
الباب االول

مقدمة

ة البحثخلفي.أ

وهو  .1املتعبد بتالوته-صلى اهللا عليه وسلم- القرآن هوكالم اهللا املنزل على حممد 

احلالل واحلرام واحملكم واملتشابه واألمثال : كتاب اهللا تعاىل الذي يشمل على كل شيء، منها

ولكن أكثر ما يف القرآن الكرمي من آياته يأيت بشكل إمجايل غري تفصيلي، .2والنهي واألمر

.ولذلك  يتطلب أو حيتاج إىل التفسريات

القرآن هو املصدر األول يف اإلسالم الذى يشمل على كل أمور تتعلق مبصاحل الدنيا 

شرائعه الكاملة دف األول للمسلمني،وقد أنزل اهللا القرآن مبا فيه من اهلواآلخرةاليت تكون 

لتحقيق كل ما وعد اهللا على الناس، وهو احلياة اخلالدة يف اآلخرة، ومن أحكام شريعته هي 

.األوامر والنواهي اليت جيب أن حيفظها اإلنسان الصاحل

خيتلف االستعداد النفسي عند الفرد يف تقبله للحق وانقياده لنوره، فالنفس الصافية اليت 

ستجيب للهدى، وتفتح قلبها إلشعاعه، ويكفيها يف االنصياع إليه 

أما النفس اليت رانت عليها سحابة اجلهل، وغشيتها ظلمة الباطل فال يهتز . اللمحة واإلشارة
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قلبها إال مبطارق الزجر، وصيغ التأكيد، حىت يتزعزع نكريها، والقسم يف اخلطاب من أساليب 

3.املفحم، واالستدراج باخلصم إىل االعرتاف مبا جيحدالتأكيد اليت يتخللها الربهان

اهللا يف القرآن الكرمي آيات متعددة الىت تتعلق بكلمة الوعد والوعيد، إما وعده أنزللقد 

كلمات 6كلمات الوعد و16فوجدبعد أن تأمل الباحث.للمؤمنني أو وعيده للكافرين

وهو من وعده األمر : قال ابن منظور: للغةاوأما الوعد من ناحية. 4القرآن الكرميالوعيد يف 

وقال . 5املصادر الىت جاءت على مفعول ومفعولة كاحمللوف واملرجوع واملصدوقة واملكذوبة

: يقال: وقال الفراء. يستعمل يف اخلري والشر يقال وعده خرياً وباخلري أو شراً وبالشر: اجلوهري

ر قالوا يف اخلري الوعد والعدة، ويف الشر وعدته خريا ووعدته شرا، فإذا أسقطوا اخلري والش

. الوعد، واهلاء عوض من الواو، وجيمع على عدات، وال جيمع الوعد: والعدة. اإليعاد والوعيد

تواعد القوم، أي : ويقال. املواعدة والوقت، واملوضوع واملوعد: وامليعاد. والنسبة اىل عدة عدي

. قبول الوعد: اتعدوا، واالتعاد أيضا: فيقالهذا ىف اخلري وأما يف الشر . وعد بعضهم بعضا

وكلمة الوعد تنقسم . 7واعد: ويقال للدابة واملاشية إذا رجي خريها وإقباهلا. 6والتوعد والتهدد

:كما قال اهللا تعاىل. على ألفاظ متعددة ومنها كالعهد والشهادة وغري ذلك
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ُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َسُنْدِخلُ 
8.

نَـُهُم اللَُّه َوَعَد اللَُّه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسبـُُهْم َوَلعَ 

.9َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ 

.10ْكًرا

َا يـَُبايُِعوَن اللََّه َيُد اللَِّه فـَْوقَ  َا يـَْنُكُث َعَلى نـَْفِسِه ِإنَّ الَِّذيَن يـَُبايُِعوَنَك ِإمنَّ أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ

.11َوَمْن أَْوَىف ِمبَا َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما

ويف حاالت خمتلفة، ومعان . وسأحبث يف هذه الرسالة عن الوعد والوعيد يف القرآن

السؤال من قلب الكاتب ما هو الوعد وماملراد متنوعة ومنها كما ذكر السابقة،  ولكن جاء 

بوعيد اهللا يف القرآن؟

مرات عديدة ويف حاالت "  الوعيد"و " الوعد"قد كرر اهللا يف القرآن الكرمي كلمة 

الوعد والوعيدو قد حكى اهللا عن . خمتلفة، ومعان متنوعةوهللا يف ذلك أهداف وأغراض

ويف احلقيقة , الدين الذي نلقيه ألنفسنا أو لآلخركما عرفنا أن الوعد هو . بأساليب خمتلفة

إذا وعد . ووفاء بالوعد يكون شيئ حمرتم يف اإلسالم, أن الدين ال بد لنا أن ندفعه

. بالشيءاجليد أو اإلجيايب ، ويؤدي إىل السالم ، فالوعد أمر ال بد منه أن تؤديه 
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فال ينبغي أن ولكن إذا كان الغرض من الوعد أن يبصقون فقط أو وعد كاذب، 

. تؤديه

ذكر اهللا الوعيد يف القرآن ملن ال يطيعون بأمره أو للكافرين واملنافقني 

وغريهم، وبعد أن ذكره اهللا وعده للمؤمنني أو للمطيعني ألمره جاء بعد ذلك الوعد 

كثري من الوعيد الذى جاء من عند . وعيده ملن ال يهتم وال يباىل مبا أمر اهللا هلم

اهللا يف القرآ

.أليم

ويف عصرنا هذا أن كلمة الوعد ليس من أمور الىت وجب على اإلنسان وفاء 

به، ولكن اآلن يتم معاين كثري من الناس كما وعد لسلسلة من الكلمات من أجل 

سلمني ذنوب وعقاب الىت أال يعلمون امل. جعل الناس متأكد أو واثق مبا يقول

تسبب من عدم الوفاء بالوعد؟ أال يعلمون أن اهللا حيرتم الناس الذين حيافظون على 

فهذه هي األمور اليت دفع الباحث على أن يبحث هذه القضية وهّم الباحث وعودهم؟، 

دراسة (الوعد والوعيد في القران الكريم كلمة "بكتابته على شكل الرسالة حتت املوضوع 

)".ةوضوعيم

أسباب اختيار الموضوع.ب

:من أهم الدوافع اليت وضعة الباحث على اختيار هذا املوضوع ما يلي 



الرغبة الشخصية يف معرفة وعد اهللا للمؤمنني وغريهم ووعيده للكافرين وغريهم.1

.لوجود األدلة النقلية حول الوعد والوعيد.2

اهللاعدم وفاء الناس بالوعد وحقيقته وعدم اهتمامهم بوعيد.3

بيان المصطلحات الواردة في البحث.ج

وعده األمر وبه عدة ووعدا وموعدا وموعدة وموعودا وموعودة : قال ابن منظور: لغة: الوعد

وهو من املصادر الىت جاءت على مفعول ومفعولة كاحمللوف واملرجوع واملصدوقة 

إنشاء املخرب معروفا يف العدة إخبار عن : عرفه ابن عرفة املالكى بقوله : الوعد .12واملكذوبة

.13املستقبل

14.:الوعيد 

تحديد البحث وحدوده .د

:تحديد البحث

: وأّما حتديد البحث فهي ممّا يلي

؟الوعد والوعيد يف القرآنما هي مفهوم من كلمة .1

؟الوعد والوعيدء العلماء ومواقفهم يف تفسري اآلية القرآنية املتعلقة بكلمة أرآما .2

الوعد والوعيد؟من ما هي الغاية .3

:حدود البحث
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:بناء على ذلك حدد الباحث هذا البحث فيما يأيت 

.القرآنالوعد والوعيد يف مفهوم كلمة معرفة .أ

.الوعد والوعيدعلقة بكلمة القرآنية املتهم يف تفسري اآلية مواقفالعلماء و ءأرآمعرفة .ب

الوعد والوعيدمن معرفة غاية .ج

أهداف البحث وفوائده.ه

أهداف البحث)1

.املفسريون عن كلمة الوعد والوعيد يف القران الكرميءأرآملعرفة .1

ملعرفة املميزات  مبا بينه اهللا تعاىل يف الوعد والوعيد وألخذ التعليم الذى نستطيع أن .2

.نأخذه منها

فوائد البحث)2

.عن الوعد والوعيدحدثالقرآنية اليت تتاتيلآلالفهم الصحيح .1

لرتقية العلوم واملعرفة فيما يتعلق بعلوم التفسري.2

لتكميل الشروط الالزمة للتخرج من كلية  أصول الدين يف قسم التفسري واحلديث .3

الفصل الدويل جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو

الدراسات السابقة.و

:ومن 

اسم.ناصر الدين سليمان العمر. د.  الفه" الكرميالقرآنالعهد وامليثاق يف "كتاب .1

من : امليالد .ناصر بن سليمان بن حممد العمر ، من قبيلة بين خالد املعروفة:املؤلف



م ، يف قرية املريدسية التابعة ملدينة بريدة ، مبنطقة 1952هـ املوافق 1373عام مواليد 

. هـ من معهد الرياض العلمي 1390: الدراسة .القصيم

مت اختياره معيداً يف جامعة اإلمام حممد .هـ1394دراسته اجلامعية من كلية الشريعة عام 

-قسم القرآن وعلومه–بكلية أصول الدين بن سعود اإلسالمية ، حصل على درجة .

م1979هـ 1399عام –قسم القرآن وعلومه -املاجستري من كلية أصول الدين 

عام –قسم القرآن وعلومه –حصل على درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين .

هـ 1404ُعني أستاذاً مساعداً يف قسم القرآن وعلومه عام .م1984هـ 1404

م ، مث رقي لدرجة أستاذ 1989هـ 1410م ، مث رقي لدرجة أستاذ مشارك عام 1984

هذا الكتاب يشتمل على تعريف الوعد وبيانه .م1993هـ 1414عام ) بروفيسور ( 

.عامة

ألفه عبد اهللا بن حممد ، " الوعد واملواعدة يف التربعات واملعاوضات"البحث العلمي عن .2

يتناول هذا البحث حكم كل من .د من ناحية الفقهيةهذا البحث يشتمل على الوع

الوعد الصادر عن إرادة منفردة يف باب التربعات، واملواعدة الصادرة عن رغبة إرادتني يف 

باب املعاوضات، من حيث لزوم الوفاء وعدمه يف كل منهما ديانة وقضاء، وذلك من 

أحادي اجلانب فيما سبيله خالل استعراض آراء فقهاء املذاهب يف لزوم الوفاء بالوعد

التربع واإلرفاق، واستعراض آراء املعاصرين من العلماء يف إمكانية سحب اخلالف املذكور 

العقود القائمة على املواعدة يف فيما سبيله املعاوضات على ما استحدث اليوم من

واالسرتباح، إضافة إىل حماولة التوصل إىل الرأي الراجح يف املسألة



البحثمنهج .ز

:الىت سيسلك الباحث يف كتابة هذا البحث ما يليجومن املناه

.مجع  اآليات الواردة اليت تتعلق بالوعد والوعيد ورتبتها ترتيبا موضوعياً - 

 -

.العلماء املتقدمني واملعاصرين

.ومعاين الكلمات الشرعية واإلصطالحية بأصوهلا اللغويةكلماتالغريبةشرحتال- 

 - .

نوع البحث

من . هذا البحث هو البحث املكتيب حيث جيمع املعلومات والبيانات املتعلقة باملوضوع

.

مصادر المعلومات

: هذا البحث يعتمد على املصدرين اآلساسيني 

كتب التفاسري: املصدر اآلساسيي. 1

: لثنوياملصدر ا. 2

خطة البحث.ح

:  هذا البحث يتكون من مخسة أبواب، منها



خلفية البحث، وأسباب اختيار املوضوع، : هو املقّدمة فتشتمل علىالباب األول

مصطالحات البحث، حدود البحث وحتديده، أهداف البحث وفوائده، 

.لبحث، منهج البحث وخطة االدراسة السابقةو 

.وعد يف القران الكرميال: الباب الثاني

مفهوم الوعد: الفصل األول 

اآليات الواردة يف الوعد وأرآء املفسرين فيها:الفصل الثاني 

.الوعيد يف القرآن الكرمي: الباب الثالث

مفهوم الوعيد: الفصل األول 

اآليات الواردة يف الوعيد وأرآء املفسرين فيها: الفصل الثانى 

.بني الوعد والوعيد يف القران الكرميام: الباب الرابع

أنواع الوعد يف القران الكرمي:ولالفصل األ

أغراض الوعد يف القران الكرمي:ثانيالفصل ال

أنواع الوعيد يف القران الكرمي:الفصل الثلث 

أغراض الوعيد يف القران الكرمي:الفصل الرابع 

الوعد والوعيدبني مقارنة : خامسلفصل الا

الوعد أو الوعيدنكار أحكم من : الفصل السادس



ج البحث و التوصيات ويف هذا البحث قام الباحث بعرض نتائ: هو االختتام الباب الخامس

.و االقرتاحات


