السًاح الرّي ركلن علْين اإلهبم اثي هعني يف(ربزخيو)
ممي مل ّلزقِ هبن ًمل ٌّصقين أً جيّسؽين غريه
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ثعن اهلل السمحي السؽْن
احلوـــدهلل زة العـــب ني ًالصـ ـ ح ًالعـ ـ م علـــَ أشـــس األًجْـــب ًا سظـــلني ًجْنـــب حموـــد
ًعلَ آلو ًصؾجو أمجعني ،أهب ثعد0
فقــــــد لوــــــذ ثبل جؾــــــش يف اولــــــد األً هــــــي (رــــــبزّم اثــــــي هعني) ثسًاّــــــخ الــــــدًزُ
ً،اظــزجسعذ الــسًاح الــرّي ًصقيــن أً عــسّؽين اإلهــبم اثــي هعــني ممــي مل ّــدزمين أً ّلزــقِ
هبــن ًمل ّــٌصقين أً جيّــسؽين غــريه أؽــد هــي أىــع العلــن ثبحل ـدّش ً اجلــسػ ًالزع ـدّع-ممــي
ًلفــذ علْــو -إال هــي عــس ثبلزعــبىع يف رٌصْــق السعــب مــبثِ ؽــبيف حموــد ثــي ؽجــبى يف
مزبثو الضقبد أً أمحد ثي عجداهلل العغلِ يف ربزّم الضقبد ًىؤال السًاح ىن مبلزبيل0
*خبلـــد ثـــي ًزداى ا ــدًِ زًٍ عـــي أثْـــو ًحموـــد ثـــي معـــت القسظـــِ زًٍ عنـــو عجـــد
اهلل ثــي ًىــت ً،لــب عنــو حيْــَ ثــي هعــني يف ربزخيــو (0)231 /3خبلــد ثــي ًزداى هكــِ
لْط ثو ثبضً.مل أعد هي ًصقو غريه.
اًظـــس رسمجزـــو يف 0الزــــبزّم الكـــجري (،)277 /3اجلـــسػ ًالزعـــدّع (،)356 /3رـــبزّم اثــــي
هعني رسمجخ زلن()549
*عوــسً ثــي هعــلن ثــي عوــبزح ثــي أمْوــخ اللْضــِ اجلنــدعِ ا ـدًِ ًلْــع عوــس ثــي هعــلن
ًىــٌ ثــي أمْوــخ األص ـ س،زًٍ عنــو الصىــسٍ ًأخــٌه عوــسً ثــي هعــلن ثــي عوــبزح ّ،ــسًٍ

عــي ظــعْد ثــي ا عــْت ًظــعْد ثــي أثــَ ى ـ

ًهبل ـ ًحموــد ثــي عوــسً ثــي علقوــخ

ً ،صقــو حيــِ ثــي هعــني يف ربزخيــو رسمجــخ زلــن(ً ،)781اثــي ؽجــبى يف الضقــبد()269 /5
ً ،خـــسط لـــو هعـــلن ًأصـــؾبة العـــني األزثعـــخ ،زًٍ عـــي ظـــعْد ثـــي ا عـــْت عـــي أم
ظــلوخ ؽ ـدّش هــي مــبى لــو ذثــؼ ّرحبــو فــئذا أىــع ى ـ

ذُ احلغــخ ف ـ ّبخــر هــي شــعسه

ًال هي أظفبزه ً .مل أعد هي ًصقو غري اثي هعني ًاثي ؽجبى.
اًظـــس رسمجزـــو يف 0ا زفـــق ًا فـــ

للجطْـــت الج ـــدادُ (،)251 /3رـــبزّم اثـــي هعـــني

رسمجـــخ زلـــن()781هتـ ـرّت الكوـــب ( ،)142 /11الكبشـ ـ

يف هعسفـــخ هـــي لـــو زًاّـــخ يف

الكزت العزخ (.)88 /1
*عضوــبى ثــي إظــؾب ثــي خسشــخ القسشــِ العــبهسُ ا ـدًِ ،خــسط لــو األزثعــخ زًٍ عــي
لجْصــخ ثــي ذؤّــت ؽ ـدّش عــب د اجلــدح إىل أثــِ ثكــس احل ـدّش لــب الججــبزُ يف الزــبزّم
الكـــجري ()121 /6هسظـــع ً،عنـــو الصىـــسُ ذمـــسه ثـــي ؽجـــبى يف الضقـــبد(ً، )292 /7لـــب
الـــدًزُ عـــي اثـــي هعـــني رسمجـــخ زلـــن( 0)882صقـــخ ً،لـــب اثـــي عجـــد الـــر0ىـــٌ هعـــسً
النعــــت اال أًــــو غــــري هشــــيٌز ثبلسًاّــــخ ً،لــــب الججــــبزُ ىــــٌ ثــــي أخــــذ أزًٍ الــــي
خبصــوذ ظـــعْد ثـــي شّـــد يف األزض فـــدعب علْيـــبً .مل أعـــد هـــي ًصقـــو غـــري اثـــي هعـــني
ًاثي ؽجبى.

اًظـــس رسمجزـــو يف 0الزـــبزّم الكـــجري ()121 /6رـــبزّم اثـــي هعـــني رسمجـــخ زلـــن(،)882اجلـــسػ
ًالزعدّع (،)244 /6الضقبد الثي ؽجبى (،)292 /7هترّت الزيرّت (.)97 /7
*هٌظــَ ثــي أثــِ هٌظــَ األشــعسُ الكــٌيف ،زًٍ عــي أثْــو ًاثــي عجــبض ًعنــو أظــْد ثــي
أثــِ أظــْد ًهقبرــع ثــي ثشــري العغلــِ ،ذمــسه ثــي ؽجــبى يف الضقــبد لــو( )423 /5ؽدّضــو
عــي أثْــو يف الصعــس عــي النــٌػً ،ذمــسه أثــٌ ًعــْن األصــجيبًِ يف ربزخيــو ًلــب 0أهــو أم ملضــٌم
ثنــذ الفضــع ثــي عجــبض لــدم ه ـ أثْــو أصــجيبى هــددا لعجــد اهلل ثــي عضوــبى ّعــي يف خ فــخ
عضوــبى ،لــب ًاظزشــيد هٌظــَ ًىــٌ ظــبعد زهــِ ثعــين يف عغــصه صــن ظفــس أثــٌه ث ـبلعلظ
الــرُ زهــبه فقزلــو ،خــسط لــو ال هــرُ ًاثــي هبعــوً ،مل أعــد هــي ًصقــخ غــري اثــي هعــني ًاثــي
ؽجبى.
اًظــس رسمجزــو يف 0الزــبزّم الكــجري (،)187 /7رــبزّم اثــي هعــني رسمجــخ زلــن(،)884اجلــسػ
ًالزعــــــدّع (،)248 /8الضقـــــــبد الثـــــــي ؽجـــــــبى ()423 /5هتــــــرّت الزيــــــرّت/22(،
،)331الكبش

يف هعسفخ هي لو زًاّخ يف الكزت العزخ (.)328 /1

*ظــعْد ثــي ظــعْد الــز ليب أثــٌ الصــجبػ الكــٌيف ،زًٍ عــي ظــعْد ثــي عوــري األًصــبزُ
ًعكسهــخ هــٌىل ثــي عجــبض ًأثــِ الشــعضب الكنــدُ ً،عنــو أثــٌ أظــبهخ ًًمْ ـ ،لــب اثــي
هعـــني ( )338 /3لـــد زًٍ أثـــٌ أظـــبهخ عـــي شـــْم مـــٌفَ ّقـــب لـــو ظـــعْد ثـــي ظـــعْد

الــضعليب لــب الــدًزُ 0للــذ لــو هــي زًٍ عنــو غــري أثــَ أظــبهخ لــب هــب مسعــذ.ذمــسه اثــي
ؽجــبى يف الضقــبد ()364 /6لــو عنــد النعــب ِ يف عوــع الْــٌم ًاللْلــخ ؽ ـدّش ًاؽــدً.مل
أعـــد هـــي ركلـــن فْـــو غـــري اثـــي هعـــني إال اثـــي ؽجـــبى يف صقبرــوًً ،قـــع الـــرىيب يف ا ْـــصاى
االعزـــدا ( )242 /1أى االشدُ ضـــعفو ًأثـــٌالفزؼ األشدُ هزـــبخس ،لـــب الـــرىيب يف ظـــري
أعــ م النـــج

(ً 0)347 /26علْـــو يف مزبثـــو يف " الضـــعفب " هؤاخـــراد ،فئًـــو ضـــع

مجبعــخ ثــ دلْــع.ثـــع لــد ّكـــٌى غــريه لـــد ًصقيــن.هـــبد يف شــٌا ظـــنخ أزثــ ًظـــجعني
ًص س هئخ.
اًظـــــــس رسمجزـــــــو يف 0الزـــــــبزّم الكـــــــجري (، )475 /3رـــــــبزّم اثـــــــي هعـــــــني رسمجـــــــخ
زلـــــن(،)2633اجلـــــسػ ًالزعـــ ـدّع ()15 /4الضقـــــبد الثـــــي ؽجـــــبى ( ،)364 /6هْـــــصاى
االعزدا (، )242 /1هترّت الزيرّت (.)95 /24
*إثـــساىْن ثـــي عقْـــع ثـــي هعقـــع ثـــي هنجـــو ثـــي مبهـــع الْوــبًِ الصـــنعبًِ ،زًٍ عـــي أثْـــو
عقْــع ثــي هعقــع ًزًٍ عنــو أمحــد ثــي ؽنجــع ًاثــي عوــو أثــٌ ىبشــن إمسبعْــع ثــي عجــد
الك ـسّن ثــي هعقــع ًشّــد ثــي ا جــبز الصــنعبًِ ًأثــٌ ؽرّفــخ الصــنعبًِ ً،امســو عجــد اهلل
ثــي حموــد ثــي عجــد الك ـسّن ًلْــع حموــد ثــي عجْــد اهلل ًاألً أصــؼ ،لــب عجــبض الــدًزُ
عــي حيْــَ ثــي هعــني 0مــبى ّــبرِ ىشــبم ثــي ٌّظ ـ

ًلــد زأّزــو ًمل ّكــي ثــو ثــبض ً،لــب

العغلــِ ()121 /2صقــخ ً،لــب عجــد اهلل ثــي أمحــد ثــي ؽنجــع العلــع ًهعسفــخ السعــب (/2
)563لـــب أثـــِ عقْـــع ثـــي هعقـــع أثـــٌ إثـــساىْن مـــبى ععـــسا ّعـــي إثـــساىْن ال ٌّصـــع إلْـــو
فبلوــذ علــَ ثبثــو ث ـبلْوي ٌّهــب أً ّــٌهني ؽزــَ ًصــلذ إلْــو فؾــدصي حبـدّضني ًمــبى عنــده
أؽبدّــش عــي عــبثس فلــن ألــدز أى أمسعيــب هــي ععــسه ًمل حيــدصي هبــب إمسبعْــع ثــي عجــد
الك ـسّن ألًــو مــبى ؽْــب فلــن أمسعيــب هــي أؽــد زًٍ لــو أثــٌ داًدً.مل أعــد هــي ًصقــو غــري
اثي هعني إال اثي ؽجبى ًالعغِ.
رــبزّم اثــي هعــني رسمجــخ زلــن(،)492اجلــسػ ًالزعــدّع (،)212 /1العلــع ًهعسفــخ السعــب
(،)563 /2الضقــــبد الثــــي ؽجــــبى (،)6 /6الضقــــبد للعغلــــِ (،)121 /2الكبشــ ـ (/2
.)129
ًاهلل أعلنً ،صلَ اهلل علَ ًجْنب حمود.

