
 

 

Lampiran I 

PEMAKNAAN SOMBONG DALAM AL QUR’AN 

 Kata sombong dalam Al Qur’an memiliki beberapa arti, yaitu: 

sombong (yang dalam beberapa surat diartikan orang-orang yang sombong, 

menyombongkan diri, adzab orang sombong, larangan berbuat sombong, 

tidak menyombongkan diri, dan sombong), mendustakan ayat-ayat Allah, 

harta, cerita, mengagungkan Allah. Untuk lebih jelasnya, berikut klasifikasi 

pemaknaan ayat tentang makna sombong tersebut. 

ORANG-ORANG YANG SOMBONG 

1. An Nahl Ayat 22 

 ُ�ِ��َْ	
�ِ�َ�ةٌ َوھُ� ُ�ْ �ِ��ُ�َن �ِ�ْ�َِ�َ�ِة �ُ�ُ��ُ�ُ� �ُُّ��َ �َ�  وَن       إ"َ�ُُ�ْ� إِ"َ&ٌ َوِ%ٌ$ #َ�"َِّ 

Artinya: Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang 
yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari 
(keesaaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-
orang yang sombong. 

2. An-Nahl Ayat 23 

 َ�وَن َوَ�� �ُ,�ِ�ُ�َن إِ+َّ َ� َ�َ�َم أَنَّ هللاَ  ُّ�
ُِ� ��َ �ُ�,ْ                 �َ��ِِ��َْ	
�0ُِ/ُّ ا"ُ-ْ �َ ُ&  

Artinya: tidak diragukan lagi bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui 
apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong. 

 

 

 

 



 

 

MENYOMBONGKAN DIRI  

1. Al Baqarah ayat 34 

     �َ� َوإِْذ �ُ��َ� "ِ�َ-�َ:9ِ�َِ ا7ُ3ُْ$ واِ�ََدَم #ََ
7َُ$وا إِ�َّ إ5َ6ِ��ِْ أ4َ�َ َوا3ْ	َ��ََ�َو�2ََن ِ�َ� ا"1�َِِ�

Artinya: dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali 
Iblis; ia menolak dan menyombongkan diri dan adalah ia 
Termasuk golongan orang-orang yang kafir. 

2. Al Baqarah ayat 87 


4 اْ�ُ� َ�ْ��ََ� ا"�6َِّ�َِ? َوأَ�َّْ$  �43َ ا"ِ�	َ/َ َو"َ<َْ$ َءا>�6ََْ��ُ َ6Aِ�َ�6َ<َوَءا Bِ3ُ �6ََّْ� ِ�ْ� �َْ,ِ$ِه �ِ�"�َّ َو�1َ
<ً� 2َ َّ ْ�	ُْ� أَ#َُ��ََّ-� َ��َء2ُْ� َر�3ٌُل �َِ-� َ� >َْ�َ�ى أَْ+1ُُ
ُ�ُ� ا3ْ	َْ��َْ� >ُْ� 1َ#َِ��ْ +َ&ُ �ُِ�وِح ا"<ُُ$ِس 

                                                                                  َو#َِ�ْ�<ً� >َ<	ُ�ُ�نَ 

Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al kitab (Taurat) 
kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) 
sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-
bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan 
Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah Setiap 
datang kepadamu seorang Rasul membawa sesuatu (pelajaran) 
yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu 
menyombongkan diri; Maka beberapa orang (diantara mereka) 
kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh? 

3. Al A’raf ayat 13 

                �َ��ِJِLّ"ا �َ�ِ Mَّ+ََِ��َّ� #�6َِ� #َ�ْ�ُ�ْج إ	أَن >َ Mََ" َُ��ُن� �-ََ# �َ��ْ�ِ Oَِْ�َل #َ�ھ�� 

Artinya: Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu 
sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, Maka keluarlah, 
Sesungguhnya kamu Termasuk orang-orang yang hina". 

4. Al A’raf ayat 36 

�َ	ِ�َ� َوا3	َْ��َُ�وا Aَْ��َ� أُو"َ:Mَِ أ0َPَُ/ ا"�َّ�ِر ھُْ� �6ِ#َ َQِ� 2َّ  �ُ�ا �َ���Rَُِ$وَن             َوا"ِّ   

Artinya: dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan 
menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

 



 

 

5. Al A’raf ayat 40 

�َ	ِ�َ� َوا3ْ	َْ��َُ�وا َQِ� 2َّ  �ُ�ا �َ��َ$�Rُُ�َن ا"9َّ�7ََ إِنَّ ا"َِّ  �َ-�ِء َوَ َّ
� >َ1ُ	Tَُّ "َ�ُ� أَْ�َ�ُب ا"َ �َ��ْAَ
�Wَِ�َ ا"Bُ-َ7َ #4ِ 3َ�ِّ ا"�6Vَِِط َوMَِ"  َ2َ +7َِْ�ى ا"ُ-7ِْ�ِ�6َ�                               4َّ	%َ 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami 
dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan 
dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) 
mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. 
Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang 
yang berbuat kejahatan. 

6. Al A’raf ayat 75 

�َ�َل ا"َ-Yَُ ا"َِّ �َ� ا3ْ	َْ��َُ�واِ�� �َ�ِ�ِ& "ِ�َِّ �َ� ا3ْ	Xُِْ,1ُ�ا "َِ-ْ�َءا َ�َ� ِ��ً�ُْ� أَ>َْ,�َُ-�َن أَنَّ 
�ِ��ُ�َن                                     �ُ Bَ3ُِ�ا إ+َّ��َِ-� أُْر"�َ� &ِِّ� � رَّ ِّ� Bٌ3َ�ْ�ُ �0ًِ�Pَ 

Artinya: pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya 
berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah 
beriman di antara mereka: "Tahukah kamu bahwa Shaleh di 
utus (menjadi Rasul) oleh Tuhannya?". mereka menjawab: 
"Sesungguhnya Kami beriman kepada wahyu, yang Shaleh 
diutus untuk menyampaikannya". 

7. Al A’raf Ayat 76 

 �َ�َل ا"ِّ �َ� ا3ْ	َْ��َُ�وا إ+َّ� �ِ�"َِّ ى ءاَ��	ُ� �ِِ& 12َُِ�وَن                                     

Artinya: orang-orang yang menyombongkan diri berkata: 
"Sesungguhnya Kami adalah orang yang tidak percaya kepada 
apa yang kamu imani itu". 

8. Al A’raf ayat 88 

 �َ�ِ	َ��َ� ��ِ Mَ,َ�َُ�ا��َءا َ�َ�
َ,6ُ/ َوا"َِّ َُ� Mََّ��َ �ِVُْ�َ" &ِ�ِ�َ� ��ِ َ��َُ�وا	ا3ْ �َ��َ�َل ا"َ-Yَُ ا"ِّ 
                                                        �َّ	ِ�َ� �َ�ل أََو"َ� �2َُّ� 2َِ�ِھ6�َ "َ	َُ,�ُدَن 4ِ# �ِ 

Artinya: pemuka-pemuka dan kaum Syu'aib yang menyombongkan dan 
berkata: "Sesungguhnya Kami akan mengusir kamu Hai 
Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota 
Kami, atau kamu kembali kepada agama kami". berkata 
Syu'aib: "Dan Apakah (kamu akan mengusir kami), Kendatipun 
Kami tidak menyukainya?" 

 



 

 

9. Al A’raf ayat 133 

 ُ��ِ6َْ�Aَ �َ��ْ3ََْرQَ#  ?َِ� َّLَ1�ُ ?ٍَ�1َ�ِدَع َوا"$َّ َم َءا َّX"وا Bَّ-ُ>"ا"\ُ�#َ�َن َوا"7ََ�اَد َوا
ا�َ�ً�� ُ�7ِْ�ِ�6َ�                                                  +ُ�#3ْ�َ	َْ��َُ�واَو�2َ  

Artinya: Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, 
katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap 
menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. 

 

10. Al A’raf ayat 146 

 ْ�Aَ ِ�ُفPَْQ3َ  9ٍَ�ِّ̂ َوإِن �ََ�ْواB2َُّ َءا �َ	ََ��َُّ�وَن #4ِ اْ�َْرِض �6Jَِِ� ا"0َ �َ�َءا�َ	4َِ ا"ِّ 
 َ	َ� ِّ4Jَ"ا Bَ6ِ�3َََ�وا��َ	Vَُِ وهُ 6ِ�3َ`ً َوإِن  �َ $ِa �ِ��ُ�ا �ِ�َ� وإِن �ََ�وا Bَ6ِ�3َ ا"�ُُّ� َّ�Vُِ وهُ 

�َ	ِ�َ� َو�2َ+ُ�ا 6ِ�ِ1bَ �َ��Aََ�                                       6ِ�3َ`ً َذ"ِ َQِ2َ َّ �ُ�ا� �ُ�َّ+َQِ� Mَ  

Artinya: Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan 
dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-
tanda kekuasaan-Ku. mereka jika melihat tiap-tiap ayat(Ku), 
mereka tidak beriman kepadanya. dan jika mereka melihat 
jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau 
menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, 
mereka terus memenempuhnya. yang demikian itu adalah 
karena mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu 
lalai dari padanya. 

11. Yunus ayat 75 

 ُ�َ��َ	3ْ�َ# �َ�ِ	َ�َQِ� ,&ِ�ْ ِYَ�ََن َو�Aَ�ِْ# 4َ"ِ4 َوھَُ�وَن إ
َ واَو�2َ+ُ�ا�َ�ً�� �dْ,ََ� َّ�ُeَ� ِ�� �َْ,ِ$ِھ� �ُّ
                                            �َ6�ِ�ِ7�ُ                                            

Artinya: Kemudian sesudah Rasul-rasul itu, Kami utus Musa dan Harun 
kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan 
(membawa) tanda-tanda (mukjizat-mukjizat) Kami, Maka 
mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang 
yang berdosa. 

 

 

 

 



 

 

12. Al Mukminun ayat 67 

َْ��ِِ��َ� �ِِ& 3َِ-ً�ا >7ُ�َُْ�وَن                                                                	
ْ�ُ 

Artinya: Dengan menyombongkan diri terhadap Al Quran itu dan 
mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu 
kamu bercakap-cakap di malam hari. 

13. Al Furqan ayat 21 

�َْ�ُ��َن "ِ<َ�َء+َ� "g�َْ أُْ+fَِل �6َ�Aََ� ا"َ-�َ:9�َُِ  �َ �َ�ى َر�َّ�َ� "َ<َِ$ا3ْ	َْ��َُ�وا#4ِ أَو +َ�َ  َو�َ�َل ا"َِّ 
ا 6ِ�2ًَ�ا                                                                          ً�َّ	Aََو �ْ�ِ
 أَ+1ُِ

Artinya: berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti 
pertemuan(nya) dengan Kami: "Mengapakah tidak diturunkan 
kepada kita Malaikat atau (mengapa) kita (tidak) melihat 
Tuhan kita?" Sesungguhnya mereka memandang besar tentang 
diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui 
batas(dalam melakukan) kezaliman". 

14. Luqman ayat 7 


َ-ْ,�َ� Q2ََنَّ #4ِ أُ ذُ َوإَِذا >ُْ	�6َ�Aَ 4َِ& َءا�َ	ُ�َ�َو"4َّ َْ�+6َِْ& َوْ�ً�ا #hَِ�َْ�هُ  ُ�ْ
	َْ��ًِ�ا Q2ََن "َّ� 
  �َِ,َ اٍب أَ"6ٍِ�                                                                                 

Artinya: dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami Dia 
berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah Dia belum 
mendengarnya, seakan- akan ada sumbat di kedua telinganya; 
Maka beri kabar gembiralah Dia dengan azab yang pedih. 

15. Saba’ ayat 31 

�& و"�>�ى إذ $�ا"�iُ-�َن َو�َ�ا"َِّ �َ� 12ََ�وا"� +��� �� ا ا"<�ءان و���ا" ى �6� 
   �َ�َ����#�ن �A$ ر��� ���Xُ,� k�ِ� إِ"jٍ,� 4َ ا"<َ�ل ا"ِ �َ� ا3	Xُِ,1ُ�ا "ِ�َِّ 

                                                       �َ6ِ��ِ� ا3	َْ��َُ�وا "g�َأ+	ُ� "َُ��َّ� ُ�

Artinya: dan orang-orang kafir berkata: "Kami sekali-kali tidak akan 
beriman kepada Al Quran ini dan tidak (pula) kepada kitab 
yang sebelumnya". dan (alangkah hebatnya) kalau kamu Lihat 
ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada 
Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadap kan Perkataan 
kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah 
berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: 



 

 

"Kalau tidaklah karena kamu tentulah Kami menjadi orang-
orang yang beriman". 

16. Saba’ ayat 32 

 ِ�Aَ ��َُ+ْد$َPَ �ُ0َْ+َ1ُ�اأ,ِXُْ	3ا �َ�ا"�َُ$ ى �ْ,َ$ إْذ َ��َء Bَْ� �2ُ  �َ�َل ا"َِّ �َ� ا3	َْ��َُ�وا "ِ�َِّ 
                                                                                 �َ6�ِ�ِ7 ُّ� �ُ	�ْ2ُ 

Artinya: orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-
orang yang dianggap lemah: "Kamikah yang telah 
menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang 
kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang 
yang berdosa". 

17. Saba’ ayat 33 

�َ� ا3	��ُ�وا �B ���ا"B6ّ وا"�ّ��رإذ>َ�ُ�ُ�و+َ�َ� أن +l �ِ��َُ1�َِ َو�َ�َل ا"َِّ �َ� ا3	Xُِْ,1ُ�ا "�ّ ِ 
 �َ�َو+Bَ,َ7َْ "َ&ُ أ+$اًدا َوأ3ّ�وا ا"�َّ$ا92ُ "ّ-� َرأَُوا ا"َ,َ اَب َوَ�َ,��َ� ا�Bَ�bَْ #4ِ أ�Aَْ�ِق ا"َِّ 

�fَ7ُْوَن إِ�َّ َ���2َ+ُ�ا�َْ,َ-�ُ�َن                        2َ  Bَْ1َُ�وا ھ                              

Artinya: dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-
orang yang menyombongkan diri: "(Tidak) sebenarnya tipu 
daya(mu) di waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), 
ketika kamu menyeru Kami supaya Kami kafir kepada Allah 
dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya". kedua belah pihak 
menyatakan penyesalan tatkala mereka melihat azab. dan 
Kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. 
mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka 
kerjakan. 

18. Sad ayat 74 

إ5َ6ِ��ْ َو�2ََن ِ�َ� ا"1�َِِ��َ�                                                                   إِ  َّ�  

Artinya: kecuali Iblis; Dia menyombongkan diri dan adalah Dia 
Termasuk orang-orang yang kafir. 

19. Sad ayat 75 

 َM,ََ��َ ��َ 5ُ6ِ��ِْnَ�أَْم 2ُْ�َ? ِ�َ� اْ"َ,� "6َِ�         أَن >َْ
�Rَ�-َِ" $َ7َُْ<ُ? �6ََِ$ىَّ أ3َْ	َْ��َ�تَ  �َ�َل   

Artinya: Allah berfirman: "Hai iblis, Apakah yang menghalangi kamu 
sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. 
Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) 
Termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?". 



 

 

20. Az Zumar ayat 59 

                   �َ� �4َ�َ �َ$ َ��َءْ>Mَ َءا�َ	4ِ #ََ�َ  ْ�َ? �ِ�َ� َوا3ْ	َْ��َْ�َت َو2ُْ�َ? ِ�َ� ا"1�َِِ�

Artinya: (Bukan demikian) Sebenarya telah datang keterangan-
keterangan-Ku kepadamu lalu kamu mendustakannya dan 
kamu menyombongkan diri dan adalah kamu Termasuk orang-
orang yang kafir". 

 

21. Fussilat ayat 38 

 $َ�ْAِ �َ�
��0َُِّن "َ&ُ �ِ�"Bِ6َّ َوا"�ّ�َ�رِ #nَِِن ا3ْ	َْ��َُ�وا#َ�"َِّ َُ� Mََِّن           َر��-َُ:
َْ� �َوھُ� َ  

Artinya: Jika mereka menyombongkan diri, Maka mereka (malaikat) 
yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya di malam dan 
siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu.  

22. Al Jaasiyah ayat 31 

َءا�َ	ُْ< 4ِ	�6َ�Aَ 4َُ�� #�3ْ	َْ��َْ�>ُْ� َو2ُْ�	ُْ� �َ�ً�� >7ُِْ�ِ�6َ�         >َُ�ْ� َوأَّ�� ا"ِّ �َ� 12ََُ�وا أَ#َ�َْ�   

Artinya: dan Adapun orang-orang yang kafir (kepada mereka 
dikatakan): "Maka Apakah belum ada ayat-ayat Ku yang 
dibacakan kepadamu lalu kamu menyombongkan diri dan 
kamu Jadi kaum yang berbuat dosa?" 

23. Al Munafiqun ayat 5 

وَن َوھُ�  ُّ$Lَُ� �ُ�َ	�وا ُرُءو�3َُ� َوَرأَْ 
	1Jَِ�"َُ�� َر�3ُُل هللاِ "َ�ََّ��"�,< ��" B6� َوإِذا

	َْ��ُِ�وَن                                                                                �ُ 

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah (beriman), 
agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka 
membuang muka mereka dan kamu Lihat mereka berpaling 
sedang mereka menyombongkan diri. 

24. Nuh ayat 7 

 َ�ِ1Jَْ	ِ" �ُ�ُ<�ْAَ6َِ� �َ�ُ�  َوإِ+4ّ �2ََُّ-� َدe ا�hَJَْ	3ْ4َِءاَذا+ِِ�ْ� َوا# �ُ�,َِ�Pََُ�ا أ�,َ�َ �ُ�َ"
واَوا3ْ	ِْ��َ�ًرا                                                                   ُّ�Pَََوأ 

Artinya: Dan Sesungguhnya Setiap kali aku menyeru mereka (kepada 
iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan 



 

 

anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya 
(kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan 
menyombongkan diri dengan sangat. 

25. Al Muddasir ayat 23 

                                            َ�                                    eُ�َّ أَْد�ََ� َوا3ْ	َْ��َ 

Artinya: kemudian Dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan 
diri, 

CERITA UMAT TERDAHULU 

1. Al A’raf ayat 88 

 َ�ِ	��َ� �� Mَ,َ�َ ُ�ا��ءاَ�َ��hََُ,6ُ/ َوا"  Mَّ��َ�ِVُ�" &��� �� َ��َُ�وا	ا3 �َ�� �َ�َل ا"-Yَُ ا" 
"�2ُ�َّ� 2َِ�ِھ6َ�                                                     أَو"َ	َُ,�ُدّن #4 ��ّ	ِ�َ� �َ�َل أَوَ   

Artinya: Pemuka-pemuka dan kaum Syu'aib yang menyombongkan dan 
berkata: "Sesungguhnya Kami akan mengusir kamu Hai 
Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota 
Kami, atau kamu kembali kepada agama kami". berkata 
Syu'aib: "Dan Apakah (kamu akan mengusir kami), Kendatipun 
Kami tidak menyukainya?" 

2. Yunus ayat 78 

ُ�َ-� ا"ِ�ْ�ِ��َ�ُء #4ِ ا�َرِض ��"�اأِ�ْ:	َ�َ� "ِ	ِ1�َْ	Aَ �َ�َّ-� َوَ�$ +َ� 6َ�Aَِ& َءا�َ�َء+َ� َو>َُ��َن "َ 
                                                                 �َ6ِ��ِ� َوَ��+0َُْ� "َُ�َ-� �ُِ-

Artinya: mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada Kami untuk 
memalingkan Kami dari apa yang Kami dapati nenek moyang 
Kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai 
kekuasaan di muka bumi? Kami tidak akan mempercayai kamu 
berdua". 

3. Al Mukminun ayat 46 

�Aَ ��ً�ََْ��َُ�واَو�2َ+ُ�ا�	3ْ�َ# &ِ� ِpَ�َن َو�Aَ�# 4"ِإ                                      �6َِ"    

Artinya: Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, Maka 
mereka ini takbur dan mereka adalah orang-orang yang 
sombong. 

 



 

 

4. Al Qasas ayat 39 

�ُْ�َ�ُ,�َن            �ِّ̂ َوظَ�ُّ�ا أَ+ّ�ُ� إِ"�6ََ�َ  َوا3ْ	َْ��ََ�ھَُ� َوُ��ُ�ُدهُ #4ِ ا�َرِض �6Jَِِ�ا"0َ

Artinya: 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. 

5. Al Ankabut ayat 39 

�َِ? #3�َ	َْ��َُ�وا #4ِ ا�َرِض َوَ�� َو"َ<َْ$َ��َءھُ� ّ��43َ �ِ�"�6َِّ َو�َُ�وَن َو#Aَ�ِْْ�َن َوھََ-َ� 
 �2َ+ُ�ا �3َِ<6َِ�                                                                               

Artinya: Dan (juga) Karun, Fir'aun dan Haman. dan Sesungguhnya 
telah datang kepada mereka Musa dengan (membawa bukti-
bukti) keterangan-keterangan yang nyata. akan tetapi mereka 
Berlaku sombong di (muka) bumi, dan Tiadalah mereka orang-
orang yang luput (dari kehancuran itu). 

6. Gafir ayat 27 

 َ6ِ� �ُ�ِ�ُ��ّ �ٍَّ��ََ	�ُ ِّB2ُ ��ّ ��ُُِّت �4ّ��َِ َوَر� ْAُ 4ّ+ِ43َ إ��ِب        َو�َ�َل ُ �
�ِم ا"0َِ  

Artinya: Dan Musa berkata: "Sesungguhnya aku berlindung kepada 
Tuhanku dan Tuhanmu dari Setiap orang yang 
menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari 
berhisab". 

7. Fussilat ayat 15 

6Jَِ� َْ��َُ�وا#4ِ ا�َرِض	ٌد #3ْ�َ�Aَ��َّQَ#aأ ��َو�َ� "ُ�ا ِّ̂ �ُّ�ةً أّو"� ��واأّن هللاَ $ُّ ِ��َ�ِ� ا"0َ
�0َ7َُْ$وَن                                    �َ�ِ	َ�َQِ� ُّ�ةً َو�2َ+ُ�ا� �ُ���ِ $ّaَھَُ� أ �ُ�َ>َ�Rَ ا"ّ ى 

Artinya: 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 daripada mereka? dan 
adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) kami. 

 

 

 



 

 

MENDUSTAKAN AYAT-AYAT ALLAH 

1. Al A’raf ayat 36 

�َ	ِ�َ� َوا3ْ	َْ��َُ�وا Aْ��َ� أُو"َ:Mَِ أ0َPَُْ/ ا"�َ�ِر ھُْ� �Rَ�َ�6ِ#ُِ$وَن             َQِ� 2َّ �ُ�ا �َ� َوا"َِّ 

Artinya:  Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan 
menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

2. Al A’raf ayat 40 

 Tُّ	َ1ُ< �َ �َ��ْAَ َْ��َُ�وا	َوا3ْ �َ�ِ	َ� َQِ� 2ََ  �ُ�ا �َ��َ$�Rُُ�َن ا"9ّ�7ََ "َ�ُ� أَْ�َ�ُب إِّن ا"ِّ �ا"ّ
َ-�ِء َوَ
�Wَِ�َ ا"Bُ-َ7َ #4ِ 3َّ� ا"6Vَِ�ِط َوfِ7َْ+ Mَِ" َ2َى ا"ُ-7ِْ�ِ�6َ�                                 4ّ	%َ 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami 
dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan 
dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) 
mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. 
Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang 
yang berbuat kejahatan. 

HARTA 

1. Al A’raf ayat 47 

       �َ6-ِِ�ّi"ا"<َ�ِم ا kَ�َ �َ��,َ7ْ<� َوإَِذاPِ�#َْ? أ�Lَُ�ھُ� >�<َ�َء أ0َPَِْ/ ا"�ّ�ِر�َ�"ُ�ا َر�ّ�َ� َ

Artinya: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni 
neraka, mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
tempatkan Kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu". 

ADZAB ORANG YANG SOMBONG 

1. Al An’am ayat 93 

 2َِ �ً� أو�َ�َل أُِ%4َ إِ"4َّ َو"َْ� �ُ�َح إِ"4aَ &ِ6ٌَء َوَ�� 	ََ�ى 4َ�Aَ هللاِ َوَ�ْ� أَْظ�َُ� ِ�َ-ِ� ا#ْ 
bَ 4ِ#َ-َ�ِت ا"َ-ْ�ِت َوا"َ-�َ:9�َُِ �َ� 3\ُ�ا أ�ِ$  fِ+ُQ3َُل ِ�Bَdْ َ�� أ+fَهللاُ َو"َْ� >ََ�ى إِِذا"iّ�-�نَ 

�ِ�� أRِْ�ُ��ا أَ+1َُ
ُ�ُ� ا"6َ�َم >fَ7ًوَن Aََ اَب ا"�ُ�ِن  ُ"�ُ>َ< �ُْ	�2ُ �-َِ� ِّ̂ �َن 4َ�Aَ هللاِ 6bََ�ا"0َ

	َْ��ُِ�وَن                                                                   َْ< &ِِ	َ� َو�ْ2ُ	Aَ �ُْْ� َءا

Artinya: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat 
kedustaan terhadap Allah atau yang berkata: "Telah 
diwahyukan kepada saya", Padahal tidak ada diwahyukan 
sesuatupun kepadanya, dan orang yang berkata: "Saya akan 



 

 

menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah." Alangkah 
dahsyatnya Sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang 
yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang Para 
Malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): 
"Keluarkanlah nyawamu" di hari ini kamu dibalas dengan 
siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu 
mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan 
(karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-
ayatNya. 

2. Al A’raf ayat 133 

 َ��L1ٍ? #�3	��ُ�وا #Qَر�6�A ���3� ا"\�#�ن وا"�7اَد وا"<ّ-B وا"�1Xدع وا"ّ$َم َءا ُّ� ?ٍ
   َو�2َ+ُ�ا �َ�ً��ُ�7ِْ�ِ�6َ�                                                                         

Artinya: Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, 
katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap 
menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. 

3. Ibrahim ayat 21 

�ا "ِ�ِّ  �َ� ا3ْ َُ1,َrّ6,� #<�ل ا-� ِlِ َْ��َُ�وا إِ+ّ� �2ُّ� "َُ�� >�ً,� َو��زوا	ُ�َن �J #Bَْ�َ أَ+	ُ� �ُّ
ِ �ّ�Aَ�ْ� Aَ اب هللاِ �� 4aٍء �َ�"ُ�ا "َ� ھ$��� هللاُ "�$��َُ�� 3ََ�اٌء �6َ�Aََ� أ�Af�َََ� أَْم 
                                                            tٍ60�ّ �� �َ�َ" ��َ �َ+�َْ�Pَ  

Artinya: Dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) akan berkumpul 
menghadap ke hadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang 
yang lemah kepada orang-orang yang sombong: 
"Sesungguhnya Kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, 
Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada Kami azab 
Allah (walaupun) sedikit saja? mereka menjawab: "Seandainya 
Allah memberi petunjuk kepada Kami, niscaya Kami dapat 
memberi petunjuk kepadamu. sama saja bagi kita, Apakah kita 
mengeluh ataukah bersabar. sekali-kali kita tidak mempunyai 
tempat untuk melarikan diri". 

4. An Nahl ayat 29 

                                 �َ��َ� َ 5َ:ِْ�َ�َ# �َ�6ِ#�dَْ�ى ا"ُ-	ََ��ِِ�$ِِ�Rَ �ََّ  #َ�ْد�Rُُ�ا أْ�َ�َب َ��َ�

Artinya:  Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di 
dalamnya. Maka Amat buruklah tempat orang-orang yang 
menyombongkan diri itu. 



 

 

5. Luqman ayat 7 

 �َ�,ْ-َ
َْ�Q2َّن #4ِ أُذ+6َِ& َوْ�ً�ا #�hَِ�َهُ َوإَِذا >ُْ	�6َ�Aَ 4َِ& َءا�َ	ُ�َ� َو"4ّ �
	��ًِ�ا Q2َن "ّْ� 
                                                                                �َِ, اٍب أَ"6ِ�ٍ 

Artinya: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami Dia 
berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah Dia 
belum mendengarnya, seakan- akan ada sumbat di kedua 
telinganya; Maka beri kabar gembiralah Dia dengan azab 
yang pedih. 

6. Fatir ayat 43 

 ��i�َُُ�وَن إِّ Bَ�َ# &ِھ�Q� َّ�uُِّ6 إ َّ
ُ̂ ا"َ-ْ�ُ�ا" 60َِ� �ا3	ِْ��َ�ًرا #4ِ اْ�َْرِض َوَ�ْ�َ�ا"ّ
uِِّ6 َوَ
               `�                                      �3َُّ? ا�َّو"6َ� #َ�َ� >$َ7َِ "ُِ
�ّ? هللاِ >0َِْ�

Artinya: Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena 
rencana (mereka) yang jahat. rencana yang jahat itu tidak 
akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. 
Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) 
sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang 
terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat 
penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) 
akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. 

7. Az Zumar ayat 60 

َو�َْ�َم ا"<6ََِ-9ِ >ََ�ى ا"ِّ �َ� 2ََ  �ُ�ا 4َ�Aَ هللاِ ُوُ��ھُ�ُ� ّ�
َ�ّدةٌ أَ"َ �َِّ�َ��َ 4ِ# 5َ6َ�dًْ�ى 
 ٍّ��ََ	-ُ�َّ"                                                                                 �َ��ِ  

Artinya: Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang 
berbuat Dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. 
Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-
orang yang menyombongkan diri? 

8. Az Zumar ayat 72 

 َ5:ِْ�َ# �َ�6ِ# �َ�$ِِ�Rَ �َّ�َ��َ ُ�ا أْ�َ�َب�Rاْد Bَ6ِ�                               �َ�َ�dَْ�ى ا"ُ-	ََ��ِِّ�  

Artinya: Dikatakan (kepada mereka): "Masukilah pintu-pintu neraka 
Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya" Maka neraka 
Jahannam Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang 
menyombongkan diri. 

 



 

 

9. Gafir ayat 47 

�ا "ِ�ِّ �َ� ا3ْ	َْ��َُ�وا إِ+ّ� �2ُّ�َوإِ َُ1,َXّ"�0ََّ��َن #4ِ ا"�ّ�ِر #6َ<�ل ا	َ�"َُ�� >َ�ًَ,� #Bَ�َ أَ+	ُ�  ذ 
َ� ا"�ّ�ِر                                                               ِّ� �ً�Lَِ+ �ّ�Aَ ُ�َن�J�ّ 

Artinya: Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, 
Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang 
yang menyombongkan diri: "Sesungguhnya Kami adalah 
pengikut-pengikutmu, Maka dapatkah kamu menghindarkan 
dari Kami sebahagian azab api neraka?" 

10. Gafir ayat 48 

                             ��ل ا"ّ �� ا3	���وا إِ+ّ� Bٌ2ُ #�6َِ� إِّن هللاَ �َ$َ%َ�َ� �6ََْ� ا"ِ,�َ�ِد 

Artinya: orang-orang yang menyombongkan diri menjawab: 
"Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka karena 
Sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara 
hamba-hamba-(Nya)". 

11. Gafir ayat 60 


	َْ��ُِ�وَن ْAَ� �Aَِ�َد >�Rُ $َْ63َ 4ُِ�َن َ��َ�َّ� َْ� �َ�َو�َ�َل َر�ُُّ�ُ� اْد �Aُ+4ِ أ3َْ	7َِْ/ "َُ�� إّن ا"ِّ 
                                                                              �َ��ِRَِدا             

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya 
akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang 
yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk 
neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina". 

12. Gafir ayat 76 

�َ� َ 5َ:ِْ�َ# �َ�6ِ#�d اْد ��Rا أَْ�َ�بَ $ِ�Rَ �َّ�َ��َ                                  �َ�َ�ى ا"ُ-	ََ��ِّ�  

Artinya: (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah kamu ke pintu-pintu 
neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka 
Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong 
". 

 

 

 

 



 

 

13. Al Jaasiyah ayat 8 


َ-ْ,�َ� #hَِ�َْ�هُ �َِ, اٍب أَ"6ٍِ�     َْ�
	َْ��ًِ�ا Q2ََن "ّ� ْ�ُ ُّ�Lُِ� �ُّe &ِ6َْ�Aَ 4َ�	ُْ< ِهللا ?َِ�
َ-kُ َءاَْ� 

Artinya: Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya 
kemudian Dia tetap menyombongkan diri seakan-akan Dia 
tidak mendengarnya. Maka beri khabar gembiralah Dia 
dengan azab yang pedih. 

14. Al Ahqaf ayat 20  

 �َ�ْ�	ُْ� ط6َّ�َ	ُِ�ْ� #4ِ َ%6َ�>ُِ�ُ� ا"ّ$ْ+6َ� َوا3ْ	َْ-	َ,	ُْ� �ِ�َ� 12ََُ�وا 4َ�Aَ ا"�ّ�ِر أَْذھَ َو�َ�َم �ُْ,ِ�ُض ا"ِّ 
ّ̂ َو�َِ-� 2ُْ�	ُ�  #َ�"6َ�َم >fَ7ُْْوَن Aََ اَب ا"�ُ�ِن �َِ-�2ُْ�	ُْ� >َْ
	َْ��ُِ�وَن #4ِ اْ�َرِض �6Jَِِ�ا"0َ


<ُ�َن                                                                 ُ1َْ<                      

Artinya: Dan (ingatlah) hari (ketika) orang-orang kafir dihadapkan ke 
neraka (kepada mereka dikatakan): "Kamu telah 
menghabiskan rezkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu 
(saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya; Maka 
pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan 
karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa 
hak dan karena kamu telah fasik". 

 

LARANGAN BERBUAT SOMBONG 

1. Al Israa ayat 111 

xَُ��ْ ا"�7َِ�َل طُ� �             َوَ� >َْ-wِ #4ِ اْ�َرِض َ�َ�ً%� إِ+Vَْ< Mَِّ�َق اْ�َْرَض َو"َ� >َ   

Artinya: Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan 
sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat 
menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai 
setinggi gunung. 

2. Luqman ayat 18 

 ِ,Lَُ< ��ُ Bّ2ُ ُّ/0ُِ�Vْ	َ�ٍل َوَ �ْ� Rَّ$َك "ِ��ّ�ِس َوَ� >َْ-wِ #4ِ اْ�َْرِض َ�َ�ً%� إِّن هللاَ َ
 #�Vٍَُر                                                                                     

Artinya: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia 
(karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi 
dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang sombong lagi membanggakan diri. 



 

 

TIDAK MENYOMBONGKAN DIRI 

1. Al Maidah ayat 82 

َ�َ�ّدةً  ا"ِّ �َ� أ�2�َaا َو"َ	7ََِ$ّن أَْ�َ��َ�ُ�"َ	7ََِ$ّن أaَّ$ ا"�ّ�ِس Aََ$َوة "ِّ�ِّ �َ� َءاَ��ُ�ا ا"6َ�ُ�َد وَ 
    �6
6َ� َوُرھ�َ�+ً� َوأ+ّ�ُْ� َ
�َ�َءاَ��ُ�ا ا"ِّ �َ� �َ�"ُ�ا إِ+ّ� +Lَََ�ى ذ"Qِ� Mَّن ِ���ُ� �ِّ ِّ�ِّ"  

	َْ��ُِ�و  َْ�َن                                                                              

Artinya: Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras 
permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah 
orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan 
Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat 
persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah 
orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang 
Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara 
mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta 
dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak 
menyombongkan diri. 

2. Al A’raf ayat 206 


7ُُ$وَن                َْ�
��0ُِّ+َ&ُ َو"َ&ُ َُ�
	َ��ُِ�وَن ْAَ� �Aَِ�َد>ِِ& َوَْ� �َ Mََّر� $َ�Aِ �َ� إّن ا"ِّ 

Artinya: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu 
tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka 
mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya-lah mereka 
bersujud. 

3. An Nahl ayat 49 


7ُُ$ َ�� #4ِ ا"ّ
َ-َ�ِت َوَ�� 4ِ# َْ� ِlَِْ��ُِ�وَن    َو	
َْ� �اْ�َرِض ِ�� َدا�9ٍّ َوا"َ-�َ:9ِ�َِ َوھُْ� َ  

Artinya: Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di 
langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) 
Para ma]aikat, sedang mereka (malaikat) tidak 
menyombongkan diri. 

4. Al Anbiya’ ayat 19 

 �
	َْ��ُِ�وَن ْAَ� �Aَِ� َد>ِِ& وَ� َو"َ&ُ َ�� #4ِ ا"ّ
َ-َ�ِت َواْ�َرِض َوَ�� �Aَِ$هُ ََْ� 

ُ�وَن                                                                        ِ0َْ	
َ� 

Artinya: Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. dan 
malaikat-malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai 



 

 

rasa angkuh untuk menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa 
letih. 

5. As Sajdah ayat 15 

 ��	ِ�َ� ا"ّ �َ� إِذا ذ2َُّ�وا ��َ� Rَّ�وا 7ّ3ًُ$ا َو�0ُّ�3َا �0َِْ-ِ$ َر�ِّ�ْ� وھُ� ََQِ� �ُ��ُ� إ+ّ-� 

	َْ��ُِ�وَن                                                                               َْ�  

Artinya: Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat 
ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan 
ayat ayat itu mereka segera bersujud  seraya bertasbih dan 
memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. 

 

MEMBERATKAN/ SANGAT DIBENCI 

1. Asy Syura ayat 13 

Mَ َوَ�� َو�6Pَّ� �ِِ& إْ�َ�ِھ6َ� َو aََ�َع "َُ�� ّ�َ� ا"ّ$�ِ� �� َو4Pّ �ِِ& +ُ�ً%� َوا"ّ ى أَوَ%�6َ� إِ"6َ

4 أَنْ َ6Aِ43َ َو��ھُْ� إِ"6َِ&  ُ�Aُ$َ< ��َ �َ62ِ�ِhْ-ُ"4َ ا�Aَ�َُ�2َ &ِ6ِ# ُ�ا� َّ�َ1َ	َ< �أ6ِ�َُ-�ا ا"ّ$ �َ� َوَ

                                              /ُ6ِ�ُ� هللاُ �7َْ	4ِ�َ إِ"6َِْ& َ�� ��hََُء َو�َ�ِ$ى إ"6َِْ& َ�� 

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang 
telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan 
kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan 
janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi 
orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka 
kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang 
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya 
orang yang kembali (kepada-Nya). 

2. Gofir ayat 35 

�7َُِ$ "ُ�َن #4ِ َءا �َ�6Jَِ� �3َُ\ٍ� أَ>َ�ُْ� َ �َُ�2َ�>ْ	Aِ �ًْ�َ$ هللاِ َوAِْ�َ$ ا"ِّ �َ�َءاَ��ُ�ا هللاِ �ِ  �َ?ِ ا"ِّ 
�َْ\�kَُ هللاُ B2ُ 4َ�Aَِّ �َْ�ِ/ ُ�	ََ��ٍّ� َ��ّ�ٍر                                               Mَِ"  َ2َ 

Artinya: yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah 
tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar 
kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang 
yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang 
yang sombong dan sewenang-wenang. 

 



 

 

3. Yunus ayat 71 

 َ>َ��َِ? َواْ>Qَ�َ+ ��ِ6َ�Aَ Bَُ +ُ�ٍح إِْذ �َ�َل "ِ<َْ�ِ�ِ&  َQِ� 4 َو>َْ  62ِِ�ى�<َ�ِ�6َُ�� ّ�Aَ�َُ�2َ ِم إِن �2ََن�
 �ُّe ً9-ّbُ ��ُ6َ�Aَ �2ُ�ُ�أ �ْ�َُ� �َ �ّe �ْ2ُ �2َ�ََءaُ2ُ�َ� َو�ا أَْ�,ُ-ِ�َْQَ# ?ُ�2ّ�ََ< ِهللاِ #ََ,�4َ هللا

"4َّ َوَ� >iِ�ُُْ�وِن                                                                   ا�Xُ�ْا إِ   

Artinya: Dan bacakanIah kepada mereka berita penting tentang Nuh di 
waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa 
berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku 
(kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah 
aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan 
(kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). 
kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu 
lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi 
tangguh kepadaku. 

4. Al-An’am ayat 35 

ِض أَْو �3ًُّ-� #4ِ َوإِن �2ََن Mَ6َ�Aَ �َُ�2َ إAَِْ�اnَ# �ُ�rُِِن ا3ْ	ََ\ْ,َ? أَن >َْ�	4َJَِ +1ََ<ً� #4ِ اَ�َر
َ̀ >َُ��+َّ� ِ�َ� ا"6ِ��ِ7ََ�          �9ٍَ َو"�aَ�ََْء هللاُ "4َ�Aَ �ُْ�,َ-َ7ََ ا"�َُ$ى #ََQِ� �ُ�َ6ِ< َQَ	َ# ِء�-َ
 ا"ّ

Artinya: Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa Amat berat 
bagimu, Maka jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau 
tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat 
kepada mereka (maka buatlah). kalau Allah menghendaki, 
tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk 
sebab itu janganlah sekali-kali kamu Termasuk orang-orang 
yang jahil 

MENGAGUNGKAN ALLAH 

1. Al Hasyr ayat 23 

�fُ ا"�7َّ�ُر ا"ُ-	ََ��ُِّ� fِ,َ"ا �ا"ُ-�6َِ-ُ �ُ�ِ�وُس ا"ّ
�َُ� ا"ُ- ھَُ�هللاُ ا"ِّ ى gإ"&َ إِّ� ھُ� ا"َ-�Mُِ ا"<ُ$ُّ
��2ُ�ِhَُْن                                                                        �-ّAَ ِهللا �0َ�ْ3َُ 

Artinya: Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha 
Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, 
yang Maha Memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, 
yang memiliki segala Keagungan, Maha suci Allah dari apa 
yang mereka persekutukan. 

 



 

 

2. Al Jaasiyah ayat 37 

�fُا"6�ِ0َُ�                                     fِ,َ"َ�ِت َواْ�َْرِض َوھَُ� ا-َ
 َو"َ&ُ ا"ِ�ْ�ِ��َ�ُء #4ِ ا"ّ

Artinya: Dan bagi-Nyalah keagungan di langit dan bumi, Dialah yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

SOMBONG 

1. Ghofir ayat 56 

�7َُِ$"ُ�َن #4ِ َءا�َِ? هللاِ  �َ��6Jَِِ� 3ُْ�\َِ� أَ>َ�ُ� إِن Pُ 4ِ#ُ$وِرِھْ� إِّ� 2ِْ�ٌ� ّ�� ھُ� �6Jِِ�َ�ِِ& إٍّن ا"ِّ 
                                                             �ُ6Lَِ�"ا kُ6-ِ
 #3ْ�َ	َِ,ْ  �ِ�هللاِ إ+ّ&ُ ھَُ�ا"ّ

Artinya:  Sesungguhhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang 
ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak 
ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) 
kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, 
Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia 
Maha mendengar lagi Maha melihat. 


