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LAMPIRAN AYAT-AYAT EMOSI 

DASAR DALAM AL-QUR’AN 

 

Isyarat  emosi  marah dalam al Qur’an seperti tergambar pada kolom 

berikut; 

NO ISYARAT SURAT DAN AYAT 

GAMBARAN 

MENYATAK

AN MARAH 

1 Umum 16: 58-59,  Terlihat pada 

raut muka 
                  

                      

                  

        

58. dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar 

dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah 

padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. 59. ia 

Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, 

disebabkan buruknya berita yang disampaikan 

kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan 

menanggung kehinaan ataukah akan 

menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. 

ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka 

tetapkan itu. 

2 Umum 43: 17 
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17. Padahal apabila salah seorang di antara mereka 

diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan 

sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah; jadilah 

mukanya hitam pekat sedang Dia Amat menahan 

sedih 

    

3 Ghadaba 20: 86,  Marah 

dengan kata-

kata                    

           

             

          

86. kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan 

marah dan bersedih hati. berkata Musa: "Hai kaumku, 

Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu 

suatu janji yang baik? Maka Apakah terasa lama 

masa yang berlalu itu bagimu atau kamu 

menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu 

menimpamu, dan kamu melanggar perjanjianmu 

dengan aku?". 

4 Khazhim

a 

68: 48, 

                  

         

48. Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) 

terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu 
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seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia 

berdoa sedang ia dalam Keadaan marah (kepada 

kaumnya). 

5 Ghadaba 21: 87-88 

                   

                

                  

                

87. dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia 

pergi dalam Keadaan marah, lalu ia menyangka 

bahwa Kami tidak akan mempersempitnya 

(menyulitkannya), Maka ia menyeru dalam Keadaan 

yang sangat gelap "Bahwa tidak ada Tuhan selain 

Engkau. Maha suci Engkau, Sesungguhnya aku 

adalah Termasuk orang-orang yang zalim."  88. Maka 

Kami telah memperkenankan doanya dan 

menyelamatkannya dari pada kedukaan. dan 

Demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang 

beriman.. 

    

6 Al 

Ghaizh 

3: 119,  Marah 

dengan 

tindakan 
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119. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, 

Padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu 

beriman kepada Kitab-Kitab semuanya. apabila 

mereka menjumpai kamu, mereka berkata "Kami 

beriman", dan apabila mereka menyendiri, mereka 

menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci 

terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): 

"Matilah kamu karena kemarahanmu itu". 

Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. 

7 Ghadaba 7: 150. 

                 

              

                      

                    

                  

150. dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya 

dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: 

"Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan 

sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak 

mendahului janji Tuhanmu? dan Musapun 

melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang 
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(rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil 

menariknya ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak 

ibuku, Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku 

lemah dan Hampir-hampir mereka membunuhku, 

sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh 

gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan 

aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim” 

    

8 Khazhim

a 

12: 84-85,  Marah 

dengan cara 

diam 
                  

                

               

        

84. dan Ya'qub berpaling dari mereka (anak-anaknya) 

seraya berkata: "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf", 

dan kedua matanya menjadi putih karena Kesedihan 

dan Dia adalah seorang yang menahan amarahnya 

(terhadap anak-anaknya). 85. mereka berkata: "Demi 

Allah, Senantiasa kamu mengingati Yusuf, sehingga 

kamu mengidapkan penyakit yang berat atau 

Termasuk orang-orang yang binasa". 

9 Umum 12: 77. 
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77. mereka berkata: "Jika ia mencuri, Maka 

Sesungguhnya, telah pernah mencuri pula saudaranya 

sebelum itu". Maka Yusuf Menyembunyikan 

kejengkelan itu pada dirinya dan tidak 

menampakkannya kepada mereka. Dia berkata 

(dalam hatinya): "Kamu lebih buruk kedudukanmu 

(sifat-sifatmu) dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu terangkan itu". 

    

10 Ghilzhah 9: 73,  Marah dalam 

menumpas 

kebatilan                    

              

73. Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang 

kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap 

keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah 

Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang 

seburuk-buruknya. 

11 Ghilzhah 66: 9, 

                   

                

9. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-

orang munafik dan bersikap keraslah terhadap 

mereka. tempat mereka adalah Jahannam dan itu 

adalah seburuk-buruknya tempat kembali. 

12 Ghilzhah 9: 123. 
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123. Hai orang-orang yang beriman, perangilah 

orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan 

hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, 

dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-

orang yang bertaqwa. 

    

13 Umum 12: 87,  Marah disaat 

keinginan 

tidak 

terwujud 

               

                    

            

87. Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah 

berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan 

kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 

yang kafir". 

14 Umum 12: 25-28, 
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25. dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan 

wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang 

hingga koyak dan Kedua-duanya mendapati suami 

wanita itu di muka pintu. wanita itu berkata: "Apakah 

pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat 

serong dengan isterimu, selain dipenjarakan atau 

(dihukum) dengan azab yang pedih?" 26. Yusuf 

berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan 

diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga 

wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju 

gamisnya koyak di muka, Maka wanita itu benar dan 

Yusuf Termasuk orang-orang yang dusta. 27. dan jika 

baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah 

yang dusta, dan Yusuf Termasuk orang-orang yang 

benar." 28. Maka tatkala suami wanita itu melihat 

baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: 

"Sesungguhnya (kejadian) itu adalah diantara tipu 

daya kamu, Sesungguhnya tipu daya kamu adalah 

besar." 
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15 Umum 20: 63-70 

                 

                    

                    

                     

                    

                 

               

                 

                 

                    

         

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, 
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kemudian datanglah dengan berbaris. dan 

Sesungguhnya beruntunglah oran 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?" 66. berkata Musa: 

"Silahkan 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 

ditangan 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". 70. lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur 

dengan bersujud, seraya berkata: "Kami telah percaya 

kepada Tuhan Harun dan Musa". 

16 Umum 27: 54-56 
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54. dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata 

kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan 

perbuatan fahisyah itu sedang kamu 

memperlihatkan (nya)?" 55. "Mengapa kamu 

mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu 

(mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya 

kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat 

perbuatanmu)". 56. Maka tidak lain jawaban 

kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth 

beserta keluarganya dari negerimu; karena 

Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang 

(menda'wakan dirinya) bersih".. 

    

17 Sakhita 9: 58,  Kemarahan 

orang yang 

tidak 

beriman 

               

               

58. dan di antara mereka ada orang yang mencelamu 

tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi 

sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan 

jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, 

dengan serta merta mereka menjadi marah. 

 

18 Ishmaajja 39: 45,  
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45. dan apabila hanya nama Allah saja disebut, 

kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada 

kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-

sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka 

bergirang hati. 

19 Ghaizun 33: 25.  

                

                     

25. dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu 

yang Keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) 

mereka tidak memperoleh Keuntungan apapun. dan 

Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari 

peperangan . 

 

 

    

20 Ghaizh 26: 53-55,  Marah yang 

terbangkitka

n                   

                 

 

53. kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang 

mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. 

54. (Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani 

Israil) benar-benar golongan kecil, 55. dan 

Sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang 

menimbulkan amarah kita”. 
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21 Ghaizh 9: 120. 

                   

                  

                

                

             

             

      

120. tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan 

orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar 

mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) 

dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai 

diri mereka daripada mencintai diri rasul. yang 

demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa 

kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, 

dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang 

membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak 

menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, 

melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang 

demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah 

tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 

berbuat baik. 
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22  67: 6-8,  Marah 

dipersonifikasi 

             

                      

                       

            

6. dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, 

memperoleh azab Jahannam. dan Itulah seburuk-

buruk tempat kembali. 7. apabila mereka dilemparkan 

ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang 

mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, 8. 

Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran 

marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya 

sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga 

(neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum 

pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang 

pemberi peringatan?" 

23 Ghaizh 25: 12, 

                          

12. apabila neraka itu melihat[1056] mereka dari tempat yang 

jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. 

24 Umum 12: 82, 

                          

        

82. dan tanyalah (penduduk) negeri yang Kami 
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berada disitu, dan kafilah yang Kami datang 

bersamanya, dan Sesungguhnya Kami adalah orang-

orang yang benar". 

25 Umum 33: 72, 

                     

               

            

72. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 

amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, 

Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya 

manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh, 

26 Umum 84: 2 &5, 

                 

                     

2. dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya 

langit itu patuh, 3. dan apabila bumi diratakan, 4. dan 

dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi 

kosong, 5. dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah 

semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia 

akan mengetahui akibat perbuatannya). 

27 Umum 44: 29. 
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29. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka 

dan merekapun tidak diberi tangguh. 

    

28 Umum 7: 150, Marah secara 

umum 
                 

              

                      

                    

                  

150. dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya 

dengan marah dan sedih hati berkatalah dia: 

"Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan 

sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak 

mendahului janji Tuhanmu? dan Musapun 

melemparkan luh-luh (Taurat) itu dan memegang 

(rambut) kepala saudaranya (Harun) sambil 

menariknya ke arahnya, Harun berkata: "Hai anak 

ibuku, Sesungguhnya kaum ini telah menganggapku 

lemah dan Hampir-hampir mereka membunuhku, 

sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh 

gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan 

aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim" 
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29 Umum 20: 94, 

                   

                       

94. Harun menjawab' "Hai putera ibuku, janganlah 

kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; 

Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan 

berkata (kepadaku): "Kamu telah memecah antara 

Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku". 

30  3: 119, 

                

                  

               

       

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah 

hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang 

telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian 

(yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir 

terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah 

sangat cepat hisab-Nya. 

31 Umum 8: 151 
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151. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka 

sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan 

karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah 

orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). 

 

Isyarat  Emosi Takut  dalam al Quran seperti tergambar pada 

kolom berikut; 

 

NO ISYARAT SURAT DAN AYAT 
GAMBARAN 

MENYATAKAN 

MARAH 

1 Umum 89: 7-8,  Kepada Allah 

                  

        

7. (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai 

Bangunan-bangunan yang tinggi. 8. yang belum 

pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di 

negeri-negeri lain, 

2 Sda 8: 2, 

               

                

           

2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman[594] 

ialah mereka yang bila disebut nama Allah[595] 
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gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan 

ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka 

(karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 

bertawakkal. 

3 Khauf 39: 13, 

                

    

13. Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan 

siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada 

Tuhanku". 

4 Khauf 24: 37, 

                  

                  

        

37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh 

perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari 

mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 

sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. 

mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) 

hati dan penglihatan menjadi goncang. 

5 Khauf 76: 10. 

                   

10. Sesungguhnya Kami takut akan (azab) Tuhan 

Kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-

orang bermuka masam penuh kesulitan. 
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6 Sda 4: 77, Kepada kematian 

                  

                 

              

                   

                 

               

77. tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang 

dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu 

(dari berperang), dirikanlah sembahyang dan 

tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada 

mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari 

mereka (golongan munafik) takut kepada 

manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, 

bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka 

berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau 

wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak 

Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) 

kepada Kami sampai kepada beberapa waktu 

lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini 

hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk 

orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan 

dianiaya sedikitpun. 
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7 Umum 47: 20, 

              

                   

              

                   

20. dan orang-orang yang beriman berkata: 

"Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka 

apabila diturunkan suatu surat yang jelas 

Maksudnya dan disebutkan di dalamnya 

(perintah) perang, kamu Lihat orang-orang yang 

ada penyakit di dalam hatinya memandang 

kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan 

karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi 

mereka. 

8 Khauf 26: 14, 

              

14. dan aku berdosa terhadap mereka[1077], 

Maka aku takut mereka akan membunuhku" 

9 Khauf 28: 33, 

                

    

33. Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, 

telah membunuh seorang manusia dari golongan 

mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku. 
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10 Umum 63: 10, 

              

                

                 

10. dan belanjakanlah sebagian dari apa yang 

telah Kami berikan kepadamu sebelum datang 

kematian kepada salah seorang di antara kamu; 

lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau 

tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu 

yang dekat, yang menyebabkan aku dapat 

bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang 

saleh?" 

11 Umum 62: 6,7 

                 

              

               

             

6. Katakanlah: "Hai orang-orang yang menganut 

agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa 

Sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan 

manusia-manusia yang lain, Maka harapkanlah 

kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang 

benar". 

7. mereka tiada akan mengharapkan kematian itu 
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selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah 

mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. 

dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang 

yang zalim. 

    

12 Umum 17: 13,  Kepada 

Kemiskinan 
                  

                 

13. dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan 

amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya 

kalung) pada lehernya. dan Kami keluarkan 

baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang 

dijumpainya terbuka. 

13 Umum  6: 151, 

                

                      

              

                    

                  

              

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang 

diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: 
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janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua 

orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh 

anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami 

akan memberi rezki kepadamu dan kepada 

mereka, dan janganlah kamu mendekati 

perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang 

nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, 

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan 

dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu 

yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 

memahami(nya). 

14 Umum 51: 58, 

                

58. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi 

rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat 

kokoh. 

15 Umum 51: 22, 

                  

22. dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu 

dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan 

kepadamu 

    

16 Khauf 6: 15, 

 

Kepada Bencana 
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15. Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan 

azab hari yang besar (hari kiamat), jika aku 

mendurhakai Tuhanku." 

17 Khasyah 17: 31,  

                

                  

31. dan janganlah kamu membunuh anak-

anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang 

akan memberi rezki kepada mereka dan juga 

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka 

adalah suatu dosa yang besar. 

18 Khauf 19: 5, 

                

              

5. dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap 

mawaliku[898] sepeninggalku, sedang isteriku 

adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah 

aku dari sisi Engkau seorang putera, 

19 Khauf 7: 59, 

                 

               

           

59. Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh 
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kepada kaumnya lalu ia berkata: "Wahai kaumku 

sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan 

bagimu selain-Nya." Sesungguhnya (kalau kamu 

tidak menyembah Allah), aku takut kamu akan 

ditimpa azab hari yang besar (kiamat). 

20 Khuaf 10: 15, 

                 

                 

                  

               

           

15. dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-

ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak 

mengharapkan Pertemuan dengan Kami berkata: 

"Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini atau 

gantilah dia". Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku 

menggantinya dari pihak diriku sendiri. aku tidak 

mengikut kecuali apa yang diwahyukan 

kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika 

mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang 

besar (kiamat)". 

21 Jhauf 11: 3 & 84,  
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3. dan hendaklah kamu meminta ampun kepada 

Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (jika kamu 

mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan 

memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) 

kepadamu sampai kepada waktu yang telah 

ditentukan dan Dia akan memberikan kepada 

tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan 

(balasan) keutamaannya. jika kamu berpaling, 

Maka Sesungguhnya aku takut kamu akan 

ditimpa siksa hari kiamat. 

                  

               

               

              

84. dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) 

saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai 

kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada 

Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu 

kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya 

aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik 

(mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir 
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terhadapmu akan azab hari yang membinasakan 

(kiamat)." 

23 Khauf 17: 57, 

            

            

            

    

57. orang-orang yang mereka seru itu, mereka 

sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa 

di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) 

dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan 

azab-Nya; Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah 

suatu yang (harus) ditakuti.  

24 Khauf 24: 37,50, 

                  

                  

        

37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh 

perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari 

mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 

sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. 

mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) 

hati dan penglihatan menjadi goncang. 
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50. Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) 

dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) 

mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-

kalau Allah dan Rasul-Nya Berlaku zalim kepada 

mereka? sebenarnya, mereka Itulah orang-orang 

yang zalim. 

25 Khauf 26: 135,  

               

135. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa 

azab hari yang besar". 

26 Khauf 39: 13, 

                

    

13. Katakanlah: "Sesungguhnya aku takut akan 

siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada 

Tuhanku". 

27 Khauf 46: 21, 
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21. dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad Yaitu 

ketika Dia memberi peringatan kepada kaumnya 

di Al Ahqaaf dan Sesungguhnya telah terdahulu 

beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya 

dan sesudahnya (dengan mengatakan): 

"Janganlah kamu menyembah selain Allah, 

Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa 

azab hari yang besar". 

28 Khauf 51: 37, 

                  

    

37. dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu 

tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa 

yang pedih. 

29 Umum 52: 37, 

                 

37. ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan 

Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa? 

30 Umum 52: 26-27, 

               

              

26. mereka berkata: "Sesungguhnya Kami 

dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah 

keluarga Kami merasa takut (akan diazab)". 27. 
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Maka Allah memberikan karunia kepada Kami 

dan memelihara Kami dari azab neraka. 

32 Umum 70: 27-28, 

               

            

27. dan orang-orang yang takut terhadap azab 

Tuhannya. 28. karena Sesungguhnya azab Tuhan 

mereka tidak dapat orang merasa aman (dari 

kedatangannya). 

33 Khauf 76: 7, 10. 

                    

               

                   

                

               

7. mereka menunaikan Nazar dan takut akan 

suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. 8. 

dan mereka memberikan makanan yang 

disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan 

orang yang ditawan. 9. Sesungguhnya Kami 

memberi makanan kepadamu hanyalah untuk 

mengharapkan keridhaan Allah, Kami tidak 

menghendaki Balasan dari kamu dan tidak pula 
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(ucapan) terima kasih. 10. Sesungguhnya Kami 

takut akan (azab) Tuhan Kami pada suatu hari 

yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam 

penuh kesulitan. 

    

34 Khauf 26: 4,  Terakit dengan 

diri sendiri 
               

            

4. jika Kami kehendaki niscaya Kami 

menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, 

Maka Senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk 

kepadanya. 

35 Khauf 28: 18. 19. 20, 21 & 33, 
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18. karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa 

takut menunggu-nunggu dengan khawatir (akibat 

perbuatannya), Maka tiba-tiba orang yang 

meminta pertolongan kemarin berteriak meminta 

pertolongan kepadanya. Musa berkata 

kepadanya: "Sesungguhnya kamu benar-benar 

orang sesat yang nyata (kesesatannya)". 19. 

Maka tatkala Musa hendak memegang dengan 

keras orang yang menjadi musuh keduanya, 

musuhnya berkata: "Hai Musa, Apakah kamu 

bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana 

kamu kemarin telah membunuh seorang 

manusia? kamu tidak bermaksud melainkan 

hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-

wenang di negeri (ini), dan Tiadalah kamu 

hendak menjadi salah seorang dari orang-orang 

yang Mengadakan perdamaian". 20. dan 

datanglah seorang laki-laki dari ujung kota 

bergegas-gegas seraya berkata: "Hai Musa, 

Sesungguhnya pembesar negeri sedang 

berunding tentang kamu untuk membunuhmu, 

sebab itu keluarlah (dari kota ini) Sesungguhnya 

aku Termasuk orang-orang yang memberi 

nasehat kepadamu". 21. Maka keluarlah Musa 
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dari kota itu dengan rasa takut menunggu-

nunggu dengan khawatir, Dia berdoa: "Ya 

Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang 

yang zalim itu". 

                

    

33. Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya 

Aku, telah membunuh seorang manusia dari 

golongan mereka, Maka aku takut mereka akan 

membunuhku. 

36 Ar ra’bu 3: 151, 

            

                 

             

151. akan Kami masukkan ke dalam hati orang-

orang kafir rasa takut, disebabkan mereka 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang 

Allah sendiri tidak menurunkan keterangan 

tentang itu. tempat kembali mereka ialah neraka; 

dan Itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-

orang yang zalim. 

37 Khauf 30: 28 
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28. Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari 

dirimu sendiri. Apakah ada diantara hamba-

sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, 

sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang 

telah Kami berikan kepadamu; Maka kamu sama 

dengan mereka dalam (hak mempergunakan) 

rezeki itu, kamu takut kepada mereka 

sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? 

Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum 

yang berakal. 

    

38 Umum 20: 67- 68,  Berhubungan 

dengan orang 

lain/konflik                 

                  

             

        

67. 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. 68. Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi 
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mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan, 

39 Khauf 26: 21, 

             

          

21. lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku 

takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan 

kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah 

seorang di antara rasul-rasul. 

40 Umum 38: 22, 

              

              

                    

22. ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia 

terkejut karena kedatangan) mereka. mereka 

berkata: "Janganlah kamu merasa takut; (Kami) 

adalah dua orang yang berperkara yang salah 

seorang dari Kami berbuat zalim kepada yang 

lain; Maka berilah keputusan antara Kami 

dengan adil dan janganlah kamu menyimpang 

dari kebenaran dan tunjukilah Kami ke jalan 

yang lurus. 

41 Umum 28: 44-46, 
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44. dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di 

sisi yang sebelah barat ketika Kami 

menyampaikan perintah kepada Musa, dan tiada 

pula kamu Termasuk orang-orang yang 

menyaksikan.  45. tetapi Kami telah Mengadakan 

beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka 

masa yang panjang, dan Tiadalah kamu tinggal 

bersama-sama penduduk Mad-yan dengan 

membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, te- 

tapi Kami telah mengutus rasul-rasul. 46. dan 

Tiadalah kamu berada di dekat gunung Thur 

ketika Kami menyeru (Musa), tetapi (kami 

beritahukan itu kepadamu) sebagai rahmat dari 

Tuhanmu, supaya kamu memberi peringatan 

kepada kaum (Quraisy) yang sekali-kali belum 

datang kepada mereka pemberi peringatan 

sebelum kamu agar mereka ingat. 
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42 Khauf 20: 77, 

                

                  

      

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 dilaut 

itu, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan 

tidak usah takut (akan tenggelam)". 

43 Khsyia 4: 77, 

                  

                 

              

                   

                 

               

77. tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang 

dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu 

(dari berperang), dirikanlah sembahyang dan 
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tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada 

mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari 

mereka (golongan munafik) takut kepada 

manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, 

bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka 

berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau 

wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak 

Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) 

kepada Kami sampai kepada beberapa waktu 

lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini 

hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk 

orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan 

dianiaya sedikitpun 

44  4: 101, 

            

             

                    

101. dan apabila kamu bepergian di muka bumi, 

Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar 

sembahyang(mu), jika kamu takut diserang 

orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang 

kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

45 Khauf 8: 26, 
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26. dan ingatlah (hai Para muhajirin) ketika 

kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di 

muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang 

(Mekah) akan menculik kamu, Maka Allah 

memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan 

dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-

Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-

baik agar kamu bersyukur. 

46  5: 21-23, 
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21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci 

(Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, 

dan janganlah kamu lari kebelakang (karena 

takut kepada musuh), Maka kamu menjadi 

orang-orang yang merugi. 

22. mereka berkata: "Hai Musa, Sesungguhnya 

dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah 

perkasa, Sesungguhnya Kami sekali-kali tidak 

akan memasukinya sebelum mereka ke luar 

daripadanya. jika mereka ke luar daripadanya, 

pasti Kami akan memasukinya". 

23. berkatalah dua orang diantara orang-orang 

yang takut (kepada Allah) yang Allah telah 

memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah 

mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, 

Maka bila kamu memasukinya niscaya kamu 

akan menang. dan hanya kepada Allah 

hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-

benar orang yang beriman". 

47 Umum 10: 83. 

               

              

                

    

83. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, 

melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya 

(Musa) dalam Keadaan takut bahwa Fir'aun dan 

pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa 
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mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat 

sewenang-wenang di muka bumi. dan 

Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang 

melampaui batas. 

    

48 Umum  14: 14,  Terkait  

hubungan 

manusia dengan 

Tuhan 

                

                   

         

4. Kami tidak mengutus seorang rasulpun, 

melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia 

dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 

mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia 

kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa 

yang Dia kehendaki. dan Dia-lah Tuhan yang 

Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 

49 Khauf 32: 16, 

           

                 

16. lambung mereka jauh dari tempat tidurnya 

dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya 

dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka 

menafkahkan apa apa rezki yang Kami berikan. 

50 Khauf 5: 28, 
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28. "Sungguh kalau kamu menggerakkan 

tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku 

sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku 

kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya 

aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian 

alam." 

51 Khauf 3: 175, 

             

              

175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain 

hanyalah syaitan yang menakut-nakuti (kamu) 

dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik 

Quraisy), karena itu janganlah kamu takut 

kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika 

kamu benar-benar orang yang beriman. 

52 Sda 6: 51, 

              

          

      

51. dan berilah peringatan dengan apa yang 

diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut 

akan dihimpunkan kepada Tuhannya (pada hari 

kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang 

pelindung dan pemberi syafa'atpun selain 
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daripada Allah, agar mereka bertakwa. 

53 Sda 13: 13, 

              

               

                   

13. dan guruh itu bertasbih dengan memuji 

Allah, (demikian pula) Para Malaikat karena 

takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan 

halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa 

yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-

bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan yang 

Maha keras siksa-Nya. 

54 Sda 55: 46: 

              

46. dan bagi orang yang takut akan saat 

menghadap Tuhannya ada dua syurga. 

55 Sda 59: 16, 

               

                

       

16. (Bujukan orang-orang munafik itu adalah) 

seperti (bujukan) shaitan ketika Dia berkata 

kepada manusia: "Kafirlah kamu", Maka tatkala 
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manusia itu telah kafir, Maka ia berkata: 

"Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, 

karena Sesungguhnya aku takut kepada Allah, 

Rabb semesta alam". 

56 Sda 72: 13, 

                   

             

13. dan Sesungguhnya Kami tatkala mendengar 

petunjuk (Al Quran), Kami beriman kepadanya. 

Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, Maka ia 

tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak 

(takut pula) akan penambahan dosa dan 

kesalahan. 

    

57 Khasyia 36: 11, Terkait  

hubungan 

manusia dengan 

Tuhan 

             

                

11. Sesungguhnya kamu hanya memberi 

peringatan kepada orang-orang yang mau 

mengikuti peringatan dan yang takut kepada 

Tuhan yang Maha Pemurah walaupun Dia tidak 

melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira 

dengan ampunan dan pahala yang mulia. 

59 Sda 67: 12, 
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12. Sesungguhnya orang-orang yang takut 

kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh 

mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan 

pahala yang besar. 

60 Sda 21: 28, 

              

              

28. Allah mengetahui segala sesuatu yang 

dihadapan mereka (malaikat) dan yang di 

belakang mereka, dan mereka tiada memberi 

syafaat[958] melainkan kepada orang yang 

diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati 

karena takut kepada-Nya. 

61 Sda 23: 57, 

               

57. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati 

karena takut akan (azab) Tuhan mereka, 

62 Sda 24: 52, 

                  

        

52. dan barang siapa yang taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa 

kepada-Nya, Maka mereka adalah orang- orang 

yang mendapat kemenangan. 
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63 Sda 33: 39, 

            

                   

39. (yaitu) orang-orang yang menyapaikan 

risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya 

dan mereka tiada merasa takut kepada 

seorang(pun) selain kepada Allah. dan cukuplah 

Allah sebagai Pembuat perhitungan.  

64 Sda 50: 32-34, 

            

                 

                   

32. Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) 

kepada Setiap hamba yang selalu kembali 

(kepada Allah) lagi memelihara (semua 

peraturan-peraturan-Nya) 

33. (yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang 

Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan 

(olehnya) dan Dia datang dengan hati yang 

bertaubat, 

34. masukilah syurga itu dengan aman, Itulah 

hari kekekalan. 

65 Sda 59: 21, 
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21. kalau Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini 

kepada sebuah gunung, pasti kamu akan 

melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan 

ketakutannya kepada Allah. dan perumpamaan-

perumpamaan itu Kami buat untuk manusia 

supaya mereka berfikir. 

66 Umum 7: 8-9 & 26, 

                   

               

               

             

8. timbangan pada hari itu ialah kebenaran 

(keadilan), Maka Barangsiapa berat timbangan 

kebaikannya, Maka mereka Itulah orang-orang 

yang beruntung. 

9. dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, 

Maka Itulah orang-orang yang merugikan dirinya 

sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari 

ayat-ayat kami. 
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26. Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah 

menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup 

auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan 

pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang 

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu 

ingat. 

68 Umum 80: 8-10,  

                   

         

8. dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur 

hidup-hidup ditanya, 

9. karena dosa Apakah Dia dibunuh, 

10. dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan 

manusia) dibuka, 

69 Umu 87: 10, 

           

10. orang yang takut (kepada Allah) akan 

mendapat pelajaran, 

70 Khasyia 98: 8. 
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8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah 

syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai; mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan 

merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu 

adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada 

Tuhannya. 

    

71 Khasiya 

dan Khauf 

13: 21 Terkait  

hubungan 

manusia dengan 

Tuhan               

               

21. dan orang-orang yang menghubungkan apa-

apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, 

dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut 

kepada hisab yang buruk. 

    

 

 Isyarat  Emosi Gembira atau  senang  diungkap dalam al Quran 

seperti tergambar pada kolom berikut; 

 

NO ISYARAT SURAT DAN AYAT 
GAMBARAN 

MENYATAKAN 
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MARAH 

1 Faraha 10: 57-58,  Senang dan 

gembira  secara 

umum                  

             

             

              

57. Hai manusia, Sesungguhnya telah datang 

kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat 

bagi orang-orang yang beriman. 58. Katakanlah: 

"Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, 

hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia 

Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari 

apa yang mereka kumpulkan". 

2 Fariha 11: 9-10 

               

               

                

           

9. dan jika Kami rasakan kepada manusia suatu 

rahmat (nikmat) dari Kami, kemudian rahmat itu 
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Kami cabut daripadanya, pastilah Dia menjadi 

putus asa lagi tidak berterima kasih. 

10. dan jika Kami rasakan kepadanya 

kebahagiaan sesudah bencana yang 

menimpanya, niscaya Dia akan berkata: "Telah 

hilang bencana-bencana itu daripadaku"; 

Sesungguhnya Dia sangat gembira lagi bangga, 

3 Umum 16: 97, 

                

               

              

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam 

Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan. 

4 Umum 31: 11, 

            

              

11. Inilah ciptaan Allah, Maka perlihatkanlah 

olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh 

sembahan-sembahan(mu) selain Allah. 

sebenarnya orang- orang yang zalim itu berada 

di dalam kesesatan yang nyata. 

5 Umum 83: 22-24, 
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22. Sesungguhnya orang yang berbakti itu 

benar-benar berada dalam kenikmatan yang 

besar (syurga), 

23. mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil 

memandang. 

24. kamu dapat mengetahui dari wajah mereka 

kesenangan mereka yang penuh kenikmatan. 

6 Umum 80: 38-39, 

               

    

38. banyak muka pada hari itu berseri-seri, 

39. tertawa dan bergembira ria, 

7 Umum 76: 11, 

              

      

11. Maka Tuhan memelihara mereka dari 

kesusahan hari itu, dan memberikan kepada 

mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan 

hati. 

8 Umum 84: 7-9. 
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7. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari 

sebelah kanannya, 

8. Maka Dia akan diperiksa dengan pemeriksaan 

yang mudah, 

9. dan Dia akan kembali kepada kaumnya (yang 

sama-sama beriman) dengan gembira. 

    

9 Farihin 11: 10, Senang meraih 

kenikmatan 
              

                    

10. dan jika Kami rasakan kepadanya kebahagiaan 

sesudah bencana yang menimpanya, niscaya Dia 

akan berkata: "Telah hilang bencana-bencana itu 

daripadaku"; Sesungguhnya dia sangat gembira lagi 

bangga, 

10 Sda 30: 36, 

                

                 

36. dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat 

kepada manusia, niscaya mereka gembira 

dengan rahmat itu. dan apabila mereka ditimpa 

suatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan 

yang telah dikerjakan oleh tangan mereka 
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sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. 

11 Sda 42: 48, 

               

                 

                 

           

48. jika mereka berpaling Maka Kami tidak 

mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. 

kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan 

(risalah). Sesungguhnya apabila Kami 

merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari 

Kami Dia bergembira ria karena rahmat itu. dan 

jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan 

perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya 

mereka ingkar) karena Sesungguhnya manusia 

itu Amat ingkar (kepada nikmat). 

12 Fariha 3: 170, 

           

           

          

170. mereka dalam Keadaan gembira 

disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya 

kepada mereka, dan mereka bergirang hati 
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terhadap orang-orang yang masih tinggal di 

belakang yang belum menyusul mereka, bahwa 

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 

tidak (pula) mereka bersedih hati. 

13 Fariha 10: 58, 

               

           

58. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan 

rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka 

bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu 

adalah lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan". 

14 Umum 12: 33-34. 

                

               

                 

               

33. Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara 

lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan 

mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau 

hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu 

aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan 

mereka) dan tentulah aku Termasuk orang-orang 

yang bodoh." 

34. Maka Tuhannya memperkenankan doa 
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Yusuf dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu 

daya mereka. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha 

mendengar lagi Maha mengetahui. 

    

15 Fariha 3: 120, Senang terhadap 

kesusuhan orang 

lain 

           

              

                  

120. jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya 

mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat 

bencana, mereka bergembira karenanya. jika 

kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya 

mereka sedikitpun tidak mendatangkan 

kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah 

mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. 

 

16 Umum 9: 50.  

           

                     

         

50. jika kamu mendapat suatu kebaikan, mereka 

menjadi tidak senang karenanya; dan jika kamu 

ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata: 

"Sesungguhnya Kami sebelumnya telah 
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memperhatikan urusan Kami (tidak pergi 

perang)" dan mereka berpaling dengan rasa 

gembira. 

    

17 Umum 3: 14, Senang terhadap 

lawan jenis 
               

             

                        

           

14. hanya bagi Allah-lah (hak mengabulkan) doa 

yang benar. dan berhala-berhala yang mereka 

sembah selain Allah tidak dapat 

memperkenankan sesuatupun bagi mereka, 

melainkan seperti orang yang membukakan 

kedua telapak tangannya ke dalam air supaya 

sampai air ke mulutnya, Padahal air itu tidak 

dapat sampai ke mulutnya[769]. dan doa (ibadat) 

orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka. 

 Orang-orang yang mendoa kepada berhala 

dimisalkan seperti orang yang mengulurkan 

telapak tangannya yang terbuka ke air supaya air 

sampai ke mulutnya. hal ini tidak mungkin 

terjadi karena telapak tangan yang terbuka tidak 

dapat menampung air. 

18 Umum 30: 21, 
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21. dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 

ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. 

19 Umum 12: 30-32. 
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30. dan wanita-wanita di kota berkata: "Isteri Al 

Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan 

dirinya (kepadanya), Sesungguhnya cintanya 

kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. 

Sesungguhnya Kami memandangnya dalam 

kesesatan yang nyata." 

31. Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) 

mendengar cercaan mereka, diundangnyalah 

wanita-wanita itu dan disediakannya bagi 

mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada 

masing-masing mereka sebuah pisau (untuk 

memotong jamuan), kemudian Dia berkata 

(kepada Yusuf): "Keluarlah (nampakkanlah 

dirimu) kepada mereka". Maka tatkala wanita-

wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada 

(keelokan rupa) nya, dan mereka melukai (jari) 

tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, 

ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak 

lain hanyalah Malaikat yang mulia." 

32. wanita itu berkata: "Itulah Dia orang yang 

kamu cela aku karena (tertarik) kepadanya, dan 

Sesungguhnya aku telah menggoda Dia untuk 

menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi 

Dia menolak. dan Sesungguhnya jika Dia tidak 

mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, 

niscaya Dia akan dipenjarakan dan Dia akan 

Termasuk golongan orang-orang yang hina.” 
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20 Hubbun 89: 20, Senang terhadap 

harta 

            

20. dan kamu mencintai harta benda dengan 

kecintaan yang berlebihan. 

 

21 Sda 100: 8,  

            

8. dan Sesungguhnya Dia sangat bakhil karena 

cintanya kepada harta. 

 

22 Umum 18: 34,  

                

              

34. dan Dia mempunyai kekayaan besar, Maka 

ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) 

ketika bercakap-cakap dengan dia: "Hartaku 

lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-

pengikutku lebih kuat" 

 

23 Faraha 13: 26.  

                

                      

        

26. Allah meluaskan rezki dan 

menyempitkannya bagi siapa yang Dia 
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kehendaki. mereka bergembira dengan 

kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu 

(dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah 

kesenangan (yang sedikit). 

    

24 Habba 59: 9,  Senang dalam 

member dan 

menerima 

               

                

                

               

      

9. dan orang-orang yang telah menempati kota 

Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum 

(kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka 

(Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah 

kepada mereka (Muhajirin). dan mereka 

(Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati 

mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada 

mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan 

(orang-orang muhajirin), atas diri mereka 

sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan 

siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, 

mereka Itulah orang orang yang beruntung 
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25 Habbaba 27: 36,  

               

            

      

36. Maka tatkala utusan itu sampai kepada 

Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) 

kamu menolong aku dengan harta? Maka apa 

yang diberikan Allah kepadaku lebih baik 

daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; 

tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. 

 

26 Umum 9: 58-59  

              

              

                  

            

                 

58. dan di antara mereka ada orang yang 

mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika 

mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka 

bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi 

sebahagian dari padanya, dengan serta merta 

mereka menjadi marah. 
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59. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha 

dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya 

kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah 

bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian 

dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-

Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang 

yang berharap kepada Allah," (tentulah yang 

demikian itu lebih baik bagi mereka). 

27 Habbaba 76:8-9,  

               

                 

          

8. dan mereka memberikan makanan yang 

disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan 

orang yang ditawan. 

9. Sesungguhnya Kami memberi makanan 

kepadamu hanyalah untuk mengharapkan 

keridhaan Allah, Kami tidak menghendaki 

Balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) 

terima kasih. 

 

28 Umum 4: 4  

                  

                 

4. berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita 

(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan 

penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
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maskawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 

    

29 Faraha 30: 2-4, Senang pada hasil 

usaha 
              

               

                   

       

2. telah dikalahkan bangsa Rumawi, 

3. di negeri yang terdekat dan mereka sesudah 

dikalahkan itu akan menang 

4. dalam beberapa tahun lagi. bagi Allah-lah 

urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). 

dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu 

bergembiralah orang-orang yang beriman, 

30 Umum 16: 97, 

                

               

              

97. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam 

Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 
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Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik 

dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang telah mereka kerjakan.  

31 Umum 6: 135, 

                

             

             

135. Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah 

sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun 

berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, 

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh 

hasil yang baik di dunia ini,  Sesungguhnya 

orang-orang yang zalim itu tidak akan 

mendapatkan keberuntungan. 

32 Habbaba 3: 188, 

               

            

           

188. janganlah sekali-kali kamu menyangka, 

hahwa orang-orang yang gembira dengan apa 

yang telah mereka kerjakan dan mereka suka 

supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum 

mereka kerjakan janganlah kamu menyangka 

bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi 
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mereka siksa yang pedih. 

33 Fariha 40: 83. 

               

                

      

83. Maka tatkala datang kepada mereka Rasul-

rasul (yang diutus kepada) mereka dengan 

membawa ketarangan-keterangan, mereka 

merasa senang dengan pengetahuan yang ada 

pada mereka dan mereka dikepung oleh azab 

Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu. 

    

34 Habbaba 2: 165, Senang mencintai 

dan dicintai Allah 
             

                  

                   

              

165. dan diantara manusia ada orang-orang yang 

menyembah tandingan-tandingan selain Allah; 

mereka mencintainya sebagaimana mereka 

mencintai Allah. Adapun orang-orang yang 

beriman Amat sangat cintanya kepada Allah. 

dan jika seandainya orang-orang yang berbuat 
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zalim itu[106] mengetahui ketika mereka 

melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa 

kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan 

bahwa Allah Amat berat siksaan-Nya (niscaya 

mereka menyesal). 

35 Sda 3: 31, 

                 

               

31. Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) 

mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah 

mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

36 Sda 9: 100, 

            

           

           

                    

       

100. orang-orang yang terdahulu lagi yang 

pertama-tama (masuk Islam) dari golongan 

muhajirin dan anshar dan orang-orang yang 

mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha 

kepada mereka dan merekapun ridha kepada 
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Allah dan Allah menyediakan bagi mereka 

surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 

dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di 

dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. 

37 Sda 5: 119, 

              

                 

                   

    

119. Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari 

yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar 

kebenaran mereka. bagi mereka surga yang 

dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka 

kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha 

terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling 

besar" 

38 Umum 98: 7-8. 
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7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah 

Sebaik-baik makhluk. 

8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah 

syurga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai; mereka kekal di dalamnya selama-

lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan 

merekapun ridha kepadanya. yang demikian itu 

adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada 

Tuhannya. 

    

39 Fariha 28: 76, Senang dalam 

berlebihan 
              

                  

                    

            

76. Sesungguhnya Karun 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". 
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40 Faraha 40: 75-76, 

             

                

              

    

75. yang demikian itu disebabkan karena kamu 

bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar 

dan karena kamu selalu bersuka ria (dalam 

kemaksiatan). 

76. (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 ". 

41 Sda 57: 23. 

                

                

23. (kami jelaskan yang demikian itu) supaya 

kamu jangan berduka cita terhadap apa yang 

luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu 

gembira terhadap apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap 

orang yang sombong lagi membanggakan diri, 
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Isyarat   Emosi Sedih dalam al Quran seperti tergambar pada tabel 

sebagai berikut; 

NO ISYARAT SURAT DAN AYAT 
GAMBARAN 

MENYATAKAN 

MARAH 

1 Hazana 9: 92,  Secara umum 

                

               

                

92. dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang 

yang apabila mereka datang kepadamu, supaya 

kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu 

berkata: "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk 

membawamu." lalu mereka kembali, sedang mata 

mereka bercucuran air mata karena kesedihan, 

lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan 

mereka nafkahkan. 

2 Umum 12: 15-16, 

                 

                     

                 

    

15. Maka tatkala mereka membawanya dan 
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sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu 

mereka masukkan dia), dan (di waktu Dia sudah 

dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: 

"Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada 

mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka 

tiada ingat lagi." 

16. kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore 

hari sambil menangis. 

3 Hazana 12: 84-85 

              

                

             

           

84. dan Ya'qub berpaling dari mereka (anak-

anaknya) seraya berkata: "Aduhai duka citaku 

terhadap Yusuf", dan kedua matanya menjadi 

putih karena Kesedihan dan Dia adalah seorang 

yang menahan amarahnya (terhadap anak-

anaknya). 

85. mereka berkata: "Demi Allah, Senantiasa kamu 

mengingati Yusuf, sehingga kamu mengidapkan 

penyakit yang berat atau Termasuk orang-orang yang 

binasa". 

    

4 Hazana 6: 33, Dalam hubungan 

dengan orang 

lain (terjadi             
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33. Sesungguhnya Kami mengetahui bahwasanya 

apa yang mereka katakan itu menyedihkan 

hatimu, (janganlah kamu bersedih hati), karena 

mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, 

akan tetapi orang-orang yang zalim itu 

mengingkari ayat-ayat Allah. 

konflik) 

5 Hazana 36: 76, 

                

      

76. Maka janganlah Ucapan mereka menyedihkan 

kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang 

mereka rahasiakan dan apa yang mereka 

nyatakan. 

 

6 Hazana 12: 13, 

                  

              

13. berkata Ya'qub: "Sesungguhnya kepergian 

kamu bersama Yusuf Amat menyedihkanku dan 

aku khawatir kalau-kalau Dia dimakan serigala, 

sedang kamu lengah dari padanya." 
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7 Sda 58: 10, 

               

                  

           

10. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah 

dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu 

berduka cita, sedang pembicaraan itu Tiadalah 

memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, 

kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah 

hendaknya orang-orang yang beriman 

bertawakkal. 

8 Sda 3: 176. 

              

                    

           

176. janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang 

yang segera menjadi kafir; Sesungguhnya mereka 

tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada 

Allah sedikitpun. Allah berkehendak tidak akan 

memberi sesuatu bahagian (dari pahala) kepada 

mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab 

yang besar. 

 

 

    



295 
 

9 Umum 41: 49,. Sedih ketika 

mendapat 

kesulitan                

         

49. manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan 

jika mereka ditimpa malapetaka Dia menjadi 

putus asa lagi putus harapan. 

10 Umum 70: 19-22, 

                

                 

        

19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat 

keluh kesah lagi kikir. 

20. apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh 

kesah, 

21. dan apabila ia mendapat kebaikan ia Amat 

kikir, 

22. kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, 

11 Umum 40: 18, 

                   

               

    

18. berilah mereka peringatan dengan hari yang 
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dekat (hari kiamat yaitu) ketika hati (menyesak) 

sampai di kerongkongan dengan menahan 

kesedihan. orang-orang yang zalim tidak 

mempunyai teman setia seorangpun dan tidak 

(pula) mempunyai seorang pemberi syafa'at yang 

diterima syafa'atnya. 

12 Khazima 43: 17, 

             

             

17. Padahal apabila salah seorang di antara 

mereka diberi kabar gembira dengan apa yang 

dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha 

Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang 

Dia Amat menahan sedih. 

13 Umum 16: 58-59 

                

                       

             

               

58. dan apabila seseorang dari mereka diberi 

kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, 

hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia 

sangat marah. 

59. ia Menyembunyikan dirinya dari orang 

banyak, disebabkan buruknya berita yang 
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disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan 

memeliharanya dengan menanggung kehinaan 

ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah 

(hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya 

apa yang mereka tetapkan itu. 

    

14 Hazana 6: 48,  Orang mukmin 

tidak mudah 

bersedih               

              

    

48. dan tidaklah Kami mengutus Para Rasul itu 

melainkan untuk memberikan kabar gembira dan 

memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman 

dan Mengadakan perbaikan, Maka tak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula 

mereka bersedih hati. 

15 Hazana 10: 62-63, 

                

           

     

62. Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, 

tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati. 

63. (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka 

selalu bertakwa. 
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16 Sda 46: 13, 

                 

          

13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 

"Tuhan Kami ialah Allah", kemudian mereka 

tetap istiqamah Maka tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka 

cita. 

17 Sda 39: 61, 

           

            

61. dan Allah menyelamatkan orang-orang yang 

bertakwa karena kemenangan mereka, mereka 

tiada disentuh oleh azab (neraka dan tidak pula) 

mereka berduka cita. 

18 Sda 7: 35, 

              

                  

       

35. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu 

Rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan 

kepadamu ayat-ayat-Ku, Maka Barangsiapa yang 

bertakwa dan Mengadakan perbaikan, tidaklah 
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ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati. 

20 Sda 2: 112, 

                  

              

112. (tidak demikian) bahkan Barangsiapa yang 

menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat 

kebajikan, Maka baginya pahala pada sisi 

Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 

21 Sda 2: 277. 

             

                

              

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 

mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di 

sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 

 

    

 

 

 

 

 

 


