
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 19 Februari 2023/28 Rajab 1444  Brosur No. : 2113/2153/IA 

KAUM-KAUM YANG DIBINASAKAN OLEH ALLAH 
(6) 

 

6. Fir’aun dan balatentaranya dibinasakan oleh Allah  
 

Fir’aun adalah raja Mesir yang sombong dan kejam. Dari 
kesombongannya itu ia mengaku sebagai Tuhan, dan dari kekejamannya 
itu ia menindas dan meperbudak kaum Bani Israil, dan ia memerintahkan 
kepada bala tentaranya supaya menyembelih anak-anak laki laki yang 
lahir dari kalangan Bani Israil dan membiarkan hidup anak-anak 
perempuan yang lahir dari kalangan Bani Israil. Oleh karena itu Allah 
mengutus Nabi Musa AS supaya berdakwah kepada Fir’aun, 
mengajaknya beriman kepada Allah dan mengikuti jalan yang benar. 
Namun Fir’aun dan bala tentaranya tidak mau beriman kepada Allah, dan 
tidak percaya kepada Nabi Musa, bahkan mereka menentangnya. 
Walaupun Nabi Musa telah memperlihatkan bukti nyata mu’jizat dari 
Allah, Fir’aun dan bala tentaranya tetap tidak mau beriman kepada Allah, 
bahkan Fir’aun menyuruh Haaman supaya membuat bangunan yang 
tinggi untuk melihat Tuhannya Nabi Musa, dan Fir’aun mengumpulkan 
tukang-tukang sihir untuk diadu dengan Nabi Musa. Walaupun tukang-
tukang sihir itu ternyata kalah dalam menghadapi Nabi Musa dan bahkan 
tukang-tukang sihir itu kemudian beriman kepada Allah dan menjadi 
pengikuit Nabi Musa, namun Fir’aun tetap dalam kesombongannya dan 
mengancam kepada tukang-tukang yang telah beriman itu, mereka akan 
dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Akhirnya Allah 
menghukum Fir’aun dan bala tentaranya dengan menenggelamkan 
mereka ke laut ketika mereka mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israil 
menyeberang laut. 

ُمْوٰسى   َحِدْيُث  اَٰتىَك  ََنٰدىُه  (  15)َهْل  ُّهٗ ِاْذ    اْلُمَقدَّسِ   ِِبْلَوادِ   َرب
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َّهٗ ِاْذَهْب ِاٰٰل ِفْرَعْوَن  (  16طًُوۚى)  فَ ُقْل َهْل لََّك ِاٰلٰى َاْن  (  17َطٰغۖى) ِان
فَ َتْخٰشىۚ (  18)تَ زَكٰ ى   َربِ َك  ِاٰٰل  اْلُكْْبٰىۖ (  19)َواَْهِدَيَك  اْْلٰيََة    فَاَٰرىُه 

َوَعٰصىۖ (  20) َيْسٰعىۖ (  21)َفَكذََّب  اَْدبَ َر  َفَحَشَر (  22)ُُثَّ 
ُ َنَكاَل اْْلِٰخرَِة  (  24) َربُُّكُم اْْلَْعٰلىۖ   فَ َقاَل اَََنا (  23)فَ َناٰدىۖ  فََاَخَذُه اّللٰ 
 26- 15النزعت :  (  26)  ِانَّ ِفْ ٰذِلَك َلِعْْبًَة لِ َمْن َّيَّْٰشى (  25) َواْْلُْوٰٰلى 

15. Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa. 
16. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah 
Thuwa; 
17. "Pergilah kamu kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah melampaui 
batas, 
18. dan katakanlah (kepada Fir’aun): "Adakah keinginan bagimu untuk 
membersihkan diri (dari kesesatan)  
19. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut 
kepada-Nya?" 
20. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mu’jizat yang besar. 
21. Tetapi Fir’aun mendustakan dan mendurhakai. 
22. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). 
23. Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru 
memanggil kaumnya. 
24. (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi". 
25. Maka Allah mengadzabnya dengan adzab di akhirat dan adzab di 
dunia. 
26. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang 
yang takut (kepada Tuhannya). [QS. An Naazi’aat : 15-26] 

   َوَهْل اَٰتىَك َحِدْيُث ُمْوٰسى
ْى (  9)  ِاْذ رَٰا ََنرًا فَ َقاَل ِْلَْهِلِه اْمُكثُ وْىا ِان ِ

َها ِبَقَبٍس اَْو َاِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى ( 10)ٰاَنْسُت ََنرًا لََّعلِ يْى ٰاتِْيُكْم مِ ن ْ
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   ٰٰيُْوسٰىىفَ َلمَّاى اَٰتىَها نُ ْوِدَي  
ْى اَََنا َربَُّك فَاْخَلْع نَ ْعَلْيَكۚ اِنََّك (  11)   ِان ِ

 ى ِِبْلَواِد اْلُمَقدَِّس طًُوى 
( 13)َواَََن اْخََتُْتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُ ْوٰحى(  12) 

ِلذِْكرِيْ  الصَّٰلوَة  َواَِقِم  فَاْعُبْدِنْ    
اَََنا ِاْلَّى  اِٰلَه  َْلى   ُ اّللٰ  اَََن  ِانَّ  (  14)اِنَِّنْى 

َها لُِتْجٰزى ُكلُّ نَ ْفٍس   ٰاتَِيٌة اََكاُد اُْخِفي ْ َفََل (  15)ِبَا َتْسٰعىمالسَّاَعَة 
َها َمْن ْلَّ يُ ْؤِمُن ِِبَا َوات ََّبَع َهٰوىُه َفََتْٰدى نََّك َعن ْ َوَما تِْلَك (  16)َيُصدَّ

َها َواَُهشُّ ِِبَا َعٰلى قَاَل ِهَي َعَصاَيۚ اَتَ وَكَُّؤا َعلَ (  17)بَِيِمْيِنَك ٰٰيُْوٰسى ي ْ
َها َمٰاِرُب اُْخٰرى فَاَْلٰقىَها (  19)قَاَل اَْلِقَها ٰٰيُْوٰسى(  18)َغَنِمْي َوِلَ ِفي ْ

قَاَل ُخْذَها َوَْل ََتَْفى َسُنِعْيُدَها ِسْْيَََتَا (  20) فَِاَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسٰعى
ٍء ْج بَ ْيَضۤاَء ِمْن َغْْيِ ُسوْى َواْضُمْم يََدَك ِاٰٰل َجَناِحَك ََتْرُ (  21)اْْلُْوٰٰل 

ِاْذَهْب ِاٰٰل ِفْرَعْوَن  (  23)   ۚ لُِنرَِيَك ِمْن ٰاٰيِتَنا اْلُكْْبٰى(  22)ٰايًَة اُْخٰرى  
َّهٗ   طَٰغى   ِان

     َوَيسِ ْر ِلْى اَْمرِيْ (  25)   قَاَل َربِ  اْشرَْح ِلْ َصْدرِيْ (  24)  

َواْجَعْل (  28)   ۖيَ ْفَقُهْوا قَ ْوِلْ (  27)     لِ َساِنْ َواْحُلْل ُعْقَدًة مِ ْن  (  26)
ٗ اْشُدْد  (  30)    ٰهُرْوَن َاِخى(  29)    ِلِ ْ َوزِيْ رًا مِ ْن اَْهِليْ  ( 31)    اَْزرِيْ   ِبه 
اَْمرِيْ  ُنَسبِ َحَك َكِثْْيًا(  32)    َوَاْشرِْكُه ِفْى     ى وَّنَْذُكَرَك َكِثْْيًا(  33)    َكْي 
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كُ (  34) َبِصْْيًااِنََّك  بَِنا  ُسْؤَلَك (  35)ْنَت  اُْوتِْيَت  َقْد  قَاَل 
 36 -  9طه : ( 36)ٰٰيُْوٰسى

9. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? 
10. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: 
"Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-
mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku 
akan mendapat petunjuk di tempat api itu". 
11. Maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil: "Hai Musa. 
12. Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua 
terompahmu; sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa. 
13. Dan Aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan 
diwahyukan (kepadamu). 
14. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang haq) 
selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat 
Aku. 
15. Sesungguhnya hari qiyamat itu akan datang Aku merahasiakan 
(waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia 
usahakan. 
16. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang 
yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa 
nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa. 
17. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?” 
18. Berkata Musa: "Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan 
aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi 
keperluan yang lain padanya". 
19. Allah berfirman: "Lemparkanlah ia, hai Musa!" 
20. Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor 
ular yang merayap dengan cepat. 
21. Allah berfirman: "Peganglah ia dan jangan takut, Kami akan 
mengembalikannya kepada keadaannya semula, 
22. dan kempitkanlah tanganmu ke ketiakmu niscaya ia ke luar menjadi 
putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mu’jizat yang lain (pula), 
23. untuk Kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda 
kekuasaan Kami yang sangat besar, 
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24. Pergilah kepada Fir’aun; sesungguhnya ia telah melampaui batas". 
25. Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, 
26. dan mudahkanlah untukku urusanku, 
27. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 
28. supaya mereka mengerti perkataanku, 
29. dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, 
30. (yaitu) Harun, saudaraku, 
31. teguhkanlah dengan dia kekuatanku, 
32. dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, 
33. supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, 
34. dan banyak mengingat Engkau. 
35. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami". 
36. Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, 
hai Musa."  [QS. Thaahaa : 9 – 36] 

مِ  لُِتْخرَِجَنا  تَ َنا  َاِجئ ْ ٰٰيُْوٰسىقَاَل  ِبِسْحرَِك  اَْرِضَنا  فَ َلَنْأتِيَ نََّك (  57)ْن 
ثِْلٗ ِبِسْحٍر   نَ َنا  فَاْجَعلْ   م ِ ِلفخهٗ   ْلَّ   َمْوِعًدا   َوبَ ي َْنكَ   بَ ي ْ ْ  َمَكاَنً   اَْنتَ   َوَْلى   ََنْنُ   ُنخ
( 59)قَاَل َمْوِعدُُكْم يَ ْوُم الز ِيْ َنِة َواَْن ُّيَُّْشَر النَّاُس ُضًحى(  58)ُسًوى

قَاَل ََلُْم مُّْوٰسى َويْ َلُكْم َْل  (  60اَٰتى)  ُُثَّ   َكْيَدهٗ فَ تَ َوٰلٰ  ِفْرَعْوُن َفَجَمَع  
( 61) تَ ْفََتُْوا َعَلى اّللٰ ِ َكِذًِب فَ ُيْسِحَتُكْم ِبَعَذابٍۚ َوَقْد َخاَب َمِن اْفََتٰى

نَ ُهْم َوَاَسرُّوا النَّْجٰوى ا ِاْن ٰهٰذِن َلَساِحٰرِن  قَالُوْى (  62)فَ تَ َناَزُعوْىا اَْمَرُهْم بَ ي ْ
ِبَطرِيْ َقِتُكُم  َويَْذَهَبا  ِبِسْحرِِِهَا  اَْرِضُكْم  مِ ْن  َّيُّْرِٰجُكْم  َاْن  يُرِْيَداِن 

َمِن (  63)اْلُمثْ ٰلى اْليَ ْوَم  اَفْ َلَح  َوَقْد  َصفًّۚا  ائْ تُ ْوا  ُُثَّ  ُعْوا َكْيدَُكْم  فََاْجِْ
اَ (  64)اْستَ ْعٰلى ِامَّاى  ٰٰيُْوسٰىى  َمْن قَالُْوا  اَوََّل  نَُّكْوَن  َاْن  َوِامَّاى  تُ ْلِقَي  ْن 
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قَاَل َبْل اَْلُقْوۚا فَِاَذا ِحَباَُلُْم َوِعِصي ُُّهْم َُّيَيَُّل اِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم (  65)اَْلٰقى
َا َتْسٰعى َفةً   نَْفِسهٗ فَاَْوَجَس ِفْ  (  66)اَّنَّ قُ ْلَنا َْل ََتَْف  (  67مُّْوٰسى)  ِخي ْ
اَْنَت   َا (  68)اْْلَْعٰلىاِنََّك  ِاَّنَّ َصنَ ُعْواى  َما  تَ ْلَقْف  َٰيِْيِنَك  َما ِفْ  َواَْلِق 

 69  –  57طه :  (69)َصنَ ُعْوا َكْيُد ٰسِحرٍى َوَْل يُ ْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث اَٰتى

57. Berkata Fir’aun: "Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir 
kami dari negeri kami (ini) dengan sihirmu, hai Musa? 
58. Dan kami pun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir 
semacam itu, maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami 
dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di 
suatu tempat yang pertengahan (letaknya)". 
59. Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah 
di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari 
sepenggalahan naik". 
60. Maka Firaun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, 
kemudian dia datang. 
61. Berkata Musa kepada mereka: "Celakalah kamu, janganlah kamu 
mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan 
kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang 
mengada-adakan kedustaan”. 
62. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara 
mereka, dan mereka merahasiakan percakapan (mereka). 
63. Mereka berkata: "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar 
ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya 
dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. 
64. Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian 
datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang 
menang pada hari ini. 
65. (Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), 
apakah kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang 
mula-mula melemparkan?" 
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66. Berkata Musa: "Silakan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba 
tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-
akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. 
67. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. 
68. Kami berkata: "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang 
paling unggul (menang). 
69. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan 
menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka 
perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang 
tukang sihir itu, dari mana saja ia datang".[QS. Thaahaa : 57-69] 

ُتْم   قَالَ (  70)فَاُْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا قَالُوْىا ٰاَمنَّا ِبَربِ  ٰهُرْوَن َوُمْوٰسى ٰاَمن ْ
َّهٗ   َلُكْمى   ٰاَذنَ   َانْ   قَ ْبلَ   َلٗ   َفََلَُقطِ َعنَّ   السِ ْحرَۚ   َعلََّمُكمُ   الَِّذيْ   َلَكِبْْيُُكمُ   ِان

النَّْخِلۖ  ُجُذْوعِ   ِفْ   وََّْلَُصلِ بَ نَُّكمْ   ِخََلفٍ   مِ نْ   َواَْرُجَلُكمْ   اَْيِدَيُكمْ   
قَالُْوا َلْن ن ُّْؤثَِرَك َعٰلى َما َجۤاَءََن (  71)وَّاَبْ ٰقىَولَتَ ْعَلُمنَّ اَي َُّناى َاَشدُّ َعَذاًِب  

ٰهِذِه   تَ ْقِضْي  َا  ِاَّنَّ قَاضٍى  اَْنَت  َماى  فَاْقِض  َفَطَرََن  َوالَِّذْي  اْلبَ يِ ٰنِت  ِمَن 
نْ َيا  ىاْْلَٰيوَة الدُّ

َنا َوَماى اَْكَرْهتَ َنا(  72)   َعَلْيِه    ِاَنَّى ٰاَمنَّا ِبَرب َِنا لِيَ ْغِفَر لََنا َخٰطي ٰ
وَّاَبْ ٰقى َخْْيٌ   ُ َواّللٰ  السِ ْحرِى  َّهٗ (  73)ِمَن  َّهٗ   َّيَّْتِ   َمنْ   ِان  َلٗ   فَِانَّ   ُُمْرًِما  َرب

َها  َٰيُْوتُ   َْل    ى َجَهنَّمَ  َّأْتِهٗ َوَمْن  (  74َُّيْٰٰي)  َوَْل   ِفي ْ  َعِملَ   َقدْ   ُمْؤِمًنا  ي
َرٰجُت  ا َك ََلُُم الدَّ ىِٕ

ۤ
   اْلُعٰلىلصٰ ِلٰحِت فَاُوٰل

َجنٰ ُت َعْدٍن ََتْرِْي ِمْن (  75) 
َها  ىََتِْتَها اْْلََّْنُٰر ٰخِلِدْيَن ِفي ْ

ࣖ  َوٰذِلَك َجزَۤاُء َمْن تَ زَكٰ ى 
َناى (  76)  َوَلَقْد اَْوَحي ْ
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ِاٰٰل ُمْوسٰىى اَْن َاْسِر بِِعَباِدْي فَاْضِرْب ََلُْم َطرِيْ ًقا ِِف اْلَبْحِر يَ َبًسا  ْلَّ  
نخْوِدهٗ فَاَتْ بَ َعُهْم ِفْرَعْوُن  (  77)ا وََّْل ََتْٰشىََتُٰف َدرَكً   اْلَيم ِ   مِ نَ   فَ َغِشيَ ُهمْ   ِِبخ

 ى َغِشيَ ُهمْ   َما
  –   70طه :  (  79َهٰدى)  َوَما  قَْوَمهٗ َوَاَضلَّ ِفْرَعْوُن  (  78) 

79 
70. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya 
berkata: "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". 
71. Berkata Fir’aun: "Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) 
sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah 
pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka 
sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian 
dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan 
menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya 
kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih 
kekal siksanya". 
72. Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu 
daripada bukti-bukti yang nyata (mu’jizat), yang telah datang kepada kami 
dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami; maka putuskanlah 
apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan 
dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. 
73. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia 
mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu 
paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik (pahala-Nya) 
dan lebih kekal (adzab-Nya)" 
74. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam 
keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia 
tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. 
75. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, 
lagi sungguh-sungguh telah beramal shalih, maka mereka itulah orang-
orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia), 
76. (yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka 
kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari 
kekafiran dan kemaksiatan). 
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77. Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa: "Pergilah 
kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israil) di malam hari, maka buatlah 
untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tak usah khawatir akan 
tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)". 
78. Maka Fir’aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka 
ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. 
79. Dan Fir’aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. 
[QS. Thaahaa : 70 – 79] 
فَاَْوِقْد ِلْ   

اِٰلٍه َغْْيِْيۚ َلُكْم مِ ْن  َعِلْمُت  َما  اْلَمََلُ  َي َُّها  ِفْرَعْوُن ٰيٰى َوقَاَل 
 ْ َهاٰمُن َعَلى الطِ ْْيِ فَاْجَعْل ِلِ ْ َصْرًحا لََّعلِ يْى َاطَِّلُع ِاٰلٰى اِٰلِه ُمْوٰسى  َوِان ِ ي ٰ

نُّهٗ  هٗ َواْسَتْكَْبَ ُهَو  (  38اْلٰكِذِبْْيَ)  ِمنَ   ََلَظخ نخْودخ ِبَغْْيِ اْلَْقِ    اْْلَْرضِ   ِِف   َوجخ
َنا َْل يُ ْرَجُعْونَ  ُْم اِلَي ْ نخْوَدهٗ فََاَخْذٰنُه  (  39)َوظَن ُّوْىا اَّنَّ    ۚ اْلَيم ِ   ِِف   فَ نَ َبْذَّٰنُمْ   َوجخ

مًَّة يَّْدُعْوَن ِاَٰل (  40الظٰ ِلِمْْيَ)  َعاِقَبةُ   َكانَ   َكْيفَ   فَاْنظُرْ  ُهْم اَىِٕ َوَجَعْلن ٰ
نْ َيا َلْعَنةً (  41)النَّارِۚ َويَ ْوَم اْلِقٰيَمِة َْل يُ ْنَصُرْونَ  ُهْم ِفْ ٰهِذِه الدُّ    َۚواَتْ بَ ْعن ٰ

 42 – 38القصص : ( 42)َويَ ْوَم اْلِقٰيَمِة ُهْم مِ َن اْلَمْقبُ ْوِحْْيَ 
38. Dan berkata Fir’aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui 
tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haamaan untukku tanah liat, 
kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat 
naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin 
bahwa dia termasuk orang-orang pendusta". 
39. Dan berlaku angkuhlah Fir’aun dan bala tentaranya di bumi (Mesir) 
tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak 
akan dikembalikan kepada Kami. 
40. Maka Kami hukumlah Fir’aun dan bala tentaranya, lalu Kami 
lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-
orang yang dhalim. 
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41. Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru 
(manusia) ke neraka dan pada hari qiyamat mereka tidak akan ditolong. 
42. Dan Kami ikutkanlah la’nat kepada mereka di dunia ini; dan pada hari 
qiyamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat 
Allah). [QS. Al Qashash : 38-42] 

َءا اْلَْْمٰعِن قَاَل َاْصٰحُب ُمْوسٰىى ِاَنَّ  (  60)فَاَتْ بَ ُعْوُهْم مُّْشرِِقْْيَ 
فَ َلمَّا تَ ٰرۤ

 ۚ َلُمْدرَُكْونَ 
 ى قَاَل َكَلَّ (  61) 

َناى ِاٰٰل (  62)ِانَّ َمِعَي َرّبِ ْ َسيَ ْهِدْينِ   فَاَْوَحي ْ
ِفْرٍق َكالطَّْوِد  َفَكاَن ُكلُّ  فَانْ َفَلَق  اْلَبْحَرى  بِ َعَصاَك  اْضِرْب  َاِن  ُمْوسٰىى 

 ۚاْلَعِظْيمِ 
اْْلَٰخرِْينَ (  63)   َُثَّ   َۚواَْزَلْفَنا 

نَ (  64)  َوَمْن  َوَاْْنَي ْ ُمْوٰسى  ٗ ا  َعه   مَّ
 ۚ َاْْجَِعْْيَ 

 ى ُُثَّ اَْغَرقْ َنا اْْلَٰخرِْينَ (  65) 
 ى ِانَّ ِفْ ٰذِلَك َْلٰيَةً (  66) 

َوَما َكاَن   
الشعراء :    (68)َوِانَّ رَبََّك ََلَُو اْلَعزِيْ ُز الرَِّحْيُم  (  67)اَْكثَ ُرُهْم مُّْؤِمِنْْيَ 

60-68 
60. Maka Fir’aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu 
matahari terbit. 
61. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-
pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul". 
62. Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya 
Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku". 
63. Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan 
tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah 
seperti gunung yang besar. 
64. Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain. 
65. Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya 
semuanya. 
66. Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu. 
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67. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu 
tanda yang besar (mu’jizat), tetapi adalah kebanyakan mereka tidak 
beriman. 
68. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang. [QS. Asy Syu’araa’ : 60-68] 

ِفْرَعْوَن   ٰاتَ ْيَت  اِنََّك  َرب ََّناى  ُمْوٰسى  هٗ َوقَاَل    اْْلَٰيوةِ   ِِف   وَّاَْمَواًْل   زِيْ َنةً   َوَمََلَ
َسِبْيِلكَ  َعْن  لُِيِضلُّْوا  َرب ََّنا  نْ َياى  َواْشُدْد    ۚالدُّ اَْمَواَِلِْم  َعلٰىى  اْطِمْس  َرب ََّنا 

اْْلَلِْيمَ  اْلَعَذاَب  يَ َرُوا  َحّتٰ   يُ ْؤِمنُ ْوا  َفََل  قُ ُلْوِِبِْم  َقْد  (  88) َعٰلى  قَاَل 
نِ  َسِبيْ 

َبْت دَّْعَوُتُكَما فَاْسَتِقْيَما َوَْل تَ تَِّبٰعۤ  (89)َل الَِّذْيَن َْل يَ ْعَلُمْونَ اُِجي ْ
ِفْرَعْوُن   فَاَتْ بَ َعُهْم  اْلَبْحَر  ِاْسرَۤاِءْيَل  بَِبِنْى  هٗ َوَجاَوْزََن  نخْودخ  ىوََّعْدًوا   بَ ْغًيا  َوجخ

 

َّهٗ   ٰاَمْنتُ   قَالَ   اْلَغَرقُ   اَْدرََكهُ   ِاَذاى   َحّتٰ ى  ا بَ نُ وْى   ِبهٗ   ٰاَمَنتْ   الَِّذيْى   ِاْلَّ   اِٰلهَ   َْلى   َان
لْ ٰ َن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكْنَت ِمَن (  90)ِاْسرَۤاِءْيَل َواَََنا ِمَن اْلُمْسِلِمْْيَ 

ۤ
ٰا

ٰايَةً (  91)اْلُمْفِسِدْينَ  ْيَك بَِبَدِنَك لَِتُكْوَن ِلَمْن َخْلَفَك  نُ َنجِ   ىفَاْليَ ْوَم 
 

 92-88يونس : ( 92)   َوِانَّ َكِثْْيًا مِ َن النَّاِس َعْن ٰاٰيِتَنا َلٰغِفُلْونَ 

88. Musa berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi 
kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta 
kekayaan dalam kehidupan dunia, ya Tuhan kami akibatnya mereka 
menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah 
harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak 
beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." 
89. Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan 
kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan 



12 

janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak 
mengetahui". 
90. Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti 
oleh Fir’aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan 
menindas (mereka); hingga bila Fir’aun itu telah hampir tenggelam 
berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan 
yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)". 
91. Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu 
telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang 
berbuat kerusakan. 
92. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan 
sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda 
kekuasaan Kami. [QS. Yuunus : 88-92] 

َء اْلَعَذاِب يَُذّبِ ُْوَن اَبْ َنۤاءَُكْم   ٰنُكْم مِ ْن ٰاِل ِفْرَعْوَن َيُسْوُمْوَنُكْم ُسْوۤ َوِاْذ َْنَّي ْ
ٌء مِ ْن رَّبِ ُكْم َعِظْيمٌ َوِفْ ٰذِلُكْم     ىَوَيْسَتْحيُ ْوَن ِنَسۤاءَُكمْ 

َوِاْذ فَ َرقْ َنا (  49) َبََلۤ
ٰنُكْم َواَْغَرقْ َناى ٰاَل ِفْرَعْوَن َواَنْ ُتْم تَ ْنظُُرْونَ  البقرة :  (  50)  ِبُكُم اْلَبْحَر فََاْْنَي ْ

49-50 
49. Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu (Bani Israil) dari 
(Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu 
siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu 
yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. 
Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari 
Tuhanmu. 
50. Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan 
kamu dan Kami tenggelamkan (Fir’aun) dan pengikut-pengikutnya 
sedang kamu sendiri menyaksikan. [QS. Al Baqarah : 49-50] 

 
 

 (Bersambung) 


