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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيعلى أعدائهم 
 اآليات المكية والمدنية، الضوابط والثمرات

(41) 
كلمااااتُّ ُهااان  َُ   كييير   اهلل العظييييم يف بتابيييه ال قاااا  ٌُ ُيااااتُّ ُح ع كعااا ْليعااا ل العك تاااا ل ح  ااايل ل ال ُهاااول ال ااا ْ َلناع

ُر ُحتلشاب هاتُّ فلألح ا ال  ينل في ٌ    العك تا   ولَُخل ْ ا كلاة  ولابعت اااءل الأعوي ٌُ ابعت اااءل العف تاع كعا ٌُّ فاليلت ِ ُعاو ل حاا الشاابلٌل ح  ُْوب ه مع زليعا قُا
ْلاا ْلااُم الأعوي اانع ا كعااد  رلبالكااا ولحااا يلاا  د ُر إ ال  َُولُااولحااا يالعع َب ح  ٌ  ُداا ْعاام  يالُ ولُااو ل ُحلك ااا ب اا َُو ل ف ااي العع  اا ٌُ ولالر اخ  ْ اا وا ٌُ إ ال  ال

للعِا     (.7)سورة آل عمران  اآلية  األع
هيهه  سيتنن  ت  مل بوهنا مدنيية، و   رشهو اآلية الكرمية تعد من اآليات املدنية إذ وردت يف سورة آل عمران امله ه 

يف ضمن جميامي  واملتعددات والكميات الغيمي فإن إدخال األعداد  –اآلية منها، وعلى حسب املنطق الضبايب 
املكيي وامليد ، يسيهم يف اسيتحالا حآيائق أو ابتشيار أسيرار أو  جمميوعيوفئات، بإدخيال اآلييات الآرآنيية يف 

 موصلة إىل مآاصد. طرقرصد وض  حلول ملشابل أو  إضافة إىل أنه ميكن بهلكتطوير رؤى، 
وإنطالقييام ميين ذلييك سيييحرع البيييت عيين أيييية تنوييي  اآليييات الآرآنييية إىل النييوعني والنمييرات املتوخيياة ميين 
ذلك، وذلك بعد تآيد  تعرييا املكيي وامليد  وميا هيي السيور املكيية وميا هيي السيور املدنيية وميا هيي الفيوارق 

 طالب بني النوعني والضوابط واألطر العامة، وذلك يف ضمن م
 َخماء السور المدنية والمَتْف فيها

 -3آل عميران  -2سيورة البآيرة  -1هيي   بما قاليه مجي  مين املفسيرين  أن السور املدنية المطْب األو :
احلحييرات  -11الفييت   -11حممييد  -9األحييباب  -8النييور  -7التوبيية  -6األنفييال  -5املائييدة  -4النسيياا 

 -19الطيالق  -18املنيافآون  -17اجلمعية  -16املمتينية  -15احلشير  -14اجملادلة  -13احلديد  -12
 النصر. -21التير  

 ا فهي املختلا فيهوأما السور 
إذا  -9مل يكن  -8الآدر  -7التطفيا  -6التغابن  -5الصا  -4الرمحن  -3الرعد  -2الفاحتة  -1
 املعوذتني. 12و 11اإلخالص  -11زلبلت 



 ه4111/ رجب  9األربعاء  .................................................................. (635)والتدبر  التفسيرفي دروس 

2 
 

 .(2)وهنالك أقوال أخرى يف املسألة (1)نتان ومثانون سورةما عدا ذلك وهو اثة فاملكيوأما السور 
 وجوه التسمية بالمكي والمدني

 وجه التسمية، وقد اختلا فيه على ثالثة أقوال  المطْب الثاني:
رب مكيّيا ميا أنيبل عليى يعتيو بعد اهلحرة، واملد  ما نبل باملدينية، بان نبوله أن املّكي ما نبل مبكة ولو   - 1

يف أسيفاره تيرب ميدنيا ميا أنيبل عليى النييّب يعو مىن وعرفات واحلديبية، بأطرار مكة بعليه وسّلم النيّب صّلى اهلل 
 .من أطرار املدينة  ل  ببدر وأحد وس  

 أهل املدينة.ه اخلطاب إىل توجّ أهل مكة، واملد  ما ّجه اخلطاب فيه إىل و  أّن املكي ما  - 2
 بان نبوله يف مكة.  أّن املكي ما نبل قبل اهلحرة واملد  ما نبل بعد اهلحرة وإن -3

األول ضيييابط مكيييا ، والظييياهر انيييه ال توجيييد فائيييدة بنييياة يف معرفييية مكيييان نيييبول اآليييية، إال يف  والضاااابط
 .أو لإلحاطة التارخيية حاالت خاصة

 وأما الضابط النا  فآد يآال أنه ال إطالق له، بما سيأيت.
 من، ودالالهتا، وسيأيت.وأما الضابط النالت، فهو األبنر فائدة، حيت أنه يعتمد على حربة اآليات يف هنر الب 

 الفوارق بين المكي والمدني
 متعيددة تيارة أخيرىفيوارق ضيابطام عاميام تيارة و  أن علماا التفسيا عليى ميّر التيارير ذبيروا: الثالثالمطْب 

شييييكلية، الفييييوارق بييييني النييييوعني ميييين اآليييييات، وهييييهه الفييييوارق ميكيييين تصيييينيفها إىل ثالثيييية أصيييينار  الفييييوارق ال
 .فارق اخلطاب أو ضابطه ، إضافة إىلاملضمونية

 الشكْية -الفوارق الظاهرية 
 الفوارق الظاهرية أو الشكلية  َواًل:
ش ااول أن السييور املكييية تتضييمن مفييردة بييال، بآولييه تعيياىل   -1 ااا للظلااَ َّ نالي االااًة لاْل اا   إ نا هل )سييورة  دل

بالاا( 16-15املعييار   اآلييية  ْع َلدع َ  إ  ْ يعاا اار  َّ ولال اا   ولالع لمل اافلرل دل ْلا َلخع )سييورة املييدثر  اآليييات  رل َّ ولالص ااِع   إ 
32-34 )يلاا كلا الك يًدا ارل ل ( 16)سورة املدثر  اآلية  دل   إ ن ٌُ دلا ل آل  اُفو ل اآلخ  َل )سيورة  دل   بَل ال يل

ر ُحو ل العيلت يمل ( 53املدثر  اآليية  ا( 17)سيورة الفحير  اآليية  دل   بَل ال  ُاكع اة  دل     لليُكِلا ل   ف اي العُ طلمل
                                                           

مصطفى ديب البغا، حميي الدين ديب مستو، الواض  يف علوم الآرآن، دار الكلم الطيب / دار العليوم اإلنسيانية ي دمشيق،  (1)
 .68ص

 فصاعدام. 21ص 1اإلتآان يف علوم الآرآن،  يراج   (2)
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َُ دلَدااا دلَدااا( 4)سييورة اهلمييبة  اآلييية  لرع ْلا دُد ااْل  األع اا   إ  اا   إ    د تلااا ل ( 21اآلييية )سييورة الفحيير   دل دل
اليالااينل  اارلار  للف ااي ا  لباع حل  اا   ل  ( 18)سييورة املطففييني  اآلييية  األع اامع يالوع اا   إ نا ُهاامع الاان ر باله  ُجوبُااو ل دل )سييورة  مل ع

بُو ل ب الدالين  ( 15املطففني  اآلية  َع ُاكل ال  (.9)سورة اإلنفطار  اآلية  دل  بل
 على سحدة التالوة، وهي أرب  عشرة سحدة. حتتوع السور املكية أن  -2
 السور املكية مبدواة بآسم وهي مخس عشرة سورة، ومنها سورة الصافات، والهاريات، والطور.أن  -3
سوريت البآرة وآل عميران، فإهنميا  خال، منل "امل"، "حم"، ما باحلرور املآطّعة تبتدأاملكية  السورأن  -4

 خالر يف سورة الرعد.وهناك ، بما قيل  مجاعاإلبمدنيتان 
 ، وهي مخس سور.فهي مكية وبل سورة افتتيت باحلمد -5
يم  آاعها الشديد بيتتميب بآصر اآليات، وبإيأهنا لسور املكية الطاب  العام ل -6 ملن  الر ح  ٌ  الر حع  ْ م  ال  ب سع

ِ  َّ ولال  ِعثُاو العفلرلاش  العمل ِلااُ   الع لار الُة َّ حلا الع لار الُة َّ ولحلا َلدعرلاكل حلا الع لار الُة َّ يالوع ل يلُكوُ  الك اُس دل ُكاوُ  العج 
ْلاْلع حلولاز يكُا ُفاوش  َّ فلألح اا حلانع قالُ  كاع ن  العمل العع هع ٌُ دل ٌُ َّ فلأُح ا ايلة  َّ ولَلح اا حلانع خلف اْلع حلولاز يكُا  َ اة  رلا ٌُ َّ فالُهاول ف اي ا يشل

ٌع َّ نلارُّ حلاح يلةُّ   .)سورة الآارعة( هلاو يلةُّ َّ ولحلا َلدعرلاكل حلا ه يل
  يلة فلًعا ب الك اص  ٌ  للكلسع يلة  َّ  دل   لل  ن ل مع يلكتل بلة   نلاص   ْ ا ْعيلادع ُ َّ  خلاط  لاة   دل اكلدع ُ َّ  نلاد يلاٌ فال  ال دلا   َّ  الي بلان يلاةل  خل
 ٌُ ُجدع  ُاط عع  .(19-15)سورة العلق  اآلية  ولاقاعتلر  ع  ولاخع
 ُّبلاااةُّ َّ خلاف ضلاااةُّ رلاف علاااة  ْ ا اااا دل ْل ل ولقاععلت هل ْلا ولقالعلاااْل  العولاق علاااُة َّ للااايع ْلاَّ  إ  اااْل   إ  َُ  رُج   ولُبس اااْل  َّ  رلَجاااا األلرع
ِلا ُ  ِلاءً  كلانلْلع فل َّ  بلَسا العج   .(7-1)سورة الواقعة  اآليات  قل قلةً  َلزعولاًجا ولُدكُتمع َّ  ح كِلثَا هل
 ًيلاة ْلَ نلاارًا حلاح  ا اِلةُّ َّ الصع ْلاةُّ ن اص  اعلةُّ َّ الاح  حل  ا   خلاش  يلة  َّ ُوُجوهُّ يالوع َع َلالاكل حلد يُث العالاش  ا لََّ  هل انع  ُاسع  ح 
ْل َّ  ُن يلة   اليعن   م نُ  الَّ  َلر يع   ح ن إ ال   ا ُّ طلعل  للُهمع  ل يع  .(7-1)سورة الغاشية  اآليات  ُجو    ح ن يُااعك ي ولال ُيسع
 اَل ٌ  َّ ل ُكا ٌ  ولبلك يا ِلت  ٌ  َّ ولصلااح  ٌ  ولَلب يا ٌ  َّ ولَُحال ي ْلا جلاءلت  الص اخ ُة َّ يالوع ل يلف ر  العملرعُء ح نع َلخ  ُهمع  فلإ  ٍ  حالاكاع احعار 

ااأع ُّ يُااع  حل  اا   شل ااف رل ُّ يالوع حل  اا   ح سع ٌ  َّ ُوُجااوهُّ يالوع كلةُّ َّ  ك ياا اااح  اارل ُّ  َل تلِعش  حل  اا    ولُوُجااوهُّ َّ  ح سع ااا يالوع هل ْلياع اارل ُّ  ال اااَّ  غلِال  االرعهلُ هل
وقد نوقش يف هها الضابط بأن بعض  (42-33)سورة عبس  اآليات  العفلجلرل ُ  العكلفلرل ُ  ُهمُ  َُوعلل   ل َّ  قالتالرل ُّ 

 يأيت. السور املدنية بهلك. ولعله
 يلا َليا هلا ال   ينل ُحلُكواَو  يلا َليا هلا الك اسُ الفارق بَطا  

ااا الك اااسُ الضييابط اخلطييايب، قييالوا  )إن مييا صييّدر يف الآييرآن بلفيي   قانياااً: يلااا بلك ااي أو بصيييغة  يلااا َليا هل
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يييا بييم آدم، وإن بييان  فهييو مكييي  ألن الكفيير بييان ىالبييا علييى أهييل مكيية، فخوطبييوا بيييا أيهييا النييا  أو ُدل ل 
ااا ال اا  ينل ُحلكُااوار ميين الآييرآن بعبييارة صييدّ ىيياهم داخييال فيييهم. أمييا مييا  فهييو مييد   ألن اإلميييان بييان  يلااا َليا هل

 ىالبا على أهل املدينة، وإن بان ىاهم داخال فيهم. ويعرتض على هها الآول 
ياا بيا لغيا الفيريآني  منيل قوليه تعياىل  بأنه ىا ضابط، وال يفييد احلصير، ألن يف الآيرآن ميا نيبل خطا -أ

ٌل ولال ُاط ع  العكاف ر ينل ولالعُمكاف   ينل   ْ  (.1)األحباب   َليا هلا الك ِ ي  اا ق  ال
ووجود آيات مكية  يلا َليا هلا الك اسُ وهها التآسيم ىا مطّرد، لوجود آيات مدنية صّدرت بصيغة  -ب

 .)(1)ُحلُكوا يلا َليا هلا ال   ينل صّدرت بي
 يف علوم الآرآن اإلتآان يف وجاا 

ااا الك اااسُ   الآييرآن يف بييان مييا  قييال مهييران بيين ميمييون عيين وأخيير )  فإنييه ُدل ل  بلك ااي يلااا  أو يلااا َليا هل
 .مد  فإنه ُحلُكوا ال   ينل  َليا هلا يلا  بان وما مكي

اا يلاا  يف هيو  وىايا الفر  وابن عطية ابن قال اا الك ااسُ   وأميا صييي  ُحلكُاوا   ينل ال ا َليا هل  يلاا َليا هل
 .املد  يف يأيت فآد

 عليى النيا  اتفيق وقد ضعفه على واعتمدوه احلديت هبها بالنسر املتشاىلون اعتىن قد  احلصار ابن وقال
ُعاوا ُحلكُاوا ال   ينل  َليا هلا يلا  وفيهيا مكية"  احلج"  أن وعلى يلا َليا هلا الك اسُ   وأوهلا مدنية" النساا" أن  ارعدل

ُجُدوا  .ولاخع
ااا يلااا  وفيهييا مدنييية البآييرة سييورة فييإن نظيير فيييه إطالقييه علييى أخييه إن الآييول هييها  ىيياه وقييال  الك اااسُ  َليا هل
ُُِدوا ُْوا الك اسُ  َليا هلا يلا رلب ُكمُ  ااع َ   ف ي ح م ا ُد  .يلا َليا هلا الك اسُ   وأوهلا مدنية النساا وسورة. األلرع
 .يلا َليا هلا ال   ينل ُحلُكوا  املكية السور من بنا ويف بعام وليس األبنر يف هو إمنا هها  مكي وقال
 .املدينة أو مكة أهل - به املآصود جل أو - به املآصود خطاب أنه على محله األقرب  ىاه وقال
 باملدينية امليممنني ولحصي فييه السيبب بيان وإن فمسيلم النآيل إىل هيها يف الرجيوع بيان إن  الآاضيي وقال

 امليييممنني ىيييا وييييممر وجنسيييهم وبيييا هم بصيييفتهم امليييممنني خطييياب جييييوز إذ فضيييعيا مكييية دون الكنيييرة عليييى
 .(2)(منها واالزدياد عليها باالستمرار املممنون يممر بما بالعبادة

                                                           

فى ديييب البغييا، حميييي الييدين ديييب مسييتو، الواضيي  يف علييوم الآييرآن، دار الكلييم الطيييب / دار العلييوم اإلنسييانية ي دمشييق، مصييط (1)
 .64-63ص

 .69-68ص 1 العامة للكتاب، اهليئة املصرية علوم الآرآن، اإلتآان يف الدين السيوطي، جالل  (2)
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د   اا ال ا  ينل ُحلكُاوابعض آخر بي)أوالم  إذا بيان اخلطياب اليوارد يف السيورة السابق االعرتاض  دَو ، يلاا َليا هل
 كرمة.فإنه أنبل يف مكة امل يلا بلك ي ُدل ل أو  يلا َليا هلا الك اسُ فإنه أنبل يف املدينة وما بان اخلطاب 

 فهي مدنية. يلا َليا هلا ال   ينل ُحلُكواتآول الرواية  وبل سورة فيها  
ااا ال اا  ينل ُحلكُااواويف هييها نظيير  فييإن اخلطيياب املييد  مل يكتييا بييي  ااا بييل اسييتعمل أيضييام  يلااا َليا هل يلااا َليا هل

 يف خطاباته  الك اسُ 
ُُِدوا رلب ُكمع...يلا َليا هل  بما هو احلال يف سورة البآرة وهي مدنية   .ا الك اُس ااع

  َ ُْوا ح م ا ف ي األلرع  .…يلا َليا هلا الك اُس ُد
 .يلا َليا هلا الك اُس ااا ُ وا رلب ُكمع  ويف سورة النساا وهي مدنية وفيها 

 ُِعُكمع َليا هلا الك اس ه   .إ  ع يلشلأع يُ ع
 .73.  49.  5. 1اآليات  ويف سورة احلج وهي مدنية
ْلدلر  ولَُنثَل ويف سورة احلحرات املدنية  كلاُدمع ح نع  ْل ع  ..)(1) …يلا َليا هلا الك اُس إ ن ا خل

م بيأن نآيول  أن اآلييات املكيية هها االعرتاض ميكن اجلواب عنه وذلك إذا متمنا الضابط مبتم   لكنّ  َقو :
ااهي ما صّدر اخلطياب فيهيا بيي ، لكين مي  ضيميمة بيون امليأمور بيه مين يلاا بلك اي ُدل ل أو  الك ااسُ  يلاا َليا هل

ااا الك اااُس العآلييية أو ميين الآضييايا الييي تعييم البشييرية فالحيي  اآليييات الكرميييات مييرة أخييرى ) املسييتآالت يلااا َليا هل
خطيياب لكييل تكليييا و فييان حسيين عبييادة الييرب هييو ميين املسييتآالت العآلييية، علييى أنييه  ااعُِااُدوا رلب ُكاامع...

 .البشرية
ُْواع  الك اسُ  َليا هلا يلا َ   ف ي ح م ا ُد  ح ِ اينُّ  الاُدوب  للُكامع  إ ن ٌُ  الش يعطلا    ُخُطولات   االت ِ ُعواع  ولالل  طليالًِا حل الً  األلرع

 .(168)سورة البآرة  اآلية 
  ِعُكمع  يلشلأع  إ ه  ْ ٌُ  ولدلا ل  ب آخلر ينل  وليلأعت   الك اسُ  َليا هلا يُ ع ْلَ ال  .قلد يًرا ْلل  ل  ال

اااا يلاااا  اآلييييات ،ويف سيييورة احليييج وهيييي مدنيييية ااااالة   زللعيلللاااةل  إ     رلب ُكااامع  ااا ُ اااوا الك ااااسُ  َليا هل ءُّ  الس  ااايع ااايمُّ  شل  الظ 
 .1اآلية 
كلااُدم فلإ ن ا العِالععث   حالنل  رليعب   ف ي ُدكُتمع  إ   الك اسُ  َليا هلا يلا ْل ع ان قُام   اُاارلا    حالان خل انع  قُام   ن طعفلاة   ح  ْل لاة   ح   قُام   ال
ْ  لة   ح ضعالة   ح ن َل ْ  لة   ولغليعر   ح  َل ر ُجُكمع  قُم   ح سلَمَ َ  َلجل  إ لَل نلشلاء حلا األلرعحلا    ف ي ولنُ  ر   للُكمع  لالكُِاليالنل  ُح َع  ط فع  ُن

                                                           

 erfan.irحممد املوسوع، مكة واملدينة يف علوم الآرآن، موق  السيد  (1)
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ُْاُااوا قُام   ااكُكم َلُشااد ُدمع  ل تلِاع ااكُكم يُاتالاولفَ  ح اان ولح  ْل    إ للااَ يُااارلد   ح اان ولح  ايع  العُعُماار   َلرع ْلاامل  ل كل اان يالعع ْعاام   بالععااد   ح  اايعً ا ا   شل
َل  ولاالرل  ْلا هلاح دل ً  األلرع ا َلنيللعكلا فلإ  هل ْلياع تال  العملاء ال اَل  ح ن ولَلنِلتلْلع  ولرلبلْلع  ي تع اهع  .5ة اآلي بله يج   زلوعج   ُد
 َع ااا يلااا قُاا ااا الك اااسُ  َليا هل ُْااوا ُحلكُااوا فلال اا  ينل َّ  ح ِ ااينُّ  نلاا  يرُّ  للُكاامع  َلنلااا إ ن مل  ولر زعقُّ  ح اعف اارل ُّ  للُهاام الص ااال  لات   ولالم 
ا ولال   ينل َّ  دلر يمُّ  ي ينل  ُيلاا كلا ف ي خلعلوع يم   َلصع لا ُ  َُوعلل   ل  ُحعلاج   .51-49اآليات   العجل  
َُر  ل  الك اسُ  َليا هلا يلا  َُّ تلم ُعوا حلثل ُاو ل  ال   ينل  إ     للٌُ  فلاخع ٌ   ُدو    ح ن الدع  ْ ُُْ وا للن ال َع تلملُعوا ولللو   ُْبلابًا يل  اجع
ُهمُ  ولإ   للٌُ  ُِْاع تلك  ُ وهُ  ال   شليعً ا ال  بلا ُ  يلسع ٌُ  يلسع كع ُروا حلاَّ  ولالعملطعُْو ُ  الط ال بُ  َلُعفل  ح  ٌل  قلادل ْ ا اق   ال ر ه   حل  إ     قلادع
ٌل   ْ ْب  ال  .74-73اآليتان   الي ييُّ  لل لو 

 ويف سورة احلحرات املدنية 
 ْل كلاُدمع ح نع  ْل ع  . …دلر  ولَُنثَليلا َليا هلا الك اُس إ ن ا خل
 بأمجعها من املستآالت العآلية، أو من احلآائق التكوينية العامة أو من اإلنهار العام أو شبه ذلك.هي ف

حا  ضيابط تيام، فيإن فآد يآال انه  بضابط عام ملا نبل باملدينة  يلا َليا هلا ال   ينل ُحلُكواياعتبار اخلطاب بَو
 رة هبا نبلت يف املدينة.بل اآليات املصدّ 

ااُجُدوا ولااعُِااُدوا رلب ُكاامع ميين سييورة احلييج  77وال يصيي  اليينآض باآلييية  ُعااوا ولاخع ااا ال اا  ينل ُحلكُااوا ارعدل يلااا َليا هل
اا ياع َل ْ ُ ااو ل ولافاععلُْااوا الع ْ ُكاامع اُافع ألهنييا علييى املشييهور نبلييت أيضييام باملدينيية، نعييم خييالا يف ذلييك قليييل منييل  رل للعل

 البربشي إذ رأى أهنا مكية.
 مكية بما عن ابن عبا  وجماهد وعطا. فتأملبلها أن السورة  بقال ممن  للآليلخالفام 

 المضمونية، في الم تو الفوارق 
 دنية.الضابط املضمو ، فإن احملتوى يصل  ىالبام فارقام بني السور املكية وامل قالثاً:

 السور المكيةيات حمي  
  فآد امتازت السور املكية بكنافة احلديت عن أصول الدين وما يليق هبا

 رة اهلل تعاىل.والتأبيد على قدالدعوة إىل التوحيد وعبادة اهلل  -
 .ذبر الآيامة واجلنة والنار -
، ماا، وأبيل أميوال اليتيامىداليس يف ك مين  م والتندييد بأعمياهلموهتديدهم بالعيهاب اإلليي جمادلة املشربني -

 ووأد البنات.
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 .تنبيت فماد النيّب صّلى اهلل عليه وسّلم ودعوته إىل الصرب وحتّمل أذى املشربني -
 آصة آدم وإبليس، ويستنىن من ذلك سورة البآرة.لالتطرق  -
 قصص األنبياا واألمم السابآة، ويستنىن من ذلك سورة البآرة.عن احلديت  -

 آرآن املكي من حيت املوضوع االهتمام مبا يلي الغالب  يف ال)بعضهم  وقال 
َل عينهم   -تعياىل  -الدعوة إىل توحيد اإلله الهع أنكره املشيربون، بميا قيال اهلل  - ْلا ق يا اانُوا إ  إ نا ُهامع دل

ِ ُرو ل َّ وليالُ وُلو ل َلئ ك ا للتلار ُدو ُل هلت كلا ل شلاا ر  حل  تلكع ٌُ يلسع  ْ ٌل إ ال ال ُكو   للُهمع الل إ لل  (.36، 35)الصافات   جع
أنكير ذليك املشيربون يف مكية،  إذالدعوة إىل اإِلميان باليوم اآلخر، وبعت النا  من قبورهم لليسياب،  -
ْعاُتمع ردَّ اهلل عليهم بآوله  ﴿وقد  اا الم  علاُثن  قُام  للتُاكلِا اُع   ب مل ْلاَ ولرلبالاي للتُِاع َع بال علثُاوا قُا زلالامل ال ا  ينل دلفلاُروا َل ع للانع يُاِاع

يرُّ  ٌ  يلس   ْ ْلَ ال ْلل  ل ال  (.7﴾ )التغابن  ول
َع فلااأعُاوا   ﴿أن يييأتوا بسييورة منييل هييها الآييرآن -رىييم فصيياحتهم  -لعييرب ادع حتيي - اارلاُه قُاا تال َل ع يالُ ولُااو ل افاع

.. ٌ ثعْ   .(38يونس  )﴾ ب ُسورل   ح 
 -إيراد قصص املكهبني الغابرين  بآوم نوح، وهود، وقوم صاحل، وشعيب، وموسى، وىياهم، قيال اهلل  -
َل رلب ا  ﴿مهّددما مشربي مكة -تعاىل  اا َلللمع االارل دليعافل فالعلا ُْهل ثاع ْلاقع ح  َع ااد  َّ ال ت اي للامع ُي ْلات  العع مل  ل ب علااد  َّ إ رل ل 

ا ف اااي العااا الااااد  َّ ال ااا  ينل طلالاااوع لوع ْ ْ األع رل ب اااالعولاد  َّ ولف رعالاااوع ل  َع اااابُوا الص ااا د  َّ ولقلُماااودل ال ااا  ينل جل د  َّ ف اااي العاااِ  ل ِ  ل
ْليعه   ثالُروا ف يهلا العفلسلادل َّ فلصلب  ال  .(14 – 6الفحر  )﴾. مع رلب  ل خلوعطل ال لا   َّ إ    رلب  ل للِ العم رعصلاد  فلألدع

ًرا جلم يً    ﴿احلت على الصرب  بآوله تعاىل - ُجرعُهمع هلجع ْلَ حلا يالُ وُلو ل ولاهع ِ رع ال  .(11املبمل  )﴾ ولاصع
اا  ﴿جهيياد املشييربني بييالآرآن، وجييداهل م باحلس ييىن  بآولييه تعيياىل - ِ يااًراولجلاه  اااًدا دل هل ٌ  ج  ُهمع ب اا الفرقييان  )﴾ دع
 .(125النيل  )﴾ ولجلاد لعُهمع ب ال ت ي ه يل َلحعسلنُ ﴿ ،(52

توحيييد األلوهييية منييال ذلييك قييول اهلل إقاميية األدليية الكونييية والعآلييية علييى توحيييد الربوبييية الييهع يسييتلبم  -
َ  دليعفل ُخْ    ﴿تعاىل ب  اِلْلع َلفل ل يالكعُظُرو ل إ لَ اْلع  ِلاا   دليعافل ُنص   لْلع َّ ولإ لَل الس ملاء  دليعفل رُف علاْلع َّ ولإ للاَ العج 

َ  دليعفل ُخط  لْلع  لرع  انتهى بتلخيص.( .(21 – 17الغاشية  )﴾ َّ ولإ لَل األع
 السور المدنيةيات حمي  
حا  السور املدنية فتميبت بأهنا تتيدث  َو
 .الطالق وشبههبالنكاح و عن شمون األسرة،   -1
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 .مواصفاهتم املنافآنيبشمون شمون اجملتم ،   -2
 شمون احلكم، بالشورى واحلرب والسلم واجلهاد واملعاهدات الدولية. -3
 عن التشريعات من عبادات ومعامالت ووسائل التشري . -4

 الغالب  يف الآرآن املد  من حيت املوضوع االهتمام  مبا يلي بعضهم  وقال 
الدعوة إىل اجلهاد واالستشهاد يف سبيل اهلل  ألنَّ املسلمني هياجروا إىل املدينية وأقياموا دولية اإِلسيالم  - 1

إ      يشيحعهم عليى الآتيال، قيائالم  ﴿فيها، فهم حباجية لليدفاع عين ديينهم ودوليتهم، ليهلك نيرى الآيرآن امليد
  ٌ ْ اااا َ  ال ااااِ ي ك ااااةل يُا لاااااا ُْو ل ف ااااي خل ااااولاللُهمع ب ااااأل   للُهااااُم العجل ااااُهمع ولَلحع ح ك ينل َلناعُفسل اااانل العُمااااعع ااااتالرل  ح  ٌل اشع ْ اااا تُاُْااااو ل ال فاليال ع

ُْو ل.. تال  .(111التوبة  )﴾ وليُا ع
يلااا اهلل احلييرب علييى فاعليييه حيييت قييال تعيياىل  ﴿ بيييان أحكييام اإِلسييالم  منييل حكييم الربييا الييهع أعليين - 2

علُْا ح ك ينل َّ فلاإ  ع للامع االفع انل الرالبلاا إ  ع ُدكعاُتمع ُحاعع ْلُروا حلا بل  ايل ح  ٌل ول  ْ انل َليا هلا ال   ينل ُحلُكوا ااا ُ وا ال ارع   ح  ْلنُوا ب  ل وا فلاأع
ْلُكمع رُُءوُس َلحعول  ِعُتمع فال ٌ  ولرلُخول ٌ  ولإ  ع اُا  ْ  .(279، 278البآرة  )﴾ ال ُكمع الل الظعْ ُمو ل ولالل ُاظعْلُمو ل ال

احلكم يف احلدود  بييد  البنيا والسيرقة وىاهيا مين احليدود اليي تضيمن األمين واالسيتآرار يف اجملتمي ،   - 3
ُهمل   ﴿بآول اهلل تعاىل يف حد  فاعل البنا كاع د  ح  َ  ولاح  ْ ُدوا ُد ْعدل   الي ان يلُة ولالي ان ي فلاجع ائلةل جل  .(2النور  )﴾ ا ح 

ٌُ الي يايُّ   ﴿وقوله يف حد السرقة ْ ا ٌ  ولال  ْ ِلا نلكلااًل ح نل ال ولالس ار ُق ولالس ار قلُة فلاقعطلُعوا َليعد يالُهملا جليلاًء ب ملا دلسل
 .(38املائدة  )﴾ حلك يمُّ 
ااءلكل بشيا نفياقهم  ﴿  فض  املنافآني وبشا دخيليتهم وذبير أوصيافهم  بآيول اهلل تعياىل يف - 4 ْلا جل إ 

اهلُد إ    الع  ٌُ يلشع ْ ا ٌُ ولال ْلاُم إ ن ا ل للرلُخاوُل ٌُ يالعع ْ ا ٌ  ولال ْ ا اهلُد إ ن ا ل للرلُخاوُ  ال بُو ل العُمكلاف ُ و ل قلاُلوا نلشع  ْ اا ﴾ ُمكلااف   ينل للكل
 .(1املنافآون  )

ولالل مية احلحية علييهم  بآوليه تعياىل  ﴿إسكات أفواه أهل الكتاب من اليهود وىاهم وجميادلتهم إِلقا - 5
ُهمع  كاع سلُن إ ال ال   ينل ظلْلُموا ح  َل العك تلا   إ ال ب ال ت ي ه يل َلحع  .(46العنكبوت  )﴾ ُاجلاد ُلوا َلهع

اتُ حتآيق النصر للمممنني يف ىبواهتم م  أعيدائهم  بآيول اهلل تعياىل  ﴿ - 6 ر  ولَلناع ٌُ ب ِلادع ْ ا مع وللل لادع نلصلارلُدُم ال
ل ةُّ   ْ  .(1)(.(123آل عمران  )﴾ َل

 َهمية التصكيف وجٌ
                                                           

 .حممد مجيل زينوالشير للكاتب  (الآرآن املكي واملد )مآال من  (1)
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 أيية هها التصنيا  :الرابعالمطْب 
وم الآيرآن عليم نبوليه وجهاتيه، مين أشيرر علي)  (على فضل عليوم الآيرآن التنبيه)يف بتاب  النيسابورع قال

وترتييب ميا نيبل مبكيية واملدينية وميا نيبل مبكيية وحكميه ميد  ومييا نيبل باملدينية وحكميه مكييي، وميا نيبل مبكيية يف 
أهييل املدينيية ومييا نييبل باملدينيية يف أهييل مكيية، ومييا يشييبه نييبول املكييي يف املييد  ومييا يشييبه نييبول املييد  يف املكييي 

كية واآليات املكيات يف السور املدنية، وما محيل مين مكية إىل املدينية وميا واآليات املدنيات يف السور امل… 
 .(1)(وما اختلفوا فيه فآال بعضهم  مد  وبعضهم  مكي ..… محل من املدينة إىل مكة 

 فإهنيا املمتينية سيورة مكيي وحكميه باملدينية نيبل ميا ومنيال  )السييوطي يف )اإلتآيان يف عليوم الآيرآن( وقال
 أهل به خماطبام  باملدينة نبل آخرها إىل هلاجلُروا ولال   ينل   النيل يف وقوله. مكة ألهل خماطبة باملدينة نبلت
 .مكة أهل ملشربي خطابام  باملدينة نبل برااة وصدر ،مكة

تلك ُِاو ل  ال ا  ينل   الينحم يف قوليه املكيية السيور يف امليد  تنبييل يشيبه ما ومنال ِلاائ رل  يلجع قعام   دل  ولالعفلاولاح  ل  األع 
اامل  إ ال   ْ مل  ميين يناحلييدَّ  بييني مييا واللمييم النييار عاقبتييه ذنييب بييل والكبييائر حييد   فيييه ذنييب بييل الفييواحش فييإن ال

 .حنوه وال حد   مبكة يكن ومل الهنوب
ْع   األنفيال يف وقوليه َلاِع اً  ولالععلاد يلاات    قوليه املدنيية السيور يف مكية تنبيل يشبه ما ومنال  قلااُلوا ولإ 
ْ ُهم   ا دلا ل  إ  ع  ال  .اآلية الع لق   ُهول  هل ل

 .واإلخالص يوسا سورة املدينة إىل مكة من محل ما ومنال
األلونل ل   مكية إىل املدينية من لمح ِ  ما ومنال ر   الان   يلسع ارلا    الش اهع ٌ   ق تلاا    الع ل  بيرااة وصيدر بياالر   وآيية ف يا

ه مع  ظلال م ي العمل ئ كلةُ  االولف اُهمُ  ال   ينل  إ      وقوله  .اآليات َلناعُفس 
َع   احلبشة إىل لمح ِ  ما ومنال َل  يلا ُق ا العك تلا    َلهع ْ ملة   إ لَل االعلاللوع  .اآليات خلولاء   دل
 .الروم إىل محلها ص   قلت

 (2)(النحاشيي عليى قرأهيا طالب أيب بن جعفر أن ص  فآد مر  بسورة احلبشة إىل محل ملا مينل أن وينبغي
 ، ولعله يأيت بيانه.(3)ولكن يف بعض بلماته تأمل

                                                           

 .36ص 1ة املصرية العامة للكتاب  جالل الدين السيوطي، اإلتآان يف علوم الآرآن، اهليئ (1)
 .71-71ص 1ة املصرية العامة للكتاب  جالل الدين السيوطي، اإلتآان يف علوم الآرآن، اهليئ (2)
 به )فان الفواحش...( وىاه فانتظر.باستدالله  (3)
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 الَاحْ:المطْب 
 معرفة املّكي واملد  ومثراهتا فوائد 

 التاريخ والسير حعرفة 
توجييييه الييبمن وبيفيييية  هنيييرالفوائييد التارخييييية، فييإن التيييدبر يف الآييرآن الكييير  ويف حربيية آياتيييه الكرمييية يف  َواًل:

بميا يكشيا يكشيا لنيا حمليات مين تيارير اجلبييرة العربيية،  ثانيام املدينة  ويفاملشربني يف مكة أوالم إىل طاب اخل
ومييييدى قييييوهتم أو ضييييعفهم وحتالفيييياهتم  تفكيييياهماليهييييود والنصييييارى وطريآيييية سيييييكولوجية املشييييربني و عيييين لنييييا 

 وصراعاهتم وبعض خمططاهتم.
بما يكشا لنا التدبر يف اآليات املكية واملدنية عن جوانب بناة من ساة الرسول األعظم )صلى قانياً: 

وملييدين ر بفياويهيود ومسييييني و اهلل عليه وآله( وأخالقياته وطرق تعامله م  اآلخرين من مممنني ومنيافآني 
 وأعداا ومعاهدين.

 َخْو  التِْيٌ األفضَشاف كاخت
علييى األسييلوب األفضييل يف  ، بنيييو املآتضييي،ننييا التييدبر يف اآليييات املكييية واملدنييية ميين التعييرركّ مي   قالثاااً:

التبليييو واإلرشيياد، عنييدما نصييطدم مبحتميي  ىريييب عيين تعيياليم الييدين احلنيييا، بيياجملتم  البييوذع أو اهلندوسييي 
الم أبييدام أو مل يعييرر منييه إال االسييم اليابييا  أو الصيييم أو حيييب الغييريب أو الشييرقي الييهع مل يسييم  عيين اإلسيي

 وبعض الكلمات.
 اْم الكفْ واالجتما وقوااد 

ويساعدنا التأمل يف اآليات املكية واملدنية عليى استكشيار قواعيد يف عليم الينفس وعليم االجتمياع رابعاً: 
 والسياسة وىاها من العلوم اإلنسانية.

 دعاحَ حسااد ل ختكِاط الف هياصْ   و 
يف عملييييية  املييييد ، وتييييدرّ  نييييبول اآليييييات، بعامييييل مسيييياعد –وميكيييين أن يصييييل  ثنييييائي املكييييي خاحساااااً: 

االسييتنباا الفآهييي، إمييا بييدليل أو بمميييد أو بمشييعر أو بباعييت علييى اإلنصييرار أو مآييو  لإلطييالق أو شييبه 
ذلك.. والغريب انم مل أجد، يف استآراا ناقص طبعام، من سّلط األضواا على هها اجلانيب وحبيت عين ميدى 

جمموعية معتيىن ميية ونظائرهيا، واسيتعرض إمكانية استنمار هها التصنيا يف استنباا األحكيام الفآهيية، والكال
أصوليام وبالميام مسهبام عنها من ههه الباوية، وأشبعها عنها ، وحبت حبنام منالم  مائة آية هبا من آيات األحكام،
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 استدالالم وأخهام وردام ونآاشام.
 لهلك بعض األمنلة  ولكضر 
 العِاليع ٌُ  ْ َ  ال  حطْق َو ال؟ عل ولَلحل
ار  ل الرالبلااقوله تعاىل   -4 ٌُ العِاليعاعل ولحل  ْ َ  ال مين سيورة  47يية وهيي اآل (275)سيورة البآيرة  اآليية  ولَلحل

فيرق ييأ أن تكيون هيهه اآليية نبليت يف مكية )أع قبيل اهلحيرة( وبيني أن تكيون   فآيد يآيال ،البآرة فهي مدنية
قد نبلت يف املدينة )أع بعد اهلحرة( وذلك ألن الطاب  العام للمدينية بيان التشيري  يف شييب اجملياالت، يف فآيه 

لطاب  العام ملكة حييت بيان األصيل هيو اإلرشياد والتبلييو فآه اجملتم  وفآه احلكومة، على العكس من االفرد، 
واحلييوار حييول أصييول الييدين والشييرك وشييبه ذلييك، فميين هنييا فييإذا بانييت اآلييية مدنييية، بمييا هييي بييهلك، فييإن 
اإلطالق فيها قوع مستيكم فتدل عليى حليية بافية البييوع إال ميا خير  بيدليل منفصيل بميا تيدل عليى حرمية  

أمييا إذا بانييت اآلييية مكييية فييإن ذلييك قييد يضييعا اإلطييالق إذ مييا دام املآييام العييام بييل أنييواع الربييا دون اسييتنناا 
 ليس مآام التشري  فال تكون اآلية، على احتمال، يف مآام البيان بي ينعآد اإلطالق.

ولحلر  ل الرالبلا حطْق َو ال؟ 
ْلُرواع حلا بل  يل ح نل الرالبلاقوله تعاىل   -2 ٌل ول  ْ  (.278البآرة  اآلية  )سورة يلا َليا هلا ال   ينل ُحلُكواع ااا ُ واع ال

قرضييي،  –وبمييا يف اآلييية السييابآة، فكييهلك احلييال يف هييهه اآلييية، فييإن الربييا علييى قسييمني  ربييا اسييتهالبي 
اسييتنمارع، وقيد ذهيب بعييض علمياا االقتصيياد املسيلمني إىل أن الربيا االسييتهالبي هيو احملييرم،  –ورمبيا إنتياجي 

ع مل يكيين متييداوالم يف اجلبيييرة العربييية حييني نييبول اآليييات، دون الربييا االسييتنمارع مسييتدلني بييأن الربييا االسييتنمار 
، (1)(لهلك ال ينعآد هليا إطيالق.. وقيد أجبنيا عين اإلشيكال يف بتياب )حبيوث يف االقتصياد اإلسيالمي املآيارن

 بأجوبة 
 أن بال النوعني بان متداوالم.. وبالرباهني. حكها:
إلنتاجي، لكن اإلطيالق يف اآليية قيوع، خاصية برببية ه ب  أن االستهالبي بان هو املتداول دون ا: وحكها

مييا أضييفناه ميين أن اآلييية مدنييية وأن فييرتة املدينيية بانييت فييرتة تشييري  األحكييام الكلييية، فاملآييام يآتضييي اإلطييالق 
أم ال، وبعبارة أخرى  امليورد يف تلك الفرتة دون اإليال، وعليه فاآلية تشمل نوعي الربا سواا أبانا موجودين 

 ؟ا بان املآام مآام التشري ال خيصص الوارد فكيا إذ
                                                           

 فصاعدام. 512ص 1)حبوث يف االقتصاد اإلسالمي املآارن(   ،م الشاازعمرتضى احلسيالسيد  (1)
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ُتمو األلحلانلات  الم صود باا ديد   حلكلمع
ُكُماواع قوله تعاىل   -6 ُتم باليعنل الك ااس  َل  ال ع ْلا حلكلمع ْ هلا ولإ  ٌل يلأعُحرُُدمع َل  اُاعلد واع األلحلانلات  إ لَل َلهع  ْ إ    ال
 (.58)سورة النساا  اآلية  ب الععلدع   
 مدنية  خيتلا احلال بني بون اآلية الكرمية مكية أورمبا يآال بأنه أيضام  وهكا
ٌل يلااأعُحرُُدمع َل  اُاااعلد واع األلحلانلااات  إ للااَ  قولييه تعيياىل  فييإذا بانييت اآلييية الكرمييية مكييية فآييد يآييال أن -َ ْ اا إ    ال
ااا ْ هل مشييا إىل مسييتآل عآلييي وأن اآلييية الكرمييية إخبارييية إرشييادية إمضييائية، أع هييي إمضيياا ملييا ارتكييب يف  َلهع

إنشيائية مولويية، فعليى األول  تعة وأداا األمانة ووجوبه، وليسينفو  العآالا وملا بنوا عليه من حسن رد الودي
فييال ينعآييد لإييية إطييالق فييال يشييمل مييوارد الشييك يف املخصييص إذا دار أمييره بييني األقييل واألبنيير علييى مييا بييىن 

 .(1)عليه بعض الفآهاا
حااا هنييا ميين سييورة النسيياا وهييي مدنييية، فييإن بو  58إذا بانييت اآلييية مدنييية، بمييا هييو بييهلك إذ هييي اآلييية  َو

ااد باألمانيييات بيييل أنواعهيييا فيييوإنشييياام ال إرشيييادام، فينعآيييد هليييا إطيييالق  ،ميييدنيام يآيييوع بوهنيييا تأسيسيييام ال إمضيييااام 
 ص، فانه منفصيل ال خييلّ فيص ، على املشهور، التمسك بإطالقها لدى الشك يف الشبهة املصداقية للمخص  

يمنيي  فه قرينيية حافيية بنيياا العآييالا فانييمآتضييى علييى حسييب واردة اآلييية بييون بانعآيياد اإلطييالق، عكييس مبييىن  
 .(2)ا من انعآاد اإلطالقإمجاهل  
ُكُماواع ب الععلادع    يفوإذا بانت اآلية الكرمية مكية فآد يآال  -  اُتم بالايعنل الك ااس  َل  ال ع ْلا حلكلمع  أنّ  ولإ 

كة املراد من احلكم الآضاا، بما ذهب إليه بناون، إذ مل يكن النيب )صلى اهلل عليه وآله( وال املسلمون يف م
ُكُماااواع فناسيييب أن ييييراد مييين  ،ام، ومل يكييين إال الآضيييااحبّكييي ب ضيييوا( خاصييية وأن املخاط ييييآ  )أن تَل  ال ع

ٌل يلاااأعُحرُُدمع َل  اُااااعلد واع باألسيييا  هيييم املسيييلمون ألهنيييم اليييهين ميتنليييون للوامييير فناسيييب أن يآيييال هليييم  ْ ااا إ    ال
ااُتم بالاايعنل  ْلا حلكلمع ااا ولإ  ْ هل ُكُمااواع ب الععلاادع   األلحلانلااات  إ للااَ َلهع  مل هىييا ذ إ ااآضييالم كيياحلن ميي رادوييي الك اااس  َل  ال ع

إلييه الرسيول  اليهع ييدعو إلليهاأميا الكفيار فكيانوا ينكيرون أصيل وجيود  ،آيام ليتعو وليه بي والفيكل همور آدمبن يك
به والوحي إليه فكيا خياطبهم وهم منكيرون ليه وألصيل  )صلى اهلل عليه وآله( أو بانوا ينكرون اتصاله 

ٌل يلأعُحرُُدمع...رسالته   ْ  فتأمل. إ    ال
                                                           

 وما سبآها. 586ص 2يراج  منالم بتاب )العآد النضيد(   (1)
 (-629)ت املكر ه من سلسلة حبوث املكاسب الدر  راج  التفصيل يف حبوثنا يف معامال (2)
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حااا اااُتميييية الكرمييية مدنيييية، فيييإن ميين املناسيييب أن يكيييون املييراد مييين إذا بانيييت اآل َو ْلا حلكلمع احلكومييية  ولإ 
النوعني باملعىن الدار  واملصطل ، أو األعم من الآضاا واحلكم، ألن املسلمني يف املدينة بانوا متصدين لكال 

 .من احلكم  الآضاا واحلكم
 الكافرو ، إخِار َ  إنشاء؟خور  

ااف ُرو ل َّقوله تعاىل   -1 اا العكل َع يلا َليا هل ال َلاعُِاُد حلاا االععُِاُدو ل َّ ولال َلناُتمع الاب اُدو ل حلاا َلاعُِاُد َّ ولال َلنلاا  ُق
ُُِد َّ للُكمع د يُكُكمع ولل يل د ين    (.6-1)سورة الكافرون  اآليات  الاب دُّ ح ا الِلدا مع َّ ولال َلنُتمع الاب ُدو ل حلا َلاع

ي هنا، بشاهد على ما حنن بصدده مين مثيرات  سبق أن احملتمالت يف اآليات الكرميات مخسة، ويكف وقد
اآلية إن بانت مكية فآد يرّج  أن تكون إخبارية عن املسيتآبل، إذ  إنّ بون اآلية مكية أو مدنية، أن نآول  

لتشييري  لييها ناسييب اإلخبييار، بمييا دلييت عليييه بعييض الروايييات وأشييار حمطييةم لمل تكيين مكيية، بطيياب  عييامل هلييا، 
صييناديد قييريش الييهين قييالوا لرسييول اهلل )صييلى اهلل عليييه  إذ بشييفت عيين حييالت بعضييها إىل أهنييا ميين املعحييبا

  (1)نا سنة ونعبد إهلك سنة(تهلآ)تعبد  وآله(
حا ون يف مآيام التشيري ، ومين املناسيب إذا بانت اآلية مدنية فإن من املناسب أن تكون إنشائية وأن تكي َو

وبما فّصلناه يف بتياب حبيوث  (2)حينئٍه تكون مشاة إىل قاعدة اإلمضاا واإللبام، بما فّصلناه يف در  سابق

                                                           

خاااأ  َباااو شاااادر َباااا جعفااار ففيييي تفسيييا الربهيييان  )عليييي بييين إبيييراهيم، قيييال  حيييدثم أيب، عييين حمميييد بييين أيب ع ميييا، قيييال   (1)
اا االععُِاُدو األحو ، ان قو  اهلل ااي وجاَ:  ااف ُرو ل َّ الا َلاعُِاُد حا اا العكا َع يااا َليا هل اا َلاعُِاُد َّ ولالا َلنااا قُا اب اُدو ل حا  ل َّ ولالا َلناعاُتمع اا

ا َلاعُِادُ  اب ُدو ل حا ا مع َّ ولالا َلناعُتمع اا ا الِلدع اب دُّ حا ، فهاَ ياتكْم ال كايم بمثاَ ها ا ال او  وُيكار ره حار   بعاد حار  ؟ فْام يكان اا
ْياٌ السا  ( اان ْلا ، ف اا : َدلاا ل اكد َبي جعفر األحو  في ْل  جوا ، فدخَ المديكاة، فساا  َباا اِاد اهلل )ا

ُُِد ُل هلتالكلا خلكلًة،  لٌ(: االعع ٌ  )صَْ اهلل اْيٌ ُو  ْ رلار هلا َل   قُارليعشاً قلاللْلع ل رلُخو   ال ِلُب نُاُيول هلا ولالكع اكلًة، ولاالععُِاُد خل ُُِد إ للهلا ل خل ولنالعع
ااابالُهمُ  ااكلًة، فلألجل اا ل خل ااكلًة، ولنالععُِااُد إ للهل تالكلااا خل ااكلًة:  ُل هل تالكلااا خل ااا قلاااُلوا: االععُِااُد ُل هل َ  حلااا قلاااُلوا، فال لااا ل ف يمل ثعاا ٌُ ب م  ْ اا ااا ال َع ياااا َليا هل قُاا

ااا االععُِااُدو ل  اااف ُرو لَّ الا َلاعُِااُد حا ااكلًة: العكا اا ل خل ااا قلاااُلوا: نالععُِااُد إ للهل ااا َلاعُِاادُ ، ولف يمل اب ااُدو ل حا ااا قلاااُلوا: االعع  ولالا َلناعااُتمع اا ُِااُد ولف يمل
ا مع ُل هلتالكلا خلكلًة:  ا الِلدع اب دُّ حا ُِد إ للهل ل خلكلًة:  ولالا َلناا اا ُُِد َّ للُكمع د ياُكُكمع ول ل ايل ولف يملا قلاُلوا: نالعع ا َلاع اب ُدو ل حا ولالا َلناعُتمع اا

ِالرلُه د ين   ولُ  إ لَل َلب ي شلاد ر  فلألخع لحع : فالرلجلعل َلبُو جلععفلر  األع ااز ، . قلا ل جل َُ ح انل الع   ب ا ٌُ اْلع  ْلتعا ا حلمل ، فال لا ل َلبُو شلاد ر : هلا ل ب  لل  ل
ا لُ  قل لقاااً  ااا يالُ اوُ : د يك ايل اْلع خع ْلا فالارلقل ح انع ق رلاءلا هل ٌ  )اْيااٌ السا  ( إ  ْ ا اا ل َلبُاو الِعاد  ال السييد هاشيم البييرا ، الربهييان يف  (ولدل

 .419ص 8تفسا الآرآن، ممسسة األعلمي للمطبوعات ي باوت،  
 (.363/12درو  يف التفسا والتدبر الدر  ) (2)
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 .(1)يف العآيدة والسلوك
ومن الواض   ان بل ما طرح هنا إمنا هو طرح بدوع ال يراد به اآلن تبم أع رأع مين اآلراا املتآابلية، بيل 

األصيو،، وأن  –اا الضوا على أن هها البيت مما جيدر أن يتناول بالدراسة والتيدبر والتأميل الفآهيي جمرد إلآ
معادلة املكي واملد  قد تكون مميدة حينام أو دالة، وقد ال تكون دالة مطلآيام أو حييب يف اجلملية، وذليك بعيد 

 استفراغ الوس  يف حتآيق حآيآة احلال يف هها املطلب واملآال.
 المكاقشة

 سبيل املنال وإثراام للبيت نآول  واَْ
 قد يستدل على عكس املدعى السابق بأدلة  ٌَن  

 ح ي ية َ  ال ضايااألصَ  -4
الييواردة علييى لسييان الشييارع األقييد ، سييواا اآليييات  األحكييامأن ميين املسييّلم أن األصييل يف : األو الاادليَ 

ليت الآرآنية أم الروايات الشريفة أن تكون واردة على حنو الآضية احلآيآيية ال اخلارجيية، وعليى ذليك فسيواا أنب 
اآلية الكرمية يف مكة أم وردت يف املدينة، فاألصل فيها أن تكون بنيو الآضية احلآيآية فينعآد هليا اإلطيالق. 

 .(2)فتأمل
 ال ُر  دفعًة، َوالً نيو  الثاني: الدليَ 

 أن الآرآن بله نبل دفعة واحدة على قلب النيب املصطفى )صلى اهلل عليه وآله( ليلة الآدر. وحكها:
  فآد ورد يف الكايف الشريا
َ  يب عبيد اهلل )علييه السيالم( قيال  عن حفيص بين ىيياث عين أ ا ٌ  الاي  ولجل ْ ا ٌُ الانع قالاوع   ال األلعُت ُر  -خل شلاهع
ٌ  العُ اارعُ ُ  ٌ   رلحلضااا ل ال اا  ْ َُنعااي  ل ف ياا ْ اا اار ه ، فال لااا ل َلبُااو الِعااد  ال ٌ  ولُخ  ااكلًة بالاايعنل َلو ل اا اار ينل خل ااا َُنعااي  ل ف ااي ا شع ، ولإ ن مل

ر  رلحلضلااا ل إ للااَ العِاليعااْل  العملععُمااور  قُاام  نالاايل ل ف ااي طُااو   )اْيااٌ الساا  (: نالاايل ل العُ اا ااهع ً  ف ااي شل اادل ْلااًة ولاح  رعُُ  ُجمع
: قلااا ل الك ِ ااي   ااكلًة قُاام  قلااا ل اار ينل خل ر  رلحلضلااا ل ولَُنعي للااْل   ا شع ااهع اانع شل ْلااة  ح  اارلاه يمل ف ااي َلو    للياع ناليلللااْلع ُصااُ ُف إ باع

ْلٍّ حل  ر  رلحلضلاا ل ولَُنعاي  ل التا وعرلاُ  ل س  ْلاْلع ح انع شلاهع ْلاًة خل ارل ل للياع ِل الشع َُ ل ثل ل ي نعج  ر  رلحلضلا ل ولَُنعي  ل اْلع  ضليعنل ح نع شلهع

                                                           

 .291-289ص باوت، ي والنشر للطباعة العلوم دار والسلوك، العآيدة يف حبوث الشاازع، احلسيم مرتضى السيد (1)
 ولعله يأيت وجهه. (2)
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ر  رلحل  ر ينل ح نع شلهع ِ  ولا شع ر  رلحلضلا ل ولَُنعي  ل العُ رعُُ  ف ي قل ل ْلوع ل ح نع شلهع ان يلةل الشلرل خل  .(1)ضلا ل الي بُوُر ل ثلمل
ناليلللاْل  التا اوعرلاُ  يف الفآييه بإسيناديا عين أيب بصيا عين أيب عبيد اهلل )علييه السيالم( قيال  ورد نظاها بما 

ر  رلحلضلاا ل ول  ْلًة حلضلْلع ح انع شلاهع رل ل للياع َُ ف ي اقاعكلتليع الشع ي نعج  ر  رلحلضلا ل ول ناليل ل اْلع  ْلٍّ حلضلْلع ح نع شلهع نالايل ل  ف ي خ 
ْلة  قلمل  ر  رلحلضلا ل ول ناليل ل العُ رعُ ُ الي بُوُر ف ي للياع ر    ان يل الشلرل ل حلضلْلع ح نع شلهع ْلة  الع لدع  .(2)ف ي للياع

ويف بعييض نسييير الفآييييه، ونيييبل الفرقيييان يف ليلييية الآيييدر. وبإسيييناديا عييين محيييران إنيييه سيييأل أبيييا جعفييير )علييييه 
ْلة  ُحِارلدل   إ ن ا َلناعيللعكاهُ  السالم( عن قول اهلل تعياىل   اكلة  ف اي  ة  ف ي للياع اَل خل ر  ول ه ايل ف اي ُدا ْلُة الع لدع قلا ل ه يل للياع

ٌُ الاي  ول   ْ ر . قلا ل ال ْلة  الع لدع يل   العُ رعُُ  إ ال  ف ي للياع ر ، ولللمع يُاكاع لولاخ  ر  األع ر  رلحلضلا ل ف ي الععلشع َ  شلهع ا ارلُق  جل ف يهاا يُافع
َ  َلحعر  حلك يم   : يُا لد ُر ف ي لل   ُد َ  شليع قلا ل ر  ُد ْلة  الع لدع َ  ح نع خليعر    ياع ثعْ هلا ح نع قلاب  ء  يلُكوُ  ف ي ا ْع ل الس كلة  إ لَل ح 

... َ  َلوع ر زعق  ُلود  َلوع َلجل يلة  َلوع حلوع  .(4)احلديت( (3)َلوع شلرٍّ َلوع طلاالة  َلوع حلععص 
يئام ألن الآييرآن بلييه نييبل علييى الرسييول فآييد يآييال  أن نييبول اآلييية قبييل اهلحييرة أو بعييدها، ال يييمثر شيي واْيااٌ:

املصيطفى )صييلى اهلل علييه وآلييه( دفعية واحييدة يف املبعييت النبيوع الشييريا، فيال قرينييية ليبمن النييبول ومكانييه وال 
 هبا؟! أو املبعوث  باآلياتسائر أحوال املخاطب 

صوصيييات بتنييازع عيياملني  فميين جهيية قييد نييبل الآييرآن مجليية واحييدة بمييا ذبيير، فييال تكييون خ وقااد يجااا :
جنومام، ممثرة، ولكن، من جهية أخيرى، فيإن إنيبال آياتيه جنوميا حبسيب اخلصوصييات أع اإلنبال اإلنبال النا ، 

عبنيام، فييمكن أن تكيون خصوصييات  لبداهية أنيه لييسميا  حلكمةٍ  نهمن بو  ال بداملكانية والبمانية واألحوالية، 
ا حيتيا  إىل تنآيي  وحتلييل زمن النبول دخيلة، بنيو التأييد على األقل، يف انعآاد اإلطالق وعدمه.. فيهلك ممي

 ونآاش وجواب وأخه ورد..
  من اجليد أن خنتم باستعراض بعض الفوائد الي ذبرها باحنونو 

قييال بعضييهم  )فدراسيية السيييور واآليييات املكييية واملدنيييية حتتييّل بابييام واسييعام يف معيييارر الآييرآن الكيير ، وهيييو 
ة اخلاليدة  فمعرفية املكيي وامليد  مين الآيرآن الكير  ي سيواا أبانيت سيورة أم آيية ي ليه فوائيد ببياة املعحيبة اإلهليي

                                                           

 .629-628ص 2ي طهران،  ثآة اإلسالم الكليم، الكايف، دار الكتب اإلسالمية  (1)
 .159ص 2، ومن ال حيضره الفآيه  157ص 4ثآة اإلسالم الكليم، الكايف، دار الكتب اإلسالمية ي طهران،   (2)
 .158ص 2الشير الصدوق، من ال حيضره الفآيه،   (3)
 .51ص 1الفيض الكاشا ، تفسا الصايف، ممسسة األعلمي للمطبوعات ي باوت،   (4)
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تتعليق بأسيباب النييبول وتسياعد املفسيير والفآييه والباحييت يف معرفية اذياه اآلييية، إذ إن معرفية مكييان نيبول اآلييية 
ذليك مين معرفيية عليوم قرآنيية عديييدة  توقفنيا عليى األحيوال واملالبسييات اليي احتفيت بنبوهلييا.. وميا يرتتيب علييى 

فاالطالع … بأسباب النبول والناسر واملنسوخ  و أن املتأخر ينسر املتآدم، واخلاص والعام واملآيد واملطلق
على مكان نبول اآلية يعني ال على فهم املراد باآلية ومعرفة مدلوالهتا، وما يراد منها فآط، بل يسياعدنا عليى 

جييه احلكييم بوجييه عيام، وذلييك يرتتيب عليييه اإلمييان بسييمّو املينهج اإلسييالمي يف بنيياا معرفية تييارير التشيري  وتدرّ 
وبهلك معرفة ساة رسول اهلل )صلي اهلل عليه وآله( عرب متابعة أحواليه … واجلماعات تربويام واجتماعيام  ةماأل

تعياىل يف بيل منهميا، ومعرفية ميدى ومواقفه مبكة املكرمة، مث أحواله يف املدينة املنورة وساته يف الدعوة إىل اهلل 
اهتمييام املسييلمني وعنييايتهم بييالآرآن الكيير  فهييم مل يكتفييوا حبفيي  النصييوص الآرآنييية فآييط، بييل راحييوا يتتبعييون 
أمابن نبوهلا، ميا بيان قبيل اهلحيرة وميا بيان بعيدها، وميا نيبل منهيا بلييٍل وميا نيبل منهيا بنهيار، ميا نيبل منهيا يف 

ا نبل يف احلضر وما نيبل يف السيفر..، وبيان حرصيهم يف عملهيم هيها يتسيم صيا وما نبل منها يف شتاا، وم
وما هيهه العنايية العظيمية بيالآرآن وتآصيي أميابن نبوليه وأوقاتيه إال اليدليل الواضي  … باجلهد والدقة والضبط

ا، على تلك اجلهود املخلصة وعلى مدى االهتمام الهع بهله املسلمون األوائل بالآرآن وحبهم له، وهي بالت
تعبز يف النفو  النآة بعظمة ما بهله األصياب والصاحلون حلف  الآرآن وإيصياله إىل األجييال املتعاقبية سياملام 

 من التيريا والنآص..
هييها ملخييص مييا أورده العلميياا وهييم يتيييدثون عيين أيييية هييها العلييم وفوائييده وأنييه أميير ال يسييتغىن عنييه يف 

 .(1)…(ب املتعددة تفساام وفآهام وتارخيام التيآيق يف األبواجماالت البيت العلمي و 
 الباحت باعتباره ملخصام ملا ذبره العلماا.هها مناقشات لبعض ما ذبره الالحق الدر   وستأيت يف

 وللبيت صلة وتتمات إن شاا اهلل تعاىل.
َّ  َّ  َّ 

 املد . –جدوالم خلصائص اآليات املكية واملدنية، وجدوالم آخر لفوائد التعرر على ثنائي املكي ادتب 
 ر؟شعِ م  يد والالفرق بني الدليل واملمي  حا 
 مكية أو مدنية؟ وما هو سبب اخلالر يف بعض اآليات الكرمية؟ هي األدلة على أن ههه اآليةحا 

خر داوانا ا  ال مد هلل ر  العالمين وصَْ اهلل اَْ ح مد والٌ الطيِين الطاهرين  ُو
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