
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 06 Februari 2022/5 Rajab 1443        Brosur No.: 2068/2108/IA 
 

Penyebab Kerasnya Hati (2) 
 

5. Sombong, mengandalkan Kekuasaan, kekuatan, kepandaian, 

keindahan tubuh, maupun banyaknya harta. 

Allah SWT berfirman : 

ْن ِطْين ِاْذ قَاَل   ْ َخاِلق ٌۢ َبَشرًا مِِ َكِة ِاِّنِ ىِٕ
ٰۤ
يُْتهٗ فَِاَذا  (  71)رَبَُّك لِْلَمل   َسوَّ

ِجِدْينَ   َلٗ   فَ َقع ْوا  رُّْوِحيْ   ِمنْ   ِفْيهِ   َونَ َفْخت   َكة    (72)س  ىِٕ
ٰۤ
َفَسَجَد اْلَمل 

َاْْجَع ْوَنَۙ   ِمَن   (73)ك لُّه ْم  وََكاَن  ِاْسَتْكََبَ   
اِْبِلْيَسَۗ ِفرِْينَ ِاَّلآ   اْلك 

 74-71ص :  (74)
(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku 
akan menciptakan manusia dari tanah".(71) 
Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya 

ruh (ciptaan) Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud 

kepadanya". (72) 

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. (73) 

kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang 

yang kafir. (74) [QS. Shaad : 71-74] 

ق  لْ  ُث ا  َصواْرن ك ْم  ُث ا  َخَلْقن ك ْم  َِّل َدَم َوَلَقْد  اْسج د ْوا  َكِة  ىِٕ
ٰۤ
لِْلَمل  َنا 
ِجِدْينَ  َن السِ  قَاَل َما َمنَ َعَك    (11)َفَسَجد وْٓا ِاَّلآ اِْبِلْيَسَۗ َلَْ َيك ْن مِِ
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رن    ََۗاَّلا َتْسج َد ِاْذ اََمْرت كَ   َخَلْقَتِِنْ ِمْن َنا
ُۚ
ْنه   َخْْي  مِِ

َخلَْقتَهٗ قَاَل اَََن۠  وَّ
َها َفَما َيك ْون  َلَك اَْن تَ َتَكَباَ ِفي َْها   (12)ِطْين   ِمنْ  قَاَل فَاْهِبْط ِمن ْ

ِغرِْينَ   13-11اَّلعراف :   (13)فَاْخر ْج اِناَك ِمَن الصِ 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk 

tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu 

kepada Adam"; maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk 

mereka yang bersujud. (11) 

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada 

Adam) di waktu Aku menyuruhmu?". Menjawab iblis: "Saya lebih baik 

daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari 

tanah". (12) 

Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak 
sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, 
sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina". (13) [QS. Al A’raaf : 
11-13] 

فَاَماا َعاد  فَاْسَتْكََب ْوا ِِف اَّْلَْرِض ِبَغْْيِ اْلَْقِِ َوقَال ْوا َمْن َاَشدُّ ِمناا  
َ     َۗق  واةً  اّللِ  اَنا  يَ َرْوا  ق  واةً اََوَلَْ  ِمن ْه ْم  َاَشدُّ  ه َو  َخَلَقه ْم  وََكان  ْوا    َۗالاِذْي 

َساتن    (15)  ِِب ي ِتَنا ََيَْحد ْونَ  من َّنِا فَاَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِْْيًا َصْرَصرًا ِفْٓ اَّيا
نْ َيا  َۗلِِن ِذيْ َقه ْم َعَذاَب اْلِْْزِي ِِف اْْلَي وِة الدُّ

َوَلَعَذاب  اَّْل ِخَرِة َاْخز ى  
 16-15فصلت :  (16) َوه ْم ََّل ي  ْنَصر ْونَ 

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 dari mereka ? Dan 
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adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami. (15) 
Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam 

beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu 

siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan sesungguhnya 

siksaan akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. 

(16) [QS. Fushshilat :15-16] 

ْن اِل هن   َ َما َلك ْم مِِ َقْوِم اْعب د وا اّللِ  ِلًحۘا قَاَل ي   ه  َٗوِاٰل  ََث ْوَد َاَخاه ْم ص    غَْْيُ
ْن رابِِك ْمَۗ  َجاٰۤ   َقدْ    ََتْك لْ   َفَذر ْوَها  ا يَةً   َلك مْ   اّللِ ِ   ََنَقة    ٰهِذهٗ َءْتك ْم بَ يَِِنة  مِِ
ءن   ََتَسُّْوَها  َوََّل   اّللِ ِ   اَْرضِ   ِفْٓ  ( 73)  اَلِْيم    َعَذاب    فَ َيْأخ ذَك مْ   ِبس ْوٰۤ

اَّْلَْرِض  ِِف  وابَ وااَك ْم  َعادن  بَ ْعِد  ِمْنٌۢ  َء 
خ َلَفاٰۤ َجَعَلك ْم  ِاْذ  َواذْك ر وْٓا 

َء   ُۚتَ تاِخذ ْوَن ِمْن س ه ْوِِلَا ق ص ْورًا واتَ ْنِحت  ْوَن اْْلَِباَل ب  ي  ْوتً  فَاذْك ر وْٓا ا ََّلٰۤ
ِِف  تَ ْعثَ ْوا  َوََّل  ) اّللِ ِ  م ْفِسِدْيَن  اَّْلَْرِض  الاِذْيَن 74  اْلَمََل   قَاَل   )

ِلَمْن ا َمَن ِمن ْه ْم اَتَ ْعَلم ْوَن َانا   اْست ْضِعف ْوا  لِلاِذْينَ   قَْوِمهٗ اْسَتْكََب ْوا ِمْن  
ْن   ِلًحا مُّْرَسل  مِِ ٗ ص  ب ِه  ( قَاَل  75)  م ْؤِمن  ْونَ   ِبهٗ   ا ْرِسلَ   ِبَآ   ِاَنا   قَال وْٓا  رَّ

ت ْم   ِفر ْونَ   ِبهٗ الاِذْيَن اْسَتْكََب وْٓا ِاَنا ِِبلاِذيْٓ ا َمن ْ ( فَ َعَقر وا النااَقَة 76)  ك 
ِمَن  ِاْن ك ْنَت  َتِعد ََنٓ  ِبَا  اْئِتَنا  ِلح   ي ص  َوقَال ْوا  َرّبِِِْم  اَْمِر  َعْن  َوَعتَ ْوا 
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ِثِمْيَ.  ( فََاَخَذْْت م  الراْجَفة  فَ 77اْلم ْرَسِلْيَ ) َدارِِهْم ج  َاْصَبح ْوا ِفْ 
ْ َوَنَصْحت  78) َقْوِم َلَقْد اَبْ َلْغت ك ْم رَِساَلَة َرّبِِ ( فَ تَ َوٰلِ  َعن ْه ْم َوقَاَل ي  

ب ُّْوَن النِ ِصِحْيَ )  79-73( اَّلعراف : 79َلك ْم َول ِكْن َّلا ُتِ 
Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Shaleh. 

Ia berkata. "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan 

bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu 

dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah 

dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan 

gangguan apa pun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang 

pedih." (73) 

Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti 

(yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di 

bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu 

pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah ni’mat-

ni’mat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat 

kerusakan. (74) 

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". (75) 

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: "Sesungguhnya kami 

adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu". (76) 

Kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh 

terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata: "Hai Shaleh, datangkanlah 

apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika (betul) kamu termasuk 

orang-orang yang diutus (Allah)". (77) 

Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayit-mayit yang 

bergelimpangan di tempat tinggal mereka. (78) 

Maka Shaleh meninggalkan mereka seraya berkata: "Hai kaumku 

sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan 
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aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-

orang yang memberi nasihat". (79) [ QS. Al A’raaf : 73-79] 

جا  
َٗاَلَْ تَ َر ِاَٰل الاِذْي َحاٰۤ ٗ   ِفْ   ِاْبٰره    َقالَ   ِاذْ   ۘ اْلم ْلكَ   اّللِ     ا ت ىه    اَنْ   َرب ِه 

ُٗ َ   ِاْبٰره  يٗ   الاِذيْ   َرّبِِ ِْيت    ُُيْ ُٗ  قَالَ    ََۗوا ِمْيت    ُاْح ٗقَاَل اَََن۠    ََۙوُي   فَِانا   ِاْبٰره 
 فَ ب ِهتَ   اْلَمْغِربِ   ِمنَ   ِّبَا  فَْأتِ   اْلَمْشرِقِ   ِمنَ   ِِبلشاْمسِ   ََيِْتْ   اّللِ َ 

  258البقرة :  (258)الظِ ِلِمْيَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدى ََّل  َواّللِ      ََۗكَفرَ   الاِذيْ 
Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang 

Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu 

pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah 

Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat 

menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah 

menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu heran 

terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang dhalim.(258) [QS. Al Baqarah : 258] 
 فَاَْوِقْد ِلْ 

ْن اِل هن َغْْيِْيُۚ َي َُّها اْلَمََل  َما َعِلْمت  َلك ْم مِِ َوقَاَل ِفْرَعْون  َّيٓ 
ىَۙ  ْ َصْرًحا لاَعلِِيْٓ اَطاِلع  ِاٰلٓ  اِل ِه م ْوس  ن  َعَلى الطِِْيِ فَاْجَعْل ِلِِ َهام  ي  

  ْ ِذِبْيَ   ِمنَ   ََلَُظنُّهٗ َوِاِّنِ اَّْلَْرِض   ِِف   َوُجنُْوُدهٗ َو  َواْسَتْكََبَ ه    (38) اْلك 
َنا ََّل ي  ْرَجع ْونَ   39-38( القصص : 39) ِبَغْْيِ اْلَْقِِ َوظَن ُّوْٓا اَّنا ْم اِلَي ْ

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 yaqin bahwa dia 
termasuk orang-orang pendusta". (38) 
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Dan dia (Fir'aun) dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi (Mesir) tanpa 

alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan 

dikembalikan kepada Kami. (39) [QS. Al-Qashash : 38-39] 

ى ) تَ َنا لِت ْخرَِجَنا ِمْن اَْرِضَنا ِبِسْحرَِك ُي  ْوس  ( فَ َلَنْأتِيَ ناَك  57قَاَل َاِجئ ْ
ثِْلٗ ِبِسْحرن   نَ َنا  فَاْجَعلْ   م ِ ِلُفهٗ   َّلا   َمْوِعًدا  َوبَ ي َْنكَ   بَ ي ْ  اَْنتَ   َوََّلٓ   ََّنْن    ُُنْ
النااس  58)  س ًوى  َمَكاَنً  َواَْن ْيَُّْشَر  الزِِيْ َنِة  يَ ْوم   َمْوِعد ك ْم  قَاَل   )

( قَاَل َِل ْم 60)  اَت ى  ُث ا   َكْيَدهٗ ( فَ تَ َوٰلِ  ِفْرَعْون  َفَجَمَع  59ض ًحى )
ى َويْ َلك ْم ََّل تَ ْفََت وْ  ا َعَلى اّللِ ِ َكِذًِب فَ ي ْسِحَتك ْم ِبَعَذابنُۚ َوَقْد مُّْوس 

( اْفََت ى  َمِن  الناْجو ى 61َخاَب  َوَاَسرُّوا  نَ ه ْم  بَ ي ْ اَْمَره ْم  فَ تَ َناَزع وْٓا   )
ِن َلس  62) ذ  ِاْن ه  ْن اَْرِضك ْم ( قَال وْٓا  ك ْم مِِ َاْن ُّيُّْرِج  ِحر ِن ي رِْيَداِن 

ع ْوا َكْيدَك ْم ُث ا ائْ ت  ْوا 63ِبَطرِيْ َقِتك م  اْلم ثْ ل ى )ِبِسْحرِِِهَا َوَيْذَهَبا   ( فََاْجِْ
 64 - 57طه :  (64َصفًّاُۚ َوَقْد اَفْ َلَح اْليَ ْوَم َمِن اْستَ ْعل ى )

Berkata Fir’aun: "Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami 

dari negeri kami (ini) dengan sihirmu, hai Musa? (57) 

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)". (58) 

Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari 

raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari 

sepenggalahan naik". (59) 
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Maka Fir’aun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, 

kemudian dia datang. (60) 

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. (61) 

Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, 

dan mereka merahasiakan percakapan (mereka). (62) 

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. (63) 

Maka himpunkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah 

dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada 

hari ini. (64)   [QS. Thahaa : 57 -64]   
ى ِاماآ اَْن ت  ْلِقَي َوِاماآ اَْن ناك ْوَن اَ   ى )قَال ْوا ُي  ْوسٓ  ( 65واَل َمْن اَْلق 

َا  َيال  اِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم اَّنا  فَِاَذا ِحَباِل  ْم َوِعِصي ُّه ْم ُّي 
قَاَل َبْل اَْلق ْواُۚ

َفةً   نَْفِسهٗ ( فَاَْوَجَس ِفْ  66َتْسع ى ) ى  ِخي ْ ( ق  ْلَنا ََّل ََتَْف  67)  مُّْوس 
َا ( َواَْلِق َما ِفْ ُيَِ 68اِناَك اَْنَت اَّْلَْعل ى )  ْيِنَك تَ ْلَقْف َما َصنَ ع ْواَۗ ِاَّنا

السِ   ي  ْفِلح   َوََّل  ِحرنَۗ  س  )َصنَ ع ْوا َكْيد   اَت ى  َحْيث   فَا ْلِقَي 69ِحر    )
ى ) ر ْوَن َوم ْوس  ت ْم 70الساَحَرة  س جاًدا قَال وْٓا ا َمناا ِبَربِِ ه  ( قَاَل ا َمن ْ

َّهٗ   َلك ْمَۗ   ا َذنَ   اَنْ   قَ ْبلَ   َلٗ  ْحَرُۚ   َعلاَمك م    الاِذيْ   َلَكِبْْي ك م    ِان نا  َفََل َقطِِعَ   السِِ
الناْخِلِۖ  ج ذ ْوِع  ِفْ  واََّل َصلِِبَ ناك ْم  ِخََلفن  ْن  مِِ َواَْرج َلك ْم  اَْيِدَيك ْم 
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ى) َعَذاًِب وااَبْ ق  َاَشدُّ  اَي َُّنآ  َما 71َولَتَ ْعَلم نا  َعل ى  ن ُّْؤثَِرَك  َلْن  قَال ْوا   )
َءَنَ  َا تَ ْقِضْي   َجاٰۤ ِمَن اْلبَ يِِن ِت َوالاِذْي َفَطَرََن فَاْقِض َمآ اَْنَت قَاضنَۗ ِاَّنا

نْ َيا الدُّ اْْلَي وَة  ِذِه  َوَمآ 72)   َۗه  َنا  َخط ي   لََنا  لِيَ ْغِفَر  ِبَربَِِنا  ا َمناا   ٓ ِاَنا  )
ى) ْحرَِۗ َواّللِ   َخْْي  وااَبْ ق   73 - 65:   طه( 73اَْكَرْهتَ َنا َعَلْيِه ِمَن السِِ

(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), apakah 

kamu yang melemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula 

melemparkan?" (65) 

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. (66) 

Maka Musa merasa takut dalam hatinya. (67) 

Kami berkata: "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling 

unggul (menang). (68) 

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". (69) 

Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: 

"Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa". (70) 

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". (71) 

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 
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memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. (72) 

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)." (73)   [QS. Thaahaa : 65-73] 
ى فَ بَ غ ى َعَلْيِهمْ  ن ه  ِمَن اْلك ن  ْوِز   ِِۖانا قَار ْوَن َكاَن ِمْن قَ ْوِم م ْوس  َوا تَ ي ْ

هٗ َمآ ِانا   ٗقَْوُمهٗ   َقالَ   ِاذْ   اْلق واةِ   ا وِٰل   ِِبْلع ْصَبةِ   ا  ن  ْوٰۤ لَت َ   َمَفاِِتَ  ِانا   تَ ْفرَحْ   ََّل   َل 
بُّ   ََّل   اّللِ َ  اَر اَّْل ِخَرَة َوََّل   (76)اْلَفرِِحْيَ   ْيِ  َوابْ َتِغ ِفْيَمآ ا ت ىَك اّللِ   الدا

نْ َيا َوَاْحِسْن َكَمآ َاْحَسَن   َبَك ِمَن الدُّ اّللِ   اِلَْيَك َوََّل تَ ْبِغ تَ ْنَس َنِصي ْ
اَّْلَْرضِ  ِِف  اْلم ْفِسِدْينَ   َۗاْلَفَساَد  بُّ  ْيِ  ََّل   َ اّللِ  َآ   (77)ِانا  ِاَّنا قَاَل 

َ َقْد اَْهَلَك ِمْن    ِعْلمن   َعل ى  ُاْوِتيُْتهٗ   اََوَلَْ يَ ْعَلْم اَنا اّللِ 
  ِمنَ   قَْبِلٗ ِعْنِدْيَۗ

 ذ ن  ْوِّبِم    َعنْ   ي ْس  َل    َوََّل   ََْۗجًْعا   وااَْكثَ ر    ق  واةً   ِمْنه    َاَشدُّ   ه وَ   َمنْ   اْلق ر ْونِ 
 78 - 76القصص :  (78)اْلم ْجرِم ْونَ 

Sesungguhnya Qarun 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". (76) 
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 
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berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan. (77) 
Qarun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, 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. 
(78)   [QS. Al-Qashash : 76-78] 

نْ َيا  اْْلَي وةَ   ي رِْيد ْونَ   الاِذْينَ   قَالَ   َِۗزيْنَِتهٗ   ِفْ   قَْوِمهٗ َفَخرََج َعل ى    َلْيتَ   الدُّ  ي  
   ا ْوِتَ   َمآ   ِمْثلَ   لََنا

َۙ
َّهٗ   قَار ْون  َوقَاَل الاِذْيَن    ( 79)  َعِظْيمن   َحظِن   َلذ وْ   ِان

َوَعِمَل َصاِْلًا ا َمَن  لَِِمْن  َخْْي   اّللِ ِ  ثَ َواب   َويْ َلك ْم  اْلِعْلَم  َوََّل   ُۚا ْوت وا 
َب ْونَ  ىَهآ ِاَّلا الصِ    َلٗ   َكانَ   َفَما  َۗاَّْلَْرضَ   َوِبَدارِهِ   ِبهٗ َفَخَسْفَنا    (80)ي  َلقِ 

ْونَهٗ   ِفَئةن   ِمنْ  َّْنُُصُ َتِصرِْينَ   ِمنَ   َكانَ   َوَما  ِۖاّللِ ِ   د ْونِ   ِمنْ   ي   (81)  اْلم ن ْ
  الِرِْزقَ   يَ ْبس ط    اّللِ َ   َوْيَكَانا   يَ ق ْول ْونَ   ِِبَّْلَْمسِ   َمََكنَهٗ َوَاْصَبَح الاِذْيَن ََتَن اْوا  

ء    ِلَمنْ 
َنا  اّللِ     مانا   اَنْ   َلْوََّلٓ   َويَ ْقِدر ُۚ   ِعَباِدهٗ   ِمنْ   ياَشاٰۤ   َۗبَِنا  ْلَََسفَ   َعَلي ْ

َّهٗ  ِفر ْونَ  ي  ْفِلح   ََّل  َوْيََكَن  82 - 79القصص :  (82) اْلك 
Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah 
orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita 
mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya 
ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar". (79) 
Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah 
bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan 
beramal shaleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang 
shabar". (80) 
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Maka Kami benamkanlah Qarun 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). 
(81) 
Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu 
berkata: "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia 
kehendaki dari hamba-hambaNya 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)". (82) [QS. Al-Qashash : 79-82] 
 

Hadits-hadits Nabi SAW : 

ناَة َمْن  قَاَل: ََّل َيْدخ ل  اْلَْ   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسع ْودن َعِن الناِبِِ  
بُّ اَْن   َكاَن ِفْ  قَ ْلِبِه ِمثْ َقال  َذراةن ِمْن ِكَْبن. قَاَل َرج ل : ِانا الراج َل ْيِ 

بُّ اْلَْ  ْيل  ْيِ  َماَل.  َيك ْوَن ثَ ْوب ه  َحَسًنا َونَ ْعل ه  َحَسَنًة؟ قَاَل: ِانا هللَا ْجَِ
 147رقم : 93:  1. مسلم قِِ َوَغْمط  النااسِ اَْلِكَْب  َبَطر  اْلَْ 

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tidak akan masuk 
surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sombong".  Lalu 
ada seorang laki-laki bertanya : "Sesungguhnya ada orang senang bajunya itu 
bagus dan sandalnya bagus, (yang demikian itu bagaimana, ya Rasulullah ?"). 
Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada 
keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia". 
[HR. Muslim juz 1, hal. 93, no 147] 

قَاَل َرس ْول  هللِا   قَاَل:  َعبااسن  اْبِن  يَ ق ْول  هللا  س ْبَحانَه :  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن   :
ت ه   اَْلِكَْبََِّيء  رَِداِءْي َوالْ  َعَظَمة  ِازَارِْي. َفَمْن ََنَزَعِِنْ َواِحًدا ِمن ْه َما اَْلَقي ْ

 4175، رقم: 1397:  2ابن ماجه ِِف النااِر. 

Dari Ibnu Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Allah Yang Maha 
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Suci berfirman : Sombong itu adalah selendang-Ku dan kebesaran itu adalah 
pakaian-Ku, maka barangsiapa mencabut salah satunya dari-Ku, Aku akan 
melemparkan orang itu ke neraka". [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1397, no. 
4175] 

قَاَل َرس ْول  هللِا   قَاَل:  َاّبْ ه َريْ َرَة  ِاَٰل ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  يَ ْنظ ر   ََّل  ِانا هللَا   :
َواَْمَواِلك ْم   َواَْعَماِلك ْم.    ِكنْ َول  ص َورِك ْم  ق  ل ْوِبك ْم  ِاَٰل  :  4مسلم  يَ ْنظ ر  

 34رقم   1987
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan harta-bendamu, tetapi 
Allah melihat (menilai) pada hatimu dan amalmu". [HR. Muslim juz 4, hal. 1987 
no 34] 

قَاَل: يَ ق ْول  اْلَعْبد : َماِلْ، َماِلْ.   ملسو هيلع هللا ىلصه َريْ َرَة اَنا َرس ْوَل هللِا   َعْن َاّبْ 
َل فَ اَْفَ  اَْو لَِبَس فَ اَبْ َلى اَْو اَْعَطى  ا اَك َ ، م َ الِ ِه َثََلم  َا لَ ه  ِمْن م َ ِاَّن ا

َوى ذ   : 4مس             لم  . ِلَك فَ ه َو َذاِهب  َوَترِك ه  لِلنااسِ فَاقْ َتَ ، َوَما س             ِ
 4 : رقم  2273

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Manusia 
berkata, "Ini hartaku, ini hartaku !". Padahal yang ia punyai itu hanya tiga 
macam, yaitu apa yang ia makan sehingga habis, atau sesuatu yang ia pakai 
sehingga usang, atau harta yang ia shadaqahkan sehingga menjadi 
tabungan (diakhirat). Adapun yang selain dari itu, semuanya akan hilang dan 
ia tinggalkan untuk orang lain". [HR. Muslim juz 4, hal. 2273, no. 4] 
 

(Bersambung)  
 


