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Rasulullah shallaahu alaihi wasallam bersabda: Maka demi Allah, bukanlah kefaqiran yang
aku takutkan akan menimpa kalian, akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah tatkala
dunia sudah dibentangkan kepada kalian, sebagaimana telah dibentangkan kepada umat
sebelum kalian, sehingga kalian pun berlomba-lomba mengumpulkan dunia, sebagaimana
mereka berlomba-lomba dalam dunia. Akhirnya dunia ini membinasakan kalian sebagaimana
dunia ini telah membinasakan mereka. (Riwayat Al-Bukhary dan Muslim 2961 dari hadits Amr
bin Auf radhiallahu anhu).
Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: ” Ketika manusia lebih dekat kepada kefaqiran,
maka mereka akan lebih bertaqwa lebih khusyuk dan lebih takut kepada Allah. Dan ketika
harta telah banyak, banyak berpaling dari jalan Allah, terjadilah sikap melampaui batas,
sehingga manusia sekarang ini menjadi lebih memandang kepada dunia dan perhiasannya,
mobil, rumah, kasur-kasur, pakaian. Manusia bermegah-megahan dalam ini semua, dan
berpaling dari apa yang bermanfaat buat mereka di akhirat. Media masa, surat kabar dan
yang semisalnya tidaklah membahas kecuali masalah kemewahan dan yang segala yang
berkaitan dengan dunia dan mereka berpaling dari akhirat. Dan menjadi rusaklah manusia,
kecuali yang dikehendaki Allah”.
Kesimpulannya, sesungguhnya dunia itu, jika dibuka -kita memohon kepada Allah semoga
Allah menjaga kita dan kalian dari kejelekkannya, sesungguhnya ia akan mendatangkan
kejelekkan dan menjadikan seorang insan melampaui batas. Syarh Riyadh Ash-Shalihin.
3/361.
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Sumber :

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

PETAKA CINTA DUNIA

َ
ﻢ
ُ َﺴﻮﻫَﺎ ﻛﻤﺎ ﺗَﻨَﺎﻓ
ُ َ“ ﻓَﺘَﻨَﺎﻓ.
ْ ُﻢ ﻛﻤﺎ أﻫْﻠَﻜَﺘْﻬ
ْ ُ  وَﺗُﻬْﻠِﻜَﻜ،ﺴﻮﻫَﺎ
?( ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ2961) رواه اﻟﺒﺨﺎري واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ وﻣﺴﻠﻢ
▪ :-رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ- ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ
، وﻟﻤﺎ ﻛَﺜُﺮ اﻟﻤﺎل؛ ﻛﺜُﺮ اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ، ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻠﻪ أﺗﻘﻰ وأﺧﺸﻊ وأﺧﺸﻰ،” ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ أﻗﺮب
، ﻳﺒﺎﻫﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺬا ﻛﻠﻪ، ﻟﺒﺎس، ﻓﺮش، ﺑﻴﺖ، وﺻﺎر اﻹﻧﺴﺎن اﻵن ﻳﺘﺸﻮف ﻟﺰﻫﺮة اﻟﺪﻧﻴﺎ وزﻳﻨﺘﻬﺎ… ﺳﻴﺎرة،وﺣﺼﻞ اﻟﻄﻐﻴﺎن
 وأﻋﺮﺿﻮا، وﺻﺎرت اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﺼﺤﻒ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ،وﻳﻌﺮض ﻋﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة
 ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ أن اﻟﺪﻧﻴﺎ إذا ﻓﺘﺤﺖ – ﻧﺴﺄل اﻟﻠﻪ أن ﻳﻘﻴﻨﺎ وإﻳﺎﻛﻢ ﺷﺮﻫﺎ – أﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﺐ، وﻓﺴﺪ اﻟﻨﺎس إﻻ ﻣﻦ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ،ﻋﻦ اﻵﺧﺮة
”ﺷﺮا وﺗُﻄﻐﻲ اﻹﻧﺴﺎن.

3/361))ﺷﺮح رﻳﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ
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ُ
? ﻦ أَﻋْﻈَﻢ ِ اﻟﻘ ُُﺮﺑَﺎت
ْ ﻧﺸﺮوﻫَﺎ ﻓَﻨﺸّ ُﺮ اﻟﻌِﻠﻢ ِ ِﻣ
ُ أ
✅ اﻟـﺘﹷﻠﹻﻴـﺠــ☟ـــﺮام
َﺒـﺮ
َ
َ ﺗَــﺎﺑِـﻌﹹﻮﻧَﺎ ﻋ
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