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  المكي والمدني
  

  : عناية الصحابة فيه
ًجند أعالم اهلدي من الصحابة والتابعني يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطا حيدد الزمان واملكان وهذا 

واهللا الذي ال إله غريه ما نزلت سورة من : الضبط عماد قوي يف تاريخ التشريع، فنرى ابن مسعود يقول
ً، وال نزلت آية من كتاب اهللا إال وأنا أعلم فيم نزلت، ولو أعلم أحدا كتاب اهللا إال وأنا أعلم أين نزلت

   رواه البخاري.أعلم مين بكتاب اهللا، تبلغه اإلبل لركبت إليه
  

  : عناية التابعين
ذا العلم عناية تامة، كيف ال  ِجند أيضا األعالم من التابعني الذين أخذوا علمهم من الصحابة يعتنون  ً

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهذا رجل يسأل عكرمة عن آية من القرآن، وهم تالميذ صحابة
ا نزلت يف س ْفح ذلك اجلبل وأشار إىل سلع فيجيبه أ َ.  

  
  : عناية العلماء 

ًاعتىن العلماء بتحقيق املكي واملدين عناية فائقة فتتبعوا القرآن آية آية وسورة سورة ترتيبا وفق نزوهلا حيث 
ًبريا، وراعوا يف ذلك الزمان واملكان واخلطاب وهو حتديد دقيق يعطي صورة علمية يف ًبذلوا جهدا ك

  .التحقيق هلذا العلم
  

   علم المكي والمدنيفوائد
  يعرف باملكي واملدين الناسخ واملنسوخ - ١-
   علم املكي واملدين يعني الدارس على معرفة التشريع - ٢-
  ه  االستعانة يف تفسري القرآن وفهم معاني- ٣-
   تذوق اساليب القرآن واالستفادة منها يف اسلوب الدعوة - ٤-
   الوقوف على السرية النبوية من خالل اآليات القرآنية - ٥-

  
  عدد السور المكية والمدنية 

  ).٨٢(اثنان ومثانون :  السور املكية١-
ف، مرمي، طه، األنعام، األعراف، يونس، هود، يوسف، إبراهيم ، احلجر، النحل، اإلسراء، الكه: وهي

األنبياء، احلج، املؤمنون، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، سبأ، 
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فاطر، يس، الصافات، ص، الزمر ، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، اجلاثية، األحقاف، ق، 
 املعارج، نوح، اجلن، املزمل، املدثر، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الواقعة، امللك، القلم، احلاقة،

القيامة، اإلنسان، املرسالت، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، االنفطار، االنشقاق، الربوج، الطارق، 
األعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، االنشراح، التني، العلق، العاديات، القارعة، 

  .، قريش، املاعون، الكوثر، الكافرون، واملسدالتكاثر، العصر، اهلمزة، الفيل
  
  ).٢٠(عشرون : السور املدنية ٢-

البقرة، آل عمران، النساء، املائدة، األنفال، التوبة، النور، األحزاب، حممد، الفتح، احلجرات، : وهي
ادلة، احلشر، املمتحنة، اجلمعة، املنافقون، الطالق، التحرمي، والنصر   .احلديد، ا

  
  ).١٢(اثنا عشر : ر املختلف فيها السو٣-

الفاحتة، الرعد، الرمحن، الصف، التغابن، املطففني، القدر، البينة، الزلزلة، اإلخالص، الفلق، : وهي
  .والناس

  
   ؟المكي والمدنيكيف يعرف 

يستند إىل الرواية الصحيحة عن الصحابة والتابعني الذين عاصروا الوحي وشاهدوا :  منهج مساعي١-
  .و عن التابعني الذين تلقوا عن الصحابة ومسعوا منهم كيفية النزول ومواقفه وأحداثهنزوله، أ

  
يستند إىل خصائص املكي وخصائص املدين، فإذا ورد يف السورة املكية آية :  منهج قياسي اجتهادي٢-

ا مدنية، وإذا ورد يف السور: ًحتمل طابع التنزيل املدين أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا ة املدنية آية إ
ا مكية، وهذا قياسي اجتهادي، وهلذا : ًحتمل طابع التنزيل املكي، أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إ

ّكل سورة فيها قصص األنبياء واألمم اخلالية فهي مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حد : جندهم يقولون
  . فهي مدنية

  
  :فيه ثالث آراء .تعريف المكي والمدني 

  : بار زمن النزول اعت١-
وميتاز هذا القول بشمول تقسيمه مجيع القرآن، وال خيرج عنه شيء حىت . وهو القول املشهور

، يشمل ما نزل بعد اهلجرة يف مكة نفسها )) ما نزل بعد اهلجرة: ((كان عموم قوهلم يف املدين 
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ْاليـوم َأكملت لكم{: يف عام الفتح، أو عام حجة الوداع، مثل آية ُْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ دينكمَْ ُ َ كما يشمل ما .}ِ
  .نزل بعد اهلجرة خارج املدينة يف سفر من األسفار أو غزوة من الغزوات

  
فاملكي ما نزل قبل اهلجرة وإن كان باملدينة، واملدين ما نزل بعد اهلجرة وإن كان مبكة، فما نزل 

َإن الله {: بعد اهلجرة وإن كان مبكة أو عرفة فهو مدين، كالذي نزل عام الفتح، كقوله تعاىل َّ َّ ِ
َيأمركم أَن تـؤدوا األمانات إىل َأهلها ِ ْ َ ِ ِ َ َُ ُ ََ ُّ َ ْ ْ ُُ : أو نزل يف حجة الوداع كقوله تعاىل] ٥٨: النساء[} ْ

ًاليـوم َأكملت لكم دينكم وأَمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا{ َِ َِ ْ َْ ِْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ْ ُ ُِ ََ َ َ َِ ِ َ َْ َْ ْ   ].٣: املائدة[} َْ
  
  :  املخاطب اعتبار٢-

ًأن املكي ما وقع خطابا ألهل مكة و املدين ما وقع خطابا ألهل املدينة، ألن الغالب على أهل  ً
ُيا أَيها النَّاس{:  بـمكة الكفر ، فخوطبوا ً، وإن كان غريهم داخال فيه، وكان الغالب على }ُّ

  . ًوإن كان غريهم داخال فيه} يا أيها الذين آمنوا{: أهل املدينة اإلميان، فخوطبوا بـ
  

ً خطابا -ومها مدنيتان-ً دائما، ألن يف سورة البقرة و النساء - ينطبق - ّوهذا الضابط ال يطرد  ً
ُيا أَيها النَّاس{: ًمكيا وهو  ُّ{ .  

  
  : اعتبار مكان النزول٣-

أن املكي ما نزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة، واملدين ما نزل عليه باملدينة، ويرتتب 
 مثل سورة األنفال، وسورة الفتح، -على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة، فما نزل عليه باألسفار 

  .َُِمدين وذلك مثل ما نزل عليه بتبوك وبيت املقدسال يطلق عليه مكي وال -وسورة احلج 
  

ًويدخل يف مكة ضواحيها، مىن وعرفات، واحلديبية، ويدخل يف املدينة أيضا ضواحيها َ ُِْ َ ْبدر، : ِ َ
ْوأُحد، وسلع َ ُ.  

  ً.وكذلك يرتتب على هذا الرأي أن ما نزل مبكة بعد اهلجرة يكون مكيا
  

  مميزات وضوابط المكي 
  : ضوابطه

  .سورة فيها سجدة كل ١-
  . كل سورة فيها لفظ كال٢-
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   كل سورة فيها يا أيها الناس٣-
  .  كل سورة فيها قصص األنبياء واألمم الغابرة٤-
  . كل سورة فيها قصة آدم وإبليس ما عدا البقرة٥-
  .آمل، آلر، حم، ما عدا البقرة وآل عمران:  كل سورة تفتح حبروف التهجي مثل٦-
  

  : مميزاته
  . إىل التوحيد وعبادة اهللا ، وذكر القيامة واجلنة والنار، وجمادلة املشركنيالدعوة ١-
ْ يفضح أعمال املشركني من سفك دماء، وأكل أموال اليتامى ، ووأد البنات٢- َ .  
  . قوة األلفاظ مع قصر الفواصل وإجياز العبارة٣-
، وتسلية للرسول صلى اهللا  اإلكثار من عرض قصص األنبياء وتكذيب أقوامهم هلم للعربة، والزجر٤-

  .عليه وسلم
  

  .مميزات وضوابط المدني
  : ضوابطه

  .ّ كل سورة فيها فريضة أو حد١-
  . كل سورة فيها ذكر املنافقني٢-
  . كل سورة فيها جمادلة أهل الكتاب٣-
  .}يا أيها الذين آمنوا{ كل سورة تبدأ بـ ٤-
  

  : مميزاته
ْاجلهاد، والسلم، واحلرب، ونظام األسرة، وقواعد احلكم،  بيان العبادات واملعامالت، واحلدود، و١- ِّ

  . ووسائل التشريع
م إىل اإلسالم٢-   . خماطبة أهل الكتاب ودعو
  . الكشف عن سلوك املنافقني وبيان خطرهم على الدين٣-
  . طول املقاطع واآليات يف أسلوب يقرر قواعد التشريع وأهدافه ومراميه٤-
  

  .على ترتيب النزولالمكي والمدني من السور 
العلق، ن، املزمل، املدثر، الفاحتة، املسد، التكوير، األعلى، الليل، الفجر، الضحى، الشرح، العصر، 

العاديات، الكوثر، التكاثر، املاعون، الكافرون، الفيل، الفلق، الناس، اإلخالص، النجم، عبس، القدر، 
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مزة، املرسالت، ق، البلد، الطارق، القمر، ص، الشمس، الربوج، التني، قريش، القارعة، القيامة، اهل
األعراف، اجلن، يس، الفرقان ، فاطر، مرمي، طه، الواقعة، الشعراء، طس النمل، القصص، اإلسراء ، 

يونس، هود، يوسف، احلجر، األنعام، الصافات، لقمان، سبأ، الزمر، حم غافر، حم السجدة فصلت ، 
ية، األحقاف، الذاريات، الغاشية، الكهف، النحل، نوح، حم عسق الشورى، الزخرف، الدخان، اجلاث

إبراهيم، األنبياء، املعارج، املؤمنني، السجدة، الطور، امللك، احلاقة، سأل املعارج، النبأ، النازعات، 
االنفطار، االنشقاق، الروم، العنكبوت، املطففني، البقرة، األنفال، آل عمران، األحزاب، املمتحنة، 

ة، احلديد، القتال حممد، الرعد، الرمحن، اإلنسان، الطالق، البينة، احلشر، النور، احلج، النساء، الزلزل
ادلة، احلجرات، التحرمي، التغابن، الصف، اجلمعة، الفتح، املائدة، براءة، النصر   .املنافقون، ا

  
  أمثلة لآليات المكية في سور مدنية وبالعكس

   آيات مكية يف سور مدنية ١-
ُيا أَيـها النَّيب حسبك الله{: فال كلها مدنية ما عدا قوله تعاىلسورة األن-أ َّ َ ُ َ َْ ُّ ِ َ   ].٦٤: األنفال[} ...ُّ

ادلة كلها مدنية ما عدا قوله تعاىل- ب ٍما يكون من جنوى ثالثة{: سورة ا َِ َ َ َْ ْ ُ ُ َ ادلة[}… َ   ]. ٧: ا
  
  . آيات مدنية يف سور مكية٢-
ِومنـهم من يـؤمن به{: تعاىلسورة يونس كلها مكية ما عدا قوله -أ ِ ِِ ُ َْ ُ َْ ُْ   ]. ٤٠: يونس[} ..ْ

ْفإن كنت يف شك مما أَنـزلنا إليك فاسأل الذين يـقرءون الكتاب من قـبلك لقد جاءك احلق من {: وقوله ْ َِ ِ ُِّ َ ََ َ َْ ْ َْ َ ُْ َ َ ََ َ َ َِ ِْ ْ َْ َْ ْ ْ َُ َّ ِْ ٍَّ ِ َِ ََ َِّ َ ْ
َربك فال تكونن من املمرتين  ََِ ْ ُْ

ِ َّ َ َُ َ َ َوال تكون* ِّ َُ َن من الذين كذبوا بآيات الله فـتكون من اخلاسرينَ َِ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ ُ َ َ ُِ َ َِّ اآليتني } َّ
]٩٥- ٩٤ .[  

ًجرزا{ سورة الكهف مكية واستثىن من أوهلا إىل - ب ُ   ].٨-١: الكهف[} ُ
َواصرب نـفسك{: وقوله َ ْ َ ْ ِْ َإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كان{و ] ٢٨: الكهف[} َ َ ِ َ َِ َِّ ُ ِ َ َ َُ َّ َّ ُت هلم جنَّات ِ َ َُْ ْ

ُُالفردوس نـزال ِ ْ َ ْ ِ   ].١٠٧: الكهف[إىل آخر السورة } ...ْ
  


