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أ

الملخص

يتناول هذا البحث املوضوعي اآليات القرآنية الكرمية اليت تتضمن اإلشارة حول الوعد 

.والوعيد ىف القرآن الكرمي، و حدد الباحث آراء العلماء املفسرين

ويعتمد الباحث على املنهج اإلستقرائي املوضوعي من حيث املفهوم العام حول الوعد 

.والوعيد ودراستهما دراسة موضوعية مع آراء املفسرين فيهاوالوعيد، ومجع اآليات حول الوعد 

ذكر الباحث يف هذا البحث مجع  اآليات الواردة اليت تتعلق بالوعد والوعيدومرادفهما، 

مث استعدل الباحث . واملعاصرينمث حتليل البيانات يف تفسري اآليات القرآنية عند العلماء املتقدمين

. بالوعد والوعيد نظرا إىل احلاجة حىت يكون البحث كامال وواضحاإكمال شرح مبفهوم اليت تتعلق 

فإن معىن الوعد هو اإلخبار عن فعل املرء أمرًا يف املستقبل يتعلق بغريه، سواء أكان 

أن الوعد .:خرياً أم شرّاً،وأما الوعيد 

.متداد للوعد خبري الدنياخبري اآلخرة هو ا



ب

ABSTRACT

This research titled: "the sense of a sentence promises and warnings,"

which describes a thematic analysis of the verses of the Al-Qur’an about promises

and threats and the opinion and the scholars of tafseer.

In this study the authors restrict the issue that is the opinion of the scholars

of tafseer.

In this study researchers expose a collection of verses that relate to a

sentence promises and threats as well as sinonimnya, and analyze data about the

verses of the qur'an according to the opinion of the scholars of tafseer earlier and

contemporary interpretation of scholars. Then the researchers explain in a

complete concept of promises and warnings and everything related to this

research.

The meaning of the phrase is a sentence promises aimed at the future,

whether it's the promise of good or bad. Warning: the sentence is directed at a

result of the Act, which long before such a result will occur. Appointments for

either in the hereafter is the promise of good that exists in the world.



ت

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “pengertian kalimat janji dan peringatan”, yang

menjelaskan tentang analisa tematik ayat-ayat al-Quran seputar janji dan ancaman

dan dan pendapat para ulama-ulama tafsir.

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yaitu pendapat

para ulama-ulama tafsir.

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan kumpulan ayat-ayat yang

berhubungan dengan kalimat janji dan ancaman serta sinonimnya, dan

menganalisis data tentang ayat-ayat Al-qur’an menurut pendapat ulama-ulama

tafsir yang terdahulu dan ulama tafsir kontemporer. Kemudian peneliti

menjelaskan secara lengkap mengenai konsep janji dan peringatan dan segala

yang berkaitan dengan penelitian ini.

Makna janji adalah ungkapan suatu kalimat yang ditujukan pada masa

yang akan datang, Apakah itu janji baik ataupun buruk. Peringatan adalah:

kalimat yang ditujukan pada suatu akibat dari perbuatan yang diucapkan jauh

sebelum akibat tersebut akan terjadi. Janji baik untuk di akhirat nanti adalah

gambaran dari janji baik yang ada didunia ini.



شكر وتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، واحلمد هللا الذى أنزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني 
وداعيا إيل اهللا , الذى أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا, والصالة والسالم على حممد بن عبد اهللا. نذيرا

.بإذنه وسراجا منريا

الوعد والوعيد كلمة " فبعون اهللا وعنايته قد أكمل الباحث هذا البحث العلمى حتت املوضوع 
.فأكرر احلمد هللا وحده محدا كثريا على هذا اإلمتام. )"وضوعيةدراسة م( فيالقرآن الكريم 

قد واجه الباحث كثريا من الصعوبات إما من ناحية كفاية شخصية وإما من ناحية كفاية علمية، 
ولكن مبساعدة املساعدين وبعنايتهم استطاع الباحث على إمتام هذا البحث، لذلك يف هذه الفرصة 

:القيمة أراد الباحث ان يقدم الشكر والثناء إىل

.فضيلة مديرجامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو األستاذ الدكتور حممد منذيرهتامي.1

الدكتور : دكتورة  ويليال، وكالئها النائب األول والثاين والثالث وهمفضيلة عميدة كلية أصول الدين ال.2

خريالناس مجال، والدكتور أغوس تيار، والدكتور حسب اهللا، مع أكفائهم بكلية أصول الدين الذين 

.وجهوا وبذلوا كل ماهلم من الفكرة والقوة لتقدم كلية أصول الدين

و فضيلة رئيس قسم التفسري واحلديث " أفرزال نور الدكتور" فضيلة رئيس قسم التفسري واحلديث .3

الذي قاما كثريا مبساعدة الباحث و حتليل املشاكل " األستاذ نكسون حسني املاجستري"للفصل الدوىل 

. سواء كانت تتعلق باألمور األكادمية أم غريها

الذي وجه الباحث كثريا "  األستاذ فكري حممود املاجستري"فضيلة مشرف الرسالة .4

.هذه الرسالة



كمرشد أكادميي للباحث فأشكره على نصيحته " مشهورى فرتى املاجستريرالدكتو األستاذ" إىل املكرم .5

.والتشجيع منه والتوجيه للباحث طوال كتابة هذه الرسالة

ة أصول الدين مجيع املدرسني الذين علموىن علوما نافعة ىف قسم التفسري واحلديث للفصل الدوىل بكلي.6

.جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

.مجيع املوظفني ىف كلية أصول الدين جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.7

قسم التفسري واحلديث للفصل الدوىل بكلية أصول الدين 2011مجيع األصدقاء ىف الفصل سنة .8

.سم اإلسالمية احلكومية رياوجلامعة السلطان الشريف قا

الذاىن ال حيسان التعب وامللل وهلما " يعقب و مريانا"وأخصص هذه الرسالة احملرتمني الوالدين احملبوبني .9

الدعاء اللهم اغفرهلما وارمحهما كما ربايين صغريا واجعل أعماهلما يف رضاك واجزهلما أحسن اجلزاء 

.وادخلهما من عبادك الصاحلني

لشكر على كل من أبذل جهده مساعدة يل يف أداء واجبيت وإقامتها ومن أعطاين وأخريا، ا

.جزاكم اهللا جزاءا وافيا. قوة احلماسة

".واحلمد هللا رب العلمني"

ه1436ثاينمجادى ال28, بيكنبارو
م2015أبريل17

الف يندري    
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