Kenapa Engkau Tidak Mau Berubah

KENAPA ENGKAU TIDAK MAU BERUBAH
(Nasehat Berharga Asy Syaikh Muhammad Sa’id Ruslan )حفظه الله
*******
Jika Engkau meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus yang tertinggi…
Jangan Engkau menjadi orang yang lemah tekadnya, apalagi mati…
Kenapa Engkau tidak mau berlomba-lomba dalam perkara-perkara ini??
Jangan Engkau merasa cukup dengan sesuatu yang rendah dari sesuatu yang lebih tinggi di
atas awan…
bahkan di atas bintang-bintang…
Kenapa Engkau lebih memilih dunia dibandingkan akhirat??
Kenapa Engkau tidak mau berubah??
Apa yang menghalangimu??
Apa kamu ragu dengan ucapan Rabbmu??
Apa kamu tidak punya iman??
Tidakkah kamu membenarkan Nabimu shallallahu ‘alaihi wa sallam??
Apa kamu ragu dengan kematian??
Dan kalau ada yang melihatmu 3 hari (kelak setelah kematianmu), maka dia akan mendapati
kedua biji matamu telah keluar di atas pipimu dan isi perutmu telah terburai mengeluarkan
kotorannya, dan yang pertama kali mengeluarkan bau busuk dari manusia adalah perutnya.
Tidakkah kamu yakin bahwasanya kamu akan menjadi seperti ini kelak??
Kenapa kamu sibuk dengan permainan (dunia) seperti ini yang anak kecil lebih layak
untuknya??
Kenapa kamu tidak menjadi seorang Muslim yang jujur dan benar??
Apa yang menghalangimu dan membuatmu lemah??
Kenapa kamu tidak bertaubat kepada Allah??
Kenapa tidak kembali kepada-Nya??
Kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan sebenarbenarnya??
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??Apakah syahwatmu telah mengendalikanmu
Berlindunglah kepada Allah.
*******
Sumber: http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=35321
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
*** *** ***
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ؟
)ﻣﻮﻋﻈﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﺳﻼن(
ﺠﻨﺔ ﻓﺎﺳﺄﻟﻮه اﻟﻔﺮدوس اﻷﻋﻠﻰ
.إذا ﺳﺄﻟﺘﻢ اﻟﻠﻪ اﻟ َ
! ﻻ ﺗﻜﻦ ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻬﻤﺔ ،ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻴّﺘﺎ ً
ﻢ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ أﻣﺜﺎل ﻫﺬه اﻷﺣﻮال ؟
!ﻟ ِ َ
ﻢ ﺗﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﺪون ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻮق اﻟﺴﺤﺎب ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺠﻮم
! ﻟِ َ
ﻟﻤﺎذا ﺗﺆْﺛﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮة ؟
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻚ ؟
أﺗﺸُ 
ﻚ ﻓﻲ ﻛﻼم رﺑﻚ ؟
!أﻻ ﻻ إﻳﻤﺎن ﻟﻚ ؟
أﻻ ﺗُﺼﺪق ﻧﺒﻴﻚ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ ؟
أأﻧﺖ ﻓﻲ رﻳﺐ وﺷَ ّ
ﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻮت ؟
أﻻ ﺗﻮﻗﻦ أﻧﻚ ﺳﺘﻤﻮت ؟
وﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث وﺟﺪ ﺣﺪﻗﺘﻴﻚ ﻗﺪ ﺳﺎﻟﺘﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻨﺘﻴﻚ ،واﻧﻘﺾ ﺑﻄﻨﻚ ﻋﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷذى واﻟﻘﺬى .وأول ﻣﺎ ﻳُﻨﺘﻦ
.ﻣﻦ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻄﻨﻪ
أﻻ ﺗﻮﻗﻦ ﺑﺄﻧﻚ ﺻﺎﺋﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ ؟
!ﻟﻤﺎذا ﺗُﺸﻐﻞ ﺑﺄﻣﺜﺎل ﻫﺬه اﻷﻻﻋﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﻴﺎن أﻟﻴَﻖ ؟
ﻟﻤﺎذا ﻻ ﺗﻜﻮن رﺟﻼ ً ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﺼﺪق وﺣﻖ ؟
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻌﻚ ؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ﻳُﻌﺠﺰك ؟
ﻢ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ؟
ﻢ ﻻ ﺗﺘﻮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ؟ وﻟ ِ َ
ﻟِ َ
ﻢ ﻻ ﺗﺘﺒﻊ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ وﺗُﺨﻠﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ؟
وﻟ ِ َ
ﻗﻌﺪت ﺑﻚ ﺷﻬﻮﺗﻚ ؟! اﺳﺘﻌﺬ ﺑﺎﻟﻠﻪ رب
ْ
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