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BAB III

PENAFSIRAN & AMALAN MENUJU ASHĂBUL YAMĬN
DALAM TAFSIR AL-MARAGHI  DAN TAFSIR AL-MUNIR

A. Penafsiran Tentang Ashabul  Yamin

1. Tafsir al-Maraghi

a. Q.S al-Waqi’ah: 27




“Dan golongan kanan, Alangkah bahagianya golongan kanan itu.”

Imam al-Maraghi menjelaskan di dalam buku tafsirnya bahwa Allah

SWT menyebutkan hal-ihwal tentang golongan as-Sabiqun (yang

bersegera kepada kebaikan) dan menerangkan  kenikmatan abadi

yang mereka peroleh dalam surga yang penuh kenikmatan, maka

dilanjutkan dengan menyebutkan hal-ihwal golongan kedua yaitu

ashabul Yamin (golongan kanan). Allah SWT menerangkan bahwa

mereka berada dalam surga yang ditumbuhi pohon bidara yang tidak

berduri dan pohon pisang yang tersusun buahnya, satu di atas yang

lain, serta buah-buahan yang banyak, tiada terputus buat selama-

lamanya, dan tidak terlarang bagi mereka kapan saja mereka

menghendaki.Dan di dalam surga juga terdapat kasur-kasur yang

empukdan tersusun tinggi, di samping bidadari-bidadari cantik yang

masih perawan, sedangkan umurnya sebaya.38

38Ahmad MustafaAl-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Pent: K.Anshori Umar Sitanggal Dkk,
(Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1993), jilid IX, hlm. 242
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Pengarang Tafsir al-Maraghi menjelaskan kalimat: واصحاب الیمین ما 

Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan)أصحاب الیمین

itu?)dengan mengungkapkan bahwasanya ayat ini menjelaskan

tentang Golongan Kanan (ashabul Yamin). Menurutnya, golongan

kanan adalah mereka yang berada dalam puncak kemegahan dan

berderajat tinggi, serta berkedudukan luhur.39

Menurut beliau, Uslub seperti di atas dalam bahasa Arab

menunjukkan pengertian Mubalaghah (bersangatan dalam memuji

ataupun mengecam).Orang Arab mengatakan Fulan ma Fulan (si

fulan, siapakah fulan itu?40

Selanjutnya Allah SWT, menerangkan lebih lanjut tentang kondisi

ashabul Yamin yang tadi dinyatakan secara Mubham. Firman-Nya:







“Berada di antara pohon bidara yang tak berduri, dan pohon pisang
yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas,
dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak
berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.”

Menurut Imam al-Maraghi, ayat di atas menjelaskan tentang keadaan

golongan ashabul Yamin, bahwasanya mereka akan menikmati

surga-surga yang di dalamnya terdapat pohon bidara yang tiada

berduri lagi, tidak seperti pohon bidara liar di dunia. Dan di sana

terdapat pula pohon pisang yang penuh dengan buah, sehingga

39Ibid
40Ibid
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tampaknya tidak mempunyai batang buah. Dan di sana terdapat pula

naungan rindang yang melindungi mereka dari sengatan panas dan

deraan matahati, dan terdapat pula air tercurah yang penghuni surga

tidak perlu bersusah payah memperolehnya. Ada pula di sana

bermacam-macam buah-buahan yang tidak terputus buat selama-

lamanya, dan tidak terlarang bagi mereka kapan saja mereka

menginginkan dan menghendaki.41

Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Allah SWT menyebutkan

tentang kasur-kasur yang mereka nikmati. Seperti disebutan oleh

firman-Nya:


“Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk”.(Q.s. al-Waqi’ah, ayat:

28-33)

Yaitu, mereka duduk di atas kasur-kasur empuk yang tersusun tinggi,

tidak melelahkan orang yang duduk di atasnya.Kemudian, Allah

SWT menyebutkan tentang istri-istri yang mereka nikmati.42

b. Q.S al-Waqi’ah: 35-38






“Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari)
dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis
perawan.penuh cinta lagi sebaya umurnya.  (kami ciptakan mereka)
untuk golongan kanan.”(Q.s. al-Waqi’ah, ayat: 35-38)

41Ibid,jilid IX, hlm. 242-243.
42Ibid, jilid IX, hlm. 243.
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Sesungguhnya Kami telah menyediakan bidadari-bidadari itu

sebagai wanita-wanita gadis, perawan yang dicintai oleh suami

mereka. Karena mereka melayani suami mereka dengan baik, dan

semuanya sebaya umurnya, yang satu tidak berbeda dari yang lain.

Dan Kami berikan bidadari-bidadari itu untuk golongan kanan

(ashabul Yamin).Menurutnya, Penyebutan kalimat ashabul Yamin di

sini diulangi sebagai penguat dan pernyataan, bahwa hal itu benar-

benar akan terjadi (tarqiq).43

Kemudian, Allah SWT melanjutkan penjelasannya tentang ashabul

Yamin tersebut pada ayat berikutnya, yaitu:





Menurut al-Maraghi, ashabul Yamin adalah segolongan besar dari

kaum mukminin dari umat terdahulu dan segolongan besar dari

kaum mukminin umat Muhammad SAW. Allah tidak menyatakan

tentang ashabul Yamin itu Jaza’an bima Kanu Ya’malun, seperti

halnya yang dikatakan tentang golongan as-Sabiqun. Hal itu tak lain

sebagai isyarat bahwa amal yang dilakukan oleh golongan Ashabul

Yamin, belumlah apa-apa jika dibandingkan dengan amal perbuatan

yang dilakukan oleh golongan as-Sabiqun.44

c. Q.S. Al-Waqi’ah: 90 dan 91




43Ibid
44Ibid
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“Dan Adapun jika Dia Termasuk golongan kanan. Maka

keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.”( Q.S.

al-Waqi’ah: 90-91)

Imam al-Maraghi berkata: ayat di atas menjelaskan tentang hal ihwal

kematian golongan ashabul Yamin. Menurutnya,“Jika orang yang

mati itu tergolong dari golongan kanan, maka dia akan diberi kabar

gembira oleh para malaikat, dan mereka berkata kepadanya, “Salam

sejahtera untukmu dan kawan-kawanmu, golongan kanan.”45

Kemudian, beliau mengemukakan bahwa ayat tersebut semakna

dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Fushsilat ayat:

30-32 di bawah ini:














“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah
Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka
Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan:
"Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan
gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah
kepadamu". Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan
dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu

45Ibid, jilid IX, hlm. 271.
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inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.
Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”( QS. al-Fusilat: 30-32)

Kemudian, pada akhir penjelasan surat ini, Imam al-Maraghi

mengemukakan bahwasanya, semua yang disebutkan dalam surat al-

Waqi’ah ini. Menceritakan tentang hari kebangkitan yang mereka

dustakan dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran hal tersebut.

Dan hal keadaan orang-orang yang didekatkan kepada Allah dan

golongan kanan, juga orang-orang yang mendustakan lagi sesat,

benar-benar berita yang yakin, tidak diragukan lagi, karena dalil-

dalil yang pasti memperkuatnya. Seolah-olah itu disaksikan dengan

mata kepala.46

d. Q.S al-Mudatsir: 38-39





“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah

diperbuatnya, kecuali golongan kanan.”

Imam al-Maraghi menjelaskan dalam buku tafsirnya bahwa maksud

dari ayat ini ialah “Kecuali orang-orang yang diberikan kepada

mereka kitab dari sebelah kanan, karena mereka telah membebaskan

ikatan mereka dengan amal kebajikan, sebagaimana orang yang

menggadaikan barang gadaiannya dengan menunaikan hak yang

wajib baginya.47

46Ibid
47Ibid, jilid X, hlm. 238.
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Kemudian, Allah SWT menjelaskan tentang tempat tinggal orang-

orang yang diberikan kepada mereka kitab dari sebelah kanan.

Seperti disebutkan dalam firman-Nya:





Imam al-Maraghi menjelaskan ayat di atas dengan mengemukakan

bahwa Allah SWT akan menempatkan mereka dalam kamar-kamar

di surga. Kemudian, mereka menanyakan kepada orang-orang yang

berdosa yang berada pada lapisan-lapisanbahwa dari neraka.Kata

mereka, “apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar?Penghuni

neraka itu menjawab, bahwa siksa ini dikarenakan empat hal.

Menurut imam al-Maraghi, empat hal yang menyebabkan mereka

dimasukkan ke neraka Saqar adalah:

Pertama, disebutkan dalam firman-Nya: قالوا لم نك من المصلین yaitu:

“Dahulu ketika di dunia, kami tidak termasuk orang-orang yang

mukmin yang shalat karena Allah, karena kami tidak mempercayai

kefardhuan shalat.”

Kedua, disebutkan dalam firman-Nya: ولم نك نطعم المسكین yaitu: “Dan

kami juga tidak termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada

makhluk-Nya yang fakir dengan harta kami. Kami tidak termasuk

orang-orang yang bersedekah kepada mereka dengan apa yang

disenangi jiwa kami”.

Ketiga, disebutkan dalam firman-Nya:وكنا نخوض مع الخائضین yaitu:

Kami tidak menghiraukan, mengapa kami masuk ke dalam kebatilan
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bersama orang-orang yang masuk ke dalam kebatilan itu. Dalal hal

ini, imam al-Maraghi menukil  pendapat dari Ibnu Zaid, bahwasanya

mereka berkata: “Kami bercampur dengan orang-orang yang

membicarakan urusan Muhammad saw. Sehingga kami mengatakan,

bahwa dia adalah tukang sihir dan pendusta, dan membicarakan

tentang al-Qur’an sehingga kami mengatakan bahwa ia adalah sihir,

sya’ir dan ramalan. Seperti ahli kebatilan itu mengatakan”.

Keempat, disebutkan dalam firman-Nya: وكنا نكذب بیوم الدین yaitu:

“dan kami mendustakan hari pembalasan dan penghitungan (hisab).”

Demikianlah keempat hal yang menyebabkan mereka memasuki

neraka Saqar.48Kemudian Allah SWT menjelaskan nasib mereka

pada ayat berikutnya. Yaitu:





Menurut Imam al-Maraghi, kalimat حتي اتانا الیقین pada ayat di atas

menjelaskan, bahwa mereka melakukan hal tersebut sampai mereka

mengetahui kebenaran itu secara nyata, yaitu setelah mereka kembali

kepada Allah SWT di kampung akhirat. Sedangkan kalimat فما تنفعھم 

ضفاعة الشافعین pada ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada gunanya

lagi bagi mereka syafa’at dari pemberi syafa’at, sebab mereka

mendapatkan neraka dan kekal di dalamnya.49

2. Tafsir al-Munir

48Ibid, jilid X, hlm. 239.
49Ibid, jilid X, hlm. 240.
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a. Q.S al-Waqi’ah: 27




“Dan golongan kanan, Alangkah bahagianya golongan kanan itu.”

Imam Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwasanya pengulangan

kalimat وأصحاب الیمین ما اصحاب الیمین secara berulang dalam bentuk

Istifham, memiliki maksud untuk memberikan kesan yang agung dan

besar. Penggunaan kalimat الیمینوأصحاب  setelah sebelumnya makna

yang sama disebutkan dengan kalimat فأصحاب المیمینة merupakan

bentuk variasi dalam mengungkapkan makna yang sama dengan

kalimat yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada kalimat

danأصحاب المشأمة  وأصحاب الشمال .50

Mengenai Asbabun Nuzul ayat tersebut, beliau menjelaskannya

dengan menukil pendapat yang berasal dari Imam Sa’id bin Mansur

yang meriwayatkan dalam Kitab Sunannya dan Bayhaqi dalam Kitab

al-Ba’tsi dari Imam ‘Atha’ dan Mujahid, bahwasanya mereka berdua

menjelaskan:“Tatkala penduduk thaif meminta sebuah lembah dan di

lembah itu terdapat madu, permintaan mereka itu pun dikabulkan.

Lembah tersebut merupakan sebuah lembah yang mengagumkan,

lalu mereka mendengar orang-orang berkata, “di dalam syurga

terdapat demikian dan demikian.” Lalu mereka pun berkata, “Andai

50Wahbahaz-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Pent: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani,
2014) Cet. 1, jilid XIV, hlm. 283
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saja kami di syurga mendapatkan seperti lembah ini. Lalu Allah

SWT menurunkan ayat ini.51

Setelah menjelaskan keadaan dan kondisi golongan as-Sabiqun serta

berbagai gambaran nikmat yang mereka peroleh, Allah SWT

menerangkan kondisi golongan kanan, menjelaskan berbagai

gambaran nikmat-nikmat yang mereka peroleh seperti buah-buahan,

naungan, air, alas dan para bidadari yang cantik jelita, senantiasa

perawan dan sebaya.52

Menurut Imam Wahbah az-Zuhaili ayat yang berlafaz: واصحاب الیمین 

ما اصحاب الیمین merupakan ‘Athaf dari kisah as-Sabiqun yang telah

disebutkan pada ayat sebelumnya. Mereka adalah golongan kanan

yang sangat berbakti kepada Allah SWT. Ashabul yamin adalah

mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya,

kedudukan mereka di bawah kedudukan golongan as-Sabiquna al-

Muqarrabun. Oleh karena itu, derajat dan tingkatan mereka dalam

nikmat yang diperoleh berada di bawah derajat golongan as-Sabiqun,

karena keimanan, keikhlasan dan amal mereka ketika di dunia masih

kalah kuat dan kalah banyak dari golongan as-Sabiquna. Karena itu,

pohon-pohon, buah-buahan dan kenikmatan yang diberikan kepada

mereka tidak selevel dengan apa yang diperoleh oleh golongan as-

Sabiquna.53

51Ibid, jilid XIV, hlm. 284
52Ibid
53Ibid
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Sekalipun demikian, mereka berada di derajat yang luhur dan

kedudukan yang tinggi, dari itu ungkapan dalam memuji mereka

menggunakan bentuk ungkapan seperti yang bisa dilihat dalam ayat

ini, yaitu bentuk ungkapan yang mengandung semangat al-

Mubalaghah atau intensifikasi pujian, seperti perkataan Fulan Ma

Fulan?54

Menurut pengarang Tafsir al-Munir, maksud dari ayat ini adalah,

adapun golongan kanan yang berbahagia dan beruntung, tahukan

kamu apakah mereka itu, bagaimana keadaan mereka dan bagaimana

nasib mereka? Menurutnya, ini adalah ungkapan yang menarik

perhatian dan menggugah rasa penasaran untuk mengetahui keadaan

dan nasib mereka. Oleh karena itu, selanjutnya disebutkan

penjelasan lebih lanjut tentang apa yang sebelumnya disamarkan

menyangkut keadaan dan kondisi mereka pada ayat ke-28-33, yang

artinya: “Berada di antara pohon bidara yang tak berduri, dan

pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang

terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang

banyak, yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang

mengambilnya.”

Ayat di atas menjelaskan tentang keadaan dan kondisi ashabul

Yamin di hari akhirat kelak, yaitu mereka bersenang-senang di

taman-taman surgawi yang memiliki pohon berdaun lebat dan steril

54Ibid
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dari duri-duri, pohon pisang yang buahnya bersusun-susun dan

bertandan-tandan, keteduhan yang senantiasa ada tanpa pernah

hilang, air yang tercurah yang senantiasa mengalir siang malam di

mana pun mereka berada tanpa ada rasa lelah dan penat di dalamnya.

Juga buah-buahan yang beraneka ragam dan melimpah tanpa pernah

terputus selamanya tidak seperti buah-buahan dunia yang terputus

pada sebagian waktu dan musim.Buah-buahan itu tiada terhalang

untuk diambil bagi siapa pun yang menginginkannya, kapan pun dan

bagaimana pun.Buah-buahan itu senantiasa tersedia bagi orang yang

menginginkannya. Adapun buah-buahan yang diperuntukkan bagi

golongan as-Sabiqun, lebih baik lagi karena mereka bebas memilih

buah apa saja yang mereka inginkan dan yang mereka senangi.55

Ada hal yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya Pohon yang

berdaun lebat didahulukan penyebutannya, setelah itu disebutkan

pepohonan yang berbuah sebagai bentuk penyebutan progresif dari

satu nikmat kebentuk nikmat lain yang lebih tinggi. Buah-buahan

adalah nikmat yang lebih lengkap dan sempurna.Pepohonan yang

berdaun lebat disebutkan dengan menyebutkan pohonnya itu sendiri

secara lengsung, sementara pepohonan buah-buahan hanya

disebutkan buahnya, karena keindahan daun adalah ketika daun itu

masih ada di pohonnya.Adapun buah-buahan itu sendiri adalah yang

55Ibid
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memang diinginkan baik apakah masih ada di pohon maupun sudah

terpetik.56

Pada ayat di atas, buah-buahan digambarkan dengan gambaran

kuantitas (banyak) bukan kualitasnya (enak dan kelezatan). Hal ini

terjadi karena kelezatan buah sudah lazim diketahui secara alami,

sementara yang dimaksudkan di sini adalah menjelaskan

kuantitasnya yang banyak nan melimpah dan beraneka ragam

dengan tujuan untuk memberikan pengertian sebuah kondisi

kesenangan dan kenikmatan yang luas.57

Menurut Imam Wahbah az-Zuhaili, dalam ayat ini buah-buahan juga

digambarkan dengan kata ال مقطوعة (tiada pernah putus dan berhenti

berbuah) untuk memberikan sebuah pengertian bahwa buah-buahan

surga tidaklah seperti buah-buahan dunia. Buah-buahan dunia

terputus dan berhenti berbuah pada sebagian besar waktu dan masa,

juga di banyak tempat dan lokasi. Dalam arti, buah-buahan dunia

tidak berbuah sepanjang waktu, tetapi memiliki musim berbuah yang

tententu dan tida akan berbuah di luar musimnya, juga bersifat lokal,

dalam arti tidak bisa ditemukan di semua tempat.58

Kemudian, buah-buahan surga juga digambarkan dengan kata وال 

ممنوعة yakni tidak terhalang untuk didapatkan karena adanya factor

harga, penukar atau lainnya, beda dengan buah-buahan dunia yang

terhalang bagi sebagian orang. Dalam arti, buah-buahan surge bisa

56 Ibid, jilid XIV, hlm. 285
57Ibid
58Ibid
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didapatkan oleh siapa pun secara cuma-cuma dan geratis sehingga

semua orang bisa mendapatkannya, berbeda dengan buah-buahan

dunia yang tidak setiap orang bisa memperolehnya.59

Menurut beliau, karakteristik tidak terputus bagi buah surga

didahulukan penyebutannya atas karakteristik tidak terhalang

mendapatkannya.Itu karena, makna terputus korelasinya adalah

dengan buah yang tidak ada.Sedangkan makna terhalang

mendapatkan korelasinya adalah dengan buah yang sudah ada karena

makna terhalang mendapatkan sesuatu baru bisa ditangkap apabila

sesuatu itu ada.60

Kemudian, Allah SWT menjelaskan sarana kesenangan menyangkut

tempat duduk di dalam surga.Seperti disebutkan pada ayat وفرش 

Menurut beliau, pada.(dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk)مرفوعة

ayat tersebut Allah SWT menjelaskan bahwasanya golongan kanan

mereka duduk-duduk dan berbaring di atas kasur-kasur yang tinggi

yang diletakkan di atas singgasana, dipan dan ranjang, berkuallitas

super, tinggi nilai dan harganya. Kata al-Furusy adalah bentu jamak

dari al-Firasy yang berarti sesuatu yang dibentangkan sebagai alas

duduk dan tidur.Ada yang mengatakan kata al-Furusy di sini adalah

kinayah tentang perempuan sehingga maknanya adalah perempuan-

59Ibid
60Ibid, jilid XIV, hlm. 286
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perempuan yang tinggi nilai kecantikan, keelokan dan

kesempurnaannya.61

b. Q.S al-Waqi’ah: 35-38






“Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (Bidadari-bidadari)
dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis
perawan.penuh cinta lagi sebaya umurnya. (Kami ciptakan mereka)
untuk golongan kanan.”

Pengarang Tafsir al-Munirmengemukakan bahwa ayat tersebut

membicarakan tentang proses penciptakan para bidadari.

Menurutnya, Allah SWT menciptakan para bidadari itu dengan

proses penciptaan yang baru tanpa melalui proses kelahiran. Kami

jadikan para bidadari itu gadis-gadis perawan yang belum pernah

disentuh oleh seorang manusia dan seorang jin pun sebelumnya.

Setiap kali suami para bidadari itu mendatanginya, ia selalu

mendapatinya dalam keadaan perawan tanpa ada sedikit pun rasa

kurang dan nyaman. Dalam hal ini Imam Wahbah az-Zuhaili

menukil sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-

61 Ibid
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Thabrani.62Para bidadari itu penuh dengan luapan gairah cinta

kepada suami mereka.63

Kemudian, ia melanjutkan penjelasannya bahwa Allah SWT

menciptakan dan menghadirkan bidadari-bidadari itu untuk orang-

orang golongan kanan yang sangat berbakti, beriman dan beramal

shaleh. Penyebutan kembali kalimat اصحاب الیمین di sini bertujuan

untuk memperkuat dan mempertegas.64

Menurut pengarang tafsir al-Munir, Golongan kanan itu terdiri dari

segolongan besar dari orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang

mukmin yang berasal dari umat-umat terdahulu, dan segolongan

besar dari orang-orang terkemudian, yaitu semua orang mukmin

yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, hingga hari kiamat.

Menurut beliau, tidak ada kontradiksi antara ayat وثلة من اآلخرین

dengan ayat di atas وقلیل من اآلخرین . Karena ayat وقلیل من اآلخرین

adalah dalam konteks golongan as-Sabiqun. Sedangkan ayat yang

berbunyi, وثلة من اآلخرین adalah dalam konteks golongan kanan.65

Dalam konteks kenikmatan yang diperoleh golongan kanan, tidak

disebutkan kalimat yang menjelaskan bahwa semua itu adalah

sebagai balasan atas amal-amal mereka, sebagaimana yang

disebutkan dalam konteks pembicaraan menyangkut golongan as-

62 Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri r.a, ia berkata, “Rasulullah SAW
bersabda: “Sesungguhnya para penghuni surge, ketika mereka menyetubuhi istri-istri merekea,
maka istri-istri itu kembali perawan”.
63Wahbah az-Zuhaili,Op. Cit, jilid XIV, hlm. 286
64Ibid
65Ibid, jilid XIV, hlm. 284
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Sabiqun. Hal itu karena amal golongan kanan lebih sedikit dari pada

amal perbuatan yang dilakukan oleh golongan as-Sabiqun, sehingga

tidak perlu untuk ditegaskan dan dinyatakan.Juga sekaligus untuk

mengisyaratkan bahwa Allah SWT melimpahi golongan kanan

dengan karunia, rahmat, anugerah, kebaikan dan kemurahan.66

c. Q.S al-Waqi’ah: 90 dan 91





“Dan Adapun jika Dia Termasuk golongan kanan. Maka

keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.”

Ayat di atas menjelaskan tentang balasan yang akan

diterima oleh golongan kanan. Menurut pengarang Tafsir al-

Munir,Jika seseorang yang meninggal dunia itu termasuk golongan

kanan (yaitu orang-orang yang menerima buku catatan amal mereka

dengan tangan kanan) maka mealaikat akan menyampaikan kabar

gembira kepada orang tersebut, dan berkata: “Salam sejahtera untuk

anda wahai orang yang termasuk golongan kanan, dari rekan-rekan

anda sesama golongan kanan. Anda menuju kepada keselamatan dan

kesejahteraan, anda termasuk golongan kanan, hal itu disebabkan

66Ibid
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karena anda akan bersama-sama mereka, lalu mereka menyambut

anda dengan salam.”67

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Firman-Nya:














“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah
Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka
Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan:
"Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan
gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah
kepadamu". Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan
dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu
inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta.
Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”( Q.S al-Fusshilat, ayat: 30-32)

Kemudian, Allah SWT menjelaskan perkara di atas secara final dan

menyatakan sejauh mana keabsahan dan validitas informasi yang ada

pada ayat berikutnya, yaitu: Sungguh ini adalah)إن ھذا لھو حق الیقین

keyakinan yang benar). Yang menjelaskan bahwa informasi ini dan

apa yang dijelaskan dalam surat al-Waqi’ah ini berupa masalah Ba’ts

dan yang lainnya adalah benar-benar murni suatu kebenaran yang

67Ibid, jilid XIV, hlm. 312
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yakin, pasti dan absolut tanpa ada sedikit pun keraguan padanya dan

tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak.68

d. Q.S al-Mudatsir: 38-48





“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah

diperbuatnya,kecuali golongan kanan.”

Setelah Allah SWT mengancam orang-orang kafir dan orang-orang

yang bergelimang dalam kemaksiatan, menakut-nakuti mereka

dengan mangatakan bahwa neraka adalah salah satu dari musibah

dan bencana yang besar, serta memberi peringatan keras kepada

mereka bahwa keselamatan terkait dengan amal shaleh, Allah SWT

menegaskan makna di atas bahwasanya setiap orang hanyalah

memperoleh balasan dari amalnya. Kemudian, Allah SWT

mengabarkan bahwa kelompok kanan akan selamat, sedangkan

orang-orang yang berdosa akan diadzab dan Allah SWT juga

menyifati dialog yang terjadi antara dua kelompok tersebut untuk

mengetahui sebab masuknya kelompok kedua ke neraka Jahannam.69

Kalimat اصحاب الیمین pada ayat tersebut berarti orang-orang yang

diberikan kitab amal mereka dengan tangan kanannya. Mereka tidak

68Ibid, jilid. XIV, hlm. 314
69Ibid, jilid. XV, hlm. 244
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tergadaikan dengan dosa-dosanya, dan mereka telah melepaskan

lehernya dengan amal kebaikan. 70

Imam Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat سبت رھینةكل نفس بما ك

dengan mengemukakan bahwa, setiap diri ditindak sesuai dengan

amal perbuatannya di dunia, dan ia tergadaikan oleh amalnya

tersebut. Pada hari kiamat kelak, dia tergantung dengan amal

perbuatan yang ia lakukan. Jika amalnya baik, maka ia akan bisa

menyelamatkan dan membebaskannya dari adzab, jika buruk, ia

akan mencelakakannya. Orang-orang mukmin yang diberi kitab amal

mereka dengan tangan kanannya, mereka tidak akan tergadaikan

dengan dosa-dosa mereka. Namun, mereka terbebaskan oleh amal

kebajikan tersebut.71

Pada ayat berikutnya beliau menjelaskan bahwasanya orang-orang

golongan kanan akan berada di dalam syurga dan menikmati apa

yang ada di dalamnya. Sebagian dari mereka bertanya kepada

sebagian yang lain mengenai keadaan para pelaku dosa di neraka,

sembari berkata: “Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka

Jahannam? Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah

bertambahnya kejelekan dan hal yang memalukan.Mereka menjawab

bahwa adzab ini terjadi karena empat hal.72

Seperti dijelaskan pada ayat yang ke- 43-47, yaitu: Kami di dunia

tidak pernah mendirikan shalat fardhu, kami tidak menyembah

70Ibid, jilid.XV, hlm. 243
71Ibid, jilid.XV, hlm. 244
72Ibid
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Tuhan kami bersama orang-orang mukmin yang mendirikan shalat,

kami tidak berbuat baik kepada makhluk Allah dari jenis kami. Kami

tidak memberi makan orang fakir yang membutuhkan dan harus

diberi makan, kami selalu bercampur dengan para pelaku kebatilan

dalam kebatilan mereka, ketika ada orang yang sesat, kami juga akan

sesat, kami berbicara hal-hal yang tidak kami ketahui, kami

membicarakan bersama dengan orang-orang mengenai keadaan

Muhammad saw, yaitu ucapan mereka, “Dia pembohong, gila,

penyihir, dan penyair.” Setelah itu, kami mendustakan hari kiamat

sampai datang kepada kami kematian dan pendahuluan-

pendahuluannya.73

Demikianlah keempat sebab yang mereka lakukan selama hidupnya

di dunia.Kemudian, pada ayat berikutnya Allah SWT menjelaskan

tentang nasib mereka pada hari kiamat kelak. Yaitu, Barang siapa

yang mempunyai sifat tersebut, pada hari kiamat mereka tidak akan

bermanfaat baginya syafaat orang yang memberi syafaat. Artinya,

tidak ada syafaat bagi mereka dari siapa pun apakah malaikat, para

Nabi dan orang-orang shaleh, nasib akhir mereka adalah pasti ke

neraka.74

B. Amalan Untuk Mencapai Ashabul Yamin

Untuk mencapai prediket ashabul Yamin Imam az-Zuhaili

mengatakan dalam tafsirnya yang terdapat dalam surat al-Balad

73Ibid
74Ibid,jilid XV, hlm. 245
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penafsiran ayat 18, bahwa mereka golongan kanan mendapatkan

kenikmatan dengan cara beriman dan beramal shaleh yang

mencakup saling memberi nasehat untuk bersabar menjalankan

kewajiban agama dengan senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi

kemaksiatan, serta sabar atas segala ujian dan cobaan. Selain itu

mencakup juga saling menasehati untuk saling menyayangi

antarsesama, membebaskan budak, serta memberi makan anak-anak

yatim dan orang miskin. Mengeluarkan harta pada waktu paceklik,

dalam keadaan darurat dan kelaparan, lebih mengena kepada

kewajiban dan lebih besar pahalanya.75

Sedangkan Imam al-Maraghi mengatakan dalam tafsirnya, bahwa

mereka yang telah melampaui hambatan dengan memerdekakan

budak belian, memberi makan kepada kaum fakir miskin,

menyantuni sanak famili pada saat ditimpa kelaparan. Mereka adalah

orang-orang yang berbahagia dan akan menikmati surga yang penuh

dengan berbagai kenikmatan.76 Mereka itulah yang dimaksud oleh

Allah dalam ayat berikut ini:









75Ibid, jilid XV, hlm. 543
76 Ahmad Mustafa al-Maraghi,Op. Cit, jilid X, hlm. 289.
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“Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu,
berada di antara pohon bidara yang tak berduri, dan pohon pisang
yang bersusun-susun (buahnya), dan naungan yang terbentang luas,
dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak
berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-
kasur yang tebal lagi empuk”

Imam al-Munir mengatakan mereka yang menerima catatan amal

dengan tangan kanan mereka. Karena mereka melaksanakan perintah

Allah dengan kesabaran, dan saling menasehati dengan saling

menyayangi. Dan ini mencakupi pengagungan kepada Allah dan

menyayangi kepada makhluknya.77

77Ibid, jilid X, hlm. 544


