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Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata:
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“Siapa yang tidak suka membelanjakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah, maka dia
akan ditimpa dengan membelanjakannya untuk selain Allah dalam keadaan dia tidak
menyukainya.
Demikian juga siapa yang tidak suka keletihan untuk Allah, maka dia akan ditimpa dengan
keletihan untuk melayani makhluk, mau tidak mau.
Demikian juga siapa yang tidak suka dengan petunjuk yang berasal dari wahyu, maka dia
akan ditimpa dengan pendapat yang kotor, sampah pikiran, dan limbah pemikiran.
Maka siapa saja yang menginginkan kebaikan, kebahagiaan, dan keberuntungan untuk
dirinya, hendaklah dia memperhatikan hal ini pada dirinya dan pada orang lain.”
? Madarijus Salikin, jilid 1 hlm. 184
? Saluran Telegram as-Syaikh Fawaz bin ‘Ali al-Madkhaly haﬁzhahullah
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