
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 5 Februari 2023/14 Rajab 1444  Brosur No. : 2111/2151/IA 

KAUM-KAUM YANG DIBINASAKAN OLEH ALLAH 
(4) 

 

4. Kaumnya Nabi Luth AS.  
 

Diceritakan bahwa Nabi Luth AS. dengan kaumnya hidup sezaman 
dengan Nabi Ibrahim AS. 
Kaumnya Nabi Luth sangat buruk perbuatannya. Mereka tidak mau 
beriman kepada Allah, dan mereka melakukan perbuatan jelek yang 
belum pernah dilakukan oleh ummat manusia sebelumnya, yaitu 
mereka melakukan homoseks (laki-laki menyukai sesama laki-laki). 
Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Luth AS. supaya menyeru 
mereka menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatupun, beriman dan bertaqwa kepada-Nya, dan supaya 
mereka meninggalkan perbuatan homoseks tersebut. Namun 
kaumnya Nabi Luth AS tidak mau menthaati seruan Nabi Luth AS, 
bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Luth dan 
pengikutnya. 
Oleh karena itu Allah SWT mengutus para malaikat untuk 
memberitahukan kepada Nabi Luth AS supaya membawa 
pengikutnya (kecuali istrinya) keluar dari kotanya di akhir malam 
sebelum Shubuh, karena kotanya akan dihancurkan pada waktu 
Shubuh. Akhirnya kota kaumnya Nabi Luth dihancurkan oleh Allah 
dengan hujan batu, kotanya dibalik, bagian atasnya ke bawah.  
Begitulah Allah menyelamatkan Nabi Luth AS dan pengikutnya dan 
Allah SWT membinasakan kaumnya Nabi Luth AS yang durhaka. 

ِِبِْم َوَضاَق ِِبِْم َذْرًعا وَّقَاَل ٰهَذا    ءَ ِسيْ  َوَلمَّا َجۤاَءْت ُرُسلَُنا ُلْوطًا  
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َعِصْيبٌ  قَْوُمهٗ (  77)   يَ ْوٌم   َكانُ ْوا  قَ ْبلُ   َوِمنْ   اِلَْيهِ    يُ ْهَرُعْونَ   َوَجۤاَءٗه 
َقْومِ   قَالَ   السَّيِ ٰاتِ    يَ ْعَمُلْونَ  ءِ   ي ٰ  فَات َُّقوا  َلُكمْ   اَْطَهرُ   ُهنَّ   بَ َناِتْ   هٰ ُؤََلۤ

( قَاُلْوا َلَقْد 78)  رَِّشْيدٌ   َرُجلٌ   ِمْنُكمْ   اَلَْيسَ   َضْيِفْي    ِفْ   ُُتُْزْونِ   َوََل   اللٰ َ 
( قَاَل  79َواِنََّك لَتَ ْعَلُم َما نُرِْيُد )  ۚ َعِلْمَت َما لََنا ِفْ بَ ٰنِتَك ِمْن َحق   

ُلْوُط ِاَّنَّ 80َلْو اَنَّ ِلْ ِبُكْم قُ وًَّة اَْو ٰاِويْ  ِاٰٰل رُْكن  َشِدْيد  ) ( قَاُلْوا ي ٰ
َوََل  الَّْيِل  مِ َن  ِبِقْطع   ِِبَْهِلَك  فََاْسِر  اِلَْيَك  يَِّصُلوْ ا  َلْن  رَبِ َك  ُرُسُل 

َّهٗ ٌد ِاَلَّ اْمرَاََتَك   يَ ْلَتِفْت ِمْنُكْم َاحَ  بُ َها   ِان   َمْوِعَدُهمُ   ِانَّ      َاَصاَِبُمْ   َما    ُمِصي ْ
( فَ َلمَّا َجۤاَء اَْمُرََّن َجَعْلَنا َعالِيَ َها 81)  ِبَقرِْيب    الصُّْبحُ   اَلَْيسَ     الصُّْبحُ 

ْيل  مَّْنُضْود  ) َها ِحَجاَرًة مِ ْن ِسجِ  وََّمًة ( ُمسَ 82َساِفَلَها َواَْمَطْرََّن َعَلي ْ
 83 – 77هود : ( 83ِعْنَد رَبِ َك  َوَما ِهَي ِمَن الظٰ ِلِمْْيَ بَِبِعْيد  )

77. Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada 
Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena 
kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit." 
78. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan 
sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang 
keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah putri-putri (negeri) ku mereka 
lebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah 
kamu mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di 
antaramu seorang yang berakal?" 
79. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami 
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tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan 
sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami 
kehendaki." 
80. Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan (untuk 
menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang 
kuat (tentu aku lakukan)." 
81. Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami 
adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat 
mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga 
dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada 
seorang di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. 
Sesungguhnya dia akan ditimpa adzab yang menimpa mereka karena 
sesungguhnya saat jatuhnya adzab kepada mereka ialah di waktu 
Shubuh; bukankah Shubuh itu sudah dekat?". 
82. Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth 
itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka 
dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, 
83. yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari 
orang-orang yang zalim. [QS. Huud : 77 – 83] 

َبْت قَ ْوُم ُلْوِط   ِاْذ قَاَل ََلُْم َاُخْوُهْم ُلْوٌط 160)  ۖ اْلُمْرَسِلْْيَ نِ َكذَّ  )
تَ ت َُّقْونَ  اَِمْْيٌ 161)  ۚ َاََل  َرُسْوٌل  َلُكْم   ْ ِاّن ِ اللٰ َ 162)  ۙ (  فَات َُّقوا   )
ُعْونِ  َُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َاْجر  ِاْن َاْجرَِي ِاَلَّ 163)  ۚ َواَِطي ْ  َعٰلى ( َوَما  َاْس  

اْلٰعَلِمْْيَ  اْلٰعَلِمْْيَ 164)    َربِ   ِمَن  الذُّْكرَاَن  اَََتْتُ ْوَن   ) ۙ  (165 )
قَ ْوٌم   اَنْ ُتْم  َبْل  اَْزَواِجُكْم   َلُكْم رَبُُّكْم مِ ْن  َخَلَق  َما   ُدْونَ عٰ َوَتَذُرْوَن 

ُلْوُط لََتُكْوَننَّ ِمَن اْلُمْخرَ 166) َتِه ي ٰ ْن َّلَّْ تَ ن ْ ( 167ِجْْيَ)( قَاُلْوا لَىِٕ
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اْلَقاِلْْيَ  مِ َن  لَِعَمِلُكْم   ْ ِاّن ِ ِمَّا (  168)     قَاَل  َواَْهِلْي  َنِ ِِنْ  َربِ  
ٰنُه  169يَ ْعَمُلْوَن) فَ َنجَّي ْ ه (  ِِف 170)  ۙ َاْْجَِعْْيَ   َوَاْهَلٗ َعُجْوزًا  ِاَلَّ   )
 172 – 160الشعراء : ( 172( ُُثَّ َدمَّْرََّن اَْلَٰخرِْيَن )171) ۚ اْلٰغِبِْينَ 

160. Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, 
161. ketika saudara mereka Luth, berkata kepada mereka: "Mengapa 
kamu tidak bertaqwa?" 
162. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang 
diutus) kepadamu, 
163. maka bertaqwalah kepada Allah dan thaatlah kepadaku. 
164. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; 
upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. 
165. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, 
166. dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu 
untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". 
167. Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak 
berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir" 
168. Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada 
perbuatanmu". 
169. (Luth berdo’a): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta 
keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan’'. 
170. Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, 
171. kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam 
golongan yang tinggal. 
172. Kemudian Kami binasakan yang lain. [QS. Asy Syu’araa’ : 160 -
172] 

ُهْم َعْن َضْيِف اِبْ ٰرِهْيَمَۘ ) ( ِاْذ َدَخُلْوا َعَلْيِه فَ َقاُلْوا َسٰلًما  قَاَل  51َونَ بِ ئ ْ
)52ِاَّنَّ ِمْنُكْم َوِجُلْوَن) ُرَك ِبُغٰلم  َعِلْيم  (  53( قَاُلْوا ََل تَ ْوَجْل ِاَّنَّ نُ َبشِ 
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اََبشَّْرُُتُْوّنْ   ت ُ   ىَعلٰ  قَاَل  فَِبَم  اْلِكَِبُ  مَّسَِِّنَ  )اَْن  ُرْوَن  قَاُلْوا 54َبشِ   )
( قَاَل َوَمْن ي َّْقَنُط ِمْن 55َبشَّْرٰنَك ِِبْلَْقِ  َفََل َتُكْن مِ َن اْلٰقِنِطْْيَ)

ه رَّْْحَِة   اَي َُّها 56)الضَّۤالُّْونَ   ِاَلَّ   َرب ِه  َخْطُبُكْم  َفَما  قَاَل   )
)( قَاُلوْ ا ِاَّنَّ  اُْرِسْلَنا  ِاٰٰل قَ ْوم   57اْلُمْرَسُلْوَن) ( ِاَلَّ  ٰاَل ُلْوط   58ُّمُّْرِِمْْيَۙ

( َاْْجَِعْْيَۙ َلُمَنجُّْوُهْم  ِاَلَّ  59ِاَّنَّ  َا  َقدَّْرَّنَ    اْمَرَاتَهٗ (   اْلٰغِبِْينَ   َلِمنَ   ِاَّنَّ

ُلْوِط ۨاِ 60) ٰاَل  َجۤاَء  فَ َلمَّا   )( قَ ْوٌم 61ْلُمْرَسُلْوَنۙ اِنَُّكْم  قَاَل   )
ٰنَك ِبَا َكانُ ْوا ِفْيِه ََيََْتُْوَن)62مُّْنَكُرْوَن) ٰنَك  63( قَاُلْوا َبْل ِجئ ْ ( َواَتَ ي ْ

َلٰصِدقُ ْوَن) َوِاَّنَّ  َواتَِّبْع 64ِِبْلَْقِ   الَّْيِل  مِ َن  ِبِقْطع   ِِبَْهِلَك  فََاْسِر   )
يَ ْلَتفِ  َوََل  تُ ْؤَمُرْوَن)اَْدَِبَرُهْم  َحْيُث  وَّاْمُضْوا  َاَحٌد  ِمْنُكْم  ( 65ْت 

ِء َمْقطُْوٌع مُّْصِبِحْْيَ) َنا  اِلَْيِه ٰذِلَك اَْلَْمَر اَنَّ َداِبَر هٰ ُؤََلۤ ( 66َوَقَضي ْ
ِء َضْيِفْي َفََل  67َوَجۤاَء اَْهُل اْلَمِديْ َنِة َيْستَ ْبِشُرْوَن) ( قَاَل ِانَّ هٰ ُؤََلۤ

( َهَك َعِن  69َوات َُّقوا اللٰ َ َوََل ُُتُْزْوِن)  (68تَ ْفَضُحْونِۙ ( قَاُلوْ ا اََوَّلَْ نَ ن ْ
)70اْلٰعَلِمْْيَ) ُتْم ٰفِعِلْْيَ  ِء بَ ٰنِتْ  ِاْن ُكن ْ

ُْم 71( قَاَل هٰ ُؤََلۤ ( َلَعْمُرَك ِاَّنَّ
يَ ْعَمُهْوَن) َسْكَرِِتِْم  )72َلِفْي  ُمْشرِِقْْيَۙ الصَّْيَحُة  فََاَخَذِْتُُم   )73  )
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)َفجَ  ْيل  ( 74َعْلَنا َعالِيَ َها َساِفَلَها َواَْمَطْرََّن َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة مِ ْن ِسجِ 
( )75ِانَّ ِفْ ٰذِلَك ََلٰٰيت  ل ِْلُمتَ َوّسِ ِْْيَۙ َا لَِبَسِبْيل  مُِّقْيم  ( ِانَّ 76( َوِاَّنَّ

(  77-51اْلجر : ( 77ِفْ ٰذِلَك ََلٰيًَة ل ِْلُمْؤِمِنْْيَ 
51. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim. 
52.Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan: 
"Salaam". Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya kami merasa takut 
kepadamu". 
53. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut, sesungguhnya 
kami memberi kabar gembira kepadamu dengan (kelahiran seorang) 
anak laki-laki (yang akan menjadi) orang yang ‘alim". 
54. Berkata Ibrahim: "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku 
padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara bagaimanakah 
(terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?" 
55. Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira 
kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-
orang yang berputus asa". 
56. Ibrahim berkata: "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat 
Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat". 
57. Berkata (pula) Ibrahim: "Apakah urusanmu yang penting (selain 
itu), hai para utusan?" 
58. Mereka menjawab: "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum 
yang berdosa, 
59. kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami 
akan menyelamatkan mereka semuanya, 
60. kecuali istrinya, kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia 
itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan 
orang kafir lainnya)". 
61. Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta 
pengikut-pengikutnya, 
62. ia (Luth) berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang 
tidak dikenal". 
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63. Para utusan menjawab: "Sebenarnya kami ini datang kepadamu 
dengan membawa adzab yang selalu mereka dustakan. 
64. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan 
sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang benar. 
65. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa 
keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang dan janganlah seorang 
pun di antara kamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan 
ke tempat yang diperintahkan kepadamu". 
66. Dan telah Kami wahyukan kepadanya (Luth) perkara itu, yaitu 
bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu Shubuh. 
67. Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira 
(karena) kedatangan tamu-tamu itu. 
68. Luth berkata: "Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka 
janganlah kamu memberi malu (kepadaku), 
69. dan bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku 
terhina". 
70. Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah melarangmu dari 
(melindungi) manusia?" 
71. Luth berkata: "Inilah putri-putri (negeri) ku (kawinlah dengan 
mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)". 
72. (Allah berfirman): "Demi umurmu (Muhammad), sesungguhnya 
mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)". 
73. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, 
ketika matahari akan terbit. 
74. Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan 
Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. 
75. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang 
memperhatikan tanda-tanda. 
76. Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang 
masih tetap (dilalui manusia). 
77. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. [QS. 
Al Hijr : 51-77] 
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ه َوُلْوطًا ِاْذ قَاَل   نَُّكْم 54اْلَفاِحَشَة َواَنْ ُتْم تُ ْبِصُرْوَن)  اَََتْتُ ْونَ   ِلقَْوِمه  ( اَىِٕ
(  55َبْل اَنْ ُتْم قَ ْوٌم ََتَْهُلْوَن)   لََتْأتُ ْوَن الر َِجاَل َشْهَوًة مِ ْن ُدْوِن النِ َسۤاءِ 

ه َفَما َكاَن َجَواَب    قَ ْريَِتُكمْۙ   مِ نْ   ُلْوط    ٰالَ   اَاْخرُِجوْ    قَاُلوْ ا   اَنْ   ِاَلَّ    قَْوِمه 
ي ََّتَطهَُّرْوَن)ِاَّنَُّ  اََُّنٌس  ٰنُه  56ْم  فََاْنَي ْ ه (  ْرَّٰنَا  اْمَرَاتَهٗ   ِاَلَّ   َوَاْهَلٗ   ِمنَ   َقدَّ

اْلُمْنَذرِْينَ 57)اْلٰغِبِْينَ  َمَطُر  َفَسۤاَء  َعَلْيِهْم مََّطرًۚا  َواَْمَطْرََّن   )  (58 )
 58-54النمل : 

54. Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: 
"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu sedang kamu 
melihat (nya)? 
55. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu 
(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum 
yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)". 
56. Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: 
"Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena 
sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (mendakwakan dirinya) 
bersih". 
57. Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. 
Kami telah menakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal 
(dibinasakan). 
58. Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat 
buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi 
peringatan itu. [QS. An Naml : 54 – 58] 

قَاَل  َولُ  ِاْذ  ه ْوطًا    ِمنْ   ِِبَا  َسبَ َقُكمْ   َما  ۖ اْلَفاِحَشةَ   لََتْأتُ ْونَ   اِنَُّكمْ   ِلقَْوِمه 
نَُّكْم لََتْأتُ ْوَن الر َِجاَل َوتَ ْقطَُعْوَن السَِّبْيلَ 28)اْلٰعَلِمْْيَ   مِ نَ   َاَحد      ۙ ( اَىِٕ
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ه َفَما َكاَن َجَواَب      َوََتْتُ ْوَن ِفْ ََّنِدْيُكُم اْلُمْنَكرَ   اْئِتَنا  قَاُلوا  اَنْ   ِاَلَّ    قَْوِمه 
( قَاَل َربِ  اْنُصْرّنْ َعَلى 29)الصٰ ِدِقْْيَ   ِمنَ   ُكْنتَ   ِانْ   اللٰ ِ   ِبَعَذابِ 

( َوَلمَّا َجۤاَءْت ُرُسلَُنا  اِبْ ٰرِهْيَم ِِبْلُبْشٰرۙى قَاُلوْ ا 30)  اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدْينَ 
( قَاَل  31)  ۚ ِانَّ اَْهَلَها َكانُ ْوا ٰظِلِمْْيَ   ۚ ا اَْهِل ٰهِذِه اْلَقْريَةِ ِاَّنَّ ُمْهِلُكوْ  

َها ُلْوطًا َها     ِانَّ ِفي ْ ه   ۖ قَاُلْوا ََنُْن اَْعَلُم ِبَْن ِفي ْ َينَّٗه َوَاْهَلٗ  اْمَرَاتَهٗ   ِاَلَّ   لَُننَج ِ
َء ِِبِْم  ( َوَلمَّا  اَْن  32) اْلٰغِبِْينَ   ِمنَ   َكاَنتْ  َجۤاَءْت ُرُسلَُنا ُلْوطًا ِسْيۤ

ِاَّنَّ ُمَنجُّْوَك َواَْهَلَك ِاَلَّ     َوَضاَق ِِبِْم َذْرًعا وَّقَاُلْوا ََل َُتَْف َوََل ََتَْزنْ 
( ِاَّنَّ ُمْنزُِلْوَن َعلٰ ى اَْهِل ٰهِذِه اْلَقْريَِة 33اْمرَاََتَك َكاَنْت ِمَن اْلٰغِبِْيَن )

َها  ٰايًَة 34َمۤاِء ِبَا َكانُ ْوا يَ ْفُسُقْوَن )رِْجزًا مِ َن السَّ  ( َوَلَقْد ت َّرَْكَنا ِمن ْ
 35  – 28العنكبوت : ( 35بَ يِ َنًة ل َِقْوم  ي َّْعِقُلْوَن)م

28. Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: 
"Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang 
amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari ummat-
ummat sebelum kamu. 
29. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, 
menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat 
pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya 
mengatakan: "Datangkanlah kepada kami adzab Allah, jika kamu 
termasuk orang-orang yang benar". 
30. Luth berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan 
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adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu". 
31. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim 
membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami 
akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini, sesungguhnya 
penduduknya adalah orang-orang yang dhalim". 
32. Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Para 
malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. 
Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-
pengikutnya kecuali istrinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang 
tertinggal (dibinasakan)”. 
33. Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada 
Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) 
tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka 
berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. 
Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-
pengikutmu, kecuali istrimu, dia adalah termasuk orang-orang yang 
tertinggal (dibinasakan)." 
34. Sesungguhnya Kami akan menurunkan adzab dari langit atas 
penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. 
35. Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang 
nyata bagi orang-orang yang berakal. [QS. Al ‘Ankabuut : 28 -35] 

َبْت قَ ْوُم ُلْوط    ( ِاَّنَّ  اَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َحاِصًبا ِاَلَّ  ٰاَل  33ِِبلنُُّذِر)مَكذَّ
ِبَسَحرۙ )َنَّ     ُلْوط   ُهْم  ن ٰ َمْن  34ي ْ َنْزِْي  ِعْنِدََّن  َكٰذِلَك  مِ ْن  ن ِْعَمًة   )

ِِبلنُُّذِر)35َشَكَر) فَ َتَماَرْوا  َبْطَشتَ َنا  اَْنَذَرُهْم  َوَلَقْد  َوَلَقْد 36(   )
( َوَلَقْد 37)َونُُذرِ   َعَذاِبْ   َفُذْوقُ ْوا  اَْعيُ نَ ُهمْ   َفَطَمْسَنا    َضْيِفه  رَاَوُدْوُه َعْن  

( مُّْسَتِقر ۚ َعَذاٌب  ُبْكَرًة  َونُُذِر)38َصبََّحُهْم  َعَذاِبْ  َفُذْوقُ ْوا   )39 )
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 40-33القمر : ( 40َوَلَقْد َيسَّْرََّن اْلُقْرٰاَن لِلذ ِْكِر فَ َهْل ِمْن مُّدَِّكر )
33. Kaum Luth telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya). 
34. Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin 
yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga 
Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing, 
35. sebagai ni’mat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang bersyukur. 
36. Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan 
adzab-adzab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman 
itu. 
37.Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar 
menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata 
mereka, maka rasakanlah adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. 
38. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa adzab yang 
kekal. 
39. Maka rasakanlah adzab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. 
40. Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? [QS. Al 
Qamar : 33-40] 

ه َوُلْوطًا ِاْذ قَاَل     مِ نَ   َاَحد    ِمنْ   ِِبَا  َسبَ َقُكمْ   َما  اْلَفاِحَشةَ   اَََتْتُ ْونَ   ِلقَْوِمه 
َبْل  80)اْلٰعَلِمْْيَ  النِ َسۤاءِ   ُدْوِن  مِ ْن  َشْهَوًة  الر َِجاَل  لََتْأتُ ْوَن  اِنَُّكْم   )

مُّْسرِفُ ْوَن) قَ ْوٌم  َجَواَب  82اَنْ ُتْم  َوَما َكاَن  ه (   قَاُلوْ ا  اَنْ   ِاَلَّ    قَْوِمه 
ُمْ   قَ ْريَِتُكمْۚ   مِ نْ   َاْخرُِجْوُهمْ  ٰنُه  83)ي ََّتَطهَُّرْونَ   اََُّنسٌ   ِاَّنَّ ه ( فََاْنَي ْ  ِاَلَّ   َوَاْهَلٗ

( َواَْمَطْرََّن َعَلْيِهْم مََّطرًا  فَاْنظُْر َكْيَف  83)اْلٰغِبِْينَ   ِمنَ   َكاَنتْ   اْمَرَاتَهٗ 
 84-80اَلعراف : ( 84) َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمْْيَ 
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80. Dan (Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) 
tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang 
pun (di dunia ini) sebelummu?" 
81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan 
nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas. 
82. Jawab kaumnya tidak lain mereka mengatakan: "Usirlah mereka 
(Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya 
mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri." 
83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali 
istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). 
84. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. 
[QS. Al A’raaf : 80 – 84] 

( ٰنُه  133َوِانَّ ُلْوطًا لَِّمَن اْلُمْرَسِلْْيَ  ه ( ِاْذ َنَّي ْ (  134)َاْْجَِعْْيَۙ   َوَاْهَلٗ
ا ِِف  َعُجْوزًا  اَْلَٰخرِْيَن)135ْلٰغِبِْيَن)ِاَلَّ  َدمَّْرََّن  ُُثَّ  َواِنَُّكْم 136(   )

َعَلْيِهْم مُّْصِبِحْْيَ  تَ ْعِقُلْونَ 137)  َللََتُمرُّْوَن  ( 138)  ( َوِِبلَّْيِل  اََفََل 
 138- 133الصافات :

133. Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul. 
134. (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-
pengikutnya) semua, 
135. kecuali seorang perempuan tua (istrinya yang berada) bersama-
sama orang yang tinggal. 
136. Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain. 
137. Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Makkah) benar-benar 
akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi, 
138. dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? [QS. 
Ash Shaaffaat : 133-138] 

(Bersambung) 


