ANTARA NABI YUSUF DENGAN RAMADHAN

ANTARA NABI YUSUF DENGAN RAMADHAN
Ibnul Jauzi rahimahullah berkata:
Bulan itu jumlahnya ada dua belas, seperti anak-anaknya Ya’qub alaihis-Salam. Bulan
Ramadhan diantara bulan lainnya itu ibaratnya seperti Nabi Yusuf diantara saudaranya.
Sebagaimana Yusuf itu adalah anak yang paling dicintai oleh Ya’qub.
Demikian juga Ramadhan adalah Bulan yang paling dicintai oleh dzat yang mengetahui alam
ghaib.
Saudaranya Yusuf datang (ke Mesir) dengan sengaja kepada Yusuf meminta kecukupan dan
dihilangkan kesusahan (musim paceklik kala itu). Padahal sebelumnya mereka pernah
berbuat kesalahan dan kekeliruan. Maka Yusuf berbuat baik kepada mereka dalam jamuan
dan memperbaiki keadaan mereka.
Yusuf memberi makanan kepada mereka di kala kelaparan dan mengijinkan mereka kembali.
Maka satu orang (Yusuf) bisa menutupi kebutuhan sebelas orang (saudaranya).
Demikian juga bulan Ramadhan, Kita berharap bisa menutupi dalam Ramadhan segala apa
yang pernah kita remehkan di bulan-bulan lainnya.
Kita bisa memperbaiki padanya segala apa yang rusak dari urusan kita, maka kita akan
menutup dengan kebahagiaan dan kesenangan.
Isyarat lainnya, Ya’qub kembali penglihatannya setelah mencium aroma Yusuf, maka beliau
menjadi kuat kembali setelah sebelumnya dalam keadaan lemah, menjadi bisa melihat
setelah sebelumnya buta.
Demikian juga seorang pelaku maksiat jika mencium aroma Ramadhan.
(Dia akan menjadi kuat semangat ibadahnya yang sebelumnya lemah. Dia menjadi bisa
melihat yang mana sebelumnya dia buta mata hatinya dengan maksiat.)
***
Dari kitab: Bustaan Al-Waa’izhin wa Riyadhu As-Sami’iin Karya Ibnul Jauzi
rahimahullah.
Sumber: Channel Syaikh Fawaz Al -Madkhali haﬁzhahullah.
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?… ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
اﻟﺸﻬﻮر اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻛﻤﺜﻞ أوﻻد ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
وﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﻮر ﻛﻴﻮﺳﻒ ﺑﻴﻦ إﺧﻮﺗﻪ
ﻓﻜﻤﺎ أن ﻳﻮﺳﻒ أﺣﺐ اﻷوﻻد إﻟﻰ ﻳﻌﻘﻮب
ﻛﺬﻟﻚ رﻣﻀﺎن أﺣﺐ اﻟﺸﻬﻮر إﻟﻰ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب
ﺟﺎء إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﺪ اﻟﺨﻠﻞ وإزاﺣﺔ اﻟﻌِﻠﻞ
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﻮا أﺻﺤﺎب ﺧﻄﺎﻳﺎ و َزﻟَﻞ
ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻟﻬﻢ اﻹﻧﺰال وأﺻﻠﺢ ﻟﻬﻢ اﻷﺣﻮال
وأﻃﻌﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻮع وأذن ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع
ﺴﺪ ّ اﻟﻮاﺣﺪ ﺧَﻠﻞ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ
َ ﻓ
ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻧﺮﺟﻮ أن ﻧﺘﻼﻓﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻃﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﻬﻮر
وﻧﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﻷﻣﻮر ﻓﻴُﺨﺘﻢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور
وإﺷﺎرة أﺧﺮى
ﺼﻴﺮا
ِ َ ارﺗﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻤﺎ وﺟﺪ رﻳﺢ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺼﻴﺮا وﺻﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻌﻒ ﻗﻮﻳﺎ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻰ ﺑ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﺻﻲ إذا ﺷﻢ رواﺋﺢ رﻣﻀﺎن
?ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻮاﻋﻈﻴﻦ ورﻳﺎض اﻟﺴﺎﻣﻌﻴﻦ ﻻﺑﻦ اﻟﺠﻮزي.
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