
ِمِ يِ حِ الرِ ِنِ حِ الرِ ِاللِ ِمِ سِ بِ 
 اللُُّجْوُء ِإَلى اهلِل تَ َعالى

KEMBALI KEPADA ALLAH TA’ALA 

ِاىل:عِ ت ِ ِاللِهِالِ قِ 
ِ ِاْل  ر ض  ن  ه ا)ي  ع ل مهِم اِي ل جهِِف  ِالس م اء ِو م اِي  ع رهجهِف ي  ه اِو م اَِي  رهجهِم  ِم ن  ي مهِِو م اِي  ن ز له ِالر ح  و ههو 

ِ(ال غ فهو رِه
“Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari padanya, apa yang 
turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang lagi Maha 
Pengampun”(QS Saba’:2) 
 
WHO yang mengumumkan secara resmi bahwa Virus Covied-19 (Corona) adalah wabah yang 
menular yang bersifat internasional pada tanggal 11 Maret 2020, sudah tentu tidak terjadi di 
luar pengetahuan Allah Swt karena Dia adalah Yang mengaturnya dan menurunkannya, kapan 
turun dari langit dan masuk di bumi, dan kapan keluar dari bumi, naik lagi ke langit untuk 
berakhir.  
Turunnya wabah ini adalah bahagian dari kasih sayang Allah Swt bagi yang mengerti di balik 
wabah ini ada hikmah apa yang luar biasa, dan juga merupakan pengampunan Allah bagi yang 
mengimani bahwa wabah ini adalah bagian dari Qodlo’ & QodarNya yang harus disikapi dengan 
SABAR (al Baqarah 155-157) & TAWAKKAL (at Taubah:51) bukan dengan KEPANIKAN yang 
berlebihan karena takut dampaknya yang itupun baru sedikit: SYAIIN (kata Allah) daripada 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta&jiwa, justru tidak takut Allah yang mengatur dan 
menurunkannya karena dosa kesalahan manusia, dengan kembali kepadaNya 
bersitighfar&bertaubat.  
Seiring dengan era zaman manusia melupakan peringatan untuk mereka (QS al An’am ayat 44)  
pengamat situasi dari tinjauan keimanan&ketauhidan menyimpulkan: 10% saja yang masih 
takut kepada Allah, 90% takut Corona, atau kalau dinaikkan prosentasenya bisa menjadi 20% 
saja yang masih takut kepada Allah, 80% takut Coronanya. Sangat berat dinaikkan 
prosentasenya menjadi 40% yang masih takut kepada Allah dan 60% takut pada Coronanya, 
yang menunjukkan pergeseran nilai keimanan yang cukup memprihatinkan keselamatan 
seseorang dalam agama&akhiratnya. 
Seorang muslim dalam menyikapi ujian apapun mesti memahami makna kalimat ini 

ِ و َل  ِم ل ج أِ  ِإ ل ي هِ َل  ِم ن ج ىِم ن ِالل ِإ َل 
Tidak ada tempat berlindung dan tempat mencari keselamatan dari ujian Allah kecuali kembali 
kepadaNya 
 



Berarti kelulusan anda dari ujian Allah adalah kembali kepada seberapa tingkatan keimanan 
anda, dan tanda keimanan anda adalah ketenangan hati anda dalam menghadapinya dengan 
mengembalikan kepada Allah Swt.  
Allah berfirman: 

ت  ن هو نِ  ِي هف  ِي  قهو لهو آِء ام ن اِو ههم َِل  ِي هت  ر كهو اِأ ن  ِأ ن  ِالن اسه ب  ِأ ح س 
“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: Kami telah 
beriman, sedang mereka tidak diuji?!”(QS al Ankabut:2) 
 
Dikatakan dalam untaian Hikmah: 

ي ا ِال ب َل  د افه ِال ب  ر اي اِأ ه 
Makhluk (manusia) adalah sasaran sekian banyak ujian 
 

ار ِ ِهذ ه ِالد  ِِف  ِم اِدهم ت  ارِ َل  د  ِوهق هو ع ِاْل  ك  ت  غ ر ب  ِت س 
Selama anda di dunia ini jangan merasa heran akan terjadinya kekalutan-kekalutan 
 
Berkata Imam Ahmad bin Hambal: 

ِاْل  ن ة ِار َت  تِ  ِِف  ِق د م ك  ِإ ذ اِو ض ع ت 
Jika kamu telah meletakkan telapak kakimu di surga maka barulah kamu berehat 
 

Karena itu kembali kepada Allah ( ِاللجوءِإىلِالل ) dalam menyikapi ujian seperti ini seharusnya 

diprioritaskan dengan banyak berdzikir kepada Allah yang membuahkan ketenangan hati 
karena memberikan dampak positif terkait dengan mendidik akhlak, melunakkan watak yang 
keras dan memperbaiki keadaan seperti yang dikatakan oleh Abuya Assayyid Muhammad Alawi 
al Maliki dalam kitabnya Syaraf al Ummah al Muhammadiyyah 
Juga dengan berdo’a dan memohon penjagaan dari Allah sebagai konsekwensi keimanan 
terhadap Qodlo’ Qodarnya Allah (baik&buruknya). 
Allah berfirman: 

ِإ ذ اِد ع اهِه ِال مهض ط ر  ُِيه ي به ِالسُّو ءِ ِأ م ن  فه ِو ي ك ش 
“Atau siapakah yang memperkenankan (do’a) orang yang dalam keadaan kesakitan apabila ia 
berdo’a kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan”(QS an Naml:62) 
 
Rasulullah Saw bersabda: 

ي ب ةِ  ِمهص  ل م ِِم اِم ن  ِال مهس  ي به ِك فِ تهص  ب  ه اِع ن هِهإ َل  ِاللِه ِالش و ك ة ِي ش اكهه اِر  )رواهِأحدِوالبخاريِِح َّت 
ِِفِاْلامعِالصغري(8112ِمسلمِرقمِ



“Tiada suatu musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah menghapus dosanya sebab 
musibah itu, sampai sebuah duri yang mengenainya”(HR Ahmad, Bukhari&Muslim [no:8112 di 
al Jami’ as Shaghir]) 

 

رِيْ َعِة َعْن هِذِه اْلَجاِئَحةِ   َمْوِقُف الشَّ
PANDANGAN SYARIAT ISLAM TERHADAP WABAH INI 

 
Hal yang dimaklumi bahwa SYARIAT ISLAM&HUKUM-HUKUMNYA mempunyai KEISTIMEWAAN 
dengan CIRI-CIRINYA, di antaranya: 

1. MENGHILANGKAN HAL YANG BERSIFAT MEMBEBANI [  ِر ف عهِاْل  ر ج ] 

2. TIDAK MEREPOTKAN [ ةِه  [ الس م اح 
3. MEMBERIKAN KEMUDAHAN [ رِه ي    [ الت  ي س 
4. MENOLAK HAL YANG BERSIFAT MEMBERATKAN [ ِد ف عهِال م ش ق ة ] 

5. RINGAN DALAM MEMBERIKAN BEBAN [ الت ك ال ي فِ ق ل ةهِ ] 

DARI CIRI-CIRI TERSEBUT BANYAK KAIDAH-KAIDAH YANG BERLAKU DALAM DISIPLIN ILMU 
USHUL FIQIH YANG MENJADI LANDASAN HUKUM, SEPERTI CONTOH TERSEBUT DI BAWAH INI: 

ي  رِ  -1 ِالت  ي س   ال م ش ق ةهَِت  ل به

Kondisi berat bisa menarik pada kemudahan 

ِات س عِ  -2 ِاْل  م ره  إ ذ اِض اق 

Jika urusan sempit maka menjadi luas 

ِال ع ز ْي  ةِ  -3 ِم ن  ِأ و ىل  ذهِب الرُّخ ص   اْل  خ 

Mengambil (menjalani) keringanan-keringanan lebih utama daripada hal (semestinya) 
yang diwajibkan 

ر ارِ  -4 ِض  ِو َل  ِض ر ر   َل 

Jangan pernah memulai menimpakan bahaya, dan jangan pula membalas menimpakan 
bahaya 

ِع ل ىِالر ع ي ة ِم ن هو ٌطِب ال م ص ل ح ةِ  -5  الت ص رُّفه

Kebijakan (pimpinan) untuk rakyat terbatasi hanya pada kebaikan (untuk mereka) 

ِِف ِ -6 ي ي دهِال مهب اح  ِت  ق  ه ِمهر اع اًةِل ل م ص ل ح ة ِال ع ام ةِ ل ْل  م ام  ت ص اص   ِحهدهو د ِاخ 

Demi menjaga kebaikan bersama (kepentingan umum) maka bagi imam (pimpinan) 
diperbolehkan membatasi hal yang mubah sesuai batas-batas hak prerogatifnya 



 
Sementara menjaga keselamatan JIWA adalah termasuk tujuan terlaksananya Syariat 
ISLAM yang mendasar, di samping menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, 
dan menjaga harta.  
Akhirnya semua pihak yang terkait harus ikut bersama menangani keselamatan jiwa dari 
wabah ini, baik dari pihak kesehatan INTERNASIONAL, dari pihak pemerintah, dari pihak 
masyarakat dan dari pasien sendiri, seiring dengan menjalankan aturan syara’: 
 

1. ِ ُيه بُّ ن هو اِإ ن ِاللِ  س  لهك ة ِو أ ح  ِالت  ه  ِت هل قهو اِب أ ي د ي كهم ِإ ىل  ن ْي  []و َل  س   ال مهح 

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat 
baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”(QS al 
Baqarah:195) 

ي مًِ .2 ت هلهو اِأ ن  فهس كهم ِإ ن ِالل ِك ان ِب كهم ِر ح  ِت  ق   ا[]و َل 

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”(QS an Nisa’:29) 
 

3. ِ ِو أ ن  تهم ِف ي  ه اِف َل  خهلهو ه اِو إ ذ اِو ق ع ِب أ ر ض  ِت د  ِف َل  ِب أ ر ض  حديثِ:ِ]إ ذ اَِس  ع تهم ِب الط اعهو ن 
ن  ه ا[  َت  رهجهو اِم 

“Apabila kalian mendengar ada tha’un di suatu negeri maka jangan masuk ke 
dalamnya. Dan jika tha’un terjadi di suatu negeri sementara kalian ada di situ maka 
jangan keluar darinya”(HR Bukhari) 

[ِرواهِأبوِداودِوِابنِماجة. .4 ر ار  ِض  ِو َل  ِض ر ر   حديث:ِ]َل 

“Jangan pernah memulai menimpakan bahaya, dan jangan pula membalas 
menimpakan bahaya”(HR Abu Daud-Ibnu Majah) 
 
Dalam perjalanan operasionalnya berlakulah ISTILAH-ISTILAH baru seperti OTG (orang 
tanpa gejala, ODP (orang dalam pantauan,, PDP (pasien dalam pengamatan), APD (alat 
pelindung diri), isolasi mandiri (di rumah saja), Phisycal Distancing, Social Distancing, 
Lock down, PSBB (pembatasan sosiap bersekala besar), wajib menjaga imunitas, wajib 
pakai masker, wajib cuci tangan dan lain sebagainya. 
Semua itu tidak bertentangan dengan Aqidah seorang muslim yang mengajarkan bahwa 
sakit dan kesembuhan adalah di tangan Allah, karena menjaga kesehatan&berobat 
adalah mengambil sebab keselamatan jiwa yang dititipkan oleh di alam ini, dan ISLAM 
melarang putus asa dari rahmat Allah, justru seyogyanya seseorang selalu berharap 
dalam keadaan selalu sehat wal afiyat. Itulah ke-fleksibel-an islam seiring dengan fitrah 
kehidupan manusia ketika menghadapi hal-hal yang memberatkan dirinya dan seberat 
apapun yang dihadapinya pasti ada jalan keluarnya. Sedangkan kelulusan dari ujian 
adalah karena keteguhan dalam keimanan&ketauhidan. Allah berfirman: 
 



نٌِ ُِمه س  ه ههِلل ِو ههو  ل م ِو ج  ِأ س  ِأ ح س نهِد ي  ًناِِّمم ن  ِو م ن 
“Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang tulus menyerahkan 
dirinya kepada Allah (ketika diuji) sedang dia pun tetap selalu dalam berbuat 
kebaikan”(QS al Baqarah:125) 
 
Dan termasuk selalu berbuat kebaikan adalah; mengagungkan Syiar-Syiar Allah. Allah 
berfirman: 

ِت  ق و ىِال قهلهو بِ  ِالل ِف إ ن  ه اِم ن  ِي هع ظمم ِش ع ائ ر  ِو م ن  ِذل ك 
“Demikian (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka 
sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati”(QS al Hajj:32) 
 
Kalau ada fenomena yang terjadi di luar garis ketentuan ini sebagai petunjuk al Qur’an, 
maka perlu kita waspadai ada apa di balik ini? Ketika kita bisa mengambil pelajaran dari 
wabah Corona, wabah yang tidak kelihatan tetapi cukup menjadi kenyataan, tidak 
mustahil ada GTM (gerakan tutup mulut, di bawah tanah) yang punya peran nyata 

berhasil menutup syiar-syiar ISLAM, ِ ِو ال ع ي اذهِب الل  

ِاْل ِ  ي  ت  و َّل  ِم ي ع ِب ر ع اي ت ه==و اللِه


