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Sikap Sombong dapat Dialami oleh semua umur dan semua pekerjaan, contoh: 

• Pada orang tua — membagakan anak dan cucu mereka sehingga yang lain dirasa tidak sehebat dia 
• Golong orang mapan (usia 30-50) — sombong karena kesuksesan pekerjaan 
• Mahasiswa — kalo nilainya bagus, atau hp nya baru 
• Pelajar — kesombongan menjadi awal kenakalan remaja. Ngerokok —> tawuran —> gang —> 

begal. Karena gengsi sesama teman 
• Pekerjaan --> kontraktor, dosen,   
• Jabatan --> pimpinan, pejabat,  
• Orang miskin, tidak bekerja, tapi sombong. Ada? Kadang ada yang merasa dirinya yang paling 

benar. 
 
Dosa Pertama Iblis 
 
Sebagian ulama menjelaskan  bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah adalah kesombongan. 
Allah Ta’ala berfirman, 
 

{34} َنیِرِفاَكلا َنِم َناَكَو ََربَْكتْساَو َىَبأ َسیِلْبِإ َّالِإ اُودَجََسف ََمَدأل اُودُجْسا ِةَكَِئالَمْلِل َانُْلق ْذِإَو  
 
“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kalian kepada Adam,” maka sujudlah 
mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur (sombong) dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir“ 
(QS. Al Baqarah:34) 
 
Qotadah berkata tentang ayat ini, “Iblis hasad kepada Adam ‘alaihis salaam dengan kemuliaan yang Allah 
berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, “Saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah”. 
Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi . Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam” 
(Tafsir Ibnu Katsir, 1/114, cet al Maktabah at Tauqifiyah) 
 
 
Islam Melarang dan Mencela Sikap Sombong 
 
Salah satu penyakit hati dalam diri manusia yang dapat menutup jalan hidayah Allah swt adalah sifat 
sombong atau takabur. Orang Sombong Dalam Islam adalah Penyakit yg bisa melanda seluruh lapisan 
masyarakat, dari yang kaya sampai yang miskin, orang alim dan bodoh, yang muslim maupun non muslim, 
dan lain-lainnya.Sombong adalah watak utama dari Iblis, sebagaimana yang diterangkan dalam banyak ayat 
dalam Al- Qur’an. Sifat sombong memang bisa hinggap pada siapapun, namun yang lebih dominan adalah 
mereka yang mempunyai banyak potensi 



Allah Ta’ala berfirman, 
 
 

ّعَُصتَ الَو {18}  ٍرْوَُجف ٍلَاتْخُم َُّلك ُّبُِحیَ ال َهللا َّنِإً احَرَم ِضَْرأللا يِف ِشَْمتَ الَو ِساَّنلِل َكَّدَخ ْرِ  
 
“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan 
di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri.” (QS. Luqman:18). 
 
 
 
Hakekat Kesombongan 
 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau 
bersabda, 
 

ُُھبَْوث َنُوَكی َْنأ ُّبُِحی َلُجَّرلا َّنِإ ٌلُجَر َلَاق ٍرْبِك ْنِمٍ ةََّرذ ُلَاْقثِم ِھِبَْلق يِف َناَك ْنَمَ ةَّنَجْلا ُلُخَْدی َال  
ِساَّنلاُ طْمَغَو ِّقَحْلا ُرََطب ُرْبِكْلا َلاَمَجْلا ُّبُِحی ٌلیِمَج Yََّا َّنِإ َلَاقً َةنَسَحُ ُھلَْعنَو ًانَسَح  

 
“Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.” Ada 
seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” 
Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak 
kebenaran dan meremehkan orang lain.“ (HR. Muslim no. 91) 
 
Takabur secara umum terdiri dari  3 jenis yaitu : 

1. Takabur kepada Allah swt, sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Namrud, Raja Fir’aun dan Abu 
Lahab. 

2. Takabbur kepada Rasulullah saw sehingga jauh dari taat kepada ajaran dan perilaku Rasulullah 
saw. 

3. Takabbur kepada sesama makhluk Allah swt, seperti takabbur karena memiliki harta yang banyak, 
ilmu, amal, dan nasab dihadapan orang lain. 

 
 
Ciri ciri orang sombong 
Diantara ciri-ciri manusia yang suka berperilaku sombong/ takabbur adalah sebagai berikut : 

1. Sikap memuji diri, Sikap ini muncul karena merasa dirinya memiliki kelebihan harta, ilmu 
pengetahuan, dan keturunan atau nasab. Oleh karena itu ia merasa lebih hebat dibanding orang 
lain. 



2. Merendahkan dan meremehkan orang lain, Sikap ini bisa diwujudkan dengan mamalingkan muka 
ketika bertemu dengan orang lain yang dikenalnya, karena merasa lebih baik dan lebih hebat 
darinya. 

3. Suka mencela dan membesar-besarkan kesalahan orang lain, Orang yang takabbur selalu 
menyangka bahwa dirinyalah yang benar, baik, dan mulia serta mampu malakukan segala sesuatu. 
Sedangkan orang lain dianggap rendah, kecil, hina dan tak mampu berbuat sesuatu. Bahkan orang 
lain dimatanya selalu berbuat salah. 

 
 
Menurut Imam Al- Ghazali ada tujuh kenikmatan yang menyebabkan seseorang memiliki sifat takbbur yaitu: 

1. Ilmu pengetahuan,  orang yang berilmu tinggi atau berpendidikan tinggi merasa dirinya orang yang 
paling pandai bila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu atau berpendidikan 

2. Amal ibadah yang tidak jelas dapat menyebabkan sifat takabbur apalagi bila mendapat perhatian dari 
orang lain 

3. Kebangsawanan, dapat menyebabkan takabbur karena menganggap dirinya lebih tinggi derajadnya 
daripada kelompok atau kasta lain 

4. Kecantikan dan ketampanan wajah, menjadikan orang merendahkan orang lain dan berperilaku 
sombong 

5. Harta dan kekayaan, dapat menjadikan orang meremehkan orang miskin 
6. Kekuatan dan kekuasaan, dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya ia dapat berbuat 

sewenang-wenang terhadap orang lain tanpa melihat statusnya 
7. Banyak pengikut, teman sejati, karib kerabat yang mempunyai kedudukan dan pejabat-pejabat tinggi. 

 
 
Mengganti Sikap Sombong dengan Tawadhu’ 
 
Kebalikan dari sikap sombong adalah sikap tawadhu’ (rendah hati). Sikap inilah yang merupakan sikap 
terpuji, yang merupakan salah satu sifat ‘ibaadur Rahman yang Allah terangkan dalam firman-Nya, 
 

اًمَالَس اُولَاق  َنُولِھاَجْلا  ُمَُھبَطاَخ  َاذِإَو  ًانْوَھ  ِضَْرْألا  َىلَع  َنُوشَْمی  َنیِذَّلا  ِنَمْحَّرلا  ُدَابِعَو   
 
“Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan 
rendah hati (tawadhu’) dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik.” 
(QS. Al Furqaan: 63) 
 
Diriwayatkan dari Iyadh bin Himar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah 
bersabda, 
 
 
 



ٍدََحأ َىلَعٌ دََحأ ِغَْبی َالَو ٍدََحأ َىلَعٌ دََحأ َرَخَْفی َال ىَّتَح اُوعَضاََوت َْنأ ََّيلِإ ىَحَْوأ Yََّا َّنِإَو  
 
‘Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun 
yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain” (HR Muslim no. 2865). 
 
Hukuman Pelaku Sombong di Dunia 
Dalam sebuah hadist yang shahih dikisahkan sebagai berikut, 
 

َال َلَاق .« َكِنیَِمیِب ُْلك » َلَاَقف ِھِلاَمِشِب -ملسو ھیلع هللا ىلص- Yَِّا ِلُوسَرَ دْنِع َلََكأً الُجَر ََّنأ  
ِھیِف َىلِإ اَھََعفَر اََمف َلَاق .ُرْبِكْلا َّالِإُ ھََعنَم اَم .« َتْعََطتْساَ ال » َلَاق ُعیَِطتَْسأ . 

“Ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan tangan kirinya. Lalu 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Makanlah dengan tangan kananmu!” Orang tersebut 
malah menjawab, “Aku tidak bisa.” Beliau bersabda, “Apakah kamu tidak bisa?” -dia menolaknya karena 
sombong-. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya” (H.R. Muslim no. 3766). 
 
 
Sebagian sumber diambil dari muslim.co.id. 
 
 
 


