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UNTUKMU, 

WAHAI PARA PEMUDA… 
 

 

Masa muda adalah puncak masa 

keemasan bagi seorang manusia. Karena di 

usia muda terkumpul berbagai macam 

kenikmatan; nikmat kesehatan, nikmat 

kekuatan, nikmat waktu luang, dan berbagai 

nikmat-nikmat yang lainnya. Namun 

terkadang, nikmat-nikmat tersebut lupa 

untuk disyukuri. Sehingga banyak manusia 

tertipu karenanya. Diriwayatkan dari Ibnu 

„Abbas y, ia berkata, Nabi a bersabda; 

َوب َكِثْيٌس ِهَي الٌَّبِض  ِِ ٌى ِفْي ْْ ًِْعَوَزبِى َهْغُج
اْلَ َسااُ  َّ ُخ   اَللِّصِ َّ

“Dua kenikmatan yang kebanyakan 

manusia tertipu padanya, (yaitu); nikmat 

sehat dan waktu luang.”
1
 

                                                 
1
 HR. Bukhari Juz 5 : 6049. 
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Pemuda muslim yang memiliki 

aqidah yang lurus dan keyakinan yang 

benar akan menjadi orang-orang yang 

produktif. Allah q berfirman; 

 

َجخا   ََلنْ  ُ َهَثًلا َكِلَوخا َطيِّصِ َرَس َكْيَف َضَسَة اَّللَّ
َجخٍة  ب ِفي  َكَ َ َسحٍة َطيِّصِ َِ َفْسُع َّ ب َثبِثٌذ  َِ  َْصُل

َوباِ  ب  رُْ ِرْي . العَّ َِ ب ُكلَّ ِحْييٍة ِثِإْذِى َزثِّصِ َِ  ُُكَل
ُ اْاَْهَثبَا  َ ْ ِسُة اَّللَّ ْن  َّ ُِ ِللٌَّبِض َلَعلَّ

ىَ  ّْ  .َ َزَركَُّس
“Tidakkah engkau memperhatikan 

bagaimana Allah telah membuat 

perumpamaan Kalimah Thayyibah (kalimat 

yang baik)
 

seperti pohon yang baik, 

akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) 

ke langit. Pohon tersebut memberikan 

buahnya pada setiap musim dengan seizin 

Rabb-nya. Allah membuat perumpamaan-
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perumpamaan itu untuk manusia supaya 

mereka selalu ingat.
2
  

 

Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-

Sa‟di 5 mengatakan ketika menafsirkan 

ayat tersebut; 

ب َثبِثٌذ  َِ ْ َوبِى،  َْصُل َفَكَرِلَك َشَ َسُح اْْلِ
ا اْعِزَقبدا َّ ب  . ِفْي َقْلِت اْلُوْ ِهِي، ِعْلوا

اْلَعَوِل  َّ ِت  ب ِهَي اْلَكَلِن الطَّيِّصِ َِ َفْسُع َّ
اْاَْ ًَلِ  اْلَوْسِضيَّخِ  َّ بِلِ    اللَّ

“Demikianlah pohon keimanan, akarnya 

menghunjam di hati orang yang beriman, 

(secara) keilmuan dan keyakinan dan 

cabangnya adalah; ucapan yang baik, 

amalan shalih, dan akhlak yang diridhai.”
3
 

                                                 
2
 QS. Ibrahim : 24 - 25. 

3
 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan. 
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Sejarah telah mengukir bahwa 

pemuda-pemuda muslim adalah orang 

orang yang produktif, di antara mereka 

adalah : 

 

 „Abdullah bin „Umar p, di usia lima 

belas tahun ia telah ikut andil dalam 

perang Khandaq pada tahun 5 H, 

karena ia adalah seorang pemuda 

yang pemberani. 

 

 Usamah bin Za‟id p, di usia yang 

belum genap 20 tahun telah dipercaya 

oleh Rasulullah a untuk memimpin 

peperangan dan ia berhasil pulang 

dengan membawa kemenangan. 

 

 „Abdullah bin „Abbas p di usia yang 

masih belia telah dipercaya oleh 

Umar bin Khaththab y untuk duduk 

di tengah tengah majelis sahabat 

senior perang Badar, karena ia adalah 
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sahabat yang paling mengerti tentang 

tafsir Al-Qur‟an. 

 

 Imam Syafi‟i telah hafal Al-Qur‟an 

sejak berusia 7 tahun, dan ia sudah 

hafal pula Kitab Al-Muwaththa‟ 

karya imam Malik. Sehingga imam 

Malik mengatakan, “Jika ada orang 

yang berbahagia inilah pemudanya.” 

 

Keemasan masa muda akan ditanya 

oleh Allah q pada Hari Kiamat kelak, 

untuk apa masa tersebut dihabiskan. 

Diriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

  

َم اْلِقَيبَهِخ ِهْي  ْْ ُا َقَدَم ْثُي آَدَم َ  ّْ ََل َرُص
َِ َحزَّى  ُْعأََا َعْي َ ْوطٍة َعْي  ِد َزثِّصِ ٌْ ِع
 ٍُ َِ ِفْيَن  َْثًَل َعْي َشَجبِث َّ  ٍُ ٌَب ٍِ ِفْيَن  َْف ُعْوِس
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َهبَذا  َّ  َُ َ َق ًْ ِفْيَن  َ َّ  َُ َِ ِهْي  َْ َي اْكَزَعَج َهبِل َّ
 .َعِوَل ِفْيَوب َعِلنَ 

 

“Tidak bergeser kedua kaki anak Adam 

pada Hari Kiamat dari sisi Rabb-Nya 

hingga ia ditanya tentang lima hal; tentang 

umurnya untuk pada apa ia habiskan, 

tentang masa mudanya untuk ada 

digunakan, tentang hartanya dari mana ia 

dapatkan dan untuk apa ia habiskan, dan 

apa yang telah diamalkan dari (ilmu) yang 

telah diketahui(nya).”
4
 

 

 

 

 

                                                 
4
 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2416. Hadits ini dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

7299. 
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Sehingga pemuda yang mengisi hari-

harinya dengan ketaatan kepada Allah q, 

maka pemuda ini kelak akan mendapatkan 

naungan dari Allah q ketika Hari Kiamat. 

Sebagaimana   diriwayatkan dari Abu Sa‟id 

y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َم ََل ِظلَّ ِإَلَّ  ْْ  َ َِ ُ ِفْي ِظلِّصِ ُن اَّللَّ ُِ َظْجَعٌخ  ُِظلُّ
 َُ ب–ِظلُّ َِ ٌْ َذَكَس ِه ًََ أَ ِثِعَجبَدِح :- َّ َشبٌة  َّ

 اَّللَِّ 

 

“Ada tujuh golongan yang akan dinaungi 

oleh Allah pada Hari Kiamat –di 

antaranya;- pemuda yang tumbuh dengan 

ketaatan kepada Allah q.”
5
  

 

                                                 
5
 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2391. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

3603. 
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Pada saatnya masa muda akan pergi 

dan datanglah masa tua. Hasan Al-Bashri 

mengatakan; 

 

ًَْذ  ِإًََّوب آَدمَ  ِاْثيُ  َت  ُكلََّوب  َ َّبمٌ   َ َُ مٌ  َذ ْْ  َ 
َت  َُ   َ َثْعُ   َذ

 

“Wahai manusia, sesungguhnya kalian 

hanyalah (menunggu) hari. Ketika satu 

hari hilang, maka akan hilang pula 

sebagian dirimu.”
6
 

 

Maka manfaatkan masa muda dengan 

sebaik-baiknya agar meraih kebahagiaan di 

hari tua. Rasulullah a pernah bersabda; 

 

                                                 
6
 Hilyatul Auliya’, 2/148. 
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ب ٌََن َ ْوعا َقْجَل  َشَجبَثَك  : َقْجَل َ ْوطٍة  ِاْغَز
َسِهَك  ِصَ َزَك َقْجَل َظَقِوَك ، َُ ٌَبَ  ،َّ ِغ َّ  

َفَساَغَك َقْجَل َشَغِلَك  َّ َقْجَل َفْقِسَ  
ِرَك  ْْ َحَيبَرَك َقْجَل َه َّ. 

 

“Manfaatkan lima perkara sebelum 

(datangnya) lima perkara; (masa) mudamu 

sebelum datang (masa) tuamu, (masa) 

sehatmu sebelum datang (masa) sakitmu, 

(masa) kayamu sebelum datang (masa) 

kefakiranmu, (masa) luangmu sebelum 

datang (masa) sibukmu, hidupmu sebelum 

datang kematianmu.”
7
 

 

 

 

                                                 
7
 HR. Hakim. Hadits dishahihkan oleh Syikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 1077. 
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TIPS AGAR MASA MUDA 

PRODUKTIF 
 

Berikut ini beberapa tips bagi para 

pemuda agar menjadi pemuda yang 

produktif dalam kebaikan. 

 

1. Berupaya Untuk Tetap Hadir dalam 

Majelis Ilmu 

Di antara cara untuk menjadikan masa 

muda produktif adalah dengan menghadiri 

majelis-majelis keilmuan. Karena di dalam 

majelis ilmu seorang akan ditunjukkan 

kepada jalan kebenaran dan kebaikan, dan 

ia akan dibimbing di atasnya. Di dalam 

majelis ilmu seorang dimotivasi untuk 

melakukan ketaatan dan menjauhi 

kemaksiatan. Seorang pemuda yang faham 

terhadap ilmu agama merupakan tanda 

bahwa pemuda tersebut adalah pemuda 

yang baik. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Mu‟awiyah y, Nabi a bersabda; 
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ْ يِ  َُ ِفي الدِّصِ ِْ ا  َُ قِّصِ َِ َ ْيسا ُ ِث  َهْي  ُِسِد اَّللَّ

 

“Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah 

kebaikan, maka Allah anugerahkan 

kepadanya pemahaman dalam perkara 

agama.”
8
 

 

Imam Syafi‟i 5 pernah mengatakan; 

 

 َِ ْس َعَلْي َِ َفَكجِّصِ ْقَذ َشَجبِث َّ َُ الزَّْعِلْيُن  َهْي َفبَر َّ
 َِ َفبِر َْ ب ِل   َْزَثعا

 

“Orang yang terluput belajar agama dimasa 

mudanya, maka bertakbirlah empat kali 

karena kematian (hati)nya.”
9
 

 

                                                 
8
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 71 dan 

Muslim Juz 3 : 1037. 
9
 Diwanus Syafi’i,  29. 
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Para sahabat Nabi a selamat dari 

berbagai macam penyimpangan dan 

kekufuran karena mereka senantiasa 

dibacakan ayat-ayat Allah q dan di tengah- 

tengah mereka ada Rasulullah a. Sehingga 

para sahabat senantiasa dibimbing dengan 

dua hal tersebut. Hal ini sebagaimana 

firman Allah q; 

ُزْن رُْزَلى َعَلْيُكْن آَ بُد  ًْ َ َّ َى  ّْ َكْيَف َرْكُ ُس َّ
ِ َفَقْد  َهْي َ ْعَزِلْن ِثبَّللَّ َّ  َُ لُ ْْ ِفْيُكْن َزُظ َّ  ِ اَّللَّ

ِدَ  ِإَلى ِصَسااٍة ُهْعَزِقْينٍة  ُُ. 

“Bagaimanakah kalian menjadi kafir, 

padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada 

kalian, dan Rasul-Nya pun berada di 

tengah-tengah kalian? Barangsiapa yang 

berpegang teguh kepada (agama) Allah, 

maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk 

kepada jalan yang lurus.”
10

  

                                                 
10

 QS. Ali „Imran : 101. 
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Ketika ayat sudah tidak turun dan 

Rasulullah a telah wafat, maka seorang 

pemuda yang ingin selamat dunia dan 

akhiratnya, maka ia harus masuk di majelis 

ilmu yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat 

Allah q dan dihidupkan Sunnah-sunnah 

Rasulullah a. Namun harus diperhatikan 

pula kepada siapa seorang pemuda belajar 

ilmu, karena ilmu ini juga merupakan 

bagian dari agama. Berkata Muhammad bin 

Sirin 5; 

 

ْي  ا َعوَّ ّْ ظُُس ًْ َرا اْلِعْلَن ِدْ ٌي َفب َُ ِإىَّ 
ٌَُكنْ  َى ِدْ  ّْ  .َرْأُ ُر

 

“Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, 

maka perhatikanlah kepada siapa kalian 

mengambil agama kalian.”
11

 

                                                 
11

 Shahih Muslim. 
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2. Menyibukkan Diri dengan Ibadah dan 

Amalan Kebaikan 

Setiap manusia pada Hari Kiamat 

sangat membutuhkan pahala. Maka 

menyesallah orang-orang yang sedikit 

pahalanya. Sebagaimana firman Allah q 

yang menyebutkan tentang penyesalan 

orang-orang yang sedikit pahalanya; 

 

ْهُذ ِلَ َيبِرْي  ْي َقدَّ ٌِ ُا َ ب َلْيَز ْْ . َ ُق
 

“Ia mengatakan, “Alangkah baiknya jika 

aku dahulu mengerjakan (amal shalih) 

untuk hidupku ini.”
12

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

                                                 
12

 QS. Al-Fajr : 21. 
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ُد  ْْ َهب إِ َهب ِهْي  ََحدٍة َ ُو َّ ا  ْْ ًََدٌم َقبلُ َلَّ 
ٌاب  ِ َقبَا ِإْى َكبَى ُهْ ِع َا اَّللَّ ْْ َُ َ ب َزُظ ًََداَهُز
ِإْى َكبَى ُهْعِيئاب  َّ َى  َْشَداٌد  ْْ ًََدٌم  َْى ََل َ ُك

ًَْص ٌ  َى  ْْ  ًََدٌم  َْى ََل َ ُك

 

”Tidaklah seorang meninggal dunia, 

kecuali ia akan menyesal.” Para sahabat 

bertanya, “Apa yang ia sesalkan, wahai 

Rasulullah?” Rasulullah a bersabda, 

“Apabila ia adalah (seorang yang) baik, 

maka ia menyesal mengapa tidak 

menambah (kebaikannya). Dan apabila ia 

adalah (seorang yang) jelek, maka ia 

menyesal mengapa ia tidak (bertaubat 

sebelum waktu) sakaratul maut (datang).”
13

 

 

                                                 
13

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2403. 
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Melakukan ibadah di waktu muda 

lebih mudah dan lebih ringan. Sehingga 

dengan menyibukkan diri dengan ibadah 

dan amal kebaikan akan lebih bermanfaat 

bagi seorang pemuda muslim untuk 

kehidupannya di akhirat. Dan seorang yang 

menyibukkan dirinya dengan kebaikan, 

maka ia tidak akan mempunyai waktu 

untuk melakukan keburukan. Dengan 

demikian, hari-harinya akan terisi dengan 

hal-hal kebaikan. Imam Asy-Syafi‟i 5 

pernah berkata; 

 

ًَْ ُعَك  ب ِإىْ  َّ َِ ِإَلَّ  ِثبْلَ  ِّصِ   َْشَغْلَز َّ 
 ِثبْلَجبِطلِ  اْشَزَغْلَزَك 

 

“Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-

hal yang baik (haq), pasti engkau akan 

tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia 

(batil).”  
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3. Mejauhi Berbagai Macam Syubhat 

dan Syahwat 

Hati manusia itu lemah, sedangkan 

syubhat menyambar-nyambar. 

Sebagaimana perkataan Imam Adz-Dzahabi 

5, menukil perkataan imam-imam salaf; 

 

َُ َ َطبَفخٌ  ْج ال َّ َّ ُة َضِعْيَ ٌخ  ْْ  اَْلُقُل

 

“Hati itu lemah dan syubhat itu 

menyambar-nyambar.”
14

 

 

Dan tidak ada musibah yang lebih 

besar, dibandingkan dengan musibah 

syubhat yang menimpa agama seorang 

pemuda. Syuraih 5 pernah berkata; 

“Sesungguhnya aku tertimpa musibah, 

sehingga aku bersyukur kepada Allah q 

empat kali; aku bersyukur karena musibah 

yang lebih besar tidak menimpaku, aku 

                                                 
14

 Siyar A’lamin Nubala’, 7/261. 
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bersyukur kepada Allah q karena aku 

masih diberikan kesabaran untuk 

menghadapinya, aku bersyukur karena 

Allah q masih memberiku taufiq untuk 

mengucapkan istirja’ karena aku 

mengharapkan pahala, dan aku bersyukur 

kepada karena musibah tersebut bukan pada 

agamaku.”
15

 

 

Sehingga barangsiapa yang 

menjauhkan diri dari syubhat, maka ia telah 

menyelamatkan agamanya. Diriwayatkan 

dari Abu „Abdillah Nu‟man bin Basyir y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َِ ٌِ بِد َفَقْد اْظَزْجَس َ ِلِدْ  َِ ُج  َفَوِي ارََّقى  ال ُّ

“Barangsiapa menjaga diri dari yang 

syubhat, maka berarti ia telah 

menyelamatkan agamanya.”
16

 

                                                 
15

 Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. 
16

 HR. Bukhari Juz 1 : 52 dan Muslim Juz 3 : 1599. 
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Demikian pula dengan menjauhi 

berbagai macam hal-hal yang merangsang 

syahwat akan menjadikan hati bersih. Dan 

ketika syahwat diperturutkan, maka banyak 

waktu yang akan terbuang dengan kesia-

siaan. 

 

 

4. Menjauhi Pergaulan yang Buruk 

Masa muda adalah masa pencarian 

jati diri. Sehingga seorang pemuda akan 

mudah terpengaruh terhadap figur yang 

dikaguminya. Jika orang yang dikagumi 

tersebut adalah orang yang buruk, maka 

pelan-pelan ia pun akan meniru 

keburukannya. Sehingga seorang pemuda 

harus menjauhi pergaulan dengan teman-

teman yang buruk. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 
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ٌْظُْس  ََحُدُكْن  َِ َفْلَي اَْلَوْسُا َعَلى ِدْ ِي َ ِلْيِل
 .َهْي  َُ بِلُل 

“Seorang sesuai dengan agama temanya, 

maka hendaklah kalian melihat siapa 

temannya.”
17

 

 

Berkata Al-Fudhail bin „Iyadh 5; 

“Janganlah engkau bergaul kecuali dengan 

seseorang yang berakhlak mulia. Karena 

sesungguhnya akhlak yang mulia tidaklah 

mendatangkan sesuatu selain kebaikan. Dan 

janganlah bergaul dengan seorang yang 

berakhlak buruk, karena buruknya akhlak 

tidaklah mendatang sesuatu selain 

keburukan.”
18

 

 

                                                 
17

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

4833. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 927. 
18

 Syu’abul Iman, 6/87044. 
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Dan setiap teman akan menjadi 

musuh pada Hari Kiamat, kecuali teman 

yang bertaqwa. Allah q berfirman; 

ٌّّ ِإَلَّ  ْن ِلَجْع ٍة َعُد ُِ َهِئرٍة َثْعُ  ْْ ُا َ  اَْاَِ ًلَّ
 .اْلُوزَِّقْييَ 

“Teman-teman akrab pada Hari (Kiamat) 

sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang 

bertaqwa.”
19

 

 

5. Senantiasa Berdoa Kepada Allah q 

Karena hati manusia berada di antara 

Jari-jemari Allah q, maka Allahlah yang 

mampu memberikan hidayah kepada hati 

tersebut agar tetap berada di atas kebenaran 

dan kebaikan, atau  memalingkanya kepada 

kesesatan –wal’iyadzubillah.- sebagaimana 

                                                 
19

 QS Az Zukhruf : 67. 
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diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud 

p, ia berkata, bahwa  Rasulullah a, 

bersabda; 

 

 َْ ٍُ ِإىَّ  ََحَدُكْن  َف ََ َغْيُس ِ الَِّرْ  ََل ِإَل اَّللَّ
ُى  ْْ ِل اْلَ ٌَِّخ َحزَّى َهب َ ُك ُْ َلَيْعَوُل ِثَعَوِل  َ

َِ اْلِكَزبُة  ب ِإَلَّ ِذَزاٌ  َفَيْعِجُ  َعَلْي َِ ٌَ َثْي َّ  َُ ٌَ َثْي
ِإىَّ  َّ ب،  َِ ِل الٌَّبِز َفَيْدُ ُل ُْ َفَيْعَوُل ِثَعَوِل  َ

ِل الٌَّبِز َحزَّى َهب  ُْ  ََحَدُكْن َلَيْعَوُل ِثَعَوِل  َ
 َِ ب ِإَلَّ ِذَزاٌ  َفَيْعِجُ  َعَلْي َِ ٌَ َثْي َّ  َُ ٌَ ُى َثْي ْْ َ ُك

ِل  اْلَ ٌَِّخ  ُْ اْلِكَزبُة َفَيْعَوُل ِثَعَوِل  َ
ب َِ  َفَيْدُ ُل
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“Demi Allah, yang tidak ada Sesembahan 

selain-Nya. Sesungguhnya ada seseorang di 

antara kalian yang mengerjakan amalan 

ahli Surga hingga tidak ada jarak antara 

dirinya dengan Surga kecuali sehasta 

(saja). Kemudian kitab (takdir) 

mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan 

ahli Neraka dan ia masuk ke dalam 

(Neraka). Dan sesungguhnya ada di antara 

kalian yang mengerjakan amalan ahli 

Neraka sehingga tidak ada jarak antara 

dirinya dengan Neraka kecuali sehasta 

(saja). Kemudian kitab (takdir) 

mendahuluinya, lalu ia melakukan amalan 

ahli Surga dan ia masuk ke dalam 

(Surga).”
20

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 HR. Bukhari Juz 3 : 3154 dan Muslim Juz 4 : 

2643. 
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Oleh karena itu seorang pemuda 

muslim perlu memperbanyak doa –

khususnya pada waktu-waktu yang 

mustajab,- memohon agar hatinya 

diarahkan kepada kebenaran dan ketaatan. 

Di antara doanya adalah : 

 

ْت  َُ َّ ٌَب  َدْ َز َُ ٌَب َثْعَد ِإْذ  َث ْْ ٌَب ََل رُِصْا ُقُل َزثَّ
بُة  َُّ َْ َذ اْل ًْ َك َزْحَوخا ِإًََّك  َ ًْ ٌَب ِهْي َلُد  .َل

 

“(Wahai) Rabb kami, janganlah Engkau 

jadikan hati kami condong kepada 

kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk 

kepada kami. Dan karuniakanlah kepada 

kami rahmat dari sisi-Mu, karena 

sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi 

(karunia).”
21

 

 

 

                                                 
21

 QS. Ali „Imran : 8. 
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Atau membaca; 

 

َك  ٌِ ْذ َقْلِجْي َعَلى ِدْ  ِة َثجِّصِ ْْ  .َ ب ُهَقلِّصَِت اْلُقُل
 

“Wahai Pembolak-balik hati, tetapkanlah 

hatiku pada agama-Mu.”
22

 

 

 

Atau membaca; 

 

ٌَب  َث ْْ ْف ُقُل ِة َصسِّصِ ْْ َف اْلُقُل نَّ ُهَلسِّصِ ُِ اَللَّ
 .َعَلى َطبَعِزَك 

 

“Ya Allah, yang memalingkan hati, 

palingkanlah hati kami kepada ketaatan 

(kepada)-Mu.”
23

 

                                                 
22

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2140. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

4801. 
23

 HR. Muslim Juz 4 : 2654. 
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Dan seorang pemuda hendaknya 

senantiasa merasa takut kepada Allah q 

dan tidak boleh merasa aman dari tergeincir 

kepada kesesatan. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

ُ َرَعبَلى َّ َجًَلِلْي ََل :  َقبَا اَّللَّ ِرْي  َّ ِعصَّ
 َّ ٌَْيِي  َْ   َْجَوُ  ِلَعْجِدْ   َِه ُُ َفْيِي ِإْى  ْْ ََل َ 

َم  َْجَوُ  ِعَجبِدْ   ْْ  َ َُ َيب  ََ ْ ُز ًْ ْي ِفي الدُّ ٌِ ٌَ  َِه
َم  ْْ  َ َُ ُز ٌْ َيب  َِه ًْ ْي ِفي الدُّ ٌِ َْ َ بَف ُُ َّ ِإْى 

 . َْجَوُ  ِعَجبِدْ  

 

“Allah q berfirman, “Demi Kemuliaan dan 

Keagungan-Ku, Aku tidak mengumpulkan 

pada diri hamba-Ku dua rasa aman dan 

dua rasa takut. Jika ia merasa aman dari-

Ku ketika di dunia, maka Aku akan 

membuatnya takut pada hari 
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dikumpulkannya semua hamba-hamba-Ku 

(yaitu, Hari Kiamat). Jika ia merasa takut 

kepada-Ku ketika di dunia, maka Aku akan 

membuatnya aman pada hari 

dikumpulkannya semua hamba-hamba-Ku 

(yaitu, Hari Kiamat).”
24

 

 

Akhirnya kita memohon kepada Allah 

q agar diberikan bimbingan di atas jalan 

yang lurus. Dan kita juga memohon kepada 

Allah q agar diberikan khusnul khatimah.  

 

 َِ َّ َعَلى اَِل دٍة  ٌَب ُهَ وَّ ًَِجيِّصِ ُ َعَلى  َّ َصلَّى اَّللَّ
َّ َظلََّن،  َِ ًَب اَِى  َّ َصْ ِج ا َْ َّ اَِ ُس َدْع

ِ َزةِّصِ اْلَعَلِوْييَ  . اْلَ ْوُد َّلِلَّ
 

 

***** 

                                                 
24

 HR. Ibnu Hibban. Hadits ini dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 4332. 
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