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 السؽْن السمحي اهلل ثعن

ــدهلل ــب ني زة احلوـ ــ ح العـ ــ م ًالصـ ــَ ًالعـ ــس  علـ ــب  أشـ ــلني األًجْـ ــب ًا سظـ ــد ًجْنـ  حموـ

 0ثعد أهب أمجعني، ًصؾجو آلو ًعلَ

ثسًاّــــــخ الــــــدًزُ )رــــــبزّم اثــــــي هعني(جؾــــــش يف اولــــــد األً  هــــــي فقــــــد لوــــــذ ثبل

 مل ّــدزمين أً ّلزــقِ ممــي اثــي هعــني  أً عــسّؽين اإلهــبم  ًصقيــن الــرّي سًاح الــاظــزجسعذ ،ً

ــن  ــٌصقين هب ــسؽين ًمل ّ ــدّش ً    غــريه أؽــد  أً جيّ ــع العلــن ثبحل ــي أى ــدّع ه ــسػ ًالزع ممــي -اجل

ــو  ــبى يف      -ًلفــذ علْ ــي ؽج ــبثِ ؽــبيف حموــد ث ــق السعــب  م ــي عــس  ثبلزعــبىع يف رٌصْ إال ه

 مبلزبيل0 العغلِ يف ربزّم الضقبد ًىؤال  السًاح ىن أمحد ثي عجداهلل بد أًمزبثو الضق

 عجـــد عنـــو زًٍ القسظـــِ معـــت ثـــي ًحموـــد أثْـــوعـــي  زًٍ ا ـــدًِ ًزداى ثـــي خبلـــد*

ــي اهلل ــو ،ً ًىــت ث ــب  عن ــي هعــني  حيْــَل ــد0خ(231/ 3)يف ربزخيــو ث ــي بل  هكــِ ًزداى ث

 غريه. ًصقوًمل أعد هي .ثبض ثو لْط

 اثــــي رـــبزّم ،(356/ 3) ًالزعــــدّع اجلـــسػ ،(277/ 3) الكـــجري  الزــــبزّم0 اًظـــس رسمجزـــو يف  

 (549)رسمجخ زلن هعني

ــي عوــسً* ــي هعــلن ث ــي عوــبزح ث ــِ أمْوــخ ث ــدعِ اللْض ــع ا ــدًِ اجلن ــي عوــس ًلْ  هعــلن ث

ــٌ ــي ًى ــخ ث ــو زًٍ،األصــ س أمْو ــسٍ عن ــٌه الصى ــسً ًأخ ــي عو ــي هعــلن ث ــبزح ث ــسًٍ، عو ّ 



ــي ــي ًظــعْد ا عــْت ثــي ظــعْد ع ــ   أثــَ ث ــ    ى ــي ًحموــدًهبل ــي عوــسً ث  علقوــخ ث

 (269/ 5)يف الضقــبد  ؽجــبى ، ًاثــي(781)رسمجــخ زلــن ًصقــو حيــِ ثــي هعــني يف ربزخيــو     ،

ــو هعـــلن ًأصـــؾبة  ،  ــعْد عـــي زًٍ، العـــني األزثعـــخًخـــسط لـ  أم عـــي ا عـــْت ثـــي ظـ

 شــعسه هــي ّبخــر فــ  احلغــخ ذُ ىــ   أىــع فــئذا ّرحبــو ذثــؼ لــو مــبى هــي ؽــدّش ظــلوخ

 .ًمل أعد هي ًصقو غري اثي هعني ًاثي ؽجبى. أظفبزه هي ًال

 هعـــني  اثـــي ،رـــبزّم (251/ 3) الج ـــدادُ للجطْـــت  ًا فـــ   0ا زفـــق  اًظـــس رسمجزـــو يف 

 يف زًاّـــخ لـــو هـــي هعسفـــخ يف ، الكبشـــ (142/ 11) الكوـــب  هتـــرّت(781)زلـــن رسمجـــخ

 .(88/ 1) العزخ الكزت

ــي عضوــبى* ــي إظــؾب  ث ــدًِ العــبهسُ القسشــِ خسشــخ ث ــو األزثعــخ  ، ا   عــي زًٍخــسط ل

ــي لجْصــخ ــت ث ــبزّم  احلــدّش ثكــس أثــِ إىل اجلــدح عــب د ؽــدّش ذؤّ  لــب  الججــبزُ يف الز

 ًلـــب ، (292/ 7)الضقـــبد يف ؽجـــبى ثـــي ذمـــسه الصىـــسُ ًعنـــو، هسظـــع(121/ 6) الكـــجري

ــي الـــدًزُ ــيا عـ ــني ثـ ــخ هعـ ــن رسمجـ ــخ 0(882)زلـ ــب ، صقـ ــيا ًلـ ــد ثـ ــر عجـ ــ0ٌالـ ــسً  ىـ  هعـ

ــو اال النعــــت ــري أًــ ــيٌز غــ ــخ هشــ ــب ، ثبلسًاّــ ــبزُ ًلــ ــٌ الججــ ــي ىــ  الــــي أزًٍ أخــــذ ثــ

ًمل أعـــد هـــي ًصقـــو غـــري اثـــي هعـــني .علْيـــب فـــدعب األزض يف شّـــد ثـــي ظـــعْد خبصــوذ 

 ًاثي ؽجبى.



 اجلـــسػ،(882)زلـــن رسمجـــخ هعـــني اثـــي رـــبزّم(121/ 6) الكـــجري الزـــبزّم يف0اًظـــس رسمجزـــو 

 .(97/ 7) الزيرّت ،هترّت(292/ 7) ؽجبى الثي الضقبد،(244/ 6) ًالزعدّع

 ثــي أظــْد ًعنــو عجــبض ًاثــي أثْــو عــي زًٍ، الكــٌيف األشــعسُ هٌظــَ أثــِ ثــي هٌظــَ*

ــِ ــع أظــْد أث ــي ًهقبر ــِ ثشــري ث ــسه، العغل ــي ذم ــبى ث ــبد يف ؽج ــو الضق ــو (423/ 5)ل  ؽدّض

ــٌ ًذمــسه ،النــٌػ عــي الصعــس يف أثْــو عــي  ملضــٌم أم أهــو0 ًلــب  ربزخيــو يف األصــجيبًِ ًعــْن أث

 خ فــخ يف ّعــي عضوــبى ثــي اهلل لعجــد هــددا أصــجيبى أثْــو هــ  لــدم عجــبض ثــي الفضــع ثنــذ

ــٌه ظفــس صــن عغــصه يف ثعــين زهــِ ظــبعد ًىــٌ هٌظــَ ًاظزشــيد لــب ، عضوــبى ــبلعلظ أث  ث

ًمل أعــد هــي ًصقــخ غــري اثــي هعــني ًاثــي  ،خــسط لــو ال هــرُ ًاثــي هبعــو، فقزلــو زهــبه الــرُ

 ؽجبى.

 اجلــسػ،(884)زلــن رسمجــخ هعــني اثــي رــبزّم،(187/ 7) الكــجري الزــبزّم0 يف رسمجزــو اًظــس

/ 22)،الزيـــــــرّت هتـــــــرّت(423/ 5) ؽجـــــــبى الثـــــــي الضقـــــــبد،(248/ 8) ًالزعـــــــدّع

 .(328/ 1) العزخ الكزت يف زًاّخ لو هي هعسفخ يف الكبش ،(331

ــي ظــعْد* ــز  ظــعْد ث ــٌ ليبال ــي زًٍ، الكــٌيف الصــجبػ أث ــي ظــعْد ع ــري ث  األًصــبزُ عو

ــخ ــٌىل ًعكسه ــي ه ــبض ث ــِ عج ــدُ الشــعضب  ًأث ــو، الكن ــٌ ًعن ــ  أظــبهخ أث ــي   ًًمْ ــب  اث ،ل

ــني  ــد (338/ 3)هعـ ــٌ زًٍ لـ ــبهخ أثـ ــي أظـ ــْم عـ ــٌفَ شـ ــب  مـ ــو ّقـ ــعْد لـ ــي ظـ ــعْد ثـ  ظـ



 اثــي ذمــسه.مسعــذ هــب لــب  أظــبهخ أثــَ غــري عنــو زًٍ هــي لــو للــذلــب  الــدًز0ُ  الــضعليب

ــبى ــبد يف ؽج ــو(364/ 6) الضق ــد ل ــخ    النعــب ِ عن ــٌم ًاللْل ــع الْ ًمل .ًاؽــد ؽــدّشيف عو

 ًًقـــع الـــرىيب يف ا ْـــصاى و،أعـــد هـــي ركلـــن فْـــو غـــري اثـــي هعـــني إال اثـــي ؽجـــبى يف صقبرـــ 

ــٌالفزؼ األشدُ هزـــبخس (242/ 1) االعزـــدا  ــعفو ًأثـ ــب  ،أى االشدُ ضـ ــري الـــرىيب يف لـ  ظـ

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

 ًظـــجعني أزثــ   ظـــنخ شــٌا   يف هـــبد.ًصقيــن  لـــد غــريه  ّكـــٌى لــد  ثـــع.دلْــع  ثـــ  مجبعــخ 

 هئخ. ًص س

 رسمجـــــــخ هعـــــــني اثـــــــي رـــــــبزّم، (475/ 3) الكـــــــجري الزـــــــبزّم0 يف رسمجزـــــــو اًظـــــــس

ــن ــسػ،(2633)زلـــ ــدّع اجلـــ ــبد(15/ 4) ًالزعـــ ــي الضقـــ ــبى الثـــ ــصاى ،(364/ 6) ؽجـــ  هْـــ

 .(95/ 24) الزيرّت هترّت، (242/ 1) االعزدا 

 أثْـــو عـــي زًٍ، الصـــنعبًِ الْوـــبًِ مبهـــع ثـــي هنجـــو ثـــي هعقـــع ثـــي عقْـــع ثـــي إثـــساىْن*

ــع ــي عقْ ــع ث ــو زًًٍ هعق ــي أمحــد عن ــع ث ــياً ؽنج ــو ث ــٌ عو ــع ىبشــن أث ــي إمسبعْ ــد ث  عج

ــي الكــسّن ــع ث ــد هعق ــي ًشّ ــبز  ث ــٌ الصــنعبًِ ا ج ــخ ًأث ــد ًامســو، الصــنعبًِ ؽرّف  اهلل عج

 الــدًزُ عجــبض لــب ، أصــؼ ًاألً  اهلل عجْــد ثــي حموــد ًلْــع الكــسّن عجــد ثــي حموــد ثــي

ــَ عــي ــي حيْ ــني ث ــبى0 هع ــبرِ م ــي ىشــبم ّ ــد ٌّظــ  ث ــو ًل ــو ّكــي ًمل زأّز ــبض ث ــب ، ث  ًل



ــب ، صقــخ(121/ 2) العغلــِ ــي اهلل عجــد ًل ــي أمحــد ث ــع ث ــع ؽنج ــخ العل / 2) السعــب  ًهعسف

 إلْـــو ٌّصـــع ال إثـــساىْن ّعـــي ععـــسا مـــبى إثـــساىْن أثـــٌ هعقـــع ثـــي عقْـــع أثـــِ لـــب (563

 عنــده ًمــبى حبــدّضني فؾــدصي إلْــو ًصــلذ ؽزــَ ّــٌهني أً ٌّهــب ثــبلْوي ثبثــو علــَ فبلوــذ

ــش ــن عــبثس عــي أؽبدّ ــدز فل ــب أى أل ــع هبــب حيــدصي ًمل ععــسه هــي أمسعي ــي إمسبعْ ــد ث  عج

ــو الكــسّن ــبى ألً ــب م ــن ؽْ ــب فل ــي أمسعي ــو زًٍ أؽــد ه ــٌ ل ــو غــري  أعــد .ًمل داًد أث ــي ًصق ه

 اثي هعني إال اثي ؽجبى ًالعغِ.

ــبزّم  ــي ر ــني اث ــن رسمجــخ هع ــسػ،(492)زل ــع،(212/ 1) ًالزعــدّع اجل ــخ العل  السعــب  ًهعسف

ــبد،(563/ 2) ــي الضقــ ــبى الثــ ــبد،(6/ 6) ؽجــ ــِ الضقــ ــ ،(121/ 2) للعغلــ / 2)الكبشــ

129). 

 ًاهلل أعلن، ًصلَ اهلل علَ ًجْنب حمود.


