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Seperti kita ketahui bahwa dalam agama Islam, dengki adalah salah satu akhlaq yang buruk. Sementara 
itu dengki bisa menghambat kesuksesan Anda. Jadi bersikap dengki sungguh tidak ada manfaatnya. 
Terlebih yang kita dengki termasuk orang yang cukup dekat dengan kita, bahkan tidak jarang saudara 
kandung sendiri.  
 
Diatas dikatakan bahwa dengki bisa menghambat kesuksesan, kenapa? Uraian dibawah adalah 3 sebab 
kenapa sikap dengki terhadap orang lain akan menghambat kesuksesan. Sebelum membahas 3 sebab 
tersebut, mari kita lihat apa yang disebut dengan dengan dengki tersebut. Dengki adalah rasa tidak 
senang terhadap kesuksesan/nikmat orang lain dan menginginkan kesuksesan/nikmat tersebut hilang 
dari orang yang di dengki.  

1. Menyia-nyiakan energi 
Dengan memiliki sifat dengki energi kita akan habis memikirkan dan mencari cara bagaimana 
kesuksesan/nikmat orang yang di dengkinya hilang. Sungguh sayang dia punya cukup energi 
tetapi tidak digunakan untuk meraih sukses dia sendiri. Kenapa tidak digunakan untuk 
mengembangkan diri dan kenapa tidak digunakan untuk berusaha meraih cita-cita sendiri. 
Padahal jika dipikir-pikir jika ada orang dekat dengan kita sukses (contohnya banyak uang) 
setidaknya dia tidak akan meminjam uang kepada kita. :-)  

2. Hilangnya kesempatan kerja sama 
Sering terjadi suatu kesuksesan akan membuka peluang-peluang sukses bagi orang-orang yang 
disekililingnya. Sebagai contoh jika tetangga kita sukses berbisnis restoran, tentu saja dia akan 
butuh banyak pasokan makanan seperti ayam potong, beras, ikan, dan sebagainya yang bisa 
merupakan peluang bagi kita.  
 
Jika kita sudah diawali dengan dengki kita akan malu sendiri untuk bekerja sama dengan orang 
sukses tersebut, apa lagi kedengkian sudah diketahui sama dia.  

3. Hilangnya kesempatan belajar 
Randy Gage seorang pembicara motivasi mengatakan "studying people who are successful in 
your area gives you the opportunity to model what they have done. You learn from their 
experience and can achieve your own sooner." (mempelajari orang yang sukses pada bidang 
Anda akan memberikan kesempatan kita untuk mencontoh apa yang mereka telah lakukan. Anda 
belajar dari pengalaman mereka dan dapat mencapai kesuksesan Anda lebih cepat.)  
 
Tentu saja kita akan malu untuk belajar kepada orang yang kita dengki.  

Kesimpulannya ialah dengan menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju 
kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menghidarkan kita (Anda dan 
saya) dari sifat dengki tersebut.  
 
Cara menghilangkan sifat dengki ialah dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Allah yang menentukan 
rizki setiap orang. Yang kedua ialah dengan cara berdoa, seperti yang dicontohkan didalam al Quran 
sebagai berikut. 
 
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, 
beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah 
Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". [59.10]  
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