
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 26 Februari 2023/1 Sya’baan 1444   Brosur No.: 2114/2154/IA 

KAUM-KAUM YANG DIBINASAKAN OLEH ALLAH 
(7) 

 

7. Qaarun dibinasakan oleh Allah  
 

Dikisahkan bahwa Qaarun bin Yashhar adalah sepupu Nabi Musa AS. 
Qaarun adalah seorang yang sangat kaya, ia diberi oleh Allah harta 
yang melimpah, harta yang sangat banyak yang kunci-kuncinya saja 
sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. 
Namun ia berlaku sombong dan aniaya terhadap kaumnya, karena ia 
merasa orang yang paling kaya dan kekayaannya itu ia dapatkan 
karena kepandaiannya. Maka kaumnya memberi nasehat kepadanya: 
“Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah dengan apa 
yang telah diberikan oleh Allah kepadamu untuk mencari kebahagiaan 
hidup di negeri akherat, dan janganlah kamu lupa bahagianmu di 
dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 
muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan.” Namun Qaarun tidak mau sadar, bahkan ia 
berkata : “Sesunggunya aku diberi harta yang banyak ini karena 
kepandaianku.” 
Kemudian Qaarun keluar kepada kaumnya dalam satu iring iringan 
yang sangat megah, ia naik kendaraan yang sangat bagus dan 
memakai pakaian yang sangat bagus dengan diiringkan ribuan orang 
dan membawa pula budak-budak laki-laki dan perempuan. Ia keluar 
kepada kaumnya dalam satu iring-iringan yang sangat megah untuk 
memamerkan kekayaannya kepada kaumnya. Orang orang setelah 
melihat iring iringan Qaarun yang sangat megah itu mereka berkata : 
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“Alangkah baiknya seandainya kita diberi kekayaan seperti Qaarun, 
sungguh ia orang yang sangat beruntung.” 
Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata :”Celakalah kalian, pahala 
Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal 
shalih, dan pahala itu tidak diperoleh melainkan oleh orang-orang 
yang shabar. 
Kemudian Allah mengadzab Qaarun dengan membenamkannya 
beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka celakalah Qaarun karena 
kesombongannya. 

ٰنُه ِمَن اْلُكنُ ْوِز َمآ   ۖ ِانَّ قَاُرْوَن َكاَن ِمْن قَ ْوِم ُمْوٰسى فَ بَ ٰغى َعَلْيِهمْ  َوٰاتَ ي ْ
َهٗ ِانَّ   ٗقَْوُمهٗ   قَالَ   ِاذْ   اْلُقوَّةِ   اُوِل   ِِبْلُعْصَبةِ   اُ لَتَ نُ وْٓ   َمَفاِتح  اللَّٰ   ِانَّ   تَ ْفرَحْ   َل   ََل 
اَر اْلِٰخَرَة َوَل تَ ْنَس  76)اْلَفرِِحْيَ   ُيُِب    َل  ُ الدَّ ( َوابْ َتِغ ِفْيَمآ ٰاٰتىَك اللّٰ

ُ اِلَْيَك َوَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد  نْ َيا َوَاْحِسْن َكَمآ َاْحَسَن اللّٰ َبَك ِمَن الد  َنِصي ْ
َ َل ُيُِب  اْلُمْفِسِدْيَن) ۗ ِِف اْلَْرضِ  َآ  77ِانَّ اللّٰ  َعٰلى  ُاْوتحيُْتهٗ ( قَاَل ِاَّنَّ

َ َقْد اَْهَلَك ِمْن  عِ   ِعْلم    اََوَلَْ يَ ْعَلْم اَنَّ اللّٰ
ٗهْنِدْيۗ  ُهوَ   َمنْ   اْلُقُرْونِ   ِمنَ   قَْبلح

( 78)اْلُمْجرُِمْونَ   ُذنُ ْوِِبِمُ   َعنْ   ُيْس  َلُ   َوَل    ۗ ََجْع ا  وَّاَْكثَ رُ   قُ وَّة    ِمْنهُ   َاَشد  
هٗهَفَخرََج َعٰلى   َلْيَت  يُرِيْ   الَِّذْينَ   قَالَ  ۗ زحيْنَتحهٗه  ِفْ   قَْومح نْ َيا ي ٰ ُدْوَن اْْلَٰيوَة الد 

  
ُۙ
َّهٗ لََنا ِمْثَل َمآ اُْوِتَ قَاُرْوُن ن ( َوقَاَل الَِّذْيَن اُْوتُوا  79)َعِظْيم    َحظّ    َلُذوْ   اح

ىَهآ ِالَّ    ۚ ثَ َواُب اللِّٰ َخْْيٌ لَِّمْن ٰاَمَن َوَعِمَل َصاِْل ا  اْلِعْلَم َويْ َلُكمْ  َوَل يُ َلقّٰ
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ِبُْوَن) َفَخَسْفَنا  80الصّٰ   ِفَئة    ِمنْ   ََلٗ   َكانَ   َفَما  ۗ اْلَْرضَ   َوِبَدارِهِ   بحهٗه( 
ْونَهٗ  َّْنُُصُ َتِصرِْينَ   ِمنَ   َكانَ   َوَما  ۖ اللِّٰ   ُدْونِ   ِمنْ   ي ( َوَاْصَبَح الَِّذْيَن 81)اْلُمن ْ
ْن يََّشۤاُء ِمْن ِلمَ   الّرِْزقَ   يَ ْبُسطُ   اللَّٰ   َوْيَكَانَّ   يَ ُقْوُلْونَ   ِِبْلَْمسِ   َمََكنَهٗ ََتَن َّْوا  
هٗه َبادح َنا  اللُّٰ   مَّنَّ   اَنْ   َلْوَلٓ   َويَ ْقِدرُۚ   عح َّهٗ   ۗ بَِنا  َلَََسفَ   َعَلي ْ   يُ ْفِلحُ   َل   َويََْكَن

  82-76:  صصالق( 82) اْلٰكِفُرْونَ 
76. Sesungguhnya Qaarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia 
berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan 
kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat 
dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya 
berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". 
77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (keni’matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
78. Qaarun berkata: "Sesungguhnya aku diberi harta itu, hanyalah 
karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, 
bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan ummat-ummat 
sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak 
mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang 
yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. 
79. Maka keluarlah Qaarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. 
Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: 
"Semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan 
kepada Qaarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai 
keberuntungan yang besar". 
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80. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang 
besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang 
yang beriman dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu 
kecuali oleh orang-orang yang shabar". 
81. Maka Kami benamkanlah Qaarun beserta rumahnya ke dalam 
bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya 
terhadap adzab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang 
dapat) membela (dirinya). 
82. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan 
Qaarun itu  berkata: "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi 
siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan 
menyempitkannya; kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas 
kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai 
benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari (ni’mat 
Allah)". [QS. Al Qashash : 76-82] 
 

8 Ashhaabul ukhduud 
 
Diriwayatkan, bahwasanya di negeri Yaman ada seorang raja 
bernama Dzuu Nuwaas, ia menganut agama Yahudi. Kemudian 
dilaporkan kepadanya bahwa di Najran penduduknya berbondong 
bondong masuk agama Nashrani, yang pada waktu itu merupakan 
agama tauhid. Setelah mendapat laporan tersebut Dzuu Nuwaas 
marah. Kemudian raja membawa bala tentaranya pergi ke Najran. 
Raja memerintahkan kepada penduduk Najran supaya meninggalkan 
agama Nashrani dan kembali kepada agama Yahudi. Tetapi penduduk 
Najran tidak mau mengikuti perintah Dzuu Nuwaas tersebut dan tetap 
berpegang teguh pada agama Nashrani yang merupakan agama 
tauhid. Kemudian Dzuu Nuwaas memerintahkan kepada bala 
tentaranya supaya membuat parit-parit, lalu di dalam parit-parit 
tersebut dinyalakan api. Kemudian penduduk Najran yang beragama 
Nashrani dikumpulkan disekitar api tersebut. Orang-orang yang tetap 
tidak mau meninggalkan agama Nashrani lalu dilemparkan ke dalam 
api tersebut. 
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( اْلُِبُْوجُِۙ َذاِت  )1َوالسََّمۤاِء  اْلَمْوُعْودُِۙ َواْليَ ْوِم  َوَشاِهد  2(   )
)3َمْشُهْودۗ )وَّ  )4( قُِتَل َاْصٰحُب اْلُْخُدْودُِۙ ( ِاْذ  5( النَّاِر َذاِت اْلَوقُ ْودُِۙ

( َها قُ ُعْوٌدُۙ ( 7) ۗ ( وَُّهْم َعٰلى َما يَ ْفَعُلْوَن ِِبْلُمْؤِمِنْيَ ُشُهْودٌ 6ُهْم َعَلي ْ
اْلَْمِ  اْلَعزِْيِز  ِِبللِّٰ  ي  ْؤِمنُ ْوا  اَْن  ِالَّٓ  ُهْم  ِمن ْ نَ َقُمْوا  )َوَما  الَِّذْي  8ْيدُِۙ  ََلٗ ( 

( ِانَّ الَِّذْيَن 9)  ۗ َشِهْيدٌ   َشْيء    ُكلِّ   َعٰلى   َواللُّٰ  ۗ َواْلَْرضِ   السَّٰمٰوتِ   ُمْلكُ 
َوََلُْم  َجَهنََّم  َعَذاُب  فَ َلُهْم  يَ تُ ْوبُ ْوا  َلَْ  ُُثَّ  َواْلُمْؤِمٰنِت  اْلُمْؤِمِنْيَ  فَ تَ ُنوا 

( ِلٰحِت ََلُْم َجنٌّٰت  10َعَذاُب اْْلَرِْيقِۗ ( ِانَّ الَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوا َوَعِمُلوا الصّٰ
) ََتْرِْي ِمْن ََتِْتَها اْلَْْنُٰرۗ ٰذِلَك ا  11-1الِبوج :( 11ْلَفْوُز اْلَكِبْْيُۗ

1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, 
2. dan hari yang dijanjikan, 
3. dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. 
4. Binasa dan terla’natlah orang-orang yang membuat parit. 
5. yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar, 
6. ketika mereka duduk di sekitarnya, 
7. sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap 
orang-orang yang beriman. 
8. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan 
karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Terpuji, 
9. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha 
Menyaksikan segala sesuatu. 
10. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada 
orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka 
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tidak bertaubat, maka bagi mereka adzab Jahannam dan bagi mereka 
adzab  yang membakar. 
11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-
amal yang shalih bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar. [QS. Al Buruuj : 1-
11] 
 

 
9. Kaum Saba’ 

ْي  وَِِّشَال    ۚ َلَقْد َكاَن ِلَسَبا  ِفْ َمْسَكِنِهْم ٰايَةٌ  ُكُلْوا ِمْن   ۗ َجنَّٰٰتِ َعْن َّيَِّ
َواْشُكُرْوا   رَبُِّكْم  فَاَْعَرُضْوا  15)َغُفْورٌ   وََّرب    طَيَِّبةٌ   بَ ْلَدةٌ   ۗ ََلٗ ّرِْزِق   )

اُُكل    َذَواَِتْ  َجن ََّتْيِ  ِِبَن َّتَ ْيِهْم  ُهْم  ْلن ٰ َوَبدَّ اْلَعرِِم  َسْيَل  َعَلْيِهْم  فَاَْرَسْلَنا 
( قَِلْيل  ْن ِسْدر   ُهْم ِبَا َكَفُرْوۗا 16ََخْط  وَّاَْثل  وََّشْيء  مِّ ٰذِلَك َجَزيْ ن ٰ  )

نَ ُهْم َوَبْيَ اْلُقَرى الَِِّتْ ب ٰرَْكَنا ( َوجَ 17َوَهْل ُُنٰزِيْٓ ِالَّ اْلَكُفْوَر) َعْلَنا بَ ي ْ
م ا  َواَّيَّ لََياِلَ  َها  ِفي ْ ِسْْيُْوا  السَّْْيَۗ  َها  ِفي ْ ْرََن  وََّقدَّ ظَاِهَرة   قُ ر ى  َها  ِفي ْ

( ُهْم 18ٰاِمِنْيَ ( فَ َقالُْوا رَب ََّنا ٰبِعْد َبْيَ َاْسَفارََِن َوظََلُموْٓا اَنْ ُفَسُهْم َفَجَعْلن ٰ
َصبَّار   لُِّكلِّ  َلٰٰيت   ٰذِلَك  ِفْ  ِانَّ  ُُمَزَّقۗ   ُهْم ُكلَّ  َوَمزَّقْ ن ٰ َاَحاِدْيَث 

 19-15سبأ : ( 19َشُكْور )
15. Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Allah) di 
tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan 
di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari 
rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu 
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kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) 
adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". 
16. Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka 
banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua 
kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl 
dan sedikit dari pohon Sidr. 
17. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena 
kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan adzab (yang demikian 
itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. 
18. Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang 
Kami limpahkan berkah kepadanya  beberapa negeri yang 
berdekatan, dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) 
perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang 
hari dengan aman. 
19. Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak 
perjalanan kami", dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka 
Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka 
sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang 
shabar lagi bersyukur. [QS. Saba’ : 15-19] 
 

10. Ashaabus Sabti 

َْلُهْم َعِن اْلَقْريَِة الَِِّتْ َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحرِِۘ ِاْذ يَ ْعُدْوَن ِِف السَّْبِت  َوْس  
َتاُْنُْم يَ ْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّع ا وَّيَ ْوَم َل َيْسِبتُ ْوَنُۙ َل ََتْتِْيِهمْ   ۛ ِاْذ ََتْتِْيِهْم ِحي ْ

ُلْوُهْم ِبَا َكانُ ْوا يَ ْفُسُقْونَ   ۛ َكٰذِلكَ  ُهْم َلَ  163)نَ ب ْ ن ْ ( َوِاْذ قَاَلْت اُمٌَّة مِّ
ۗا قَاُلْوا َمْعِذَرة  ِاٰل  ُ ُمْهِلُكُهْم اَْو ُمَعذُِِّبُْم َعَذاِب  َشِدْيد   ۨاللّٰ

َتِعظُْوَن قَ ْوم اُۙ
ٗ ( فَ َلمَّا َنُسْوا َما ذُكُِّرْوا  164رَبُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َُّقْوَن) َنا  بحهه  الَِّذْينَ   َاُْنَي ْ
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ءِ   َعنِ   َهْونَ يَ ن ْ  ا  َكانُ وْ   ِبَام  ْيس  ئِ بَ م  بَِعَذاب    ظََلُمْوا  الَِّذْينَ   َوَاَخْذَنَ   الس ْوۤ
( فَ َلمَّا َعتَ ْوا َعْن مَّا ُْنُْوا َعْنُه قُ ْلَنا ََلُْم ُكْونُ ْوا ِقَرَدة   165يَ ْفُسُقْوَن)

 166-163العراف :  (166ِس ِْٕيَ)اخَ 
163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak 
di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di 
waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) 
mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan 
Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami 
mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasiq. 
164. Dan (ingatlah) ketika suatu ummat di antara mereka berkata: 
"Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan 
mereka atau mengadzab mereka dengan adzab yang amat keras?" 
Mereka menjawab: "Agar kami mempunyai alasan (pelepas tanggung 
jawab) kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertaqwa". 
165. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada 
mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan 
jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang dhalim siksaan 
yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasiq. 
166. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang 
mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: "Jadilah 
kamu kera yang hina.” [QS. Al A’raaf : 163-166] 
 

12. Ashaabul Qaryah 

( اْلُمْرَسُلْوَنۚ َجۤاَءَها  ِاْذ  اْلَقْريَةِِۘ  َاْصٰحَب  مََّثًل   ََلُْم  ِاْذ  13َواْضِرْب   )
اِلَْيُكْم   ٓ ِاَنَّ فَ َقاُلوْٓا  بِثَاِلث   فَ َعزَّْزََن  بُ ْوُُهَا  َفَكذَّ اثْ َنْيِ  اِلَْيِهُم  اَْرَسْلَنآ 

ثْ لُ 14م ْرَسُلْوَن) مِّ َبَشٌر  ِالَّ  اَنْ ُتْم  َمآ  قَالُْوا  ِمْن (  الرَّْْحُٰن  اَنْ َزَل  َوَمآ   
َناُۙ



9 

َتْكِذبُ ْوَن) ِالَّ  اَنْ ُتْم  ِاْن  اِلَْيُكْم 15َشْيء ُۙ   ٓ ِاَنَّ يَ ْعَلُم  رَب  َنا  قَاُلْوا   )
اْلُمِبْيُ)16َلُمْرَسُلْوَن) اْلبَ ٰلُغ  ِالَّ  َنآ  َوَما َعَلي ْ َتَطْيَََّْن 17(  ِاَنَّ  قَاُلوْٓا   )

ت َ  ْن َلَّْ تَ ن ْ نَّا َعَذاٌب اَلِْيٌم)ِبُكْمۚ لَىِٕ ( قَاُلْوا  18ُهْوا لَنَ ْرَُجَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم مِّ
قَ ْوٌم م ْسرِفُ ْوَن) اَنْ ُتْم  َبْل   

ۗ
ْن ذُكِّْرُتْ اَىِٕ  

رُُكْم مََّعُكْمۗ َوَجۤاَء ِمْن 19طَۤاىِٕ  )
َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسلِ  )اَْقَصا اْلَمِديْ َنِة َرُجٌل يَّْسٰعى قَاَل ي ٰ ( اتَِّبُعْوا  20ْيَُۙ

َُلُكْم َاْجر ا وَُّهْم م ْهَتُدْونَ  ( َوَما ِلَ َلٓ اَْعُبُد الَِّذْي 21)  َمْن لَّ َيْس  
تُ ْرَجُعْوَن) َواِلَْيِه  ِمْن  22َفَطَرِنْ  ُذ  َءَاَّتَِّ  ) ٗ  الرَّْْحٰنُ   ي رِْدنِ   ِانْ   ٰاَِلَة    ُدْونحهه

ْ   تُ ْغنِ   لَّ   ِبُضرّ   ْٓ ِاذ ا لَِّفْي 23)يُ ْنِقُذْونِۚ   وََّل   َشْي   ا  مْ َشَفاَعتُ هُ   َعنِّ ( ِاِّنِ
)24َضٰلل  م ِبْي ) ْٓ ٰاَمْنُت ِبَربُِّكْم فَاْْسَُعْونِۗ  ۗ ( ِقْيَل اْدُخِل اْْلَنَّةَ 25( ِاِّنِ

( يَ ْعَلُمْوَنُۙ قَ ْوِمْي  َلْيَت  ي ٰ ِمَن 26قَاَل  َوَجَعَلِنْ   ْ َرّبِّ ِلْ  َغَفَر  ِبَا   )
هٗه( َوَمآ اَنْ َزْلَنا َعٰلى  27)اْلُمْكَرِمْيَ  هٗهم  ِمنْ   قَْومح َن السََّمۤاِء   ِمنْ   بَْعدح ُجْند  مِّ

ُمْنزِِلْيَ) ُهْم 28َوَما ُكنَّا  فَِاَذا  وَّاِحَدة   َصْيَحة   ِالَّ  ِاْن َكاَنْت   )
ُدْوَن) ْن رَُّسْول  ِالَّ كَ 29َخِٰ  بحهٗهانُ ْوا  ( ُٰيَْسَرة  َعَلى اْلِعَبادِۚ َما ََيْتِْيِهْم مِّ

ُْم اِلَْيِهْم 30)َيْستَ ْهزُِءْونَ  َن اْلُقُرْوِن اْنَّ َلُهْم مِّ ( اَلَْ يَ َرْوا َكْم اَْهَلْكَنا قَ ب ْ
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ْيٌع لََّديْ َنا ُُمَْضُرْونَ 31َل يَ ْرِجُعْوَن) يس :  (  32)  ( َوِاْن ُكل  لَّمَّا َجَِ
13-32 

13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk 
suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka; 
14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, 
lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan 
(utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu". 
15. Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti 
kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, 
kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka". 
16. Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya 
kami adalah orang yang diutus kepada kamu. 
17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah 
Allah) dengan jelas". 
18. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena 
kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), 
niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat 
siksa yang pedih dari kami". 
19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu itu adalah karena 
kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu mengancam 
kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas". 
20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An Najjar) 
dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-
utusan itu, 
21. ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka 
adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 
22. Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah 
menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan 
dikembalikan? 
23. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika 
(Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudlaratan terhadapku, 
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niscaya syafa’at mereka tidak memberi manfa’at sedikit pun bagi diriku 
dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku? 
24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan 
yang nyata. 
25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka 
dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku. 
26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga". Ia berkata: 
"Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, 
27. apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan 
menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan". 
28. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia 
(meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak Kami 
menurunkannya. 
29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara 
saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati. 
30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada 
datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu 
memperolok-olokkannya. 
31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya ummat-ummat 
sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-
orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. 
32. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada 
Kami. [QS. Yaasiin : 13-32] 
 

11. Ashaabur Rassi 

ُهْم لِلنَّاِس ٰايَة ۗ َواَْعَتْدََن  ُهْم َوَجَعْلن ٰ بُوا الر ُسَل اَْغَرقْ ن ٰ َوقَ ْوَم نُ ْوح  لَّمَّا َكذَّ
ا ( َوَعاد ا وَََّثُْوَد۟ا َوَاْصٰحَب الرَّسِّ َوقُ ُرْوَن  37) ۚ لِلظِّٰلِمْيَ َعَذاِب  اَلِْيم 

 وَُكًلا َتِبَََّْن تَ ْتِبْْي ا)( وَُكًلا َضَربْ َنا َلُه ا 38َبْيَ ٰذِلَك َكِثْْي ا)م
ۖ
 (39ْلَْمثَاَل

 39-37الفرقان : 
37. Dan (telah Kami binasakan) kaum Nuh tatkala mereka 
mendustakan rasul-rasul. Kami tenggelamkan mereka dan Kami 
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jadikan (cerita) mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan Kami telah 
menyediakan bagi orang-orang yang dhalim adzab yang pedih; 
38. dan (Kami binasakan) kaum 'Aad dan Tsamud dan penduduk Rass 
dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. 
39. Dan Kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan 
masing-masing mereka itu benar-benar telah Kami binasakan dengan 
sehancur-hancurnya. [QS. Al Furqaan : 37-39] 
 

12. Kaum Tubba’ 

َلُهْم قَ ْوُم نُ ْوح  وََّاْصٰحُب الرَّسِّ َوََثُْوُد) َبْت قَ ب ْ ( َوَعاٌد وَِّفْرَعْوُن 12َكذَّ
( ٰحُب اْلَْيَكِة َوقَ ْوُم تُ بَّعۗ  ُكل  َكذََّب الر ُسَل ( وََّاصْ 13َوِاْخَواُن ُلْوط ُۙ
ْن َخْلق  14َفَحقَّ َوِعْيِد)  َبْل ُهْم ِفْ لَْبس  مِّ

َنا ِِبَْلَْلِق اْلَوَّلِۗ ( اَفَ َعِيي ْ
 15-12ق :  (15) َجِدْيد  

12. Sebelum mereka (kaum musyrikin Mekkah) telah mendustakan 
(pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud, 
13. dan kaum ‘Aad, kaum Fir’aun dan kaum Luth, 
14. dan penduduk Aikah serta kaum Tubba’, semuanya telah 
mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinyalah mereka 
mendapat hukuman yang sudah diancamkan. 
15. Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama? 
Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan 
yang baru. [QS. Qaaf : 12-15] 
 
 

--oo0oo— 
 
 
 


