
 

 معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينيما

... 

 معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينيما:

اعتمد العمماء في معرفة المكي والمدني عمى منيجين أساسيين: المنيج السماعي 
 النقمي، والمنيج القياسي االجتيادي.

الذين عاصروا والمنيج السماعي النقمي يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة 
الوحي، وشاىدوا نزولو، أو عن التابعين الذين تمقوا عن الصحابة وسمعوا منيم كيفية 
النزول ومواقعو وأحداثو، ومعظم ما ورد في المكي والمدني من ىذا القبيل، وفي 

 األمثمة السابقة خير دليل عمى ذلك، وقد حفمت بيا كتب

  

ومباحث عموم القرآن، ولم يرد عن رسول  التفسير بالمأثور، ومؤلفات أسباب النزول،
شيء في ذلك، حيث إنو ليس من الواجبات التي تجب  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

عمى األمة إال بالقدر الذي ُيعرف بو الناسخ والمنسوخ، قال القاضي أبو بكر محمد 
ظ بن الطيب الباقالني في "االنتصار": "إنما ُيرجع في معرفة المكي والمدني لحف

في ذلك قول  -صمى اهلل عميو وسمم-الصحابة والتابعين، ولم يرد عن رسول اهلل 
ن وجب في بعضو  ألنو لم يؤمر بو، ولم يجعل اهلل عمم ذلك من فرائض األمة، وا 

 عمى أىل العمم ومعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد ُيعرف ذلك بغير نص الرسول"

ائص المكي وخصائص المدني، فإذا ورد والمنيج القياسي االجتيادي يستند إلى خص
في السورة المكية آية تحمل طابع التنزيل المدني أو تتضمن شيًئا من حوادثو قالوا 



ذا ورد في السورة المدنية آية تحمل طابع التنزيل المكي أو تتضمن  إنيا مدنية، وا 
ذا ُوِجَد في السورة خصائص المكي قا لوا إنيا شيًئا من حوادثو قالوا إنيا مكية، وا 

ذا ُوِجَد فييا خصائص المدني قالوا إنيا مدنية، وىذا قياس اجتيادي، ولذا  مكية، وا 
قالوا مثاًل: كل سورة فييا قصص األنبياء واألمم الخالية مكية، وكل سورة فييا 
فريضة أو حد مدنية، وىكذا، قال الجعبري: "لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي 

لسماعي يعتمد عمى النقل، والقياسي يعتمد عمى العقل، والنقل وقياسي"، وال شك أن ا
 والعقل ىما طريقا المعرفة السميمة والتحقيق العممي.

  

 الفرق بين المكي والمدني

... 

 الفرق بين المكي والمدني:

لمعمماء في الفرق بين المكي والمدني ثالثة آراء اصطالحية، كل رأي منيا ُبِنَي عمى 
 اعتبار خاص.

ن كان بغير مكة، األ ول: اعتبار زمن النزول، فالمكي: ما نزل قبل اليجرة وا 
ن كان بغير المدينة، فما نزل بعد اليجرة  والمدني: ما نزل بعد اليجرة وا 

  

ولو بمكة، أو عرفة: مدني، كالذي نزل عام الفتح، كقولو تعالى: }ِإنَّ المََّو َيْأُمُرُكْم َأْن 
، فإنيا نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح األعظم، 1أْىِمَيا{ ُتَؤدُّوْا األَماَنات إَلى 

أو نزل بحجة الوداع كقولو تعالى: }اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَمْيُكْم ِنْعَمِتي 
 ، وىذا الرأي أولى من الرأيين بعده لحصره واطراده.2َوَرِضيُت َلُكُم اْْلْسالَم ِديًنا{ 



ني: اعتبار مكان النزول، فالمكي: ما نزل بمكة وما جاورىا كِمنى وعرفات الثا
 والحديبية. والمدني: ما نزل بالمدينة وما جاورىا كُأحد وقُباء وسمع.

ويترتب عمى ىذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرىا، فما نزل باألسفار أو بتبوك أو 
ا وال مدنيِّا، كما يترتب عميو ، فال يسمى مكيِّ 3ببيت المقدس ال يدخل تحت القسمة

 كذلك أن ما نزل بمكة بعد اليجرة يكون مكيِّا.

الثالث: اعتبار المخاَطب، فالمكي: ما كان خطاًبا ألىل مكة، والمدني: ما كان 
 خطاًبا ألىل المدينة.

وينبني عمى ىذا الرأي عند أصحابو أن ما في القرآن من قولو تعالى: }َيا َأيَُّيا النَّاُس{ 
 مكي، وما فيو من قولو تعالى: }َيا َأيَُّيا الذَِّيَن آَمُنواُ{ مدني.

وبالمالحظة يتبين أن أكثر سور القرآن لم ُتْفَتَتْح بأحد الخطابين، وأن ىذا الضابط ال 
ِمْن  يطرد، فسورة البقرة مدنية، وفييا: }َيا َأيَُّيا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَمَقُكْم َوالَِّذينَ 

 َقْبِمُكْم َلَعمَُّكْم َتتَُّقوَن{ . وقولو

  

تعالى: }َيا َأيَُّيا النَّاُس ُكُموا ِممَّا ِفي اأْلَْرِض َحالاًل َطيًّْبا َوال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطاِن 
الحج مكية، ِإنَُّو َلُكْم َعُدوّّ ُمِبيٌن{  وسورة النساء مدنية وأوليا: }َيا أيَُّيا النَّاُس{ وسورة 

وَن{  وفييا: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعُموا اْلَخْيَر َلَعمَُّكْم ُتْفِمحُ 
والقرآن الكريم ىو خطاب اهلل لمخمق أجمعين، ويجوز أن يخاطب المؤمنون بصفتيم 

منين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون وباسميم وجنسيم، كما يجوز أن يؤمر غير المؤ 
 باالستمرار واالزدياد منيا.

  



 مميزات المكي والمدني:

استقرأ العمماء السور المكية والسور المدنية، واستنبطوا ضوابط قياسية لكل من المكي 
والمدني، تبين خصائص األسموب والموضوعات التي يتناوليا. وخرجوا من ذلك 

 بقواعد ومميزات.

  

 المكي ومميزاتو الموضوعيةضوابط 

... 

 ضوابط المكي ومميزاتو الموضوعية:

 كل سورة فييا سجدة فيي مكية. -1

كل سورة فييا لفظ "كال" فيي مكية، ولم ترد إال في النصف األخير من القرآن.  -2
 وُذكرت ثالًثا وثالثين مرة في خمس عشرة سورة.

فييا: }َيا أيَُّيا الَِّذيَن آَمُنواُ{ فيي مكية، إال  كل سورة فييا: }َيا َأيَُّيا النَّاُس{ وليس -3
سورة الحج ففي أواخراىا: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا{  ومع ىذا فإن كثيًرا 

 من العمماء يرى أن ىذه اآلية مكية كذلك.

 كل سورة فييا قصص األنبياء واألمم الغابرة فيي مكية سوى البقرة. -4

بميس فيي مكية سوى البقرة كذلك. -5  كل سورة فييا آدم وا 

  

 ضوابط المدني ومميزاتو الموضوعية



... 

 ضوابط المدني ومميزاتو الموضوعية:

 كل سورة فييا فريضة أو حد فيي مدنية. -1

 كل سورة فييا ذكر المنافقين فيي مدنية سوى العنكبوت فإنيا مكية. -2

 الكتاب فيي مدنية.كل سورة فييا مجادلة أىل  -3

  

ىذا من ناحية الضوابط، أما من ناحية المميزات الموضوعية وخصائص األسموب 
 فيمكن إجماليا فيما يأتي:

بيان العبادات، والمعامالت، والحدود، ونظام األسرة، والمواريث، وفضيمة الجياد،  -1
لحكم، ومسائل والصالت االجتماعية، والعالقات الدولية في السمم والحرب، وقواعد ا

 التشريع.

مخاطبة أىل الكتاب من الييود والنصارى، ودعوتيم إلى اْلسالم، وبيان  -2
تحريفيم لكتب اهلل، وتجنييم عمى الحق، واختالفيم من بعد ما جاءىم العمم بغًيا 

 بينيم.

زاحة الستار عن خباياىم،  -3 الكشف عن سموك المنافقين، وتحميل نفسيتيم، وا 
 ى الدين.وبيان خطرىم عم

 طول المقاطع واآليات في أسموب يقرر الشريعة ويوضح أىدافيا ومرامييا. -4
 


