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KAUM-KAUM YANG DIBINASAKAN OLEH ALLAH 
(3) 

 
3. Kaum Tsamuud (kaumnya Nabi Shalih AS) 
 

Diceritakan bahwasanya kaum Tsamud adalah kaumnya Nabi Shalih 
AS. Kaum Tsamud berada di antara Hijaz dan Syam. 

Kaum Tsamud sudah pandai mengolah tanah pertanian atau 
perkebunan dan mengatur pengairan. Mereka mempunyai 
kepandaian dan fisik yang kuat, mereka membuat istana-istana di 
tanah yang datar dan memahat gunung-gunung untuk dijadikan 
rumah-rumah. Namun kaum Tsamud tidak beriman kepada Allah, 
mereka menyembah berhala, berbuat sombong dan sewenang 
wenang. Kemudian Allah mengutus Nabi Shalih AS. supaya mengajak 
mereka menyembah hanya kepada Allah, dan tidak menyembah 
selain-Nya, dan supaya memohon ampunan dan bertaubat kepada 
Allah. Namun kaum Tsamud tidak percaya kepada Nabi Shalih dan 
tidak mau menthaatinya. 

Kaum Tsamud meminta bukti kepada Nabi Shalih AS, kalau memang 
betul-betul seorang Nabi supaya bisa mendatangkan bukti dari sebuah 
batu bisa keluar seekor unta. 

Allah menanggapi permintaan kaum Tsamud tersebut, maka keluarlah 
seekor unta betina dari sebuah batu. Namun kaum Tsamud tetap tidak 
percaya kepada Nabi Shalih, bahkan mereka menyembelih unta 
betina tersebut. Akhirnya Allah membinasakan kaum Tsamud dengan 
gempa dan suara keras sehingga mereka rata dengan tanah. 
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ْن اِلىٍه   َ َما َلُكْم مِٰ َقْوِم اْعُبُدوا اّللٰى ِلًحۘا قَاَل ي ى ه  َۗٗوِاٰلى ََثُْوَد َاَخاُهْم صى ُ  غَْير
نْ   بَ يَِٰنة    َجۤاَءْتُكمْ   َقدْ    ََتُْكلْ   َفَذُرْوَها  اىيَةً   َلُكمْ   اّللٰىِ   ََنَقةُ   ٰهِذه ۗٗ  رَّبُِٰكْم    مِٰ
اَلِْيم  ََتَس    َوَل   اّللٰىِ   اَْرضِ   ِفْي  َعَذاب   فَ َيْأُخذَُكْم  ٍء  ِبُسْوۤ ( 73)   ْوَها 

ِمنْ  ُخَلَفۤاَء  َجَعَلُكْم  ِاْذ  اْلَْرِض م  َواذُْكُروْيا  ِِف  وَّبَ وَّاَُكْم  َعاٍد  بَ ْعِد 
َء  ۚ تَ تَِّخُذْوَن ِمْن ُسُهْوِِلَا ُقُصْورًا وَّتَ ْنِحتُ ْوَن اْْلَِباَل بُ يُ ْوتً  فَاذُْكُروْيا اىَلۤ

 74 – 73عراف : ال ( 74اّللٰىِ َوَل تَ ْعثَ ْوا ِِف اْلَْرِض ُمْفِسِدْيَن )
(73) Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara 
mereka, Shalih. Ia berkata. "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti 
yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi 
tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan 
janganlah kamu mengganggunya  dengan gangguan apa pun, (yang 
karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih."  
(74) Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu 
pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan 
memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di 
tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk 
dijadikan rumah; maka ingatlah ni’mat-ni’mat Allah dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. [QS. Al A’raaf : 
73-74] 

ِمه ۗٗقَاَل اْلَمََلُ الَِّذْيَن اْسَتْكََبُْوا ِمْن    اىَمنَ   ِلَمنْ   اْسُتْضِعُفْوا  لِلَِّذْينَ   قَور
ُهمْ  ِلًحا  اَنَّ   اَتَ ْعَلُمْونَ   ِمن ْ نْ   م ْرَسل    صى ب ِه  ۗٗ  مِٰ  ِبه ۗٗ  اُْرِسلَ   ِبَاي   ِاَنَّ   قَاُلوْيا  رَّ
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ُتْم  75)  ُمْؤِمنُ ْونَ  ِفُرْونَ   ِبه ۗٗ( قَاَل الَِّذْيَن اْسَتْكََبُوْيا ِاَنَّ ِِبلَِّذيْي اىَمن ْ  كى
ِبَا 76) اْئِتَنا  ِلُح  يىصى َوقَاُلْوا  َرّبِِْٰم  اَْمِر  َعْن  َوَعتَ ْوا  النَّاَقَة  فَ َعَقُروا   )

َاَخَذْْتُُم الرَّْجَفُة فََاْصَبُحْوا ( فَ 77َتِعُدَنَي ِاْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِلْْيَ )
ِثِمْْيَ )  اَبْ َلْغُتُكْم 78ِفْ َدارِِهْم جى َلَقْد  َقْوِم  ي ى ُهْم َوقَاَل  ( فَ تَ َوٰلٰى َعن ْ

 ( النٰىِصِحْْيَ  ُتُِب  ْوَن  لَّ  َولىِكْن  َلُكْم  َوَنَصْحُت   ْ َرّبِٰ ( 79رَِساَلَة 
 79 – 75العراف : 

(75) Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya 
berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman 
di antara mereka: "Tahukah kamu bahwa Shalih di utus (menjadi rasul) 
oleh Tuhannya?". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami beriman 
kepada wahyu, yang Shalih diutus untuk menyampaikannya".  
(76) Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: "Sesungguhnya 
kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani 
itu".  
(77) Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku 
angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata: "Hai Shalih, 
datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika (betul) 
kamu termasuk orang-orang yang diutus (Allah)".  
(78) Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayit-
mayit yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.  
(79) Maka Shalih meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku 
sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, 
dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai 
orang-orang yang memberi nasihat".  [QS. Al A’raaf : 75-79] 

ِلحً  َاَخاُهْم صى ََثُْوَد  اِلىٍه     ۘاَوِاٰلى  ْن  َلُكْم مِٰ َما   َ اْعُبُدوا اّللٰى َقْوِم  ي ى قَاَل 
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ه ۗٗ ُ نَ   اَْنَشاَُكمْ   ُهوَ    غَْير َها  َواْستَ ْعَمرَُكمْ   اْلَْرضِ   مِٰ  تُ ْوبُ وْيا  ُثَّ   فَاْستَ ْغِفُرْوهُ   ِفي ْ
ْ   ِانَّ    اِلَْيهِ  ْيب  )قَ   َرّبِٰ َنا َمْرُجوًّا 61رِْيب  ُّمِ  ِلُح َقْد ُكْنَت ِفي ْ (قَاُلْوا يىصى

ّمَِّٰا  َشكٍٰ  َلِفْي  َواِن ََّنا  ُؤََن  اىَِبۤ يَ ْعُبُد  َما  ن َّْعُبَد  اَْن  ىَناي  اَتَ ن ْهى َذاي  هى قَ ْبَل 
اِلَْيِه ُمرِْيٍب )  بَ يِٰ 62َتْدُعْوَنَي  اََرَءيْ ُتْم ِاْن ُكْنُت َعلىى  َقْوِم  ي ى َنٍة ( قَاَل 

ِاْن   اّللٰىِ  ِمَن  ي َّْنُصُرِنْ  َفَمْن  َرْْحًَة  ِمْنُه  َواىتىىِِنْ   
 
ْ ْن رَّّبِٰ ُته ۗٗمِٰ  َفَما   َعَصير
َقْوِم  63)  ََتِْسْيٍ   َغْيَ   َتزِْيُدْوَنِِنْ   َفَذُرْوَها   اىيَةً   َلُكمْ   اّللٰىِ   ََنَقةُ   ٰهِذه ۗٗ( َوي ى
َقرِْيب    ََتَس ْوَها  َوَل   اّللٰىِ   اَْرضِ   ِفْي   ََتُْكلْ  َعَذاب   فَ َيْأُخذَُكْم  ٍء  ِبُسْوۤ

 64 – 61هود :  (64)
(61) Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shalih. 
Shalih berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 
bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi 
(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah 
ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya 
Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 
hamba-Nya)."  
(62) Kaum Tsamud berkata: "Hai Shalih, sesungguhnya kamu 
sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan, 
apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah 
oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam 
keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan 
kepada kami."  
(63) Shalih berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku 
mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberi-Nya aku rahmat 
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(kenabian) dari-Nya, maka siapakah yang akan menolong aku dari 
(adzab) Allah jika aku mendurhakai-Nya. Sebab itu kamu tidak 
menambah apa pun kepadaku selain daripada kerugian. 
(64) Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mu’jizat (yang 
menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di 
bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan 
apa pun yang akan menyebabkan kamu ditimpa adzab yang dekat."  
[QS. Huud : 61-64] 

مٍ   َثَة اَّيَّ ِلَك َوْعد  َغْيُ َمْكُذْوٍب     فَ َعَقُرْوَها فَ َقاَل ََتَت َُّعْوا ِفْ َدارُِكْم ثَ لى ذى
ِلًحا وَّالَِّذْيَن اىَمنُ ْوا  65) َنا صى نَّا  ِبَرْْحَةٍ   َمَعه ۗٗ( فَ َلمَّا َجۤاَء اَْمُرََن ََنَّي ْ  مِٰ

ذٍ   َوِمنْ  ( َوَاَخَذ الَِّذْيَن  66ي  اْلَعزِيْ ُز )ِانَّ رَبََّك ُهَو اْلَقوِ    ِخْزِي يَ ْوِمىِٕ
( ِثِمْْيََۙ ( َكَاْن َّلَّْ يَ ْغنَ ْوا 67ظََلُموا الصَّْيَحُة فََاْصَبُحْوا ِفْ ِدََّيرِِهْم جى

َها ُمْ      ِفي ْ  68  –   56هود :  (  68)  َاَل بُ ْعًدا لَِٰثُمْودَ     َاَلي ِانَّ ََثُْوَد۟ا َكَفُرْوا َرّبَّ
(65) Lalu mereka membunuh unta itu, maka berkata Shalih: 
"Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu adalah 
janji yang tidak dapat didustakan."  
(66) Maka tatkala datang adzab Kami, Kami selamatkan Shalih 
beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari 
Kami dan (Kami selamatkan) dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dia-lah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.  
(67) Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang 
yang dhalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya.  
(68) Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. 
Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. 
Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. [QS. Huud : 65-68] 

اْلُمْرَسِلْْيَ  ََثُْوُد  َبْت  اََل 141)  ۖ َكذَّ ِلح   َاُخْوُهْم صى َِلُْم  قَاَل  ِاْذ   )
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اَِمْْي  142)  ۚ تَ ت َُّقْونَ  َرُسْول   َلُكْم   ْ ِاِٰنِ  )َۙ   (143  َ اّللٰى َفات َُّقوا   )
ُعْونِ  َُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َاْجرٍۚ ِاْن َاْجرَِي ِالَّ َعلىى 144) ۚ َواَِطي ْ ( َوَماي َاْس  

َلِمْْيَ  اْلعى اَُتْتَ 145)    َربِٰ  اىِمِنْْيَ (  ُهَناي  هى َما  ( ِفْ 146)   َُۙكْوَن ِفْ 
وَُّعيُ ْونٍ  َهِضْيم  147)   ََۙجنٰىٍت  طَْلُعَها  وَََّنٍْل  وَُّزُرْوٍع   ) ۚ  (148 )

ُعْونِ 149َوتَ ْنِحتُ ْوَن ِمَن اْْلَِباِل بُ يُ ْوًت فىرِِهْْيَ ) َ َواَِطي ْ  ۚ ( فَات َُّقوا اّللٰى

ُعوْيا اَْمَر الْ 150) ( الَِّذْيَن يُ ْفِسُدْوَن ِِف 151)   َُۙمْسرِِفْْيَ ( َوَل ُتِطي ْ
ُيْصِلُحْوَن ) َوَل  اْلُمَسحَّرِْينَ 152اْلَْرِض  ِمَن  اَْنَت  َاي  ِاَّنَّ قَاُلوْيا   )َۙ  

ِدِقْْيَ   (153) ثْ لَُناَۙ فَْأِت ِِبىيٍَة ِاْن ُكْنَت ِمَن الصٰى َماي اَْنَت ِالَّ َبَشر  مِٰ
 154 - 141الشعراء :  ( 154)

(141) Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.  
(142) Ketika saudara mereka, Shalih, berkata kepada mereka: 
"Mengapa kamu tidak bertakwa?  
(143) Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang 
diutus) kepadamu,  
(144) maka bertakwalah kepada Allah dan thaatlah kepadaku.  
(145) Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, 
upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.  
(146) Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) 
dengan aman,  
(147) di dalam kebun-kebun serta mata air,  
(148) dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya 
lembut.  
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(149) Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan 
rumah-rumah dengan rajin;  
(150) maka bertakwalah kepada Allah dan thaatlah kepadaku;  
(151) dan janganlah kamu menthaati perintah orang-orang yang 
melewati batas, 
(152) yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan 
perbaikan".  
(153) Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang 
dari orang-orang yang kena sihir;  
(154) Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka 
datangkanlah sesuatu mu’jizat, jika kamu memang termasuk orang-
orang yang benar.  [QS. Asy Syu’araa’ : 141-154] 

َا  ََنَقة    ٰهِذه ۗٗقَاَل   َوَل (  515)  ۚ مَّْعُلْومٍ   يَ ْومٍ   ِشْربُ   وََّلُكمْ   ِشْرب    ِلَّ
( َعِظْيٍم  يَ ْوٍم  َعَذاُب  فَ َيْأُخذَُكْم  ٍء  ِبُسْوۤ فَ َعَقُرْوَها 156ََتَس ْوَها   )

ِلَك َلىيَةً 157)   َۙفََاْصَبُحْوا نىِدِمْْيَ   ِانَّ ِفْ ذى
   ( فََاَخَذُهُم اْلَعَذاُب 

( م ْؤِمِنْْيَ  اَْكثَ ُرُهْم  ا 158َوَما َكاَن  اْلَعزِيْ ُز  َِلَُو  َربََّك  َوِانَّ  لرَِّحْيُم ( 
 159 - 155الشعراء : ( 159)

(155) Shalih menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran 
untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk 
mendapatkan air di hari yang tertentu.  
(156) Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu 
kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh adzab hari 
yang besar'.  
(157) Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi 
menyesal,  
(158) maka mereka ditimpa adzab. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah 
kebanyakan mereka tidak beriman.  
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(159) Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang.  [QS. Asy Syu’araa : 155-159] 

َ فَ  ِلًحا اَِن اْعُبُدوا اّللٰى ِن  َوَلَقْد اَْرَسْلَناي ِاٰلى ََثُْوَد َاَخاُهْم صى ِاَذا ُهْم َفرِيْ قى
َتْستَ ْعِجُلْوَن ِِبلسَّيَِٰئِة قَ ْبَل اْلََْسَنةِۚ 45ََيَْتِصُمْوَن ) َقْوِم َّلَ  ( قَاَل ي ى

َ َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُْوَن ) ََْن ِبَك َوِبَْن  46َلْوَل َتْستَ ْغِفُرْوَن اّللٰى ( قَاُلوا اطَّيَّ
رُُكْم ِعْنَد اّللٰىِ بَ  ىِٕ

ۤ
( وََكاَن ِِف 47ْل اَنْ ُتْم قَ ْوم  تُ ْفتَ نُ ْوَن )مََّعَك  قَاَل طى

ي  ْفِسُدْوَن ِِف اْلَْرِض َوَل ُيْصِلُحْوَن ) ِتْسَعُة َرْهٍط  (  48اْلَمِديْ َنِة 
َل ۗٗقَاُلْوا تَ َقاََسُْوا ِِبّللٰىِ   َۗٗوَاهر تَنَّه  ه ۗٗ  لَنَ ُقْوَلنَّ   ُثَّ   لَُنَبي ِ   َمْهِلكَ   َشِهْدَنَ   َما   ِلَوِلي ِ

ِل ۗٗ ِدقُ ْونَ   َوِاَنَّ   َاهر َل 49)  َلصى وَُّهْم  َمْكرًا  وََّمَكْرََن  َمْكرًا  َوَمَكُرْوا   )
( ُْم 50َيْشُعُرْوَن  َدمَّْرٰنى اَنَّ  َمْكرِِهْم  َعاِقَبُة  فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن   )

ِلَك  ِبَا ظََلُمْوا  ِانَّ ۢ ( فَِتْلَك بُ يُ ْوُْتُْم َخاِويَةً 51َوقَ ْوَمُهْم َاْْجَِعْْيَ )  ِفْ ذى
َنا الَِّذْيَن اىَمنُ ْوا وََكانُ ْوا يَ ت َُّقْوَن )52َلىيًَة لَِٰقْوٍم ي َّْعَلُمْوَن )  ( 53( َوَاَْنَي ْ

 53 – 45النمل : 
(45) Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud 
saudara mereka Shalih (yang berseru): "Sembahlah Allah". Tetapi 
tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bermusuhan.  
(46) Dia berkata: "Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan 
keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah kamu 
meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat".  
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(47) Mereka menjawab: "Kami mendapat nasib yang malang 
disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu". Shalih berkata: 
"Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), 
tetapi kamu kaum yang diuji".  
(48) Dan adalah di kota itu, sembilan orang laki-laki yang membuat 
kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.  
(49) Mereka berkata: "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, 
bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba 
beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan kepada 
warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, 
dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar".  
(50) Dan merekapun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh 
dan Kami merencanakan makar (pula), sedang mereka tidak 
menyadari.  
(51) Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka 
itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum mereka 
semuanya.  
(52) Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh 
disebabkan kedhaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui.  
(53) Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan 
mereka itu selalu bertaqwa. [QS. An Naml : 45 – 53] 

ِعَقِة َعاٍد وَََّثُْودَ  ْثَل صى ِعَقًة مِٰ (  13)    فَِاْن اَْعَرُضْوا فَ ُقْل اَْنَذْرُتُكْم صى
َجۤاَءْْتُُم الر ُسُل ِمنْ  تَ ْعُبُدوْيا ِالَّ  م  ِاْذ  َخْلِفِهْم َالَّ  َوِمْن  اَْيِدْيِهْم  َبْْيِ 

اُْرِسْلُتْم       اّللٰىَ  ِبَاي  فَِاَنَّ  َكًة  ىِٕ
ۤ
َملى َلَنْ َزَل  رَب  َنا  َشۤاَء  َلْو  ِفُرْونَ   ِبه ۗٗقَاُلْوا   كى

ْلَْرِض ِبَغْيِ اْلَْقِٰ َوقَاُلْوا َمْن َاَشد  ( فَاَمَّا َعاد  فَاْسَتْكََبُْوا ِِف ا14)
ُهْم قُ وَّةً     ِمنَّا قُ وَّةً  َ الَِّذْي َخَلَقُهْم ُهَو َاَشد  ِمن ْ وََكانُ ْوا     اََوَّلَْ يَ َرْوا اَنَّ اّللٰى
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سَ 15ِِبىيىِتَنا ََيَْحُدْوَن ) ٍم َّنَِّ اٍت  ( فَاَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْْيًا َصْرَصرًا ِفْي اَّيَّ
نْ َيا َوَلَعَذاُب اْلىِخَرِة َاْخزىى      لُِٰنِذيْ َقُهْم َعَذاَب اْلِْْزِي ِِف اْْلَيىوِة الد 

ى َعَلى  16َوُهْم َل يُ ْنَصُرْوَن ) ُهْم فَاْسَتَحب وا اْلَعمى ( َواَمَّا ََثُْوُد فَ َهَديْ ن ى
ِعَقُة اْلَعَذاِب اِْلُْوِن ِبَا َكان ُ  ى فََاَخَذْْتُْم صى ( 17)  ۚ ْوا َيْكِسبُ ْونَ اِْلُدى

َنا الَِّذْيَن اىَمنُ ْوا وََكانُ ْوا يَ ت َُّقْوَن )  18 – 13فصلت : ( 18َوََنَّي ْ
(13) Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah 
memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa 
kaum ‘Aad dan kaum Tsamud". 
(14) Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari 
belakang mereka (dengan menyerukan): "Janganlah kamu 
menyembah selain Allah". Mereka menjawab: "Kalau Tuhan kami 
menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya, 
maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus 
membawanya.  
(15) 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.  
(16) 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.  
(17) Dan adapun kaum Tsamud maka mereka telah Kami beri 
petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) dari petunjuk 
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itu, maka mereka disambar petir adzab yang menghinakan 
disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.  
(18) Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka 
adalah orang-orang yang bertakwa.  [QS. Fushshilat : 13-18] 

( فَ َعتَ ْوا َعْن اَْمِر َرّبِِْٰم 43ْوَد ِاْذ ِقْيَل َِلُْم ََتَت َُّعْوا َحّتٰى ِحْْيٍ )َوِفْ َثَُ 
ِعَقُة َوُهْم يَ ْنظُُرْوَن ) ( َفَما اْسَتطَاُعْوا ِمْن ِقَياٍم وََّما 44فََاَخَذْْتُُم الصٰى

َتِصرِْيَنَۙ ) ْن قَ ْبلُ 45َكانُ ْوا ُمن ْ ُْم َكانُ ْوا قَ ْوًما فىِسِقْْيَ     ( َوقَ ْوَم نُ ْوٍح مِٰ ِاٰنَّ
 46 –  43الذارَّيت : ( 46)

(43) Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, 
"Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu".  
(44) Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu 
mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.  
(45) Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula 
mendapat pertolongan, 
(46) dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. 
Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.  [QS. Adz Dzaariyaat 
: 43-46] 

َبْت َثَُ  (  5( فَاَمَّا ََثُْوُد فَاُْهِلُكْوا ِِبلطَّاِغَيِة )4ِِبْلَقارَِعِة )ۢ ْوُد َوَعاد  َكذَّ
( َسخََّرَها َعَلْيِهْم َسْبَع 6)   ََۙواَمَّا َعاد  فَاُْهِلُكْوا ِبرِْيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيةٍ 

مٍ  َها     َۙلََياٍل وَََّثىِنَيَة اَّيَّ ُْم اَْعَجاُز ُحُسْوًما َفَتَى اْلَقْوَم ِفي ْ ىَۙ َكَاٰنَّ َصْرعى
 8-4( اْلاقة : 8َِبِقَيٍة )ۢ ( فَ َهْل تَ رىى َِلُْم مِٰنْ 7ََنٍْل َخاِويَةٍۚ )

(4) Kaum Tsamud dan ‘Aad telah mendustakan hari kiamat. 
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(5) Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan 
kejadian yang luar biasa,  
(6) Adapun kaum ‘Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin 
yang sangat dingin lagi amat kencang,  
(7) 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).  
(8) Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara 
mereka. [QS. Al Haaqqah : 4-8] 

ىَهاي  َبْت ََثُْوُد ِبطَْغوى َْۢبَعَثَ( ِاِذ  11) ۖ َكذَّ ىَها  ان  ( فَ َقاَل َِلُْم 12)  ۖ َاْشقى
( َها   َوُسْقي ى اّللٰىِ  ََنَقَة  اّللٰىِ  َفَدْمَدَم  13َرُسْوُل  فَ َعَقُرْوَهۖا  بُ ْوُه  َفَكذَّ  )

ُْم   ِْۢبِهمَ َعَلْيِهْم َرّب  ىَهۖا )  ِبَذن  َها14َفَسوٰى الشمس: (  15)  ( َوَل ََيَاُف ُعْقب ى
11-15   

(11) (Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka 
melampaui batas,  
(12) ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,  
(13) lalu Rasul Allah (Shalih) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) 
unta betina Allah dan minumannya".  
(14) Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka 
Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu 
Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah).  
(15) dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.  [QS. Asy 
Syams : 11-15] 
 
 

(Bersambung) 


