KESOMBONGAN MENGAKIBATKAN KEHINAAN
Ambillah pelajaran dari kisah diusirnya Iblis dari al-jannah (surga,red) !
Ia diusir, dilaknat dan terhina akibat kesombongan !
Allah berfirman :
 ﻣﻦ ﻧﺎر و ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﻗﺎل ﻓﺎﻫﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻤﺎﻗﺎل ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ أﻻ ﺗﺴﺠﺪ إذ أﻣﺮﺗﻚ ﻗﺎل أﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻘﺘﻨ
١٣-١٢ : ﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺧﺮج إﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻏﺮﻳﻦ )اﻷﻋﺮافﻮن ﻟﻚ أن ﺗﺘ)ﻳ
“(Allah) berkata : “Apa yang mencegahmu untuk tidak sujud tatkala Aku
memerintahmu (untuk sujud) ?
Iblis menjawab : “Aku LEBIH BAIK dari dia (Adam).Engkau menciptakan aku
dari api, sedangkan Engkau menciptakan dia dari tanah”.
(Allah) berkata : “Maka turunlah kamu darinya (al-jannah). Tidak sepatutnya
kamu menyombongkan diri di dalamnya.Keluarlah kamu (darinya).Sesungguhnya
kamu termasuk hamba yang terhina” (QS. Al ‘Araf : 12-13)

Demikian pula kesombongan menjadi sebuah penghalang seseorang masuk aljannah.
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda :
 ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﻣﻦ ﻛﺒﺮﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓ
“Tidak masuk al-jannah, siapa saja yang di kalbunya ada sekecil apapun dari
kesombongan” (Muslim)

Al-Imam Sufyan ats-Tsauri berkata :
 ﻣﺸﺘﻬﻴﺎ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻬﻮة ﻓﺎرج ﻟﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﺈن آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﺼﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﻓ
ﺒﺮا ﻓﻠﻌﻦ ﻣﺴﺘ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻠﻌﻨﺔ ﻓﺈن إﺑﻠﻴﺲ ﻋﺼ ﻛﺒﺮ ﻓﺎﺧﺶ ﻋﻠﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﻓ
“Barangsiapa yang kemaksiatannya berupa syahwat, maka berharaplah ada

taubat pada dirinya. Sesungguhnya Adam ‘alaihi as-Salam sempat bermaksiat
mengikuti syahwatnya, lalu diampuni. Namun barangsiapa kemaksiatannya
berupa kesombongan, maka khawatirlah laknat terhadap
pelakunya.Sesungguhnya Iblis bermaksiat menuruti kesombongan, lalu
dilaknat”. (Lihat Hilyah al-Aulia’)
Segala kelebihan pada hamba semata-mata datangnya dari Allah. Jangan sampai
dirinya tertipu dengan kelebihan yang ada padanya. Terlebih seorang hamba yang
menisbatkan diri kepada agama dalam ucapan dan perbuatannya.

Dalam salah satu rangkaian zikir pagi & petang,
…ﺒﺮﺴﻞ و ﺳﻮء اﻟ…رب أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟ
…Ya Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan jahatnya
kesombongan…
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