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آياتهاا         المفصل، من مكية، سورة هي المدثر المصحف    56سورة في وترتيبها التاسع    74، الجزء في ،
المزمل          سورة بعد نزلت الُْمدَثُِر، يَاأَيُهَا نداء بأسلوب بدأت والعشرين،

المدثر؟    سوره نزول سبب
واليات                السور أَن بدايةاإلى الشارة من بدَ ل المدثر، سورة نزول سبب عن الحديث في

    - أو       -    لحادثة ملزمة وسلَم عليه الله صلَى الله رسول زمن في تنزل القرآنيةاكانت
من               الية نزلْتهذه التي المسألة في يقضي إلهيًا تشريعًا وواضعًة قضية أو مسألة
الحكام              وتشريع والعبر القصص لسرد تنزل كانت واليات السور بعض أَن كما أجلها،
القرآنية،              والسور اليات اختلفت هذا صريحة،اوعلى حادثة أو صريح نزول سبب دون
صريح،                  نزول سبب يردْافيه لم ما ومنها وواضح صريح نزول سبب حقِه في وردَ ما فمنها
سورة                 نزول سبب في جاء ما لبرز ذكر يأتي ففيما المدثر سورة نزول سبب في أَما
:المدثر

من      اليات نزول المدثر،          7إلى  1سبب سورة من الولى الربع اليات نزول سبب في
   - الله           -   رسول عن عنه الله رضي الله عبد بن جابر رواه فيما مسلم صحيحاالمام في جاء

       " :   - نََزلُْت-   قََضيُْتِجوارِي فَلََما َشهًْرا، جاوَْرُتبِحراءٍ أنَهاقال والَسلم الَصلة عليه
ِشمالِي،            وعَْن يَِمينِي، وعَْن وَخلْفِي، فَنَظَْرُتأماِمي فَنُودِيتُا الوادِي، بَطَْن فاْستَبْطَنُْت
علَى                 هو فإذا فََرفَعُْتَرأِْسي، نُودِيُت ثَُم أَحدًا، أَر فَلَْم فَنَظَْرُت نُودِيُت ثَُم أَحدًا، أَر فَلَْم
      - فأتَيُْتَخدِيَجَة،   -    َشدِيدَةٌ، َرْجفٌَة فأَخذَتْنِي الَسلُم عليه ِجبْرِيَل يَعْنِي الهَواءِ في العَْرِش
  *   { : قُْم:          الُمدَثُِر أيُها يا وجَل عَز اللَُه فأنَْزَل ماءً، عَلََي فََصبُوا فَدَثَُرونِي، دَثُِرونِي، فَقُلُت

["} فَطَهِْر *   *   وثِيابََك فَكَبِْر وَربََك أعلم[  ٤فأنْذِْر تعالى والله

من     اليات نزول 30إلى  11سبب
بن                 الله عبد الجليل الصحابي عن جاء حيث المغيرة، بن الوليد في الكريمة اليات هذه
   -       " :   - عليه -   اللُه صلَى النَبِي إلى جاء المغيرةِ بَن الوليدَ أَن قال أنَه عنه الله رضي عباس
     : قوَمك-             إَن عِم يا فقال فأتاه جهٍل، أبا ذلك فبلغ لُه، رقَ فكأنَه القرآَن عليه فقرأ وسلَم

قال              قبِله، لَما محَمدًاالتعرَِض أتيَت فإن ، ليُعطوكه ماًل يجمعواالك أن لقد:   يريدون
قال        ماًل، أكثرِها من أنِي وأنَك:           علِمْتقريٌش له منكٌِر أنَك قوَمك يبلغُ قوًل فيه فقُْل

             : ول   برجزِه ول منِي، بالِشعرِ أعلَم رجٌل فيكم ما فواللهِ أقوُل وماذا فقال له، كارهٌ
لقولِه                 إَن واللهِ هذا، من شيئًا يقوُل الَذي يُشبُه ما واللهِ الجِن، بأشعارِ ول منِي، بقصيدِه
عليه،               يُعلَى وما ليعلو وإنَه أسفلُه، مشرقٌ أعله لمنيٌر وإنَه لطلوةً، عليه وإَن لحلوةً،



    :         : أفكَِر،     حتَى فدَعْني قال فيه، تقوَل حتَى قوُمك عنك يرَضى ل قال تحته، ما ليُحطُِم وإنَه
[ "}    { :        :   ، َخلَقُْتوَِحيدًا وََمْن ذَْرنِي فنزلت غيرِه، عن يَأثُره يُؤثُر، سحٌر هذا قال فكَر فلَما

٦[. أعلم[   تعالى [٣والله

 

المدثر؟    سوره تسمية سبب
عليه«         المدثرالتسمية » سبب إن الله صلى والنبي جاء الوحي جاءتالن ،

أما      بالثياب، تدثره حالة في هذه  سبب وسلم صحيح   السورة نزول في
  « : أنا          بينما والسلم الصلة عليه يقول الوحي، فترة عن يتحدث وهو البخاري،

رأسي        فرفعت السماء من ً سمعتصوتا إذ أمشي،

المدثر   سورة مقصود
الكريمة                السورة هذه آيات إَن المدثر، سورة نزول سبب عن حديث من جاء ما ختام في

وإنذار               إشارة وهي المذبينابه، نفوس في البعث فكرة تثبت وكانت البعث عن تحدَثت
         - آيات    -  في المغيرة بن الوليد قصة سرد وإنَما ، وتعالى سبحانه الله عذاب للكافرينامن
قال              وقد المغيرة، بن الوليد أمثال المكذبين لكِل ووعيد وتهديد إنذار السورة هذه
       " : النذار     والجتهادافي الجد مقصودها المدثر سورة السورة هذه مقصود في البقاعي

بالبشارة            والشارة الفَجار، المكذِبين أنفِس في البعث وإثبات الستكبار، لهل البوار بدار
واضح               وذلك ذلك، على فيها ما أدل المدثر واسمها الغفَار، العزيز بحلم الدِكار، لهِل

   " أعلم      تعالى والله ، والسبب به والمنادى النداء تأمل .لمن

 


