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ّد كتاب  قيقاا نصرةابت ختص اقا  عاب  هلنر نألبابت رخان خ اب خا           َعُي

تبريخ نملديرة نملرورت، مجع فقه  ؤصفه نحلسني نملبنغن أحد نملةبهلر نملهمة يف 

خاني  ةادري   اا   ةابهلر كتااة نملديراة درماابث نصادرت نصلمقرااة  خا  نصرباابر،       

دنصتعبيف مبب آنست نألببت     عب  هلنر نألببت صصمطبي، دص ره نستدرك 

 ب فبتهمب ذكبه، دأضبف إصقه نص لري  ا  نصفونداد دنملعصو ابهل نألب اة ي اري      

ققل كذن، أد نيال كاذن، أد نيال فاذا كاذن، أد ير  ان       ألب خيوصه يف أدألبث 

 كذن، ديف آخبربث دنهلل أعصم.

دنت ااع نملبنغاان يف تاالصقف نص تااب  ابيااا نصااابذ دن ختةاابر  ااذف        

 نرسبنقد دنصتطويل دنصت بنر.

دصيد خذل نصدكتور ع دنهلل عساقذا ههادنك كا رينك يف هلرنساة نص تاب       

بخال خقرهاب دحييهاب، ف ابح يف حصاة      دمجع خني أرخع  ا  نسا ه نمل طوااة، دق   

 صفحة    نصيطع نصعبهلي. 476هديدت ت تمل عصى 

 يضم نص تب   يد ة دأرخعة أخون  دخبمتة.

خاااّق  نملبنغااان يف نمليد اااة أا سااا ة مجعاااه خاااني كتاااب  نصااادرت نصلمقراااة     

دنصتعبيف رو عدم نستقفبء نملوضاو  حياه خةوصابك نصتعبياف صصمطابي نصاذي       

ر خسا ة تالخبه   بَّفهو دإا َحا  خ  نصرببر حقث ييولث )ف خعد نصدرت نصلمقرة ّصُأ
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 ب أرمصه نخ  نصرببر     عبرده قد أخّل خ لري  ا   يبصاده، فبسات بهل    

نهلل تعبىل يف مجع  يبصدرمب  ذف نصسربهل،  يبخبك خذصك ابيا نصخعبهل، 

 (.تبخعبك يف نص بصة صفظ    ّذيل  ع قبيب ع برت دتريقح إشبرت

 ثة فةولثددضع يف نمليد ة ثذ

سبهل يف نصفةل نردل نرحبهلياث دنثثابر نصاونرهلت يف فضال نملديراة دفضال       

قابلث إا نصاابا    )أا رسول نهلل  أخن ربيبت  س ربرب، د رهبث حديث

 (.صقلرذ إىل نملديرة كمب تلرذ نحلقة إىل هحبرب

 عصقه نهلل صصى نهلل رسول مسعتث قبل  ذرري أخن خ  سفقبادحديث )

 أاابعهم  د   رصقهملخ فقتحمصوا ي سوا قوم فقلتن نصقم  فتحُتث ييول دسصم

، دتفااتح نص اابم فقاالتن قااوم ي سااوا     يعصمااوا كاابنون صااو ألاام خااري دنملديرااة

 (.فقتحمصوا خلرصقهم د   أابعهم دنملديرة خري ألم صو كبنون يعصموا

دقااديف يف نصفةاال نصلاابنن عاا  أمساابء نملديرااة، دذكااب خعاا  نصرةااو   

 خ  إخبنرقم ع  ذخبصة نخ  خه يفحّد فقمب أا نعصميولث )دنثثبر يف ذصك حقث ي

 دابخاة،  داق اة  نملديرة،ث نمسبك ع ب حدأ نصتورنت يف صصمديرةث قبل حيقى أخن

 دنحمل وخااااة، دنحمل ااااة، دنملبحو ااااة، دنجمل ااااورت، دهاااابخبت، دنملساااا قرة،

)صيوصاه  دنيل ع  نصعصمبء كبنرقة تسامقة نملديراة يلاب       (دنألذرنء دنصيبصمة

 ث قبل عبذ  خ  نصربنء ع  أمحد  سرد يف دملب. نملديرة درن يلب  وصواييث

 (ابخة رن ابخة رن نهلل فصقست فب يلب  نملديرة مسى   ث  نهلل رسول قبل

)دساا ة نص بنرقااة  إ ااب ص ونااه  االخوذنك  اا  نصلااب  درااو     ييااول نملبنغاانث  

 .نصفسبهل، أد    نصتلبية درو نملؤنخذت خبصذنة(

نصيت هلصات عصاى فضال نملسابد نصر اوي       ثصث نرحبهليدأدرهل يف نصفةل نصلب

  نهلل رساول  ا)أ نص بيف دنصبدضة نص بيفة، د رهبث حديث أخن ربيبت 
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 إ  نملسابهد   ا   غاريه  يف صاذت  أصاف   ا   خاري  رذن  سبدي يف صذت ثقبل

 نهلل صاصى  نهلل رساول  أا نملابذنن  ذيد خ  نهلل ع د)دحديث  (نحلبنم نملسبد

 .(نجلرة ريبض    ردضة د رربي خقيت نيخ  بث قبل دسصم عصقه

 دقسم نملبنغن نص ب  نردل إىل س عة فةولث

يف   ااة  قااّديف يف نصفةاال نردل عاا  أدل صياابء خااني نرنةاابر دنصاار   

دنزدصااه  دهلخاوألم يف نصسااذم، ثام ساابهل نرحادنيف خعاادرب إىل ربابت نصاار      

 ق بء.

 أرااال ق ااابءنصااايت هلصااات عصاااى فضااال   ثديف نصفةااال نصلااابنن أدرهل نرحبهليااا 

 دساصم  عصقه نهلل صصى نصر  أا سبعدت خ  عويم) د سبدرم، د رهبث حديث

 چ ثفيبل نصعزيز كتبخه يف عصق م نصلربء أحس  قد نهلل إاث )ق بء ررل قبل

 شقئبك نعصم  بث فيبصون نصطهور؟ رذن  ب .نثية ..چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 نص اابد   اا  مأهلخاابرر ي سااصوا دكاابنون نصقهااوهل  اا  هاارينا صرااب كاابا أنااه إ 

 نهلل صاصى  نصار   أا أخقه ع  حرقف خ  سهل)دحديث  (غسصون كمب ف سصرب

 فقاه  فةاصى  ق ابء   سابد  دهابء  نصوضاوء  فلسا    توضال   ا  ث قبل دسصم عصقه

 .(عمبت أهب صه كبا ركعتني

ق نملبنغان خبختةابر يف آخاب راذن نصفةال إىل  بنحال خرابء  سابد         دتطابّ 

 نهلل صصى نهلل رسول خربه  ب عصى بءق   سبد يزل د ) ق بء دتوسعبته، قبلث

 نملديرة  سبد خربء عرد نهلل رمحه نصعزيز ع د خ  عمب خربه أا إىل دسصم عصقه

 دتهادم،  نصز ابا  ااول  عصاى  فت اعث  ،نصقاوم  عصقاه  راو  نصيت نحلبصة رذه عصى

 خا   حمماد  نصادي   مجابل  نصاوذيب  دمخسامبدة  دمخسني مخس سرة يف هلهفبّد

 .(خبجلونهل نملعبدف ننرص هبن نملرةور أخن خ  عصن

ق ابء عراد قدد اه  هابهبنك      دقديف يف نصفةل نصلبصث عا  نازدل نصار     
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      ة، ثم خبدهه  رهب  تبهبك إىل نملديرة دنستي بل ق بدل نرنةبر صاه  

ا يعين نبقتاه ا فننهاب     خصون س قصهب) ثدهلعوته صصرزدل عردرم فقيول نصبسول 

درن ترظب اقربك دمشب ك حتى إذن  ل ورت، دقد أرخى ذ ب هب د ب حيبكهب، 

 صساهل   بخاد   ئذوي رنأتت هلنر  بصك خ  نصرببر خبكت عصى خب   سبده د

 (.عمبد خ  رنفع نخين دسهقل

هلنر أخااان أياااو   ثااام سااابهل نرحااادنيف خعاااد ذصاااك فاااذكب نااازدل نصااار     

ه نملبخاد دخرابء نملسابد نصر اوي نص ابيف، قابل نملبنغانث        ء دشابن  نرنةبري 

 نصاار  فاال ب ،نمل اابكني دق ااور دخناال خااب  فقااه كاابا دنملبخاا أا دنعصاام)

ق صة نصر قل فةفون فيطع دخبصر قل ،فسويت دخبخلب  ،فر  ت خبصي ور 

 ألم تبغق بك  نص بيفة خرفسه  نصر  فقه دعمل حببرت، عضبهلتقه دهعصون صه

 .(دنملهبهبت نرنةبر فبنةب نثخبت خري إ  خري   نصصهم ثييول درو

 دخراى ) نصر وي خعد خربده دذكاب أاونصاه دأخعابهله فيابلث    ثم دصف نملسبد 

 ذرنعبك س عوا داوصه ،نمليدس خقت إىل ق صته دهعل ، بخعبك  سبده  نصر 

 عبت اة  دخاب   ، اؤخبه  يف خبخابك  ثأخاون   ثذثاة  صه دهعل .....يزيد أد ستني يف

 ....علمبا خب  درو  نصر   ره يدخل كبا نصذي دنص ب  ،نصبمحة خب  درو

 دفاتح  خصفاه  كابا  نصاذي  نص ب   نصر  سد نص ع ة إىل نصي صة صبفت بدمل

  .(حذنءه خبخبك

ثم قديف نملبنغن ع  نصتوسعبهل نصيت ابأهل عصاى نملسابد نصر اوي خاذل     

 أا نصرباابر نخاا  دذكااب) فياابلث نصعةاور نملتذحيااة، فااذكب توسااعة نصار    

 فصمب ، بدة يف  بدة    أقل قدم حني خربه  بتني،  سبده خرى  نهلل رسول

 يصان   اب  تابك  أناه  ذخبصاة  نخ  دنيل  لصه، نصددر يف عصقه دذنهل خربه خقرب فتحت

 .(أعصم دنهلل فقه يزهل   نملسبد    نص بم
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 نملسابد  ااول  عمب دهعل)فيبلث  ثم ذكب توسعة أ ري نملؤ رني عمب 

 هذد     خلخب أسباقره دخدل د بدة، ع بي  دعبضه ذرن ، د بدة أرخعني

 ،جببيااد دساايفه دنصسااذم، نصةااذت عصقااه عهااده عصااى كبناات كمااب نصر اال

  خص  أا إىل خبحلببرت أسبسه دخرى ثذثة، أد ذرنعني فوقه نملسبد سرتت دهعل

 يسابررب،  عا   دخابخني  نصي صاة،  ااني  عا   خابخني ث أخاون   ساتة  صه دهعل قب ة،

 .(خصفهب دخبخني

   ا  أرخاع  سارة  كبنات  دملاب ) ثفيابل دأشبر إىل توسعة علمبا خ  عفابا  

 إصقاه  دشا ون  نملسبد يف يزيد أا نصربس كصمه علمبا نملؤ رني أ ري خذفة

 دهادّ  نصعمابل  فدعب ...خذصك عصقه فلشبردن نصبأي أرل علمبا ف بدر ضقيه،

 نملريوشااة خبحلباابرت ف راابه ،خناال خطاا   اا  خهااب نتفااُل خبصيةااة فاال ب ،فقااه

 عاالده أعصاام، دنهلل دحيقااى ذخبصااة نخاا  ح اابه خهااب، دخقضااه ثققاال دنصيةااة،

 ذرن ، د بدااة سااتني اوصااه دهعاال ساابهبك، دساايفه  ريوشااة حباابرت نصعمااد

 (.كبنت كمب ستة نرخون  صه دهعل ذرن ، د بدة مخسني دعبضه

ثاام ذكااب خيقااة توسااعبهل نملساابد نصر ااوي ددصاافهب إىل عةاابه يف أدنداال     

 نصيبا نصتبسع نألببي.

ديف نصفةاال نصبنخااع  اا  رااذن نص ااب  قااديف نملبنغاان عاا  نرسااباني يف         

بدضااة نص اابيفة، فحااّدهل أ بكرهااب دذكااب نصبدنياابهل نصااونرهلت فقهااب، قاابلث       نص

 خعد نمل توخة  نهلل رسول إصقهب صصى نصيت درن نمل صية نرسطوننة ثفمرهب)

  ا   نصلبصلة درن نصقوم،  ةذه إىل تيدم ثم ،يو بك ع ب خضعة نصي صة قويل

 رح اة   ا   صلبصلاة دن نص ابيف،  نصيارب   ا   دنصلبصلاة  نصي صاة،   ا   دنصلبصلة نملررب،

 .(نصي صة يف نملستبدي  نصبدنقني ذيبهلت ق ل نملسبد

درااو  كمااب نياال نصبدنياابهل نصاايت قاادثت عاا  حاارني نجلااذ  إىل نصاار     
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 خيطة خعد صرع نملررب.

خعد ذصك سبهل نرخ بر نصونرهلت يف دصف نملررب دكقفقاة صارعه دنصات رينهل    

 نص بخاة  ابفابء   ا   يفنص اب  نملرارب  أا دنعصم)نصيت ابأهل عصقه، قبل نملبنغنث 

 دثذيف نصسمبء يف ذرنعبا نصرببر نخ  ح به كمب داوصه...نصةحقح يف كمب

 .دنصساذم  نصةاذت  عصقاه  حقبتاه  يف كبا درذن ...رنهح ذرن  دعبضه .أصبخع

 ثام  ...عصاقهم  تعابىل  نهلل رضاونا  دعصان  دعلمابا  دعماب  خ اب  أخان  خذفة ديف

 نررض عا   نملرارب  نرفاع  أا نملديراة  عصاى  عب صاه  درو  بدنا إىل  عبدية كتة

 درفعاوه  هلرهابهل  ست أسفصه    دذنهل ،نررض ع  درفعوه نصرببري  صه فدعب

 (.خبجملصس هلرهبهل تسع صصمررب فةبر عصقهب،

دذكب نملبنغن يف نصفةل نخلب س نخلوخ دنرخون  نملفتوحاة يف نملسابد   

 ،خبخابكَ  دع بدا أرخعة صه كبا ذخبصة نخ  دنيلنصر وي يف ذ ره، حقث ييولث )

 نمل ابق  ههاة   ا   مثبنقاة  فمرهاب  أعصام،  دنهلل سارذكب   ب إ   رهب يعبف د 

 ثم خدأ خذكبرب دنحدنك تصو نثخب  ع دصفه دقديد   بنه. إخل ...(نصي صن

ديف نصفةل نصسبهلس قديف ع  نصتبديادنهل نصايت نساتحدثت يف نملسابد     

بأهل عصقهاب،  نصر وي، د رهب خربء نصي ة فوق نصي ور نص ابيفة دنصات رينهل نصايت اا    

 نص بيفة نحلببت عصى خعده د  نملسبد حبيا ق ل ي     أنه نعصم)فيبلث 

 بك  رقا  قب اة  نةاف   يدنر نصسطح يف  نصر  حببت حول  ب كبا خل ،ق ة

 دسا عني  مثابا  سارة  إىل نصساطح  خيقاة  عصاى  نص ابيفة  صصحبابت  متققازنك  خبثهب

 .(نصي ة رذه عمصت نصةبحلن قذددا نملرةور نملصك أيبم يف دستمبدة

 حا   دملاب ) د رهب أيضبك نمليةورت نصيت خرقت حول نحلببت نص ابيفة، قابلث  

 عصااى اعاال أا أرنهل دسااتمبدة دسااتني ساا ع ساارة يف نصظاابرب نملصااك نصسااصطبا

   ابل  دقادره  ،خقاده  حوألاب   ب فيبس خ ة،    هلرنخزي  نص بيفة نحلببت
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 صه دعمل عصقهب، دأهلنره دستني مثبا سرة يف نصدرنخزي  دأرسل  عه، دمحصهب

 ...(دغبخقبك دشبققبك ق صقبك أخون  ثذثة

دذكب يف نصفةل نصسبخع دنرخري    رذن نص ب  خع  نثهلن  نصيت تتعصا 

خبملسبد نصر وي نص بيف، د رهبث عدم رفع نصةوهل فقه، ددهو  ترزيهاه  ا    

نمل اابو دنص ةاابق، دنسااتح ب  تطقق ااه دتعطااريه، دعاادم إخاابنح شاانء  اا          

 ذصك    نثهلن .حةبه، إىل غري 

 دأ ب نص ب  نصلبنن فيسمه إىل ثذثة فةولث

دأخان خ اب دعماب رضان نهلل      قديف يف نصفةل نردل ع  دفابت نصار    

 عرهمب، دسبهل نرحدنيف دنصبدنيبهل نصتبرخيقة نصايت قادثت عا  ذصاك، د رهابث     

 داق تاه،  قضامته  أا خعاد  نصابمح   ع اد  خساونك  نسا   دأنه عبد ة حديث)

 يدياه  دخاني   راه،  أحسا   قا   نستربنبك نس  رأيته  ب خنل عسقة    دكبا

 نصاه   "ث ديياول  دههه خهب فقمسح نملبء يف يده يدخل فبعل  بء، فقهب ركوت

 "نرعصى نصبفقا يف"ث ييول فبعل يديه نةة ثم "صس بنهل صصموهل إا نهلل إ 

 ثعرهاب  نهلل رضان  فباماة  قبصات  نملاوهل  ت  ابه  فصماب  ياده،  د بصات  قا    حتى

 ."نصقوم خعد كب  أخقك عصى صقس"ث ألب فيبل ،أخبه دنكب 

، دذكااب خعاا  ديف نصفةاال نصلاابنن قااديف عاا  ذياابرت قاارب رسااول نهلل  

نثهلن  نصيت ير  ن صصزنداب أا يتحصاى خهاب يف حضابته عصقاه نصةاذت دنصساذم،        

 دسبهل نرحبهليث نصونرهلت يف فضصهب، د رهبث

ذنر قاربي   قبلث    )حديث نخ  عمب رضن نهلل عرهمب أا رسول نهلل 

 .ده ت صه شفبعيت(

دقديف يف نصفةل نصلبصث    راذن نص اب  عا  نص يقاع د ا  هلفا  فقاه  ا          

ياااابهل نصاااايت قاااادثت عاااا  فضااااصه  ننصةااااحبخة رضاااان نهلل عاااارهم، دأدرهل نصبد 
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 كابا ث قبصت أنهب عرهب نهلل رضن عبد ة حديث) ثد  بدعقة ذيبرته، د رهب

ث فقيااول نص يقااع إىل نصصقاال آخااب خياابح صقصتهااب كبناات كصمااب  نهلل رسااول

 دإناب   ؤهصاوا،  غدنك توعددا  ب دآتبكم  ؤ رني، قوم هلنر عصق م نصسذم"

 .(نص بقد خيقع ررل نغفب نصصهم  حيوا، خ م نهلل شبء إا

 عا  ) كمب نيل نصبدنيبهل نصيت هبءهل يف فضل  ياربت خاين ساصمة، د رهابث    

 نءيضا  غبخقاة  ساقصني  خاني   ياربت  "ث قابل   نهلل رسول أا حزنم خين   ق ة

 .(نررض إىل نصسمبء خني  ب نصيقب ة يوم نوررب

 دقسم نملبنغن نص ب  نصلبصث إىل ثذثة فةولث

أدرهل يف نصفةل نردل نرحبهليث دنثثبر نصيت هبءهل يف فضال ه ال أحاد،    

 قبلث أحد ه ل حي رب دحن ه(. أا رسول نهلل  )حديث أنس  د رهبث

 قاابلث، رااون رراابكثاام قااديف عاا  غاازدت أحااد د ونقااع نص ااهدنء نصااذي  هلف  

)دنعصم أا خني نمل هد دنملديرة ثذثة أ قبل دنةاف أد  اب ييبرخاه، دإىل ه ال     

 .أحد حنو أرخعة أ قبل(

دذكااب يف نصفةاال نصلاابنن نملساابهد نملعبدفااة خعقرهااب دههتهااب يف نملديرااة       

نملرورت، كمسبد نصفضقخ د سبد خين قبيظاة د سابد خاين  فاب د سابد      

خاة دغريراب، كماب ذكاب نملسابهد نملعبدفاة       خين  عبدية ديعبف مبسبد نصهب

ههتهب هلدا عقرهاب، كمسابد خاين ذرياا د سابد خاين سابعدت د سابد خاين          

خاني   اة     حبرثة، ثم ذكاب نملسابهد نصايت صاصى يف  وضاعهب رساول نهلل      

د سبد خطبيا تصعة درنء نصعبح دأنت ذنرة إىل   ة عصى ) دنملديرة، فيبلث

  ا   ته   حني نصظهبنا  ب خونهلي ذينص نملسقل يف د سبداني نصطبيا.... 

 .(  ة إىل ذنرة دأنت نصطبيا يسبر ع  نصةفبندنهل

دقديف يف نصفةل نصلبصث دنرخري    رذن نص ب  ع  نثخابر نملرساوخة إىل   
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 ، دعااّدهلرب دحااّدهل أ بكرهااب، دساابهل نصبدنياابهل نصااونرهلت فقهااب، قاابلث   نصاار  

 ،غابس  خئاب  ث رهاب )د إخل...( نص ابيف  نملسابد  غبخن خي بء أريس خئبث  رهب)

 خ  أنس هبءنبث قبل رققش خ  نصبمح  ع د خ  سعقد إىل نصرببر نخ  ف سرد

 عصقهب، فدصصربه - غبس خئب يعين - ؟رذه خئبكم أي ث فيبل خي بء  بصك

  نصار   فادعب  ،خساحب  محبر عصى صتسرى نهبإد هبءرب  نصر  رأيتث قبل

 .(خعد فتنز فمب فقهب س  ه ثم  ره، فتوضل  بدهب    خدصو

 دأ ب نص ب  نصبنخع فيسمه إىل مخسة فةولث

ذكااب يف نصفةاال نردل أدهليااة نملديرااة، دحااّدهل   اادأرب د رتهبرااب، دنياال    

 نص  ابري  صحقح يف رديرب ،نصعيقا دنهليث  رهب) نصبدنيبهل نصونرهلت فقهب، قبلث

 خااونهلي ييااول  نهلل رسااول مسعااتث قاابل  نخلطااب  خاا  عمااب حااديث  اا 

 يف عمابت  دقال  نمل ابرك  نصاونهلي  راذن  يف صالّ  ثفيابل  آهل ةنصصقصا  أتابنن  ثنصعيقا

 (.حبة

  سابد  غبخان  إىل نملذكور عري ه ل مشبصن    يلتن رننونبء دنهلي ثم)

 .(نصعة ة يف ق بء

 ،دشاب  تفبصاقل نملعبكاة    ،دقّديف يف نصفةل نصلبنن ع  غزدت نخلردق

 دذكب أس ب  نةب نملسصمني فقهب، دنيل نرخ بر نصونرهلت يف ذصك.

يف نصفةال نصلبصاث نرحبهلياث دنثثابر نصايت درهلهل يف حب اة نملديراة         دسبهل

 ع اد  عا    ساصم  صاحقح  يف رديراب ) دحب ة صقدرب دشببرب دصيطتهب، قابلث 

 دهلعاب    اة  حابم  إخبنرقم "إاث قبل  نهلل رسول أا عبصم خ  ذيد خ  نهلل

 يف هلعااوهل ناانإد ،  ااة إخاابنرقم حاابم كمااب نملديرااة حب اات ناانإد ررصااهب،

 (.  ة ررل إخبنرقم خه هلعب  ب ْنمبلَص د درب صبعهب

 صقدرب، يرفب د  خذرب يت صى   ثهلندهل أخن ردنية ع  نصرببر نخ  دنيل)
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 صيتبل، فقهب نصسذ  حيمل أا صبهل يةصح د  ملر د، إ  صيطتهب تصتي  د 

 .(خعريه رهل يعصف أا إ  شببت  رهب ييتطع أا يةصح د 

 سصفهم ع  يريل نملديرة أرل َفَصَخ أا مدنعص) ثم خّق  حددهل نحلبم، قبلث

 يسامى  ختادديب  نحلمبت إىل ص رينك ه ذك نص مبل ههة    أحد ه ل َفْصَخ أا

 (.نحلبم حد درمب هشبقق ددعريت هلل، دنحلمد خبمل بردت قييته دقد رنك،ْوَث

 خاا  كعااة إىل نصرباابر نخاا  دخساارد) دأدرهل صااذصك خعاا  نصبدنياابهل، قاابلث

 دأرسااصين خبيااد، يف خبياادنك خبملديرااة نص اابب  نهلل رسااول محااّبث قاابل  بصااك

 أشبنف دعصى   ري ، دعصى نجلقش، ذنهل شبف عصى نحلبم عصى فلعصمت

 (.تقم دعصى نجملتهب،

ديف نصفةااال نصبنخاااع ذكاااب نملبنغااان خعااا  نخلةااابدا صصمديراااة نملراااورت   

 نخا   ردى ،نرعمبل  ضبعفة ثفمره)، قبلث نصونرهلت يف أحبهليث رسول نهلل 

 خبملديرااة نجلمعااة صاذت ث قاابل  نهلل رساول  أا عمااب نخا   إىل خساارده نصربابر 

 .(سونرب فقمب صذت كلصف

 خا   ساعد  حاديث   ا    ساصم  صحقح يف رديرب ،متبرب خةوصقةث د ره)

 حاني  تقهاب خ   خاني   ا   متابنهل  سا ع  أكال   ا  ث قابل   نصار   أا دقب  أخن

 .(اسن حتى سم يضبه   ية ح

  راذن نص اب  ثاذيف ردنيابهل تتحاديف      دنيل يف نصفةل نخلب س دنرخاري  ا  

 يف رديراب )عمب سقؤدل إصقه أ ب نملديرة دأ ب  سبدرب يف آخاب نصز ابا، قابلث    

ث ييول  نهلل رسول مسعت ثقبل  ربيبت أخن حديث    نص  بري صحقح

اا   نصعاونيف  إ  ي  ابرب    مثبرراب   دصصاة  كبنات   اب  خري عصى نملديرة رتك ُتص

 يبيادنا   زيرة    رنعقبا  رهب حي ب    دآخبا  دنصس ب  نصطري عونيف يبيد

 عصااى نخااّب نصااوهلن  ثرقااة خص ااب حتااى دح اابك فقباادننهب  رمهماابخ يرعياابا نملديرااة
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 .(دهورهمب

ديف نخلبمتة أدرهل نملبنغن خع  نصبدنيبهل نصيت هلصات عصاى فضال نملاوهل يف     

  اا ث قاابل  نهلل رسااول أا عمااب نخاا  عاا )، د رهاابث  ديرااة رسااول نهلل  

 ياوم  صاه  شافعت  خبملديراة  بهل ا     انف خهب، فصقمت خبملديرة وهلا أا نستطب 

 .(نصيقب ة

ثااام خاااتم نص تاااب  خيةاااقدت تت راااى خبملديراااة نملراااورت دأ بكرهاااب دفضااال  

 ذيبرتهب، د طصعهبث

 دق     اب  إىل ذكبنرب   هلنر نحل قة أحا أا تهونرب  

 يبنخ  نص بنم عصقك أا ت  برب      دعصى نجلفوا إذن رممت خزدرت

 هبثدفق

 شبفبك حصول حممد خفربرب       كبملديرة  رزل دكفى خهب 

 دأهصهم قدرنك ف قف تبنرب         حظقت خهببت خري    دائ نصلبى

ديف نخلتاابم فاانا كتااب  قيقااا نصرةااابت صصمبنغاان أحااد أراام نملبنهاااع        

نصتبرخيقااة دنجل بنفقااة صصمديرااة نملرااورت،يتمقز خنااابذ نصع اابرت دسذسااة نصصفااظ 

عصو ة،مجع فقه  ؤصفه خني حمبس   ا  تيد اه  ا  أصاف يف تابريخ      دغزنرت نمل

نصاادرت نصلمقرااة  خاا  نصرباابر دنصتعبيااف صصمطاابي     ْننملديرااة، دخةوصاابك كتاابخَ 

 نصصذي  يعدنا    أشهب  بنهع تبريخ نملديرة.  

دأضبف إىل  ب نيصه كالرينك  ا  نصفونداد دنملعصو ابهل نصايت هاّدهل خعادرمب        

 أدفبتتهمب.

موعاة قّقماة  ا  نملةابهلر نرخابى، خعضاهب  فياوهل        كمب نعتماد عصاى    

( 26ك تااب  أخ اابر نملديرااة صقحقااى خاا  نحلساا  نصعصااوي، دنياال عرااه يف )        

(  وضااعبك، 92 وضااعبك، دكتااب  تاابريخ نملديرااة  خاا  ذخبصااة، دنياال عرااه يف )     
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(  وضااعبك، 32دكتااب  أخ اابر هلنر نألباابت صاابذي  نصع اادري، دنياال عرااه يف )     

صابك كالريت  رهاب، ديساب صراب ن ااذ  عصاى        فق وا خذصك قد حفظ صراب نةو 

 خع   ب هبء فقهب.

دصيد أفبهل  ره نصعصمبء دنملؤرخوا نصاذي عراون ختابريخ نملديراة خعاده دهعصاوه       

    ةبهلررم، د   أخابذرم  اؤرخ نملديراة نمل اهور نص ابم نصسامهوهلي، فياد        

 (  وضعبك    كتبخه دفبء نصوفب.34نيل عره يف )

رمحاااة دنساااعة عصاااى إقبفراااب خهاااذن نص راااز  فبااازى نهلل نص ااابم نملبنغااان

نصعظااقم، دهاازى نحمليااا نصااذي عماال عصااى إخبنهااه  اادقيبك  وثياابك مبرهبقااة       

 عصمقة. 

 

 


