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 البحث مستخلص

 

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على َمن ال نبيَّ بعدَه؛ وبعد:

فهذه رسالتي المقدَّمة لجامعة طيبة، للحصول على درجة الماجستير من كلية اآلداب والعلوم 

  اإلسالمية، قسم الدراسات اإلسالمية، تخصص دعوة.

 .لسورة يونسالتفسير الدعوي عنوان البحث: 

 نورة عبد العزيز عبد هللا الغامدي.اسم الباحثة: 

: التعريف بسورة يونس وبيان أركان الدعوة الموجودة بالسورة الكريمة من بحثهدف ال

 موضوعات الدعوة وأحوال المدعوين والوسائل واألساليب ثم استنباط الدروس الدعوية.

 .االستنباطي ،التحليلي ،االستقرائيالمنهج : منهج البحث

 تضمنت النتائج والتوصيات. خاتمة البحث:

بينت السورة الكريمة أن فضل الدعوة إلى هللا تعالى كبير، وأجرها عظيم وذلك لما  :البحثنتائج 

يترتب عليها من تبليغ شرع هللا وحفظه، وحصول المصالح العظيمة للخلق، في معاشهم ومعادهم، 

وأيًضا  س على قضايا دعوية مهمة، من أبرزها أركان اإليمان.احتواء سورة يونو ودينهم ودنياهم.

ذكرت السورة الكريمة عدة وسائل و أساليب دعوية، لتحريك عقول المدعوين وقلوبهم، لتصل إلى 

 اإليمان الراسخ باهلل عز وجل.

إبراز الصفات التي ، والعمل على دراسة القصص القرآني للدعاةب توصي الباحثة :البحث توصيات

 بها.  صفَ جب على الداعية أن يتَّ ي

 يونس.، الدعوة، التفسير: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Da’wah Interpretation of Surah Yunus 

Name of researcher: Nourah Abdul Aziz Abdullah Alghamdi 

Research methodology: Inductive, analytical, and deductive. 

Supervision: Prof. Abdurrahman Abu Aamir Abdussalam Abdul-Fattah. 

Research theme: Da’wah Interpretation of Surah Yunus 

Research objective: Introduction of Surah Yunus and explanation of the major elements of 

da’wah it contains with respect to da’wah themes, conditions of the people receiving 

da’wah, means and methods of da’wah etc. and finally deduction of da’wah lessons. 

The research attained several findings the most important of which are: 

1. The noble Surah explained that the merit of inviting to the path of Almighty Allah is 

great and its reward is fantastic, as it leads to imparting and preserving the law of 

Allah and occurrence of great things of interests to the people in their lives, in the 

return to Allah and their religion and life. 

2. Surah Yunus contains important da’wah issues, the most prominent is the issue of 

faith. 

3. The noble Surah mentioned several means and methods of da’wah for appealing to 

the minds and hearts of the invitees so that deep rooted faith may permeate them. 

Major recommendations: 

1. Importance of studying Quranic stories on da’wah. 

2. Highlighting the qualities that a preacher must have. 

Keywords: Interpretation , Da’wah, Yunus. 
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 مقدمة
من  أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ باهلل من شرور هديه،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونست

نبينا  للعالمين، ةوالصالة والسالم على المبعوث رحم يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له،

 .وصحبه أجمعين وعلى آلهمحمد 

 :أما بعد

فهرس -XE "01 }}هللا، لقوله تعالى:  إلى الدعوةهي  ها عند هللا تعالىأحسناألقوال وأفضل إن 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ{ "[14/33{ ]سورة فصلت ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چاآليات:}

وإقامة العدل  وإظهار الحق، فقد أنزل هللا كتبه، وأرسل رسله لهداية الخلق، [33]سورة فصلت: {ڈ

وجعله آيات بينات في  كتب،المهيمن على ما سبقه من  العظيمآن وختم كتبه بهذا القر والقسط،

-XE "01 }} :وأمر نبيه أن يبين أن رسالته هي الدعوة إلى هللا قال تعالى صدور الذين أوتوا العلم.

 ڍ ڇ ڇ{ "[42/401{ ]سورة يوسف گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇفهرس اآليات:}

 .[401]سورة يوسف: {گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ

يستنيرون بنور القرآن ويأخذون  الدعاةفإن  هللا،إن القرآن هو المصدر األول للدعوة إلى 

قديماً بهذا القرآن الكريم عناية بالغة قد اعتنى العلماء لذلك وويستنبطون منه األحكام، الدروس منه 

ً وتنوعت   التفسير الدعوي الدراسات:تلك  مجاالتومن  الموضوعاتالدراسات وكثرت وحديثا

هذه السور سورة يونس التي تتضمن العديد من الفوائد الدعوية لذلك اختارت  القرآن ومنلسور 

 .التفسير الدعوي لسورة يونس بعنوان:الباحثة أن تتناول هذا الموضوع من خالل بحث 

 :أهمية البحث 

 للدعوة إلى هللا. مهم ادعويً القرآن تفسيًرا  أن تفسير -1

 إظهار إعجازه على الوجه الصحيح.وأن التفسير الدعوي يزيد التأمل والتدبر لكتاب هللا،  -2

بيان األساليب والوسائل الدعوية و ،من هداية وإرشاد هذه السورةالدعاة ة أهمية استفاد -3

 ها.التي وردت في

  الموضوع: اختيارأسباب 

 سورة من سورة القرآن الكريم. ودراسةنيل الشرف في بحث  -1

 من المنهج الدعوي في تلك السورة المباركة من كتاب هللا تعالى.فادة سترغبة الباحثة اال  -2
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  للتفسير الدعوي لسورة من سور القرآن الكريم. م ببحثمشاركة طلبة العل -3

 في السورة. الدعوية إفادة الدعاة من األساليب والوسائل  -4

 :أهداف البحث 

 .يونسالتعريف بسورة   -1

 التعرف على المنهج الدعوي في سورة يونس. -2

 .يونس التعرف على اآليات المتعلقة بالدعاة في سورة -3

 .يونسالتعرف على اآليات المتعلقة بالمدعوين في سورة  -4

 .يونسالتعرف على اآليات المتعلقة بالوسائل واألساليب في سورة  -5

 .يونساستنباط الدروس الدعوية من خالل سورة  -6

 :مشكلة البحث وتساؤالته 

هللا يثمر بإذن  للدعاة إلى هللا وتفسيره تفسيًرا دعويًاإن القرآن يعتبر من المصادر األساسية 

دعوية سورة يونس. والتساؤل الومن ضمن السور التي تستحق هذه الدراسة مكاسب وثمرات زكية 

 ما التفسير الدعوي لسورة يونس؟ هوالرئيسي لهذا البحث 

 األسئلة الفرعية:

 ؟وما مقاصدها يونسما هي سورة  -1

 ؟يونسالدعوة في سورة منهج ما  -2

 ؟يونسفي سورة إلى هللا الداعية المتعلقة بيات آللالتفسير الدعوي ما  -3

 ؟يونسالمدعوين في سورة المتعلقة ب ياتآللالتفسير الدعوي ما  -4

 ؟يونسفي سورة  وسائلهاو المتعلقة بأساليب الدعوة ياتالتفسير الدعوي لآلما  -5

 ؟يونسماهي الدروس المستفادة من سورة  -6

 :مصطلحات البحث 

 .يونسالتفسير الدعوي لسورة  :عنوان البحث هو

 التفسير:
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 :لغةالتفسير 

الشَّْيء وضحه وآيات اْلقُْرآن اْلَكِريم شرحها ووضح َما تنطوي علَْيِه من معان وأسرار  )فسَّر( 

 (4).وأحكام

: كشف الفسر (2)والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه. الفاء والسين: التفسير

: التفسير: كشف المراد عن اللفظ ، والتفسير هو بيان وتفصيل للكتاب. وقال بعضهمالمغطى

  (3).المشكل

                                                           
 .(2/811)، حرف الفاء، دار الدعوةم، 2044، 5ط، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  (4)

 .(1/501)م، دار الفكر، 4191-هـــ4311، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارسالرازي،  (2)

م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2004، 4، طتهذيب اللغةاألزهري، محمد بن أحمد الهروي،  (3)

(42/213)  . 
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 :االتفسير اصطالح  

َ بأف وعرَّ  (4)." مالكري نآبيان معاني القر" :نهأف التفسير بر ِ عُ  "علم يبحث فيه عن  :نهأيضا

تحمل عليها حال  والتركيبية ومعانيهاوأحكامها اإلفرادية  ،القرآن، ومدلوالتها بألفاظكيفية النطق 

 (2) .التركيب وتتمات ذلك"

 ة:لدعوا

 لغة:الدعوة تعريف 

دعا بشيء  الطلب، يقالوهو  (3) ،"ن تميل الشيء إليك بصوت وكالم يكون منكأوهو  (دعو")

فالنا:  إقباله، ودعاا: ناديته وطلبت زيدً  قصده، ودعوتالشيء: حث على ودعا إلى  إحضاره،طلب 

 المذهب: حثهإلى  الصالة، ودعاهإلى  إليه، ويقال: دعاه األمير: ساقهإلى  وناداه، ودعاهبه  صاح

 (1)  .يجتمعواا حتى بعضً  القوم: بعضهم إليه وتدعاعلى اعتقاده وساقه 

تأتي وها متعددة ومتنوعة وهي ال تتعارض الدعوة إلى هللا تعريفات :ااصطالح  تعريف الدعوة 

 األنسب.وسياقها هو الذي يحدد ، لرسالةاو أالتبليغ  بمعنى

 التعريفات:هذه أهم ومن 

فيما  رسله، بتصديقهموبما جاءت به  به،الدعوة إلى هللا عز وجل "هي الدعوة إلى اإليمان  -

الزكاة، وإيتاء  الصالة، الشهادتين، وإقاميتضمن الدعوة إلى  وذلكأمروا، فيما  به، وطاعتهمخبروا أ

والبعث بعد  ورسله،، وكتبه مالئكته، ،اإليمان: باهللإلى  البيت، والدعوةوحج  رمضان، وصوم

وهذا تعريف  (5) والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه " الموت، واإليمان بالقدر خيره وشره،

 .للدعوة باعتبار موضوعاتها
زوا بسعادة "حث الناس على الخير والهدى واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفو -

 وهذا التعريف باعتبار أن معنى الدعوة التبليغ. (8) "العاجل واآلجل

                                                           

 .(94ص) الناشر: )بدون(، هـ،4110، 3، طمنهج االستنباط من القرآن الكريمالوهبي، فهد مبارك،  (4)

 .(4/28) ،هـــ،، دار الفكر، بيروت4120، البحر المحيط في التفسيراألندلسي، محمد بن يوسف،  (2)

 .(2/291)، م، دار الفكر4191 -هـــ 4311، معجم مقاييس اللغةالرازي، أحمد بن فارس،  (3)

 . (43/251)، (دعا: مادة)، دار صادر، بيروت، 4، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  (1)

مجمع الملك فهد لطباعة ، م4115-هـ4148 الطبعة: )بدون(، ،مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (5)

 . (45/459)، المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

 .(49ص) دار االعتصام، هـــ،4311، 1ط، هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة( محفوظ، علي، 8)
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 لتفسير الدعوي:ا

الدعوة كامها فيما يخص وأح لوالتهاهو العلم الذي يبحث عن معاني الفاظ القرآن الكريم ومد

 (4) ة.والدعا

 التعريف االجرائي لموضوع التفسير الدعوي لسورة يونس:

هو دراسة دعوية تعتمد على شرح معاني آيات سورة يونس في مجاالت أركان الدعوة واستنباط 

 الدروس الدعوية منها.

 السابقة: الدراسات 

بعد البحث والتحري لم تجد الباحثة دراسات تتصل بموضوع البحث مباشراَ ولكن هناك بعض 

 :يونسالدراسات التي تناولت سورة 

 (2) .موضوعية يونس: دراسةسورة نعمان محمد صالح محمد،  شريف، :أوال  

هدفت الدراسة إلى دراسة سورة يونس دراسة موضوعية من حيث المشركون وموقفهم من 

اتفقت الدراسة الحالية  األنبياء، كماالدعوة اإلسالمية وإفراد هللا بالربوبية واأللوهية وقصص 

 ة.نها دراسة دعوييونس واختلفت الدراسة الحالية بأ والدراسة السابقة بدراسة سورة

 تصورهمنهج القرآن الكريم في الدعوة على التوحيد كما فائق علي سعيد،  شيد،رأُ  بني ا:ثاني  

 (3).  عقدية يونس: دراسةسورة 

هدفت الدراسة إلى بيان منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى التوحيد في سورة يونس واتفقت 

الدراسة السابقة الدراسة الحالية مع الدراسة السابقة في أن جميعها في سورة يونس، وكما أن 

درست دراسة عقدية وستطرق الدراسة الحالية إلى جوانب من العقيدة، واختلفت الدراسة السابقة 

 في ذكر تعريف المنهج وأنواعه وأن الدراسة الحالية دراسة دعوية.

 (1) تطبيقية. يونس: دراسةسورة موسى محمد،  خمايسة، فاطمة: ثالثا  

تحليل سورة يونس من جوانب عدة اتفقت الدراسة السابقة مع هدفت الدراسة إلى الوقوف على 

يعها في سورة يونس واختلفت الدراسة الحالية انها دراسة دعوية، وأن الدراسة الحالية في أن جم

 الدراسة السابقة دراسة نصية تطبيقية.

                                                           
   .(43ص) ،جامعة أم القرى، كلية الدعوة أصول الدين ،تفسير آيات الدعوةسردار، نوال بنت محمد،  (4)

، كلية الدراسات العليا، هرسالة دكتورا ،م4110 ،سورة يونس: دراسة موضوعيةنعمان محمد،  ،شريف (2)

 جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية، السودان.

 ،م2001 ،يونسالقرآن الكريم في الدعوة على التوحيد كما تصوره سورة  منهج ،علي قفائأرشيد،  وبن (3)

  .والقانونية، األردنالدراسات الفقهية  كلية رسالة ماجستير،

 .اليرموك ةاآلداب، جامعكلية  ه،رسالة دكتورا ،م2041، ةيسورة يونس دراسة تطبيقموسى،  خمايسة، فاطمة (1)
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دراسة دعوية ستدرس تفسير السورة من ناحية أركان الدعوة األربعة الداعية  الدراسة الحالية

 والمدعو واألساليب والوسائل الدعوية.
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 :منهج البحث 

 المنهج التحليلي: -7

ا، فإن كان ا أو تقويمً ا أو تركيبً وهو منهج يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية المختلفة: تفكيكً 

أما إذا كان  ،المنهج التحليلي بتفكيكها وإرجاع العناصر إلى أصولهااإلشكال تركيبة منغلقة، قام 

اإلشكال عناصر مشتتة فإن المنهج يقوم بدراسة طبيعتها ووظائفها ليركب منها نظرية ما، أو 

 (4) أي نقده.هج التحليلي على تقويم إشكال ما ما أو قواعد معينة كما يمكن أن يقوم المن أصوالً 

     المنهج االستنباطي: -0

أو االستدالل على نتيجة ما من فرض أو أكثر. هذه  إثبات،هو استخدام قوانين المنطق في و

فروض أسبق  أو فرض ينتقل مباشرة من مقدمة،النتيجة عبارة عن سلسلة من الفروض كل منها إما 

في تلك السلسلة. وتجب مالحظة أنه في النتيجة التي أمكن االستدالل عليها تختفي الحقائق في 

  (2)مما يدعو إلى استنتاجها بالتحليل المنطقي. الفروض،

 :االستقرائيالمنهج  -4

 (3)عملية مالحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعالقات كلية.

باحثة في بحثها ثالثة مناهج: المنهج االستقرائي، والتحليلي، واالستنباطي، فسيتم سلكت ال

 استقراء السورة ثم تحليلها، ثم استنباط منهج الدعوة الوارد فيها.

 البحث :  خطة 

      وخاتمة:مباحث مقدمة وأربعة  من يتضمن البحث

بحث ومشكلة ال البحث،وأهداف  وأسباب اختياره، الموضوع، وتتناول: أهميةالمقدمة 

 وتساؤالته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث.

 : التعريف بالسورة مع بيان أهميتها في الدعوة.المبحث التمهيدي

 المطلب األول: التعريف بالسورة وفضلها.

                                                           

 -هـــ4149 ،4ط ،المنهجيأبجديات البحث في العلوم الشرعية محاولة في التأصيل  ،فريداألنصاري،  (4)

 .(18ص)الناشر منشورات الفرقان، الدار البيضاء، ، م4119

مكتبة الفالح، الكويت،  ،م4119 -هــ4109، 2ط، مناهج البحث في العلوم السياسيةربيع، محمد محمود،  (2)

  .(251ص)

 .(93ص) ، دار النشر: )بدون(،م2041 -ه4114 ،3ط، مناهج البحث العلميمحمد سرحان،  المحمودي، (3)
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 مقاصد السورة وأهميتها. المطلب الثاني:

 .الدعوة بموضوع المتعلقة الدعوة آيات تفسير :المبحث األول

 الدعوة في مجال العقيدة.المطلب األول: 

 .في مجال الشريعة: الدعوة المطلب الثاني

 المطلب الثالث: الدعوة في مجال األخالق.

 بالداعية.تفسير آيات الدعوة المتعلقة المبحث الثاني: 

 المطلب األول: إعداد الدعية من سورة يونس.

 المطلب الثاني: صفات الداعية من سورة يونس.

 .دعوينتفسير آيات الدعوة المتعلقة بالمالمبحث الثالث: 

 المطلب األول: أصناف المدعوين من سورة يونس.

 المطلب الثاني: أحوال المدعوين من سورة يونس.

 المبحث الرابع: تفسير آيات الدعوة المتعلقة باألساليب والوسائل.

 المطلب األول: وسائل الدعوة من سورة يونس.

 : أساليب الدعوة من سورة يونس.المطلب الثاني

 المطلب الثالث: الدروس الدعوية المستفادة.

 الخاتمة، وتشمل على أهم النتائج والتوصيات. 

 الفهارس، وتتضمن ما يلي:

 فهرس اآلياتأوالً:  -

 فهرس الموضوعات. ثانياَ: -

 ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع. -
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 المبحث األول

 الدعوة بموضوع المتعلقة الدعوة آيات تفسير

 

 المطلب األول

 العقيدةالدعوة في مجال  

تعتبر العقيدة هي األساس إلرادة اإلنسان نحو الخير أو الشر، وهي التي تحكم أفعاله وأقواله، 

واألساس الذي يبني عليه اإلنسان عباداته وتوجهاته وسائر شؤون ألنها اليقين المعقود بالقلب، 

 حياته، ومتى صحت عقيدة اإلنسان كان أقرب لالستقامة على طريق الخير والرشاد.

 تعريف العقيدة لغة:

 (4). "العقيدة ما يدين اإلنسان به وله عقيدة حسنة سالمة من الشك"

 اصطالحا :

َق  بها القلب، وتطمئن إِليها النفس، حتى تكون يقينا ثابتا ال هي األمور التي يجب أن يَُصد ِ

 يمازجها ريب، وال يخالطها شك.

والعقيدة اإِلسالميَّة: هي اإِليمان الجازم بربوبية هللا تعالى وأُلوهيته وأَسمائه وصفاته، ومالئكته، 

ين، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثَبََت من أُمور ال غيب، وأصول الد ِ

الح، والتسليم التام هلل تعالى في األَمر، والحكم، والطاعة، واالتباع  وما أَجمع عليه السَّلف الصَّ

 . (2)لرسوله 

 أهمية العقيدة وارتباطها العميق بالدعوة:

جميعاً على  تقصص المرسلين التي وردت في القرآن الكريم، وما حدث لهم مع أممهم، اتفق إن

، دعوة واحدة، هي الدعوة إلى عبادة هللا وحده ال شريك له، واجتناب الشرك، وإن اختلفت شرائعهم

ل إن مسألة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله هي القضية األولى التي جاء ذكرها ب

 XE }} ل به جميع الرسلمخبراً عما أرس -تعالى–في القرآن الكريم بين الرسل وأممهم، قال هللا 

                                                           

 الطبعة: )بدون(، سنة النشر: )بدون(، ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد،  (4)

 .(2/124) بيروت، -المكتبة العلمية

وزارة الشؤون  ،هـ4122 ،4ط في عقيدة السلف الصالح، الوجيزاألثري، عبد هللا بن عبد الحميد، ( انظر: 2)

 .(4/21) اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية،
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 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ{ "[24/25{ ]سورة األنبياء  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱفهرس اآليات:}-01"

 ڃ ڃ ڄ ڄفهرس اآليات:}-XE "01 }} :وقال تعالى [25]سورة األنبياء: { ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 [38]سورة النحل: {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ{ "[48/38{ ]سورة النحل ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

{ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گفهرس اآليات:}-XE "01 }}وقال تعالى: 

 [2]سورة النحل: {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ{ "[48/2]سورة النحل 

إذن: فجميع الرسل كان أول وأهم ما دعوا إليه هو التوحيد، توحيد هللا بالعبادة وتقواه وطاعته 

 (4) وطاعة رسله.

 مسائل العقيدة في سورة يونس دائرة بين مسألتين:

 المسألة األولى: تقرير اإليمان بتوحيد الربوبية وأنه مستلزم لتوحيد األلوهية:

4- {{ XE "01-{:ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄفهرس اآليات 

 ڌڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ{ "[40/3{ ]سورة يونس گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ

 [.3]سورة يونس: {گ گ گ کگ ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

2- {{ XE "01-{:ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇفهرس اآليات 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ{ "[8-40/5{ ]سورة يونس ي ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

-5{ ]سورة يونس:ي ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ۉې

8]. 

3- {{ XE "01-{:ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻفهرس اآليات 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ه ه ه ه ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ{ "[40/41{ ]سورة يونس ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ

 .[41]سورة يونس: {ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ

1- {{ XE "01-{:ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆفهرس اآليات 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ{ "[32-40/34{ ]سورة يونس جئ جئ جئجئ جئ ي ي ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ

 جئجئ جئ ي ي ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

                                                           
 .مكة -جامعة أم القرىم، 2048 -ه4131 )بدون(، :الطبعة ،المدخل لدراسة العقيدة ،بركات، أسماء( انظر: 4)
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 [.32-34]سورة يونس:{ جئ جئ

5- {{ XE "01-{:ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱفهرس اآليات 

 "[35-40/31{ ]سورة يونس ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ

 ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ{

 [.35-31]سورة يونس: { ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

8- {{ XE "01-{:سورة يونس چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤفهرس اآليات[ }

 [.55]سورة يونس: {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ{ "[40/55

9- {{ XE "01-{:ي ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىفهرس اآليات 

 "[40/84{ ]سورة يونس جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ ي

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ ي ي ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى{

 .[84]سورة يونس: {جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

1- {{ XE "01-{:وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭفهرس اآليات 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ ي ي ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ{ "[409-40/401{ ]سورة يونس  جئ

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ ي ي ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

]سورة { ڤ ڤ ڻ ٹڻ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جئ

 [.409-401يونس:

بذلك، وبين أن عبادة غيره ال تنفع وال  أمر هللا عباده بعبادته وحده، وأمر نبيه في اآليات

 أمره بالعبادة عند عن عبادة غيره جل وعال، وذكَّر سبحانه عباده تضر، بل إنه سبحانه نهى نبيه 

وهذه الحقيقة مبثوثةٌ كثيراً  ،خلقه السموات واألرض في ستَّة أيامبأنه رب كل شيء وخالقه ومالكه، 

وهللا تعالى  ،رضين وخلق سبع سمواٍت وخلقهما في ستة أيامٍ فقد خلق سبع أ ،في كتاب هللا الكريم

وفيهما من المخلوقات  ،والسموات واألرض من أعظم آيات هللا ،أعلم بمدَّة كل ِ يوم من هذه األيام

العرش أعظم مخلوقات  { ڇڍ ڇ ڇ ڇ} ويشغل القلوب. ،والدالئل واآليات ما يبهر العقول

وهو السميع  ،ليس كمثله شيء ،استواًء يليق بجالله ،وقد استوى الرحمن عليه سبحانه ،الرحمن
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بر األمر في كونه فهو { ڌڌ ڍ} ،البصير ال فرق  ،قائٌم سبحانه وتعالى على كل ِ شيءٍ  ،سبحانه يد ِ

 (4) بين الصغير والكبير.

 ک ک{ "[40/3 { ]سورة يونسگ گ گ کگ ک ک کفهرس اآليات:}-XE "01 }} ثم قال سبحانه:

وهذه حجة ربانية واضحة لكل ذي عقل فمن بيده مقاليد كل  .[3]سورة يونس: {گ گ گ کگ ک

ُهَو الَِّذي  " شيء هو األحق بإفراد العبادة له، ثم أكمل سبحانه ببيان قدرته وفضله على عباده فقال:

الشعاع الصادر عن الشمس ضياًء وشعاع يخبرنا ربُّنا أنه جعل " َجعََل الشَّْمَس ِضيَاًء َواْلقََمَر نُوًرا

ً بالنهار ،ففاوت بينهما لئال يشتبها ،القمر نوراً  وقدَّر  ،وسلطان القمر بالليل ،وجعل للشمس سلطانا

]سورة  {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ{ "[40/5{ ]سورة يونس ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋفهرس اآليات:}-XE "01 }}القمر منازل 

ثمَّ يشرع في  ،ويصبح بدراً  ،فأول ما يبدو صغيراً ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يكتمل .[5يونس:

ل في تمام الشهر وبسير القمر تعرف  ،وبالشمس تعرف األيام ،النقص حتى يرجع إلى حاله األوَّ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئفهرس اآليات:}-XE "01 }}، أيًضا بين سبحانه عظيم خلقه فقال: الشهور واألعوام

 " .[8]سورة يونس: {ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ{ "[40/8{ ]سورة يونس ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 (2).والمراد باختالف الليل والنهار أي: تعاقبهما إذا ذهب هذا جاء هذا

قل من يرزقكم من السماء، ثم يبين هللا في هذه السورة ربوبيته التامة المستحقة لعبادته فقال: 

من السماء المطر ومن واألرض النبات. أمن يملك السمع يعني: قل يا محمد للمشركين: من يرزقكم 

واألبصار، يعني: يخلق لكم السمع واألبصار، ومن يخرج الحي من الميت يعني: ومن يقدر أن 

من الميت، يعني: الفرخ من البيضة. ويخرج الميت من الحي، يعني: البيضة من  ييخرج الح

، والكافر من المؤمن. ومن يدبر األمر، يعني: من الطير، والنطفة من اإلنسان، والمؤمن من الكافر

يقدر أن يدبر األمر بين الخلق، وينظر في تدبير الخالئق، فسيقولون هللا يفعل ذلك كله ال األصنام، 

فقل أفال تتقون الشرك فتوحدونه، إذ تعلمون أنه ال  ،ألن األصنام لم يكن لهم قدرة في هذه األشياء

ياء إال هللا تبارك وتعالى، ويقال: أفال تتقون أي: تطيعون هللا الذي يملك يقدر أحد أن يفعل هذه األش

 ذلك؟

]سورة  { ىئ ىئ ېئ{ "[40/32{ ]سورة يونس  ىئ ىئ ېئفهرس اآليات:}-XE "01 }}: ىثم قال تعال

                                                           
م، المحقق: حلمي محمد 4191-هـ4311 ،4، طالمنهاج في شعب اإليمانَحِليمي، الحسين بن الحسن، ـال( انظر: 4)

م، دار النفائس، 2041 -ه4135، 4، طث عباده عن نفسههللا يحد   األشقر، عمر،  (؛2/511) ،دار الفكر ،فودة

 .(411ص)األردن، 

 .(452-454ص) األشقر، المرجع السابق، ( انظر:2)
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وغيره من اآللهة باطل ليس بشيء. فماذا بعد الحق إال الضالل، يعني: فما عبادتكم  ،[32يونس:

بعد ترك عبادة هللا تعالى إال عبادة الشيطان ويقال: فماذا بعد التوحيد إال الشرك؟ فأنى تصرفون، 

  (4).يعني: فمن أين تمتنعون عن اإليمان باهلل؟

ثم أكد سبحانه على َضعف المعبودات من دونه جل وعال ليثبت لعباده أنه هو وحده المستحق 

 ٻ ٻ ٻ ٱ{ "[40/31{ ]سورة يونس  پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱفهرس اآليات:}-XE "01 }}للعبادة فقال: 

ا يعني: أصنامكم التي تعبدونها، هل يقدرون أن يخلقوا خلقً  ،[31]سورة يونس: { پڀ پ پ پ ٻ

غير شيء، ثم يبعثونهم في اآلخرة كما يفعل هللا تعالى؟ فإن أجابوك وإال فقل هللا يبدؤا الخلق ثم من 

 .يعيده، يعني: إن معبودكم ال يستطيع ذلك. فأنى تؤفكون، يعني: من أين تكذبون؟

{{ XE "01-{:سورة يونس  ڤڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿفهرس اآليات[ }40/35]" }ڤڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ 

هل يقدر أحد من آلهتكم أن يهدي إلى الحق، يدعو الخلق إلى اإلسالم؟ فإن  .[35]سورة يونس: {

من يدعو إلى الحق أحق أن يعمل بأمره فقالوا: ال. قل هللا يهدي للحق، ويوفق من كان أهال لذلك 

مكان إلى ا وال يهتدي إال أن يهدى، يعني: يمشي بنفسه إال أن يحمل من عبد؟ أمن ال يهدي طريقً ويُ 

]سورة  {ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ{ "[40/35{ ]سورة يونس ڌ ڌ ڍ ڍ ڇفهرس اآليات:}-XE "01 }} مكان؟

كيف تعبدون آلهتكم بال حجة، وال تعبدون هللا وال ، ثم ترجعون عنه ؟ كيف تقولون قوالً [35يونس:

 (2)توحدونه بعد هذا البيان لكم؟.

علمه محيط بجميع األشياء من الكليات سبحانه وأيًضا في بيان ربوبية هللا جل وعال أنه العليم 

فقد علم تعالى في األزل جميع ما هو خالق  ،وعلمه أزلي بأزليته وكذلك جميع صفاته ،والجزئيات

ومن هو منهم من أهل  ،وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم ،وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم

وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع  ،الجنة ومن هو منهم من أهل النار

 }}قال تعالى:ومتى تقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه وبمرأى منه ومسمع ال تخفى عليه منهم خافية 

XE "01-{:جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ ي ي یفهرس اآليات 

 جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ ي ي ی{ "[40/84{ ]سورة يونس جئ جئ

                                                           
تحقيق: محمود  سنة النشر: )بدون(، )بدون(، :، الطبعةبحر العلوم ، نصر بن محمد،السمرقندي( انظر: 4)

 .(2/445)مطرجي، دار الفكر، بيروت، 
 .(2/448) ، المرجع السابق،( انظر: السمرقندي2)
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 .(4)[84]سورة يونس: {جئ جئ جئ جئ

وقدره، ال مرد لهما وال ه بقضاء وكله الخير والشر، والنفع والضر، والحلو والمر،وهللا بيده 

ولو جهد الخالئق أن ينفعوا المرء بما  ،وال يصيب المرء إال ما كتب له ربه ،محيص وال محيد عنهم

لم يقضه هللا له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه هللا عليه لم يستطيعوه؛ قال هللا 

{  ٹڻ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱفهرس اآليات:}-XE "01 }}تعالى: 

]سورة  { ٹڻ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ{ "[40/409]سورة يونس 

 (2)[409يونس:

 

 المسألة الثانية: الدعوة إلى اإليمان باليوم اآلخر:

4- {{ XE "01-{:ے ه ه ه ه ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳفهرس اآليات 

 ه ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ{ "[40/1{ ]سورة يونس ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 .[1]سورة يونس: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه ه ه

2- {{ XE "01-ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}:فهرس اآليات 

{ ]سورة يونس ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ{ "[40/9-40

 .[40-9{ ]سورة يونس:ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

3- {{ XE "01-{:سورة يونس جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئفهرس اآليات[ }

 .[25]سورة يونس: {جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ{ "[40/25

1- {{ XE "01-{:ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱفهرس اآليات 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ{ "[21-40/28{ ]سورة يونس ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک کک
                                                           

 -هـ4140، 4، طمعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصولالحكمي، حافظ بن أحمد، انظر:  (4)

 .(4/239)عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، الدمام،  تحقيق: ،م4110

م، المحقق: 2044 -هـ4132، 4، طاالعتقاد الخالص من الشك واالنتقادالعطار، علي بن إبراهيم،  ابن( انظر: 2)

 .(211ص)، الدكتور سعد بن هليل الزويهري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر
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 ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ

 .[21-28{ ]سورة يونس:ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

5- {{ XE "01- 40/18{ ]سورة يونس ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇاآليات:}فهرس]" 

 .[18]سورة يونس: {ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ{

8- {{ XE "01-{:سورة يونس ڇ ڇ ڇ ڇ چ چفهرس اآليات[ }40/58]" }ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} 

 [.58]سورة يونس:

9- {{ XE "01-{:ٹڻ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱفهرس اآليات 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ{ "[81-40/82{ ]سورة يونس  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ڻ

 .[81-82{ ]سورة يونس: ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ڻ ٹڻ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

1- {{ XE "01-{:جئ جئ ي ي ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئفهرس اآليات 

 جئ جئ ي ي ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ{ "[90-40/81{ ]سورة يونس  جئ جئ

 .[90-81{ ]سورة يونس: جئ جئ

الدعوة إلى اإليمان باهلل عز وجل تتضمن اإليمان باليوم اآلخر حيث أنه الركن الخامس من 

اليوم اآلخر هو يوم القيامة، حيث يبعث هللا العباد من قبورهم للحساب أركان اإليمان الستة، و

وسمي باليوم اآلخر لتأخره عن  في السعير. والجزاء، ويقضى بينهم، ففريق في الجنة، وفريق

الدنيا، وقد أخبرنا هللا سبحانه وتعالى عن هذا اليوم العظيم، وما يكون فيه، وما يكون قبله من 

 (4)عالمات حتى ال تكاد سورة من سور القرآن الكريم تخلو عن شيء من ذلك.

تقرير أن مآل جميع الناس  ق:في هذه السورة كانت الدعوة إلى اإليمان باليوم اآلخر بعدة طر

 إلى ربهم في يوم القيامة، وإثبات عقلي على قدرة هللا على البعث، وتقرير مآل المؤمنين والعصاة.

كما قال تعالى:"  ا إليهأنَّ مرجعنا جميعً  ثالث مرات في السورة أخبرنا ربُّنا تبارك وتعالىفقد 

{{ XE "01-{:سورة يونس  ڎ ڎفهرس اآليات[ }40/18]" }ڎ ڎ } :وقال [18]سورة يونس ،{{ XE 

 .[58]سورة يونس: {ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ{ "[40/58{ ]سورة يونس ڇ ڇ ڇ ڇ چ چفهرس اآليات:}-01"

                                                           
هـ، الناشر: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف 4125، 4، طرسالة في أسس العقيدةالسعوي، محمد عودة، ( 4)

 .(51ص) ،والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية
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 {جئ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ{ "[40/90{ ]سورة يونس جئ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئفهرس اآليات:}-XE "01 }}وقال: 

 ثالث مرات يؤكد جل وعال على أن مآل الجميع إليه سبحانه. .[90]سورة يونس:

فهرس -XE "01 }}قوله: بيان ذلك في  وفي بيان اإلثبات العقلي على قدرة هللا على البعث

أي: يبدأ خلق  [1]سورة يونس: {ڭ ڻ ڻ ڻ ں ں{ "[40/1{ ]سورة يونس ڭ ڻ ڻ ڻ ں ںاآليات:}

قال بعض العلماء: وإعادته أهون عليه ألن  العباد في الحياة الدنيا ثم يعيد خلقهم في الحياة اآلخرة.

 (4). كفرون باإلعادة وهو أهون؟يفكيف ، واإلعادة رد إلى أصل قد كان ،االبتداء من غير شيء

ففي اآلية تذكير  هب ينالمدعولداعية يجب أن يكون على صلة باهلل تعالى ويذكر ولذلك على ا

للمدعوين بأن هللا هو الرزاق وهو المحي وهو المميت وهو الذي يملك السمع واألبصار وهو مدبر 

لهؤالء الذين أشركوا باهلل، محتًجا عليهم بما أقروا به  {ەئ}، فقد قال هللا لنبيه بصفة األمر: األمر

{ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈفهرس اآليات:}-XE "01 }}من توحيد الربوبية، على ما أنكروه من توحيد األلوهية 

بإنزال األرزاق من السماء، وإخراج  وذلك [34]سورة يونس: {ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ{ "[40/34]سورة يونس 

هللا   {ېئ ۈئ}لهم إلزاًما بالحجة فقل   {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}بل  أنواعها من األرض، وتيسير أسبابها فيها؟

 ألن هللافتخلصون له العبادة وحده ال شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من األنداد واألوثان، 

 جميع الخلق بالنعم وهو:لالمألوه المعبود المحمود، المربي هو الذي وصف نفسه بما وصفها به 

 (2). "الحق فماذا بعد الحق إال الضالل"

عدل هللا وحكمته، وإعطاءه لكل ذي حق حقه، وتفريقه بين الخبيث والطيب، والمحسن  ومن

والمسيء، وحتى ال يكون من كفر باهلل وعصاه كمن عبده وأطاعه، لهذا فإنَّ هللا تعالى جعل اليوم 

 (3) بعد هذه الحياة؛ لينال فيه كل إنسان جزاء عمله من الثواب والعقاب.

عز وجل يكرمهم بنعيم الجنة من حور العين  نة على قدر أعمالهم وهللان مراتب في الجيلمؤمنفل

 والغلمان والولدان والشراب الطهور والخلود فيها ال يموتون فيها وال يخرجون منها ،والقصور

قال: " إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول هللا تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ عن النبي ف

بيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا فيقولون: ألم ت

                                                           
 ،2، المحقق: د. عبد الحسين المبارك، طاشتقاق أسماء هللاالزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق، ( انظر: 4)

 .(215ص)، مؤسسة الرسالة ،م4118-هـ4108

-هـ4120، 4ط ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانانظر، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  (2)

 .(383ص)تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، 

عمادة  ،م2001 -هـ4121 ،4، طمنهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى اإلسالمالرحيلي، حمود أحمد،  (3)

 .(2/591)، البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
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حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد " قال مسلم: شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل

 ٻ ٱفهرس اآليات:}-XE "01 }}بن هارون، عن حماد بن سلمة، بهذا اإلسناد وزاد ثم تال هذه اآلية: 

في دار هللا  رؤية ، ف(4)[28]سورة يونس: { ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ{ "[40/28{ ]سورة يونس  ٻپ ٻ ٻ

 .واجب اإليمان بها من غير اعتبار بوهم ، وال تأويل بفهم، وال إحاطة وال كيفية وهي الجنة السالم

(2) 

بقدر المؤمنون المذنبون في المشيئة إن شاء يعذبهم وإن شاء يرحمهم فإن عذبهم في النار و

ال  االكفار كلهم يدخلون النار ويخلدون فيها أبدً ، ومعاصيهم ثم يرحمهم ويخرجهم ويدخلهم الجنة

 . يموتون فيها وال يخرجون منها يعذبون بأنواع العذاب على قدر معاصيهم وكفرهم نعوذ باهلل منها

(3) 

 

  

                                                           

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه  النيسابوري، مسلم بن الحجاج، (4)

، باب: إثبات رؤية المؤمنين في اآلخرة ربهم سبحانه وتعالى، كتاب: اإليمان ، سنة الطبعة )بدون(،4ط ،وسلم

 .(4/483)، 4ح

م، 2044 -هـ4132، 4، طاالعتقاد الخالص من الشك واالنتقادالعطار، علي بن إبراهيم،  ابن( بتصرف: 2)

 .(433ص)، المحقق: الدكتور سعد بن هليل الزويهري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر
المحقق: الدكتور عمر وفيق  ،م4111 -ه4141، 4، طأصول الدينالغزنوي، جمال الدين أحمد، ( انظر: 3)

 .(211-213ص) ،الداعوق، دار البشائر اإلسالمية، بيروت
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 الخاتمة

ورحمته ما كنت ألهتدي إليه، فله الحمد ني إلنجاز هذا البحث فلوال فضل هللا وفقالحمد هلل الذي 

 عدد خلقه ورضى نفسه ومداد كلماته.

قد تم االنتهاء من كتابة هذا البحث الخاص بالتفسير الدعوي لسورة يونس، والذي يعتمد على 

المنهج التحليلي االستنباطي، ويهدف إلى تحليل نصوص القرآن الكريم واستنباط الدروس والفوائد 

 ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج منها:الدعوية منها، 

بينت السورة الكريمة أن فضل الدعوة إلى هللا تعالى كبير، وأجرها عظيم وذلك لما يترتب  -4

عليها من تبليغ شرع هللا وحفظه، وحصول المصالح العظيمة للخلق، في معاشهم ومعادهم، ودينهم 

 ودنياهم.
 ة مهمة، من أبرزها أركان اإليمان.احتواء سورة يونس على قضايا دعوي -2
 وجوب القيام بالدعوة إلى هللا تعالى، وبيان منزلة الداعية عند هللا.  -3
من أبرز صفات الداعية، الصبر وتحمل األذى، والتجرد من أغراض الحياة الدنيا وجعل   -1

 الدعوة هي الغاية العظمى.
 بيان أصناف المدعوين واحوالهم وجزائهم.  -5
الكريمة عدة أساليب دعوية، لتحريك عقول المدعوين وقلوبهم لتصل إلى ذكرت السورة  -8

 اإليمان الراسخ باهلل عز وجل.

 التوصيات:

 أهمية دراسة القصص القرآني للدعاة. -4
 خرى من القرآن الكريم دراسة دعوية.أدراسة سور  -2

 سالم والمسلمين.وفي الختام أساله سبحانه وتعالى القبول، وجعل هذا البحث نافعاً مفيدا لي ولإل
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 فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم .4
م، 2044 -هـ4132، 4، طاالعتقاد الخالص من الشك واالنتقادالعطار، علي بن إبراهيم،  ابن .2

 .المحقق: الدكتور سعد بن هليل الزويهري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر
 .، دار صادر، بيروت4، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  .3
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