
Ya Alloh, karuniakan kebaikan bagi hamba dalam beragama, yang 
merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakan kebaikan di 
dunia, yang merupakan tempat hamba menjalani hidup. Karuniakan 

kebaikan akhirat bagi hamba, yang merupakan tempat hamba 
kembali. Jadikan kehidupan hamba senantiasa lebih baik. Jadikan 

kematian hamba sebagai kebebasan dari segala keburukan. 

 

Ya Alloh, jadikan umur terbaik hamba di penghujungnya, jadikan 
amal terbaik di penutupnya, jadikan hari-hari terbaik saat hamba 

bertemu dengan-Mu. 

 

Ya Alloh, Hamba memohon kepada-Mu, kehidupan yang jembar, 
kematian yang normal, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan 

dan terhindar dari prahara. 

 

Ya Alloh, hamba memohon kepada-Mu permintaan terbaik, doa 
terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, kehidupan terbaik, kematian 

terbaik. Kuatkanlah hamba, beratkanlah timbagan kebajikan, 
realisasikan keimanan hamba, tinggikan derajat hamba, terima sholat 

hamba, ampuni dosa-dosa hamba, dan hamba memohon surga yang 
tertinggi. 

 

Ya Alloh, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa, melainkan Engkau 
ampuni. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar, 

tidak ada hutang kecuali Engkau penuhi, dan tidak ada satu 
kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi, Wahai Tuhan 

Semesta Alam. 

 

 

 



“Kombinasi keyakinan dan penyerahan diri kepada Allah adalah obat mujarab 
dari putus asa. Tidak mungkin, orang yang yakin dan tawakal akan putus asa.” 

“Percaya diri bukan sekedar dianggap hebat, namun memang sudah hebat 
sejak lahir. Hanya saja persepsi diri kita yang menghalangi kehebatan kita 

masing-masing. Percaya diri bukan sekedar dianggap hebat, namun memang 
sudah hebat sejak lahir. Hanya saja persepsi diri kita yang menghalangi 

kehebatan kita masing-masing.” 

“Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 
waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 

manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu.” — Ibnu Umar, Putra Umar 
bin Khattab 

“Orang berpikiran besar, tidak akan terganggu atau terhentikan oleh masalah-
masalah kecil.” 

“Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, niscaya 
terputuslah rezeki daripadanya.” — (HR. Al-Hakim dan ad-Dailami) 

 


