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KAUM-KAUM YANG DIBINASAKAN OLEH ALLAH  
(2) 

 

2. Kaum ‘Aad ( kaumnya Nabi Huud AS) 
 

Diceritakan bahwasanya kaum ‘Aad adalah kaumnya Nabi Huud AS. 
Allah SWT mengutus Nabi Huud AS kepada qabilah ‘Aad bangsa yang 
sombong. Disebut kaum ‘Aad karena qabilah tersebut dikepalai oleh 
orang yang bernama ‘Aad. Kaum ‘Aad berada di Ahqaaf di daerah 
Arab, antara negeri Yaman dan Oman, sebelah utara Hadlaramaut. 

Kaum ‘Aad sudah pandai mengolah tanah pertanian atau perkebunan, 
pandai mengatur kota dan mendirikan gedung-gedung yang bagus di 
tempat-tempat yang ramai, membuat tempat-tempat pemandian, 
taman-taman bunga yang menyenangkan orang-orang yang berjalan-
jalan. Kaum ‘Aad diberi berbagai kesenangan oleh Allah. Allah 
memberi kekayaan berupa harta dan anak cucu dan mempunyai 
binatang-binatang ternak yang banyak.  

Kaum ‘Aad menyembah berhala sebagaimana kaumnya Nabi Nuuh 
AS. Kaum ‘Aad berlaku sombong, merasa sebagai bangsa yang paling 
kuat, apabila menyiksa bangsa lain yang memusuhinya, menyiksa 
dengan ganas dan kejam. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Huud 
AS. kepada kaum ‘Aad supaya mereka beriman kepada Allah, 
menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Namun kaum ‘Aad tidak percaya kepada Nabi Huud, dan 
tidak mau beriman kepada Allah, maka akhirnya mereka dibinasakan 
oleh Allah dengan angin kencang selama tujuh malam delapan hari. 
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ْن اِلىٍه   َ َما َلُكْم مِٰ َقْوِم اْعُبُدوا اّللٰى ه  َۗٗوِاٰلى َعاٍد َاَخاُهْم ُهْوًدۗا قَاَل ي ى ُ  غَْير
الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِمْن  (65)تَ ت َُّقْونَ   اََفَل  ِمه  ۗٗقَاَل اْلَمَلُ   ِفْ   لَنَ رىىكَ   ِاّنَّ   قَور

ِذِبْيَ   ِمنَ   لََنظُنُّكَ   وَِّاّنَّ   َسَفاَهةٍ  َقْوِم لَْيَس ِبْ َسَفاَهٌة 66)اْلكى (قَاَل ي ى
َلِمْيَ) ْن رَّبِٰ اْلعى ْ َرُسْوٌل مِٰ ْ َواََّن۠ َلُكْم 67وَّلىِكّنِٰ لىِت َرِبِٰ (اُبَ لُِٰغُكْم رِسى

ْن رَّبُِٰكْم َعلىى َرُجٍل  68َّنِصٌح اَِمْيٌ) ُتْم اَْن َجۤاءَُكْم ذِْكٌر مِٰ (اََوَعِجب ْ
لِيُ نْ  ْنُكْم  ِمْن  مِٰ ُخَلَفۤاَء  َجَعَلُكْم  ِاْذ  َواذُْكُروْْٓا  نُ ْوٍح مِذرَُكْمۗ  قَ ْوِم  بَ ْعِد 

طَةً  َبصْ  اْْلَْلِق  ِِف  َلَعلَُّكْم   ۚ وَّزَادَُكْم  اّللٰىِ  َء  اىََلۤ فَاذُْكُروْْٓا 
َ  69تُ ْفِلُحْوَن) لِنَ ْعُبَد اّللٰى تَ َنا  َاِجئ ْ َده ۗٗ(قَاُلوْْٓا   يَ ْعُبدُ   َكانَ   َما  َوَنَذرَ   َوحر

ُؤّنَۚ اى  ِدِقْيَ)  فَْأتَِنا  ََبۤ الصٰى ِمَن  ِاْن ُكْنَت  َتِعُدّنْٓ  َوَقَع 70ِبَا  َقْد  (قَاَل 
ُتُمْوَهآْ   َاُُتَاِدُلْوَنِّنْ ِفْْٓ َاْْسَۤاٍء َْسَّي ْ

ْن رَّبُِٰكْم رِْجٌس وََّغَضٌبۗ َعَلْيُكْم مِٰ
ُ ِِبَا ِمْن ُسْلطىنٍۗ  ؤُُكْم مَّا نَ زََّل اّللٰى َن  اَنْ ُتْم َواىََبۤ ْ َمَعُكْم مِٰ  فَانْ َتِظُروْْٓا ِاّٰنِ

َتِظرِْيَن) نىُه َوالَِّذْيَن 71اْلُمن ْ نَّا  ِبَرْْحَةٍ  َمَعه ۗٗ(فََاْْنَي ْ   الَِّذْينَ   َداِبرَ  َوَقطَْعَنا مِٰ
بُ ْوا  72-65اَلعراف : ( 72) ُمْؤِمِنْيَ  َكانُ ْوا  َوَما َِبىيىِتَنا َكذَّ

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum ‘Aad saudara mereka, 
Huud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 
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Tuhan bagimu selain-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa 
kepada-Nya?"(65) Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata: 
"Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan 
kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk 
orang-orang yang berdusta".(66) Huud berkata: "Hai kaumku, tidak 
ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan 
dari Tuhan semesta alam.(67) Aku menyampaikan amanat-amanat 
Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang 
terpercaya bagimu".(68) Apakah kamu (tidak percaya) dan heran 
bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh 
seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? 
Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu 
sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya 
kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan 
perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah ni’mat-ni’mat 
Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(69) Mereka berkata: 
"Apakah kamu datang kepada kami, agar kami hanya menyembah 
Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-
bapak kami? Maka datangkanlah adzab yang kamu ancamkan kepada 
kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar".(70) Ia berkata: 
"Sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa adzab dan kemarahan dari 
Tuhanmu". Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku 
tentang nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu 
menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah 
untuk itu? Maka tunggulah (adzab itu), sesungguhnya aku juga 
termasuk orang yang menunggu bersama kamu".(71) Maka Kami 
selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan 
rahmat yang besar dari Kami, dan kami tumpas orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami, dan tiadalah mereka orang-orang yang 
beriman.(72) [QS. Al A’raaf : 65-72] 

ْن اِلىٍه    ۗ َوِاٰلى َعاٍد َاَخاُهْم ُهْوًدا َ َما َلُكْم مِٰ َقْوِم اْعُبُدوا اّللٰى ه ۗٗغَۗٗقَاَل ي ى ُ  ۗ ْير

َُلُكْم َعَلْيِه َاْجرًا50) ُمْفََتُْونَ   ِاَلَّ   اَنْ ُتمْ   ِانْ  َقْوِم ََلْٓ َاْس   ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ   ۗ (ي ى



4 

َفَطَرّنْ  الَِّذْي  تَ ْعِقُلْوَن)  ۗ َعَلى  ُُثَّ 51اََفَل  رَبَُّكْم  اْستَ ْغِفُرْوا  َقْوِم  (َوي ى
يُ ْرِسِل   اِلَْيِه  ْدرَارًا وَّيَزِدُْكْم قُ وًَّة ِاٰلى قُ وَِّتُكْم تُ ْوبُ وْْٓا  َعَلْيُكْم مِٰ السََّمۤاَء 
( تَ َنا بِبَ يَِٰنٍة وََّما ََنُْن بَِتارِِكيْْٓ 52َوََل تَ تَ َولَّْوا ُُمْرِِمْيَ ُهْوُد َماِجئ ْ (قَاُلْوا ي ى

ِاَلَّ اْعََتىىَك   (ِاْن ن َُّقْولُ 53اىِِلَِتَنا َعْن قَ ْوِلَك َوَما ََنُْن َلَك ِبُْؤِمِنْيَ)
ءٍ  ِبُسْوۤ اىِِلَِتَنا  ّمَِّٰا    ۗ بَ ْعُض  ٌء  بَرِْيۤ  ْ َاّٰنِ َواْشَهُدوْْٓا   َ اّللٰى اُْشِهُد   ْْٓ ِاّٰنِ َقاَل 

ِنه ۗٗ(ِمْن  54ُتْشرُِكْوَن) ًعا  َفِكْيُدْوّنْ   ُدور ي ْ ْ 55)تُ ْنِظُرْونِ   ََل   ُُثَّ   َجَِ (ِاّٰنِ
ْ َورَبُِٰكمْ    ۗ بَِناِصَيِتَهامَما ِمْن َدۤابٍَّة ِاَلَّ ُهَو اىِخٌذ   ۗ تَ وَكَّْلُت َعَلى اّللٰىِ َرِبِٰ

مُّْسَتِقْيٍم) ِصرَاٍط  َعلىى   ْ َرِبِٰ مَّآْ 56ِانَّ  اَبْ َلْغُتُكْم  فَ َقْد  تَ َولَّْوا  (فَِاْن 
ْ   َوَيْسَتْخِلفُ   ۗ اِلَْيُكمْ   ِبه  ۗٗاُْرِسْلُت   نَه ۗٗ  َوََل   َغْْيَُكمْۗ   قَ ْوًما  َرِبِٰ ور   ۗ َشْي  ًا  تَُُضُّ

ْ َعلىى ُكلِٰ َشْيٍء َحِفْيٌظ)رَ   ِانَّ  َنا ُهْوًدا 57ِبِٰ (َوَلمَّا َجۤاَء اَْمُرَّن َْنَّي ْ
نَّاۚ   ِبَرْْحَةٍ   َمَعه ۗٗوَّالَِّذْيَن اىَمنُ ْوا   ُهمْ   مِٰ ن ى نْ   َوَْنَّي ْ (َوتِْلَك  58)َغِلْيظٍ   َعَذابٍ   مِٰ

َوَعَصْوا    ۖ َعادٌ  َرِبِِْٰم  َِبىيىِت  َجبَّاٍر اَ   َوات َّبَ ُعوْْٓا  ُرُسَل َۗٗجَحُدْوا  ْمَر ُكلِٰ 
نْ َيا َلْعَنًة وَّيَ ْوَم اْلِقيىَمةِ 59َعِنْيٍد) ِذِه الدُّ َاََلْٓ ِانَّ َعاًدا   ۗ (َواُْتِبُعْوا ِفْ هى

ُمْ   60-50هود : ( 60)  َاََل بُ ْعًدا لَِٰعاٍد قَ ْوِم ُهْودٍ    ۗ َكَفُرْوا َرِبَّ
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Dan kepada kaum ‘Aad (Kami utus) saudara mereka, Hud. Ia berkata: 
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan 
selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja.(50) Hai kaumku, 
aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini, upahku tidak 
lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah 
kamu memikirkan (nya)?"(51) Dan (dia berkata): "Hai kaumku, 
mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepada-Nya, 
niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia 
akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah 
kamu berpaling dengan berbuat dosa."(52) Kaum ‘Aad berkata: "Hai 
Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, 
dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan 
kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan 
mempercayai kamu.(53) Kami tidak mengatakan melainkan bahwa 
sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas 
dirimu." Hud menjawab: "Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai 
saksiku dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku 
berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan,(54) dari selain-Nya, 
sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan 
janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.(55) Sesungguhnya aku 
bertawakkal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu 
binatang melata pun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-
ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus."(56) Jika 
kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan 
kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan) nya 
kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang 
lain (dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudlarat kepada-Nya 
sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala 
sesuatu.(57) Dan tatkala datang adzab Kami, Kami selamatkan Hud 
dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami; 
dan Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari adzab yang 
berat.(58) Dan itulah (kisah) kaum ‘Aad yang mengingkari tanda-tanda 
kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul Allah dan 
mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang 
lagi menentang (kebenaran).(59) Dan mereka selalu diikuti dengan 
kutukan di dunia ini dan (begitu pula) di hari kiamat. Ingatlah, 
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sesungguhnya kaum ‘Aad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, 
kebinasaanlah bagi kaum ‘Aad (yaitu) kaum Hud itu.(60) [QS. Huud : 
50-60] 

َعاُد ۨاِ  َبْت  اَََل  (123)  ۖ ُمْرَسِلْيَ لْ َكذَّ ُهْوٌد  َاُخْوُهْم  َِلُْم  قَاَل  ِاْذ 
اَِمْيٌ  (124)  ۚ تَ ت َُّقْونَ  َرُسْوٌل  َلُكْم   ْ َ  (125)  ۙ ِاّٰنِ اّللٰى فَات َُّقوا 

ُعْونِ  َُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َاْجرٍۚ ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ َعلىى  (126)  ۚ َواَِطي ْ َوَمآْ َاْس  
َلِمْيَ َربِٰ   تَ ْعبَ ثُ ْونَ  (127)  ۗ اْلعى اىيًَة  رِْيٍع  ِبُكلِٰ  نُ ْوَن   ( 128)  ۙ اَتَ ب ْ

( ََتُْلُدْوَنۚ َلَعلَُّكْم  َمَصاِنَع  َبَطْشُتْم  (129َوتَ تَِّخُذْوَن  َبَطْشُتْم  َوِاَذا 
( )130َجبَّارِْيَنۚ ُعْونِۚ َواَِطي ْ  َ اََمدَُّكْم  (131(فَات َُّقوا اّللٰى الَِّذيْْٓ  َوات َُّقوا 

تَ ْعَلُمْونَ  ) (132)  ۚ ِبَا  وَّبَِنْيَۙ َِبَنْ َعاٍم  َوَجنٰىٍت  (133اََمدَُّكْم 
( ْْٓ َاَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يَ ْوٍم َعِظْيمٍ  (134وَُّعيُ ْونٍۚ  (135)  ۗ ِاّٰنِ

َن اْلوَ  َنآْ اََوَعْظَت اَْم َلَْ َتُكْن مِٰ ِاْن  (136)  ۙ ِعِظْيَ اقَاُلْوا َسَوۤاٌء َعَلي ْ
َذآْ اِ  ِبْيَ  (137)   ۙ َلَّ ُخُلُق اَْلَوَِّلْيَ هى بُ ْوُه   (138)   ۚ َوَما ََنُْن ِبَُعذَّ َفَكذَّ

ََلىيَةً  ِلَك  ذى ِفْ  ِانَّ  ُهْمۗ  مُّْؤِمِنْيَ)  ۗ فََاْهَلْكن ى اَْكثَ ُرُهْم   (139َوَما َكاَن 
 140-123الشعراء : ( 140)  َوِانَّ رَبََّك َِلَُو اْلَعزِيْ ُز الرَِّحْيمُ 

Kaum ‘Aad telah mendustakan para rasul.(123) Ketika saudara 
mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak 
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bertakwa?(124) Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu,(125) maka bertakwalah 
kepada Allah dan thaatlah kepadaku.(126) Dan sekali-kali aku tidak 
minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari 
Tuhan semesta alam.(127) Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap 
tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,(128) dan kamu membuat 
benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?(129) 
Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-
orang kejam dan bengis.(130) Maka bertakwalah kepada Allah dan 
thaatlah kepadaku.(131) Dan bertakwalah kepada Allah yang telah 
menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.(132) Dia telah 
menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-
anak,(133) dan kebun-kebun dan mata air,(134) sesungguhnya aku 
takut kamu akan ditimpa adzab hari yang besar".(135) Mereka 
menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi 
nasihat atau tidak memberi nasihat,(136) (agama kami) ini tidak lain 
hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,(137) dan kami sekali-kali tidak 
akan di adzab".(138) Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami 
binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka 
tidak beriman.(139) Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang.(140) [QS. Asy Syu’araa’ : 123-140] 

َمه ۗٗ  َواذُْكْر َاَخا َعادٍۗ ِاْذ اَْنَذرَ    ِمنْ   النُُّذرُ   َخَلتِ   َوَقدْ   َِبَْلَْحَقافِ   قَور
ْْٓ    ۗ اّللٰىَ   ِاَلَّ   تَ ْعُبُدوْْٓا  اَلَّ   َخلرِفه  ۗٗ  َوِمنْ   َيَدْيهِ   َبْيِ م   َعَذابَ   َعَلْيُكمْ   َاَخافُ   ِاّٰنِ

تَ َنا لَِتْأِفَكَنا َعْن اىِِلَِتَنۚا فَْأتَِنا   (21)  َعِظْيمٍ   يَ ْومٍ  ِبَا َتِعُدّنْٓ قَاُلوْْٓا َاِجئ ْ
ِدِقْيَ) َا اْلِعْلُم ِعْنَد اّللٰىِ  (22ِاْن ُكْنَت ِمَن الصٰى َواُبَ لُِٰغُكْم مَّآْ   ۖ قَاَل ِاَّنَّ

َعارًِضا   (23)َُتَْهُلْونَ   قَ ْوًما  اَرىىُكمْ   َولىِكّنِْْٰٓ   ِبه ۗٗاُْرِسْلُت   رَاَْوُه  فَ َلمَّا 
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َذا   َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم    ۗ َعاِرٌض ّمُِّْطُرّنَ مُّْستَ ْقِبَل اَْوِديَِتِهْم قَاُلْوا هى
َها  رِْيحٌ   ۗ ِبه ۗٗ َشْيٍء   (24)اَلِْيمٌۙ   َعَذابٌ   ِفي ْ ُر ُكلَّ  َا مُتَدمِٰ َرِبِٰ َِبَْمِر 

اْلَقْوَم  َْنْزِى  ِلَك  َكذى ِكنُ ُهْمۗ  َمسى ِاَلَّ  يُ رىىْٓ  ََل  فََاْصَبُحْوا 
( فِ  (25اْلُمْجرِِمْيَ ُهْم  َِلُْم َوَلَقْد َمكَّنٰى ِفْيِه َوَجَعْلَنا  ُكْم  ِاْن مَّكَّنٰى ْيَمآْ 

َوََلْٓ  اَْبَصاُرُهْم  َوََلْٓ  َْسُْعُهْم  ُهْم  َعن ْ اَْغٰنى  َفَمآْ   
ۖ
َدًة وَّاَفْ ِٕ وَّاَْبَصارًا  َْسًْعا 

ْن َشْيٍء ِاْذ َكانُ ْوا ََيَْحُدْوَن َِبىيىِت اّللٰىِ َوَحاَق ِِبِْم مَّا َكانُ ْوا  اَفْ َِٕدُُتُْم مِٰ
 26-21اَلحقاف :   (. 26)َيْستَ ْهزُِءْونَ  ه ۗٗبِۗٗ

Dan ingatlah (Huud) saudara kaum ‘Aad yaitu ketika dia memberi 
peringatan kepada kaumnya di Al Ahqaaf dan sesungguhnya telah 
terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan 
sesudahnya (dengan mengatakan): "Janganlah kamu menyembah 
selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa adzab 
hari yang besar".(21) Mereka menjawab: "Apakah kamu datang 
kepada kami untuk memalingkan kami dari (menyembah) tuhan-tuhan 
kami? Maka datangkanlah kepada kami adzab yang telah kamu 
ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang 
benar".(22) Ia berkata: "Sesungguhnya pengetahuan (tentang itu) 
hanya pada sisi Allah dan aku (hanya) menyampaikan kepadamu apa 
yang aku diutus dengan membawanya tetapi aku lihat kamu adalah 
kaum yang bodoh". (23) Maka tatkala mereka melihat adzab itu berupa 
awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: 
"Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami". (Bukan!) 
bahkan itulah adzab yang kamu minta supaya datang dengan segera 
(yaitu) angin yang mengandung adzab yang pedih, (24) yang 
menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka 
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jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) 
tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada 
kaum yang berdosa. (25) Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan 
kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah 
meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan 
kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi 
pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit 
jua pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat 
Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka 
memperolok-olokkannya. (26) [QS. Al Ahqaaf : 21-26] 

ِعَقِة َعاٍد وَََّثُْودَ فَاِ  ْثَل صى ِعَقًة مِٰ  (13)  ۗ ْن اَْعَرُضْوا فَ ُقْل اَْنَذْرُتُكْم صى
َجۤاَءُْتُُم الرُُّسُل ِمْن   تَ ْعُبُدوْْٓا ِاَلَّ  مِاْذ  َخْلِفِهْم َاَلَّ  َوِمْن  اَْيِدْيِهْم  َبْيِ 

اُْرِسْلُتْم     ۗ اّللٰىَ  ِبَآْ  فَِاّنَّ  َكًة  ىِٕ
ۤ
َملى ََلَنْ َزَل  رَب َُّنا  َشۤاَء  َلْو  ِفُرْونَ   ِبه ۗٗقَاُلْوا   كى

فَاَمَّا َعاٌد فَاْسَتْكََبُْوا ِِف اَْلَْرِض ِبَغْْيِ اْلَْقِٰ َوقَاُلْوا َمْن َاَشدُّ  (14)
َ الَِّذْي َخَلَقهُ   ۗ ِمنَّا قُ وَّةً  ُهْم قُ وَّةً اََوَلَْ يَ َرْوا اَنَّ اّللٰى وََكانُ ْوا   ۗ ْم ُهَو َاَشدُّ ِمن ْ

َساٍت    (15َِبىيىِتَنا ََيَْحُدْوَن) ٍم َنَِّ فَاَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْْيًا َصْرَصرًا ِفْْٓ اَّيَّ
نْ َيا َوَلَعَذاُب اَْلىِخَرِة َاْخزىى    ۗ لُِٰنِذيْ َقُهْم َعَذاَب اْلِْْزِي ِِف اْْلَيىوِة الدُّ

   16-13فصلت : ( 16ُرْوَن)َوُهْم ََل يُ ْنصَ 
Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah memperingatkan 
kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum ‘Aad dan kaum 
Tsamud". (13) Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan 
dan dari belakang mereka (dengan menyerukan): "Janganlah kamu 
menyembah selain Allah". Mereka menjawab: "Kalau Tuhan kami 
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menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya, 
maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus 
membawanya. (14) Adapun kaum 'Aad maka mereka 
menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan 
berkata: "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan 
apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang 
menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya dari mereka? 
Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami. (15) 
Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka 
dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan 
kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan 
dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan sedang 
mereka tidak diberi pertolongan. (16) [QS. Fushshilat : 13-16] 

َذُر ِمْن َشْيٍء ( َما تَ 41َوِفْ َعاٍد ِاْذ اَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرِْٰيَح اْلَعِقْيَمۚ ) 
 42-41الذارَّيت : ( 42اََتْت َعَلْيِه ِاَلَّ َجَعَلْتُه َكالرَِّمْيمِۗ )

Dan pada (kisah) ‘Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin 
yang membinasakan, (41) angin itu tidak membiarkan sesuatu pun 
yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.(42) [QS. Adz 
Dzaariyaat : 41-42] 

َبْت ََثُْوُد َوَعادٌ   (5فَاَمَّا ََثُْوُد فَاُْهِلُكْوا َِبلطَّاِغَيِة) (4َِبْلَقارَِعِة)ۢ َكذَّ
( َعاتَِيةٍۙ ِبرِْيٍح َصْرَصٍر  فَاُْهِلُكْوا  َعاٌد  َعَلْيِهْم َسْبَع  (6َواَمَّا  َسخََّرَها 

ُْم اَْعَجاُز لََياٍل   ۙى َكَاَّنَّ َها َصْرعى ِفي ْ اْلَقْوَم  مٍۙ ُحُسْوًما َفََتَى  وَََّثىِنَيَة اَّيَّ
( نْ  (7ََنٍْل َخاِويَةٍۚ  8-4اْلاقة :  (8) ََبِقَيةٍ م فَ َهْل تَ رىى َِلُْم مِٰ

Kaum Tsamud dan ‘Aad telah mendustakan hari kiamat.(4) Adapun 
kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang 
luar biasa,(5) Adapun kaum ‘Aad, maka mereka telah dibinasakan 
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dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,(6) yang Allah 
menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan 
delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum ‘Aad pada waktu 
itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon 
kurma yang telah kosong (lapuk).(7) Maka kamu tidak melihat seorang 
pun yang tinggal di antara mereka.(8) [QS. Al Haaqqah : 4-8] 

َوالَِّذْيَن ِمْن    ۗ اَلَْ ََيِْتُكْم نَ بَ ُؤا الَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُ ْوٍح وََّعاٍد وَََّثُْودَ 
َجۤاَءُْتُْم ُرُسُلُهْم َِبْلبَ يِٰنىِت فَ َردُّوْْٓا اَْيِديَ ُهْم    ۗ ََل يَ ْعَلُمُهْم ِاَلَّ اّللٰىُ   ۗ بَ ْعِدِهمْ م

اِ  َوقَاُلوْْٓا  اَفْ َواِهِهْم  اُْرِسْلُتْم  ِفْْٓ  ِبَآْ   ّمَِّٰا  َشكٍٰ   َلِفيْ   َوِاّنَّ   ِبه ّۗٗنَّ َكَفْرَّن 
فَاِطِر   (9)ُمرِْيبٍ   اِلَْيهِ   َتْدُعْونَ َنآْ  َشكٌّ  اّللٰىِ  َاِِف  ُرُسُلُهْم  قَاَلْت 

ْن ُذنُ ْوِبُكْم   ِت َواَْلَْرضِۗ َيْدُعوُْكْم لِيَ ْغِفَر َلُكْم مِٰ وى رَُكْم ِاٰلىْٓ السَّمى َويُ َؤخِٰ
ثْ لَُنا تُرِْيُدْوَن اَْن َتُصدُّْوَّن َعمَّا   ۗ َاَجٍل مَُّسمًّۗى قَاُلوْْٓا ِاْن اَنْ ُتْم ِاَلَّ َبَشٌر مِٰ
( ُؤَّن فَْأتُ ْوَّن ِبُسْلطىٍن مُِّبْيٍ ( قَاَلْت َِلُْم ُرُسُلُهْم ِاْن 10َكاَن يَ ْعُبُد اىََبۤ

ثْ ُلكُ  َ ََيُنُّ َعلىى َمْن يََّشۤاُء ِمْن  َنَُّْن ِاَلَّ َبَشٌر مِٰ  َوَما  ِعَباِده  ْۗٗم َولىِكنَّ اّللٰى
ْتَِيُكمْ   اَنْ   لََنآْ   َكانَ    فَ ْليَ تَ وَكَّلِ   اّللٰىِ   َوَعَلى  ۗ اّللٰىِ   َبِِْذنِ   ِاَلَّ   ِبُسْلطىنٍ   َّنَّ

ىَنا سُ 11)اْلُمْؤِمنُ ْونَ  َهدى َوَقْد  اّللٰىِ  َعَلى  نَ تَ وَكََّل  َاَلَّ  لََنآْ  َوَما  بُ َلَنۗا  ( 
(  12َولََنْصَبَنَّ َعلىى َمآْ اىَذيْ ُتُمْوَّنۗ َوَعَلى اّللٰىِ فَ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمتَ وَكُِٰلْوَن )
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 12-9م : يابراه
Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu 
(yaitu) kaum Nuuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. 
Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-
rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka 
menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian) dan berkata: 
"Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh 
menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-
benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang 
kamu ajak kami kepadanya".(9) Berkata rasul-rasul mereka: "Apakah 
ada keragu-raguan terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dia 
menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu 
dan menangguhkan (siksaan) mu sampai masa yang ditentukan?" 
Mereka berkata: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. 
Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi (membelokkan) kami 
dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami, karena itu 
datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.” (10) Rasul-rasul mereka 
berkata kepada mereka: "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti 
kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia 
kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan tidak patut bagi kami 
mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. 
Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin 
bertawakkal. (11) Mengapa Kami tidak akan bertawakkal kepada Allah 
padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami 
sungguh-sungguh akan bershabar terhadap gangguan-gangguan 
yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-
orang yang bertawakkal itu berserah diri". (12) [QS. Ibrahim : 9-12] 
 

 
(Bersambung) 

 


