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 َلُه، َشرِْيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اهللاُ  ِإال  إَِلهَ  الَ  َأنْ  َأْشَهدُ  ،رب كَ تَ مُ الْ  ارِ ب اجلَْ  زِ يْ زِ عَ الْ  لِلهِ  اَحلَْْمدُ 
َوَرُسْوِلَك  َعْبِدكَ  َعَلى َوبَارِكْ  َوَسلمْ  َصل  اَللُهم . َوَرُسْوُلهُ  َعْبُدهُ  حمَُمًدا َأن  َوَأْشَهدُ 
 اِهللا، ِعَبادَ  فـََيا بـَْعُد؛ أَما. َأْمجَِعْنيَ  َوَصْحِبهِ  آِلهِ  َوَعَلى ،ْاألُمي  اَلنِيب  حمَُمٍد،

 تـَُقاِتهِ  َحق  اهللاَ  اتـُقوا َءاَمُنوا الِذْينَ  يَاَأيهاَ : تـََعاَىل  اهللاُ  فـََقالَ  اِهللا، ِبتَـْقَوى ُأْوِصْيُكمْ 
  مْسِلُمْونَ  َوَأنُتمْ  ِإال  َمتُْوُتن  َوالَ 

Ma’âsyiral Muslimîn rahîmakumullâh 

Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah kapan dan dimanapun 

kita berada, dengan senantiasa berpegang teguh kepada agama-Nya, baik 

dalam perkara aqidah, ibadah maupun mu’amalah, baik berkaitan dengan 

ketaatan dhohir maupun bathin. 

Ma’âsyiral Muslimîn rahîmakumullâh 

Salah satu sifat yang bisa menggelincirkan kita ke dalam azab yang pedih 

adalah sifat sombong. Imam Muslim meriwayatkan hadits  dari Ibn Mas’ud 

r.a bahwa Rasulullah saw berkata: 

  ِكْربٍ  ِمنْ  َذرةٍ  ِمثْـَقالُ  قـَْلِبهِ  ِيف  َكانَ  َمنْ  اجلَْنةَ  َيْدُخلُ  َال 
"Tidak akan masuk surga, orang yang di dalam hatinya terdapat seberat 

biji sawi dari kesombongan."  

Dalam riwayat lain, dari Abu Musa al Asy’ary r.a diriwayatkan bahwa 

Rasulullah saw bersabda:  

 م ِيف  ِإنرٌ  ياْلَوادِ  َوِيف  ،ايً َوادِ  َجَهن َهبُ  َلهُ  يـَُقالُ  ِبئـْ  ُيْسِكَنهُ  َأن اللهِ  َعَلى َحق  ،َهبـْ
 ارٍ  ُكلدٍ يْ نِ عَ  َجب  

Sesungguhnya di neraka jahannam ada sebuah lembah, dan dalam lembah 

tersebut ada sebuah sumur yang dinamakan hab-hab. Merupakan 

kewajiban bagi Allah untuk menempatkan orang-orang sombong yang 

keras kepala  didalamnya (Al Hafidz Al Mundziri (w. 656 H) menyatakan: 

diriwayatkan oleh at Thabrany dg sanad hasan, dan Abu Ya’la dan Al Hakim 

dan dia (al Hakim) mengatakan sanadnya shahih)1 

Ma’âsyiral Muslimîn rahîmakumullâh 

Seseorang bisa sombong dan angkuh ketika merasa memiliki kelebihan dari 

oranglain, merasa hebat ketika mobilnya bagus, nilai IPKnya tinggi, gelar 

akademiknya sederet, pakaiannya bagus, dan kelebihan-kelebihan yang 

lain. Akan tetapi kesombongan yang dimaksud dalam dua hadits tadi 

tidaklah identik dengan tampilan fisik tersebut. Kesombongan yang 

dimaksud adalah ketika seseorang merasa lebih tinggi dan mulia dari orang 

lain hingga dia  dia menolak kebenaran walau sudah jelas itu benar. 

Ketika seorang lelaki berkata "Sesungguhnya  seseorang  menyukai  baju 

dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?" Maka 

Rasulullah menjawab: 

 يلٌ  اهللاَ  ِإن رُ  اجلََْماَل، حيُِب  مجَِ ، َبَطرُ  اْلِكبـْ اسِ  َوَغْمطُ  احلَْقالن 

 "Sesungguhnya Allah itu indah menyukai yang indah-indah, kesombongan 

adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia". 

Kesombongan bisa merasuk dalam diri seseorang- walau dia tanpa 

menyadarinya- ketika dia merasa bahwa hasil pemikiran dirinya atau 

pemikiran orang lain lebih tepat dan benar dibandingkan ketentuan Allah 

SWT dan Rasul-Nya, lalu menolak dan mendebat ayat-ayat Allah, 

sebagaimana Allah katakan: 

                                                 
1
 At Targhib wat Tarhib, 3/121  



 الِذينَ  َوِعْندَ  اللهِ  ِعْندَ  َمْقًتا َكبُـرَ  َأتَاُهمْ  ُسْلطَانٍ  بَِغْريِ  اللهِ  آيَاتِ  ِيف  جيَُاِدُلونَ  الِذينَ 
  َجبارٍ  ُمَتَكربٍ  قـَْلبِ  ُكل  َعَلى اللهُ  َيْطَبعُ  َكَذِلكَ  آَمُنوا

(Yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan 

yang sampai kepada mereka
2
. 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.(QS. Al Mu'min: 35) 

Hal yang sangat menakutkan terjadi akibat sikap sombong adalah 

dikuncinya hati dari kebenaran, hati dan pikiran menjadi buta, tidak lagi 

mampu melihat kebenaran, walaupun kebenaran itu jelas nampak di 

depan mata, sebagaimana kafir Quraisy yang menyaksikan berbagai 

mukjizat secara langsung, namun mereka tetap tidak menerima kebenaran 

dari rasul, bahkan mereka menantang dg do’anya: 

َنا فَأَْمِطرْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  احلَْق  ُهوَ  َهَذا َكانَ  ِإنْ  اللُهم  قَاُلوا َوِإذْ   ِمنَ  ِحَجارَةً  َعَليـْ
   أَِليمٍ  بَِعَذابٍ  اْئِتَنا َأوِ  السَماءِ 

Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: "Ya Allah, 

jika betul (Al Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka 

hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami 

azab yang pedih".(QS. Al Anfaal 32) 

Ma’âsyiral Muslimîn rahîmakumullâh 

Apakah diri kita termasuk orang yang sombong? Untuk mengetahuinya 

adalah dengan senantiasa merenungi bagaimana perasaan hati kita saat 

mendengar hukum-hukum Allah disampaikan: Adakah setitik rasa 

penolakan dalam hati kita?, Saat orang yang status dimasyarakat 

dipandang lebih rendah menyampaikan al haq adakah sedikit rasa 

penolakan dalam hati kita? 

                                                 
2
 Maksudnya: mereka menolak ayat-ayat Allah tanpa alasan yang datang kepada mereka. 

Saat orang yang pendidikan formalnya dibawah kita, atau organisasinya 

berbeda dengan kita, atau sukunya bukan suku kita, atau madzhabnya 

berbeda dengan madzhab kita,  saat mereka menyampaikan hukum-

hukum Alllah SWT yang tidak ada pertentangan akan kewajibannya, 

menyeru untuk menta’ati Allah SWT yang kita ketahui kebenarannya, 

adakah sedikit rasa tidak suka dalam hati kita? 

Kalau masih ada, maka itulah benih-benih kesombongan yang bisa 

mencelakakan kita.  Semoga Allah membersihkan hati kita dari 

kesombongan dan benih-benihnya, hingga saat kita menghadap kepada 

Allah SWT bisa membawa hati yang selamat.  

 َما يـَْعَلمُ  اللهَ  َأن  َجرَمَ  ال - تـُْرَمحُونَ  لََعلُكمْ  َوَأْنِصُتوا َلهُ  فَاْسَتِمُعوا اْلُقْرآنُ  ُقرِئَ  َوِإَذا
  اْلُمْسَتْكِربِينَ  حيُِب  ال ِإنهُ  يـُْعِلُنونَ  َوَما ُيِسرونَ 

Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong. (QS. An Nahl : 23) 

 وَ  اَاليَاتِ  ِمنَ  ِفْيهِ  ِمبَا َوِاياُكمْ  َونـََفَعِين  اْلَعِظيم، اْلُقْراَنِ  ِيف  َوَلُكمْ  ِيل  اهللاُ  بَاَركَ 
 َوِلَساِئرِ  َوَلُكمْ  ِيل  – اْلَعِظيمْ  َواَْستَـْغِفرُاهللاَ  َهَذا قـَْوِيل  اَقـُْولُ  اَحلِكْيم الذْكرِ 

  الرِحيمِ  ُهَواْلَغُفْورُ  ِانهُ  فَاْستَـْغِفُروهُ  اْلُمْسِلِمنيَ 
 

 

  


