِاذ اَ

َالظ ىِلِمْي ) َاْلق ْوِم َاَلِذْيَْن  ىىن اَِمن  َا ْنزِْلِِن28ََْاْلْ ْمُدَّللِ ىِ ُمن ْز ًّلََ(و ُقْلََربِ 
( اْلُمْنزِِلْي  ْْيَُ خ  َ َوا ْنت  َوِاْنَُكَنا29َمَُّبى ًكاَ َ ىيىت  ّل  َ ذىِلك  ِفَْ (ِاَنَ

ت ِلْي ) 30ََ-23املؤمنونَ:َ(30َل ُمب ْ
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali 
tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa 
(kepada-Nya)?"(23) Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara 
kaumnya menjawab: "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti 
kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari 
kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa 
orang malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini 
pada masa nenek moyang kami yang dahulu.(24) Ia tidak lain hanyalah 
seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (shabarlah) 
terhadapnya sampai suatu waktu."(25) Nuh berdoa: "Ya Tuhanku, 
tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku."(26) Lalu Kami 
wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk 
Kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan tannur telah 
memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang 
dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah 
lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa adzab) di antara mereka. Dan 
janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang dhalim, 
karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.(27) Apabila 
kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, 
maka ucapkanlah: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan 
kami dari orang-orang yang dhalim."(28) Dan berdoalah: "Ya Tuhanku, 
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tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah 
sebaik-baik Yang memberi tempat."(29) Sesungguhnya pada (kejadian) 
itu benar-benar terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah), dan 
sesungguhnya Kami menimpakan adzab (kepada kaum Nuh itu).(30)  
[QS. Al Mu’minuun : 23 – 30] 

ََ َِاٰلى َنُ ْوًحا ْلن ا َا ْرس  ٖ و ل ق ْد َََْقَْوِمه  َت  ْعُبُدوْٓا25ََ)ٌََََۙمُِّبْيَ ََن ِذيْ رَ ََل ُكمَََِْاّن ِ (ا ْنََّل
 َ )َََِۖاَّلَاّلل ى َا لِْيم  َي  ْوم  َْٓا خ اُفَع ل ْيُكْمَع ذ اب  َُاَلِذْين 26َِاّن ِ َاْلم ًل  (ف  ق ال 

َاَلِذْينَ ََِاَّلَََاتَ ب  ع كَ ََن  رىىكَ ََو م َاََمِ ثْ ل ن اََب ش رًاََِاَّلَََن  رىىكَ ََم َاََقَْوِمهٖ ك ف ُرْواَِمْنََ
ِديَ ََا ر اِذلُن اََُهمَْ ن اََل ُكمَََْن  رىَىََو م اََالرَْأيَََِِۚب  َن ظُنُُّكمَََْب لََْْۢف ْضلَ ََنَْمَََِع ل ي ْ

ِذِبْيَ  َُكْنُتَع لىىَب  يِ ن ة َمِ ْنََرّبِ َْو اىتىىِِن27َْ)كى َي ىق ْوِمَا ر ء يْ ُتْمَِاْن (ق ال 
َ مِ ْنَ َِعْنِدهٖ ر ْْح ًةَ ي تََْ َف  ُعمِ  َع ل ْيُكمََْۗ َا نُ ْلزُِمُكُمْوه اَ َو ا نْ ُتمََْ ََل  اَ

رُِهْونَ  َِاَّلَع ل ىَاّلل ىَِ(و ي ىق ْوِمَّل 28ََٓ)كى َِاْنَا ْجرِي 
ا ْس   ُلُكْمَع ل ْيِهَم اًّلۗ

ق  ْوًماَ ا رىىُكْمَ و لىِكِنِ َْٓ ر َبِ ِْمَ مُّلىُقْواَ ِاََنُْمَ اىم نُ ْوۗاَ َ اَلِذْين  ِبط ارِِدَ َ
۠
ا َّن  و م آَ
ُلْون ) ُم29ََْت ْه  ط ر ْدُتُّ ِاْنَ اّلل ىَِ ِمن َ يَ ْنُصُرّنَْ م ْنَ ََاَ َََۗ(و ي ىق ْوِمَ ف ًل 
30ََٓت ذ َكُرْون ) َو ّل  ُنَاّلل ىَِو ّل َٓا ْعل ُمَاْلغ ْيب  (و ّل َٓا قُ ْوُلَل ُكْمَِعْنِدْيَخ ز ۤاىِٕ

َلَِلِذْين ََ َا قُ ْوُل ََوّل ٓ َْم ل ك  َِاّن ِ ْْيًاََتَْزَدِرْيٖ ا قُ ْوُل َُخ  َاّلل ى َي ُّْؤتِي  ُهُم َل ْن ََۗا ْعيُ ُنُكْم
َُا ْعل ُمَِب اََ َالظ ىِلِمْي )ََََُۚفِسِهمَْا ن َََِْفَْٓا ّلل ى َِْٓاًذاََلِمن  َ-25هودَ:ََََ(31ِاّن ِ
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31َ
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, (dia 
berkata): "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata 
bagi kamu,(25) agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya 
aku khawatir kamu akan ditimpa adzab (pada) hari yang sangat 
menyedihkan".(26) Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari 
kaumnya: "Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang 
manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang 
mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami 
yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu 
kelebihan apa pun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah 
orang-orang yang dusta".(27) Berkata Nuh: "Hai kaumku, bagaimana 
pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan 
diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. 
Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada 
menyukainya?"(28) Dan (dia berkata): "Hai kaumku, aku tiada meminta 
harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku 
hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang 
yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan 
Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak 
mengetahui".(29) Dan (dia berkata): "Hai kaumku, siapakah yang akan 
menolongku dari (adzab) Allah jika aku mengusir mereka. Maka tidakkah 
kamu mengambil pelajaran?"(30) Dan aku tidak mengatakan kepada 
kamu (bahwa): "Aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan 
dari Allah, dan aku tiada mengetahui yang ghaib, dan tidak (pula) aku 
mengatakan: "Bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat", dan tidak juga 
aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh 
penglihatanmu: "Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan 
kepada mereka". Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka; 
sesungguhnya aku, kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang 
yang dhalim.(31)[QS. Huud : 25-31] 

نُ ْوُحَقَ  ََق اُلْواَي ى َُكْنت  ِاْن َٓ ال ن اَف ْأتِن اَِب اَت ِعُدَّن  َِجد  َْكث  ْرت  ْدَج اد ْلت  ن اَف ا 
ِدِقْي ) الص ى َ ا نْ ُتْم32َِمن  و م آَ ش ۤاء َ ِاْنَ َُ اّلل ى ِبِهَ ْتِْيُكْمَ َّي  ِاََّن اَ َ (ق ال 
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َا ْنَا ْنص ح َل ُكْمَا33َِِبُْعِجزِْين ) َِاْنَا ر ْدتُّ َي  ن ْف ُعُكْمَُنْصِحيْٓ ْنَ(و ّل 
َا ْنَي ُّْغِوي ُكمَْ َُيُرِْيُد َاّلل ى َر بُُّكمَََََْۗك ان  )ََََُۗهو  ُعْون ۗ (ا ْمَي  ُقْوُلْون 34َو اِل ْيِهَتُ ْرج 

ِاِنََ ُقْلَ َ يُْتهٖ اْفَت ىىُهۗ َُتْرُِمْونَ ِم ََََِءَ ب رِيَََْٓو ا َّن َََِ۠اْجر اِميَََْف  ع ل يََََافََْتَ  اَ

(35ََ َنُ ْوح  َِاٰلى َّهٖ (و اُْوِحي  ََف ًل َََاىم نَ ََق دَََْم نَََِْاَّلَََق  ْوِمكَ ََِمنَََْي ُّْؤِمنَ ََل نََََْان
سَْ ت ىِٕ انُ ْواََِب اَت  ب ْ 36َ-32هودَ:َ(36َ)ي  ْفع ُلْونَ َك 

Mereka berkata: "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan 
kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka 
datangkanlah kepada kami adzab yang kamu ancamkan kepada kami, 
jika kamu termasuk orang-orang yang benar".(32) Nuh menjawab: 
"Hanyalah Allah yang akan mendatangkan adzab itu kepadamu jika Dia 
menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri.(33) Dan 
tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak memberi 
nasihat kepada kamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia 
adalah Tuhanmu dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".(34) Malahan 
kaum Nuh itu berkata: "Dia cuma membuat-buat nasihatnya saja". 
Katakanlah: "Jika aku membuat-buat nasihat itu, maka hanya akulah 
yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu 
perbuat".(35) Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak 
akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja), 
karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka 
kerjakan.(36) [QS. Huud : 32 - 36] 

اَلِذْين َظَ  ِِفَ ُُت اِطْبِِنَْ َ ِبِ ْعيُِنن اَو و ْحِين اَو ّل  َ اْلُفْلك  ِاََنُْمََََۚل ُمْواو اْصن ِعَ
مِ ْن37ََمُّْغر قُ ْون )  َ َو ُكَلم اَم َرَع ل ْيِهَم ًل 

ۗ
ََس ِخُرْواََقَْوِمهٖ (و ي ْصن ُعَاْلُفْلك 

ََِۗمْنهَُ َق الَ َ َِانََْ ُرْواَ َت ْسخ  َِمَناَ َف ِاَّنَََ َن ْسخ رََُ َِمْنُكمََْ ََك م اَ
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ُرْون َۗ لَُّع ل ْيِه38ََ)ت ْسخ  َُيُّْزِْيِهَو َيِ  َم ْنَََّيْتِْيِهَع ذ اب 
ٌۙ
َت  ْعل ُمْون  (ف س ْوف 

َمُِّقْيم ) ْلَِفي ْه ا39ََع ذ اب  َقُ ْلن اَاْحِْ
َالتَ ن ُّْوُرٌۙ َو ف ار  ۤاء َا ْمُرَّن  (ح ت ىَِٓاذ اَج 

َع ل ْيِهَاْلقَ  َِاَّلَم ْنَس ب ق  َاثْ ن ْيَِو ا ْهل ك  َز ْوج ْيِ َُكل   ََْۗوُلَو م ْنَاىم نَ ِمْن

ََ اىم ن  ٖ و م آَ َم ْرىٰ۪ىه ا40َ)ق ِلْيلَ ََِاَّلََََمَعه  اّلل ىَِ ِبْسِمَ ِفي ْه اَ بُ ْواَ ارْك  َ (و ق ال 
ىه ا ََرِحْيم )َََۗو ُمْرسى َل غ ُفْور  َر ّبِ ْ 41َِاَن َك اْْلِب الِۗ َم ْوج  ََت ْرِْيََِبِْمَِفْ (و ِهي 

نُ ْوُحَۨ ىَ دى ََمعَ ََت ُكنَََْو ّل ََََمع ن اََارْك بَََْي ىُبِن ََََم ْعزِلَ ََِفَََْو ك انَ ََبْنَهٖ اِٖو َّن 
ِفرِْين ) ۤاء42َِاْلكى اْلم  َ ِمن  يَ ْعِصُمِِنَْ َ ج ب ل  َ ِاٰلى َ س اىِويْٓ َ (ق ال 

َََََۗ ّل  َ ق ال 

ن  ُهم اَاْلم ْوُجَف ك ان ََََۚع اِصم َاْلي  ْوم َِمْنَا ْمِرَاّلل ىَِِاَّلَم ْنََرِحمَ  َب  ي ْ و ح ال 
43ََاْلُمْغر ِقْي )ِمن ََ َا ْقِلِعْيَو ِغْيض  ۤاُء َم ۤاء ِكَو يىس م  َابْ ل ِعْي (و ِقْيل ََّيىٓ ْرُض

ل ِْلق ْوِمَ بُ ْعًداَ و ِقْيل َ َ اْْلُْوِديِ  ع ل ىَ و اْست  و ْتَ اّْل ْمُرَ َ و ُقِضي  ۤاءَُ اْلم 
(  44-37هودَ:َ (44الظ ىِلِمْي 

Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, 
dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang 
dhalim itu; sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. (37) Dan 
mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya 
berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh: "Jika 
kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami (pun) mengejekmu 
sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami).(38) Kelak kamu akan 
mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh adzab yang menghinakannya 
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dan yang akan ditimpa adzab yang kekal."(39) Hingga apabila perintah 
Kami datang dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman: 
"Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang 
(jantan dan betina), dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu 
ketetapan terhadapnya dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman." 
Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit.(40) Dan Nuh 
berkata: "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama 
Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya." Sesungguhnya Tuhanku 
benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(41) Dan bahtera 
itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan 
Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh 
terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah 
kamu berada bersama orang-orang yang kafir."(42) Anaknya menjawab: 
"Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku 
dari air bah!" Nuh berkata: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari adzab 
Allah selain Allah (saja) Yang Maha Penyayang." Dan gelombang 
menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak itu termasuk 
orang-orang yang ditenggelamkan.(43) Dan difirmankan: "Hai bumi 
telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," Dan air pun disurutkan, 
perintahpun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, 
dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang dhalim."(44) [QS. Huud : 37-
44] 

َنُ ْوح ََ ى دى َّهٖ و َّن  ب ََو ا ْنتَ ََاْلْ قَََُّو ْعد كَ ََو ِانََََا ْهِليَََِْۚمنَََْاْبِِنَََِْانََََر ب َََِف  ق الَ ََرَّ
نُ ْوُح45ََ)اْْلىِكِمْيَ ََا ْحك مَُ َي ى َّهٖ (ق ال  َّهٖ ََۚا ْهِلكَ ََِمنَََْل ْيسَ ََِان َغ ْْيَََُع م لَ ََِان
ََََِْٓۗعْلمَ ََِبهٖ ََل كَ ََل ْيسَ ََم اََت ْس   ْلنَََِف ًل َََص اِلحَ  َِمنَ ََت ُكْونَ ََا نَََْا ِعُظكَ ََِاّن ِ

َِل46ََْ)اْْلىِهِلْيَ  َل ْيس  َم ا َا ْس   ل ك  َا ْن َِبك  َا ُعْوُذ ْٓ َِاّن ِ َر بِ  َََِۗعْلمَ ََِبهٖ (ق ال 

اْْلىِسرِْين ) َ مِ ن  ا ُكْنَ و ت  ْرْح ِِْنَْٓ ِلَْ ت  ْغِفْرَ اْهِبْط47َو ِاَّلَ نُ ْوُحَ ي ى (ِقْيل َ
َِمِ َْنََمع كَ  َو ع لٓىىَاُم م  َع ل ْيك  ت  َمِ َناَو ب  ر كى ِبس لىم 

تِ ُعُهْمَُُثََو اُمَ َََۗ م َس ُنم 
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َا لِْيم ) آَاِل ْيكَ 48ُي  سُُّهْمَمِ َناَع ذ اب  ب ۤاِءَاْلغ ْيِبَنُ ْوِحي ْه 
َِمْنَا ْنْۢ ََۚ(تِْلك 

َِاَنَاْلع اِقب ة َ
ۚ
ۚاَف اْصَبْ ذ  َِمْنَق  ْبِلَهى َق  ْوُمك  َو ّل  آَا ْنت  َت  ْعل ُمه  َُكْنت  م ا

 49-37هودَ:َ(49َ) لِْلُمَتِقْيَ 
Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya anakku  termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji 
Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-
adilnya."(45) Allah berfirman: "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah 
termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), 
sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik. Sebab itu 
janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak 
mengetahui (hakikat) nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan 
kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak 
berpengetahuan."(46) Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku 
berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang 
aku tiada mengetahui (hakikat) nya. Dan sekiranya Engkau tidak 
memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, 
niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi."(47) Difirmankan: "Hai 
Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari Kami 
atasmu dan atas ummat-ummat (yang mukmin) dari orang-orang yang 
bersamamu. Dan ada (pula) ummat-ummat yang Kami beri kesenangan 
pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa 
adzab yang pedih dari Kami." (48) 
Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami 
wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu mengetahuinya 
dan tidak (pula) kaummu sebelum ini. Maka bershabarlah; sesungguhnya 
kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.(49) [QS. 
Huud : 45 – 49] 

 
Bersambung 


