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Kajian Kitab Riyadush Sholihin  (  ) 

(Taman Orang-Orang Yang Sholih) 

Pembahasan Bab Tentang Taubat : Hadits ke-24 & ke-25 

 

Segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya. 
Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barangsiapa yang diberi 
petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada 
yang bisa memberikan hidayah padanya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak diibadahi 
kecuali hanya Allah semata dan tiada sekutu apapun bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad shollallohu 
'alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusan-Nya. Amma ba'd (kemudian setelah itu), 

Melanjutkan pembahasan kitab Riyadush Sholihin karya Al Imam An Nawawi rohimahulloh, maka pada kesempatan kali 

ini kita akan memasuki pembahasan Bab At Taubah (Bab Tentang Taubat) pada hadits no. 24 dan no.25 yang merupakan 

hadits terakhir pada Bab At Taubah. Pada pertemuan selanjutnya insya Allah akan memasuki pembahasan bab yang 

baru yakni Bab Ash Shobr (Sabar). Yassarallahu umurona jami’an. 

-dalam kitab Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Ibnul ‘Utsaimin rohimahulloh tertulis nomor haditsnya adalah 

nomor 23 dan 24  karena hadits nomor 4 dan 5 dijadikan satu yakni hadits nomor 4- 

-capture scan kitab dari Syarh Riyadush Sholihin karya Asy Syaikh Muhammad bin Sholih al ‘Utsaimin rohimahullah- 
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Hadits Nomor 24 : 

Dari Ibnu ‘Abbas dan Anas bin Malik rodhiAllahu ‘anhum : “Bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

“Seandainya seorang bani Adam memiliki harta sepenuh satu lembah, niscaya ia akan tetap menginginkan dirinya memiliki hal yang serupa 

[yakni harta sepenuh lembah yang lainnya lagi]. Padahal tidaklah akan memenuhi tubuh bani Adam itu kecuali hanyalah tanah semata 

(yakni tatkala mati). Dan Allah menerima taubat hamba-hamba Nya”.  

[muttafaqun ‘alaih _ yakni hadits ini disepakati keshohihannya oleh Al Imam Al Bukhori dan Al Imam Muslim rohimahumallah] 

Catatan kaki pada hadits nomor 24 : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Bukhori [dalam Shohih nya] pada Kitab Ar Riqoq [Kitab Tentang Budi Pekerti], Bab Apa-

Apa Yang Datang Dari Fitnahnya [cobaan/ujian] Harta, nomor hadits 6436 dan 6437. Juga dikeluarkan oleh Al Imam 

Muslim [dalam Shohih nya] pada Kitab Tentang Zakat, Bab Jika Seorang Bani Adam Memiliki Dua Lembah [harta] Maka 

Niscaya Akan Minta Lembah Yang Ketiga, nomor hadits 1049. 

Hadits Nomor 25 : 

Dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu : “Bahwasanya Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Allah Subhanahu 

wa Ta’ala tertawa terhadap dua orang lelaki yang saling berbunuhan satu sama lainnya tapi ternyata keduanya masuk ke dalam al jannah. 

Lelaki yang satu membunuh lelaki yang lain yang berperang di jalan Allah, kemudian Allah menerima taubat si pembunuh tersebut 

dikarenakan ia masuk Islam lalu mati syahid.”  

[muttafaqun ‘alaih _ yakni hadits ini disepakati keshohihannya oleh Al Imam Al Bukhori dan Al Imam Muslim rohimahumallah] 

 Catatan kaki pada hadits nomor 25 : 

Hadits ini dikeluarkan oleh Al Bukhori [dalam Shohih nya] pada Kitab Tentang Jihad dan Perjalanan Perang, Bab Seorang 

Kafir Membunuh Seorang Muslim Kemudian Ia Masuk Islam, nomor hadits 2826. Juga dikeluarkan oleh Al Imam Muslim 

[dalam Shohih nya] pada Kitab Tentang Jihad, Bab Penjelasan Tentang Dua Orang Yang Saling Berbunuhan Lalu 

Keduanya Masuk Al Jannah, nomor hadits 1890. 

===================== 

 

A. Faedah Hadits ke-24 dan ke-25 : 

1. Bahwasanya keumuman sifat dasar manusia adalah serakah terhadap urusan dunia [harta dan semisalnya] dan tidak 

merasa puas terhadap pemberian Allah. Meskipun seorang manusia telah memiliki hrta sepenuh satu lembah, maka 

niscaya ia masih tidak merasa puas dan tetap menginginkan lembah harta yang kedua, yang ketiga, dan demikian 

seterusnya. Jika saja seseorang memiliki harta sepenuh lembah, maka bisa kita bayangkan betapa sangat besarnya 

harta seukuran satu lembah tersebut. Dan jika saja kekayaan 10 orang terkaya di muka bumi ini digabungkan, maka 

niscaya belumlah mencapai nilai sebesar ukuran harta sepenuh satu lembah tersebut. Namun inilah keumuman sifat 

yang ada pada diri manusia. 

2. Bahwasanya sifat dasar yang jelek pada manusia tersebut hanyalah akan berhenti jika tanah sudah memenuhi 

tubuhnya yakni tatkala dikubur di dalam tanah alias mati. Allah Ta’ala berfirman dalam Surat At Takatsur ayat 1-2 : 

َكاُثرُُ أَۡلَهٰٮُكمُُ ٱلتَّ  

ٱۡلَمَقابِرَُ ُزۡرُتمُُ َحتَّىُٰ  

“Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, (1) sampai kalian masuk ke dalam kubur. (2)” 
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3. Terdapat faedah tentang hina nya kedudukan dunia dibandingkan akhirat. Hal ini bisa diambil dari penyebutan 

perkara harta dunia dengan konteks celaan sebagaimana dalam hadits ke-24 di atas. Hal ini sebagaimana yang Allah 

firmankan dalam Surat Adh Dhuha ayat 4 : 

ُلََّكُِمَنُٱۡۡلُولَىُٰ  َولَۡۡلَِخَرةَُُخۡير ٌ۬

“Dan sesungguhnya [kehidupan] akhirat itu lebih baik bagimu dari permulaan [kehidupan dunia]” 

4. Terdapat faedah bahwasanya Allah Maha Menerima Taubat Hamba-Nya jika hamba tersebut mau bertaubat dengan 

benar dari sifat jelek tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadits ke-24 di atas, atau bertaubat dari perbuatan 

dosa kekafiran dan membunuh seorang Muslim sebagaimana disebutkan dalam hadits ke-25 di atas. 

5. Dari hadits ke-25 di atas, terdapat faedah adanya penetapan sifat Tertawa bagi Allah Ta’ala yang sesuai dengan 

Kemuliaan dan Keagungan Allah Ta’ala yang mana seluruh sifat yang ada pada Allah tentunya berbeda dengan sifat 

yang ada pada makhluq-Nya. Di dalam bahasa ‘Arob, makna kata  ََيَْضَحكَ   -  َضِحك    adalah tertawa.  

Terkait penetapan nama dan sifat bagi Allah Ta’ala, maka di sana ada beberapa prinsip di dalam ajaran Islam yang 

pernah kita singgung pada pembahasan sebelumnya yakni : 

a. Tidak boleh mempertanyakan bagaimana hakikat nama atau sifat Allah tersebut. Misalnya dengan bertanya : 

“Bagaimana sih hakikat tertawa nya Allah?” atau semisalnya. Hal ini karena tidak ada satu dalil pun yang 

menerangkan kepada kita tentang bagaimana hakikat tertawa nya Allah. Sehingga, yang diperintahkan bagi kita 

tatkala mendengar dalil adalah beriman dengan tanpa mempertanyakan bagaimananya. Selain itu, banyak 

bertanya tentang “bagaimana” terhadap suatu hal yang memang tidak ada penjelasan dalil secara lengkap, 

tentunya akan membuka pintu-pintu syaithon untuk memasukkan keragu-raguan maupun kerancuan berpikir 

dalam hati kita. 

b. Tidak boleh menolak nama atau sifat Allah yang telah jelas terdapat dalam dalil Al Qur’an atau Al Hadits yang 

shohih meskipun hanya sebagian. Misalnya jika seseorang mendengar bahwa Allah memiliki sifat tertawa, lalu ia 

menolaknya dikarenakan menurut pendapatnya hal tersebut pasti berkonsekuensi adanya penyamaan dengan 

makhluq.  

Padahal, tidak semua hal yang memiliki kesamaan nama atau sifat itu mengharuskan pasti memiliki kesamaan 

hakikat. Sebagai contoh, Allah memiliki sifat As Sami’ (Mendengar). Manusia pun memiliki sifat mendengar, 

demikian pula dengan hewan. Akan tetapi, meskipun memiliki kesamaan sifat yakni mendengar, tentunya kita 

semua sepakat bahwa hakikat sifat mendengarnya manusia tentunya berbeda dengan hakikat mendengarnya 

hewan. Jika demikian, maka tentunya akan lebih berbeda lagi hakikat sifat mendengarnya Allah dengan sifat 

mendengarnya makhluq-Nya.  

Contoh yang lain : manusia punya tangan dan hewan pun punya tangan. Maka tentunya berbeda hakikat 

tangannya manusia dengan tangannya hewan meskipun keduanya sama-sama memiliki nama yang sama yakni 

tangan. Pun demikian dengan Tangan Allah dan tangan makhluq-Nya, tentunya tidak akan sama hakikatnya. 

Maka tentunya telah keliru lah sebagian umat Islam yang hanya menetapkan sebagian nama dan sifat bagi Allah, 

tapi pada saat yang bersamaan ia menolak sebagian nama dan sifat Allah yang lainnya padahal penetapan nama 

dan sifat tersebut telah jelas dalam Al Qur’an atau Al Hadits. 

c. Tidak boleh memisalkan antara nama atau sifat Allah dengan nama atau sifat makhluq-Nya. Misalkan tatkala 

seseorang mendengar bahwa Allah memiliki sifat tertawa, maka kemudian ia membayangkan/memisalkan sifat 

tertawa tersebut dengan sifat tertawa yang ada pada makhluq seperti bahwa tertawa itu berarti akan tampak 

gigi nya atau semisalnya. Maka hal ini tentunya keliru, karena tentunya sifat tertawa nya Allah pasti berbeda 

dengan sifat tertawa yang ada pada makhluq. 
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d. Tidak boleh memalingkan makna nama atau sifat Allah kepada makna yang lain. Misalkan tatkala seseorang 

mendengar bahwa Allah memiliki sifat ber-istawa seperti dalam surat Thoha ayat 5 : 

نُُ ـٰ ۡحَم ٱۡسَتَوىُٰ ٱۡلَعۡرشُِ َعلَى ٱلرَّ  

Ar Rohman (yakni Allah), ber-istawa di atas ‘Arsy-Nya 

Kemudian orang tersebut dengan pemikirannya yang rusak mulai membayangkan bahwa seandainya Allah 

beristawa di atas ‘Arsy, maka berarti ada makhluq yang lebih besar dari Allah. Bukankah Allah itu Yang Maha 

Besar? Maka orang ini pun kemudian mulai berani memalingkan makna istawa menjadi istawla yang artinya 

menguasai, sehingga makna ayat menjadi : “Ar Rohman, menguasai atas ‘Arsy-Nya”. 

Hal ini adalah kekeliruan yang nyata. Al Imam Malik rohimahulloh pernah ditanya oleh seseorang tentang 

bagaimana cara beristawa nya Allah. Kemudian berubah raut muka Beliau disebabkan kemarahan yang sangat 

yang belum pernah dilihat oleh perowi kisah ini. Ketika sudah agak tenang, Al Imam Malik rohimahulloh pun 

menjawab secara makna : “Bagaimananya istawa itu tidaklah dapat dinalar. Kata istawa sendiri bukanlah suatu 

kata yang tidak dipahami maknanya secara bahasa. Beriman atasnya adalah wajib, dan bertanya tentangnya 

adalah bid’ah.”  

e. Tidak boleh pula menerima penetapan nama dan sifat Allah secara lafazh saja, tetapi menolak maknanya. 

Misalkan tatkala seseorang mengetahui dari dalil Al Qur’an atau Al Hadits secara jelas bahwa Allah memiliki 

Tangan, maka ia hanya menerima secara lafazh saja. Adapun makna nya, ia katakan bahwa makna nya adalah 

tidak diketahui oleh makhluq.  

Hal ini pun keliru karena hal ini berarti sama saja dengan menolak penetapan nama dan sifat Allah. Dalilnya 

adalah bahwasanya Al Qur’an itu Allah turunkan dalam bahasa ‘Arob yang jelas yang maknanya bisa dipahami 

oleh orang yang membacanya dengan kaidah bahasa ‘Arob. Jika saja Allah turunkan Al Qur’an dengan bahasa 

yang maknanya tidak bisa dipahami oleh manusia, maka hal ini tentunya merupakan suatu kesia-siaan.  

Allah telah berfirman tatkala menjelaskan tentang Firman-Nya : 

ِبين ٌُ۬ َعَرِبى ٌُ۬ ِبلَِسانُ  مُّ  

(Al Qur’an diturunkan) dengan bahasa ‘Arob yang jelas. [surat Asy Syu’aro ayat 195] 

6. Terdapat faedah larangan berputus asa dari rohmat dan ampunan Allah Ta’ala. Hal ini bisa kita ambil dari 

diterimanya taubat seorang kafir yang telah membunuh seorang Muslim sebagaimana dalam hadits nomor 25 di 

atas. Maka, meskipun dosa orang tersebut sangat besar yakni dosa kekafiran dan membunuh manusia, namun jika 

kemudian ia mau bertaubat dengan benar maka Allah Ta’ala akan menerima taubatnya tersebut dan mengampuni 

dosa-dosa sebelumnya yang pernah ia perbuat.  

Hal ini pun sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Surat Az Zumar ayat 53 : 

ِعَباِدىَُ قُلُۡ ـٰ ۡحَمةُِ ِمن َتۡقَنُطواُ  َلُ أَنفُِسِهمُۡ َعلَٰىُ  أَۡسَرفُواُ  ٱلَِّذينَُ َي َُ إِنَُّ ۚ ُ ٱّللَُِّ رَّ ُنوبَُ َيۡغِفرُُ ٱّللَّ هُُ ۚ ُ َجِميًعا ٱلذُّ ِحيمُُ َغفُورُُٱلُۡ ُهوَُ ۥ إِنَّ ٱلرَّ  

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus 

asa dari rohmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
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B. Pembahasan Terkait Cara Menghilangkan Sifat Serakah dan Tidak Merasa Puas 

Terkait sifat jelek yang menjadi sifat dasar keumuman manusia yakni serakah terhadap perkara dunia dan tidak merasa 

puas terhadap pemberian Allah, maka satu-satunya jalan untuk menghilangkan 2 hal tersebut adalah dengan bersikap 

yang menjadi lawan bagi kedua sifat tersebut yakni qona’ah (yakni senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah 

kepada dirinya meskipun banyak atau sedikit) dan zuhud terhadap perkara dunia (yakni meninggalkan apa-apa yang 

dirasa tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat). 

Maka, berikut ini akan disebutkan beberapa ayat dan hadits yang semoga bisa membantu kita untuk memiliki sifat 

qona’ah dan zuhud tersebut yang mana hal ini pun disebutkan pula di dalam Kitab Riyadush Sholihin pada bab-bab 

berikutnya yakni mulai Bab ke-55 Tentang Keutamaan Zuhud Dari Perkara Dunia antara lain : 

Surat ke-57 Al Hadid ayat 20 : 

اُ  َما ٱۡعلَُمو  ۡنَيا ٱۡلَحَيٰوةُُ أَنَّ ُ َولَۡهو ٌُ۬ لَِعب ٌُ۬ ٱلدُّ
دُِ ٱۡۡلَۡمَوٲلُِ ِفى َوَتَكاُثر ٌُ۬ َبۡيَنُكمُۡ َوَتَفاُخُرُ  َوِزيَنة ٌ۬ ـٰ  َيِہيجُُ ُثمَُّ ۥ َنَباُتهُُ ٱۡلُكفَّارَُ أَۡعَجبَُ َغۡيثُ  َكَمَثلُِ ُۚ  َوٱۡۡلَۡولَ

ا َفَتَرٰٮهُُ ا َيُكونُُ ُثمَُّ ُمۡصَفر ًٌ۬ ًمٌ۬ ـٰ نَُ َوَمۡغِفَرة ٌُ۬ َشِديد ٌُ۬ َعَذاب ٌُ۬ ٱۡۡلَِخَرةُِ َوِفى ُۚ  ُحَط ۡنَيا ُ ٱۡلَحَيٰوةُُ َوَما ۚ ُ َوِرۡضَوٲن ٌُ۬ ٱّللَُِّ مِّ عُُ إِلَُّ ٱلدُّ ـٰ ٱۡلُغُرورُِ َمَت  

Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu hal yang melalaikan. Perhiasan 

dan saling bermegah-megahan di antara kalian serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti 

hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kalian lihat warnanya 

menguning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat [nanti] ada ‘adzab yang keras dan ampunan dari Allah serta 

keridhoan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. 

Surat ke-29 Al ‘Ankabut ayat 64 : 

ِذهُِ َوَما ـٰ ۡنَيا ُ ٱۡلَحَيٰوةُُ َه ارَُ َوإِنَُّ ۚ ُ َولَِعب ٌُ۬ لَۡهو ٌُ۬ إِلَُّ ٱلدُّ َيۡعلَُمونَُ َڪاُنواُ  لَۡوُ ۚ ُ ٱۡلَحَيَوانُُ لَِهىَُ ٱۡۡلَِخَرةَُ ٱلدَّ  

Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang 

sebenarnya kehidupan, kalau saja mereka mengetahui. 

Hadits ke-465 Riyadush Sholihin riwayat Al Imam Muslim rohimahullah : 

 

Dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik rodhiAllahu ‘anhu dari Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

“Seseorang yang mati itu diikuti oleh 3 hal : keluarganya, hartanya, dan amalannya. Maka dua hal akan kembali dan 

yang tetap tinggal hanya satu hal saja. Dua hal yang akan kembali adalah keluarganya dan hartanya. Adapun yang 

tetap tinggal adalah amalannya.” 

Hadits ke-467 Riyadush Sholihin riwayat Al Imam Muslim rohimahullah : 
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Dan dari Mustaurid bin Syaddad rodhiAllahu ‘anhu ia berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

“Tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat adalah seperti seseorang di antara kalian yang memasukkan satu jari 

nya ke dalam lautan. Maka lihatlah oleh kalian seberapa banyak air yang tersisa di jarinya tersebut !” [yakni apa yang 

tersisa di jari tersebut itulah dunia, dan apa yang tersisa di lautan itulah akhirat]. 

Hadits ke-471 Riyadush Sholihin riwayat Al Imam Muslim rohimahullah : 

 

Dan dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Lihatlah oleh 

kalian orang-orang yang berada di bawah kalian [yakni dari perkara dunia] ! Dan janganlah kalian melihat kepada 

orang-orang yang berada di atas kalian [yakni dari perkara dunia] ! Karena hal yang demikian itu bisa membuat kalian 

meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian.” 

Hadits ke-474 Riyadush Sholihin riwayat Al Imam Muslim rohimahullah : 

 

Dan dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Dunia itu adalah 

penjara nya orang Mu’min, dan surga nya orang kafir.” 

Hadits ke-481 Riyadush Sholihin riwayat Al Imam At Tirmidzi rohimahullah [hadits hasan shohih] : 

 

Dari Sahl bin Sa’d As Sa’idiy rodhiAllahu ‘anhu berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Jika 

seandainya dunia itu kedudukannya di sisi Allah menyamai sayap nyamuk, niscaya orang kafir itu tidak ada yang dapat 

minum darinya meskipun hanya seteguk air.” 

Hadits ke-516 Riyadush Sholihin riwayat Al Imam At Tirmidzi rohimahullah [hadits hasan] : 

 

Dari ‘Abdullah bin Mihshon Al Anshori rodhiAllahu ‘anhu berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : 

“Barangsiapa yang memasuki pagi hari dalam kondisi dirinya merasa aman, tubuhnya sehat, dan memiliki makanan 

untuk di hari itu, maka seakan-akan telah terkumpul baginya dunia beserta semua isinya.”  
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Hadits ke-527 Riyadush Sholihin riwayat Al Imam Al Bukhori dan Al Imam Muslim rohimahumallah : 

 

Dari Abu Huroiroh rodhiAllahu ‘anhu berkata : Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Bukanlah kaya itu dilihat 

dari banyaknya harta benda, akan tetapi kaya itu adalah kaya nya hati.” 

Hadits ke-528 Riyadush Sholihin riwayat Al Imam Muslim rohimahullah : 

 

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr rodhiAllahu ‘anhu berkata : Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Sungguh 

beruntung bagi orang yang masuk Islam, dan ia diberi rizqi yang sekedar mencukupi, dan Allah berikan pada dirinya 

qona’ah [perasaan cukup] terhadap apa yang Allah berikan padanya.” 

-captured hadits 465 dan seterusnya dari Kitab Riyadush Sholihin, tahqiq Asy Syaikh Ali Hasan Al Halabi hafizhohullah- 

Hadits riwayat Al Imam Muslim rohimahullah dalam Shohih nya nomor 2958 : 

 

Dari Qotadah dari Muthorrif dari Ayahnya berkata : Aku pernah mendatangi Nabi shollallahu ‘alaihi wasallam dan saat 

itu Beliau sedang membaca surat At Takatsur. Maka Beliau bersabda : “Bani Adam berkata : “Hartaku, hartaku.” Beliau 

bersabda kembali : “Dan apakah harta yang kamu miliki wahai Bani Adam ? [Tidaklah harta milikmu itu] kecuali apa-

apa yang telah engkau makan lalu lenyap menjadi kotoran, atau apa-apa yang telah engkau pakai lalu menjadi usang, 

atau apa-apa yang telah engkau shodaqohkan dan menjadi simpananmu [di akhirat].” 

Sehingga, harta yang kita miliki yang ada di tabungan atau di dompet atau di genggaman tangan pada hakikatnya 

bukanlah harta kita dikarenakan jika kita mati maka harta tersebut tidak akan kita bawa dan hanya akan menjadi harta 

milik ahli waris kita.  

Dan yang perlu diingat bagi kita bersama adalah bahwasanya kunci kebahagiaan hidup itu bukanlah terletak pada 

perkara dunia semata. Akan tetapi kunci kebahagiaan yang hakiki adalah dengan menjalankan syariat Islam ini dengan 

benar. Jika memang benar bahwa perkara-perkara dunia berupa harta, jabatan, wanita atau yang semisalnya itu adalah 

kunci kebahagiaan bagi seseorang, maka niscaya Fir’aun la’anahullah adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. 

Akan tetapi, kita semua tentunya telah mengetahui bagaimana nasib Fir’aun yang mati dengan cara terhina dan kelak di 

akhirat ia termasuk penghuni neraka. Maka camkanlah hal ini baik-baik wahai kaum Muslimin. 

Demikian apa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahul Muwaffiq. Allah lah Yang Maha 

Memberikan Taufiq. 

مَْ للا َ بَاَركََ  فِْيك   


