[Sumber: Minhajul Firqah an-Najiyah wat
Thaifah al-Manshurah, Muhammad bin Jamil
Zainu. Edisi Indonesia, Jalan Golongan Yang
Selamat, Yayasan al-Sofwa, Jakarta dengan
sedikit perubahan]

Mutiara Hadits
Rasulullah n bersabda,

ِ َّيكم بِت ْقوى ه
ِ ُ
اع ِة َوإ ِْن َعب ًدا َحب ِش ًّيا َفإ َِّن ُه َم ْن َي ِع ْش ِم ْن ُكم َب ْع ِدى َف َسيرى
الل َو
َ الس ْم ِع َوال َّط
َ َ ْ ُ أوص
َّ
َ
ْ
ْ
ََ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ين َت َم َّس ُكوا ب َِها َو َع ُّضوا
ِين
َ الراشد
َ ّاختالَ ًفا َكث ًيرا َف َع َل ْي ُك ْم ب ُِس َّنتى َو ُس َّنة ا ْل ُخ َل َفاء ا ْل َم ْهدي
َّ
ِ اكم ومح َد َث
ِ ِ ع َليها بِالنو
ات األُ ُمورِ َفإ َِّن ُك َّل ُم ْح َد َث ٍة ب ِْد َع ٌة َو ُك َّل ب ِْد َع ٍة َضالَ َل ٌة
ْ ُ َ ْ ُ اجذ َوإ َِّي
َْ َ
َ َّ

“Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar,
dan taat (kepada penguasa kalian) walaupun dia seorang budak Habsyi.Sesungguhnya barangsiapa yang masih hidup dari kalian setelahku niscaya dia
akan melihat perselisihan yang cukup banyak. Maka wajib atas kalian untuk
berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa `ar-Rosyidin al-Mahdiyyin
(para khalifah yang terbimbing lagi mendapat petunjuk). Berpegang teguhlah
dengannya dan gigitlah atasnya dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan berhatihatilah kalian terhadap hal-hal baru dalam agama. Karena sesungguhnya setiap hal baru itu adalah bid’ah dan setiap bid’ah itu adalah sesat. “ (HR. Abu
Dawud, no. 4609)
Rasulullah n bersabda kepada Ali bin Abi Thalib z,

ِ ََّفو ه
ِ
ِ
الن َع ِم
َّالل لأَ َ ْن َي ْه ِد َي ه
َّ ِاللُ ب َِك َر ُجلاً َو اح ًد ا َخ ْي ٌر َل َك م ْن ُح ْمر
َ

“Sungguh, demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada satu orang saja
melalui (perantara)mu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah.” (HR. alBukhari no. 3701 dan Muslim no. 2406)
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kepada mereka berupa kenikmatan
Surga yang kekal abadi. (Redaksi)

Simpanlah di tempat yang semestinya, mengingat ayat-ayat dan hadits-hadits yang terkandung di dalamnya.

n dijuluki sebagai “tukang sihir lagi
pendusta.” Padahal sebelumnya mereka
menjuluki beliau n “ash-shadiqul amin”,
yang jujur lagi terpercaya.
Demikianlah beberapa karakteristik golongan yang selamat yang akan
mendapatkan apa yang dijanjikan Allah

Th. XVIl No. 879/ Jum`at II/ Syawwal 1432 H/ 14 September 2011 M.

Ciri-Ciri Golongan Yang Selamat
Rasulullah n bersabda,

َ َأ
ين ِم َّل ًة َو ِإ َّن َهذِ ِه الْمِ َّل َة َس َت ْف َت ِر ُق
ِ ال ِإ َّن َم ْن َق ْبلَكُ ْم م ِْن َأ ْه ِل الْكِ َت
َ ِاب ا ْف َت َر ُقوا َعلَى ِث ْن َت ْي ِن َو َس ْبع
ِ ون فِى ال َّنارِ َو َو
اع ُة
َ َعلَى َث
َ ين ِث ْن َتانِ َو َس ْب ُع
َ اح َد ٌة فِى ال َْج َّن ِة َوهِ َى ال َْج َم
َ ِال ٍث َو َس ْبع

“Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab (Yahudi dan
Nashrani) terpecah menjadi 72 (tujuh puluh dua) golongan, dan sesungguhnya umat
ini akan terpecah menjadi 73 (tujuh puluh tiga) golongan. (Adapun) yang tujuh puluh
dua akan masuk neraka dan satu golongan akan masuk surga, yaitu “al-Jama’ah.”
(HR. Ahmad)
Dalam riwayat lain,
“Semua golongan tersebut tempatnya di Neraka, kecuali satu (yaitu) yang aku dan para
sahabatku meniti di atasnya.” (HR. at-Tirmidzi)

H

adits di atas merupakan dalil bahwa
hanya ada satu golongan yang selamat, yang akan masuk Surga. Bagaimana
keadaan mereka? Ada beberapa ciri
golongan yang selamat, yaitu;
Setia berpegang teguh di dalam
hidupnya kepada ‘manhaj’ (jalan) Rasulullah n, dan para sahabat
sesudahnya. Manhaj mereka adalah
kitab suci al-Qur’an yang diturunkan
Allahkkepada Rasul-Nya, yang beliau
menjelaskan kepada para sahabatnya
sebagaimana telah dijelaskan di dalam

a

hadits-hadits shahih. Beliau n memerintahkan umatnya agar berpegang
teguh kepada keduanya,

اب
َ  كِ َت:َت َر ْك ُت فِيكُ ْم َش ْي َئ ْي ِن ل َْن َت ِض ُّلوا َب ْع َد ُه َما
ِ َّه
ض
َ  َول َْن َي َت َف َّر َقا َح َّتى َي ِر َدا َعل ََّيال َْح ْو،الل َو ُس َّنتِي

“Aku tinggalkan padamu dua perkara, kalian tidak akan tersesat apabila (berpegang
teguh) kepada keduanya, yaitu Kitabullah
dan Sunnahku. Tidak akan bercerai-berai
sehingga keduanya menghantarkanku ke
telaga (Surga).” (HR. al-Hakim dishahih-

kan al-Albani dalam kitab Shahihul Jami).
Senantiasa merujuk kepada firman
Allahkdan Sabda Rasul-Nya n
terutama tatkala terjadi perselisihan dan
pertentangan di antara mereka.
Hal ini sebagai bentuk mengamalkan
firman Allahk, artinya, “…Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya),
jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.” (QS. an-Nisa’: 59).
Allahkjuga berfirman, artinya,
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada
hakekatnya) tidak beriman hingga mereka
menjadikan kamu hakim terhadap perkara
yang mereka perselisihkan, kemudian
mereka tidak merasa dalam hati mereka
sesuatu keberatan terhadap putusan yang
kamu berikan, dan mereka menerima
dengan sepenuhnya.” (QS. an-Nisa’: 65).
Tidak mendahulukan perkataan
seseorang atas firman Allahkdan
Sabda Rasul-Nya n.
Allahlberfirman, artinya, “Hai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu
mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. al-Hujurat: 1).
Ibnu Abbascberkata, “Aku melihat mereka akan binasa. Aku mengatakan, ‘Nabi n bersabda, sedang
mereka mengatakan, ‘Abu Bakar dan
Umar berkata.’” (HR. Ahmad dan Ibnu
‘Abdil Barr).

a

a

a

Senantiasa menjaga kemurnian
tauhid.
Mengesakan Allahldengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan
(baik dalam masa sulit maupun lapang),
menyembelih kurban, bernadzar, bertawakkal, memutuskan segala perkara
dengan hukum yang diturunkan oleh
Allahkdan berbagai bentuk ibadah
lainnya. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dan segala simbolsimbolnya seperti yang banyak ditemui
di Negara-negara Islam, sebab hal itu
merupakan konsekuensi tauhid. Dan
sungguh, suatu golongan tidak mungkin
mencapai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak memberantas
syirik dengan segala bentuknya.
Senang menghidupkan sunnahsunnah Rasulullah dalam ibadah,
perilaku dan dalam segenap hidupnya.
Oleh karena itu mereka menjadi
orang asing di tengah kaumnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi n,

a

ود َغ ِر ًيبا َك َما
َ إل ْس
ِ ِإ َّن ا
ُ ال َم َب َد َأ َغ ِر ًيبا َو َس َي ُع
وبى ِلل ُْغ َر َبا ِء
َ ُ َفط، َب َد َأ

“Sesungguhnya Islam pada permulaannya asing dan akan kembali menjadi
asing seperti pada permulaannya. Maka
beruntunglah orang-orang yang asing.”
(HR. Muslim).
Tidak fanatik kepada manusia kecuali kepada firman Allahkdan
Sabda Rasulullah n yang ma’shum
(terjaga dari dosa), yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Adapun
manusia selainnya, betapapun tinggi

a

derajatnya, terkadang ia melakukan
kesalahan, sebagaimana sabda Nabi n,

a

“Setiap manusia (pernah) melakukan
kesalahan, dan sebaik-baik orang yang
melakukan kesalahan adalah mereka yang
bertaubat.” (HR. Ahmad).
Mereka adalah para pejuang kebenaran.
Rasulullah n bersabda,

a

ون
َ الت َّو ُاب
َّ ِين
َ ُك ُّل َبنِي
َ  َو َخ ْي ُر ال َْخطَّ ائ،آد َم َخطَّ ٌاء

a

َ
ين َعلَى ال َْح ِّق
َ ال َت َزالُ طَ ا ِئ َف ٌة م ِْن ُأ َّمتِى ظَ اهِ ِر
ِ َّال َي ُض ُّر ُه ْم َم ْن َخذَ ل َُه ْم َح َّتى َي ْأت َِى َأ ْم ُر ه
َ
الل
“Senantiasa ada segolongan dari umatku
yang memperjuangkan kebenaran, tidak
membahayakan mereka orang yang
menghinakan mereka sehingga datang
keputusan Allah.” (HR. Muslim).
Menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah
seorang di antara mereka. Golongan
yang selamat mengambil fikih (pemahaman hukum-hukum Islam) dari alQur’an, hadits-hadits yang shahih dan
pendapat-pendapat imam mujtahidin
yang sejalan dengan hadits shahih. Hal
ini sesuai dengan wasiat mereka, yang
menganjurkan agar para pengikutnya
mengambil hadits shahih, dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan
dengannya.
Menyeru kepada yang ma’ruf dan
mencegah kemungkaran. Melarang segala jalan ‘bid’ah’ (sesuatu yang
tidak ada contohnya dari Nabi n) dan
sekte-sekte yang menghancurkan dan
memecah belah umat, dan menjauhi
sunnah Rasul dan para Sahabatnya.

a

a

Golongan yang selamat mengajak
seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah
n dan para sahabatnya.
Sedikit jumlah mereka di tengah
banyaknya umat manusia.
Rasulullah n bersabda,

َ َم ِن ال ُْغ َر َب ُاء َيا َر ُسول: َ َفقِيل، وبى ِلل ُْغ َر َبا ِء
َ ُط
ِ ا
اس ُسو ٍء
َ اس َصال ُِح
ِ فِي ُأ َن،ون
ٌ  ُأ َن: َهلل ؟ َقال
م ْن َي ْع ِص ِيه ْم َأ ْك َث ُر م َِّم ْن ُيطِ ُيع ُه ْم،
ٍ َكث
َ ِير

“Keuntungan besar bagi orang-orang yang
asing,” lalu ada yang bertanya, ‘Siapakah
orang-orang asing itu wahai Rasulullah?’
Rasulullah n bersabda, “Yaitu orangorang shalih di lingkungan orang banyak
yang berperangai buruk, orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada orang
yang menaatinya.” (HR. Ahmad).
Allah pun memuji mereka dengan
firman-Nya, artinya, “Dan sedikit sekali
dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur.”
(QS. Saba’: 13).
Mereka banyak dimusuhi oleh
manusia, difitnah dan dilecehkan
dengan gelar dan sebutan yang buruk.
Keadaan mereka seperti keadaan para
nabi yang dijelaskan dalam firman Allah
k, artinya, “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu
setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari
jenis) jin. Sebagian mereka membisikan
kepada sebagian yang lain perkataanperkataan yang indah-indah untuk menipu
(manusia).” (Qs. al-An’am: 112).
Contoh nyata terjadi pada Rasulullah n ketika mengajak manusia
kepada tauhid, oleh kaumnya beliau

a

