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“BAHAYA SIKAP TAKBUR DAN 
SOMBONG” 

 

                 

                        

                        .     
 

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه    لَه رِيكش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي! ا ،قُواْ اللَّهت

. أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
قَالَ اللَّه :           

        . 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Saya berpesan buat diri saya dan tuan-tuan sekalian. Marilah kita 

bertaqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala suruhan-Nya 

dan menjauhi segala larangan-Nya. Sesungguhnya hamba yang 

menyedari kebesaran Allah SWT akan lebih berwaspada dan bertaqwa 

dalam hidupnya dengan merasakan kekerdilan diri kita dan menyedari 

keagungan serta kebesaran Allah SWT. 
 

Khutbah pada hari ini menyedarkan kita bahawa “BAHAYA SIKAP 
TAKBUR DAN SOMBONG”. 
 

Sifat takbur atau membesar diri adalah sifat yang hanya layak untuk 

Allah SWT dengan segala sifat kesempurnaan yang ada pada-Nya, sifat 

ini membesari diri ini adalah sesuai dan layak bagi zat Allah. Bahkan ia 

adalah sifat sempurna yang wajib ada pada-Nya.  
 

Firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr, ayat 23: 

                    

                    

                        
 

“Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Raja yang 

Menguasai; yang Maha Suci; yang Maha Selamat sejahtera; yang Maha 

melimpahkan keamanan; yang Maha menaungi; yang Maha Kuasa; yang 
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Maha Perkasa; yang Melengkapi segala Kebesaran. Maha suci Allah dari 

segala yang mereka sekutukan”. 
 

Takabbur adalah sifat khusus bagi Allah SWT, kita ditegah sama 

sekali dari bersifat membesar diri atau takbur. Ini dijelaskan dalam sebuah 

hadis qudsi daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w 

bersabda: 

قَالَ اللَّه عز وجلَّ الْكبرِياُء رِدائي والْعظَمةُ 
إِزارِي فَمن نازعنِي واحدا منهما قَذَفْته في 

 .النارِ
 

“Allah azzawajalla berfirman: Membesar diri adalah selempang Aku. 

Keagungan adalah selendang Aku. Sesiapa yang merampasnya mana-

mana satu darinya, Aku campakkan dia ke dalam neraka”.  

  (Riwayat Abu Daud, Ahmad, Ibn Majah, al-Baihaqi dan Ibn Hibban)  
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sejarah mencatatkan bahawa kekufuran pertama yang berlaku di 

langit adalah akibat sifat takbur. Iblis yang telah beribadat kepada Allah 

SWT sekian lama, akhirnya dihukum kufur, dilaknat dan dihalau oleh Allah 

dari syurga-Nya lantaran sifat takbur. Walaupun kesalahan Iblis adalah 

hanya tidak sujud kepada Adam A.S., bukan tidak sujud kepada Allah. 

Namun, punca kengganan itulah menyerlahkan sifat takbur dan membesar 

diri yang ada dalam hati Iblis.  
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Allah SWT merakamkan kejadian itu dalam beberapa ayat al-Quran, 

antaranya surah al-A’raf, ayat 11-13: 
 

                           

                       

                    

                            

                        

                        
 

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami 

membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada para malaikat: 

"Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia 

tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Allah berfirman: "Apakah 

yang menghalangmu dari sujud ketika Aku perintahmu?" Iblis menjawab: 

"Aku lebih baik daripada Adam, Engkau jadikan aku dari api, sedangkan 

dia, Engkau jadikan dari tanah." Allah berfirman: "Turunlah engkau dari 

syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya; oleh 

sebab itu keluarlah, Sesungguhnya engkau dari golongan yang hina”. 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Iblis enggan sujud kepada Adam kerana sifat takbur dan membesar 

dirinya. Iblis membesar diri bukan kerana ibadahnya yang banyak. Bukan 

juga kerana jasa dan sumbangannya. Bukan juga kerana ilmu dan 

kedudukannya. Iblis takbur kerana asal-usul dirinya sahaja.  
 

Iblis tidak mendakwa dirinya sebagai tuhan. Iblis juga tidak ingkar 

untuk sujud kepada Allah. Tetapi dia enggan sujud kepada Adam kerana 

merasakan asal-usulnya lebih baik dari Adam. Dia merasakan asal api 

lebih baik dari asal tanah. Inilah sikap takbur dan kesombongan iblis 

laknatullah yang menjadikan kufur dan dicampakkan ke dalam api neraka. 
 

Manusia atau mana-mana makhluk tidak boleh merasakan dia atau 

mereka lebih baik dari orang lain kerana asal-usulnya. Manusia tidak 

boleh merasa bangsanya lebih mulia dari bangsa lain. Ini kerana semua 

manusia dan semua bangsa dicipta oleh Allah SWT. Janganlah seorang 

berbangsa Arab merasa lebih mulia dari seorang Eropah. Janganlah 

seorang berbangsa Melayu merasa lebih mulia dari seorang India. 

Janganlah juga seorang berbangsa Cina merasa lebih mulia dari bangsa 

Iban atau Kadazan. Kerana semua bangsa itu dicipta oleh Allah. Bahkan 

setiap manusia tidak punya pilihan pun untuk lahir di kalangan bangsa 

mana sekalipun. Apa yang membezakan antara manusia di sisi Allah 

hanyalah sifat taqwa, iaitu berwaspada pada segala tindakan agar 

menepati garis panduan syarak yang diturunkan Allah SWT. 
 

Firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat, ayat 13: 
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“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu 

berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan 

beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Sesungguhnya semulia-

mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, 

(bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan 

amalan kamu)”. 
 

Sabda Rasulullah s.a.w pula: 
 

 اكُمإِنَّ أَبو داحو كُمبأَالَ إِنَّ ر اسا النها أَيي
والَ  أَعجميٍّعلَى  لعربِيٍّواحد أَالَ الَ فَضلَ 

ِ َألحمر علَى أَسود  عربِيٍّعلَى  لعجميٍّ والَ
  . والَ أَسود علَى أَحمر إِالَّ بِالتقْوى
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“Wahai manusia. Ketahuilah! Sesungguhnya Tuhan kamu adalah 

satu. Sesungguhnya bapa kamu adalah satu. Ketahuilah! Tiada kelebihan 

bagi seorang berbangsa Arab mengatasi seorang yang bukan Arab 

(‘Ajam), tiada juga kelebihan bagi seorang bukan berbangsa Arab melebihi 

seorang berbangsa Arab. Tiada kelebihan bagi seorang berkulit merah 

mengatasi seorang berkulit hitam. Tiada juga kelebihan bagi seorang 

berkulit hitam melebihi seorang berkulit merah, kecuali dengan taqwa”.    

                                                          (Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi)             
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sombong dan takbur adalah penyakit dalam hati. Ia penyakit yang 

paling merbahaya terhadap iman dan akidah kita. Justeru, setiap manusia 

hendaklah mengelakkan diri daripada bersifat dengan sifat ini. Setiap kita 

hendaklah berusaha membersihkan diri daripada sifat ini. Maka penyakit 

ini dapat diatasi dengan beberapa cara, antaranya: 
 

1. Sentiasa memahami dan mengingati asal-usul kejadian manusia. 

Allah SWT telah mencipta kita semua daripada Adam AS yang 

berasal daripada tanah. Kemudian kita semua dijadikan pula dari air 

mani yang dipandang jijik oleh kita sendiri. Justeru, amat tidak 

alayak manusia merasa sombong dan takbur lantaran asal-usulnya 

itu. 
 

2. Sentiasa merenung kelemahan dan kekurangan diri. Setiap hari kita 

akan berpeluh dan membuang air. Kita dapat merasakan betapa 

badan kita adalah sentiasa berbau busuk jika tidak dibersihkan. 

Begitu juga, bahan buangan kita juga busuk dan jijik. Kita terpaksa 

menggunakan bahan luar atau benda asing untuk membersih dan 

mewangikan tubuh badan kita. 
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3. Sentiasa melakukan kerja-kerja kebajikan walaupun yang mungkin 

dipandang rendah oleh sebahagian masyarakat. Seperti kerja-kerja 

mengutip sampah, menyapu lantai, mencuci tandas atau 

mengangkat barang. Kerja-kerja tersebut tidaklah merendahkan 

martabat seseorang bahkan ia mengikis sikap takabbur dan 

sombong. 
 

4. Menyedari kekerdilan dan kelemahan diri sendiri  berbanding 

dengan makhluk-makhluk lain yang dicipta oleh Allah seperti haiwan, 

gunung-ganang dan sebagainya.  

 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita membersihkan hati kita dari segala sifat mazmumah, 

khususnya sifat takbur dan sombong. Ini kerana sesiapa yang bersifat 

dengan sifat ini walaupun sedikit, dia tidak akan dapat memasuki syurga 

Allah di akhirat.  
 

Rasulullah s.a.w bersabda: 
 

 ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِهكَانَ ف نةَ منلُ الْجخدالَ ي
من خردلٍ من كبرٍ والَ يدخلُ النار من كَانَ 

انإِمي نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِهف .  
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“Tidak akan masuk syurga, orang yang dalam hatinya ada sifat 

takbur seberat biji sawi. Dan tidak akan masuk neraka (kekal di 

dalamnya), orang yang ada iman dalam hatinya seberat biji sawi”. 

        (Riwayat at-Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah) 
 

             

                         

                 
 

 

“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) Kami dan 

yang angkuh (merasa dirinya lebih) daripada mematuhinya, merekalah 

ahli neraka, mereka kekal di dalamnya”. 

                                                                                        (Al-‘Araf : 36)                     
                     

 

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  



  



Khutbah Jumaat  4  Oktober 2013:  “Bahaya Sikap Takbur Dan Sombong” 
                                                                                                                                                         Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

10 
 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

فَاسورفغتهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA 
  

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نا  مقَنزرو ،نيملسالْم
اتالطَّيِِّب نم.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و  

 .وورسولُه وعبدهشرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ محمدا 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس 

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   
تقُواْ اللَّه أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، ا .ِمِ الدّينِيو

فَاز نَ فَقَدقُوتا. الْمعقَالَ اُهللا ت  :    

                         

                 . َلِّ اص مللَّه
مّلسو  يِّدس ماللَّه ضارو نيلسرالْم نع 

ابِهحأَص هتابقَرو نيعمأَج هـَّات  .وأَزواجِه وذُرِّي
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ماَللَّه راغْف نيملسلْمل  ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،

 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ
نتوسلُ إِلَيك اَللَّهم إِنا نسأَلُك و .تالْحاجا

 مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىك ابِنبِيِّ
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك  وصفَاتك الْعظْمى

لَةَ الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال
، سلْطَان شرف الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنا

الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان 
اَللَّهم أَدمِ  .ين عبد العزيز شاه احلاجح الدّصال

مةَ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول ،كنم،   ِنباه اري شأَم
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شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى  السلْطَان
حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا أَمنٍ وصال

عمرهما  أَطلْ اَللَّهم .كْرامِواِإل لِِالْجالذَا
نيظَّفولْمنِ ليحلصالْبِِِال مو ةيعالروّبلو ،غْ د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  

  

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur 

kehadrat-Mu yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   dan   nikmat,  

sehingga   kami   dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan 

negara umat Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, 

sejahtera dan berkebajikan.   
 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, 

terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki 

kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa 

kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan yang 

Engkau redhai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu 

yang berat supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 

bertambah makmur dan berkat.  
 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk mendirikan solat fardhu lima 

waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, 
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menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka, 

lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada kekufuran dan 

kefakiran yang berpanjangan. 
 

Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang 

mewakafkan hartanya, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala 

yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

                      

      .       

                 .  ادبع
  ، اِهللا                    

                      
                  

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع ُكزِديهلفَض نم هأَلُواسو ،م  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 


