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نتائج البحث.  أ 

تلخيصا ملا جاء من األبواب السابقة، كتبت بعض النقاط املهمة امليسرة للتسهيل يف معرفتها إمجاال، 

:فهي فيما يلي

الوعد والعدة مصدرًا وامساً، فأما العدة :قال الفراهيدي يف كتاب العني: الوعد يف اللغة.1

فتجمع عدات والوعد ال جيمع، واملوعد موضع التواعد وهو امليعاد، فإن معىن الوعد يف 

االصطالح وعند الفقهاء، هو اإلخبار عن فعل املرء أمرًا يف املستقبل يتعلق بغريه، سواء 

الوعد والوعيد كالمه األزيل، . العامَّةأكان خرياً أم شرّاً، وأما الوعد والوعيد، فقد قال أهل 

هلك واستوجب العقاب فبوعيده، فال جيب عليه شيء من قضية العقل، وأما يف 

.خالفات:اإلصطالح أن الوعيد 

أن الوعد خبري اآلخرة هو امتداد للوعد خبري الدنيا، فإّن الوعد يف اآلخرة له ما يتمايز به .2

.أيضاً لكونه يفوق خري الدنيا وما يكون لإلنسان فيها من نصر وغنيمة وفوز

كان الوعد عند املفسرين يعين كل ما وعد اهللا لإلنسان أو جزاء الذي أعطى اهللا هلم مبا .3

لدنيا إما يف اخلري أو الشر، واهللا لن خيلف بكل ما وعده والوعيد سوف يأيت بعد فعله يف ا

.الوعد

إّن الغاية من الوعد والوعيد وكل ما انطوى عليه اهلدى اإلهلي من أحكام، هادف إىل .4

تصحيح املسار اإلنساين من خالل هذا الوعد الذي من شأن االلتزام به الفوز يف الدنيا 



نه وعد هادف إىل بناء احلياة اإلنسانية من خالل هدى اهللا عّز وجّل الذي واآلخرة معاً، أل

محله األنبياء وتابعه األوصياء ألجل أن يتكامل اإلنسان يف حياته، فال يكون جمّرد إنسان 

.يتعايش بالضرورات، وال يهتدي إىل سبل الكمال

اإلقتراحات . ب 

يقرتح الباحث . قة مع تكميلها باخلالصاتوبعد أن يشرح الباحث البيانات يف أبواب الساب

: من مساحة القراء الكرماء عدة اإلقرتحات لكي يكون هذا البحث ذات منفعة و مفيدة للحياة

يرجو الباحث من مساحة املسلمني بأن ال يكتفي يف قراءة القرآن لرتغيب فضائلها فقط، .1

وهذه . ألن القراءة مع الرتتيل والتجويد وكذلك تدبر معانيها أوىل وأفضل إىل اهللا تعاىل

. األشياء حتتاج إىل إبتكاري املبلغني واألساتيذ يف تبليغ القرآن وتعليمه مع تفهيمه للمجتمع

الباحث من مساحة املسلمني بأن يوايف على وعودهم كما رأينا من األيات السابقة أن يرجو .2

اهللا عز وجل لن خيالف على مجيع وعوده وبعد أوفينا بوعدنا سوف يأيت من بعد ذلك 

.وعيد أو اجلزاء من اهللا

3.

..آمني يا رّب العاملني . اليومية حىت صاروا أمة القرآنية


