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

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيواللعنة على أعدائهم 
 اآليات المكية والمدنية: الثمرات

 وطرق اإلثبات
(41) 

ُْ مياااُت ُتَأكاماااُت ُهااني ُْ   ه الكيير   اهلل العظيييم يف اتابيي قااا  َ اا َا ا كا اَيااتا اَلكنتاااآا تن ُهاا ا اليااَن ْانَااا
ينا في ُر ُتتاشابنهاُت فاأاتيا الَي ْن   اَلكنتاآن واُْخا ُْ اَبتنغاءا اَلفنتاَ اةن وااَبتنغاءا تاَأوي ن  َ َم زاَيُغ فااياتيبنُع نا تا تاشاباْا تن قُاُ  بنهن

َينيُر الن ي واتاا يااَع ااُم تاأَ  َ اادن رابُ اا واتااا ياا اَن كن ِ  تن ْن ُنا َُ لُاا نا متا ياا بناا ااُ  نا فناي اَلعنَ امن ياا ُن ُْ واالريا ُْ الن ي ال يا ُْولُاا ا وي ااا
 (.7)سورة آل عمران  اآلية  اأَلاَلباآن 

 يف اآليات املكية واملدنية يدور يف ضمن فصول والبأث 
 الشيعةالمكي والمدني في روايات  تصط أا

ن مصيييطلسي املكيييي  بييي بعييي   حيييول ورومل املصيييطلسني يف لشيييان ال يييار ، ف يييد ار ييي    الفصاااِ األو :
واملدين مل يرملا يف الروايات ال ريفة، وليلل  ال وهيه لليدوران ميداربا، بيل ان النسيا عنهميا وا يي  احليال 

 .ارخيية حمضةفيهما، ال ضرورة له بل ال حاهة إليه بل النسا عنهما جمرمل قضية مجالية أو  
وقيييال بعييي   بييي ن هيييلين املصيييطلسني إنيييا ورملا عليييى لشيييان علمييياع العامييية، ومل ييييرملا عليييى لشيييان علمييياع 

 ؟امللنسا عنهامل تضي اخلاصة، فما الوهه 
  ان هييلين املصييطلسني مصييطلسان ،ييرعيان، مهعييأ وروملبييا، أو مييا ي ار مييا، يف هييو الصييسي  ولكاان  

أو  اآلييات املكيية واملدنييية بتسدييداصية واتينهم م ييسونة  فاسي  اخلالعدييد ميين الرواييات ال يريفة، اميا أن 
 .الكالم عنها

وهو وسوف نكتفي ههنا باإل،ارة إىل احد  الروايات، باعتنارها قد ورملت يف واحد من أهم مصاملرنا 
بشيينده عيين اإلمييام النيياقر )عليييه الشييالم( رواييية مطوليية هييدا  ييين   الكلييي  الكييايف ال ييريق، ف ييد رو  

أاياع سيور عدييدة أخير  عليى يها اإلمام )عليه الشالم( عليى أاياع سيور عدييدة باعتنارهيا سيورا  مكيية، و ف
باعتنارهييا مدنيييية، امييا يييين  علييى آييييات ابيي ة مصيييرحا  بيي ن بعضيييها نيي ل يف مكييية وبعضييها اآلخييير نييي ل يف 
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مشي لة االميية هامية  املدينة، وقد هاع  صنيق اإلمام )عليه الشالم( للشور واآليات ضمن عملية استنناط
عنواهنا ان اإلسالم باملعأ األعم يف مرحلة ما قنل اهلجرة، اان اافيا  للدخول إىل اجلنة وهو اللي عّبر عنيه 

بيل ال  ليدخوهلااهلجيرة مل يكين كلي  اافييا  بعد ولكن ويف مرحلة ما اإلمام )عليه الشالم( بإميان التصدي ، 
لصوم، وهله م تطفات لرؤوس الف رات يف احلديا بد من ضميمة إقام الصالة وإيتاع ال ااة وحج النيت وا

ِي بااعااثا ال ريق، قال   ا َي واجا ْا كاا ا ااتن النني ال يا ُن انا ال يا ااُت تن اابنهااتن وااَلُمَأكاما َ ُس خااُت تننا اَلُمتاشا فااَلما
ْن  ْا نُ حًا النلاى قااَ تن َُ هُ   ْانن اَكُبُدوا ال ي ْن ( 6آلياة )ُ رة ن ح: ا  واْاطنيُع نن   وااتاي ُه   ثُامي داكاااُهَم النلااى ال يا واَحادا

اَي اً ثُامي بااعااثا اأَلاَنبنياااءا )ك ايهم الساى ( كا ااى لالناتا النلااى ْاَن باا اغُا ا  ْن يا ُتأامياداً واْاَن يااَعُبُدوُه وا ا ُيَشارنُن ا بنا
  ًَي ا ْا وا ا ُيَشرنُن ا بنْن يا ْن نُ حااً   واقاا ا  فاداكااُهَم النلاى ْاَن يااَعُبُدوا ال ي ياراعا لاُكَم تننا الُدينن تاا واَّياى بنا

َي ا النلاَيتا  َنن ْاَوحا ى  واالي بُاارا كا ااى   ْاَن ْاقنيُم ا الُدينا   واكنيسى  واتا واَّيَي ا بنْن النَبراهنيما واُتُ  ْن نا وا  تااتاافاريقُا ا فنيا
ْن  ُْ يا   اَلُمَشرنننينا تا تاَدُك ُهَم النلاَي ْن تااَن يُ نيابُ ال ي ْن تاَن ياشااُء وايااَهادنن النلاَيا )ُا رة الشا ر : اآلياة  َجتابني النلاَي

قَاراارن بنماا جااءا ]بنْن  (46 ُْ وااإَلن ْا الن ي ال ي َم بنشاهااداةن ْاَن  ا النلا اَن   فاابااعاثا اأَلاَنبنيااءا النلاى قااَ تنهن ْن فاما َ ادن ال يا اَن كن [ تن
لنتا والالناتا متانا ُتَ  نصًا واتااتا  َا ُْ اَلجا ياةا بنا ُْ ال يا ْا   كا اى لالنتا ْاَدخا اا َااىي ل لنَ عابنيادن   ْاني ال يا َا بن ...  لااَي

 ًادا ُْ واْاني ُتأامي ْا الن ي ال يا ُد ْاَن  ا النلاا اُد ياَشاها ا نينا ْاحا ُن ْن  فاا اَم ياُمَت بنماكيةا فني تنَ تا اَلعاَشرن  ُُا ُ  ال يا را
َُآن ال يُْ الن ي  ِن والاَم يُاعا قَاراارنهن واُه ا النيمااُن التيَصدني ُْ اَلجا يةا بنِن ُْ ال ي ْاحاداً تنميَن تااتا واُه ا ُتتيبنُع لنُمأاميادل    ْاَدخا ا
  كا اى لالنتا الن ي تاَن ْاَيراكا بنالريَحمانن 

َا  ِي ْانَا َي واجا ْا كا ُِ لالنتا ْاني ال ي ِا بنماكيةا واتاَصدني راائني َُ ُُ راةن با ني الن ْن فني  ْا ي تااَعبُاُدوا   راب اتا   واقاضاى ا كا اَي
َينن النَحساناً   الن ي النيياهُ  يراً   النلاى قااَ لنْن تااعاالاى وابناَل الندا بنيراً باصن  ... الننيُْ نانا بنعنبادنهن خا
َا ا فنااي ِن النلا يااغَ   واْانَااا َيااىفا   شااىواال يَياا َرُتُكَم ناااراً تاا ا َا َاى  أانَاا َيآا     ياَصااىها الن ي اأَلاَياا اا َنن نا الياا
ا ُتشَ   واتاا اليى َا َا ا فني ،رنكُ فااها ا  واْانَا ُْ واراءا راَهارنهن   َيتَ النلاا السيماُء اَنشا َا   واْاتياا تااَن ُْوتنايا ننتاباا اَ  فاسا

عنيراً الننيُْ   ياَدُك ا ثُاُب رًا وا ياَص ى ْن   ُا ُْ راني ْاَن لاَن ياُأ را با ى  نانا فني ْاَه ن ا ُتشَ   تاَسُروراً النني َا َا ا  ،رنكُ فااها واْانَاا
ُُ راةن  َنيا فنيها فااَ جُ  :(راكا تااباا)فني  يُر قااُل ا با اى  ُن يما َُْل َن َانااُتها ْا لاَم يااَأتنُكَم ناا أالاُهَم خا يُر   ُا َن قااَد جاءاناا ناا

َب ا وا قُا َ  َي اا اايَ فاكا ااَن يا ُْ تن َي ا ال ياا ءن ُتَشاارننُ  ءل    ااا تااا ناااا ااَُل ا َا ا فنااي  ، نا فااها اانا  (اَل ااقنعاااةن )واْانَااا واْاتيااا النَن نااانا تن
بنينا  َُ ايمل   الضيالُينا   اَلُمكا اَن حامن َُُ  تن ايمل   فاا ُا ءن ُتَشارن   واتاَصا نياُة جاأن اَُل ا َا ا فناي  ،ُن نا فااها ْاتياا وا  (اَلأااقياةن )واْانَاا
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َُ  ُ تا  مالنْن فااياا ُْ بنشن ساابنياَْ   َن ُْوتنيا ننتابا َْ والااَم ْاَدرن تاا حن اياةا تاا   يا لاَيتا ني لاَم ُْوتا ننتابنياا َن ياا لاَيتاهاا نانااتن اَلَا
ْن   كاُ ي تالنياَْ   ْاَغ ى ايمن   النلاى قااَ لنا َن ْن اَلعا ُن بنال يا ُْ ناانا   يُااََلتن ا ُتَشا  الننيا َا ا َا  ،رنكُ فااها  (4)( طسام) ا فناي واْانَاا
 يُم لنَ غاونينا ْن   وابُاُرزاتن اَلجاأن ِا لاُهَم ْاَينا تا ُنَ ُتَم تااَعُبُدونا تنَن ُدونن ال يا َِ يااَ ُصاُروناُكمَ   واقني ا اُرونا   ها   ْاَو يااَ تاصن

َا   فاُكَبكنُب ا فنيها ُهَم وااَلغاُوونا  َا ُلرُياي   ْاَجماُع نا   واُجُ  ُد النَب ني ُْ تننا الشييااطنينن ُجُ  ُد النَب ني  ...ُت
ُْ ال ياارا الن ي ُتَشارنناً إىل أن قال )عليه الشالم(   ُِ ال يا اةا وا ا يُاَدخن ْن بنماكي َا ا بنا وااآَليااُت واْاَيبااُهُهني تنميا نااا

ُْ لنُمأاميدل  َل فني اَلُ ُروجن تنَن تاكيةا النلاى اَلمادني ااةن باا ااى ا فاا اميا ْالننا ال ي َما اىا ا كا ااى خا َُ اهااداةن ْاَن  :إَلن يا
ُْ واْاني ُتأاميداً  ْا الن ي ال ي اَهرن   ا النلا اياا ن يا اُ  اَلبااَياتن واَّن ااةن واحن النيتاااءن الَينا ةن وا النقااا ن الصياىا ُْ وا ا ُل ُُ كاَباُدُه وارا

ْن اَلُأااُدودا واقنَساماةا اَلفاااراائن ن واْاخَ  َا ا كا اَياا ااا ال يااارا راتاضااانا واْانَااا ااا وابنها ها ُْ كا اياَ ااي اليتنااي ْاَوجاابا ال ياا ااراُه بناَلماعااَّن باا
َااتن  َا ا فني بااياانن اَل ِا بنهاا واْانَا  . ...ِن لنماَن كامن

 َا ا فنااي اَلعاَهاادن ْن واْانَااا ينا ياَشااتااُرونا بنعاَهاادن ال ياا َن ااى  واْاَيماااننهنمَ   النني الياا فنااي   قا لاُهاامَ ثاما اااً قا ناايًى ُْول نااتا   خا
 ُْ ُ ُمُهاااُم ال يااا اااراةن وا  ُيكا َاُنيهنمَ   اآَلخن َنياتااااةن وا  يُاااا َم ياااااَ  ا اَل ُق   والاُهاااَم كااااَاُآ ْالنااايمُ   وا  يااَ َُاااُر النلااااَيهن اااىا وااَل ا

راةن فابنأاُن يايَ  يُب فني اآَلخن ُْ ناصن َن لاَم ياُكَن لا يُب فاما ُِ اَلجا يةا   ال يصن  ءل ياَدُخ
َا ا بناَلمادن واْا  ًة واالَياننياُة   يااَ كنُأها الن ي زانل ْاَو ُتَشرنُك واُحاُر ا   الَيانني   يااَ كنحُ  :ي اةن نَا الن ي زاننياًة ْاَو ُتَشرننا

ُْ الَياننيا ُتََلتن اً وا ا الَياننياةا ُتََلتن ا   للنتا كا اى اَلُمََلتن نينا   ....ةً فاا اَم ُيساُم ال ي
 َا ا بناَلمادني اةن وا ينا يااَرُت نا اَلُمَأصا اتن ناا َن ًة   واالي َ ادا ثُامي لااَم يااَأتُ ا بنأاَربااعااةن ُياهاداءا فااَج ناُدوُهَم ثامااننينا جا

َُ نا  ا ُن ُْول ناتا ُهاُم اَلفا اهاداًة ْاباادًا وا بااُ  ا لاُهَم يا ََ اَن بااَعادن للناتا   وا  تاا ينا تاابُ ا تن َن ْا واْاََّا ا   الن ي اليا ُأ ا فااِنني ال يا
يمُ   ... غاُف ُر راحن
ِي   )عليه الشيالم( إىل أن قال ا َي واجا ْا كاا ُِ لالنتا ْاني ال يا ُُ راةن الُ سااءن واتاَصدني َنلاَت بااَعدا  ُُ راُة ال   رن َُْن وا

ُُ راةن الُ سااءن  ْن فني  َا ا كا اَي َن نن ْانَا شاةا تن تني ياَأتنينا اَلفاحن   ...(2) سائنُكمَ واالىي
، أي ميا نيي ل العديييد مين الشيور واآلييات املكيية واملدنييةواميا  ير  فيإن الروايية ال يريفة صيردة يف ادييد 

 مهكة وما ن ل بعد اخلروج منها.
                                                           

 .111 -11يع  سورة ال عراع  (1)
 .33-22ص 2ث ة اإلسالم الكلي ، الكايف، ملار الكتب اإلسالمية ي طهران، ج (2)
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، وهو العلم مهكان الن ول وانه سهل أو هنل (1)بالكّب  الكليةوهناك روايات عديدة أخر   صرح  ارة 
ب ييي ون أو ب مانيييه أو  هيييله اآليييية أو  لييي  نييي ولمكيييان خييير  باملصييياملي  اجل ئيييية اأو لييييل أو هنيييار أو... وأ
 وحاالت أخر  عديدة.

 تن ثمرات بأث المكي والمدني
البميييرات اليييأ ميكييين أن  د يييب عليييى ادييييد ايييون اآليييية الكرميييية مكيييية أو مدنيييية، وقيييد  الفصاااِ الثااااني:

وقيد  كيون  اآلية وهكيلا، له اآلية و ل  سن ت بع  البمرات، ونضيق أن البمرة قد  كون مثرة خاصة 
    مل ال اآليات املكية واملدنية بضابط عام ومثرة عامة مثرة عامة

 ْوً : بع  الثمرات ال اَّة:
 قنييل اهلجييرة، لتكيون مكييية، أو بعييدها لتكيون مدنييية، يبمييروانييه ايان نيي ول اآليية الكرمييية زمييان ان ادييد 

 .ن مشائل علم الف هب كل منا،ر يف العديد من مشائل علم الكالم والكب  م
 تدنيةُ  الم دة ك ى المست   الكىتي: ميةُ 

اا اديةا فنااي ل بآييية املييوملة فعلييى مشييتو  علييم الكييالم، ميكيين أن نبريي ْن ْاَجااًرا الن ي اَلما ااأاُلُكَم كا اَياا َُ قُااِ  ي ْا
ََُرباى   ن ليت يف  مين أهنيا( ف يد اعيدب بعضيهم عليى ميا ي وليه علمياع ال ييعة 23)سورة ال ور   اآلية  اَل

علييي وفاطميية واحلشيين واحلشييني )عليييهم الشييالم( بيي ن هييله اآلييية الكرمييية ورملت يف سييورة ال ييور  وسييورة 
ال ييور  مكييية، فكيييق يع ييل أن  كييون قييد ن لييت يف احلشيين واحلشييني مييل أهنمييا مل يولييدا مهكيية بييل ولييدوا 

 باملدينة والأ   وج فيها علي بفاطمة عليها الشالم.
د ادييد موقيل ني ول اآليية، بعيد ادييد موقيل ني ول الشيورة، فعليى الير م مين أن وهنا  تجلى احد  فوائي

                                                           

فييرات قييال  )حييدث  احلشييني بيين سييعيد معنعنييا عيين زاكان قييال  اعييت أميي  امليي منني علييي بيين أ  طالييب عليييه ففييي  فشيي   (1)
ااداُة فاجا اَساتُ الشالم قال   ُا ي نهنَم،  َوثُ نيااَت لنايا اَل ن ِن بناِنَنجن يا َنجن ِن اإَلن اَ رااتنهنَم واباااَينا ْاَها ِن التاياَ رااةن بنتاا اا لاأاكاَماُت باااَينا ْاَها ها كا اياَ

ََهاُر ياَصعاُد النلاى ال ي  ِن اَلُفَرقاانن بنُفَرقااننهنَم بنَاضااءل ياا َيبُ رن بنَابُ رنهنَم، وابااَينا ْاَه ِن ال ْن تاا ناا  ،ْن وابااَينا ْاَه ِل ْاَو فناي واال ي َالااَت ميااُة فناي لاَيا
َالاَت،  َن ناا َالاَت وافنيما ُااكاةل ناا ِل وا ا باارٍّ وا ا باَأرل الن ي واقاَد كاراَفُت ْاني  ِل وا ا جابا َه ُا ْن نااهاارل وا ا  ُِ جارا  كا اَيا واتاا تنَن قُاراَيشل راُج

ْن مياُة تنَن ننتا  َالاَت فني ي الن ي واقاَد ناا ُن ُِ: اَلما اا َااا ا قاائنا : فاا َُا ُدُه النلااى ناار ]ال ياارن[، قااا ا ُْ النلاى اَلجا ياةن ]ج اة[ ْاَو تاا ْن تاُس ُق اآن ال ي
َالاَت فنيتا ياا ْاتنيرا اَلُمََلتن نينا؟ قاا ا  اَن ناانا كا اى:  فاماا ناا ُْ   ْافاما َ ا ْن وايااتاَ ُا ُه يااهنُد تن اَن رابُا اُد   باايُا ااةل تن باايُا ااةل كا ااى  فاُمأامي
ُْ ْاتَا ُا  مثاااراهُ  َ ا ْن واْانااا الشيااهنُد تن اَن رابُا ي طهيران،   ) فشي  فيرات الكيويف، م سشية الطنيل و الن ير يف وزارة اإلر،يامل اإلسيالمي تن

 (.122ص 1ج
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 مين العامية واخلاصية، العلمياعالعدييد مين اليرواة و ، اما صرح بيه ن لت باملدينةالشورة مكية إال أن آية املوملة 
و شيييمى سيييورة حيييم عشييي   (33ويف  فشييي  جمميييل النييييان  )سيييورة ال يييور  مكيييية وآيا يييا ثيييال  و شيييون )

ابُ اشيين إال قولييه وهييي مكييية عييين احل ،أيضييا   ااتاجا َُ ينا ان َن ينا النلاا ْاَّاااابااُهمُ  واااليااا َن  ا إىل قوليييه  واااليااا
َيالنمنينا  ب  اال ْن ْاَجاراً وعن ابن عناس وقتاملة إال أربل آيات منهيا ني لن باملدينية  ُيأن ُ ُكَم كا اَيا ا اا َُ َِ  ا ْا قُا

ََُربى س ومليا ن ليت هيله اآليية قيال رهيل واهلل ميا أني ل اهلل هيله اآليية في ن ل قال ابن عنيا  ا الن ي ااَلما اديةا فني ااَل
َُ ُل نا انفَاتاار اهلل  باً  ا ْاَ  ياا َن ا ْن نا ُِ االتايَ بااةا كااَن مث أن الرهيل  ياب ونيدم فني ل   كا ااى اال يا باا ََ َنن ياا ُها ا االيا وا

ااادنيدُ إىل قوليييه  كنبااااادنهن  اُآ يا َا وروايييية ابييين عنييياس أرهييي  ألنيييه أابييير خّبويييية والعتضيييامله  )(1)لاُهاااَم كاااا
احلشن مفهوم، ، حىت مل قطل النظر عن أن االم ابن عناس منطوق واالم (2)ب تاملة، وألنه ي يده االعتنار

 .اما أن املبنت م دم على النايف إك النايف قد ينفي لعدم علمه عكس املبنت، فتدبروهو م دم عليه،  
واألئميية الطيياهرين عليييهم    إن األخنييار واألحامليييا الييوارملة عيين النيي    )أوال  العلميياع وقييال بعيي 

اياف يف   ،شالمالشالم و صري  األصساب والتابعني والعلماع على أن اآلية ثابتة حب  أهل النيت عليهم ال
 رمل ال نهة وإبطاهلا.

يية، ابي ة هيدا  يف ثانيا   إن ظاهرة وهومل آيات مدنية يف سور مكية، أو وهومل آيات مكيية يف سيور مدن
 .(3)ال رآن الكر ، وال ميكن ألحد إنكارها أو الت كي  فيها(

 تدنيةُ  المتعة ك ى المست   الفَهي: ميةُ 
واما هو معليوم فيان ال ييعة عليى ميرر التياريل اسيتدلوا عليى هيواز ع يد املتعية ، المست   الفَهيوك ى 

َعُتم بنْن تن اَ وم روعيتها ب وله  عاىل   تاَمتاا َُ ا ا ( 22)سورة النشاع  اآلية  ُهني فاآتُ ُهني ُُْج راُهني فارنيضاةً فاما
بينمييا خييالق  الييب العاميية، بوهييوه  تلفيية، وميين أ ر ييا مييا قالييه بعضييهم ميين أن هييله اآلييية منشييوخة ب ولييه 

َم ْاَو تاا تا اكاَت  عاىل   هن هنَم حاافنَُ نا * الن ي كا اى ْاَزوااجن ينا ُهَم لنُفُروجن َن ُر تا ُا تنينا واالي نايُهَم غاياَ انُاُهَم فاِن ْاَيما
املتعية وقال بعضهم بيان ( 7-3)سورة امل منون  اآليات  * فامانن ابَاتااغاى وارااء لالنتا فاُأولا نتا ُهُم اَلعااُدونا 

! وميكن لنا االستعانة بتصينيق اآلييات إىل مكيي وميدين وليشت املتمتل  ا زوهة أبدا  ليشت بنكاح أصال  
                                                           

 .31ص 1ال يل الطّبسي، جممل النيان يف  فش  ال رآن، ملار املعرفة، ج (1)
 فرف  ون لت اآلية الكرمية، واان كل  باملدينة. ن ن ول اآلية، إك أرامل املشلمون بلل أموال له  ،وهو  (2)
/ مرا  األحبا  الع ائدية التابعة للشيد الشيشتاين، قشم األسئلة الع ائديية https://www.aqaed.comمن موقل  (3)

 / ال رآن وعلومه.
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 واب عن كل  اما ميكن لنا أن يجيب بوهوه أخر  يف اجل
هنَم حاافنَُ نا   يعَِ ناُ ية  َعُتملا لنُفُروجن تاَمتاا َُ ا ا  فاما

اَم ْاَو تااا ال يع ل منشوخية آيية املتعية بآيية  ْوً : هن اافنَُ نا * الن ي كا ااى ْاَزوااجن َم حا هن ينا ُهاَم لنُفاُروجن َن وااليا
انُاُهَم فاِن  اُر تا ُا تنينا تا اكاَت ْاَيما وكلي  ألن آيية املتعية ن ليت باملدينية يف سيورة النشياع املدنيية، بينميا  نايُهَم غاياَ

ااافنَُ نا...آييية  َم حا هن ينا ُهااَم لنُفااُروجن َن مكييية يف سييورة امل منييون وهييي مكييية ويف سييورة املعييارج وهييي  واالياا
 مكية أيضا .. وهل يع ل أن ينشل املكي املت دم، املدين املت خر؟

 تاري ي لما جاء في ُ ن الترتَننَد 
وألهييل كليي  ووضييوح بطييالن هييلا اإل،ييكال حيياول بعضييهم اريييق التيياريل عييّب ملعييو  أن املتعيية إنييا  

يف مكية! ايي يصي  هليم ال يول بي ن آييات سيورة امل منيون واملعيارج املكييات قيد  –اانت يف أوائيل اإلسيالم 
بين ع نية،  حدثنا حممومل بن  يالن قيال  حيدثنا سيفيانف د هاع يف )سنن الدملي(  )نشخت آية املتعة! 

أخييو قنيصيية بيين ع نيية قييال  حييدثنا سييفيان البييوري، عيين موسييى بيين عنيييدة، عيين حممييد بيين اعييب، عيين ابيين 
َاويُج االننيماا نااناتن العناس قال  ) ا اا تاَعرنفااُة فااياتاا ُْ بنها َا لاا ةا لااَي ُ  البااَ دا دا ََ ُِ ياا ، ناانا الريُج ىا ن َُ عاُة فني ْاوي ن اإلن ُمتاَ
َرْاةا بنَاَدرن  َالااتن اآليااُة:  الما تياى النلاا ناا ُْ، حا اَي ا ُْ يا ُْ، واُتَصا نُح لاا ُْ تاتااكاا َنايُم فاااتاَأفاُل لاا ُْ ُي الن ي كا ااى تاا ياارا  ْانيا

ااانُاُهمَ  ااَت ْاَيما ااَم ْاَو تاااا تا اكا هن َينن فااُهاا ا 3)المَلت اا ن:  ْاَزوااجن َا اا اا ا  ها ُن ِ  فااااَرجل  : فاُكاا (، قاااا ا ابَااُن كابياااسل
 .(1)(حاراا ُ 

 وهيييو دين  املييي كيييي  فسييييا رأوا بداهييية أن آييييات سيييورمل امل منيييون واملعيييارج، مكيييية وال ميكييين أن ينشيييل امل
َعُتم تاَمتاا َُ  املعوا ب ن املتعة اانت ف ط أوائل اإلسالم! ا

اااا وكلييي  مييين القرييييب ح يييا  فانيييه ميييل قطيييل النظييير عييين ثنيييوت ايييون سيييورة النشييياع مدنيييية وايييون آيييية  فاما
ْن  َعُتم بناا ااتاَمتاا َُ ُهني فاااآتُ ُهني ُُْجاا راُهني فارنيضاااةً ا اا اَ علميياع العاميية واخلاصيية،  امييا صييرح بييه العديييد ميينمدنييية   تن

بل  اية األمر ان  متتعوا يف املدينة املنورة بإكنه  فان من املشلرمات التارخيية أن أصساب الرسول 
ييدل بياملنطوق  مميابعد أن أكن  ا هنى عنها يف املدينة  املعى العامة مشتندين إىل روايات متعدملة أنه 

  ما هاع يف صسي  مشلم والنيه ي والدارقط  اهنا اانت مناحة باملدينة مث حررمت فالحظعلى 
( حدثنا دىي بن دىي. قال  قرأت على مال  عن ابن ،هاب، عن عند اهلل واحلشين 1217) - 21)

                                                           

 .222ص 3مصر، ج –نا  احلل  أبو عيشى الدملي، سنن الدملي، مكتنة ومطنعة مصطفى ال (1)
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ه وسييلم )هنييى، عيين ابيي  حممييد بيين علييي، عيين أبيهمييا عيين علييي بيين أ  طالييبع أن رسييول اهلل صييلى اهلل علييي
َعِة النَِّشاِع،  َيباارا يااَ  ا ُمتيْ خا

 .(2)َوَعْن َأْاِل حُلُوِم احلمر اإلنشية( .(1)
ييُد بْييُن يَيْعُ ييوَب اأْلَُمييِوي ، َوأَبُييو احلَْ  - 12117 ثَيَنا أَبُييو اْلَعنحيياِس حُمَمح َشييِن َأْخنَيَرنَييا أَبُييو َعْنييِد اللحييِه احْلَيياِفُظ، َحييدح

يٍد اْلُميَ ملُِّب، َحيَعِلي  ْبُن َعْنِد اللح  ثَيَنا يُوُنُس بْيُن حُمَمح ثَيَنا اْلَعنحاُس ْبُن حُمَمحٍد الد ورِي ، َحدح ثَيَنا ِه احْلَِليِمي  قَااَل  َحدح دح
ثَيَنا أَبُيو ُعَميْيٍس، َعيْن ِإيَياِس بْيِن َسيَلَمَة بْيِن اأْلَْايوَِ ، َعيْن أَبِييِه قَي َرخحيَ  َرُسيوُل »اَل  َعْنُد اْلَواِحِد ْبُن زِيَامٍل، َحدح

َعييِة النَِّشيياِع  َهييا بَيْعييدُ  (3)ْاَوطااااسل كاااا ا اللحييِه َصييلحى اهللُ َعَلْيييِه َوَسييلحَم يف ُمتيْ َرَواُه ُمْشييِلم  يف « َثاَلثَييَة أَيحيياٍم، مُثح نَيَهييى َعنيْ
 (2)(⦗172⦘الصحِسيِ ، َعْن َأِ  َبْكِر ْبِن َأِ  َ،ْيَنَة، َعْن يُوُنَس ْبِن حُمَمحٍد 

ْبُن حُمَمحٍد ، ثنيا َعْنيُد اْلَواِحيِد  ⦗323⦘نا َعْنُد اللحِه ْبُن َأِ  مَلاُومَل ، نا حُمَمحُد ْبُن َدْىَي ، نا يُوُنُس  - 3٤22
َثِ  أَبُييو ُعَمييْيٍس، َعييْن ِإيَيياِس بْييِن َسييَلَمَة، َعييْن أَبِيييِه، َأنح النحييِ ح َصييلحى اهللُ َعَلْيييِه وَ  ييَ  يف بْييُن زِيَييامٍل، َحييدح َسييلحَم )َرخح

َعِة النَِّشاِع  َها( كاا ا ْاَوطااسل ُمتيْ  .(3)َثاَلثََة أَيحاٍم مُثح نَيَهى َعنيْ
  والحظ ما كاره العش الين

َعِة   )قَيْولُُه بَاُب نَيَهى النحِ   َصلحى اللحُه َعَلْيِه َوَسلحَم َعْن ِنَكاِح اْلُمتيْ
ِإىَل َأَهيٍل فَيِإَكا انْيَ َضيى َوقَيَعيِت اْلُفْرقَيُة َوقَيْولُيُه يف التيحْرمَجَيِة َأِخي  ا يُيْفَهيُم ِمْنيُه أَنحيُه َاياَن َأِخ  ا يَيْعِ   َيْ ِويَج اْلَمْرأَِة 

ا َوَأنح النيحْهَي َعْنُه َوَقَل يف آِخِر اأْلَْمِر َولَْيَس يف َأَحامِليِا اْلَناِب الحِأ أَْوَرمَلَها التحْصرِي ُ  ِكْن قَاَل يف  ِبَلِلَ  لَ ُمَناح 
ُة َأَحامِليييَا َصييِسيَسٍة َصييرَِدٍة بِييالنيحْهِي عَ  َ أَنحييُه َمْنُشييور  َوقَييْد َوَرمَلْت ِعييدح ْكِن آِخييِر اْلنَيياِب َأنح َعِلي ييا بَييينيح َهييا بَيْعييَد اإْلِ نيْ

ِمْن َطرِيِ  ال  ْهرِيِّ قَاَل ُانحا ِعْنَد ُعَمَر ْبِن َعْنيِد  َما َأْخَرَهُه أَبُو مَلاُوملَ  واْاقَاراُآ تاا فنيهاا كاَهًدا بناَل افااةن ال يبا نييةن ِفيَها 
َرَة َأْ،يَهُد َعلَييى َأِ  أَنحييُه  َعييَة النَِّشيياِع فَيَ يياَل َرُهيل  يُيَ يياُل لَييُه َربِيييُل بْييُن َسيينيْ َحييدحَ  َأنح َرُسييوَل اللحييِه اْلَع ِييِ  فَيتَييَلاَاْرنَا ُمتيْ

َرَة َهيَلا َوُهيَو بين َمْعنَيٍد َصلحى اللحُه َعَلْيِه َوَسلحَم  ِة اْلَومَلاِ  َوَسيَ كُْاُر ااِلْخيِتاَلَف يف َحيِديِا َسينيْ َها يف َحجح نَيَهى َعنيْ
                                                           

 معراة خيّب حدثت سنة سنعة للهجرة بعد العوملة من صل  احلدينة وقيل سنة ستة للهجرة. (1)
 .1127ص 2مشلم النيشابوري، صسي  مشلم، مطنعة عيشى النا  احلل  و،رااه ي ال اهرة، ج (2)
 ،وال عام مثانية للهجرة، أع اب   وة حنني.الأ حدثت يف أي سنة   وة أوطاس،  (3)
أبو بكر النيه ي، معرفة الشنن واآلثار، هامعة الدراسات اإلسالمية ي ارا  ي، ملار قتينة ي ملم ي ، ملار اليوعي ي حليب، ملار  (2)

 .177ص 11الوفاع ي ال اهرة، ج
 .322ص 2جالدار قط ، سنن الدارقط ، م سشة الرسالة ي ب وت،  (3)
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 ... إىل أن قال بَيْعَد َهَلا احلَِْديِا اأْلَوحلِ 
َعِة فََ ْ َرُب َما ُرِوَي يف َكِلَ  رَِوا يَيُة َميْن قَياَل يف َ يْ َوِة  َينُيوَك مُثح رَِوايَيُة َوَقِد اْخُتِلَق يف َوْقِت َاِْرِ  ِنَكاِح اْلُمتيْ

ََواةن اَلفاااَتحن  ،احلََْشييِن َأنح َكلِييَ  َايياَن يف ُعْمييَرِة اْلَ َضيياعِ  ااانا فنااي غااا ااا ْان لالناات نا َشااُه ر فنااي تاَأرنيمها َاَمييا   وااَلما
َرَة َعْن أَبِيِه َويف  ُْ ناانا فني حاجيةن  رَِوايٍَة َعِن الرحبِيِل َأْخَرَهَها أَبُو مَلاُومَل َأْخَرَهُه ُمْشِلم  ِمْن َحِديِا الرحبِيِل ْبِن َسنيْ ْاني

 قَاَل َوَمْن قَاَل ِمَن الر َواِة َااَن يف َ ْ َوِة أَْوطَاَس فَيُهَو ُمَواِف   ِلَمْن قَاَل َعاَم اْلَفْتِ  اه  اَل ادااعن 
اُة  فَيَتَسصحَل ممحا َأَ،اَر ِإلَْيِه ِستحُة َميَواِطنَ  َاضاااءن ثُامي اَلفااَتُح ثُامي ْاواطاااُس ثُامي تاابُا ُك ثُامي حاجي اُر ثُامي ُكَماراُة اَل َيباا خا

ْن ُح ااَينُ  َهيا أَْو  َيرََاَهيا  اَل ادااعن واباَنيا كا اَي َهيا قَيْنيُل فَِإمحيا َأْن َيُكيوَن َكِهيَل َعنيْ أِلَنيحَها َوقَيَعْت يف رَِوايَيٍة قَيْد نَينيحْهيُت َعَلييْ
ا خِلَطَِ  ُرَواِ َا أَْو ِلَكْوِن َ ْ َوِة أَْوطَاَس َوُحنَينْيٍ َواِحَدة (َعمْ   (1)د 
ثنيا ِإْسيَساُق بْيُن َأْخنَيَرنَا أَبُو احلََْشِن َعِلي  ْبُن َأْْحََد ْبِن َعْنَداَن، أنن  َأْْحَُد ْبُن ُعنَيْييٍد الصحيفحاُر،  - 12133)

َرَة، َأنح أَبَياُه َأْخنَييَرُه، احلََْشِن احلَْْرِ  ، ثنا أَبُو نُيَعْيٍم، ثنا َعْنيُد اْلَع ِييِ  بْيُن ُعَميَر بْيِن َعْنيِد اْلَع ِييِ ، َعيِن الرحبِييِل بْيِن َسي نيْ
َحىتح نَيَ لُوا ِبُعْشيَفاَن، فَيَ ياَم ِإىَل َرُسيوِل اهلِل  ةن اَل ادااعن فني حاجي أَنيحُهْم َخَرُهوا َمَل َرُسوِل اهلِل َصلحى اهللُ َعَلْيِه َوَسلحَم 

َ ياَل  يَيا َرُسيوَل َصلحى اهللُ َعَلْييِه َوَسيلحَم َرُهيل  ِميْن بَيِ  ُميْدِلٍج يُيَ ياُل لَيُه ُسيَراَقُة بْيُن َمالِيٍ  أَْو َمالِيُ  بْيُن ُسيَراَقَة، فيَ 
َيا ُولِيُدو  يِتُكْم َهيِلِه َعْميَرة  فَيِإَكا أَنْييُتْم قَيِدْمُتْم اهلِل، اْقِ  َقَضياع  َاَ نح ا اْليَييْوَم، قَياَل  إ ِإنح اهلَل أمَْلَخيَل َعلَيْيُكْم يف َحجح

يا َأحْ  ْمتَيُعوا ِميْن َلْلنَيا قَيِد اْسيتَ َفَمْن َ َطوحَف بِاْلنَيْيِت َوبَينْيَ الصحَفا َواْلَمْرَوِة دَِل  ِإالح َمْن َااَن َمَعُه ِمَن اهْلَيْدِي إ، فَيَلمح
، َهِلِه النَِّشاِع، َوااِلْسِتْمَتاُ  ِعْنَدنَا التيحْ ِويُج فَيَعَرْضَنا َكِلَ  َعَلى النَِّشاِع فَ َبَينْيَ ِإالح َأْن َيْضرِ  نَيُهنح َأَهال  نَيَنا َوبَيييْ ْبَن بَيييْ

لُيوا إ، َفَخَرْهيُت أَنَيا َوابْيُن َعيمم ِع َمعِيي بيُيْرمل  َوَمَعيُه بيُيْرمل ، َفلََاْرنَا َكِلَ  لِلنحيِ ِّ َصيلحى اهللُ َعَلْييِه َوَسيلحَم فَيَ ياَل  إ افْيعَ 
نَييا اْمييَرأَة  فََ ْعَجنَيَهييا بيُييْرمُلُه، َوَأْعَجنَيَهييا َ،ييَناِ   ، قَالَييْت  بيُييْرمل  َانُيييْرمٍل َوبيُييْرمُلُه َأْهييَومُل ِمييْن بيُييْرمِلي، َوأَنَييا َأَ،ييب  ِمْنييُه، فَ َ َيييْ

َلة  فََ ْصَنْسُت َفَخَرْهُت فَِإَكا َرُسوُل اهلِل َصلحى اهللُ َعَلْيِه َوَسلحَم َفَكاَن اأْلََهُل بَيْيِ  َوبيَ  نَيَها َعْ ر ا، فَِنت  ِعْنَدَها لَييْ ييْ
النَِّشياِع َأاَل   َهيِلهِ قَاِئم  بَينْيَ الير ْاِن، َواْلَمَ ياِم َوُهيَو يَيُ يوُل  إ يَيا أَيي َهيا النحياُس ُاْنيُت أَِكنْيُت َلُكيْم يف ااِلْسيِتْمَتاِ  ِمينْ 

ُهنح َ،يييْيع  فَيْلُيَخيييلِّ َسيييِنيَلَها، َواَل    َْ ُخيييُلوا ممحيييا َوِإينِّ قَيييْد َحرحْميييُت َكلِيييَ  ِإىَل يَييييْوِم اْلِ َياَميييِة، َفَميييْن بَِ يييَي ِعْنيييَدُه ِمييينيْ
 (2)آ َيْيُتُموُهنح َ،ْيئ ا إ(

                                                           

 1٤1-1٤7ص 1املعرفة ي ب وت، جابن حجر العش الين، فت  الناري ب رح صسي  النخاري، ملار  (1)
 .331-331ص 7جأبو بكر النيه ي، الشنن الكّب ، ملار الكتب العلمية ي ب وت،  (2)
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 ييدل بعيي  الروايييات علييى أن )عميير( هييو الييلي هنييى عيين املتعيية ر ييم اسييتمرار متتييل وفييوق كليي  فانييه بييل 
  وزمن أ  بكر وبعضا  من زمن حكومة عمر املشلمني زمن الرسول 

َعية أخرج عند الرحزحاق َواْبن اْلُمْنلر من َطرِي  َعطاوَ ) ع َعين ابْين َعنحياس قَياَل  ييرحم اهلل عمير َميا َاانَيت اْلُمتيْ
َها َما اْحَتاَج ِإىَل ال ِّنَا ِإالح ، ي قَاَل  َوِهي الحِأ يف ُسوَرة  (1)ِإالح َرْْحَة من اهلل رحم  َا أمة حُمَمحد َوَلْواَل نَيْهيه َعنيْ

ُهنح النَِّشاع   وََاَلا من اأْلََهل على َاَلا وََاَلا ِإىَل َاَلا َفَما استمتعتم ِبِه ِمنيْ
 قَاَل  َولَْيَس بَينهَما وراثة فَِإن بدا هَلما َأن يداضيا بعد اأْلََهل فَنعم َوِإن  َفرقا فَنعم

 َولَْيَس بَينهَما ِنَكاح
 (2)َوأْخّب أَنه ال اْبن َعنحاس يَيَراَها اآْلن َحاَلال(

عة النشياع عليى عهيد رسيول اهلل صيلى اهلل علييه وسيلم، عن هابر قال  متتعنا متعة احلج ومت -23721
 فلما اان عمر هنانا فانتهينا. إابن هريرإ.

عيين أ  قالبيية أن عميير قييال  متعتييان اانتييا علييى عهييد رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه وسييلم أنييا  -23722
 أهنى عنهما وأضرب فيهما. إابن هرير، ارإ.

عنيياس وعنييد اهلل بيين اليي ب  كاييروا املتعيية يف النشيياع عيين أ  نضييرة قييال  اعييت عنييد اهلل بيين  -23722
واحلج، فدخلت على هابر بن عند اهلل فلارت له كل  ف يال  أميا إين قيد فعلتهميا مجيعيا عليى عهيد الني  

 (3)صلى اهلل عليه وسلم، مث هنانا عنهما عمر بن اخلطاب فلم أعد. إابن هريرإ(
ثَيَنا َعْنُد اليرحزحاِق. َأْخنَيَرنيا ابْيُن ُهيَرْيٍج. َأْخنَييَرين أَبُيو الي  بَيْ ِ. قَي1213) َثِ  حُمَمحُد ْبُن رَاِفٍل. َحدح ْعيُت َحدح اَل  اَِ

 :يَيُ ولُ َهاِبَر ْبَن َعْنِد اللحِه 
ِقيِ ، اأْلَيحيياَم، َعلَييى َعْهييِد َرُسييوِل اللحييِه َصييلحى اللحييُه َعلَ  ْيييِه َوَسييلحَم، َوَأِ  ُانحييا َنْشييَتْمِتُل، بِاْلَ ْنَضييِة ِمييَن التحْمييِر َوالييدح

  .(2)َبْكٍر، َحىتح نَيَهى َعْنُه ُعَمُر، يف ، ن عمرو بن حريا(
هلل ابنة أ  خيبمة أن رهال قدم من ال ام فن ل عليها، عن سليمان بن يشار عن أم عند ا -2372٤)

                                                           

 يع  أن أبا بكر أيضا  مل ينه عنها.مما  (1)
 .227-22٤ص 2جهالل الدين الشوطي، الدر املنبور، ملار الفكر ي ب وت،  (2)
 .321 -321ص 1٤املت ي اهلندي، ان  العمال يف سنن األقوال واألفعال، م سشة الرسالة، ج (3)
 .1123 ص 2لم النيشابوري، صسي  مشلم، مطنعة عيشى النا  احلل  و،رااه ي ال اهرة، هجمش (2)
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ف ال إن الع بة قد ا،تدت علي فابقي  امرأة أمتتل معها، قالت  فدللته على امرأة ف ارطها فا،يهدوا عليى 
كل  عدوال، فمكا معها ما ،اع اهلل أن ميكا، مث إنه خرج، ف خّب عين كلي  عمير بين اخلطياب ف رسيل 

دثت؟ قلت  نعم، قال  فإكا قدم فآكني  به، فلما قدم أخّب ه، ف رسيل إلييه ف يال  إع فش ل   أح  ما ح
ما ْحل  على اللي فعلته؟ قال  فعلته مل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث مل ينهنا عنه حىت قنضه اهلل، 

أمييا والييلي مث مييل أ  بكيير فلييم ينهنييا عنييه حييىت قنضييه اهلل، مث معيي  فلييم اييد  لنييا فيييه هنييياع ف ييال عميير  
 ((1)نفشي بيده! لو انت   دمت يف هنى لرمجن ، بينوا حىت يعرف النكاح من الشفاح. إابن هريرإ.

ثَيَنا َعْنييُد الييرحزحاِق. َأْخنَيَرنَييا ابْييُن ُهييَرْيٍج. قَيياَل  قَيياَل َعطَيياع  1213) - 13) ( وحييدثنا احلََْشييُن احْلُْلييَواين . َحييدح
َعييَة. فَ يياَل  نَيَعييِم.  قَييِدَم َهيياِبُر بْييُن َعْنييِد اللحييهِ  نَيياُه يف َمْن ِلِييِه. َفَشيي ََلُه اْلَ ييْوُم َعييْن َأْ،ييَياَع. مُثح كََاييُروا اْلُمتيْ ُمْعَتِميير ا. َفِجئيْ

 .(2)اْسَتْمتَيَعْنا َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللحِه َصلحى اللحُه َعَلْيِه َوَسلحَم. َوَأِ  َبْكٍر َوُعَمَر(
َعُة ِإالح َرْْحَة  ِمَن اللحِه )َوُرِوَي َعْنُه أَنحُه قَ  يٍد  -َع ح َوَهيلح  -اَل  َما َااَنِت اْلُمتيْ َصيلحى اللحيُه  -َرِحيَم ِ َيا أُمحيَة حُمَمح

َهيا َمييا اْضييطُرح ِإىَل ال ِّنَييا ِإالح َ،ييِ ِي. َوَهيَلا الحييِلي ُرِوَي َعييِن ابْيينِ -َعَلْييِه َوَسييلحَم  َعنحيياٍس َرَواُه  ، َولَييْواَل نَيْهييُي ُعَمييَر َعنيْ
ْعُت  َهاِبَر ْبَن َعْنِد اللحِه يَيُ يوُل  إ مَتَتيحْعنَيا َعلَيى َعْهيِد »َعْنُه اْبُن ُهَرْيٍج َوَعْمُرو ْبُن مِليَناٍر. َوَعْن َعطَاٍع قَاَل  إ اَِ

َها ُعَمُر النحاسَ  َوَأِ  َبْكٍر َوِنْصف ا ِمْن ِخاَلَفةِ  -َصلحى اللحُه َعَلْيِه َوَسلحَم  -َرُسوِل اللحِه   (3)«(ُعَمَر، مُثح نَيَهى َعنيْ
ثَيَنا َعْنيُد اْلَواِحيِد )يَيْعيِ  ابْيَن زِيَيامٍل( َعيْن َعاِصيٍم، 1213) - 17) ( حدثنا حامد بن عمرو اْلَنْكَراِوي . َحدح

  ابْييَن َعنحيياٍس َوابْييَن اليي  بَيْ ِ اْختَيَلَفييا يف َعييْن َأِ  َنْضييَرَة، قَيياَل  ُاْنييُت ِعْنييَد َهيياِبِر بْييِن َعْنييِد اللحييِه. فَ َ َيياُه آٍت فَ ييالَ 
. فَيَ اَل َهاِبر   َعتَينْيِ  اْلُمتيْ

ُهَما ُعَمُر. فَيَلْم نَيُعْد هَلَُما  .(2)(فَيَعْلَناُبَا َمَل َرُسوِل اللحِه َصلحى اللحُه َعَلْيِه َوَسلحَم. مُثح نَيَهانَا َعنيْ
ثَيَنا حُمَمحُد بن امل1217) - 123) بنأ وابن ب ار. قال ابن املبأ  حدثنا حممد بين هعفير. حيدثنا ( َحدح

 ،عنة. قال  اعت قتاملة ُدَدُِّ  َعْن َأِ  َنْضَرَة قَاَل 
َهييا. قَيياَل  فَييلََاْرُت َكلِييَ  جِلَيياِبِر بْيي َهييى َعنيْ َعييِة. وََايياَن ابْييُن اليي  بَيْ ِ يَينيْ ِه. ِن َعْنييِد اللحييَايياَن ابْييُن َعنحيياٍس يَييْ ُمُر بِاْلُمتيْ

                                                           

 .322ص 1٤املت ي اهلندي، ان  العمال يف سنن األقوال واألفعال، م سشة الرسالة، ج (1)
 .1123 ص 2مشلم النيشابوري، صسي  مشلم، مطنعة عيشى النا  احلل  و،رااه ي ال اهرة، هج (2)
 .21ص 3جفيد، بداية اتجمتهد وهناية امل تصد، ملار احلديا ي ال اهرة، ابن ر،د احل (3)
 .1123 ص 2مشلم النيشابوري، صسي  مشلم، مطنعة عيشى النا  احلل  و،رااه ي ال اهرة، ج (2)
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يا قَياَم ُعَميرُ   قَياَل  ِإنح اللحيَه  فَيَ اَل  َعَلى ييَديح ملاَر احليديُا. مَتَتيحْعنَيا َميَل َرُسيوِل اللحيِه َصيلحى اللحيُه َعَلْييِه َوَسيلحَم. فَيَلمح
ييل  ِلَرُسييوِلِه َمييا َ،يياَع مهَييا َ،يياَع. َوِإنح اْلُ ييْرآَن قَييْد نَيييَ َل َمَنازِلَييُه. فَييَ مت و  ا احْلَييجح َواْلُعْمييَرَة لِلحييِه. َاَمييا أََمييرَُاُم اللحييُه. َايياَن دُِ

 .(1)َوأَبِت وا ِنَكاَح َهِلِه النَِّشاِع. فَيَلْن أُوَ ى ِبَرُهٍل َنَكَ  اْمَرأَة  ِإىَل أهل، إال رمجته باحلجارة(
َعُتمَ مية  تاَمتاا َُ ا ا هن ت صصة آلية  فاما  َم حاافنَُ نا لنُفُروجن
اَم ْاَو تاااا وميل قطييل النظير عين كلي ، فييإن  ثانياًا: هن اافنَُ نا * الن ي كا اااى ْاَزوااجن َم حا هن ينا ُهااَم لنُفاُروجن َن وااليا

اانن ابَاتااغاااى وارااء لالنااتا فاُأولا نااتا ُهااُم اَلعااااُدونا  ااُر تا ُاا تنينا * فاما نايُهَم غاياَ ااانُاُهَم فاااِن ااَت ْاَيما ملتعيية عييام وآييية ا تا اكا
خيصيي  عييام ال ييرآن، ولكيين، احلييديا عنييدنا خيياص نعييم خاصيية، واخليياص ال ييرآين خيصيي  العييام ال ييرآين، 

 خاص ال رآن خيص  عامه، وآية املتعة من خاص ال رآن.  ندهمعندنا وع
 والمتعة نكاح

اامَ الن ي كا اااى ْاَزوا بييل ن ييول  ان املتعيية نكيياح فهييي ملاخليية موضييوعا  يف عمييوم قولييه  عيياىل   ثالثااًا: هن  اجن
األهيل، اميا ييدل  امليهع يدَ ان فيها الع د واملهر، وبا األساس يف النكاح لكن زِ  ا  كاحويدل على اوهنا ن

على كل  أن العامة وروايا م اانت  شميها بنكاح املتعة، فإن أبيت عن كل  وقلت هي قشم ثاليا فيال 
  املاضي.ال سفاح اما قال به بعضهم فنرهل إىل اجلواب الباينوهي نكاح هي 

، اميا  يدل عليى اما  دل الروايات وأقوال العديد من املفشرين على أن املتعة نكاح وليشت ،يئا  آخر
 كل  المات الطّبي والنشائي والنيه ي 

َثِ  اْلُمبَيأح ، قَاَل  ثنا َعْنُد اللحِه ْبُن َصاِلٍ  ، قَاَل  ث  ُمَعاِويَُة ْبُن َصاِلٍ  ، َعْن َعِليِّ ْبِن أَ  ِ  طَْلَسَة ، )َحدح
ُهني فاآتُ ُهني ُُْجا راُهني فارنيضااةً اٍس ، قَيْولُيُه َعِن اْبِن َعنح  َعُتَم بنْن تن اَ تاَمتاا َُ ا ا [ يَيُ يوُل  إ ِإَكا 22]النشياع   فاما

ُهييَو قَيْولُييُه  َكيياُح ، وَ  َيييَ وحَج الرحُهييُل ِمييْنُكْم مُثح َنَكَسَهييا َمييرحة  َواِحييَدة  فَيَ ييْد َوَهييَب َصييَداقُيَها ُال ييُه. َوااِلْسييِتْمَتاُ  ُهييَو النِّ 
ْلَيية ء ]النشيياع   ييُد بْييُن احلَُْشيينْيِ ، قَيياَل  ثنييا 2}َوآ ُييوا النَِّشيياَع َصييُدقَاِ ِنح ًِ ثَيَنا حُمَمح [ إ كِْاييُر َمييْن قَيياَل َكلِييَ   َحييدح

ُهنح إِ  يييدِّيِّ  َفَميييا اْسيييَتْمتَيْعُتْم بِيييِه ِمييينيْ ىَل َأَهيييٍل ُمَشيييم ى فَيييآ ُوُهنح َأْْحَيييُد بْيييُن ُمَفضحيييٍل ، قَييياَل  ثنيييا َأْسيييَناط  ، َعيييِن الش 
َعيُةع ال رحُهيُل يَييْنِكُ  اْلَمييْرأََة ُأُهيوَرُهنح َفرِيَضية  َواَل ُهنَياَح َعلَيْيُكْم ِفيَميا  َيَراَضيْيُتْم بِيِه ِميْن بَيْعيِد اْلَفرِيَضيِة ، فَيَهيِلِه اْلُمتيْ

َهييا ِبَ ييْرٍط ِإىَل َأَهييٍل ُمَشييم ى ، َوَيْ ييَهُد َ،يياِهَدْيِن ، َويَيييْنِكُ   ُة فَيلَييْيَس لَييُه َعَلييْ بِييِإْكِن َولِييَِّهييا ، َوِإَكا انْيَ َضييِت اْلُمييدح

                                                           

 .223 ص 2مشلم النيشابوري، صسي  مشلم، مطنعة عيشى النا  احلل  و،رااه ي ال اهرة، ج (1)
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نَيُهَمييا ِميي َا   ، لَييْيَس يَيي َهيا ، َولَييْيَس بَيييْ ََ َمييا يف َرِْحِ َهييا َأْن َ ْشييَتّْبِ ُهَمييا َسيِنيل  َوِهييَي ِمْنييُه بَرِيحيية  ، َوَعَلييْ ِرُ  َواِحييد  ِمنيْ
 (1)َصاِحَنُه إ(

، َووَِايل ، َعْن ِإْاَاِعييَل، َعيْن قَييْيٍس، َعيْن َعْنيِد اهلِل َأْخنَيَرنَ  - 11123) ا ِإْسَساُق ْبُن ِإبْيَراِهيَم، َأْخنَيَرنَا َهرِير 
، َأاَل يَيا َرُسيوَل اهللِ  ْبِن َمْشُعومٍل، قَاَل  ُانحا نَيْقُ و َمَل َرُسوِل اهلِل َصلحى اهللُ َعَلْيِه َوَسلحَم َولَْيَس َمَعَنا ِنَشاع ، فَيُ ْلنَيا 
يي َها الحِليَن آَمُنوا اَل َنْشَتْخِصي؟ فَينَيَهانَا َعْن َكِلَ ، َوَرخحَ  لََنا َأْن نَيْنِكَ  اْلَمْرأََة بِالبيحْوِب ِإىَل َأْهٍل، مُثح قَيَرأَ }يَا أَ 

 (2)[(27ُاَرُِّموا طَيَِّناِت َما َأَحلح اهللُ َلُكْمء ]املائدة  
النيه يي ميا رواه الصسابة للمتعية بالنكياح، حيىت عليى لشيان عمير،  على  شميةالأ  دل ومن الروايات 

 عمر يف خطنتهعن 
يٍد َعْنيُد اليرحْْحَِن بْيُن َدْي - 12171) ثَيَنا أَبُو حُمَمحٍد َعْنُد اهلِل ْبُن يُوُسَق اأْلَْصنَيَهاين ، أنن  أَبُيو حُمَمح ىَي َوَقْد َحدح

َة ثنا حُمَمحُد ْبُن ِإْاَاِعيَل الصحاِئُغ، ثنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَُمِوي ، ثنا َمْنُصيوُر بْيُن مِلينَياٍر، ثنيا ال  ْهرِي  اْل َ  ُعَميُر اِضي، مهَكح
طحيياِب َرِضييَي اهللُ َعْنييُه قَيياَل  َصييِعدَ  ييٍد، َعييْن َسيياملِِ بْييِن َعْنييِد اهلِل، َعييْن أَبِيييِه، َعييْن ُعَمييَر بْييِن اخلَْ ُعَمييُر َعلَييى  بْييُن حُمَمح

َعيَة َوقَيْد نَيَهيى رَ  ُسيوُل اهلِل َصيلحى اهللُ اْلِمْنَّبِ َفَسِمَد اهلَل، َوأَثْيَأ َعَلْيِه مُثح قَاَل  إ َما بَاُل رَِهاٍل يَيْنِكُسوَن َهِلِه اْلُمتيْ
َها، َأاَل َوِإينِّ اَل أُوَ ى بَِ َحٍد َنَكَسَهيا ِإالح َرمَجْتُيهُ  ُ َأنح ُعَميَر َرِضيَي اهللُ َعْنيُه  َعَلْيِه َوَسلحَم َعنيْ إ، فَيَهيَلا ِإْن َصي ح يُينَيينيِّ

َعِة أِلَنحُه َعِلَم نَيْهَي النحِ ِّ َصلحى اهللُ َعَلْيِه َوَسلحَم َعْنُه( َا نَيَهى َعْن ِنَكاِح اْلُمتيْ  .(3)ِإنح
ئرة يف اجلاهلييية اخييتالق يف التيياريل ن ال ييول بكييون التمتييل ميين أنييوا  ال نييا الييداإ)وقييال يف  فشيي  املييي ان  

واصييطنا  ال يرهييل إىل مييدرك  ييارخيي إك ال عييني منييه يف اتييب التيياريل وال أثيير بييل هييو سيينة منتكييرة إسييالمية 
و شهيل من اهلل  عاىل على هيله األمية إلقامية أوملهيم ووقيايتهم مين انت يار ال نيا وسيائر الفيواح  بيينهم ليو 

وإكا مل  كن احلكومات االسالمية  قم  يف أمر ال نا وسائر الفواح   ،ةشنأهنم اانوا وف وا إلقامة هله ال
 ووباال . بالشنن ال انونية وامتألت  ا الدنيا فشاملا   هلا اال ماب اللي أحل ها  درجييا  

وأما قوله والتا الفاح تني اانتا فا،يتني يف اجلاهلية ولكن ف و ال نا ايان يف اإلمياع ملون احلرائير ظياهره 
يف اإلميياع ملون احلرائيير ممييا ال  مله بالفاح ييتني ال نييا و،ييرب اخلميير وهييو اييلل  إال أن اييون ال نييا فا،يييا  أن مييرا

                                                           

 .32٤-323ص ٤أبو هعفر بن هرير الطّبي،  فش  الطّبي هامل النيان، ملار هجر للطناعة والن ر، ج (1)
 .23ص 11النشائي، الشنن الكّب ، م سشة الرسالة ي ب وت، ج (2)
 .33٤ ص 7جية ي ب وت، أبو بكر النيه ي، الشنن الكّب ، ملار الكتب العلم (3)
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أصل له يران إليه فإن ال واهد التارخيية املختلفة املتفرقية   ييد خيالف كلي  ااال،يعار اليأ قيليت يف كلي  
 .إكا مل يكن علنيا  وقد   دم يف رواية ابن عناس أن أهل اجلاهلية مل  كن  ر  بال نا ب سا 

مش لة االملعاع والتن  الدائر يف اجلاهلية فإن االملعاع مل يكن بينهم جمرمل  شمية ونشنة  ويدل عليه أيضا  
بينهم ينتقي به أقوياؤهم  كب  العدة وال وة باالحلاق ويشتندون فيه إىل زنيا ار كنيوه  ملائرا   بل اان كل  أمرا  

وأميا اإلميياع فهييم وال سيييما أقويياؤهم يعينييون االخييتالط  يين واملعا،يي ة ميل احلرائيير حييىت كوات األزواج ميينهم 
 .واسدباحا   واملقازلة معهن وإنا اانت ، ن اإلماع يف كل  أن مواليهن ي يموهنن كل  امل ام ااتشابا  

وميين الييدليل علييى مييا كارنيياه مييا ورمل ميين قصيي  االحليياق يف الشيي  واآلثييار ا صيية إحليياق معاوييية بيين أ  
نعم  ، ولةمر عند كل  و  ها من ال ص  املنيامل بن أبيه ألبيه أ  سفيان وما ،هد به ،اهد األسفيان ز 

رمها يشت هد على عدم ف يو ال نيا بيني احلرائير يف اجلاهليية ب يول هنيد للني  صيلى اهلل علييه وآليه وسيلم عنيد 
دا بعد وقعأ بدر وأحد يرفل النيعة وهل احلرة   ين؟ لكن الرهو  إىل مليوان حشان والت مل فيما هجا به هن

 ...اللنس ويك ق ما هو ح ي ة االمر
وقد أ رب بعي  الكتياب حييا كاير أن املتعية سينة هاهليية مل  يدخل يف االسيالم قيط حيىت دتياج إىل 

 إخراهها منه ويف نشخها إىل اتاب أو سنة وما اان يعرفها املشلمون وال وقعت إال يف اتب ال يعة.
نأ على الصيف  عميا ييدل علييه الكتياب واحليديا واالمجيا  والتياريل ييتم بيه ايول أقول وهلا الكالم امل

األقوال يف هيله املشي لة اوهليا العجييب ف يد اانيت سينة قائمية يف عهيد الني  صيلى اهلل علييه وآليه وسيلم مث 
  أو هنى عنها يف عهد عمر ونفل النهى عند عامة الناس ووهه النهى بانتشيار آيية االسيتمتا  بآييات أخير 

بنهييي النيي  عنهييا وخييالق يف كليي  عييدة ميين األصييساب وهييم  فيي  مميين  يينعهم ميين ف هيياع احلجيياز واليييمن 
و  هم حيىت مبيل ابين هيري  مين أئمية احليديا وايان ينيالغ يف التمتيل حيىت متتيل بشينعني اميرأة ومبيل مالي  

 أحد أئمة الف ه األربعة هلا
االستمتا  على املتعة وراموا  فش ها بالنكاح الدائم مث أعرب املت خرون من أهل التفش  عن ملاللة آية 

وكاييروا أن املتعييية اانييت سييينة ميين النييي  صييلى اهلل علييييه وآلييه وسيييلم مث نشييخت باحليييديا مث رامييوا يف هيييله 
األواخيير أهنييا اانييت ميين أنييوا  ال نييا يف اجلاهلييية رخيي  فيهييا النيي  صييلى اهلل عليييه وآلييه وسييلم رخصيية بعييد 

م بدا إىل يوم ال يامة مث كار هلا ال ائل األخ  أهنا زنا هاهلي حم  ال خّب عنها  رخصة مث هنى عنها هنيا
 ...يف االسالم قط إال ما وقل يف اتب ال يعة واهلل أعلم مها يص  إليه حال املش لة يف مشت نل ال مان
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هلهيم ومن عجييب الكيالم ميا كايره ال هياج يف هيله اآليية  أن هيله آيية  ليط فيهيا قيوم  لطيا عظيميا جل
باللقة وكل  أهنم كاروا أن قوله  إ فما استمتعتم به منهن إ من املتعية اليأ قيد أمجيل أهيل العليم أهنيا حيرام 

أرمييه أمبيال   صيالحمث كار أن معيأ االسيتمتا  هيو النكياح وليتي  أملر  أن أي فصيل مين االميه ي نيل اال
م علييى احلرميية؟ أم ملعييواه اخلييّبة باللقيية وقييد ابيين عنيياس وأ  و يي ه باجلهييل باللقيية؟ أم ملعييواه إمجييا  أهييل العليي

 (1)هعل االستمتا  مهعأ النكاح؟(
)أقيييول أميييا قوليييه مث إنيييه ينيييايف ميييا   يييرر يف ال يييرآن مهعيييأ هيييلا اه حمصيييله أن آييييات امل منيييون واليييلين هيييم 
عية لفروههم حافظون اآليات   صر احلل يف األزواج واملتمتل  ا ليشيت زوهية فاآلييات مانعية مين حليية املت

 .ومانعة من مشول قوله فما استمتعتم به منهن اآلية هلا ثانيا   أوال  
ف مييا أن اآليييات اييرم املتعيية ف ييد أ ميي  فيييه عيين اييون اآليييات مكييية واملتعيية اانييت ملائييرة بعييد اهلجييرة يف 
 اجلملة فهل اان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآليه وسيلم ينيي  ميا حرميه ال يرآن بإهاز يه املتعية وقوليه صيلى اهلل
عليه وآله وسيلم حجية بين  ال يرآن فيعيومل كلي  إىل التنياق  يف نفيس ال يرآن أو أن إباحتيه اانيت ناسيخة 
آليييات احلرميية والييلين هييم اآليييات مث منييل عنهييا ال ييرآن أو النيي  صييلى اهلل عليييه وآلييه وسييلم فسييييت بييلل  

ن املشيلمني وال ميكين اآليات بعد مو ا واستسكمت بعد نشخها وهلا أمر ال ي ول به وال قيال بيه أحيد مي
 أن ي ال به.

وهلا يف نفشه نعم ال اهد على أن املتمتل  ا زوهة وأن املتعة نكياح وأن هيله اآلييات  يدل عليى ايون 
حجة على هيواز التمتيل  التمتل   وها وإال ل م أن  نتشل بدخي  الن  صلى اهلل عليه وآله وسلم فاآليات

 .(2)(ملون حرمته
 ألَِّ في الأكم المدني اإلطىق وفي المكي كدتْ: اثانيًا: الثمرة العاتة
اآليات املكية، قيد ي يال فيهيا  انر  ، على مشتو  الف ه،عن اآليات املكية واملدنيةوالبمرة العامة للنسا 

ن ليت اهنا مما ال درز اوهنا يف م ام النيان، عكس اآليات املدنية، بدعو  ان املدنيية، ون صيد  يا ملوميا  ميا 
وإن ن لييت اآلييية يف مكيية أو خيييّب أو احلدينييية أو   هييا، اانييت حمطيية للت ييريعات املتعل يية بف ييه  بعييد اهلجييرة

األحييوال ال خصييية وف ييه الدوليية، وأمييا مكيية فكانييت حمطيية لطييرح مناحييا أصييول الييدين والتوحيييد وال ييرك 
                                                           

 .311-312ص 2الشيد الطناطنائي،  فش  املي ان، ج (1)
 .312املصدر  ص (2)
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 واملعامل و،نه كل  اما سن .
حبييو  الع يييدة وقصيي  املكرميية  نيياول ة يف مكيي ، املييرامل بييه ال اعييدة العاميية،اييان األصييل  وبعبااارة ْخاار :

 األننياع واملواعظ واحلكم و  ها، واانت الت ريعات املتعل ة بف ه األحوال الفرمليية، اسيتبناع، عكيس املدينية
، حييييا ايييان األصيييل الت يييريل ل ييي ون الفيييرمل واتجمتميييل والدولييية، وعليييى كلييي  ف يييد ي يييال  بيييان آييييات املنيييورة

ة اييان األصييل فيهييا أن  كييون يف م ييام النيييان، وهييي امل دميية األوىل ميين األحكييام إكا اانييت ممييا نيي ل باملدينيي
ألن امل يام العيام هيو م يام   يريل أحكيام األحيوال ال خصيية وأحكيام احلكومية  (1)م دمات احلكمة البالثة

واألمة، أما إكا اانت اآليات مما ن لت مهكة فال درز، ا صل عام، اوهنا يف م ام النيان، فال بد من إحراز 
اإلطيالق أو هيي وارملة يف وان مفاملهيا النييان للسيدومل واخلصوصييات  م ام ئي لكل آية آية اهنا وراملة يفه  

 إبال احلدومل.وجمرمل اإل،ارة إليه مل  م ام كار أصل احلكم
لكن، مل هله ال رينة العامة فان إطالق اآليات املكية، حىت على فرب ال ول باهنا وراملة مورمل  ُ  م ا:

قرينييية ضيييعيفة ا رينييية  أن  ومنهيييا مييين إطيييالق اآلييييات املدنيييية، مميييا يبمييير يف ميييواطن عدييييدةالنييييان، أضيييعق 
ممييا يواييل  ،قييني عييارب االطالصييورة    ييا ولييو باعتنارهييا ميين حمتمييل ال رينييية املتصييل، ومنهييا الشييياق قييد  ييلر 

  فصيله ملظانه من الف ه والتفش .
 ميات األحكا  المكية، بعدد األَّابع

واالست راع فإن آيات األحكام الفرملية النازلية يف مكية،  التتنلُ  ،األصل وال اعدة العامة نا على كل ويدلر 
أحكيام  ع يرحيواع أضيفنا هليا أابير حشب إحصاع بع  املتتنعني  نلغ حواع ع ر آيات، وعندما  تنعنا 

، أمييا اهنييا ثالثييون أو أربعييوناننييا مه يييد التتنييل يجييد ، ولنفييرب أخيير  يف  ليي  اآليييات أو مييا يشيين ها ويلس هييا
إىل حيواع أليق  آيات األحكام جمموعا  فسشب امل هور  نلغ ستمائة آية، وقيد أوصيلها الشييد الواليد 

( وبعيد ملميج املكيررات مين األليق لنفيرب اهنيا  نليغ النصيق أو هسيوعة الف يمو )آية متوزعة عليى صيفسات 
 .فراهل و دبر أقل أو أابر
  املتتنعني حبشب بع  ية و،نهها هياملكية الوارملة يف األحوال ال خص واآليات

 )هلا باإلضافة إىل أننا يجد يف الشور املكية أحكاما  فرعية االشور املدنية وإن اانت بالنشنة إليها قليلة.
                                                           

أن يكون امليوىل يف م يام النييان، أن ال  كيون قرينية عليى اخليالف، أن ال يكيون هنالي  قيدر متيي ن مطل يا  عليى امل يهور أو  (1)
 اختاره صاحب الكفاية، على أن امل دمة البالبة لد  التدبر من صقريات البانية.قدر متي ن يف م ام التخاطب على ما 
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َُ هُ ففي قوله  عاىل   .واْاَن ْاقنيُم َا الصيىةا وااتاي
تُاُ  َا ْاَو اداُنم ُتَن الَتىاقل وقوله سنسانه  ََ  .وا ا تاا
هاا واتاا باطانا من قائل وقوله ع   شا تاا راهارا تن اَ رابُ َا اَلفا ااحن ََ  .وا ا تاا

ُِ وقوله ع  وهل  ُْ الن ي بنالأا َا اليتني حاري ا ال   َف تُاُ  َا ال اي ََ  .وا ا تاا
رابُ َا تاا ا اَلياتنيمن الن ي بناليتني هنيا ْاَحسانُ وقوله ع  وهل  ََ  .وا ا تاا

يَاانا واْاَوُف  وقوله  ِا وااَلمن َي  .َا اَلكا
 يجد أن ال هله اآليات املتضمنة ألحكام فرعية قد ورملت يف سورة األنعام وهي مكية.

ْن اليتنيا ْاَخراجا لنعنباادنهن اما أن قوله  عاىل  شا وقوله  تاَن حاري ا زني اةا ال   َِ الننيماا حاري ا راُبيا اَلفاا ااحن  ُق
 ف وهي مكية.قد ورمل يف سورة األعرا

َُ َا تنميا رازاقَا ااُهمَ وأيضا فإن قوله سنسانه  َنيُم َا الصيىاةا وايُ فن ينا متاُ  َا ُي َن قيد ورمل يف  قُِ ُلعنباادننا الي
 سورة إبراهيم وهي مكية.

رابُ َا الَُناىوورمل يف سورة اإلسراع املكية قوله ع  وهل  ََ  .وا ا تاا
ُع نا قوله ويف سورة امل منون املكية  تنهنَم خااين ينا ُهَم فني َّاىا َن  .الي

 وهي مكية. 33وأمر الناس بالشجومل يف سورة النجم
 .(1)وأما سو  كل  من الشور املكية فلم أهد فيه ما يدل على أحكام فرعية يف هله العجالة(

ُاا رة  مين 131وهنياك آيييات أخيير   شيين  مييا كاييره مين اآليييات أو  لس هييا، إك  نييدا ميين اآلييية  ْقاا  :
اري ا راب ُكاَم  و تضمن أحكاما  فرعية، إىل هوار أحكام من ملائرة أصول الدين  األنعا  ُِ تاا حا َِ تااعاالاَ ا ْاَت ُق
  :ُكمَ كا ايَ 

َيً ا   ْا ي ُتَشرنُن َا بنْن يا
َينن النَحساانًا   وابناَل االندا

تُاُ  َا ْاَو داُنم ُتَن النَتىقل نيَأُن نااَرزُقُ  ََ النيياُهَم وا ا تاا  ُكَم وا
                                                           

/ ،ييينكة املعييييارف اإلسيييالمية الب افييييية ايييت عنييييوان )املكيييي واملييييدين يف https://www.almaaref.orgمييين موقييييل  (1)
 ال رآن(
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هاا واتاا باطانا  شا تاا راهارا تن اَ رابُ َا اَلفا ااحن ََ  وا ا تاا
َنُ  نا *  ُِ لالنُكَم واَّياُنَم بنْن لاعا يُكَم تااَع ُْ الن ي بناَلأا َا اليتني حاري ا ال ي َف تُاُ  َا ال اي ََ  وا ا تاا

رابُ َا تاا ا اَلياتنيمن الن ي بناليتني ََ ُه  وا ا تاا ُ غا ْاُيدي  هنيا ْاَحساُن حاتيى يااباَ
عاهاا  َُ ُ ُف نااَفًسا الن ي ُو َنَسطن  ا ُنكا يَاانا بناَل ِا وااَلمن َي  واْاَوُف َا اَلكا

 واالنلاا قُاَ ُتَم فااَكدنُل َا والاَ  ناانا لاا قُاَرباى 
َاني  ْن ْاَوُف َا لالنُكَم واَّياُنم بنْن لاعا يُكَم تا ارااطني ُتَساتاَنيًما فاااتيبنُع ُه وا ا تااتيبنُعا َا وابنعاَهدن ال ي ا َّن َا ُرونا * واْاني ها

َُ نا  ْن لالنُكَم واَّياُنم بنْن لاعا يُكَم تااتاي بني ن ُا ِا فااتاافاريقا بنُكَم كان  ُب  (133-131)سورة األنعام  اآليات  الس 
َنَسطن  وفي األكراَ: َِ ْاتارا راُبي بناَل  ُق

دل واْاقنيمُ  ُِ تاَسجن   َا ُوُج هاُكَم كن دا ُن
ُم الضيااىلاُة النناي  ِي كا اااَيهن اا ااا حا ًَ اادا  وافارني ااا ها ًَ ْاُنَم تااُعاا ُدونا * فارني ااا بااادا ُْ الااُدينا ناما ااينا لااا ُهااُم وااَدُكاا ُه ُتَ  نصن

ْن واياَأساُب نا ْانايُهم ت َهتادُ  َُوا الشييااطنينا ْاَولنيااء تنن ُدونن ال ي  ونا * اتي ا
دل  ُِ تاَسجن َُوَا زني اتاُكَم كن دا ُن  ياا با ني مدا ا ُخ

ب  اَلُمَسرنفنينا *   واُنُ  َا وااَيرابُ َا وا ا ُتَسرنُف َا الننيُْ  ا ُيأن
ي َن َِ هني لن ي ْن اليتنيا ْاَخراجا لنعنباادنهن واالطيُيبااتن تننا الُرَزقن ُق َِ تاَن حاري ا زني اةا ال ي نَاياا ُق يااةن الد  نا متاُ  َا فني اَلأا

ُِ اآليااتن لنَاَ  ل يااَع اُم نا *  لنتا نُافاُص َا َنيااتاةن نا  خاالنصاًة يااَ  ا اَل
ُِ واْان ُتَشا ا َغايا بنغاَيارن اَلأا َثما وااَلباا هاا واتاا باطانا وااإلن شا تاا راهارا تن اَ َِ الننيماا حاري ا راُبيا اَلفا ااحن ْن تااا رنُن َا بن ُق ال يا

َُُ طاانًا  ََُ  بنْن   لاَم يُا اا
ْن تاا  ا تااَع اُم نا  َُ ُل َا كا اى ال ي  (.33 -21)سورة األعراف  اآليات  واْان تاا

َُوً  *  وفي ُ رة اإلُراء: ُت ًتا تيَ  ََ ُعدا تا ََ ْن النلاًها مخارا فااتاا   ي تاَجعاِ تاعا ال ي
 الن ي النيياُه  واقاضاى راب تا ْا ي تااَعُبُدواَ 

ٍَّ وا ا  ااا ُْ َُااِ ليُهما ااا فاااىا تاا ااُدُهماا ْاَو ننىُهما اارا ْاحا ُ غاني كن ااداكا اَلكنباا ااانًا النتيااا يااااباَ َينن النَحسا ااا وابناَل االناادا َرُهما ها  تاا اَ
ُ  تننا الريَحماةن واقُِ ريآُ   َ َمُهماا ناماا راباييااانني َّااغنيًرا *  واقُِ ليُهماا قااَ ً  نارنيًما * وااَخفنَ  لاُهماا جا ااحا ال اَرحا

ُْ ناانا لنألاويابنينا غاُف رًا *  ني ينا فاِن ُكَم النن تاُك نُ َا َّاالنأن  ريب ُكَم ْاَك اُم بنماا فني نُاُف ُن
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ِن  ُْ وااَلمنَسكنينا وااَبنا السيبني َي ََُرباى حا  وامتن لاا اَل
يًرا * النني الَ  َن َر تااَب َُ ُف رًاوا ا تُابا ْن نا انُ َا النَخ اانا الشييااطنينن واناانا الشيَيطااُن لنراُب رنينا نا َُ  *  ُمبا

َُِ ليُهَم قااَ ً  تيَيُس رًا ُهُم اَبتنغااء راَحماةل ُتن ريُبتا تااَرُج هاا فاا َاني كا اَ النتيا تُاَعرن  *  وا
َنتا وا ا تاا  َِ ياداكا تاَغُ  لاًة النلاى ُكُ  ُعدا تاُ  ًتا تيَأُس رًاوا ا تاَجعا ََ ِي اَلباَسطن فااتاا النني رابيتا يااَبُسُط *  َبُسَطهاا ُن

يًرا بنيًرا باصن ُْ ناانا بنعنباادنهن خا دنُر النني ََ  *  الُرَزقا لنمان ياشااء واياا
النيياُنم النني قااتاَ  تُاُ  َا ْاَو داُنَم خاَشياةا النَتىقل نيَأُن نااَرزُقُاُهَم وا ََ بنيًراوا ا تاا َطًءا نا  *   اُهَم ناانا خن

بنيىً  ُا اء  ُا ًة وا شا ُْ ناانا فااحن رابُ َا الَُناى النني ََ  *  وا ا تاا
ُُا ْن  عاَ  ااا لن النيُا َاَد جا ََُ  ًتا فاا ِا تا ُِ واتان قُتن ُْ الن ي بناَلأا َا اليتني حاري ا ال ي َف تُاُ  َا ال اي ََ َ طاانًا فااىا ُيَسارَن وا ا تاا

ُْ ناانا تاَ ُص رًا ُفي ِن النني َت َا  *  اَل
ُه  ُ غا ْاُيدي رابُ َا تاا ا اَلياتنيمن الن ي بناليتني هنيا ْاَحساُن حاتيى يااباَ ََ  وا ا تاا

 *  واْاَوُف َا بناَلعاَهدن النني اَلعاَهدا ناانا تاَسَُلو ً 
َنَسطااسن الَ  ِا النلاا ننَ ُتَم وازننُ َا بناَل َي ُر واْاَحساُن تاَأونيىً واْاَوُف ا اَلكا ياَ  *  ُمَستاَنيمن لالنتا خا

ُْ تاَسَُلو ً  ِ  َُْولا نتا ناانا كاَ  َا لاتا بنْن كنَ ُم النني السيَمعا وااَلباصارا وااَلُفَلاادا ُن ََُف تاا لاَي  * وا ا تاا
بااا ا طُا  ً وا ا تاَمشن فني األاَرضن تاراًحا الننيتا لان تاَ ارنقا األاَرضا والاان تااباَ ُاغا ا ُْ *  َلجن اُيُ  ُا اانا  ِ  لالناتا نا ُنا

 .(32-22)سورة اإلسراع  اآليات  كن دا راُبتا تاَكُروًها
 واألحكام امللاورة يف اآليات الشاب ة املتعل ة باألحوال ال خصية، بعد ملمج املكررات، حواع ع رون حكما .

قليلة بالنشنة لآليات الت ريعية املدنية،  خصية املكية املتطرقة لألحوال الأن اآليات ، إضافة إىل ولكن
فإن اآليات املكية الشاب ة اانت  النا  يف املشت الت الع لية فيإن حرمية قتيل الينفس الّبيئية مين املشيت الت 

كييييال وامليييي ان املبفييياع و الو وايييلا حرمييية التعيييدي عليييى ميييال اليتييييم، وايييلا حشييين اإلحشيييان للواليييدين  ، لييييةالع
اآليييات املكييية الييوارملة يف ا مييأو  ومييا أ،يينه،وفيياع بالعهييد وال ييول علييى اهلل  عيياىل بقي  علييم والعييدل والبال شيط 

َُوَا زني اتاُكَم...األحوال ال خصية من    أن  كون من املشت الت الع لية، اي  ُخ
 دل ُِ تاَسجن َُِ ليُهَم قااَ ً  تيَيُس رًاو واْاقنيُم َا ُوُج هاُكَم كن دا ُن  .هدا   قليلة هدا  فهي  فاا

 طرق الثبات ن ن اآلية تكية ْو تدنية
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مرحلية أو مكية مرحلية يف الكرميية ني ول اآليية  اليأ ميكين عّبهيا إثنياتحبا عين الطيرق  الفصِ الثالث:
 واللي خيطر بالنال أن الطرق متعدملة  ،نةاملدي

أي  ،عليييى أن الشيييورة أو اآليييية مكيييية أو مدنيييية اعوالف هييياع والعلمييي إمجيييا  مفشيييري ال ييييعة والشييينة ْوً :
ييور  االطمئنيان خاصية ميل ابيرة خالفيات علمياع مميا ، وهلا اإلمجيا  إىل بيان كل  منهم إمجا  من  طرق

ال يعة والشنة، ومل اختالف منانيهم العامة أ،د االختالف، هلا ايّب ، وأميا صيقر ، فيان الشيور اتجمميل 
الشيور املدنيية املتفي  أن بعي  العلمياع كاير ان وقيد سين ت اإل،يارة إىل عليها واآليات اتجممل عليها ابي ة، 

سيورة واملكيية املتفي  عليهيا وهيي اثنيني ومثييانني  ع يرة اثنيىتعليهيا وهيي ع يرون سيورة، واملختليق فيهيا وهيي 
 خالف.كل  بع  يف سورة، نعم 
طيول سلشيلة  يف ووثاقية املخيّبين الكرميية وزمانيه، ن ول اآليية موقلإكا اان ممن حضر  وثاقة املخّب ثانيًا:
 .إكا اان الن ل بالواسطة اإلسنامل
 أحد طرق إثنات حجية اخلّب. إنا يعد، فإن وثاقة املخّب عوثاقة اخلّب ثالثًا:
ميييل بعيي  اخلصييائ  العامييية لآليييات والشيييور  ،ا ييه عاضييد الن يييل وإن اييان  يي  معتيييّب يف حييد ك رابعااًا:

 .أو االطمئنان أو الظن النوعي ل طليور  ا الكب  من احلاالتاملدنية، واملكية فان األمر يف 
 مشلمية ن ول اآليات يف املدينة املنورة نظرا  ملضموهنا اآيات ال تال مبال . خاتسًا:
هيييو أو اعتميييد علييييه أحيييد العلمييياع  اخليييّب مرسيييال  فيميييا إكا اعتميييد علييييه ايييانوثاقييية املخيييّب وإن   ُادُاااًا:

اسيييل الب ييات املعتمييدة( وقييد ن لنييا هناليي  آراع امييا فصرييلناه يف اتيياب )حجييية مر   الب ييات ميين أهييل اخلييّبة،
يف عييدة األصييول  العديييد ميين م يياه  علميياع األصييول الييلين كهنييوا إىل كليي  وميينهم ال يييل الطوسييي 

حيا أوقل املعارضة بني مرسل الب ة ومشنده، وأرهل الدهي  بينهميا إىل مرهسيات خارهيية! مميا يعي  انيه 
 من ال وة حبيا يعارب بل يكافئ مشند الب ة! هّب يعتير  حجية مرسل الب ة أوال  وانه 

 ت اقشة تع الم َ   كن السيد الطباطبائي
ميل  علي يات نيلارها النياحبني أحيد ، حبشيب الطناطنيائي الشييداملناق ية يف املن يول عين  تظهير وبلل  

ييية ، وكليي  نظييرا  ألبن، باعتنيياره املتعييني هلييلا القييربل ييد اختييار الطناطنييائي طرييي  ال ييرآ)، قييال  اهلييام يف 
، وهنيا  شياعل املفشرير هيل النسيو  املتعل ية باليدعوة الننويية، ومليا ليه مين أثير يف العلم بالشور املكيية واملدنيية
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يل ال يرآن للتيدبر يف أم أنيه خيتيار سين ،(1)العليمق  لتسصييل هيلا إىل حيد التنيايران إىل الرواييات املتضياربة 
 ؟اخلطاب اإلهلي املوهه إىل الناس ، ويف هلجةسياق اآليات

متي  املكي عن املدين، وهي خصيائ  عامية،  (2)خصائ ال ،  يف أنه مل  وفر الشور واآليات على 
عرفية مواقيل الني ول، و ر ييب الني ول؟ ، ولكين اييق الشينيل إىل ممفشير أن يهتيدي إىل التمييي  بينهياميكن لل

فهلا ما حيتم عليى املفشرير أن يليتمس طريي  ال يرآن للتيدبر يف سيياق اآلييات، واالسيتمدامل مهيا يتسصيل مين 
يير عيين  ال يرآن واإلمييارات الداخلييية واخلارهيية للعلييم مهكييية الشيور ومييدنيتها. وميين هنيا، نيير  أن مييا مييي  املفشر

من خالل إحاطتيه بعليوم ال يرآن اسيتطا  االهتيداع إىل املينهج اإلسيالمي  سواه من املفشرين لل رآن، هو أنه
ال و  يف معاجلة الكب  من ال ضيايا اإلسيالمية، فكيان مينهج  فشي  ال يرآن بيال رآن، ألن الرواييات، الكبي  

ئي، ال  نه   له املهمة، وال بد أن ال رآن منني لق ه، اما هو منيني لنفشيه، اميا يير  الطناطنيا ،(3)منها
وهو من هله الرؤية و دف اصيل العلم مهكية الشور ومدنيها قال الطناطنائي  وعلى كل  يجري يف هيلا 

)إكا ، الطناطنائي، اما  نني لنا مين رؤيية  تصيرة فيميا كهيب  (2)الكتاب، أي  فش  املي ان، واهلل املشتعان(
عييييوال  علييييى الشييييياق ومضييييامني ، مإليييييه يف موضييييو  املكييييي واملييييدين، دشييييم املوقييييق يف  فشيييي ه ويف منهجييييه

، ال ييور  عين الكلي  وم ا يل وعكرمية وقتياملة، و ي هم طامليا أنيه يير  أن ميا ين يل مين رواييات ،(3)اآليات
نييه إكا مل  كيين الرواييية )وهييلا يعيي  أ (٤)االطمئنييان بييل ييي ملي إىل ال ييول  ييالف سييياق اآليييات ومضييامينها(

إىل  (7)الوحييييد، وين ييى الشيينيل تعييرف إىل املكيييي واملييدينيهييا يف ال، فإنييه ال ميكييين االعتمييامل علحجيية قاطعيية
، ومن املدين الأ جتعل من املكي مدنيا   (2)الروايات، وهلا ما اختاره الطناطنائي جتننا  مل ال  كل  هو ال رآن

                                                           

 .ماملامت متضاربة اجلواب، طنعا  اال (1)
 سن  أن اب ا  منها ظ  ف ط. (2)
   بلل .فهناك إكا    ها، مما ينه (3)
 . 231ص 13الشيد الطناطنائي،  فش  املي ان، ج (2)
 إن أرامل )يف اجلملة( فصسي ، أما إكا أرامل )باجلملة( وبنسو اإلطالق فال. (3)
 الطناطنائي. عندات عنوان املكي واملدين  /https://almerja.comمن موقل  (٤)
 ليس الشنيل الوحيد. (7)
 عضها ف ط.ب (2)

https://almerja.com/
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مكييييا  ميييل ميييا ددثيييه كلييي  مييين اضيييطراب فيميييا يتعلييي  ب سيييناب النييي ول، ومعرفييية الناسيييل واملنشيييور واملطلييي  
واخلاص. فإكا اانت ضمانة هلا العلم و  ه من العلوم ال رآنية هي يف ال رآن فلميا مل يلجي   وامل يد، والعام

ولييو مل يييينَس »إليييه املفشييرون، وهييلا ميييا صييدررنا بييه الكييالم عييين الطناطنييائي، الييلي عييّب عييين كليي  ب ولييه  
 (1)«(ل رآنييييةالشيياب ون هييلا األسييلوب الرائيييد، واسييتمروا علييى هنجيييه، النك ييفت هلييم الكبييي  ميين األسييرار ا

)واما ي ال، هنا هوهر ال ول يف عن رية الطناطنائي، وفيما اختاره من طري  للعلم باملكي واملدين، ألنيه مل 
يرمل أن خيتلق يف ال رآن، هل هو مكي أو مدين، إك ايق ميكين أن ي يل اإلخيتالف، وال يرآن ال اخيتالف 

اُدواَ فيه،  ْن لا اجا ثنياراً  والاَ  ناانا تنَن كن دن غاَيرن ال ي فااً نا ْن اَختنىا ي يف منهجيه ، وهيلا هيو مر كي  الطناطنيائفنيا
، واعتصم بيال رآن بيديال ، ليكيون ليه عليم نب الروايات الأ ال  نه  ملليال  . إك هو جت فش  ال رآن بال رآن

 .(2)باملكي واملدين من خالل التدبر بالشياق واملضامني ال رآنية(
  إضافة إىل ما كارناه يف اهلام  ا مالحظاتفهن عن العالمةالن ل هلا وإكا ص  
 ي  ليشت خصائ  الشور واآليات املكيية واملدنيية، مميا  يور  ال طيل ملائميا ، بيل بعضيها ظي   األولى:

موقيل أو اما سن  يف الدرس املاضي، فال ميكن عّب منهج ملراسة اخلصائ  والشيياق ال يرآين إثنيات معتّب  
، نعيم إكا قصيد إمكيان إثنيات بعضيها ف يط الننويية أو بعيدها وانيه قنيل اهلجيرة ن ول ال اآليات الكرميةزمن 
 ص .

 اما سن  أعاله.  ،ستةانه ليس الطري  منسصرا  يف كل  بل الطرق  الثانية:
 الصدر الشهيدت اقشة تع الم َ   كن 

)قال الشيد الصدر  وما من رييب يف أن هيله امل ياييس املشيتمدة  ظهرت املناق ة مل الن ل اآلمل اما 
ألحييد االحتمييالني علييى  (3) ييرهي ميية  ل ييي ضييوعا  علييى املوضييو ، وقييد  يي ملي إىل ميين  ليي  اخلصييائ  العا

اآلخر يف الشور الأ مل يرمل ن  ب هنا مكية أو مدنيةع فإكا اانت إحد  هله الشور  تف  ميبال  ميل الشيور 
يف أسيييلو ا وإجيازهيييا وجتانشيييها الصيييومل و ندييييدها بامل يييراني و شيييفيه أحالمهيييم، فييياألره  أن  كيييون سيييورة  

 مكية ال،تماهلا على هله اخلصائ  العامة للشورة املكية.
                                                           

 .231ص 13ائي،  فش  املي ان، جاطنالشيد الطن (1)
 املصدر. (2)
 الدهي  قشمان ف د يكون معتّبا  وقد ال يكون. (3)
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وال جيوز األخل  يا تجميرمل الظين، ففيي  (1)العلمولكن االعتمامل على  ل  امل اييس إنا جيوز إكا أملت إىل 
املبييال املت ييدم حييني يجييد سييورة   تفيي  مييل الشييور املكييية يف أسييلو ا وإجيازهييا ال نشييتطيل أن ن ييول ب هنييا مكييية 

إك من املمكن أن  ن ل سورة مدنيية وهيي اميل بعي  خصيائ  األسيلوب ال يائل يف ال شيم  ألهل كل ،
ألنيه  (2)جيوزاملكي، صسي  أنه يقلب على الظن أن الشورة مكية ل صرها وإجيازها ولكن األخل بالظن ال 

ََفُ  وا ا   قول من ملون علم َا  تاا تاا  كنَ مُ  بنْن  لاتا  لاَي
كيية أو مدنيية فيال بي س والت ايد مين  ياريل الشيورة وأهنيا م (3)االطمئنيانوأما إكا أملت  ل  امل اييس إىل 

باالعتمامل عليها عند كاك، ومباله النصوص ال رآنية الأ   تمل على   ريعات للسرب والدولية ميبال ع فيإن 
هله اخلصيصة املوضوعية  دل على أن الن  مدينع ألن طنيعة اليدعوة يف املرحلية األوىل اليأ عا،يتها قنيل 

، فنعييرف ميين أهييل هييلا أن اليين  مييدين نيي ل يف املرحليية اهلجييرة ال  نشييجم إطالقييا  مييل الت ييريعات الدولييية
 .(2)البانية من الدعوة، أي يف عصر الدولة(

ن نشتنعد ملقة الن ل ، إك منياين ال يهيد األصيولية معروفية وهيي ال اصير احلجية يف العليم واالطمئنيان ًو
بل يكفي الظن  ه ال ي دط يف البنوت واحلجية العلم بل وال حىت االطمئنان،انر   ليهف مل ع ،ص ولكن إن 

بييل حييىت مييل علييى الوفيياق ر  الظيين ال خصييي وإن مل يييور  االطمئنييان بييل وإن مل يييو  النييوعي فانييه معتييّب
وقيد  ،الفحىت مل الظين ال خصيي بياخل ةحجب امل هور فان الظنون النوعية بل حشال خصي، ال   

 العامل اهلاملي سنيل الر،امل.اهلل و  سن ت طرق ستة لبنوت اون اآلية مكية أو مدنية فتدبر هيدا .
*  *  * 

 عن  س أمبلة أخر  لت ث  املكي واملدين على عملية االستنناط من اآليات الكرمية.بأث ا
 ومخر دك انا ان الأمد هلل رآ العالمين وَّ ى اهلل ك ى تأمد والْ الطيبين الطاهرين

                                                           

 حصر اجلواز يف )العلم(     ام إال إكا أريد به األعم من )العلم( و)العلمي(. (1)
 هلا صسي  متاما . (2)
 .وسي مل ليس االطمئنان هو الطري  الوحيد اما سن  (3)
 .71ي  77الفكر اإلسالمي ي قم،   الشيد حممد باقر احلكيم، علوم ال رآن، جممل (2)
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