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Pasal 

Hakekat Keimanan dan Hukum Pelaku Dosa Besar 

 

35. Di antara landasan Ahlussunnah wal Jama' ah adalah bahwasanya agama dan iman 

adalah ucapan dan perbuatan. Yaitu ucapan hati dan lisan, dan perbuatan hati, lisan, dan 

anggota badan Dan bahwasanya keimanan bisa bertambah karena ketaatan, dan bisa 

berkurang karena maksiat. 

 

Bersamaan ini, mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin karena semata perbuatan maksiat 

dan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Khawarij. Bahkan persaudaraan 

seiman tetap berlaku pada pelaku maksiat, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat 

qishash: 

                         

“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang 

memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,’ (QS. Al-Baqarah : 178)  

 

Dan firman Allah : 

                                    

                                          

                                   

        

“ Dan kalau ada dua golongan dari orang - orang yang beriman itu berperang maka 

damaikanlah antara keduanya. Tapi jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya 

terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga 

golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah 

Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya 

Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya 
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bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 9-10) 

 

36. Mereka tidak meniadakan secara total keislaman dari pelaku kefasikan yang berada di 

atas agama Islam, tidak pula menyatakan mereka kekal dalam an-naar sebagaimana 

yang dinyatakan oleh kalangan Mu'tazilah. 

 

Bahkan pelaku kemaksiatan masih masuk dalam lingkup nama keimanan, sebagaimana yang 

terdapat dalam firman-Nya :  

         

“(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman “ (QS. An- Nisa' : 92) 

 

Dan terkadang ia tidak dimasukkan dalam area keimanan yang mutlak (keimanan yang 

sempurna), sebagaimana dalam firman-Nya: 

                                 

‘Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah 

gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat - ayat-Nya bertambahlah iman mereka 

(karenanya), “ (QS. Al-Anfal: 2) 

 

Dan dalam sabda beliau : 

ُب  َْرشَ ُق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوَال  َْرسِ َني  ِ ُق الساِرُق  َْرسِ َْزِين َوُهَو ُمْؤِمٌن، َوال  َني  ِ َْزِين الزاِين  ُهبَا َوُهَو َال  َْرشَ َني  ِ الَْخْمَر 

بَْصاَرمهُْ  َْرفَُع الناُس الَْيِه ِفهيَا  ٍف  ُب َهنَْبًة َذاَت َرشَ َْهتِ َ ُهبَا َوُهَو ُمْؤِمنٌ  ُمْؤِمٌن، َوَال ي َْهتِ َ َني ي ِ 
 

“Tidaklah seorang yang berzina ketika ia berzina sebagai orang yang beriman, tidak pula 

seorang yang mencuri ketika ia mencuri sebagai orang yang beriman, tidaklah orang yang 

meminum khamer ketika meminumnya dalam keadaan sebagai orang yang beriman, dan 

tidaklah seorang yang merampas satu harta rampasan yang memiliki kemuliaan yang orang-

orang banyak mendongakkan pandangannya kepada barang yang dirampas itu, (tidaklah) 
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orang yang merampasnya ketika ia merampas dalam keadaan sebagai orang mukmin.” 

Bukhari-Muslim 

 

Dan kita katakan: pelaku di atas adalah orang yang beriman dengan keimanan yang telah 

berkurang, atau ia beriman sesuai kadar keimanannya dan sebagai orang fasik karena 

perbuatan dosanya. Sehingga tidak diberikan nama iman secara mutlak (sempurna) padanya, 

dan tidak pula dicabut darinya nama keimanan secara mutlak (menyeluruh / total).  

 

 

 

Pasal 

Kewajiban Kepada Para Shahabat Rasulullahdan Keutamaan-keutamaan Mereka 

 

37. Di antara dasar-dasar Ahlussunnah wal Jama'ah adalah selamatnya hati dan lisan 

mereka dalam menyikapi para shahabat Rasulullah, sebagaimana yang Allah terangkan 

sifat mereka dalam firman-Nya:  

                             

                           

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya 

Rabb kami, ampunilah kami dan saudara - saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari 

kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang 

yang beriman; Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha 

Penyayang." (QS. Al-Hasyr : 10)  

 

38. Dan menaati Nabi dalam sabda beliau: 

َال َتُسبُّوا َأْصَحاِيب فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدُه َلْو َأنَّ َأَحدَُكْم أَنْـَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما بـََلَغ ُمدَّ 
 َأَحِدِهْم َوال َنِصيَفهُ 

“ Jangan kalian mencela shahabat - shahabatku, maka demi Dzat Yang jiwaku ada di tangan-

Nya, seandainya ada salah seorang dari kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung 
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Uhud, maka tidak  akan bisa menyamai infak mereka yang sebanyak satu atau dan tidak pula 

setengah mud.” Bukhari-Muslim  

 

39. Mereka (Ahlussunnah wal Jama'ah) menerima semua yang Al-Kitab (Al-Qur'an), As- 

Sunnah, dan ijma' mendatangkannya berupa keutamaan dan tingkatan para shahabat. 

 

Mereka (Ahlussunnah) mendahulukan (melebihkan) para shahabat yang berinfak sebelum 

Fathu Makkah yaitu pada perdamaian Hudaibiyah dan berperang atas shahabat yang berinfak 

dan ikut berperang setelahnya.  

 

40. Dan mereka mendahulukan kalangan Muhajirin atas kalangan Anshar. 

 

Mereka beriman bahwasanya Allah telah berfirman kepada para shahabat yang mengikuti 

Perang Badar yang jumlah mereka adalah 300 lebih sekian belas orang :  

فـََقْد َغَفْرُت َلُكمْ . اْعَمُلوا َما ِشئـُْتم  

“Lakukanlah apa yang kalian maukan, maka sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian.” 

Bukhari-Muslim  

 

41. Dan mereka beriman bahwasanya semua shahabat yang ikut dalam baiat di bawah 

pohon (Ba'iatur Ridhwan) tidak akan masuk an-naar, sebagaimana diberitakan oleh 

Nabi, bahkan Allah telah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jumlah 

mereka lebih dari 1400 orang. 

 

42. Mereka (Ahlussunnah wal Jama'ah) mempersaksikan al-jannah (masuk surga) bagi 

orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah, seperti sepuluh shahabat (yang disebutkan 

dalam hadits     -pen), Tsabit bin Qais bin Syammas dan selain mereka dari kalangan 

shahabat. 

 

43. Mereka mengakui dan meyakini berita yang telah mutawatir dari Amirul mukminin 'Ali 

bin Abi Thalib dan selainnya, bahwa orang terbaik pada umat Islam setelah nabinya 

adalah Abu Bakar, kemudian 'Umar. Dan mereka menempatkan 'Utsman pada urutan 

ketiga, dan menempatkan 'Ali pada urutan keempat, semoga Allah senantiasa meridhai 
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mereka. Ini sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah riwayat; dan sebagaimana pula 

para shahabat bersepakat mendahulukan 'Utsman dalam pembaiatan (mengangkatnya 

sebagai khalifah). 

 

44. Dan sebagian Ahlussunnah dahulu berselisih pendapat tentang 'Utsman dan 'Ali setelah 

bersepakat atas pengutamaan Abu Bakar dan 'Umar, Yaitu mereka berselisih siapakah 

yang lebih utama antara keduanya (antara 'Utsman dan 'Ali ). Sehingga sebagian 

kalangan Ahlussunnah ada yang mendahulukan 'Utsman lalu diam, atau menempatkan 

'Ali pada urutan keempat. Ada kalangan yang mendahulukan 'Ali, dan sebagian 

kalangan yang lain ada yang diam (tawaqquf). 

 

Akan tetapi permasalahan Ahlussunnah menjadi tetap pada pendahuluan 'Utsman kemudian 

'Ali. Meskipun masalah 'Utsman dan 'Ali ini bukan termasuk permasalah ushul (dasar) yang 

mana pihak yang menyelisihi dinyatakan sesat karenanya menurut jumhur Ahlussunnah. 

 

Akan tetapi yang disesatkan (yaitu pihak yang menyelisihi atau bertentangan dengan 

Ahlussunnah    -pen) adalah dalam permasalahan khilafah. Yang demikian dikarenakan 

mereka (Ahlussunnah wal Jama'ah) mengimani bahwasanya khalifah setelah Rasulullah 

adalah Abu Bakar, 'Umar, kemudian 'Utsman, kemudian'Ali. Barangsiapa yang mencela 

khilafah salah seorang dari mereka maka orang itu lebih sesat daripada keledai piaraannya. 

  

45. Mereka (Ahlussunnah wal Jama'ah) mencintai keluarga Rasulullah dan loyal kepada 

mereka. Mereka menjaga wasiat Rasulullah tentang keluarganya, yaitu ketika beliau 

berkata di Ghadir Khum (jalan antara Makkah dan Madinah): 

 أُذَكِّرُُكُم َهللا ِيف أَْهِل بـَْيِيت 

“Aku peringatkan kalian dengan apa yang Allah perintahkan tentang keluargaku.” Muslim 

  

Dan beliau bersabda kepada pamannya yaitu 'Abbas tatkala 'Abbas mengadu kepada beliau 

bahwa sebagian orang-orang Quraisy merendahkan dan tidak senang terhadap Bani Hasyim. 
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Maka beliau bersabda: 

ِ َولَِقرَاَبِيت َوالَّ  ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه؛ الَ يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ حيُِبُّوُكْم؛   

 “Dan demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya tidaklah mereka beriman (sempurna 

keimanannya) sampai mereka mencintai kalian (Bani Hasyim) karena Allah dan karena 

kalian adalah karib kerabatku" HR. Ahmad (hadits ini didhaifkan As Syaikh Al-Albani dalam 

Dhaif Al Jami' no. 5033   -ed)  

 

46. Dan beliau bersabda:  

ًشا، َواْصطََفى ِإنَّ َهللا اْصطََفى َبِين ِإْمسَاِعيَل، َواْصطََفى ِمْن َبِين إْمسَاِعيَل ِكَنانََة، َواْصطََفى ِمْن ِكَنانََة قـَُريْ 
اْصطََفاِين ِمْن َبِين َهاِشمٍ ِمْن قـَُرْيٍش َبِين َهاِشٍم، وَ   

“Sesungguhnya Allah telah memilih bani Ismail, dan memilih Kinanah dari kalangan bani Ismail, 

memilih Quraisy dari Kinanah, memilih bani Hasyim dari kalangan Quraisy, dan Ia memilihku dari 

kalangan Bani Hasyim.” Muslim 

 

47. Mereka (Ahlussunnah) memberikan loyalitasnya kepada para isteri Rasulullah, yang mereka 

adalah ibunda - ibunda kaum mukminin. Mereka juga mengimani bahwa para isteri Nabi adalah 

isteri - isteri beliau ketika di akhirat, terlebih Khadijah yang menjadi ibu bagi mayoritas putra-

putri beliau, juga sebagai orang pertama yang beriman dan menolong urusan beliau. Dan 

Khadijah di sisi beliau memiliki kedudukan yang tinggi. 

 

Dan As-Shiddiqah putri Ash-Shiddiq, yang Nabi bersabda tentangnya:  

 َفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء َكَفْضِل الثَّرِيِد َعَلى َسائِِر الطََّعامِ 

“Keutamaan 'Aisyah atas para wanita adalah seperti kelebihan tsarid atas seluruh makanan.” 

Bukhari-Muslim  

 

48. Mereka berlepas diri dari metode Rafidhah yang membenci dan mencela para shahabat. 

Dan berlepas diri dari metode Nawashib yang mengganggu/menyakiti ahlul bait dengan 

ucapan dan perbuatan. 
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Mereka (Ahlussunnah) menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para shahabat. 

Mereka mengatakan: Riwayat-riwayat yang mengandung kejelekan mereka (para shahabat) 

di antaranya ada yang dusta, ada yang ditambah - tambah, ada yang dikurang-kurangi, dan 

ada yang dirubah dari kejadian yang sebenarnya.  

 

Sedangkan riwayat yang shahih (yang mengandung kejelekan para shahabat) maka mereka 

mendapatkan udzur, kalau bukan sebagai mujtahid yang benar maka sebagai mujtahid yang 

salah. 

 

49. Bersamaan dengan keyakinan di atas, mereka (Ahlussunnah) tidak meyakini bahwa 

setiap dari para shahabat adalah ma'shum (terjaga) dari dosa besar dan dosa kecil. 

Bahkan boleh terjadi pada mereka dosa-dosa secara global. Dan mereka memiliki 

amalan – amalan dan kelebihan-kelebihan yang telah terdahulu (yang tidak dimiliki 

oleh seorangpun) yang akan menjadi sebab pengampunan dosa yang muncul dari 

mereka apabila terjadi. Bahkan mereka mendapatkan pengampunan untuk kejelekan 

yang tidak akan diampuni bagi orang yang setelah mereka, karena mereka memiliki 

kebaikan yang akan menghapus kejelekan, yaitu suatu kelebihan yang tidak akan 

didapatkan oleh generasi setelahnya. 

 

Dan telah ditetapkan berdasar sabda Rasulullah bahwa mereka adalah generasi terbaik dan 

bahwasanya seukuran satu mud infak mereka lebih utama daripada emas seukuran gunung 

Uhud yang diinfakkan oleh generasi setelah mereka. 

 

50. Kemudian apabila dosa muncul dari salah seorang mereka, maka terkadang ia telah 

bertaubat, atau melakukan kebaikan yang akan menghapusnya, atau diampuni baginya 

karena keutamaan yang dilakukan dahulu (sebelumnya), atau karena syafa'at Nabi 

Muhammad yang mana mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan 

syafa'atnya, atau pula mendapatkan cobaan di dunia yang akan menjadi sebab 

dihapuskan darinya dosa itu. 

 

Apabila dalam permasalahan dosa yang benar-benar terjadi adalah demikian urusannya, lalu 

bagaimana halnya dengan perkara-perkara yang mereka berkedudukan sebagai mujtahid, 

apabila benar mendapatkan dua pahala, dan apabila salah (mendapatkan satu pahala), 

sedangkan kesalahan dalam ijtihad diampuni bagi mereka. 
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Kemudian kadar perbuatan dari mereka yang diingkari, jumlahnya sedikit dan diampuni 

ketika dihadapkan kepada keutamaan dan kebaikan mereka berupa iman kepada Allah dan 

Rasul-Nya, jihad di jalan Allah, hijrah, pembelaan, Ilmu yang bermanfaat, dan amal shalih. 

 

Barangsiapa yang memerhatikan perjalanan hidup kaum itu (para shahabat) dengan penuh 

keilmuan dan bashirah, serta keutamaan yang Allah karuniakan kepada mereka, maka ia akan 

mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa para shahabat adalah makhluk terbaik setelah 

para nabi. Tidak pernah dan tidak akan pernah ada yang seperti mereka. Mereka adalah 

orang-orang terpilih dari umat ini yang merupakan umat terbaik dan paling mulia di hadapan 

Allah.  

 

Pasal 

Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Tentang Karamah Para Wali 

 

51. Dan di antara ushul (dasar/landasan) Ahlussunnah adalah membenarkan karamah para 

wali dan kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang Allah jalankan melalui tangan 

mereka. Yaitu berbagai ilmu, mukasyafat (penyingkapan), berbagai bentuk kemampuan 

(di luar kebiasaan manusia   -pen) dan pengaruh-pengaruh. Sebagaimana yang 

diriwayatkan dari umat-umat terdahulu seperti yang terdapat dalam surat Al- Kahfi dan 

selainnya. Dan juga dari generasi pertama umat ini dari kalangan shahabat dan tabi'in, 

serta seluruh golongan dari umat ini. Dan karamah itu akan senantiasa ada pada umat 

ini hingga hari kiamat.  

 

Pasal 

Cirl-ciri Ahlus Sunnah Wal Jama'ah 

 

Kemudian di antara metode/jalan Ahlussunnah wal Jama'ah adalah mengikuti ilmu 

peninggalan Rasulullah baik secara batin maupun lahirnya, mengikuti jalan para pendahulu 

yang pertama (masuk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Anshar, dan mengikuti wasiat 

Rasulullah ketika beliau bersabda:  

َا، لنـََّواِجِذ،  َعَلْيُكْم ِبُسنَِّيت َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْهِدْيَني ِمْن بـَْعِدي، َمتَسَُّكوا ِ ِ َها  َوَعضُّوا َعَليـْ
ِت األُُموِر؛ فَِإنَّ ُكلَّ  َ ُكْم َوُحمَْد َّ ْدَعٍة َضاللَةٌ بِ َوِإ  
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“Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ar-rasyidin yang 

mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Hendaklah kalian berpegang kepadanya dan gigitlah 

dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru, karena semua (ajaran) 

baru adalah sesat”. 

 

Mereka (Ahlussunnah) meyakini bahwa kalam yang paling benar adalah kalamullah, dan 

petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad. Mereka (Ahlussunnah) akan 

mengutamakan kalamullah di atas kalam seluruh manusia. Mereka akan mendahulukan 

petunjuk Muhammad di atas petunjuk manusia yang manapun. Oleh karena itu mereka 

dinamai dengan Ahlul Kitab (Al-Qur'an) dan As-Sunnah. Dan mereka juga dinamai dengan 

Ahlul Jama'ah karena jama'ah artinya adalah persatuan, dan lawannya adalah perpecahan, 

meskipun kata jama'ah telah menjadi sebuah nama untuk satu kaum yang bersatu. 

 

Sedangkan ijma' (kesepakatan ulama/ umat) menjadi landasan ketiga yang dijadikan sebagai 

sandaran dalam berilmu dan beragama.  

 

Mereka (Ahlussunnah) menimbang dengan tiga dasar ini (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma') 

semua yang dilakukan oleh manusia berupa ucapan dan perbuatan, baik yang batin maupun 

lahir yang memiliki keterkaitan dengan agama. 

 

Ijma' yang bisa dijadikan sebagai ukuran adalah ijma' yang disepakati oleh para as-salaf ash-

shalih, karena generasi setelah mereka banyak terjadi perselisihan dan umat telah tersebar (di 

berbagai penjuru dunia). 

 

Pasal 

Penjelasan Tentang Penyempurna - penyempurna Aqidah Berupa Akhlak- akhlak 

Mulia dan Amalan-amalan Baik yang Ahlus Sunnah Berhias Dengannya 

 

53. Kemudian bersamaan dengan sejumlah ushul di atas, mereka memerintahkan kepada 

yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar sesuai dengan aturan syari'at. 

 

54. Mereka (Ahlussunnah) juga meyakini penegakan haji, jihad, shalat Jum'at, dan hari raya 

bersama para penguasa, meskipun penguasa itu baik atau jahat. Mereka juga senantiasa 
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menjaga shalat wajib secara berjamaah di masjid (bagi laki-laki -ed) atau mereka 

senantiasa menjaga persatuan. 

 

55. Mereka menjalankan agama dengan memberi nasehat kepada seluruh umat. Mereka 

meyakini makna sabda beliau : 

َياِن اْلَمْرُصوِص؛ َيُشدُّ بـَْعَضُه بـَْعًضا  اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ

“Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan yang sebagiannya saling 

menguatkan sebagian yang lain, sambil beliau menjalin jari jemarinya”. Bukhari-Muslim 

 

Dan sabda beliau: 

َسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو؛ َتَداَعى َلُه َسائُِر ِيف َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني  ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َكَمَثِل اجلَْ  تـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ
ْحلُمَّى َوالسََّهرِ  ُ  اجلََْسِد 

“ Permisalan kaum mukminin dalam kecintaan, saling menyayangi, dan saling mengasihi 

seperti jasad yang satu. Apabila salah satu anggota badan menderita sakit, maka seluruh 

badan akan ikut merasakan penderitaan dengan merasakan demam dan tidak bisa tidur. “ 

Bukhari-Muslim 

 

Mereka (Ahlussunnah) memerintahkan kesabaran ketika mendapatkan musibah/bencana, 

bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, dan ridha ketika mendapatkan pahitnya takdir. 

Mereka mengajak kepada akhlak yang mulia dan perbuatan yang terpuji. Mereka meyakini 

makna sabda beliau : 

ً َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا  َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنَني ِإميَا

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” 

 

Mereka menganjurkan kepadamu untuk menyambung hubungan pihak yang memutus 

hubungan denganmu, memberi sesuatu kepada pihak yang tidak memberikannya kepadamu, 

dan memberikan maaf kepada orang yang menzhalimimu.  
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Mereka memerintahkan berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, bertetangga 

dengan baik, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang miskin, dan orang yang kehabisan 

bekal perjalanan (atau yang sedang safar), serta berbuat lembut kepada para budak. 

 

Mereka melarang dari perbuatan membanggakan diri (dengan ucapan), angkuh (dengan 

perbuatan), melampaui batas, merasa tinggi / mengangkat diri / merendahkan yang lain baik 

itu memang benar (sesuai realita) atau tidak. Mereka memerintahkan berakhlak yang mulia 

dan melarang akhlak rendahan. 

 

Semua yang mereka ucapkan dan mereka lakukan, baik dari yang di atas maupun selainnya, 

maka hanyalah mereka itu mengikuti Kitabullah dan As-Sunnah. Metode mereka adalah 

agama Islam yang Allah mengutus Nabi Muhammad dengannya. 

 

Akan tetapi ketika Nabi memberitakan bahwa umatnya akan berpecah menjadi 73 golongan, 

semuanya masuk an-naar kecuali satu golongan, yaitu al-jama'ah, dan dalam hadits beliau 

yang lain, beliau bersabda: 

َ َعَلْيِه اْلَيوَم َوَأْصَحاِيب   ُهْم َمْن َكاَن َعَلى ِمْثِل َما َأ

 “ Mereka (yang tidak masuk an-naar  -pen) adalah siapa saja yang berada di atas perkara 

yang seperti aku dan para shahabatku berada di atasnya pada hari ini.” 

 

Maka pihak yang berpegang dengan Islam yang sejati dan murni dari campuran adalah 

Ahlussunnah wal Jama'ah. 

 

Pada mereka (Ahlussunnah wal Jama'ah) itu ada kalangan shiddiqin, syuhada', dan shalihin. 

Dan di antara mereka ada yang menjadi para tokoh petunjuk dan penerang jalan dalam 

kegelapan. Yaitu orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang 

telah disebutkan. Pada mereka ada yang disebut dengan al-abdal (yang saling silih berganti 

dari generasi ke generasi dari kalangan ahli ilmu, mujaddid, ahlul hadits, para wali, dan ahli 

ibadah), pada mereka ada yang menjadi imam - imam (panutan) agama yang kaum muslimin 

bersepakat atas petunjuk dan pembelajaran mereka. Mereka adalah ath-thaifah al-manshurah 

(golongan yang mendapatkan pertolongan) yang Nabi telah bersabda tentang mereka: 
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   تـَُقوَم السَّاَعةُ َال تـَزَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَِّيت َعَلى احلَْقِّ َمْنُصوَرًة، َال َيُضرُُّهم مَّْن َخالََفُهْم، َوالَ َمْن َخَذَهلُْم؛ َحىتَّ 

“ Senantiasa akan ada satu golongan dari umatku yang berada di atas kebenaran dalam 

keadaan mendapatkan pertolongan, tidak akan membahayakan mereka semua yang 

menentangnya, dan tidak pula mereka yang menghinakannya, hingga dekatnya hari kiamat.” 

Muslim  

 

Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita bagian dari mereka dan agar Allah tidak 

menyimpangkan hati kita setelah Dia memberikan petunjuk kepada kita. Kita memohon 

kepada-Nya agar memberikan karunia dari sisi-Nya sebagai rahmat, sesungguhnya Ia adalah 

Dzat Yang Maha Memberi karunia. Wallahu A'lam.  

 

Dan semoga Allah memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para 

shahabatnya dan memberikan keselamatan yang berlimpah. 


