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﷽ 

رس الثاين  ا

د  ة  20األ 2015ر ٔاكتو  04/  1437ذو احل  

    25ٕاىل االٓیة 6من االٓیة 
 

َْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني [قال تعاىل َ ْم َول َْهيِ
ِٕ
َن أُْرِسَل ا ِ َّ َْسأَلَنَّ ا َ َائِِبنيَ  ) 6( فَل َلَْهيِم ِبِعْملٍ ۖ َوَما ُكنَّا  نَّ      فَلَنَُقصَّ

ِئَك ُمهُ الُْمْفِلُحوَن  ) 7(  ـٰ َ َوَمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُه  ) 8( َوالَْوْزُن یَْوَمِئٍذ الَْحقُّ ۚ فََمن ثَُقلَْت َمَواِزیُنُه فَأُول
وا أَنُفَسهُم ِبَما اكَ  َن َخِرسُ ِ َّ ِئَك ا ـٰ َ ِتنَا یَْظِلُموَن فَأُول َ ٓ َّاُمكْ ِيف ااْلَْٔرِض َوَجَعلْنَا لَُمكْ ِفهيَا  ) 9( نُوا ِبا َولََقْد َمكَّ

َْشُكُروَن  ا  َِش ۗ قَِلیًال مَّ ُدوا  ) 10( َمَعا َ ُمكْ ُمثَّ ُقلْنَا ِللَْمَالئَِكِة اْجسُُدوا اِلَٓدَم فََس َ ْر َاُمكْ ُمثَّ َصوَّ لَْق َ َولََقْد 
 ْ ب
ِٕ
الَّ ا
ِٕ
َن ا اِجِد َن السَّ َُكن ّمِ َس لَْم  َِين  ) 11( ِل لَْق َ ُْه  ْريٌ ّمِ َ  َ ْذ أََمْرتَُك ۖ قَاَل أَ

ِٕ
َد ا ُ َْس ََعَك أَالَّ  قَاَل َما َم

َُه ِمن ِطٍني  لَْق َ ٍر َو َّ   ) 12( ِمن 
ِٕ
َ ِفهيَا فَاْخُرْج ا َ أَن تََتَكربَّ َ َُكوُن  ََّك ِمَن قَاَل فَاْهِبطْ ِمْهنَا فََما  ن

اِغِرَن  َىلٰ یَْوِم یُْبَعثُوَن  ) 13( الصَّ ِٕ
ََّك ِمَن الُْمنَظِرَن  ) 14( قَاَل أَنِظْرِين ا ن

ِٕ
َِين  ) 15( قَاَل ا َما أَْغَویْ ِ قَاَل فَ

َتِقَمي  اَطَك الُْمْس ن بَْنيِ أَیِْدِهيْم َوِمْن  ) 16( اَلَْٔقُعَدنَّ لَهُْم ِرصَ ُم ّمِ َهنَّ لِْفهِمْ ُمثَّ اَلِٓت ْم َوَعن  َ َوَعْن أَیَْماِهنِ
ُمهْ َشاِكِرَن  ُد أَْكَرثَ ائِِلهِْم ۖ َوَال َجتِ ََّمن تَِبَعكَ  ) 17( َمشَ ْدُحوًرا ۖ ل نَّ  قَاَل اْخُرْج ِمْهنَا َمْذُءوًما مَّ َٔ َ ْم ِمْهنُْم اَلَٔ

ُمكْ أَْمجَِعَني  َ ِم منَّ َ َ آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجكَ  ) 18( َ ِذِه  َو ـٰ َُما َوَال تَْقَراَب َه ُْث ِشئْ َ ِمْن َح ُ الَْجنََّة فَ
اِلِمَني  َ ِمَن الظَّ َُكو َجَرَة فَ َما  ) 19( الشَّ ْیَطاُن ِلُیْبِدَي لَهَُما َما ُووِرَي َعْهنَُما ِمن َسْوآِهتِ فََوْسَوَس لَهَُما الشَّ

ِذِه الشَّ  ـٰ َ َرُُّمكَا َعْن َه ُ َن َوقَاَل َما َهنَا ِ ِ ا َ َ ِمَن الْ َُكو َ َملََكْنيِ أَْو  َُكو الَّ أَن 
ِٕ
ّينِ  ) 20( َجَرِة ا

ِٕ
هَُما ا َوقَاَمسَ

َني  َما  ) 21( لَُمكَا لَِمَن النَّاِحصِ َلَْهيِ ِصَفاِن  َجَرَة بََدْت لَهَُما َسْوآُهتَُما َوَطِفَقا َخيْ ا َذاقَا الشَّ ُمهَا ِبُغُروٍر ۚ فَلَمَّ فََدالَّ
ْیَطامِ  نَّ الشَّ ِٕ

َُّمكَا ا َجَرِة َوأَُقل ل َُما أَلَْم أَْهنَُمكَا َعن ِتْلُمكَا الشَّ َداُمهَا َرهبُّ َ ِنيٌ ن َوَرِق الَْجنَِّة ۖ َو َُدوٌّ مُّ   َن لَُمكَا 
َن  ) 22 (    اِرسِ َ َنَّ ِمَن الْ نَا لَنَُكو َْرَمحْ َّْم تَْغِفْر لَنَا َو ن ل

ِٕ
نَا َوا َّنَا َظلَْمنَا أَنُفَس قَاَل اْهِبُطوا  ) 23( قَاَال َرب

ٍني  ِ َىلٰ  ِٕ
َاٌع ا َتَقرٌّ َوَم َُدوٌّ ۖ َولَُمكْ ِيف ااْلَْٔرِض ُمْس َیْوَن َوفِ  ) 24( بَْعُضُمكْ ِلَبْعٍض  هيَا تَُموتُوَن قَاَل ِفهيَا َحتْ

َرُجوَن  ] ) 25( َوِمْهنَا ُختْ  
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  :رشح املفردات

َن أُْرِسلَ  ِ َّ األمم :ا  

نَّ  ع: فَلَنَُقصَّ الت  

نَّ  َٔ َ ْم الم التوكید: اَلَٔ  

املطرود من رمحة هللاو  الرجمي :املدحور  

لف هلام: قامسهام  

سان من : السوءة ي یلحق إال ه والعورة يه العار ا سان ٔان یظهر م سوء إال كشافهاما  .ا  

ذ، جعل: طفق ٔا  

رقعان، خيیطان: خيصفان  

 

 الفوائد:

امة، قال   1 ٕاثبات البعث بعد املوت و السؤال واحلساب ووزن األعامل من هللا لعباده یوم الق
َْسأَلَنَّ [ تعاىل َ َْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني  فَل َ ْم َول َْهيِ

ِٕ
َن أُْرِسَل ا ِ َّ ] ) 6( ا  

سأل الرجل  (:قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اه ٔاحفظ ذ ٔام ضیع حىت  ٕان هللا سائل لك راع عام اسرت

ه   )1( )ىل ٔاهل ب

سايئ) 1( ه) 9326( سنن الكربىال  يف ال ان يف حصی ن ح ) 4492( ،وا
 .)1774( يف حصیح اجلامع األلباين الشیخحسنه و 
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امة ٔاي ٔاهنا تصبح  2 قي وٕان ٔاعامل العباد توزن یوم الق رضا عإالميان ابملزيان و هو مزيان حق
ان وميیل ابألعامل) جسام( وهذا اعتقاد ٔاهل السنة و  ،والعباد یوزنون ؤان املزيان  لسان و كف

ة وال نعرف شلك هذا املزيان، ا امجلا ق كون املزيان حق كر املعزت ٔان  ث ٔا وقالوا هو العدل  ح
رن بفلسفة إالغریق تصبح ؤان األعامل ال أ   .عرضا فرحجوا كفة العقل م

ِئَك ُمهُ الُْمْفِلُحوَن [ قال تعاىل ـٰ َ   ] ) 8( َوالَْوْزُن یَْوَمِئٍذ الَْحقُّ ۚ فََمن ثَُقلَْت َمَواِزیُنُه فَأُول

كون للرسل كذة شدّ  3 ىل الناس حىت ٕان السؤال  امة  َن [ ، قال تعاىلیوم الق ِ َّ َْسأَلَنَّ ا َ فَل

َْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني  َ ْم َول َْهيِ
ِٕ
  ] ) 6( أُْرِسَل ا

ا   4 ولوج رتاع الصاروخ و التك س اب كون ابٕالميان و العمل الصاحل ول اح  الفالح والن
شاف األدویة ، كون اب واك ئة، عكفر واالٔ لؤاما اخلرسان ف َوالَْوْزُن یَْوَمِئٍذ [ قال تعاىلامل الس

ِئَك ُمهُ الُْمْفِلُحوَن  ـٰ َ وا )  8( الَْحقُّ ۚ فََمن ثَُقلَْت َمَواِزیُنُه فَأُول َن َخِرسُ ِ َّ ِئَك ا ـٰ َ َوَمْن َخفَّْت َمَواِزیُنُه فَأُول
ِتنَا یَظْ  َ ٓ   ] ) 9( ِلُموَن أَنُفَسهُم ِبَما َاكنُوا ِبا
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