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✍ Al-Imam Muhammad bi Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata:
 ﺑﻞ ﻧﻤﻀﻲ أوﻗﺎﺗﺎ ً ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻴﻤﺎ، ﻧﻤﻀﻲ أوﻗﺎﺗﺎ ً ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻐﻴﺮ ﻓﺎﺋﺪة، ﻟﻜﻦ ﻫﻮ أرﺧﺺ ﺷﻲء ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻵن،اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻮ أﻏﻠﻰ ﺷﻲء
ﻳﻀﺮ
“Sebenarnya, waktu adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita. Akan tetapi sayang
sekali, waktu telah menjadi sesuatu yang paling murah ditengah kita. Kita sering menyianyiakannya tanpa faedah apapun. Bahkan kita sering melaluinya untuk hal-hal yang
memudharatkan.
 ﻟﻴﺴﻮا، أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻬﻮ وﻟﻬﻮ وﻏﻔﻠﺔ-ﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ-  اﻟﻴﻮم، ﺑﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،وﻟﺴﺖ أﺗﺤﺪث ﻋﻦ رﺟﻞ واﺣﺪ
ﺟﺎدﻳﻦ ﻓﻲ أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ.”
Bukanlah saya saat ini sedang membicarakan seseorang saja, namun ini terkait semua
muslimin pada hari ini. Sungguh sangat menyedihkan, pada hari ini mereka berkubang pada
perkara yang melalaikan, merugikan, dan sia-sia. Mereka tidak serius dan bersungguhsungguh dalam urusan agama mereka”.
•┈┈••••❁❁••••┈┈•
[Syarhu riyadhus shalihin 1/345]
Sumber : https://telegram.me/imamothaimeen
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