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AL WA’DU WAL WA’IID (JANJI DAN ANCAMAN )
A. Al Wa’du wal Wa’iid (Janji dan Ancaman).
Al wa’du adalah mashdar dari :

َ ََ َوعَدَا-َََوعَدََ–َيَعَد
Artinya : Janji
Al wa’du yang disebutkan di dalam Al Qur’an kebanyakan berma’na janji
berupa kebaikan.
Contoh Al Wa’du berupa janji kebaikan, firman Allah SWT:

َۗ
َاّللَ اش هَتىَ منَ المؤمنْيَ ان فسهمَ وامواَلمَ ِب َّنَ َلمَ اْلنَّة
ٰا َّنَ ه
َاّللَف ي قت لونَوي قت لونَوعداَعليهَح ًّقاَِفَالتَّوهرىة
ٰي قاتلونَفََسبيلَ ه
َۗ
ََاّللَفاست بشرواَبب يعكمََالَّذي
َٰواْلْنيلَوالقراهنَومنَاو هِفَ ِب َعهْ ِدهَٖمنََ ه
َ 111َ:َ)َالتوبة111(ََِبي عتمََبِهَٖو هذلكََهوََالفوزََالعظيم
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta
mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada
jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang
lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan
jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
(111) [QS. At Taubah : 111]

َافمنَ ََّوعدنههَ وعداَ حسناَ ف هوَ ْلقيهَكمنَ َّمتَّعنههَ متاعَ اْلهيوة

َ 61َ:َ)َالقصص61(َالدُّن ياَُثََّهوَي ومَالق هيمةَمنَالمحضرين

Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik
(surga) lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan
kepadanya keni’matan hidup duniawi; kemudian dia pada hari kiamat
termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam neraka)?(61) [QS. Al Qashash
: 61]

َۗ
ۤ
َقلَا هذلكَخْيٌَامَجنَّةَاْللدَالَِّتَوعدَالمتَّق َونَكانتََلمَجزاء
ۤ
ََخلدي َۗنَكانَع هلىَربٰكَوعدا
ن
و
ء
ا
)ََلمَفي هاَماَيش15(ََّومصْيا
ه
َ 16-15َ:َ)َالفرقان16(ََّمس وْل
Katakanlah: "Apa (adzab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang
kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?" Dia
menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka?" (15)
Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki, sedang mereka
kekal (di dalamnya). (Hal itu) adalah janji dari Tuhanmu yang patut
dimohonkan (kepada-Nya). (16) [QS. Al Furqaan : 15-16]

Adapun al wa’iid juga mashdar dari wa’ada – ya’idu , tetapi ma’nanya adalah
janji berupa keburukan atau ancaman.
Contoh al wa’iid berupa janji keburukan atau ancaman, firman Allah SWT:

َاَوصَّرف ناَفيهَمنَالوعيدَلعلَّهمَي تَّقونَاو
َّ ًّوك هذلكَان زلنههَقَراهًنَعربي
َ َ113َ:َ)َطه113(َُيدثََلمَذكرا
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Qur'an dalam bahasa Arab, dan Kami
telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari
ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Qur'an itu menimbulkan
pengajaran bagi mereka. (113) [QS. Thaahaa: 113]
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َاد
َّ َكَ َّذبتَ ق ب لهمَ ق ومَ ن و ٍحَ َّواص هحب
ٌ )َ وع12( َسَ وَثود
ٰ الر
ٍۙ
َۗ
ٍ
ٌَّ)َ َّواص هحبَ اْليكةَ وق ومَ ت بَّ ٍعَكل13( ََّوفرعونَ واخوانَ لوط
َ َ14-12َ:َ)َق14(ََالرسلَفح َّقَوعيد
ُّ ك َّذب
Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass
dan Tsamud, (12)
dan kaum ‘Aad, kaum Fir’aun dan kaum Luth, (13)
dan penduduk Aikah serta kaum Tubba’, semuanya telah mendustakan
rasul-rasul, maka sudah semestinyalah ancaman-Ku menimpa mereka. (14)
[QS. Qaaf : 12-14]

ََننَاعلمَِباَي قولونَومآَانتَعليهمَِببَّا ٍَۗرَفذ ٰكرَِبلقراهنَمن
َ َ45َ:َ)َق45(َََّّيافَوعيد
Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekalikali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah
dengan Al Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku. (45) [QS. Qaaf :
45]
B. Ayat-ayat yang berisi janji kebaikan
1. Janji surga bagi orang mu’min yang bertaqwa

ٍ ٰالصل هحتَا َّنََلمَ جهن
َتََتريَمن
ٰوب ٰشرَالَّذينَ اهمن واَوعملواََ ه
َاَهذاَالَّذيَرزق نا
َتتهاَاْلْنهرَ َََۗكلَّماَرزق واَمن هاَمنََثرةٍ َٰرزقا ٍََۙقالو ه
ََۗ
َاجَ ُّمط َّهرةٌَ َّوهمَ في ها
و
ز
ا
َ
ا
ه
ي
ف
َ
ََ
م
َ
َل
و
منَ ق بلَ وات واََب ِٖهََمتشاِبا
ٓ
ٌ
َ 25َ:َ)َالبقرة25(َخلدون
ه
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Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat
baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungaisungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surgasurga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah diberikan kepada kami
dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di
dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. (25) [QS.
Al Baqarah : 25]

ْۚ
ٍ ٰا َّنَالمتَّقْيَفَجهن
َ)َ هفكهْيَِبآَاه هتىهمَرُِّبمَووهقىهم17(َتَ َّونعي ٍٍۙم
ٍۙ
َۢ ۤ
َ)َكلواَواشرب واَهني ا ِباَكن تمَت عملون18(َرُِّبمَعذابَاْلحيم
ْۚ
ٍ
ٍ
ٍ
َ)20(َ ََمصفوفةَوزَّوجنههمَِبورَعْي
َّ )َمتَّكِْٕيَع هلىَسرٍر19(
ٍ والَّذينَ اهمن واَ واتَّب عت همَ ذريَّت همَ ِبْي
َٓانَ اْلقناَ ِبمَ ذ ٰريَّت همَ وما
ٰ
َۢ ٍ
ٍَۗ الت نههمَمنَعملهمَمنَشي
َ)21(َْي
ه
َر
ب
س
اَك
ِب
َ
ئ
ر
َام
ل
َك
ء
ُّ
ٌ
ٰ
ٰ
َ)َي ت نازعونَفي هاَكأسا22(ََوْل ٍم َّٰمَّاَيشت هون
َّ وامدد هْنمَبفاكه ٍة
َّ ) ويطوفَعليهمَغلما ٌن23(َّْلَلغ ٌوَفي هاَوْلََتثي ٌم
َََلمَكا َّْنم
َ َ24-17َ:َ)َالطور24(ََمكن و ٌن
َّ لؤل ٌؤ
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan
kenii’matan, (17)
mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan
mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari adzab neraka. (18)
(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai
balasan dari apa yang telah kamu kerjakan", (19)
mereka bersandar di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan
mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. (20)
Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti
mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan
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mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka.
Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. (21)
Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari
segala jenis yang mereka ingini. (22)
Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak
(menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan
dosa. (23)
Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka,
seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. (24) [QS. Ath Thuur : 1724]
2. Janji diselamatkan dari adzab neraka

ٍ هٰٓييُّهاَالَّذينَاهمن واَهلَادلُّكمَع هلىََتارةٍَت نجيكمَمنَعذ
َابَالي ٍم
ٰ
ََاّللَِبموالكم
ٰ)َت ؤمن ونَِب هّٰلل َ َو َر ُس ْو ِ ٖل َوَتاهدونَ َفَ َسبيَل ه10(
ٍۙ
َۗ
َ)َي غفرَلكم11(َوان فسكمَ هذلكمَخْيٌَ لَّكمَانَكن تمَت علَمون
ٍ ٰذن وبكمَويدخلكمَجهن
َتََتريَمنََتتهاَاْلْنهرَوم هسكنَطيٰبة
َۗ
َ 12-10َ:َ)َالصف12( َفَجهنٰتَعد ٍنَ هذلكَالفوزَالعظيم
Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu
perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang pedih?(10)
(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu
mengetahuinya,(11)
niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke
dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan
kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah keberuntungan
yang besar.(12) [QS. Ash Shaff : 10-12]
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3. Janji berupa ampunan dan rahmat

ٍ ولن ب لونَّكمَ بشي ٍءَ ٰمنَ اْلوفَ واْلوعَ ون ق
َصَ ٰمنَ اْلموال
واْلن فسَوالثَّم هر َۗتَوب ٰشر ٰه
َ)َالَّذينَاذآَاصاب ت هم155(َالصِبين
ۤ
َۗ
ه
َ)َ اول ِٕىكَ عليهم156( َُّمصي ب َةٌ ََََۗقالٓواَ اًنََّ هّٰللَ وا ًَّنََٓاليهَ هرجعون
ۤ
َ:َ) َالبقرة157(ََرِٰبمَورْح َةٌ ََۗ واوهل ِٕىكَهمَالمهتدون
َّ َمن
ٌ صل هو
ٰت

َ ََ157-155

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang shabar, (155)
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa mushibah, mereka mengucapkan,
"Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun" (156)
Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari
Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
(157) [QS. Al Baqarah : 155-157]

ۤ
ٍ ولوَا َّنَاهلَالقهٓرىَاهمن واَواتَّقواَلفتحناَعليهمَب رهك
ََالسماء
ت
َّ َمن
ٰ
َاْلعراف
َ َ)96(َواْلرضَوهلكنَك َّذب واَفاخذ هْنمَِباَكان واَيكسب ون
4. Janji berupa limpahan berkah

َ 96َ:
Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka
disebabkan perbuatannya.(96) [QS. Al A’raaf : 96]
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ۤ
َولقدَ ارسلناَ منَ ق بلكَ رسًَلَ ا هٰلَ ق ومهمَ فجاءوهمَ ِبلب يٰنهت
ۖ
َۗ
َ)47(َفان ت قمناَمنَالَّذينَاجرمواَوكانَح ًّقاَعلي ناَنصرَالمؤمنْي
َ 47َ:َالروم
5. Janji berupa pertolongan

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang
rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa
keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan
terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Kami selalu berkewajiban
menolong orang-orang yang beriman. (47) [QS. Ar Ruum : 47]
C. Ayat ayat ancaman
1. Kalimat ancaman berupa api neraka

ٍ وانَكن تمَفَري
ََٖۖمن َ ِمث ِِْل
ٰب
ٰ ٍَّمَّاَن َّزلناَع هلىَعبدًنَفأت واَبسورة
ۤ
َ)َ فانَ ََّّل23(اّللََانَََكن تمََ هصدقْي
َٰوادعواََشهداءكمَََ ٰمنَََدو َنََ ه
ََۖ َت فعلواَ ولنَ ت فعلواَ فاتَّقَواَ النَّارَ الَِّتَ وق ودهاَ النَّاسَ واْلجارة
َ َ24-23َ:َ)َالبقرة24(َاعدَّتَلل هكفرين
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang
semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
kamu orang-orang yang benar. (23)
Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat
membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya
manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir.(24) [QS. Al
Baqarah : 23-24]

َۗ
َا َّنَالَّذينَكفرواَِبه هيتناَسوفَنصليهمًَنراَكلَّماَنضجتَجلودهم
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َۗ
ابَا َّن ٰه
ََاّللَكانَعزي زاَحكَيما
بدَّلنههمَجلوداَغْيهاَليذوقواَالعذ
َ 56َ:َ)َالنساء56(
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan
Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus,
Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan
adzab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(56) [QS.
An Nisaa’ : 56]

ٍۙ ُّ ٍ
ٍ
َّ
َ)َُيسبَا َّن2(َٖ)َالذيََجعَماْلَ َّوعَ َّددَه1(َوي ٌلَلٰك ٰلَُهزةَلمزة
ٗٓ َ َم
َ 3-1َ:َ)َاَلمزة3(َٖالٖ َاخ َ ََْله
2. Kalimat ancaman berupa kecelakaan dan kebinasaan

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,(1)
yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, (2)
dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.(3) [QS. Al Humazah
: 1-3]

ۖ
ٍۙ
َّ
َ)2(ََ)َالذينَاذاَاكتالواَعلىَالَنَّاسَيست وف ون1(َوي ٌلَلٰلمط ٰففْي
َ َ3-1َ:َ)َاملطففْي3(ََوزن وهمََّيسرون
َّ واذاَكالوهمَاو
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (1)
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka
minta dipenuhi, (2)
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka
mengurangi. (3) [QS. Al Muthaffifiin : 1-3]
3. Kalimat ancaman berupa la’nat

ۢ
َا َّنَالَّذينَيكتمونَمآَان زلناَمنَالب يٰنهتَواَل هدىَمنَب عدَماَب يَّ هنٰه
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ۤ
ٍۙ ه
ٍۙ للنَّاسَِفَ َالكت
هبَاوهل ِٕىكَي لعن هم ٰه
َ)159(ََاّللَوي لعن همَاللٰعن ون
ۤ
َاَّْلَالَّذينََتب واَواصلحواَوب يَّ ن واَفاوهل ِٕىكَات وبَعليهمَ ََْۚواًنَالت ََّّواب
َ 160-159َ:َ)َالبقرة160(َالرحيم
َّ
Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami
turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah
Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila’nati
Allah dan dila’nati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat mela’nati,(159)
kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan
menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu Aku menerima
taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang.(160) [QS. Al Baqarah : 159-160]

ۤ
ۤ
ََاّللَوالم هل ِٕىكة
ٰا َّنَالَّذينَكفرواَومات واَوهمَك َّف ٌارَاوهل ِٕىكَعليهمَلعنة ه
ٍۙ
َ َْۚ
َ)َخلدينَفي ها ْلََّي َّففَعن همَالعذاب
 ه161(َوالنَّاسَاَجعْي
َ 162-161َ:َ)َالبقرة162(َوْلَهمَي نظرون
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir,
mereka itu mendapat la’nat Allah, para malaikat dan manusia
seluruhnya.(161)
Mereka kekal di dalam la’nat itu; tidak akan diringankan siksa dari mereka
dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.(162) [QS. Al Baqarah : 161-162]

ْۚ
ٍۙ
َ)َخلدينَفي هآَابداَْل
 ه64(ََاّللَلعنَال هكفرينَواعدَََّلمَسعْيا
ٰا َّن ه
َ)َي ومَت قلَّبَوجوههمَِفَالنَّارَي قولون65(ََْۚاَوْلَنصْيا
َّ ًَّيدونَولي
۠
َ) وقالواَربَّنآَا ًَّنَٓاطعناَسادت نا66(َالرسوْل
َّ َاّللَواطعنا
ٰيهَلي ت نآَاطعناَ ه
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ۤ
ُّ
ه
َ)َربَّنآَ اِتمَضعفْيَمنَالعذاب67(َ ََالسبيًل
َّ وكِباءًنَفاضلوًن
َ 68-64َ:َ)َاْلحزاب68(َوالعن همَلعناَكبْيا
Sesungguhnya Allah mela’nati orang-orang kafir dan menyediakan bagi
mereka api yang menyala-nyala (neraka),(64)
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh
seorang pelindung pun dan tidak (pula) seorang penolong. (65)
Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka
berkata: "Alangkah baiknya, andaikata kami thaat kepada Allah dan thaat
(pula) kepada Rasul". (66)
Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menthaati
pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka
menyesatkan kami dari jalan (yang benar). (67)
Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan
kutuklah mereka dengan kutukan yang besar". (68) [QS. Al Ahzaab : 64-68]
4. Kalimat ancaman berupa tidak mendapatkan ampunan

ۤ
َ َك َلمنَ َيَّشاء
َ َاّللَْلَي غفرَانَ يُّشرك َبِهٖ َوي غف َر َما َدونَ َ هذل
ٰا َّن ه
َ َ48َ:َ)َالنساء48(ََتٓىَاَثاَعظيما
َٰومنََيُّشركََِب ه
ّللَف قدََاف ه
َْۚ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka
sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (48) [QS. An Nisaa’ : 48]

ۤ
ك َلمنَ َيَّشا َء
َ َاّللَْلَي غفرَانَ يُّشرك َبِهٖ َوي غف َر َما َدونَ َ هذل
ٰا َّن ه
َ)َانَيَّدعونَمن116(َّللَف قدََض ََّلَض هلًلَ ََۢبعيدا
َٰومنََيُّشركََِب ه
د ُْو ِن ٖٓٗه َاََّْلَٓانه ثَْۚا َوانَ َيَّدعونَ َاََّْل َشي ه
َ-116َ :َ) َالنساء117(َ طنا َ َّمريدا
َََۗ

َ َ117
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Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu)
dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa
yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu)
dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. (116)
Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan
(dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah
syetan yang durhaka, (117) [QS. An Nisaa’ : 116-117]
5. Kalimat ancaman berupa penghapusan pahala kebaikan yang
dikerjakan

ْۚ
َولقدَاوحيَاليكَواٰلَالَّذينَمنَق بلكَل ِٕىنَاشركتَليحبط َّن
ََمن
ٰ)َ بلَ ه65( َعملكَ ولتكون َّنَ منَ اْلهسرين
ٰ اّللَ فاعبدَ وكن
َ 66َ-َ65َ:َ)َالزمر66(َالشكَرين
ٰه
Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi)
yang sebelummu: "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan
hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
(65)
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu
termasuk orang-orang yang bersyukur".(66) [QS. Az Zumar : 65-66]

ۤ
ِ
ِ
ََىَاّللَي هديََبِهَٖمنََيَّشاءَمنَع َبادهٖ ولوََاشركواَْلبط
ٰهذلكَهد ه
ََۗ

َ 88َ:َ)َاْلنعام88(ََعن همََ َّماََكان واَي عملون

Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa
yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka
mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah
mereka kerjakan. (88) [QS. Al An’aam : 88]
Hikmah yang terkandung dalam Al Wa’du (janji).

1. Memberi motivasi/dorongan kepada orang yang beriman untuk
beribadah dengan sungguh- sungguh dan memperbanyak melakukan
kebaikan.
2. Orang yang beriman dan beramal shaleh lebih bershabar dalam
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menghadapi cobaan hidup yang berat di dunia ini, karena ia punya
keyaqinan bahwa Allah SWT. akan memberi pahala terhadap
keshabarannya berupa ni’mat yang berlipat ganda di akhirat kelak
3. Dapat menunjukkan kepada orang yang beriman bahwa betapa besar
rahmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada ummat manusia. Amal
shaleh yang dilakukan oleh manusia tidak seimbang dengan ganjaran
yang Allah berikan kepadanya
4. Memberi kesadaran kepada orang yang beriman bahwa jika ia beriman
dan beramal shaleh, ganjaran itu tidak hanya diperoleh di akhirat saja,
tetapi ada juga ganjaran yang langsung diberikan oleh Allah SWT. di
dunia berupa kehidupan yang tenang, damai dan berkecukupan.
Hikmah yang terkandung dalam Al Wa’iid (ancaman)
1. Orang yang beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada kehidupan
akherat akan merasa takut
terhadap siksa neraka yang sangat
menyakitkan dan sangat pedih. Oleh karena itu, ia akan termotivasi untuk
beribadah dengan sungguh-sungguh dan memperbanyak amal shaleh,
baik ibadah mahdlah maupun amal sosial.
2. Orang yang beriman kepada Allah SWT yaqin bahwa ancaman Allah SWT
terhadap orang yang berbuat jahat pasti terlaksana. Dan ancaman itu ada
yang diperlihatkan secara langsung oleh Allah SWT di dunia ini. Hal ini
dapat dikaji pada sejumlah kisah Al Quran tentang kaum-kaum yang telah
dibinasakan oleh Allah yang pernah terjadi pada masa hidupnya para
Rasul terdahulu bersama ummatnya. Misalnya musnahnya ummat Nabi
Nuh AS dengan bencana banjir besar, hancurnya ummat Nabi Luth,
tenggelamnya Fir’aun di laut Merah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
orang yang beriman akan menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan
dosa.
--oo0oo—
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