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ABSTRAK 
 

Studi Ilmu Pengetahuan Makiy dan Madaniy termasuk ilmu pengetahuan yang amat 

penting sebagaimana ilmu pengetahuan Makiyy dan Madaniy dalam ilmu Al-

Qur’an. Oleh karenanya, penulis ingin menelaah tentang ilmu tersebut dari sisi 

Hadits Nabi  dan beberapa alasan sebagai berikut : Pertama, Ikut memberikan 

sumbangsih dan andil dalam memperkaya hazanah terhadap perpustakaan Islam 

terkhusus lagi ilmu Makiy dan Madaniy dalam hadits Nabi Muhammad . Kedua, 

keinginan bagi peneliti untuk selalu menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

hadits dan juga bagi para peneliti dalam ilmu Syari’ah pada umumnya. Dalam 

penelitian, ini penulis memakai metode al-istiqra’i (induktif) atau penulusuran 

pustaka. Penulis membagi tesis ini menjadi dua bagian: Pertama, yang berkaitan 

dengan teori dan pendefinisian Makiy dan Madaniy dan hal yang berkaitan 

dengannya, juga yang berkaitan dengan ilmu Makiy dan Madaniy dalam Al-Qur’an. 

Kemudian mengupas metode bagaimana mengetahui Makiy – Madaniy dalam 

hadits serta kaidah-kaidahnya, keunggulan-keunggulan antara Makiy dan Madaniy. 

Lalu mencantumkan intisari dan kesimpulan dari hadits-hadits tersebut. Adapun 

bagian kedua adalah yang berkaitan dengan praktek dan pengaplikasiannya. Di 

bagian ini penulis memilih hadits shahih Imam Al-Bukhari dari Kitab Bad’il Wahyi 

hingga Kitab Al-Wudhu. Kemudian menjabarkan dan menampilkan mana yang 

Makiy dan mana yang Manadiy. Fokus masalah pembahasan tulisan ini adalah 

penelitian dari hadits Makiy dan Madaniy dalam shahih Al-Bukhari dari Kitab 

Bad’il Wahyi hingga Kitab Al-Wudhu dan penggalian faidah hadits-hadits tersebut 

serta Istinbatul Ahkam Asy-Syar’iyah. Urgensi dalam penelitian ini adalah 

mengetahui Mutaqaddim dan Muta`akhir dalam hadits, mampu memahami hadits 

dengan pemahaman yang detail, sebab pengetahuan Asbabul Wurudil Hadits 

membantu seorang Mufti maksud syari’ah dan Tasyri Islami, juga mampu 

memahami fase-fase perkembangan sejarah dakwah Rasullullah  baik di Mekkah 

maupun di Madinah. 
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 الباب األول
 املكي و املدين من احلديث النبوي

 )حبث األحاديث يف صحيح البخاري من كتاب بدء الوحي إىل كتاب الوضوء(
 

 خلفية املسألة - أ

القرآن الكرمي  كما هو معلوم أن علماء القرآن عنوا بتحقيق املكي و املدين من

نزوهلا، مراعني يف ذلك  لرتتيبها وفق عناية فائقة، فتتبعوا القرآن آية آية، وسورة سورة ،

املدين، و الفرق بينهما، و  الزمان و املكان و اخلطاب، و حتدثوا عن معىن املكي و

معرفتهما، و أمهية و فوائد هذا العلم،  مميزات و خصائص كل منهما، و ضوابط و سبل

 . للتشريع األمر الذي يفسر عناية األمة باملصدر األول

السؤال: أليس معرفة املكي و املدين من احلديث النبوي من هنا يطرح 

ولذا يف   ،ملكي و املدين من القرآن الكرميمبكان كما هو الشأن بالنسبة ملعرفة ا األمهية

هذه الرسالة أراد الباحث أن يبحث عن املكي واملدين من احلديث النبوي ألسباب 

 وأمجلها فيما يلي:

 . هذه الدراسةخدمة احلديث الشريف من خالل  .1

املكتبة اإلسالمية إىل رسالة علمية حمكمة ختص علم املكي واملدين  افتقار .2

  .احلديث النبوي من
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الرغبة يف زيادة الفائدة على الباحث يف علوم احلديث خصوصا، وكذا على  .3

 الباحثني يف العلوم الشرعية عموما.

ميكننا أن نتحدث عن علم املكي و املدين من احلديث النبوي، و  و بالتايل

علما من علوم احلديث له حمددات و ضوابط و مميزات و فوائد، وله مكانة  اعتباره

 املصدر الثاين للتشريع الذي هو السنة، فهنا متكن جدة هذا البحث. يف

 

 أمهية املوضوع - ب

املدين من احلديث النبوي يطلعنا تنبع أمهية املوضوع يف أن معرفة املكي و 

على معرفة املتقدم من احلديث من املتأخر، و فهم احلديث النبوي فهما دقيقا إذ  أوال:

معرفة  معرفة مكان ورود احلديث يعني على فهم املراد منه و معرفة مدلوله، و كذلك أن

 عليه و هللا تاريخ التشريع و تدرجه احلكم بوجه عام و استخراج سرية الرسول صلى

أحواله و أحاديثه  سلم، و ذلك مبتابعة أحواله و أحاديثه يف مكة و مواقفه يف الدعوة مث

ودقيق سينضج من خالل  يف املدينة و سريته يف الدعوة إىل هللا فيها، فاملوضوع طريف و

 . الدراسات حوله بإذن هللا تعاىل هذه الدراسة و سيؤيت أكله بعد حني فيما يستقبل من
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 املسألة حتديد - ج

قد تكلمنا قبله عن أمهية معرفة املكي واملدين من احلديث النبوي. ولذلك يف 

هذه الرسالة أردت أن أحدد املسألة كي يكون البحث مفهوما وسهال وبالغا إىل ما 

 يرام. ومن املسائل اليت نبحث يف هذه الرسالة هي:

كتاب بدء   املكي واملدين، من بعض األحاديث يف صحيح البخاري من وما ه .1

 كتاب الوضوء ؟ الوحي إىل آخر

ما فائدة معرفة األحاديث من املكي واملدين يف صحيح البخاري من كتاب بدء  .2

 الوحي إىل كتاب الوضوء يف دراسة التشريعات واألحكام الدينية؟

 

 أهداف املوضوع والغاية منه - د

الوحي إىل  معرفة املكي واملدين من األحاديث يف صحيح البخاري من كتاب بدء  .1

 .كتاب الوضوء

معرفة فائدة املكي واملدين من األحاديث يف صحيح البخاري من كتاب بدء  .2

 الوحي إىل كتاب الوضوء يف دراسة التشريعات واألحكام الدينية . 
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 الدراسات السابقة و املصادر املعتمدة - ه

بعد البحث و االطالع على ما ُكتب يف هذا املوضوع، مل أعثر على كتاب 

حمكم يتناول هذا املوضوع يف إطار دراسة علمية نظرية و تطبيقية متخصصة، علمي 

 ولكن هناك كتب وحبوث يتعلق هبذه الرسالة، منها:

كتاب مباحث يف علوم القرآن اليت ألفه مناع القطان ومن املباحث اليت حبث يف  .1

ا هذا الكتاب هي باب املكي واملدين من اآليات القرآنية، وتكلم املؤلف يف هذ

الباب ما    يتعلق باملكي واملدين مثل التعريف، وبيان أقوال العلماء فيه، الفرق بني 

 املكي واملدين، وفوائد العلم باملكي واملدين وغري ذلك.

كتاب اللمع يف أسباب احلديث للسيوطي، تكلم املؤلف يف هذا الكتاب عن  .2

قوال العلماء، أسباب ورود بعض احلديث بذكر املصادر من الكتب املعتمدة وأ

 وشرح وتكلم املؤلف يف تلك األسباب.

ورود احلديث وأثر معرفتها يف توجيه األحكام اليت ألفه حسن  كتاب أسباب .3

الشرقوي. ذكر املؤلف يف هذا الكتاب أسباب ورود األحاديث مث بنين عالقة 

 األسباب باألحكام الدينية.
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الطحان، وذكر يف هذا  كتاب تيسري مصطلح احلديث اليت ألفه الدكتور حممود .4

، واخلرب املقبول واخلرب  الكتاب بيان معرفة احلديث، وبيان تقسيم األحاديث

 املردود، وبيان الرواية  وآداهبا وكيفية ضبطها وغري ذلك.

كتاب عمدة القاري يف شرح البخاري :وهوالذي ألفه العالمة بدر الدين حممود  .5

هـ(، وهو شرح كبري بسط الكالم فيه 588بن أمحد العيىن احلنفي املتوىف سنة ) 

على األنساب واللغات واإلعراب واملعاين والبيان واستنباط الفوائد من احلديث 

 واألجوبة واألسئلة.

كتاب فتح البارى شرح صحيح البخاري، ألفه أمحد بن علي بن حجر  .6

أقوال العلماء من سبقه ممن تعرض  العسقالين. تكلم املؤلف يف هذا الكتاب عن

سائل من العلم ذات صلة بصحيح البخاري، واطلع اطالعاً واسعاً منه على كتب مل

من سبقه، وامتاز هذا الشرح جبمع طرق احلديث اليت تبني هلا ترجيح أحد 

 االحتماالت شرحاً وإعراباً.

هتذيب فتح الباري، ألفه أبو عبد الرمحان عادل بن يوسف  كتاب بلوغ األماين ىف .7

العزازي. تكلم املؤلف يف هذا الكتاب عن هتذيب فتح الباري لتسهيل فهم 

صحيح البخاري على املسلمني، وحذف أسانيده مكتفيا بنص احلديث مع اسم 

 الصحايب فقط، وذكر يف هناية الكتاب ما يستفاد من احلديث.



6 
 

علمية حمكمة نصف سنوية تعين بالبحوث والدراسات احلديثية، احلديث جملة  .8

يصدرها معهد ودراثات احلديث النبوي )إهناد( الكلية اجلامعة اإلسالمية العالية 

هـ )ديسنرب 3311بسالجنور )ماليزيا(، السنة األوىل ، العدد الثاين، صفر 

: د. عبد بط: معامل وضوامنه: احلديث املكي واملدينم(. يف هذا العدد 1133

وابط يف حماولة لوضع معامل و ضعن الكرمي توري، تكلم الكاتب يف هذه اجمللة 

،  أي معرفة مكان ورود احلديث أيف املكة قبل معرفة مكي احلديث و مدين

، وهو مقابل ما أم يف غري مها يف أسفاره وغزواتههجرة، أم يف املدينة بعد اهلجرة، 

 .يات املكية و املدنيةيعرف يف علوم القرآن بالسور واآل

 

بعد أن ذكرت الكتب والبحوث اليت يتعلق هبذا البحث، كلها متعلقة، ولكن 

هناك فرق هبذا البحث إما من مادته و تركيز املسألة ولذلك حيتاج إىل أداء حبث عن 

املكي واملدين من احلديث النبوي. وإىل ذلك حيتاج الباحث إىل املادة املوجودة يف 

املباحث هلا عالقة هبذا العلم و اليت ميكن  ملصادر املتفرقة اليت تناولت بعضجمموعة من ا

النزول و أسباب ورود احلديث، و  اعتبارها أساسا هلذا العلم ، كتاريخ التشريع و أسباب

احلديث كامال بسياقه، و كتب التاريخ و  كتب احلديث و السنة خصوصا اليت خرجت

عليه وسلم و مراحله و سياسته يف الدعوة، و كذا   لى هللاالسري اليت تناولت سرية النيب ص
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هللا عليهم إذ أن خمرج احلديث و الذي ينتهي إىل  كتب تراجم الصحابة رضوان

نوع احلديث خصوصا أن من الصحابة من مسع من النيب  الصحايب قد يعني على معرفة

مسع منه و مل يهاجر باملدينة كاألنصار، ومن الصحابة من  صلى هللا عليه و سلم فقط

 مكة، و هكذا على ما سنفصل فيه خالل هذه الدرسة. إىل املدينة و بقي يف

 

 منهج وخطة البحث  - و

سأسري يف هذا البحث معتمدا على املنهج االستقرائي الوصفي، وسأقوم 

و  الدراسة قسمني : قسم يتعلق مبا هو نظري حيث سأتطرق إىل تعريف املكي بتقسيم

املكي  لعالقة بني هذا العلم و املكي و املدين من القرآن، وسبل معرفةاملدين و بيان ا

من  واملدين من األحاديث و ضوابط ذلك، مث أبني ما تتميز به األحاديث املكية

  .خصائص و مميزات و كذا املدنية، مث فوائد و مثرات هذا العلم

ب بدء والقسم الثاين: يتعلق بالتطبيق حيث أختار صحيح البخاري من كتا

اإلحاطة  إىل كتاب الوضوء مث بيان بعض األحاديث املكية و املدنية فيها، ألن الوحي

إىل وقت  جبميع األحاديث و بيان املكي و املدين منها أمر صعب و متعذر و قد حيتاج

 و جهد أكرب.
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ابتداء نقرر أن علماء القرآن اختلفوا يف تعريف املكي واملدين على ثالثة 

 : مذاهب

و  ف األول: أن املكي ما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول صلى هللا عليهالتعري .1

و  سلم إىل املدينة حىت ولو نزل بغري مكة، و املدين ما نزل من القرآن بعد اهلجرة

 . إن كان نزوله مبكة . و هذا التعريف روعي فيه الزمان

نزل  ة ، و املدين ماالتعريف الثاين: أن املكي ما نزل من القرآن مبكة ولو بعد اهلجر  .2

مبىن  باملدينة، و يدخل يف مكة ضواحيها كاملنزل على النيب صلى هللا عليه و سلم

بدر،  يف  و عرفات و احلديبية، و يدخل يف املدينة ضواحيها أيضا كاملنزل عليه 

 . و ُأحد، وسلع. و هذا التعريف لوحظ فيه مكان النزول

أن املكي ما وقع خطابا ألهل مكة، و املدين ما وقع خطابا  التعريف الثالث : .3

 . املدينة، و هذا التعريف لوحظ فيه املخاطبون ألهل

مث رجحوا التعريف األول ألنه ضابط و حاصر و مطرد ال خيتلف، 

أما احلديث فإنه خيتلف عما يف القرآن،  فلذلك   (1)العلماء و اشتهر بينهم. واعتمده

يف تعريف املكي و املدين يف هذه الرسالة إعتبار مكان ال زمان وروده أي معرفة  إخرتنا

                                                           
 . 187/1م( 1557هللا بن بهادر الزركشي، البرهان في علوم القرآن )بيروت: دار المعرفة، بدر الدين محمد بن عبد  (1)

   .1/27م( 1556و جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن )بيروت: دار إحياء العلوم،  
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مكان ورود احلديث أيف مكة قبل اهلحرة، أم يف املدينة بعد اهلحرة، أم يف غريمها يف 

 . أسفاره و غزواته 

فبهذا التعريف ميكن القول مبا يتعلق باملكي و املدين من احلديث النبوي، أن 

و  رد من حديثه  صلى هللا عليه و سلم مبكة ولو بعد اهلجرة  إىل املدينة،ما و  املكي

 .  املدين ما ورد من حديثه صلى هللا عليه و سلم باملدينة ولو قبل هجرة النيب 

  

 نظرية البحث  - ز

يف هذا البحث أدي الباحث يف حبث املسألة للوصول إىل معرفة بني املكي 

استعملها مناع القطان يف بيان املكي واملدين، يف هذه  واملدين من احلديث النبوي نظرية

النظرية ذكر مناع القطان أن العلماء يف معرفة املكي واملدين على منهجني أساسيني: 

 السماعي النقلي، واملنهج القياس االجتهادي.

واملنهج السماعي النقلي يستند إىل الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا 

دوا نزوله، و عن التابعني الذين تلقوا عن الصحابة ومسعوا منهم كيفية الوحي، وشاه

النزول ومواقعه وأحداثه، ومعظم ما ورد يف املكي واملدين من هذا القبيل، ويف األمثلة 

السابقة خري دليل على ذلك، وقد حفلت هبا كتب التفسري باملأثور، ومؤلفات أسباب 

د عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شىء يف النزول، ومباحث علوم القرآن، ومل ير 
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ذلك، حيث إنه ليس من الواجبات اليت جتب على األمة إال بالقدر الذي يعرف به 

الناسخ واملنسوخ، قال القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين يف "اإلنتصار": "إمنا 

رسول هللا يف ذلك  يرجع يف معرفة املكي واملدين حلفظ الصحابة والتابعني، ومل يرد عن

قول ألنه مل يؤمر به، ومل جيعل هللا علم ذلك من فرائض األمة، وإن وجب يف بعضه على 

 ".  أهل العلم ومعرفة تاريخ الناسخ واملنسوخ فقد يعرف ذلك بغري نص الرسول 

واملنهج القياسي االجتهادي يستند إىل خصائص املكي وخصائص املدين، فإذا 

ية آية حتتمل طابع التنزيل املدين أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إهنا ورد يف السورة املك

مدنية، وإذا ورد يف السورة املدنية آية حتمل طابع التنزيل املكي أو تتضمن شيئا من 

حوادثه قالوا إهنا مكية، وإذا وجد يف السورة خصائص املكي قالوا إهنا مكية، وإذا وجد 

مدنية، وهذا قياس اجتهادي، ولذا قالوا مثال: كل سورة  فيها خصائص املدين قالوا إهنا

فيها قصص األنبياء واألمم اخلالية مكية، وكل سورة فيها فريضة أو حد مدينة، وهكذا، 

قال اجلعربي: "ملعرفة املكي واملدين طريقان: مساعي وقياسي". وال شك أن السماعي 

والعقل مها طريقا املعرفة السليمة  يعتمد على النقل، والقياسي يعتمد على العقل، والنقل

 والتحقيق العلمي.
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 نظام البحث - ح

 الباب األونل هو مقدنمة وفيها: -1

 خلفية املسألة ( أ

 أمهية املوضوع ( ب

 حتديد املسألة ( ج

 أهداف املوضوع والغاية منه ( د

 الدراسات السابقة واملصادر املعتمدة  ( ه

 منهج خطة البحث ( و

 نظرية البحث ( ز

 نظام البحث ( ح

  املكي واملدين يف احلديث النبوي الباب الثاين: مفهوم  -2

 مفهوم احلديث، وهي تشمل: الفصل األونل: 

 احلديث .1

 أنواع احلديث .2

 مفهوم املكي واملدين الفصل الثاىن: 

 مفهوم املكي يف احلديث النبوي .1
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 مفهوم املدين يف احلديث النبوي .2

 بيان العالقة بني هذا العلم املكي واملدين من القرآن .3

 واملدين من األحاديث وضوابط ذلك سبيل معرفة املكي .3

بيان ما تتميز به األحاديث املكي من خصائص وميزات وكذا املدينة  .8

 وفوائد ومثرات هذا العلم

الباب الثالث:  بيان بعض األحاديث املكية واملدنية من صحيح البخاري من   -3

كتاب بدء الوحي إىل كتاب الوضوء، األحاديث املكية واملدنية من صحيح 

  يشتمل فيه:  خاري من كتاب بدء الوحي إىل كتاب الوضوء.الب

 التعريف باإلمام البخاري رمحه هللا تعاىل   .1

 التعريف بصحيح البخاري .2

بيان بعض األحاديث يف صحيح البخاري من كتاب بدء الوحي إىل   .3

 كتاب الوضوء

الباب الرابع: فائدة املكي واملدين من األحاديث يف صحيح البخاري من كتاب  -4

 بدء الوحي إىل كتاب الوضوء يف دراسة التشريعات واألحكام الدينية.

 نتائج والتوصيةالباب اخلامس : ال -5
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 اخلامسباب ال
 توصيةوالالنتائج 

 

 أوًلا : النتائج

احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات، فلو احلمد ولو الشكر ولو ثناء احلسن، 

والصالة والسالم على رسول هللا  أما بعد، فإين قد أكون وصلت إىل ختام ىذا البحث، 

ما وصلت إليو يف ىذه الرسالةوهللَا أسأُل أن يوفقين فيو. وميكنين أن أذكر أبرز النتائج 

مكي: كل حديث ورد مبكة فهو مكي، وكل حديث يبٌن سبب أن حديث  -1 

نزول السور ادلكية فهو مكي، والغالب يف ادلكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة ، 

؛ ألن غالب ادلخاطبٌن ينكرون خصوصا ما يتعلق بتوحيد األلوىية واإلميان ابلبعث 

بواب خمتلفة من  ، ذكرت يف أحديثا16الرسالة يف قسم ادلكي ه ن ىذ، كما ذكران مذلك

وعند  1وعلى سبيل ادلثال من ىذه الرسالة رقم كتاب بدء الوحي إىل كتاب الوضوء، 

مابدئ بو رسرل هللا ملسو هيلع هللا ىلص من عن عائشة أم ادلؤمنٌن أهنا قالت: أول  -3البخاري رقم 

  الوحي الرؤاي الصاحلو...اخل. 

دينة فهو مدين، وكل حديث يبٌن سبب دلحديث مدين: كل حديث ورد ابأما و 

نزول السور ادلدنية فهو مدين، والغالب يف ادلدين تفصيل العبادات وادلعامالت ؛ ألن 

ادلخاطبٌن قد تقرر يف نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة ، فهم يف حاجة لتفصيل 
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اجلهاد وأحكامو وادلنافقٌن وأحواذلم، ذلك حيث العبادات وادلعامالت، واإلفاضة يف ذكر 

كران من ىذه الرسالة يف قسم ذ و ،  ف القسم ادلكيشرع اجلهاد وظهور النفاق ، خبال

حديثا، ذكرت يف أبواب خمتلفة من كتاب بدء الوحي إىل كتاب الوضوء،  73 دينادل

علقمة بن  عن عن -1وعند البخاري رقم  ،1رقم  وعلى سبيل ادلثال من ىذه الرسالة 

   على ادلنرب قال: مسعت رسول هللا وقاص الليثي يقول مسعت عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر

 إخل....يقول:) إمنا األعمال ابلنيات

 أما الفائدة اليت وصلت إليها : -2

معرفة ادلكي وادلدين من احلديث النبوي، تساعد هبا الباحثٌن والعلماء يف  أوال:

تفسًن القرآن: فإن معرفة مواقع النزول، تساعد على فهم اآلية وتفسًنىا تفسًنًا صحيًحا، 

ومعرفة أسباب الورود ادلكي وادلدين من احلديث النبوي تساعد على فهم احلديث رواية 

ضوء ذلك عند تعارض ادلعىن يف آيتٌن أن مُييز بٌن الناسخ  ودراية. ويستطيع ادلفسر يف

 يف قسم ادلدين 22كما بينا يف حديث رقم   وادلنسوخ، فإن ادلتأخر يكون انسًخا للمتقدم

أنو صلى  يف ابب الصالة من اإلميان، 44البخاري رقم  صحيح عند ىذه الرسالة، وعند

.لمتأخرستة عشر شهرا مث نسخ فالعمل بو ل هللا عليو وسلم صلى قبل بيت ادلقدس

أنو يف حالة تعذر اجلمع بٌن الرواايت يف بعض أحاديث األحكام، يُلجأ  اثنيا: 

كما ذكران يف   إىل معرفة آخر الروايتٌن ورودا دلعرفة الناسخ وادلنسوخ أو ادلتأخر من ادلتقدم



152 
 

  ابب من مضمض يف 242وعند صحيح البخاري رقم ، 65يف حديث رقم ىذه الرسالة 

فيو دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ ألنو متقدم من السويق ومل يتوضأ، 

 .امتأخر  7وخيرب كانت يف سنة 

 ةاثنيا : التوصي

 - :ل إليها الباحث فإنو يوصي مبا يليف ضوء نتائج الدراسة اليت توص 

ادلتقدم من احلديث إذ أن معرفة   االستفادة من ادلكي وادلدين من حديث النيب 

، وفهم احلديث النبوي فهما دقيقا  تساعد الباحثٌن والعلماء يف تفسًن القرآن من ادلتأخر 

إذ معرفة مكان ورود احلديث يعٌن على فهم ادلراد منو ومعرفة مدلولو، وكذا معرفة اتريخ 

ذلك مبتابعة أحوالو و   ل كم بوجو عام واستخراج سًنة الرسو التشريع وتدرج احل

وأحاديثو يف مكة ومواقفو ىف الدعوة مث أحوالو ىف ادلدينة رسًنتو يف الدعوة إىل هللا تعاىل 

ألن علماء    االعتناء و االىتمام بتحقيق ادلكي و ادلدين من حديث النيبمث  .فيها

 .ين من القرآن الكرمي عناية فائقةالقرآن عنوا بتحقيق ادلكي وادلد

واحلمد يف األوىل واآلخرة، وصلى هللا وسّلم على نبينا واحلمد هلل الذي لو ادللك 

 دمحم وعلى آلو وصحابتو أمجعٌن.
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