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المزمل سورة                  
في وترتيبها ،20 آياتها ،المفصل من ،مكية سورة هي 

بدأت والعشرين، التاسع الجزء في ،73 المصحف

سورة بعد نزلت ،  الُْمَزِمُل أَيُهَا يَا  نداء بأسلوب
.  الليل     بقيام المر بها وجاء ،القلم

 :المزمل معنى
تسميتها جاءت ،كالمدثر بثيابه الُمغطّى هو المزمل

على   الوحي     نزول بعيد حدث ما إلى إشارة« المزمل»
  بنت     خديجة إلى فرجع   حراء     جبل على وهو محمد النبي

عنه ذهب حتى فزملوه« زملوني زملوني،»: فقال بوادره ترجف خويلد
 .الروع

 :النزول سبب
صلى- " الله رسول قيام عن أنبئيني لعائشة قلت:  قال هشام بن سعد عن
قلت ؟( المزمل يأيها )السورة هذه تقرأ ألست:  قالت" - وسلم عليه الله
رسول فقام السورة، هذه أول في الليل قيام افترض الله فإن:  قالت بلى،

اثني السماء في خاتمتها الله وأمسك أقدامهم، انتفخت حتى حول وأصحابه
الليل قيام فصار السورة، هذه آخر في التخفيف أنزل ثم شهرا عشر

 .والنسائي داود وأبو مسلم أخرجه - فرضه بعد من تطوعا
صلى"الله رسول من حصل الوصف وهذا كالمدثر، بثيابه المتغطي: المزمل

[بإرسال وحيه] بإنزال وابتدأه برسالته، الله أكرمه حين وسلم عليه الله
المرسلون، إل له الثبات على يقدر ول مثله، ير لم أمرا فرأى إليه، جبريل

إلى فأتى السلم، عليه جبريل رأى حين انزعاج ذلك ابتداء في فاعتراه
:فقال جبريل جاءه ثم فرائصه، ترعد وهو"  زملوني زملوني: " فقال أهله،

على يعالجه وهو الجهد، منه بلغ حتى فغطه"  بقارئ أنا ما: " فقال"  اقرأأ" 
عليه وتابع الثبات، عليه الله ألقى ثم ، وسلم عليه الله صلى فقرأ القراءة،
أعظمأ ما الله، فسبحان. المرسلين من أحد بلغه ما مبلغا بلغ حتى الوحي،
وجد الذي الوصف بهذا الله خاطبه ولهذا ونهايتها، نبوته ابتداء بين التفاوت

على بالصبر أمره ثم به، المتعلقة بالعبادات هنا فأمره. أمره أول في منه
هنا فأمره الله، إلى دعوتهم وإعلن بأمره، بالصدع أمره ثم أعدائه، أذية

قيام وهو وأفضلها، الوقات وبآكد الصلة، وهي العبادات، بأشرف
.السعدي تفسير.الليل
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: المسلم حياة على إيجابًا التأثير في المزمل سورة سورة فضل

حياته على يطبقها أن للمسلم يمكن الفضائل من عدد المزمل لسورة
:ومنها القرآني للمنهج تطبيقًا يكون ما أقرب يكون بحيث

أمته حق وفي والسلم، الصلة عليه النبي حق في واجبًا كان الليل قيام 
. استطاع ما قدر النافلة بهذه التيان على المسلم فيحرص نافلة،
عليه الله صلى محمد لنبيه رباني أمر هو المكذبين وهجر الذى على الصبر

من والعصاة المكذبين هجر على ويحرص المر بهذا المسلم فيأخذ وسلم،
.الناس

الله إلى الداعية العبادات تلك وبالخص حياته في للمسلم زاد هي العبادات
من يلقيه مما الدعوة طريق في له زاد هي يؤديها عبادة فكل تعالى،
.الناس

فيراقب المسلم، قلب في اليمان درجة على ظاهرة علمة يعدّ الليل قيام
.لليل بقيامه إيمانه درجة المسلم

في- تعالى -الله سنن من هو العيش أسباب لطلب النهار في السعي 
.تعالى لله التعبد بحجة الرزق عنطلب المسلم يتعطل فل الرض،

الداعية فيطمئن تعالى، الله من لهم مخبأ والمستهزئين المكذبين عقاب 
.الموعود اليوم في عقاب له المستهزئين من يلقيه ما كل أّن إلى

المسلم يجبر فل الرض، في لعباده إلهي تيسير العبادات في التخفيف
الله شرعها التي بالرخص يأخذ بل عبادات، من يستطع ل ما على نفسه
teams4all@.تعالى

النفس على يشقّ أمر هو الكريم القرآن بها يأمر التي بالخلق التخلّق إّن 
.تعالى الله مع متصل متين حبل سوى ذلك على المسلم يعين ول البشريّة،

الداعية فيطمئن تحصى، ول تعد ل- تعالى -الله رسل لها تعرض التي الذية 
له تعرض ما مقابل في شيئًا تعد ل فإنّها الدعوة أعباء من لقى مهما أنه

.الخلق صفوة
فيه وما القرآن ولفهم فيه، والتأني تدبره على متوقف الكريم القرآن فهم 

القرآن من ورده يتدبر أن للمسلم ينبغي وأحكام وقصص مواعظ من
.فيه ويتأنى

طلب على المسلم فيحرص تعالى، الله ذكر أبواب من بابًا يعدّ العلم طلب 
.ذلك في- تعالى -لله النية ويخلص العلم
على يعين فل النسانية، النفس على شاقة أمور العبادة وتكاليف الليل قيام
.تعالى بالله القوية والصلة اليمان إل ذلك


