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دُُ مح ََُُربُ ُلِلَّوَُُِاْلَح َهدُُ.ُالحَعاَلِميح َدهُُُاللُُُِإلَُّإَِلوَُُلَُُأَنُحَُوَأشح َهدَُُُلُو،َُشرِيحكَُُلََُُوحح ًداُأَنََُُّوَأشح َُعبحُدهُُُُُمَمَّ
ِبوُُِآِلوَُُِوَعَلىُاحأُلم يُ ُاَلنَِّبُ َُوَرُسوحِلَك،َُعبحِدكَُُُُمَمَّدٍَُُعَلىَُوبَارِكُحَُوَسل مُحَُصلُ ُاَللَُّهمَُّ.َُوَرُسوحلُوُُ َُوَصحح
َُ ِصيحُكمُحُالِل،ُِعَبادَُُفَ َياُبَ عحُد؛ُأَمَّا.َُأْجحَِعيح َوىُأُوح َُءاَمُنواُالَِّذيحنَُُيَاأَيُّهاَُ:ُتَ َعاَلُُاللُُُفَ َقالَُُالِل،ُبِتَ قح

ِلُموحنََُُوأَنُتمُحُِإلَََُّتُوحتُنََُُّولَُُتُ َقاتِوَُُِحقَُُّاللَُُات َُّقوا ُمُّسح
Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Dengan 

menyelaraskan pemikiran, perasaan dan tingkah laku kita dengan ketentuan-

ketentuan Allah SWT. 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Abu ‘Umâmah meriwayatkan bahwa suatu ketika tali sandal Rasulullah putus, 
maka Rasulullah berkata: 

ُراِجُعونَُُإِلَيحوَُُِوإِنَّاُلِلَّوُُِإِنَّا
Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali 

Maka para sahabat bertanya:  

ُاللَِّو؟َُرُسولَُُيَاُأَُمِصيَبةٌُ
Apakah (putusnya tali sandal) merupakan musibah wahai Rasulullah? 

Maka beliau menjawab: 

رَُه،ُِمَّاُالحُمؤحِمنََُُأَصابََُُما   ُمِصيَبةٌُُفَ ُهوََُُيكح

Apa saja yang menimpa mukmin, yang tidak disenangi, adalah musibah. (HR. At 
Thabrâny, dalam al Kabir) 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Riwayat tersebut memberikan pelajaran pada kita, bahwa hal sekecil apapun 
hendaknya menyadarkan kita, bahwa kita adalah milik Allah, dan kepada-Nya 
akan dikembalikan. 

Menurut Imam Al Qurthuby (w. 671H), makna perkataan innâ lillâhi  adalah 
tawhîd[un] wa iqrârun bil ‘ubudiyyati wal mulk, pengesaan dan pengakuan akan 

penghambaan (kepada Allah) dan kekuasaan Allah. Sedangkan ucapan wainnâ 
ilayhi râji’ûn maknanya adalah 

 .لَهٌٌُهُىٌٌََكَماٌإِلَيْهٌٌُِكلِّهٌٌِاْْلَْمرٌٌُِرُجىعٌٌَأَنٌ ٌَواْليَقِيهٌٌُقُبُىِروَا،ٌِمهٌٌَْواْلبَْعثٌٌِأَْوفُِسىَاٌَعلَىٌبِالْهَْلِك،ٌإِْقَرارٌ 

Pengakuan akan terjadinya kebinasaan atas diri kita, dan adanya kebangkitan 
dari kubur kita, dan yaqin bahwa kembalinya segala urusan adalah kepada-Nya, 
sebagaimana dirinya adalah milik-Nya.  1  

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Orang yang sadar bahwa dirinya adalah milik Allah, sadar bahwa dirinya akan 
binasa, sadar bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah, sadar bahwa  
kembalinya segala urusan adalah kepada-Nya, sadar bahwa dia kelak akan 
dimintai pertanggungjawaban, akan diadili apakah perbuatannya melanggar 
syari’at-Nya ataukah tidak, bukan diadili apakah melanggar KUHP atau tidak, 
bahkan pembuat undang-undang pun akan diadili apakah perbuatannya sesuai 
dengan syari’at-Nya, bukan dengan undang-undang yang mereka buat, orang 
yang menyadari semua itu tentu akan berupaya sekuat tenaga untuk menjalankan 
semua ketentuan dari pemilik dia, akan mengisi hidupnya untuk berjuang agar 
dirinya bisa hidup dalam naungan syari’ah-Nya. 

Ma’âsyirol muslimîn rahimakumullâh 

Begitu pula orang yang yakin bahwa kembalinya segala urusan adalah kepada-
Nya, dia tidak akan banyak mencari alasan untuk mengabaikan apalagi 
mengingkari syari’ah-Nya, tidak akan mengatakan “syari’ah Islam tidak bisa 
diterapkan di sini, ini kan Indonesia, bukan negara Islam” karena dia yakin bahwa 
sebagaimana dirinya, Indonesia inipun milik Allah swt, begitu pula bumi, langit 
dan segala isinya, tidak ada tempat lagi untuk menolak aturan-aturan-Nya. 

دُُ مح َرحضُُِِفَُُوَماُالسََّماَواتُُِِفَُُماَُلوُُُالَِّذيُلِلَّوُُِاْلَح َمحدَُُُوَلوُُُاألح ِخرَةُُِِفُُاْلح ِكيمَُُُوُىوَُُاْلح َِبيُُُاْلَح ُاْلح
Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 

bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha 

Mengetahui.(QS. Saba [34]:1) 

Kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan 

kemua amal perbuatan kita di hadapan pengadilan Allah. Saat itu, mulut kita 

dikunci, tangan dan kaki kita yang akan berbicara dan memberikan kesaksian di 

hadapan Allah. 

                                                        
1 Tafsir al Qurthuby, 2/175.  



َهدُُُأَيحِديِهمُحَُوُتَكل ُمَناُأَف حوَاِىِهمُحَُعَلىََُنحِتمُُُالحيَ وحمَُ ِسُبونََُُكانُواُِبَاُأَرحُجُلُهمُحَُوَتشح  َيكح

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan 

mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu 

mereka usahakan. (QS. Yâsîn: 65) 

Itulah pengadilan yang paling adil. Pada saat itu hanya hukum Allah yang akan 

dijadikan timbangan. Syari’ah-Nya lah yang dijadikan penentu apakah kita 

termasuk golongan yang selamat ataukah golongan yang merugi. Seorang bupati, 

walikota, gurbernur tidak diadali berdasarkan Peraturan Daerah. Seorang 

presiden tidak diadili dengan UUD atau UU. Seorang hakim dan Jaksa tidak diadili 

dengan KUHP. Bahkan anggota dewan yang biasa membuat UU dan beragam 

Perda saat itu tidak dihisab dengan aturan yang ia buat sendiri. 

Pantaskah mengaku beriman, berulangkali mengucapkan innâ lillâhi wainnâ ilayhi 

râji’ûn namun menolak hukum Allah swt? 

ُيَ َتَحاَكُمواُأَنُحُيُرِيُدونَُُقَ بحِلكَُُِمنُحُأُنزلََُُوَماُِإَليحكَُُأُنزلَُُِبَاُآَمُنواُأَن َُّهمُحُيَ زحُعُمونَُُالَِّذينَُُِإَلُُتَ رََُُألَُح
ُفُرواُأَنُحُأُِمُرواَُوَقدُحُالطَّاُغوتُُِِإَلُ  بَِعيًداَُضاللُُيِضلَُّهمُحُأَنُحُالشَّيحطَانَُُُويُرِيدُُُِبوَُُِيكح

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah 

beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang 

diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak berhakim kepada thaghut (orang 

yang menetapkan hukum menurut hawa nafsu, bukan dengan wahyu),, padahal 

mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud 

menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya (QS. An Nisa: 60) 

Semoga Allah memudahkan kita dalam menghadapi pengadilan tersebut, 

memudahkan kita mentaatinya dalam semua kondisi. 

 

ُ ُتُ رحََحُوَن َُلَعلَُّكمح َُوأَنحِصُتوا َُلُو َتِمُعوا ُفَاسح ُالحُقرحآُن ُقُرَِئ ُباللُمنُالشيطانُُ–َوِإَذا اعوذ
َهدُُُأَيحِديِهمُحَُوُتَكل ُمَناُأَف حَواِىِهمُحَُعَلىََُنحِتمُُُالحيَ وحمَُُ–ُالرجيم َُكانُواُِبَاُأَرحُجُلُهمُحَُوَتشح

ِسُبونَُ  َيكح

َُونَ فَُ ُالحَعِظيم، ُالحُقرحاَِن ُِف ُالُلُِلَُوَلُكمح ِرُبَاَرَك ُالذ كح ُالَيَاِتَُو ُِمَن ُِفيحِو ُِبَا َُواِيَّاُكمح َعِِن
تَ غحِفرُُ َُوَاسح َُىَذا ُقَ وحِل ُاَقُ وحُل ُُاْلحِكيحم ُالحَعِظيمح ِلِمَيُُ–الَل ُالحُمسح َُوِلَسائِِر َُوَلُكمح ِل

ُىوَُ تَ غحِفُروُهُاِنَّوُُ ُالحَغُفوحُرُالرَِّحيمُُِفَاسح
 


