
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 12 Februari 2023/21 Rajab 1444  Brosur No. : 2112/2152/IA 

KAUM-KAUM YANG DIBINASAKAN OLEH ALLAH 
(5) 

 

5. Kaumnya Nabi Syu’aib AS.  
 
Nabi Syu’aib As diutus Allah SWT kepada penduduk Madyan, dan 
juga kepada penduduk Aikah.  
Dikisahkan bahwa kaumnya Nabi Syu’aib AS, mereka menyembah 
berhala, dan tidak mau menyembah Allah. Mereka suka mengambil 
hak orang lain secara bathil. Mereka suka merampok dan curang 
dalam berdagang, apabila menjual suka mengurangi takaran dan 
timbangan, tetapi apabila membeli minta dipenuhi. 
Dalam keadaan yang demikian itu Allah mengutus Nabi Syu’aib AS 
kepada kaumnya supaya menyeru mereka menyembah hanya 
kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. 
Mereka supaya bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, dan tidak 
mengurangi takaran dan timbangan. Namun kaumnya Nabi Syu’aib 
tidak mau menthaati Nabi Syu’aib, bahkan mereka mengancam akan 
mengusir Nabi Syu’aib dan orang-orang yang mengikutinya. Akhirnya 
Allah menyelamatkan Nabi Syu’aib AS dan pengikutnya, dan 
menimpakan adzab kepada orang-orang yang dhalim dengan cuaca 
yang sangat panas, suara keras dan gempa bumi yang menyebabkan 
mereka semua mati bergelimpangan seakan-akan mereka belum 
pernah tinggal di kota itu. 

ْن اِلىٍه  َ َما َلُكْم مِٰ َقْوِم اْعُبُدوا اّللٰى ًبۗا قَاَل ي ى َوِاٰلى َمْدَيَن َاَخاُهْم ُشَعي ْ
ه  ۗٗ ُ نْ   بَ يَِٰنة    َجۤاَءْتُكمْ   َقدْ   غَْير  تَ ْبَخُسوا  َوَل   َواْلِمي ْزَانَ   اْلَكْيلَ   فَاَْوُفوا  رَّبُِٰكمْ   مِٰ
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ِلُكمْ   ِاْصََلِحَهاۗ   بَ ْعدَ   اْلَْرضِ   ِف   تُ ْفِسُدْوا  َوَل   َاْشَيۤاَءُهمْ   النَّاسَ   َخْي    ذى
ُتمْ   ِانْ   لَُّكمْ  تُ ْوِعُدْوَن 85)مُّْؤِمِنْيَ   ُكن ْ ِصرَاٍط  ِبُكلِٰ  تَ ْقُعُدْوا  َوَل   )

ُغْوََنَا  ِبه َۗٗوَتُصدُّْوَن َعْن َسِبْيِل اّللٰىِ َمْن اىَمَن    ِاذْ   ُروْْٓاَواذْكُ   ِعَوًجا    َوتَ ب ْ
ُتمْ  ( 86)  اْلُمْفِسِدْينَ   َعاِقَبةُ   َكانَ   َكْيفَ   َواْنظُُرْوا  َفَكث َّرَُكْم    قَِلْيًَل   ُكن ْ

ْنُكْم اىَمنُ ْوا ِِبلَِّذيْْٓ اُْرِسْلُت   َفة  مِٰ َفة    ِبه َۗٗوِاْن َكاَن طَۤاىِٕ  يُ ْؤِمنُ ْوا  ّلَّْ   َوطَۤاىِٕ
نَ َنا    اّللٰىُ   ََيُْكمَ   َحتٰى   فَاْصِبُْوا ( قَاَل  87)   اْْلىِكِمْيَ   َخْيُ   َوُهوَ   بَ ي ْ

ِمه ۗٗاْلَمََلُ الَِّذْيَن اْسَتْكَِبُْوا ِمْن   َمنُ ْوا اى   َوالَِّذْينَ   يىُشَعْيبُ   لَُنْخرَِجنَّكَ   قَور
رِِهْيَ ) (  88َمَعَك ِمْن قَ ْريَِتَنآْ اَْو لَتَ ُعْوُدنَّ ِفْ ِملَِّتَنۗا قَاَل اََوَلْو ُكنَّا كى

ُ َقِد ا ىَنا اّللٰى َنٰى ِاْذ  بَ ْعَد  ِملَِّتُكْم  ُعْدََن ِفْ  ِاْن  َعَلى اّللٰىِ َكِذًِب  ْفََتَيْ َنا 
ُ رَب َُّنۗا َوِسَع رَب َُّنا  َهآْ ِالَّْٓ اَْن يََّشۤاَء اّللٰى َهۗا َوَما َيُكْوُن لََنآْ اَْن ن َُّعْوَد ِفي ْ ِمن ْ

ْلَنۗا   نَ َنا َوَبْيَ قَ ْوِمَنا ِِبْلَْقِٰ  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًمۗا َعَلى اّللٰىِ تَ وَكَّ رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ
 89-85العراف : ( 89ِِتِْيَ )ا َواَْنَت َخْيُ اْلفَ 

85. Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara 
mereka, Syu’aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-
kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang 
kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah 
takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangi bagi manusia 
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barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu 
membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. 
Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang 
yang beriman. 
86. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-
nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, 
dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah 
di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak 
jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 
yang berbuat kerusakan. 
87. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang 
aku diutus untuk menyampaikannya dan ada (pula) segolongan yang 
tidak beriman, maka bershabarlah, hingga Allah menetapkan 
hukumnya di antara kita; dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya”. 
88. Pemuka-pemuka dari kaum Syu’aib yang menyombongkan diri 
berkata: "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syu’aib dan 
orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu 
kembali kepada agama kami". Berkata Syu’aib: "Dan apakah (kamu 
akan mengusir kami), kendatipun kami tidak menyukainya? 
89. Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar 
terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah 
melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali 
kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki (nya). 
Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah 
sajalah kami bertawakkal”. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara 
kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi 
keputusan yang sebaik-baiknya.   [QS. Al A’raaf : 85-89] 

الَّ  اْلَمََلُ  ِمْن  َوقَاَل  ِمه ِۗٗذْيَن َكَفُرْوا  نِ   قَور ًبا  ات َّبَ ْعُتمْ   لَىِٕ  ِاًذا  اِنَُّكمْ   ُشَعي ْ
ِثِمْيََۙ   (90)  َّلَّىِسُرْونَ  جى َدارِِهْم  ِفْ  فََاْصَبُحْوا  الرَّْجَفُة  فََاَخَذْْتُُم 

ًبا 91) بُ ْوا ُشَعي ْ  اَلَِّذْيَن َكذَّ
َها  ًبا َكَاْن ّلَّْ يَ ْغنَ ْوا ِفي ْ بُ ْوا ُشَعي ْ ( الَِّذْيَن َكذَّ
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َقْوِم َلَقْد اَبْ َلغْ 92َكانُ ْوا ُهُم اَّْلىِسرِْيَن )  ُهْم َوقَاَل ي ى ُتُكْم ( فَ تَ َوٰلٰى َعن ْ
ِفرِْيَن )  ى َعلىى قَ ْوٍم كى ْ َوَنَصْحُت َلُكْم  َفَكْيَف اىسى لىِت َرّبِٰ ( 93رِسى

 93-90العراف : 
90. Pemuka-pemuka kaum Syu’aib yang kafir berkata (kepada 
sesamanya): "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu’aib, tentu kamu 
jika berbuat demikian (menjadi) orang-orang yang merugi". 
91. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayit-
mayit yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, 
92. (yaitu) orang-orang yang mendustakan Syu’aib, seolah-olah 
mereka belum pernah berdiam di kota itu; orang-orang yang 
mendustakan Syu’aib mereka itulah orang-orang yang merugi. 
93. Maka Syu’aib meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku, 
sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat 
Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana 
aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" [QS. Al 
A’raaf : 90-93] 

ًبا ۗ َوِاٰلى َمْدَيَن َاَخاُهْم ُشَعي ْ
ْن اِلىٍه   َ َما َلُكْم مِٰ َقْوِم اْعُبُدوا اّللٰى قَاَل ي ى

ه ۗٗ ُ ۗ غَْير
ُقُصوا  َوَل   ْْٓ   َواْلِمي ْزَانَ   اْلِمْكَيالَ   تَ ن ْ ْْٓ   ِِبَْيٍ   اَرىىُكمْ   ِاٰنِ   َاَخافُ   وَِّاٰنِ

ْيطٍ   يَ ْومٍ   َعَذابَ   َعَلْيُكمْ  زَاَن 84)  ُّمُِّ َقْوِم اَْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِمي ْ ( َوي ى
اْلَْرِض  ِف  تَ ْعثَ ْوا  َوَل  َاْشَيۤاَءُهْم  النَّاَس  تَ ْبَخُسوا  َوَل  ِِبْلِقْسِط 

( لَّ 85ُمْفِسِدْيَن  َخْي   اّللٰىِ  بَِقيَُّت  اَََن۠ (  َوَمآْ  مُّْؤِمِنْيَ   ُتْم  ِاْن ُكن ْ ُكْم 
( قَاُلْوا يىُشَعْيُب َاَصلىوُتَك ََتُْمُرَك اَْن نََّْتَُك َما 86َعَلْيُكْم ِِبَِفْيٍظ )
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ُؤا
ۤ
َنشى َما  اَْمَوالَِنا  ن َّْفَعَل ِفْْٓ  اَْن  اَْو  ُؤَنْٓ  اىَِبۤ ۗ يَ ْعُبُد 

اْْلَِلْيُم   َلَْنَت  اِنََّك 
ْ َوَرَزَقِِنْ 87الرَِّشْيُد ) ْن رَّّبِٰ َقْوِم اََرَءيْ ُتْم ِاْن ُكْنُت َعلىى بَ يَِٰنٍة مِٰ ( قَاَل ي ى

ۗ ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا وََّمآْ اُرِْيُد اَْن اَُخالَِفُكْم ِاٰلى َمآْ اََْنىىُكْم َعْنهُ 
ِاْن اُرِْيُد  

 َوَما تَ ْوِفْيِقيْْٓ ِالَّ 
ۗ ِِبّللٰىِ   ِالَّ اْلِْصََلَح َما اْسَتطَْعُتۗ

َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َواِلَْيِه  
( َمآْ 88اُنِْيُب  ْثُل  مِٰ َبُكْم  يُِّصي ْ اَْن  ِشَقاِقيْْٓ  ََيْرَِمنَُّكْم  َل  َقْوِم  َوي ى  )

ِلحٍ  ۗ َاَصاَب قَ ْوَم نُ ْوٍح اَْو قَ ْوَم ُهْوٍد اَْو قَ ْوَم صى
ْنُكْم   َوَما قَ ْوُم ُلْوٍط مِٰ

اِلَْيهِ ( َواْستَ ْغِفُروْ 89بَِبِعْيٍد ) تُ ْوبُ وْْٓا  ۗ ا رَبَُّكْم ُُثَّ 
ْ َرِحْيم  وَُّدْود    ِانَّ َرّبِٰ

 90 – 84هود :  (90)
84. Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, 
Syu’aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada 
Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan 
timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang 
baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan 
adzab hari yang membinasakan (qiyamat)." 
85. Dan Syu’aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia 
terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di 
muka bumi dengan membuat kerusakan. 
86. Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu 
orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas 
dirimu." 
87. Mereka berkata: "Hai Syu’aib, apakah agamamu yang menyuruh 
kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak 
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kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki 
tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat 
penyantun lagi berakal." 
88. Syu’aib berkata: "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku 
mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku 
daripada-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-
Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan 
mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali 
(mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan 
tidak ada taufiq bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya 
kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku 
kembali. 
89. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku 
(dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu 
ditimpa adzab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Huud atau 
kaum Shalih, sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatnya) dari 
kamu. 
90. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah 
kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha 
Pengasih”. [QS. Huud : 84 – 90] 

ًفا  َنا َضِعي ْ ۗ قَاُلْوا يىُشَعْيُب َما نَ ْفَقُه َكِثْيًا ّمَِّٰا تَ ُقْوُل َوِاَنَّ لَنَ رىىَك ِفي ْ
 

َلَرََجْنىكَ  َرْهُطَك    َوَلْوَل 
 ( ِبَعزِْيٍز  َنا  َعَلي ْ اَْنَت  َقْوِم 91َوَمآْ  ي ى قَاَل   )

َن اّللٰىِ  َعَلْيُكْم مِٰ اََعزُّ  ۗ اََرْهِطيْْٓ 
ۗ رَۤاءَُكْم ِظْهرّيً َواَّتََّْذُُتُْوُه وَ  

ْ ِبَا   ِانَّ َرّبِٰ
َعاِمل  92تَ ْعَمُلْوَن ُّمُِْيط  )  ْ ِاٰنِ َمَكانَِتُكْم  َعلىى  اْعَمُلْوا  َقْوِم  َوي ى  ) ۗ

 

ْتِْيِه َعَذاب  ُّيُّْزِْيِه َوَمْن ُهَو َكاِذب ۗ َواْرَتِقبُ وْْٓا   َمْن َّيَّ
َسْوَف تَ ْعَلُمْوَنَۙ

ْ َمَعُكْم َرِقْيب  ) ًبا وَّالَِّذْيَن اىَمنُ ْوا 93ِاٰنِ َنا ُشَعي ْ ( َوَلمَّا َجۤاَء اَْمُرََن َنَّي ْ
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نَّا    ِبَرْْحَةٍ   َمَعه ۗٗ  الَِّذْيَن ظََلُموا الصَّْيَحُة فََاْصَبُحْوا ِفْ ِدَّيرِِهْم  َوَاَخَذتِ   مِٰ
ِثِمْيََۙ ) ِفي َْها94جى يَ ْغنَ ْوا  لَِٰمْدَيَن َكَما    ۗ ( َكَاْن ّلَّْ  بُ ْعًدا  بَِعَدْت  َاَل 

 95 –  91هود :  (95ََثُْوُد )
91. Mereka berkata: "Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang 
apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar 
melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah 
karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu 
pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami”. 
92. Syu’aib menjawab: "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih 
terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu 
jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya 
(pengetahuan) Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." 
93. Dan (dia berkata): "Hai kaumku, berbuatlah menurut 
kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu 
akan mengetahui siapa yang akan ditimpa adzab yang 
menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah adzab 
(Tuhan), sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu." 
94. Dan tatkala datang adzab Kami, Kami selamatkan Syu’aib dan 
orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat 
dari Kami, dan orang-orang yang dhalim dibinasakan oleh satu suara 
yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di 
rumahnya. 
95. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, 
kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamuud 
telah binasa. [QS. Huud : 91 – 95] 

َْيَكِة اْلُمْرَسِلْيَ  ُب لْ   ( ِاْذ قَاَل ََلُْم ُشَعْيب  َاَل 176)   َكذََّب َاْصحى
اَِمْي  188)    تَ ت َُّقْونَ  َرُسْول   َلُكْم   ْ ِاٰنِ  )َۙ   (178 َ اّللٰى فَات َُّقوا   )



8 

ُعْونِ  َُلُكْم َعَلْيِه ِمْن 179)    َواَِطي ْ َاْجٍر ِاْن َاْجرَِي ِالَّ َعلىى ( َوَمآْ َاْس  
َلِمْيَ  اْلعى اْلُمْخِسرِْينَ   (180)  ۗ َربِٰ  ِمَن  َتُكْونُ ْوا  اْلَكْيَل َوَل      اَْوُفوا 

( َوَل تَ ْبَخُسوا النَّاَس 182)     ( َوزِنُ ْوا ِِبْلِقْسطَاِس اْلُمْسَتِقْيمِ 181)
ُمْفِسدِ  اْلَْرِض  ِف  تَ ْعثَ ْوا  َوَل  الَِّذْي 183)    ْينَ َاْشَيۤاَءُهْم  َوات َُّقوا   )

َآْ اَْنَت ِمَن اْلُمَسحَّرِْينَ 184َخَلَقُكْم َواْْلِِبلََّة اْلَوَِّلْيَ )   َۙ( قَاُلوْْٓا ِاَّنَّ

ِذِبْيَ 185) اْلكى َلِمَن  نَّظُنَُّك  َوِاْن  ثْ لَُنا  مِٰ َبَشر   ِالَّ  اَْنَت  َوَمآْ   )   

َنا ِكَسًفا مِٰنَ 186) ِدِقْيَ ( فََاْسِقْط َعَلي ْ  ۗ  السََّمۤاِء ِاْن ُكْنَت ِمَن الصٰى

تَ ْعَمُلْوَن)187) ِبَا  اَْعَلُم   ْْٓ َرّبِٰ قَاَل  فََاَخَذُهْم  188(  بُ ْوُه  َفَكذَّ  )
َّه ۗٗ ۗ َعَذاُب يَ ْوِم الظُّلَّةِ  ِلَك  189)َعِظْيمٍ   يَ ْومٍ   َعَذابَ   َكانَ   ِان (ِانَّ ِفْ ذى

مُّؤْ   ۗ َلىيَةً  اَْكثَ ُرُهْم  )َوَما َكاَن  اْلَعزِيْ ُز  190ِمِنْيَ ََلَُو  رَبََّك  َوِانَّ   )
 191-176الشعراء :( 191الرَِّحْيُم)

176. Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul; 
177. ketika Syu’aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak 
bertakwa? 
178. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang 
diutus) kepadamu, 
179. maka bertakwalah kepada Allah dan thaatlah kepadaku; 
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180. dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; 
upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. 
181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-
orang yang merugikan; 
182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 
183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan; 
184. dan bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan 
ummat-ummat yang dahulu". 
185. Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari 
orang-orang yang kena sihir, 
186. dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, 
dan sesungguhnya kami yaqin bahwa kamu benar-benar termasuk 
orang-orang yang berdusta. 
187. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu 
termasuk orang-orang yang benar”. 
188. Syu’aib berkata: "Tuhan-ku lebih mengetahui apa yang kamu 
kerjakan". 
189. Kemudian mereka mendustakan Syu’aib, lalu mereka ditimpa 
adzab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya adzab itu 
adalah adzab hari yang besar. 
190. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 
191. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang. [QS. Asy Syu’araa’ : 176 – 191] 
اْليَ ْوَم  َواْرُجوا   َ اّللٰى اْعُبُدوا  َقْوِم  ي ى فَ َقاَل   

ًباَۙ ُشَعي ْ َاَخاُهْم  َمْدَيَن  َوِاٰلى 
تَ ْعثَ ْوا ِف اْلَْرِض ُمْفِسِدْينَ    اْلىِخَر َوَل 

بُ ْوُه فََاَخَذْْتُُم 36)  ( َفَكذَّ
ِثِمْيَ    الرَّْجَفُة فََاْصَبُحْوا ِفْ َدارِِهْم جى

 37-36العنكبوت : ( 37) 
36. Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara 
mereka Syu’aib, maka ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah olehmu 
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Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di 
muka bumi berbuat kerusakan". 
37. Maka mereka mendustakan Syu’aib, lalu mereka ditimpa gempa 
yang dahsyat, dan jadilah mereka mayit-mayit yang bergelimpangan 
di tempat-tempat tinggal mereka. [QS. Al ‘Ankabuut : 36-37] 

ُب اْلَْيَكِة َلظىِلِمْيََۙ  َُما 78)  َوِاْن َكاَن َاْصحى ُهْمْۘ َوِاَنَّ ( فَانْ تَ َقْمَنا ِمن ْ
 79-78( اْلجر : 79) لَِبِاَماٍم مُِّبْيٍ 

78. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum 
yang dhalim, 
79. maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua 
kota (Sodom dan Aikah)  itu benar-benar terletak di jalan umum yang 
terang. [QS. Al Hijr : 78-79] 

 
 

(Bersambung) 


