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ٌش١ـ إٌَبث١ٓ فٟ ِظو األٍزبمرمل٠ُ اٌىزبة   

 اٌشو٠ف طجؾٟ دمحم ػٍٟ ػ١ل
 هئ١ٌ ٌغٕخ رؾم١ك األَٔبة ثٕمبثخ األشواف ثبٌمب٘وح

 
 ٌّبما ٔزؼٍُ إٌَت ٚٔؾوص ػ١ٍٗ ٚٔضجزٗ ؟ 

ِّب ٠زورت ػٍٝ ػٍُ إٌَت ٚرؼٍّٗ ِٓ األؽىبَ اٌشوػ١خ ٚاٌّؼبٌُ اٌل١ٕ٠خ:       

ٌؾغت ٌجؼؼُٙ.ــ وٛٔٗ ِٓ ػوٚه٠بد أؽىبَ اٌّٛاه٠ش ِٚٓ ا 1  

ــ األ١ٌٚبء فٟ إٌىبػ. 2  

ــ ٚأؽىبَ اٌؼبلٍخ فٟ اٌل٠بد. 3  

ــ ٚاػزجبه اٌىفبءح. 4  

ــ ٚإٌَت ١ٌٌ ثّنَِٛ فٟ اٌشوع ِؼّٛي ثٗ ػٕل مٚٞ اٌؼـمٛي ٚاٌّوٚءاد وّب عوٜ ػ١ٍٗ 5  

اٌٍَف ٚاألف١به, ٚ٘ٛ ٔبفغ فٟ اٌل١ٔب ٚا٢فوح ٚطٍخ ٌٍوؽُ. ٚاما ػٍُ اٌشقض َٔجٗ ِزظً        

ثؤً٘ اٌفؼً اٍزؾ١ب أْ ٠لَٔٗ ثبٌّقبٌفخ ألْ طالػ اٌنه٠خ ٔبفغ فٟ اٌل١ٔب ٚا٢فوح ٠ٍٚزؾك        

اٌفوع ثبألطً وّب فٟ آ٠خ " أٌؾمٕب ثُٙ مه٠برُٙ ".       

ٚفٟ ؽل٠ش اما ِبد اثٓ آكَ أمطغ ػٍّٗ اال ِٓ صالس اٌٝ أْ لبي: أٚ ٌٚل طبٌؼ ٠لػٛ ٌٗ.        

ً طبؽجٙب اٌغٕخ اال ثبإل٠ّبْ ٚاٌؼًّ اٌظبٌؼ اٌّمجٛي ٚاعزٕبة ــ ٚاألَٔبة اْ طفذ الرلف 6  

اٌومائً ٚاإلٔزٙبء ػّب ٔٙٝ هللا ػٕٗ. فّٓ أثطؤ ثٗ ػٍّٗ ٌُ ٠َوع ثٗ َٔجٗ,  ٚل١ً شؼواً:        

ٌؼّــون ِب اإلَٔــبْ اال ثل٠ٕـــٗ       فال رزون اٌل٠ٓ ارىبالً ػٍٝ إٌَت                   

ل هفغ اإلٍالَ ٍٍّبْ فبهٍٟ       ٚلل ٚػغ اٌىفـو ا١ٌَٕت أثب ٌٙت فم                  

ــ ٚإٌبً ِظللْٛ فٟ أَٔبثُٙ اال اْ وبْ اٌطبػـٓ ػبهفبً ثبألَٔبة اٌّزفك ف١ٙب ٚاٌّقزٍف,  7  

لبئّبً ػٍٝ أطٌٛٗ ف١ٍؤد ثؾغخ رلي ػٍٝ ؽؼٕٗ, أِب ِغوك اٌظٓ أٚ اٌغًٙ أٚ اٌؾَل فٙٛ ِٓ        

٘نا اٌٛلذ ثبٌناد وضو اٌطبػْٕٛ فٟ األَٔبة, ؽٍُّٙ اٌٝ مٌه اٌؾَل ٚاٌزفبفواٌىجبئو. ٚفٟ        

ٚاٌغًٙ ِٚؾبٌٚخ ؽوِبْ فو٠ك كْٚ ا٢فو ِّب لل فٍفٗ اٌَبثمْٛ ٚأٚلفٗ, ٚوً مٌه ِؼلٚك        

ِٓ اٌىجبئو. ٚفٟ ِملِخ اثٓ فٍلْٚ: إٌبً ِظللْٛ فٟ أَٔبثُٙ...      لبي اثٓ األص١و: وً        

ػٍُ ثؤَٔبثُٙ ٚأ٠بُِٙ ِٓ غ١وُ٘.لَٛ أ       

أفوط اٌش١قبْ ٚأثٛ كاإٚك ػٓ ٍؼل ثٓ أثٟ ٚلبص هػٟ هللا ػٕٗ أْ إٌجٟ طٍٟ هللا ػ١ٍٗ         

ٍٍُٚ لبي:       

" ِٓ اكػٝ اٌٝ غ١و أث١ٗ ٚ٘ٛ ٠ؼٍُ أٔٗ غ١و أث١ٗ, فبٌغٕخ ػ١ٍٗ ؽواَ ".                   

َجبً ال٠ؼوف وفو ثبهلل ".ٚهٜٚ اٌطجوأٟ فٟ األٍٚؾ: " ِٓ اكػٝ ٔ       

 

ٚثبؽالػٟ ػٍٝ ٘نا اٌؼًّ اٌّزٛاػغ ثؤٍٍٛثٗ ِٕٚٙغٗ اٌغل٠ل, أهٜ أْ طبؽجٗ ِٓ       

اٌّغب٘ل٠ٓ اٌظبثو٠ٓ اٌن٠ٓ ثّٕٙغُٙ ٚطللُٙ ٠ؼل ِٓ إٌَبثخ اٌضمبد, ٔمً اٌَّزف١ل أٚ اٌّطٍغ 

ْٚ اػزّبك ػٍٝ ػٍٝ ػٍُ األَٔبة ٔمٍخ عل٠لح ف١ٙب أغبى ٚا٠غبى, ؽ١ش عؼً ِبكرٗ ٌٍَٕت ك

األٌمبة أٚ اٌىٕٝ اال ِب ٔله, وّب ثؼل ػٓ اٌزىٍف ثبػبفخ رواعُ أٚ إٍبك اٌّبكح اٌٝ ِظله٘ب ؽزٝ 

ال٠فظً اٌمبهة ٚاٌَّزف١ل ثٙنا اٌؾشٛ ِٓ ِزبثؼخ ٍالًٍ إٌَت ألْ ٘نا وبْ ٠ؾزبط اٌٝ ٚلذ 

لٛي فالْ ٠ٚوٜ ػالْ ١ٌٌ ثبٌم١ًٍ ٚهثّب ٠ٕمؼٟ اٌؼّو ٠ٚفٕٝ ٌّضً ٘نٖ األػّبي فٟ أْ ٠مٛي ٘نا 

ى٠بكح ونا أٚ ٌُ ٠نوو ونا, ٠ٚؼغ اٌمبهة فٟ ثؾو ال شطآْ ٌٗ. ٌنا عبءد ِبكرٗ فٟ ارغبٖ ٚاؽل ال 

ارغب١٘ٓ ٚال أوضو, ٚلل اٍزقلَ فٟ اصجبرٙب ثؤبِغبً هثّب ٘ٛ ثبٌفؼً أَٔت اٌجواِظ إلِىب١ٔبرٗ ِٓ 

ٙل اٌّشىٛه فال رّبِبً ِٓ أْ اػبفخ أٚ رؼل٠ً أٚ ؽنف ث١َو ٌٍٚٙٛخ ٚافزياي ٌٍٛلذ. ٚ٘نا اٌغ
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٠غزٙل فبْ وبْ لل أفن ِّٓ ِّٚب رٛفو ٌل٠ٗ ِٓ ِقوعبد األَٔبة ٚونٌه ٌُ ٠زٍٛغ فٟ اٌزشزذ 

ث١ٓ ٘نٖ اٌّقوعبد ألْ وً أَبْ ال ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِضً غ١وٖ أٚ ِب أصجزٗ ِزفك ثىبٍِٗ ِغ 

غزّؼخ ثن٠ً وزبثٗ, ِقوعبد غ١وٖ. فمل أفن ِٓ ِواعغ ِؾلٚكح ٚلل ٍغً ِظبكهٖ وّب أٍٍفذ ِ

ٚثبٌزبٌٟ ِب أصجزٗ َِزٕلاً اٌٝ ِٓ أفن ػُٕٙ ِٚب ٚعلٖ فٟ وزت اٌزبه٠ـ ٚٚصبئمٗ فبْ ٍالِخ ِب 

أفنٖ ِزٛلفخ ػٍٝ أِبٔخ اٌّؤفٛم ػُٕٙ. ٚوبْ ٌٟ ِفبّ٘خ ٚرجبكي ثؼغ اٌزٛعٙبد ف١ّب ث١ٕٕب ؽٛي 

ؽبلزٗ اال إٔٔب هأ٠ٕب  ٘نا اٌؼًّ ٚمٌه ثشؤْ اٌفٙبهً اٌٛاعت أْ رؼمت ٘نا اٌؼوع ٚاْ وبٔذ فٛق

ػوػبً ث١َطبً ٍٙالً ارفمٕب ػ١ٍٗ إلصجبرٗ ٚاٌؼًّ ثٗ ؽزٝ ٠ظٙو اٌؼًّ فٟ أوًّ طٛهح. ٚلل أزٙظ 

ً هثّب لل ٍجمٗ ػلك ِؾلٚك ِٓ َٔبثخ ٘نا اٌؼظو, ُِٕٙ ِٓ ٘ٛ فٟ اٌؾ١بح  فٟ ػٍّٗ ٘نا ِٕٙغب

 ُِٕٚٙ ِٓ هؽّٗ هللا. 

اٌَبِوائٟ فٟ ٍِٛٛػزٗ ثبصجبد األطٛي صُ أٌؾك  فٍمل اؽٍؼذ ػٍٝ ِب أفوعٗ اثوا١ُ٘ اٌش١ـ     

ثٙب اٌفوٚع ثطو٠مخ اٌزول١ُ ٌىً رفظ١ٍخ أشبه ا١ٌٙب ِٓ األطً صُ ػوع رفوػٙب فىبْ ػّالً ٍٙالً 

ً ١َِٚواً, أوضو هللا ِٓ أِضبٌُٙ آ١ِٓ. اال أْ ِب أرٝ ثٗ طبؽت ٘نا اٌؼًّ ٚ٘ٛ اٌشو٠ف  أ٠ؼب

 ً , ٚهثّب أْ ِب٠لٚه فٟ فٍلٖ رغبٖ ٘نا اٌؼًّ ٘ٛ أوضو إٌَبثخ األٍزبم ػٍٟ فٛكٖ وبْ أوضو ٚػٛؽب

ِّب أصجزٗ ألْ اٌّقيْٚ فٟ اٌناووح غبٌجبً ِب رؼغي ػٕٗ اٌّقوعبد فٟ اصجبرٗ ألْ ا٢الد ٚاألعٙيح 

ٚاْ وبٔذ ؽؼو٠خ رًَٙ ٚرجَؾ اٌّؼمل ِٓ األِٛه اال أٔٙب ال رَزط١غ أْ رزوعُ ِب ٠لٚه فٟ م٘ٓ 

مٍٖٛ اٌٝ اٌمبهة ثزّبِٙب ٚوّبٌٙب وّب ٠زظٛه٘ب إٌَبثخ أٚ أطؾبة األػّبي ِٚب ٠ؾجْٛ أْ ٠ٕ

اٌّئهؿ ٌألَٔبة ألْ األَٔبة ػٍُ ػقُ ٚطؼت ١ٌٌٚ ثبٌجَبؽخ اٌزٟ ٠زق١ٍٙب ا٢فوْٚ, ٚ٘ٛ 

أ٠ؼبً َِئ١ٌٛخ, َِٚئ١ٌٛزٗ رجلأ ِٓ ٚالغ اٌؼ١ّو اٌؾٟ ٚاٌّظبكلخ ٚاٌوغجخ األو١لح ٌلٜ اٌّئهؿ 

اػطواهٖ اٌٝ األٍفبه ٌغّغ رٍه اٌّبكح ٚرور١جٙب ِٚب لل أٚ إٌَبثخ ثّب ٠زؼوع ٌٗ ِٓ أ٘ٛاي ٚ

ً ِٓ عًٙ اٌغٙالء ٚشّبرخ  ٠ظبكفٗ ِٓ ِؼٛلبد ال ِغبي ٕ٘ب ٌنوو٘ب ِٚب لل ٠زؼوع ٌٗ أ٠ؼب

األػلاء ٚؽمل اٌؾبلل٠ٓ ... اٌـ, هغُ ِب ٠زىٍفٗ ِٓ ِبكح ِٚظوٚفبد إلهرفبع أٍؼبه ٘نٖ اٌّظبكه 

 عّغ ِبكرٗ. ٚاٌٛلذ اٌَّزٕيف فٟ اػلاك ٘نا اٌؼًّ ٚ

ٌٚمل افزبه أْ ٠َغً ٌٍَّزف١ل ثبفزظبه ِبكرٗ ٚأْ ٠ًَٙ اٌٛطٛي اٌٝ اٍزىّبي اٌَالًٍ      

ثبإلٌؾبق ِٓ فالي اٍزقلاَ اٌزول١ُ ٌٍّبكح ٚاٌظفؾبد فٟ وً طفؾخ ؽ١ش أْ َِبؽخ اٌظفؾخ 

ً ٌؼغؾ األٍّبء ٚعؼٍٙب فٟ ِوثؼبد َِٚزط١الد ٌؼلَ افزالؽٙب  ِؾلٚكح ِّب اػطوٖ أ٠ؼب

ٍٙب ثؤؽجبي فٟ طٛهح فطٛؽ ِٕٚؾ١ٕبد رؾل ٚرمًٍ ِٓ األفطبء اٌزٟ ٔغل٘ب فٟ ِقوعبد ٚأٚط

 ا٢فو٠ٓ. 

٘نا ٚأٍؤي هللا أْ ٠ٛفمٗ ٠ٚؼ١ٕٗ ػٍٝ اٌؼمجبد ٚاٌّؼٛلبد اٌزٟ رظبكف اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٘نا      

اٌّغبي ثؾك ِّٓ ٠َّْٛ إٌَبثخ ) اٌّئهف١ٓ ٌٍَٕت ( ٠َٚزؾمْٛ أؼّبُِٙ ٌظف اٌؼٍّبء 

أطجؼ ٠ؼل ٚاؽلاً ِٓ اٌّزقظظ١ٓ اٌّزفوغ١ٓ ٚإٌّمطؼ١ٓ ٌٙنا اٌؼًّ ٌؼٍٕب ٔشغؼٗ ثّب ثبٌَٕت ٚ

أفوط َٚٔبػلٖ ثبإلرظبي ثٗ ٌىً اٌّالؽظبد اٌزٟ ٠ؾت اٌؼب١ٍِٓ ثٙنا اٌّغبي ِٓ اٌّئهف١ٓ 

ٚإٌَبثخ اٌٛاػ١ٓ ٚاٌّشٙٛك ٌُٙ ِٚٓ أطؾبة األػّبي اٌّؼوٚػخ أٞ أً٘ إٌَت أْ ٠ّلٚٔٗ ثّب 

ؼًّ ٠ٚغٍّٗ ٠ٚىٍّٗ ف١ّب لل ٠ىْٛ لل رووٗ ثغ١و ػّل ألْ ِبٚطٍٗ ِٓ اٌّظبكه لل ٠زُّ ٘نا اٌ

ِٚٓ أطؾبة إٌَت لل ٍغٍٗ كْٚ اعزٙبك أٚ افزواء أٚ ى٠بكح أٚ رؼّل ؽنف ثال ؽـك, فبْ 

ِشبهوبد ٘ئالء ٍٛف رظمً ٘نا اٌؼًّ ٚرغؼٍٗ فٟ ػلاك األػّبي اٌفو٠لح فٟ ٘نا اٌّغبي. ٚهللا 

 ِٓ شغؼٗ ٍٚبػلٖ ػٍٝ ارّبَ ِب للَ ٚأػبف.  أٍؤي أْ ٠ٛفك ا٠بٖ ٚوً 
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 مقدمة
 

نسينا أو أخطأنا  إنال تؤاخذنا  ربنا  

   

كتابيا قرأت العديد من كتب األنساب والمخطوطات القديمة والمشجرات والوثائق التي بذل        
 مجيودات عظيمة لجمع المعمومات وتوثيقيا وتدقيقيا وتدوينيا.

 
ووجدت لدي الرغبة بالمساىمة بقدر إستطاعتي في تجميع وتدوين أنساب وتاريخ        

 واحد. كتابومشجرات أىل البيت من ذرية اإلمامين الحسن والحسين رضي هللا عنيما في 
 

تاب ليس من تأليفي وال ذكرت فيو رأيًا خاصًا لي في وأود أن أنوه ىنا بأن ىذا الك       
األحداث وال في األشخاص, وكل ما قمت بو ىو تجميع المعمومات من مصادر قديمة وحديثة 
ومخطوطات ومشجرات ومن ثم مراجعتيا وتنسيقيا وتشجيرىا بصورة مبسطة قابمة لمتعديل 

 ة في المعمومات.  واإلضافة والحذف بيدف الوصول إلى أقصى مايمكن من الدق
 

وأتوجو إلى السادة ذرية أىل البيت والسادة الميتمين باألنساب بموافاتي بمالحظاتيم أو        
معموماتيم لمتعديل أو الحذف أو اإلضافة بالبيانات الموثقة. كما أتقدم بالشكر لكل من تفضل 

ي دمحم عمي عيد يرحمو بالمساعدة بالرأي أو بالمعمومات الموثقة, وأخص بالشكر الشريف صبح
رشاداتو جزاه  هللا عمى توجيياتو التي ذكر بعضيا في تقديمو ليذا العمل وقد عممت بنصحو وا 
هللا كل خير. وأشكر كل من وافاني أو سيوافيني مستقباًل إن شاء هللا بالرأي أو بالمعمومات أو 

 بالمشورة التي تساىم في توثيق وتدقيق وتحقيق وتطوير ىذا الكتاب.
 

 عنواني البريدي ىو :
 

 المممكة العربية السعودية   02412جدة  0303عمي بن إبراىيم فوده ـ ص ب: 
 

ali@foudah.com     : بريدي اإللكتروني ىو 
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 أنساب الحسن والحسٌن فً المبسطالمشجر 
 

 

 ". وعصبتهماٌهم، إال إبنً فاطمة، أنا أبوهما بنً أنثى عصبتهم ألب لكل: " ملسو هيلع هللا ىلص لال
 

 :رضً هللا عنها الزهراءفاطمة  السٌدة اإلمام علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه من أبناء
 

: الحسن أبا دمحم، والحسٌن أبا عبد هللا، وجههاإلمام علً بن أبً طالب كرم هللا  أعمب     
كلثوم. وأمهم السٌدة فاطمة الزهراء بنت  وأم وزٌنب،والمحسن، ولد مات المحسن صؽٌراً، 

، وأمها أم المإمنٌن السٌدة ةدٌجة بنت ةوٌلد. لال اإلمام علً بن أبً سٌدنا دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إبنً ماسمٌتموه؟  أرونًهللا وجهه: لما ولد الحسن سمٌته حرباً فجاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال:  كرمطالب 

فجاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: أرونً  حرباً،باً، لال: ال، بل هو حسن، فلما ولد الحسٌن سمٌته للنا: حر
: بل هو حسٌن، فلما ولد الثالث سمٌته حرباً، لال: بل هو لالإبنً ماسمٌتموه؟ للنا حرباً، 

 بولد هارون، شبر وشبٌر ومشبر. سمٌتهمنً إمحسن، ثم لال: 
 

 اإلمام على بن أبً طالباإلمام الحسن بن  عمب
 

الحسٌن  بنأبو الحسن علً بن دمحم العمري النسابة: حدثنً أبو علً عمر بن علً  لال       
أبً طالب الملمب  بنبن عبد هللا بن دمحم الصوفً بن ٌحٌى بن عبد هللا بن دمحم بن عمر بن علً 

وعمره ثمان  وةمسٌن بالموضح أن الحسن بن علً ولد لثبلث من الهجرة وتوفً سنة إثنتٌن
بن الحسن بن إسماعٌل  الحسنوأربعون سنة. ولال الشرٌؾ النسابة أبو جعفر دمحم بن علً بن 

بإبن معٌة صاحب المبسوط:  ؾوالمعربن إبراهٌم بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب 
تسع ومات بالمدٌنة سنة  ٌوماً،ولد الحسن بن علً بالمدٌنة لبل ولعة بدر بتسعة عشر 

الحسن بن علً فً شهر  مولدن أوأربعٌن من الهجرة. وذكر أبو الؽنابم الحسن البصري: 
ً وأربعٌن سنة.  ذانرمضان سنة ثبلث من الهجرة ولبض سنة ةمسٌن، وكان عمره إذ  سبعا

سنة ثبلث من الهجرة،  رمضانالحسن لٌلة النصؾ من  ولدوروى الشٌخ المفٌد رحمه هللا لال: 
من مولده فً ةرلة من حرٌر الجنة كان جبرٌل  السابعإلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم  وجاءت به فاطمة

مرٌضاً  ًملسو هيلع هللا ىلص فسماه حسناً وعك عنه كبشاً. وسمً السم فبم هللاعلٌه السبلم نزل بها إلى رسول 
ً أربعٌن  ون سنة، ومضى لسبٌله فً صفر سنة ةمسٌن من الهجرة وله ٌومبذ ثمان وأربع ٌوما
 بعض ووصٌه الحسٌن ؼسله وتكفٌنه ودفنه بالبمٌع. وروى عن جده رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أةوهوتولى 

على عاتمه، وكان ٌشبه جده فً  وٌحملهماحادٌث. وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌحبه وأةاه حباً شدٌداً األ
. ولد صح عن رسول هللا صلى هللا علٌه ةمشهوروكان جواداً وله فً ذلن أةبار  ،نصفه األعلى

بٌن فبتٌن عظٌمتٌن من المسلمٌن. وهو أحد  بهوسلم أنه لال: إبنً هذا سٌد وٌصلح هللا 
وطهرهم تطهٌراً. وكانت مرضعته أم الفضل لبابة  الرجسأصحاب الكساء الذٌن أذهب هللا عنهم 

وٌع بعد وفاة أبٌه بٌومٌن. ووجه العباس بن عبد المطلب. وب إمرأةبنت الحارث الهبللٌة، وهً 
ثم ةرج إلى معاوٌة فً نٌؾ وأربعٌن ألفاً، وسٌر على ممدمته لٌس  والجبلعماله إلى السواد 

فً عشرة آالؾ وأةذ على الفرات ٌرٌد الشام، وسار الحسن حتى أتى ساباط  عبادةبن سعد بن 
ً وأحس فً أصحابه فشبلً وؼدراً فمام ف فؤلامالمدابن  ً فمال: تسالمون من بها أٌاما ٌهم ةطٌبا
 علىفمطعوا علٌه كبلمه وانتهبوا رحله حتى أةذوا رداءه من  ،وتحاربون من حاربت؟ سالمت
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طعنه  سابطعاتمه، فمال: ال حول واللوة إال باهلل، ثم دعا بفرسه فركب حتى إذا كان فً مظلم 
فصاح  علٌه،أن تؤتً  رجل من بنً أسد ٌمال له سنان بن الجراح بمعول فجرحه جراحاً كادت

ً علٌه وابتدر الناس إلى األسدي فمتلوه، فؤفاق  من ؼشٌته  الحسنالحسن صٌحة وةر مؽشٌا
وةاؾ أن ٌسلمه  جراحهولد نزؾ وضعؾ فعصبوا جراحه وألبلوا به إلى المدابن فؤلام ٌداوي 

شروطاً وشرط علٌه  معاوٌةأصحابه إلى معاوٌة لما رأى من فشلهم وللة نصرتهم، فؤرسل إلى 
فإن حدث به حدث فللحسٌن.  بعدهمر، منها: أن له والٌة األمر ألإن هو أجابه إلٌها سلم إلٌه ا

ةمسٌن ألؾ ألؾ. ومنها: أن  سنةومنها: أن له ةراج دار الحرب من أرض فارس وله فً كل 
روى : أن ال ٌذكر علٌاً إال بةٌر. وٌومنهاال ٌهٌج أحداً من أصحاب علً، وال ٌعرض لهم بسوء. 

ً شرط فٌه للحسن  ً فةتم  شروطاً،أن معاوٌة كتب كتابا ً ٌشترط فٌه شروطا وكتب الحسن كتابا
معاوٌة وجد شروطه له أكثر مما اشترطها لنفسه، فطالبه  كتابعلٌه معاوٌة، فلما رأى الحسن 

فلٌس لن ؼٌره، ثم لم ٌؾ بشا من الشروط. ومضى الحسن  اشترطتهبذلن فمال: لد رضٌت بما 
فً رواٌة شٌخ الشرؾ العبٌدلً، ستة عشر ولداً منهم ةمس  الحسناً. وولد أبو دمحم مسموم

: زٌد والحسن المثنى والحسٌن األثرم وطلحة وإسماعٌل وعبد هللا همبنات وأحد عشر ذكراً، 
وأبو بكر وعمر. ولال الموضح النسابة: عبد هللا هو أبو بكر.  الرحمنوحمزة وٌعموب وعبد 

صحٌحة، وأما البنات فهن: رملة، وأم الحسن ةرجت إلى عبد هللا إبن  زٌادةً وزاد الماسم، وه
وأم سلمة ةرجت إلى عمر بن علً زٌن العابدٌن بن الحسٌن، وأم عبد هللا  وفاطمة،الزبٌر، 
علً زٌن العابدٌن بن الحسٌن وولدت له الحسن والحسٌن ودمحم البالر وعبد هللا،  إلىةرجت 

ت إلى عمر بن المنذر بن الزبٌر العوام فهن فً رواٌته ست بنات، الموضح رلٌة وةرج وزاد
 عشرأوالده فً رواٌته سبعة عشر. ولال أبو نصر البةاري: أولد الحسن بن علً ثبلثة  وجملة

إال  وعمر،ذكراً وست بنات. وأعمب من ولد الحسن أربعة: زٌد والحسن المثنى والحسٌن األثرم 
أمه أم بشر  زٌد،سرٌعاً وبمً عمب الحسن من رجلٌن الؼٌر:  أن الحسٌن األثرم وعمر إنمرضا

المثنى، أمه  والحسنفاطمة بنت أبً مسعود بن عمبة بن عمرو بن ثعلبة الةزرجً األنصاري، 
 ممصدان:  علًذكر عمب اإلمام الحسن بن اإلمام  ًةولة بنت منظور الفزارٌة. وف

 

 : عمب زٌد بن اإلمام الحسناالول الممصد
 

: أبا الحسن. وكان ٌتولى صدلات النسابةزٌد ٌكنى أبا الحسٌن، ولال الموضح  وكان      
وبعد لتل عمه الحسٌن باٌع  .فلم ٌةرج معه إلى العراق الحسٌنرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وتةلؾ عن عمه 

ٌد بٌد أةته كانت تحت عبد هللا إبن الزبٌر. فلما لتل عبد هللا أةذ ز أةتهعبد هللا بن الزبٌر ألن 
المدٌنة وله فً ذلن مع الحجاج لصة. وكان زٌد بن الحسن جواداً وعاش مابة  إلىورجع بها 

ةمساً وتسعٌن، ولٌل تسعٌن، ومات بٌن مكة والمدٌنة بموضع ٌمال له حاجر. وأم  ولٌلسنة، 
 همنهً: فاطمة بنت أبً مسعود بن عمبة بن عمرو بن ثعلبة الةزرجً األنصاري. والعمب  زٌد

المنصور  جعفركان أمٌر المدٌنة من لبل أبً وفً إبنه: الحسن بن زٌد وحده، وٌكنى أبا دمحم، 
الحسن المثنى،  عمهوعمل له على ؼٌر المدٌنة أٌضاً. وكان مظاهراً لبنً العباس على بنً 

على ما لال إبن  وتوفًوهو أول من لبس السواد من العلوٌٌن وبلػ من السن ثمانٌن سنة، 
لزٌد إال منه، وكان لزٌد  عمببالحجاز سنة ثمان وستٌن ومابة وأدرن زمن الرشٌد، وال  الةداع

منه وماتت بمصر ولها  فولدتإبنة إسمها نفٌسة ةرجت إلى الولٌد بن عبد الملن بن مروان 
شؤنها، ولد لٌل: إنما  وٌعظمونتسمٌها أهل مصر الست نفٌسة  ًالت ًهنان لبر ٌزار وه

هو المول األول. وكان زٌد  واألصحن بن مروان وأنها ماتت حامبلً منه، ةرجت إلى عبد المل
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لمكان إبنته، ووهب له ثبلثٌن ألؾ  وٌكرمهٌفد على الولٌد بن عبد الملن وٌمعده على سرٌره 
نها كانت تحت أنفٌسة بنت الحسن بن زٌد، و بمصردٌنار دفعة واحدة. ولد لٌل ان صاحبة المبر 

عن ثمات النسابٌن. وبذلن ٌكون لزٌد بن  المرويواألول هو الثابت إسحك بن جعفر الصادق، 
 .زٌداإلمام الحسن سبط واحد وهو: الحسن بن 

 

 : عمب الحسن المثنى بن اإلمام الحسنالثانً الممصد
 

الحسن بن اإلمام علً بن أبً طالب، وٌكنى أبا دمحم وأمه ةولة  اإلمامالمثنى بن  الحسن     
بن سٌار بن عمرو بن جابر بن عمٌل بن سمً بن مازن بن فزارة بن  زبانبنت منظور بن 

دمحم بن طلحة بن عبٌد هللا فمتل عنها ٌوم الجمل ولها منه أوالد، فتزوجها  تحتذبٌان، وكانت 
 المدٌنةالحسن بن اإلمام علً بن أبً طالب، فسمع بذلن أبوها منظور بن زبان فدةل  اإلمام

إال دةل تحتها، ثم لال:  لٌسًل هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم ٌبك فً المدٌنة وركز راٌته على باب مسجد رسو
الحسن ذلن سلم إلٌه إبنته، فحملها فً  اإلمامأمثلً ٌؽتال علٌه فً إبنته؟ فمالوا: أل. فلما رأى 

لالت له: ٌا أبة أٌن تذهب إنه الحسن بن أمٌر  بالبمٌعهودج وةرج بها من المدٌنة. فلما صار 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ فمال: إن كان له فٌن حاجة فسٌلحمنا، فلما صاروا فً  هللاٌن علً، وإبن بنت رسول المإمن
 إلىإذا بالحسن والحسٌن وعبد هللا بن جعفر لد لحموا بهم فؤعطاه إٌاها فردها  المدٌنةنةل 

فاطمة  ٌهإلالمدٌنة. وكان الحسن المثنى لد ةطب إلى عمه اإلمام الحسٌن إحدى بناته فؤبرز 
الحسٌن: لد  اإلماموسكٌنة ولال: ٌا إبن أةً إةتر أٌهما شبت. فاستحى الحسن وسكت فمال 

. ولال البةاري: بل إةتار زوجتن فاطمة فإنها أشبه الناس بؤمً فاطمة بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
منٌن علً الحسن ٌتولى صدلات أمٌر المإ بنالحسن فاطمة بنت عمه الحسٌن. وكان الحسن 

بن الحسٌن ثم سلمها له. فلما كان زمن الحجاج  علًبن أبً طالب، ونازعه فٌها زٌن العابدٌن 
فؤبى علٌه فاستشفع عمر بالحجاج، فبٌنما الحسن  فٌهاسؤله عمه عمر بن علً أن ٌشركه 

 دمحم إن عمر بن علً عمن وبمٌة ولد أبٌن فؤشركه معن فً أباٌساٌر الحجاج ذات ٌوم لال: ٌا 
ال أؼٌر ما شرط علً فٌها وال أدةل فٌها من لم ٌدةله، وكان  وهللاصدلات أبٌه. فمال الحسن: 

أن ٌتولى صدلاته ولده من فاطمة دون ؼٌرهم من أوالده. فمال الحجاج:  شرطأمٌر المإمنٌن لد 
. فنكص عنه الحسن حٌن سمع كبلمه وذهب من فوره إلى الشام فمكث بباب عبد معنإذاً أدةله 

بنت مروان وأبوه ثمفً  ًله، فذكر ذلن لٌحٌى إبن أم الحكم وه نشهراً ال ٌإذ مروانملن بن ال
ً له: سؤستؤذن لن علٌه وأرفدن عنده. وكان ٌحٌى لد ةرج من عند عبد الملن فكر  فمال  راجعا

تؤةٌره دون  ٌسعنًفلما رآه عبد الملن لال: ٌا ٌحٌى لم رجعت ولد ةرجت آنفاً؟ فمال: ألمر لم 
علً بالباب له مدة  بنلال: وما هو؟ لال: هذا الحسن بن الحسن  ،أةبر به أمٌر المإمنٌن أن

وال ٌنال أحداً منهم  آةرهمشهر ال ٌإذن له، وإن له وألبٌه وجده شٌعة ٌرون أن ٌموتوا عن 
وأجلسه معه على سرٌره ثم لال:  وأكرمهضر وال أذى. فؤمر عبد الملن بإدةاله، ودةل فؤعظمه 

ٌمنعه من ذلن أمانً أهل العراق ٌرد علٌه  ومالٌن الشٌب ٌا أبا دمحم. فمال ٌحٌى: إرع لمد أس
من هذا الكبلم ولال له: ببس الرفد رفدت، لٌس  الحسنالوفد بعد الوفد ٌمنونه الةبلفة. فؽضب 

جاء  يفٌسرع إلٌنا الشٌب. فمال له عبد الملن ما الذ نساإناكما زعمت، ولكنا لوم تمبل علٌنا 
عمه عمر وأن الحجاج ٌرٌد أن ٌدةله معه فً صدلات جده. فكتب  حكاٌةٌا أبا دمحم؟ فذكر له  بن

كتاباً أن ال ٌعارض الحسن بن الحسن فً صدلات جده وال ٌدةل معه من  الحجاجعبد الملن إلى 
. وكان الحسن بن الحسن شهد الطؾ مع عمه الحسٌن. وكان للحسن بن الحسن علًلم ٌدةله 

تزوجها الولٌد بن عبد الملن بن مروان وأم كلثوم تزوجها إبن عمها دمحم بن  زٌنب من البنات:
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الحسٌن، وفاطمة تزوجها معاوٌة بن عبد هللا بن جعفر بن أبً طالب، وملٌكة تزوجها  بنعلً 
 وأعمببن المصعب بن الزبٌر، وأم الماسم تزوجها مروان بن ابان بن عثمان بن عفان.  جعفر

 المثلث،من ةمسة رجال وهم: عبد هللا المحض وإبراهٌم الؽمر والحسن الحسن بن الحسن 
رومٌة  ولدوأمهم فاطمة بنت الحسٌن بن علً بن أبً طالب، ومن داإود وجعفر وأمهما أم 

 تدعى جٌبة. فعمبه ةمسة أسباط.
ستة أسباط وهم: الحسن بن زٌد بن  طالبٌكون لئلمام الحسن بن علً بن أبً  وبذلن       

بنو الحسن  وداإود والحسن المثلث وجعفر الؽمرام الحسن، وعبد هللا المحض وإبراهٌم اإلم
 أبً طالب. بنالمثنى بن اإلمام الحسن بن اإلمام علً 

 

 اإلمام الحسٌن بن اإلمام على بن أبً طالب عمب
 

د سنة أبً طالب، وٌكنى أبا عبد هللا، ول بناإلمام الحسٌن الشهٌد بن اإلمام علً  أما        
بٌن والدة أةٌه الحسن والحمل به ةمسون  وكانأربع من الهجرة ولتل سنة إحدى وستٌن، 
العباس بن عبد المطلب بلبن لثم بن العباس،  زوجةٌوماً ولٌل طهر واحد، وأرضعته أم الفضل 
بعد موته وباٌع إلبنه ٌزٌد وامتنع الحسٌن من  علًوكان معاوٌة لد نمض شرط الحسن بن 

على ذلن حتى مات. وأراده ٌزٌد  ًالناس أنه باٌعه وبم أوهممل معاوٌة الحٌلة حتى بٌعته وأع
بن عتبة بن أبً سفٌان عامله على المدٌنة فلم ٌباٌعه وةرج  الولٌدعلى البٌعة وكتب بذلن إلى 

الكوفة بذلن فؤرسلوا إلى الحسٌن وعزوه من نفسه فؤرسل إلٌهم إبن  أهلإلى مكة. وتسامع 
أبً طالب فباٌعه ثمانٌة عشر ألفاً، فؤرسل إلى الحسٌن ٌةبره بذلن  بنعمٌل عمه مسلم بن 

، واتصل به ةبر لتل مسلم بن عمٌل فً الطرٌك فؤراد الرجوع فامتنع بنو العراقفتوجه إلى 
فسار حتى لارب الكوفة فلمٌه الحر بن ٌزٌد الرٌاحً فً ألؾ فارس فؤراد إدةاله  ذلن،عمٌل من 

من  منعوهنحو الشام لاصداً إلى ٌزٌد بن معاوٌة، فلما صار إلى كرببلء  فامتنع وعدل الكوفة
ً علٌهم عمر بن سعد بن أبً ولاص وأرادوه على  الكوفة  دةولالمسٌر وأرسلوا ثبلثٌن ألفا

فمنعوه ثم ناجزوه  بالشامةتار المضً نحو ٌزٌد اوالنزول على حكم عبٌد هللا بن زٌاد فامتنع، و
وحملوا نساءه  وستٌن،ه وأهل بٌته فً عاشر المحرم سنة إحدى الحرب فمتل هو وأصحاب

ووجد به ٌوم لتل  الشام،وأطفاله ورأسه ورإوس أصحابه وأهل بٌته إلى الكوفة ثم منها إلى 
أجهز علٌه فمٌل شمر بن  الذيسبعون جراحاً، وكان آةر أهل بٌته وأصحابه لتبلً. واةتلؾ فً 

أنه سنان بن أنس النةعً.  والصحٌحزٌد األصبحً، بن ٌ ىذي الجوشن الضبؤبً، ولٌل ةول
وال عمب له باإلجماع وعلً أبو دمحم زٌن  األكبروولد أربعة بنٌن وإبنتان، فؤما البنون فهم: علً 

ن إسمه أبو أطفل ٌرضع واإلبن الرابع ذكر البةاري  وهوالعابدٌن وعبد هللا لتل فً حجر أبٌه 
بنتان فهما: فاطمة وسكٌنة. وعمب إلٌه صؽٌراً، أما اأب لبلبكر ولال ؼٌره إسمه جعفر مات 

زٌن العابدٌن وحده، ولد اةتلؾ فً أمه فالمشهور أنها شاه زنان  علًاإلمام الحسٌن من إبنه: 
ن إسمها شهربانو، لٌل نهبت فً فتح أشهرٌار بن أبروٌزد، ولٌل  بنبنت كسرى ٌزدجرد 
بعث حرٌث بن جابر الجعفً إلى أمٌر  الةطاب من الحسٌن، ولٌل بنالمدابن فنفلها عمر 

ببنتً ٌزجرد بن شهرٌار فؤةذهما وأعطى واحدة إلبنه الحسٌن  طالبالمإمنٌن علً بن أبً 
وأعطى األةرى لدمحم بن أبً بكر الصدٌك فؤولدها الماسم الفمٌه بن دمحم  الحسٌنفؤولدها علً بن 

 ولالا ؼزالة وهً من بنات كسرى. بكر فهما إبنا ةالة، ولال إبن جرٌر الطبري: إسمه أبًبن 
 المروانًالمبرد: هً سبلمة من ولد ٌزجرد. وكانت عمة أم ٌزٌد بن الولٌد بن عبد الملن 

ٌزدجرد  بنتًوأةتها لاله المبرد. ولد منع من هذا كثٌر من النسابٌن والمإرةٌن ولالوا ان 
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. ولد أؼنى هللا ولدهؼٌر  ن أم علً زٌن العابدٌن منأكانتا معه حٌن ذهب إلى ةراسان. ولٌل 
 عن والدة ٌزدجرد بن شهرٌار تعالى علً بن الحسٌن بما حصل له من والدة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

والعرب ال تعد للعجم فضٌلة وإن  التوارٌخ،المجوسً المولود من ؼٌر عمد على ما جاءت به 
ً ولو إعتدوا بالملن فضٌلة  عجم على العرب وٌفضلوا لحطان أن ٌفضلوا ال لوجبكانوا ملوكا

به. ولد لهج بعض العوام وكثٌر من بنً الحسٌن  ٌعتدعلى عدنان، ولكن لٌس ذلن عندهم شٌباً 
الحسٌن بٌن النبوة والملن. ولٌس ذلن بشا ولو ثبت.  بنبذكر هذه النسبة ولالوا: جمع علً 

بن أبً طالب وهً فٌما الحسن المثنى بن الحسن بن علً  أوالدن فاطمة بنت الحسٌن أم أثم 
ن كانت والدة كسرى فضٌلة فمد حصلت ألوالد الحسن أٌضاً، إف العابدٌن،ٌمال من أم علً زٌن 

السبلم كان إماماً على أةٌه الحسٌن ٌجب علٌه طاعته، ولم ٌكن الحسٌن  علٌهعلى أن الحسن 
 ً لن الوالدة أو ٌلتجا إلٌها بنو الحسن إن عورضوا بت ًالفضٌلة الت ًلط، وه للحسنإماما
زعم  حتىمما ٌموله اإلمامٌة. وكان علً بن الحسٌن ٌوم الطؾ مرٌضاً ومن ثم لم ٌماتل  بؽٌرها

ً بعضهم أنه كان صؽٌراً وهذا ال ٌصح، لال الزبٌر بن بكار: كان عمره ٌوم الطؾ  وعشرٌن  ثبلثا
الطؾ ثمانً  ٌومسنة. ولال الوالدي: ولد علً بن الحسٌن سنة ثبلث وثبلثٌن. فٌكون عمره 

 الوصؾ. بهاوفضابله أكثر من أن تحصى أو ٌحٌط  ،وعشرٌن سنة، وتوفً سنة ةمس وتسعٌن
 

 علً زٌن العابدٌن: اإلمام عمب
 

دمحم البالر وعبد هللا الباهر أمهما أم عبد هللا بنت اإلمام : رجالمنه فً ستة  والعمب       
د أمهما جٌداء جارٌة إشتراها ، وعمر األشرؾ وزٌد الشهٌطالبالحسن بن علً بن أبً 

وبعثها إلى علً زٌن العابدٌن، والحسٌن األصؽر أمه رومٌة تدعى  الثمفًالمةتار بن أبً عبٌدة 
، وكان لئلمام علً زٌن العابدٌن ؼٌر هإالء تسعة أوالد لم ٌعمبوا وهم: األصؽرعنان، وعلً 

والماسم وعٌسى وسلٌمان  أكبر أوالده والحسن آةر وعبد الرحمن ودمحم األصؽر وهوالحسن 
أما بنات اإلمام علً زٌن العابدٌن فمٌل هن: ةدٌجة وأم الحسن  .األصؽر وداإود هللاوعبد 
 . أسباطوفاطمة وأم كلثوم وعلٌة وأم جعفر وزٌنب. فعمب اإلمام علً زٌن العابدٌن ستة  وعبدة
باط وهم: اإلمام دمحم أبً طالب ستة أس بنٌكون لئلمام الحسٌن بن اإلمام علً  وبذلن       

والحسٌن األصؽر وعلً األصؽر بنو اإلمام  األشرؾالبالر وعبد هللا الباهر وزٌد الشهٌد وعمر 
 اإلمام علً بن أبً طالب. بنعلً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن 

 

عنهما إثنى عشر سبطاً مذكورٌن  هللاتكون ذرٌة اإلمامٌن الحسن والحسٌن رضً  وبذلن       
 .ثبلثة أجزاءإثنى عشر فصبلً فً فً 
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 الجـزء األول: ذرٌة اإلمام الحسن
 

 صفحة
 

 زٌد بن اإلمام الحسن.  بناألول: الحسن  الفصل    12
 

 المحض بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسن. هللاالثانً: عبد  الفصل    69
 

 مام الحسن.بن الحسن المثنى بن اإل الؽمرالثالث: إبراهٌم  الفصل343   
 

 بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسن. المثلثالرابع: الحسن  الفصل386   
 

 الحسن المثنى بن اإلمام الحسن. بنالةامس: جعفر  الفصل390   
 

 المثنى بن اإلمام الحسن. الحسنالسادس: داإود بن  الفصل403   
 

 .والمصادرالمراجع  دلٌل408   
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 بن اإلمام الحسن األبلج بن زٌد األنور : الحسنألولا الفصل
 

اإلمام الحسن من ثمانٌة رجال: الماسم وهو أكبر  بنأبو دمحم الحسن بن زٌد  وأعمب         
بنت الحسٌن األثرم بن الحسن بن علً بن أبً طالب. وكان  سلمةأوالده وٌكنى أبا دمحم وأمه أم 

ا الحسن مات فً حبس المنصور وٌلمب بالشدٌد، والحسن، وٌكنى أب وعلًزاهداً عابداً ورعاً، 
أمه أم ولد نوبٌة، وإبراهٌم ٌكنى أبا إسحك، وعبد هللا ٌكنى أبا زٌد، وأبا  طاهر،وزٌد ٌكنى أبا 

: كتابهأٌضاً أمه أم ولد تدعى جرٌدة كذا لال أبو نصر البةاري. ثم لال فً موضع آةر من  دمحم
وأمه أم ولد  بالكوكبً، أعلم، وإسحك ٌكنى أبا الحسن وٌلمب أمه أم الرباب بنت بسطام وهللا

وكان عٌناً للرشٌد علٌهم،  إلٌه،بحرانٌة، وكان مع الرشٌد، ولٌل: أنه كان ٌسعى بآل أبً طالب 
علٌه آةر األمر وحبسه ومات فً  الرشٌدوسعى بجماعة من العلوٌٌن إلٌه ولتلوا برأٌه وؼضب 

ٌكنى أبا دمحم، وهو أصؽر أوالد الحسن  وإسماعٌلٌبلً وال نهاراً، حبسه وكان ال ٌفارله السواد ل
: دمحم وانمرض عمبه، لال أبو نصر البةاري: ومن إسمهبن زٌد، وكان للحسن بن زٌد إبن آةر 
: الماسم وعلً وزٌد وإسحك وإسماعٌل، فهإالء وهمالناس من ٌثبت العمب لةمسة منهم 

عبد هللا هل أعمب أم أل.  ًعمبه، وف ًهل بم إبراهٌمالةمسة معمبون ببل ةبلؾ، والةبلؾ فً 
ةبلفاً كما سٌؤتً. ولال الشٌخ تاج الدٌن: أعمب الحسن  عنهثم ذكر فً بعض من نفى الةبلؾ 

منهم مكثرون، وهم: الماسم وفٌه العدد والبٌت وإسماعٌل وعلً  ثبلثةبن زٌد من سبعة رجال، 
بد هللا وإبراهٌم. فؤما الحسن بن الحسن بن زٌد وهم: إسماعٌل وزٌد وع مملونالشدٌد وأربعة 

 الحسٌن والحسن والحسن آةر ودمحم. :لهفمٌل كان 
 

 بن الحسن بن زٌد بن اإلمام الحسن: الماسم ذرٌة
دمحم الماسم بن الحسن بن زٌد وأمه أم سلمة بنت الحسٌن األثرم، وكان زاهداً  أبو فؤما      
عبد الرحمن الشجري ودمحم البطحانً وحمزة والحسن  ولد ستة منهم إمرأتان وهم:، فورعاً 

وعبٌدة، فؤما عبٌدة فةرجت إلى إبن عمها طاهر بن زٌد، وأما ةدٌجة فةرجت إلى  وةدٌجة
 والعمبالعظٌم بن علً الشدٌد، وأما الحسن بن الماسم فؤعمب: حسٌناً ؼاب ةبره بالدٌلم.  عبد

لال شٌخ  هكذاشجري ودمحم البطحانً وحمزة، من ولد الماسم بن زٌد من ثبلثة: عبد الرحمن ال
اإلنتساب  فٌصحالشرؾ العبٌدلً ثم لال: وعمب حمزة فً صح أي أن نسب عمبه ؼٌر واضح 

علً ودمحم إبنً حمزة بن  إلىإلٌه بعد إلامة البٌنة، ولال العمري: وبمزوٌن والدٌلم لوم ٌنسبون 
الشجري. ولال أبو الحسٌن بن  الرحمنالماسم، وإنما أعمب الماسم من: دمحم البطحانً وعبد 

النسابة وإبن ةداع: أولد حمزة، علٌاً أمه  المنتابدٌنار األسدي النسابة وأبو عمرو عثمان بن 
وأم علً ةرجت إلى إبن األرلط، وأم الحسن ةرجت إلى  ودمحماً ، وحسٌناً شدٌدفاطمة بنت علً ال

بن جعفر بن دمحم الحنفٌة فولدت له بنتاً.  إلى جعفر بن عبد هللا ةرجتدمحم بن الصادق، وأمٌنة 
بن الماسم: دمحماً ؼاب ةبره. أما الحسٌن بن حمزة بن الماسم فكان أعمب  حمزةوولد علً بن 

وعبد  بن دمحم والحسن بن دمحم له: زٌد بن حمزة، : علً لدٌم. وولد دمحم بن حمزة: حمزةبالٌمامة
ً الثبلثة، ؼاب ةبر بن دمحم له: أحمد بن عبد هللا هللا  لتل مع الكوكبً، ولٌل للحسن بن  وحسٌنا

حمزة بن الماسم بن الحسن: مٌمونة ةرجت إلى  ولددمحم بن حمزة: دمحم. ولال النسابة الدمحمي: 
ً زٌد النار بن موسى الكاظم فولدت له  وبنتاً. ولال تاج الدٌن النمٌب: عمب الماسم ٌرجع إلى  إبنا

ن الشجري، وهو الصحٌح، فإن عمب حمزة إذا كانوا فً صح الرحم وعبدرجلٌن: دمحم البطحانً 
كذا ورد  ،والعمري فمن أٌن لهم البٌنة الصرٌحة بالثبوت الٌوم؟ العبٌدلًفً زمن شٌخ الشرؾ 

 .الطالببكتاب عمدة 
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ً إلى البطحاء  دمحم فؤما      البطحانً بن الماسم بن الحسن بن زٌد، وٌروى بفتح الباء منسوبا
ً  وبضمها  هذٌنإلى بطحان وادي بالمدٌنة. لال العمري: وأحسب أنهم نسبوه إلى أحد  منسوبا

عشر، منهم  إثنىالموضعٌن إلدمانه الجلوس فٌه، وكان دمحم البطحانً فمٌهاً وأمه ثمفٌة، وأولد 
البطحانً من  دمحمثبلث بنات هن: فاطمة وفاطمة ومباركة، وكان له: أحمد ولد إنمرض، فؤعمب 

 ،وعبد الرحمن وعلًسم الربٌس بالمدٌنة وإبراهٌم وموسى وعٌسى وهارون سبعة رجال: الما
 وكان له: إبراهٌم آةر لم ٌعمب.

جعفر شٌةنا  أبوعبد الرحمن بن دمحم البطحانً فمال الشٌخ أبو الحسن العمري: لال  أما      
دمحم بن الصوفً  أبا الؽنابم ٌعنً ذكر له الكوفٌون عمباً. ولال أبًشٌخ الشرؾ العبٌدلً ما  ًٌعن

أولد عبد الرحمن بن دمحم  ،: وجدت فً مشجرة بن عدي الدارع البصريالنسابةالعمري 
هما: جعفر وعلً، فؤما علً فؤعمب: دمحماً الؼٌر، وأما جعفر فؤعمب: أحمد  ولدٌنالبطحانً 

 ودمحم، فمن ولد دمحم هذا: أحمد: طاهراً بطبرستان وعٌسى بالري وكوجن بآمل وأعمبوحده، 
. ولال أبو الحسن العمري: وما ٌعلم علً بن مهدي بن دمحم بن حسن بن زٌد بن دمحم المذكور

إلى ٌومنا هذا ولد، فإذا كان ذلن كذلن فً زمانه ففً هذا الزمان أولى.  البطحانًلعبد الرحمن 
. المذكورلعبد الرحمن بن دمحم البطحانً: حسٌن، ومن ولده: حسن بن الماسم بن حسٌن  ولٌل

بن دمحم بن  زٌدد وجد ممن إنتسب إلٌهم: ناصر الدٌن علً بن المهدي بن دمحم بن الحسٌن بن ول
الوالعة بمحلة  المدرسةأحمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن دمحم البطحانً المدفون بسوق لم فً 

 عبد الرحمن بن دمحم البطحانً بنسورانٌن، ولم ٌذكر أحداً من النسابٌن دمحم بن أحمد بن جعفر 
 وهللا أعلم.

وإبن دٌنار ولد سبعة منهم ثبلث بنات  المنذرعلً بن دمحم البطحانً ففً رواٌة أبً  وأما      
 أبودرج أي مات ولم ٌعمب، ولال  لٌل فهم: الماسم، الرجالوهن: مباركة وةدٌجة وفاطمة، أما 

 أولدلٌل  الؽنابم العمري: أولد بالكوفة ولال ؼٌره: أولد بطبرستان، والحسن األطروش،
ً إسمها فاطمة، وعلً أولد بجرجان، ودمحم أولد  ً إسمه: دمحم وبنتا  بطبرستان،بطبرستان إبنا

وأحمد ودمحم،  زٌدوالحسٌن ولد سبعة منهم إمرأتان وهما: فاطمة وةدٌجة، وثبلثة درجوا وهم: 
مشك بد منهمالكوفً األطروش له ذكور وإناث  الجندي وإثنان أعمبا وهما: أبو الحسن علً

من رجل  األطروشومنهم بؤذرباٌجان، وأبو الماسم حمزة. وأعمب أبو الحسن علً الكوفً 
توفً بحمص، وعمب أحمد  وللحسٌن األصؽر: دمحم وأحمد واحد هو: الحسٌن األصؽر ببؽداد،

أبو الحسٌن. وللحسٌن  إسمههذا من رجلٌن: الحسٌن أبو علً بدمشك والحسن بمراؼة ولٌل 
وأحمد أبو زٌد، ومن ولد أحمد أبو زٌد: حسٌن بن ناصر بن حمزة بن ناصر  المظفر : دمحمعلً

 .بن أحمد أبو زٌد المذكور
، فؤما ةدٌجة وةدٌجةهارون بن دمحم البطحانً فولد سبعة منهم إمرأتان وهما: امامة  وأما     

الطبٌب بن  هللا بن علً عبٌدفإن أبا الحسن بن دٌنار النسابة زعم أنها ةرجت إلى عبد هللا بن 
: كلثم، والرجال هم: دمحم وعلً لهعبٌد هللا بن دمحم بن عمر بن علً بن أبً طالب فولدت 

متوجهاً بالمدٌنة وولد إثنى عشر ولداً  سٌداً والحسن والحسٌن والماسم. أما دمحم بن هارون فكان 
وعلً أبو وٌحٌى درج أي مات ولم ٌعمب وإسحك  األكبرذكراً وإمرأتٌن، فالرجال هم: داإود 

أولد بالدٌنور والحسن له أوالد بالمدٌنة، وحمزة أولد  األصؽرتراب والماسم وإسماعٌل وداإود 
وعٌسى له ولد إسمه: حمزة. وأولد الحسٌن بن دمحم بن هارون  والحسٌنبالري وطبرستان 

نساء هن: أم علً وفاطمة وأم الحسٌن، والرجال منهم: الحسن  وثبلثبالكوفة ستة رجال 
وهً أةته من أمه واسمها كلثم بنت عبد هللا بن عبٌد هللا بن علً  العمرٌةروؾ بؤةً المع

هللا بن دمحم بن عمر األطرؾ. ومن ولد الحسٌن بن دمحم بن هارون: أبو عٌسى  عبٌدالطبٌب بن 
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بإبن عزٌزة، وٌمال لولده بنو عزٌزة كانوا بالكوفة، ولال إبن طباطبا: أبو عٌسى  ٌعرؾعلً 
زٌزة هو إبن الحسٌن بن هارون. ومن ولد الحسٌن بن دمحم بن هارون: دمحم بن إبن ع علً

المذكور، وأمه رازٌة وٌكنى أبا الحسٌن، وعمبه من  الحسٌنالحسٌن وهارون األلطع بن 
وعلً عمبه باألهواز وهمدان، ومنهم: أبو الحسٌن أحمد  بطبرستانرجلٌن: الحسٌن أبو الماسم 

المذكور، كثٌر العلم له مصنفات فً الفمه والكبلم، بوٌع له بالدٌلم  عاأللطبن الحسٌن بن هارون 
ً فاضبلً له مصنفات فً  بالسٌدولمب  المإٌد، وأةوه: أبو طالب ٌحٌى بن الحسٌن كان عالما
ً ولمب بالسٌد الناطك بالحك، وٌعرفان بإبنً الهارونً ولهما  الكبلم، ، أعماببوٌع له أٌضا
، وعلً بن الحسٌن بن هارون ن الحسٌن بن هارون األلطع المذكورعبد العظٌم ب دمحم ومنهم:

األلطع. أما أبو الحسٌن أحمد بن الحسٌن بن هارون األلطع فله: الماسم، وللماسم: أحمد ودمحم، 
. أما فؤلحمد: الحسٌن، وللحسٌن: أحمد، ولدمحم بن الماسم بن أحمد: الحسٌن، وللحسٌن: ٌحٌى

: زٌد وعلً وهم فعمبه الصحٌح من ثبلثة رجال  البطحانًبن دمحم بن هارون دمحمحمزة بن 
بن  هارون بن دمحم البطحانً فله: حمزة. وأما علً بن هارون بنوالماسم، أما إسماعٌل بن دمحم 

أولد بالكوفة: علً  بن دمحم البطحانً إلى ببلد األتران، والحسن بن هارون فولع دمحم البطحانً
: هارون هذاولعلً  ون بن دمحم البطحانً فله: علً وحده،أما الحسٌن بن هارأبو عٌسى. 

 وزٌد. وحمزةن ٌوالحس
ً بالكوفة متوجهاً، وأولد إحدى  وأما       ولداً،  وعشرٌنعٌسى بن دمحم البطحانً فكان ربٌسا

الصؽرى.  وزٌنبمن جملتهم ةمس بنات وهن: زٌنب الكبرى وأم الحسٌن وأم سلمة وأم علً 
وهم: ٌوسؾ مات  ،درجواأبو المنذر علً بن الحسٌن النسابة البجلً:  ومن الرجال عشرة لال

بجرجان وعبد هللا مات بطبرستان وصالح وٌحٌى والحسٌن وأحمد ودمحم األكبر وحمزة األكبر 
أربعة رجال: حمزة األصؽر، وأبو تراب  البصرٌٌنوداإود وأحمد، والعمب من ولده فً رواٌة 

بن عٌسى بن دمحم  األصؽر تراب دمحم. فؤما حمزة وأبوسٌن، علً النمٌب، وأبو عبد هللا الح
 فالنساء هن: مٌمونة ومباركة وصفٌة. والرجال نساء،البطحانً فؤولد ستة، ثبلثة رجال وثبلث 

، أولد بالري، والماسم المعروؾ بمٌمون، أولد عٌسى: الشرٌؾ النمٌب بطبرستان أبو علً هم
راب علً النمٌب بن عٌسى بن دمحم البطحانً فؤولد أبو ت وأمابطبرستان، وعلً بطبرستان. 
ة عدلم ٌعمب من أوالد أبً تراب ؼٌره، وأعمب داإود من  علً،ةمسة وعمبه من: داإود أبً 

وأبً عبد هللا الحسٌن المحدث، لال  وعٌسى وعلً وزٌد وأحمد: حمزة بةجندة ودمحم منهم رجال
لال أبً الؽنابم النسابة: انه ثبت نسبه أهل نٌسابور و فٌهالشٌخ أبو الحسن العمري: طعن 

علماء نمباء متوجهون، وأعمب من: أبً الحسن دمحم المحدث  ساداتعندي وله عمب بنٌسابور 
 ً ومن أبً علً دمحم وأبً الحسٌن دمحم بمرو، فؤما أبو الحسن دمحم  جلٌبلً،بنٌسابور كان ربٌسا

ً فولدهالمحدث،  عظٌم المدر بنٌسابور وكانت إلٌه نمابة : أبو دمحم الحسن النمٌب، كان ربٌسا
أن  بعدبةراسان، وأبو عبد هللا الحسٌن، وأبو البركات إسحك، وهو هبة هللا، ولد له  النمباء

النمابة بعد  إلٌهجاوز تسعٌن سنة. وأما أبو دمحم الحسن النمٌب، فولده: أبو الماسم زٌد كانت 
لكل منهما ولد. فمن ولد أبً الماسم زٌد: ذةر و ،أبٌه، وأبو المعالً إسماعٌل النمٌب بعد أةٌه

أبً دمحم الحسن بن أبً الماسم زٌد بن الحسن بن زٌد  الدٌنالدٌن أبو الماسم زٌد بن تاج 
وله عمب. وأما أبو عبد هللا الحسٌن بن دمحم فإبنه ٌكنى بؤبً  نٌسابور،المذكور، كان نمٌب 

ة هللا، فله ولد، وأما أبو علً دمحم بن أبً البركات إسحك هب بووأما أ ،ابالرضالفتوح وٌعرؾ 
الحسٌن بن داإود فله: دمحم أبو إبراهٌم وأبو الفضل أحمد الفمٌه الحنفً المدرس  هللاعبد 

هللا  هبة: هذاوله ولد، فؤما دمحم أبو إبراهٌم بن أبو علً دمحم فله: الحسٌن، وللحسٌن  بنٌسابور،
ٌد بن تاج الدٌن بن الحسن بن زٌد بن حسن بن ززٌد هذا: من ولد والحسٌن وإسحك وزٌد، و
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. وأما أبو الحسٌن دمحم بن أبً عبد هللا الحسٌن بن داإود فله ولد. إسماعٌل بن زٌد المذكور
فؤما زٌد بن  بن أبً تراب علً النمٌب، فولده: زٌد وعلً وأبو علً داإود، داإودوأما أحمد بن 

بطبرستان: أبو هاشم دمحم، وله ولد،  فلهداإود أما أبو علً  أحمد فله: سراهنن ودمحم وعلً،
: أبو زٌد ودمحم أبو حرب وأبو الماسم مهدي. منهموأما علً بن أحمد بن داإود فله عدة أوالد 

فولده: دمحم كباكً بن أبً زٌد له ولد، وسراهنن له  داإودوأما أبو زٌد بن علً بن أحمد بن 
بن داإود بن أبً تراب علً، فله: الحسن والحسٌن عبد هللا دمحم  أبوولد، وعلً له ولد. وأما 

: دمحم أبو أحمد . وأما حمزة بن داإود بن أبً تراب علً فولده بةجندة، وزٌدأوالد مالهو
تراب علً فله عدد بآمل وطبرستان منهم:  أبً. وأما علً بن داإود بن وعٌسى ودمحم أبو دمحم

ود بن أبً تراب علً فله ثبلثة بنٌن: دمحم داإ بنسراهنن بن زٌد بن علً المذكور. وأما زٌد 
أبو تراب دمحم بن عٌسى بن دمحم البطحانً، فله: أحمد  وأماوالحسن وعلً ولهم أعماب للٌلة. 

بن أبً تراب  والماسم: زٌد بن أحمد، وعٌسى بن أبً تراب دمحم، ببلخبن أبً تراب دمحم، ولده 
 والحسن بن أبً تراب دمحم ببلخ، ،كل عمبول ولٌل إسمه مهدي دمحم، وعلً بن أبً تراب دمحم

بن عٌسى بن دمحم البطحانً، فله ثبلثة أوالد وهم: دمحم المعروؾ  الحسٌنوأما أبو عبد هللا 
وعلً. أما دمحم شٌشدٌو، فله عدد من األوالد متفرلون فً الببلد، منهم: علً  والماسمبشٌشدٌو 

أمٌركا لٌل  ة والحسٌن سراهنن وأحمدالمكاري ٌعرؾ بةربندة وعلً الروٌانً وحمز األكبر
عدد من األوالد ولهم أعماب كثٌرة. وكان أبو نصر البةاري ٌذكر بنً شٌشدٌو  منهم، ولكل درج

اعلم. أما علً األكبر المكاري فعمبه ةمسة رجال: الماسم بالموصل عمبه: حمزة  وهللابؽمز 
بؽداد منهم: دمحم الجصاص بن والحسٌن له أوالد ب : دمحم،وحده، وأحمد المهدي له الممتع

 علً، وزٌد بن علً المكاري له إبنان معمبان: دمحم أبو الحسن والحسٌن، ودمحم بن الحسٌن
 أبوالمكاري. فؤما حمزة الممتع بن الماسم بن علً المكاري فله: حسٌن، ولحسٌن هذا: 

، علًي فله: الفوارس، وألبً الفوارس المذكور: علً. وأما الحسٌن بن زٌد بن علً المكار
وناصر هو  العباسولعلً هذا: بركة. أما علً الروٌانً بن دمحم شٌشدٌو فله أعماب منهم: أبو 
له عدة بنٌن لم  دمحمعٌسى إبنً علً الروٌانً. أما أحمد بن دمحم شٌشدٌو فمن ولده: أبو الماسم 

زٌد بن أبو الماسم ، ولطاهر بنٌذكر أبو الؽنابم منهم ؼٌر: زٌد وطاهر عمبه ببؽداد وله: هادي 
ومهدي بن أحمد بن دمحم شٌشدٌو له: طاهر، ولٌل ألحمد بن دمحم شٌشدٌو إبن  دمحم: علً ودمحم،

 هللاإسمه: دمحم بشٌراز. أما الحسٌن سراهنن بن دمحم شٌشدٌو فعمبه من: أبً طالب عبد  آةر
: الحسن منهمصفهان وحده، ولٌل له: الحسن أٌضاً وله عمب. وألبً طالب عبد هللا هذا أوالد بؤ

، فؤما دمحم وحٌدربن عبد هللا، وللحسن بن عبد هللا: حسن بن الحسن، ولحسن بن الحسن: دمحم 
مصطفى بن  حسٌن بن ذو الشماء بن حسٌن بن فله: أبو طالب وحسن، ومن ولد حسن بن دمحم:

بن ذا الشتان  فةر الدٌن بن دمحم بن حسن المذكور، ومن ولد أبو طالب بن دمحم: دمحمسراهنن بن 
طالب المذكور، وأما حٌدر بن حسن بن  أبوأبو طالب بن دمحم بن سراهنن بن  بن حسٌن بن

بن حٌدر المذكور.  عزٌزيحسن بن هادي بن علً بن  دمحم بن فمن ولده: بن عبد هللا الحسن
سن وله ثبلثة معمبٌن: الح بآمل،وأما الماسم بن الحسٌن بن عٌسى بن دمحم البطحانً فله عمب 

بن دمحم البطحانً فؤولد ثبلثة  عٌسىكٌاكً وحمزة وأبو علً مهدي. وأما علً بن الحسٌن بن 
منهم إبن طباطبا سوى: الحسن بن علً  ٌذكرأحدهم بمم، واآلةر بالري، والثالث براوند، ولم 

 براوند.
ن بن : الحسبنٌنموسى بن دمحم البطحانً وكان أحد سادات المدٌنة فكان له عشرة  وأما     

. ولال أبو المنذر بنتلال أبو الؽنابم العمري: ولم ٌترن ؼٌر  ،موسى مات فً الحبس بالمدٌنة
بن موسى له ولد،  وإبراهٌم .علً بن الحسٌن النسابة: ولد الحسن بن موسى إبناً إسمه أحمد
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 موسى أولد بطبرستان، ودمحم بنوزٌد بن موسى له أٌضاً ولد، وٌحٌى بن موسى له ولد، وأحمد 
بالحبس، وله ولد بمكة إسمه:  ماتاألصؽر بن موسى أولد بةراسان وؼٌرها، وعلً بن موسى 

األكبر بن موسى لٌل أعمب، وحمزة  ودمحمدمحم، وله عمب، والحسٌن بن موسى أولد بالمدٌنة، 
إبنه: أبً زٌد الحسن بن حمزة المعروؾ بإبن  منبن موسى كان سٌداً متوجهاً بالمدٌنة وعمبه 

الببلد، وعمب الحسن هذا من أربعة رجال: دمحم أبو  منٌة، له عدة أوالد بمصر وؼٌرها الزبٌر
بمصر وأحمد بالمدٌنة وإسماعٌل أثبته السٌد أبو الحسن  وتوفًعبد هللا بمصر وداإود بالمدٌنة 

وداإود. فؤما  وعلًبن حمزة: الحسن، وللحسن: مهدي ودمحم  الحسنالبطحانً. ولداإود بن 
. لال إبن طباطبا: دمحمن فله: سعٌد. وأما داإود بن حسن فله: عمر، ولعمر هذا: مهدي بن حس

من ولد الحسن بن زٌد بن  ٌبكلموسى بن دمحم البطحانً بمٌة بالحجاز ٌعرفون بالزبٌرٌٌن ولم 
 الحسن بن علً بالحجاز ؼٌرهم.

ً  أما      ، ولٌل لم بالمدٌنة إبراهٌم بن دمحم البطحانً وٌعرؾ على ما لٌل بالشجري وكان ربٌسا
هما: فاطمة وأم  إبنتٌنٌعمب، ولال شٌخ الشرؾ العبٌدلً: أعمب فً بلدان شتى. ولٌل أعمب 

هللا ودمحم األصؽر درج أي  وعبدالحسن، وتسعة بنٌن هم: علً وزٌد مات دارجاً والماسم وأحمد 
إبراهٌم فله: دمحم فؤما أحمد بن  .الكوفًمات ولم ٌعمب، والحسن فً عمبه نظر والحسٌن ودمحم 

أما الحسٌن بن إبراهٌم فعمبه من رجلٌن: جعفر األكبر وعمبه بمصر والماسم و والحسٌن.
دمحم  بنومنهم: الهادي أبو دمحم الحسن بن زٌد بن الماسم بن الحسٌن بن إبراهٌم  .بآمل وعمبه

. وأما دمحم ٌعمبالبطحانً. أما عبد هللا بن إبراهٌم فكان له ولد إسمه: دمحم درج أي مات ولم 
دمحم وإبراهٌم  أبوالكوفً بن إبراهٌم فؤعمب تسعة ذكور منهم: حمزة األكبر درج، والحسن 

ولد ٌمال له دمحم بالكوفة،  لهاألصؽر وعبد هللا أبو دمحم، لال األشنانً: درج ولال أبو المنذر: 
ودمحم وفً عمبه  الكوفًأبو عبد هللا  وجعفروحمزة أبو الماسم وإبراهٌم األكبر وأبو الحسن علً 

بن حمزة بن دمحم بن إبراهٌم  الحسنبنو دمحم الكوفً بن إبراهٌم. ومنهم: لدٌدان أبو دمحم  ةبلؾ
األطروش بن حمزة بن دمحم بن إبراهٌم بن  دمحمبن دمحم البطحانً بالكوفة، وهو مبناث. ومنهم: 

د. ومنهم: دمحم بطبرستان بن علً بن حمزة له أوال الحسندمحم البطحانً، له ولد، وأةوه: أبو 
البطحانً، ومنهم: زٌد بن حمزة بن دمحم بن جعفر بن دمحم بن إبراهٌم بن  دمحمدمحم بن إبراهٌم بن 

من ولده: الوزٌر أبو الحسن ناصر بن مهدي بن حمزة بن دمحم بن حمزة بن  البطحانً،دمحم 
السٌد  لتلالمولد، ورد بؽداد بعد  بن الناصر بن زٌد المذكور، الرازي المنشؤ المازندرانً مهدي

هللا الباهر،  عبدالنمٌب عز الدٌن ٌحٌى بن دمحم الذي كان نمٌب الري ولم وآمل، وهو من بنً 
ً حسن  فاضبلً وكان دمحم بن النمٌب ٌحٌى المذكور معه، وكان الوزٌر ناصر الدٌن  محتشما

ً فوضت إلٌه النمابة الطاهرٌة، ثم فوضت إلٌه نٌ فؤستناب فً النمابة  الوزارةابة الصورة مهٌبا
األربعة الذٌن كملت لهم الوزارة فً  أحددمحم بن ٌحٌى النمٌب المذكور ثم كملت له الوزارة، وهو 

فً الوزارة ونفاذ أمره وتسلطه على السادة  جبللتهزمن الةلٌفة الناصر لدٌن هللا، ولم ٌزل على 
على جمٌع ما ٌملكه  يوكتب كتاباً ثبتاً ٌحتوفجزع لذلن  لٌلةبالعراق، إلى أن أحٌط بداره ذات 

ثٌابه وكتب فً ظهره: إن العبد ورد هذا البلد ولٌس له شا ٌلبسه  ةلىمن جمٌع األشٌاء حتى 
فً هذا الثبت إنما استفدته من الصدلات اإلمامٌة. والتمس أن ٌصان فً  المثبثوٌركبه، وهذا 

 مالنان بما سترده ولد علمنا ما صار إلٌن من إنا لم ننمم علٌ ،فورد الجواب علٌه وأهله،نفسه 
دار الةبلفة  إلىوتربٌتنا وهو موفر علٌن، وذكر له أن أمراً إلتضى له أن ٌعزل. فسؤل أن ٌنمل 

ً لٌؤمن من سعً األعداء وتطرلهم إلٌه بشا من الباطل فنمل هنان وبمً  إلى وفاته، ولد  مصونا
، وله: مهدي بن ناصر، إنمرضلد أعمب ولكنه  لٌل فً سبب عزله ألوال عدٌدة، وكان الوزٌر

 .ولمهدي هذا: إبراهٌم له بنات
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دمحم  بنإنمرض، فالماسم  هالماسم بن دمحم البطحانً الفمٌه الربٌس فؤعمب ولكن وأما     
 وأحمدالبطحانً الفمٌه الربٌس أعمب من ستة رجال: عبد الرحمن والحسن البصري ودمحم 

حمزة  ،الدٌنولم ٌذكر الشٌخ تاج ، سٌن بن الماسم، ولٌل: وجعفروإبراهٌم وحمزة ولٌل: والح
ٌذكر حمزة  ولممن المعمبٌن، ونص أبو عبد هللا بن طباطبا على أن عمب الماسم من أربعة 

أحمد بن الماسم  أماولال: فمن هإالء إنتشر ولد الماسم بن دمحم ولٌس نلمى أحداً من ولده. 
لتله  يالذ وطاهروإبراهٌم  فٌه ةبلؾ حسن وعون وزٌد ودمحمفولد: لاسماً له عمب والحسٌن وال

بمٌة، ومنهم:  ولهصاحب الزنج، ذكر علً بن إبراهٌم الجونً المحدث الناسب أنه معمب 
: وذكر أبو الفضل ناصر بن طباطباوإبراهٌم وزٌد بنو طاهر. لال أبو عبد هللا بن  الماسم ودمحم

وشهد بذلن علوي، وأثبت نسبه عندي  طاهر،لماسم بن إبراهٌم بن حمزة إبن الداعً أنه ولد ا
ولده: الحسٌن، وللحسٌن هذا أوالد، لال  الماسمبن أحمد بن  اسملذلن وله ةبر فٌه طول. والم

أبو نصر البةاري: أحسبه إنمرض وهللا اعلم،  ولالإبن طباطبا: ذكره بعض النساب وأثبته. 
أربعة  مندمحم بن الماسم بن دمحم البطحانً فؤعمب . وأما حمزةولٌل للماسم بن أحمد بن الماسم: 

العز الهمدانً  أبووهم: إبراهٌم وعبد العظٌم والماسم وأبو علً الحسٌن الةطٌب، وذكر السٌد 
الماسم  بنأعمب إبراهٌم بن دمحم و. ولٌل إسمه أحمد بن دمحم أن له إبناً ةامساً إسمه: دمحم بن دمحم

الٌوم بالموصل،  ولدهكوفة، وأبً الحسٌن زٌد، لال إبن طباطبا: من ثبلثة: أبً العباس أحمد بال
 ثبلثة معمبٌن: إبراهٌم فلهوأبً الحسن علً ولده بالري وطبرستان. فؤما أبً العباس أحمد 

عبد هللا البصري  أبًوعلً وأبو عبد هللا دمحم المعتزلً األدٌب الفاضل صاحب  وٌدعى مبارن
وله إبن ببؽداد، وهو  بمصرٌن علً ٌلمب أنٌس الدولة مات كان له ولدان، أحدهما: أبو الحس

وال ولد له إلى اآلن. واآلةر: أبو  ماتأبو عبد هللا دمحم األدٌب، لال إبن طباطبا: كان له ولد 
بن أبً العباس أحمد وٌعرؾ بمبارن فله إبنان  إبراهٌمالحسن دمحم له بمٌة من إبنه بالكوفة. أما 

بالموصل، واآلةر: أبو الفوارس علً له ولد ببؽداد. ومن  ولدٌن، له أحدهما: أبو الماسم الحس
بن دمحم: حمزة الطوٌل الطرافً بن زٌد بالموصل له أوالد، وأبو  إبراهٌمولد أبً الحسٌن زٌد بن 

بن زٌد له بالموصل أوالد، ومن ولد علً بن إبراهٌم بن دمحم: الحسن لٌل له عمب  هللاعلً عبٌد 
: من بن علً له عمب بطبرستان. وأعمب عبد العظٌم بن دمحم بن الماسم عبد هللا دمحم وأبو

بن دمحم  الةطٌبوأعمب أبو علً الحسٌن  .الحسن والحسٌن ودمحم ٌعرؾ بتمٌة، له أوالد بسمرلند
عبد العظٌم وله  إسمهبن الماسم من: أبً علً أحمد الةطٌب بمامطٌر وحده، ولٌل له إبن آةر 

له إبن رابع إسمه: زٌد  ولٌلفله ثبلثة معمبٌن: حمزة ودمحم والحسٌن،  عمب، أما أحمد الةطٌب
فله رجل واحد معمب هو: الحسن،  البطحانًوله عمب. أما الماسم بن دمحم بن الماسم بن دمحم 

فً بلدان شتى، وله إبن إسمه: أبً عبد هللا  أعمابولال السٌد أبو الؽنابم الزٌدي: للحسن 
بن دمحم البطحانً فعمبه من: أبً جعفر دمحم والحسٌن  الماسمصري بن الحسٌن. وأما الحسن الب
مات دارجاً بالبصرة وعلً أبو الحسن درج أي مات ولم ٌعمب.  الحسنأبً عبد هللا، وكان له: 

البصري فعمبه من: أبً الحسن علً الربٌس بهمدان وأبً إسماعٌل  الحسنأما الحسٌن بن 
ن علً بن الحسٌن بن الحسن البصري، فولده: أبو عبد هللا . أما أبو الحسبهمدانعلً الشهٌد 

جعفر دمحم والحسن. أما أبو عبد هللا الحسٌن فعمبه من رجل واحد وهو: أبو  وأبوالحسٌن 
وله: عباد ال عمب له، وأبو الفضل الحسٌن وٌلمب بالراضً وأمه بنت الصاحب  علًالحسن 

ٌن: زٌد أبو هاشم ومانكدٌم وأبو الحسن وأبو عباد. وألبً الفضل الحسٌن تسعة بن بنإسماعٌل 
، ولحمزة إسماعٌلوأبو شجاع وداعً وأبو البركات وحٌدر وإسماعٌل له: حمزة بن  الفتوح

ومن ولد أبو الفتوح بن أبً الفضل  ، ومن ولد دمحم هذا: دمحم بن حمزة بن دمحم المذكور.هذا: دمحم
صفهان ذو جبللة ؤعرؾ بكلستانه وله عمب ببن أبً الفتوح هذا، ٌ عبادالحسٌن: شرؾ شاه بن 
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: السٌد الجلٌل شرؾ الدٌن حٌدر بن دمحم بن حٌدر بن إسماعٌل بن علً بن منهماسة وتمدم، بور
بن شرؾ شاه المذكور، كان بؤصفهان وتوفً بها فً ربٌع األول سنة تسع  علًالحسن بن 

فاضل المصنؾ الجلٌل مجد الدٌن ومنهم: السٌد العالم ال .وله أوالد وعمب .مابةوسبعٌن وسبع 
شرؾ شاه المذكور، تولى لضاء  علً بن أحمد بن إسماعٌل بن علً بن الحسن بن بنعباد 

أولجاٌتو دمحم بن أرؼون، وله إبن إسمه: ٌحٌى، ولٌحٌى إبن هو:  السلطانعهد  فًأصفهان 
ى بعد سنة التسعٌن مجد الدٌن عباد. وتوفً السٌد مجد الدٌن عباد بن ٌحٌ الفاضلالسٌد العالم 

بنت  فاطمةوترن ولدٌن، إبناً هو: نظام الدٌن أبو الفتح، وبنتاً إسمها هماٌون، أمها  مابة وسبع
أما زٌد بن أبً الفضل الحسٌن الراضً فمن  دمحم بن دمحم، وال ٌةلو هذان الولدان من ؼمز.

بن  الحسٌنلً بن وأما أبو إسماعٌل ع ولده: عرب شاه بن دمحم بن شروان بن زٌد المذكور.
ببةارا،  الواعظالحسن البصري، فله من األوالد المعمبٌن واحد وهو: أبو الحسن دمحم الصوفً 

: علً أبو الحسن رجلٌنوله ولد. وأما أبو جعفر دمحم بن الحسن البصري فعمبه الصحٌح من 
فعمبه الحسن البصري  بنبهمدان والحسن أبو علً وله عمب، فؤما علً أبو الحسن بن دمحم 

جعفر والحسٌن والمحسن،  أبوالصحٌح من أربعة رجال وهم: طاهر أبو الماسم بهمدان ودمحم 
وعبد العظٌم ومهدي وناصر  الرضامن ولده: أبو زٌد فولكل منهم عمب، وأكثرهم عمباً طاهر، 

علً بن طاهر المذكور. وأما عبد  بنأبو الهٌجاء وحٌدر أبو البركات بنو أبً دمحم الحسن 
ً من بن الماسم بن دمحم البطحانً وكان سٌداً الرح بالمدٌنة فؤعمب من ةمسة رجال وهم:  متوجها

ببؽداد ولزوٌن ودمحم األكبر وٌكنى أبا جعفر  أعمبالحسن أعمب ببةارا والسند وهمدان وجعفر 
أبا عبد هللا وٌلمب البرسً أعمب بالكوفة ونصٌبٌن  وٌكنىأعمب بمزوٌن وطبرستان والحسٌن 

بن الماسم ثبلثة لم ٌعمبوا وهم: عٌسى ودمحم األصؽر وعبد  الرحمنر وعلً. وكان لعبد والدٌنو
هن: مٌمونة وأم الحسٌن وأم علً وفاطمة وحمدٌة وأم كلثوم و البناتمن  عدة هللا، وكان له

وأسماء ونفٌسة وصفٌة وفاطمة الصؽرى وزٌنب وةدٌجة. ومن ولد الحسٌن  أةرىومٌمونة 
من ف، ودمحموللحسن إبنان معمبان هما: علً  ،الحسن وحده دمحم، ولدمحم: :ولعلً ،البرسً: علً

المذكور، ولمرجا: أحمد ودمحم،  دمحم بن علً دمحم ومرجا والحسن ومفضل بنو أحمد بن ولد علً:
فله: دمحم، ولدمحم: أبا وألحمد: فضابل ودمحم، ولدمحم هذا: دمحم بن دمحم، أما فضابل بن أحمد بن مرجا 

فمن ولده: حسٌن وحسن إبنً علً بن  فضابلم وأبا العباس وعلً. فؤما علً بن دمحم بن الؽناب
: جعفر بن حسن، ولجعفر هذا: دمحم. أما أبو جعفرجعفر بن علً المذكور، ولحسن بن علً بن 

بن سالم بن ؼانم بن عبد الملن بن دمحم بن علً بن  ؼالبالؽنابم بن دمحم بن فضابل فمن ولده: 
. وأما أبو العباس بن دمحم بن فضابل فمن ولده: ٌوسؾ وحسن المذكوربً الؽنابم ٌحٌى بن أ

أحمد بن حسٌن بن أبً العباس المذكور، فؤما ٌوسؾ فله: علً، وأما  بنوهارون بنو عٌسى 
، ولعلً هذا: شرؾ الدٌن، ولشرؾ الدٌن: ناصر الدٌن وبدر الدٌن. وأما أٌضاً حسن فله: علً 

فله: حسن وعلً . أما دمحم بن مرجا بن أحمد بن دمحم ن وموسى وأحمد: عبد المحسفلههارون 
فمن ولده: جعفر بن علً  فضابلوأحمد، فؤما أحمد بن دمحم بن مرجا فله: ملٌح وفضابل، وأما 

: أحمد، وألحمد: دمحم وعلً، فؤما دمحم فلهبن دمحم بن فضابل المذكور، وأما علً بن دمحم بن مرجا 
علً بن أحمد بن دمحم المذكور، له: حسٌن وعلً،  بن بن علً بن دمحم بن أحمد فمن ولده: دمحم

، ومن ولد علً بن دمحم بن حسن بن حسٌن المذكور دمحمومن ولد حسٌن هذا: حسن بن أحمد بن 
. أما علً بن بن علً: حسن ودمحم إبنً الناصر بن حسن بن دمحم بن الصفً بن علً المذكور

. بن علً المذكور أحمدفمن ولده: دمحم بن أحمد بن علً بن  بن علً بن دمحم بن مرجاأحمد 
ومن ولد مفضل بن أحمد بن دمحم بن علً بن الحسن بن دمحم بن علً بن الحسٌن البرسً: دمحم 

. ودمحم بن الحسٌن البرسً له بالكوفة: الحسن الحداد بن مهدي بن الماسم بن مفضل المذكور
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لحسن، ومن ولد دمحم بن الحسٌن هذا: مهدي بن أحمد وا ، وللحسٌن هذا: دمحموأحمد والحسٌن
بن دمحم بن حسٌن بن دمحم المذكور، وألحمد بن دمحم بن الحسٌن البرسً: الحسن، وللحسن بن 

سواد الكوفة، وعبد  منحمزة بن الحسٌن البرسً، لال إبن طباطبا: له ولد ببرس و. أحمد: علً
بن إبراهٌم بن الحسٌن  الحسٌننهم: دمحم بن الرحمن بن الحسٌن البرسً له ولد بالموصل، وم

بنصٌبٌن. لال الشٌخ أبو الحسن  بعضهمالبرسً، أولد بنصٌبٌن جماعة تفرلوا بالشام وألام 
ً ستٌراً ممبول الشهادة  ثبلثٌنعلً بن دمحم العمري النسابة: رأٌت بآمد سنة  وأربع مابة شٌةا

ة بن أبً دمحم الحسن بن أبً الحسٌن بسعاد وٌعرؾٌكتب الشروط، زعم أنه أبو الحسن علً 
عن صحة ما ادعاه فؤةرج لً ةطوط الشهود  فسؤلتهأحمد بن دمحم بن الحسٌن البرسً. 

بها.  هوؼٌرهم وسؤلت بعض العدول من ةط العلوٌٌنوالمضاة بنصٌبٌن ودٌار بكر وشهادات 
طً. وكان سعادة له حجة فً ٌده ونسباً مشجراً بة وكتبتثبته فً مشجرتً ؤفمال: صح نسبه. ف

إجتمعت مع  ًوةلؾ عدة من األوالد. ثم أن وأربعمابةهذا ٌلمب بالمبع مات سنة أربعٌن 
دمحم بن زٌد بن علً بن عبٌد هللا بن علً بن جعفر بن  بنأبً السراٌا أحمد  ًالشرٌؾ الماض

لة فسؤلنً دمحم بن زٌد الشهٌد وهو إذ ذان نمٌب العلوٌٌن بالرم بنأحمد سكٌن بن جعفر بن دمحم 
هذا كنا ثم فسد نسبه ولم ٌثبت. وحكى  ىثبت عندي فمال: عل أنهعن نسب سعادة فؤةبرته 

الماسم بن دمحم البطحانً فولد  بن. وأما علً بن عبد الرحمن نسبهحكاٌات فً بابه وأبطل 
ه: أعمب من ولد لٌل هاشم والماسم النسابة،ثبلثة: عٌسى وعبد هللا أعمبا فً رواٌة أبً المنذر 
الدٌلم وكان أحد أبمة الزٌدٌة، ولد لٌل:  ملنالداعً الجلٌل أبو دمحم الحسن بن الماسم المذكور 

عبد الرحمن الشجري بن الماسم بن الحسن بن  بنن الداعً هذا شجري وأنه الحسن بن علً ا
أبو نصر البةاري، والناصر الكبٌر الطبرستانً،  وعلٌهزٌد بن الحسن بن علً بن أبً طالب، 

وكان النمٌب تاج الدٌن بن معٌة ٌموي المول  العمري،صححه أبو الحسن  يواألول هو الذ
 ،. وكان له أخ ٌلمب ثروان أو عثروان كان أبوه الماسم ٌنفٌهبحالهالثانً وٌمول ان العجم أةبر 

الطبرستانً. وأعمب الداعً أبو دمحم الحسن بن الماسم من ثمانٌة رجال  الكبٌرذكر ذلن الناصر 
 وحسنتعبد هللا دمحم ولً نمابة النمباء ببؽداد فً زمن معز الدولة بن بوٌه الدٌلمً  أبونهم: م

ولصد  ،بؽدادسٌرته، وكان لد ورد من بلده إلى معز الدولة وهو إذ ذان باألهواز لبل دةوله 
الدولة فبلػ معز  الدٌلملتعلم العلم والفمه والكبلم فبلػ من ذلن طرفاً، وباٌعه بعد دهر لوم من 

ومن كان دةل فً البٌعة فنفاهم  الدٌلمالةبر فمبض علٌه ولٌده زماناً طوٌبلً ولبض على اإلبن 
أةٌه عماد الدولة علً بن بوٌه إلى أبً طالب  إلىوشردهم، ثم أنفذ أبا عبد هللا دمحم إلى فارس 

ة أنفس سنة وشهرٌن، وجعل معه من الدٌلم ثمانٌ مدةفحبسه فً للعة أكوسان  ًالنوبندجان
الدٌلمً فؤطلك على أن ٌلبس المبا والدشتً وٌةرج به  كاسنٌحفظونه، فشفع فٌه إبراهٌم بن 

إلى كرمان، وكان مع إبراهٌم إلى أن أسره أمٌر كرمان أبو علً  وةرجإبراهٌم إلى كرمان ففعل 
ٌدٌة عبد هللا دمحم من الحرب ومضى إلى منوجان إلى مكران فباٌعته الز أبوبن الٌاس، فؤفلت 

إبن معدان صاحب تلن الناحٌة فمبض علٌه وأنفذه إلى عمان فؤلام بها وباٌعته  بهفعلم  ،هنان
ً سراً هنان فبلػ ذلن صاحب عمان فمبض علٌه ونفاه إلى البصرة، فمام بها  الزٌدٌة فً  مةتفٌا

ةذه فطلبه وأ يالزٌدوباٌعه من كان هنان من الجبل والدٌلم فبلػ ذلن  يأٌام أبً ٌوسؾ الزٌد
. ثم استؤذن للحج وةرج سنٌنوألطعه بةمسة اآلؾ درهم ضٌاعاً وأسكنه داره، وألام بالبصرة 

ببؽداد ولزم أبا الحسن الكرةً وتفمه  فؤلامإلى األهواز ومنها إلى بؽداد ومنها إلى الحج، وعاد 
ً عظٌماً. ودرس  حسٌن بن لبل ذلن وبعده على أبً عبد هللا ال الكبلمعلٌه وبلػ فً الفمه مبلؽا

حتى أصاب منزلة ٌصلح أن ٌعلم وٌفمه وٌدرس. وكان  فٌهماعلً البصري، والفمه أٌضاً فبرع 
فٌجٌب بةطه أحسن جواب بؤجود عبارة إال أنه إذا تكلم بانت  الحوادثٌستفتى دابماً ببؽداد فً 
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راسله والتربٌة بطبرستان. ولما كانت سنة ثمانً وأربعٌن وثلثمابة  للمنشؤالعجمة فً كبلمه 
العلم. فلم ٌرض ذلن منه وألح  إلىذلن واعتذر بإنمطاعه  ىالدةول علٌه فؤب فًمعز الدولة 

ذن له فلبس الطٌلسان فدةل علٌه فؤكرمه وطرح له ؤأن ٌدةل علٌه بطٌلسان ف فاشترطعلٌه 
 متملداً أن ٌتملد النمابة على أهله فؤبى، فما فارله إلى أن أجاب وةرج من حضرته  وسؤلهمةدة 

نمابته.  أٌاملها فما توفرت على الطالبٌٌن أموالهم وأرزالهم وبساتٌنهم كما توفرت علٌهم 
ً وهو نابم فمال له  ان األمٌر نابم  الحجابوعلت حاله عند معز الدولة حتى أنه باكره ٌوما

وأراد الركوب فً الماء  ثٌابهفاجلس فً زبٌر تن حتى ٌنتبه وتدةل علٌه. وانتبه األمٌر ولبس 
فشتم الحجاب وجرت علٌهم منه  فؤعلمهجد أبا عبد هللا دمحم فمال: من أي ولت أنت هاهنا؟ فو

حال كان، فكان بعد ذلن ٌجٌا واألمٌر  أيالمكاره وأمر أن ال ٌحجب عنه أي ولت جاء وعلى 
منامه، فإذا عرؾ ذلن رجع فجلس بعٌداً  موضعنابم فبل ٌجرأ أحد أن ٌجبه فٌدةل حتى ٌبلػ 

فاستدعى أبا عبد هللا بن الداعً وسؤله أن ٌمرأ  الدولةفٌكون أول داةل. ومرض معز حتى ٌنتبه 
فمرأوا علٌه وأبو عبد هللا من بٌنهم ٌمرأ وٌمسح ٌده  الطالبٌٌنعلٌه فجاء ومعه جماعة من 

الٌمنى  ًكان ٌمرها على وجهه وه ًلراءته أةذ معز الدولة ٌده الت منعلى وجهه، فلما فرغ 
لطاعاً من السواد بةمسة اآلؾ درهم فً كل إوكان معز الدولة لد ألطعه  بها،اًء فمبلها إستشف
فً أةذه أنه ٌحمهم من بٌت المال. وكان أبو عبد هللا دمحم شبٌه الةلمة بؤمٌر  ٌتؤولسنة، وكان 

ربعة  الجبهةكان أسمراً رلٌك اللون كبٌر العٌنٌن أكحلهما جعد اللحٌة وافرها واسع  المإمنٌن،
 أسٌلرجال، كثٌر التبسم فً جبهته ؼضون، ؼلٌظ الحاجبٌن أصلع لطٌؾ األطراؾ، من ال

 وكانتالةدٌن حسن الوجه. لال التنوةً: وأظنً سمعت منه أن مولده سنة أربع وثبلثمابة. 
ً ٌستنهضونه فً اللحاق لٌباٌعوه وٌعطوه  فٌةاؾ أن  وٌطٌعوهالكتب من ببلد الدٌلم تؤتٌه دابما

الدولة لمتال ناصر  معزفبل ٌؤذن له أو ٌعلم ؼرضه فٌحبسه. فلما ةرج  ٌستؤذن معز الدولة
أبو عبد هللا دمحم ٌوماً إلى عز  ركبالدولة بن حمدان واستةلؾ ببؽداد إبنه عز الدولة باةتٌار. 

ً ظاهراً إستمصاراً لفعله،  الطالبٌنالدولة فةوطب فً مجلسه بسبب ةبلؾ بٌن لوم من  ةطابا
ً ى على المةاطب له وةرج فامتعض من ذلن وأزر ولد تحرن بذلن على ما كان ٌعمل  مؽضبا

ً الحٌلة فٌه من الةروج وعاد إلى منزله ورتب  بدواب ةارج بؽداد من الجانب الشرلً  لوما
الجانب الؽربً، وأظهر أنه متنسن وحجب  منوكان ٌنزل فً باب الشعٌر على شاطا دجلة 

سنة ثبلث وةمسٌن وثبلثمابة ةرج متةفٌاً،  الشوالناس عنه. فلما كان للٌلتٌن بمٌتا من 
من ولده وزوجته وكلما تحوٌه داره وتشتمل  بمًواستصحب إبنه األكبر وةلؾ عٌاله ومن 

مصحؾ منشور ولد علمه، وسٌؾ لد علك  صدرهعلٌه نعمته، وعلٌه جبة صوؾ بٌضاء وفً 
إذا ظهروا دعاة إلى هللا  وهذا زي الطالبٌٌن الدٌلم،حمابله فً عنمه حتى لحك بهوسم من ببلد 

وألام فٌهم ٌدعو إلى سبٌل ربه، وٌمٌم الحدود بنفسه،  باإلمامةتعالى. وأطاعته الدٌلم وباٌعوه 
مجراهما بعد أن ةرج إلى هذا  يٌؤكل إال ةبز األرز والسمن وما ٌجر الوٌتمشؾ التمشؾ التام 

المابم بحك هللا. وكان لد عمل والنعمة العظٌمة. وٌلمب بالمهدي لدٌن هللا  الرؼٌدمن العٌش 
 علىتجهٌز العساكر إلى طرسوس من ذلن الطرٌك لٌستةلصها من الروم، وأجابته الدٌلم  على

فً  طمع لد ذلن فعاجله باإلفساد رجل من العلوٌٌن ٌمال له مٌركا بن أبً الفضل الثابر، وكان
الحنبلٌة من  حتىضب من ذلن األمر فؤسر أبا عبد هللا دمحم وحبسه فً للعة فؽضبت الدٌلم وأؼت

ً ٌعرفون بؤصحاب أبً ، الدٌلم الحنبلً، فإنهم  جعفروهم فرلة عظٌمة نحو من ةمسٌن ألفا
وسارت الجٌوش لمتال  رأٌه،إمتعضوا ألبً عبد هللا لما شاهدوا من فضله وإن كانوا ال ٌرون 

واعتذر إلٌه ولم ٌعرؾ سبب الملعة  منمٌركا فلما رأى أنه ال لبل له بهم أنزل أبا عبد هللا دمحم 
إلى ذلن فزوجه مٌركا بؤةته وأطلمه فعاد  هللاذلن، وسؤله أن ٌصاهره وٌهادٌه فؤجابه أبو عبد 
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ن مٌركا أبهوسم شهوراً ثم اعتل ومات، وٌمال  وألامإلى هوسم ورجع أمره إلى ما كان علٌه 
ً فسمته إٌاه  ثمابة. وكان ألبً عبد هللا وفاته سنة تسع وةمسٌن وثبل وكانتأنفذ إلى أةته سما

بٌه، وةلؾ إبناً صؽٌراً وأم أوالده أعلً وأبو الحسٌن أحمد، مات لبل  الحسندمحم من الولد: أبو 
بن العباس بن إبراهٌم بن علً بن عبد الرحمن بن الماسم بن الحسن بن زٌد بن  علًسٌدة بنت 

 الصؽٌربطبرستان زمن الداعً بن علً بن أبً طالب، وكان علً بن العباس هذا لاضٌاً  الحسن
 البطحانً دمحموله تصانٌؾ كثٌره فً الفمه. أما عٌسى بن علً بن عبد الرحمن بن الماسم بن 

 بنانتهى عمبه الصحٌح إلى: أبً الفضل جعفر وأبً الحسن علً إبنً دمحم و فله: دمحم وعلً،
هللا بن الحسٌن بن  الرضا بن دمحم بن أبً عبد وبن وأدهم وحٌدر عٌسى هذا، ومنهم: حمزة

وأما أبو جعفر  ، فلحمزة: ٌوسؾ، ولحٌدر: عمرو.جعفر بن دمحم بن عٌسى المذكور بنالمهدي 
بن دمحم البطحانً فؤعمب بمزوٌن وطبرستان وله من  الماسمدمحم األكبر بن عبد الرحمن بن 

لة وله: دمحم وحمزة بطبرستان أٌضاً وعبد الرحمن وفً عمبه ل بطبرستانالمعمبٌن ثبلثة: أحمد 
حمزة بن دمحم األكبر فله: حمزة ودمحم، ولحمزة بن حمزة أربعة معمبٌن هم:  فؤماالدٌلمً وحده. 

حمد بن ٌحٌى بن عبد الرحمن بن دمحم بن أوالماسم. ومنهم:  لٌل إسمه دمحم وأحمد وعلًزٌد 
مهدي بن ةلٌفة  ومنهم: دمحم والمهدي والمرتضى بنو ةلٌفة بن دمحم األكبر. بنالحسٌن بن أحمد 

وأما جعفر بن عبد  بن مهدي بن زٌد بن دمحم بن حمزة بن دمحم األكبر بن عبد الرحمن بن الماسم.
واحد هو: عبد هللا لتل بآمل وأمه  رجلالرحمن بن الماسم فؤعمب ببؽداد ولزوٌن وعمبه من 

و: عبد ، وعمبه من رجل واحد هالشجريلإلإ بنت أحمد بن الحسن بن علً بن عبد الرحمن 
واحد هو: علً أبو الماسم الشعرانً  رجلهللا األطروش، وعمب عبد هللا األطروش هذا من 

عبد هللا، وأبو منصور دمحم إبنً علً بن عبد هللا  دمحمببؽداد وله أوالد كثٌرة بها، ومن ولده: أبو 
ً منصور دمحم: فؤلب لال إبن طباطبا: لهما بمٌة ببؽداد. المذكور،األطروش بن عبد هللا بن جعفر 

وأما الحسن بن عبد  معد، وألبً دمحم عبد هللا: أحمد، وألحمد هذا: عبد هللا وهبة هللا وعلً.
فولده ببةارا والسند والمولتان، وأعمب من: دمحم وعلً والحسٌن  البطحانًالرحمن بن الماسم 

 الحسٌنؤما دمحم بن . أما الحسٌن بن الماسم بن دمحم البطحانً فله: دمحم وعلً، فوعٌسىوالماسم 
 وإلسماعٌلفمن ولده: إسماعٌل بن علً بن حسن بن علً بن شرؾ بن عباد بن دمحم المذكور، 

ونظام الدٌن إبنً  دمحمهذا: أحمد ودمحم، ولدمحم هذا: حٌدرة، أما أحمد بن إسماعٌل فمن ولده: 
دمحم البطحانً فله:  الماسم بن بنعباد بن ٌحٌى بن عباد بن أحمد المذكور. أما علً بن الحسٌن 

: محسن وشروان، فلهزٌد والحسن، فؤما زٌد بن علً بن علً  علً بن علً، ولعلً بن علً:
، فؤما أبو الماسم فله: والمةتارفؤما محسن فله: أبو المحاسن، وألبً المحاسن: أبو الماسم 

، وألبً جعفر المحاسن فله: أبو جعفر أبوأحمد، وألحمد هذا: أبو المحاسن، وأما المةتار بن 
: فةر الدٌن. أما الحسن بن علً بن علً فمن ولدمحمهذا: دمحم. أما شروان بن زٌد فله: دمحم، 
 الحسن المذكور.      بنولده: حسٌن بن علً بن حسٌن بن علً 

 
المدٌنة وٌكنى أبا جعفر، فؤعمب  منعبد الرحمن الشجري ونسبته إلى الشجرة لرٌبة  وأما      

وأمه حسٌنٌة،  بالمدٌنةالحسن، وكان عمبه بما وراء النهر، والحسٌن السٌد من ةمسة رجال: 
بن الحسٌن األصؽر بن علً  هللاوله عمب ولم ٌكثر، ودمحم الشرٌؾ بالمدٌنة أمه سكٌنة بنت عبد 

وأمه أم الحسن بنت الحسن  بالمدٌنةبن الحسٌن بن علً بن أبً طالب، وعلً السٌد المتوجه 
كان شرٌفاً سٌداً بالمدٌنة، ولم  وجعفرن الحسن بن علً بن أبً طالب، بن جعفر بن الحسن ب

الشٌخ أبو الحسن العمري له عمباً، وكذا أبو  ذكرٌعده شٌخ الشرؾ العبٌدلً من المعمبٌن وال 
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الشجري أربع بنات هن: أم الماسم وأم الحسٌن وأم  الرحمنعبد هللا بن طباطبا. وكان لعبد 
 بن دمحم البطحانً. لماسماالحسن وزٌنب ةرجت إلى 

ولم  العمري،دمحم الشرٌؾ بن عبد الرحمن الشجري فؤعمب من: حمزة فً لول الشٌخ  أما     
على أنه لم  بعضهمٌعده شٌخ الشرؾ العبٌدلً، وال الشرٌؾ إبن طباطبا فً المعمبٌن، ونص 

هللا الحسٌن بن عبد  أبوٌعمب، وعبٌد هللا وله عدد، والحسن، والحسٌن. هذا ما لاله السٌد 
وأحمد. ولٌل وجعفر، ولٌل:  كبلم،طباطبا الحسنً، ثم لال: ولٌل وعبد الرحمن فٌه وفً عمبه 

بن عبد الرحمن الشجري وكان  دمحم. أما عبٌد هللا بن وعلً وعٌسى ودمحم ولم ٌذكر لهما ولد
ً بالمدٌنة فؤولد وأكثر وعمبه من:  ما أحمد بن عبٌد ؤفوالحسن ودمحم األعلم.  أحمدسٌداً متوجها

بن أحمد له أعماب منهم: الحسٌن، وال بمٌة له،  إسماعٌلهللا، فولده جماعة لهم أعماب منهم: 
والحسن بن إسماعٌل له ولد، وعلً بن إسماعٌل ٌمال  ،بمٌةوأبو عبد هللا دمحم بن إسماعٌل له 

ومنهم: دمحم أبو جعفر عنه إن شاء هللا تعالى، كذا لال إبن طباطبا.  نسؤلإلبنه: زٌد، وفٌه شن 
طالب بن أحمد بن إسماعٌل بن أحمد بن عبٌد هللا، وال عمب له، وله إةوة أعمب  أبوبن الماسم 

علً  الماسم: علً وحده. وجعفر بن أحمد بن عبٌد هللا، له أوالد أعمب منهم: أحمد وأبو منهم
دمحم الحسن علً بن  أبً: ودمحم وٌحٌى. أما أحمد بن جعفر بن أحمد بن عبٌد هللا فبمٌة ولده فً
: وهو كثٌر الفضابل طباطباأبً طالب بن أحمد بن الماسم بن أحمد بن جعفر المذكور، لال إبن 

بالنسب وكان نمٌباً بطبرستان  جٌدةله لدم ثابت فً كل علم، حفظ وتصرؾ وله معرفة  لوموالع
أبً طالب بن  دمحم دمحم بنهللا. وأةوه  عبدوآمل وله أوالد، منهم: الحسن أبو طالب ودمحم أبو 

، ومنهم: الحسن بن علً بن أحمد بن الماسم بن أحمد أحمد بن الماسم بن أحمد بن جعفر له ولد
وأما  .الماسم علً بن جعفر بن أحمد فؤعمب من: أبً طالب دمحم ولده بجٌبلن أبووأما  بن جعفر.

 بنوأما ٌحٌى بن جعفر  .برستانجعفر بن أحمد بن عبٌد هللا فولده: زٌد إمام المسجد بط بندمحم 
من  الشجري،وحمزة بن أحمد بن عبٌد هللا بن دمحم بن عبد الرحمن  .أحمد بن عبٌد هللا فله ولد

إسماعٌل بن  :ولدهولده: أبو الحسن دمحم الرازي الملمب بشهدانك، له عمب بمزوٌن والري ومن 
حمد بن دمحم بن حٌدر بن طاهر بن لاسم بن طاهر بن إسماعٌل بن ٌحٌى بن إسماعٌل بن أ

المذكور. ومنهم النمٌب  الرازي دمحمأبو الحسن زٌد بن دمحم بن أحمد بن  باٌزٌد بن أبا الحسن بن
وعلً بن أحمد بن دمحم بن حمزة. وزٌد بن أحمد بن  ،الماسم بن حمزة هذا بنباألهواز: الحسن 

 ولٌل دمحموالحسٌن و ،ٌد له عمببهوسم، وهو: دمحم بن ز ولده بن دمحم بن عبد الرحمن عبٌد هللا
 بن دمحم بن عبد الرحمن ولٌل عبد هللا بنو أحمد بن عبٌد هللا هللاحمد وأبو علً عبٌد أإسمه 
بن دمحم  وزٌد بنو عبٌد هللا بن أحمد بن عبٌد هللا وعلًومنهم: أبو الماسم دمحم ومهدي  ،ببةارا

بن عبٌد هللا بن دمحم بن عبد الرحمن  األعلملهم أوالد وأعماب ببةارا. وأما دمحم  بن عبد الرحمن
فؤما ٌحٌى فله: الحسن كوجن ودمحم وجعفر.  ودمحم،الشجري فؤعمب من: ٌحٌى والحسٌن وصالح 

د هللا بن الحسن كوجن ٌأبو الماسم وإسماعٌل، فؤما عب هللاد ٌأما الحسن كوجن فعمبه رجبلن: عب
ل بن الحسن كوجن فعمبه رجبلن: عبٌد هللا عمب، وأما إسماعٌ ولهفله إبن واحد إسمه: ٌحٌى 

دمحم بن ٌحٌى بن دمحم األعلم فعمبه من ثبلثة رجال: علً وزٌد  أماأبو الماسم والحسٌن. 
دمحم بن ٌحٌى بن دمحم األعلم فعمبه رجبلن: الحسن أبو علً والماسم أبو  بنوالحسٌن، فؤما علً 

ً بن الحسٌن بن الداعً بن الحسن بن الداعً ، فمن ولد الماسم أبو دمحم: عبلء الدٌن بن علدمحم
زٌد بن دمحم بن  وأما. بن أبو طالب بن أبو الفضل بن الداعً بن زٌد بن الماسم أبو دمحم المذكور

ومنهم: دمحم أبو جعفر بن  هاشم،ٌحٌى بن دمحم األعلم فكان له رجبلن: الحسن وعبد هللا أبو 
بن زٌد المذكور. وأما الحسٌن بن دمحم  الحسن بن ٌحٌى بن عبد هللا بن زٌد المذكور، وعبٌد هللا

هما بطبرستان. ٌ: الحسن أبو علً وعبد الرحمن وعمبمعمبانبن ٌحٌى بن دمحم األعلم فله إبنان 
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وأبو دمحم الماسم الملمب مانكدٌم إبنً علً بن دمحم بن جعفر  كمر،ومنهم: الحسن الملمب زرٌن 
ومنهم: الحسٌن بن دمحم بن جعفر بن ٌحٌى بن دمحم األعلم، لهما عمب. و األعلمبن ٌحٌى بن دمحم 

، زٌد بن دمحم بن جعفر بن ٌحٌى بن دمحم األعلم وهللا بن عبٌدالحسٌن وعلً والحسن ووله عمب، 
. وأما فلعلً: الحسن والماسم، ولعبٌد هللا: ٌحٌى، ولٌحٌى: دمحم، وللحسن بن زٌد: عبد هللا

، فؤما الحسن بن الحسٌن ودمحم سن وعبٌد هللا وزٌد أبو العباسفله: الح األعلمالحسٌن بن دمحم 
 وٌظندمحم األعلم فعمبه رجبلن: الحسٌن له عمب بآمل والعباس أبو الفضل كان له عمب  بن

. أما عبٌد هللا األعلمإنمراضهم، ومنهم: دمحم أبو أحمد بن الحسٌن بن الحسن بن الحسٌن بن دمحم 
عمب كثٌر، وكان له إبن ثالث  لهماه إبنان معمبان: الرضا ومهدي بن الحسٌن بن دمحم األعلم فل

ٌعمب. أما زٌد أبو العباس بن الحسٌن  ولمإسمه: دمحم أبو الماسم لٌل أعمب ولٌل درج أي مات 
، وعمب دمحم هذا من رجل واحد إسمه: داعً وله دمحمبن دمحم األعلم فعمبه من رجل واحد إسمه: 

األعلم، لال إبن طباطبا: رأٌته ببؽداد ٌتفمه على مذهب  دمحمٌن بن ومنهم: دمحم بن الحس .عمب
المدوري، وله إةوة. وأما صالح بن دمحم األعلم فعمبه من  الحسٌنأبً حنٌفة فً مجلس أبً 

الحسن الماضً بطبرستان، وعمب زٌد هذا: الحسن أبو دمحم بن زٌد  أبورجل واحد هو: زٌد 
: الحسٌن أبو عبد هللا ودمحم أبو عبد هللا وصالح وزٌد أبو أربعة رجال هذاوحده، وعمب الحسن 

بن الحسن بن زٌد الماضً إبن واحد إسمه: زٌد أبو الماسم ٌلمب المسدد باهلل  ولصالحالفضل، 
له بالدٌلم وله ولد بمزوٌن. وأما الحسن بن عبٌد هللا بن دمحم بن عبد الرحمن الشجري  بوٌع
، وإسماعٌلأعمب أبو جعفر دمحم من ثبلثة: الحسن والماسم من: أبً جعفر دمحم وحده و فعمبه

كان عنده  العالمفؤما إسماعٌل بن دمحم هذا فعمبه من ثبلثة رجال: زٌد أبو الحسٌن الفمٌه 
. وأما الماسم بن بطبرستانمصحؾ بةط أمٌر المإمنٌن ودمحم أبو جعفر والحسٌن ولهم أعماب 

. أما الحسن بن دمحم فعمبه من بسارٌةالهادي وله عمب دمحم فعمبه من رجل واحد هو: عبٌد هللا 
دمحم بن عبد الرحمن الشجري وٌلمب شعر  بنرجل واحد إسمه: دمحم وعمبه بآمل. وأما الحسن 

وأبو الحسن دمحم ولده ببةارا وأحمد وزٌد وإبراهٌم  جعفرألؾ فولده: أبو الماسم دمحم وأبو دمحم 
ال السٌد أبو الحسن البطحانً: كان ببلخ وعمبه ، لهللابةراسان وعلً والماسم وعبٌد 

البةاري، وؼٌره: منهم بالنوبة وةراسان وؼٌر ذلن. فؤما أبو  لالودمحم أبو الحسٌن  ،بالطالمان
دمحم وحده. أما أبو دمحم جعفر بن الحسن بن دمحم بن عبد الرحمن  الفضلالحسن دمحم فله: أبو 

دمحم بن جعفر المذكور. أما أبو الماسم دمحم بن  ومن ولده: جعفر بن بالنوبةالشجري فولده 
بن عبد الرحمن الشجري فبل شن فً عمبه وهو النسب الصحٌح الظاهر وعمبه:  دمحمالحسن بن 

فمن ولد الماسم: هاشم  والماسم، الرحمن وهارون والحسن أبو علً وعبٌد هللا وعبدالحسٌن 
ذكور. مذكور، وعبد الرحمن بن الماسم الوٌحٌى إبنً هارون بن دمحم بن الحسن بن الماسم الم

عمب ثبلثة وهم: الحسٌن عمبه  منهمفله أوالد األشهر  بن أبو الماسم دمحم أما عبد الرحمنو
شٌر له عمب من: أبً العباس أحمد  علًبالكوفة وٌحٌى بن عبد الرحمن ببةارا وأبو الحسن 
كبر ودمحم األصؽر ولهم أوالد. أما األ ودمحمبن علً شٌر وحده، وله: علً األكبر وعلً األصؽر 

: ٌحٌى صاحب الزوارٌك وحده، ولٌحٌى ثبلثة منهارون بن أبو الماسم دمحم فعمبه الصحٌح 
دمحم أبو طالب وحده، وعلً بن ٌحٌى وأحمد أبو  بنمعمبٌن: دمحم أبو طالب وعمبه من: حمزة 

وأبو منصور ٌحٌى له عمب بالبصرة والحٌرة وبؽداد  دمحمالعباس بن ٌحٌى له إبنان معمبان: 
 هاشم. ومنهم: أبو . ومنهم: المسلم بن دمحم بن أحمد بن أبو منصور ٌحٌىبدمشك والعراق

دمحم  الماسمالمجدور وأبو طالب حمزة إبنً علً بن ٌحٌى صاحب الزوارٌك بن هارون بن أبً 
برستان. وأما وط بالريبن الحسن بن دمحم بن عبد الرحمن الشجري، ولكل منهما ولد، وأكثرهم 

علً وأبً الحسن دمحم  دمحمالحسٌن بن دمحم بن عبد الرحمن الشجري فعمبه فً: ٌحٌى وأبً 
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من رأى ودمحم أبو عبد هللا بنو  بسروعبٌد هللا وإبراهٌم وجعفر وأبً الؽٌث دمحم مات فً الحبس 
ن دمحم بن أبو الماسم بن أبً الحس الحسٌنالحسٌن بن دمحم بن عبد الرحمن الشجري. ومنهم: 

دمحم بن الحسٌن، له ولد ببةارا ٌعرفون ببنً  الؽٌثوأحمد بن علً بن الحسٌن بن أبً  ،الحسٌن
بن عبد الرحمن الشجري فله إبنان معمبان: زٌد ودمحم  دمحمكاسكٌن، وأما ٌحٌى بن الحسٌن بن 

زٌد وٌحٌى أبو وأكثرهم عمباً: دمحم المزرزر وعمبه من رجلٌن:  ،أعمبواأبو الؽٌث، ولزٌد أوالد 
وللمحسن بن زٌد: مفضل والحسٌن  دمحم المزرزر: المحسن بن زٌد وحده. بنالماسم، ولزٌد 

بن زٌد بن دمحم المزرزر بن  المناةلًومنهم: أبو نمشة سعد هللا بن مفضل بن محسن  وجعفر،
 :عمب ٌمال لهم بنو أبً نمشة، وأةوه لهزٌد الملمب كشكه بن ٌحٌى بن الحسٌن المذكور، 
شكر بالمشهد الؽروي، وإبن إبنه الود،  بنوالحسٌن المناةلً بن مفضل المذكور، من ولده: 

لولده بنو الود. أما دمحم أبو عبد هللا بن الحسٌن بن  ٌمالوهو: الود بن دمحم بن سعد هللا المذكور، 
بو الؽٌث أبو الماسم والحسن عمبه ببةارا ومرو ولزوٌن. أما دمحم أ الحسٌندمحم فعمبه رجبلن: 

بن دمحم بن عبد الرحمن الشجري فله أوالد أكثرهم عمباً: الحسن أبو عبد  الحسٌنبن ٌحٌى بن 
فؤما علً أبو الحسن هذا فله ةمسة  ،أوالد منهم: علً أبو الماسم وعلً أبو الحسن ولههللا، 

 عزٌز: دمحم أبو جعفر والحسن وناصر وأبو عبد هللا وعزٌزي له: علً وحده. ومنهم: معمبٌن
هللا  عبٌدوالحسٌن أبو علً إبنً دمحم بن المحسن بن الحسن بن علً أبو الحسن المذكور. أما 

فعمبه من: ٌحٌى الهادي بن الحسٌن بن عبٌد هللا  بن عبد الرحمن الشجري بن الحسٌن بن دمحم
 فذكر، ومن ولده: الحسن بن ٌحٌى. أما عبد الرحمن بن دمحم بن عبد الرحمن الشجري المذكور

بن دمحم بن  دمحمالسٌد ابو العز: من عمبه السٌد األجل نمٌب النمباء ببةارا أبا المفاةر عمر بن 
حمزة بن دمحم بن  أماوله إبن إسمه: الرضا.  ،أحمد بن دمحم بن ٌحٌى بن عبد الرحمن المذكور

دمحم فمن ولده: علً بن  زٌدعبد الرحمن الشجري فله: زٌد وعلً، فؤما علً فله: مهدي، وأما 
حسٌن بن دمحم بن ناصر بن  بنبن فةر الدٌن بن رضً الدٌن بن فةر الدٌن بن حسن بن علً 

. أما أحمد بن دمحم بن عبد الرحمن المذكورأبو هاشم بن هاشم بن أبو الماسم بن علً بن زٌد 
ولده: دمحم بن حسٌن بن دمحم بن أحمد بن  فمنالشجري فله: جعفر وحسٌن، فؤما جعفر بن أحمد 

: همدان بن ٌحٌى بن عبد الرحمن بن دمحم بن ولدهفر المذكور، وأما حسٌن بن أحمد فمن جع
 حسٌن المذكور.

ً بالمدٌنة فؤعمب أربع بنات  علً وأما       السٌد بن عبد الرحمن الشجري وكان سٌداً متوجها
علً وفاطمة وةدٌجة وأم الحسن، وتسعة رجال منهم: ٌحٌى الممتول مع الكوكبً  أمهن: 

المهتدي ومات عن ولد إسمه: أحمد، والماسم لتل ولم ٌعمب، ودمحم له عمب  أٌامبمزوٌن 
 البٌنة،، وعلً فً صح أي أن نسب عمبه ؼٌر واضح فٌصح اإلنتساب إلٌه بعد إلامة بالمؽرب

من ثبلثه  عمبهوعبد هللا أعمب، وعٌسى أعمب بالري، وزٌد والحسن وإبراهٌم العطار، وانتشر 
فؤما عٌسى بن علً السٌد فمن ولده: حٌدر  العطار والحسن وزٌد بمزوٌن، وهم: إبراهٌم

وٌوسؾ وعمر بنو حمزة بن الرضً بن دمحم بن حسٌن بن مهدي بن جعفر بن دمحم بن عٌسى 
ة معمبٌن: دمحم أبو زٌد أربعوله  بطبرستانفعمبه بن علً السٌد أما إبراهٌم العطار و المذكور،
فؤما زٌد بن إبراهٌم العطار  .بن إبراهٌم العطار ده: دمحم بن الحسنوالحسن من ول وزٌد والعباس

فمن ولده: حسٌن ودمحم إبنً علً بن العباس بن أحمد بن إبراهٌم بن حسٌن بن حسن بن زٌد 
وإسماعٌل والحسٌن أبو  زٌدو أحمد أما دمحم أبو زٌد بن إبراهٌم العطار فله:و بن زٌد المذكور،

إسماعٌل  أبو الماسم، ومنهم: الحسٌنوالمهدي إبنً الحسٌن بن علً بن الماسم الوزٌر له: دمحم 
إبراهٌم بن إسماعٌل بن دمحم بن  ، ومنهم:إسماعٌل بن دمحم بن إبراهٌم العطاربن عبد هللا بن 

وإسماعٌل وعلً، وإلسماعٌل بن إبراهٌم المذكور: إبراهٌم بن  الحسٌنإبراهٌم العطار له: 

www.j4know.com

www.j4know.com


 25 

سماعٌل: دمحم األكبر وإسماعٌل وزٌد وعلً. ومنهم: أبو الحسٌن أحمد بن إ وإلبراهٌمإسماعٌل، 
ةتن الحسن بن زٌد الداعً الكبٌر. وكان لد إستولى على األمر بعده  العطار،بن دمحم بن إبراهٌم 

 العطار: علً بن العباس بن إبراهٌم همزحؾ إلٌه دمحم بن زٌد فمتله وملكها، ومن حتىبطبرستان 
: حمزة لهنمرض، وإلةوانه عمب منتشر، وهم: أبو الماسم الحسٌن اوالد وطبرستان له أ اضًل

بن  السٌد. وأما الحسن بن علً وحده بن الحسٌن، وأبو علً دمحم والحسن وله: دمحم بن الحسن
لال أنه  منعبد الرحمن الشجري فؤعمب بالري والكوفة وؼٌرها وإلٌه نسب الداعً الصؽٌر 

بن الحسن  الماسمٌد الصحٌح من رجلٌن: الماسم ودمحم، فؤما وعمب الحسن بن علً الس .شجري
الهول وعبد الرحمن  بؤبًبن علً السٌد فعمبه من ثبلثة رجال: أبً الحسن عبٌد هللا الملمب 

بن الحسن بن علً بن عبد  الماسموأبو دمحم الحسن الداعً الصؽٌر. فؤما أبو دمحم الحسن بن 
بالدٌلم وأبً الفضل ٌحٌى كان  الةلٌفة دمحم النمٌب الرحمن الشجري فؤعمب من: أبً عبد هللا

وإسماعٌل أبو علً وعبٌد هللا أبو الماسم  زٌدعظٌم المدر والمحل بآمل وطبرستان وصالح أبو 
عبد الرحمن بن الحسن بن الماسم بن الحسن بن  إسمهولٌل إسمه إبراهٌم. ولٌل له إبن آةر 

وكان له: الحسٌن بن عبد الرحمن، من ولده: ٌحٌى ، وحدهعلً السٌد وعمبه الصحٌح من: زٌد 
بن  المذكور. وأعمب أبو عبد هللا دمحم النمٌب الةلٌفة الحسٌنبن عبد الرحمن بن الحسن بن 

: إسماعٌل وكان إلسماعٌل إبناً ببؽداد، وولده: علً كان أحمدمن ولده: أحمد، وأعمب  الحسن
ن الداعً الصؽٌر: أبا دمحم الحسن له ولد وأبا . وأعمب أبو الفضل ٌحٌى بالدٌلمبمصر فً جملة 

دمحم وأبا الحسن علً وأبا زٌد صالح له: مهدي والحسٌن وعلً وأبو حرب دمحم بنو  هللاعبد 
 وأبا. وأعمب عبٌد هللا إبراهٌم بن الداعً الصؽٌر: أبا طالب حمزة له أوالد لهم عمب صالح

 عمبهحسن والحسٌن فً صح أي أن نسب حرب مهدي له بنت وإسماعٌل أبو علً ودمحم أبو ال
الرحمن  عبدؼٌر واضح فٌصح اإلنتساب إلٌه بعد إلامة البٌنة. وأما دمحم بن الحسن بن علً بن 

: علً، أما وإلسماعٌلالشجري فله: أحمد والماسم وٌحٌى وإبراهٌم، فؤما أحمد فله: إسماعٌل، 
فله: الحسن، وللحسن: دمحم،  ٌحٌىأما الماسم فله: الحسن، وأما إبراهٌم فله: أبو عبد هللا، و
: حمزة، ولحمزة: إبراهٌم وإسماعٌل. فلهولدمحم: الحسٌن وعلً ومهدي ودمحم وصالح، فؤما علً 

نتشار، فولده: ٌحٌى اأعماب فٌهم عدد و فلهوأما زٌد بن علً السٌد بن عبد الرحمن الشجري 
من عدة  ابو الحسن علً ؤعمبف المذكور، زٌد ًبنإوأبو الحسن علً المعروؾ بإبن الممعدة 

أبو الماسم وأبو ٌعلى  وحمزةمن ولده: الحسٌن الةشاب والحسن الطبري ف ،رجال وعمبه كثٌر
الحسٌن الةشاب فله ةمسة  فؤماوحمزة أبو طالب وزٌد بنو علً بن زٌد بن علً السٌد، 

ٌعلى ودمحم أبو  الحسن والحسن أبو أبومعمبٌن: الكٌا الماضً بهوسم والماسم أبو زٌد ودمحم 
إلٌه بنو عرب شاه بمرو وحمد وهم  وانتمىسلٌمان ولهم أعماب. وللماسم أبو زٌد: عزٌزي، 
إلٌهم بعد إلامة البٌنة، والمراوزة  اإلنتسابفً صح أي أن نسب عمبهم ؼٌر واضح فٌصح 

بلثة: الطبري بن علً بن زٌد بن علً السٌد فله ث الحسنمنهم لد إنمرضوا إال من البنات. أما 
وزٌد، ومن ولد زٌد: ناصر بن ٌحٌى بن زٌد. وأكثر عمب  طاهرأحمد أبو العباس وٌحٌى أبو 
العباس هذا ةمسة معمبٌن: زٌد وجعفر  والعباس، وألحمد أب أبوالحسن الطبري من: أحمد 
، فمن ولد زٌد بن أحمد أبو عبد هللا المعروؾ بٌحٌى والحسٌن أبووعلً أبو الحسن والحسٌن 

دمحم بن أحمد بن علً بن ناصر بن أمٌر كا بن داعً أبو هاشم بن عرالً بن داعً بن  العباس:
زٌد المذكور، وحسٌن ودمحم سٌؾ الملة إبنً دمحم بن داعً أبو هاشم بن عرالً بن داعً بن 
زٌد المذكور، ولدمحم سٌؾ الملة: دمحم ؼٌاث الدٌن، ولدمحم ؼٌاث الدٌن: عبد هللا وحسن، فمن ولد 

 هذا: شرؾ جٌهان وعبد البالً إبنً دمحم بن حٌدر بن معز الدٌن بن عبد هللا المذكور، عبد هللا
فله ستة  السٌد. أما حمزة أبو الماسم بن علً بن زٌد بن علً ولشرؾ جٌهان: دمحم ورمح الدٌن
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منهم: حمزة  أوالد وللناصرمعمبٌن: زٌد وهادي وأبو الهول ومهدي وأبو لٌلى والناصر، 
أبو هاشم: الحسن أبو  ولدمحمزٌد: الحسن، وللحسن: دمحم أبو هاشم المزوٌنً، والمحسن، ول

 طاهر.
 وحمزة ،ٌعمب لم جعفر بن عبد الرحمن الشجري فؤولد عدة أوالد منهم: أحمد األكبر وأما     

وعبد  األصؽركان سٌداً بالمدٌنة وأحمد الربٌس  بن جعفر لم ٌطل عمبه وأبو جعفر دمحم بن جعفر
فمن ولد عبد هللا بن جعفر: علً  لجعفر بن عبد الرحمن إبنتان هما: أم سلمة وأم كلثوم.و ،هللا

من ولد أبً و وعبد هللا وهبة هللا وأبا اللٌل بنو أحمد بن عبد هللا بن علً بن عبد هللا المذكور،
رهم أحمد بن دمحم المذكور له عمب ٌمال لهم بنو كركورة، أكث :كركورة وهو بن جعفر، دمحمجعفر 

ومنهم: الحسٌن بن دمحم بن دمحم المذكور،  لٌل عبٌد هللا ومنهم: عبد هللا ونواحٌها،بالري 
له: دمحم وجعفر وأحمد، ومن ولد : الحسن بن دمحم المذكور، كان بسمرلند وومنهم المذكور،

جعفر بن الحسن: الحسٌن بن ٌحٌى بن الحسٌن بن إسماعٌل بن زٌد بن الحسن بن جعفر 
، وله عمب، ومنهم: علً بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري دمحملٌل منهم: علً بن ، والمذكور

علً بن دمحم بن جعفر بن عبد الرحمن  بنأبو دمحم بن جعفر بن دمحم بن الحسن بن الحسٌن 
باألهواز. ومنهم، لوم بصنعاء الٌمن  وأةتالشجري وانمرض فلم تبك له ؼٌر بنت بالبصرة 

. وأما أحمد كركورة فعمبه من سبعة رجال بنسبهمبن ٌحٌى الهادي  شهد لهم بنو الناصر أحمد
وطاهر وعبد هللا وحمزة الطوٌل، فؤما دمحم أبو علً  وجعفروهم: دمحم أبو علً والعباس وعٌسى 

ن الحسن إنمرض. وأما أمن رجلٌن: الحسن والماسم، ولٌل  الصحٌحبن أحمد كركورة فعمبه 
علً أبو الحسن الصوفً بن العباس والحسن بن العباس.  ولده: فمنالعباس بن أحمد كركورة 

بن العباس فله ثبلثة معمبٌن: عبد الرحمن أبو هاشم وزٌد ودمحم  الصوفًأما علً أبو الحسن 
عمب زٌد بن علً أبو الحسن الصوفً: دمحم أبو جعفر بن جعفر ةلٌفة بن  فمنأبو الفوارس، 

د كركورة فله ثبلثة معمبٌن: أحمد أبو الماسم علً الصوفً. أما عٌسى بن أحم بنعلً بن زٌد 
أبو الحسٌن ببؽداد والحسن. أما جعفر بن أحمد كركورة فله ثبلثة ذكور: أحمد أبو  وزٌدبالري 
أبو  علًودمحم وعلً علٌه عبلمة. أما طاهر بن أحمد كركورة فله ثبلثة من المعمبٌن:  الماسم

، فمن ولد دمحم أبو الحسن: طاهر بن طالب بمم الماسم بالري ودمحم أبو الحسن بمم وعٌسى أبو
كركورة فله: علً أبو الحسن  أحمدأما عبد هللا بن  دمحم بن أحمد بن دمحم أبو الحسن المذكور.

، ومن ولد علً أبو الحسن أبووالحسن والحسٌن وأحمد المهند، وعمبه الصحٌح من علً 
أما حمزة لً أبو الحسن المذكور. الحسن هذا: مهدي بن حسن بن دمحم بن زٌد بن أحمد بن ع

وعلً عمبه بآمل  بسوراءالطوٌل بن أحمد كركورة فله ثبلثة: الحسٌن أبو الماسم عمبه 
بن جعفر بن عبد الرحمن الشجري فعمبه من رجل  الربٌس األصؽر والحسن أبو علً. أما أحمد

أحمد والحسن،  وعمبه باألهواز، ولدمحم أبو الحسن المذكور: الحسنواحد وهو: دمحم أبو 
 : أحمد.وللحسنوألحمد: طاهر 

وأما الحسن بن عبد الرحمن الشجري فله: إبراهٌم ودمحم وعلً، وإلبراهٌم: الحسن،      
وللحسن هذا: دمحم، أما دمحم بن الحسن بن عبد الرحمن فله: الحسن وعٌسى، ومن ولد عٌسى: 

بن عٌسى المذكور، ومن ولد زٌد بن الحسن بن زٌد بن الحسن بن زٌد بن دمحم بن الحسن 
الحسن بن دمحم بن الحسن بن عبد الرحمن: مرجان ومهدي إبنً أحمد بن دمحم بن علً بن 
الحسن المذكور، فلمهدي: أبو الفتح، ولمرجان: دمحم وأحمد، فؤما أحمد بن مرجان فله: مفضل 

بن وحسن وفضابل، ومن ولد حسن بن أحمد بن مرجان: علً بن حسن بن دمحم بن حسن 
حسٌن بن علً بن حسن المذكور، ومن ولد مفضل بن أحمد بن مرجان: علً ودمحم إبنً مهدي 
بن الماسم بن مفضل المذكور، فلعلً بن مهدي: مهدي وجعفر، فلجعفر: رضوان، ولرضوان 
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هذا: الماسم، وللماسم: حسٌن، ومن ولد حسٌن بن الماسم هذا: حٌدر بن دمحم بن حسن بن 
سن بن رضوان بن الحسٌن المذكور، ومن ولد مهدي بن علً: حمزة رضوان بن حسٌن بن ح

بن العٌسى بن تمً بن علً بن دمحم بن أبا طالب بن مهدي المذكور، أما فضابل بن أحمد بن 
مرجان فمن ولده: علً وأبا العباس وأبا الؽنابم بنو دمحم بن فضابل المذكور، فمن ولد علً بن 

فر بن علً المذكور، ولحسن بن علً بن جعفر: جعفر، دمحم: حسٌن وحسن إبنً علً بن جع
ولجعفر هذا: دمحم، ومن ولد أبا الؽنابم بن دمحم: ؼالب بن سالم بن ؼانم بن عبد الملن بن دمحم بن 
علً بن ٌحٌى بن أبا الؽنابم المذكور، ومن ولد أبا العباس بن دمحم: هارون وٌوسؾ وحسن بنو 

اس المذكور، فلٌوسؾ: علً، ولهارون: عبد المحسن عٌسى بن أحمد بن حسٌن بن أبا العب
وأحمد وموسى، ومن ولد حسن بن عٌسى بن أحمد: ناصر الدٌن وبدر الدٌن إبنً شرؾ الدٌن 
بن علً بن حسن المذكور، أما دمحم بن مرجان فله: علً وأحمد وحسن، وألحمد بن دمحم هذا: 

ن ملٌح المذكور، ومن ولد فضابل: ملٌح وفضابل، فمن ولد ملٌح: دمحم بن ٌوسؾ بن معٌوؾ ب
جعفر بن علً بن دمحم بن فضابل المذكور، أما حسن بن دمحم بن مرجان فمن ولده: حسٌن وأبو 
المعالً وأبو طالب بنو علً بن أبو طالب بن دمحم بن علً بن أبو طالب بن حسن المذكور، 

: أحمد، وألحمد: دمحم وعلً، وألبً المعالً بن علً: دمحم وعلً، أما علً بن دمحم بن مرجان فله
ومن ولد علً بن أحمد: حسٌن ودمحم إبنً ٌوسؾ بن معٌوؾ بن دمحم بن أحمد بن علً بن أحمد 
بن علً المذكور، فمن ولد حسٌن بن ٌوسؾ: علً وحازم إبنً إبراهٌم بن شرؾ الدٌن بن 

ن ٌوسؾ بن حسٌن المذكور، ومن ولد دمحم بن ٌوسؾ: عبد الوهاب وعلً إبنً دمحم بن علً ب
أما دمحم بن أحمد بن علً بن دمحم بن مرجان فمن ولده: علً وحسٌن إبنً دمحم بن  دمحم المذكور.

علً بن دمحم بن علً بن أحمد بن دمحم المذكور، فمن ولد علً بن دمحم بن علً: حسن ودمحم إبنً 
علً: حسن الناصر بن حسن بن دمحم بن الصفً بن علً المذكور، ومن ولد حسٌن بن دمحم بن 

 بن أحمد بن دمحم بن حسن بن حسن بن حسٌن المذكور.  
 

 بن الحسن بن زٌد بن اإلمام الحسن: إسماعٌل ذرٌة
بن أبً طالب، وٌكنى أبا دمحم، وٌلمب  علًإسماعٌل بن الحسن بن زٌد بن الحسن بن  وأما      

بن زٌد بن الحسن  الحسن أوالدوهو أصؽر  أو جالب الحجارة بحالب الحجارة بالحاء المهملة
 له: الحسن بن إسماعٌل. كان ولٌلالمعمبٌن، فؤعمب من ثبلثة: دمحم وأحمد وعلً النازوكً، 

 
أبو الماسم  أحمددمحم بن إسماعٌل فله: زٌد وأحمد أبو الماسم وعلً وإسماعٌل، فؤما  ؤماف     

أبو  ودمحم له بناتحسن وأما زٌد فله إبنان: ال ولدمحم هذا: إسماعٌل. فله: دمحم بن أحمد وحده،
ثبلثة معمبٌن:  هللاعبد هللا وله: زٌد أبو الحسن وحده، وكان لزٌد أبو الحسن بن دمحم أبو عبد 

الحسن له: أبو الماسم  والمهديدمحم الرضا أبو جعفر ولٌل أبو عبد هللا ولٌل إسمه أحمد، 
رضا بن زٌد بن دمحم أبو ال دمحملٌل درج. أما  بن زٌد الحسن وال عمب له، وإسماعٌل أبو علً

فؤما علً فمن ولده: دمحم شرٌؾ ومرتضى  ،وعلً عبد هللا فله: زٌد أبو الحسٌن ودمحم أبو جعفر
إبنً علً بن عبد هللا بن حسٌن بن حسن بن عبد هللا بن طاهر بن هاشم بن عرب شاه بن 

لً بن عبد هللا: دمحم الناصر بن زٌد بن عبد هللا بن أبا علً بن علً المذكور، فلدمحم شرٌؾ بن ع
وحٌدر، ولحٌدر: مرتضى، ولمرتضى بن علً بن عبد هللا: عبد هللا وجبلل الدٌن، فلعبد هللا: 

بن  زٌدأما و إبراهٌم ومرتضى، وإلبراهٌم: شرؾ الدٌن، ولجبلل الدٌن بن مرتضى: حبٌب هللا،
لناصر: مهدي ودمحم فله: حسن وناصر وحسٌن وعلً، و بن دمحم أبو عبد هللا دمحم الرضا بن زٌد

بن إسماعٌل ٌرجع إلى ولده: الداعً دمحم بن  دمحم. وعمب ، ولدمحم بن ناصر: أبو عبد هللاوداعً
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طبرستان، ملكها أوالً  ملكازٌد بن دمحم المذكور، وكان الداعً دمحم بن زٌد وأةوه الحسن لد 
بٌد هللا بن الحسٌن هللا بن ع عبداألول، وأمه بنت  ًالكبٌر والداع ًالحسن، ولمب بالداع

وكان ظهوره بطبرستان سنة ةمسٌن  طالب،األصؽر بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً 
على األمر بعده ةتنه على أةته أبو  واستولىومابتٌن وتوفً سنة سبعٌن ومابتٌن، ولم ٌعمب، 

ن عبد الرحمن الشجري بن الماسم بن الحسن ب بنالحسٌن أحمد بن دمحم بن إبراهٌم بن علً 
أخ الداعً دمحم بن زٌد بجرجان، فلما وصل إلٌه  وكانزٌد بن الحسن بن علً بن أبً طالب. 

سنة إحدى وسبعٌن ومابتٌن فمتله، وملن طبرستان  جرجانالةبر زحؾ إلى أبً الحسٌن من 
واستولى على تلن الدٌار حتى ةطب له رافع بن  أشهر،وألام بها سبع عشرة سنة وسبعة 

السرةسً صاحب إسماعٌل بن أحمد السامانً فمتله  هارونحاربه دمحم بن  هرثمة بنٌسابور ثم
بةارا ودفن بدنه بجرجان عند لبر الدٌباج دمحم بن جعفر  إلىوحمل رأسه وإبنه زٌد بن دمحم 

بن بحر األصفهانً الكاتب المصنؾ المعتزلً ٌكتب له وٌتولى  دمحمالصادق. وكان أبو مسلم 
 أمره.

  
إسماعٌل بن الحسن بن زٌد وٌعرؾ بالنازوكً فله: الحسٌن مات بطوس بن  علً وأما     

وإسماعٌل بجرجان والماسم بالري وأحمد األفمه بالري ودمحم بطبرستان. فؤما  بفرؼانةوالحسن 
 الماسمبن علً فعمبه من رجل واحد إسمه: علً بن الماسم بن علً له إبنان معمبان:  الماسم

بن الماسم بن علً  علًد هللا النمٌب بالري، فؤما الماسم أبو دمحم بن أبو دمحم بالري ودمحم أبو عب
عبد هللا النمٌب بالري فله  أبوفله: الحسٌن أبو عبد هللا النمٌب بالري وجعفر، فؤما الحسٌن 

، فؤما دمحم أبو طاهر بن الحسٌن أبو وٌوسؾأربعة معمبٌن: دمحم أبو طاهر والحسن وإبراهٌم 
الماسم. أما أحمد األفمه بن علً فله ثبلثة معمبٌن:  أبوحد معمب إسمه: زٌد عبد هللا فله إبن وا

بن أحمد األفمه فله ثبلثة معمبٌن: الحسٌن وعبد هللا أبو زٌد  علًعلً وإسماعٌل والماسم، فؤما 
أبو زٌد فله عدة أوالد منهم: الماسم أبو دمحم. وأما أحمد بن علً بن أحمد  هللاوأحمد، فؤما عبد 

 أوالدثبلثة أوالد وهم: دمحم أبو علً وحمزة والماسم، ولدمحم أبو علً: علً بن دمحم له  فلهه األفم
بن  الماسممنهم: دمحم مٌسرة بن علً بن دمحم. ومنهم: أبو الحسٌن أحمد بن علً بن أحمد بن 

معمبٌن: أحمد  أربعةأحمد بن علً بن أحمد األفمه. أما الحسٌن بن علً بن أحمد األفمه فله 
الحسٌن بن علً بن  بنودمحم أبو حرب والحسن وعلً له: الحسٌن بن علً. ومن عمب الحسن 

: وللحسن، المذكورالحسن بن مهدي بن الحسن  بنالمطهر  الحسن والحسٌن إبنً أحمد األفمه:
ومنهم: دمحم ةلٌفة بن الحسن بن الحسٌن بن أحمد بن  زٌد، وللحسٌن: علً، ولعلً: الحسٌن.

: منبن أحمد األفمه. أما دمحم بن علً بن إسماعٌل بن الحسن بن زٌد فعمبه  بن علً الحسٌن
. أما الماسمعلً شكنبة، وكان لدمحم بن علً بن إسماعٌل: الماسم بن دمحم، وللماسم: علً بن 

 األكبر، وألحمد بن علً شكنبة: علً وأبو ٌعلى علً شكنبة فله: الحسٌن أبو عبد هللا وأحمد
ومن  ،الفضلً األكبر ثبلثة معمبٌن: سراهنن ودمحم أبو زٌد والحسٌن أبو وعلً األصؽر. ولعل

ولد الحسٌن أبو الفضل: حسن وعبلء الدٌن إبنً فةر الدٌن بن دمحم بن الحسن بن الحسٌن بن 
دمحم بن الحسن بن دمحم بن طالب بن الماسم بن الحسن بن دمحم بن الحسن بن المطهر بن مهدي 

الفضل المذكور، ولعبلء الدٌن بن فةر الدٌن: تاج الدٌن، ولتاج  بن الحسن بن الحسٌن أبو
 الدٌن: فةر الدٌن، أما حسن بن فةر الدٌن فله: نظام، ولنظام: فةر الدٌن وعز الدٌن له بنات.

علً شكنبة  بنولعلً شكنبة: أبو ٌعلى بمزوٌن له أوالد، وزاد إبن الناصر والجوانً: الماسم 
بن الماسم له ستة  علًإبنه. وللماسم أربعة بنٌن أعمبوا ومنهم:  ولٌل هو أةو علً شكنبة ال

 بالشام. عمببنٌن. وللحسٌن أبو عبد هللا بن علً شكنبة: علً بن الحسٌن له 
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إبنان: الماسم وإسماعٌل، فؤما الماسم بن  فلهأحمد بن إسماعٌل بن الحسن بن زٌد  وأما       
عٌل ودمحم، فؤما إسماعٌل بن الماسم بن أحمد بن : إسمامعمبانأحمد بن إسماعٌل فله إبنان 

 : دمحم أبو ٌعلى ومهدي وأحمد أبو زٌد.معمبٌنإسماعٌل فله ثبلثة 
 

 بن الحسن بن زٌد بن اإلمام الحسن: علً ذرٌة
الحسن،  أباعلً الشدٌد بن الحسن بن زٌد بن الحسن بن علً بن أبً طالب، وٌكنى  وأما      

سهل بن داإود  نصرة، وعمبه من إبنه: عبد هللا بن علً. لال أبو فكان له بنت إسمها: فاطم
موت إبنه علً  بعدن عبد هللا بن علً إستلحمه الحسن بن زٌد وهو جده أالبةاري: ٌمال 

هللا جارٌة بٌعت ولم ٌعلم  عبدبالمٌافة، ذلن أن أباه علٌاً هلن فً حٌاة أبٌه الحسن بن زٌد، وأم 
إلى أبٌه الحسن بن زٌد فولدت  المشتريبن الحسن بن زٌد ردها أنها حامل، فلما توفً علً 

هٌفاء. وأثبت السٌد أبو الحسن  الجارٌةعبد هللا فشن فٌه فدعا بالمافة فؤلحموه به، وإسم 
: إسماعٌل وله أعماب بالري ولم ٌوافمه أحد. إسمهالبطحانً لعلً بن الحسن بن زٌد إبناً آةر 

وأحمد وعبد العظٌم السٌد الزاهد المدفون فً مسجد  ولاسمجعفر فولد عبد هللا بن علً الشدٌد: 
. وأولد عبد العظٌم: دمحم بن عبد العظٌم كان ودمحم البمٌة له إنمرضالشجرة بالري، والحسن ولد 
 العظٌم وال عمب له. عبدزاهداً كبٌراً وانمرض دمحم بن 

 
: أعمب. ولال أبو النسابةالكبٌر وأما أحمد بن عبد هللا بن علً الشدٌد، فمال العمري        

دردار ودمحم شاطورة، ولهم أعماب  هللاالٌمظان: ما أعمب. فمٌل له ثبلثة معمبٌن: الماسم وعبد 
والحسٌن أبو عبد هللا بالكوفة أٌضاً وله  وعلً بالكوفةكثٌرة. فؤما الماسم فله: دمحم أبو عبد هللا 

ه العمل أنه أعمب من ولده السبٌعً، وهو: أبو علٌ ي: والذالعمريولال أبو الحسن  .بها أعماب
نمٌب الكوفة بن الماسم بن أحمد بن عبد هللا بن علً الشدٌد، نسب إلى  الحسٌندمحم الماسم بن 

 منٌمال لها السبٌعٌة، وله عمب بها ٌمال لهم: السبٌعٌون. وكان الماسم السبٌعً  بالكوفةمحلة 
ومن ولد الماسم  .صر، ولً لضاء بعض تلن الببلدٌحٌى بمو علً أعٌان العلوٌٌن، ومن ولده:

 عمبأحمد بن عبد هللا: الحسن بن علً بن الماسم بن أحمد، لال أبو نصر البةاري: له  بن
بن أحمد بن  علًبالحجاز. أما دمحم بن الماسم بن أحمد بن عبد هللا بن علً فمن ولده: أحمد بن 

بن دمحم المذكور. أما عبد هللا دردار بن أحمد بن  بن أحمد بن أحمد ، ودمحمأحمد بن دمحم المذكور
فله إبن واحد معمب وهو: دمحم أبو علً بؤبهر، لم ٌذكر السٌد أبو العز الحسنً  علًعبد هللا بن 

من ولد علً بن الحسن بن زٌد ؼٌره وله أعماب كثٌرة منهم رإساء أبهر، ومن  الهمدانً
دمحم األبهري  أما .أحمد بن عبد هللا دردار بن أحمدم بن دمحم أبو عبد هللا بن دمحم أبو الماس: ولده

: أبو علً عبد هللا شاطورة له هومن ولد ،لهم جبللة ورباسة وؼٌرها،له عمب كثٌر بؤبهر ف
إبنه: أبً عبد هللا دمحم، والمنتسبون  منأعماب كثٌرة بؤبهر وزنجان وطبرستان وهمدان، وعمبه 

بن عبد هللا الدردار، واألصح المعتمد أنهم من  دمحمإلى  إلٌه من رإساء أبهر وؼٌرها ٌنتسبون
مطهر بن أبو عبد هللا دمحم بن علً بن عرب شاه، و الدٌنولد شاطورة، منهم: السٌد رضً 

فموم ٌنسبون عبد هللا هذا أنه إبن دمحم األبهري بن  هللا،حمزة بن أحمد بن عبد العظٌم بن عبد 
ون هو إبن دمحم بن عٌسى بن دمحم بن عبد هللا شاطورة، ولد ٌمول ولومأحمد بن عبد هللا دردار، 

أبهر إلى: دمحم بن زٌد بن عبد هللا األصؽر بن الحسن بن زٌد بن  رإساءنسب بعض الناس 
أبً طالب، وال ٌصح نسبهم هنان. وكان رضً الدٌن المذكور نمٌب أبهر،  بنالحسن بن علً 

لمذكور تولى نمابة المشهدٌن والحلة والكوفة مطهر بن رضً الدٌن دمحم ا الدٌنوإبنه ناصر 
أحمد بن عبد هللا بن علً بن  عبد هللا بن ضامن بن شدلم، لدمحم األبهري بن وذكرأشهراً. 
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وورد فً بحر األنساب أن لدمحم األبهري:  وهم: عبد هللا وإسماعٌل وعلً، ثبلثةبن زٌد  نالحس
ماعٌل، ومن ولد دمحم بن عٌسى: دمحم عٌسى وزٌد، ولعٌسى هذا: حسٌن ودمحم، ولحسٌن: إس

وشهاب الدٌن إبنً فةر الدٌن بن نور الدٌن بن رضً الدٌن بن حمزة بن مطهر بن أحمد بن 
ناصر بن ٌحٌى بن ناصر بن دمحم المذكور، فؤما دمحم بن فةر الدٌن فمن ذرٌته: عبد الحك ونور 

لعبد الحك بن معز الدٌن: نظام الدٌن إبنً معز الدٌن بن محمود بن طاهر بن دمحم المذكور، ف
الملن وحاكم، ولنور الدٌن بن معز الدٌن: زٌن العابدٌن. أما شهاب الدٌن بن فةر الدٌن فله: 
فةر الدٌن، ولفةر الدٌن هذا: عطا هللا وشهاب الدٌن، ولعطا هللا: فةر الدٌن، ولفةر الدٌن هذا: 

ا شهاب الدٌن بن فةر الدٌن بن شهاب عناٌة هللا ولطؾ هللا وهبة هللا وشكر هللا ومنتهى، أم
فؤما عبد هللا بن دمحم األبهري فمن ولده: الدٌن فله: ٌوسؾ، ولٌوسؾ: روح هللا وحٌدر ومراد. 

أبو زٌد بن أبو علً بن مرتضى بن عبد هللا بن حمزة بن عبد هللا بن طاهر بن عبد  بنحسن 
 عبدعبد العظٌم وجعفر، ومن ولد  األبهري فله إبنان: المذكور، وأما إسماعٌل بن دمحم هللا

العظٌم: أحمد وعلً ومحتشم بنو ؼٌاث الدٌن بن علً بن رضً الدٌن بن علً بن عبد الرضا 
بن  جعفردمحم بن أبو الفضل بن أحمد بن حمزة بن أحمد بن عبد العظٌم المذكور، ومن ولد  بن

بن  علًهنال بن إسماعٌل بن دمحم األبهري: حسٌن ومرتضى إبنً علً بن مرتضى بن مرا
: دمحم، فلهؤما حسٌن بن علً بن مرتضى بن مراهنال فإسماعٌل بن دمحم بن جعفر المذكور، 

الدٌن وٌحٌى،  ورفٌعولدمحم هذا: زٌن العابدٌن، ولزٌن العابدٌن ةمسة وهم: دمحم وحسن وحسٌن 
دمحم رضا، ولزٌن ، ولدمحم: دمحمفؤما رفٌع الدٌن فله: زٌن العابدٌن ودمحم وحسن، فؤما حسن فله: 

الؽنً، وأما دمحم بن زٌن العابدٌن بن دمحم  وعبدالعابدٌن بن رفٌع الدٌن: دمحم، ولدمحم: دمحم وعلً 
: زٌن العابدٌن وعبلء الدٌن، ولعبلء الدٌن: مهدي، ولدمحمٌحٌى، ولٌحٌى: دمحم،  :بن حسٌن فله

دمحم، ولدمحم: عبد الواسع  :فلهزٌن العابدٌن بن دمحم بن ٌحٌى  أماولمهدي: علً وبالر ومرتضى، 
الواسع فمن ولده: دمحم وكاظم إبنً دمحم عسكر بن علً بن عبد الواسع بن  عبدودمحم بالر، فؤما 

الواسع المذكور، وأما دمحم بالر فله: لاضً جهان، ولماضً جهان المذكور: دمحم  عبدعلً بن 
سعٌد،  ودمحمؾ، ولدمحم طاهر: دمحم شفٌع ودمحم تمً، فؤما دمحم شفٌع فله: دمحم طاهر ودمحم شر شفٌع

فله: دمحم، ولدمحم  األبهريوأما دمحم تمً فله: دمحم أمٌن، ولدمحم أمٌن: دمحم تمً. وأما علً بن دمحم 
العظٌم وطاهر، وأما حمزة فله:  عبدهذا: عٌسى وعبد هللا ومهدي وحمزة، فؤما عبد هللا فله: 

بن دمحم بن علً بن دمحم األبهري  مهدياعً، وأما داعً، ولداعً: أبو صادق، وألبً صادق: د
بن مهدي المذكور، وأما عٌسى بن دمحم بن  هاديفمن ولده: ذو الفمار بن شرؾ شاه بن دمحم بن 

أبا الحسٌن  :هذا أحمدمن ولد حسٌن فله: أحمد، و فؤماعلً بن دمحم األبهري فله: حسٌن ودمحم، 
 مهديدمحم بن عٌسى فمن ولده: مرتضى بن دمحم بن ، وأما بن أحمد المذكور طاهر بن حرزي بن

هللا بن علً  عبدبن علً بن عبد العظٌم بن علً بن دمحم المذكور. أما دمحم شاطورة بن أحمد بن 
أبو عبد هللا بن  دمحمفعمبه من رجل واحد وهو: عبد هللا أبو علً، وعمبه من رجل واحد هو: 

: ناصر بن حسٌن بن ناصر ومنهمطبرستان وهمدان، عبد هللا، له أعماب كثٌرة بؤبهر وزنجان و
 هللا بن دمحم شاطورة. عبدبن حسٌن بن دمحم أبو طالب بن عٌسى أبو زٌد بن دمحم بن 

 
صح  فًفمال الشٌخ أبو الحسن العمري: عمبه  الشدٌد،أما الحسن بن عبد هللا بن علً        

عبد هللا بن  أبومة البٌنة. ولال أي أن نسب عمبه ؼٌر واضح فٌصح اإلنتساب إلٌه بعد إلا
وال بمٌة له،  وانمرضطباطبا: والحسن بن عبد هللا ٌعرؾ بالمهفهؾ ولً أموال فدن للمعتضد 

لال: وسؤبٌن ذلن إن  أنسابهموبالري وما واالها لوم ٌنتسبون إلٌه وهو ؼلط عظٌم منهم فً 
هذا كبلمه. والحسن بن عبد . صحتهاشاء هللا تعالى فً ؼٌر هذا الموضع وأةرج أنسابهم على 
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، وأعمب دمحم المذكور من: عبد هللا بن دمحم دمحمهللا بن علً الشدٌد المذكور لد إنمرض، وكان له: 
ولد عٌسى هذا: عٌسى بن إسماعٌل بن عٌسى بن  ومنوحده، ولعبد هللا بن دمحم: عٌسى، 
 إسماعٌل بن دمحم بن عٌسى المذكور.

 
 لهلً الشدٌد، لال أبو الحسن العمري: ٌمال له المهفهؾ وال ٌعرؾ بن عبد هللا بن ع ودمحم      

 بمٌة. لال إبن طباطبا: ولال لوم ولده بؤبهر وزنجان. 
 

 بن الحسن بن زٌد بن اإلمام الحسن: إسحك ذرٌة
لال  فٌماإسحك بن الحسن بن زٌد بن الحسن بن علً بن أبً طالب، وهو الكوكبً  وأما      

وكان عٌناً  ،بةارٌة، وكان مع الرشٌد ولدٌره، وٌكنى أبا الحسن وأمه أم أبو نصر البةاري وؼ
األمر فحبسه ومات فً حبسه، ولم ٌذكر  آةرللرشٌد على آل أبً طالب، وؼضب الرشٌد علٌه 

ً وهاروناً. وذكر له  نصرله شٌخ الشرؾ العبٌدلً عمباً. ولال أبو  ً وحسٌنا البةاري: ولد حسنا
ً لتله إبن اللٌث أو إسماعٌلي: الشٌخ أبو الحسن العمر ً له هارون، ولال: وولد هارون إبنا ةا

كبلم أبً الحسن العمري، ولال إبن طباطبا: ولد هارون والحسن، أما  هذاالصفار أمه لمٌة. 
ولجعفر أوالد ثبلثة لهم عمب فً كتب النسب وهم: دمحم ولده بآمل  ،وحده جعفرهارون فله 
دمحم وهو الةطٌب ولده ٌعرفون بالةطٌبٌٌن والحسن له ولد  له ولد إسمه: وأحمدوطبرستان 

له عمب، هذا كبلمه. ولال أبو نصر البةاري: ولد الحسن بن إسحك بن الحسن  أحمد،هو: 
، وولد هارون بن إسحك: ، وله إبن إسمه: أحمدإبناً وامرأتٌن. ولتل الحسن بن إسحك بالمؽرب

هارون بن إسحك هو الذي لتله رافع إبن اللٌث إسحك، ودمحم بن جعفر بن  بنجعفر بن هارون 
: ال ٌةرج ولده جملة من النساب وٌمولون إسحك لٌس له ولد. لال الناصر الكبٌر: لالبآمل. ثم 

فً ولد إسحك ةٌراً وال شراً. ولٌل لجعفر بن هارون بن إسحك أبناء آةرٌن منهم:  ألولما 
 وعلً الطوٌل. إسحك
إلى: إسحك وعلً الطوٌل ودمحم  عمبهرون بن إسحك فانتهى دمحم بن جعفر بن ها أما      

داعً  الطوٌل أوالد أعمبوا ومنهم: ولعلًالشعرانً بنو جعفر بن دمحم بن جعفر بن هارون. 
مهدي. ومنهم: حسنن بن علً  بنالحسٌن أبو طاهر، له: مهدي بن الحسٌن ولده: علً و وزٌد

منهم: الحسن والحسٌن أبو عبد  أوالدلحسن هذا الطوٌل له: علً أبو الحسن وحده، ولعلً أبو ا
علً بن حسنن، وأبو طالب لمر بن لمر بن  بنهللا. ومنهم: أبو حرب الدباغ بن دمحم بن الحسن 

ولد الحسٌن بن علً بن حسنن: أبو حرب بن  ومندمحم بن دمحم بن الحسن بن علً بن حسنن. 
 حسٌن المذكور. بن ال هللاالحسن بن علً بن أبو حرب بن علً بن عبد 

من: دمحم عزٌزي بن أحمد بن الحسن  فعمبهالحسن بن جعفر بن هارون بن إسحك  أما       
 : أحمد والحسن وأمٌرن والعباس سراهنن.منهمالمذكور، ولدمحم عزٌزي هذا ستة أوالد أعمب 

 الةطٌب، عبد هللا بن طباطبا أن له: دمحم أبوأحمد بن جعفر بن هارون بن إسحك فذكر  أما       
. وفً بعض كتب النسب ذكر أن الةطٌب هو: أحمد والحسٌنولدمحم الةطٌب هذا: أحمد والحسن 
 وهللا أعلم. إسحكبن الحسن بن جعفر بن هارون بن 

 

 بن الحسن بن زٌد بن اإلمام الحسن: زٌد ذرٌة
فلم ٌذكر طالب، وٌكنى أبا طاهر  أبًزٌد بن الحسن بن زٌد بن الحسن بن علً بن  وأما       

دمحم،  ،إبن طباطبا: ولده طاهر، ولطاهر ولالله أبو الحسن دمحم بن أبً جعفر العبٌدلً عمباً. 
اإلنتساب إلٌهم بعد إلامة البٌنة. لال أبو  فٌصحوهما فً صح أي أن نسب عمبهم ؼٌر واضح 
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طاهر بن بنت إبراهٌم المةزومٌة، وعلٌاً، فولد  أسماءطاهراً، أمه  ،الحسن العمري: ولد زٌد
حسناً بصنعاء الٌمن وأمه منها، وله بها ولد.  :دمحم بن طاهر فولدعلٌاً ودمحماً،  :زٌد بن الحسن

ذلن السٌد أبو الؽنابم الزٌدى النسابة. ولٌل لعلً بن طاهر إبن إسمه:  علىهذا كبلمه، ووافمه 
ن. ولال أبو نثر درج، ولٌل للحسن بن دمحم بن طاهر إبن إسمه: طاهر بصنعاء الٌم لٌلالحسٌن 
 ومنهم: ٌمال انه ٌعنً طاهر بن زٌد أعمب من دمحم بن طاهر وهو من أم ولد بالحجاز. البةاري

بن عٌسى  أحمدةلك كثر بالبصرة. ثم لال بعد ذلن: ال ٌصح لطاهر بن زٌد ولد ذكر، لال: وذكر 
موته ٌمول: ال  عندبن الحسٌن بن علً وهو أحد علماء العلوٌة بالنسب أنه سمع طاهر بن زٌد 

بن طاهر بن زٌد وهللا  دمحمعمب لً. والمنتمون إلى طاهر ٌمولون نحن بنو طاهر بن الحسن بن 
 بحالهم أعلم.

 

 هللا بن الحسن بن زٌد بن اإلمام الحسن: عبد ذرٌة
زٌد وأبا دمحم  أباعبد هللا بن الحسن بن زٌد بن الحسن بن علً بن أبً طالب، وٌكنى  وأما      

لال الشٌخ العمري:  ولداً،وأمه أم ولد تدعى ةرٌدة، ولم ٌذكر شٌخ الشرؾ العبٌدلً له أٌضاً، 
ً والحسن ودمحماً وزٌداً وإسحك.  : ان زٌداً ولد وكذا إسحك، لالوا ولالولد عبد هللا ةمسة علٌا

البةاري: كان زٌد بن عبد هللا أشجع أهل  نصرولد أولد الحسن، هذا كبلمه، ولال الشٌخ أبو 
فهرب إلى األهواز فؤةذه النار عٌسى فضرب عنمه  بالكوفةنه وكان مع أبً السراٌا الةارج زما

عبد هللا ؼٌره، ولال فولد زٌد بن عبد هللا: دمحماً وعلٌاً وحسناً  ولدصبراً، ولم ٌذكر البةاري من 
د بن عبد وولد العمري ٌعنى النسابة الكبٌر وال ؼٌره أوالد دمحم بن زٌ علوٌة،وعبد هللا، أمهم 

علً  بنٌثبتوا له نسباً. ولال أٌضاً: فؤما أبو زٌد عبد هللا بن الحسن بن زٌد بن الحسن  ولمهللا 
وهللا أعلم  هللا،بن أبً طالب، فما أعرؾ حاله وال أشهد بصحة نسبه، ٌعنى دمحم بن زٌد بن عبد 

د هللا: علً وحسن وعبد هللا، ولٌل لدمحم بن زٌد بن عب ولعبد هللا بن زٌد بن عبد هللا: دمحم، بحاله.
وعلً  إسماعٌلهللا: دمحم، ولدمحم: عٌسى، ولعٌسى: دمحم، ولدمحم: ناصر، فؤما ناصر فله:  ولعبد

الماسم والحسٌن،  أبووحسٌن، ولحسٌن هذا: ناصر. ولٌل لعبد هللا بن الحسن بن زٌد: عبد هللا 
إلى ثبلثة رجال: دمحم أبو  عمبههى ولٌل: وٌحٌى. أما دمحم بن عبد هللا بن الحسن بن زٌد فانت

أبو زٌد بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن  عٌسىطالب والحسٌن أبو عبد هللا والحسن أبو دمحم بنو 
فله ثبلثة معمبٌن: علً وإسماعٌل وناصر، ومنهم: ناصر  طالبعبد هللا المذكور. فؤما دمحم أبو 

نهم: جعفر أبو زٌد بن إسماعٌل بن الحسن أبو طالب المذكور، وم دمحمبن الحسٌن بن ناصر بن 
زٌد. أما الحسن بن عبد هللا بن الحسن بن زٌد فله: إبراهٌم، وإلبراهٌم:  أبوأبو دمحم بن عٌسى 

 بن دمحم بن علً بن دمحم المذكور.  حسنعبد هللا منمرض ودمحم، ومن ولد دمحم بن إبراهٌم: 
 

 :بن الحسن بن زٌد بن اإلمام الحسن إبراهٌم ذرٌة
إسحك، فلم  أباإبراهٌم بن الحسن بن زٌد بن الحسن بن علً بن أبً طالب، وٌكنى  وأما     

بن الحسن  دمحمبن  بن طاهر ٌذكر له شٌخ الشرؾ العبٌدلً عمباً ؼٌر: الماسم بن دمحم بن داإود
بن زٌد عمبه من  الحسنبن إبراهٌم المذكور، ولال أبو عبد هللا بن طباطبا: ان إبراهٌم بن 

أمه الحمٌدة بنت عبد الحمٌد  ودمحمإبراهٌم بن إبراهٌم، وإلبراهٌم بن إبراهٌم: الحسن أمه علوٌة 
بنصٌبٌن، ولدمحم إبن إسمه: طاهر،  دمحماً بن عبد هللا بن عمر بن الةطاب، أما الحسن فولد: 

بن  ، ولدمحم بن داإود: الماسم. وأما دمحمعمبولطاهر: داإود، ولداإود: دمحم وأحمد ولهما 
وعبد هللا بنو دمحم بن إبراهٌم ولكل منهم عمب. فمن  حمدأوإبراهٌم فولده: الحسن وعلً وداإود 

: الحسٌن بن دمحم بن علً المذكور، ولال أبو الحسن العمري: ولد إبراهٌمولد علً بن دمحم بن 
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ن بن دمحم بنصٌبٌن. ومن ولد دمحم بن إبراهٌم بن الحسن بن زٌد: دمحم بن الحس إبراهٌمدمحم بن 
البةاري: ولد إبراهٌم بن إبراهٌم: دمحماً  نصرمات فً الحبس بمكة. ولال أبو  المذكور،

وأحمد، أمهم سلمة بنت عبد العظٌم بن عبد هللا بن علً  هللاوالحسن. أما دمحم فولد: حسناً وعبد 
بن إبراهٌم  بن علً بن أبً طالب ثم لال: فؤوالد عبد هللا بن دمحم الحسنبن الحسن بن زٌد بن 

العمري فً كتابه: ال ٌصح لعبد هللا بن دمحم بن إبراهٌم عمب وال نسب وهللا  لالبةراسان، ثم 
 . علمأ
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 اإلمام الحسن بنالثانً: عبد هللا المحض بن الحسن المثنى  الفصل
 

الحسن المثنى بن الحسن بن علً بن أبً طالب وكان ٌشبه رسول  بنعبد هللا المحض  أما     
شٌخ بنً هاشم فً زمانه، ومات عبد هللا المحض فً حبس أبً جعفر المنصور  كانفملسو هيلع هللا ىلص هللا 

أبو الفرج األصبهانً فً كتاب مماتل الطالبٌٌن عن أحدهم لال: كنا جلوساً مع  وروىمةنولاً. 
 منصورالوذكر إسم الذي كان ٌتولى حبس عبد هللا، فإذا برسول لد لدم من عند أبً جعفر  فبلن

فمرأها  أةٌه،ومعه رلعة فؤعطاها ذلن الرجل الذي كان ٌتولى الحبس لعبد هللا وإةوته وبنً 
فإذا فٌها: إذا  فمرأناهاوتؽٌر لونه ولام متؽٌر اللون مضطرباً وسمطت الرلعة منه إلضطرابه، 

الرجل  عبد هللا المذله، وؼاب ٌسمًأتان كتابً هذا فؤنفذ فً مذله ما آمرن به وكان المنصور 
ٌتكلم ثم لال: ما تعدون عبد هللا بن الحسن  الساعة ثم جاء متؽٌراً مضطرباً منكراً فجلس مفكراً 

وأللت هذه. فضرب أحد ٌدٌه على األةرى ولال: لد وهللا  هذهفٌكم؟ فملنا هو وهللا ةٌر من أظلت 
نٌن علً بن ةمس وسبعٌن سنة وكان ٌتولى صدلات أمٌر المإم إبنمات. وتوفً عبد هللا وهو 

ونازعه فً ذلن زٌد بن علً بن الحسٌن. وأعمب عبد هللا المحض  الحسن،أبً طالب بعد أبٌه 
ذي النفس الزكٌة، وإبراهٌم لتٌل باةمرى، وموسى الجون، وأمهم هند بنت  دمحممن ستة رجال: 

ن بن عبد هللا بن ربٌعة بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن لصً ب عبٌدةأبً 
 سلٌمان،ومن ٌحٌى صاحب الدٌلم وأمه لرٌبة أو فرثٌة بنت ركٌح بن أبً عبٌدة، ومن  كبلب،

 وإدرٌس وأمهما عاتكة بنت عبد الملن المةزومٌة، وكان له: عٌسى العمب له.
 

 بن عبد هللا المحض بن الحسن المثنى: دمحم ذرٌة
أبا الماسم، وٌلمب بالمهدي وهو ولٌل  هللا،دمحم ذي النفس الزكٌة، وٌكنى أبا عبد  فؤما     

أبو الحسن العمري: أنه كان بٌن كتفٌه  وحكىالممتول بؤحجار الزٌت، وكان ٌرى رأي اإلعتزال، 
ولٌل: مات سنة ةمس وأربعٌن ومابة فً  ةبلؾ،ةال أسود كالبٌضة. وولد سنة مابة ببل 
مس وأربعٌن سنة . ولال البةاري: وهو إبن ةرجبرمضان، ولٌل: فً الةامس والعشرٌن من 

ن المهدي من ولدي إسمه إسمً إعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  المشهورالمهدي للحدٌث بوأشهراً. ولمب 
. وتطلعت إلٌه نفوس بنً هاشم وعظموه، وكان جم الفضابل كثٌر المنالب، أبًوإسم أبٌه إسم 
حتى ركب. فمٌل له فً  الفرج األصبهانً: أن الصادق أةذ بركابه ذات ٌوم أبووحكى الشٌخ 

 جماعة: وٌحن هذا مهدٌنا أهل البٌت!. وكان المنصور لد باٌع له وألةٌه إبراهٌم مع فمالذلن، 
 فلمامن بنً هاشم، فلما بوٌع لبنً العباس إةتفى دمحم وإبراهٌم مدة ةبلفة أبو جعفر المنصور، 

 منأبٌهما وجماعة ملن المنصور وعلم أنهما على عزم الةروج جد فً طلبهما ولبض على 
من أن  ةٌرأهلهما فٌحكى أنهما أتٌا أباهما وهو فً السجن فماال له: ٌمتل رجبلن من آل دمحم 

أن تموتا كرٌمٌن.  ٌمنعكماٌمتل ثمانٌة. فمال لهما: إن منعكما أبو جعفر أن تعٌشا كرٌمٌن فبل 
، وذهب دمحم إلى ٌوم واحد فًولما عزم دمحم على الةروج واعد أةاه إبراهٌم على الظهور 

بالمدٌنة وهو مرٌض  أةوهالمدٌنة وإبراهٌم إلى البصرة، فاتفك أن إبراهٌم مرض فةرج 
وٌمال:  ،المنبر ٌةطب علىبالبصرة، ولما ةلص من مرضه وظهر أتاه ةبر أةٌه أنه لتل وهو 

بن جعفر المنصور ةروج دمحم  أبابل أتاه وهو لد توجه إلى الكوفة لحرب المنصور، ولما بلػ 
فماذا ترى؟ فمال: وأٌن ظهر؟ لال:  دمحمعبد هللا ةبل ببعض أصحابه فمال له: وٌحن لد ظهر 

ةرج بحٌث ال مال وال رجال  هلال: ألن وكٌؾ؟بالمدٌنة. فمال: ؼلبت علٌه ورب الكعبة. لال: 
علً بن عبد هللا بن العباس فً جٌش كثٌؾ  بنفعاجله بالحرب، فؤرسل إلٌه عٌسى بن موسى 

وحده، فلما أحس بالةذالن دةل داره  ًحتى بم عنهم دمحم ةارج المدٌنة وتفرق أصحابه فحاربه
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أثبت فٌه أسماء الذٌن باٌعوه فؤلماه فً التنور  يالذ الدفتروأمر بالتنور فسجر ثم عمد إلى 
لتل بؤحجار الزٌت، وكان ذلن مصداق تلمٌبه النفس الزكٌة ألنه  حتىفاحترق، ثم ةرج فماتل 

 أنس أنه لال: تمتل بؤحجار الزٌت من ولدي نفس زكٌة. وكان مالن بن ملسو هيلع هللا ىلصول هللا روي عن رس
 أكتافه. ةلعالفمٌه لد أفتى الناس بالةروج مع دمحم وباٌعه ولذلن تؽٌر المنصور علٌه فمٌل أنه 

وأم  البنات: فاطمة وزٌنب والمةمسة منذي النفس الزكٌة بن عبد هللا المحض  ولدمحم      
هللا األشتر وعلً، أمهما أم سلمة بنت دمحم  عبدكلثوم وأم سلمة وأم علً، ومن األوالد الذكور: 

، ولٌل والماسم، لال مصعب الزبٌري وإبراهٌم وأحمدبن الحسن، والطاهر والحسن وٌحٌى 
صاحب كتاب نسب لرٌش وابن حزم األندلسً صاحب كتاب جمهرة أنساب العرب أنه لٌس 

ة ولد إسمه الماسم. ولم ٌذكر إسمه فً أكثر كتب األنساب. ولال أبو عبد هللا للنفس الزكٌ
الدٌاربكري: توفً الماسم بن دمحم النفس الزكٌة فً حٌاة والده وجده، وتزوج شمٌمه عبد هللا 
األشتر بزوجته بعد أن وضعت حملها من الماسم، وهو إسماعٌل بن الماسم، فكفله عمه األشتر، 

باإلمام دمحم النفس الزكٌة فر عبد هللا األشتر بزوجه وابن أةٌه إسماعٌل إلى  فلما ولع ماولع
ٌنسبون إسماعٌل لعمه المذكور، ونشؤ فً كفالة عمه  واالسند، وتحصن بمدٌنة كابولة، فكان

، فمٌل أعمب الماسم بن دمحم النفس األشتر وحضانة أمه مع إةوة لؤلم، ومن ذرٌته ملون المؽرب
ل، ومن بنً إسماعٌل: دمحم وإسماعٌل والرشٌد بنو علً بن الحسن بن دمحم بن الزكٌة: إسماعٌ
دمحم بن بن علً بن الحسن بن دمحم بن حسن بن لاسم بن دمحم بن أبً الماسم بن علً بن ٌوسؾ 

الحسن بن عبد هللا بن أبً دمحم بن عرفة بن الحسن بن أبو بكر بن علً بن الحسن بن أحمد بن 
اسم بن دمحم النفس الزكٌة، فئلسماعٌل بن علً بن الحسن بن دمحم: من الإسماعٌل المذكور ب

زٌدان وأحمد وعبد هللا، فلعبد هللا هذا: دمحم، ولدمحم: هشام وسلٌمان، ومن بنً هشام هذا: ٌوسؾ 
وعبد الحفٌظ وعبد العزٌز بنو الحسن بن دمحم بن عبد الرحمن بن هشام المذكور، فلٌوسؾ: 

، أما زٌدان بن إسماعٌل بن علً بن وعبد هللاملن المؽرب ، وللحسن: دمحم دمحم، ولدمحم: الحسن
عبد الرحمن بن دمحم بن عبد الرحمن بن علً بن دمحم بن عبد المالن بن الحسن فمن ولده: 

من إبنه: أبً دمحم عبد  بن عبد هللا المحض أعمب دمحم ذي النفس الزكٌةلٌل و .زٌدان المذكور
حده، وكان لد هرب بعد لتل أبٌه إلى السند فمتل بكابل فً جبل ٌمال له علج و الكابلًهللا األشتر 

رأسه إلى المنصور فؤةذه الحسن بن زٌد بن الحسن بن علً فصعد به المنبر وجعل  وحمل
 النفسللناس. ولال أبو نصر البةاري: بالموصل لوم ٌنتسبون إلى طاهر بن دمحم ذى  ٌشهره

ومشجرها:  البصرةمن طاهر. ولال األشنانً أبو الحسن نسابة  الزكٌة وهم أدعٌاء وال عمب له
ً ٌعرفان ببنً الضابع أو الصاٌػ،  لهما فً الشرؾ حظ.  ولٌسأولد طاهر بن دمحم: دمحماً وعلٌا

 :النفس الزكٌة فؤعمب من يذ دمحموذكر أن أحدهما أشهد على نفسه أنه عامً. وأما إبراهٌم بن 
نصر البةاري:  أبووإنمرض بعد أن ةلؾ عدة أوالد، لال  إبراهٌم، ، ولدمحم هذا:دمحم بن إبراهٌم

العمري: فعلى هذا  الحسنلم نجد أحداً إنتسب إلى إبراهٌم بن النفس الزكٌة. لال الشٌخ أبو 
بن دمحم ذي النفس  إبراهٌمٌبطل نسب الطبلً وهو الفاتن بن حمزة بن الحسن بن الحسٌن بن 

. والعمب من دمحم النفس النسبرت له ةطوب والحظ له فً الزكٌة، وكان الطبلً ببةارا وج
فً: دمحم الكابلً بن عبد هللا بن دمحم،  ومنهالزكٌة فً: عبد هللا األشتر الكابلً الؼٌر، كما ذكر 

لدمحم الكابلً أخ إسمه: الحسن درج أي مات ولم  وكانمولده كابل وانتمل عنها بعد لتل أبٌه. 
، وإبراهٌم بن عبد هللا األشتر، له: دمحم، ولدمحم: كلثوم أمدعى ٌعمب، وأةت إسمها: فاطمة وت

. ولال الشٌخ أبو نصر إبراهٌم، وإلبراهٌم: علً وعبد هللا، فلعلً: المحسن، ولعبد هللا: دمحم
معها ٌمال له دمحم بعد لتله وكتب أبو  وصبًالبةاري: لتل عبد هللا األشتر بالسند وحملت جارٌته 

: كتب إلً حفص بن عمر المعروؾ بهزار مرد ولاللمدٌنة بصحة نسبه. جعفر المنصور إلى ا
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البةاري: وروي عن جعفر الصادق أنه لال: كٌؾ  نصرأمٌر السند بذلن. ثم لال الشٌخ أبو 
هما؟. ذكر ذلن أبو الٌمظان وٌحٌى بن الحسن العمٌمً  وهماٌثبت النسب بكتابة رجل إلى رجل 

نصر البةاري: ولال آةرون أعمب وصح نسبه. فولد دمحم بن أبو  لالوؼٌرهما وهللا أعلم، ثم 
بنات هن: مرٌم وأم كلثوم وزٌنب ورلٌة وامامة وأم سلمة وزٌنب  سبعةعبد هللا األشتر 
وأما  ،نمرضا: طاهر وعلً وأحمد وإبراهٌم والحسن الجواد، أما طاهر فبنٌنالصؽرى وةمسة 

أبو نصر البةاري: األشترٌة من أوالد علً  الشٌخ أبو الحسن العمري: إنمرض. ولال فمالعلً 
أبو  لالإبنً دمحم بن عبد هللا، فؤوالد الحسن لد كثروا وأوالد علً دون ذلن. ثم لال:  والحسن

أي مات ولم ٌعمب.  فدرجعلم. وأما أحمد أأوالد علً بن دمحم األشتر وهللا  ًالٌمظان إنمرضوا ٌعن
 يدمحم بن عبد هللا األشتر الذ وعمبطبرستان وجرجان. وأما إبراهٌم فمال الشٌخ العمري: أولد ب

أجواد بنً هاشم الممدوحٌن المعدودٌن، وٌكنى  أحدال ةبلؾ فٌه هو من: الحسن الجواد، كان 
سنة إحدى وةمسٌن ومابتٌن. ولال إبن الشعرانً النسابة  الحجةأبا دمحم، لٌل لتلته طً فً ذي 

معتز. وعمب الحسن الجواد بن دمحم بن عبد هللا األشتر الحسن أٌام ال لتلالمعروؾ بإبن سلطٌن: 
 الكوفةمنهن: أم علً وأم كلثوم وةدٌجة، ومن أربعة رجال وهم: أبو جعفر دمحم نمٌب  بناتعدة 

ً وأبو دمحم عبد هللا والماسم. وذكر  طباطبا: أبا  إبنوأبو عبد هللا الحسٌن نمٌب الكوفة أٌضا
ل أٌضاً: علً بن الحسن، وله: جعفر والحسٌن، فلجعفر: ولٌ العباس أحمد بن الحسن أٌضاً.

علً ودمحم، ولدمحم: زٌد وعلً، وللحسٌن بن علً: دمحم وعلً، فلدمحم: ٌحٌى، ولعلً: الحسٌن، 
بن  الكوفةأما أبو جعفر دمحم نمٌب  وللحسٌن: دمحم، ولدمحم: علً وعبد هللا، ولعبد هللا: أحمد.

وإلسماعٌل: دمحم، ولدمحم: أحمد،  ،: علً وأحمد وإسماعٌلد ولهالحسن فكان سٌداً نمٌباً ولتل بفٌ
عبد هللا وأبو السراٌا الحسن وأبو البركات دمحم بنو أبً جعفر  العلىمنهم: أبو و وألحمد: دمحم،
أبً جعفر دمحم النمٌب المذكور، فؤما أبو البركات دمحم بن أبً جعفر دمحم بن أحمد  بندمحم بن أحمد 

 الحسٌنأبو طالب علً بن  :لحسٌن: علً. ومنهم السٌد العالم المحدث بهمدان: الحسٌن، ولفله
، وإبنه: دمحم بن علً، بن الحسن بن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً جعفر دمحم النمٌب المذكور

وأما أبو العلى عبد هللا بن أبً جعفر دمحم بن أحمد فله: علً ومٌمون ومبارن وأبو األعز، 
عبد هللا الحسٌن نمٌب الكوفة بعد أةٌه بن الحسن، فكان له عمب  أبو. وأما تولعلً: أبو البركا

دمحم  ببنً األشتر إنمرضوا بعد أن بمٌت بمٌتهم إلى المابة السادسة، ومن ولده: ٌعرفونبالكوفة 
، وألبً طالب علً بن الحسٌن بن الحسن والحسٌن بن طالبأبو و وأبو الفوارس وجعفر

فهم بةراسان  الحسن. وأما بنو أبً دمحم عبد هللا بن ا: دمحم والحسٌنالحسٌن: علً، ولعلً هذ
ناصر  الحسن بن الماسم بن :بجرجانوآمل واستراباد، ولد كثر فٌهم األدعٌاء، وكان من ولده 

حٌدر بن الحسن  جعفربن علً بن دمحم بن علً بن عبد هللا المذكور، وله بها ولد، ومنهم: أبو 
هللا بن الحسن لد أعمب من  عبدلماسم بن عبد هللا بن الحسن. وكان بن أحمد بن الحسن بن ا

والحسٌن، فمن ولد الحسٌن هذا: أبو البركات بن صالح بن  ة رجال: علً والماسم وأحمدأربع
: الحسن وأبو جعفر دمحم، ولدهما ولدانفله  بن عبد هللا . أما علًعلً بن الحسٌن المذكور

بن الحسن بن علً بن عبد  الحسٌنزٌد بن  الحسٌن بن هم:منوبجرجان ونٌسابور وطبرستان، 
، ولٌل له: درج أحمد هذا لٌلهللا بن الحسن،  عبدهللا بن الحسن، وأحمد بن الحسن بن أحمد بن 

أبو الفضل علً بن أبً ومنهم: المإٌد وأبو الماسم إبنً الحسن بن  ،الحسن، وللحسن: ٌوسؾ
ودمحم بً جعفر دمحم بن علً بن عبد هللا بن الحسن، الفضل عبد هللا بن أ أبًهاشم دمحم بن 

الفضل عبد هللا بن أبً جعفر دمحم بن علً بن  أبًبن أبً هاشم دمحم بن والحسن إبنً الحسٌن 
، وللحسن بن الحسٌن بن أبً هاشم دمحم: أبو طالب. ومنهم: إسماعٌل بن دمحم عبد هللا بن الحسن

 بن أبً جعفر دمحم بن علً بن عبد هللا بن الحسن. وأما الفضل عبد هللا أبًأبً هاشم دمحم بن بن 
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أن ولده بطبرستان، وأوالده: دمحم وعلً وعبد هللا والحسن والحسٌن،  فذكرالماسم بن الحسن، 
 فمن: وما ولع إلً نبؤ من أةبارهم وال عرفنً أحد عمباً لهم وهللا بحالهم أعلم. طباطبالال إبن 

أحمد بن  العباسإلى بٌنة عادلة تموم له بصحة دعواه. وأما أبو  ذكر أنه من ولد الماسم إحتاج
دمحم: أحمد وعلً ولٌل  جعفرالحسن فولده: أبو جعفر دمحم والحسن والحسٌن بنو أحمد. وألبً 

ولده: علً ومبارن وأبو العز ومٌمون  فمنهما بجرجان، فؤما أحمد بن دمحم بن أحمد بن الحسن 
: علً، ولعلً: أبو البركات، لال أبو عبد هللا بن ولمبارند المذكور، بنو عبد هللا بن دمحم بن أحم
ً بالٌاً. فمن ذكر أنه من ولده  منطباطبا: ولم ٌمع إلً أحد  ولد أحمد وال عرفنً أحد لهم عمبا

. ولٌل: والظاهر أنه إنمرض، ولهذا لم ٌعده الشٌخ هتموم له بصحة دعوا عادلةإحتاج إلى بٌنة 
 بن معٌة فً المعمبٌن.الدٌن  تاجالنمٌب 

 

 بن عبد هللا المحض بن الحسن المثنى: إبراهٌم ذرٌة
طالب  أبًإبراهٌم لتٌل باةمرى بن عبد هللا المحض بن الحسن بن الحسن بن علً بن  وأما     

نه أ. ٌمال كثٌرةوٌكنى أبا الحسن، وكان ٌرى مذهب اإلعتزال وكان من كبار العلماء فً فنون 
دواوٌن العرب  منهبالبصرة لد إةتفى عند المفضل بن دمحم الضبً فطلب  كان أٌام إةتفابه

لتل إبراهٌم إستةرجها  فلمالٌطالعها فؤتاه بما لدر علٌه فؤعلم إبراهٌم على ثمانٌن لصٌدة، 
. وظهر إبراهٌم لٌلة اإلثنٌن فٌهاالمفضل وسماها المفضلٌات، ولربت بعده على األصمعً فزاد 

وجوه الناس، منهم بشٌر  وباٌعهس وأربعٌن ومابة بالبصرة ؼرة شهر رمضان سنة ةم
صاحب مسجد عباد بالبصرة،  الماضًالرحال، واألعمش سلٌمان بن مهران، وعباد بن منصور 

ن أبا حنٌفة الفمٌة باٌعه أٌضاً وكان لد أ وٌمالوالمفضل بن دمحم، وسعٌد بن الحافظ فً نظرابهم 
فمالت: إنن أفتٌت إبنً بالةروج مع إبراهٌم  أتتهمرأة أفتى الناس بالةروج معه، فٌحكى أن إ

لد جهزت إلٌن  ًنإإبنن. وكتب إلٌه أبو حنٌفة: أما بعد ف مكانفةرج فمتل، فمال لها: لٌتنً كنت 
عندي ؼٌرها، ولوال أمانات للناس عندي للحمت بن، فإذا لمٌت الموم  ٌكنأربعة اآلؾ درهم ولم 

ً أهل صفٌن، ألتل مدبرهم وأجهز على جرٌحهم وال تفعل كما فعل أبون ف فافعلوظفرت بهم 
فً أهل الجمل فإن الموم لهم فبه. وٌمال أن هذا الكتاب ولع إلى أبً جعفر  أبونكما فعل 
 المإمنٌنالدوانٌمً وكان سبب تؽٌره على أبً حنٌفة. وكان إبراهٌم ٌلمب بؤمٌر  المنصور

وندب إلٌه  عظٌماً،فملك الدوانٌمً لذلن للماً وعظم شؤنه وأحب الناس والٌته وارتضوا سٌرته، 
بباةمرى وهً  التمٌاوسار إبراهٌم من البصرة حتى  .عٌسى بن موسى من المدٌنة إلى لتاله

نادى: ال ٌتبعن أحد  إبراهٌملرٌة لرٌبة من الكوفة، وانهزم عسكر عٌسى بن موسى، فٌحكى أن 
علٌهم فمتلوه ولتلوا أصحابه إال  فكرواا منهزماً، فعاد أصحابه فظن أصحاب عٌسى أنهم إنهزمو

ملتوٌة فلما صاروا فً عكسها ظن  مسناةللٌبلً. ولٌل بل إنهزم بعض عسكر عٌسى على 
البرلع عن وجهه فجاءه سهم ؼابر  إبراهٌمأصحاب إبراهٌم أنهم كمٌن لد ةرج علٌهم، ورفع 

نزلونً وكان آةر أمره، ولما هللا ؼٌره أ وأرادهلل أردنا أمراً  فولع على جبهته فمال: الحمد
ً شدٌداً وجعل ٌمول: فؤٌن لول  بالكوفةاتصل بالمنصور إنهزام عسكره وهو  إضطرب إضطرابا

ذلن ةبر الظفر، وجٌا برأس إبراهٌم فوضعه  دثم جاءه بع والصبٌان؟صادلهم أٌن لعب الؽلمان 
السواد فةنمته  بن زٌد بن الحسن بن علً والؾ على رأسه علٌه والحسنفً طشت بٌن ٌدٌه 

المنصور ولال: أتعرؾ رأس من هذا؟ فمال: نعم فتى كان تحمٌه من الضٌم  إلٌهالتفت فالعبرة، 
من دار الهوان إجتنابها، فمال المنصور: صدلت ولكن أراد رأسً فكان رأسه  وٌنجٌهنفسه 
ري ولوددت أنه فاء إلى طاعتً. وكان لتل إبراهٌم على ما لال أبو نصر البةا علًأهون 

من ذي المعدة سنة ةمس وأربعٌن ومابة وهو إبن ثمانً وأربعٌن سنة، ولال أبو  بمٌنلةمس 
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 رأسهالعمري: لتل فً ذي الحجة من السنة المذكورة، وحمل إبن أبً الكرام الجعفري  الحسن
 رجادأوالده بٌن  ًإلى مصر. وعمب إبراهٌم من إبنه: الحسن ال عمب له من ؼٌره فبال

 بنًإلبراهٌم: أحمد وعلً. وأم الحسن هً امامة بنت عصمة العامرٌة من ومنمرض، وكان 
ً من المهدي لما حج  ً طلبت له زوجته أمانا ً ممدما إٌاه،  فؤعطاهاجعفر بن كبلب، وكان وجٌها

فلم ٌمدر  إبراهٌموكان المنصور الدوانٌمً لد بالػ فً طلبه وطلب عٌسى بن زٌد بعد لتل 
عبد هللا بن أشٌم  بنتراهٌم من: عبد هللا وحده، وأمه ملٌكة علٌهما، وأعمب الحسن بن إب

من رجلٌن: إبراهٌم  إبراهٌمتمٌمٌة من بنً مالن بن حنظلة، فؤعمب عبد هللا بن الحسن بن 
 وأمهما أم ولد. لحجازياألزرق، ودمحم ا

 
بنو األزرق،  لهم: ٌمالإبراهٌم األزرق بن عبد هللا بن الحسن بن إبراهٌم فولده بٌنبع  أما       

وألحمد بن إبراهٌم  منتشر،وأعمب من رجلٌن: أبً علً أحمد، وأبً حنظلة داإود، لهما عمب 
وأحمد األحوض، فمن ولد أحمد األحوض: علً بن عبد الحمٌد  األزرق: أبً حنظلة دمحم وزٌد

فؤما ، بن الرضا بن أبو البركات بن الحسٌن بن دمحم بن علً بن زٌد بن أحمد األحوض المذكور
الحسٌن أحمد النسابة صاحب الةاتم، وأبً عبد هللا سلٌمان، فؤما أبو  أبًأبً حنظلة دمحم فله: 

بن نمٌر  أو سابك فمن ولده: هامً بن عزٌز بن نمٌر بن حصٌن بن سبع النسابةالحسٌن أحمد 
لمذكور، ، ودمحم بن مبارن بن أحمد بن دمحم بن أحمد ادمحم بن أحمد المذكور بنبن سرٌع بن أحمد 

دمحم بن  بن، وجمٌل بن سلٌمان بن علً دمحم بن أحمد المذكور بنومفرح بن وثٌمة بن عبد هللا 
، ودمحم وعبد هللا وأما أبو عبد هللا سلٌمان بن أبً حنظلة دمحم فله: مٌمون ،أحمد المذكور

عفر فله: ٌحٌى وج ، فؤما الحسن بن مٌمونوجعفر وسراٌا وةلٌفة هذا: الحسن وعلً ولمٌمون
وعلً، ولعلً هذا: سالم وموسى وٌحٌى والحسن، فلٌحٌى: الحسن وعلً، وللحسن بن علً 

مفرج وعلً ودمحم  بن الحسن بن مٌمون: معمر وفلٌتة، ولفلٌتة: لاسم، ولماسم: شكر، ولمعمر:
فلدمحم بن معمر: بانً، ولبانً: دمحم، ولعزٌز بن معمر: مرهب، ولمرهب: أحمد. ولعلً  وعزٌز،

: دمحم األكبر ودمحم األصؽر وكامل، فلكامل: عٌسى، ولدمحم األكبر: مفرح، ولمفرح: علً، بن معمر
بن شكر بن  عزٌزوأما علً بن مٌمون فمن ولده: دمحم بن  ولدمحم األصؽر: نامً، ولنامً: دمحم.

فمن ولده: علً بن  األزرقفلٌتة بن الحسن بن علً المذكور. وأما زٌد بن أحمد بن إبراهٌم 
بن ناصر بن دمحم بن علً بن  علًلحمٌد بن أبو البركات بن الرضا بن حسن بن دمحم بن عبد ا

إلى: أبً سلٌمان دمحم الملمب  ٌرجعدمحم بن زٌد المذكور. وعمب داإود بن إبراهٌم األزرق 
بن داإود: رزق هللا الملمب  الحسنحزٌمات أو جوٌمات، والحسن إبنً داإود، فمن ولد 

بن دمحم بن عبد هللا بن الحسن  الحسٌن بن الحسٌن بن عبد هللا بن بةندرٌس بن عبد هللا
: الحسٌن الملمب زٌنةاً، له أٌضاً إبنهوله عم إسمه: الحسن، أعمب من  ،المذكور، له عمب

ومنهم: عبد هللا ودمحم وحتٌرش أو حشوش بنو الحسن بن علً بن عبد هللا بن سلٌمان  عمب.
ولدمحم بن الحسن: علً، وسلٌمان بن سالم بن ناجٌة  ،ن داإودببن دمحم بن عبد هللا بن الحسن 

بن بن داإود، وعلً بن حمزة بن دمحم بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا بن الحسن أو ناجً بن أحمد 
بن بن دمحم بن عبد هللا بن الحسن بن داإود، والحسن بن أحمد دمحم بن عبد هللا بن الحسن 

وعلً، فمن ولد علً: أبو طالب بن ناصر بن علً  سلٌمان :بن داإود ولدمحم حزٌمات داإود.
 وةلٌفة وسلٌمان: حسن بن دمحم حزٌمات ، ولسلٌمانبن دمحم بن زٌد بن حسن بن علً المذكور

فلداإود: عبد هللا، ولعبد هللا: الحسن، ومن ولد الحسٌن بن  ،وداإود وتؽلب والحسٌن وعبد هللا
أبو الحمد أو أحمد  حسن بن سلٌمان:ول لحسٌن المذكور،سلٌمان: دمحم بن كثٌر بن سلٌمان بن ا

وكثٌر، ومن ولد كثٌر بن حسن: دمحم بن سلطان بن ٌعمر بن كثٌر المذكور، ومن ولد أبو الحمد: 
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ولجابر بن  ،كثٌر وعزٌز وجابر بنو كثٌر بن كثٌر بن أبو الحمد، فلعزٌز: مالن، ولمالن: ذإٌب
فله:  بن أبو الحمدكثٌر  كثٌر بن جابر فله: محمود، وأمافؤما علً بن  كثٌر: دمحم وحسن وعلً،

وسالم وعزٌز ودمحم وعلً وداإود، ولسالم بن كثٌر: حسٌن، ولمعمر بن كثٌر: ثابت،  معمر
فلسلٌمان: سالم،  : سلطان. أما ةلٌفة بن سلٌمان بن دمحم حزٌمات فله: سلٌمان ودمحم،ولثابت

وألحمد: نامً، ولنامً: ةلٌفة وعمارة  ٌى: دمحم،فلٌح وأحمد، ٌحٌىولدمحم:  ولسالم: ةناس،
، فؤما علً بن نامً ، ومن ولد ةلٌفة بن نامً: دمحم بن علً بن دمحم بن ةلٌفة المذكوروعلً

، ولحسن هذا: دمحم، أما عمارة بن نامً فمن ولده: علً بن حسٌن بن علً بن وحسنفله: دمحم 
هللا بمٌة بٌنبع والعراق وةراسان وما وراء  . ومن بنً إبراهٌم األزرق بن عبدالمذكورعمارة 

 .النهر
 

. لال الشٌخ إبراهٌمبن عبد هللا بن الحسن بن إبراهٌم، فعمبه من:  لحجازيدمحم ا وأما       
. وعد أحمد صاحب الةاتم للٌلالنمٌب تاج الدٌن دمحم بن معٌة الحسنً: وعمب إبراهٌم بن دمحم 

إبن طباطبا وأبو الحسن العمري  وأماخ الشرؾ العبٌدلً، من بنً إبراهٌم األزرق، وهو لول شٌ
، بن دمحم الحجازي المعروؾ باألعرابً إبراهٌمن أحمد صاحب الةاتم بن دمحم بن أحمد بن افماال: 

ومن ولد أحمد صاحب الةاتم: علً بن حمزة بن دمحم بن دمحم بن أحمد المذكور، ومنهم: علً 
الماسم بن أحمد بن إبراهٌم بن دمحم الحجازي، ولدمحم بن دمحم: وإدرٌس ودمحم والحسٌن بنو دمحم بن 

ن لعبد هللا االحجازي، ولٌل: دمحم األزرق و إبراهٌم، فعمب إبراهٌم لتٌل باةمرى متفرق بٌن علً
: علً أعمب وهو باطل، لال أبو نصر البةاري: إسمهبن الحسن بن إبراهٌم لتٌل باةمرى ولد 

إبراهٌم لتٌل باةمرى من جهة علً بن عبد هللا ال ٌصح  بنالحسن المنتسبون إلى عبد هللا بن 
فً أنسابه أن عبد هللا بن الحسن كتب فً وصٌته: وال  عٌسىلهم نسب. لال: وذكر أحمد بن 

 وأما علً فبل أعرفه وال رأٌت أمه. وإبراهٌمعمب لً إال من دمحم 
 

 الجون بن عبد هللا المحض بن الحسن المثنى: موسى ذرٌة
بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب،  المحضموسى الجون بن عبد هللا  أما        

لمبته أمه هند بالجون، ولما لبض المنصور على أبٌه ووٌكنى أبا الحسن، ولٌل أبا عبد هللا، 
ألؾ سوط ثم لال له: أتعلم ما هذا؟ هذا سجل لاض علٌن منً. ثم لال له:  فضربهوأهله أةذه 

بةبر أةوٌن دمحم وإبراهٌم. فمال موسى: إنن ترسلنً إلى  ًى الحجاز لتؤتٌنإل مرسلنإنً 
 إلى. فكتب إلى والً الحجاز أن ال ٌتعرض له، فةرج ًوالعٌون ترصدنً فبل ٌظهران ل الحجاز

له فً  فمالالحجاز وهرب إلى مكة، فلما لتل أةوه حج المهدي دمحم بن المنصور فً تلن السنة 
المهدي: لن  فمالألمٌر لً األمان وأدلن على موسى الجون بن عبد هللا؟ الطواؾ لابل: أٌها ا

المهدي: من ٌعرفن ممن  فمالاألمان إن دللتنً علٌه. فمال: هللا أكبر أنا موسى بن عبد هللا. 
جعفر، وهذا الحسن بن عبٌد هللا  بنحولن من الطالبٌة؟ فمال: هذا الحسن بن زٌد، وهذا موسى 

عبد هللا بن الحسن. فةلى سبٌله،  بنفمالوا جمٌعاً: صدق هذا موسى بن العباس بن علً، 
لام من عنده عثر بطرؾ البساط  فلماوعاش موسى إلى أٌام الرشٌد، ودةل علٌه ذات ٌوم 

المإمنٌن إنه ضعؾ صوم ال ضعؾ  أمٌرفسمط، فضحن الرشٌد، فالتفت إلٌه موسى ولال: ٌا 
وعمبه من رجلٌن: عبد هللا الشٌخ  بالحجاز،رة ولده العدد واإلم ًسكر. ومات بسوٌمة، وف

لد عٌن علٌه وعلى علً بن موسى بن جعفر  المؤمونالصالح، وٌلمب بالرضا أٌضاً، وكان 
ً من  العباس إلى البادٌة ومات بها، وله شعر ولد روى  بنًفةرج عبد هللا على وجهه هاربا

دمحم بن طلحة بن عبد هللا بن عبد  أم سلمة بنت وأمهماالحدٌث، ومن إبراهٌم بن موسى الجون، 
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عبد الرحمن: عابشة بنت طلحة بن عبٌد هللا، وأمها أم كلثوم  بنالرحمن، وأم طلحة بن عبد هللا 
 لموسى الجون: دمحم ولد درج. وكانبنت أبً بكر الصدٌك، 

 
 ،وملٌكةإبراهٌم بن موسى الجون فكان له ةمس بنات: لرٌبة وفاطمة ورٌطة ومرٌم  أما      

 ٌوسؾوثبلثة ذكور: دمحم أبو عبٌدة وإسماعٌل بالمدٌنة وٌوسؾ األةٌضر، وأعمب من: 
 وأعمباألةٌضر وحده، أمه لطبٌة بنت عامر من بنً الطفٌل بن مالن بن جعفر بن كبلب. 
 الٌمامةٌوسؾ األةٌضر بن إبراهٌم بن موسى الجون من ثبلثة: األمٌر أبو عبد هللا دمحم صاحب 

منهم:  أةرلصؽٌر، وأبو الحسن إبراهٌم، وأبو جعفر أحمد، وكان له أوالد ٌعرؾ باألةٌضر ا
، لٌل لم بمكةصالح بن ٌوسؾ لم ٌعمب والحسن بن ٌوسؾ ظهر بالحجاز ولتله بنو العباس 

إسماعٌل بن  :ومنهم ٌعمب ولٌل من ولده: صالح بن علً بن جعفر بن دمحم بن الحسن المذكور،
الحاج فمتل منهم  واعترضة أٌام المستعٌن وؼور العٌون ٌوسؾ ظهر بالحجاز وؼلب على مك

مات على فراشه فجؤة فً ربٌع  ثمجمعاً كثٌراً، ونهبهم ونال الناس بسببه بالحجاز جهد كثٌر، 
دمحم بن ٌوسؾ بعد وفاته وأزرى  :أةوهاألول سنة إثنتٌن وةمسٌن ومابتٌن وال عمب له. ولام 

بالسفاح األسروشً فً عسكر ضةم  المعتزؤرسل على فعله فً السفن والنهب والفساد، ف
أوالده بعده فهم هنان ٌمال لهم األةٌضرٌون،  وملكهادمحم منهم وسار إلى الٌمامة فملكها  ربفه

 وبنو ٌوسؾ أٌضاً.
والماسم  دمحماألمٌر أبو عبد هللا دمحم بن ٌوسؾ صاحب الٌمامة إثنى عشر إبناً:  وولد        

واضح  ؼٌرالمحسن وعبد هللا وزؼٌب فً صح أي أن نسب عمبه وأحمد والحسن والحسٌن و
. وأعمب منهم وٌوسؾفٌصح اإلنتساب إلٌه بعد إلامة البٌنة، وإبراهٌم وإسماعٌل ودمحم آةر 

لتٌل المرامطة، لتل هو  دمحمثبلثة، وهم: ٌوسؾ األمٌر وفٌه البٌت والعدد وإبراهٌم ودمحم بن 
األمٌر سنة ست عشرة  ٌوسؾاألكبر والحسٌن بنو  وبنو أةٌه إسماعٌل وإبراهٌم وإدرٌس

بن دمحم بن ٌوسؾ  األمٌروثبلثمابة فً موضع واحد حامى بعضهم عن بعض. فؤما ٌوسؾ 
لتٌل المرامطة وٌكنى  إسماعٌلاألةٌضر بن إبراهٌم بن موسى الجون فؤعمب من ثبلثة رجال: 

ً زؼٌأبا إبراهٌم وأبو دمحم الحسن وأبو عبد هللا دمحم ٌدعى  . وكان لٌوسؾ األمٌر إبن رابع با
. ومن ولد ٌوسؾ األمٌر ، وكان له: داإود وإبراهٌم إبنً صالحٌسمى: صالح لٌل إنمرض

 ً وأحمد األصؽر وداإود وإبراهٌم وعبد هللا وإدرٌس األكبر وإدرٌس  األكبر : عٌسى وأحمدأٌضا
 دمحموأما أبو  .ثٌر منتشرالماسم. أما أبو عبد هللا دمحم زؼٌب بن ٌوسؾ بن دمحم فعمبه ك أبو

هللا  وعبدالحسن بن ٌوسؾ بن دمحم فؤعمب من رجلٌن وهما: أبو جعفر أحمد أمٌر الٌمامة، 
 ً . وأعمب أبو جعفر أحمد أمٌر الٌمامة من رجلٌن ، وكان له: إبراهٌم بن الحسنالملمب فروةا

دمحم  هللاكثٌر، أما أبو عبد  هللا دمحم األمٌر، وأبو المملد جعفر ٌلمب عبرٌة، له عمب عبدهما: أبو 
ولكل منهما  هللااألمٌر بن أبً جعفر أحمد بن الحسن بن ٌوسؾ فؤعمب من ولدٌه: أحمد وعبد 

من ةمسة رجال:  فؤعمبولد. وأما أبو المملد جعفر بن أبً جعفر أحمد بن الحسن بن ٌوسؾ 
وأعمب عبد هللا  ب.ولعلً بن جعفر: كرزا دمحم األمٌر وعلً والحسن ومملد وجعفر بن جعفر.

ً من رجلٌن: إبراهٌم الملمب بعٌثار وعٌسى، لهما أوالد وأوالد أوالد،  الملمب ولد  فمنفروةا
بن إبراهٌم بن  الحسنإبراهٌم بن عبد هللا فروخ: عٌثار إبن المنفمٌة أو المنتفمٌة، وهو إبن 
فً الحسن بن  النسابةعبد هللا فروخ، ونمل الشٌخ أبو الحسن العمري عن أبً الحسن األشنانً 

بن ٌوسؾ بن دمحم بن ٌوسؾ  المرامطةإبراهٌم ؼمزاً وهللا أعلم. وأما أبو إبراهٌم إسماعٌل لتٌل 
الحسن العمري: ووجوه األةٌضرٌٌن  أبواألةٌضر ولد ولً إسماعٌل أمر الٌمامة، لال الشٌخ 

ملمب حمٌدان وٌكنى الٌمامة، وأحمد ال أمٌرالٌوم من ولد إسماعٌل. وأعمب من رجلٌن: صالح 
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صالح بن إسماعٌل فله: دمحم أبو صالح، ولدمحم بن  أماأبا جعفر، ولال إبن طباطبا: أبا الضحان. 
ولد وإةوة. وأما أبو جعفر أحمد الملمب حمٌدان، فله  ولهصالح: عبد هللا ٌعرؾ بالجوهرة، 

حمد حمٌدان، وبنو . ومنهم بنو الدكٌن وهو: أبو الفضل بن أحمٌدانعمب كثٌر ٌمال لهم بنو 
بن أحمد حمٌدان، ومنهم: الحسن بن أحمد حمٌدان أعمب من ولده:  العسكراأللؾ وهو: أبو 
مار الفمٌه العالم المتكلم الضرٌر المكنى بؤبً الصمصام فً لول فال ذودمحم بن ومعٌد بن الحسن، 
 دان له بمٌة بالعراق.دمحم بن المعٌد هذا وهللا أعلم. ومنهم: دمحم بن أحمد حمٌ بنمن ٌصح نسبه 

إبراهٌم بن دمحم بن ٌوسؾ األةٌضر فؤعمب على ما لال إبن طباطبا من أربعة رجال، منهم:  أما
، أوالد ولهماأعمب من رجلٌن: دمحم له أوالد وأوالد أوالد، وإبراهٌم له ولدان: دمحم وأحمد  صالح

ومن اهٌم بن دمحم بن ٌوسؾ، ومنهم: دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بن ٌوسؾ، وأحمد حمٌدان بن إبر
بن نعمة بن دمحم بن أحمد المذكور، لمٌه أبو نصر  المصٌر: صالح الدندانً هذا بنً أحمد حمٌدان

وثبلثٌن وأربعمابة. ومنهم: سلٌمان وٌسمى سالم بن  ةمسالبةاري، ورآه العمري سنة 
أبو عبد هللا دمحم بن دمحم وأما . وأنكر ولده بنو األةٌضر أولدالمذكور،  حمٌدان إسماعٌل بن أحمد

: ٌوسؾ ورحمة أبو ٌوسؾ، لهما أوالد. أما رحمة ولدٌهبن ٌوسؾ لتٌل المرامطة فؤعمب من 
 له أوالد بالٌمامة وةرج إلى ةراسان.  رحمةبن دمحم بن دمحم فولده: أحمد بن 

 وهو: واحدأبو الحسن إبراهٌم بن ٌوسؾ األةٌضر بن إبراهٌم فؤعمب من رجل  وأما      
وكان إلبراهٌم بن  رحمة، أمه فاطمة بنت إسحك بن سلٌمان بن عبد هللا بن موسى الجون،

من: أحمد بن رحمة، ودمحم بن رحمة  فؤعمب رحمة ٌوسؾ األةٌضر: ٌوسؾ وإسماعٌل، أما
وألوالده أوالد، ومن: إسماعٌل بن  أوالدلهما أوالد وانتشار، ومن: الحسٌن بن رحمة له 

 الده أوالد.رحمة، له أوالد وألو
وكان  هللا، وعبدأبو جعفر أحمد بن ٌوسؾ األةٌضر بن إبراهٌم فؤعمب رجلٌن: ٌوسؾ  أما      

أما عبد هللا فعمبه بالحجاز، وأعمب من رجل واحد هو: دمحم بن عبد هللا،  له: الحسن أٌضاً.
 ببؽدادٌه ٌمال له الفرلانً نودي عل يٌوسؾ بالٌمامة كان من: إبراهٌم ودمحم وهو الذ وعمب

لال  الٌمامة،وتبرأ من النسب فوجه إلٌه أةوه إبراهٌم بن ٌوسؾ رسوالً لاصداً فحمله إلى 
هللا بن طباطبا  عبدالشٌخ العمري: وهذا ٌدل على صحة نسبه وله عمب هنان، ولال الشٌخ أبو 

لهم منهم وال ذكروا  أحدالحسنً: سؤلت أهل الٌمامة من العلوٌٌن عن هذا البٌت فلم ٌعرفه 
عبد هللا دمحم بن معٌة الحسنً: أن  أبوبمٌة. وعن الشٌخ المولى السعٌد العبلمة النمٌب تاج الدٌن 

مع عامر وعاٌد نحو ألؾ فارس  األةٌضرإبراهٌم بن شعٌب الٌوسفً حدثه أن بنً ٌوسؾ 
 ٌجهلون أنسابهم وٌمال لهم بنو ٌوسؾ. ولكنهمٌحفظون شرفهم وال ٌدةلون فٌهم ؼٌرهم، 

 
موسى الجون وعمبه أكثر بنً الحسن عدداً وأشدهم باساً  بنعبد هللا الشٌخ الصالح  أما       

أوالد منهم: داإود مات فً الحبس ودفن بالبمٌع وكان له ولد للٌل  عدةوأحماهم ذماماً، فكان له 
وعٌسى وأٌوب وعلً بنو عبد هللا ولم ٌذكر لهم عمباً، ودمحم بن عبد  وإدرٌسمن إبنه: أحمد، 

بنات، وإبراهٌم بن عبد هللا مبناث، فؤعمب عبد هللا الشٌخ الصالح من ةمسة رجال  ستهللا له 
 : موسى الثانً وسلٌمان وأحمد المسور األحمدي وٌحٌى السوٌمً وصالح.وهم

 
: أبً عبد ولدهةوانه عمباً، فؤعمب من أصالح بن عبد هللا بن موسى الجون فهو ألل  أما       

الحسن بن علً بن  بنتر، وٌمال له الشهٌد، وال عمب له إال منه وأمه كلثم هللا دمحم الشاع
ومدح المتوكل  حبسه،الحسن المثلث، وكان لد أةذ وحبس بسر من رأى أٌام المتوكل وطال 

هذه المطعة سبب ةبلصه  وكانتبعدة لصابد وعمل فً السجن شعراً كثٌراً منه المطعة السابرة، 
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توصل بؤن أمر بعض المؽنٌن أن  المتوكلٌم إبن المدبر أحد وزراء من السجن، وذلن أن إبراه
عن لابلها فؤةبره إبراهٌم الوزٌر أنها  سؤلٌؽنً بها فً مجلس المتوكل فلما سمعها المتوكل 

السجن ولم ٌمكنه من الرجوع إلى الحجاز فبمً  منةرجه المتوكل ؤلدمحم بن صالح وتكفل به ف
الدٌن فً كتابه هداٌة الطالب مسنداً عن دمحم بن  تاجالشٌخ بسر من رأى إلى أن مات. وحكى 

جمع علٌها، لال فمتلنا من كان فٌها من  ًلافلة الحاج الت المافلةصالح أنه لال: ةرجنا على 
فدةل أصحابً المافلة ٌؽنمون ما فٌها وولفت أنا على تل هنان فكلمتنً  علٌهاالمماتلة وؼلبنا 

س هإالء الموم؟ فملت لها: وما ترٌدٌن منه؟ لالت: إنً لد ولالت: من ربٌ هودجامرأة فً 
. فمالت: أٌها ٌكلمنرجل من أوالد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولً إلٌه حاجة. فملت لها: هو هذا  أنهسمعت 

والمال واأللمشة ما ٌجل  اإلبلالشرٌؾ إعلم أنً إبنة إبراهٌم بن المدبر ولً فً هذه المافلة من 
أسؤلن بحك جدن رسول هللا  وأنافً هذا الهودج من الجواهر ما ال ٌحصى لٌمة وصفه ومعً 

ً ما شبت من المال  وأضمنوأمن فاطمة الزهراء أن تؤةذ جمٌع ما معً حبلالً لن  لن أٌضا
أحداً من أصحابن أن ٌعرض لً وال  تمكنألترضه من التجار بمكة وأسلمه إلى من أردت وال 

ً ٌرده.  نادٌتلما سمعت كبلمها ٌمرب من هودجً هذا، لال: ف فً أصحابً: أال من أةذ شٌبا
ما معن من المال والجواهر وجمٌع ما فً هذه  جمٌعفتركوا ما أةذوا وةرجوا إلً فملت لها: 

نؤةذ من تلن المافلة للٌبلً وال كثٌراً، لال: فلما  ولمالمافلة هبة منً لن. ثم ذهبت أنا وأصحابً 
السجان ذات لٌلة فمال بباب السجن  ًوحبست دةل عل رأىلبض علً وحملت إلى سر من 
فً نفسً لعلهن بعض نساء أهلً الممٌمٌن بسر من رأى  فملتنساء ٌستؤذن فً الدةول علٌن، 
ً من أطٌب الطعام وؼٌره وبذلن للسجان  بىفؤذنت لهن فدةلن إلً وتلطفن  وحملن معهن شٌبا

مرأة تفولهن هً تولت ذلن، فسؤلتها من هً؟ عنً وفٌهن إ التةفٌؾشٌباً من المال وسؤلنه فً 
ثم  ،نا إبنة إبراهٌم إبن المدبر التً وهبت لها المافلةأفمالت:  ،: ألفملتفمالت: أوما تعرفنً؟ 

تلن المرأة تتفمدنً وتتعهدنً فً مدة ممامً فً السجن وكانت هً السبب فً  تزلةرجن ولم 
المرأة وحال الشرٌؾ دمحم بن صالح بعد  وتكلم الناس فً حال هذه .ةبلصً إلىتوصل أبٌها 
وأراد الشرٌؾ أن ٌتزوجها فةطبها إلى أبٌها إبراهٌم فمال للرسول وهللا إنً  السجنةبلصة من 

ً ومنزلة وما كنت أطمع فً مثله ولكن الناس لد تكلموا فٌهما وأنا  أنألعلم  لً فً هذا شرفا
 بنن إبراهٌم أها بشنعاء هم بها أحك، ثم ، فلما بلػ ذلن الشرٌؾ لال: رمونً وأٌاالمالةأكره 

من ؼٌره،  عمبالمدبر زوجها له. وأعمب أبو عبد هللا دمحم بن صالح من إبنه: عبد هللا لٌس له 
الحسن الشهٌد من  فاعمبفؤعمب عبد هللا بن دمحم من إبنه: الحسن الشهٌد لتٌل جهٌنة وحده، 

عبد هللا آل أبً الضحان، منهم  لبنًان، ٌمال ثبلثة رجال هم: أبو الضحان عبد هللا وأحمد وسلٌم
وهو: هذٌم بن مسلم بن زٌد  هذٌم، وآل عبد هللا آل حسن وهو: حسن بن زٌد بن أبً الضحان

بن صالح بن عبد هللا الرضا  دمحم. أما سلٌمان بن الحسن بن عبد هللا بن عبد هللا بن أبً الضحان
أبو الفواتن بن داإود: عبد الرحمن وأحمد  هللاولعبد  فله: داإود، ولداإود: عبد هللا أبو الفواتن،

باهلل هذا: أحمد الزاهد بن علً بن أحمد بن مسلم بن  المإٌدالمإٌد باهلل وجعفر، فمن ولد أحمد 
اتن فله: داإود، والفأبو باهلل المذكور، وأما جعفر بن عبد هللا  المإٌدحسن بن علً بن أحمد 

علً وإبراهٌم، فمن ولد علً هذا: أحمد بن أحمد بن ٌحٌى  ، ولحسن هذا:وعلًولداإود: حسن 
، أما علً بن داإود بن جعفر بن عبد هللا أبو الفواتن فله: نعمة هللا وعلً المذكوربن علً 

، ولحسن هذا: الماسم، وللماسم: ٌوسؾ، أما علً بن علً فمن ولده: علً ودمحم إبنً وحسن
 بن علً بن داإود فله: ٌوسؾ وإدرٌس، بن سعٌد بن علً المذكور، أما نعمة هللا علً

: هللاهذا: جعفر، ولجعفر: إدرٌس، أما ٌوسؾ فله: حسن، ولحسن: نعمة هللا، ولنعمة  وإلدرٌس
أبو  ولداإودحسٌن. أما عبد الرحمن بن عبد هللا أبو الفواتن فله: جعفر وداإود أبو الطٌب، 
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وحسن  الدٌنٌى ومٌمون ومحب الطٌب: وهاس وحسٌن الشاعر، فمن بنً حسٌن الشاعر: ٌح
الشاعر: ةرجً،  حسٌنوعبد هللا بنو داإود بن حسٌن الشاعر المذكور، ولعبد هللا بن داإود بن 

وحمزة، فؤما حمزة  حازمولةرجً: مهنا، ولمهنا: دمحم. أما وهاس بن داإود أبو الطٌب فله: 
وأحمد بنو لاسم بن  والمرتضىفله: عٌسى وٌحٌى، ومن ولد ٌحٌى بن حمزة: أبو طالب وعلً 

 ؼانم بن ٌحٌى المذكور.
 

 السوٌمٌونالسوٌمً وٌمال لولده بٌحٌى بن عبد هللا بن موسى الجون، وٌلمب  وأما        
إبراهٌم بن  بنتعمب من رجلٌن: أبً حنظلة إبراهٌم وأبً داإود دمحم السوٌمً، أمهما مرٌم ؤف

لال الشٌخ  كذان: سلٌمان والحسن، موسى الجون. أما أبو حنظلة إبراهٌم فؤعمب من رجلٌ
بن ٌحٌى فً:  إبراهٌمالعمري، وأكثر عمبه بالحجاز، ولال إبن طباطبا: العمب من أبً حنظلة 

بن إبراهٌم بن سلٌمان  الحسٌنالحسن وسلٌمان، له أوالد بالٌمامة منهم: صالح بن موسى بن 
وكان شٌةاً ذا عمل ودٌن وله  ي،األسد، كان نازالً على إبن مزٌد سوٌمًبن إبراهٌم بن ٌحٌى ال

داإود دمحم بن ٌحٌى السوٌمً فمال الشٌخ تاج  أبوولدان: إبراهٌم وٌحٌى ولكل منهما أوالد. وأما 
عبد هللا بن طباطبا: أعمب من سبعة هم: ٌحٌى وٌوسؾ  أبوالدٌن أعمب من ثمانٌة رجال، ولال 

نمٌب تاج الدٌن: ابا جعفر أحمد، ولد وعلً والماسم، وزاد ال وداإودالةٌل والعباس وعبد هللا 
فمن ولد إدرٌس بن دمحم بن ٌحٌى  العمري معمباً، ولٌل وإدرٌس وصالح. الحسنعده الشٌخ أبو 

السوٌمً: علً ودمحم وطاهر بنو الحسن بن عبٌد هللا بن الحسن بن إدرٌس المذكور، وعلً بن 
دمحم: أبو  بؤبًوٌكنى  السوٌمً ٌحٌى من بنً الماسم بن دمحم بنعبٌد هللا بن الحسن بن إدرٌس. و

ٌحٌى: ٌحٌى بن  بنجعفر أحمد، وأبو عبد هللا دمحم، ولهما عمب. ومن بنً العباس بن دمحم 
الحسن دمحم بن  أبوالعباس، وله عمب كثٌر وهو فارس من فرسان بنً حسن. لال شٌخ الشرؾ 

بنشابة، وأولد بالعراق  بطابحالأبً جعفر العبٌدلً: رأٌت ٌحٌى هذا طوٌبلً لوي الملب لتل فً 
ومن بنً علً  .دمحم بن ٌحٌىو ٌحٌىبن  جعفرعدة أوالد منهم: أبو الؽنابم ٌحٌى بن ٌحٌى، له: 

 وكانالحسن الشاعر بن دمحم بن ٌحٌى: أبو طالب دمحم والحسٌن وأحمد لهم أوالد وأعماب،  أبو
الملمب  علًٌكنى أبا الحمد: لعلً الشاعر: الحسن أٌضاً. ومن بنً داإود بن دمحم بن ٌحٌى و

أبً الحمد،  آلكزراً وكثٌر وداإود بنو سلٌمان بن داإود أبً الحمد، لهم أعماب ٌمال لهم 
بٌنبع. ومن ولد عبد  عمبومنهم: الحسن بن دمحم بن داإود بن سلٌمان بن داإود أبً الحمد، له 

ال لهم بنو الؽلك: أبو الحسٌن ٌم عمببا دمحم، وٌلمب الؽلك، وله أهللا بن دمحم بن ٌحٌى وٌكنى 
النسابة بن عبد هللا هذا، وجه من وجوه بنً  ٌحٌىعبد هللا ٌمال له الكوسج بن أبً الحسٌن بن 

. ومن ولد ٌحٌى بن دمحم بن ٌحٌى وٌلمب الكلح: الؽلكحسن وفرسانهم، لال إبن طباطبا: وهو 
، لال السوٌمً ٌحٌى وسبظم بنو ٌحٌى بن دمحم بن ومٌمونأبو الحرٌش نعمة بطل شجاع 

بن دمحم بن ٌحٌى: أحمد وعبد هللا وٌوسؾ  الةٌلنمرض ٌحٌى. ومن ولد ٌوسؾ االعمري: و
أحمد بن ٌوسؾ الةٌل: الفدكً ٌمال لولده آل  بنًالمكنى أبا السفاح بنو ٌوسؾ الةٌل. ومن 

ٌوسؾ بن  بن ٌوسؾ ٌمال لولده آل المبعوج، وداإود بن أحمدالفدكً، وأةوه: دمحم المبعوج بن 
 لهم آل داإود وهم بالحجاز والٌمن. ٌمالأحمد بن ٌوسؾ الةٌل، ولده 

 
ألنه كان ٌعلم  المسوربأحمد المسور األحمدي بن عبد هللا بن موسى الجون، ولمب  وأما      

رباسة وسٌادة، فؤعمب من  أهلفً الحرب بسوار ٌلبسه، وٌمال لولده األحمدٌون وهم عدد كثٌر 
المسور فؤمه فاطمة بنت دمحم بن  أحمدؤما دمحم األصؽر بن ف ،صؽر وصالح وداإودثبلثة: دمحم األ

الؽممً وجعفر الكشٌش وٌحٌى السراج،  علًإبراهٌم طباطبا وله من األوالد المعمبٌن ثبلثة: 
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كان ٌنزله وولده ٌعرفون بالؽمٌمٌٌن  بالبادٌةأما علً الؽممً وهو منسوب إلى الؽمك منزل 
والعراق، فؤعمب رجلٌن: الحسن وعمبه من:  بالحجازق أٌضاً وهم عدد كثٌر وٌمال لهم الؽمو

المطرفً، منهم: مسلم بن إسحك، ٌمال له إبن  آلإسحك المطرفً بن الحسن ٌمال لولده 
أحمد بن علً  دمحم أو ومن: وؼاب ةبره، كان شاعراً سافروأةوه: فضل بن إسحك،  المعلمٌة،
ظهر أٌام الراضً وله أعماب كثٌرة، فؤوالده هم:  وحده، ٌرمن: عبد هللا األم أعمبالؽممً، 
وعمر وعمٌر وعباس وإدرٌس وموهوب وجعفر وعلٌان وعٌاش وعلً ومزٌن  وزٌدالماسم 

ومٌمون. ومنهم: علً بن إدرٌس بن عبد هللا األمٌر، لتله المصري الحابري  وٌحٌىٌمال مرٌر 
الحسن بن ٌعٌش بن هضام بن علً بن  ، ومن ذرٌته: مٌدان بن سعٌد بنأوالد أربعةوةلؾ 
ودمحم شمس الدٌن إبنً ومنهم: ٌحٌى  ومنهم: ذروة بن إدرٌس بن عبد هللا األمٌر. .إدرٌس

جماز بن إدرٌس بن عبد هللا األمٌر، فلٌحٌى: داإود وعلً، ولدمحم شمس الدٌن: علً وأحمد، 
مٌر مات بمٌا فارلٌن سنة ومنهم: موسى بن الماسم بن عبد هللا األ ولعلً: الحسٌن وإدرٌس.

 بن سلمة ، ومنهم: علً، وأةٌه: ٌوسؾ بن الماسم بن عبد هللا األمٌروأربعمابة وثبلثٌنإحدى 
، ومنهم: أحمد بن الحسٌن بن دمحم بن ثابت بن ربٌعة بن باٌدة بن بن عٌاش بن عبد هللا األمٌر

م: علً وجمٌل إبنً عالً سهل بن ناجً بن دمحم بن الحسن بن عمر بن عبد هللا األمٌر، ومنه
بن لاسم بن جرٌر بن ذروة بن علٌان بن عبد هللا األمٌر، ومن ولد علً بن عالً: جماز بن دمحم 
بن إدرٌس بن علً المذكور، ومن ولد جمٌل بن عالً: جمٌل بن علً بن ؼنام بن جمٌل 

بن طعمة  منصور بن حسن بن حسٌن بن فارس بن علً بن دمحم بن عبد هللا، ومنهم: المذكور
آل عرفة وآل جماز بن إدرٌس وآل سلمة.  ،. ومن بنً الؽممًبن دمحم بن علً بن عبد هللا األمٌر

أكثرهم بٌنبع ونواحٌها وفٌهم عدد، فله من  كشٌشأما جعفر الكشٌش وعمبه ٌعرفون ببنً 
ن ، ولعبد هللا هذا: علً والحسوٌحٌى وعبد هللا وعلًاألبناء المعمبٌن ةمسة: دمحم وموسى 

وموسى ودمحم، فلعلً: الحسن وسباع، فللحسن: دمحم، ولسباع: علً، ومن بنً الحسن بن عبد 
إسماعٌل،  هللا: الحسن بن جعفر بن علً بن الحسن المذكور، ولموسى بن عبد هللا:

وأما ٌحٌى السراج بن دمحم األصؽر  وإلسماعٌل: علً، ولدمحم بن عبد هللا: عمبة، ولعمبة: ٌوسؾ.
ببنً السراج وله من األبناء المعمبٌن ثبلثة: دمحم فارس بنً  ٌعرفونسور فعمبه بن أحمد الم

، ومنهم: علً بن أحمد بن ٌحٌى السراج، وعبد هللا وموسى إبنً الحسٌن وأحمدحسن وجعفر 
ٌحٌى السراج. وأما صالح بن أحمد المسور بن عبد هللا بن موسى الجون وأمه  بنبن أحمد 

 المسور بن إبراهٌم بن دمحم ذي النفس الزكٌة، فؤعمب صالح بن أحمد إبراهٌم بن دمحم بنتفاطمة 
 ونافعمن إبنه: موسى، وأعمب موسى بن صالح من أربعة رجال وهم: أحمد ومٌمون وصالح 
، صالحبنو موسى المذكور، ومنهم: الحسن بن موسى بن صالح، وعبد هللا بن مٌمون بن 

بن موسى بن صالح بن أحمد المسور فله: داإود  أما أحمد .وعبٌد هللا بن مٌمون بن موسى
فلداإود: مهنا، ولمهنا: عبد هللا، وللحسٌن: أبً اللٌل، ولعبد هللا بن والحسٌن وعبد هللا ودمحم، 

وأعمب داإود بن أحمد المسور بن عبد هللا بن موسى الجون  أحمد: دمحم، ولدمحم بن أحمد: ٌحٌى.
درٌس األمٌر وأبو الكرام عبد هللا وجعفر والحسن وعلً األزرق وإ الحسٌنستة رجال هم: 

فمن ولد علً األزرق بن داإود: أحمد وسباع ومٌمون وإدرٌس وعبد هللا  المترؾ،األصؽر 
 طباطباةبلؾ والحسن بن علً وٌكنى أبا الماسم، وٌمال لولده آل الفنٌد، وذكر إبن  عمبهوفً 

ً األزرق: علً، ولعلً هذا: علً وجعفر ، وألحمد بن علأن الفنٌد هو: أحمد بن علً األزرق
ومن بنً إدرٌس  .ودمحم، فلجعفر: إبراهٌم، ولدمحم: علً، ولعلً: الحسن، وللحسن: مناس

إبنً إدرٌس ولهما عمب، وداإود بن إدرٌس أعمب  النسابةاألمٌر: الحسن البٌتح، والحسٌن 
م ورشٌد وراشد بنو من ولده: الحسٌن والحسن وسال إدرٌسمن عشرة رجال، وعبد هللا بن 
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آل حمزة. والماسم بن إدرٌس له عمب، وإسماعٌل وأحمد  لهمحمزة بن عبد هللا هذا وٌمال 
، فمن بنً ٌوسؾ بن إدرٌس: رافع ودمحم وعلً بنو داإود األمٌروٌوسؾ ومٌمون بنو إدرٌس 

 بن ٌوسؾ المذكور، ومن بنً إسماعٌل بن داإود: الماسم بن راشد بن الماسم بن إسماعٌل
، ومن المذكور، ومن بنً داإود بن إدرٌس: عبد هللا بن دمحم بن ٌحٌى بن دمحم بن داإود المذكور

بنً مٌمون بن إدرٌس: مفضل وعبد هللا ومناس بنو الحسن بن الماسم بن مٌمون المذكور، 
: الفضل وسلٌمان إبنً دمحم بن الحسن بن نعمة بن عبد هللا المذكور، فلمفضل: علً، ولعبد هللا

أما الحسن بن إدرٌس بن داإود بن أحمد المسور فله: علً ودمحم  .للفضل: أحمد وعلً وحمدو
فلعلً بن الحسن: مرعً وجعفر وأحمد والحسن وسباع والحسٌن، فمن بنً  وعبد هللا وأحمد،

مرعً: عون بن عبد هللا بن جعفر بن مرعً المذكور، ومن بنً جعفر بن علً: علً بن 
فر المذكور. ومن بنً دمحم بن الحسن بن إدرٌس: دمحم بن عبد هللا بن الحسن بن داإود بن جع

عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا المذكور. أما دمحم المذكور. ومن بنً عبد هللا بن الحسن بن إدرٌس: 
أحمد بن الحسن بن إدرٌس فله: المفضل وعلً ورافع، فمن بنً رافع: دمحم بن شكر بن أحمد 

رافع المذكور، وللمفضل بن أحمد بن الحسن: أحمد وةندرزٌك، بن جابر بن ٌحٌى بن 
ولةندرزٌك: الحسن، وللحسن هذا: علً، أما أحمد بن المفضل فله: ٌحٌى والةصٌب، فمن بنً 

أما ٌحٌى بن أحمد فله: دمحم الةصٌب: الحسن بن عٌسى بن الحسن بن الةصٌب المذكور، 
بنً عطٌة بن ثابت المذكور، ولدمحم بن ٌحٌى: فمن بنً ثابت: مهنا والحسٌن إوالحسٌن وثابت، 

موسى وعلً، فلموسى: دمحم والحسن، فلدمحم: موسى، ومن بنً الحسن: جعفر بن دمحم بن جعفر 
بن الحسن المذكور، أما الحسٌن بن ٌحٌى بن أحمد بن المفضل فله: جعفر، ولجعفر: علً 

عموب ودمحم ومحمود، فلعلً: ممبل، والفضل، فلعلً: دمحم، ولدمحم: علً، وللفضل: علً وٌحٌى وٌ
ولٌحٌى: راجح، ولٌعموب: علً والحسن، وللحسن هذا: دمحم وعطٌة وجوالن، ولدمحم بن الفضل: 

ومن بنً أبً الكرام عبد هللا بن داإود بن أحمد المسور وولده  حسن ومبلعب، ولمبلعب: دمحم.
، فمن ولد أحمد ودمحم وموسىوكان له عدة أوالد، منهم: ٌحٌى وعلً و الكرامٌون،ٌمال لهم 

علً بن أبً الكرام عبد هللا: ماجد بن علً بن حسٌن بن مٌمون بن حسن بن علً المذكور، 
ولسباع: حسن، ولحسن: علً  لصالح: دمحم،فصالح وسباع،  ٌحٌى بن أبً الكرام عبد هللا:ول

ب وٌحٌى، فلصالح بن ٌحٌى: دمحم، وألحمد بن ٌحٌى: ٌعمو وٌحٌى، ولٌحٌى: أحمد وصالح،
، فلٌحٌى هذا: لاسم، ومن ولد ٌعموب بن أحمد: أحمد بن دهٌس بن ٌوسؾ بن ٌعموب المذكور

ولموسى بن أبً الكرام عبد هللا بن داإود: سلٌمان والحسن، فللحسن: دمحم، ولدمحم: علً، ومن 
حمد بن ولد سلٌمان بن موسى بن أبً الكرام عبد هللا: إبراهٌم والحسن وعبد هللا بنو دمحم بن أ

صابم بن إبراهٌم بن دمحم بن إسماعٌل بن دمحم بن عبد هللا بن إسماعٌل بن سلٌمان علً بن 
المذكور، ومن بنً إبراهٌم بن دمحم بن أحمد بن علً: زٌد وعلً إبنً الحسن بن أحمد بن دمحم 

لٌمان بن عبد هللا بن دمحم بن إبراهٌم المذكور، فمن بنً علً بن الحسن بن أحمد: عبد هللا وس
إبنً دمحم بن عٌسى بن علً المذكور، ومن بنً عبد هللا بن دمحم بن عٌسى: عٌسى ودمحم إبنً 

دمحم بن موسى بن إبراهٌم بن عبد هللا المذكور، ولعٌسى علً بن الحسن بن دمحم بن عبد هللا بن 
ةدوم: عبد لمف، ودمحم عبد هللا بن علً بن الحسن: نور دمحم وأحمد وسلٌمان، ولنور دمحم: مةدوم

ولدمحم عبد هللا: دمحم إبراهٌم الكتبً ودمحم إسماعٌل وعبد الرحمن وعبد الرحٌم، ولدمحم المجٌد، 
إبراهٌم الكتبً: إسماعٌل وٌوسؾ لم ٌعمب وصالح لم ٌعمب وٌعموب ودمحم جمٌل ودمحم أمٌن 

ز وةالد وعمر، فئلسماعٌل: عبد هللا ومحمود وإبراهٌم ودمحم وعبد االله وعبد العزٌودمحم نور، 
ولدمحم ولٌعموب: إبراهٌم ونبٌل ومروان وزٌاد وإٌهاب وأنس نسابة المدٌنة المنورة وباسم، 

جمٌل: أسامة وزهٌر وجمال وحمزة وثروت ورٌان، ولدمحم أمٌن: طبلل، ولدمحم نور: عبد 
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 . ومنالرزاق، ولعبد الرزاق: ٌوسؾ ودمحم وحسن وحسٌن لم ٌعمب وأحمد وسعٌد وزكرٌا وبدر
داإود بن أحمد المسور: أحمد الشاعر الشجاع الجواد، وأةوه أبو دمحم الماسم  بنبنً جعفر 

بن مالن بن الماسم،  أو كتٌم . وأعمب الماسم بن جعفر من ثمانٌة رجال، ومن ولده: كٌثماألمٌر
من ستة عشر ولداً. ومن بنً الحسن المترؾ بن داإود بن أحمد المسور: علً وداإود  أعمب

 بنوفً عمبه ةبلؾ وأحمد الشاعر الجواد الشجاع، وٌمال لولده المتارفة، فؤما علً  دهٌدش
 علًالحسن المترؾ فله: جعفر ومرعً وحسٌن وأحمد وحسن، فؤما جعفر بن علً فمن ولده: 

ولعبد  ،هللابن حسن بن داإود بن جعفر المذكور، وأما مرعً بن علً فله: جعفر، ولجعفر: عبد 
، ومن ولد دمحم هذا: مسلم سٌن بن علً فله: عبد هللا، ولعبد هللا: حسٌن ودمحمأما ح هللا: عون،

ولده: مهنا ولاسم وعلً  فمن، أما أحمد بن علً بن حسن بن مفلح بن سواد بن دمحم المذكور
 بن أحمد المذكور، هللاوبالً بنو عطوة بن سلٌمان بن دمحم بن ٌحٌى بن عبد  أو ناهً ونامً

بن أحمد المذكور، أما حسن بن علً فله: دمحم،  هللان دمحم بن ٌحٌى بن عبد بوعطٌة بن سلٌمان 
 أحمدالمذكور. فؤما  دمحمدمحم هذا: عمبة بن علً بن حسن بن معمر بن عٌسى بن من ولد و

 المترؾالشاعر الجواد بن الحسن المترؾ بن داإود بن أحمد المسور فؤعمب من رجلٌن: علً 
 بنولد: مفضل  ، وهمد المترؾ بن الحسن المترؾ المفاضلةوأحمد المترؾ، فمن بنً أحم

جعفر بن أحمد بن مفضل بن أحمد لهما عمب، ومنهم:  بنو ودمحم ، ومنهم: ٌحٌى وةصٌبأحمد
وعطٌة بنو دمحم بن جعفر المذكور، ومنهم: ةلٌفة وعلً وأبو السعود ٌحٌى  وعلًموسى 
لهم أعماب، وبمٌة علً المترؾ من  بنو ثابت بن ٌحٌى بن جعفر المذكور، مسعوداً وٌدعى 
ومن ولده الحرشان وهم ولد: علً بن الحسن بن علً المترؾ، ومنهم: سوار  الحسنرجلٌن: 
عبد هللا بن الحسن المذكور له عمب بالحلة منهم: آل مسلم بن حسن بن مفلح بن  بنبن دمحم 
هذا،  أحمدبن عبد هللا بن وأحمد بن علً المترؾ ومن ولده اللٌول، وهم ولد: أبً اللٌل  سوار،

. لال الشٌخ بالحلةمنهم: عطٌة وعطوة إبنً سلٌمان بن دمحم بن ٌحٌى بن أبً اللٌل لهما عمب 
األحمدي له  مٌمونالعمري: وكان من األحمدٌٌن بالموصل شٌخ حجازي ٌمال له الحسن بن 
ح فٌصح واض ؼٌربالموصل ولد، ولم ٌثبت فً المشجرات فولده فً صح أي أن نسب عمبه 

 اإلنتساب إلٌه بعد إلامة البٌنة، وما للحسٌن بن داإود بن علً عمب. 
 

الجون وكان سٌداً وجٌهاً، وولده فً  موسىسلٌمان بن عبد هللا الشٌخ الصالح بن  وأما     
ولد أبرزوا الجدران ومع ذلن فبادٌتهم كثٌرة  مدناً،بادٌة بالمةبلؾ، ولٌل أنهم لد بنوا هنان 

ونجدة ولهم منع الجار وحفظ الذمار. فؤعمب سلٌمان من  باسأفةاذ ولبابل وشدة وفٌهم عدد و
لرٌبة بنت إبراهٌم بن موسى الجون. وأعمب داإود بن  أمهرجل واحد وهو إبنه: داإود، 
الفاتن عبد هللا والحسٌن الشاعر والحسن المحترق وعلً  أبوسلٌمان من ةمسة رجال وهم: 

ةبلؾ. فولد دمحم المصفح بن داإود عدة أوالد وهم: عبد هللا  ٌهوفودمحم المصفح ولٌل وإسحك 
ةبلؾ وعبٌد هللا وموسى وإسحك وإبراهٌم أبو الحسٌن والحسن  عمبهوزٌد وأحمد وفً 

أعماب، ولال إبن طباطبا: العمب من دمحم المصفح له فرع  ولبعضهمالشاعر والحسٌن وعلً، 
راهٌم والحسن. هذا كبلمه. وولد علً بن فً صح، وإسحك وإب وأحمدوذٌل، وموسى له عدد 

حول مكة وعمبه فً: الحسٌن العابد الشبٌه وأبً المجٌب الحسن  بادٌةداإود بن سلٌمان 
 هللا بن طباطبا: فمن ولد أبً عبد هللا الحسٌن العابد الشبٌه: عبد. لال أبو نعمة وسعٌد وأحمد
 أٌضاً. ومن ولد أبً المجٌب الحسن: لدمحم: دمحم، وللماسم: دمحم وجعفر،دمحم والماسم و أحمد

نعمة بن علً بن داإود ولم ٌذكره إبن طباطبا  أحمد بن الحسن، ومن بنً الماسمٌوسؾ بن 
أحمد ودمحم وعبد هللا نعمة، و أحمد الحسن العمري: حسان بن أحمد بن أبووذكره الشٌخ 
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نعمة: درٌب ومنٌؾ ، فمن ولد الحسٌن بن ٌوسؾ بن أحمد نعمةأحمد ٌوسؾ بن  وبن والحسٌن
إبنً ٌحٌى بن إدرٌس بن ٌحٌى بن علً بن بركات بن فلٌتة بن الحسٌن المذكور، فؤما درٌب بن 
ٌحٌى فمن ولده: علً وسلٌمان إبنً درٌب بن مطاعن بن حمد بن عمر بن دمحم بن علً بن 

، فمن ولد درٌب المذكور، ولعلً: مصادم، ولسلٌمان: عبد هللا، ولعبد هللا هذا: أبو الماسم ودمحم
أبً الماسم: زٌن بن حسن بن حمد بن حسن بن علً بن دمحم بن أبو الماسم المذكور، ومن ولد 
دمحم بن عبد هللا بن سلٌمان: عبده وعاطؾ إبنً دمحم بن عامر بن دمحم المذكور، فلعبده: حسٌن، 

ٌم بن موسى ولحسٌن هذا: شبٌر، ومن ولد عاطؾ بن دمحم: عبد هللا وعلً إبنً عاطؾ بن إبراه
بن سهٌل بن إبراهٌم بن عاطؾ المذكور، فؤما علً بن عاطؾ فله: زٌد، وأما عبد هللا بن 
عاطؾ فمن ولده: دمحم بن إسماعٌل البر بن حمد بن عبد هللا المذكور. أما منٌؾ بن ٌحٌى بن 
إدرٌس بن ٌحٌى فله: سلطان، ولسلطان: إبراهٌم ووهاس وسرور، فمن ولد إبراهٌم بن 

مناع بن ٌحٌى بن حمد بن صبلح بن حسن بن العماري بن حسٌن بن حسن بن ممبول  سلطان:
بن حسٌن بن موسى بن عماري بن فطٌس بن حواس بن عز الدٌن بن عٌسى بن علً بن 
إبراهٌم المذكور، أما وهاس بن سلطان فله: سرور ومرٌع، فمن ولد سرور: عز الدٌن بن 

 بن مهٌار بن سرور المذكور، ومن ولد مرٌع بن درٌب بن المطهر بن درٌب بن أحمد بن دمحم
وهاس: علً بن عز الدٌن بن علً بن عبده بن دمحم بن الحسٌن بن الحسن بن مرٌع المذكور، 
أما سرور بن سلطان بن منٌؾ بن ٌحٌى فمن ولده: ناصر بن علً بن أحمد بن علً بن حسن 

حمد بن مهنا بن سرور المذكور، بن حمد بن أحمد بن ممبول بن ٌحٌى بن عٌسى بن درٌب بن أ
: عمر أبو الهوامل وعثمان وعلً بنو أحمد الردٌنً بن نعمة بن علً بن داإود أحمد ومن بنً

دمحم بن الحسٌن بن الحسن بن مدافع بن علً بن دمحم بن علً بن إدرٌس بن جعفر بن أحمد 
ي بن علً المذكور، نعمة المذكور، فمن ولد علً بن أحمد الردٌنً: عمر بن ٌحٌى بن المساو

أما عمر أبو الهوامل بن أحمد الردٌنً فله: علً وأحمد والهادي وعبده وحسن، فلعبده: 
إبراهٌم، ومن ولد أحمد: عمر الشةلوؾ بن إبراهٌم بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد المذكور، 

مر بن ومن ولد حسن بن عمر أبو الهوامل: دمحم بن ٌحٌى بن دمحم بن أحمد بن إبراهٌم بن ع
أحمد بن إبراهٌم بن علً بن حسن بن شجاع الدٌن بن حسن المذكور، أما الهادي بن عمر أبو 
الهوامل فمن ولده: حسٌن والزٌن وصدٌك بنو الهادي بن الفمٌر بن شهل بن الزٌن بن الصدٌك 
بن أحمد بن الهادي المذكور، فمن ولد الزٌن بن الهادي بن الفمٌر: زٌن بن هادي بن أحمد 

بن داإود ولم ٌذكره إبن طباطبا وذكره ؼٌره:  علً. ومن بنً سعٌد بن ٌج بن الزٌن المذكوراله
الحسن المحترق بن داإود بن سلٌمان بادٌة حول  وولددمحم وٌحٌى إبنً علً بن علً بن سعٌد. 

وعلً وإبراهٌم، فؤما إبراهٌم بن الحسن المحترق، فكان  وأحمدمكة، وكان له أربعة أوالد: دمحم 
ٌعمب ودمحم مبناث، وللثبلثة األةر أعماب. وولد الحسٌن الشاعر  ولمه: الحسن درج أي مات ل

: عبد هللا أبا الهند الشاعر والحسن ٌلمب زنجٌة ومٌمون وٌحٌى وداإود سلٌمانبن داإود بن 
داإود بن الحسٌن الشاعر فمبناث ولٌل درج أي مات ولم ٌعمب ودمحم لٌل درج أٌضاً  أماودمحم. 

وفٌهم  الفاتكٌونالبالون. فؤما أبو الفاتن عبد هللا بن داإود بن سلٌمان وٌمال لولده  مبوأع
رجال  ثمانٌةمابة وةمساً وعشرٌن سنة، وأعمب من  عبد هللا رباسة وتمدم، وعاش أبو الفاتن

وعبد الرحمن  وداإودهم: إسحك ودمحم وأحمد وصالح فً عمبه ةبلؾ وجعفر والماسم النسابة 
إسمه: الحسن. لال الشٌخ تاج  آةره عبد هللا، ولٌل ألبً الفاتن عبد هللا بن داإود إبن ولٌل إسم

النسابة  ًالعالم عبد الحمٌد بن التم السٌدالدٌن: أعمابهم بالمةبلؾ من الٌمن. ونمل من ةط 
إبن فٌل من الٌمن، وهم عالم عظٌم ولد  جبلنهم بمةبلؾ إبن طوق من ةرص إلى أالحسنً: 
بنً حسن فً زمانه وجوادهم  فارسأبً الفاتن فكان  عبد هللا ن. أما إسحك بنملكوا هنا
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 عبد هللا ولهم أعماب. وأما دمحم بن والماسموشجاعهم وله عدد، ومن ولده: دمحم وعلً وإدرٌس 
وإسحك وعبد الرحمن والحسن وعامر  هللاأبً الفاتن، فله عدة أوالد، منهم: أحمد وعبد 

أبو  أبو الهٌجاء ومسلم إبنً :الفاتنأبً  عبد هللا الرحمن بن دمحم بنوالمطاع، فمن بنً عبد 
، ولمسلم وؼٌرهما وطرابلسالوفا أحمد بن عبد الرحمن، ٌمال لولده بنو الحجازي كانوا ببؽداد 

أبً الفاتن وٌكنى أبا جعفر وكان  عبد هللا ، وأما أحمد بنبن إبو الوفاء أحمد: الحسن وعلً
ً على جماعة  ً وعشرٌن سنة، وله عمب كثٌر رإساء ونمباء، فولده  اشوعممدما مابة وسبعا

وعبد هللا وداإود وموسى وأبو طالب والعباس والماسم ودمحم  وسلٌمانعشرة رجال هم: علً 
أبً الفاتن فولده عدة أوالد أعمب منهم ةمسة  عبد هللا بن أحمد بن علًوعلً األصؽر. أما 
عٌسى والحسن األصؽر. فمن بنً الحسن األكبر بن علً: والحسٌن و األكبروهم: علً والحسن 

بن علً بن أحمد بن  أو أحمد علً المذكور، له عمب بةراسان، منهم: دمحم بنمسلم بن الحسن 
المذكور، كان بؤصفهان سنة إحدى وتسعٌن وأربعمابة، والحسٌن بن  علًمسلم بن الحسن بن 

الزاهد وله عمب ٌمال لهم آل الزاهد، وأعمب من  الفاتن، وٌمال له أبً عبد هللا علً بن أحمد بن
أبً الفاتن فولد ستة  عبد هللا : إبراهٌم ودمحم والحسن، وأما دمحم بن أحمد بنوهمثبلثة رجال 
أبً الفاتن فله:  عبد هللا ومسلم وعلً والماسم ودمحم وإسحك، وأما صالح بن أحمدرجال هم: 

فً صح نسؤل عنهم إن شاء هللا تعالى. وأما جعفر إبن طباطبا: ولد صالح  ولالعلً بن صالح، 
أبً  عبد هللا فله عدد، ومن ولده: علً وٌحٌى وهضام بنو جعفر بن الفاتنأبً  عبد هللا بن

أبً الفاتن فله: الحسن  عبد هللا آل هضام. وأما الماسم النسابة بن ضام:ه لولدالفاتن، ٌمال 
أبً الفاتن ففٌه  عبد هللا . وأما داإود بنوإدرٌس والحسٌن ودمحم وسراجوحمزة وعٌسى وهٌاج 

 وحسٌن الهدار وحسن ودمحم وداإود وعٌسى بنو داإود بن الفارسالعدد، ومن ولده: موسى 
، فمن ولد موسى بن داإود: ضٌاء الدٌن وحسٌن وأفضل بنو أبً الفاتن لهم أعماب عبد هللا

دمحم بن علً بن دمحم بن أحمد حسن بن حسٌن بن شمس الدٌن بن محمود بن علً بن سالم بن 
بن حسٌن بن موسى المذكور، فمن ولد ضٌاء الدٌن بن حسن: جعفر بن باشا بن جعفر بن 
ضٌاء الدٌن المذكور، ولحسٌن بن حسن: أصٌل الدٌن، وألصٌل الدٌن: عبد الؽفار، أما أفضل 

ٌؾ: إسحك بن حسٌن فله: عبلء الدٌن وعبد اللطٌؾ، فلعبلء الدٌن: إبراهٌم، ولعبد اللط
أبً الفاتن فعاش مابة وعشرٌن سنة، وكان له أحد  عبد هللا عبد الرحمن بن وأما. وإسماعٌل

منهم أحد عشر ولداً فمنهم: إسماعٌل بن عبد الرحمن، ولده: دمحم بن  أعمبوعشرون ولداً 
ثم ةرج إلى بلخ وطةارستان، ومنهم: أبو الطٌب داإود بن عبد  بنٌسابورإسماعٌل كان 

لهم آل أبً الطٌب وهم عدد كثٌر ٌسكنون المةبلؾ من الٌمن ولد تمسموا  ٌمال، ولده الرحمن
منهم: بنو وهاس، وبنو علً، وبنو شماخ، وبنو مكثر، وبنو حسان، وبنو  وبطونعدة أفةاذ 

لاسم، وبنو ٌحٌى، هإالء كلهم أوالد أبً الطٌب داإود لصلبه إال مكثر وشماخ  وبنوهضام، 
ٌوسؾ بن جبلل  علً وٌوسؾ إبنً :داإود ده. فمن ولد هضام بن أبً الطٌبأوال أوالدفإنهما 

ةلؾ بن هضام المذكور، وأما ٌحٌى بن أبً الطٌب داإود فله:  بنبن أحمد بن مطاع بن دمحم 
فمن ولد حازم هذا: حسٌن وسلٌمان إبنً  ،وحازم وؼانم حسن، ولذروة بن ٌحٌى: المعافا ذروة

زم المذكور، فؤما سلٌمان بن ؼانم فمن ولده: أبو الماسم وحسٌن ؼانم بن دمحم بن ؼانم بن حا
إبنً أحمد بن علً العواجً بن سلٌمان المذكور، فؤما حسٌن بن أحمد بن علً العواجً فمن 
ولده: حسن بن صدٌك بن عز الدٌن بن عٌسى بن عز الدٌن بن أحمد بن دمحم بن حسٌن 

واجً فمن ولده: حسٌن آل مهاوش وعبد الكرٌم المذكور، أما أبو الماسم بن أحمد بن علً الع
وعٌسى بنو حسٌن بن عٌسى بن أبو الماسم المذكور، فؤما حسٌن آل مهاوش فله: حسٌن ودمحم 
وحسن، فلدمحم: أحمد، ولحسٌن: حمد، ولحمد: أحمد، أما عبد الكرٌم بن حسٌن بن عٌسى فله: 
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، ولحسٌن: ممدام، أما عٌسى بن مفٌد، ولمفٌد: عز الدٌن وعٌسى ودرٌب، فلعز الدٌن: حسٌن
مفٌد فمن ولده: علً بن هاشم بن حسٌن بن عٌسى بن حسٌن بن محسن بن عٌسى المذكور، 
أما درٌب بن مفٌد فله: أبو طالب، وألبً طالب: مطاعن وعلً، فمن ولد علً بن أبو طالب: دمحم 

اعن بن أبو طالب فله: بن ناصر بن دمحم بن إبراهٌم بن مفٌد بن عبده بن علً المذكور، أما مط
هاشم وحسن، فمن ولد حسن بن مطاعن: علً بن دمحم بن حسن بن دمحم بن وحٌشً بن حسن 
المذكور، أما هاشم بن مطاعن فله: أحمد ومفٌد، فلمفٌد: دمحم، وألحمد: هاشم، ولهاشم: دمحم، أما 

أبو بكر بن عٌسى بن حسٌن بن عٌسى بن أبو الماسم فله: حسٌن وأبو بكر ودرٌب، فمن ولد 
عٌسى: حسٌن بن علً بن مبارن بن مطاعن بن دمحم بن عبد الوهاب بن حسٌن بن أبو بكر 
المذكور، أما درٌب بن عٌسى فله: عمٌل وعلً، فلعمٌل: حمد، ولعلً: حسن، ولحسن: مطاعن 
وحسٌن، أما حسٌن بن حسن فمن ولده: دمحم بن علً بن محفوظ بن علً بن حسٌن المذكور، 

بن حسن فله: علً وٌحٌى، فمن ولد علً: علً بن موسى بن دمحم بن علً أما مطاعن 
المذكور، ومن ولد ٌحٌى: مرعً بن دمحم بن إبراهٌم بن ٌحٌى المذكور، أما حسٌن بن عٌسى بن 
حسٌن بن عٌسى بن أبو الماسم فمن ولده: عٌسى والمهدي إبنً دمحم بن حسٌن بن أحمد بن 

دمحم: دمحم بن عبد هللا بن لاسم بن عبد هللا البدوي بن عٌسى حسٌن المذكور، فمن ولد عٌسى بن 
المذكور، أما المهدي بن دمحم فمن ولده: علً وأبو طالب وأحمد وحمد بنو مطاعن بن أبو طالب 
بن المهدي المذكور، فمن ولد أحمد بن مطاعن: ٌحٌى بن حسن بن علً بن دمحم بن أحمد بن 

طالب بن مطاعن: علً بن لاسم بن علً بن أبو طالب  هادي بن أحمد المذكور، ومن ولد أبو
المذكور، أما حمد بن مطاعن فله: مطاعن، ولمطاعن: حمد وزٌد، أما علً بن مطاعن بن أبو 
طالب فله: ٌحٌى وزٌد وناصر، ولٌحٌى: حمود، ومن ولد زٌد: أحمد وعلً وهادي وعبد هللا بنو 

 :بن ذروةمن ولد حسن و راهٌم: ٌحٌى.إبراهٌم بن هادي بن زٌد المذكور، ولهادي بن إب
ؼانم  أماالعطٌفة بن المساوي بن ٌحٌى بن زكرٌا بن حسن المذكور،  المساوي بن الطاهر بن

، فمن ولد المظفر المذكوربن ذروة فمن ولده: المظفر وةالد والماسم بنو علً بن دمحم بن ؼانم 
هادي بن دمحم بن أحمد بن  بن هذا: عٌسى بن دمحم بن أحمد بن عز الدٌن بن عباس بن دمحم

ؼانم فله: نور الدٌن دمحم وعبد هللا  بنؼرسان بن المظفر المذكور، أما الماسم بن علً بن دمحم 
ةالد، فمن ولد عبد هللا المنصور: مترال ومهدي  الدٌنالمنصور وعلم الدٌن الةواجً وعماد 

ر، فمن ولد مهدي بن ٌحٌى: عبد هللا المنصور المذكو بنوأحمد بنو ٌحٌى بن علً بن ةالد 
دمحم بن علً بن مهدي المذكور، أما أحمد بن ٌحٌى فله:  بنؼالب بن أحمد بن حسن بن أحمد 

، ولمهدي هذا: أحمد وعلً، فمن ولد علً هذا: حسٌن بن أبو ومهديٌحٌى، ولٌحٌى هذا: علً 
جدي بن أحمد بن جابر بن عبد هللا بن أحمد بن علً بن أحمد بن م بنطالب بن علً بن جبران 

، ومن ولد المذكوربن أحمد بن دمحم بن علً ، وؼالب بن أحمد بن حسن المذكوردمحم بن علً 
بن أحمد المذكور، أما  مهديأحمد بن مهدي: دمحم بن حمود بن دمحم بن علً بن أحمد الترابً بن 

دٌش بن ة المنصور فمن ولده: هللاعلً بن ٌحٌى بن أحمد بن ٌحٌى بن علً بن ةالد بن عبد 
، وعلً بن ضامري بن علً بن عٌسى بن علً دمحم بن أحمد بن درٌب بن علً المذكور

ٌحٌى بن علً بن ةالد بن عبد هللا المنصور فله: حسن وٌحٌى ودمحم،  بن، أما مترال المذكور
د هللا، ومن ولد ٌحٌى بن مترال: جبران بن أحمد بن مهدي بن ٌ، ولممدام: عبممدامولدمحم هذا: 

أحمد بن ٌحٌى المذكور، أما حسن بن مترال فله: مساوي، ولمساوي: دمحم، ولدمحم:  بنى ٌحٌ
. أما وهاس بن أبً الطٌب داإود فؤعمب من ستة رجال هم: دمحم وحازم ومةتار ومكثر عمار

 فمن ولد حازم بن وهاس: دهمش بن وهاش بن عاشور بن حازم المذكور، وحمزة، وصالح
الحسن بن  الفتوحبعد وفاة األمٌر تاج المعالً شكر بن أبً  ولحمزة بن وهاس صارت مكة
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بٌن بنً موسى الثانً  الحربجعفر بن دمحم بن الحسٌن بن دمحم األكبر بن موسى الثانً، ولامت 
جعفر بن دمحم بن عبد هللا بن  بنوبٌن بنً سلٌمان مدة سبع سنٌن حتى ةلصت مكة لؤلمٌر دمحم 

أحد من بنً سلٌمان سوى حمزة بن  ٌملكهان أوالده، ولم أبً هاشم، وملكها بعده جماعة م
ودمحم وأبً ؼانم ٌحٌى وعٌسى  عمارةوهاس، فؤعمب حمزة بن وهاس من أربعة رجال هم: 

بعده وهرب إبنه: علً بن عٌسى  بالمةبلؾأمٌر المةبلؾ، لتله أةوه أبو ؼانم ٌحٌى وتؤمر 
ً فاضبلً شاعراً جواداً  وألاموهو بضم العٌن وفتح البلم على صٌؽة التصؽٌر،  بمكة وكان عالما

الزمةشري وصنؾ له كتاب الكشاؾ ومدحه بمصابد  وردهاممدوحاً، وكان فً أٌام ممامه بمكة 
عٌسى عمب. وولد أبو ؼانم ٌحٌى بن حمزة بن وهاس:  بنموجودة فً دٌوانه، وللشرٌؾ علً 

مٌر المةبلؾ بن لاسم بن ؼانم بن ٌحٌى: أحمد المإٌد أ ؼانمحمزة ومطاعاً وؼانماً، فمن ولد 
علً وأبو طالب إبنً لاسم بن ؼانم بن ٌحٌى بن حمزة، لهما  المرتضىالمذكور، واةوانه: 
، فللمرتضى علً بن لاسم بن ؼانم بن ٌحٌى: علً، إنمرض بعضهم لدأعماب، وربما كان 

  .ولعلً هذا: علً، ولعلً األةٌر: ٌحٌى ولاسم وعٌسى وعبد هللا وسلٌمان
 

سٌداً  وكانموسى بن عبد هللا بن موسى الجون، وٌعرؾ بالثانً، وٌكنى أبا عمر  وأما     
ً للحدٌث، لال الشٌخ أبو نصر البةاري: مات بسوٌمة. ولال الشرٌؾ  جعفر دمحم بن  أبوراوٌا

 المسعوديمعٌة الحسنً النسابة: لتل سنة ست وةمسٌن ومابتٌن. وهو الصحٌح، وروى 
الجون  موسى بنالذهب: أن سعٌداً الحاجب حمل موسى بن عبد هللا المإرخ فً كتابه مروج 

وكان من  المعتز،بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب من المدٌنة فً أٌام 
العراق إجتمع ةلك  منالزهاد وكان معه إبنه: إدرٌس بن موسى فلما صار سعٌد بناحٌة زبالة 

سعٌد فمات هنان  فسمهرهم ألةذ موسى الثانً من ٌده، كثٌر من العرب من بنً فزارة وؼٌ
طلحة بن صالح  بنتوةلصت بنو فزارة إبنه إدرٌس من سعٌد، وأما موسى الثانً فؤمه امامة 

ٌمال لهم الموسوٌون  وولدهبن عبد هللا بن عبد الجبار بن منظور بن زبان بن سٌار الفزاري 
وفاطمة وأم موسى هندا وأم عبد  وزٌنبأم دمحم وفٌهم اإلمرة بالحجاز، فولد عدة بنات منهن: 
، وثمانٌة عشر ولداً ذكراً وهم: عٌسى ومرٌمهللا وامامة وملٌكة، ولال البةاري ورٌطة 
هللا وأحمد وحمزة وإدرٌس وٌوسؾ ودمحم  وعبدوإبراهٌم والحسٌن األكبر وسلٌمان وإسحك 

إبراهٌم ودمحم األكبر، ولٌل وعلً وداإود و والحسناألصؽر وٌحٌى وصالح والحسٌن األصؽر 
األكبر فلم ٌذكر له ولد، وأما إبراهٌم وسلٌمان  الحسٌنأما عٌسى فلم ٌعمب وأما  ،منمرض

األصؽر الملمب بالعربً والحسٌن األصؽر فانمرضوا،  ودمحموإسحك وعبد هللا وأحمد وحمزة 
لثانً من األوالد إسمه: عبد هللا. وكان ألحمد بن موسى ا إبنوكان إلسحك بن موسى الثانً 

هما بالحجاز والحسن لٌل له عمب ٌالعجاج وموسى الفارس عمب أبوالمعمبٌن ثبلثة: ٌحٌى 
بن موسى الثانً: عبد هللا أبو الزوابد وأحمد. فؤما عبد هللا أبو  األصؽربسمرلند. وكان لدمحم 

وٌلمب  الثانًوسى فله إبن إسمه: دمحم، ولدمحم هذا إبن ٌسمى: سلٌمان. وأما ٌوسؾ بن م الزوابد
أحمد وله  إسمهبالحرؾ، فله ولدان معمبان: رحمة ونعمة، ولرحمة ولد إسمه: شبٌل ولٌل 

أبو الؽنابم الزٌدى  ٌذكرهعمب، ولال الشٌخ العمري: وجدته بةط األشنانً بالحاء المهملة فلم 
ً عمب موسى أنه منمرض، وبم والظاهرفً المعمبٌن وال وجد له ذٌبلً ٌزٌد على البطن الثالث 

 .وداإود ودمحم األكبر وعلًالثانً من سبعة رجال هم: إدرٌس وٌحٌى وصالح والحسن 
مؽربٌة تسمى أم المجٌد.  ولدأما إدرٌس بن موسى الثانً وكان سٌداً جلٌبلً، وهو ألم       

الرفاع عبد هللا، وإبراهٌم أبو  أبوومات سنة ثبلثمابة، فعمب من ثبلثة رجال وهم: األمٌر 
ظهر بمكة فً  فإنهؤما أبو الرفاع عبد هللا ف وكان له: أحمد بن إدرٌس. لشوٌكات، والحسن،ا
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فحاصرها ولطع المٌرة  جدةأٌام الممتدر سنة ثبلثمابة بعد أن كان محبوساً بها مدة، وصار إلى 
عظٌمة، وله عمب  مماتلةعنهم، فةرج إلٌه جماعة من أهل مكة ومن األعراب فولع بٌنهم 

بن أبً الرفاع عبد هللا،  دمحموواسط وبةارا. ومن أوالده: عبد هللا بن إدرٌس بن  بالبادٌة
إسمه: إدرٌس. وفً إدرٌس الذي هو  ببةاراوأةوه: أحمد الناشا باألهواز، وألحمد الناشا إبن 

انه لم ٌعمب. ومن ولد األمٌر أبً الرفاع عبد  لالوالد عبد هللا وأحمد الناشا طعن، فمنهم من 
كان أمٌراً بجدة، ومن ولد دمحم هذا: عبد هللا المنتمم وأةوه  هللاأبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا: 

نمٌب البطابح إبنً دمحم بن عبد هللا المذكور. ومن بنً إبراهٌم أبً  المسلطإدرٌس أبو الفتح 
ٌم بن إدرٌس بن إبراهٌم أبً الشوٌكات، ومنهم: الطاهر بن إدرٌس بن إبراه بسطامالشوٌكات: 

كان أمٌراً بالحجاز وله به عمب. ومن بنً الحسن بن إدرٌس: إدرٌس علممة بن  الشوٌكاتأبً 
 له عمب ٌمال لهم آل علممة. وعمب إدرٌس بن موسى الثانً أكثرهم بالحجاز. الحسن

بن موسى الثانً وٌمال له ٌحٌى الفمٌه فؤعمب من ةمسة رجال وهم: ٌوسؾ  ٌحٌىوأما       
الدٌباج ودمحم وأحمد بنو ٌحٌى الفمٌه. فمن ولد ٌوسؾ بن ٌحٌى الفمٌه: أبو  هللا وعبدوموسى 
الحسن بن ٌوسؾ المذكور، له أوالد. ومن ولد موسى بن ٌحٌى الفمٌه: أبوالهدار  الشمحوط

الفمٌه العالم الورع بن علً بن موسى المذكور، ومنهم: موسى بن إدرٌس بن موسى  ٌحٌى
 بن ٌحٌى دمحم بن ٌحٌى الملمب بمرفد بن إبراهٌم بن موسى ومنهم: عبد هللا بن المذكور،
ومن ولد عبد هللا الدٌباج بن  ومنهم: موسى بن علً بن موسى بن ٌحٌى المذكور. المذكور،

دمحم بن ٌحٌى الفمٌه: دمحم بن ٌحٌى الحبٌب بن  ولدٌحٌى الفمٌه: دمحم بن عبد هللا المذكور، ومن 
الفمٌه: أبو اللٌل موسى بن علً بن موسى بن أحمد  ٌحٌىدمحم المذكور، ومن ولد أحمد بن 

. وأما ، ومنهم: ٌحٌى بن علً بن ٌحٌى بن موسى الثانًاللٌلالمذكور، ٌمال لولده آل أبً 
: دمحم وما سواه إبنهصالح بن موسى الثانً وٌلمب باألرب ولال إبن طباطبا: األرت، فؤعمب من 

أبو إسماعٌل الطباطبابً  السٌدد هللا ورحمة. ولال فً صح، وكان لدمحم ثبلثة بنٌن: علً وعب
ً  وأثبتنسابة أصفهان: لدمحم بن صالح إبن رابع إسمه علممة،  ، فؤما علً بن دمحم بن منه عمبا

. وأما صالح فمن ذرٌته: عمر بن علً بن الحسن بن علً بن دمحم بن إسحك بن علً المذكور
ً فاع ودمحم وزٌد بنو الحسن بن  أحمدمب من ثبلثة: الحسن بن موسى الثانً وكان سٌداً شرٌفا

بن موسى الثانً فؤعمب من:  الحسنموسى الثانً، وولدهم بٌنبع ونواحٌها. أما أحمد بن 
الكوكب  أبًمن ولد الحسن بن أحمد: أحمد بن و فللحسٌن بن أحمد: مٌمون، الحسن والحسٌن،

، فؤما حسن بن وعلً وحسن دمحم بن الحسن المذكور وإبراهٌم بن الحسن المذكور، له: دمحم
فؤعمب من: صالح األمٌر  الثانًإبراهٌم فله: إبراهٌم وعبد هللا. وأما دمحم بن الحسن بن موسى 

. والعمب من صالح األمٌر بالحجازفارس بنً حسن فً زمانه، ٌمال لولده الصالحٌون وهم 
سن، فؤما معمر بن فارس بنً ح بالتركًالفارس فً: دمحم والحسن ومعمر وموهوب المعروؾ 
، وأعمب موهوب التركً من ستة المذكورصالح فمن ولده: حسن بن صالح بن حسن بن معمر 

وناجً بن فلٌتة بن  ،المذكور موهوبمن ولده: مسلم بن الحسن بن سلٌمان بن ورجال، 
: حسٌن وعلً ودمحم وحسن بنو ناجً وهمالحسن بن سلٌمان بن موهوب المذكور، أعمب أربعة 

سلٌمان بن موهوب التركً، ٌمال لولده آل  بنماب بوادي الصفراء، ومنهم: بدر بن دمحم لهم أع
لولده الزٌود ولهم بمٌة بالحجاز والعراق،  وٌمالبدر. وأما زٌد بن الحسن بن موسى الثانً 

وٌحٌى بنو زٌد، فمن ولد زٌد هذا: أبو ةبلط الحسٌن  ودمحمفؤعمب من ثبلثة: أبً الفضل العباس 
ً ى بن زٌد، ولد: زٌداً بن ٌحٌ وعبد هللا وأحمد. وذكر له الشٌخ تاج الدٌن ولداً ةامساً،  وعلٌا

. ومن ولد دمحم بن زٌد: الحسٌن إبنً فاتن بن لٌل بن عبد هللا بن أبً ةبلط هللاومنهم: دمحم وعبد 
سكر، فلحسٌن: ع إبنً دمحم المذكور، فؤما عبد هللا بن دمحم فله: حسٌن وحسن، هللاسالم وعبد 
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وعلً إبنً بدر الدٌن بن عبد  المؽٌرة: بن عبد هللاومن ولد حسن  ولعسكر: سلطان وفجر هللا،
بدر الدٌن فله: معلى وذكرى وعلوان، ومن  بنهللا بن دمحم بن زٌد بن حسن المذكور، فؤما علً 

، ومن ولد المؽٌرة بن بدر الدٌن: المذكورولد ذكرى بن علً: حسٌن بن محمود بن ذكرى 
المذكور. ومن ولد أبً الفضل العباس بن زٌد:  المؽٌرةضل بن سهل بن إبراهٌم بن حمزة بن فا

أبً الفضل العباس، فولد عبد هللا بن العباس: أبا اللٌل  إبنًعبد هللا ودمحم المعروؾ بحبابر 
بحبابر بن العباس: الحسٌن المصرحً وٌحٌى وٌدعى عشرلة  المعروؾوٌحٌى، وولد دمحم 

  بن دمحم فمن ولده: عبد هللا بن جابر بن علً المذكور. علًٌاً، فؤما وناجٌة وعل
ةمسة رجال وهم: عبد هللا العالم وعٌسى والحسٌن  فؤولدوأما علً بن موسى الثانً       

من الثبلثة األول. فمن ولد عبد هللا العالم: علً وٌوسؾ  وعمبهوعبد هللا األصؽر وإبن آةر، 
فؤما علً بن عبد هللا العالم فمن ولده: إبراهٌم  العالم، لهم أعماب. هللاوالحسن األشل بنو عبد 

وأحمد إبنً دمحم بن عمر بن سلٌمان بن علً بن إبراهٌم بن المعلم بن عبد هللا بن سالم بن علً 
مردوؾ : من ولدهفؤما إبراهٌم بن دمحم بن عمر فبن أحمد بن علً بن عبد هللا العالم المذكور، 

وهادي بنو ثابت بن عثمان بن أحمد بن عمر بن سلٌمان بن دمحم بن ثابت بن وعثمان وصدٌك 
ولمردؾ بن ثابت: دمحم وثابت، ولدمحم: هادي، ولثابت بن مردؾ: علً بن إبراهٌم المذكور، 

أحمد وعلً وعبد هللا، فلعلً بن ثابت بن مردؾ: مهدي وعلً ودمحم، وألحمد بن ثابت بن 
 هذا: إسماعٌل وعبد الرحمن وأحمد بنو دمحم بن علً بن طاهر مردؾ: دمحم وثابت، ومن بتً دمحم

فلمهدي: دمحم وعلً وأحمد، بن دمحم المذكور. ولعبد هللا بن ثابت بن مردؾ: مهدي وطاهر، 
فلعلً: أحمد وعبد هللا، وألحمد: سلطان ومهند وعلً، ولدمحم بن مهدي: أحمد وبندر وعلً 

: سامً ودمحم وأسامة، ولعبد هللا بن دمحم: رابد ودمحم ولإي وعبد هللا وٌحٌى وعبده، فلعلً بن دمحم
. أما طاهر بن عبد هللا بن ثابت بن مردؾ فله: عبد وسلطان، ولعبده بن دمحم: دمحم وماجد ومإٌد

هللا ودمحم، فلعبد هللا: دمحم وأحمد وٌحٌى، ولدمحم بن طاهر: ثابت وعلً وأحمد وطاهر وعبد العزٌز 
وألحمد بن دمحم: فٌصل وفهد، ولطاهر  وعبد الرحمن، فلعلً بن دمحم: زٌد،وحمد وٌحٌى وعبده 

بن دمحم: ولٌد وٌحٌى ودمحم وعبد هللا، ولحمد بن دمحم: دمحم ونواؾ وحسام وعلً، ولعبده بن دمحم: 
تركً وأحمد وفٌصل، ولعبد الرحمن بن دمحم: حمد ودمحم وطاهر وباسم. أما صدٌك بن ثابت بن 

فمن بنً علً: علً ونواؾ هٌم وعثمان وعلً، فئلبراهٌم: إسماعٌل وعلً، عثمان فله: إبرا
وحسن بنو دمحم بن علً بن دمحم الفمً بن علً المذكور، وإلسماعٌل بن إبراهٌم: إبراهٌم، 
وإلبراهٌم هذا: علً ودمحم، فمن بنً دمحم: إبراهٌم وعلً وأحمد ودمحم وٌحٌى وعبد هللا بنو علً 

 بن علً: علً ووابل وحمد. أما عثمان بن صدٌك بن ثابت فله: دمحم، بن دمحم المذكور، ولدمحم
ولدمحم: أحمد وعثمان، فؤلحمد: علً، ولعلً: عمر وأحمد ودمحم وٌحٌى وعبد هللا وعثمان. أما 

فلدمحم: علً وأحمد وعثمان ودمحم،  آةر عثمان بن دمحم بن عثمان فله: دمحم، ولدمحم: علً وعلً
راد ومشاري، ولعثمان: دمحم، ولناٌؾ: سلطان وسعود، أما علً بن دمحم بن وناٌؾ، ولعلً هذا: م

عثمان فله: ٌحٌى وعبد هللا وحسن وهادي وعلً وصدٌك وحمد وعبد الكرٌم وعثمان وحسٌن 
ولعلً بن علً بن دمحم: أٌهم وأصٌل، ولعبد ودمحم وإسماعٌل، فلعبد هللا: دمحم، ولحسن: علً، 

أما وذٌاب ومهند، ولدمحم بن علً بن دمحم: طارق وعلً وصؽٌر.  الكرٌم بن علً: بٌشً ودمحم
علً بن صدٌك بن ثابت بن عثمان بن أحمد فله: حمد ودمحم، ولدمحم هذا: ٌحٌى وعلً، فلٌحٌى: 

فلعلً: دمحم دمحم وأحمد وعلً، فلعلً هذا: دمحم، وألحمد بن ٌحٌى: علً وحربً وعزي ودمحم، 
، ولعزي: أحمد وولٌد وٌحٌى وتركً ودمحم، ولدمحم بن أحمد وعبد هللا وإبراهٌم وموسى وأحمد

بن ٌحٌى: علً وأحمد. أما حمد بن علً بن صدٌك بن ثابت بن عثمان فله: عبل هللا وعلً 
وألحمد بن عبل وحسن، فلعبل هللا: أحمد وعلً ودمحم، فلدمحم هذا: حربً وعثمان وعبد هللا وعلً، 
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: عبد هللا وحسن ووابل وسٌؾ وعبد الرحمن، وألحمد: دمحم علً ودمحم وأحمد وٌحٌى، فلعلًهللا: 
وعبد هللا وأصٌل وةالد. أما علً بن حمد بن علً بن  هوإبراهٌم وعبد الرحمن، ولٌحٌى: عبد

صدٌك فله: علً ودمحم، ولدمحم هذا: علً، ولعلً: أحمد وعلً، ولعلً بن علً: إبراهٌم وعلً 
فله: دمحم وثابت ودمحم، فلدمحم األول: إبراهٌم، وولٌد. أما حسن بن حمد بن علً بن صدٌك 

فلعلً: عبد هللا وةلٌل وٌوسؾ وعبده وآدم وأحمد وعبد وإلبراهٌم: علً ودمحم وٌحٌى وحسن، 
هللا وحمٌد ودمحم وحسن، ولدمحم بن إبراهٌم: علً ودمحم وعادل، ولٌحٌى بن إبراهٌم: موسى 

رق وضٌؾ هللا وٌاسر وعبده وإبراهٌم، وعلً، ولحسن بن إبراهٌم: هشام وبشار وحمزة وطا
أما ثابت بن حسن بن حمد بن علً فله: إبراهٌم، وإلبراهٌم: علً، ولعلً: أحمد وإبراهٌم 
ومهدي وهادي وٌحٌى وحمد وعبد الرحمن وولٌد وبدر، أما دمحم بن حمد بن علً فله: علً، 

ً: إبراهٌم وصبلح الدٌن ولعلً: إبراهٌم وعلً وعمر ودمحم وعبد هللا وٌحٌى، فلدمحم بن عل
أما علً بن دمحم بن علً بن صدٌك بن ثابت بن عثمان فله:  وعلً، ولٌحٌى بن علً: بدر.

ٌحٌى، ولٌحٌى هذا: علً ودمحم، فلدمحم هذا: علً وأحمد وعبده، فلعلً: سعود، وألحمد: ةالد، 
لٌحٌى: أحمد أما علً بن ٌحٌى فله: علً وأحمد وهادي وٌحٌى ودمحم، فلدمحم هذا: سامً، و

وفراس وأسامة ودمحم وعلً، وألحمد بن علً بن ٌحٌى: عزي وإٌاد، ولعلً بن علً بن ٌحٌى: 
ةالد وفارس وطبلل. أما عثمان بن ثابت بن عثمان بن أحمد بن عمر فله: حمد وعلً، فلحمد: 

 علً: أحمد، وألحمدل، فؤلحمد: دمحم، وآةر أحمد وعلً وعثمان وعمر وعثمانهادي، ولهادي: 
هذا: دمحم، ولدمحم: أحمد وهٌثم وفٌصل ونواؾ، ولعثمان: عمر، ولعمر: حسٌن ودمحم وعلً، 

ودمحم،  هولدمحم هذا: أحمد، ولعمر بن هادي بن حمد بن عثمان: دمحم وأحمد وعلً، فلدمحم: عبد
ودمحم وفهد وبندر بنو أحمد بن أحمد بن  آةر ومن ولد أحمد بن عمر: علً وعلًولعبده: دمحم، 

د المذكور، ولعلً بن عمر: دمحم وعمر، ولعمر: دمحم وأحمد وعمار ونواؾ وعلً. أما عثمان أحم
اآلةر بن هادي فله: دمحم وعلً، ولدمحم هذا: دمحم وهادي وأحمد، فلدمحم بن دمحم: أحمد وإبراهٌم 
وعادل وعلً، ولهادي بن دمحم: عبده ونواؾ ومحسن وعمر وعثمان، وألحمد بن دمحم: علً 

وٌحٌى وةلٌل. ولعلً بن عثمان بن هادي: دمحم وعمر وعبد هللا ومحسن وعلً، ولدمحم:  وعثمان
أما علً بن عثمان بن ثابت بن عثمان فله: علً، ولعلً: دمحم،  طارق، ولعبد هللا: ةالد ودمحم.

ولدمحم: حسٌن وعلً ومهدي ودمحم وأحمد، فلعلً: علً، وألحمد: علً أٌضاً، ولحسٌن: صالح 
لح: حسٌن وإبراهٌم وأحمد ودمحم وعلً وعبد الرحمن وتركً، ولعلً هذا: صالح، وعلً، فلصا

ولعلً بن حسٌن بن دمحم: ولٌد وٌزٌد ونواؾ، ولمهدي بن دمحم بن علً: علً، ولعلً هذا: دمحم 
وٌحٌى وةالد وأحمد، ولدمحم بن دمحم بن علً بن علً بن عثمان: حسٌن وعلً وعبد هللا وأحمد، 

دمحم وعبد العزٌز وهاشم وعلً وبندر وأحمد، ولعلً هذا: عاصم، ولعبد هللا بن  فلحسٌن بن دمحم:
فؤلحمد: عبد الرحٌم، دمحم: علً وإبراهٌم وةالد وسعد وأسامة وأحمد وعبد الرحمن ودمحم، 

ولدمحم: عبد هللا، وألحمد بن دمحم بن دمحم: حسٌن ودمحم وصالح. أما هادي بن ثابت بن عثمان بن 
فلحاج: علً، ولعلً: مهدي وثابت، ولمهدي: ثابت ودمحم فله: حاج وإبراهٌم، أحمد بن عمر 

وإبراهٌم وعلً، فلعلً هذا: دمحم وإبراهٌم، ولثابت بن مهدي: إبراهٌم وعلً، وإلبراهٌم: علً 
وثابت، ولثابت: دمحم وعلً وعبد هللا، فلدمحم: ثابت وإبراهٌم، ولعلً بن ثابت: إبراهٌم ودمحم وعبد 

وإلبراهٌم بن  جد وأحمد ومإٌد، ولعبد هللا بن ثابت: ثابت ودمحم وعلً وعبد الرحمن،هللا وما
مهدي بن علً بن حاج: دمحم، ولدمحم: مهدي وإبراهٌم، فلمهدي: دمحم، وإلبراهٌم: دمحم وأحمد 

فلدمحم: علً وإبراهٌم، ولعلً: إبراهٌم ودمحم وولٌد. وألحمد بن إبراهٌم بن ودمحم آةر وثابت، 
ٌحٌى ودمحم وثابت وإبراهٌم وعزي وعلً، فلعلً: ٌزن ومازن، ولدمحم: وابل وفٌصل وثابت  دمحم:

أما إبراهٌم بن هادي بن ثابت بن عثمان فله: علً وهادي، فلعلً بن  وأحمد وعلً وإبراهٌم.
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إبراهٌم: حسن وعمر، ولحسن: دمحم، ولدمحم: حمد وعمر وعلً وأبكر، فلحمد: ثابت وعلً ودمحم 
ر، فلثابت: هادي، ولهادي: ناصر وٌحٌى وإبراهٌم وعلً وحمد ودمحم وأحمد ومهدي ودمحم آة

وثابت، ولمهدي: راكان، ولعلً بن حمد بن دمحم: حمد ودمحم وأحمد وهادي، فلحمد: ناٌؾ 
ولهادي: وحٌد وحمد وأحمد وعلً ودمحم وعماد  وسعود وعلً ودمحم، وألحمد: علً وعبد هللا،

علً ودمحم وطاهر وعلً وثابت، فلدمحم بن دمحم: إبراهٌم وسلطان : ن دمحمب ولدمحم بن حمد وناٌؾ،
وثابت وفٌصل، فلثابت: دمحم، ولفٌصل: أمٌر، ولعلً بن دمحم بن حمد: دمحم ومهدي وأحمد وسعود 
وعبد الرحمن وعبد هللا، ولثابت بن دمحم بن حمد: علً وأحمد وإبراهٌم وعبد الرحمن وٌحٌى 

ر، فلعلً: تركً، وإلبراهٌم: ولٌد وعبد الرحمن، ولدمحم: ةالد وبسام. أما ودمحم وعبد الرحمن آة
فلعلً: ثابت وحسن، ولدمحم: حسٌن عمر بن دمحم بن حسن بن علً فله: ثابت وعلً ودمحم، 

ومهدي وثابت، فلحسٌن: علً، ولمهدي: علً ودمحم وحسن، فلعلً: رٌان وناٌؾ، ولدمحم: وسام 
 بن حسن: دمحم وعلً وأحمد وحسن وإبراهٌم، فلدمحم بن ثابت: وثامر، ولثابت بن عمر بن دمحم

عبد هللا وإبراهٌم وعبد الرحمن وعلً وةالد وعمر وحسن وأحمد، ولعلً بن دمحم: راكان، أما 
علً بن ثابت فله: دمحم، أما أحمد بن ثابت فله: دمحم وحسام وعبد هللا وإبراهٌم، أما إبراهٌم بن 

 وثابت، فلعلً: دمحم وولٌد وعبد هللا وثابت، ولدمحم بن إبراهٌم: ةالد ثابت فله: علً وحسٌن ودمحم
أما علً بن دمحم بن حسن بن علً فله: أحمد وعلً وحمد ودمحم، ولحمد: ولٌد وثابت وإبراهٌم. 

وٌحٌى وعلً ودمحم، فلولٌد: طبلل، ولثابت: حمد، ولٌحٌى: عبد الملن وعبد المجٌد، ولعلً: حمد 
لرحمن ودمحم، ولدمحم بن حمد بن علً: علً ومحسن وعبد الرحمن وعمر ودمحم وإبراهٌم وعبد ا

ومهدي وولٌد وٌحٌى. أما أبكر بن دمحم بن حسن بن علً فله: دمحم، ولدمحم: علً ودمحم، ولعلً: 
أما عمر بن علً : مهند ومإٌد وعلً، وألحمد: ٌزٌد. هذا دمحم وأحمد وثابت وأبكر وعمر، فلدمحم

فلثابت: علً،  ،آةر هادي بن ثابت فله: ثابت وأحمد وهادي ودمحم وعلً ودمحمبن إبراهٌم بن 
ولعلً: حسن وعمر ودمحم وإبراهٌم وثابت وأحمد، فلدمحم: عبد العزٌز وعلً، ولثابت: علً، 
وألحمد بن عمر بن علً: محسن وعلً، فلعلً: علً وحسن، ولمحسن: ٌحٌى وأبكر وهادي 

، ولعلً بن عمر: عمر وثابت وأبو طالب ودمحم وعلً، فلعمر بن ودمحم وعبد هللا، ولٌحٌى: مشعل
علً: علً ودمحم وثابت، فلعلً: دمحم وإبراهٌم وثابت وعمر، ولدمحم: عبد العزٌز وعبد هللا ورٌان، 

ولدمحم بن عمر بن علً: عمر وإلبراهٌم: علً ومعاذ، ولثابت: عادل وعماد، ولعمر: علً، 
ر: علً ووسام، ولثابت بن عمر بن علً: إبراهٌم ودمحم ودمحم وعلً وعبد الرحمن وثابت، ولعم

آةر وعمر. أما ثابت بن علً بن عمر بن علً فله: دمحم وعمر وإبراهٌم وعلً، فلعمر: علً، 
ولعلً: عمر، وإلبراهٌم بن ثابت: دمحم وعلً وأحمد وثابت وةالد وٌاسر وعمر، ولعلً بن 

بن علً بن عمر بن علً فله: علً وإبراهٌم ثابت: موسى وثابت وٌوسؾ وعمر. أما دمحم 
وعمر، فئلبراهٌم: فهد وعمر ودمحم، ولعمر بن دمحم بن علً: علً ودمحم وعبد هللا وإبراهٌم 

أما دمحم بن عمر بن علً والحسن وحمزة وأسامة وعبد الرحمن وٌوسؾ ونواؾ وةالد وناٌؾ. 
 بن دمحم: عمر وإبراهٌم وحسن بن إبراهٌم بن هادي فله: دمحم وإبراهٌم وعلً وهادي، فلدمحم

وعلً، فلعمر: دمحم وعلً وهادي، وإلبراهٌم: علً وعمر ودمحم وعبد العزٌز، ولحسن: عمر 
براهٌم بن دمحم بن إوعلً وفإاد، ولعلً بن دمحم بن دمحم: أنور ودمحم وعمر وعبد الرحمن، أما 

، فلهادي: عبد الرحمن وولٌد عمر فله: دمحم، وأما علً بن دمحم بن عمر فله: هادي وعمر وعلً
ودمحم، ولعمر: عبد العزٌز، ولعلً: دمحم وعمار، أما هادي بن دمحم بن عمر فمن ولده: هادي ودمحم 

أما هادي بن إبراهٌم بن هادي بن ثابت فله:  وعبد هللا وعمر بنو علً بن هادي المذكور.
: علً ولعبل هللا: ثابت فلمردؾ: ثابت وعبل هللا، فلثابتمردؾ ودمحم وحمد وعلً وعبده، 

ومردؾ وعلً، ولدمحم بن هادي بن إبراهٌم: مهدي، ولمهدي: دمحم، ولدمحم: ٌحٌى، ولٌحٌى: دمحم، 
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ولحمد بن هادي بن إبراهٌم: مهدي، ولمهدي: دمحم، ولدمحم: دمحم، ولعلً بن هادي بن إبراهٌم: 
دمحم وثابت وإبراهٌم  حسن وثابت وهادي ودمحم، فلحسن: علً، ولعلً: علً، ولعلً األةٌر:

وعمر وعبد هللا وٌحٌى، فلعمر: راشد، ولٌحٌى: زٌاد، ولهادي بن علً بن هادي: أبكر وعلً 
ودمحم، فلعلً: ٌحٌى، ولدمحم: حسن، ولدمحم بن علً بن هادي: دمحم، ولدمحم هذا: ٌحٌى وعلً 

: حسن وعلً، أما عبده بن هادي بن إبراهٌم بن هادي فله: دمحم، ولدمحموعمر، ولعمر: دمحم. 
       فلحسن: علً ومردؾ، فلعلً: علً، ولمردؾ: علً أٌضاً، ولعلً بن دمحم بن عبده: علً وعمر.

ثابت وطاهر  :من ولدهوأما أحمد بن دمحم بن عمر بن سلٌمان بن علً بن إبراهٌم بن المعلم ف
دمحم بن ثابت ودمحم بنو أحمد بن عثمان بن ولً بن أحمد بن حمد بن  آةر ومصلح وعلً وعلً

فؤما ثابت بن أحمد بن عثمان فله: إبراهٌم وأبكر، فئلبراهٌم: علً، ولعلً:  بن أحمد المذكور،
دمحم وعلً وإبراهٌم وٌحٌى وأحمد وحمد، فلدمحم: ٌحٌى، ولٌحٌى: دمحم، ولٌحٌى بن علً: دمحم 

هللا ودمحم وناصر ودمحم آةر وعلً، فلدمحم: حسٌن وعلً وٌحٌى، ولناصر: راشد وفارس وعبد 
وأحمد وٌحٌى، ولدمحم اآلةر: تركً وفارس، ولعلً بن ٌحٌى: ٌحٌى وتركً وعبد العزٌز ودمحم 

فلحمد بن حمد: فله: حمد ودمحم وعلً وإبراهٌم،  وسالم. أما حمد بن علً بن إبراهٌم بن ثابت
د: علً ودمحم وعمر وهادي وٌحٌى وإبراهٌم وأحمد وصالح وموسى وعبد هللا، ولدمحم بن حم

علً، ولعلً بن حمد: ةالد وإبراهٌم وموسى وحسن وحمد وأبكر ودمحم وأحمد، فلدمحم: عبد هللا 
ودمحم، وألحمد: علً، وإلبراهٌم بن حمد: سلطان وعلً وهادي وعبد العزٌز وأحمد ودمحم. أما 
أبكر بن ثابت بن أحمد بن عثمان بن ولً فله: عمر ومهدي وٌحٌى، فلعمر: عثمان، ولعثمان: 

د هللا وعلً، فلعبد هللا: علً وعمر، ولعلً: عبد الرحمن وماجد وعبد هللا، ولعلً بن عثمان عب
أما مهدي بن بن عمر: عثمان وعمر، فلعثمان: علً، ولعمر: دمحم وعثمان وعلً وإبراهٌم، 

أبكر بن ثابت فله: دمحم وعلً، فلدمحم: مهدي وعبده،ولعبده: ةالد ونواؾ ودمحم، ولعلً بن مهدي 
أبكر: علً، ولعلً هذا: عصام وعادل وأبكر ودمحم. ولٌحٌى بن أبكر بن ثابت: دمحم ومهدي، بن 

ولمهدي: علً وٌحٌى وأبكر، فلعلً: دمحم وإبراهٌم وٌحٌى، فلدمحم: طاهر وإبراهٌم وٌحٌى 
وأحمد، ولٌحٌى بن علً: عبد الرحمن وعلً ودمحم. ولٌحٌى بن مهدي بن ٌحٌى: عبد هللا 

: علً ودمحم وٌحٌى، وألبكر بن مهدي بن ٌحٌى: مهدي وأحمد ودمحم، ولدمحم: وعلً، ولعبد هللا
فلعلً: دمحم وأبكر، ولدمحم: ، أبكر. أما طاهر بن أحمد بن عثمان بن ولً فله: علً وسعٌد وأحمد

بن دمحم: علً، وإلبراهٌم بن دمحم: دمحم كبٌر ودمحم صؽٌر وأبكر وعلً  دمحم وإبراهٌم وعلً، فلدمحم
فؤلبكر بن إبراهٌم: علً، ولعلً بن إبراهٌم: دمحم، ولدمحم: فهد وعبد هللا وعلً، وألحمد  وأحمد،

دمحم، ولدمحم هذا: أحمد ومهدي وٌحٌى وأبكر وعمر وعثمان وإبراهٌم وعلً، فلعلً: بن إبراهٌم: 
ً دمحم، ولعثمان: ةالد وعلً. ولعلً بن دمحم بن علً بن طاهر: دمحم وشولً، ولدمحم: علً، ولعل

أما أبكر بن علً بن طاهر فله: علً وإبراهٌم وطاهر إبراهٌم وةالد ودمحم، ولدمحم: علً. هذا: 
ودمحم، فلعلً: دمحم وٌحٌى وإبراهٌم وعثمان وأبكر ودمحم آةر، ولدمحم: عبده وإسماعٌل وعلً، 

وأحمد  وإلبراهٌم بن أبكر: علً وإبراهٌم ودمحم وعلً آةر، فئلبراهٌم بن إلبراهٌم: دمحم وثابت
وعمر وعبد هللا وعلً، ولدمحم: فارس وطبلل، ولطاهر بن أبكر: علً وأحمد وإبراهٌم، فؤلحمد: 
ثابت وعبد هللا ودمحم، فلعبد هللا: علً وٌحٌى وموسى، ولدمحم: أحمد وعبده، وإلبراهٌم بن طاهر 

أبكر: هادي  ولدمحم بن حمد وإبراهٌم، ولدمحم: علً وعمر،ولعلً: دمحم وأبن أبكر: دمحم وعلً، 
فلهادي: دمحم وحسٌن، ولدمحم: مظفر، ولطاهر: وعلً وعثمان وحسن ودمحم ودمحم آةر وطاهر، 

دمحم، ولدمحم: علً وعبد الرحمن وأحمد وعبد هللا، ولدمحم بن دمحم بن أبكر: دمحم وموسى وحسن 
وماجد وعمر  فلدمحم بن دمحم بن دمحم: علً وهادي وعبده وهادي آةر وإبراهٌم وطاهر وعبد هللا،

وعبد الرحمن وعبد هللا، فلعلً: طبلل، ولعمر: دمحم وعلً وسلطان، ولموسى بن دمحم بن دمحم: 
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بن دمحم بن دمحم: أسامة ودمحم  هأسامة ودمحم، ولحسن بن دمحم بن دمحم: أبكر وإبراهٌم ودمحم، ولعبد
إلبراهٌم بن دمحم وواؾ، ونواؾ وهادي وموسى وعبد هللا وناٌؾ، ولهادي بن دمحم بن دمحم: دمحم ون

بن دمحم: عبده وحسن وطاهر، ولطاهر بن دمحم بن دمحم: دمحم، ولعبد هللا بن دمحم بن دمحم: دمحم وعلً 
أبكر، وألبكر: عمر أما سعٌد بن طاهر بن أحمد بن عثمان بن ولً فله: دمحم، ولدمحم: وماجد. 

هٌم وعلً، فؤلبكر بن عمر: ةالد وعلً، فلعمر: أحمد وعبد الرحمن وأبكر ودمحم وعثمان وإبرا
ودمحم، ولدمحم بن عمر: عبد هللا وعمر وأحمد وعثمان وعلً، ولعثمان بن عمر: نواؾ وعبد 
الرحمن، ولعلً بن عمر: هاشم وأحمد وعمر ودمحم ورابد، ولدمحم هذا: أصٌل وعلً. أما علً بن 

عمر وعلً، وألحمد: مهند ودمحم. أبكر بن دمحم بن سعٌد بن طاهر فله: أبكر ودمحم وأحمد، فؤلبكر: 
أما أحمد بن طاهر بن أحمد بن عثمان بن ولً فمن ولده: علً وعبد هللا وثابت بنو دمحم بن علً 

بن أحمد المذكور. أما علً بن أحمد بن عثمان بن ولً فمن ولده:  بن إبراهٌم بن علً بن طاهر
لمذكور، فلدمحم بن علً: ٌحٌى ودمحم دمحم وٌحٌى وعلً ودمحم بنو علً بن أحمد بن دمحم بن علً ا

وأحمد وعلً وعلً آةر ومنصور وعمر، فلٌحٌى: عبد هللا وأحمد وعلً ودمحم وبندر، ولدمحم بن 
دمحم: ٌعموب وعلً وولٌد، وألحمد بن دمحم: دمحم وعلً وةالد وٌحٌى وفواز وفهد، ولعلً بن دمحم: 

ولٌحٌى بن علً بن أحمد: وعبد هللا وأحمد،  إبراهٌم ودمحم، ولعلً اآلةر بن دمحم: دمحم وإبراهٌم
هادي وعبد هللا وعلً ومهدي ودمحم وأحمد، ولعلً بن ٌحٌى: ٌحٌى، ولمهدي بن ٌحٌى: إٌاد، 
ولدمحم بن ٌحٌى: عبد الهادي وعلً وعبد هللا، ولعلً بن علً بن أحمد: علً وٌحٌى وأحمد 

مد: علً وٌحٌى وعبده، فلعلً: أحمد ومهدي ودمحم، ولدمحم: نواؾ وفإاد، ولدمحم بن علً بن أح
ولعلً اآلةر بن أحمد  وعبد هللا وٌحٌى ودمحم وماجد وعبده، ولعبده بن دمحم بن علً: دمحم وعدي.

فلثابت: علً، ولعلً: دمحم بن عثمان بن ولً: عمر، ولعمر: دمحم، ولدمحم: ثابت وهادي وأبكر، 
لهادي: دمحم وهادي وعلً، فلدمحم: مهدي وعلً، فلعلً بن علً: أحمد، ولدمحم بن علً: هادي، و

وعبد هللا وعلً، ولهادي: سامً، ولعلً بن هادي: أحمد، وألحمد: صمر وعبده وٌحٌى ودمحم. 
أما هادي بن دمحم بن عمر بن علً فله: دمحم وعلً، فلدمحم: دمحم وعلً أٌضاً، فلدمحم: عبد هللا 

ثابت ودمحم، ولعلً بن هادي بن دمحم: ومهدي وإبراهٌم وعبده وٌوسؾ، ولعلً: عثمان وأحمد و
هادي ومهدي وأحمد وعلً وأبكر، فلهادي: علً ودمحم، وألحمد: عبد الرحمن وعبد هللا ودمحم، 
وألبكر: دمحم وعبد العزٌز، أما أبكر بن دمحم بن عمر بن علً فله: أحمد وأحمد آةر وعمر، 

وإبراهٌم، فؤلحمد: فراس، ولعلً:  ولعمر: دمحم، ولدمحم: أبكر، وألبكر هذا: أحمد وعلً ودمحم
أما دمحم بن أحمد بن عثمان بن ولً فله: علً األكبر، ولعلً األكبر: عمر،  ٌزن، ولدمحم: رامً.

فئلبراهٌم: علً وعلً آةر، فلعلً: أحمد وإبراهٌم، فؤلحمد: ولعمر: إبراهٌم وعمر أصؽر ودمحم، 
ه: لهٌم بن علً: ةلٌل، أما علً اآلةر فموسى وةالد ودمحم وحمد، ولدمحم: سامً وةالد، وإلبرا

علً، ولعلً هذا: علً وٌحٌى وعلً أةر وعلً ثالث وموسى وحسن وعبد هللا، فلعلً بن علً 
بن علً: إبراهٌم وماهر وأحمد وٌحٌى، ولٌحٌى بن علً بن علً بن إبراهٌم: زٌد وفواز، 

ً بن علً: راشد، ولحسن ولعلً اآلةر: زٌاد ودمحم وٌعموب وعبد هللا وفراس، ولموسى بن عل
بن علً بن علً: أٌمن، ولعبد هللا بن علً بن علً: إبراهٌم وعلً وأحمد ودمحم وعبد العزٌز. 
أما علً أصؽر بن عمر فله: دمحم، ولدمحم: دمحم وعلً وٌحٌى وإبراهٌم، فلدمحم بن دمحم: علً 

ز ودمحم وةالد، وإبراهٌم وموسى وعبد الرحمن، ولعلً بن دمحم بن عمر أصؽر: عبد العزٌ
ولٌحٌى بن دمحم بن عمر أصؽر: أحمد ودمحم، وإلبراهٌم بن دمحم بن عمر أصؽر: دمحم وعلً وعبد 

أما مصلح بن أحمد بن عثمان بن ولً فله: إبراهٌم، وإلبراهٌم: علً وعثمان، فلعلً: معٌد هللا. 
لمحسن وعمر ومهدي ودمحم وإبراهٌم، ولمعٌد: إبراهٌم، وإلبراهٌم: علً ودمحم، فلعلً: عبد ا

ودمحم وأحمد وإبراهٌم، ولدمحم بن إبراهٌم بن معٌد: إبراهٌم وعلً وثابت وأحمد ومهدي، 
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أما دمحم بن علً بن إبراهٌم بن مصلح فله: شولً وإبراهٌم، فؤلحمد: دمحم، ولمهدي: مهند. 
براهٌم بن علً ولشولً: دمحم، ولدمحم: عبد العزٌز وفواز وعبد هللا ونواؾ وعلً وإبراهٌم. أما إ

بن إبراهٌم بن مصلح فله: معٌد ودمحم، فلدمحم: علً، ولعلً: ثابت ودمحم، ولمعٌد: دمحم وإبراهٌم، 
أما عثمان بن إبراهٌم بن مصلح  فلدمحم: علً وإبراهٌم وسلطان، وإلبراهٌم بن معٌد: علً ودمحم.

ألحمد بن وعبد هللا، و فله: شولً، ولشولً: علً، ولعلً: علً وأحمد، فلعلً هذا: أحمد ودمحم
بن علً بن موسى  أما ٌوسؾ بن عبد هللا العالمو علً بن شولً: إبراهٌم وعثمان ودمحم وعلً.

، فؤما دمحم بن ٌوسؾ فله: عبد هللا وعبد الرحمن وعبد وحسنفله: ةلٌفة وحمزة ودمحم  الثانً
ٌم شٌر وعبد العبلء وزٌد بن عبد هللا العالم أوالد منهم: إبراه األشلالعزٌز وسلٌمان. وللحسن 

. ومن ولد عٌسى بن علً بن موسى الثانً: الحسٌن وعلً وةلٌفة بنو عٌسى بن المعضاد
أعمبوا. ومن ولد الحسٌن بن علً بن موسى الثانً: داإود وعبد هللا وأحمد وٌوسؾ  ولدعلً، 

 الحسٌن، وألحمد بن الحسٌن ولد إسمه: دمحم.  بنو
إبن الكبلبٌة وأمه محبوبة بنت مزاحم الكبلبٌة  وهوموسى الثانً  وأما داإود األمٌر بن       

بوادي الصفراء إال من إنتمل منهم، فعمبه من رجلٌن: دمحم  وهموكان أمٌراً جلٌبلً وانتشر عمبه، 
بن داإود أعمب ولكنه إنمرض. ونص الشٌخ عبد الحمٌد بن التمً  موسىوالحسن، وكان له: 

بنو الرومٌة أمهم أم ولد رومٌة. أما الحسن بن داإود فؤعمب ثبلثة  للثبلثة وٌمالعلى إنمراضه، 
وسلٌمان  اللٌلوأما أبو  .ؤما دمحم فلم ٌذكر له عمبفهم: أبا اللٌل عبد هللا ودمحم وسلٌمان،  رجال

وٌمال لولده بنو  وفا،فؤعمبا. فمن بنً سلٌمان بن الحسن: أبو الوفا أحمد بن سلٌمان وٌدعى 
دمحم بن علً بن ٌحٌى بن أحمد وفا، ٌمال لولده   بن علً بن حسٌن بن شكر بندمحم وفا، ومنهم:

 بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا دمحم ومهند إبنً عبد هللا بن حسٌن بن عبد هللادمحم، و بنو
بن عمر بن حسن بن عبد هللا بن عٌسى بن أحمد بن علً بن أحمد بن دمحم بن حسن أبو 

اهٌم أبو التدانً بن أبً الفتح بن علً بن ٌحٌى أبو السعادات بن أحمد شهاب السعادات بن إبر
الحسن بن علً بن أحمد وفا، له ذٌل. وأما دمحم بن داإود األمٌر الدٌن بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن 

ولده العدد، فؤعمب من ةمسة رجال وهم: علً وعبد هللا الصلصٌل  ًوف الثانًبن موسى 
وٌحٌى، فمن ولد علً بن دمحم بن داإود: معمر وٌحٌى  ولٌل الحسٌن الحسن لاللٌوأحمد وأبو 

 عمباً، وولد عبد هللا الصلصٌل ٌمال لهم الصبلصلة، أعمب منهم: سالم لمعمرولم ٌذكر  ،له عمب
اجً، ٌمال نالحسن من: دمحم وعبد هللا، فؤعمب عبد هللا بن الحسن من: دمحم و فؤعمبوالحسن، 

 بن: الصلصٌل، وٌعرؾ ولده بالصلصٌلٌٌن، منهم: فاٌز وسالم إبنً حرٌز بن عبد هللا لدمحم
 :وبنوهذٌم بن حسن بن عبد هللا بن دمحم الصلصٌل،  :حسٌن بن أحمد بن دمحم الصلصٌل، وبنو

من:  الصلصٌل عالً بن أحمد بن دمحم بن مكتوم بن دمحم الصلصٌل. وأعمب سالم بن عبد هللا
ً  فلٌتة، : الثانًلم ٌذكر له عمب. ومن ولد أحمد بن دمحم بن داإود بن موسى  وكان له: علً أٌضا

من ثمانٌة  الشرلً،علً الشرلً وعبد هللا وجعفر والحسن. فولد علً الشرلً وٌمال لولده آل 
بن علً الشرلً: شهاب  نزاررجال منهم: نزار بن علً الشرلً، ٌمال لولده آل نزار، ومن ولد 

ٌونس بن إبراهٌم بن علً بن  بنأحمد بن ناصر بن حسٌن بن علً الدٌن بن جاسم بن دمحم بن 
بن دمحم بن صبٌح بن ٌوسؾ  الرحمنرمٌضة بن عبد هللا بن حسن بن زٌد بن مسعود بن عبد 

هللا بن أحمد: عطٌة بن عبد هللا ٌمال  عبدبن عبد هللا بن الحسٌن بن نزار المذكور. ومن ولد 
وعلً وأحمد، وولد  ر أو شاكروولد دمحم: شك دمحماً،: لولده آل عطٌة، وأعمب جعفر بن أحمد

وألبً اللٌل الحسن بن دمحم إبن الرومٌة: أحمد ومحمود، ومن  الحسن بن أحمد: عطٌة ومعضاد.
 أحمد بن ومن ولد ولد محمود هذا: دمحم بن أبً الفضل بن الحسٌن بن علً بن محمود المذكور،

عمب ٌمال لهم  لهلً ٌعرؾ بدبٌس بن أحمد المذكور، اللٌل الحسن بن دمحم إبن الرومٌة: ع أبً
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علً دبٌس فله:  بنالدبسة، وعمبه من رجلٌن: دمحم ومحمود إبنً علً دبٌس، فؤما محمود 
، بن دمحم المذكور مسلمدمحم بن نعمة هللا بن أحمد وعلً، ولعلً بن محمود: دمحم وهاشم، ولدمحم: 

بن دمحم بن منٌع  مبٌس فمن ولده: منٌع بن لاس. أما أحمد بن محمود بن علً دمهناولهاشم: 
المذكور. وأعمب ٌحٌى بن دمحم إبن الرومٌة من ثبلثة رجال: دمحم وأحمد وعلً، ووجد  أحمدبن 
 لبنً: الفضل والحسن. وأما أحمد بن ٌحٌى فؤعمب من: رزق هللا وعبد هللا وعلً، ٌمال لعلً

وحمزة  حسنفمٌه إبن مطرؾ، ولرزق هللا: رزق هللا الرزاللة، منهم بنو الرزلً بالحلة وال
، ومن المذكوروحازم، فمن ولد حسن بن رزق هللا: علً بن دمحم بن ٌحٌى بن منٌع بن حسن 

، ومن ولد المذكورولد حمزة بن رزق هللا: دمحم وعلً إبنً مظفر بن دمحم بن داإود بن حمزة 
عبد هللا بن أحمد  وأعمبذكور. حازم بن رزق هللا: حسن بن علً بن دمحم بن علً بن حازم الم

، فؤما الحسٌن بن عبد هللا هللابن ٌحٌى من ةمسة رجال منهم: الحسٌن وٌحٌى وسالم بنو عبد 
: دمحم بن حسٌن بن رزق هللا بن مسلم الحسٌنفله: مسلم وعبد هللا وأحمد، فمن ولد مسلم بن 

بن دمحم بن عبد هللا المذكور، بن هاشم بن ٌحٌى  فلٌتةالمذكور، ومن ولد عبد هللا بن الحسٌن: 
ورهٌب وسالم، وأما رهٌب فله: سالم، ولسالم: حماد وأحمد،  هللاأما أحمد بن الحسٌن فله: عبد 

. أما ٌحٌى بن عبد هللا بن أحمد بن ٌحٌى بن دمحم بن داإود فله: وعمٌرةوألحمد: دمحم ومحمود 
ن داإود فله: صةر ٌمال لولد الصةور بن عبد هللا بن أحمد بن ٌحٌى بن دمحم ب سالممحمود. أما 

بن  ةطابوفضل هللا وحماد وأبو الفضل، فؤما أبو الفضل فمن ولده: دمحم بن محفوظ بن  وٌحٌى
ولده: عبد هللا بن  فمنأبو الفضل المذكور، أما فضل هللا فله: دمحم وعلً، فؤما دمحم بن فضل هللا 

: دمحم وعلً إبنً صةر بن ولدههللا فمن  سلطان بن سالم بن دمحم المذكور، وأما علً بن فضل
بن داإود فله: محمود ومنٌع  دمحمسالم بن علً المذكور. أما علً بن أحمد بن ٌحٌى بن 

 منٌعأما و، ، ولدمحم: رستوان، ولرستوان: حسنوداإود، فؤما محمود فله: مالن، ولمالن: دمحم
بن دمحم  ٌحٌىسالم. وأعمب دمحم بن  :فله: لاسم ومهٌوب ودمحم، فؤما مهٌوب فله: فاضل، ولفاضل

فلٌتة بن ٌحٌى  بنبن الرومٌة من رجلٌن: ٌحٌى وعبد هللا، فمن ولد ٌحٌى هذا: صبح بن سعد إ
بن دمحم: دمحم الوارد من الحجاز إلى العراق بن ٌحٌى بن عبد هللا هذا،  هللاولد عبد  ومنالمذكور، 

الموسوي النسابة: أمهما عابدٌة  : علً عنبة وحمضً، لال إبن المرتضىرجلٌنأعمب من 
عنبة بالحلة والحابر وؼٌرهما. ومن بنً علً عنبة بن دمحم الوارد: عنبة األصؽر  آلوهما جدي 

عنبة المذكور، وهو جد: أحمد بن علً بن الحسٌن بن علً بن مهنى بن عنبة  علًبن 
د بن مهنى العبٌدلً لدمحم الوارد أخ إسمه: ذٌاب ذكره السٌد جمال الدٌن أحم وكاناألصؽر. 

الرومٌة  إبنفً مشجرته وذكر له عمباً. ولد نسبوا إلى عبد هللا بن دمحم بن ٌحٌى بن دمحم  النسابة
عبد المادر بن  هوالدٌن عبد المادر الكٌبلنً فمالوا:  المذكور الشٌخ الجلٌل الباز األشهب محًٌ

هذا النسب وال أحد من  المادرد دمحم بن جنكً دوست بن عبد هللا المذكور. ولم ٌدع الشٌخ عب
بن أبً بكر بن عبد المادر ولم ٌمم  نصرأوالده وإنما إبتدأ بذلن ولد ولده الماضى أبو صالح 

بن دمحم بن ٌحٌى رجل حجازي ولم ٌةرج عن  هللاعلٌها بٌنة وال عرفها له أحد، علً أن عبد 
كله فبل طرٌك إلى إثبات كما تراه، ومع ذلن  صرٌحالحجاز وهذا اإلسم جنكً دوست أعجمً 

ولد أعجزت الماضً أبا صالح والترن بها عدم موافمة  العادلةهذا النسب إال بالبٌنة الصرٌحة 
، ولٌل أن جنكً دوست لٌس إسماً . هذا ماورد فً كتاب عمدة الطالبلهجده عبد المادر وأوالده 

  سبحانه وتعالى أعلم.بل صفة وتعنً: العظٌم المدر ولٌل أن الشٌخ الجلٌل صحٌح النسب وهللا
فً أٌام المعتز،  بالمدٌنةدمحم األكبر بن موسى الثانً وٌمال له الثابر على أنه ةرج  وأما      

والماسم الحرانً والحسن  وعلًفؤعمب من ةمسة رجال وهم: عبد هللا األكبر والحسٌن األمٌر 
، وأعمب سلٌمان من: وعلً ودمحم سلٌمانالحرانً، أما الحسن الحرانً فولده للٌل وأعمب من: 
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وأعمب ٌحٌى سلٌمان من: حسن  أٌضاً،هاشم وحده، وأعمب هاشم من: ٌحٌى وٌسمى سلٌمان 
من بنً الحسن الحرانً ؼٌرهما. وذلن فً  ٌبكالنسابة: لم  يوعبد هللا، لال أبو الؽنابم الزٌد
وسى بن علً بن ، ومن ولد علً بن الحسن بن دمحم األكبر: مسنة ثبلث وثبلثٌن وأربعمابة

الحسٌن بن علً المذكور، ولدمحم بن الحسن بن دمحم األكبر: جعفر وعبد هللا وٌوسؾ، ومن ولد 
عبد هللا بن دمحم بن الحسن بن دمحم األكبر: راجح بن علً بن مالن بن حسن بن حسٌن بن كامل 

ولد ٌوسؾ بن  بن أحمد بن ٌحٌى بن حسٌن بن دمحم بن جعفر بن دمحم بن عبد هللا المذكور، ومن
دمحم بن الحسن بن دمحم األكبر: إسحك وإسماعٌل إبنً إبراهٌم بن جعفر بن عبد المنعم بن زٌد 
بن الحسن بن أحمد بن ٌوسؾ المذكور، وإلسماعٌل بن إبراهٌم: علً وإبراهٌم وأحمد، وألحمد 

وإبراهٌم، هذا: إسماعٌل وإبراهٌم ودمحم، ولدمحم: إسماعٌل وإبراهٌم وأحمد، وألحمد: دمحم 
وإلبراهٌم: أحمد ودمحم، ولدمحم هذا: عبد هللا وعلً، ومن ولد علً هذا: أبو بكر ودمحم وإبراهٌم 
بنو علً بن دمحم بن إبراهٌم بن أبو بكر بن إسماعٌل بن أحمد بن دمحم شمس الدٌن بن علً 

رون فؤعمب من الحرانً بن دمحم األكبر، وٌمال لولده الحرانٌون وهم كثٌ الماسم. وأما المذكور
فؤما أبً الطٌب أحمد فله:  وهم: علً كتٌم وأبً الطٌب أحمد ودمحم وإدرٌس. رجالأربعة 

بدر  ودمحم، ومن ولد عبد هللا بن علً كتٌم: وحسنأما علً كتٌم فله: عبد هللا و الحسٌن وحده،
ن حسن بن علً كتٌم: صبٌح ب ولدبن حسٌن بن عبد هللا المذكور، ومن  أو نفٌس ٌعٌش بن

: دمحم بن علً بن حسٌن بن دمحم كتٌماألزرق بن دمحم بن حسن المذكور، ومن ولد دمحم بن علً 
، وعبد هللا الحسن له ذٌل طوٌل والماسم درٌدالمذكور. أما إدرٌس بن الماسم الحرانً فله: أبو 

أبو  : حسن، ومن ولدوإلدرٌس فلعبد هللا: علً، وللماسم هذا: جعفر وداإود وعبد هللا وإدرٌس،
الحرانً  الماسمالمذكور. أما دمحم بن  بن الحسن أو أحمد دمحم ًبنإ وجعفر درٌد الحسن: حسن

، المذكور بن أحمد بن حسن ىعلٌهذا فمن ولده: دمحم بن جعفر بن  أحمدوٌحٌى، أما  أحمدفله: 
: علً. ، ولحسنحسنوأما ٌحٌى بن دمحم بن الماسم الحرانً فله: إبراهٌم وعبد هللا، وإلبراهٌم: 

رجال وهم: سلٌمان  أربعةوأما علً بن دمحم األكبر الثابر، وٌمال لولده بنو علً فؤعمب من 
وكان له: عٌسى فً صح. ولسلٌمان بن علً: علً ودمحم إبنً  وأحمد العابد والحسٌن ودمحم،
أحمد  إبنً أو سهام الدٌن شهمو معمر من بنً سلٌمان بن علً:و إبراهٌم بن سلٌمان المذكور،

 :ومنهمعمب ٌمال لهم آل شهم،  ولشهمبن عٌسى بن علً بن إبراهٌم بن سلٌمان المذكور، 
دمحم بن إبراهٌم بن الحسن بن علً بن إبراهٌم بن  إبنً أو ممرن ممر أو ممنو معز الدٌن

ومن بنً معز الدٌن: علً وحسٌن ودمحم وأحمد بنو حسن بن دمحم بن معز الدٌن  سلٌمان،
آل ممر أو ممن وهم بالحلة، ومن بنً ممر  ممر لولدٌمال و حسن: موسى.المذكور، ولعلً بن 

، ولعلً بن حسن: المذكور نبن دمحم بن مم حسنأو ممن: علً ودمحم وأحمد وحسٌن بنو 
األصم وعبد هللا إبنً علً  الحسن. ومن بنً أحمد العابد بن علً بن دمحم األكبر الثابر: موسى

عبد هللا بن علً بن من ولد الصمان، و لهمبٌنبع، له عمب ٌمال  بن أحمد العابد ربٌس الطالبٌٌن
، وللحسن األصم بن علً بن أحمد بن عبد هللا المذكور أحمد علً بن سالم بن أحمد العابد:

بن  سلٌمان: عبد هللا وحسن ودمحم، فؤما عبد هللا بن الحسن األصم فمن ولده: أحمد بن العابد
وأحمد  هاشم المذكور، وأما دمحم بن الحسن األصم فله: علً بن ثابت بن علم بن عبد هللا

أنكره أبوه ثم اعترؾ  المذكورولعلً هذا: زٌد. ومنهم: عثمان بن أحمد العابد  ،ومحسن وعلً
األكبر الثابر: عٌسى  دمحمبه إلتزاماً بمول المافة فهو إذاً فً صح. ومن بنً الحسٌن بن علً بن 

علً بن دمحم األكبر الثابر: علً  بنن المذكور، ومن بنً دمحم التمار بن علً بن ٌحٌى بن الحسٌ
األمٌر بن دمحم األكبر الثابر وكانت فً ولده  الحسٌنبن صالح بن إسماعٌل بن دمحم المذكور. وأما 

هم: أبً هاشم دمحم األمٌر وأبً جعفر دمحم األمٌر وأبً الحسن  ثبلثةاإلمرة بالحجاز، فؤعمب من 
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علً بن الحسٌن بن دمحم األكبر الثابر فؤعمب من رجلٌن: عبد هللا والحسن  الحسنعلً، أما أبو 
فمن ولد الحسن: ٌحٌى أمٌر السرٌن بن الحسن، كان جباراً لتل ولده بالعموبة  السرٌن،أمٌري 

فؤعمب  الثابر،طلبه اإلمارة، وله عمب. وأما أبو جعفر دمحم األمٌر بن الحسٌن بن دمحم األكبر  على
من ملن مكة من  أولالحسن المحترق ولٌل إسمه الحسٌن، واألمٌر أبً دمحم جعفر من رجلٌن: 

األربعٌن والثبلثمابة  بعدبنً موسى الجون، وهو مبدأ تمكن األشراؾ من حكومتها. وكان ذلن 
فمتله األمٌر أبو دمحم جعفر ولتل  الفاطمً،وكان حاكم مكة أنكجور التركً من لبل العزٌز باهلل 

ً من الطلٌحة  وبمٌت فً ٌده نٌفاً  ًواستوت له تلن النواح كثٌراً والهذٌلٌة والبكرٌة ةلما
: عبد هللا المود أرسله أبوه إلى مصر بعد أن لتل منهموعشرٌن سنة. وكان له عدة أوالد 

فلم ٌبك له عمب. وادعى إلٌه بمصر رجل فمال: أنا  المودأنكجور ٌفادٌه فعفا عنه وانمرض 
بن ضاحً بن نعٌمان بن عاصم بن عبد هللا المود، لم  مصعبسى بن علٌان بن جماعة بن مو

نمٌب مصر المعروؾ بإبن الجوانً النسابة لد دفع علٌان  كانٌصح نسبه وله عمب بمصر، ولد 
ً وهللا المستعان، هذا  ذلنوأبطل نسبه ثم أثبت بعد  ً وعدوانا فً جراٌد الطالبٌٌن بمصر ظلما

م: األمٌر عٌسى بن جعفر ملن الحجاز بعد أبٌه، ومنهم: األمٌر . ومنهالطالبماورد بكتاب عمدة 
الحسن بن جعفر الشجاع الشاعر الفصٌح، ملن الحجاز بعد أةٌه عٌسى، وكان أبو  الفتوحأبو 

 الراشدلد توجه إلى الشام فً ذي المعدة سنة إحدى وأربعمابة ودعا إلى نفسه، وٌلمب  الفتوح
بإمرة  الجراحبن علً المؽربً وأةذ البٌعة على بنً  باهلل، ووزر له أبو الماسم الحسن

وسار به  والفضة،المإمنٌن، وحسن له أبو الماسم المؽربً أةذ ما فً الكعبة من آلة الذهب 
مصر، فلما بلػ ذلن  ؼلبواإلى الرملة وذلن فً زمن الحاكم اإلسماعٌلً أحد العبٌدٌٌن الذٌن 

ستمال به ةواطرهم من ابما  الجراحموال ووصل بنً الحاكم لامت علٌه المٌامة وفتح ةزابن األ
وظهر له ذلن منهم، وبلؽه أن لوماً من  الفتوحاألموال العظٌمة وسوؼهم ببلداً كثٌرة فةذلوا أبا 

فةاؾ على نفسه ورضً من الؽنٌمة باإلٌاب وهرب  عنهابنً عمه لد تؽلبوا على مكة لما بعد 
ذلن فً سنة إثنتٌن وأربعمابة، ثم أن أبا الفتوح وصل  وكانعنه الوزٌر أبو الماسم ةوفاً منه. 

ً على  الحاكماإلعتذار والتنصل إلى  وأحال بالذنب على المؽربً فصفح الحاكم عنه وبمً حاكما
فً سنة ثبلثٌن وأربعمابة. فولد أبو الفتوح الحسن بن جعفر: شكراً وإسمه  ماتالحجاز إلى أن 

ولم ٌلد  جواداً،، حكم بمكة بعد أبٌه، وكان أمٌراً جلٌبلً ًالمعالأبا عبد هللا وٌلمب تاج  وٌكنىدمحم، 
أبو  ًالحسن العمري: لال ل أبوشكر إال بنتاً ٌمال لها تاج الملون. لال الشٌخ  ًاألمٌر تاج المعال

ألمها بنت الصٌرفً، وانمرض  ٌمالالحسن دمحم بن سعدان المعروؾ بإبن صاحب الفتوح أنه 
أٌضاً، وكان لد إنتسب إلى األمٌر شكر  دمحمل أبوه وجده األمٌر أبو جعفر األمٌر أبو الفتوح، ب

أبو الحسن العمري: كان من هذا الذي ٌمال له  الشٌخإشتهر أمره بالحجاز والعراق، لال  ًدع
ومع الجارٌة ولد لها ال ٌعرؾ أبوه، فؤةذه منها ورباه  حربًإبن سعدان فوجد جارٌة لهم ببلد 

فمال: هذا ولد األمٌر شكر وسماه جعفراً. فزوده ونفمه بجملة  الدرٌزىلى ثم نهض به إ هوأدب
من أوصله إلى مكة، فلما دةل على شكر لال له: أٌها األمٌر وجدت جارٌتن  معهدنانٌر وأنفذ 

حربً ومعها هذا الولد وذكرت أنه منن ولم آمن أن تكون صادلة فؤنفمت علٌه مالً  ببلدفبلنة 
ً وإن كانت كاذبة فما ضرن من ذلن شا؟ فمال ن كانت إبه، ف وجبتن صادلة فمد فعلت عظٌما

 وعلى: كذبت وهللا، وهللا ما أعرفه وجزاه ةٌراً وجعل ما أةذه من الدرٌزي على الصبً شكر
ٌعتبن  وجعلنمن معه. ثم أن النساء العلوٌات نظرن إلى الصبً وللن لواسطته حدثنا حدٌثه 

فً ببلدي  رأٌتنالمالة فً ذلن الصبً فمال له شكر: إن  ثم كثرت ًعلى األمٌر تاج المعال
جمعه  فجمعضربت عنمن. فؤةذه الرجل ومضى معه عبٌده ومستضعفون من آل أبً طالب 

أنفذه أبوه حتى  لدشكر  ًوانحدر بالصبً والجماعة معه كلما مر بموم لال: هذا إبن تاج المعال
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ً وتحصل له مال  لال الشٌخ  عكبرا،حتى حصل بسواد ٌجٌا بؤمه. فؤةذ كل سفٌنة ؼصبا
دمحم بن دمحم بن عرار الطاهري  هللاالعمري: وأنا إذ ذان ببؽداد فمدم وفد من الحجاز فٌهم أبو عبد 

عكبرا فلم أصادفه فعرفت النمٌب بعكبرا  إلىثم توجهت  ،الحسٌنً فعرفونً المصة بالشرح
ألزرق، فمال: هذه المصة ؼلمة وأنت بنت ا بإبنالشرٌؾ أبا الؽنابم إبن أةً البصري المعروؾ 
نسب هذا الصبً، وألزمت نفسً جرٌرة  بفسادتمضً والحجة ربما تعذرت علً فؤطلمت ةطً 

عكبرا أبً الؽنابم الحسنً: أن الصبً  نمٌبتؤدٌبه، وتوجهت إلى الموصل، وورد علً كتاب 
عكبرا مبلؽاً عظٌماً عنه، ثم أنه رشا والً  الجماعةوافى فً جماعة فمبض علٌه وحده وتفرلت 

نهما ماتا وهللا أعلم هذا كبلم العمري. وفً أفمٌل  صاحبهحتى ةلصه وؼاب ةبر الدعً وةبر 
شكر وإنمرض بإنمراضه األمٌر أبو جعفر دمحم بن الحسٌن  ًالمعال تاجالجملة فمد إنمرض األمٌر 

شكر سنة أربع  ًلمعالإدعى إلٌه فهو كذاب مفتر. ولما مات األمٌر تاج ا فمنبن دمحم الثابر، 
بمٌت مكة شاؼرة فملكها حمزة بن وهاس السلٌمانً، ولامت الحرب بٌن بنً  وأربعمابةوستٌن 
ً وبٌن بنً سلٌمان  الثانً موسى من سبع سنٌن ثم ةلصت لؤلمٌر دمحم بن جعفر بن دمحم بن  لرٌبا

الحسٌن األمٌر بن دمحم  وبمٌت فً أوالده مدة. وأما أبو هاشم دمحم بن هاشمعبد هللا بن دمحم أبً 
ٌمال لهم األمراء أٌضاً، وهم ببطن مر، فؤعمب من: ووولده ٌمال لهم الهواشم،  الثابر،األكبر 

بن  هللاهللا وحده وأعمب عبد هللا من: أبً هاشم دمحم وحده، وأعمب أبً هاشم دمحم بن عبد  عبد
والحسٌن  وهاشم رجال هم: أبً الفضل جعفر وعلً وعبد هللا ةمسةأبً هاشم دمحم، من 

. فمن ولد عبد هللا بن أبً هاشم دمحم األصؽر: سروى بن عبد هللا ، له: جعفر بن الحسٌناألصؽر
فؤما هاشم بن دمحم أبو هاشم األصؽر فمن ولده: دمحم وأحمد وعبد المادر  سروى. آلٌمال لولده 

بن عبد الرحمن بن  داإودبنو أحمد بن دمحم الوزنة بن ؼانم بن ٌحٌى بن حمزة بن وهاس بن 
ضل بن جعفر فعبد هللا بن داإود بن سلٌمان بن فلٌتة بن الماسم بن أبً هاشم بن دمحم بن أبً ال

بن هاشم بن دمحم أبو هاشم المذكور، فؤما دمحم بن أحمد بن دمحم الوزنة فله: حسن وصالح وأحمد، 
دمحم،  :وإلبراهٌم عبد هللا، :ولحسن بن دمحم: علً وعبد المادر ودمحم سعٌد ودمحم وإبراهٌم، فلدمحم

ولدمحم سعٌد: فٌصل وحسن ومصطفى وحسٌن وأحمد وسموبل وعبد هللا وةالد. أما صالح بن 
جمٌل وطارق،  :دمحم بن أحمد بن دمحم الوزنة فله: حسٌن وعبد العزٌز وفٌصل، فلعبد العزٌز

وسلٌمان وعبد الرحمن  ولفٌصل: أحمد. أما أحمد بن دمحم بن أحمد بن دمحم الوزنة فله: حسٌن
حكٌم، ولعبد وحامد وعبد الوهاب، فلسلٌمان: دمحم، ولعبد الرحمن: حسان وأحمد، ولحامد: عبد ال

وأما عبد المادر بن أحمد بن دمحم الوزنة فله: عمر وعباس وحمزة ودمحم  الحكٌم: نواؾ ورٌان.
وعدنان وسهٌل،  فلعمر: سراج، ولسراج: عمر. ولعباس: معتوق وعادل ونبٌلوعبد هللا، 

فلمعتوق: عبد الرحمن وعمر، ولنبٌل: عاصم وبٌان وةالد، ولعدنان: دمحم ومهند، ولسهٌل: 
مإٌد وعمر وعباس ودمحم. أما حمزة بن عبد المادر فله: ٌحٌى وأسامة وزكرٌا ورٌاض وأحمد 

أحمد، فلٌحٌى: رأفت ودمحم وأحمد، وألسامة: عبد المجٌد وعبد الرحمن وةالد ووطلعت وجمال، 
ولزكرٌا: نابؾ وعبد هللا، ولرٌاض: رٌان، وألحمد: أوبً وحمزة وأبان، ولطلعت: لصً وعبد 
هللا ودمحم، ولجمال: إلٌاس وٌاسر وفراس وفارس. أما دمحم بن عبد المادر فله: جمٌل وحسنً 
وةالد وعبد العزٌز وصالح ودمحم نور، فلجمٌل: ةالد، ولحسنً: نزار ودمحم، ولةالد: دمحم 

لطان، ولعبد العزٌز: عمر، ولصالح: عبد هللا وعبد الوهاب وعبد الرحمن وعبد الملن وعبد وس
العزٌز، ولدمحم نور: إبراهٌم ومجدي. أما عبد هللا بن عبد المادر فله: طبلل وعماد وعبد المادر 

حمن فلعماد: مهند وعبد الرحمن، ولعبد المادر: عبد هللا، ولدمحم: أحمد وعبد الر، ودمحم وكمال
وأعمب أبو الفضل جعفر بن أبً هاشم دمحم  وعبد هللا، ولكمال: معتز وحسام وعدي وحاتم.

من بنً أبً اللٌل الحسن  أمهالمعالً  تاج: األمٌر دمحم بن عبد هللا بن دمحم أبو هاشم األصؽر
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الدٌن: ولد كان أبوه وجده  تاجالموسوي الداإودي ولً مكة بعد حمزة بن وهاس، لال الشٌخ 
. هكذا لال رحمه هللا. وٌمال: أن حرب بنً شكرٌرٌن بمكة لبله، ولعلهما ولٌا لبل تاج المعالً أم

فً أثناء الحرب، ولد نص الشٌخ أبو الحسن  ملكاهاسلٌمان وبنً موسى كانت سجاالً فلعلهما 
بد هللا أنهما كان أمٌرٌن بٌنبع وهللا أعلم، وكذا كان ع وإماالعمري على أنهما كانا أمٌرٌن بمكة، 

الحسن أمراء بٌنبع وهللا أعلم، وكان أبو الفضل جعفر بن دمحم أبً  وجدهوأبوه أبو هاشم دمحم 
أول والٌته ٌةطب للةلفاء المصرٌٌن فكوتب من جانب العالم العباسً فً لطع  فًهاشم األصؽر 

اب كانت علٌها ألم ًإلى ذلن، وألام الدعوة للعباسٌٌن وكسر األلواح الت فؤجابةطبتهم 
 كاننه أمن حول الكعبة، ومن الحجر ولبة زمزم، وأرسلها إلى بؽداد، وذكر العمري  المصرٌٌن

وحده،  علًٌلمب مجد المعالً. ومن ولد األمٌر دمحم مجد المعالً: علً بن دمحم له: الحسن بن 
 وفضل وشمٌلةوللحسن: بركة وحده، وعبد هللا بن دمحم له: جعفر وحده، ومفرج والحسٌن ودمحم 

أبٌه،  بعدماسم بن دمحم بن جعفر فولً مكة البنو دمحم بن جعفر. فؤما  أبو فلٌته ماسمالإنمرض و
هاشم بن فلٌته،  لتلهماسم الماسم أمٌر الحجاز بعد أبٌه ودمحم بن الومن أوالده: األمٌر فلٌتة بن 

األمٌر عٌسى ماسم وال بنماسم لتله أةوه، واألمٌر ٌحٌى الماسم لم ٌعمب وأحمد بن الوعلً بن 
ً ماسم. فولد األمٌر فلٌتة عدة رجال منهم: هاشم أةذ مكة البن  من إةوته وعمومته، وكان  سٌفا

وحسٌن وعٌسى ولً مكة بعد أن  ومالنأةواه ٌحٌى وعبد هللا لد نازعاه الملن فؽلبهما علٌه، 
اشم ولً بعد فلٌتة: األمٌر لاسم بن ه بنعنها إبن أةٌه لاسم بن هاشم. ومن أوالد هاشم  أزاح

له: دمحم بن مكثر، فلٌتة: مكثر بن عٌسى  بنه عمه عٌسى. ومن ولد عٌسى أزاحأبٌه إلى أن 
وتسعٌن  ثبلثولً مكة بعد أبٌه ونازعه إةوته ثم استمر له الملن إلى سنة ومكثر هذا 

أن ؼلب  إلىوةمسمابة فمام علٌه إبن أةٌه منصور بن داإود بن عٌسى واستولى على مكة 
هللا بن حنظلة  عبدكذا لال الشٌخ تاج الدٌن، ووجد فً تارٌخ  ،ألمٌر لتادة بن إدرٌسعلٌه ا

 ،وهللا أعلم وةمسمابةالبؽدادي أن لتادة أةذ مكة من مكثر بن عٌسى سنة سبع وتسعٌن 
، ومن ولد عٌسى بن فلٌتة: شهم بن أحمد بن له: منصور بن داإود بن فلٌتة وداإود بن عٌسى

حسٌن بن فلٌتة بن الماسم فمن ولده: زٌد وسلٌمان وهجرس ودمحم وعبد  عٌسى المذكور. أما
الكرٌم بنو علً بن سالم بن علً بن دمحم بن مرتضى بن عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن 
جنٌد أو جندب بن ؼشمر بن دمحم بن حسن بن محسن بن عبد هللا بن حسٌن المذكور، ولسلٌمان 

فر، ولعبد الكرٌم بن علً بن سالم: دمحم، ولدمحم هذا: ٌوسؾ وصالح بن علً بن سالم: سعٌد وجع
وعبد هللا ومبارن، ومن ولد مبارن هذا: بركات وزٌدان إبنً زٌد بن عبد الرحمن بن مبارن 
المذكور، وإبراهٌم صاحب كتاب اإلشراؾ على المعتنٌن بتدوٌن أنساب األشراؾ بن منصور بن 

بن عبد هللا: بركة  هاشمومن ولد علً بن دمحم أبو  لمذكور.دروٌش بن عبد الرحمن بن مبارن ا
له بنت، ومبارن بن علً  بركةومكثر إبنً الحسٌن بن علً المذكور. ومنهم: دمحم بن مالن بن 

: ٌحٌى توفً عن ولد إسمه: إسمهبن مالن بن بركة. ولمبارن بن علً بن مالن بن بركة أخ 
، ولمطاعن: دمحم منمرض وإدرٌس ً فله: مطاعنعلً بن ٌحٌى. أما مكثر بن الحسٌن بن عل

وأبو الماسم، فئلدرٌس: لتادة، وألبً الماسم: أحمد ومهدي، ولمهدي: أبو الماسم، وألبً الماسم 
ثبلثة  من. أما عبد هللا األكبر بن دمحم األكبر فؤعمب بن مهدي: فرج هللا ومطاعن وسعد الدٌن

أحمد بن عبد  أماوعلً أمهما بنت رحال السلمً. وهم: دمحم أبو جعفر المعروؾ بثعلب، وأحمد 
المذكور، ومن ولد جعفر بن  أحمدهللا األكبر بن دمحم األكبر فله: جعفر وإبراهٌم وعبد هللا بنو 

جعفر المذكور، فؤما دمحم بن عبد هللا  بنودمحم وٌحٌى وحسن بنو عبد هللا بن حسن  هاشمأحمد: 
فله: مفتاح، ولمفتاح هذا: مشٌاح ودمحم،  موسىا بن حسن بن جعفر فله: موسى ومظفر، فؤم

: موسى. وأما مظفر بن دمحم بن عبد هللا فله: وألحمدولدمحم: موسى، ولمشٌاح: أحمد وعلوان، 
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وعطٌة، ولعطٌة: مرشد، أما بركة فله: دمحم وفرج ومفرج  كلٌبنجم الدٌن وبركة، ولنجم الدٌن: 
ألكبر بن دمحم األكبر فمن ولده: بركات بن حسن بن بن عبد هللا ا أحمدوموسى. أما إبراهٌم بن 

فلملٌح: ٌحٌى،  المذكور، ولبركات هذا: مسلم ومحمود وجبران وملٌح، إبراهٌمكثٌر بن 
محمود بن  أماو ولٌحٌى: عاضد وةلٌفة وحسن، ولعاضد: نمٌر، ولنمٌر: مسلم وٌحٌى ولاسم،

سلم فله: ٌحٌى، ولٌحٌى: عاضد بركات فله: سالم، ولسالم: مالن، ولمالن: ٌوسؾ، وأما م
 بن بركات جبران وحسن، ولحسن: ةلٌفة، ولعاضد: نمٌر، ولنمٌر: لالع وٌحٌى ومسلم. أما

: ٌعلى ودمحم، ومن ولد دمحم هذا: راشد بن دمحم بن أسد بن دمحم المذكور، ولعلً، أو ٌعلى فله: علً
 دمحموٌحٌى وعطٌة ومفرج. أما فله: ٌحٌى وعرفة ودمحم ومةتار، ولعرفة: دمحم وحسن  ٌعلىأما 

من: عبد هللا  فؤعمبأبو جعفر ثعلب بن عبد هللا األكبر بن دمحم األكبر وٌمال لولده الثعالبة، 
فؤما  .وإبراهٌم ودمحم وٌحٌىهم: الحسن وأحمد وعلً منة رجال عدوحده، وأعمب عبد هللا من 

دمحم بن عباس بن ةلٌفة بن إبراهٌم فمن ذرٌته: أحمد بن طراد بن حسب هللا بن مةتار بن 
ومن  ،ودمحم أما الحسن بن عبد هللا بن دمحم أبو جعفر فله: سلٌمانو داإود بن إبراهٌم المذكور،

ولد دمحم هذا: علً وحسٌن إبنً ثعلب بن دمحم بن دمحم المذكور، فلعلً بن ثعلب: علون، ولعلون: 
ثعلب بن فاضل بن سبلمة بن  الحسٌن، ومن ولد حسٌن بن ثعلب: الحسن والحسٌن وسبلمة بنو

وأحمد  جعفر: بن الحسن بن عبد هللا بن دمحم أبو جعفر فلهسلٌمان وأما  حسٌن المذكور.
: علً سلٌمانوحسٌن، وألحمد بن سلٌمان: حسٌن وعبد هللا، ولعبد هللا: دمحم، ولحسٌن بن 

، فمن ولد وعزٌزوعٌسى، ولعلً هذا: ٌحٌى ودمحم، ولدمحم: موسى، ولموسى: أحمد ومحمود 
محمود بن  ولدأحمد بن موسى بن دمحم: أحمد بن مفرج بن ٌحٌى بن أحمد المذكور، ومن 

بن  سلٌمانموسى: حسٌن بن ٌحٌى بن فلٌتة بن محمود المذكور، أما عٌسى بن حسٌن بن 
الكرٌم بن  عبدحسن بن عبد هللا فله: عبد هللا وعبد الكرٌم وحسٌن وجعفر ودمحم، ومن ولد 

أحمد بن عبد هللا  أمار بن فهد بن عبد الكرٌم بن عبد هللا بن عبد الكرٌم المذكور. عٌسى: منصو
وصعٌدها. أما علً بن  بمصربن دمحم أبو جعفر ثعلب وٌمال لولده بنو أحمد فكان منهم جماعة 

رجال وهم: سلٌمان والحسٌن  ثبلثةعبد هللا بن دمحم أبو جعفر وٌعرؾ بإبن السلمٌة فؤعمب من 
لولده بنو عٌسى، فؤعمب عٌسى  وٌمالما ٌحٌى بن علً فؤعمب من: عٌسى بن ٌحٌى وٌحٌى. أ

مكة. أما الحسٌن بن علً بن عبد  ببطنبن ٌحٌى من عشرة رجال منهم: سبٌع بن عٌسى ولده 
ولده: دمحم الشدٌد وأحمد الشدٌد إبنً الحسٌن  فمنهللا بن دمحم أبو جعفر وٌمال لولده األشداء، 

أما علً  ، ولحسٌن هذا: أحمد ودمحم وعلً وعطٌة وماجد.حسٌن الشدٌد فله: المذكور، فؤما دمحم
بن عبد هللا األكبر بن دمحم األكبر فله: سلٌمان وٌحٌى والحسٌن، فللحسٌن هذا: دمحم وأحمد 
وحسن، فلدمحم: الحسٌن، وللحسٌن: عطٌة وأحمد، فؤلحمد: عبد هللا، ولعطٌة: منجد، وألحمد بن 

عبد هللا وأحمد وجعفر، فلعبد هللا: علً، وألحمد: داإود. أما ٌحٌى بن علً الحسٌن بن علً: 
فمن ولد عزٌز:  بن عبد هللا األكبر فله: عٌسى وعلً ونمً، فلعٌسى: عزٌز وسبلمة وسٌؾ،

ٌوسؾ بن علً بن ؼانم بن ٌحٌى بن مفلح بن عزٌز المذكور، ومن ولد سبلمة: ؼانم منمرض 
ن ٌوسؾ بن منٌع أو ؼانم بن سبلمة المذكور، أما علً بن ٌحٌى وعبد المطلب ودمحم بنو علً ب

بن علً بن عبد هللا األكبر فمن ولده: أحمد بن لاسم بن علً بن عٌسى بن فمار بن علً 
الحسن وأبو الفرج وسلٌمان، فمن  المذكور، أما نمً بن ٌحٌى بن علً بن عبد هللا األكبر فله:

لة بن مسلم بن كامل بن ملحمة بن سلٌمان المذكور، ولد سلٌمان هذا: كامل بن الحسٌن شمٌ
ومن ولد أبو الفرج بن نمً: الحسن بن دمحم بن إسماعٌل بن أبو الفرج المذكور، ومن ولد 
الحسن بن نمً: علً وأسد ومفرح بنو الحسن بن ثابت بن الحسن المذكور، فؤلسد: دمحم، 

ن: الحسن. ولسلٌمان بن علً بن ولعلً: الحسن، وللحسن: جابر، ولمفرح: الحسٌن، وللحسٌ
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عبد هللا األكبر بن دمحم األكبر: الحسٌن وداإود، ومن ولد داإود بن سلٌمان: ٌحٌى بن حمود بن 
دمحم بن مازن بن هاشم بن دةٌل هللا بن أحمد بن هاشم بن بادي بن عبادة بن مسٌب بن عواد 

السابب بن حماد بن دمحم بن  بن السابب بن حمدان بن جماز بن عواد بن إبراهٌم بن مسٌب بن
أما سلٌمان بن علً  أحمد بن جماز بن مسٌب بن رزق هللا بن ٌحٌى بن دمحم بن داإود المذكور.

من عهد المستنجد باهلل، فؤعمب من ثبلثة  بالحجازبن عبد هللا األكبر، وكانت فً ولده اإلمرة 
جعفر بن  ٌحٌى بن علً بنٌحٌى بن أحمد بن  ولده: ومنمنهم: الحسٌن بن سلٌمان المذكور 

، وموسى بن دمحم بن علً بن الحسٌن المذكور، أبً البشر الضحان بن الحسٌن المذكور
ولموسى هذا: محمود وأحمد وعزٌز، ومن ولد أحمد بن موسى: أحمد بن مفرج بن ٌحٌى بن 
 أحمد المذكور، أما عزٌز بن موسى فله: حمدان، ولحمدان: أحمد، ولمحمود بن موسى: عرٌطة

ومن بنً الحسٌن بن سلٌمان بن وفلٌتة، فلعرٌطة: موسى، ولفلٌتة: ٌحٌى، ولٌحٌى: حسٌن. 
الكرٌم بن عٌسى بن الحسٌن  عبدثعلب بن مطاعن بن  أحمد ودمحم وعلً بنو علً بن عبد هللا:

ومنهم: فهٌد بن كرٌم بن عبد هللا بن عبد الكرٌم بن  ،، ولدمحم بن ثعلب: سعد وسعٌدالمذكور
الحسٌن المذكور، ولفهٌد: منصور ولاسم، ولمنصور: دمحم، ولماسم: عبد الكرٌم.  عٌسى بن

ومنهم: إدرٌس بن مطاعن بن عبد الكرٌم، وإلدرٌس هذا: األمٌر لتادة وعلً وعٌسى وصرةة 
األمٌر أما  وحسن لٌل إسمه حسٌن وشبرلة، ولشبرلة هذا: علً، ولحسن بن إدرٌس: إدرٌس.

ملن الحجاز سٌفاً فبن عٌسى بن الحسٌن المذكور  الكرٌمبن عبد لتادة بن إدرٌس بن مطاعن 
وةمسمابة، ولتل األمٌر دمحم بن مكثر بن فلٌتة، وكان  وتسعٌنالهواشم عنها سنة سبع  أزاحو

ً فٌه لسوة  وحزم، وكان الناصر العباسً أو أبوه المستنصر لد إستدعى  وتشددجباراً فاتكا
ناه، فؤجابه وسار من مكة إلى أن وصل العراق، فلما لارب ووعده وم العراقاألمٌر لتادة إلى 

تردد، ولما وصل المشهد الؽروي ةرج أهل الكوفة لتلمٌه وكان من جملة  النجؾالصعود إلى 
ه لتادة تطٌر من ذلن آلد ربطوه فً سلسلة، فلما ر أسدالناس لوم معهم  ؼمارمن ةرج فً 

 حسنل لولده المتادات. ومن ولد األمٌر لتادة: األمٌر ببلداً تذل فٌها األسود، وٌما أدةلولال: ال 
والحسٌن بنو األمٌر لتادة، فؤما إدرٌس بن  ولاسم وجسار ودمحم وحنظلة وعلً وإدرٌس وراجح

هذا: دمحم. أما راجح بن األمٌر  إلدرٌس، ووجماز وؼانم إدرٌسو ودمحم حمدأاألمٌر لتادة فله: 
سن وكان األلشب مسعود بن كامل لد تؽلب على مكة ولتاً أةٌه الح بعدلتادة وكان أمٌراً لمكة 

، بن لتادة، فؤولد: ؼانم والماسم والهادي ومطاعن ولتادة وإدرٌس راجحعنها األمٌر  أزاحو
فلمطاعن: الماسم ودمحم، وللهادي: إدرٌس، ولمتادة بن راجح: مهدي ودمحم والهادي وعلً 

، وهو جد ذوي هجار لتادة ولً مكة بعد أبٌه األمٌر. وأما الحسن بن والماسم والحسن وأحمد
إنجلت عن لتل حاكم المافلة فؤةذ  العراقوفً أٌام حكومته ولعت فتنة بٌن أهل مكة ولافلة 

الفتنة وأرسل الشرٌؾ حسن ٌعتذر إلى  سكنتالشرٌؾ حسن رأسه وعلمه فً مٌزاب الكعبة ثم 
الماسم س وأحمد، ولجماز بن حسن: هللا وإدرٌ وعبددار الةبلفة. وللشرٌؾ حسن: جماز ودمحم 

وسعد، ومن ولد سعد بن أحمد: مهاوش بن  وإدرٌس، وألحمد بن حسن: عرادة وشبل وحسن
أما إدرٌس بن حسن بن لتادة فله: ؼانم وسالم ولتادة  .وبٌر بن دمحم بن عتٌك بن سعد المذكور

ممبل ووبٌر إبنً مةبار وراجح، ومن ولد لتادة: سعد بن أبو الؽٌث بن لتادة المذكور، ومنهم: 
بن دمحم بن عمٌل بن راجح بن إدرٌس المذكور، ولممبل بن مةبار: صرداح، ولصرداح: مةدم، 
أما وبٌر بن مةبار فله: عمٌل ومسلط واألمٌر هجار، فلعمٌل: ةنافر ومةدم. ومنهم: آجور بن 

هجار بن دراج بن مصفار بن األمٌر هجار بن وبٌر، ومنهم: عبد هللا ودمحم وعلً بنو دراج بن 
معزى بن األمٌر هجار بن وبٌر بن مةبار بن دمحم بن عمٌل بن راجح بن إدرٌس المذكور، فؤما 
عبد هللا بن دراج فله: مبارن، ولمبارن: حسٌن، أما دمحم بن دراج بن هجار فله: ؼٌث وهاشم، 
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دمحم بن عبد هللا  ومن ولد هاشم بن دمحم بن دراج: جمٌل ودمحم الصادق وعبد المطلب بنو حامد بن
بن أحمد بن دراج بن علً بن هاشم المذكور، فؤما عبد المطلب بن حامد فله: عبد اإلله، ولعبد 
اإلله هذا: عبد الرحمن، أما دمحم الصادق بن حامد فله: الصادق وناجً والمهدي، وللمهدي: 

جار فمن ولده: راجح، ولراجح: دمحم وحمدان وإبراهٌم وعمر. أما ؼٌث بن دمحم بن دراج بن ه
ؤما فهٌد بن سند بن هزاع بن ؼٌث فمن سنٌد وفهٌد إبنً سند بن هزاع بن ؼٌث المذكور، ف

المذكور، ولسلٌمان هذا: هزاع وؼٌث، فؤما هزاع بن  فهٌدولده: سلٌمان بن هزاع بن ؼٌث بن 
ن بن عبد هللا بن مساعد بن هزاع المذكور، ولمحمود ب مساعدسلٌمان فمن ولده: محمود بن 

وإبراهٌم، وأما ؼٌث بن سلٌمان فله: حامد ودمحم وعبد هللا  وجبٌرمساعد هذا: دمحم وسعٌد 
وأما سنٌد بن سند بن هزاع بن ؼٌث فله: ناهض،  .ومساعد: فهٌد ولهزاع هذا ،وهزاع

ولناهض: سلٌم وحسن ومحمود، فلسلٌم: عبد هللا وشاهر، ولمحمود بن ناهض: حمد ودمحم، 
ً ومحسن وسنٌد وسند، فؤما محسن بن حسن فمن ولده: عصام بن ولحسن بن ناهض: ترك

ناهض بن محسن المذكور. أما علً بن دراج بن هجار بن دراج فله: راجح، ولراجح: عبد 
المعٌن وحسٌن، ومن ولد عبد المعٌن: أحمد وهجار وعبد هللا وعبٌد هللا وبادي بنو عبد المعٌن 

بن عبد المعٌن: دمحم بن أحمد بن سعد بن ةضر بن بن راجح بن علً المذكور، فمن ولد هجار 
هجار المذكور، ومن ولد بادي بن عبد المعٌن: دمحم علً وؼالب وعبد الكرٌم بنو عبد العزٌز بن 
مبارن بن بادي المذكور، ولؽالب بن عبد العزٌز: طالب وشاكر وشاهر وؼبلب، فلشاكر: فهد، 

المعٌن بن راجح فله: ناصر وسعد، فمن ولد  ولشاهر: ناجً، ولؽبلب: سعد. أما أحمد بن عبد
سعد بن أحمد: محمود بن دمحم بن حسٌن بن ٌحٌى بن سعد المذكور، ومن ولد ناصر بن أحمد 
بن عبد المعٌن: حامد ومنصور إبنً ناصر بن أحمد بن ناصر المذكور، ولمنصور: نصار، 

حامد المذكور. أما عبد ولنصار: علً، ومن ولد حامد بن ناصر: ناصر بن أحمد بن ناصر بن 
هللا بن عبد المعٌن بن راجح بن علً بن دراج فله: دمحم ومبارن ومعٌن وعلً، فمن ولد مبارن 
بن عبد هللا: حسن بن دمحم بن زٌد بن عبد هللا بن فرهود بن مبارن المذكور، ومن ولد معٌن بن 

ومن ولد علً بن عبد هللا  عبد هللا: سلمان بن أحمد بن سالم بن عبد المنعم بن معٌن المذكور،
بن عبد المعٌن: دمحم ومنصور إبنً علً بن عبٌد بن زهٌر بن دمحم بن علً بن دمحم بن علً 
المذكور، أما دمحم بن عبد هللا بن عبد المعٌن فله: رضا وؼانم وبادي وعبد هللا، فلرضا: عبد هللا، 

م: فهد وذٌاب، ولفهد هذا: فهٌد ولبادي: حازم، ولعبد هللا بن دمحم: معبل ورضا وهاشم، ولؽان
الحسن أبو سعد بن علً بن لتادة تولى و إدرٌس أما علً بن األمٌر لتادة فله:وعبد هللا وطبلل. 

ً بطبلً وأمه حبشٌة، وٌحكى أنه فً بعض حروبه أتوه بجمع كثٌر هابل  وكانحكم مكة  شجاعا
دعاه لها، فلما أجابها لالت الصفان جاءته أمه على بعٌر فً هودج وأمرت من إست تراءىفلما 

رسول  إبن: إنن لد ولفت مولفاً إن ظفرت فٌه أو لتلت لال الناس ظفر إبن رسول هللا أو لتل له
، فمال: جزان لنهللا، وإن هربت لال الناس هرب إبن السوداء فانظر أي األمرٌن تحب أن ٌمال 

ظفر. وأعمب الحسن أبو  حتىبمثله  لاتل لتاالً لم ٌسمعوهللا ةٌراً فلمد نصحت وأبلؽت. ثم ردها 
فمن ولد  .وعٌسى الكرٌم وجماز وعبدسعد بن علً بن األمٌر لتادة من: دمحم أبو نمً األكبر 

أما دمحم  عبد الكرٌم: عبد الكرٌم بن أبو سعد بن عبد الكرٌم بن أبو سعد بن عبد الكرٌم المذكور،
فً ؼاٌة النجدة ونهاٌة الشجاعة،  وكان أبو نمً األكبر فحكم مكة بعد أبٌه وفً ولده اإلمارة

لتادة فً بعض حروبه مع الحسن بن علً  بنشارن أباه فً إمارة مكة صبٌاً وذلن أن راجح 
فً سبعمابة فارس وربٌسهم األمٌر  لمددهبن لتادة إستنجد أةواله من بنً حسٌن فةرجوا 

ادة وكان إبنه دمحم بن علً بن لت الحسنعٌسى فارس بنً حسٌن فً زمانه، وسمع بةروجهم 
نمً ٌومبذ سبع عشرة سنة أو أزٌد بملٌل،  أبوأبو نمً بٌنبع فؤرسل إلٌه ٌطلبه وعمر دمحم 
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إلٌها فلما صادفهم حمل علٌهم وهم سابرون  سابرٌنفةرج من ٌنبع لاصداً مكة فصادؾ الموم 
شركه فً ملكها ، فلما لدم دمحم أبو نمً على أبٌه بمكة أمؽلوبٌنفهزمهم ورجعوا إلى المدٌنة 

مع أبٌه وبعده إلى أن مات ولد أناؾ على التسعٌن، ولد أةرج من  الحجازفلم ٌزل حاكماً على 
العساكر المصرٌة فظفر بهم، وكان من الشجاعة بحٌث لم ٌر مثله فً  وحاربمكة مراراً 

أبو أبو دعٌج بن دمحم و طاهر وعلً ومنصور نمً ثبلثون ذكراً منهم: أبوعصره، وكان لدمحم 
، ولدمحم: وبٌر، ولوبٌر: معزا ودمحم أحمدله: عاطؾ وسوٌد، ولعاطؾ: و وهو جد العنالوة نمً

دراج، ولدراج: أحمد ودمحم، فلدمحم: مبشر، ولمبشر: حسن،  مجاد، ولمجاد: وعنما، فلمعزا:
 وألحمد بن دراج: دمحم ودراج، ولدراج هذا: سرور وأحمد وناصر، ولناصر: حسن وحسٌن،

، فؤما بساط فله: حسن ومبارن، ولحسن هذا: أحمد، وإبراهٌم ودمحم: بساط وبٌر بن ولعنما
هذا: سراج وبركان، ومن ولد بركات بن أحمد بن حسن  ولعلًوألحمد: مبارن وبركات وعلً، 
حسٌن بن حسن عنٌبة بن حسن بن موسى بن جاد هللا بن  بنبن بساط: حسٌن مدنً بن دمحم 

فله: بساط، ولبساط هذا: حسن وشكٌب إبنً بساط بن  بساطن بركات المذكور، أما مبارن ب
، فؤما شكٌب فله: دمحم، وأما حسن بن بساط فله: علً وبساط المذكورمبارن بن بساط بن عنما 

وأما  وأما عمر بن حسن فله: عنما، علً بن حسن فله: بركات ومبارن، فؤماوأبو بكر وعمر، 
: عمر وعلً، فمن ولد عمر هذا: أحمد بن هذاي أبو بكر بن حسن فله: أحمد وبصري، ولبصر

، ومن ولد علً بن بصري: دمحم مات عن بنات المذكوردمحم بن عمر بن دمحم بن أحمد بن عمر 
أما دمحم بن عنما بن  .عبد الرحٌم بن دمحم بن علً المذكور بنبن حمدان بن دمحم الزٌات بن علً 

ولد جار هللا هذا: حسٌن  فمنهدي ووبٌر، بن عاطؾ فله: جار هللا وأحمد وم دمحم بن وبٌر
، ولحسٌن بن منصور: عثمان، المذكوروحسن إبنً منصور بن حسٌن بن منصور بن جار هللا 
هللا بن حسن بن جار هللا بن حسن  جارولعثمان: دمحم، ومن ولد حسن بن منصور: إدرٌس بن 

معجم أشراؾ الحجاز بن أحمد ضٌاء صاحب كتاب  المذكور، ومن ولد وبٌر بن دمحم بن عنما:
بن حسان بن دمحم بن حسان بن  هللاعبد  دمحم بن أحمد بن مصطفى بن دمحم لللً بن حسن بن
دعٌج، وألبً دعٌج: بةٌت، ولبةٌت:  أبوةنفر بن وبٌر المذكور، وألحمد بن دمحم بن عنما: 

د. أما األمٌر المحسن، ولعبد المحسن: مرا عبدعلً، ولمهدي بن دمحم بن عنما: ظافر، ولظافر: 
، وله: واألمٌر عطٌفة بن دمحم أبو نمً حكم بمكة حمٌضة،أبو الؽٌث بن دمحم أبو نمً فمتله أةوه 

إلى مصر فؤعتمل  وحمل، وكذا أةوه حمٌضة الذي لبض علٌه دمحم ومسعود ومبارن بنو عطٌفة
ً  فؤكرمهبها ثم هرب إلى العراق وتوجه إلى السلطان اولجاٌتو إبن أرؼون  ً وبذل  إكراما عظٌما

أوالً ألنه وعده أن ٌملكها له، وأحس  الشامله عسكراً ٌذهب به إلى مكة ومنها إلى الشام أو إلى 
له عشرة اآلؾ فارس وأمر علٌهم األمٌر طالب  فعٌناولجاٌتو منه شجاعة عظٌمة وهمة عالٌة 

وأرسل إلى المطٌؾ متوجهٌن إلى أطراؾ الشام.  البصرةالدلنمدي األفطسً، وساروا من 
لوم فؤجابوه، وأهم ذلن أهل الشام فالتجؤوا إلى أمراء  كلالشرٌؾ حمٌضة إلى أمراء العرب من 

فً العرب مثلهم كثرة وتموالً، وأمراإهم آل فضل أمراء  لٌسطا ولومهم وهم عرب كثٌرون 
لوا اولجاٌتو وكاتب الوزٌر رشٌد الدٌن الطبٌب ذلن العسكر أن ٌتفر السلطانالعرب. واتفك وفاة 

له مع األمٌر طالب الدلنمدي. فتفرق ذلن العسكر وثارت بهم األعراب الذٌن جمعهم  كانتلعداوة 
ً لم ٌسمع بمثله،  حمٌضة مع أعراب طا فنهبوهم. وحارب حمٌضة فً ذلن الٌوم حربا

: حمزة ودمحم، فؤما دمحم بن حمٌضة فمن ولده: رضاء الدٌن وشجٌع وسلٌمان بنو ولحمٌضة
هذا:  ولطاهرمرتضى بن دمحم المذكور، فؤما سلٌمان بن عبلء الدٌن فله: طاهر،  الدٌن بن عبلء

، ولعطٌفة هذا: عطٌفةكاظم وتمام وعلً وعبلء الدٌن. أما رضاء الدٌن بن عبلء الدٌن فله: 
وحسٌن علً وؼالب  وتمامرضاء الدٌن وبالً ودمحم علً، ولدمحم علً بن عطٌفة: حسن وعلً 
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ولمٌر وعلً وأحمد، فؤما  حسٌناء الدٌن، فؤما تمام بن دمحم علً فله: ولرلماز وإبراهٌم ورض
: ةمٌسً، وأما حمود فله: تمام فلهلمٌر فله: تمام، ولتمام هذا: ةضٌر وحمود، فؤما ةضٌر 

وشهاب الدٌن، ولجمٌل: بركات، ولشهاب  جمٌلوشكر هللا. أما أحمد بن تمام بن دمحم علً فله: 
. أما حسٌن علً ، ولمنصور: إبراهٌم: منصورفلهلب بن دمحم علً الدٌن: علً وكاظم. أما ؼا

هذا: عبد المهدي بن عباس بن  هللابن دمحم علً فله: فرج هللا وحمزة وسلطان، فمن ولد فرج 
بن حسٌن علً فمن ولده: محمود ودمحم  حمزةمهدي بن حبٌب هللا بن فرج هللا المذكور، وأما 

، فؤما محمود بن عماد الدٌن فله: عوٌل المذكور بن حمزة ومهدي بنو عماد الدٌن بن فرج هللا
: حبٌب هللا وحسن، ولحسن هذا: حسٌن، أما مهدي بن فلهوفرج هللا، وأما دمحم بن عماد الدٌن 

، ولدمحم بالر: سلٌمان. أما سلطان بن حسٌن علً بن دمحم علً وجعفرعماد الدٌن فله: دمحم بالر 
اعد بن رستم بن سلطان المذكور. أما لرلماز بن دمحم علً رستم بن مس بنفمن ولده: مساعد 

، ولحسن هذا: سٌؾ وثابت، فؤما سٌؾ بن حسن فله: لاطع وفلٌح وبٌرم، حسنبن عطٌفة فله: 
: صالح وٌوسؾ، ولصالح: جمٌل، ولٌوسؾ: ةلؾ، أما فلٌح فله: علً، ولعلً: فلهفؤما لاطع 
أما بٌرم فله: حسن وعلً. أما ثابت بن حسن  ، ولعبد هللا: حمزة وحسن وحسٌن،هللاؼٌث وعبد 

بن  علًفله: مهدي وعبد النور، ولعبد النور: بدر، ولبدر: حسن. أما إبراهٌم بن دمحم  لرلمازبن 
: دمحم، فلهعطٌفة بن رضاء الدٌن فله: عٌسى وموسى وحسٌن وٌونس، فؤما عٌسى بن إبراهٌم 

: ودي، ولودي: فلهم وإسكندر، فؤما إسكندر ولدمحم: عٌسى، أما موسى بن إبراهٌم فله: إبراهٌ
فله: نصوح  إبراهٌمةلؾ وعباس وشلٌبة، ولشلٌبة هذا: موسى، أما إبراهٌم بن موسى بن 

ومهدي، وأما دمحم علً بن  ودمحموسعٌد ودمحم علً ومبارن، فؤما مبارن فله: بدر، ولبدر: أحمد 
بن إبراهٌم بن موسى فله:  سعٌدإبراهٌم بن موسى فله: منصور، ولمنصور: كامل، أما 

فله: عبد هللا وةلٌل وإبراهٌم  موسىسلٌمان، ولسلٌمان: محمود، أما نصوح بن إبراهٌم بن 
عطٌفة فمن ولده: حسٌن بن علً بن  بنومحسن وصالح. أما حسٌن بن إبراهٌم بن دمحم علً 
راهٌم وعٌسى، علً بن عطٌفة فله: إب دمحمحمزة بن حسٌن المذكور، أما ٌونس بن إبراهٌم بن 

، فؤما مطرؾ فله: عبد المهدي، ومرزاوإلبراهٌم: جلٌل ونزار، ولعٌسى بن ٌونس: مطرؾ 
بن عطٌفة فله: شمس الدٌن ورمٌثة  علًوأما مرزا فله: شبٌب. أما رضاء الدٌن بن دمحم 

الدٌن وعبد الكاظم ومطاعن، فؤما  وسٌؾوحسٌن، فؤما رمٌثة بن رضاء الدٌن فله: رحٌمة 
ةلٌل، ولةلٌل هذا: عبد هللا، أما سٌؾ الدٌن فله: زٌنً وجمٌل وحمزة و كاظم رحٌمة فله:

، ولفةر الدٌن: علً، ولرضاء الدٌن: سٌؾ الدٌنوحسن ورضاء الدٌن وشمس الدٌن وفةر 
ن فله: أحمد ودمحم، الكاظم بن رمٌثة بن رضاء الدٌ عبدالدٌن، ولسٌؾ الدٌن: علً وحمزة، أما 

ثة بن ٌإبنً عبد علً بن أحمد المذكور، وأما مطاعن بن رم وكاظمفؤما أحمد فمن ولده: دمحم 
هذا: دمحم وزٌد، فؤما دمحم فله: عٌسى ومطاعن، ولعٌسى:  ولعٌسىرضاء الدٌن فله: عٌسى، 

أما زٌد : موسى. ودروٌشفله: محارب وشدٌد وسلٌمان ودروٌش، ول عٌسىدمحم، وأما زٌد بن 
الؽمر بن إبراهٌم له فملن سواكن وكانت لجده ألمه وهً من بنً  عمببن دمحم أبو نمً وال 

من سواكن، فمدم العراق وكان لد لدمه لبل أن ٌملن  وأةرجالحسن المثنى، ثم سم هنان 
بالعراق، وتوفً بالحلة ودفن بالمشهد الؽروي. وأما شمٌلة بن  الطاهرٌةسواكن، وتولى النمابة 

: دمحم بن حازم بن شمٌلة، فارس شجاع وأمه بنت حمٌضة بن دمحم أبو عمبه أبو نمً فمن دمحم
وتوجه إلى تبرٌز واللى السلطان السعٌد أوٌس بن الشٌخ حسن فؤكرمه وأنعم  العراقنمً ورد 

وهو  . وأما سٌؾ بن دمحم أبو نمً، وله إبن إسمه: شمٌلةرجع إلى الحجاز وتوفً هنان ثمعلٌه 
هللا، وأما عبد هللا بن سٌؾ فؤعمب من إبنه: دمحم  وعبدفله: حسن وأحمد ورمٌثة  جاٌشةجد الم

وأبو الؽٌث إبنً دمحم، أما حسن بن سٌؾ فمن ولده: دمحم وحسن  دمحموحده، وأعمب دمحم هذا من: 
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راجح بن سٌؾ بن عبد هللا بن علً بن دمحم المجاش بن حسن  بنإبنً مبارن بن حسن 
مبارن: رمٌل بن أحمد بن حسان بن أحمد بن دمحم المذكور، أما حسن  بند دمحم المذكور، فمن ول

: أحمد، وألحمد هذا: حسن وعبد المحسن درج، ولحسن بن أحمد: فلهبن مبارن بن حسن 
فكان بطبلً شجاعاً ؼضب علٌه أبوه فؤرسله إلى بعض ببلد  مًدمحم أبو ن بنمبارن. أما عبد هللا 

حصره فً دار وال ٌمكنه من الةروج ففعل ذلن وكان ٌكرمه وٌزوره أن ٌ حاكمهاالٌمن وأمر 
ٌحتاج إلٌه ولكن ال ٌمكنه من الةروج. واستطاع عبد هللا الةروج من الدار  ماوٌموم بكل 

البلد حتى رده ثم راسل أباه بما كان منه وأةبره أنه ٌةاؾ منه وطلب العفو من  حاكمفاحتال 
هزه إلى العراق وأطلك له أولاؾ مكة بها، وتوجه إلى علٌه، فاستدعاه أبوه ثم ج المبض

الحلة.  بوالٌةؼازن بن أرؼون فؤجله إجبلالً عظٌماً وأنعم علٌه وألطعه إلطاعاً نفٌساً  السلطان
: شمس الدٌن دمحم ولدهوألام الشرٌؾ بالحلة عرٌض الجاه نافذ األمر إلى أن مات. وأعمب من 

بن شمس الدٌن دمحم  علًوأبا الؽٌث وعلً، وأعمب وحده، فؤعمب شمس الدٌن دمحم: أحمد 
علً وؼٌرهم. أما  بنجماعة منهم: شمس الدٌن دمحم بن علً وحسب هللا بن علً ومؽامس 

: ولدهفله: ؼانم وحمزة ولحاؾ، فؤما حمزة فمن وهو جد الرواجحة راجح بن دمحم أبو نمً 
. وأما عبد جندب: جؽٌدب، ولجؽٌدب: حمزة ودمحم إبنً جار هللا بن حمزة المذكور، أما لحاؾ فله

المذكور. فؤما رمٌثة  الكرٌمالكرٌم بن دمحم أبو نمً فمن ولده: عراد بن عجل بن حازم بن عبد 
بها فؤعمب: عجبلن ومؽامس وسند  إمرتهبن دمحم أبو نمً األكبر وإسمه منجد ملن مكة وطالت 

. فؤما مؽامس بن رمٌثة فؤعمب ٌثةرمبنو  وثمبة ولٌل إسمه بمٌة ومحمود ودمحم ومبارن وأحمد
 أما محمود بن رمٌثة فله: دمحم، ولدمحم: أحمد. ثم عنان أعمب: علً. جد ذوي عنان، إبنه: عنان

لد توجه فً زمن أبٌه إلى العراق وذهب إلى السلطان  وكان بن دمحم أبو نمً أما أحمد بن رمٌثة
مثواه، فؤلام عنده ثم توجه صحبة  بن أرؼون فؤكرمه وأحسن اولجاٌتوأبً سعٌد إبن السلطان 

السنة الوزٌر ؼٌاث الدٌن دمحم بن الرشٌد وجماعة من وجوه العراق  تلنالمافلة، وحج فً 
ً ودراهم مسكوكة بإسم المملكةوأركان  ، وكان الشرٌؾ أحمد بن رمٌثة لد أعد رجاالً وسبلحا
اس للولوؾ لبس رجاله أبً سعٌد، فلما بلؽوا إلى عرفات وزالت الشمس وتهٌؤ الن السلطان
ولدموا محمل السلطان أبً سعٌد مع أعبلمه على المحمل المصري وأصعدوه جبل  السبلح
 ٌكنولم  ،وأولفوه أرفع منه ولم تجر بذلن عادة منذ إنمضاء الدولة العباسٌة ،لبله عرفات

 اذلوافتةللمصرٌٌن طالة على دفعه فالتجؤوا إلى الشرٌؾ رمٌثة، فاستنجد بنً حسن والمواد 
ً وحدٌثاً، وأمر  أحمد أن  الشرٌؾعنه لمكان إبنه أحمد ومحبتهم إٌاه وإلحسانه إلٌهم لدٌما

ً ٌتعامل بتلن الدراهم المسكوكة بإسم أبً سعٌد فتعومل بها فً الموسم  منه، وعاد إلى  ةوفا
ً السلطان مصاحباً للمافلة العرالٌة فؤعظمه السلطان أبو سعٌد إعظاماً  اً كرٌماً وأحله ممام عظٌما

وكثر أتباعه وعرض جاهه وألام  والمتلوفوض إلٌه أمر األعراب بالعراق، فؤكثر فٌهم الؽارة 
أن توفً السلطان أبو سعٌد فؤةرج الشرٌؾ  إلىبالحلة نافذ األمر عرٌض الجاه كثٌر األعوان 

لب على علً بن األمٌر طالب الدلمندي األفطسً وتؽ األمٌرأحمد الحاكم الذي كان بالحلة وهو 
وكثر فً زمانه الظلم والتؽلب، فلما تمكن الشٌخ حسن بن  األموالالبلد وأعماله ونواحٌه وجبى 

ممن وجه إلٌه العساكر مراراً فؤعجزه لمراوؼته مرة ومماومته  الجبلٌرياألمٌر حسٌن ألبولا 
ط حسن توجه إلٌه بنفسه فً عسكر ضةم وعبر الفرات من األنبار وأحا الشٌخأةرى، ثم أن 

كان لد إعتمد علٌها، وةذله  ًأحمد بها فؽدر به أهل المحلة الت الشرٌؾبالحلة فتحصن 
وحده، وملن علٌه البلد فماتل عند  ًبهم مدداً وتفرق الناس عنه حتى بم جاءاألعراب الذٌن 

 فلٌتة،المٌدان لتاالً لم ٌسمع بمثله ولتل معه أحمد بن فلٌتة الفارس الشجاع وأبوه  فًباب داره 
توجه إلى  األمرولم ٌثبت معه من بنً حسن ؼٌرهما، وابتلٌا ولاتبل حتى لتبل. ولما ضاق به 
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رأوه لد ةذل أظهروا  لمامحلة األكراد ولد كان نهبها مراراً ولتل جماعة من رجالها، إال أنهم 
ل دروب البلد حتى ٌدةل اللٌ مضاٌكله الوفاء وواعدوه النصر وتعهدوا له أن ٌحاربوا دونه فً 

وذهب إلى دار النمٌب لوام الدٌن بن  ةالفهمثم ٌتوجه حٌث شاء، وكان الحزم فٌما أشاروا لكنه 
فلما سمع األمٌر الشٌخ حسن بذلن أرسل  األشراؾ،طاإوس الحسنً وهو ٌومبذ نمٌب نمباء 

شٌخ المشاٌخ الشٌبانً، وكان مصاهراً للنمٌب لوام  بإبنإلٌه شٌخ االسبلم بدر الدٌن المعروؾ 
له وأعطاه ةاتم األمان وأرسل به إلى األمٌر الشٌخ  وحلؾلدٌن بن طاإوس فؤمن الشرٌؾ ا

الشٌخ حسن وهو نازل ةارج البلد ولم ٌكن الشرٌؾ أحمد  األمٌرحسن، فركب الشرٌؾ معه إلى 
حسن ٌمدم على لتله، ولمد كان الشٌخ حسن ٌهاب ذلن لجبللة  الشٌخٌظن أو ٌةطر بباله أن 

ً من لبح األحدوثة والتملد بدم مثل ذلن السٌد، إال أن  أبٌهلمكان الشرٌؾ ونسبه و بمكة وةوفا
ً ال ٌصفو العراق له فلما ذهب مع  أؼراهبعض بنً حسن  بذلن وةوفه عوالبه وأنه مادام حٌا

وكان فً بعض الطرٌك إستلبوا سٌفه فؤحس بالشر، فمال الشٌخ بدر الدٌن: ما  الدٌنالشٌخ بدر 
ي إنما كنت رسوالً وفعلت ما أمرت به. هذا كله والشرٌؾ ؼٌر آٌس من نفسه، : ال أدرلالهذا؟ 
 وطالبهدةل على األمٌر الشٌخ حسن أوصل اإلعتذار فؤظهر األمٌر للشٌخ حسن المبول منه  فلما

بؤنه أنفمها.  فؤجابسنوات أو أزٌد،  ًلرٌب من ثمان ًحكم فٌها وه ًبؤموال الببلد فً المدة الت
 ًنإفكان ال ٌجٌب إال:  صدرهفاحشاً حتى كان ٌمؤل الطشت من الجمر وٌوضع على فعذب تعذٌباً 

على ذلن، فؤراد الشٌخ حسن  ٌزٌدال  ،أنفمت بعضها عند بعض الناس ودفنت بعضها فً األرض
باألمٌر أبً بكر إبن كنجاٌة،  جاإاإطبلله فحذره بعض ةواص الشرٌؾ فاحتال فً لتله بؤن 

بالمتل وكان لتله فً بعض حروبه،  واعترؾه األمٌر دمحم بن كنجاٌة وكان الشرٌؾ لد لتل أبا
ً بؤبٌه  فلم ٌعؾ فضرب عنك الشرٌؾ بسبع ضربات ثم  ىفاستعففؤمر أبا بكر أن ٌمتله لصاصا

وأمرابه فصلى علٌه ودفن فً داره ثم نمل إلى  بنفسهحمل إلى داره فؽسل وذهب الشٌخ حسن 
عن الحج مدة حٌاة الشرٌؾ رمٌثة. فلما توفً وملن  راقالعالمشهد الؽروي، وانمطعت لافلة 

إحتال بعض األتباع وأوالد مولدٌهم وهو حسن بن تركً وكان  عجبلنإبنه عز الدٌن أبو سرٌع 
ً جلداً، وتمبل  فً الصلح واستصحب الشٌخ سراج الدٌن عمر إبن علً المزوٌنً  بالسعًشهما

لشام إلى الحجاز، وهكذا كان ٌحج من أراد الحج ثم مضٌا مع لافلة ا الشامالمحدث وتوجها إلى 
تلن المدة، فلما ورد الحجاز تكلما فً الصلح فؤجابهما السٌد عجبلن إلى ما  فًمن العراق 

معهما إبنه ةرصاً إلى بؽداد وصحبهم من كان لد حج من أهل العراق على طرٌك  وأرسلأرادا، 
 وبذلسن أكرمه إكراماً ٌتجاوز الوصؾ فلما وصل السٌد ةرص بن عجبلن إلى الشٌخ ح الشام،

فً تلن المدة  المكٌةله ما كان لد تمرر علٌه الصلح من األموال، وما كان لد إجتمع من األولاؾ 
درج أي مات  أحمدفؤعمب أحمد بن رمٌثة:  .وأضاؾ إلى ذلن أشٌاء أةر ،سبع سنوات ًوه

مٌل كان له طفل  بن محمود ف، أما دمحموأحمد ، وأعمب محمود: دمحمأو حمود ولم ٌعمب ومحمود
وحٌد درج، ولٌل من ذرٌته: دمحم ومدنً وأحمد بنو شاكر بن شهوان بن دمحم بن حسن بن 
محسن بن حسٌن بن شهوان بن حسٌن بن بري بن شهوان بن زهٌر بن حسن بن أحمد بن دمحم 

، وعلً ومبارن ومن ولد رمٌثة بن دمحم أبو نمً: ثمبة بن رمٌثة، ولثمبة: أحمد وحسنالمذكور. 
. ومن ولد رمٌثة بن دمحم أبو نمً: مبارن بن رمٌثة، ولمبارن هذا: ، ولمبارن: ثمبة: علًؤلحمدف

، وأما علً فله: شاٌع ومبارن ومنصور وفواز وأحمد، فؤما عمٌل فله: حسن وعلًعمٌل 
 ، ولشاٌع: مبارن، وأما أحمد بن مبارن فله: علً وجارومثٌلٌب سعدوفارس وحوارس وأبو 
أبو نمً: عجبلن بن رمٌثة ملن الحجاز بعده ونازعه أةوه وكانت  دمحمهللا. ومن ولد رمٌثة بن 

حتى صفت له بعده. ومن بنً عجبلن بن رمٌثة: أحمد ودمحم وعلً وحسن  سجاالً الحرب بٌنهما 
فؤما كبٌش فله: علً، وأما ةرص فله: عمٌل،  بنو عجبلن بن رمٌثة، وسند وةرص وكبٌش
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، وأما علً بن عجبلن فله: دمحم، ولدمحم: أحمد ورمٌثة وعٌاؾ، ولرمٌثة: حسن ولعمٌل: دمحم
وإبراهٌم وعجبلن، فمن ولد إبراهٌم بن رمٌثة: راجح ودمحم إبنً بلماسم بن أحمد بن عبد هللا بن 
دمحم بن حسن بن أحمد بن إبراهٌم بن رمٌثة المذكور، فلدمحم بن بلماسم: راجح وأحمد، فؤلحمد: 

ً وعبد هللا، ولعلً: دمحم. ولراجح بن دمحم: حسن وأحمد ودمحم، أما راجح بن بلماسم ٌعلى وعل
فله: علً، ولعلً: عمٌل وطراس والحك وحسن ودمحم الدهلٌس، فلعمٌل: علً، ولعلً هذا: دمحم 
مدنً وصالح، أما حسن بن علً بن راجح فله: أحمد، وألحمد: دمحم وعمر وحسن وعبد هللا 

الحك وحزنبر وسلٌمان، فلسلٌمان: أحمد وعبد هللا وعبٌد، وإلبراهٌم: أحمد وإبراهٌم وجفري و
وسلٌمان ومصلح وعوض وحسن، ولدمحم بن أحمد: أحمد وإبراهٌم وعلً وسلٌمان وعبد هللا 

، وله: دمحم وإبراهٌم فملن مكة فً زمان أبٌه بن رمٌثة أما أحمد بن عجبلنو وصالح وعوض.
وعجبلن  : ةرٌص بن دمحم بن أحمد المذكور،ولدهومن  بلن،وعلً وسلٌمان بنو أحمد بن عج

أبوه عجبلن مكة وأسباب الملن من  ى أحمدوسلم إل بن سند بن إبراهٌم بن أحمد المذكور.
ً شدٌد الحكومة  السبلح  تهابهوؼٌر ذلن واعتزل عجبلن إلى أن مات. وكان أحمد عادالً سابسا

ٌكن  ولمفً زمانه آمنة من السراق والمطاع األشراؾ والمواد من دونهم، وكانت الموافل 
ً نفاه وإن كان ؼٌره لتله أو لطع أعضاءه،  حكمه  وطاللسارق عنده هوادة، إن كان شرٌفا

لبل وفاته  وكانوعظم أمده واستشعر سلطان مصر منه اإلستبداد فطلبه مراراً فاعتذر إلٌه. 
لبس ثٌاب اإلحرام  منعدم تمكنه بعدة سنوات ٌلبس الدرع أٌام الموسم تحت ثٌابه وال ٌحج ل

حتى انتفةت أوداجه  الكتابفاحتالوا علٌه بكتاب سموه وأرسلوه إلٌه فلم ٌستتم لراءة ذلن 
لام بعده، نهض علٌه رجل  الذيودماؼه وظهرت البثور بوجهه ومات. وفتكوا من بعده بإبنه 

 بن عجبلن بن . أما دمحمٌعرؾفً سوق منى فضربه بسكٌن مسمومة وؼاب بٌن الناس فلم 
 ملن. فؤما حسن بن عجبلن بن رمٌثة وعلً، ولعلً هذا: مجان وعلً رمٌثة فله: أحمد ورمٌثة

فؤما علً فؤعمب من: دمحم  ،وسٌؾ وإبراهٌم وعلً ، لٌل الماسمالماسمأبو الحجاز فله: بركات و
اهٌم وحده، ولدمحم: رمٌثة وأحمد وعٌاؾ، ولرمٌثة هذا: عجبلن وحسن، ولحسن: مهدي وإبر

وأحمد، وإلبراهٌم: أحمد، وألحمد: حسن. وأما إبراهٌم بن الحسن بن عجبلن فله: أحمد وعلً، 
جد  ، فلحسن: إبراهٌموهو جد ذوي حسن بالشواق واللٌث بالحجاز وألحمد بن إبراهٌم: حسن

جد البراكٌت  وبركات بالشواق واللٌث، والصمدان والصعوب وآل محًٌ الدٌنوي عٌاؾ ذ
جد الحواتمة والمواسمة والعساؾ والةمجان والمهدي والنعرة والعلً  وبلماسم لٌثبالشواق وال

 .أبو الماسم وأحمد دمحم هذا:ل، وبن حسن ودمحم ،بالشواق واللٌث وهو مدفون بالشالة الشمالٌة
دمحم صاحب كتاب العمود اللإلإٌة فً بعض األسر الحسنٌة الهاشمٌة  ومن ولد أحمد بن دمحم هذا:

ن عمٌل بن علً بن راجح بن بلماسم بن أحمد بن عبد هللا بن دمحم بن حسن بن أحمد بن علً ب
وإلبراهٌم بن حسن: أحمد وصعب وبشار وعٌاؾ، فمن ولد أحمد بن إبراهٌم:  .بن دمحم المذكور

علً بن عبد الصمد بن إبراهٌم بن حسن بن أحمد المذكور، ولصعب بن إبراهٌم: رمٌثة وأحمد، 
ذا: عبد العزٌز بن دمحم بن إبراهٌم بن رمٌثة المذكور، ولبشار بن إبراهٌم: فمن ولد رمٌثة ه

محًٌ الدٌن، ولمحًٌ الدٌن: أحمد وإبراهٌم، ولعٌاؾ بن إبراهٌم: مهدي وحسن وأحمد، 
حسن أما بلماسم بن حسن بن أحمد بن إبراهٌم بن الحسن بن عجبلن فله:  ولحسن: إبراهٌم.

بشٌر ودمحم،  حاتم، ولحاتم:بلماسم وجساس األول ولً هذا: علً، ولعوحازم وزاهر وعجبلن و
دمحم بن أما  ولعبد المعٌن: مرعً ودمحم وأحمد وعبد الكرٌم.فلبشٌر: عبد المعٌن وعبد الشفٌع، 

دمحم وحسٌن وحسن، فلدمحم: أحمد وفابز وصالح، ناصر، ولناصر:  :علً، ولعلًعبد المعٌن فله: 
ٌد، فلدمحم: سعد وتركً وفاٌز وأحمد وحسن، ولمبرون: نواؾ وألحمد: دمحم ومبرون ومتعب وسع

حسن ونابؾ ودمحم، ولمتعب: أحمد وعلً وسعٌد وعبد هللا ومبرون، ولسعٌد بن أحمد بن دمحم و
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ودمحم وعبد هللا، أما فابز بن دمحم بن ناصر فله: سعد ودمحم، ولحسٌن سلطان وفٌصل بن ناصر: 
فلمرعً: سعد وإبراهٌم وعبد هللا، فلسعد: دمحم وأحمد  : مرعً وسعٌد وأحمد،بن ناصر بن علً

وعوض وعلً، وإلبراهٌم: علً، ولعبد هللا: رده، ولسعٌد بن حسٌن بن ناصر: عوض، 
ولعوض: دمحم وعلً وحسٌن وعبد هللا ومرعً، وألحمد بن حسٌن بن ناصر: حسٌن ودمحم 

أما حسن بن ناصر بن علً فله: وعلً، فلعلً: عبد هللا، ولدمحم: أحمد، ولحسٌن: دمحم ومحسن. 
علً ودمحم، فلدمحم: مهدي وحمزة وعطٌة ولرموش وأحمد ومبرون، فلسعٌد: عبد الرحمن 
وعوض ودمحم، وألحمد: سعٌد ومتعب وعبد هللا وعوض، ولعلً بن حسن بن ناصر: سعد، 

: علً، أما عبد الكرٌم بن عبد المعٌن بن بشٌر بن حاتم فلهرده.  ولسعد: علً وصالح ودمحم و
أحمد، وألحمد: علً وناصر، فلعلً: أحمد وناصر، فؤلحمد: علً، ولعلً: ظافر، ولعلً هذا: 

ولظافر: علً وحسن وعبد هللا ودمحم وأحمد، فؤما علً بن ظافر فله: عبد هللا وحسن وحسٌن 
فلعلً: ظافر وسلطان وعبٌد وعبد هللا ومحسن وحسن ودمحم وأحمد، فلعبد هللا: علً ودمحم، 

ن وهاشم وأحمد وفٌصل وفارس، ولدمحم بن عبد هللا: عبد هللا وٌاسٌن وأحمد وعلً وحسٌ
أما حسن بن علً بن  وسعد، فلعبد هللا: علً وجمعان، ولٌاسٌن: دمحم وعامر، وألحمد: دمحم.

ظافر فله: دمحم وسعد، فلدمحم: حسن وإبراهٌم، ولسعد: عبٌد وظافر وحسٌن وأحمد وحسن ودمحم 
عبد هللا وحسن وأحمد وإبراهٌم وسعٌد وظافر وعارؾ بن علً بن ظافر فله: أما حسٌن  وعلً.

ودمحم وشاكر وهاشم، فلعبد هللا: سلمان وأحمد وعلً وحسن، ولحسن بن حسٌن: عدنان وةالد 
وهاشم ودمحم وعبد الرحمن  نواروحسٌن، وألحمد بن حسٌن: عوض وعبد هللا وحسٌن وحسن و

سعود وأحمد وعٌد ومطٌر وعوض، ولدمحم بن حسٌن:  وعلً ومتعب، وإلبراهٌم بن حسٌن:
، ولعبد هللا: دمحم دعافس أحمد ومبارن وجمعان وعلً وعوض. ولدمحم بن علً بن ظافر: عبد هللا

ولمرزوق وسعٌد وهاشم ومرزوق وعلً، فلدمحم: سعٌد ومرزوق وحسٌن وعبد هللا وسلطان، 
د بن علً بن ظافر فله: دمحم وسعٌد وهاشم أما أحم بن عبد هللا: أحمد وهاشم وحسٌن وعبد هللا.

وعوض، فلدمحم: حسٌن وهاشم، ولسعٌد: حسن وحسٌن وعبد هللا وأحمد ودمحم وهاشم، ولهاشم 
علً ودمحم وعبد هللا وسعٌد وعوض ومنٌع، ولعوض و حسن وأحمد بن أحمد بن علً بن ظافر:

أما حسن بن ظافر بن  .بن أحمد بن علً بن ظافر: سعٌد وهاشم وعلً ومنصور وعبٌد وظافر
علً فله: علً ودمحم، فلعلً: حسن وظافر وأحمد، فلحسن: أحمد ودمحم وهاشم وظافر وعلً، 
ولظافر بن علً: ناٌؾ وعلً ورامً، وألحمد بن علً: ٌوسؾ وثامر وبدر، ولدمحم بن حسن بن 

فواز  فلعلً: دمحم وأحمد، ولحمدي:وعوض،  ظافر: مبارن وإبراهٌم وعلً وحمدي وعبد هللا
ودمحم وأحمد ومعتز وإسماعٌل وبند وعلً، ولعبد هللا: أحمد وسعود ومبرون وعبد الرحمن 

أما عبد هللا بن ظافر بن علً وعلً وماجد ودمحم، ولعوض: سامً وعلً وحسن ووسٌم وةالد. 
والعوٌص، فؤلحمد: موسى، ولموسى: دمحم وعبد هللا وإبراهٌم  بن أحمد فله: أحمد وشاكر

اكر: دمحم، ولدمحم: موسى وعوض وعارؾ، ولعارؾ هذا: جاسم. أما دمحم بن ظافر وأحمد، ولش
عبد هللا وحسن، فلعبد هللا: علً وأحمد ودمحم، وألحمد: علً ودمحم وعبد هللا بن علً فله: 

وإبراهٌم، ولدمحم بن عبد هللا: عبد الرحمن وعبد المجٌد وعبد هللا، ولحسن بن دمحم بن ظافر: 
ً وعبد هللا ودمحم وأحمد، فلعبد الرحمن: عبٌد وعبد هللا، ولعلً: عبد هللا وعبد عبد الرحمن وعل

 الرحمن وعبد اإلله، ولعبد هللا بن حسن: حسن ومتعب ونوار وعمار وٌاسر وثامر وعامر،
أحمد وظافر وشداد وحسن، وألحمد بن حسن: علً ودمحم وزٌاد و رحمنولدمحم بن حسن: عبد ال

بن أحمد بن علً بن عبد الكرٌم فله: زاهر وهاشم ودمحم  صر بن علًأما ناونواؾ ومشاري. 
السٌد وإبراهٌم، فلزاهر: دمحم وسعٌد، ولهاشم: رمٌثة، ولرمٌثة: علً، وإلبراهٌم بن ناصر: عبد 
هللا حجازي وناصر، ولناصر: دمحم، ولدمحم: حسن، ولدمحم السٌد: عبد هللا، ولعبد هللا: حسٌن 
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، فلحسٌن: ةالد وولٌد، وألحمد: عبد هللا وعلً وحسن، ولعلً بن وأحمد وعلً وحسن ودمحم
وأحمد وهاشم  مشاريعبد الرحمن ودمحم وعبد هللا وطبلل وعبد المجٌد وعبد هللا بن دمحم السٌد: 

ولحسن بن عبد هللا بن دمحم السٌد: علً ودمحم وزاٌد وعبد العزٌز وسلمان وحسن وحسٌن، 
عبد هللا، ولدمحم بن عبد هللا بن دمحم السٌد: عوض وأحمد وعمر وعوض وحسٌن وعبد العزٌز و

أحمد بن علً بن عبد الكرٌم فله: أحمد، وألحمد:  أما ناصر بنوةالد وعبد هللا وحسٌن وعلً. 
عبد هللا، ولعبد هللا: معٌوؾ وأحمد ودمحم وٌوسؾ وهاشم وحسن وناصر، ولمعٌوؾ: عبد هللا 

 بن بشٌر بن حاتم عبد الشفٌعأما  .بد الرحمن وأحمدوحسٌن وحسن وعلً، ولعبد هللا: علً وع
أحمد ودمحم ولعبد المعٌن هذا:  فلعلً بن عبد الشفٌع: عبد المعٌن، فله: علً وعبد المعٌن ودمحم،

وعبد الكرٌم، فؤلحمد: إبراهٌم وعلً وجبهان، فئلبراهٌم: عبد هللا، ولعبد هللا: علً وحسن، 
، أما علً بن أحمد بن عبد المعٌن فله: أحمد ودمحم، ولحسن: جمعان وعبد هللا وأحمد ودمحم

فؤلحمد: دمحم، ولدمحم: ةضر وحسن وأحمد وهاشم، فلةضر: جبهان و رده وعطٌة ورداد ودمحم 
وعلً وبحنً وعبد هللا، وألحمد: دمحم وعبٌد، ولهاشم: عبد هللا ودمحم وعلً وعمر وأحمد وةالد، 

فله: عبد هللا وأحمد، ولعبد هللا: دمحم أبو شعاري،  أما دمحم بن علً بن أحمد بن عبد المعٌن
وألحمد بن دمحم: علً، ولعلً: أحمد وعبد هللا ولدمحم أبو شعاري: ٌوسؾ وحسن وعبد هللا، 

بد المعٌن بن علً بن عبد الشفٌع فله: محسن و رده، ولمحسن هذا: رده، وةضر. أما دمحم بن ع
علً وفٌصل وفهد وعبد هللا، ولدمحم: هاشم و رده فؤلحمد: دمحم وهاشم وولرده: أحمد وبلؽٌث، 

ولهاشم بن أحمد: رده وأحمد وعبد هللا وحسٌن وٌحٌى وعوض وعلً وإسماعٌل وعطٌة، 
. أما بلؽٌث بن رده فله: علً ودمحم و رده وعبد ودمحم، ولفٌصل بن أحمد: أحمد وعبد الرحمن

ٌؾ، ولدمحم بن بلؽٌث: مشاري المعٌن وبحنً، فلعلً: دمحم وعبد المعٌن وعبد المجٌد ونا
ومشعل، ولرده: دمحم وأحمد وبحنً وعلً، ولعبد المعٌن بن بلؽٌث: هانً وفٌصل، ولبحنً بن 

 عبد المعٌنأما  بلؽٌث: علً ودمحم وٌحٌى وعوض وعبد العزٌز وأحمد وعبد هللا وبلؽٌث وباسم.
فؤما  ا: عبد هللا وبلماسم.: علً، ولعلً: أحمد، وألحمد هذبن بشٌر بن حاتم فله بن عبد الشفٌع

دمحم وولٌت عبد هللا بن أحمد فله: دمحم وعبٌد هللا وأحمد وعمٌل وٌحٌى وحمدان، ولعبٌد هللا: 
وعلً، ولولٌت: حسن، ولدمحم: عبد هللا وسالم وأحمد، فلعبد هللا: دمحم ومتعب وعبد العزٌز 

عبد هللا بن أحمد فله:  وأحمد وعلً، ولسالم: ٌوسؾ وسٌؾ وعبد هللا وبندر، أما أحمد بن
ولحسن: أحمد وعلً وعمٌل ودمحم، ولدمحم هذا: علً وحسن. أما عمٌل بن عبد هللا بن  ،حسن

مطٌر وحسن وهاشم وعبد هللا وحسٌن أحمد فله: دمحم، ولدمحم: علً وهاشم وأحمد، فلعلً: 
بد هللا بن أحمد ودمحم. وألحمد: ٌحٌى وعبد هللا ودمحم وعبٌد وحسن وحامد وعلً. أما ٌحٌى بن ع

فؤما عوض فله: عوض وعبٌد، وأما سعد فله:  ،فلدمحم: عبد هللا وعوض وسعدفله: دمحم وعمٌل، 
صاحب المشجرة الثابتة فً  علً ومشعل ودمحم وحسن وعبد هللا. أما عمٌل بن ٌحٌى فله: حسن

ً ودمحم وعلً وعبٌد، فلحسن: عبد المعٌن وعمٌل وعل ذوي حسن نسب األشراؾ الحواتمة
أما  وزٌد وبدر وتركً ودمحم وشرؾ، ولعبٌد: فواز وإبراهٌم ودمحم وعبد هللا وعادل وعلً.

حمدان بن عبد هللا بن أحمد بن علً فله: عبٌد هللا وحمدان وجحران، فلحمدان: حسٌن وأحمد، 
هٌم أحمد وعبٌد هللا وحسٌن وإبراولعبٌد هللا: هبلل وعبد هللا وعلً وأحمد، فلهبلل: دمحم، ولعلً: 

ودمحم، فلدمحم هذا: عبٌد هللا وحسن وعلً وحسٌن، وألحمد بن علً: دمحم ورابد وعلً وعبد هللا 
أما بلماسم بن أحمد بن علً بن عبد المعٌن فله: مساعد وحمدان وأحمد وعبد هللا  وحسٌن.

ً: وحسن ودمحم، أما حمدان فله: علً، أما أحمد فله: عبٌد وبلماسم، أما مساعد فله: علً، ولعل
ولعبٌد: علً وهاشم، ولهاشم: دمحم وسعٌد. أما حسن  عبد هللا، ولعبد هللا: علً وعبٌد وأحمد،

لعبد هللا: مطٌر وعوض وسعٌد ودمحم، فلمطٌر: دمحم فبن بلماسم بن أحمد فله: دمحم وعبد هللا، 
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بن بلماسم وعبد هللا، ولدمحم بن عبد هللا بن حسن: مطٌر وعبد هللا وطبلل وةالد وعلً. أما دمحم 
وعبد هللا وأحمد، فئلبراهٌم: عبد هللا ودمحم وأحمد بن أحمد بن علً بن عبد المعٌن فله: إبراهٌم 

وعلً، فلدمحم: حسن وأحمد وعلً وعبد الرحمن وعبد هللا وعبد العزٌز، ولعلً بن إبراهٌم: 
بن بلماسم: ولدمحم بن حاتم بن علً  عماد ودمحم وأسامة وحسن وإبراهٌم وأحمد وعبد المجٌد.

أما جساس األول بن علً بن بلماسم بن حسن  حسن.: مهدي وهزاع، ولمهدي: زاهر، ولزاهر
. فؤما دمحم المنعور فله: دمحم المنعور جد النعرة وأبو الماسم جد الزواهرة وجساس المثنى ومهدي

 فله: عجبلن وأحمد، وأما جساس المثنى فله: أحمد جد آل سروال، وعساؾ وعلً وزاهر جد
أما مهدي بن جساس األول فله: رمٌثة والحسن أبو سن وأحمد ودمحم أبو مرٌسة  الةمٌجان.

ولعلً بن رمٌثة: زاهر ومستور علً وحسن ومصلح،  فؤما رمٌثة بن مهدي فله: وعلً وعبده.
محسن وحسن، ولحسن: منور، ولمنور: عبد هللا ودمحم،  :ومعٌض، فلزاهر: أحمد، وألحمد

رمٌثة: إبراهٌم، وإلبراهٌم: مستور وأحمد، ولمعٌض بن علً بن رمٌثة: ولمستور بن علً بن 
علً وؼٌث، ولؽٌث: معٌض، ولمعٌض: أحمد وعلً ودمحم وزاهر، فؤلحمد: دمحم وعلً، ولعلً 
بن معٌض: الفً، ولدمحم بن معٌض: معٌض، ولزاهر بن معٌض: دمحم، أما حسٌن بن رمٌثة بن 

سٌن: دمحم ومحمود، فلدمحم: رمٌثة وحسن، ولرمٌثة: مهدي فله: ناصر، ولناصر: حسٌن، ولح
عبد هللا، أما محمود بن حسٌن بن ناصر فله: عابض وناصر، ولعابض: هزاع، ولهزاع: عبد 

فلعبد الرحمن: أحمد، أما مصلح بن رمٌثة بن مهدي فله: عبد الرحمن وراجح وأحمد، هللا، 
د بن مصلح: دمحم وحسٌن وعلً ورمٌثة وألحمد: إبراهٌم، ولراجح: دمحم، ولدمحم: علً، وألحم

أما الحسن أبو سن بن مهدي بن جساس األول فله: حسن  وحسن، ولعلً: دمحم وأحمد وعباس.
ولحسن بن الحسن أبو سن: دمحم وعلً، ولعلً: أحمد ومنصور، فؤلحمد: وحسٌن وأحمد، 

عطٌة وطبلل حسن، ولحسن: حسٌن، ولمنصور بن دمحم: أحمد، وألحمد: منصور ودمحم وبندر و
وعلً. أما حسٌن بن الحسن أبو سن فله: بركات وإبراهٌم، فلبركات: حسٌن ودمحم وحسن، 
ولدمحم: شاكر، أما إبراهٌم بن حسٌن فله: علً، ولعلً: إبراهٌم، وإلبراهٌم: أحمد، وألحمد: 
إبراهٌم وعلً ودمحم ومحمود وعبد هللا وعابض وراجح وحسن وعماد. أما أحمد بن الحسن أبو 
سن فله: محمود وحسن ودمحم ومهدي، فلمحمود: الحسن وعلً، فللحسن: دمحم وسعٌد، فلدمحم: 

ولسعٌد: أحمد ودمحم، ولحسن بن أحمد بن الحسن أبو سن: راجح، الحسن، وللحسن دمحم، 
ولراجح: أحمد ودمحم، فؤلحمد: علً، ولدمحم: راجح، ولراجح: علً وحسٌن وأحمد ودمحم وشاكر 

مهدي بن أحمد بن الحسن أبو سن: دمحم والحسن، فلدمحم: أحمد، وللحسن: وسعود وفٌصل، ول
أما أحمد بن مهدي بن جساس األول فله: سلٌمان ومهدي،  .أحمد أٌضاً، وألحمد هذا: حسن

عبد الباري، ولعبد  فلسلٌمان: عبد المحسن ومنصور، ولعبد المحسن: دمحم وعلً، ولدمحم:
ولعبد زٌز: عبد المحسن، ع: دمحم، ولعبد الهذا فلعبد المحسنالباري: عبد العزٌز وعبد المحسن، 

ولعلً بن عبد المحسن بن سلٌمان: حفٌظ، ولحفٌظ: علً، علً وعبد العزٌز، : األةٌرالمحسن 
منصور وعبد المعٌن وفواز وفهد وعمر، وولعلً: دمحم وأحمد، فؤلحمد: عٌضة، ولدمحم: داإود 

أما منصور بن سلٌمان فله: ناصر  دمحم وعلً وعبد هللا. فلداإود: علً وسلٌمان، ولعبد المعٌن:
مشعل، ودمحم، فلدمحم: عبٌد ومنصور، ولعبٌد: منصور والحسن ودمحم، فلمنصور بن عبٌد: 

أما ناصر بن منصور فله: عبد  وللحسن بن عبٌد: دمحم، ولدمحم بن عبٌد: سلطان والحسن وأحمد،
مد، وألحمد: دمحم، وألحمد بن حسن: حسن ودمحم هللا وحسن، ولحسن: دمحم وأحمد، فلدمحم: أح

ولناصر بن أحمد: فلدمحم: أحمد وعلً وعبد هللا وعٌضة، ولعبد هللا: علً وعٌضة، وناصر. 
أحمد، وألحمد هذا: ناصر وسلٌمان وعبد هللا. أما مهدي بن أحمد بن مهدي بن جساس فله: دمحم 

فؤلحمد: أحمد بن أحمد، وألحمد بن فلدمحم بن مهدي: أحمد وعلً، وأحمد وطلٌمس وهاشم، 
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أما علً بن دمحم بن مهدي أحمد: علً وعبد هللا وحسن وفٌصل، ولحسن: عبد هللا ودمحم وأحمد، 
فله: عبد المجٌد وشنبر ودمحم وعبد هللا، ولعبد هللا: عبد الرحمن ودمحم، ولعبد الرحمن: عبد 

أما أحمد بن مهدي بن أحمد بن وعلً.  العزٌز وعبد هللا ودمحم وأحمد، ولدمحم هذا: عبد الرحمن
مهدي فله: عٌضة، ولعٌضة: عابض ودمحم، فلعابض: أحمد، ولدمحم: عمار. أما طلٌمس بن 

: حسن هذا فلٌحٌى: دمحم، ولدمحموٌوسؾ ودمحم، وعلً فله: ٌحٌى بن أحمد بن مهدي  مهدي
: علً، ولموسى: موسى ودمحم وعبد هللا وجعفر وعبد العزٌز، فلدمحم بن طلٌمس: وعلً، ولعلً

علً ودمحم، ولعلً بن موسى: دمحم وعبد هللا وهانً وناٌؾ، ولعبد العزٌز: علً وأحمد، فلعلً: 
موسى وعبٌد وجمٌل وإبراهٌم وأحمد ودمحم األمٌن، وألحمد بن عبد العزٌز: عبد العزٌز وعلً 

 وعبد العزٌز،ٌمس: بكر وشبٌب وةلٌل وحسٌن لوعبد الرحمن وعمر، ولعبد هللا بن علً بن ط
شبٌب وهانً، ولةلٌل بن : بن عبد هللا لبكرولشبٌب بن عبد هللا: شادي ودمحم وبندر وةالد، و

عبد هللا: عمٌل ودمحم وحسن وفإاد وبكر وعمر، ولحسٌن بن عبد هللا: عبد هللا وةلٌل وعلً 
هاشم  أما ٌوسؾ بن طلٌمس فله:، ولعبد العزٌز بن عبد هللا: دمحم. آةر والحسٌن والحسٌن

عبد هللا وٌوسؾ، فلهاشم: أحمد، وألحمد: هاشم وٌوسؾ، أما دمحم بن ٌوسؾ بن طلٌمس فله: 
وهاشم وعلً وعبد الفتاح وٌوسؾ، فلعبد هللا: فٌصل وطبلل ودمحم، ولعلً بن دمحم: دمحم وٌوسؾ 

ولٌوسؾ بن دمحم: عبد الرحمن وسامً وعثمان وٌاسر وعزام وحسن وماجد وعبد هللا وفاٌز، 
ولطلٌمس: عبد العزٌز ودمحم، فلعبد  س فله: طلٌمس،ً ودمحم والةضر. أما دمحم بن طلٌموعل

ولدمحم بن العزٌز: ةالد وعبٌد وطلٌمس وفٌصل وعٌضة وأحمد وعلً وموسى وعبد المجٌد، 
طلٌمس: عبد العزٌز وأحمد وحامد وطلٌمس وعٌد وموسى وجعفر وعبد هللا، فلعبد العزٌز: 

 وعٌضة ومشاري وعبد العزٌز، ولموسى: ٌحٌى ودمحم، ولعبد هللا: علً وعصام، وألحمد: دمحم
أما هاشم بن مهدي بن أحمد بن مهدي بن جساس فله: عبد العزٌز والحسٌن وأحمد ودمحم  دمحم.

ومهدي، فؤلحمد بن هاشم: راجح ورمٌثة، فلراجح: عبد العزٌز ودمحم، ولرمٌثة: عباس وعلً 
، ولعباس: عمر، ولعمر: رمٌثة وحسن وعباس وأحمد، ولدمحم وأحمد األول وأحمد الثانً ودمحم

بن هاشم: حمزة وسعد وناصر وحمود وأحمد وهاشم، ولمهدي بن هاشم: عمر والحسن 
ومستور ودمحم، فلدمحم: مهدي، وللحسن: علً، ولمستور: دمحم، ولدمحم هذا: مستور وحسٌن 

بن مهدي بن جساس األول فله: علً أما دمحم أبو مرٌسة وهاشم ومهدي، ولحسٌن: دمحم وأحمد. 
ألحمد: ٌحٌى ودمحم، ولٌحٌى: أحمد ودمحم وعلً وسعٌد، فؤلحمد بن وفلعلً: أحمد ودمحم، وأحمد، 

ٌحٌى: علً، ولعلً: دمحم وٌحٌى وأحمد وحسن، ولدمحم بن ٌحٌى: علً، ولعلً بن ٌحٌى: أحمد 
دمحم بن علً بن دمحم أبو مرٌسة وموسى ودمحم وعبده وعبد هللا، فلدمحم هذا: موسى وعلً. أما 

أما أحمد بن دمحم أبو مرٌسة فله: عٌاؾ ودمحم  فله: عبٌد، ولعبٌد: ناصر ودمحم، ولناصر: أحمد.
وحسٌن ودمحم، ولدمحم هذا: عبد هللا وةالد  وحامد وعبد الرحمن، فلعٌاؾ: دمحم، ولدمحم: حسن

فلعبد هللا: ٌن وفاٌز وحسن وأحمد، وحمزة، ولدمحم بن أحمد بن دمحم أبو مرٌسة: عبد هللا وحس
دمحم، ولحسٌن: عوض وعبده وموسى، فلعوض: حسٌن وعلً، ولحسٌن: حسن وصالح وولٌد، 

حسٌن وطبلل ودمحم وسعد وعوض، ولعبده بن حسٌن: أحمد، وألحمد: عبد ولعلً بن عوض: 
رٌسة فله: أحمد بن دمحم أبو م هللا وحسن وموسى ودمحم وفاٌز وعبده. أما فاٌز بن دمحم بن أحمد

لحسن: فاٌز، ولفاٌز بن دمحم بن فاٌز: عبد وودمحم، فلدمحم: حسن ودمحم وإبراهٌم وأحمد وفاٌز، 
المعٌن وأحمد ودمحم وإبراهٌم وعبد هللا ورضً. أما حسن بن دمحم بن أحمد بن دمحم أبو مرٌسة 

: رضً، ولرضً: رٌسة فلهفله: دمحم ومطهر وموسى وأحمد. أما حامد بن أحمد بن دمحم أبو م
فؤلحمد:عبد أما عبد الرحمن بن أحمد بن دمحم أبو مرٌسة فله: أحمد ودمحم،  رضً وعلً،

لعلً الفحٌم: أحمد، وألحمد: عبد الرحمن وعبد هللا وحسن والرحمن وعبد هللا وعلً الفحٌم، 

www.j4know.com

www.j4know.com


 110 

 وعلً، ولعلً: أحمد. ولدمحم بن عبد الرحمن بن دمحم أبو مرٌسة: حسن ورضً. فلحسن: دمحم
أما علً بن مهدي بن  وشاكر وراجح وعبد الرحمن، ولشاكر: حسن ودمحم، ولرضً: دمحم.

فلمدٌنً: أحمد، وألحمد: سعٌد وسعد، فلسعٌد: أحمد ودمحم، جساس األول فله: مدٌنً ولاسم، 
فمن بنً دمحم: علً وأحمد ومهدي بنو دمحم بن مهدي بن دمحم المذكور، وألحمد بن سعٌد: عابض 

حسن: سالم، ولعابض علً، ولعلً: سعٌد. أما سعد بن أحمد بن مدٌنً فله: أحمد، ومحسن، فلم
ولسعٌد: علً، ولعلً: أحمد ودمحم، وألحمد: حسن وسعٌد وصالح، فلحسن: أحمد، وألحمد: دمحم، 

أما صالح بن أحمد بن سعد بن أحمد بن مدٌنً فله: عبٌد فلدمحم: ملفً وحسن وأحمد وصالح. 
وي: مؽربً وعبٌد وٌابس، ولحسن: أحمد وصالح، ولصالح: حسن وحسن وعطٌوي، فلعطٌ

ٌحٌى وعبٌد. أما لاسم بن علً بن مهدي بن جساس األول فله:  ومحسن وحاسن وعبد هللا
ولاسم، فلماسم: سعٌد، ولسعٌد: أحمد ومهدي، فؤلحمد بن سعٌد: دمحم وعطٌة وإبراهٌم، 

أحمد بن سعٌد: بركات وحسن، فلحسن: دمحم، فئلبراهٌم: دمحم، ولعطٌة: دمحم أٌضاً، ولدمحم بن 
ولبركات: حسن وأحمد وراجح، ولراجح: دمحم وصالح وسلٌمان. ولمهدي بن سعٌد بن لاسم: 

أحمد سحٌم وعبده، فلسحٌم: معٌض، ولمعٌض: مهدي، ولعبده: علً ودمحم، ولدمحم: علً و
اسم بن علً بن مهدي أما ٌحٌى بن لأحمد، ولسعد: مؽربً وأحمد. وإبراهٌم وسعد، فؤلحمد: 

بن جساس فله: أحمد وعجبلن ودمحم، فمن بنً أحمد بن ٌحٌى: عارؾ ومنصور وعطٌة بنو 
علً بن عبٌد بن لاسم بن أحمد المذكور، ومن بنً عجبلن: عبد هللا وعلً إبنً أحمد بن حسن 

بن ٌحٌى بن دمحم بن أحمد بن عجبلن المذكور، ولعبد هللا: راجح وحسن وسلٌمان ودمحم. ولدمحم 
بن لاسم: محسن وسالم وإبراهٌم، ولمحسن: حسن ووجدان، ولحسن: هاشم، ولهاشم: دمحم 

أما عبده بن مهدي بن جساس األول فله: حٌدر وزاهر وعلً ومساعد وعبد الحلٌم،  دبٌان.
وحٌدر وعبد فلحٌدر: دمحم وأحمد وعلً وعبد المحسن، فلدمحم:عمر، وألحمد: حسن أبو ماٌلة 

، فلحسن أبو ماٌلة: علً، ولعلً: عبد هللا ودمحم، ولعبد هللا: علً ودمحم ومهدي. أما الرحمن ودمحم
حٌدر بن أحمد بن حٌدر فله: أحمد ومهدي ودمحم وعلً، فؤلحمد: مدٌنً وجمعان وهاشم وعبد 

ولمهدي بن حٌدر: عبد هللا وأحمد ودمحم وعلً وحٌدر، فلحٌدر هذا: دمحم، ولعلً: حٌدر ودمحم  هللا،
وألحمد: محسن وحسن، ولمحسن: عبد هللا وحسن وأحمد  مد ومهدي، ولعبد هللا: علً،وأح

أما دمحم بن مهدي فله: عبد هللا عبود، ولعبد هللا عبود: ماجد وهانً وعابض وصالح ودمحم، 
أما دمحم بن حٌدر بن أحمد  وأحمد ومهدي ودمحم وعلً وإبراهٌم، ولدمحم: صالح وةالد وعبد هللا.

أما دمحم بن أحمد بن  ه: أحمد ومهدي وفاٌز وحسن، ولمهدي: دمحم وأحمد وعبد هللا.بن حٌدر فل
حٌدر بن عبده بن مهدي بن جساس فله: أحمد ومهدي وحسن، فؤلحمد: علً ودمحم، ولعلً: 
أحمد، ولدمحم: سالم وأحمد، ولحسن: دمحم وحٌدر، ولحٌدر: دمحم وحسن. أما علً بن حٌدر بن 

فله: سند وٌحٌى وأحمد، فلسند: الفً وسعٌد وعلً، ولسعٌد: حٌدر  عبده بن مهدي بن جساس
سالم وسعٌد وأحمد وحسن ودمحم وعلً، فلسعٌد: دمحم وعلً وزاهر، ولحسن:  وفاٌز، ولبلفً:

دمحم وإبراهٌم، بن عبده فله:  رفاٌز وعلً ودمحم وأحمد وزاهر وسالم. أما ٌحٌى بن علً بن حٌد
أما : عبد هللا وعلً، ولعبد هللا: سعٌد وعلً وإبراهٌم وأحمد. فلدمحم: أحمد وعلً، وإلبراهٌم

أحمد ودمحم وأحمد بن علً بن حٌدر بن عبده فله: فاٌز وعبد الكرٌم، ولفاٌز: إبراهٌم وحسن 
وسعٌد، فئلبراهٌم: دمحم، ولحسن: عبد هللا، ولعبد هللا: حسن، وألحمد بن فاٌز: إبراهٌم وفاٌز 

اٌز: عبد الكرٌم ومهدي وحسن، فلعبد الكرٌم: فاٌز وعلً ودمحم، وشمٌسً وعبده، ولدمحم بن ف
ولمهدي: عبد هللا، ولحسن: سعٌد ودمحم وفاٌز. أما سعٌد بن فاٌز بن أحمد بن علً بن حٌدر 

أما عبد المحسن بن أحمد وحسن وفاٌز ودمحم، ولحسن: عبد هللا ودمحم وفاٌز وسعٌد وأحمد. فله: 
دمحم وراجح وؼٌث وسعٌد، فمن بنً دمحم: عبد هللا س فله: حٌدر بن عبده بن مهدي بن جسا
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وحسن إبنً دمحم بن حسن بن دمحم المذكور، ومن بنً راجح: الحسن ودمحم وأحمد بنو علً بن 
راجح  دمحم بن راجح المذكور، ولؽٌث: عبد المحسن، ولعبد المحسن: زاهر وؼٌث، فلزاهر:

د، ولؽٌث: فاٌز وزاهر وأحمد وعبد المحسن. وحٌدر وعبد المحسن وعبٌد ودمحم، ولراجح: ةال
علً، ولعلً: حسن ومهدي ودمحم وأحمد وٌحٌى، أما زاهر بن عبده بن مهدي بن جساس فله: 

فلحسن: دمحم ومبارن وعبد هللا وفاٌز وأحمد وإبراهٌم، ولدمحم: عبد العزٌز وسعٌد وأحمد، فلعبد 
 وحسن وعلً وسعٌد، فلسعٌد: مهند، حدٌد، ولحدٌد: عبد هللاالعزٌز: عطٌة هللا، وألحمد: 

ولمبارن بن حسن بن علً بن زاهر: إبراهٌم ودمحم وأحمد ولحسن: عبد هللا وأحمد وسعٌد، 
وحسن، ولعبد هللا بن حسن بن علً بن زاهر: علً ودمحم وحسن وأحمد، فلعلً: دمحم وأحمد، 

سن ودمحم. ولفاٌز بن حسن ولدمحم: أحمد وسعٌد، وألحمد بن عبد هللا: فاٌز وعلً وعبد هللا وح
بن علً بن زاهر: أحمد ومنصور وحسن وحجٌر وعبد هللا، ولحجٌر: أحمد، وألحمد: فاٌز. 
وألحمد بن حسن بن علً بن زاهر: حسن، وإلبراهٌم بن حسن بن علً بن زاهر: مهدي ودمحم 

ن مهدي أما مهدي بن علً بن زاهر بن عبده بولمهدي: دمحم.  لدمحم: حمدان،فوأحمد وإسحك، 
فله: الحسن وأحمد وعبد العزٌز والحسٌن وحسن ودمحم وعابض، فللحسن: مهدي، ولعبد 

ز وأحمد، وللحسٌن: أحمد وعلً ودمحم. أما ٌحٌى بن علً بن زاهر بن عبده ٌالعزٌز: عبد العز
، فلعساؾ: الحسن وأحمد، وللحسن: دمحم، ولدمحم: عساؾ والحسن وفٌصل، هفله: عساؾ وعبد

حٌى: دمحم وحسن وأحمد وٌحٌى، فلدمحم: مبرون وعلً وحسن، فلعلً: دمحم، ٌولعبده بن 
ولٌحٌى بن عبده بن ٌحٌى: دمحم ولمبرون: علً وعبد الرحمن، ولحسن: دمحم وعلً ومبرون، 

وحسن وعبده، فلدمحم: ٌحٌى وفاٌز، ولعبده: ٌحٌى وحسان. أما علً بن عبده بن مهدي بن 
لعربٌد: فالحٌن ومفلح وفالح، ولفالحٌن: سعٌد، ولمفلح: عربٌد ومعربد وسراج، فجساس فله: 

مبارن وسعٌد، ولعبد هللا: سعٌد. أما سراج بن علً وعلً، ولعلً: حامد ودمحم، ولدمحم: عبد هللا 
بن عبده بن مهدي بن جساس فله: بلماسم وعبد هللا وعلً وذٌاب وأبو صنما ومفوز، فلعلً: 

دمحم: علً، ولعلً: سراج، ولعاٌض: دمحم وعلً، عاٌض ودمحم وحسٌن، فلحسٌن: ؼالب، ول
وممصوص، ولدمحم: علً وعبده. ولمفوز بن سراج بن علً بن عبده: إبراهٌم وعوض 

فئلبراهٌم: أحمد ومفوز، وألحمد: دمحم وحسٌن، ولعوض: إبراهٌم ودمحم. أما مساعد بن عبده بن 
دمحم: سالم وأحمد، فلسالم: مهدي بن جساس فله: أحمد أبو صبا، وألحمد أبو صبا: دمحم، ول

راجح، وألحمد: حسن ومساعد، فلحسن: أحمد، ولمساعد: دمحم وأحمد، ولدمحم: علً وسالم. أما 
عبد الحكٌم بن عبده بن مهدي بن جساس فله: زاهر، ولزاهر: دمحم، ولدمحم: أحمد وفتح الدٌن 

بن  حمد بن إبراهٌمأما بركات بن حسن بن أ وراجح، ولفتح الدٌن: أحمد وحسن وعلً وشاكر.
فله: حسن وعلً، فلحسن: بركات، ولبركات: سالم وزهٌر، ولزهٌر: حسن،  الحسن بن عجبلن

ولعلً: إبراهٌم ودمحم وبركات. وأما أبو الماسم بن الحسن بن عجبلن فله: زاهر وإدرٌس 
 ورمٌثة وهزاع، ولرمٌثة: أحمد، وألحمد: رمٌثة وأبو الماسم وعلً، ومن ولد إدرٌس: حسٌن

بن عبد هللا بن عبد الواحد بن عبد المجٌد بن أحمد بن حسن بن موسى بن علً بن دمحم بن 
رمٌثة بن أحمد بن إدرٌس المذكور، ولزاهر بن أبو الماسم: واضح ومنٌر، فؤعمب واضح من: 
زاهر وحده، ولزاهر: حسن وعلً وواضح ومنٌر وأحمد وأبو الماسم، فلواضح األةٌر: زاهر 

ولدمحم هذا: أبو الماسم. ومن ولد أبً الماسم بن زاهر بن واضح: علً بن دمحم  وسلٌمان ودمحم،
 :لهفأما بركات بن حسن بن عجبلن بن رمٌثة و بن علً بن عجبلن بن أبو الماسم المذكور.

وأعمب دمحم بن  فلعلً بن بركات: أبو الماسم، بركات، ودمحم بنو رمٌثة وعلً وإبراهٌم وأبو سعد
بركات  فؤعمب. وعلً ولاٌتباي أحمد وحمٌضة وهزاع وبركات الثانًو ٌثةراجح ورم بركات:

: منصور والحسن ولده، فؤما دمحم أبو نمً الثانً فمن وعلً الثانً: دمحم أبو نمً الثانً وأحمد
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جد ذوي  وراجح وثمبة جد المنادٌل والحرازات، وأحمد جد آل ةٌرات بجازان، وبركات وبشٌر
: ظفر، فؤما منصور بن دمحم أبو نمً الثانً فمن ولده: أحمد وعلً وسرور، ولسرور هذا ،ثمبة

إبنً مصطفى بن شرؾ الدٌن بن شمس الدٌن بن حسن بن سلٌمان بن علً بن ٌحٌى الملمب 
بؤبً ةشبة بن رضا بن هاشم بن علً بن منصور المذكور، وألحمد بن مصطفى: دمحم أبو 

مود وحسٌن وصالح، فلحامد: هاشم وحمٌدو ةشبة وأحمد، ولدمحم أبو ةشبة: حامد وأحمد ومح
ومصطفى، ولصالح: هاشم وسعٌد، ولحسٌن: عمٌل وحامد، فؤما عمٌل فله: عبد الرحمن 
وحسٌن، فلعبد الرحمن: دمحم ومجد، ولحسٌن: عمٌل وٌوسؾ، ولحامد بن حسٌن بن دمحم أبو 

ا محمود بن دمحم أبو ةشبة: أحمد وطبلل، فؤلحمد: حامد وحسام، ولطبلل: ولٌد ونواؾ ونبٌل، أم
ةشبة فله: عباس وحسن ودمحم، ولعباس بن محمود: علً وعبد الملن، فلعلً بن عباس: 

فلعلً بن عصام: عصام  عدنان وعصام، ولعصام: علً وعدنان وتركً وفهد وفارس وعبد هللا،
ولعدنان بن علً: عصام ودمحم وعبد الوهاب وأحمد  ولعدنان بن عصام: ٌوسؾ، ودمحم ووسام،

أما عبد الملن  ولدمحم بن عدنان: عدنان، وعبد الرحمن وعبد العزٌز، ولعصام بن عدنان: عدنان،
بن عباس فله: عمرو وسامً وسهٌل، ولسامً: سلطان وعمرو، أما حسن بن محمود بن دمحم 
أبو ةشبة فله: معتوق، ولمعتوق: حسن وأسامة وصالح وسعٌد وإبراهٌم، فلحسن: هانً 

، وألسامة: أحمد وصالح، ولصالح بن معتوق: دمحم وأسامة وهانً مر: حسنوثامر ودمحم، ولثا
ورٌان، أما دمحم بن محمود بن دمحم أبو ةشبة فله: محمود وهاشم وعبد المادر، فلمحمود: ةالد 
وعبد هللا، فلةالد: محمود، ولعبد هللا: عماد وعاطؾ وعاصم، ولهاشم بن دمحم بن محمود: أحمد 

عال، فؤلحمد: عبلء ومعتز وٌاسر وهٌثم، فلعبلء: أنس، ولٌاسر: أحمد، أما وحمدي ودمحم وعبد ال
حمدي بن هاشم فله: عمار، ولدمحم بن هاشم: هشام وهانً وطارق، ولعبد العال بن هاشم: 
عمرو وهاشم، أما عبد المادر بن دمحم بن محمود بن دمحم أبو ةشبة فله: عبد العزٌز وفٌصل، 

، ولماهر: عبد العزٌز وأحمد، ولمصطفى: ولٌد وودٌع ووابل، فلعبد العزٌز: مصطفى وماهر
ولوابل: مصطفى، أما فٌصل بن عبد المادر فله: ؼازي وسمٌر ودمحم، فلدمحم: فٌصل وفإاد وفهد، 

دمحم  فمن ولده: الثانًأما ثمبة بن دمحم أبو نمً و ولسمٌر: ٌوسؾ، ولؽازي: عبد المادر وأمٌر.
نمً الثانً  أبوثمبة المذكور، أما الحسن بن دمحم  رمٌثة بن بن مؽامس بن أبو نمً بن زامل بن

جد  وشنبر وفهٌد وبركات وعبد المنعم جد ذوي زٌد، والحسٌنجد الؽوالب، فله: مسعود 
جد الحرث، وباز  ولاٌتباي ودمحم الحارث جد العبادلة، هللاوعبد  جد الجوادا، وجود هللا المناعمة،

فلعبد المطلب: نامً  بنو الحسن بن دمحم أبو نمً الثانً، طلب،جد ذوي سرور وإدرٌس وعبد الم
ومعد وأحمد ودمحم، فلمعد: أحمد، ولدمحم بن عبد المطلب: هاشم، ولهاشم: عبد المحسن وعبد 
هللا، ومن ولد عبد المحسن: فاٌز بن عبد هللا بن دمحم بن عبد المحسن المذكور. وإلدرٌس بن 

دمحم  بنولمسعود بن الحسن  مسعود وعبد العزٌز وعبد الكرٌم،الحسن بن دمحم أبو نمً الثانً: 
، ولفضل: مبارن، وؼالب، فلؽالب: أحمد وحسٌن أبو نمً الثانً: أحمد وفضل ومساعد

مسعود: دمحم بن مساعد، ولدمحم: ؼالب  بن. ولمساعد أمٌر المدٌنة وفضل وبشٌر ولمبارن: شبٌر
: ٌحٌى، ولٌحٌى: زٌن العابدٌن، ولزٌن لبؼاوراجح، ولؽالب هذا: أحمد وحسن، ولحسن بن 

: شنبر وحامد، ولحامد: حمود، ولحمود: حامد. أما فلهالعابدٌن: حسن ودمحم وحٌدر، فؤما دمحم 
بن الحسٌن بن مسعود بن حٌدر المذكور. أما دمحم  حمزةحٌدر بن زٌن العابدٌن فمن ولده: 

وأحمد هذا أعمب: ناصر ودمحم وحسن،  أحمد، :الثانً فؤعمب نمًالحارث بن الحسن بن دمحم أبو 
فؤما عمرو بن مالن بن ناصر  ،ومالن هذا أعمب: عمرو وسعٌد مالن،ناصر بن أحمد: فؤعمب 

، ولسعٌد بن مالن: مالن بن سعٌد. أما دمحم بن أحمد : عمر بن حمودلهفؤعمب: منصور وحمود 
حسن بن أحمد بن دمحم الحارث  أما بن دمحم الحارث فله: عبد المحسن، ولعبد المحسن هذا: أحمد.
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: أبو طالب وإدرٌس وزٌن العابدٌن، فؤما أبو طالب فله: فلهبن الحسن بن دمحم أبو نمً الثانً 
، ولمساعد: عبد هللا أبو ٌابس، ولعبد هللا هذا: ثواب علً بنعمرو وعلً، ولعلً: مساعد 

منصور: ناصر، ولناصر: وحامد، ولحامد: دمحم، ولثواب: منصور وصامل وٌثاب وعبد هللا، فل
سلطان، ولٌثاب: ثواب ودمحم ومشعل وحمود، ولصامل: علً، ولعلً: صامل ودمحم، ولصامل 

، فؤما عمرو بن أبو طالب فمد أعمب: دةٌل هللا، وأعمب دةٌل هللا هذا: علً، ولدمحم: مسعود
، أما دمحم مذكور، ومن ولد علً بن دةٌل هللا: علً بن الحسٌن بن دمحم بن علً الودمحمهذا: علً 

بن دةٌل هللا فله: حامد وتركً وؼالب والحسٌن، فلحامد: أحمد، ولتركً: مساعد وعباس، 
ولعباس: دمحم، ولؽالب: عون وعبد المطلب، وللحسٌن: عبد هللا وعلً ومحسن وعبد اإلله 

 إدرٌس بن حسن بن أحمد بن دمحم الحارث فمد أعمب: محسن، ومحسن هذا أما. وحمود ودمحم
، فؤما باز فله: عرٌد وعبد المحسن وعلً، فلعرٌد: علً، ولعلً وباز: هزاع وحسٌن بأعم

هذا: دمحم، ولعبد المحسن: مسعود ومساعد ودمحم، فلمسعود: سعود وسعد، ولمساعد: عبد 
. أما زٌن المحسن وحٌسون ومساعد، ولعلً بن باز: حامد، ولحامد: دمحم وحٌسون وحسٌن

، الكرٌم ومهنا وعبدن دمحم الحارث فله: عبد المطلب وزٌد وحسن العابدٌن بن حسن بن أحمد ب
فؤما عبد المطلب بن زٌن العابدٌن فله: عبد العزٌز وحمزة، فمن ولد عبد العزٌز: دمحم وحسن 
إبنً الحسٌن بن عبد هللا بن عبد هللا الكلفوت بن مرزوق بن عبد العزٌز المذكور، ومن ولد 

صر وحامد وزٌن العابدٌن وزٌد بنو علً بن عبد المطلب بن حمزة بن عبد المطلب: حمود ونا
حمزة المذكور، فلحمود بن علً: مسعود، ولناصر بن علً: سعود، ولحامد بن علً: فوزان 
وفٌصل وعلً ونامً، ولزٌن العابدٌن بن علً: عبٌد، ولزٌد بن علً: سعود وفهد، فلسعود: 

ما زٌد بن زٌن العابدٌن بن حسن بن أحمد فله: صالح ودمحم وةالد وناٌؾ، ولفهد: دمحم وطاٌل، وأ
عبد هللا ومهنا، فلعبد هللا: دمحم، ولمهنا: جساس ودمحم وعبد المعٌن وعبد هللا وسعد، فلجساس: 
مهنا ومنصور، ولدمحم: عبد المطلب، ولعبد المعٌن: سلطان وثٌاب وثبلب، ولعبد هللا: عبد 

ودمحم ناصر ومسلط، ولسعد بن مهنا: عبد المطلب العزٌز، ولعبد العزٌز هذا: عبد المحسن وزٌد 
وسلٌمان وناصر وأحمد، وأما حسن بن زٌن العابدٌن بن حسن فله: هزاع، ولهزاع: زٌد وأحمد 
وهاشم وفابز وفوزان وسعود، فلزٌد: محسن، وألحمد: ؼازي، ولهاشم: دمحم، ولفوزان: دمحم 

ا عبد الكرٌم بن زٌن العابدٌن بن وحمود وؼازي، ولسعود: سلطان وسعد وسعٌد ومساعد، وأم
حسن فله: زٌن العابدٌن، ولزٌن العابدٌن هذا: عبد الكرٌم وملبس وسلطان ودمحم وناصر ونهار، 

أما عبد المنعم فلنهار: دمحم، ولناصر: مترون، ولملبس: سلٌم وترٌحٌب وسعود وزٌن العابدٌن. 
ولد سعد: سلٌمان بن مبارن بن فمن  ،وسعد بن حسن بن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: ناصر

عبد المعٌن، وعبد المعٌن هذا مبارن وؤعمب: ف بن عبد المنعمناصر أما  شبٌر بن سعد المذكور،
وهزاع وعبد العزٌز، فؤما عبد المحسن بن عبد المعٌن  المجٌدأعمب: عبد المحسن وسعد وعبد 

 ولمستور: سلطان، مبارن، لعبد الكرٌم:ف، ومستور الكرٌم وحامد عبدفله: حوذان، ولحوذان: 
العزٌز بن عبد المعٌن فله: مبارن،  عبد: عبد المحسن، أما ًضٌ، ولمرًضٌولحامد: مر

: أحمد، أما سعد بن عبد المعٌن ولمحسنولمبارن هذا: دمحم وشرؾ وهمام، ولشرؾ: محسن، 
 : سلٌمان وشنبر وعبد هللا ورضوان،هذالشنبر: مبارن، ولمبارن ففله: شنبر ومسعود، 

بن مسعود: ماضً ودروٌش،  ولمبارنولمسعود بن سعد: مبارن وإبراهٌم وعبد العزٌز، 
وعبد هللا، ولعبد هللا هذا: حامد،  شرؾوإلبراهٌم بن مسعود: سند، ولعبد العزٌز بن مسعود: 

وأعمب  مسعود،أما جود هللا بن الحسن بن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب إبنه:  ولحامد: راجح.
جود هللا فله:  بندمحم ومحسن وأحمد وحسن وجود هللا، فؤما جود هللا بن مسعود مسعود هذا: 

، وإلبراهٌم: عمرو، ولعمرو: بركاتدمحم، ولدمحم: جود هللا، ولجود هللا: إبراهٌم وٌحٌى، ولٌحٌى: 
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، ولحمود: حامد. وأما حسن بن مسعود حمودناصر ودمحم، ولناصر: منصور، ولدمحم بن عمرو: 
، ولعبٌد هللا هذا: دةٌل هللا، ولدةٌل هللا: بركات هللافله: عبٌد هللا وإدرٌس وعبد  بن جود هللا

إسمه ثابت وعجبلن.  لٌل: حامد، ولحامد: سالم، ولسالم: شاٌك ولدمحملبركات: سعٌد، فودمحم، 
مسعود: دمحم وحازم، ولدمحم هذا: مانع وؼٌث، ولمانع: راجح، ولؽٌث:  بنولعبد هللا بن حسن 

عبد هللا: أحمد، وألحمد: هزاع، ولهزاع: مبارن. وأما دمحم بن مسعود بن جود  بنولحازم مهنا، 
 مسعودعمبه: دةٌل هللا بن بركات بن ٌحٌى بن عبد هللا بن دمحم المذكور. أما محسن بن  فمنهللا 

عبد هللا  وأعمببن جود هللا فؤعمب إبنه: إدرٌس، وأعمب إدرٌس بن محسن: عبد هللا ومسعود، 
وحازم. وأما مسعود بن  دمحمإدرٌس: عبد هللا ودمحم، فؤعمب عبد هللا بن عبد هللا بن إدرٌس:  بن

جود هللا فله: عبد المطلب  بنإدرٌس بن محسن فؤعمب: علً بن مسعود. أما أحمد بن مسعود 
بن هاشم بن دمحم بن عبد المطلب  دمحمودمحم وشبٌر وحسن، فمن عمب عبد المطلب: عبد هللا بن 

: شاكر والمرتضى، وللمرتضى: فهد، ولفهد: هللاذكور، ولدمحم بن أحمد بن مسعود بن جود الم
، ولحسٌن: دمحم وسلٌمان، ولسلٌمان هذا: حسٌنفهٌد، أما حسن بن أحمد بن مسعود فله: 

أحمد بن مسعود: نامً بن مستور بن عبد العزٌز  بنحسٌن وعبٌد هللا وهزاع. ومن عمب شبٌر 
أعمب ونمً الثانً فؤعمب: أحمد جازان،  أبوأما لاٌتباي بن حسن بن دمحم  بن شبٌر المذكور.

بنو أحمد جازان بن لاٌتباي، فؤما  وعنانبن لاٌتباي: أحمد ودمحم ومحسن وشبٌر  جازان أحمد
هذا: حازم، ولشاكر بن شبٌر: سند وأحمد،  ولعمروشبٌر بن أحمد جازان فله: شاكر وعمرو، 

وحسٌن، ولحسٌن هذا: دةٌل هللا، ولدةٌل هللا:  محسنند بن شاكر: وألحمد هذا: سلٌمان، ولس
: ناصر، ولناصر: فاٌز ومنصور، ولمنصور هذا: ناصر، فلهسند. أما أحمد بن أحمد جازان 

دمحم بن أحمد جازان فله: عبد المطلب، ولعبد المطلب:  أما: ماضً، هذا ولفاٌز: ناصر، ولناصر
أحمد جازان فله: حوذان، ولحوذان: عنان، أما محسن بن أحمد  بن عناندمحم، ولدمحم: حامد، أما 

وباز، فمن ولد سلٌمان هذا: معتوق بن سلٌم بن دمحم بن سلٌمان المذكور،  سلٌمانجازان فله: 
باز بن محسن: محسن بن مبارن بن عمٌل بن دمحم بن باز المذكور. أما شنبر بن  ولدومن 

: باز، هللاارن وسعٌد، ولمبارن هذا: عبد هللا، ولعبد بن دمحم أبو نمً الثانً فله: مب الحسن
بن  ولحسنولسعٌد بن شنبر: حمود وحسن وأحمد، ولحمود بن سعٌد: هزاع، ولهزاع: ؼٌث، 

 المحسنعبد عبٌد هللا وسعٌد: أبو طالب، وألبً طالب: إبراهٌم، وألحمد بن سعٌد بن شنبر: 
 ولزٌد، وظفر، ولظفر: باز سن هذا: ثمبةولعبد المح ولسلٌمان: سعٌد وسعد، وسلٌمان وزٌد،

ومن ولد دمحم بن  وعبٌد هللا، ولعبٌد هللا هذا: هندي، بن أحمد بن سعٌد: دمحم وأحمد ودةٌل هللا
 بركات بن دمحم المذكور، وألحمد بن زٌد: مبارن وعمرو وطالب بنزٌد: حسٌن بن ٌحٌى 

ذا: عبد هللا، ولدةٌل هللا بن زٌد: عبد : عبد هللا، ولعبد هللا هولمبارنلعمرو: راجح، ف، وشنبر
، ولعبد المعٌن: دةٌل هللا، ولٌحٌى: سلٌمان. أما الحسٌن بن حسن بن دمحم أبو وٌحٌىالمعٌن 

، ومبارن وحسٌن ، ومحسن بن الحسٌن أعمب: سرور وزٌدوعلً الثانً فؤعمب: محسن نمً
ؤما دمحم بن زٌد فله: عبد ف ،ودمحم الحسٌن فؤعمب: سعد وأحمد وحسٌن بنفؤما زٌد بن محسن 

هللا لابم ممام مكة، وأما أحمد بن زٌد فله: عبد المحسن وعبد المطلب ومبارن، فلعبد المحسن: 
أحمد، ولمبارن: عبد هللا وفاٌز وحسٌن وسعٌد ومهدي، ومن ولد سعٌد هذا: بركات ومحسن 

ع: دمحم لم ٌعمب، وعبد هللا بنو هزاع بن محسن بن علً بن سعٌد المذكور، فلبركات بن هزا
ولمحسن بن هزاع: فهد وعبد هللا وحسن، ولعبد هللا بن هزاع: الحك وٌحٌى وحسٌن. وأما 

وحسن وعبد  وأما سعد بن زٌد بن محسن فؤعمب: سعٌد حسٌن بن زٌد بن محسن فله: محسن.
فلمساعد: أحمد وحسٌن ومسعود ودمحم، ولٌحٌى: شرؾ وسلٌمان،  ،هللا ومساعد وٌحٌى

هذا: ماضً، ولعبد هللا بن سعد: دمحم وثمبة، ولحسن بن سعد: سرور ومسعود وعبد ولسلٌمان 
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بن سعد بن وسعٌد  المعٌن وعبد العزٌز وؼالب ولإي ودمحم بنو سعد بن حسن بن سعد المذكور،
وجعفر ومسعود وعلً وأحمد، فلمسعود: عبد هللا وسرور،  مساعدو عبد هللا أعمب: زٌد

فؤما عبد هللا بن سعٌد بن سعد فله: فهٌد وعامر  ،هللا والحسن وألحمد: راجح ومبارن وعبد
ومساعد وعلً وعبد العزٌز، فلمساعد: أحمد وعبد المجٌد وسعٌد، ولسعٌد هذا: مسعود، 
ولمسعود: علً وهاشم وعبد هللا وفهد، فلعلً: سعٌد، ولهاشم: عبد المجٌد، ومن ولد فهد بن 

صاحب كتاب تارٌخ مكة فً عهد األشراؾ آل زٌد،  مسعود: دمحم وفهد وأحمد وسعد بنو مسعود
 ؤعمب: ؼالب وسرور وجعفر ومسعودف بن سعٌد بن سعدمساعد أما  بن دمحم بن فهد المذكور.

فؤعمب: عبد المطلب بن ؼالب،  مساعد، فؤما ؼالب بن وعبد المعٌن ودمحم، ولدمحم هذا: مبارن
وجابر، وأعمب دمحم هاشم المذكور:  شمهاوأما عبد المطلب بن ؼالب فله: أحمد عدنان ودمحم 

، فلحامد: ناهض : حامد ودمحم هاشم والرضىهذاسعد الدٌن بن دمحم هاشم، وأعمب سعد الدٌن 
وؼازي، ولناهض: دمحم سعد الدٌن وتاج الدٌن، ولؽازي: حامد وحسٌن ودمحم وحمزة وحسن، 

راكان وحازم ودمحم هاشم ولدمحم هاشم بن سعد الدٌن: سعد الدٌن، ولسعد الدٌن هذا: زامل و
فلٌحٌى:  وشرؾ وفاروق، وٌحٌى، أما أحمد عدنان بن عبد المطلب بن ؼالب فله: علً وسلطان

رضوان، ولرضوان: مجاهد ومساعد ومبارن ومالن، ولعلً بن أحمد عدنان: سرور وحسٌن 
: وأحمد وعبد المطلب وحسن وزٌن العابدٌن وعبد هللا وتاج الدٌن وعبد المحسن، فلسرور

منصور، وألحمد: فهد، ولعبد المطلب: طالب، ولطالب هذا: طارق ورضا ودمحم زٌد وحمزة 
وأسامة، ولحسن بن علً بن أحمد عدنان: حسٌن، ولحسٌن هذا: حسن وأحمد ومشهور 
وممدوح، ولزٌن العابدٌن بن علً بن أحمد عدنان: ٌحٌى وعادل وفإاد، ولفإاد: طراد، ولتاج 

دنان: فهد وإبراهٌم، فلفهد: راكان، وإلبراهٌم: ٌوسؾ وعمر ودمحم، الدٌن بن علً بن أحمد ع
ولٌوسؾ: فٌصل، ولعبد هللا بن علً بن أحمد عدنان: جابر ومنٌر وشاكر ودمحم نمً ولإي، 
فلجابر: أمٌن وفاضل وٌاسر، ولمنٌر: كنعان، ولشاكر: عبد هللا وبهاء الدٌن وعبلء الدٌن، 

فر، وللإي: رعد وفهد وؼازي وسعد وحسن ومشهور ولدمحم نمً: صبلح ونامً ودمحم جع
وعدنان وتاج الدٌن ومدحت، ولعبد المحسن بن علً بن أحمد عدنان: محمود وعبد المطلب 
وفٌصل، فلمحمود: هانً وعبد اإلله وطبلل وشرؾ وؼالب وعدنان وعبد العزٌز وعبد 

شم، ولفٌصل بن عبد المحسن، ولعبد المطلب بن عبد المحسن: ناٌؾ وهشام وحاتم ونواؾ وها
المحسن: لٌس ومتعب وفارس وعلً ومحمود وسٌؾ الدٌن وةالد، ولشرؾ بن أحمد عدنان: 

، أما جابر بن عبد المطلب بن ؼالب فله: علً وجعفر دمحم رابح ونجٌب وراجح وفهد وناجح،
ن بن سعٌد بن سعد ب مساعد. أما سرور بن ولعلً: محًٌ الدٌن وعبد المجٌد ودمحم أمٌن وفٌصل
فؤما ٌحٌى فله: حسن ومنصور وحسٌن  زٌد بن محسن فؤعمب: سعٌد وٌحٌى وعبد هللا،

إنمرض، فؤما حسن بن ٌحٌى فله: عبد هللا ودمحم وسرور، فلعبد هللا: مساعد، ولمساعد: حسن 
وزٌد ودمحم، فلحسن: حٌدر ومضر، ولدمحم: علً، ولزٌد: سعد وأحمد، وألحمد: دمحم وحسٌن 

بن أحمد: سعد، ولطبلل بن أحمد: وافً وسلطان وناٌؾ ورعد، ولزٌد بن  وطبلل وزٌد، فلدمحم
أحمد: فهد وشاكر وعبد هللا وأحمد، أما دمحم بن حسن بن ٌحٌى فمن ولده: هشام وعصام وعبد 
اإلله وحسام، فلهشام: طارق وأحمد، ولعصام: سامً، ولعبد اإلله: مشهور ونواؾ وٌاسر 

ما منصور بن ٌحٌى بن سرور بن مساعد فله: عامر ودمحم، ولحسام: رضوان وصفوان. وأ
ورضا وراجح وسعٌد وهزاع، فلرضا: شرؾ، ولعامر: ناصر ودمحم، فلناصر: أحمد، ولدمحم بن 
عامر: حامد وفٌصل وٌحٌى، فلحامد: دمحم، ولفٌصل: عادل وةالد وحازم وعبد هللا، ولٌحٌى: 

منصور بن ٌحٌى: فهٌد وعبد هللا  حسٌن ودمحم، ولدمحم هذا: سرور وحسن وٌحٌى، ولسعٌد بن
ومسعود، فلفهٌد: جعفر وعلً، ولعبد هللا: حسن وؼالب، ولمسعود: مساعد وعبد المعٌن، 
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ولعبد المعٌن: صادق ورابح وهاشم، ولهزاع بن منصور بن ٌحٌى بن سرور: عبد هللا، ولعبد 
زاع: منصور وعامر وعبد هللا: طبلل وفهد وناٌل وناٌؾ، فلطبلل: دمحم وهزاع، فلدمحم: طبلل، وله

هللا، ولفهد: ناصح وصادق، ولناٌؾ: عبد الرحمن وطبلل ودمحم وفهد وعبد هللا ونواؾ وثامر. 
 سلٌمان وبازو دمحم وناصر فله: أحمد، وألحمد: بن مساعد بن سعٌد سرورأما سعٌد بن و

ق: نمً وسعٌد، ولعٌد: ناٌؾ وصادق وفٌصل، فلناٌؾ: طبلل، ولصاد لسلٌمان: عٌدف، وجساس
وعبد الملن ورابح، ولفٌصل: تركً وفواز وعمر الشاعر وصاحب مشجرة الثابت األكٌد فً 

وسعٌد،  زٌدو عبد هللا وةالد وإبراهٌم ومساعد ودمحم ومسعود ، ولباز:عمب الشرٌؾ سعٌد
ولسعٌد: فهد، ولناصر: أحمد وسرور وشرؾ. ولجساس: عبد المحسن وشاكر، ولشاكر: 

ومسعود، وأما  أمٌر المدٌنة فؤعمب: دمحم بن مساعد بن سعٌد سرور بن . وأما عبد هللامسعود
بن دمحم بن عبد هللا بن سرور: فهد بن  ولحمزةدمحم بن عبد هللا بن سرور فله: حمزة ومنصور، 

ولزامل بن فهد: ؼالب وهاشم وعلً، ولناٌؾ بن  وشاكر،حمزة، فؤما فهد هذا فله: زامل وناٌؾ 
ولشاكر بن فهد: حمزة ودمحم. أما منصور بن دمحم بن عبد  اإلله،بلل وعبد فهد: عبد هللا وفهد وط

وهاشم،  وسعٌد وؼازي صاحب كتاب لبابل الطابؾ وأشراؾ الحجاز، دمحمهللا بن سرور فله: 
. أما مسعود بن عبد هللا بن سرور فله: ولهاشم: منصور، ولمنصور: ؼازي وسعد ودمحم

بن منصور،  مإلؾ كتاب جداول أمراء مكة مساعد: ولمنصورمساعد، ولمساعد: منصور، 
صاحب مشجرة الدوحة الحسنٌة الهاشمٌة ألمراء مكة  ولمساعد بن منصور: منصور ومشهور

صاحب كتاب  ودمحم صاحب مشجرة الآللً الحسان وأحمدوةالد وفواز وناهض ومهنا  المحمٌة
منذر ومزاحم وحازم ونواؾ ومساعد، فلمنصور بن مساعد:  والمهدي درر الجامع الثمٌن

ومساعد ومجاهد ودمحم وممدوح وحارث، فلمنذر: ٌوسؾ، ولمزاحم: أحمد، ولحازم: منصور 
وعلً، ولمجاهد: حازم، ولدمحم: منصور وممدوح وسرور ومشهور، ولحارث: عبد الرحمن، 
ولممدوح بن منصور: عبد الرحمن، ولمشهور بن مساعد: بندر ومتعب الداعٌة مإلؾ كتاب 

لدمحمي، وشجاع ومشاري، فلمتعب: الحسٌن ومشهور، ولشجاع: عبد الرحمن، الجمال ا
ولمشاري: تركً، ولفواز بن مساعد: علً وحسٌن، ولناهض بن مساعد: هشام وطراد، 
ولمهنا بن مساعد: عبد هللا وعارؾ، وألحمد بن مساعد: علً ودمحم مالن ودمحم علوي، ولدمحم بن 

. أما عبد ر، ولنواؾ بن مساعد: مساعد وسلطان ومسعودمساعد: عبد هللا وهاشم وٌاسر وعما
ودمحم وأحمد وزٌن العابدٌن وحمود  وثمبةهللا بن حسن بن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: زامل 

فؤما دمحم بن عبد هللا فله: عبد الكرٌم، ولعبد الكرٌم: حمد  .ومنصور وحسٌن ومبارن وهاشم
لب وصامل وةضٌر، ولةضٌر: شاهٌن بن ةضٌر، : ؼافؤعمبأما زامل بن عبد هللا و وأحمد،

لإي  ةالد بن منصور بن عبد هللا بن حسٌن بن دةٌل هللا بن دمحم بن :بن زامل ؼالبمن ولد و
 ،وعبد العزٌز بن عبد هللا فله: أحمد الفعر ودمحم وحسٌن العابدٌن. أما زٌن المذكور بن ؼالب

ممام مكة وحمزة لابم ممام مكة إبنً عبد هللا فمن ولد أحمد الفعر بن زٌن العابدٌن: هاشم لابم 
ولدمحم بن زٌن العابدٌن:  أمٌر الطابؾ بن زٌد بن سلٌم بن عبد هللا بن أحمد الفعر المذكور،

بن  حسٌنبن دمحم، ومن ولد حسٌن بن زٌن العابدٌن: صامل بن عبد هللا بن منصور بن  إبراهٌم
 بن الحسن بن دمحم أبو نمً الثانً فله: إبراهٌم،أما ثمبة بن عبد هللا  محسن بن حسٌن المذكور.

فله: دمحم أبو البطٌن وحسن ومبارن  الثانًأما حمود بن عبد هللا بن الحسن بن دمحم أبو نمً 
مستور وعبد المعٌن وعبد المحسن، فلمستور: فاةر، لحسن: فودةٌل هللا ودمحم أبو الماسم، 

، ولحوذان: عنان، ولعنان: لحام ن: حوذان، ولمبارولعبد المعٌن: عجبلن، ولعجبلن: محسن
ولسعٌد أبو جمال: سعود وحسن وعبد العزٌز، فلسعود: ، ولدةٌل هللا: سعٌد أبو جمال، وفاةر

دمحم وجود هللا، فلدمحم: حامد، ولجود هللا: عبد هللا، ولعبد العزٌز بن سعٌد: أحمد، وألحمد: ٌحٌى. 
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وألحمد العرجانً: دمحم وعبد هللا وسلٌمان، فلدمحم:  ،العرجانً: أحمد بن حمود ولدمحم أبو الماسم
سلٌم وسعد، ولعبد هللا: زٌد ومحسن وباز ومنصور وعبد العزٌز، ولباز: ثمبة، ولسلٌمان بن 
أحمد العرجانً: مسعود ومهنا، فلمهنا: عبد هللا، ولعبد هللا: مساعد وعون وراجح، ولدمحم أبو 

وراجح وسلٌم، فلعبد المعٌن: عبد هللا ولباس وعبد  البطٌن بن حمود: جار هللا وعبد المعٌن
الملن وعبد الكرٌم، فلعبد الكرٌم: عبد هللا وأبو طالب، فؤلبً طالب: علً ودمحم، أما عبد هللا بن 
عبد المعٌن بن دمحم أبو البطٌن فله: عبد اإلله، ولعبد اإلله: عبد هللا وشاكر ومبارن وناصر 

له: سعود لابم ممام مكة بن مسعود بن ونٌس بن عبد هللا بن وسند، فمن ولد شاكر بن عبد اإل
دمحم بن شاكر المذكور، وعاٌش وعبد هللا وشاكر لابم ممام مكة ومشعل وفٌصل وسلطان بنو 

. أما هاشم بن عبد هللا بن الحسن بن هزاع لابم ممام مكة بن عبد هللا بن دمحم بن شاكر المذكور
، ولشاهٌن: سالم، ولسالم: أحمد، ، ولعماب: شاهٌنعمابلباز: دمحم أبو نمً الثانً فله: باز، و

وأحمد  محسن. أما حسٌن بن عبد هللا بن الحسن بن دمحم أبو نمً الثانً فله: وألحمد: سلٌمان
وسرور، فؤما سرور فمن ولده: دمحم ومنصور ومحسن وحسن بنو فتن بن  ودمحم وعبد هللا

أما محسن بن حسٌن بن عبد مستور بن سرور، و محسن بن حامد بن دمحم بن عون بن دمحم بن
بن حسن بن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: حسن وعبٌد وعمران، ولحسن: دةٌل هللا  هللا

، وللإي: ةالد ، ولدةٌل هللا: حسن. ولعمران بن محسن بن حسٌن: لإي بن عمرانومستور
أما دمحم بن حسٌن و. ومنصور، فلةالد: منصور، ولمنصور هذا: سعد، ولمنصور بن لإي: ةالد

حسٌن بن عبد هللا بن حسن بن دمحم أبو نمً الثانً  بنبن عبد هللا فله: حسن، وأما أحمد 
ومسعود، ولمسعود هذا: عبد هللا، ولعبد هللا: شرؾ،  ودمحمفؤعمب: عبد الكرٌم وحمود وحامد 

ٌز، ولعبد العزٌز بن حسٌن بن عبد هللا: عبد الكرٌم وعبد العز أحمدولشرؾ: سلطان، ولدمحم بن 
ولسلطان: جعفر وعبد هللا وعلً وسعٌد  : مسعود، ولمسعود: سلطان،ولشرؾالمذكور: شرؾ، 

 ودمحم ومندٌل، ومنهم: الدكتور راشد بن راجح الربٌس السابك لجامعة أم المرى بمكة المكرمة.
حمود، وزٌد، وألحمد هذا:  وشاهٌنأما عبد الكرٌم بن دمحم بن أحمد بن حسٌن فله: أحمد 

بن راجح بن ناصر بن سعد بن زٌد  الملنولحمود: علً، ومن ولد زٌد بن عبد الكرٌم: عبد 
الحسن بن دمحم أبو نمً الثانً فله: محسن  بنالمذكور. أما عبد هللا بن الحسٌن بن عبد هللا 

بن حازم: أحمد وسلطان  ولبركاتبركات بن حازم، و أحمد بن حازم وحازم، ولحازم المذكور:
، ومن ولد أحمد : شرؾ بن سلطانفإبنهً بركات بن حازم، فؤما سلطان بن بركات بن حازم إبن

. أما محسن بن عبد هللا بن حسٌن بن عبد هللا بن بن حازم: مهنا بن حسٌن بن أحمد المذكور
 محسنأما عون بن ، نمً الثانً فؤعمب: عبد هللا وحسٌن ودمحم وأحمد وعون أبوحسن بن دمحم 

المعٌن، فؤما  وعبدبن حسٌن بن عبد هللا بن حسن بن دمحم أبو نمً الثانً فله: فواز  بن عبد هللا
 وعونوهزاع أمٌر الطابؾ بن فواز، ولناصر هذا: عبد هللا  أمٌر ؼامد فواز بن عون فله: ناصر

، فؤما عبد هللا بن ناصر بن فواز فله: ناصر بن عبد أمٌر الطابؾ وفواز أمٌر ؼامد ثم الطابؾ
بن فواز فله: محسن وناصر، وأما عون بن ناصر بن فواز فله: هاشم  ناصروأما هزاع بن هللا، 

بنو فواز  أمٌر الطابؾ وشاكر وزٌدأمٌر الطابؾ بن ناصر بن فواز فله: راجح  فوازودمحم، أما 
، أمٌر الطابؾ فواز بن ناصر بن فواز فله: سلطان وشرؾ بنبن ناصر بن فواز، فؤما راجح 

ولفهد بن شاكر: زٌد بن فهد، وأما زٌد بن  فهد،فواز بن ناصر بن فواز فله:  وأما شاكر بن
أمٌر الطابؾ،  وحمود وؼازي وعبد هللا والحسٌنفواز بن ناصر بن فواز فله: علً وشاكر 

بن عبد هللا بن حسن  حسٌن. أما عبد المعٌن بن عون بن محسن بن عبد هللا بن ولشاكر: زٌد
المعٌن: دمحم وحمود،  عبدودمحم، فؤعمب هزاع بن  أمٌر عسٌر له: هزاعبن دمحم أبو نمً الثانً ف

فلعبد المعٌن هذا: عارؾ ودمحم  ،وعبد هللا الشاعر فؤما دمحم بن هزاع فله: عبد المعٌن وسلطان
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وفراج، فلعارؾ: ؼازي، ولؽازي: فٌصل ودمحم، أما فراج فله: سعد وعبد الرحمن وعبد العزٌز 
د هللا: هانً وحازم. ولسلطان بن دمحم بن هزاع: فواز، ولفواز: ناصر وعبد هللا ودمحم، ولعب

وؼازي وزٌن العابدٌن، فلناصر: فواز وجمٌل، ولؽازي: عادل، ولزٌن العابدٌن: فٌصل وفواز 
عبد الكرٌم وعبد هللا  أمٌر الوجه، فلناصر: فله: ناصر وحامد هزاعوأما حمود بن  وبندر وكاٌد.

: فٌصل ودمحم وناصر، فلفٌصل: بندر، ولدمحم: طراد وةالد وعبد هللا أمٌر العرٌضٌة، ولعبد هللا
وناصر، فلناصر هذا: إبراهٌم وماجد وحسٌن ودمحم، أما حامد بن حمود بن هزاع فله: شرؾ 
وماجد وحمود، فمن ولد شرؾ بن حامد: بدر وشرؾ ورامً بنو عبد هللا بن صاٌل بن شرؾ 

كر ودمحم، فلطبلل: حسٌن وعبد هللا، ولشاكر: عبد العزٌز المذكور، ولماجد بن حامد: طبلل وشا
وشرؾ وزامل، ولحمود بن حامد: ناٌؾ ودمحم وحامد ومحسن وهزاع، فلناٌؾ: دمحم عدنان 
وممدوح وعبد هللا وعبد اإلله، ولدمحم عدنان: طراد وماجد، ولدمحم بن حمود: أحمد وحمود 

ن وعبد هللا وفهد، ولؽازي: شرؾ، ولحامد وؼازي وشاكر، فؤلحمد: أحمد وطبلل، ولحمود: رٌا
بن حمود: ناهض، ولمحسن بن حمود: دمحم وطالب وسعد، ولرعد: رمزي وفٌصل وراكان، 

. أما دمحم بن عبد المعٌن بن عون فله: ولهزاع بن حمود: علً وحسن وحسٌن ومنصور ومشعل
سلطان بن عبد  :لهولعبد اإل ،الرفٌك وعلً وعبد اإلله وعونسلطان وعبد هللا باشا وحسٌن 

عبد المعٌن فله:  بنسالم بن عبد اإلله، فؤما عبد هللا باشا بن دمحم  اإلله، وحازم وهاشم إبنً
، فلمحسن: دمحم، ولعبد هللا: حسام. دمحم وعلً باشا، ولدمحم بن عبد هللا باشا: محسن وعبد هللا

 وأما دمحم وعبد هللا.فلحسن: علً ودمحم وحازم، ولحسٌن: علً و ،ولعلً باشا: حسن وحسٌن
، ولدمحم عبد العزٌز: علً وٌوسؾ عون الرفٌك بن دمحم بن عبد المعٌن فله: دمحم عبد العزٌز

المعٌن بن عون فله: ناصر  عبد. أما علً بن دمحم بن وأحمد وعبد الحمٌد والحسن والحسٌن
، اصر بن جمٌلولجمٌل المذكور: ن وجمٌل،باشا والحسٌن، فؤما ناصر باشا فله: راكان وحسٌن 

ولناصر هذا: حسٌن وجمٌل، ولحسٌن بن ناصر باشا: زٌد، ولزٌد: علً وٌوسؾ وحسن وعبد 
لبل وكان ٌحكم الحجاز  عون. أما الحسٌن بن علً بن دمحم بن عبد المعٌن بن الحمٌد وأحمد

ً ، فله: علً وفٌصل األول نودي به الحكم السعودي  على سورٌا ثم ملكاً على العراق وزٌد ملكا
الحسٌن فله: عبد اإلله كان وصٌاً على عرش العراق،  بنوعبد هللا األول ملن األردن، فؤما علً 

ولؽازي المذكور: فٌصل الثانً ملن العراق لتل فً  العراق،وأما فٌصل األول فله: ؼازي ملن 
، ولرعد: فٌصل وؼازي له، وأما زٌد بن الحسٌن فله: رعد عمبإنمبلب عبد الكرٌم لاسم وال 

ؤما ناٌؾ فله: بكر ف: ناٌؾ وطبلل، فله، وأما عبد هللا األول بن الحسٌن ملن األردن فراسو
وحسن، أما حسٌن بن طبلل ملن األردن  ودمحموعلً، وأما طبلل بن عبد هللا األول فله: حسٌن 

وحمزة. أما عبد هللا الثانً ملن  وهاشم وفٌصل وعلًفمن ولده: عبد هللا الثانً ملن األردن 
، ولفٌصل بن حسٌن: عمر. ولدمحم بن طبلل: طبلل وؼازي، ولطبلل دن فله: الحسٌن وهاشماألر

هذا: حسٌن ودمحم، وأما حسن بن طبلل وكان ولً عهد أةٌه الحسٌن فله: راشد. أما بركات بن 
الحسن بن دمحم أبو نمً الثانً فله: عمرو، وهو جد بٌت العمري بمكة المكرمة، ومن ولد عمرو 

مبارن وأحمد إبنً هزاع بن عبد هللا بن عمرو المذكور، أما باز بن الحسن بن دمحم بن بركات: 
أبو نمً الثانً فمن ولده: باز وسعد ومبارن وسعٌد بنو سرور بن باز بن أحمد بن علً بن باز 
المذكور، فلمبارن بن سرور: حمود، ولسعٌد بن سرور: مسعود وسعد، ولباز بن سرور: 

الحسٌن أبو نمً الثانً فله: حراز بن أحمد وحٌدر بن أحمد، ولحٌدر:  دمحمأما أحمد بن  سلطان.
حٌدر بن أحمد بن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: مبارن بن  بن. أما مندٌل ، فللحسٌن: علًمندٌلو

حامد وعبد وإلبراهٌم:  ولحسن هذا: إبراهٌم، الماسم،مندٌل، وأعمب مبارن: حسن وأبو 
اهٌم فمن ولده: عبد هللا وعطا هللا وفٌصل بنو ناصر بن أحمد بن العزٌز، فؤما حامد بن إبر
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منصور بن حامد المذكور، ولعبد هللا بن ناصر: رضوان ودمحم وعمر، أما عبد العزٌز بن إبراهٌم 
فله: دمحم، ولدمحم: علً وإبراهٌم، فلعلً: دمحم، وإلبراهٌم: مدنً، ولمدنً: علً وإبراهٌم، ولعلً: 

 : أحمد ودمحم وحسن وناصر،بن مندٌل بن حٌدر عمب أبو الماسم بن مبارنأو دمحم وإبراهٌم.
حٌدر وسلٌمان، ولسلٌمان: ناصر وإبراهٌم. فئلبراهٌم: دمحم، فؤعمب ناصر بن أبو الماسم: 

إبراهٌم وسعٌد، فلسعٌد: عبد هللا، ولعبد هللا: إبراهٌم. أما إبراهٌم بن دمحم بن إبراهٌم فله: ولدمحم: 
أما ناصر بن سلٌمان بن ناصر فله:  فهد وأحمد.ودمحم، ولدمحم هذا: إبراهٌم وبكر وحبشً وسعٌد 

دمحم، ولدمحم: عبد هللا، ولعبد هللا: دمحم وعبد هللا، فلدمحم: عبد هللا وعلً، ولعبد هللا بن عبد هللا: 
د، : سلٌمان بن أحمبن مبارن بن مندٌل أحمد بن أبو الماسم أعمبو معاذ وماجد وأحمد ودمحم.

فؤعمب: حسٌن بن دمحم،  بن مبارن بن مندٌل الماسم أبوا دمحم بن أم ذا أعمب: ناصر،وسلٌمان ه
، ولحسٌن بن بن علً حسٌن: ولعلً ،وأعمب حسٌن هذا ثبلثة: حٌدر وزٌن العابدٌن وعلً

ولبركات: عمٌل دمحم وعبد الكرٌم، فؤما دمحم فله: حبشً، ولحبشً: بركات وعٌدروس، علً هذا: 
العزٌز، فلعبد العزٌز: عمٌل ودمحم، ولعمٌل هذا: عبد العزٌز، أما عمٌل بن بركات فله: ماجد وعبد 

وأما عبد الكرٌم بن حسٌن بن علً بن حسٌن فله: ودمحم وعبد العزٌز وطارق وٌاسر وأحمد. 
ولناصر: محسن، ولمحسن أحمد، وألحمد: عبد هللا ومحسن، فلعبد هللا: أحمد ناصر وجعفر، 

الرحمن والحسٌن وأبو طالب، ولمحسن: عمر وعبد هللا والحسٌن وحبشً وعلً  وحسن وعبد
وأحمد ودمحم. أما جعفر بن عبد الكرٌم بن حسٌن فله: أحمد والحسٌن، فؤلحمد: جعفر، ولجعفر: 

الحسٌن بن جعفر بن عبد الكرٌم فله: زٌد  حبشً، ولحبشً: دمحم وأحمد والحسٌن وجعفر. أما
فمن بنً دمحم: أحمد بن دمحم بن زٌد بن دمحم المذكور، ومن بنً عبده: ، وعبده وعلً وجعفر ودمحم

أحمد بن دمحم بن زٌد بن عبده المذكور، ولجعفر بن الحسٌن بن جعفر: دمحم، ولدمحم هذا: علً 
ودمحم وأبو طالب وجعفر، فلعلً: دمحم وإبراهٌم والحسن وجعفر، ولدمحم بن دمحم: إبراهٌم وزٌد 

علً ودمحم والحسٌن وزٌد، ولجعفر بن دمحم: عبد هللا ودمحم وأحمد.  :بن دمحم وعلً، وألبً طالب
 فلدمحم بن علً: أما علً بن الحسٌن بن جعفر بن عبد الكرٌم فله: دمحم وعمر والحسٌن وأحمد،

الحسٌن وعمر، فلعمر: عمٌر ودمحم وعبد هللا وعلً والحسٌن، وللحسٌن هذا: عمر، وللحسٌن 
ر ودمحم وأحمد، فؤلحمد: الحسٌن وعمر، ولدمحم: نواؾ وزٌد وعلً وأحمد بن دمحم بن علً: عم

وعمر وعبد الرحمن والحسٌن ودمحم. أما علً بن علً بن الحسٌن بن جعفر فله: عبد الرحمن، 
ولعبد الرحمن: دمحم. أما عمر بن علً بن الحسٌن بن جعفر فله: علً ودمحم، فلعلً: عبد هللا 

ولدمحم بن عمر بن علً: والحسٌن ودمحم وعمر، ولعمرهذا: علً.  وعثمان وعبد الرحمن وأحمد
علً، ولعلً هذا: عبد الرحمن ودمحم. أما الحسٌن بن علً بن الحسٌن بن جعفر فله: دمحم وعلً، 

ناصر،  :أما أحمد بن علً بن الحسٌن بن جعفر فله: دمحم وناصر، فلدمحمولعلً: أحمد والحسٌن. 
أما زٌد بن الحسٌن بن جعفر بن عبد الكرٌم فله:  د ودمحم وعلً.ولناصر بن أحمد بن علً: أحم

: دمحم بن زٌد دمحم، ولعلً :دمحم وعلً وأبو طالب، فلدمحم: عمر والحسٌن وصالح، وللحسٌن
وعبده، ولدمحم هذا: علً وجعفر وعبده وطارق وزٌد والحسٌن وأحمد وعاٌل، ولعبده بن علً: 

أما أبو طالب بن زٌد بن الحسٌن بن  د وزٌد وأبو طالب.الحسٌن ودمحم وعلً وعمر وجعفر وأحم
وزٌد، وألحمد: دمحم جعفر فله: دمحم والحسٌن، ولدمحم: الحسٌن وةالد وعلً وأبو طالب وأحمد 

شتٌري وناصر، فلناصر: أما زٌن العابدٌن بن حسٌن بن دمحم بن أبو الماسم فله:  وعبد العزٌز.
لحسن: دمحم، ولدمحم بن عبد هللا: حبشً، ولحبشً: عبد العزٌز عبد هللا، ولعبد هللا: حسن ودمحم، ف

وعلً ودمحم وأحمد وحسن والحسٌن وممدوح وعبد هللا. أما شتٌري بن زٌن العابدٌن فله: 
إبراهٌم، وإلبراهٌم: دمحم. ولدمحم: أحمد وإبراهٌم، وإلبراهٌم هذا: أحمد وفهد وعلً ودمحم 

فؤعمب: إبراهٌم،  بن مبارن بن مندٌل بن أبو الماسمأما حسن . والحسٌن وٌوسؾ وةالد وٌاسر
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أما حراز بن أحمد بن دمحم  أبو طالب هذا: مندٌل وحامد. وأعمبوإبراهٌم هذا أعمب: أبو طالب، 
أبو نمً الثانً فمن ولده: عبد الملن وحسن وأحمد وعبد المحسن ودمحم ودروٌش وإبراهٌم 

حراز المذكور، فمن ولد ؼٌث بن مسعود: وؼٌث بنو مسعود بن أحمد بن حسن بن أحمد بن 
صاحب مشجرتً األشراؾ ذوو حراز والمنادٌل أحمد بن عطٌة هللا بن عبد الكرٌم بن بدٌوي بن 
ؼٌث بن شنبر بن حسن بن ؼٌث المذكور، ولعبد الملن بن مسعود: أحمد، ولحسن بن مسعود: 

نا، ولعبد المحسن بن شنبر، ولشنبر: ؼٌث، وألحمد بن مسعود: مسعود، ولمسعود هذا: مه
مسعود: دةٌل هللا، ولدروٌش بن مسعود: عبد المطلب، ولعبد المطلب: لباس، وللباس: 
مسعود، وإلبراهٌم بن مسعود: شرؾ، ولشرؾ: عبد هللا، ولدمحم بن مسعود: فهٌد وسعد وسعٌد 

ة، ولمتادة: وحسن ودةٌل هللا، فؤما دةٌل هللا فله: بركات وسند، ولفهٌد بن دمحم بن مسعود: لتاد
عبد المجٌد، ومن ولد سعد بن دمحم بن مسعود: سعد بن حمود بن أحمد بن سعد المذكور، ومن 
ولد سعٌد بن دمحم بن مسعود: بةٌت بن سلطان بن أحمد بن سعٌد المذكور، ومن ولد حسن بن 

و أما راجح بن دمحم أب دمحم بن مسعود: إبراهٌم بن دروٌش بن عبد المطلب بن حسن المذكور.
فله: حازم، ولحازم: أحمد وهاشم، فمن ولد هاشم: بندر بن علً بن حامد بن أحمد  نمً الثانً

بن عبد المعٌن بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم المذكور، ومن ولد أحمد بن حازم: أحمد 
 ودمحم ودةٌل هللا بنو أبو الماسم األول بن أحمد بن دمحم بن شممك بن عدار بن ضٌعان بن أحمد

الثانً، وأما دمحم بن  الماسماألول فؤعمب إبنه: أبو  سمفؤما أحمد بن أبو الما بن حازم المذكور،
بن ٌاسٌن، ودمحم هذا أعمب: زٌن  دمحمأبو الماسم األول فؤعمب: ٌاسٌن، وٌاسٌن هذا أعمب: 

دةٌل هللا ؤما حسٌن بن ف: عبد العزٌز وحسٌن، فلهالعابدٌن. وأما دةٌل هللا بن أبو الماسم األول 
نمً الثانً فله: شبٌر، أما شبٌر بن بشٌر بن دمحم  أبوفؤعمب: زٌن العابدٌن. أما بشٌر بن دمحم 

شبٌر، وةٌرات هذا أعمب: دمحم، وأعمب دمحم بن ةٌرات:  بنأبو نمً الثانً فؤعمب: ةٌرات 
حمد بن ةٌرات فؤعمب: دمحم بن أحمد، وأعمب دمحم بن أ دمحمأحمد ومبارن، فؤما أحمد بن 

، فمن ولد أحمد بن حمود بن دمحم: دمحم وٌحٌى بن دمحم وحٌدر بن دمحم بن دمحمالمذكور: حمود 
والحسن إبنً علً بن الحسن بن أحمد المذكور، ولدمحم بن علً: ةٌرات والحسن وهاشم، 
فللحسن: عبد هللا وحمود وهاشم، فلعبد هللا: علً، ولحمود: محمود وعلً وهانً والحسن، أما 

فله: دمحم وزٌد وحمود وعلً، ولدمحم: رعد، أما هاشم بن دمحم بن علً فله: حمود وحمٌد  ةٌرات
وشرؾ، ولحمٌد: الحسن ومحمود وةٌرات ودمحم، أما الحسن بن علً بن الحسن بن أحمد بن 
حمود فله: ةٌرات وعابد وشرؾ وأحمد، فلةٌرات: الحسن ودمحم وةالد، وللحسن: ناصر، 

. أما حٌدر بن دمحم ، ولعبد هللا: عمرو، ولشرؾ: راشد وٌحٌى والحسنولعابد: راشد وعبد هللا
: دمحم وعلً، وأما علً بن حٌدر فؤعمب: حسٌن ودمحم، فؤعمببن أحمد بن دمحم بن ةٌرات 

أما مبارن بن دمحم بن ةٌرات فؤعمب: شبٌر بن مبارن،  حسٌن،وأعمب حسٌن بن علً: علً بن 
ر بن مبارن. أما بركات بن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: شبٌ إبنًوأعمب شبٌر: بشٌر والحسن 

جد ذوي حسٌن وذوي  وإبراهٌموحسٌن  جد ذوي عمرو والعلوات والعرامطة، موسى وعمرو
 . فؤما موسى بن بركات بن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: حمزةإبراهٌم وذوي عبد هللا والمفالحة

ٌمان بن موسى فله: موسى، ولموسى: عبد سل فؤما، جد الؽٌوث والشواكرة وسلٌمان وشاكر
هذا: هزاع، ولهزاع: ؼٌث. وأما حمزة بن موسى  ولحمزةالكرٌم وحمزة، ولعبد الكرٌم: شاكر، 

جد  وسرور وناصر جد البراكٌت، ، وأعمب ٌعلً هذا: دمحم ومبارنٌعلً بن حمزةبن بركات فله: 
لنسابة صاحب كتاب فٌض ومن ولد ناصر بن ٌعلى: عون ودمحم إبنً حشٌم ا ،النواصرة

الرحمات بن ؼازي بن عبد هللا بن ناصر بن بةٌت بن ؼٌث بن عبد المعٌن بن هزاع بن ناصر 
، ولعمرو: رضوان، ولرضوان: بركات، وأما دمحم بن عمروأما مبارن بن ٌعلى فله: و المذكور،
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 عبٌد هللا، جد ذوي مساعد وبرٌن وعٌال ورضا جد الرباعنة، هزاععبد الكرٌم وٌعلً فؤعمب: 
فؤما هزاع بن دمحم بن ٌعلى فله: راجح وؼٌث، فلؽٌث: ناصر وسعد، ولسعد:  ،بن ٌعلى بنو دمحم

حامد وحسٌن وكرٌم، فلحسٌن بن سعد: دمحم، ومن ولد كرٌم بن سعد: فواز وشاكر وعبد الكرٌم 
، وعارؾ ومحسن وسعد بنو دمحم بن زامل بن كرٌم المذكور، فلعبد الكرٌم: دمحم وعبد هللا

ولمحسن: دمحم، أما حامد بن سعد بن ؼٌث فله: دةٌل هللا وناصر، ولدةٌل هللا: ناصر وصالح، 
فلناصر: دمحم ونزار وعبد هللا، ولدمحم: ةالد، ولصالح بن دةٌل هللا: دمحم وعبد الرحمن وربٌع. أما 

رور، راجح بن هزاع بن دمحم بن علً بن حمزة فله: سعٌد، ولسعٌد: عطٌة هللا ومنصور وس
فلمنصور بن سعٌد: نصار وناصر، ولناصر: منصور ودمحم جمٌل، ولمنصور هذا: فٌصل 
وناصر، فلفٌصل: مإٌد وأحمد وماجد، ولناصر: منصور ومشهور، أما عطٌة هللا بن سعٌد بن 
راجح فله: سعٌد ورضا، فلسعٌد: علً، ولرضا: دمحم وهاشم، ولهاشم بن رضا: فٌصل وةالد 

 وؼازي، ولفٌصل بن هاشم: علً ومعتز وعبد هللا، ولةالد بن هاشم: وعباس وطبلل وعبد هللا
تركً وٌزٌد وزٌاد وطبلل، ولعباس بن هاشم: عزام وهاشم، ولعبد هللا بن هاشم: دمحم وهشام 
وهٌثم ورضا وهتان، ولهٌثم: عبد هللا، ولؽازي بن هاشم: هاشم ومازن. أما سرور بن سعٌد بن 

ً وعبد هللا، ولشاكر بن سرور: علً وسرور، ولعلً بن شاكر راجح بن هزاع فله: شاكر وعل
بن سرور: زامل ومنصور وطبلل وشاكر وشاهر، فلزامل: دمحم وأحمد ومالن، ولطبلل: نوح 
ومنصور ودمحم، ولشاكر بن علً بن شاكر: عمر وعكرمة وعبد هللا، ولشاهر بن علً بن 

فله: مبارن وعمرو  بن حمزة بن ٌعلى أما رضا بن دمحم شاكر: إبراهٌم وعلً والحسن وبراء.
فمن ولده: حامد ودمحم وسالم بنو مساعد بن أحمد بن هزاع بن  رضاومستور، فؤما مبارن بن 

ولدمحم علً: عبد المجٌد وٌحٌى وفهد وعبد الحمٌد  بن مساعد: دمحم علً، ولدمحممبارن المذكور، 
: بندر وباسم، ولعلً: رٌان وصالح، ولصالح بن دمحم علً: هاشم وفهد وعلً ودمحم، فلدمحم

وناٌؾ وسلطان وراكان، أما ٌحٌى بن دمحم علً فله: موسى ودمحم ومسعود ومنصور وعبد هللا 
ومرزوق، فلموسى: عٌسى، ولمرزوق: سالم ودمحم، ولمسعود: عمر وأحمد وةالد ودمحم وٌاسر، 

وسفر وزاهً، ولسعد:  أما عبد المجٌد بن دمحم علً فله: مساعد وسعد ودمحم، فلمساعد: سلطان
شاهر ومشهور وحسان، ولدمحم: عبد هللا. أما حامد بن مساعد بن أحمد بن هزاع بن مبارن بن 
رضا فله: أحمد ومنصور وهزاع وحامد ومساعد ودمحم، وألحمد بن حامد: ناصر ومنصور 

: وحامد ودمحم صالح وعمر، ولناصر هذا: دمحم وجمال ومالن وتركً، فلمالن: أنس، ولتركً
عمار وٌاسر وناصر، أما منصور بن أحمد فله: دمحم وعمر، أما حامد بن أحمد فله: دمحم وحسنً 
وفاٌز، أما دمحم صالح بن أحمد فله: حازم وؼالب وشاكر، ولؽالب: حاتم وأحمد وعمر، أما شاكر 
بن دمحم صالح بن أحمد بن حامد فله: ٌاسٌن وعارؾ ودمحم وإبراهٌم. أما حامد بن حامد بن 

ساعد بن هزاع بن مبارن فله: هزاع وفٌصل وشاهر وأحمد وسعود وعبللً، فلهزاع: وابل م
ووهٌب وسعود، ولفٌصل: عبد هللا ودمحم وعبلء وأحمد، ولشاهر: شادي وحامد وأحمد، ولسعود 
بن حامد: بندر ودمحم، وألحمد بن حامد: ماهر، ولعبللً بن حامد: رٌان ودمحم وأشرؾ، أما هزاع 

مساعد بن هزاع بن مبارن فله: دمحم حسٌن وحامد وعبد العزٌز وؼازي ودمحم سعٌد  بن حامد بن
وعبد الهادي، فؤما دمحم حسٌن بن هزاع فله: أمجد وماجد وأسامة وعبد الرحمن، وأما حامد بن 
هزاع فله: عبد هللا وشرؾ وأحمد ودمحم، أما عبد العزٌز بن هزاع فله: ناجً وصالح وةلؾ 

المعطً، أما ؼازي بن هزاع فله: أحمد وهزاع، أما دمحم سعٌد بن هزاع فله: وفهد وجمٌل وعبد 
مساعد ومنصور، فلمساعد: عبد هللا وأحمد، ولمنصور: علً وةالد وطارق، أما عبد الهادي 
بن هزاع فله: عبد الؽنً وهاشم وعصام وهشام، ولهاشم: صهٌب ومصعب ودمحم. أما مساعد 

بارن فله: دمحم سالم وعلً ودمحم علً وعبد اإلله وعبد المجٌد بن حامد بن مساعد بن هزاع بن م
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وعبد هللا، فلدمحم سالم: لطفً وفٌصل وسعود وضٌؾ هللا، ولعبد المجٌد بن مساعد: عبد هللا 
وجمال ودةٌل هللا وعمر ودمحم، ولعلً بن مساعد بن حامد: دمحم والحسن والحسٌن وعبد الكرٌم 

، وللحسن: أحمد ورعد وهانً وعبد الرحمن، وللحسٌن: مشاري وعبد العزٌز، فلدمحم: عبد هللا
وماجد، ولعبد العزٌز: علً وةالد وناٌؾ ونمً وسلطان ومساعد. أما دمحم علً بن مساعد بن 
حامد بن مساعد فله: علً، ولعلً: أحمد ودمحم. أما عبد اإلله بن مساعد بن حامد بن مساعد 

ماهر وكمال، وألحمد: سالم ودمحم وعبد الفتاح،  فله: حامد وأحمد ومساعد ودمحم، فلحامد:
ولمساعد: سلٌم، ولدمحم بن عبد اإلله: فارس ومهران وعبد اإلله وإسماعٌل. أما عبد هللا بن 
مساعد بن حامد بن مساعد فله: طه وهزاع، فلهزاع: ماجد، ولطه: ذو النورٌن وطبلل، ولطبلل 

ع بن مبارن فله: حامد ومحمود، فلحامد: دمحم، هذا: بندر. أما دمحم بن حامد بن مساعد بن هزا
ولمحمود: حامد ودمحم وسالم وعبد هللا، فلسالم: ؼسان ومروان، ولعبد هللا بن محمود: وحٌد 
وبندر وأشرؾ وعادل وكمال وسامً. أما سالم بن مساعد بن أحمد بن هزاع بن مبارن بن 

د وشرؾ وسعٌد وعارؾ رضا فله: عمر ومساعد وسالم وناصر وعبد هللا وهزاع وأحم
وموسى، فؤما عمر بن سالم فله: عامر وعمر، ولعمر بن عمر هذا: باسم وعبد هللا ومفٌد وبلٌػ 
وٌاسر، أما هزاع بن سالم فله: سالم وتركً، فلسالم: بندر وفهد، ولتركً: ٌاسر وهزاع، أما 

د: أحمد سعٌد بن سالم فله: سعود وشاهٌن وعدنان وؼازي ومهدي وأحمد وأسامة، فلسعو
وعبد هللا ودمحم وسالم، ولعدنان بن سعٌد: عبد هللا وؼسان، ولمهدي بن سعٌد: ةالد ودمحم، 
وألحمد بن سعٌد: عامر ومنصور. أما موسى بن سالم بن مساعد فله: أحمد وبسام وهزاع 
ومساعد وفهد وسالم، فؤما أحمد بن موسى فله: عمر وعبد هللا وطراد وبدر وبندر، أما هزاع 

وسى فله: ةالد وولٌد، أما مساعد بن موسى فله: فهد وموسى، أما فهد بن موسى فله: بن م
فمن  بن دمحم بن ٌعلى أما عمرو بن رضاسمهر وعماب وراكان، أما سالم بن موسى فله: ربٌع. 

لعطٌة هللا: فبن برٌن بن عبد العزٌز بن عمرو المذكور،  دمحمولده: برٌن وعطٌة هللا ورضا بنو 
أما برٌن بن دمحم بن برٌن فله: ناصر وعبد هللا  : عماد وفإاد.ولعمر وعمر، منصور ودمحم

ونصار وأحمد ومنصور وفٌصل ودمحم، فؤما أحمد بن برٌن فله: ٌاسر ومعتوق وسامً وعدنان 
وفرٌد، وأما نصار بن برٌن فله: ناصر وعامر وتامر، أما دمحم بن برٌن فله: عبد الةالك وعبد 

وعبد هللا وعبد الحفٌظ، فلعبٌد هللا: رضا، ولعبد هللا: ةالد، ولعبد الحفٌظ:  المولى وعبٌد هللا
جهاد. أما عبد هللا بن برٌن فله: عبد الستار وعبد الرحمن وعبد العلً وعبد اإلله وعبد اللطٌؾ 
وعبد الهادي وعبد المادر، فلعبد العلً: توفٌك وأحمد، ولعبد اإلله: حسن وحسٌن وأحمد، ولعبد 

: عبد الستار، ولعبد الهادي: هاشم وهانً، ولعبد المادر: سمٌر وعبد هللا. أما ناصر بن اللطٌؾ
برٌن بن دمحم بن برٌن فله: ٌحٌى وبران ومبارن وبركً ودمحم نور وبركات وفاٌز وعلً، 
فلٌحٌى: شاكر وناصر وؼازي وتركً ومنصور، ولبركً: رامً وربٌع وهانً، ولفاٌز: رابد، 

ركات: طبلل ومبرون وطارق وباسم وناصر وعبد العزٌز، ولمبرون بن ولعلً: فواز، ولب
بركات: عبلء وباسم ووابل، ولطارق بن بركات: دمحم ومنذر. أما بران بن ناصر بن برٌن فله: 
عاصم وهشام وعثمان وولٌد وعصام وعمر، أما مبارن بن ناصر بن برٌن فله: دمحم وعبد 

 بن دمحم بن ٌعلى وأما مستور بن رضا: هزاع وأنس. العزٌز وماجد وموسى، ولدمحم بن مبارن
: مستور، ولمستور هذا: عبد النبً وعبٌد مستورلناصر: دمحم، وألحمد بن ففله: أحمد وناصر، 

وناصر، وأما عبد هللا فله: عبٌد هللا وعمٌل، أما عبٌد  أحمدهللا وعبد هللا، فؤما عبد النبً فله: 
له: عبد هللا، ولعبد هللا هذا: ناصر ودمحم، فؤما ناصر فله: مستور ف بنهللا بن مستور بن أحمد 

: عبد هللا ودمحم، وأما دمحم بن عبد هللا بن عبٌد هللا فله: أحمد وحامد، وألحمد هذاعطٌة، ولعطٌة 
: الرإوؾ: سعود وتامر وعبد اللطٌؾ وعبد الرإوؾ وسلطان ودمحم، ولدمحم هذا: بدر، ولعبد هذا
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حامد بن دمحم بن عبد هللا بن عبٌد هللا بن مستور بن أحمد بن مستور أما  فٌصل وفراس وفهد.
فله: هزاع وفوزي ودمحم وعمر وسالم وةالد وهٌزع وعلً وصالح وأحمد وشاكر، فلهزاع: 
هٌثم، ولفوزي: حمزة، ولدمحم: سعٌد، ولعمر: عبد العزٌز، ولسالم: عمار، ولةالد: إبراهٌم، 

ر وراكان وناصر ودمحم، ولشاكر: عبد الرحمن وحامد ولهٌزع: دمحم ومهنا، ولصالح: ٌاس
بن دمحم أبو  بركاتأما عبد الكرٌم بن دمحم بن ٌعلى بن حمزة بن موسى بن  وأسامة وعبد هللا.

أحمد بن عبد الكرٌم فله:  بننمً الثانً فله: أحمد، وألحمد هذا: سلٌمان ودمحم، فؤما سلٌمان 
وأحمد، فؤما هزاع بن دةٌل هللا فله:  هللافله: هزاع وعبد دةٌل هللا وعبد هللا، فؤما دةٌل هللا 

، وأما دةٌل هللا بن هزاع فمن ولده: عبد العزٌز هللادةٌل هللا وناصر، فؤما ناصر فله: عبد 
دةٌل هللا المذكور، ولعبد العزٌز: ناصر. وأعمب أحمد بن  بنوأحمد وفٌصل بنو ناصر بن كرٌم 

 عبد الكرٌم: شرؾ ال عمب له ومنصور وعبد الملن ومحسن بن أحمددةٌل هللا بن سلٌمان بن 
هللا، ولعبد هللا هذا: دمحم أبو حمزة وعبد الملن وشرؾ، فؤما  عبد، فؤما عبد الملن فله: وعلً

بن عبد  ، ولدمحم: شاكر وعلً وسلطان وهاشم ولطفً وشادي، أما عبد الملندمحمشرؾ هذا فله: 
، أما دمحم أبو حمزة فله: أحمد ودةٌل، فؤما أحمد فله: طبلل : ولٌد ودمحمولشاكرفله: شاكر،  هللا

 عبدوسعود ودمحم وعبد هللا، فؤما طبلل فله: دمحم، وأما سعود فله: أحمد، وأما  العزٌزوعبد 
: فهد هذاالعزٌز فله: سعود، أما دةٌل بن دمحم أبو حمزة فله: شرؾ وعبد المجٌد، ولشرؾ 

هذا: هزاع  الحسٌنبن دةٌل هللا فؤعمب: الحسٌن، وأعمب وأٌمن وأحمد. فؤما محسن بن أحمد 
فؤعمب: األمٌر  هللاولهزاع هذا: محسن وعلً. وأما منصور بن أحمد بن دةٌل  ،بن الحسٌن

فله: حامد. ومن أبناء  المجٌدوعبد المجٌد وزامل ال عمب له ودمحم، فؤما عبد  أحمد وعبد هللا
وزامل النسابة أمٌر رابػ ثم أمٌر جدة علً أحمد بن منصور: شرؾ ودةٌل هللا و األمٌر

فؤعمب:  بن أحمد بن دةٌل هللا ومنصور بنو أحمد بن منصور، أما شرؾ بن أحمد بن منصور
. أما دةٌل هللا بن أحمد بن منصور فؤعمب: ناصر بن ومنصوردمحم، ودمحم هذا أعمب: شرؾ 

وناصر وةالد وعبد  ودمحمر علً بن أحمد بن منصور: زامل والحسٌن ومنصو وأعمب دةٌل هللا.
ؤما زامل بن علً بن ف. وؼازيالعزٌز ومحسن وفٌصل وعبد الكرٌم وشاكر وسعود وعبد هللا 

وناٌؾ وسند وفهد، فؤما  هللاأحمد بن منصور فؤعمب: نواؾ ومحسن ومنصور وعمر ودةٌل 
حمن. : عبد العزٌز وعبد الرفؤعمبسند بن زامل فؤعمب: نواؾ وفٌصل، فؤما نواؾ بن سند 

، فؤما عبد هللا فله: فٌصل، وأما دمحم فله: زامل ودمحمأما دةٌل هللا بن زامل فله: عبد هللا وةالد و
بن  منصور أما : دمحم. أما فهد بن زامل فله: زٌاد ولإي وعلً.فلهوهاشم. وأما ناٌؾ بن زامل 

: بندر ولدمحملبندر: منصور وعلً، فعلً بن أحمد بن منصور فؤعمب: بندر ودمحم وعبد هللا، 
: علً، وأما سعود فلهوأحمد، ولعبد هللا: سعٌد. وأما عبد الكرٌم بن علً بن أحمد بن منصور 

أحمد بن منصور فله:  بنبن علً بن أحمد بن منصور فله: فارس وحاتم، وأما فٌصل بن علً 
ثم، وأما بن منصور فله: هٌ أحمدعبد العزٌز وعلً وعبد هللا وعاصم، وأما عبد هللا بن علً بن 

، وأما ؼازي بن علً بن أحمد بن ولصًشاكر بن علً بن أحمد بن منصور فله: دمحم وأحمد 
أحمد بن منصور فله: علً وهشام  بنمنصور فله: تركً وناٌؾ وسامً، وأما ناصر بن علً 

فله: سلطان وفٌصل وعبد العزٌز  منصوروؼالب ومنصور، وأما الحسٌن بن علً بن أحمد بن 
بن أحمد بن منصور فله: لصً ومعن،  علًصل: ماجد وعبد اإلله، وأما دمحم بن لفٌووعزٌز، 

دمحم بن منصور بن أحمد بن دةٌل هللا  أماوأما محسن بن علً بن أحمد بن منصور فله: دمحم. 
حامد بن دمحم بن منصور فؤعمب: سند وعبد  ؤمافبن سلٌمان فؤعمب: حامد وناصر وعطٌة هللا، 

وألحمد بن سند: عادل ومنصور وسند  وناصر، وؼالبحامد: أحمد وفهد هللا، وأعمب سند بن 
وبندر ونصٌر ودمحم، أما فهد بن سند فله: ةالد ودمحم وسامً، ولسامً: فٌاض وفهد، أما ؼالب 
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بن سند فله: مازن ومنصور وماجد ودمحم، أما ناصر بن سند فله: رامً ودمحم وزٌد وراكان. 
ولعبد المجٌد هذا: عمر وسامً  : عبد المجٌد، بن منصوربن حامد بن دمحموأعمب عبد هللا 

وفٌصل وعاطؾ وعبد هللا، فلعبد هللا: دمحم وعبد المجٌد، ولعمر: فٌصل، ولسامً: ماجد وعاطؾ 
: عبد المجٌد، فؤما ناصر بن دمحم بن منصور فله: فلهأما عطٌة هللا بن دمحم بن منصور  وعبد هللا.

: حامد : عبد هللا وعبد العزٌز وعبد المجٌد وأحمد، ولعبد هللافلهصر حامد ودمحم، فؤما دمحم بن نا
بن ناصر بن دمحم بن منصور فله: ناصر وعلً وشرؾ، فؤما ناصر فله: تركً،  حامدودمحم، وأما 

 ماجدفله: حامد وزامل وعبلء وهشام، وأما علً بن حامد بن ناصر فله: جبلل و شرؾوأما 
 بنلعال فله: رأفت ورامً، وأما طبلل فله: دمحم ومجد. أما دمحم وطبلل، فؤما عبد ا العالوعبد 

 الثانًأحمد بن عبد الكرٌم بن دمحم بن ٌعلى بن حمزة بن موسى بن بركات بن دمحم أبو نمً 
أعمب:  هذافؤعمب: عبد الكرٌم وراجح ورضا، فؤما عبد الكرٌم فؤعمب: شاكر وحامد، وشاكر 

وعبد هللا ودةٌل  شاكرفله: عبد الكرٌم، وأما حازم فله:  هللا عبٌدوأحمد، فؤما عبٌد هللا حازم و
: حازم. وأما أحمد بن شاكر بن عبد هللاولشاكر: باشا وشرؾ، ولعبد هللا: عبد هللا، ولدةٌل  هللا،

بن حمزة، وأما علً بن حمزة المذكور  علًالكرٌم بن دمحم فؤعمب: حمزة، وحمزة أعمب: 
، فؤما دمحم فله: علً، وأما حمزة فله: صالح الكرٌم وعبد ودمحم وأحمدفاعمب: حمزة ومشعل 

بن دمحم بن أحمد فؤعمب: عبد هللا بن حامد. وأعمب عبد  الكرٌموعلً ونادر. أما حامد بن عبد 
وراجح وروٌجح، فؤما راجح بن عبد هللا فؤعمب: دمحم وعبد هللا وحامد  منصورهللا بن حامد هذا: 

هذا فؤعمب: سرور وعبد هللا وحسٌن، فؤما سرور فؤعمب:  وعلً. وأما حمزة وحمزةوأحمد 
 بنبلل وفٌصل وةالد، وأما حمزة فله: دمحم وٌعلى، وأما عبد هللا ط، فؤما فهد فله: وحمزةفهد 

 راجححمزة بن راجح فله: أحمد وعادل وعلً وشرؾ، وأما حسٌن بن حمزة بن راجح فؤعمب: 
بن  أحمدا روٌجح بن عبد هللا بن حامد فؤعمب: بن حسٌن، ولراجح هذا: رامً وفهد وحسٌن. أم

 وهٌزعروٌجح، وأحمد هذا أعمب: ناصر وراجح، وأعمب ناصر بن أحمد بن روٌجح: هزاع 
 وأعمب، فؤما هزاع فله: راكان ورامً، وأما هٌازع فله: ناصر ودمحم. وماجد وهٌازع وأحمد

 وحامد،لمطلب وراجح راجح بن أحمد بن روٌجح: رضا بن راجح، وأعمب رضا هذا: عبد ا
وعابد  دمحمؤعمب بانً: عبد هللا، وأعمب عبد هللا بن بانً: فوأعمب راجح بن رضا: بانً، 

رضا  بنوأحمد وعلً، أما حامد بن رضا فمن ولده: حامد بن راجح بن هزاع بن حامد 
ن موسى ب بنالمذكور. أما راجح بن دمحم بن أحمد بن عبد الكرٌم بن دمحم بن ٌعلى بن حمزة 

علً وعبد الكرٌم  بركات بن دمحم أبو نمً الثانً فله: رضا ودةٌل هللا، ومن ولد رضا هذا:
ولعلً  بن راجح بن رضا المذكور، بانً وعمر وأحمد وعابد ودمحم وعبد العزٌز بنو عبد هللا بن

دمحم بن عبد هللا: إٌاد وعبد هللا وبانً وجهاد، ولعبد الكرٌم بن عبد هللا: أحمد وعبد الرحمن و
وعلً، وألحمد بن عبد هللا: عبد هللا ووابل ودمحم وةالد، ولعابد بن عبد هللا: منصور ومشاري 

ومن وفهد، ولدمحم بن عبد هللا: رابد وةالد، ولعبد العزٌز بن عبد هللا: دمحم وعبد هللا وعبد اإلله. 
ةٌل هللا راجح بن هزاع بن د مشعل ومصطفى وزٌد بنو حامد بن :بن راجح ولد دةٌل هللا

. أما عمرو بن بركات بن دمحم ، ولمشعل بن حامد: حمزة، ولزٌد بن حامد: وهٌب ودمحمالمذكور
الكرٌم هذا: إبراهٌم وأحمد ودمحم وشاكر  عبدأبو نمً الثانً فؤعمب إبنه: عبد الكرٌم، وأعمب 

عبد الكرٌم وأما أحمد بن  فؤما إبراهٌم فله: شنبر بن إبراهٌم، الكرٌم، عبدوعمرو وحازم بنو 
فؤعمب: سلٌمان وسعد وسعٌد، ومن ولد سعٌد هذا: دةٌل بن دمحم بن أحمد بن عمرو بن سعٌد 

: ٌحٌى وسند وإدرٌس وبركات وعبد هللا، ولعبد هللا فؤعمبالمذكور، وأما دمحم بن عبد الكرٌم 
أما : عساؾ، ولعبد المحسن ،، فؤما ٌحٌى فؤعمب: عبد المحسنهللاهذا: عبد المطلب بن عبد 
لحسٌن: دمحم، ولدمحم: مؽامس، وألبً زٌد ف: حسٌن وأبو زٌد، فؤعمبسند بن دمحم بن عبد الكرٌم 
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: شعٌفل وحٌدر. أما بركات بن دمحم بن عبد الكرٌم فؤعمب: علً وسند، ولعلًبن سند: علً، 
 ، ولعلً بن بركات بن دمحم: محمود ودمحم، ولمحمود هذا: منصور، ولمنصور: عبٌدفاٌزولسند: 

: علً ولحمزةهللا وسرور، ولعبد هللا هذا: عبٌد هللا، ولدمحم بن علً بن بركات: حمزة،  وعبدهللا 
. أما شاكر بن عبد وسرورلعلً: مبارن، ولدمحم: عبد العزٌز وعبد المجٌد وشرؾ وحمزة فودمحم، 

اهٌم هذا شاكر، أما إبر بنالكرٌم بن عمرو بن بركات بن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: إبراهٌم 
أما سعٌد بن إبراهٌم  وبٌر،فؤعمب: أحمد وسعٌد وعبد المحسن، ولعبد المحسن: لعدس وعمر 

الكرٌم بن عمرو بن بركات  عبدفؤعمب: درع، وأعمب درع هذا: علً بن درع. أما عمرو بن 
: دمحم، هذاالكرٌم وراجح، ولراجح: ؼٌث، ولعبد الكرٌم  عبدبن دمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: 

دمحم أبو نمً  بندمحم: بركات، ولبركات: علً. أما حازم بن عبد الكرٌم بن عمرو بن بركات ول
إبراهٌم بن بركات بن  أماالثانً فؤعمب: زامل وسعٌد وزٌن العابدٌن له: دمحم بن زٌن العابدٌن. 

: وبركات، ولحسٌن بن دمحم العابدٌندمحم أبو نمً الثانً فله: دمحم، ولدمحم: حسٌن وعمرو وزٌن 
، ولٌحٌى: وإبراهٌم وبركات : عبد هللا وٌحٌىدمحمإبراهٌم، ولعمرو بن دمحم: مفلح، ولبركات بن 

بن بركات بن دمحم أبو نمً الثانً  إبراهٌمالحسٌن. أما الحسٌن بن ٌحٌى بن بركات بن دمحم بن 
 وٌحٌى وؼالب ورضا ودمحم وسعود وعون ولتادةفؤعمب: حسٌن وسالم وسلٌمان وشرؾ وسعد 

دمحم بن إبراهٌم بن بركات بن  بن: جساس. أما عبد هللا بن بركات ولؽٌث هذا ،وؼٌث وعبد هللا
ودمحم وبركات، أما عبد الكرٌم بن عبد  الكرٌمدمحم أبو نمً الثانً فؤعمب: مسعود وسعٌد وعبد 

د ومن ول ،وٌحٌىمبارن بن عبد الكرٌم فؤعمب: باز  فؤماهللا بن بركات فؤعمب: مبارن ودمحم، 
 ٌحٌى بن مبارن: ناٌؾ بن هاشم بن دمحم بن هاشم بن عبد هللا بن الحسٌن بن ٌحٌى المذكور،

، وفهٌد بن باز له بنات منصورؤعمب: منصور له: ٌحٌى بن ف بن مبارن بن عبد الكرٌمباز أما و
ومحسن إنمرض  إنمرضإنمرض، ومبارن، وعبد هللا، وعمر له: شبلح بن عمر، وؼٌث بن باز 

إنمرض وعلً  العزٌز: فٌصل وهزاع إبنً راجح. أما مبارن بن باز فؤعمب: عبد وراجح له
، أما بن مرعً له: ناصر ومرعًوبرٌن ودمحم. أما عبد هللا بن باز بن مبارن فؤعمب: سند وفهد 

. أما فهد بن عبد هللا بن باز فله: هللاسند بن عبد هللا بن باز فله: عبد المجٌد وعبد العزٌز وعبد 
بن عبد هللا بن بركات بن دمحم بن إبراهٌم بن  الكرٌمعبد الكرٌم وحٌدر. أما دمحم بن عبد دمحم و

: عبد العزٌز وعبد الكرٌم، أما عبد العزٌز بن دمحم بن عبد فؤعمببركات بن دمحم أبو نمً الثانً 
، لسعد: زٌد، ولزٌد: سعد بن زٌدف ،وأما حامد هذا فؤعمب: منصور وسعد حامد،الكرٌم فؤعمب: 

بن حامد هذا: نصار وناصر، أما نصار بن منصور فله: أبو نمً وشكر ودمحم  منصوروأعمب 
وعمر وفٌصل. أما ناصر بن منصور فله: عبد الرحمن ومنصور وعبد  وحسٌنوعبد المجٌد 

بن دمحم بن عبد الكرٌم بن عبد هللا بن بركات فؤعمب: عبد  الكرٌم. أما عبد له بنات المحسن
: عبد هللا. أما دمحم بن عبد هللا بن بركات بن دمحم بن إبراهٌم ولعبد الحمٌد ،حمٌدالالمجٌد وعبد 

دمحم أبو نمً الثانً فمن ولده: بكر بن دمحم جمٌل بن بكر بن سعد بن حمود بن دمحم  بنبن بركات 
أبو دمحم  بنعبد هللا المذكور. أما بركات بن عبد هللا بن بركات بن دمحم بن إبراهٌم بن بركات  بن

 عمرو. بننمً الثانً فؤعمب: عمرو وعبد المحسن، فؤما عمرو بن بركات فؤعمب: علً 
 

 صاحب الدٌلم بن عبد هللا المحض بن الحسن المثنى: ٌحٌى رٌةذ
صاحب الدٌلم بن عبد هللا المحض بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب،  ٌحٌى وأما      

 واجتمعٌبً، وكان ٌحٌى لد هرب إلى ببلد الدٌلم وظهر هنان األبتثً أو األثبتً أو األث لهوٌمال 
منه ؼاٌة  وانزعجأهل تلن األعمال وعظم أمره وللك الرشٌد لذلن وأهمه  باٌعهعلٌه الناس و

فً عٌنً فؤعطه ما  لذاةن ٌحٌى بن عبد هللا ااإلنزعاج، فكتب إلى الفضل بن ٌحٌى البرمكً: 
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والتحذٌر والترؼٌب  بالفرقً جٌش كثٌؾ وأرسل إلٌه شاء وأكفنً أمره. فسار إلٌه الفضل ف
 ً وأةذ ٌحٌى وجاء به إلى  مإكداً والترهٌب، فرؼب ٌحٌى فً األمان فكتب له الفضل أمانا

الدٌلم من الفضل بن ٌحٌى بثمانٌة  صاحبنه صار إلى الدٌلم مستجٌراً فابتاعه االرشٌد، فٌمال: 
أن سعى به عبد هللا بن مصعب بن ثابت بن  إلى اآلؾ درهم ومضى ٌحٌى إلى المدٌنة فؤلام بها

: إن ٌحٌى بن عبد هللا أرادنً على البٌعة له. فجمع لهعبد هلل بن الزبٌر إلى الرشٌد، فمال 
من المدٌنة فلما اجتمعا لال الزبٌري لٌحٌى: سعٌتم علٌنا  ٌحٌىالرشٌد بٌنهما بعد أن إستمدم 

: من أنتم؟ فؽلب الرشٌد الضحن حتى رفع رأسه إلٌه ٌحٌى ولال فالتفتوأردتم نمض دولتنا. 
ٌحٌى: ٌا أمٌر المإمنٌن أترى هذا المشنع علً؟ ةرج وهللا مع أةً دمحم بن  لالإلى السمؾ، ثم 

ٌا  فٌكمجدن المنصور وهو المابل من أبٌاته: لوموا ببٌعتكم ننهض بطاعتنا إن الةبلفة  هللاعبد 
ً لن وال مراعاةً لدولتن، ولكن بنً حسن ولٌس سعاٌته ٌا أمٌر المإمنٌن ح ً لنا  وهللابا بؽضا

وأنا مستحلفه فإن حلؾ  ،باطبلً جمٌعاً أهل البٌت، ولو وجد من ٌنتصر به علٌنا جمٌعاً لفعل ولال 
له ٌا عبد هللا. فلما أراده ٌحٌى  إحلؾأنً للت ذلن فدمً ألمٌر المإمنٌن حبلل فمال الرشٌد: 

ً أنه لال ذلن؟ لال عبد هللا:  تمتنعالفضل: لم على الٌمٌن تلكؤ وامتنع فمال له  ولد زعمت آنفا
الحول والموة دون حول هللا ولوته إلى حولً ولوتً  تملدتأحلؾ له. فمال له ٌحٌى لل:  ًنإف

ً إن لم ٌكن ما حكٌته عنن  حماً. فحلؾ له، فمال ٌحٌى: هللا أكبر حدثنً أبً عن أبٌه عن  صحٌحا
عجل  الإسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: ما حلؾ أحد بهذه الٌمٌن كاذباً طالب عن ر أبًجده عن علً بن 

فتمدم بالتوكٌل بً،  ٌدٌنهللا له العموبة بعد ثبلث. وهللا ما كذبت وها أنا ٌا أمٌر المإمنٌن بٌن 
ألمٌر المإمنٌن حبلل، فمال  فدمًن مضت ثبلثة أٌام ولم ٌحدث على عبد هللا بن معصب حدث إف

. لال الفضل: فوهللا ما صلٌت أمرهٌد للفضل: ةذ بٌد ٌحٌى فلٌكن عندن حتى أنظر فً الرش
بن مصعب فؤمرت من ٌتعرؾ ةبره  هللاالعصر من ذلن الٌوم حتى سمعت الصابح من دار عبد 

إلٌه فما كدت أعرفه ألنه صار كالزق  فصرتفعرفت أنه لد أصابه الجذام، وأنه لد تورم وأسود. 
نمضى كبلمً حتى افعرفته ةبره فما  الرشٌدد حتى صار كالفحم، فصرت إلى العظٌم، ثم أسو

والفراغ منه، وتولٌت الصبلة علٌه ودفنته  أمرهأتى ةبر وفاته فبادرت الةروج وأمرت بتعجٌل 
نةسفت به وةرجت منها رابحة مفرطة فً النتن ا حتىفلما دلوه فً حفرته لم ٌستمر فٌها 

فؤتٌت به فطرحته فً تلن الوهدة  ،: علً بذلن الشونفملترٌك فرأٌت أحمال شون تمر فً الط
فطرحتها على موضع لبره ثم طرح  ،: على بؤلواح الساجفملتنةسفت الثانٌة، افاستمر حتى 

فعرفته ذلن فؤمرنً بتةلٌة ٌحٌى بن عبد هللا. فؤحضروه  الرشٌدالتراب علٌها وانصرفت إلى 
ن الناس؟ لال: ألنا روٌنا عن جدنا أمٌر المإمنٌن علً المتعارفة بٌ الٌمٌنوسؤله: لم عدلت عن 

علٌه السبلم أنه لال: من حلؾ بٌمٌن مجد هللا فٌها استحٌى هللا من تعجٌل  طالببن أبً 
 لهوما من أحد حلؾ بٌمٌن كاذبة نازع هللا فٌها حوله ولوته إال عجل هللا تعالى  عموبته،

حتى  ٌتمهاصعب لما حلؾ الٌمٌن المذكورة لم العموبة لبل ثبلثة. وٌروى أن عبد هللا بن م
ً وطلب ٌحٌى، أاضطرب وسمط لجنبه وأةذوا برحله وهلن، ثم   فؤحضرن الرشٌد صبر أٌاما

ال  صحٌحٌحٌى أمانه فؤةذه الرشٌد وسلمه إلى أبً ٌوسؾ الماضً فمرأه ولال: هذا األمان 
وكذا. وأةذ ٌذكر  كذافاسد من جهة حٌلة فٌه. فاةذه أبو البةتري من ٌده ولرأه ثم لال هذا أمان 

جعله سٌوراً. وأمر بٌحٌى  حتىشبهاً فمال له الرشٌد: فةرله، فؤةذ السكٌن فةرله وٌده ترعد 
ً ثم أحضره وأحضر المضاة  لٌشهدوا على أنه صحٌح ال  والشهودإلى السجن فمكث فٌه أٌاما
ؤومى إلى فٌه أنه ال ٌطٌك تتكلم؟ ف البؤس به وٌحٌى ساكت ال ٌتكلم، فمال له بعضهم: مالن 

ذا ٌوهمكم أنه مسموم. ثم أعادة إلى السجن  هوالكبلم. فؤةرج لسانه ولد اسود، فمال الرشٌد: 
ً فلم ٌعرؾ بعد ذلن ةبره، فمٌل انه لتله  وانه وجد فً بركة عاضاً على حمبة وطٌن. ولال  جوعا

www.j4know.com

www.j4know.com


 127 

ار السندي بن شاهن فً سطوانة. ولٌل حبسة فً دا علٌهشٌخ الشرؾ العبٌدلً: بنى الرشٌد 
فً بركة فٌها سباع لد جوعت فبلذت به  ًنه ألمأوٌمال  مات،بٌت نتن وردم علٌه الباب حتى 

ركن بالجص والحجر وهو حً. وولد ٌحٌى صاحب الدٌلم إحدى  علٌه ًفبن ،وهابت الدنو منه
: علً وعاتكة ولرٌبة وفاطمة، والرجال فً لول األشنانً رلٌةعشر ولداً، فالبنات هن: 

األكبر، لال صاحب المبسوط: أولد ووجدت له إبراهٌم وإلبراهٌم  هللاوإبراهٌم وعٌسى وعبد 
وصالح ودمحم، لال الشٌخ أبو الحسن فً التهذٌب: أولد ٌحٌى من دمحم  األصؽرولد، وعبد هللا 

إنمرضوا، فؤعمب ٌحٌى صاحب الدٌلم بن عبد هللا من: دمحم بن ٌحٌى وحده،  والبالونوحده 
وأمه  والعراق،له األبتثً أو األثبتً أو األثٌبً، وولده األبتثٌون وهم جماعة بالحجاز  ٌمالو

بن كعب بن  عمروةدٌجة بنت إبراهٌم بن طلحة بن عمر بن عبٌد هللا بن معمر بن عثمان بن 
هللا وأحمد،  عبد: رجلٌن هما سعد بن تٌم بن مرة بن كعب بن لإي بن ؼالب، والعمب منه فً

وأمهم فاطمة بنت إدرٌس بن عبد هللا  إسمه: إدرٌس الصوفً، ثالث إبن دمحم بن ٌحٌىوكان ل
ً إسمه: دمحم أبو  المحض بن الحسن المثنى، له إبنان  العباسولٌل أولد إدرٌس بن دمحم إبنا

، ولٌل لدمحم األبتثً إبن آةر إسمه: إبراهٌم بن دمحم، أمه فاطمة بنت إدرٌس بن عبد هللا بمصر
لد ورد ذكره فً مةطوطة ةبلصة السبلؾ فً أةبار صبٌا والمةبلؾ، ومةطوطة المحض، و

 .دمحموكان لدمحم األبتثً عدة بنات وأبناء درجوا، ومنهم: عٌسى بن  الدٌباج الةسروانً.
 

له بنت  وسلٌمانأحمد بن دمحم األبتثً فكان له: دمحم درج أي مات ولم ٌعمب وأحمد  أما       
لٌحٌى بن  وكانه: ٌحٌى وحده وأعمب ٌحٌى من إبنه: عٌسى وحده، وٌحٌى، وأعمب من إبن

وسلٌمان  علًأحمد: إبراهٌم وصالح وأحمد وسلٌمان وعٌسى، وأعمب عٌسى بن ٌحٌى من: 
فً صح أي  والحسٌنوعلً الملمب ثعلباً وٌحٌى الملمب فطٌساً، والحسٌن، ووجد لؤلولٌن أوالداً 

بن دمحم األبتثً  أحمدإلٌه بعد إلامة البٌنة. وعمب أن نسب عمبه ؼٌر واضح فٌصح اإلنتساب 
 للٌل.

 
أمهم عاتكة بنت  وإبراهٌم،عبد هللا بن دمحم األبتثً فؤعمب من ثبلثة: دمحم وسلٌمان  وأما       

ؤما دمحم بن عبد هللا بن دمحم ف. ٌعمبعبد هللا بن موسى الجون، وكان له: أحمد درج أي مات ولم 
وداإود وإدرٌس وصالح وعلً  والحسٌنة: ٌحٌى وٌسمى إبراهٌم األبتثً فؤعمب من سبع

لرٌة وعٌن،  ًصاحب البشرى وه إبراهٌمو : الحسٌنوأحمد. فمن ولد ٌحٌى بن دمحم بن عبد هللا
له ولد. ومن ولد داإود بن دمحم بن عبد هللا:  هللاوإلبراهٌم أوالد وعدد، والحسٌن بن دمحم بن عبد 

. ولٌل انمرض هذا. وإدرٌس بن دمحم بن عبد هللا له ولد داإود بن داإود بن أبً البشر عبد هللا
، ودمحم بن صالح له: علً بن صالح الشاعر له عمب علًومن ولد صالح بن دمحم بن عبد هللا: 

صح أي أن نسب عمبه ؼٌر واضح فٌصح اإلنتساب  فًوعمب علً بن دمحم بن عبد هللا   بن دمحم.
بمٌه له  والهم: أبو الماسم علً بن علً، ولع إلى المؽرب ولتل هنان بعد إلامة البٌنة، ومن إلٌه

المطع أسوة  نسبله ولد بالمؽرب أم ال فهو فً جملة  يبالحجاز. لال إبن طباطبا: ال أدر
فً صح. وأما سلٌمان  الصوٌلحبنظرابه. وعمب أحمد بن دمحم بن عبد هللا وٌدعى الصالح وٌلمب 

إسمه دمحم، فؤولد جماعة كثٌرة وعمبه  نأً وٌكنى أبا الماسم، وٌمال بن عبد هللا بن دمحم األبتث
ؤعمب أبو الماسم فدمحماً، وٌكنى أبا الماسم،  ٌسمى ينه هو الذأفً: سلٌمان بن سلٌمان، وٌمال 
من أحد عشر رجبلً وهم: أبو عبد هللا دمحم وٌوسؾ والحسٌن  هللاسلٌمان دمحم بن سلٌمان بن عبد 

وداإود وحمزة وأٌوب وإدرٌس، وذكر له الشٌخ تاج الدٌن دمحم  والحسن وأحمد وموسى وعلً
جامع بن  . ومن ولده:وعبد هللا وإبراهٌم وعٌسى أٌضاً، ولٌل وسلٌمان ٌحٌىبن معٌة الحسنً: 
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صاحب الشامة سلٌمان بن ٌحٌى بن  عتبة بن الحسن بن عبد هللا بن الحسن بن ٌوسؾ بن
سلٌمان دمحم: علً  بنن بن عبد هللا المذكور. ومن ولد أحمد أبً الماسم سلٌما بنسلٌمان دمحم 

: حسن بن عبد هللا بن دمحمبن ناصر بن علً بن أحمد المذكور، ومن ولد موسى بن سلٌمان 
، بن حسٌن بن داإود المذكور هضامحسن بن موسى المذكور، ومن ولد داإود بن سلٌمان دمحم: 

سؾ، ولعبد هللا بن سلٌمان دمحم: دمحم وإدرٌس ودمحم أما ٌوسؾ بن سلٌمان دمحم فله: علً بن ٌو
وأما إبراهٌم بن عبد  آةر، وللحسن بن سلٌمان دمحم: عبد هللا، ولعبد هللا هذا: الحسٌن وإبراهٌم.

ثبلثة: عبد هللا الشٌخ ودمحم أمهما حمٌدة بنت إدرٌس بن دمحم  منهللا بن دمحم األبتثً فؤعمب 
علً  بنل إسمه إبراهٌم. فمن ولد عبد هللا بن إبراهٌم: عتٌبان الحسٌن أحمد ولٌ وأبًاألثبتً 

بن عبد هللا بن إبراهٌم  علًومنهم: الصوفً بن الحسن بن  ،بن الحسن بن علممة بن عبد هللا
لولده بنو السٌبً كانوا ببؽداد  وٌمالالمذكور، وإبنه: أبو طاهر حمزة الجبلً ٌعرؾ بالسٌب 

ببؽداد أٌضاً. ومن ولد دمحم بن إبراهٌم بن  كانوانو الصنادٌمً والموصل، منهم فةذ ٌمال لهم ب
عبد هللا بن دمحم األبتثً: الحسٌن بن دمحم المذكور، كذا لال شٌخ الشرؾ. ولال إبن طباطبا: ولم 

 وهوللحسٌن ؼٌر بنت. ومن ولد أبً الحسٌن أحمد بن إبراهٌم بن عبد هللا بن دمحم األبتثً  ىأر
لال  المذكور،براهٌم الورق وهو: دمحم بن ٌحٌى بن أبً الحسٌن أحمد سماه البةاري إ يالذ

هللا بن دمحم األبتثً  عبدالبةاري: ونمل شٌخ الشرؾ العبٌدلً أن الورق هو أحمد بن إبراهٌم بن 
 وهللا أعلم.

 
وأما إبراهٌم بن دمحم األبتثً فمد ورد بمةطوطة ةبلصة السبلؾ فً أةبار صبٌا         

من ذرٌته: حازم الكبٌر بن حمزة بن أحمد بن دمحم بن علً بن لاسم بن داإود بن  نأوالمةبلؾ 
إبراهٌم بن دمحم األبتثً، ولحازم الكبٌر: أحمد وٌوسؾ وةالد وعٌسى، فمن ولد أحمد هذا: طاهر 
بن عامر بن موسى بن الحسٌن بن دمحم بن عٌسى بن أبو الماسم بن علً بن دمحم بن أحمد 

ٌوسؾ بن حازم: دمحم وموسى وشٌةان بنو مرعً بن ٌحٌى بن علً بن أبو  المذكور، ومن ولد
الماسم بن باشات بن أحمد بن ٌوسؾ المذكور، فلدمحم بن مرعً: حاتم، ولحاتم: داٌل، ومن ولد 
شٌةان بن مرعً: إسماعٌل بن دمحم بن علً بن عٌسى بن أحمد بن علً بن عٌسى بن أحمد 

زم الكبٌر: دمحم وعلً، فمن ولد دمحم بن ةالد: طاهر بن عامر بن شٌةان المذكور، ولةالد بن حا
بن موسى بن الحسٌن بن دمحم بن عٌسى بن أبو الماسم بن علً بن دمحم المذكور، ومن ولد علً 
بن ةالد: موسى بن أبو الماسم بن موسى بن الماسم بن عٌسى بن حسن بن سلطان بن دمحم بن 

الكبٌر: الحسن ولبٌب إبنً حازم الصؽٌر بن علً بن علً المذكور، ومن ولد عٌسى بن حازم 
عٌسى المذكور، فمن ولد لبٌب هذا: بشٌر بن مهدي بن أبو الماسم بن علً بن سلطان بن لبٌب 
المذكور، أما الحسن بن حازم الصؽٌر فله: عطٌفة ودمحم، ومن ولد دمحم بن الحسن بن حازم 

بن دمحم المذكور، ولممدام هذا: أبً طالب  الصؽٌر: ممدام وعطٌفة ودمحم بنو علً بن الهمام
وحمزة وعبده وأحمد وموسى بنو ممدام بن حواس بن ممدام المذكور، فمن ولد حمزة بن 
ممدام: لاسم بن حسن بن حسٌن بن حمزة المذكور، ولموسى بن ممدام: دمحم، ولدمحم هذا: عز 

بن دمحم بن عبد هللا بن حسن بن الدٌن، ومن ولد أحمد بن ممدام: طاهر وعبد هللا إبنً إبراهٌم 
علً بن دمحم بن حسن بن دمحم بن عز الدٌن بن أحمد المذكور، ولطاهر بن إبراهٌم بن دمحم: دمحم 
وإبراهٌم وأحمد. فلدمحم بن طاهر: عرفات، ولعرفات: دمحم وعبد الرحمن، وإلبراهٌم بن طاهر: 

ووابل وواجد، ولواسم بن  فلعٌسى بن إبراهٌم: واسم وواصؾ عٌسى وفهد وٌاسٌن وأحمد،
عٌسى: ٌوسؾ، ولفهد بن إبراهٌم: مإٌد وةالد، ولٌاسٌن بن إبراهٌم: إبراهٌم، وألحمد بن 
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إبراهٌم: زٌاد وروٌد. وألحمد بن طاهر بن إبراهٌم بن دمحم: طاهر وحسن وبندر ونبٌل، فلطاهر: 
 .وماجد ٌز، ولحسن: أحمد وإٌاد وجواد، ولنبٌل: أحمد وعبد العزٌزنفراس وناٌؾ و

 

 بن عبد هللا المحض بن الحسن المثنى: سلٌمان ذرٌة
بن عبد هللا المحض بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب وٌكنى أبا  سلٌمان أما        

: إبنهبفخ فً أٌام الهادي بن المهدي، فله إبنان: عبد هللا ودمحم. وال عمب له إال من  ولتلدمحم 
هللا  عبدبٌه ودةل المؽرب إلى عمه إدرٌس وأعمب هنان، وكان له: دمحم الذي هرب بعد لتل أ

 بنوأحمد وإدرٌس وعٌسى وإبراهٌم والحسن والحسٌن وحمزة وعلً وسلٌمان بنو دمحم 
أبو  لالسلٌمان، وهم فً نسب المطع أي إنمطعت أةبارهم عنا. لال الشٌخ أبو الحسن العمري: 

ةبراً إلى  الفةذٌن العبٌدلً النسابة: لم أسمع لهذا شٌخ الشرؾ دمحم بن أبً الحس ًالحسٌن ٌعن
بن عبد هللا  سلٌمانهذه الؽاٌة. ثم لال العمري، وروى الناس ؼٌر هذا، وال شن أن بنً 

: كان عبد هللا بن النسابةبالمؽرب وهم ألل من ولد إدرٌس بن عبد هللا المحض. لال الموضح 
: دمحماً وإدرٌس وأم عبد هللا وولدذا لدر جلٌل  دمحم بن سلٌمان ورد الكوفة وروى الحدٌث وكان

: الحسٌن وإبراهٌم، أحدهما بالمدٌنة، هذا هللاوولد الحسن بن دمحم بن سلٌمان بن عبد ، فاطمة
ومن ولد دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن سلٌمان: ٌعموب بن دمحم بن أحمد بن عبد  كله عن الموضح.

مادر بن عامر بن رحوا بن مصباح بن صالح بن سعٌد بن هللا بن عبد الةالك بن علً بن عبد ال
: لال أبو الؽنابم الحسٌن فٌما وجدته من مسوداته العمريلال الشٌخ أبو الحسن  دمحم المذكور.

عن ولد سلٌمان فمال: ولد سلٌمان بن عبد هللا المحض:  مصربةطه: سؤلت إبن ةداع نسابة 
اإود بن سلٌمان ةمسة: الحسٌن والحسن وولد د ومابتٌن،داإود مات سنة ثبلث وستٌن 

مات بالحجاز سنة أربع وعشرٌن وثبلث مابة. لال العمري:  الفاتن،المحترق وعلٌاً ودمحماً وأبا 
ةداع شٌباً من هذا، وٌجب أن ٌكون هذا ولد سلٌمان بن عبد هللا بن  إبنوما وجدت فً كتاب 

ولال الشٌخ أبو الحسن العمري أٌضاً: بن الحسن المثنى ولد توهم الكاتب،  هللاموسى بن عبد 
جعفر  بنالؽنابم دمحم بن أحمد بن دمحم بن دمحم بن علً بن الحسن بن علً بن دمحم  أبوأولفنً 

بن دمحم بن  حمزةالصادق نمٌب عكبرا على رلعة فٌها أبو العشاٌر المإمل بن معالً بن علً بن 
معالً، فسؤلنً  بإبنبً طالب، وٌعرؾ سلٌمان بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علً بن أ

أدري كٌؾ هذا  والعن الرجل ولال: هو من أهل البصرة؟ فملت: ما أعرؾ من هذا نسبه 
أنه علوي  الوزٌرالنسب. فشهد الحاجب أبو الفضل إبن أبً دمحم بن فضاله صاحب إبن ماكوال 

إحدى  سنة صحٌح النسب من البصرة، وأنه إبن عم الشرٌؾ أبً حرب وأطلك ةطه بذلن
ومنهم: إبراهٌم وٌحٌى إبنً  وٌجب أن ٌسؤل عن هذا الرجل وٌكشؾ حاله. ،وثبلثٌن وأربعمابة

إدرٌس بن دمحم بن سلٌمان بن عبد هللا المحض، ومنهم: دمحم وأحمد إبنً إدرٌس بن دمحم بن عبد 
بن علً بن  هللا بن موسى بن إبراهٌم بن ةالد بن إبراهٌم بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن دمحم

عٌسى بن إدرٌس بن دمحم بن  العٌشومنهم: أبو  إدرٌس بن دمحم بن سلٌمان بن عبد هللا المحض،
 بن عٌسى، وإبراهٌم، صاحب جراوة، وإبناه: الحسن سكن لرطبة، بن عبد هللا المحض سلٌمان

ٌى وإلبراهٌم بن عٌسى بن إدرٌس: ٌحٌى وسعٌد ودمحم، ولٌحٌى: حمزة بن علً بن دمحم بن ٌح
المحض:  هللاومن ولد إبراهٌم بن عٌسى بن إدرٌس بن دمحم بن سلٌمان بن عبد  المذكور،

بن  حمادمحسن وحسن وحسٌن وشالً وعبد المحسن وحاسن بنو دمحم بن حماد بن حامد بن 
علً  بنأحمد بن عبد المطلب بن دمحم بن ٌوسؾ بن إسماعٌل بن أحمد بن دمحم بن أحمد 

 إبراهٌمسؾ بن عٌسى بن علً بن مسعود بن أحمد بن سعٌد بن الصالحً بن أحمد بن ٌو
 وكانإدرٌس بن إبراهٌم بن عٌسى بن دمحم بن سلٌمان صاحب آرشمول،  :المذكور. ومنهم
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: ومنهممنمطعاً إلى عبد الرحمن الناصر المروانً صاحب األندلس، وسجنه الشٌعً على ذلن. 
هللا  عبداحب سوق إبراهٌم، وهو لاتل عمه: أحمد بن عٌسى بن إبراهٌم بن دمحم بن سلٌمان ص

بنو  حمزةو الرحمنبن دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بن سلٌمان، ومنهم: أبو العاصً الحكم وعبد 
بها، ومنهم: أبو  وأعمبواعلً بن ٌحٌى بن دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بن سلٌمان، سكنوا لرطبة 

الرحمن بن علً بن ٌحٌى بن دمحم  عبدهللا بن جعفر عبد هللا بن الحسن بن الحكم المذكور، وعبد 
 دمحمالمذكور إنمرض. ومنهم: صالح أبو كنانة والحسن والماسم وهاشم وٌعموب بنو ٌحٌى بن 

المذكور،  دمحمالمذكور، دةلوا األندلس كلهم. وكان سلٌمان بن دمحم بن إبراهٌم، أةو ٌحٌى بن 
بد هللا بن دمحم بن عبد هللا بن بلماسم بن علً بن ومنهم: دمحم بو ع ربٌساً فً تلن الناحٌة أٌضاً،

، بن دمحم بن إبراهٌم دمحم بن سلٌمان بنبن أحمد داإود بن دمحم بن أحمد بن علً بن عبد هللا 
، صاحب بن دمحم بن إبراهٌم دمحم بن سلٌمان بنومنهم: الماسم بن دمحم بن الماسم بن أحمد 

بن دمحم بن إبراهٌم، ومنهم:  سلٌمانبن دمحم بن تلمسان، ومنهم: بطوش بن حنانش بن الحسن 
حمود بن علً بن دمحم بن سلٌمان بن دمحم بن إبراهٌم، ومنهم: أحمد بن عٌسى بن إبراهٌم بن 
دمحم بن سلٌمان بن عبد هللا المحض، وحمود بن علً بن دمحم بن سلٌمان بن عبد هللا المحض، 

 .ن سلٌمان بن عبد هللا المحضوالماسم بن دمحم بن الماسم بن أحمد بن دمحم ب
 

 بن عبد هللا المحض بن الحسن المثنى: إدرٌس ذرٌة
بن عبد هللا المحض بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب وٌكنى أبا  إدرٌس وأما      

فةاً مع الحسٌن بن علً العابد صاحب فخ، فلما لتل الحسٌن إنهزم هو حتى دةل  وشهدعبد هللا 
 إلىن بعد أن ملن، وكان لد هرب إلى فاس وطنجة ومعه مواله راشد ودعاهم فسم هنا المؽرب

 ًالرل جرٌرالدٌن فؤجؤبوه وملكوه فاؼتم الرشٌد لذلن حتى امتنع من النوم، ودعا سلٌمان بن 
 ً فسر به  بالمذهبمتكلم الزٌدٌة وأعطاه سماً، فورد سلٌمان بن جرٌر إلى إدرٌس متوسما

وهرب، فةرج  السممنه ؼرة ووجد ةلوة من مواله راشد فسماه  إدرٌس بن عبد هللا ثم طلب
لسبٌله.  إدرٌسراشد ةلفه فضربه على وجهه ضربة منكرة أدت إلى وفاته وعاد ولد مضى 
لما مات  إدرٌسوأعمب إدرٌس بن عبد هللا المحض من إبنه إدرٌس وحده، وكان إدرٌس بن 

التاج على بطن  المؽاربةبن عبد هللا وضعت أبوه حمبلً وأمه أم ولد بربرٌة، ولما مات إدرٌس 
على الناس  ً: لد ةفالبةاريجارٌته أم إدرٌس فولدته بعد أربعه أشهر. لال الشٌخ أبو نصر 

فً ذلن لبماء الملن له، ولم  احتالحدٌث إدرٌس لبعده عنهم ونسبوه إلى مواله راشد ولالوا أنه 
بن الماسم الجعفري وهو أحد كبار  اإوددٌعمب إدرٌس بن عبد هللا، ولٌس األمر كذلن فان 

لصة إدرٌس بن عبد هللا وسمه ووالدة  حاضراً العلماء وممن له معرفة بالنسب، حكى أنه كان 
رأٌت أشجع منه وال أحسن وجهاً، ولال الرضا  فماإدرٌس بن إدرٌس. لال: وكنت معه بالمؽرب 

ل البٌت وهللا ما ترن فٌنا مثله. هللا من شجعان أه عبدبن موسى الكاظم: إدرٌس بن إدرٌس بن 
سن الرشد ألمه كنزة ولراشد مولى إدرٌس األول. فؤعمب  ٌبلػوكانت الوصاٌة علٌه لبل أن 

المحض من عدة رجال منهم: الماسم وعٌسى وعمر وداإود  هللاإدرٌس بن إدرٌس بن عبد 
ن وأحمد وعلً ودمحم وجعفر وإدرٌس والحسن والحسٌن وسلٌما هللاوٌحٌى وعبد هللا وعبٌد 
المإرةون إسم حمزة، ولكن الدرهم المحفوظ بالمكتبة األهلٌة  علٌهوكثٌر وحمزة وٌطلك 

ً ولكل منهم ممالن بببلد أولد لٌل  حمدون،ببارٌس ذكره بإسم  نه أعمب من ؼٌر هإالء أٌضا
جدته البلدان على إةوانه بؤمر  فمد لسم  التاج صاحبدمحم بن إدرٌس  أما. ملونالمؽرب هم بها 

أؼمات ، وأعطى لعبد هللا شاله وسالً وأزمور وتامسنا ووازلوركنزة المرضٌة، فؤعطى لعٌسى 
تٌجنساس وترؼه وصهناجه ، وأعطى لعمر وتفٌس والسوس األلصى والمصامدة وٌاجرهان
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، وأعطى لحمزة مكناسه وتادال وفازانوأحوازها، وأعطى ألحمد  تفٌبللت، وأعطى لعلً وؼماره
، طنجه وسبته وللعة حجر النسر وتطون ومصموده للماسم، وأعطى ن ووطٌطولٌلى وتلمسا

هواره وتسول تازه وجبال ؼٌابه وواطٌل، وأعطى لٌحٌى البصره وأصٌلى أو وأعطى لداإود 
بٌد دمحم بن إدرٌس صاحب  ًوبموأعطى لكثٌر مالؽة وؼرناطة وجبل الفتح،  أصٌله والعراٌش،

 صاحب التاج فله: دمحم وجعفر. التاج فاس. فؤما سلٌمان بن إدرٌس
 

بن إدرٌس بن إدرٌس، على ما لال صاحب السفرة بفاس وبشتاٌة وصدفٌة  داإود وأعمب       
ممٌمون، ولال الموضح النسابة: هم بالنهر األعظم من المؽرب. فكان لداإود بن  بهاجماعة هم 

بن دمحم بن  عمرمر، ومن ولد : إدرٌس ودمحم والحسن والماسم، فؤما دمحم بن داإود فله: عإدرٌس
بن أبو عنان بن  هللاداإود: الحسن بن منصور بن إبراهٌم بن دمحم بن عامر بن موسى بن عبد 

بن عبد هللا بن عبد  عامردمحم بن بةتً بن ثابت بن منصور بن موسى بن سعٌد بن علً بن 
 المجٌد بن عمر المذكور.  

 
هللا  ولعبداأللصى، وله: عبد هللا بن حمزة،  سوسلحمزة بن إدرٌس بن إدرٌس با وأعمب       

بن علً زٌن  أحمدهذا: علً زٌن العابدٌن، ولعلً زٌن العابدٌن: أحمد ومسعود ودمحم، فؤما 
بن أحمد بن علً بن دمحم  المإمنالعابدٌن فمن ولده: دمحم بن أبو الماسم بن عبد الحلٌم بن عبد 

، وأما مسعود بن علً زٌن المذكور بن أحمد بن موسى بن إبراهٌم بن الحسن بن عبد هللا
بن الناصر بن عبد الحك بن موسى بن  الحكالعابدٌن فمن ولده: عبد هللا بن عبد المادر بن عبد 

دمحم بن علً بن أحمد بن مسعود المذكور،  بنمسعود بن عٌسى بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا 
فر هذا: عبد هللا وطلحة، فؤما عبد هللا بن جعفر ، ولجعجعفرفؤما دمحم بن علً زٌن العابدٌن فله: 

، ولعٌسى: دمحم وعامر وجعفر، فؤما جعفر بن عٌسى فمن عٌسىفله: موسى، ولموسى هذا: 
بن سالم بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن الحسن بن طلحة بن  دمحمولده: سلٌمان بن علً بن 

د، فؤما عبد الملن بن دمحم بن عٌسى بن عٌسى فله: عبد الملن وأحم دمحمجعفر المذكور، وأما 
وعلً وزٌد بنو دمحم بن أبو العطا بن زٌان بن مالن بن عبد الملن المذكور،  عٌسىفمن ولده: 

وأحمد  دمحمهذا:  ولمعطًومعطً،  بن دمحم بن أبو العطا فله: دمحم وأحمد وعبد الرحمن علًفؤما 
وأحمد وعبد الرحمن  ودمحمعطا فله: عبد هللا وعبد هللا وعبد المادر. وأما زٌد بن دمحم بن أبو ال

وأحمد، فؤما ٌوسؾ  ودمحموٌعموب وٌوسؾ، فؤما عبد الرحمن بن زٌد فله: ٌوسؾ وعبد الكرٌم 
وعلً وعبد الرزاق وٌحٌى  المادربن عبد الرحمن فله: دمحم وعبد هللا وأحمد وعبد الحك وعبد 

فله: أحمد وعبد المادر  الرحمنبد وعبد الكرٌم وعبد الجبار، فؤما ٌحٌى بن ٌوسؾ بن ع
، ولٌحٌى هذا: الؽزالً ودمحم ٌحٌىوإبراهٌم وٌوسؾ، فؤما ٌوسؾ بن ٌحٌى بن ٌوسؾ فله: 

ٌوسؾ فله: بو عزة وبو طٌبة، فؤما بو  بنوعبد المادر وبو طٌبة. وأما عبد المادر بن ٌحٌى 
ر. أما أحمد بن دمحم بن وإبراهٌم وعلً عوم األدؼمعزة فله: ٌوسؾ، وأما بو طٌبة فله: علً 

ولده: الناصر بن عبد الرحمن بن دمحم بن علً بن  فمنعٌسى بن موسى بن عبد هللا بن جعفر 
حمزة بن عٌسى بن موسى بن منصور بن أحمد المذكور.  بنعمر بن أبو الماسم بن عبد هللا 
دمحم بن سالم  زٌن العابدٌن فمن ولده: سلٌمان بن علً بن علًأما طلحة بن جعفر بن دمحم بن 

 الرحمن بن الحسن بن طلحة المذكور. عبدبن دمحم بن عبد هللا بن 
 

ودمحم  هللاعمر بن إدرٌس بن إدرٌس بمدٌنة الزٌتون من: إدرٌس وعلً وعبد  وأعمب       
علً بن عبد هللا بن دمحم بن عمر بن إدرٌس، ومنهم:  عمر بن إدرٌس بن وموسى، فمنهم:
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ومنهم: ٌحٌى بن إدرٌس ، بنى جبل الكوكب وهو مدٌنة المؽرب يلذإدرٌس بن عمر ا بنعٌسى 
صالح وعبد المادر وعبد الرإوؾ وسهٌل بنو  ودمحم فاروق: ولده ومن بن إدرٌس، عمربن 

بن دمحم الكامل بن عبد الوهاب بن أحمد بن  التركًسعٌد بن دمحم صالح بن لاسم بن أحمد 
السبلم بن الصادق بن علً بن علً بن علً بن  عبد بنالمرتضى بن موسى المابم بن الحسٌن 

الشاذلً بن عبد هللا بن عبد الجبار بن تمٌم بن هرمز  علًالحسٌن بن علً بن عبد الوهاب بن 
بن ٌحٌى المذكور، ولعبد المادر بن سعٌد: نواؾ وسعٌد  ٌوسؾبن ورد بن أبً األبطال بن 

 .إٌهاب بن عبد المادر: هزاع ولصً وعبد الرإوؾ، وللنمٌب إٌهابونمٌب األشراؾ األدارسة 
، وولد علً بن والماسمولد عبد هللا بن عمر بن إدرٌس بن إدرٌس: علً وإبراهٌم وحمزة و

بن أحمد حمود، وولد  مٌمونعبد هللا بن عمر: الماسم وأحمد حمود، وولد أحمد حمود هذا: 
الملمب بالمؤمون  : الماسممٌمونمٌمون هذا: أحمد حمود بن مٌمون، وولد أحمد حمود بن 

. وأعمب علً ، ودمحممروان عنها بنًوعلً الملمب بالناصر لدٌن هللا، ملن األندلس وللع 
الملمب بالمتؤٌد ولٌا الةبلفة  وإدرٌسالناصر لدٌن هللا ملن االندلس: ٌحٌى الملمب بالمؽٌلً 

بالمستنصر وأحمد والحسن الملمب  بالمعالًبالمؽرب. فؤعمب ٌحٌى المؽٌلى: إدرٌس الملمب 
فؤما إدرٌس بن ٌحٌى فله: دمحم والحسن وعلً، فمن ولد  ولم ٌعمب، دعً لهما بالةبلفة هنان،

علً بن إدرٌس: عبد هللا وأحمد إبنً دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن الماسم بن عٌسى بن سبلم بن 
 بن عبد هللا: إدرٌس بن طاهر بن إدرٌس بن عبد هللا بن علً المذكور، ومن ولد عبد هللا بن دمحم

دمحم بن أحمد بن إبراهٌم بن أحمد بن عبد هللا المذكور. أما الحسن بن إدرٌس بن ٌحٌى بن علً 
بن الماسم فمن ولده: عبد العزٌز والطٌب إبنً عبد الرحٌم بن عمر بن سلٌمان بن الحسن 

طٌب بن عبد المذكور، ولعبد العزٌز بن عبد الرحٌم: دمحم، ولدمحم هذا: إدرٌس وجعفر، أما ال
بن ٌحٌى المؽٌلً فمن  أحمدأما و الرحٌم فمن ولده: أحمد بن أحمد بن دمحم بن الطٌب المذكور.

، وعمر األكبر وعمر األصؽر المذكورولده: عبد هللا بن دمحم بن علً بن مٌمون بن دمحم بن أحمد 
ٌحٌى ودمحم . وولد إدرٌس بن علً بن أحمد حمود: علً وإبنً دمحم بن علً بن أحمد المذكور

وله إبن إسمه: عبد هللا، أما ٌحٌى فمتله إبن عمه، وكان له إبن  أبٌهوحسن، مات علً فً حٌاة 
: إدرٌس، أما دمحم فكان له: علً وإدرٌس. وأعمب الماسم المؤمون بن أحمد حمود بن إسمه

، بالمؽربوكان لد ولً بعد أةٌه: الحسن ودمحماً الملمب بالمهتدى ملن الجزٌرة الةضراء  مٌمون
: ٌحٌى والماسم الماسموولً الجزٌرة بعد دمحم بن الماسم إبنه: الماسم بن دمحم، وكان لدمحم بن 

حمود بن مٌمون بن أحمد  أحمدوإبراهٌم وأحمد وجعفر والحسٌن. وولد الحسن بن الماسم بن 
بن عمر بن إدرٌس بن  علًحمود بن علً بن عبد هللا بن عمر: هاشم وعمٌل. ومن بنً 

المادر بن أحمد بن دمحم بن  عبدرٌس: دمحم بن علً السنوسً بن العربً األطرش بن دمحم بن إد
أحمد بن منداس بن عبد الموي بن  بنٌوسؾ بن عبد هللا بن ةطاب بن علً بن ٌحٌى بن راشد 
بن حسن بن إدرٌس بن عبد  ٌوسؾعبد الرحمن بن ٌوسؾ بن زٌان بن زٌن العابدٌن بن 

ٌعموب بن داإود بن حمزة بن علً  بندمحم بن عبد هللا بن حمزة بن سعٌد الرحمن بن أحمد بن 
الشرٌؾ، فؤما دمحم المهدي  ودمحمإبنان معمبان: دمحم المهدي  بن علً السنوسًالمذكور، ولدمحم 

إنمبلب العمٌد معمر المذافً وال عمب له  بملكهفله إبنان: إدرٌس السنوسً ملن لٌبٌا الذي أطاح 
دمحم رضا: دمحم السنوسً ودمحم الحسن ومصطفى، ولمصطفى: الحسن والشرٌؾ ول ودمحم رضا،

وعلً  أحمدوأما دمحم الشرٌؾ فله:  والمهدي، ولدمحم السنوسً: نعمان، ولدمحم الحسن: المهدي.
 ودمحمالةطابً ودمحم صفً الدٌن ودمحم عابد. أما أحمد بن دمحم الشرٌؾ فله: إبراهٌم ومحًٌ الدٌن 

وفتحً وٌحٌى  وكامل والزبٌر والماسم، فؤما إبراهٌم بن أحمد فله: بشٌر العربً وعبد هللا
ومصطفى وفاروق  وسنوسًوعلً، ولفتحً: هانً ونبٌل. أما محًٌ الدٌن بن أحمد فله: أحمد 
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بن أحمد فله: مالن ونعمان  العربًوطاهر ودمحم لم ٌعمب، وألحمد بن محًٌ الدٌن: دمحم. أما دمحم 
. أما عبد هللا بن أحمد فله: حسٌن بكرافع وأسامة وعمر وعدنان وأبو وشافعً وحنبلً ون

أحمد فله: منداس وراشد وحسن ودمحم  بنوزٌن العابدٌن وعبد المطلب وهشام. أما الزبٌر 
ودمحم ورمزي. أما علً الةطابً بن دمحم الشرٌؾ  وأحمدوعاطؾ. أما الماسم بن أحمد فله: فإاد 

هذا: السنوسً، وللحسن بن علً الةطابً: علً  الدٌنمس فله: الحسن وشمس الدٌن، ولش
: دمحم وطارق. أما دمحم صفً الدٌن بن دمحم الشرٌؾ وألحمدوشرٌؾ وزهٌر، ولعلً هذا: أحمد، 

رضا وفةري ومنصور ودمحم سنوسً ودمحم أمٌن. أما دمحم عابد  ودمحمفله: عادل وصبري وعلً 
نوسً وعبد هللا وأحمد وإدرٌس وعبد المطلب ودمحم : جمال الدٌن ودمحم السفلهبن دمحم الشرٌؾ 

 .وصدٌكالمةتار 
 

: إسمهٌحٌى بن إدرٌس بن إدرٌس وكان له بلد صدفٌة بالمؽرب، فله إبن واحد  وأما      
هللا  وعبدٌحٌى، ولٌحٌى بن ٌحٌى ثبلثة من البنٌن: دمحم والماسم عمبه بالسوس األعلى 

وربما نسب  إدرٌس، التاهرتً بن ٌحٌى بن ٌحٌى بن التاهرتً، ومن ولده: علً بن عبد هللا
ٌلوح من  يبعٌداً والذ ذلنالتاهرتً إلى دمحم بن إدرٌس بن إدرٌس، لال الشٌخ العمري: ولٌس 

أن ٌكون ما كتب فً السفرة  وٌجبكبلمه أنه صحٌح النسب إعتماداً على أنه كتب فً السفرة 
بمصر ومنهم بةراسان، وهذا علً  منهمأوالد صحٌحاً حتى تجٌا حجة تبطله، ولعلً التاهرتً 

محمود بن سبكتكٌن معه على  السلطانورد رسوالً عن صاحب مصر إلى  يالتاهرتً هو الذ
مسلم العبٌدلً فةلى بٌنه وبٌنه فمتله،  بنتصانٌؾ الباطنٌة، ونفاه عن النسب الحسن إبن طاهر 

حب الٌمٌنً فً كتابه وجزم على أنه حكى لصته صا ولدثم أنه طلب تركته فلم ٌعط منها شٌباً. 
بن طاهر له، ولد لٌل أن الظاهر أنه علوي وهللا  الحسندعً فاسد النسب لما كان من نفً 

فمن ولده: علً بن عبد هللا بن المهلب بن دمحم المذكور، وأما  ٌحٌىأعلم. فؤما دمحم بن ٌحٌى بن 
بن إبراهٌم  حمودالماسم فمن ولده:  ٌحٌى فله: ٌحٌى ودمحم، فؤما ٌحٌى بن بنالماسم بن ٌحٌى 

ٌحٌى المذكور، وأما دمحم بن الماسم فمن ولده: إدرٌس بن حسن بن علً بن عٌسى  بنبن دمحم 
 هللا بن دمحم المذكور.  عبدبن 
 

: أحمد ةمسةعٌسى بن إدرٌس بن إدرٌس ببلد ملكانه، وله من األوالد المعمبٌن  وأعمب      
 الماسمولٌل هارون هو إبن دمحم بن عٌسى ال أةوه، فمنهم: ودمحم وعلً وموسى وهارون، 

وعمر  بكركنون بن عبد هللا بن ٌحٌى بن أحمد بن عٌسى بن إدرٌس بن إدرٌس، ومنهم: أبو 
، وسلٌمان بن عبد هللا بن أحمد إبنً دمحم بن عبد هللا بن أحمد بن عٌسى بن إدرٌس بن إدرٌس

بن  عٌسى. فؤما موسى بن ن إدرٌس بن إدرٌسبن جعفر بن عبد هللا بن أحمد بن عٌسى ب
الرحمن  عبدإدرٌس فله: سوال وإبراهٌم، فؤما سوال فمن ولده: مستؽانم بن دمحم بن علً بن 

فمن ولده:  عٌسىبن ةالد بن منهل بن إسحك بن سوال المذكور، وأما إبراهٌم بن موسى بن 
المذكور،  إبراهٌمسى بن صفوان بن مٌمون بن موسى بن سلٌمان بن ٌحٌى بن موسى بن عٌ

فمن  عمرانوأما  ولٌعموب: دمحم. ولصفوان هذا: عبد هللا وعمران، فؤما عبد هللا فله: ٌعموب،
إدرٌس  بنولده: زٌد بن مهدي بن علً بن موسى بن عمران المذكور. أما دمحم بن عٌسى 

بن  علً صاحب التاج فله: هارون وموسى وأحمد، فؤما موسى بن دمحم بن عٌسى فمن ولده:
، المذكورمهدي بن سفٌان بن بار بن موسى بن عٌسى بن دمحم بن موسى بن سلٌمان بن موسى 

ٌوسؾ بن  بنوأما أحمد بن دمحم بن عٌسى فمن ولده: أحمد بن مٌمون بن دمحم بن عبد هللا 
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أحمد  بنموسى بن عٌسى بن عمر بن ٌحٌى بن عبد هللا بن إبراهٌم بن على بن الحسن 
 المذكور.  

   
هللا بن إدرٌس بن إدرٌس أحد النسان مات بفاس. وعمبه بالسوس األلصى  وعبد      

ودمحم  والحسن، وله عدة أبناء منهم: إدرٌس والمطلب األمٌر والماسم وجعفر وعبد هللا وأعمالها
: إدرٌس، وأما أٌضاً وأحمد وٌحٌى وإبراهٌم، أما إدرٌس بن عبد هللا بن إدرٌس فله إبن إسمه 

والماسم وأحمد، فؤما  جرزلةن عبد هللا بن إدرٌس فله أوالد منهم: جعفر الملن لمدٌنة دمحم ب
وعبد الجبار، فؤما عبد العزٌز بن  المادرأحمد بن دمحم بن عبد هللا فله: عبد العزٌز ومحرز وعبد 

بن عبد الحك بن عبد الرزاق بن عبد  الماسمأحمد فمن ولده: عبد الرحمن بن علً بن أبو 
: عمر بن دلول بن جوهر بن معطً بن علً بن ولدهز المذكور، وأما محرز بن أحمد فمن العزٌ

بن أحمد فمن ولده: عبد هللا بن عمر بن سلٌمان بن  المادرٌعلى بن محرز المذكور. أما عبد 
عبد العزٌز بن عبد المادر المذكور، ولعبد هللا بن عمر هذا: سعد  بنعمران بن أحمد بن عبد هللا 

هللا، ومن ولد سعد بن عبد هللا: عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا بن دمحم بن  عبد، وألحمد: وأحمد
عبد  بنحمد أ بن دمحمبن عبد الكرٌم بن إبراهٌم بن سعد المذكور. أما عبد الجبار بن  الماسمأبو 

بن عبد  بن إبراهٌم دمحم ومسعود وأحمد وإدرٌس بنو دمحم بن عبد هللا بن سلٌمان هللا فمن ولده:
عبد الجبار المذكور. أما  بنالكرٌم بن عٌسى بن موسى بن عبد السبلم بن دمحم  عبدالحلٌم بن 

 أحمدبن عبد هللا بن إدرٌس صاحب التاج فمن ولده: جعفر بن عبد الجبار بن دمحم بن  أحمد
بن لابد بن  من ولده: دمحم بن علًف الجبارؤما دمحم بن جعفر بن عبد فالمذكور، ولجعفر هذا: دمحم، 

عبد الكرٌم بن عٌسى بن موسى بن عبد السبلم  بنٌعلى بن سبلمة بن إبراهٌم بن عبد الحلٌم 
بن إدرٌس صاحب التاج فمن ولده: عبد هللا بن ٌوسؾ  هللابن دمحم المذكور. أما ٌحٌى بن عبد 

ل، فؤما المذكور، ولعبد هللا بن ٌوسؾ هذا: دمحم وإسماعٌ ٌحٌىبن عٌسى بن موسى بن عمر بن 
، ولمٌمون: أحمد. وأما إسماعٌل بن عبد هللا بن ٌوسؾ فمن ولده: ومٌموندمحم فله: أحمد 

بن عمر بن مسعود بن عثمان بن إسماعٌل المذكور. وأما إبراهٌم بن عبد هللا  أحمدإبراهٌم بن 
 صاحب التاج فمن ولده: علً بن وارث بن هاشم بن دمحم بن أحمد بن مبارن بن دمحم إدرٌسبن 
 بنأبو الماسم بن ةلٌفة بن عٌسى بن عبد الرحمن بن دمحم بن موسى بن مسعود بن سعٌد  بن

 دمحم بن جعفر بن أٌوب بن عبد هللا بن الموفك بن عباس بن إبراهٌم المذكور.
 

وإبراهٌم  الٌاكمانًالماسم بن إدرٌس بن إدرٌس، فله من األبناء المعمبٌن أربعة: دمحم  وأما       
أحمد  الملن فمن ولده: ٌحٌىلمؽرب وٌحٌى الملن بالمؽرب وأحمد األصؽر الكرتً، فؤما الملن با

، فؤما ٌحٌى بن إبراهٌم بن ٌحٌى ودمحم إبنً إبراهٌم بن ٌحٌى بن دمحم بن ٌحٌى الملنو بن ٌحٌى،
ٌحٌى بن دمحم بن ٌحٌى بن الماسم فمن ولده: عبد هللا وعبد الواحد ودمحم بنو دمحم بن علً بن 

ود بن ٌحٌى المذكور، فؤما عبد هللا بن دمحم فمن ولده: عمران بن عبد الواحد بن أحمد بن حم
علً بن ٌحٌى بن عبد هللا المذكور، وأما دمحم بن دمحم فمن ولده: دمحم أبو طالب بن سلٌمان بن 

ولد دمحم دمحم بن الماسم بن العباس بن دمحم المذكور، أما عبد الواحد بن دمحم فله: علً ودمحم، فمن 
بن عبد الواحد: دمحم بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن دمحم المذكور، أما علً بن عبد الواحد 
فله: دمحم، ولدمحم: عبد الواحد، ولعبد الواحد هذا: أبو طالب وإدرٌس، وألبً طالب: عبد الرحمن، 

هذا: أبو طالب، وإلدرٌس: الفرج، وللفرج: علً وإدرٌس، فئلدرٌس: أبو الفرج، وألبً الفرج 
 دمحمأما و. ولعلً بن الفرج: طاهر وعبد الرحمن، فلطاهر: عبد المادر، ولعبد الرحمن: أبو طالب

ً وله من األبناء المعمبٌن أربعة: أحمد  بن الماسم بن إدرٌس فهو الٌاكمانً نون كأكثرهم عمبا
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، كثٌرة بالمؽرب وإبراهٌم الوهونً إنتمل إلى مصر والماسم كنون له أعماب الحجاموالحسن 
ولٌل كان لدمحم بن الماسم: ٌحٌى بن دمحم. فؤما الماسم كنون فله: دمحم وأحمد كنون، وألحمد كنون 
هذا: مٌمون وعٌسى، ولدمحم بن الماسم كنون: دمحم وإبراهٌم وأحمد وإسماعٌل والماسم وعٌسى، 

ماسم بن دمحم بن الحسن الحسن الحجام فمن ولده: ال أماو ولعٌسى: الماسم، وللماسم هذا: علً.
دمحم الٌاكمانً  بنبن دمحم بن الحسن الحجام، أما إبراهٌم الوهونً وعٌسى بن الحسن  الحجام،

وٌحٌى، ومن ولد  حسن، فؤما الماسم بن إبراهٌم الوهونً فله: وٌحٌى فله: الماسم ودمحم وعٌسى
المذكور، أما ٌحٌى  حسنحسن بن الماسم بن إبراهٌم الوهونً: إدرٌس بن علً بن كنون بن 

، أما دمحم بن إبراهٌم الوهونً بمصربن الماسم بن إبراهٌم الوهونً فله: الحسن وهو الشاعر 
وأما عٌسى بن إبراهٌم الوهونً فله: أحمد ودمحم  نون بن دمحم المذكور،لفمن ولده: الحسن بن 

: فلهنون كسى بن أحمد نون بن دمحم الٌاكمانً فله: عٌسى والماسم، فؤما عٌك أحمدأما  والماسم.
، فؤما أحمد فله: أبو طالب الناسن بن أحمد بن عٌسى، والحسٌن وإبراهٌم أحمد ودمحم والماسم

، نون فله: علًكعمل السفرة، أما الماسم بن عٌسى بن أحمد  يأهل الفضل وهو الذ منوكان 
الحسن وٌحٌى أما دمحم بن عٌسى بن أحمد كنون فله: الحكم وعبد الرحمن وعبد هللا وعلً و

نون فله: حسن ودمحم ومٌمون، فؤما حسن بن الماسم كبن أحمد  الماسم. أما وإبراهٌم وأبو طالب
نون ك: إدرٌس بن علً بن حسن المذكور، أما دمحم بن الماسم بن أحمد ولدهنون فمن كبن أحمد 

أما مٌمون بن  ودمحم إبنً إبراهٌم بن ٌحٌى بن دمحم بن ٌحٌى بن دمحم المذكور، ٌحٌىفمن ولده: 
ولد  ومننون فله: الماسم والحسٌن وعٌسى وإسماعٌل وإبراهٌم ودمحم وأحمد، كبن أحمد  الماسم

 الحسٌن بن مٌمون المذكور: علً بن الماسم بن عٌسى بن الحسٌن المذكور. 

 
الموي ودمحم وموسى والحسن وعلً  وعبدأحمد بن إدرٌس صاحب التاج فله: كنون  أما      

عمران بن عبد الرحمن بن سلٌمان بن  بن، فؤما كنون بن أحمد فمن ولده: كنون وعبد هللا
المذكور، وأما عبد الموي بن أحمد فمن  كنونالحسن بن عمران بن دمحم بن دمحم بن أحمد بن 

محًٌ الدٌن والحسن وعلً أبو طالب بنو مصطفى بن دمحم بن المةتار بن عبد المادر بن  ولده:
بن عبد الموي بن  أحمدعبد الموي بن علً بن  د المادر بن أحمد بن دمحم بنأحمد المةتار بن عب

بن ٌعموب  طاإوسبشار بن أحمد بن دمحم بن مسعود بن  ٌسار بن ةالد بن ٌوسؾ بن أحمد بن
ز، ولعبد ٌ، فلعلً أبو طالب: أحمد، وللحسن بن مصطفى: عبد العزبن عبد الموي المذكور

ن مصطفى: المجاهد عبد المادر الجزابري وسٌد وأحمد وحسٌن العزٌز: ةالد، ولمحًٌ الدٌن ب
ومصطفى ودمحم، فؤلحمد: بدر الدٌن، ولسٌد: عبد البالً، ولعبد البالً: عبد المجٌد، وللمجاهد 
عبد المادر الجزابري: دمحم باشا ومحًٌ الدٌن وأحمد وعلً باشا وعبد الملن، فلعبد الملن: 

. أما دمحم بن أحمد بن إدرٌس لدمحم باشا: األمٌر سعٌدحسن، ولمحًٌ الدٌن: عبد الموي، و
الجبار وعبد العزٌز وعبد الواحد، أما عبد الجبار فمن ولده: زكرى بن  عبدصاحب التاج فله: 

بن الناصر بن عٌسى بن موسى بن منصور بن علً بن عبد هللا بن أبو جمعة  هللاعلً بن عبد 
لجبار المذكور، أما عبد العزٌز بن دمحم بن أحمد فمن دمحم بن عبد المادر بن عبد ا بنبن ٌحٌى 

: عٌسى بن علً بن حمدون بن مٌمون بن علً بن ناصر بن عبد الحك بن عبد الرزاق بن ولده
بن  دمحمالصادق بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد العزٌز المذكور، أما عبد الواحد بن  عبد

الواحد المذكور. أما  عبدهللا بن ؼانم بن عبد هللا بن  أحمد فمن ولده: أبو الماسم بن دمحم بن عبد
بن دمحم بن عبد الرحمن  عمرانموسى بن أحمد بن إدرٌس صاحب التاج فمن ولده: عامر بن 
الناصر بن طلحة بن موسى  بنبن عبد الرحٌم بن الحسن بن الحسٌن بن عمران بن جعفر 

من ولده: بو علً بن دمحم بن منصور صاحب التاج ف إدرٌسالمذكور. أما الحسن بن أحمد بن 
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ٌعموب بن عبلل بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد  بنبن أبو علً بن كثٌر بن الناصر 
المذكور. أما علً بن أحمد بن إدرٌس صاحب التاج فمن  الحسنالرحمن بن حمزة بن رحو بن 

مالن بن علً المذكور. بن سعٌد بن عٌاد بن دمحم بن أحمد بن  عمرولده: إبراهٌم بن ناصر بن 
بن إدرٌس صاحب التاج فله: عبد الرحمن والماسم، فؤما عبد الرحمن بن  أحمدأما عبد هللا بن 

بن دمحم  أو جنون بن عمران بن الحسن بن عمران بن كنون أو جنون ولده: كنون فمنعبد هللا 
وأما الماسم بن  الةالك بن عبد العظٌم بن عبد الرحمن المذكور. عبدبن مسعود بن ٌوسؾ بن 

: مسعود بن موسى بن عزوز بن عبد العزٌز بن جابر بن عمران بن سالم بن ولدهعبد هللا فمن 
، وعطا المذكور، ولمسعود هذا: الناو ودمحم ومهدي، ولدمحم بن مسعود: ونوغ الماسمعٌاد بن 

 : دمحم، ولدمحم: سلٌمان.ولعطا
 

بن عبد الملن بن جعفر بن إدرٌس  إبراهٌمه: جعفر بن إدرٌس صاحب التاج فمن ولد وأما      
 صاحب التاج.  

 
وأحمد والحسن والحسٌن وإدرٌس وإبراهٌم  الماسمدمحم بن إدرٌس صاحب التاج فله:  وأما      

، فؤما أحمد بن دمحم بن إدرٌس فله: أٌوب والمهديوعلً وعبد هللا ودمحم وجعفر وٌحٌى 
وإسحك وعبد الموي وعٌسى وعبد هللا، فؤما  ًوعلوسلٌمان وٌوسؾ والحسن وعبد العزٌز 

: عبد الجلٌل بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا بن مسعود ولدهأٌوب بن أحمد بن دمحم بن إدرٌس فمن 
بن عبد العزٌز بن أحمد بن عبد الكرٌم بن عبد الرحمن بن عبد  هللابن عٌسى بن أحمد بن عبد 

د بن دمحم بن إدرٌس فمن ولده: عبد العبلء وأٌوب ، فؤما سلٌمان بن أحمالمذكورالسبلم بن أٌوب 
 إبنًبن دمحم بن عمر بن سلٌمان المذكور، فؤما عبد العبلء فمن ولده: دمحم وٌوسؾ  أحمدإبنً 

ولده:  فمنعبد الرحمن بن ٌعلى بن عبد العبلء المذكور. فؤما ٌوسؾ بن عبد الرحمن بن ٌعلى 
بن عبد  دمحمدمحم بن ٌوسؾ المذكور، وأما  مسعود بن دمحم بن أحمد بن مٌمون بن علً بن

فله: دمحم،  الرحمنالرحمن بن ٌعلى فله: أحمد وعبد هللا وعزوز، فؤما أحمد بن دمحم بن عبد 
عبد الرحمن فله: أحمد ودمحم، فؤما  بنولدمحم هذا: عبد هللا، ولعبد هللا: دمحم، وأما عبد هللا بن دمحم 

، وأما دمحم بن عبد هللا فله: أحمد المذكور بن أحمد أحمد فمن ولده: عمر بن صالح بن دمحم
عٌسى فمن ولده: دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بن  وأماوعٌسى وأبو بكر، فؤما أبو بكر فله: علً، 

بن موسى بن عٌسى المذكور، وأما أحمد بن دمحم بن عبد  علًالعباس بن أبو الماسم بن دمحم بن 
، فؤما إبراهٌم فمن ولده: الصامت بن عٌسى بن عبد رومنصوهللا فله: إبراهٌم وعبد الحك 

بن إبراهٌم المذكور، وأما عبد الحك فمن ولده: ٌزٌد بن هٌبة  العبلءالرحمن بن عبلل بن عبد 
بن عبد الرحمن بن  نهللا بن ٌوسؾ بن علً بن عبلل بن عبد هللا بن الحس عبدبن إبراهٌم بن 

فمن  بن أحمد بن دمحم د الحك المذكور، وأما منصورالةالك بن عبد الصادق بن عب عبدسعٌد بن 
عبد المجٌد بن علً بن دمحم بن عبد هللا بن عبد الحك بن عبد الرحمن بن  بنولده: عامر بن دمحم 

بن منصور المذكور. أما عزوز بن دمحم بن عبد الرحمن بن ٌعلى فله: دمحم  حمادسعٌد بن 
الد بنو ةالد بن عنان بن دمحم بن عنان المذكور، عنان فمن ولده: عنان ودمحم وة فؤماوعنان، 

أٌوب بن  أمادمحم بن عزوز فمن ولده: دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن أحمد بن دمحم المذكور.  أما
ولده: دمحم بن  فمنأحمد بن دمحم بن عمر بن سلٌمان بن أحمد بن دمحم بن إدرٌس صاحب التاج 

الجلٌل بن أحمد بن دمحم بن  عبدنانة بن دمحم بن علً بن أبو الماسم بن عمبة بن أبو الماسم بن ك
العزٌز بن دمحم بن عبد الكرٌم بن عبد  عبدعبد هللا بن مسعود بن عٌسى بن أحمد بن عبد هللا بن 

ٌوسؾ بن أحمد بن دمحم بن إدرٌس صاحب التاج  أماالرحمن بن عبد السبلم بن أٌوب المذكور. 
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بن عبد هللا بن عبد الحك بن عبد الةالك بن  الرحمنفمن ولده: مناصر بن عٌسى بن عبد 
بن عبد الصادق بن سعٌد بن ٌوسؾ المذكور. أما  الرحمنعٌسى بن موسى بن أحمد بن عبد 

صاحب التاج فمن ولده: عمر وأحمد وعلً الكبٌر وعبد هللا  إدرٌسالحسن بن أحمد بن دمحم بن 
ن عبد هللا بن ٌونس بن موسى بن ٌحٌى دمحم بن عتٌك بن موسى ب بنووبلماسم وعلً الصؽٌر 

ٌحٌى بن عمر بن إبراهٌم بن علً بن الحسن المذكور. أما عبد العزٌز  بنبن عمران بن عٌسى 
بن إدرٌس صاحب التاج فمن ولده: سعٌد بن دمحم بن داإود بن عٌاد بن أحمد  دمحمبن أحمد بن 

بن دمحم بن إدرٌس صاحب التاج  بن ةالد بن عبد العزٌز المذكور. أما علً بن أحمد عزوزبن 
عبد الوهاب بن دمحم بن منصور بن علً بن أحمد  دمحم وأحمد وبلماسم ومنصور بنو ولده: فمن

بن عبد الحك بن العباس بن علً بن دمحم بن موسى بن عٌسى بن  دمحمبن عبد هللا بن أحمد بن 
ه: عبد الرحمن وعلً، بن أحمد بن دمحم بن إدرٌس صاحب التاج فل إسحكعلً المذكور. أما 
ولده: مٌمون بن علً بن عبد هللا بن علً بن أحمد بن ٌحٌى بن أحمد بن  فمنفؤما عبد الرحمن 

بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن داإود بن عمر بن دمحم بن عبد الرحمن المذكور.  علًمٌمون بن 
عبد  بنؤما عبد هللا علً بن إسحك فله: عبد الرحمن، ولعبد الرحمن: عبد هللا وحمزة، ف وأما

عبد هللا  بنالرحمن فمن ولده: أحمد بن دمحم بن كثٌر بن ناصر بن منصور بن ٌعموب بن عبلل 
ٌحٌى بن  بنالمذكور، وأما حمزة بن عبد الرحمن فمن ولده: عبد الواحد بن عمر بن علً 
بد الموي ع أماعٌسى بن عبد الملن بن شعٌب بن علً بن إبراهٌم بن حسن بن حمزة المذكور. 

بن عبد الموي  أحمدبن أحمد بن دمحم بن إدرٌس صاحب التاج فمن ولده: عبد الموي بن علً بن 
بن  ٌعموبدمحم بن مسعود بن طاإوس بن  أحمد بن بن ةالد بن ٌوسؾ بن أحمد بن بشار بن

وسبلمة،  موسىعبد الموي المذكور. أما عٌسى بن أحمد بن دمحم بن إدرٌس صاحب التاج فله: 
بن دمحم بن منصور بن علً بن أحمد بن عبد هللا  الوهابا موسى بن عٌسى فمن ولده: عبد فؤم

العباس بن علً بن دمحم بن موسى المذكور، وأما سبلمة بن  بنبن أحمد بن دمحم بن عبد الحك 
بن ٌةلؾ بن تمٌم بن عبد الجبار بن حندي بن إسماعٌل بن  ٌعلىعٌسى فمن ولده: أحمد بن 

بن سبلمة المذكور. أما عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن إدرٌس صاحب  دمحمجعفر بن عبد هللا بن 
 بنوٌحٌى، فؤما دمحم فمن ولده: أحمد بن دمحم بن عمر بن دمحم بن عبد هللا بن علً  دمحمالتاج فله: 

بن مسعود  دمحمأحمد بن دمحم المذكور، وأما ٌحٌى بن عبد هللا فمن ولده: إبراهٌم بن مسعود بن 
بن ٌوسؾ بن  الوهابن إبراهٌم بن عبد الكرٌم بن عٌسى بن عثمان بن إسماعٌل بن عبد ب

بن دمحم بن إدرٌس  علًالعباس بن علً بن عمران بن ةالد بن موسى بن ٌحٌى المذكور. أما 
فمن ولده: سحنون بن  علًصاحب التاج فله: مالن وإبراهٌم ومزوار وجبارة، فؤما مالن بن 

دمحم بن أحمد بن مالن  بنن سالم بن مناصر بن عامر بن سعٌد بن ٌحٌى ناصر بن إبراهٌم ب
الرحمن، ولعبد هللا: عٌسى،  عبدلعلً: فالمذكور، وأما إبراهٌم بن علً فله: علً وعبد هللا، 

بن علً فمن ولده: علً وأحمد  مزوارفؤما جبارة بن علً فله: مٌمون، ولمٌمون: دمحم. وأما 
عٌسى بن سلٌمان المسمى سبلم بن  بنأبو بكر بن علً بن دمحم  ومشٌش وٌونس والملهً بنو

وموسى وٌونس وملٌح أو ٌملح، فؤما  السبلممزوار المذكور، فؤما مشٌش بن أبو بكر فله: عبد 
فؤما عبد الصمد فمن ولده: إدرٌس  ودمحم، وعلًعبد السبلم بن مشٌش فله: عبد الصمد وأحمد 

ن عٌسى بن ٌوسؾ بن إبراهٌم بن إدرٌس بن دمحم بن عبد بن دمحم بن أحمد بن علً بن دمحم ب
 بنبن عبد هللا بن دمحم بن أحمد  ناٌل أما علً بن عبد السبلم فمن ولده: دمحمو الصمد المذكور،

السبلم  عبدمسعود بن عٌسى بن عبد هللا بن عبد الكرٌم بن دمحم بن علً المذكور، وأما دمحم بن 
ولده: عبد الحكم  فمنأحمد، فؤما علً بن دمحم بن عبد السبلم بن مشٌش فله: علً وعمر ودمحم و

بن عبد الرحمن بن أبو  هللابن أحمد بن عبد هللا بن دمحم بن العربً بن عمر بن ٌحٌى بن عبد 
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الكرٌم بن دمحم بن علً المذكور،  عبدعنان بن الفضٌل بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد هللا بن 
بن دمحم بن عبد الرحمن بن ٌوسؾ بن  الرحمنبلم فمن ولده: عبد أما عمر بن دمحم بن عبد الس

عبد الواحد بن عبد الكرٌم بن عمر المذكور،  بنعبد الرحمن بن ةلٌفة بن أحمد بن عبد هللا 
: دمحم وعبد الكرٌم، فؤما دمحم بن دمحم بن دمحم فمن ولده: أبو فلهوأما دمحم بن دمحم بن عبد السبلم 

بن دمحم بن عبد هللا بن أحمد بن عبد الواحد بن دمحم المذكور، وأما عبد  مالكرٌالماسم بن عبد 
أحمد بن  بنبن دمحم بن دمحم فمن ولده: دمحم الزهار بن أحمد بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا  الكرٌم

، وأما أحمد بن المذكورمسعود بن عٌسى بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد هللا بن عبد الكرٌم 
منصور بن حسٌن بن  بند السبلم بن مشٌش فمن ولده: نصر ومنصور إبنً علً دمحم بن عب

بن منصور فله:  علًدمحم بن ٌوسؾ بن حسن بن علً بن أحمد المذكور، فؤما منصور بن 
بن  ولٌحٌى ولمنصور: عامر وعمارة وعبد الجواد وجامع، جوٌلً وٌحٌى، ولجوٌلً: منصور،

فؤما عمر ةطاب فله: حسٌن، ولحسٌن: ةطاب ، وعلً: حسٌن وراشد وعمر ةطاب منصور
فؤما ةطاب فله: سالم وحسن وعبد النبً وسلطان، فمن ولد سالم بن ةطاب: عبد  ومنصور،

الرحٌم ومحمود وأحمد بنو عمر بن عزاز بن عمر بن سالم المذكور، ولعبد الرحٌم: السٌد وعبد 
لمحمود بن عمر بن عزاز: عطٌتو هللا، وللسٌد هذا: عبد السبلم وعبد الفتاح وعبد الستار، و

وعمر، ولعمر هذا: دمحم وأحمد، وألحمد: كامل. أما عبد النبً بن ةطاب فمن ولده: حسن وأحمد 
وحسٌن وجود هللا ومؽربً بنو علً بن سلمان بن عبد النبً المذكور، وألحمد بن علً: محمود 

بد الحارس، ولصالح: وحامد، فلمحمود: عبد الةالك وصالح وعبد الجواد وعبد الحافظ وع
أحمد، ولحامد بن أحمد بن علً بن سلمان: ربٌع وعلً ودمحم، ولربٌع: دمحم وأحمد وأبو العبلء 
والسٌد وفارس. أما جود هللا بن علً بن سلمان فله: عبد العال، ولعبد العال: دمحم، ولدمحم: 

ه: عبد هللا، ولعبد هللا: إبراهٌم وعبد العال، وإلبراهٌم: دمحم. أما مؽربً بن علً بن سلمان فل
إبراهٌم وأحمد ودمحم. أما حسٌن بن علً بن سلمان فله: أحمد والسٌد وعناٌة هللا ومحمود، 
وألحمد بن حسٌن: دمحم وعبد الرزاق، ولعبد الرزاق: عثمان، ولعثمان: عوض وأحمد ودمحم 

الباري والسٌد  وحسٌن وعبد المنعم، ولدمحم بن أحمد بن حسٌن: سعد هللا وحسٌن وأحمد وعبد
وعبد الماجد، ولحسٌن بن دمحم: دمحم ومجدي وسمٌر، وللسٌد بن دمحم: أبو العبل ودمحم وأحمد. أما 
محمود بن حسٌن بن علً بن سلمان فله: صادق ودمحم، ولدمحم هذا: عثمان وأحمد، وألحمد: دمحم 

بن عمر بن حسٌن  منصورأما  ومحمود وحسن، ولصادق بن محمود: عبد العظٌم وجمال.
، ولحسٌن بن منصور: سعٌد وسعد وعمر ومنصور وأبو النصر، : حسٌنةطاب بن ٌحٌى فله

فؤما عمر بن حسٌن بن منصور فله: عبد هللا، ولعبد هللا هذا: إسماعٌل ودمحم، فمن ولد إسماعٌل 
لً: بن عبد هللا: دمحم علً ودمحم وباشا وأحمد بنو السٌد بن أحمد بن إسماعٌل المذكور، فلدمحم ع

أما دمحم بن عبد هللا بن عمر بن  .دمحم وأحمد وحسن، ولباشا: السٌد، وألحمد: كامل وحسن ودمحم
حسٌن بن منصور فله: عثمان وعبد العال وأحمد، فلعثمان: بدوي ودمحم وأحمد، وألحمد هذا: 

وي دمحم وإبراهٌم وعمر والسٌد ومحمود، وللسٌد: ةالد وفتحً، ولدمحم بن عثمان: عثمان، ولبد
بن عثمان: دمحم السٌد ودمحم عثمان. أما عبد العال بن دمحم بن عبد هللا فله: بدوي، ولبدوي هذا: 
عبد العال والسٌد وعثمان. أما أحمد بن دمحم بن عبد هللا فله: الطٌب، وللطٌب: أحمد وعبده ودمحم 

د وعبد هللا، وعثمان وفتح هللا، ولعبده: عبد الرحمن، ولدمحم بن الطٌب: رمضان وحسن ومحمو
ولعثمان بن الطٌب: دمحم ومحمود، ولفتح هللا بن الطٌب: إبراهٌم ودمحم وأحمد وشعبان. أما 
منصور بن حسٌن بن منصور بن حسٌن بن عمر ةطاب فله: دمحم وحسٌن، ولدمحم هذا: عبد هللا 

هذا: حامد وأحمد، ولعبد هللا: حامد وإبراهٌم، وإلبراهٌم: أحمد، ولحامد: إبراهٌم، وإلبراهٌم 
وأحمد وركابً، وألحمد بن إبراهٌم: محمود حمدي وٌحٌى وزكرٌا. أما أحمد بن دمحم بن منصور 
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فله: حامد والطاهر ومحمود، ولمحمود هذا: دمحم وأحمد، ولدمحم بن محمود: حامد وأحمد 
ومحمود ومنصور وحسٌن وحسن وكامل وةالد، وألحمد بن محمود: محمود والسٌد وحسن. 

بن أحمد بن دمحم بن منصور فله: دمحم ومحمود وعبد هللا، ولعبد هللا: حامد وصبري. أما أما حامد 
الطاهر بن أحمد بن دمحم بن منصور فله: عبده وعباس، ولعبده: كامل وعبد الجابر ودمحم، ولعبد 
الجابر: ٌوسؾ وسٌد. أما حسٌن بن منصور بن حسٌن بن منصور فله: أحمد وعمر، وألحمد: 

د، ولحسٌن هذا: ؼالب وأحمد ودمحم، أما عمر بن حسٌن بن منصور فله: دمحم حسٌن ومحمو
ومعاذ، ولدمحم هذا: السٌد وأبو النصر وحسٌن ومنصور وعبد العال، فللسٌد: عبد العلٌم ودمحم، 
ولحسٌن: عبد هللا وعبد الكرٌم، ولعبد العال: دمحم. أما معاذ بن عمر فله: عمر ودمحم وأحمد 

 وإمام ومحمود وأحمد، ولحسن: ةالد ومنصور وناصر وعلً. أما أبو وحسن، ولعمر: دمحم
النصر بن حسٌن بن منصور بن حسٌن بن عمر ةطاب فله: سلٌمان، ولسلٌمان هذا: حمد 
وإسماعٌل وبدوي وعبد هللا وأحمد، أما حمد بن سلٌمان بن أبو النصر فله: حامد وأحمد وعبد 

هذا: عبده وأحمد، وإلبراهٌم: حمد، أما أحمد بن حمد بن هللا، فلحامد: دمحم وإبراهٌم، ولدمحم 
سلٌمان بن أبو النصر فله: حسٌن، ولحسٌن: محمود وأحمد، ولمحمود: عادل. أما عبد هللا بن 
حمد بن سلٌمان بن أبو النصر فله: سعٌد ولرٌش وبرعً ومحمود، فلمرٌش: دمحم، ولمحمود: 

ٌد ودمحم ومحمود، فللسٌد: دمحم وأنور وعادل أحمد وحامد، ولبرعً: حامد وعبد الوهاب والس
وةالد ومحمود، أما إسماعٌل بن سلٌمان بن أبو النصر فله: إبراهٌم وعبد هللا وحماد واألمٌن 
وأحمد وعثمان ودمحم ومحمود، فئلبراهٌم بن إسماعٌل: محمود ودمحم السٌد ودمحم علً وبدوي 

ٌد، وللنور: إسماعٌل، ولدمحم بن إبراهٌم: ودمحم وتوفٌك والنور وحسنٌن وأحمد، فؤلحمد: الس
حامد وإبراهٌم وأحمد، فؤلحمد هذا: محرم، وإلبراهٌم: محمود، أما دمحم علً بن إبراهٌم بن 
إسماعٌل فله: علً ومحمود وحسٌن، ولحسٌن هذا: أحمد ودمحم ومصطفى وحامد وعبد الحمٌد 

وعبلء. أما محمود بن إبراهٌم بن  وعثمان وعبد هللا وإبراهٌم، أما دمحم بن حسٌن فله: أحمد
إسماعٌل فله: أحمد وصالح، وألحمد هذا: صالح ودمحم وعبد الماهر، أما دمحم السٌد بن إبراهٌم 
بن إسماعٌل فله: أحمد وإبراهٌم ومحمود، وإلبراهٌم: دمحم ومحمود وأحمد ودمحم كامل. أما 

مان ودمحم ومحمود والسٌد، األمٌن بن إسماعٌل بن سلٌمان بن أبو النصر فله: أحمد وعث
وللسٌد: محمود وعثمان واألمٌن، ولدمحم بن األمٌن: عثمان وفهمً وأحمد ومحمود والسٌد، 
وألحمد بن دمحم بن األمٌن: دمحم وةالد وصبلح وفهمً ومحمود، وألحمد بن األمٌن: محمود، 

النصر فله: عثمان  ولعثمان بن األمٌن: محمود أٌضاً. أما أحمد بن إسماعٌل بن سلٌمان بن أبو
والسٌد وتوفٌك، ولتوفٌك: عبد الداٌم وعبد المادر وبدوي، ولعبد المادر: بدوي وحسٌن وأحمد 
وناجح، ولناجح: مدحت، أما السٌد بن أحمد بن إسماعٌل فله: أحمد، وألحمد: بدوي وحسٌن 

اعٌل فله: وحسنً والسٌد وسلٌمان، وللسٌد: دمحم ومحمود وأحمد. أما عثمان بن أحمد بن إسم
أحمد وحسن، وألحمد: عبد العزٌز وعثمان وعبد الوهاب وعبد الشافً وعبد هللا وعبد السبلم 
وحسن، أما حسن بن عثمان بن أحمد بن إسماعٌل فله: أحمد والسٌد وحامد وعثمان 
وإسماعٌل، وإلسماعٌل: ناصر ولاسم. أما دمحم بن إسماعٌل بن سلٌمان بن أبو النصر فله: 

لسٌد ومكً والطٌب، فئلبراهٌم: دمحم، وللسٌد: عوض، ولمكً: ركابً وعبد الوهاب، إبراهٌم وا
ولركابً: ةمٌس، وللطٌب بن دمحم بن إسماعٌل: إبراهٌم، وإلبراهٌم: سلٌمان وأحمد. أما محمود 
بن إسماعٌل بن سلٌمان بن أبو النصر فله: سلٌمان، ولسلٌمان: حسن والسٌد وأحمد ودمحم 

لحسن: حافظ، وللسٌد: عثمان وعلً ودمحم، ولمحمود: سلٌمان وعلً ومحمود وعثمان، ف
ومجاهد. أما بدوي بن سلٌمان بن أبو النصر فله: التماوي وعمر والطاهر وعثمان والطٌب 
والسٌد، فللتماوي: أحمد وعلً، ولعمر: دمحم وحسٌن وحسن ومحمود، ولمحمود هذا: السٌد، 

www.j4know.com

www.j4know.com


 140 

ن بدوي فله: دمحم والسٌد، وللسٌد: محسن، أما ولحسٌن: عمر وعبد الوهاب، أما الطاهر ب
عثمان بن بدوي فله: عبد هللا وأحمد وحسن والسٌد، فللسٌد: دمحم ونور الدٌن، ولحسن: دمحم 
وسلٌمان سعٌد، وألحمد: دمحم، ولعبد هللا: محمود، ولمحمود هذا: دمحم، أما الطٌب بن بدوي فله: 

منعم، فلعبد المنعم: أشرؾ وٌحٌى وسالم، دمحم، أما السٌد بن بدوي فله: عوض وعبد ال
ولعوض: السٌد وناجح وأحمد، وألحمد هذا: محمود وأبو الفضل وعبد الشكور. أما أحمد بن 
سلٌمان بن أبو النصر فله: عبد الرحمن، ولعبد الرحمن: الطٌب ودمحم، فللطٌب: السٌد ودمحم، 

ن فله: عمر والطاهر، وللطاهر: عبد وللسٌد: حمزة، أما دمحم بن عبد الرحمن بن أحمد بن سلٌما
الوهاب وأحمد ودمحم، ولدمحم هذا: عبد الوهاب، وألحمد: محمود وصالح. أما عبد هللا بن سلٌمان 
بن أبو النصر فله: عمر وأحمد والطاهر وموسى وحامد والطٌب وحمد، فؤما عمر بن عبد هللا 

نصور وسلٌمان وحسٌن وأبو النصر وعدار فله: دمحم، ولدمحم: السٌد، أما أحمد بن عبد هللا فله: م
وعبد هللا، ولعبد هللا هذا: الطٌب ومحمود وموسى وعبد الداٌم وعمر وسٌد أحمد وأحمد، 
فلمحمود: صالح، ولموسى: أحمد وسلٌمان وعبد هللا، ولعبد الداٌم: إبراهٌم، ولسٌد أحمد: عبد 

ور بن أحمد بن عبد هللا بن العزٌز ونجٌب وعبد هللا، وألحمد: سلٌمان وإبراهٌم، ولمنص
سلٌمان: محمود، ولسلٌمان بن أحمد بن عبد هللا: عبد الحلٌم، ولعبد الحلٌم: دمحم، ولحسٌن بن 
أحمد بن عبد هللا: دمحم، وألبً النصر بن أحمد بن عبد هللا: أحمد وعبد هللا، وألحمد: أبو النصر، 

فؤلحمد: دمحم، ولعمر: دمحم وأحمد، ولعبد ولعدار بن أحمد بن عبد هللا: أحمد وعمر وعبد العظٌم، 
العظٌم: السٌد وةالد. أما الطاهر بن عبد هللا بن سلٌمان بن أبو النصر فله: أحمد وحامد، 
وألحمد: حسن: ولحسن: دمحم وعباس والسٌد، أما حامد بن الطاهر فله: دمحم ومحمود، 

ر فله: موسى وصالح وحسن، ولمحمود: أحمد. أما موسى بن عبد هللا بن سلٌمان بن أبو النص
فلحسن: محمود وأحمد، ولموسى: حسن. أما حامد بن عبد هللا بن سلٌمان بن أبو النصر فله: 
أحمد وبسطاوي وعبد المادر وعبد هللا ومحمود وعبد الداٌم، وألحمد بن حامد: فارس، 

لح: ولفارس: حسن ومحمود وركابً، ولحسن: دمحم، ولبسطاوي بن حامد: صالح وعلً، ولصا
علً وةالد وهشام وسامً، ولعلً بن بسطاوي: محمود وأحمد، أما عبد المادر بن حامد فله: 
حامد وسلٌمان، ولحامد: عبد هللا وعبد المادر وعبد العزٌز وسلٌمان وموسى وأحمد وٌعموب، 
ولسلٌمان بن عبد المادر: طه وحامد ودمحم وعمر وعادل، ولعبد هللا بن حامد: السٌد، وللسٌد: 

د الوهاب وعبد الرحمن، ولمحمود بن حامد: السٌد والطاهر وعمر، ولعمر هذا: كامل عب
ومصطفى، ولمصطفى: أحمد، وللسٌد بن محمود: أبو الوفاء. ولعبد الداٌم بن حامد: السٌد 
وعمر، ولعمر: دمحم وعبد الوهاب. أما الطٌب بن عبد هللا بن سلٌمان بن أبو النصر فله: أحمد 

لعبد المتعال: حامد وأحمد ودمحم، وألحمد بن الطٌب: إبراهٌم وعباس ومحمود وعبد المتعال، و
وعبد الوهاب وفهمً، ولعباس: أحمد ودمحم ومحمود، وألحمد بن عباس: دمحم، ولعبد الوهاب بن 
أحمد بن الطٌب: دمحم، ولفهمً بن أحمد بن الطٌب: دمحم ومحمود وعبد الوهاب وعبد الفتاح. أما 

بن سلٌمان بن أبو النصر فله: الطٌب ودمحم والتماوي، وللطٌب بن حمد: السٌد  حمد بن عبد هللا
وبدوي وصالح والطاهر ودمحم، فللسٌد: مؽربً، ولصالح: دمحم، ولبدوي: دمحم والطٌب والسٌد 
وصالح وحامد، ولدمحم بن بدوي: أحمد، وللسٌد بن بدوي: حسٌن وةالد. ولدمحم بن الطٌب بن 

طاهر، وللطٌب بن دمحم بن الطٌب: دمحم، ولعمر بن دمحم بن الطٌب: محمود حمد: عمر والطٌب وال
ودمحم وناصر وأحمد والطٌب وسعد. أما التماوي بن حمد بن عبد هللا بن سلٌمان فله: دمحم، 

أما ملٌح بن ولدمحم: أحمد وسلٌمان، وألحمد: ةمٌس، ولسلٌمان: دمحم ومحمود وأحمد وطارق. 
فمن ولده: الحسٌن بن موسى بن إبراهٌم بن عبد هللا بن عبد  بن أبو بكر بن علً مشٌش

المذكور. أما عبد هللا بن دمحم بن إدرٌس صاحب التاج فله: ٌحٌى ودمحم  ملٌحالجبار بن دمحم بن 
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 دمحمٌحٌى بن عبد هللا فمن ولده: عبد هللا بن عبد الةالك بن عبد المادر بن أحمد بن  فؤماورابح، 
هللا  عبدبن موسى بن عٌسى بن عمران بن ٌحٌى المذكور، وأما دمحم بن بن عبد هللا بن ٌوسؾ 

، ومن : موسى بن سالم بن أحمد بن جبار بن أحمد المذكورأحمد فمن ولدفله: أحمد وعلً، 
ولد علً: عامر أبو السباع بن حرٌز بن دمحم بن عبد هللا بن إبراهٌم بن إدرٌس بن دمحم بن 

واسع بن عمر بن سعٌد بن عبد الرحمن بن سالم بن عزوز بن ٌوسؾ بن عبد المنعم بن عبد ال
كرٌم بن ةالد بن سعٌد بن عبد هللا بن زٌد بن رحمون بن زكرٌا بن عمر بن دمحم بن عبد الحمٌد 

فمن ولده: إبراهٌم وعبد هللا إبنً  بن دمحم بن إدرٌس بن عبد هللا رابحوأما  بن علً المذكور.
إبراهٌم بن دمحم فله: عبد هللا وموسى، فؤما عبد هللا بن  فؤما، دمحم بن أحمد بن رابح المذكور

بن موسى بن عمر بن عمران بن عبد هللا المذكور، وللحسن هذا:  الحسنإبراهٌم فمن ولده: 
عٌسى بن الحسن: علً وعبد الرحمن إبنً عبد هللا بن عبد الرحمن بن  ولدعٌسى ودمحم، ومن 

كور، فؤما عبد الرحمن بن عبد هللا بن عبد الرحمن فله: دمحم بن عٌسى المذ بنعلً بن أحمد 
 موسىهذا: أحمد وسعٌد، ولسعٌد: دمحم، ولدمحم: عبد الكرٌم. وأما دمحم بن الحسن بن  ولدمحمدمحم، 

 دمحمبن عمر بن عمران فمن ولده: دمحم بن ٌوسؾ بن عمر بن علً بن دمحم بن عٌسى بن 
بن عبد  دمحم بن أحمد بن رابح فمن ولده: رحمون بن المذكور. وأما موسى بن إبراهٌم بن دمحم

. أما عبد هللا بن المذكورهللا بن علً بن أحمد بن دمحم بن عٌسى بن الحسن بن علً بن موسى 
بن رحمون بن دمحم بن عبد  أحمددمحم بن أحمد بن رابح فمن ولده: دمحم بن ٌوسؾ بن علً بن 

بن عمران بن عبد هللا المذكور. أما  موسىلحسن بن هللا بن علً بن أحمد بن علً بن دمحم بن ا
: أحمد بن العباس بن علً بن عبد الرحمن بن ولدهدمحم بن دمحم بن إدرٌس صاحب التاج فمن 

بن عبد العظٌم بن عبد الكرٌم بن أحمد بن علً بن  الرحمنعبد الحك بن عبد المادر بن عبد 
التاج فله: ٌحٌى بن ٌحٌى، ولٌحٌى بن ٌحٌى  بن إدرٌس صاحب دمحمدمحم المذكور. أما ٌحٌى بن 

وعبد الجلٌل، فؤما أحمد بن ٌحٌى بن ٌحٌى فله: عبد هللا، ولعبد هللا:  ودمحمهذا: أحمد وعمران 
 دمحموإدرٌس وأحمد ودمحم، فؤما إدرٌس بن عبد هللا فمن ولده: عبد الملن وعلً إبنً  الملنعبد 

بن عبد  الملند الملن هذا فمن ولده: أحمد بن عبد بن عبد الملن بن إدرٌس المذكور، فؤما عب
فمن ولده: زٌد بن علً  الملنهللا بن عبد هللا بن عبد الملن المذكور، وأما علً بن دمحم بن عبد 

ٌحٌى بن ٌحٌى فله: ٌحٌى، أما  بنبن سلٌمان بن داإود بن عٌسى بن علً المذكور. أما عمران 
بن عبد هللا بن المهلب بن دمحم  علًن بن أحمد بن دمحم بن ٌحٌى بن ٌحٌى فمن ولده: الحس

: دمحم عبد الحً بن عبد الكبٌر بن دمحم بن ولدهالمذكور، أما عبد الجلٌل بن ٌحٌى بن ٌحٌى فمن 
عمرو بن إدرٌس بن أحمد بن علً بن لاسم بن عبد  بن بن عبد الواحد دمحمعبد الواحد بن 

الواحد بن علً بن دمحم بن علً بن موسى بن أبو  عبدبن  أو لاسم العزٌز بن دمحم بن أبو الماسم
بن ٌحٌى بن عمران بن عبد الجلٌل المذكور. أما المهدي بن  الهاديبكر بن دمحم بن عبد هللا بن 

فمن ولده: إمرئ بن عزوز بن ؼانم بن دمحم بن داإود بن المهدي  التاجدمحم بن إدرٌس صاحب 
 المذكور.

 
، فؤما دمحم بن علً فله: علً وأحمد، وعمرب التاج فله: دمحم علً بن إدرٌس صاح وأما      

العباس بن دمحم بن علً بن عبد الرحمن بن عبد  بنفؤما علً بن دمحم بن علً فمن ولده: أحمد 
العظٌم بن عبد الكرٌم بن عبد الحكٌم بن أحمد بن  عبدالحك بن عبد المادر بن عبد الرحٌم بن 

بن علً فمن ولده: دمحم بن عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد  دمحمعلً المذكور، وأما أحمد بن 
عبد الصادق بن عبد الحفٌظ بن عبد النعٌم بن أحمد المذكور، أما عمر  بنالكرٌم بن عبد الصمد 

 هللافله: دمحم وعبد هللا، فؤما دمحم فله: عبد هللا، ولعبد هللا: إدرٌس. أما عبد  إدرٌسبن علً بن 
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 أحمدوأحمد، فؤما مٌمون فله:  ونإدرٌس فله: علً، ولعلً هذا: مٌمبن عمر بن علً بن 
، مٌمونومحمود وعلً والماسم، وألحمد بن مٌمون: علً بن أحمد، أما محمود بن مٌمون فله: 

: هذاولمٌمون هذا: دمحم وحسن، أما علً بن مٌمون بن علً فله: إدرٌس وٌحٌى، ولٌحٌى 
، فؤما والناصرن علً فله: دمحم وحسن ومٌمون وعلً إدرٌس والحسن. أما الماسم بن مٌمون ب

بن دمحم المذكور، وأما  دمحمدمحم بن الماسم بن مٌمون فمن ولده: الماسم بن دمحم بن الماسم بن 
الملن فله: علً والناصر،  عبدمٌمون بن الماسم بن مٌمون فله: عبد الملن وعلً، فؤما 

: إدرٌس وعبد هللا، وإلدرٌس: فلهبن الناصر  وللناصر بن عبد الملن: علً وٌحٌى، فؤما علً
الملن، ولعبد الملن: إدرٌس، أما علً  عبدعلً وٌحٌى ودمحم وحسن، أما ٌحٌى بن الناصر فله: 

إسماعٌل بن أبو الماسم بن دمحم بن إدرٌس  بنبن الماسم بن مٌمون بن علً فمن ولده: أحمد 
هللا بن عمر بن علً بن إدرٌس صاحب  بن عبد علًبن ٌحٌى بن علً المذكور. أما أحمد بن 

عبد الملن فله: الناصر، وللناصر هذا: ٌحٌى وعلً،  فؤماالتاج فله: علً والناصر وعبد الملن، 
 ٌحٌى فله: عبد الملن، ولعبد الملن هذا: إدرٌس.   وأمافؤما علً فله: عبد هللا، 

 
ولجعفر: الحسن، أما دمحم بن عبٌد ودمحم،  جعفرعبٌد هللا بن إدرٌس صاحب التاج فله:  وأما      

 وعبدؤما أحمد بن دمحم بن عبٌد هللا فله: عبد الجبار فهللا وعلً،  وعبدهللا فله: عبٌد هللا وأحمد 
بن إبراهٌم بن عبد الحلٌم بن  سلٌمانالعزٌز، فؤما عبد الجبار فمن ولده: دمحم بن عبد هللا بن 

الجبار المذكور، أما عبد العزٌز بن أحمد  عبدبن عبد الكرٌم بن موسى بن عبد السبلم بن دمحم 
بن علً بن أبو الماسم بن عبد الحك بن عبد  الرحمنعبٌد هللا فمن ولده: عبد  بن بن دمحم

 الرزاق بن عبد العزٌز المذكور.
  

بن إدرٌس بن موسى بن عٌسى بن  دمحمكثٌر بن إدرٌس صاحب التاج فمن ولده:  وأما      
عبد المادر بن سعٌد بن مسعود بن  بنبن عبد الرحمن بن أحمد بن دمحم ٌحٌى بن عبد هللا 

 ٌوسؾ بن علً بن دمحم بن كثٌر المذكور.
 

فً  وضوحإدرٌس كثٌرون وهم فً نسب المطع وٌحتاج من ٌعتزي إلٌهم إلى زٌادة  وبنو      
 حجته لبعدهم وعدم الولوؾ على أحوالهم.
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 : إبراهٌم الؽمر بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسنالثالث الفصل
 

الؽمر لجوده، بلمب فالب الحسن المثنى بن الحسن بن علً بن أبً ط بنإبراهٌم الؽمر  أما      
ً روى الحدٌث إسماعٌلوٌكنى أبا  وهو صاحب الصندوق بالكوفة، ولبض  ،وكان سٌداً شرٌفا
المنصور مع أةٌه وتوفً فً حبسه سنة ةمس وأربعٌن ومابة وله تسع  جعفرعلٌه أبو 

إبن ةداع: مات لبل الكوفة بمرحلة وسنه سبع وستون سنة. وكان أبو  ولالوستون سنة، 
أن أبو جعفر المنصور كان كثٌراً ما ٌسؤل عبد هللا المحض عن  فٌروىر المنصور ٌكرمه. جعف

هللا ذلن إلى أةٌه إبراهٌم الؽمر، فمال له إبراهٌم: إذا سؤلن عنهما  عبدإبنٌه دمحم وإبراهٌم، فشكا 
عفر فمال له عبد هللا: وترضى بذلن؟ لال: نعم. فسؤله أبو ج ،أعلم بهما إبراهٌمفمل: عمهما 

ٌوم فمال: ال علم لً بهما وعلمهما عند عمهما إبراهٌم. فسكت عنه ثم  ذاتالمنصور عن إبنٌه 
أو  سلطانهفسؤله عن إبنً أةٌه فمال له: ٌا أمٌر المإمنٌن أكلمن كما ٌكلم الرجل  بإبراهٌمةبل 

إن كان هللا  أرأٌت المإمنٌنكما ٌكلم إبن عمه؟ فمال: بل كما ٌكلم الرجل إبن عمه. فمال ٌا أمٌر 
وجمٌع من فً األرض على دفع  أنتلد لدر أن ٌكون لدمحم وإبراهٌم من هذا األمر شا أتمدر 

شا أٌمدران ولو أن أهل األرض معهما  ذلنذلن؟ لال: ال وهللا. لال: ورأٌت إن لم ٌمدر لهما من 
ه؟ فمال: أبو النعمة التً تنعمها علٌ الشٌخفما لن تنؽص على هذا لال على شا منه؟ لال: ال. 

من أمرهما حتى مضى لسبٌله.  شٌباً جعفر المنصور: وهللا ال ذكرتهما بعد هذا. فلم ٌذكر 
وإسحك وٌعموب ودمحم وعلً، ولٌل لعلً  الدٌباجوإلبراهٌم الؽمر من األبناء ةمسة: إسماعٌل 

ك بن ، ولال العمري: العمب له. ولٌل ولد إسحالمطوقعمب بؤرمٌنٌة ٌعرفون ببنً زنكل وبنً 
، وله: ن وعمبه للٌل أٌضاٌ، وولد علً بن إبراهٌم: الحسللٌلإبراهٌم: عبد هللا لتل بفخ وعمبه 

الدٌباج وحده، وٌكنى أبا إبراهٌم،  إسماعٌل. والعمب من إبراهٌم الؽمر فً: إبراهٌم بن الحسٌنً 
 م طباطبا.منه فً رجلٌن: الحسن التج وإبراهٌ والعمبوٌمال له الشرٌؾ الةبلص، وشهد فةاً، 

 

 بن إسماعٌل الدٌباج: التجالحسن  ذرٌة
ً وحبسه الرشٌد  أما         ً الحسن التج بن إسماعٌل الدٌباج وٌكنى أبا علً وشهد فةا  نٌفا

: إبنهوعشرٌن سنة حتى ةبله المؤمون وهلن وهو إبن ثبلث وستٌن. فؤعمب الحسن التج من 
ً آةر  التجولده بنو التج، وكان للحسن الحسن بن الحسن وحده وٌلمب التج أٌضاً، وٌمال ل إبنا

ٌمال له أٌضاً  دمحم،إسمه: علً. وأعمب الحسن بن الحسن بن إسماعٌل الدٌباج من: أبً جعفر 
أمه وبها  ًوه معٌةومن أبً الماسم علً المعروؾ بإبن  ومن زٌد التج وولده آل التج بمصر،

بن حارثة بن عامر  زٌدبن إسحك بن  معٌة بنت دمحم بن حارثة بن معاوٌة ًٌعرؾ عمبها، وه
بن األوس، لال  عوؾبن مجمع بن العطاؾ بن ضبٌعة بن زٌد بن مالن بن عوؾ بن عمر بن 

فً كثٌر من تصانٌفه أنها  الدٌنأبو عبد هللا بن طباطبا: وهً أم أوالده، ولد صرح النمٌب تاج 
لٌاً، معٌة األنصارٌة بها ع ًٌعن أمهأم علً بن الحسن بن الحسن، والشٌخ العمري لال: إن 

 ٌعرؾ ولده، وذكر إبن ةداع أن أصلها من بؽداد.
ومن ولد زٌد بن الحسن بن الحسن بن إسماعٌل الدٌباج: إبراهٌم بن الماسم بن ماجد بن        

 نصر هللا بن عبد هللا بن دمحم بن جعفر بن زٌد المذكور.
: أبً رجلٌنن بن إسماعٌل الدٌباج من من أبً الماسم علً بن الحسن بن الحس والعمب       

دمحم النسابة  جعفرطاهر الحسن، وأبً عبد هللا الحسٌن الةطٌب، وكان له ولد ثالث هو: أبو 
، وفً عمبه ةبلؾ، ولٌل له: صاحب المبسوط، أةذ عنه شٌخ الشرؾ العبٌدلً وانمرض عمبه

وكان له أٌضاً: علً بن  بن معٌة من األولٌن المذكورٌن، علًوبمً عمب  الحسٌن بن دمحم،
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كثٌر بالكوفة، منهم السٌد: العالم  عمبأما أبو طاهر الحسن بن علً إبن معٌة فكان له  علً.
بن أبً طاهر الحسن المذكور، إلٌه ٌنسب  جعفرالنسابة عبد الجبار بن الحسن بن دمحم بن 

، فمن ولد عمب الحسن علً وأبً الفوارس ناصر أبًمسجد عبد الجبار بالكوفة، وله وألةوٌه 
 ،أبً الحسن علً: علً بن دمحم بن علً بن حسن بن دمحم بن دمحم بن أبً الحسن علً المذكور

إنمرضوا، وبنو العجعج  ًبن أبً طاهر الحسن المذكور، منهم بنو المنادٌلومنهم: جعفر بن دمحم 
 بنالةطٌب  السٌد سعد الدٌن موسى بن العجعج وهو مبناث. وأما أبو عبد هللا الحسٌن :منهم

فؤعمب عبد العظٌم  العظٌم،علً إبن معٌة فؤعمب من رجلٌن: أبً الماسم علً وأبً أحمد عبد 
العظٌم، له ولد. ولدمحم  عبدمن: دمحم ٌعرؾ بمٌمون ومن علً له ولد بالري ومن أحمد بن 

: مٌمون له أوالد بالري منهم دمحممٌمون بن عبد العظٌم: مهدي بن دمحم مٌمون والحسٌن بن 
: عبد هللا. وأعمب أبو الماسم علً بن ولزٌدمهدي ودمحم مانكٌرم، ولدمحم مانكٌرم هذا: زٌد، 
: أبو عبد هللا دمحم، وأبو عبد هللا الحسٌن هماالحسٌن الةطٌب بن علً إبن معٌة من رجلٌن 

ب الماسم علً بن الحسٌن الةطٌب فؤعمب من: أبً الطٌ أبًالفٌومً، أما أبو عبد هللا دمحم بن 
طباطبا: وله أوالد ستة برامهرمز واألهواز والبصرة، ومن أبً  إبنالحسن لتله بنو أسد، لال 

له ولد، ومن أبً دمحم إبراهٌم، له أوالد باألهواز هذا كله عن إبن  الشعرانًهللا  دالماسم عب
بلً من ن رجأله: أبو طالب أحمد كان شدٌد التوجه وحج فؤنفك ماالً واسعاً، فمٌل  وكانطباطبا، 
 ولالجلس إلٌه بمكة وهو ٌشكو جور السلطان، فؤدةل العلوي الحجازي ٌده فً ثٌابه  األشراؾ

ألبً  وكانأضلتن سبٌلن والعز معه الشماء. ولال العمري:  ًله: ثٌابن هذه الرلاق هً الت
الدولة بن  بهاءطالب عدة من الولد جمٌعهم أصدلابً مات أكثرهم. وهذا أبو طالب أحمد عرفه 

ً بالبصرة وله أحوال حسنة، لال  طباطبا: وله بمٌة  إبنبوٌه الدٌلمً، وكان أبو طالب ربٌسا
، فؤعمب أبو طالب أحمد من: دمحم والحسن، فمن ولد دمحم: سالم بن عبد هللا بن أحمد بن بالبصرة

 الحسٌنوأما أبو عبد هللا  دمحم المذكور، وللحسن بن أبو طالب أحمد: دمحم وعلً والماسم.
الطٌب دمحم  أبولفٌومً بن علً بن الحسٌن إبن معٌة فؤعمب من إبنه: أبً الطٌب دمحم، وأعمب ا

فنسب إلٌه، وكان  هبٌرةبن الحسٌن الفٌومً من: أبً عبد هللا الحسٌن المصري نزل لصر إبن 
المصري وأبو الحسن علً بن  الحسٌنألبً عبد هللا الحسٌن المصري عدة أوالد منهم: أحمد بن 

بنو البدٌوي وهو: أبو عبد هللا دمحم  ولدهٌن المصري لتله أحمد بن عمار العبٌدلً، من الحس
علً المذكور، كان لهم بمٌة بالعراق. ومنهم:  الحسنالبدٌوي بن أبً المعالً هبة هللا بن أبً 

بن أحمد بن الحسن بن الحسٌن المصري، وهو الزكً  الحسنالنمٌب ظهٌر الدولة أبو منصور 
لرٌش بن أبً الحسٌن بن أبً الفتح علً النمٌب بن رضً  :بنومبه ٌنمسم فرلتٌن، األول وع

ومنهم: السٌد عماد الدٌن دمحم بن دمحم بن الحسٌن بن لرٌش  المذكور،الدٌن بن الزكً األول 
 :ةراسان ثم منها إلى الهند واستوطن دهلً، وله بها عمب. وإلى بنً إلىالمذكور، سافر 

لحسن الزكً الثالث بن النمٌب أبً طالب الزكً الثانً بن أبً منصور ا منصورالنمٌب أبً 
االول، ٌعرفون ببنً معٌة ذوي جبللة ورباسة ونمابة وتمدم. وأعمب النمٌب أبو  الزكًالحسن 
بن  دمحم: دمحم والماسم النمٌب جبلل الدٌن أبً جعفر، أما رجلٌن الحسن الزكً الثالث من منصور

 حسنولده: النمٌب تاج الدٌن جعفر الشاعر الفصٌح لسان بنً  الزكً الثالث فؤعمب من
نجٌباً  وكانبالعراق. وكان للنمٌب تاج الدٌن إبنان أحدهما معتوه واآلةر: مجد الدٌن دمحم، 

الدٌن أبو جعفر  جبللوجٌهاً توفً فً حٌاة أبٌه وإنمرض النمٌب تاج الدٌن جعفر. وأما النمٌب 
الفراتٌة بؤسرها ونمٌبها،  الببلدأحد رجاالت العلوٌٌن وكان صدر  كانفالماسم بن الزكً الثالث 

 ىنكب الةلٌفة الناصر لدٌن هللا عل وبسببهوكان فٌه كر وإلدام وظلم على ما ٌحكى من أةباره، 
أموالهم، وكان الوزٌر ناصر بن مهدي  واستةرجآل المةتار العلوٌٌن وتولى هو تعذٌبهم 
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باألذى، واشتدت البؽضة والعداوة لما فعل  وٌمصدهزكً الدٌن الحسنً البطحانً ٌبؽض النمٌب 
ً عمل معه على هبلكه واستبصاله  فعل،النمٌب جبلل الدٌن بآل المةتار ما  واستشعر منه ةوفا

ضمانها، وعزم النمٌب زكً الدٌن على الهرب فكره ذلن  ممدارفضمن لوسان بؤضعاؾ ما كان 
ن، والطؾ الوزٌر ثم ةرج إلى لوسان فعسؾ الناس بذلن الضما وتمبلمنه إبنه جبلل الدٌن 

كرة وفعل بموم كان له معهم عداوة ولهم ألفزرع ضٌاع المبلن وؼصب ا بمثله،عسفاً لم ٌسمع 
ما لم ٌسمع بمثله، حمل جمٌع ما حصل فً تلن المرٌة وأحال علٌهم  بالهورلرٌة تسمى 

بؤحد لبله، وهم ةواص الوزٌر  من التشدد واإلهانة بما لم ٌفعله حاكم وعاملهمبالةراج 
. وحمل الؽبلت على تفاوت أجناسها إلى بؽداد، فحصلت فً محرز هنان وتوجه إلى وبطانته

 الوزٌرفساعدته األلدار على أن إرتفع سعر الحنطة من درهمٌن إلى أربعة فدةل على  بؽداد
 مابةوكان  وشكا عدم الحاصل وللة اإلرتفاع وأنه لم ٌحصل ما ٌموم بثلث مال الضمان،

 ً الؽبلت  منوعشرٌن ألؾ دٌنار ذهباً، والتمس بؤن تؽلك أبواب المناثر وال ٌبٌع أحد شٌبا
 يتواز بحواالتوالحبوب مدة عشرة أٌام فؤجٌب إلى ما التمسه، وأحال علٌه الوزٌر من ٌومه 

ً فٌوماً،  يالمبلػ المذكور، وكان ٌإد ً ٌوما لن األٌام السعر فً ت وارتفعإلى كل ذي حوالة شٌبا
جمٌع ما كان عنده ولم ٌبك  السٌدفوصلت الحنطة إلى ستة دراهم فلم ٌمض أسبوع حتى باع 

وأةذ لنفسه مثلها، فاحتال ذات  دٌنار،فً مناثره شا أصبلً. ولد وفى من الحواالت مابة ألؾ 
تعرض على  ًمطالعة الصباح الت ٌكتبلٌلة حتى دةل على الوزٌر ولت السحر وهو ةال 

فشكا إلى الوزٌر حاله ووصؾ جده  الوزٌر،ة، ولد حمل المال معه وأولفه على باب دار الةلٌف
مع ذلن كله لد أدى مابة ألؾ دٌنار حصلها من  وأنهواجتهاده وذكر ما نال به الناس من الظلم 

دٌنار البالٌة، فمال له الوزٌر: لٌس لتةلٌة درهم  ألؾلوسان والتمس أن ٌترن له العشرٌن 
فمال النمٌب: أٌها الوزٌر هذه الدنانٌر على الباب ولد  سبٌل،ال أمٌر المإمنٌن واحد من م

فإن تمدم الوزٌر أن أدةلها إلٌه فهو الحاكم، وإن تمدم أن اإدٌها  بتمامه،حصلت هذا الممدار 
 دٌنارأدٌتها. فتبسم ثم لال: ال بل أمٌر المإمنٌن ٌترن لن هذه العشرٌن ألؾ  الحواالتإلى أرباب 

هذه  حصلتعلم أن ضمانن كان ثمٌبلً. لال: وال ٌسمع فً كبلم متظلم فالوزٌر ٌعلم كٌؾ  فمد
أعزه هللا ال ٌكلفنً  الوزٌراألموال. لال: لن ذلن على أن ال تعود إلى مثلها. لال: علً ذلن مادام 

لة. ثم على الدٌوان فً السنٌن المستمب العابدضماناً ثمٌبلً ال ٌحصل إال بالجور والعسؾ والضرر 
ولم ٌتعرض للنمٌب زكى الدٌن وال إلبنه إال بالةٌر.  الوزٌرصلح الحال بٌنهم ظاهراً إلى أن عزل 

الدٌن الحسن، وفةر الدٌن الحسٌن، إنمرض  ًمن رجلٌن: زك الماسمفؤعمب النمٌب جبلل الدٌن 
إنمرض : الفمٌه العالم الفاضل المدرس رضً الدٌن دمحم، إنمرض ولهالدٌن الحسن وكان  ًزك

فةر الدٌن الحسٌن: جبلل الدٌن أبا جعفر الماسم بن الحسٌن، كان جلٌل  وولدأبوه بانمراضه. 
 علىشاعراً ولم ٌل السٌد جبلل الدٌن الماسم بن الحسٌن صدارة وامتنع وكان أبوه  فاضبلً المدر 

ً بالفراتٌة فعزل عن النمابة. وكان لجبلل الدٌن أبً  الماسم بن  جعفرلاعدة أبٌه صدراً نمٌبا
وإنمرض، واآلةر  بنتالحسٌن بن الماسم بن الزكً االول إبنان: أحدهما زكً الدٌن مات عن 

إنتهى علم النسب فً زمانه  إلٌهالسٌد العالم الفمٌه الحاسب النسابة المصنؾ تاج الدٌن دمحم، 
عتزي إلٌه إلباس لباس الفتوة وٌ ٌتولىوله فٌه اإلسنادات العالٌة والسماعات الشرٌفه. وكان 

مرسومه، وهذا المنصب مٌراث آلل معٌة  وٌمتثلونأهله وٌحكم بٌنهم بما ٌراه فٌطٌعون أمره 
آل معٌة ٌعارض النمٌب تاج الدٌن فً ذلن. وٌنمسم  بعضمن عهد الناصر لدٌن هللا، ولد كان 

نمٌب نصٌر إلى أحدهم، فلما مات النمٌب فةر الدٌن إبن معٌة وال ًٌنتمالناس بالعراق أحزاباً كل 
معٌة لم ٌبك له معارض ولم ٌكن عوام العراق وال ةواصهم لٌسلموا ذلن  بنالدٌن بن لرٌش 
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ومنهم: سالم بن عبد من ؼٌر آل معٌة مادام منهم أحد فكٌؾ بالنمٌب تاج الدٌن.  أحداألمر إلى 
 هللا بن أحمد بن دمحم بن أبو طالب بن الحسن الزكً األول.

الدٌباح وٌمال لولده بنو التج وهم  إسماعٌلبن الحسن بن الحسن بن  أبو جعفر دمحم وأما     
ٌمال له البربري وٌمال لولده بنو  والحسٌنبمصر فؤعمب من رجلٌن: أحمد، ولده بمصر، 

، ومنهم: الماسم بن أحمد بن بن الحسٌن البربري هللاالبربري، ومنهم: الحسٌن ودمحم إبنً عبد 
أما أحمد بن دمحم بن الحسن بن الحسن التج فمن ولده:  حسن.أبو جعفر دمحم بن الحسن بن ال

أبو الحسن دمحم بن  إبن أبو الؽارات، وصاحب العدة والعزة بمصر ومات بالٌمن وهو الماسم
 الدٌباجالمذكور، له أوالد بمصر لال العمري: دمحم بن أحمد بن دمحم بن الحسن بن الحسن  أحمد

بن  الحسٌنتهم بنو بنت الزوٌدي وهو: أبو عبد هللا له ذٌل بمصر والعراق وتنٌس من جمل
هذا ثبلثة  الحسٌنإبراهٌم بن دمحم بن أبً الحسن دمحم المصري المذكور، وكان ألبً عبد هللا 

علً بن : ومنهمبتنٌس،  ولدهذكور: أبو تراب علً، مات دارجاً وإبراهٌم بمصر له بنات، وزٌد 
 .بو جعفر دمحم بن الحسن بن الحسن التجعبد هللا بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن أ

 

 طباطبا بن إسماعٌل الدٌباج: إبراهٌم ذرٌة
 وهوطباطبا بن إسماعٌل الدٌباج ولمب طباطبا ألن أباه أراد أن ٌمطع له ثوباً  إبراهٌم وأما      

 وطباطباطفل فةٌره بٌن لمٌص ولبا فمال: طباطبا ٌعنى لبالبا ولٌل بل السواد لمبوه بذلن. 
 إبراهٌمسان النبطٌة سٌد السادات. نمل ذلن أبو نصر البةاري عن الناصر للحك، وكان بل

له: عبد  وكانطباطبا ذا ةطر وتمدم، فؤعمب من ثبلثة رجال: الماسم الرسً وأحمد والحسن، 
ً كان له ذٌل لم ٌطل، ومن ولده: ةرج  هللاأحمد بن عبد و دمحم بن عبد هللا هللا بن إبراهٌم أٌضا

هللا بن  عبدمصر سنة سبعٌن ومابتٌن فمتله أحمد بن طولون وإنمرض عمبه وعمب أبٌه بصعٌد 
عبد هللا أحد أبمة  أباإبراهٌم أٌضاً. ومن ولد إبراهٌم طباطبا أٌضاً: دمحم بن إبراهٌم، وٌكنى 

السراٌا السري بن منصور  أبوالزٌدٌة ةرج بالكوفة داعٌاً إلى الرضا من آل دمحم، وةرج معه 
ثم  أمرهولمب بؤمٌر المإمنٌن وعظم  باآلفاقانً فً أٌام المؤمون فؽلب على الكوفة ودعى الشٌب

ةرج إلى  المذكوربن الحسٌن بن جعفر بن دمحم  دمحمنمرض عمبه، وكان من ولده: امات فجؤة و
جعفر بن دمحم المذكور، لتلته الشراة بكرمان وصلب  بنالحبشة فما ٌعرؾ له ةبر، ومنهم: دمحم 

ً فؤةذت : علً منهموكان  ،أنزل عن الةشبة فسكنت الزلزلة حتىهم الزلزلة أربعٌن ٌوما
بن طباطبا: أولد  هللااألطروش بن جعفر بن دمحم بن إبراهٌم طباطبا ولد بالمدٌنة ولال أبو عبد 

وإبراهٌم  جعفروةرج إلى البحر وؼاب ةبره. وكان إلبراهٌم طباطبا أوالداً ؼٌر هإالء منهم: 
، وكان له: الحسن بن اعٌل وموسى وهارون لم ٌذكر لهم عمب وعلً لٌل إنمرضدرجا وإسم

 والحسن. وأحمد. فعمب إبراهٌم طباطبا من: الماسم علً
 

علً بن  أماالحسن بن إبراهٌم طباطبا فؤعمب من رجلٌن: علً وأحمد ٌلمب متوٌة،  أما        
سنة  عشرةتلحك وهو إبن أربع الحسن بن طباطبا فؤمه أم ولد. لال أبو نصر البةاري: إس

بن دمحم  علًفؤوالده ٌسمون المستلحمة وهللا أعلم، فمن ولده: الشرٌؾ أبو دمحم الحسن بن 
بإبن بنت  ٌعرؾالصوفً المصري بن أحمد شٌخ األهل بن علً بن الحسن بن إبراهٌم طباطبا 

ً ومات عن أوالد منهم رجل شاعر، ً متصوفا دمحم  ودمحم إبنً ومنهم: عبد هللا زرٌك، وكان دٌنا
، ولدمحم بن دمحم: الصوفً المصري بن أحمد شٌخ األهل بن علً بن الحسن بن إبراهٌم طباطبا

إسماعٌل بن إبراهٌم  إبراهٌمومنهم: أبو  الحسٌن، ولعبد هللا بن دمحم: دمحم، ولدمحم هذا: أبو بكر.
وثبلثمابة وله بها ولد،  وثبلثٌنبن علً بن الحسن بن إبراهٌم طباطبا، مات بمصر سنة سبع 
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بن علً بن الحسن بن إبراهٌم  الحسنومنهم: أبو الحسن علً الملمب بالجمل بن أبً دمحم 
بن الحسن بن إبراهٌم طباطبا  المصريةوة. وأما أحمد إطباطبا مات بمصر عن عدة أوالد و

أبو جعفر دمحم دمحم الشجاع المستجد و الحسنالملمب متوٌة فله: أبو الحسٌن دمحم الصوفً وأبو 
لهم أعماب منهم بنو المستجد، وبنو الكركً  المذكور، يالربٌس وأبو علً دمحم بنو أحمد المصر

المذكور، وإبنه: الحسن وبمٌتهما بمصر. ومنهم:  الصوفًوهو: أبو الحسن علً بن دمحم 
  اطبا.بن الحسن بن إبراهٌم طب أحمدبن  أبو الحسٌن إبراهٌم وعلً العفٌؾ والحسٌن بنو دمحم

 
: أبً جعفر دمحم رجلٌنأحمد الربٌس بن إبراهٌم طباطبا وٌكنى أبا عبد هللا فؤعمب من  وأما      

من األبناء المعمبٌن إثنان:  فلهوأبً إسماعٌل إبراهٌم. فؤما دمحم بن أحمد بن إبراهٌم طباطبا 
علً أبو الحسن عمبه بها، فؤما  وجمٌععلً أبو الحسن وأحمد أبو عبد هللا الشاعر بؤصفهان 

الشاعر ودمحم أبو البركات عمبه بالشام  الحسنفله إبن واحد إسمه: الماسم، وللماسم: دمحم أبو 
: أبو عبد هللا النسابة الحسٌن بن دمحم بن الماسم ومنهموالماسم أبو دمحم عمبه ببؽداد،  ،ومصر

. أما أبو ن بن الماسم: دمحم، ولدمحم أبو الحسأبو المعمر النسابة ٌحٌىأبو دمحم المذكور، وأةوه: 
فعمبه من إبن واحد إسمه: دمحم أبو الحسن  طباطباعبد هللا أحمد بن دمحم بن أحمد بن إبراهٌم 

ودمحم أبو البركات : الحسن أبو دمحم وعلً أبو الحسن منهم بنٌن عدةعمب أالشاعر األصفهانً و
 بؤصفهانفله عمب  الحسنأبو  علًما ، فؤودمحم أبو الحسٌن ودمحم أبو المكارم والماسم وعبد هللا

 علً الحسن بن بنمنهم: العالم النسابة أبو إسماعٌل إبراهٌم بن ناصر بن إبراهٌم بن عبد هللا 
، ومنهم: الحسٌن بن دمحم بن أبو طالب بن الماسم بن دمحم بن وله تصانٌؾ فً النسب الحسنأبو 

دمحم أبو البركات بن دمحم بن أحمد بن دمحم  أحمد بن دمحم بن أحمد بن إبراهٌم طباطبا، والحسن بن
فله من األبناء المعمبٌن  طباطباأما إبراهٌم بن أحمد بن إبراهٌم بن أحمد بن إبراهٌم طباطبا. 

ببؽداد ودمحم العالم األصؽر ببؽداد  األكبرةمسة: الماسم أبو دمحم الشاعر ولده ببؽداد وأحمد 
األصؽر لسعه زنبور فمات وولده ببؽداد. ومن ولد  مدوأحوالحسٌن أبو الماسم بمصر إبن هبٌرة 

إبراهٌم طباطبا: الماسم بن إبراهٌم بن الماسم بن أبً  بنأبً إسماعٌل إبراهٌم بن أحمد 
 مطبوعاً وكان ٌرد على إبن المعتز ومات عن عدة من الولد. شاعراً إسماعٌل إبراهٌم هذا كان 

 
وكان عفٌفاً  الرس،ا، وٌكنى أبا دمحم وكان ٌنزل جبل الماسم الرسً بن إبراهٌم طباطب وأما      

فؤعمب من سبعة  متمدمون،زاهداً له تصانٌؾ ودعا إلى الرضا من آل دمحم، وله عدة أوالد 
بمصر وسلٌمان بالمدٌنة  وإسماعٌلرجال: ٌحٌى العالم الربٌس بالرملة والحسن بالمدٌنة 

وموسى بمصر. وكان للماسم  بمصر والحسٌن السٌد الجواد بطبرستان وأبو عبد هللا دمحم
وإلبراهٌم بن الماسم الرسً: دمحم وأحمد، ولدمحم: أحمد،  الرسً: إسحك وإبراهٌم ولد إنمرضا،

 بن الماسم الرسً وداإود وألحمد هذا: جعفر، وألحمد بن إبراهٌم: عبد هللا، ولعبد هللا: موهوب.
سً من ؼٌر ولد الحسٌن بن الماسم ففٌه البةاري: كل من إنتسب إلى الماسم الر ولالله بنت. 

 ، واألصح عند الجمهور أن هذا الطعن فاسد وهذا التةصٌص باطل. نظر
ً ٌنزل الرملة وكان له بها عمب، وعمبه من إبن  الرسًأما ٌحٌى بن الماسم       فكان ربٌسا

 هللا بطبرستان، لٌل له عمب بالرملة ولٌل إنمرض. عبدواحد هو: الحسٌن أبو 
بالمدٌنة سٌداً ربٌساً فؤعمب من: دمحم وعلً وإبراهٌم،  وكانوأما الحسن بن الماسم الرسً      

الرسً فله: الحسٌن ودمحم والحسن والماسم، وأما دمحم بن  الماسمفؤما علً بن الحسن بن 
فله من األبناء المعمبٌن أربعة: جعفر وعبد هللا وعلً وعبٌد هللا، ولٌل  الرسًالحسن بن الماسم 

ً كلهم بمرو، وجدهم: دمحم بن ٌحٌى بن  عبٌدن أ هللا  عبٌدهللا دارج والمشهور أن له عمبا
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الرسً. ومن ولد  الماسمالمذكور. ومنهم: علٌان بن المحسن بن عبد هللا بن دمحم بن الحسن بن 
ومن ولد  .بن إبراهٌم إبراهٌم إبنًإبراهٌم بن الحسن بن الماسم الرسً: الماسم الجمال ودمحم 

، منهم: الحسٌن بن ٌحٌى. ومن ولد دمحم بن إبراهٌم: له عدة أوالد ،دمحم بن إبراهٌم إبنه: ٌحٌى
من ولد الماسم الجمال: علً ٌعرؾ بمعمر وٌكنى و. الحسٌن بن عبد الرحمن بن دمحم بن إبراهٌم

 فلٌحٌى بن الماسم: حسٌن،بنو الماسم الجمال،  وٌحٌى والحسٌن وإبراهٌمبؤبً ةبلط، ودمحم 
 ولحسٌن هذا: مسلم وعباس.

عبد  أبوإسماعٌل بن الماسم الرسً وكان ربٌساً متمدماً فعمبه من رجل واحد هو إبنه:  وأما     
دمحم الشعرانً  هللاهللا دمحم الشعرانً نمٌب الطالبٌٌن بمصر وولده نمباء سادة، وأعمب أبو عبد 

الماسم أحمد النمٌب  وأبًعد أبٌه بن إسماعٌل بن الماسم الرسً من: إسماعٌل النمٌب بمصر ب
وأبً دمحم عٌسى وأبً  جعفربمصر بعد أةٌه وأبً الحسن علً وأبً الحسٌن ٌحٌى وأبً دمحم 

أبٌه بن دمحم الشعرانً من: أبً  بعددمحم الماسم والحسٌن وإبراهٌم. والعمب من إسماعٌل النمٌب 
العمب من أبً الماسم أحمد النمٌب ودمحم. و هللاالعباس إدرٌس له أوالد، وهم: إسماعٌل وعبد 

وإسماعٌل وعلً وأبً الحسٌن عبد هللا وأبً عبد هللا  إبراهٌمبعد أةٌه بن دمحم الشعرانً من: 
. والعمب من إبراهٌم بن أحمد النمٌب بن دمحم الشعرانً من: أبً عبد وٌحٌىدمحم ٌلمب بالمرلٌس 

كان بمصر وأبً الماسم أحمد. أما أبو  النمٌب كان بمصر وأبً الحسن علً النمٌب الحسٌنهللا 
 المحاسنهللا الحسٌن النمٌب بن إبراهٌم بن أحمد بن دمحم الشعرانً وكان جم الفضابل كثٌر  عبد

بن إبراهٌم  النمٌبفولده: طاهر وعلً وإسماعٌل وإبراهٌم ولهم أوالد، وأما أبو الحسن علً 
هذا: طاهر بن علً بن طاهر بن حسٌن وحسٌن، فمن ولد حسٌن  فولده: دمحم وٌحٌى وعبد هللا

المذكور، ومن ولد دمحم بن أبو الحسن علً النمٌب: حسن بن إبراهٌم بن أحمد بن حسٌن بن دمحم 
: علً وإبراهٌم ودمحم. والعمب من أبً الحسٌن فولده، وأما أبو الماسم أحمد بن إبراهٌم المذكور

ه: دمحم وأبو الماسم أحمد، وولد دمحم بن أبً فً ولدٌ الشعرانًعبد هللا بن أحمد النمٌب بن دمحم 
بالشام. والعمب من دمحم المرلٌس بن أحمد  ًالنمٌب: الماسم الماض أحمدالحسٌن عبد هللا بن 

ومسلم وأبً الماسم أحمد وإسماعٌل  ،ن له ولدٌالشعرانً من: أبً عبد هللا الحس دمحمالنمٌب بن 
له  النمٌبوعلً بن أحمد  ،مٌب، فً: حمزة، له ولد الندمحمهللا. والعمب من إسماعٌل بن  وعبد

الحسٌن، له:  علًإبن إسمه: الحسٌن. والعمب من أبً دمحم جعفر بن أحمد الشعرانً فً: أبً 
: أبً إسماعٌل أوالدهعلً وٌحٌى وإبراهٌم. والعمب من أبً الحسن علً بن دمحم الشعرانً فً 

فً ولده: الحسٌن، له  الشعرانًٌحٌى بن دمحم إبراهٌم ودمحم والحسن. والعمب من أبً الحسٌن 
 ولدمحم ولد. وعٌسى،ولد، وعٌسى بن دمحم الشعرانً مبناث ولٌل له: دمحم 

والحسن  بالٌمنوأما سلٌمان بن الماسم الرسً فمن ولده: أحمد وعلً أبو الحسن        
ومن ولد إبراهٌم  كور،المذوالماسم العدل بالكوفة وموسى ببؽداد وإبراهٌم بالمدٌنة بنو سلٌمان 

ٌلمب توزون بالبصرة. وأما أحمد  هذابن سلٌمان المذكور: أحمد ودمحم إبنً إبراهٌم هذا، ودمحم 
دالل الدلٌك بالبصرة بن أبً اللٌل عبد  الحسنبن إبراهٌم بن سلٌمان، فمن ولده: موهوب أبو 

بن سلٌمان فولده بنو توزون دمحم بن إبراهٌم المذكور  وأماهللا بن أحمد بن إبراهٌم المذكور. 
العمري: هم أصدلابً بالبصرة بمً منهم طفل هو ولد أبً  الحسنبالبصرة. لال الشٌخ أبو 

المذكور، أما موسى بن سلٌمان بن الماسم الرسً فله: الحسن  دمحممنصور جعفر بن أحمد بن 
م الرسً فله إبن أما الماسم بن سلٌمان بن الماس وألحمد: دمحم. ،المذكوروأحمد إبنً موسى 

ودمحم. وألحمد الموصلً: دمحم  أحمد الموصلً دمحم، ولدمحم األةٌر: واحد إسمه: دمحم. ولدمحم هذا:
سلٌمان بن الماسم الرسً فعمبه إبن واحد إسمه: الماسم وهو بشٌراز،  بنأما أحمد وعلً. 
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لٌمان بن الماسم واألهواز، أما علً بن س بالكوفةوللماسم هذا إبن واحد إسمه: علً له عمب 
 دمحم بن علً فله: دمحم وعلً والحسٌن والماسم. أماالرسً فعمبه من إبنه: دمحم وحده، 

ً فؤعمب من رجلٌن: أبً  الماسموأما أبو عبد هللا الحسٌن بن        الرسً وكان سٌداً كرٌما
ن دمحم بن هللا السٌد العالم، أمهما فاطمة بنت الحسن ب عبدالحسٌن ٌحٌى الهادي وأبً دمحم 

المثنى بن الحسن بن علً بن أبً طالب، ولٌل للحسٌن بن الماسم  الحسنسلٌمان بن داإود بن 
وٌمال له الشٌخ بصعدة. أما ٌحٌى الهادي بن الحسٌن بن الماسم  الحسنعلً أبو  الرسً:

، ظهر كان إماماً من أبمة الزٌدٌة جلٌبلً فارساً ورعاً مصنفاً شاعراً ف الحسٌن،الرسً وٌكنى أبا 
الجهاد بنفسه وٌلبس جبة صوؾ، له تصانٌؾ  ولىوٌلمب بالهادي إلى الحك، وكان ٌت بالٌمن

 ثمانٌنفً الفمه لرٌبة من مذهب أبً حنٌفة، وكان ظهوره بالٌمن أٌام المعتضد سنة  كبار
بمكة  لهومابتٌن وتوفً هنان سنة ثمان وتسعٌن ومابتٌن وهو إبن ثمان وسبعٌن سنة، وةطب 

: الحسن رجالن، وأوالده أبمة الزٌدٌة وملون الٌمن، فؤعمب ٌحٌى الهادي من ثبلثة سبع سنٌ
أبٌه، وأحمد  بعدٌنسب إلى الؽٌل جبل بصعدة، وأبً الماسم دمحم المرتضى لام باألمر  ًالؽٌل

بنت الحسن بن الماسم  فاطمةالناصر لام باألمر بعد أةٌه، وأم دمحم المرتضى وأحمد الناصر هً 
العمري: له ذٌل لم ٌطل.  الحسنبن ٌحٌى الهادي فمال الشٌخ أبو  ًما الحسن الؽٌلأ .الرسً

جماعة منهم: علً وإبراهٌم  منوأما أبو الماسم دمحم المرتضى بن ٌحٌى الهادي فؤعمب 
ودمحم وعبد هللا. أما الحسن  وٌحٌىوالحسن األتج. لال إبن طباطبا: والحسٌن. ولٌل: وعٌسى 

هاشم الحسن إبنً ٌحٌى بن الحسن األتج  وأبوومنهم: أبو العساؾ دمحم  األتج فله ولد بآمل،
بؤصفهان إلى ما بعد الستمابة. ومن ولد أبً الهاشم  كانواالمذكور، ٌمال لولده آل أبً العساؾ 
النسابة واةوانه الرضى وعبد هللا وعلً بنو الحسن  داعًالحسن بن ٌحٌى بن الحسن األتج: 

ً أعماب بسارٌةأعماب بن ٌحٌى المذكور، لهم  ، وةوزستان والري، وللمرتضى بالٌمن أٌضا
ولدمحم بن ٌحٌى بن الحسن األتج: المةتار وحسن وحسٌن، فمن ولد المةتار: دمحم وعلً وحسٌن 
وعرب شاه بنو أبو طالب بن ناصر بن علً بن المةتار المذكور، ومن ولد حسن بن دمحم بن 

بن جعفر بن علً بن دمحم بن جعفر بن دمحم بن جعفر بن  ٌحٌى: شكر هللا بن نور هللا بن حسٌن
حسن المذكور، أما حسٌن بن دمحم بن ٌحٌى فله: دمحم، ولدمحم: عرب شاه وحسن، فلحسن: دمحم، 
ولدمحم: أحمد وشمس الدٌن، فؤلحمد: حسن، ولحسن: أحمد، ومن ولد شمس الدٌن بن دمحم: 

من ولد عرب شاه بن دمحم: علً بن مطهر بن جعفر بن علً بن دمحم بن شمس الدٌن المذكور، و
. وأما أحمد علً بن حسن بن علً بن دمحم بن دمحم بن لوام الشرؾ بن عرب شاه المذكور

وهو الناصر لدٌن هللا وكان من أكابر األبمة الزٌدٌة جم الفضابل كثٌر  الهاديالناصر بن ٌحٌى 
 الحسناستمر به ذلن. لال الشٌخ أبو وكان به نمرس فربما هاج به فمنعه من المتال و المحاسن

حتى  فجالدالعمري: بلؽنً أن ولده أبا الؽطمش وثب علٌه ةصم له فمتله وكثر علٌه العدو 
منهم:  جماعةرجع، ومات سنة أربع وعشرٌن وثبلث مابة وبمٌت اإلمامة فً ولده. فؤعمب من 

الفضل جعفر  أبوومنهم: دمحم الوارد إلى حلب بن أحمد الناصر، أعمب بحلب ومصر وؼٌرهما. 
بن أحمد  الحسٌنلال الشٌخ العمري: هم بحلب. ومنهم:  ،الرشٌد بن أحمد الناصر له بمٌة

: إسماعٌل بن ومنهمالناصر، له ولد بالٌمن، ومنهم: أبو الؽطمش إبراهٌم بن أحمد الناصر. 
. ومنهم: أبو ر، وله: أبو الحسن وأبو ٌعلى إبنً إسماعٌل المذكوأحمد الناصر أعمب بةوزستان

كان من شٌوخ أهله وفضبلبهم وكان بالعراق، وإبنه: الماضً  الناصر،الحمد داإود بن أحمد 
 داإود، ورد ةوزستان وتمدم بها، وله بمٌة باألهواز وواسط، ومن ولده: الحمدأبو دمحم بن أبً 

الماسم  أبوالنمٌب  محمود بن الحسٌن بن دمحم بن علً عرب شاه بن أبو الماسم بن الماسم بن
، وعبد هللا بن دمحم بن علً بن حسن بن دمحم بن الماسم بن الحسن بن داإود بن أحمد الناصر
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 أحمدبن الماسم بن الحسن بن داإود بن أحمد الناصر. ومنهم: الحسن بن عبد هللا بن علً 
بن أحمد  ٌحٌىالناصر لام باألمر بعد أبٌه وله أوالد، وكان ٌلمب بالمنتجب لدٌن هللا. ومنهم: 

أهله إلى بؽداد أٌام  منالناصر لاتل أةاه على اإلمامة وٌلمب بالمنصور كان فٌه ةٌر، أنفذ رجبلً 
 ًبوٌه، ولال له: إةتبر حاله ٌعن بنكان أبو عبد هللا بن الداعً بها وذلن فً أٌام معز الدولة 

لً بذلن ألباٌع له منً باإلمامة فاكتب إ وأولىن رأٌته أفضل منً إأبا عبد هللا بن الداعً ف
الناصر عدة أوالد، منهم: علً بن ٌحٌى ٌلمب  أحمدوأدعو إلٌه. وولد المنصور ٌحٌى بن 

إسمه: الحسن بن علً، وللحسن هذا: أبو الحمد ودمحم، ومنهم: ٌوسؾ  بالحرب، وله ولد ببؽداد
: ٌوسؾ األكبر بن ٌحٌى بن أحمد بن ٌحٌى الهادي، ولٌوسؾ األكبر: ٌحٌى والماسم، وللماسم

األشل، ولٌوسؾ األشل: دمحم وٌحٌى، فمن ولد ٌحٌى بن ٌوسؾ األشل: إسماعٌل والحسن 
والحسٌن بنو الماسم بن دمحم بن علً بن دمحم بن علً بن الرشٌد بن أحمد بن الحسٌن بن علً 
بن ٌحٌى المذكور، فئلسماعٌل بن الماسم: دمحم، وللحسن بن الماسم: أحمد، ومن ولد الحسٌن بن 

اسم: اإلمام أحمد ملن الٌمن وعلً والمطهر والحسٌن والحسن بنو اإلمام ٌحٌى ملن الٌمن الم
بن دمحم بن ٌحٌى بن دمحم بن ٌحٌى بن دمحم بن إسماعٌل بن دمحم بن الحسٌن بن الماسم المذكور، 
فلئلمام أحمد بن اإلمام ٌحٌى: اإلمام البدر ملن الٌمن الذي أطاح بحكمه عبد هللا السبلل فً 
إنمبلب عسكري، ولعلً بن اإلمام ٌحٌى: الحسن، وللمطهر بن اإلمام ٌحٌى: ٌحٌى، وللحسٌن 
بن اإلمام ٌحٌى: دمحم وٌحٌى. ومن ولد ٌوسؾ األكبر بن ٌحٌى بن أحمد بن ٌحٌى الهادي: عبده 
ودمحم وأحمد وهادي وعبد هللا وفاٌع بنو علً بن فاٌع بن أحمد بن ٌحٌى الرالدي بن أحمد بن 

بن مسعود بن دمحم بن أحمد بن ٌحٌى بن حسٌن بن ٌحٌى بن عٌسى بن مهدي بن  عسكري
عٌسى بن ٌحٌى بن دمحم بن الحسٌن بن أحمد بن دمحم بن ٌوسؾ األشل بن الماسم بن ٌوسؾ 
األكبر المذكور، ولدمحم بن علً بن فاٌع: أحمد وإسماعٌل وعبد هللا وعلً، وألحمد بن علً بن 

، ولهادي بن علً بن فاٌع: علً وإبراهٌم ودمحم وأحمد، ولعبد هللا بن فاٌع: دمحم ونواؾ وهانً
علً بن فاٌع: علً، ولعلً هذا: عبد هللا وموسى وطبلل، ولفاٌع بن علً بن فاٌع: عبد العزٌز، 
ولعبد العزٌز: دمحم، ولدمحم: عبد اإلله وعبد هللا. ومن ولد ٌوسؾ األكبر بن ٌحٌى بن أحمد: دمحم 

فضل بن الحجاج بن علً بن أبا الماسم بن ٌحٌى بن ٌوسؾ األكبر المذكور، وٌحٌى إبنً الم
فمن ولد دمحم بن المفضل: إبراهٌم بن دمحم بن عبد هللا بن الهادي بن المفضل بن دمحم المذكور، 
ولٌحٌى بن المفضل: دمحم بدر الدٌن وأحمد ودمحم المشرفً إنمرض ودمحم أبا الحرث وعلً 

الدٌن: محفوظ وأحمد، فؤلحمد: إبراهٌم، ولمحفوظ: محسن، ولمحسن: والمفضل، فلدمحم بدر 
ٌحٌى، فؤما أحمد بن ٌحٌى بن المفضل فله: دمحم وٌحٌى، فمن ولد دمحم بن أحمد هذا: علً بن 
جبرٌل بن المإٌد باهلل بن أحمد بن المهدي بن شمس الدٌن بن ٌحٌى بن دمحم المذكور، أما دمحم 

له: علً، ولعلً: دمحم وحسن، فلدمحم: الماسم، ومن ولد حسن: الحرث بن ٌحٌى بن المفضل ف
إسماعٌل بن إبراهٌم بن دمحم بن عبد هللا بن ٌحٌى بن سلٌمان بن علً بن حسن المذكور، أما 
علً بن ٌحٌى بن المفضل فله: علً ودمحم، ولدمحم: علً، ولعلً هذا: دمحم، ومن ولد المفضل بن 

 بن ٌحٌى الماسمومنهم:  ن المرتضى بن المفضل المذكور.ٌحٌى بن المفضل: أحمد بن ٌحٌى ب
 بصعدةبصعدة. ومنهم: الماسم المةتار بن أحمد الناصر وٌكنى أبا دمحم وكان  بن أحمد الناصر

أوالد منهم:  لهأحد كبار أبمة الزٌدٌة، وله أعماب منهم: دمحم المستنصر بن الماسم المةتار، 
وإلبراهٌم المإٌد: الماسم وعبد  وٌوسؾ له أعماب، وحمزة إبراهٌم المإٌد وعبد هللا المعتضد

هللا وزٌد، فللماسم: مةتار، ولمةتار: حسٌن، ولزٌد بن إبراهٌم: علً وٌحٌى وعبد هللا، ولعبد 
هللا بن إبراهٌم: دمحم وحسن، فلحسن: ٌحٌى وناصر، ولٌحٌى: أحمد، وألحمد: دمحم وٌحٌى، ومن 

دمحم بن أسد هللا بن دمحم بالر بن محمود بن حسٌن بن جعفر بن  ولد دمحم بن عبد هللا بن إبراهٌم:

www.j4know.com

www.j4know.com


 351 

حسٌن بن حسن بن علً بن صدر الدٌن بن مهدي بن علً بن عبد هللا بن دمحم المذكور. ومنهم: 
ٌحٌى والرشٌد ودمحم والناصر بنو عبد هللا بن دمحم المستنصر بن الماسم المةتار، ولدمحم بن عبد 

فر، ومن ولد الناصر بن عبد هللا بن دمحم المستنصر: الحسن والماسم هللا هذا: علً، ولعلً: جع
إبنً دمحم بن الهادي بن إبراهٌم بن المإٌد بن أحمد المهدي بن ٌحٌى بن أحمد بن ٌحٌى بن 
ٌحٌى بن الناصر المذكور، فؤما الحسن بن دمحم بن الهادي فمن ولده: دمحم بن عبد هللا بن عبد هللا 

حسن بن صبلح بن صبلح بن علً بن دمحم بن المهدي بن الحسن بن علً بن صبلح بن 
المذكور، وأما الماسم بن دمحم بن الهادي فمن ولده: سلمان بن ٌحٌى بن حسٌن بن أحمد بن 
ٌحٌى بن دمحم بن أحمد بن ٌحٌى بن ٌحٌى بن صبلح بن عبد هللا بن دمحم بن صبلح بن ٌحٌى بن 

، ومنهم: علً أبو الماسم بن أحمد الناصر المهديم: دمحم ومنه دمحم بن ٌحٌى بن الماسم المذكور.
بن أحمد الناصر من ولده: سلٌمان وأحمد والمطهر بنو دمحم بن المطهر بن علً المذكور، 
فللمطهر: دمحم، ولدمحم: علً، ولسلٌمان بن دمحم: أحمد، وألحمد هذا: دمحم وٌحٌى، ولٌحٌى: علً، 

فله  الرسً. وأما عبد هللا العالم بن الحسٌن بن الماسم ومنهم: شعٌب بن أحمد الناصر لٌل درج
بمصر ودمحم  وإبراهٌمعمب كثٌر بالحجاز، وعمبه من جماعة منهم: إسحك عمبه بادٌة بالحجاز 

العالم،  هللابنو عبد  والحسٌن األفوه وٌحٌى أبو الماسم وسلٌمان والماسم والحسٌن أبو عبد هللا
بن إسحك  دمحمبنو  والحسن م: لابد وإسحك ومٌمون وسلٌمانمن ولد إسحك بن عبد هللا العالف

من فٌحٌى بن عبد هللا العالم  وأما. ، والحسن والماسم إبنً إسحك بن عبد هللا العالمالمذكور
الرحمن بن ٌحٌى المذكور، وٌمال لولده بنو حمزة بالٌمن، منهم  عبدولده: حمزة بن الحسن بن 

رضً الدٌن الحسن بن لتادة بن مزروع بن علً بن مالن  الشٌخ :ومنهمأبمة الزٌدٌة هنان، 
حمزة هذا ٌدعى النفس الزكٌة، وإبنه: علً بن حمزة ٌدعى العالم وإبنه:  وكانالمدنً النسابة، 

بن حمزة ٌدعى المنتجب، وإبنه: سلٌمان بن حمزة الثانً ٌدعى التمً، وإبنه:  علًحمزة بن 
ً د: اإلمام عبد هللا بن حمزة إمام الزٌدٌة وكان بن سلٌمان بن حمزة، هو وال الثالثحمزة   عالما

فمن ولده: مطهر وٌاسٌن وحمد ومحسن  وبمً األمر فً ٌده تسع عشرة سنة وله عمب كثٌر،
بنو ناصر بن أحمد بن دمحم بن الحسٌن بن علً بن الماسم بن الهادي بن دمحم بن أحمد بن اإلمام 

ناصر فمن ولده: حسٌن وراكان وناصر وعبد هللا بنو  عبد هللا بن حمزة المذكور، فؤما مطهر بن
حمد بن عبد هللا بن مطهر المذكور، فؤما حسٌن بن حمد بن عبد هللا بن مطهر فمن ولده: علً 
ودمحم وعبد هللا بنو حسن بن دمحم بن علً بن حسن بن دمحم بن الحسٌن المذكور، فؤما عبد هللا بن 

وصالح وحسن، وأما دمحم بن حسن فله: حسن وحسٌن، حسن فله: عبود وٌحٌى، ولٌحٌى: دمحم 
ولحسن: عبد هللا ودمحم وعلً وحسٌن وأحمد وإبراهٌم وناصر، ولحسٌن بن حسن: عبد هللا 
والحسن، أما علً بن حسن بن دمحم بن علً فله: ٌحٌى وناصر ودمحم وحسن، فلٌحٌى: عبد هللا 

مد وشاكر وعلً وراكان، ولناصر بن ودمحم وأحمد، ولحسن: عبد هللا وحسن ودمحم وناصر وأح
علً: حسن وأحمد وعبد هللا وحسٌن، ولدمحم بن علً: علً وعبد هللا وسلطان. وأما راكان بن 
حمد بن عبد هللا بن مطهر فمن ولده: عبد هللا وربٌع هللا وناصر بنو دمحم بن دمحم بن حمد بن 

بن دمحم بن دمحم: ٌحٌى وإبراهٌم  راكان بن عبد هللا بن حسٌن بن راكان المذكور، ولعبد هللا
وراكان ودمحم وعبد الرحمن، فلٌحٌى: راكان وحمد وعبد هللا، ولراكان بن عبد هللا: ناصر وعبد 
هللا، ولعبد الرحمن بن عبد هللا: علً وعبد هللا، ولدمحم بن عبد هللا: حسن وأحمد وحسٌن وةالد 

علً، ولةالد هذا: أحمد ودمحم وعبد هللا وعلً، فؤلحمد: علً ودمحم وعبد هللا، ولحسن: ةالد و
وحمزة. أما ناصر بن دمحم بن دمحم بن حمد فله: حسٌن ودمحم وحمد وعلً وعبد هللا وإبراهٌم 
وربٌع هللا، فلحسٌن: علً، ولحمد بن ناصر: عبد هللا، ولعلً بن ناصر: ناصر وعبد هللا ودمحم. 

مزة، فلعبد هللا: دمحم، ولهاشم: علً ودمحم. أما ولدمحم بن ناصر بن دمحم: عبد هللا وهاشم وأحمد وح
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ربٌع هللا بن دمحم بن دمحم فله: دمحم وحسٌن، ولدمحم بن ربٌع هللا: فهد وحسٌن وراكان وعبد هللا 
وعلً وربٌع هللا، فلحسٌن هذا: شرؾ وناصر وعلً، ولعبد هللا: دمحم وأحمد، ولعلً بن دمحم بن 

ربٌع هللا بن دمحم فله: عبد هللا وٌحٌى وعلً وعبد الرحمن ربٌع هللا: عبد هللا. أما حسٌن بن 
ودمحم وحسن، فلعبد هللا بن حسٌن: أحمد ودمحم، ولعلً بن حسٌن: حسٌن وزٌد، ولدمحم بن 
حسٌن: عبد هللا وربٌع هللا، ولحسن بن حسٌن: حسٌن. وأما ناصر بن حمد بن عبد هللا بن 

بن ناصر المذكور، فؤما سرور بن مهدي  مطهر فمن ولده: علً وسرور إبنً مهدي بن حسن
فمن ولده: ٌحٌى وسعود إبنً عبود بن عبد هللا بن ضٌؾ هللا بن سرور المذكور، ولٌحٌى بن 
عبود: عبد هللا وحسٌن ودمحم وعلً وأحمد وعبد هللا. ولسعود بن عبود: ةالد ودمحم وصالح، 

وعبد الوهاب، ولدمحم بن سعود: فلةالد بن سعود: الحسٌن وعبد هللا وعبود ودمحم وحسن وعلً 
سرور وحسٌن وٌحٌى وأحمد والحسن وعلً، ولصالح بن سعود: إسماعٌل. أما علً بن مهدي 
بن حسن بن ناصر فله: سرور، ولسرور: عبد هللا وعلً وٌحٌى، ولعبد هللا بن سرور: دمحم، 

ٌن. ولعلً بن ولدمحم هذا: عبد هللا وأحمد وأمٌن والحسن وعبد الرحمن وعبد الواحد والحس
سرور: أحمد والحسن وسرور وٌحٌى، فمن ولد أحمد بن علً: زٌد وعبد هللا وأحمد بنو صالح 
بن سعود بن أحمد المذكور، ولسرور بن علً: أحمد وعلً وعبد هللا، ولٌحٌى بن علً: دمحم 
وناصر وصالح وعبد هللا وعزان، فلناصر بن ٌحٌى: علً وحسن، ولصالح بن ٌحٌى: دمحم، 

د هللا بن ٌحٌى: عبد العزٌز، ولعزان بن ٌحٌى: زٌد والحسٌن والحسن وعلً. أما ٌحٌى بن ولعب
سرور بن علً بن مهدي فله: ةالد وحسن وعزان، ولعزان هذا: علً ودمحم وٌحٌى، فلعلً بن 
عزان: زٌد والحسن ودمحم، ولدمحم بن عزان: ناصر وعلً، ولٌحٌى بن عزان: علً وعزان وعبد 

وأما عبد هللا بن حمد بن عبد هللا بن مطهر فمن ولده: دحمان وهزاع إبنً  لحسن.هللا ودمحم وا
أحمد بن علً بن عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا المذكور. ومن ولد دحمان: ناصر ودمحم إبنً 
حسن بن طالب بن دحمان المذكور، فلناصر: علً وعبد هللا، ولعلً بن ناصر: ناصر وحسن 

ناصر: ناصر وجعفر ودمحم وٌعموب وعلً، أما دمحم بن حسن بن طالب بن  ودمحم، ولعبد هللا بن
دحمان فله: ٌحٌى وأحمد، ولٌحٌى: دمحم وعبد هللا وإسماعٌل وحسن وناصر، فلعبد هللا: علً 
وٌحٌى ودمحم، ولحسن بن ٌحٌى: ٌحٌى، ولٌحٌى هذا: حسٌن وطالب وأمٌن وٌحٌى، أما أحمد بن 

ن فله: ٌحٌى وحسٌن وعبد هللا وطالب وعلً وزٌد وإبراهٌم دمحم بن حسن بن طالب بن دحما
والحسن ودمحم، فلحسٌن بن أحمد: دمحم وناصر وعلً وٌحٌى، ولعبد هللا بن أحمد: حمزة وحسن 
وحسٌن، ولعلً بن أحمد: أحمد ودمحم، وللحسن بن أحمد: دمحم وعبد هللا، ولدمحم بن أحمد: ناصر 

بن أحمد بن علً بن عبد هللا فله: صالح، ولصالح: وٌحٌى وأحمد ولاسم وعلً. أما هزاع 
حسٌن، ولحسٌن: دمحم وناصر وأحمد وعبد هللا وصالح، ولدمحم بن حسٌن: أحمد وعلً وةالد، 
ولناصر بن حسٌن: حسٌن وهزاع، وألحمد بن حسٌن: عبد الرحمن وحسٌن ودمحم، فلعبد هللا بن 

ان وعبد هللا ودمحم. وأما ٌاسٌن بن حسٌن: دمحم وعلً، ولصالح بن حسٌن: حسٌن وعلً وسلط
ناصر بن أحمد بن دمحم فمن ولده: علً ودمحم وعبود وحمد بنو دمحم بن عجٌم بن ٌاسٌن المذكور، 
فلعبود: علً، ولدمحم: عبود، ولعبود هذا: دمحم ومنصر ولابد، ولعلً بن دمحم بن عجٌم: محسن 

علً وحمد وحسٌن ومانع  وحمد، فلحمد: علً وعبود وسلطان ودمحم وناصر، ولمحسن:
وٌاسٌن، فلعلً بن محسن: نبٌه وهاشم، ولحمد بن محسن: محسن وحسٌن وعلً ومانع 
وسالم وٌاسٌن، ولحسٌن بن محسن: نادر، ولمانع بن محسن: علً وٌاسٌن، ولٌاسٌن بن 
محسن: علً ومانع، أما حمد بن دمحم بن عجٌم فله: أحمد وراكان وحسٌن وعبود وعلً 

فؤلحمد: حمزة، ولراكان: طالب وةالد ولابد وماجد، ولحسٌن بن حمد: محسن  ومحسن ودمحم،
وعلً وجمال وفهد وراكان وحمد وعبد هللا وأحمد، ولعبود بن حمد: ناصر وأحمد، ولمحسن بن 
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حمد: دمحم وٌاسر وعبود وحسٌن، ولدمحم بن حمود: فوزي وناصر وعلً وسلطان وأحمد وعبد 
حمد بن دمحم فمن ولده: علً وحمد إبنً راكان بن حمد المذكور، هللا. وأما حمد بن ناصر بن أ

ولعلً بن راكان: تركً وفٌصل وناصر وعبد هللا وحسن وحسٌن ودمحم وأحمد وحمد، ولتركً 
بن علً: علً، ولفٌصل بن علً: علً وراكان، ولناصر بن علً: راكان وحسن وعلً ودمحم 

لً، وألحمد بن علً: هشام، ولدمحم بن علً: والحسٌن وعبد العزٌز، ولحسن بن علً: بسام وع
الحسٌن والحسن وةالد وبندر وناصر وفةري، ولةالد بن دمحم: دمحم. أما حمد بن راكان بن حمد 
بن ناصر فله: سعود وراكان ودمحم، ولراكان الثانً هذا: علً وحمد وفاٌز وحسٌن، فلحمد: 

مد بن راكان: دمحم وناصر وحمد، راكان، ولفاٌز: حمد وعلً، ولحسٌن: دمحم، ولسعود بن ح
ولدمحم بن سعود: سعود، ولدمحم بن حمد بن راكان: سعود وفهد وٌحٌى وعلً وبدر، فلسعود 
هذا: علً، ولفهد: بدر وفٌصل، ولٌحٌى: دمحم وسعود وفهد، ولعلً بن دمحم بن حمد: فوز 

له: سعود وشلً وراكان، ولبدر: حمد وةالد ودمحم. وأما محسن بن ناصر بن أحمد بن دمحم ف
وناصر وعلً، فلشلً: عبد هللا، ولناصر: حسن، ولحسن هذا: دمحم، ولعلً بن محسن: ناصر 
ومحسن وحمد ودمحم بنو حسن بن علً المذكور، فلمحسن بن حسن بن علً: بندر وحسن 
وماجد، ولحمد بن حسن بن علً: ناصر وحسٌن ودمحم وعلً، ولدمحم بن حسن بن علً: حسن 

حسن وةالد وناصر. أما سعود بن محسن بن ناصر بن أحمد فله: حسن ودمحم، وحمد وحاتم وم
فلحسن بن سعود: دمحم وناجً ومنصر، ولدمحم بن حسن: إبراهٌم وعبد هللا، ولناجً بن حسن: 
عبد هللا وسعود ودمحم، ولمنصر بن حسن: حسن وحسٌن وناصر، أما دمحم بن سعود بن محسن 

وأحمد وناصر ومحسن وحسٌن، فلناصر هذا: دمحم وناٌؾ،  بن ناصر فله: علً ومرزوق وسعود
ولمرزوق: ناصر ودمحم، ولسعود: ناصر ودمحم أٌضاً، ولمحسن: ةالد ودمحم وبندر، وألحمد: ناصر 

ٌلمب  بن الحسٌن بن الماسم هللا عبدوكان عبد الرحمن بن ٌحٌى بن وناٌؾ، ولحسٌن: دمحم. 
على ما مر،  الزكٌةلراضً، وإبنة: حمزة النفس بالفاضل، وإبنه: الحسن ٌمال له اإلمام ا

هللا بن الحسٌن بن الماسم  عبدومنهم: أبو دمحم الماسم بن علً بن دمحم بن عبد هللا بن ٌحٌى بن 
 الرسً.

من ثبلثة: إبراهٌم وعبد هللا الشٌخ وأبً  فؤعمبوأما أبو عبد هللا دمحم بن الماسم الرسً       
بن دمحم بن الماسم الرسً: زٌد بن إبراهٌم، إستدعاه عضد  إبراهٌمد دمحم الماسم الربٌس. فمن ول

من بٌت الممدس وكان لد إنمطع به وزوجه بؤةته فلما توفٌت زوجه بإبنته  بوٌةالدولة بن 
وولده عدد كثٌر بشٌراز لهم وجاهة ورباسة، منهم نمباء شٌراز ولضاتها، فمن  دةت،شاهان 
وله: زٌد بن ٌحٌى، ى أبو الحسن إنتمل من المدٌنة إلى صعدة أبو جعفر بشٌراز وٌحٌ دمحمولده: 

، ولعلً هذا: عمٌل، بنو زٌد، فؤما دمحم بن زٌد فله إبن واحد إسمه: علً بشٌرازوعلً والحسٌن 
بن زٌد فله: زٌد، ولزٌد هذا: نزار والحسن  الحسٌن. أما ولعمٌل: حٌدر وزٌد وأحمد وأبو طالب

نزار بن زٌد بن الحسٌن: عزٌر بن العدل بن نزار المذكور، أما  ولدمن فوأمٌر وهبة هللا ودمحم، 
فله: داعً، أما هبة هللا فله: عمٌل، أما الحسن بن زٌد بن الحسٌن فله:  الحسٌنأمٌر بن زٌد بن 

: إسحك وإسماعٌل ودمحم وإبراهٌم، فؤما إسحك بن جعفر بن الحسن فله: دمحم ولجعفرجعفر، 
: فلهفله: إبراهٌم وإسحك وإسماعٌل، أما إسحك بن دمحم بن إسحك  ، فؤما دمحم بن إسحكوحسٌن

حٌدر  بنوإسماعٌل وحسٌن وإبراهٌم، فؤما إبراهٌم هذا فمن ولده: حسٌن ومحمود ودمحم وأحمد 
وحسن  وجعفربن إبراهٌم المذكور، أما إسماعٌل بن إسحك بن دمحم بن إسحك فله: حمزة 

، فؤما علً بن إسماعٌل فمن ولده: دمحم وعلً  وحسٌن وسلٌمان وحٌدر وإسحك وعلً ودمحم
ومطهر وشاه طٌب بنو عبد هللا بن علً بن حٌدر بن علً المذكور، أما دمحم بن إسماعٌل فله: 
أحمد، وألحمد: زٌد وأحمد، فؤلحمد بن أحمد: دمحم، ولدمحم هذا: أحمد، ومن ولد زٌد بن أحمد: 
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أما حسن بن و، إبراهٌم بن دمحم بن زٌد المذكورٌحٌى بن علً بن إبراهٌم بن جعفر بن دمحم بن 
: علً، وأما سلٌمان بن إسماعٌل فله: دمحم، هذا ، وإلسماعٌلوإسماعٌلإسماعٌل فله: إسحك 

: حسن، وأما حٌدر بن إسماعٌل فله: أحمد، وألحمد: منصور وأبو ولحسٌنولدمحم: حسٌن، 
دمحم بن إسحك فمن ولده:  ، أما إسحك بن إسماعٌل بن إسحك بنٌعموبطاهر، ولمنصور: 

. أما حسٌن بن إسحك بن جعفر بن الحسن ٌوسؾ بن إسماعٌل بن ٌعموب بن إسحك المذكور
، فؤما محمود فله: منصور، وأما علً بن حسٌن وعلًبن زٌد بن الحسٌن فله: محمود وإسحك 

: علًولفله: دمحم، ولدمحم: إسحك وعلً،  بن إسحك بن إسحك فله: إسحك. أما إسحك بن حسٌن
ومن ولد إبراهٌم هذا: لطب الدٌن وعبلء الدٌن إبنً دمحم بن أحمد بن دمحم بن  إبراهٌم ودمحم،

أحمد بن جعفر بن إبراهٌم المذكور، أما دمحم بن علً بن دمحم بن إسحك فله: حسٌن، ولحسٌن: 
محمود وٌوسؾ، ولٌوسؾ هذا: حسن وعلً ودمحم، ولعلً: محمود وٌوسؾ، ولٌوسؾ هذا: 

الحسن بن زٌد بن الحسٌن فله: إبراهٌم وعلً ودمحم، ومن ولد  بنما إسماعٌل بن جعفر أ دمحم.
بن أحمد بن الحسن بن إبراهٌم المذكور. أما  الحسن الحسن بن دمحم بن إبراهٌم بن إسماعٌل:

زٌد بن الحسٌن فله: علً وأحمد، فؤما علً فله: عمٌل، ولعمٌل:  بندمحم بن جعفر بن الحسن 
دمحم بن لاسم بن حٌدر بن دمحم بن حٌدر بن : هذا حٌدرمن ولد وأحمد، و وزٌدالب حٌدر وأبو ط

فمن  بن الحسن . أما أحمد بن دمحم بن جعفرأبو طاهر بن عبد هللا بن علً بن حٌدر المذكور
بن أحمد المذكور.  زٌدإبراهٌم بن دمحم بن  ٌحٌى بن علً بن إبراهٌم بن جعفر بن دمحم بن ولده:

إبنً جعفر بن الحسن بن دمحم  وإسماعٌلن زٌد بن الحسٌن بن زٌد فمن ولده: إسحك وأما دمحم ب
، له: حسٌن وحسن وإسماعٌل، دمحم الدٌنؤما إسحك بن جعفر فولده: الماضً شرؾ فالمذكور، 

فمن ولد إسماعٌل هذا: دمحم بن أحمد بن حٌدر بن إسماعٌل المذكور، أما حسٌن بن دمحم بن 
ك، فئلسحك: إسماعٌل وحسٌن، وإلسماعٌل: إسحك، وإلسحك: إسحك فله: ٌحٌى وإسح

ومن ولد ٌحٌى بن حسٌن بن دمحم بن  .ٌعموب، ولحسٌن: دمحم وعلً وطاهر، ولعلً: حسٌن
بن الحسن  ، أما إسماعٌل بن جعفرإسحك: حسٌن بن دمحم بن زكرٌا بن عٌسى بن ٌحٌى المذكور

بن إبراهٌم فله: علً، ولعلً  حمزةسٌن، فؤما فله: إبراهٌم، وإلبراهٌم هذا: حمزة والح بن دمحم
: أبو دمحم الحسن بن أحمد بن الحسن بن ولدههذا: دمحم أبو زرعة، أما الحسٌن بن إبراهٌم فمن 

بن الماسم الرسً فله من األبناء المعمبٌن الذٌن ال  دمحمالحسٌن المذكور. وأما عبد هللا الشٌخ بن 
عر الفارس وأحمد الناسب وجعفر الشاعر وعٌسى الشا الحسنةبلؾ فٌهم ةمسة: علً أبو 

، ولعلً أبو الحسن بن عبد هللا آةرون أعمبوا ثم انمرضوا أوالدوالحسن الشاعر، وكان له 
الشٌخ: الماسم وبركات، وللماسم هذا: الحسٌن، أما عٌسى بن عبد هللا الشٌخ فمن ولده: حسن 

ن ناصر بن دمحم بن مشمر بن أحمد بن وٌحٌى إبنً لاسم بن حسن بن ناصر بن دمحم بن نصار ب
إسماعٌل بن أحمد بن موسى بن صالح بن أحمد بن ٌوسؾ بن ٌحٌى بن عبد هللا بن عبد 
اللطٌؾ بن سلٌمان بن حسٌن بن ٌوسؾ بن ٌحٌى بن الماسم بن ٌحٌى بن علً بن حسن بن 

ن فله: أحمد، عبد هللا بن إسماعٌل بن عبد هللا بن عٌسى المذكور، فؤما حسن بن لاسم بن حس
وألحمد هذا: دمحم وحسن، ولدمحم: ثامر وإبراهٌم وعبد الرحمن، ولثامر بن دمحم: دمحم لم ٌعمب 
وثامر وأحمد وسعٌد، فلثامر هذا: عمر ونواؾ، ولسعٌد: ثامر وسلطان ونابؾ وإبراهٌم ودمحم، 

د الوهاب وعبد ولثامر بن سعٌد: صالح، أما أحمد بن ثامر بن دمحم فله: دمحم وعبد الكرٌم وعب
العزٌز وثامر، فلدمحم: عبد العزٌز، ولعبد الكرٌم: ثامر ورٌان، ولعبد الوهاب: فارس وباسل 
وأحمد ومشعل، ولعبد العزٌز بن أحمد بن ثامر: عمر ودمحم. أما ٌحٌى بن لاسم بن حسن بن 

 بن ناصر فمن ولده: دمحم وسرور إبنً محسن بن دمحم بن سرور بن ٌحٌى المذكور، فؤما دمحم
محسن فله: دمحم، ولدمحم هذا: سرور وناصر ومحسن، فلسرور: دمحم وسلطان وفهد، ولمحسن: 
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رٌان وراكان. أما سرور بن محسن بن دمحم بن سرور فله: أحمد ودمحم وصالح، فلصالح: طبلل، 
وألحمد: دمحم ونواؾ وعبد المحسن، ولدمحم بن سرور بن محسن عادل وسرور وأحمد وسعٌد 

رجال: أحمد وعمبه  ثمانٌة. وأعمب الماسم الربٌس بن دمحم بن الماسم الرسً من لدوصالح وةا
وعلً. فؤلحمد بن الماسم  بطبرستانبالمدٌنة وإسحك وإدرٌس وإسماعٌل وموسى ودمحم وجعفر 

بن الماسم الربٌس: الحسن، وللحسن:  ولجعفرالربٌس: مبشر الصالح وإبراهٌم وكتٌم وبركات، 
بن مفرج بن موسى بن علً بن الماسم بن دمحم  هللارمضان بن علً بن عبد ومنهم: بنو  .دمحم

ومنهم: الحسن بن رمضان المذكور،  النسابة. مٌمونبن الماسم الرسً، صحح نسبهم إبن 
ومنهم: نمٌب النمباء  وللحسن هذا: طالب واألشرؾ وعلً، ولؤلشرؾ: دمحم وجعفر وعبد هللا،

الطمطمً ساعدته الظروؾ حتى حصل  بإبنالمذكور ٌعرؾ تاج الدٌن علً بن دمحم بن رمضان 
حصلت له أنه زرع  ًؼرابب اإلتفالات الت ومنمن األموال والعمار والضٌاع ماال ٌكاد ٌحصى. 

وهو إذ ذان صدر الببلد الفراتٌة، وأحرز ما  الدٌوانفً مبادئ أحواله زراعة كثٌرة فً أمبلن 
ها ولم ٌتمها، وفضل حسابه مع الدٌوان ولد بمً له لد بنا كانتحصل له من الؽبلت فً دار له 

الناس لحط شدٌد وشرع النمٌب تاج الدٌن فً بٌع الؽبلت فباع  فؤصاببمٌة صالحة من الؽبلت، 
نسب إلٌه ألنه  ،ٌضرب المثل بذلن الؽبلء فٌمال: ؼبلء إبن الطمطمً وكانباألموال ثم باألمبلن، 

نمب فً بعض حٌطان تلن الدار ممدار ما ٌةرج منه  شا ٌباع سواه، وكان لد أحدلم ٌكن عند 
ذات لٌلة فً حسابه فإذا هو لد باع أضعاؾ ما ادةر، فؤمر بكشؾ شمولها فوجد  فنزلالؽلة 
عادة  هوالحب ٌنتثر منها فعالج فً تؽطٌتها فلم ٌمدر ونفدت بعد بٌع للٌل كما ولابمة  الؽبلت

الدٌوان  صاحبأبا لاةان بن هبلكو فً عزل  أمثالها. وترلى أمره إلى أن كتب إلى السلطان
الوزٌر شمس الدٌن الجوٌنً أةً  إلىوإلامته عوضه ووعده بؤموال جزٌلة، فولع كتابه 

ً وكتب فٌه: كم  ً كلما  ًلصاحب الدٌوان عطا ملن فؤةذ لرطاسا أنه منن مملة نابم ٌبدي سباتا
وجعل كتاب النمٌب فٌه وأرسله إلى  حركته، كلمانبهته فكؤنن الطفل الصؽٌر بمهده ٌزداد نوماً 

عنده على أن أمر جماعة بالفتن به لٌبلً ففتكوا به  أمرهأةٌه فاستعد صاحب الدٌوان له وتمرر 
بالمصٌر إلٌه صاحب الدٌوان، فةرج صاحب الدٌوان إلٌه  أمرهموهربوا إلى موضع ظنوه مؤمناً 

بهم فمتلوا واستولى على أموال على اإلبن الجماعة وأمر  فمبضمن ساعته إلى ذلن الموضع 
 . وللنمٌب تاج الدٌن عمب، وذةابرهالنمٌب وأمبلكه 

المعروؾ بإبن بنت فرعة وهو  علًوأما موسى بن الماسم الرسً وكان بمصر فمن ولده:       
  بمصر.  عمبهإبن دمحم بن موسى المذكور أعمب من سبعة رجال وكان 
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 : الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسنالرابع الفصل
 

مثنى بن الحسن بن علً بن أبً طالب وٌكنى أبا علً، ال الحسنالحسن المثلث بن  أما     
له عدة أوالد منهم: طلحة لم ٌذكر له ووأربعٌن ومابة،  ةمسمات فً حبس المنصور سنة ف

وعلً األكبر وأبو جعفر عبد هللا مات فً حبس المنصور وأبو  وإبراهٌمعمب والعباس إنمرض 
ٌعمب ولٌل له: دمحم وعلً، فؤما أبو  صؽٌراً أي مات ولم وحسن لٌل درج العابدالحسن علً 

هللا فولد: دمحم وإبراهٌم وٌعموب وموسى وعٌسى وسلٌمان وجعفر، فؤما دمحم بن عبد  عبدجعفر 
، ومن ولد جعفر بن دمحم بن عبد ، ولموسى: سلٌمان وإبراهٌموجعفر فله: عٌسى وموسى هللا

. أما العباس بن الحسن ر المذكورهللا: أبو بكر بن دمحم بن علً بن أبو طالب بن دمحم بن جعف
بن العباس، ولعلً هذا: دمحم. أما أبو الحسن علً العابد بن الحسن المثلث  علًالمثلث فله: 

عٌن مروان فكان ال ٌؤكل منها تحرجاً وكان مجتهداً فً العبادة، حبسه المنصور  أبوهفإستمطع 
و مٌت، كذا لال أبو نصر مع أهله فمات فً الحبس وهو ساجد فحركوه فإذا ه الدوانٌمً
فً  األصبهانًولال الشٌخ العمري: مات فً الحبس ممتوالً. وحكى الشٌخ أبو الفرج  البةاري،

كانوا  أجسامهمكتاب مماتل الطالبٌٌن: أن بنً حسن لما طال مكثهم فً حبس المنصور وضعفت 
ٌكن علً العابد ٌةرج  ولمإذا ةلوا بؤنفسهم نزعوا لٌودهم فإذا أحسوا بمن ٌجا إلٌهم لبسوها، 

رجلً حتى ألمى هللا عز وجل  منرجله من المٌد فمالوا له فً ذلن فمال ال أةرج هذا المٌد 
بن الحسن المثلث: دمحم وعبد هللا  العابدفؤلول: ٌا رب سل أبا جعفر فٌما لٌدنً؟. ومن ولد علً 

ً والحسٌن بن  ةرج ومعه جماعة وهو الشهٌد صاحب فخ،  علًدرجا، وعبد الرحمن أولد بنتا
بمكة، وجاء موسى بن عٌسى بن  المنصورمن العلوٌٌن زمن الهادي موسى بن المهدي بن 

المنصور فمتبله بفخ ٌوم التروٌة سنة تسع  بنعلً بن عبد هللا بن العباس، ودمحم بن سلٌمان 
رأسه إلى الهادي فؤنكر الهادي فعلهما  وحمبلوستٌن ومابة. ولٌل سنة سبعٌن ومابة، 

أبو نصر البةاري عن دمحم الجواد بن علً الرضا  ونملضاءهما حكم السٌؾ فٌهم دون رأٌه، وإم
الطؾ مصرع أعظم من فخ. ولم ٌعمب الحسٌن صاحب فخ، وعمب  بعدأنه لال لم ٌكن لنا 

بن علً العابد ال عمب له من ؼٌره وهو الٌنبعً وأمه وأم أةٌه  الحسنالحسن المثلث من أةٌه 
بنت عبد هللا بن الحسن المثنى، وكان له: عبد هللا ودمحم وعلً، وعمبه من زٌنب  هًالحسٌن 

. فؤما الحسن وجعفر وعلً ودمحم: عبد هللا بن الحسن ال ؼٌر، ولعبد هللا من األبناء: الحسن إبنه
دمحم بن علً بن عبد هللا بن  بنودمحم فؤمهما مرٌم الصؽرى بنت إسماعٌل بن جعفر بن إبراهٌم 

أبو الزوابد ولمب بذلن ألنه كان ٌزٌد فً  دمحمطالب. أما الحسن بن عبد هللا فعمبه:  جعفر بن أبً
النوبة وأعمب بها ولٌل انمرض، وعبد هللا. فؤما عبد  إلًالكبلم والشعر، وموسى وكان لد صار 

وأبو طالب بنو علً بن دمحم بن زٌد بن عبد هللا المذكور،  وآدمهللا فمن ولده: نوح والحسن 
ً  طالب: علً ًشاه، وآلدم: علً، وألب شرؾ: دمحم، وللحسن: لنوحف  ، وأما دمحم أبو الزوابدأٌضا

: السٌد النسابة أبو علً بترمذ فله: محمود وركاب وموسى وعبد هللا، ومن ولد عبد هللا هذا
بن جعفر بن عبد هللا بن دمحم أبو  إسماعٌلالحسن بن أحمد المبارن النسابة بن زٌد بن أحمد بن 

فلعلً: دمحم والحسن ، وسلٌمان : علً والحسنفلهزوابد. وأما دمحم بن عبد هللا بن الحسن ال
والحسٌن، ولدمحم بن علً: عبد هللا وإبراهٌم وعلً والحسن، وللحسن هذا: دمحم، أما الحسن بن 
علً فله: دمحم، وللحسٌن بن علً: بشر، ولبشر: علً. أما الحسن بن دمحم بن عبد هللا بن 

له: دمحم. أما سلٌمان بن دمحم بن عبد هللا بن الحسن فله: أحمد، وألحمد: كتٌم، ولكتٌم: الحسن ف
. وأما علً بن عبد هللا بن أحمد والحسن وعلً، وألحمد: بشر، ولبشر: دمحم، ولدمحم: إبراهٌم

ً عبد هللا له عمب بالشام وجعفر أبو دمحم له عمب بالمؽرب، ولٌل لعل أبوالحسن فله إبنان: دمحم 
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آةر إسمه: الحسن وله عمب بالنوبة، ومنهم: كثٌم بن أبً الماسم سلٌمان  إبنبن عبد هللا 
الصةر دمحم بن علً بن عبد هللا بن الحسن ومنهم: عٌسى بن علً بن  أبًالجزار بالرملة بن 

، ومنهم: دمحم بن الحسن بن دمحم بن علً بن جعفر بن علً بن عبد هللا بن الحسن له ولد دمحمأبً 
إلى ولتنا بادٌة، وبنو الحسن المثلث للٌلون  ذٌللال الشٌخ العمري: ولهم  عبد هللا بن الحسن.

بالعراق لهم بمٌة وال رأى الشٌخ تاج الدٌن أحداً  والجداً لم ٌرى منهم أحداً ولٌس بالحجاز 
بمٌة  ومصر إن كان لهم بمٌة هنان. لال: والبد أن ٌكون لهم العجممنهم، لال: وعمبهم فً ببلد 

 إثنى عشر سبطاً كما وعد النبً ملسو هيلع هللا ىلص. الفاطمٌٌنإذ بهم تكمل أسباط 
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 : جعفر بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسنةامسال الفصل
 

ٌكنى أبا الحسن، وكان أكبر و طالببن الحسن بن علً بن أبً  المثنى جعفر بن الحسن أما     
وله كبلم مؤثور، وحبسه المنصور مع  هاشمإةوته سناً، وكان سٌداً فصٌحاً ٌعد من ةطباء بنً 

. وكان لد تةلؾ عن فخ مستعفٌاً، وعمبه سنةإةوته ثم تةلص، وتوفً بالمدٌنة وله سبعون 
هللا والماسم لم  دعبووإبراهٌم درجا  سلٌمان من إبنه: الحسن بن جعفر وحده، وكان لجعفر:

بن علً بن عبد  سلٌمانٌعمبا وإبراهٌم منمرض وبنت إسمها أم الحسن ةرجت إلى جعفر بن 
أبً طالب علٌه السبلم.  بنأم ولده وتزوجت بعده عمر األطرؾ بن علً  ًهللا بن العباس وه

 من ثبلثة رجال: عبد هللا طالبوأعمب الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً 
 وجعفر ودمحم السٌلك.

 

 بببلد العجم، السٌلمٌوندمحم السٌلك وأمه ملٌكة بنت داإود بن الحسن المثنى فولده  ؤماف       
بن دمحم بن  الماسمعمبه من إبن واحد إسمه: علً وأمه فاطمة بنت دمحم بن ف وكان له: دمحم درج،

السٌلك لمبه ال لمب  نأوالصحٌح الحنفٌة، ولعلً هذا إبن واحد معمب إسمه: الحسن السٌلك، 
من األبناء  بن علًللحسن السٌلك ف وكان لعلً بن دمحم السٌلك: دمحم وأحمد الولد لهما، جده،

أبو الفضل عمبه بنٌسابور ودمحم أبو جعفر عمبه بنٌسابور والمراؼة  هللاالمعمبٌن أربعة: عبٌد 
لحسن بهمدان، ولٌل للحسن السٌلك: كان بالري وولده بؤسترباد وعلً أبو ا الماسموعٌسى أبو 

ً جعفر   علً. فؤما عبٌد هللا أبو الفضل بن الحسن السٌلك فله من األبناء المعمبٌن ةمسة: أٌضا
عمبه  الحسٌنأبو الحسن بنٌسابور وجعفر أبو دمحم له عمب براوند ودمحم أبو جعفر وأحمد أبو 

بن الحسن السٌلك  هللاجعفر بن عبٌد ببؽداد وهمدان ولاهرة مصر وعبد هللا عمبه براوند، أما 
، لال شٌخ الشرؾ العبٌدلً هللافله: علً. أما علً بن عبٌد هللا بن الحسن السٌلك فله: عبٌد 

عبٌد هللا بن الحسن بن علً بن دمحم  الفضلالنسابة: ورأٌت ببؽداد عبٌد هللا بن علً بن أبً 
 ًشعرانٌاً ٌتصوؾ، وله ولد ببةارا وف العمري أحمدالسٌلك، فً أٌام نمابة أبً الحسن علً بن 

تعالى، هذا كبلم شٌخ الشرؾ. وأما دمحم بن عبٌد هللا بن  هللانفسً منه شا فلنسؤل عنه إن شاء 
وعبٌد هللا، فؤما داعً فمن ولده: دمحم بن علً بن حمزة بن مسعود  داعًالحسن السٌلك فله: 

بن دمحم بن عبٌد هللا بن الحسن السٌلك  بن داعً المذكور، وأما عبٌد هللا أحمدبن محمود بن 
دمحم  بنوأحمد وحسن ودمحم، فؤما بالر فمن ولده: دمحم والحسٌن وجعفر بنو دمحم بن دمحم  بالرفله: 

حسن بن أبو بكر بن عمٌل بن علً بن  :من ولدهبن علً بن بالر المذكور، فؤما دمحم بن دمحم ف
بن دمحم فله: حسن والماسم،  دمحمالحسٌن بن  ، وأمابن دمحم المذكور أحمد حسن بن حسٌن بن

بن أبو عبد هللا بن أبو الحسن بن  علًمن ولد حسن بن الحسٌن بن دمحم: أحمد بن دمحم بن و
أبا عبد هللا بن حسن  بن دمحم فمن ولده: الحسٌنعلً بن دمحم بن حسن المذكور، أما الماسم بن 
دمحم بن الحسن بن الماسم المذكور. أما  حان بنبن علً بن أبا الؽنابم بن أبا الحسن بن أبا سر

دمحم بن عبٌد هللا بن الحسن السٌلك فمن ولده: أحمد ودمحم إبنً السٌد العالم  بندمحم بن عبٌد هللا 
 دمحمالمحدث األدٌب المصنؾ ضٌاء الدٌن أبو الرضا فضل هللا بن علً بن عبد هللا بن  الفاضل

أحمد بن  بنمذكور فمن ولده: علً بن دمحم بن شرؾ الدٌن المذكور، وأما أحمد بن فضل هللا ال
أبو مٌرة بن كمال  الدٌندمحم بن أحمد المذكور، وأما دمحم بن فضل هللا فمن ولده: السٌد تاج 

رجلٌن:  تاج الدٌن هذاول المذكور،الدٌن بن أبً الفضل بن أحمد بن دمحم بن أبً الرضا فضل هللا 
: مرتضى ولطٌفاً، أما مرتضى رجلٌنلٌاً. أما ركن الدٌن دمحم فولد ركن الدٌن دمحماً وعز الدٌن ع

هذا: دمحم وعلً وحسٌن. وأما  مسعودوولد مسعود: مرتضى، ولمرتضى بن ، فولد: مسعوداً 
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جبلل الدٌن أبً الفوارس شاه شجاع  السعٌدلطٌؾ فكان له إبنتان ةرجت إحداهما إلى السلطان 
العابدٌن وكان لها من ؼٌره لبله أوالد. وأما عز  زٌنالسلطان بن دمحم بن المظفر فولدت له إبنه 
فولد: دمحماً والحسٌن وأحمد، وولد الحسٌن: دمحماً وعلٌاً  مٌرةالدٌن علً بن تاج الدٌن أبو 

: أبو الهول داعً وإةوانه عبٌد هللا وٌحٌى وأحمد وحمزة ومسافر بنو بالمراؼةوجعفراً. ومنهم 
، وألبً الهول سٌن أحمد بن أبً الفضل عبٌد هللا بن الحسن السٌلكدمحم بن أبً الح جعفرأبً 

داعً بن أبً جعفر دمحم: علً وأحمد وسراهنن، ولعلً بن داعً: داعً وعلً وسافر، فلعلً: 
ً ، وبالمراؼة دمحم، ولدمحم هذا: الحسن، ولسافر: علً عبٌد هللا بن أبً الحسٌن أحمد بن  :بنو أٌضا

إةوة: ناصر الكبٌر وإسمه أحمد، وناصر الصؽٌر  ثبلثةلك، وكانوا عبٌد هللا بن الحسن السٌ
ً توافما فً اإلسم  وأبو الفوارس الحسن ٌلمب الهادي، وولد لهإالء  واللمب،وإسمه أحمد أٌضا

 بالمراؼة أوالد.

 
فولد: أبا  طالبجعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً  وأما       

العباس دمحماً وجعفراً وأبا الحسٌن  وأباوأبا الحسن دمحماً وأبا أحمد دمحماً وأبا علً دمحماً الفضل دمحماً 
وأةذ فمات فً الحبس بسر من رأى، وله: الحسن  بالكوفةدمحماً. ظهر أبو الفضل دمحم بن جعفر 

ء إال : دمحم، وال عمب ألبً الضووإبنههذا: أبو الضوء أحمد بن جعفر المذكور،  ولجعفروجعفر، 
. أما الحسن بن أبو الفضل دمحم فله: علً ودمحم، الحسنمنه، ولدمحم هذا: أحمد، وألحمد: دمحم أبو 

فمن ولد دمحم هذا: أبو الحسن وأبو عبد هللا إبنً زٌد بن حمزة بن أحمد بن عبٌد هللا بن دمحم 
 المحدثفر ٌدعى أبا لٌراط، فؤعمب من إبنه: جعو. وأما أبو الحسن دمحم بن جعفر المذكور

بؤبً  الملمبوحده، ولجعفر المحدث: الحسن وٌحٌى ونمٌب الطالبٌٌن ببؽداد أبو الحسن دمحم 
هذا: حمزة وأحمد،  ولدمحملٌراط أٌضاً، فؤما ٌحٌى بن جعفر المحدث فؤعمب من إبنه: دمحم وحده، 

فؤما أحمد بن وعبد هللا وٌحٌى،  أحمدولحمزة: دمحم. أما أبو الحسن دمحم بن جعفر المحدث فله: 
بن أحمد المذكور، أما عبد هللا بن أبو  الحسٌنأبو الحسن دمحم فمن ولده: أحمد بن ٌحٌى بن 

أبو الحسن وأحمد وعلً. ومنهم بالحابر: أبو الؽنابم بن  ودمحمالحسن دمحم فله: دمحم أبو عبد هللا 
المحدث.  جعفرث بن علً بن ؼنٌمة بن حسٌن بن ٌحٌى بن دمحم بن ٌحٌى بن دمحم المحد بنسالم 

إلى  بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنىجعفر  نًوولع أبو علً دمحم وأبو الحسٌن دمحم إب
لهما شبل بن تكٌن ولداً وهللا سبحانه وتعالى أعلم، ولال شٌخ الشرؾ العبٌدلً:  وروىالمؽرب، 

. كتبًكبلب من  رأٌت بمصر أمثاالً منهم أةذت منهم أنسابهم فهلكت فٌما أةذته منً بنو ولد
فله: دمحم أبو جعفر وعلً  بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنىفؤما أبو علً دمحم بن جعفر 

العباس، ولدمحم أبو العباس هذا: عمر وزهٌر وهاشم والحسن وإبراهٌم  أبووالحسٌن ودمحم 
عفر بن الحسن بن جوكرٌم وٌحٌى وإسماعٌل، أما دمحم أبو الحسٌن بن جعفر  وجعفروالعباس 

وحده، ولعلً هذا: الحسٌن سمحبل ودمحم أبو الحسٌن  علًفؤعمب من إبنه:  بن الحسن المثنى
 ودمحم أبو عبد هللا.  األصؽروالحسٌن األكبر والحسٌن 

 
فعمبه من  طالبعبد هللا بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علً بن أبً  وأما       

كلثم بنت علً بن عبد هللا  وأمهواله إٌاها المؤمون العباسً، إبنه: عبٌد هللا أمٌر الكوفة وحده، 
. فؤعمب ، ولٌل كان له: الحسن بن عبد هللا، وللحسن هذا: دمحم له بنتبن دمحم بن عمر األطرؾ

وهم: أبو جعفر دمحم األدرع وأبو الحسن علً باؼر وأبو سلٌمان  رجالعبٌد هللا األمٌر من سبعة 
 أبو عبد هللا ودمحم أبو العباس ودمحم أبو أحمد، ولال أبو نصر البةاري: ودمحم دمحمدمحم وأبو الفضل 

ن أ كتابهأبو طاهر أحمد بن عٌسى بن عبد هللا بن دمحم بن عمر بن علً بن أبً طالب فً  لال
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. ولال ؼٌره: هللاعبٌد هللا بن عبد هللا بن الحسن بن جعفر لم ٌعمب إال من صفٌة بنت عبٌد 
وأبً سلٌمان دمحم ثم  دمحمجعفر األدرع وأبً الحسن علً باؼر وأبً الفضل  أعمب من ولده أبً

ولد أبً الفضل دمحم بن عبٌد هللا:  فمنلال: وبماشان ونٌسابور من ولد عبٌد هللا العدد الكثٌر. 
بن أبً الماسم بن أبً الفضل دمحم المذكور، ألام  دمحمأبو الماسم الزاهد المتكلم علً بن أحمد بن 

دمحم بن علً  :ولد أبً سلٌمان دمحم بن عبٌد هللا بنو الكشٌش وهو ومنرمز وله بها عمب. برامه
المذكور أكثرهم بالشام، ومنهم: دمحم بن أحمد بن أبً سلٌمان دمحم المذكور،  دمحمبن أبً سلٌمان 

 نب: ولده بفارس. وأما أبو الحسن علً باؼر بن عبٌد هللا بن عبد هللا بن الحسن البةاريلال 
 الموةجعفر، وسبب تلمٌبه بباؼر أنه صارع باؼر التركً ؼبلم المتوكل العباسً وكان شدٌد 

 وأمهفتن بالمتوكل فمهره العلوي فتعجب الناس منه وسمً بإسم ذلن التركً،  يوهو الذ
دمحم وأبو  هاشمشٌبانٌة، فؤعمب من سبعة رجال وهم: أبو علً عبٌد هللا وأبو الفضل دمحم وأبو 

الحسن علً بن علً  أبًلً وأبو طالب دمحم وأبو الحسن دمحم وأبو أحمد دمحم. فمن ولد الحسن ع
علً بن علً باؼر، له ولد  الحسنباؼر: أبو عبد هللا جعفر األفوه بن أبً العباس أحمد بن أبً 

جماعة بمم والبصرة ونصٌبٌن  أعمبوإةوة. ومن ولد أبً هاشم دمحم بن علً باؼر وكان لد 
وكان لد ةلؾ على نمابة ونزل بمم وله  دمحم،نهم: أبو عبد هللا أحمد بن أبً هاشم وأصفهان، م

الحسٌن عبٌد هللا بن أحمد له أوالد.  أبوبنصٌبٌن: عٌسى بن أحمد، له أوالد، وبؤصفهان: 
، وأبو الحسٌن عبٌد هللا بن أبً إسمه: دمحمولد  لهومنهم: أبو دمحم الحسن بن أبً هاشم دمحم، 

. ومن ، ومنهم: علً ناصر له بنات بن دمحم بن دمحم بن أبً هاشم دمحمله ولد بنصٌبٌن هاشم دمحم،
بنو  لولدهالفضل دمحم بن علً باؼر: أبو علً عبٌد هللا بن أبً الفضل دمحم المذكور، ٌمال  أبًولد 

و عمب، ومنهم: أب لهمالحسنٌة بالبصرة ومنهم: أبو الماسم أحمد بن أبً الفضل دمحم، له أوالد 
أبً علً عبٌد هللا بن علً  ولدالحسن المبلوي بن أبً الفضل دمحم له عمب أكثرهم بالشام. ومن 

لهم آل حمزة وبمٌتهم ٌعرفون ببنً  ٌمالباؼر: حمزة بن دمحم بن عبٌد هللا المذكور له عمب 
، ولحمزة المذكور: علً علً بن أبً طالب المإمنٌنالشجري. وكان حمزة بن دمحم ٌشبه أمٌر 

دمحم وجعفر وعبد هللا، ولدمحم هذا: جعفر، ولجعفر بن دمحم: أبو طاهر وحمزة وأبو الحسن، ومن و
. ومن ولد عبد هللا بن حمزة بن دمحم بن عبٌد هللا: هبة هللا بن علً بن دمحم بن عبد هللا المذكور

مرض كتاب األمالً فً النحو، إن صاحبآل الشجري: السٌد العالم أبو السعادات بن الشجري 
بن علً باؼر: أبو عبٌد هللا الحسٌن بن  هللاعمبه وألةٌه بمٌة بالنٌل والحلة. ومن ولد عبٌد 

ومنهم:  .رجانؤعلً بن الحسٌن المذكور، كان نمٌباً ب الحسنعبٌد هللا، ٌلمب باسمنً ماء، وأبو 
جبا عضد الحسن إبنً علً بن الحسٌن بن عبٌد هللا، كانا لد ح دمحمأبو المةتار الحسٌن وأبو 
، ومنهم: دمحم بن علً بن أبو الؽنابم عمب بشٌراز أو بسٌراؾ ولهماالدولة بن بوٌه بشٌراز، 

بن دمحم بن أبو الحسٌن بن علً بن عبد هللا بن الحسٌن بن عبٌد هللا بن علً الباؼر، ومنهم: 
عبٌد هللا بن ٌحٌى وعبد البالً إبنً دمحم بن دمحم بن دمحم بن علً بن دمحم أبو زٌد بن أحمد بن 

علً الباؼر، ولعبد البالً: دمحم، ولدمحم هذا: مهدي، ومنهم: دمحم أبو علً ودمحم أبو الحسن إبنً 
أحمد بن عبٌد هللا بن علً الباؼر، ولدمحم أبو الحسن بن أحمد بن عبد هللا بن علً الباؼر: 

لً، وألبً الماسم علً الماسم ع أبًؤعمب من: فأبو أحمد دمحم بن عبٌد هللا األمٌر  أما. مٌمون
وأبو منصور دمحم وأبو الفتح دمحم، ولكل  دمحمةمسة: أبو الحسن دمحم وأبو زٌد دمحم وأبو علً 

علً فارس البصرة ولً النمابة، أصابه  أبً الماسم منهم عمب وانتشار. أما أبو الفتح دمحم بن
سم، لال أبو الحسن وةلؾ ولداً كثٌر الصبلة سمح الٌدٌن ٌعرؾ: بؤبً الما فٌه،جرح مات 

 علً،الٌوم ببؽداد وله أوالد ببؽداد وسٌراؾ. وأما أبو منصور دمحم بن أبً الماسم  وهوالعمري: 
طالب  أبوفرآه الشٌخ العمري وكان ذا حال حسنة وةلؾ: طاهر ومات عن أوالد منهم: الشرٌؾ 
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جعفر  أبًوأما  كان كبٌر النفس واسع الصدر ٌجود بما تحوي ٌداه وهو صدٌك الشٌخ العمري.
كثٌرة لال الشٌخ تاج  أدراعدمحم بن عبٌد هللا األمٌر وٌمال له األدرع، لٌل لمب بذلن ألنه كانت له 

ً بالكوفة  بها ودفن بالكناسة، وعمبه  وماتالدٌن: لتل أسداً أدرع فلمب بذلن، وكان ربٌسا
بنان: الماسم أبو دمحم المعمبٌن إ األبناءبالكوفة وةراسان وما وراء النهر وؼٌرها، وله من 

إسمه: جعفر ٌمال له عمب بمرو، وال ٌصح ذلن،  ثالثاألةشٌش وعبد هللا أبو علً وكان له إبن 
إلٌه، وال ٌصح ذلن، وإن صح نسبهم فهم  وٌنسبونوزعم لوم أن لؤلدرع إبن آةر إسمه أحمد 

ً إسماعٌل الطباطبابً األمٌر، وذكر صاحب الدوحة عن أب هللامن ولد أبً عبد هللا دمحم بن عبٌد 
بن عبٌد هللا بن األدرع وهللا أعلم. وولد أبو دمحم الماسم بن دمحم األدرع  دمحمأنهم من ولد أحمد بن 

ومن: أبً جعفر دمحم بن الماسم الواعظ، له ولد بفرؼانة وةجندة، وللحسٌن أربعة  الحسٌنمن: 
: الحسن بن ومنهمعلً مبناث. وهم: أبو الحسٌن دمحم والماسم وأحمد لهم أعماب منتشرون و

دمحم الشعرانً بن  بنأبً بكر بن علً بن الحسن بن الحسٌن بن أحمد بن أبً الحسن الشعرانً 
األدرع بن عبٌد هللا األمٌر فعمبه  جعفرالماسم بن دمحم األدرع. أما عبد هللا أبو علً بن دمحم أبو 

هذا أوالد كثٌرة بؤرجان والكوفة ، وألحمد وحدهمن: دمحم وحده، وعمب دمحم هذا من: أحمد 
وأبو عبد هللا جعفر وأبو المرجا سعد هللا وأبو المعالً  دمحمورامهرمز وواسط. ومنهم: أبو الفتح 

وأبو منصور دمحم وأبو علً عبٌد هللا وأبو جعفر دمحم له أوالد منهم:  حمزةهبة هللا وأبو الماسم 
وألبً  بً المرجا سعد هللا: دمحم وسلٌمان،وأل عمر بالكوفة وأبو طالب أحمد، وٌحٌىالمفضل 

ثبلثة  منالعمب الصحٌح منهم: ألبً الحسن دمحم، وعمبه و ،أوالد بن أبو جعفر دمحم طالب أحمد
أبو ٌعلى بن أبً  وحمزة ،رجال: الحسٌن أبً عبد هللا النمٌب بفرؼانة له: أبو الحسن دمحم مبناث

دمحم بن حمزة بن دمحم المذكور،  جعفر وهو جد: أبو الحسن دمحم بن أبو طالب أحمد له إبنان: دمحم
دمحم بن أبو طالب أحمد، وانتهى عمبه  الحسنوعلً بن حمزة له عمب. وأبً دمحم جعفر بن أبً 

: دمحم وحده، وإسماعٌل أبو الفتوح بنو أحمد بن لهإلى: دمحم أبو علً والحسٌن أبو عبد هللا 
حمد. وأما أبو عبد هللا دمحم بن عبٌد هللا األمٌر فله من أ طالبجعفر بن أبً الحسن دمحم بن أبو 

: عبٌد هللا أبو الحسن بواسط والحسن أبو دمحم ببلخ والحسٌن أبو علً ستةاألوالد المعمبٌن 
الماسم وأحمد أبو جعفر وإبراهٌم الوردي النمٌب بالري وعمبه بؤصفهان  أبوبالري وعلً 

أبً جعفر أحمد بن إسماعٌل بن الحسن بن محمود بن  إلى: عبد هللا ودمحم إبنً عمبهوانتهى 
بن  دمحمأما الحسٌن بن أبً عبد هللا وبن أحمد بن دمحم بن أحمد بن إبراهٌم الوردي.  سبكتكٌن

وأبً الحسن  بالكوفةة رجال: ٌحٌى الفمٌه بطبرستان والحسن أربععبٌد هللا األمٌر فعمبه من 
ولٌل إنمرض،  عمبمنهم: عبٌد هللا ودمحم لٌل له ؤلبً الحسن علً تسعة بنٌن ف، وحمزة علً

أما علً  دمحم وأبو جعفر دمحم. هاشمأما عبٌد هللا بن علً فله ثبلثة معمبٌن: أبو عبد هللا دمحم وأبو 
أبو الماسم بن دمحم أبو عبد هللا بن عبٌد هللا األمٌر فله: عبد هللا ودمحم، ومن ولده: علً بن دمحم 

دمحم بن عبٌد هللا  هللاومن ولد أحمد بن أبً عبد بن علً أبو الماسم المذكور. بن عبد هللا بن دمحم 
بن أبً عبد هللا دمحم بن عبٌد هللا  أحمداألمٌر: أبو عبٌد هللا الحسٌن بن دمحم بن أحمد بن دمحم بن 

دمحم  بمرو. ومنهم: دمحم بن حمزة بن دمحم بن حمزة بن النمباءاألمٌر، وإبنه: أبو الحسن دمحم نمٌب 
بن حمزة بن دمحم بن أحمد بن أبً عبد ، وعلً دمحم بن عبٌد هللا األمٌر هللابن أحمد بن أبً عبد 

بن دمحم بن أحمد بن وإسماعٌل والحسٌن ودمحم بنو أحمد بن جعفر  دمحم بن عبٌد هللا األمٌر، هللا
بن  دمحمدمحم بن أحمد بن دمحم بن عبٌد هللا األمٌر، والسٌد دمحم بن أحمد بن جعفر بن  هللاأبً عبد 

، ودمحم الولد له وحمزة إبنً الحسٌن بن دمحم دمحم بن أحمد بن أبً عبد هللا دمحم بن عبٌد هللا األمٌر
بن دمحم أبو عبد هللا بن عبٌد  الحسندمحم بن عبٌد هللا األمٌر. أما أبو دمحم  هللابن أبً عبد بن أحمد 

فله: دمحم لٌل إنمرض وعبٌد هللا،  هذا، فؤما علً ةوحمز هللا األمٌر فله: الحسن وعلً وٌحٌى
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فؤما أبو العباس دمحم بن عبٌد هللا  .ودمحم أبو عبد هللا هاشمولعبٌد هللا هذا: دمحم أبو جعفر ودمحم أبو 
الماسم أحمد وأبً الحسن علً ممل، وانتهى عمب أبً الماسم أحمد إلى:  أبًاألمٌر فعمبه من: 

أبو عبد هللا الحسٌن بن أبً الماسم أحمد  وبن وعبٌد هللا الحسن األزرق وأبو دمحم دمحمأبو جعفر 
 .المذكور
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 : داإود بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسنسادسال الفصل
 

بن الحسن بن علً بن أبً طالب وٌكنى أبا سلٌمان وكان ٌلً  المثنىداإود بن الحسن  أما     
نٌابة عن أةٌه عبد هللا المحض، وحبسه المنصور الداونٌمً فؤفلت منه  المإمنٌنصدلات أمٌر 

 وهوالذي علمه الصادق ألمه أم داإود وٌعرؾ بدعاء أم داإود وبدعاء ٌوم اإلستفتاح  بالدعاء
 أمهماة وهو إبن ستٌن سنة، وله: سلٌمان وعبد هللا، النصؾ من رجب، وتوفً داإود بالمدٌن

 أم كلثوم بنت زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب.
 

ودمحم بن  وداإود العمب له، سلٌمان بن داإود، فله: سلٌمان بن سلٌمان العمب له، فؤما        
، وٌلمب بالبربري وةرج ؤعمب سلٌمان بن داإود من إبنه: دمحم بن سلٌمان وحدهف، سلٌمان
فً  توفًأٌام أبً السراٌا. لال أبو نصر البةاري: فمتل. ولال أبو الحسن العمري:  بالمدٌنة

 والحسنحٌاة أبٌه وله نٌؾ وثبلثون سنة. وأعمب من أربعة رجال: موسى وداإود وإسحك 
هللا فله:  عبد عجٌر، وكان له: سلٌمان مات عن بنت. أما موسى فله: عبد هللا وأبو رباح، فؤما

داإود هذا: علً  وألبًأبو أحمد، وألبً أحمد هذا: أحمد، أما أبو رباح فله: أبو داإود، 
فله: أحمد، وألحمد  داإودوحسٌن، ولعلً: سلٌمان، ولسلٌمان: علً وجعفر، أما حسٌن بن أبو 

ً هذا: حسٌن. وأما داإود فمال الشٌخ الشرؾ العبٌدلً: كان  لمإمنٌن ولً صدلات أمٌر ا كرٌما
فله: دمحم وحده، ولدمحم: زٌد والحسن،  ومات عن ذٌل لم ٌطل. وأما إسحك بن دمحم بن سلٌمان

فمن ولد الحسن بن دمحم بن إسحك: علً وعبد الرحمن إبنً عبد هللا بن أحمد بن علً بن 
عٌسى بن دمحم بن عٌسى بن دمحم بن عٌسى بن جعفر بن علً بن أحمد بن دمحم بن الحسن بن دمحم 

ؤعمب من ف حمزة، أما حمزة :فله بن دمحم بن إسحك المذكور أما زٌدو بن الحسن المذكور،
دمحم المذكور.  بنرجلٌن: الحسٌن ودمحم، فؤما دمحم بن حمزة فمن ولده: مسلم بن حسٌن بن أحمد 

الحسن بمصر  دمحمفؤما الحسٌن بن حمزة فله ثبلثة معمبٌن: أبو الحسن علً بمصر وأبو 
 بنأما أبو دمحم الحسن  ، ولعبد هللا: أحمد وجماز،و الماسم أحمد له: عبد هللا وحدهوالرملة وأب

بن  دمحمالحسٌن بن حمزة فمن ولده: حسن بن فضابل بن دمحم بن حمزة بن ٌحٌى بن حمزة بن 
 منوفٌه البٌت والعدد فؤعمب  بن داإود الحسن المذكور. وأما الحسن بن دمحم بن سلٌمان

اهٌم، وكان للحسن بن دمحم: الحسٌن، وسادات سرةس منتسبون إلى: رجلٌن: إسحك وإبر
بن  دمحمبن الحسن بن دمحم بن سلٌمان، وجدهم: أبو زٌد ناصر وإسمه دمحم بن عٌسى بن  إبراهٌم

: هو كاذب فً ولالدمحم جبلة بن إبراهٌم المذكور، وطعن السٌد أبو الؽنابم الزٌدي فً ناصر هذا 
الطباطبابً: هذا  إسماعٌلطبرستان ولم ٌلد ولداً، ولال السٌد أبو دعواه ألن جبلة إنمرض ب

بن دمحم بن سلٌمان عشرة  الحسنسهو، ألن دمحم الجبلة له عمب بطبرستان. وولد إبراهٌم بن 
منهم: أبً دمحم الماسم والحسن المصاب  لثبلثة بنٌن، منهم: علً بن إبراهٌم، والعمب الصحٌح

 وعلً، ولٌل: وإبراهٌم بن الحسن المصاب، دمحما: أبو عبد هللا له إبنان ذٌبل بطبرستان وهم
فؤما علً بن الحسن  ومن ولده: ابو العباس المؽربً بن أحمد بن إبراهٌم بن الحسن المصاب.

والماسم ودمحم. أما دمحم بن إبراهٌم بن الحسن فمٌل إنمرض، ولال أبو  وإبراهٌمالمصاب فله: زٌد 
 بنفمن ولده: عوض ودمحم إبنً مةتار بن أحمد بن دمحم بن دمحم : أعمب بطبرستان. إسماعٌل

والعمب منهم  أوالدعٌسى بن دمحم بن دمحم المذكور. فؤما الماسم بن إبراهٌم بن الحسن فله ثمانٌة 
الشجاع الكرٌم نمٌب  األدٌبلثبلثة: أبو جعفر دمحم وأبو الماسم إبراهٌم وعبٌد هللا، ومنهم: 

: أحمد، بن إبراهٌم المذكور، له الماسمبن الحسن بن جعفر بن دمحم بن  نصٌبٌن أبو ٌعلى دمحم
بن إبراهٌم  المحسن بن حساس بن دمحم بن الماسم بن، ومنهم: الحسٌن وألحمد: دمحم وعلً
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بن دمحم بن دمحم بن أبو عبد هللا الحسٌن  علًأوالد لهم نسل، ومنهم: أبو البركات بن  له، المذكور
عبٌد هللا بن الماسم بن إبراهٌم، كان ذا وجاهة  ترابعرؾ بالتالد بن أبً وٌكنى بؤبً تؽلب وٌ

نصٌبٌن. ومنهم: أبو تراب حٌدرة بن إبراهٌم بن  رإساءورباسة وحال حسنة وولده كانوا 
وٌكنى أبا الماسم وٌعرؾ بالدعٌم وله أوالد لهم أوالد،  إبراهٌمالماسم بن إبراهٌم، له ولد إسمه: 

بن جعفر بن إبراهٌم بن الماسم بن إبراهٌم. ومن ولد إسحك بن الحسن  لحسناومنهم: دمحم بن 
: علً دلٌس بن إسحك المذكور له عمب بالعمك ونواحٌه من أرض الحجاز، سلٌمانبن دمحم بن 

عبد هللا دمحم الطاإوس بن إسحك المذكور لمب بذلن لحسن وجهه وجماله، وولده  أبوومنهم: 
منهم:  معظمون،نتملوا إلى بؽداد والحلة، وهم سادات وعلماء ونمباء بسوراء المدٌنة ثم ا كانوا

دمحم بن أحمد بن دمحم  بنالسٌد الزاهد سعد الدٌن أبو إبراهٌم موسى بن جعفر بن دمحم بن أحمد 
وجمال الدٌن أبو الفضابل  الحسنالطاإوس، كان له أربعة بنٌن: شرؾ الدٌن دمحم وعز الدٌن 

السٌد الزاهد صاحب الكرامات نمٌب  علًصنؾ ورضً الدٌن أبو الماسم أحمد العالم الزاهد الم
ولم ٌعمب، وأما عز الدٌن الحسن فؤعمب:  ماتالنمباء بالعراق. أما شرؾ الدٌن دمحم فدرج أي 

هبلكو ةان وصنؾ له كتاب البشارة، وسلم  السلطانمجد الدٌن دمحم السٌد الجلٌل، ةرج إلى 
والنهب ورد إلٌه حكم النمابة بالببلد الفراتٌة فحكم  المتلٌفٌن من الحلة والنٌل والمشهدٌن الشر

والسٌد لوام الدٌن أحمد بن عز الدٌن الحسن أمٌر الحاج، درج أي  دارجاً،فً ذلن للٌبلً ثم مات 
ً وإنمرض السٌد عز الدٌن، وأما السٌد جمال الدٌن أبو الفضابل أحمد بن  ٌعمبمات ولم  أٌضا

عبد  الدٌندٌن أبو المظفر عبد الكرٌم السٌد العالم النسابة، وولد ؼٌاث فولده: ؼٌاث ال موسى
الدٌن. وأما  جمالالكرٌم: رضً الدٌن أبا الماسم علً درج أي مات ولم ٌعمب وإنمرض السٌد 

الملمب  دمحمأبو الماسم رضً الدٌن صاحب الكرامات علً بن موسى فولد: صفً الدٌن 
أحمد: نجم الدٌن أبا  الدٌنوام الدٌن أحمد. وولد النمٌب لوام بالمصطفى مات دارجاً، والنمٌب ل

لآلةر عمب وإال فمد إنمرض آل  كانبكر عبد هللا النمٌب الطاهر وأةاه عمر، درج األول، فإن 
 طاإوس.

 
: علً ودمحم أمهما من ولد دمحم بن الحنفٌة فلهعبد هللا بن داإود بن الحسن المثنى  أما      

 والعباس. والحسٌننمرضوا، وأحمد ولهما عمب ولٌل إ
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اٌّواعغ ٚاٌّظبكه  ك١ًٌ  
 

  4 ٚ 2ٚ  1ػ١ٍٗ فٟ  ِزفك* ــ  

 

 ــ ػّلح اٌطبٌت فٟ أَٔبة آي أثٟ ؽبٌت ) عّبي اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ػٕجخ ( 1

 

 ــ اٌّغلٞ فٟ أَٔبة اٌطبٌج١ٓ  ) ػٍٟ ثٓ أثٟ اٌغٕبئُ اٌؼّوٞ ( 2

 

 ــ اٌفقوٞ فٟ أَٔبة اٌطبٌج١ٓ  ) اٌّوٚىٞ( 3

 

 ( اٌواىٞــ اٌشغوح اٌّجبهوخ ٌألَٔبة اٌطبٌج١خ ) اٌفقو  4

 

 ( شللُــ رؾفخ األى٘به ) ػبِٓ ثٓ  5

 

 ــ عّٙوح أَٔبة اٌؼوة  ) اثٓ ؽيَ األٔلٌَٟ ( 6

 

 الف (ؽش ػٍٟ) ػجل هللا ثٓ دمحم ثٓ اٌشبهف ثٓ   اٌوٍٛيــ ٍٍٍَخ األطٛي ٚشغوح أثٕبء  7

 

 ) اإلِبَ أؽّل ثٓ دمحم اٌؼشّبٚٞ (  اٌظبف١خــ اٌٍٍََخ اٌٛاف١خ ٚا١ٌبلٛرخ  8

 

 ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ) أؽّل دمحم طبٌؼ اٌؾ١َٕٟ اٌجواكػٟ ( اٌّطٍج١خــ اٌفؼبئً اٌغ١ٍخ ٚاألَٔبة  9

 

 ( ؽجؼخ كاه اٌىزت( ٚٔٛه األٔٛاه ) ؽ١َٓ دمحم اٌوفبػٟ  إٌغفٟــ ثؾو األَٔبة ) دمحم ثٓ أؽّل  ة

  

 اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ )ػجل هللا ثٓ ػضّبْ ثٓ ػٍٖٛ اٌش١قٟ ( ثبٌٍّّىخــ َٔت األشواف اٌّشب١٠ـ  َ

 

 ( اٌج١ٙمٟ) ػٍٟ ثٓ أثٟ اٌمبٍُ ثٓ ى٠ل   ٚاألػمبةــ ٌجبة األَٔبة ٚاألٌمبة  ي

 

 ٚفمٟ دمحم ٠ٌ ( أؽّلــ اٌغبِغ ٌظٍخ األهؽبَ ) اٌشو٠ف  ص

 

 ثٓ ػ١َٝ أثٛ اٌؾٛاعت ) ِؾفٛظخ ثّىزجخ اإلٍىٕله٠خ ( أؽّلٓ دمحم ثٓ ــ ِقطٛؽخ عج١و ث ط

 

 ػٍٟ لو٠ش  ثٓــ ِقطٛؽخ َٔت ٘بشُ ثٓ ؽَٓ  ؽ

  

 ــ ِشغوح ػٍٟ لو٠ش   ق

 

 ثووبدــ ِشغوح اٌىوِب ِٓ آي  ن

 

 ــ ِشغوح ِطبٚع  ع

 

 خ األشواف ثبٌمب٘وحُٚ٘ ِٓ مه٠خ عج١و ٌٚل٠ُٙ شٙبكاد أَٔبة ِٓ ٔمبث ثّظوــ أي فٛكٖ ثَٕجبؽ غوث١خ  ف
 

ــ ِشغو اٍّبػ١ً اٌى١بٌٟ ً  

 

 ــ ِشغو اٌوفبػٟ ه
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 إٌظوــ ِشغو ٔبطو اٌل٠ٓ أثٛ  ْ

 

 دمحمــ ِشغو ٔبطو ثٓ أؽّل ثٓ  ك

 

ــ ِشغو فٛكٖ ثٓ فٛكٖ ٘ـ  

 

( شٙبةــ ؽىبَ ِىخ ) ع١واٌل كٞ غٛهٞ ـ روعّخ دمحم  ؽـ  

 

ثٓ ربط اٌل٠ٓ ػٍٟ(دمحم  اٌل٠ٓاألط١ٍٟ فٟ أَٔبة اٌطبٌج١١ٓ ) طفٟ  ــ ء  

 

األشواف مٚٚ عٛك هللا ) اٌشو٠ف ػجل هللا ثٓ ى٠ٚل (  ــ  A 

 

ثٓ دمحم ثٓ اٌمبٍُ اٌش١ٙو ثبثٓ ؽجبؽجب ( ٠ؾ١ٝأثٕبء اإلِبَ فٟ ِظو ٚاٌشبَ ) أثٟ اٌّؼّو  ــ  B 

 

) يوسف بن عبد هللا جمل الميل ( باعموي السادة آل  أنساب ــ  C 

 

اٌؼٕمبٚٞ (  ل٠ٍٍٟٕخ ) أؽّل ػ١بء ثٓ دمحم أثٕبء اٌؾ١َٓ اٌش١ٙل فٟ اٌّل ــ  D 

 

أشواف اٌؾغبى اٌؾ١ٕ١َْٛ ) ػظبَ ثٓ ٔب٘غ اٌٙغبهٞ ( ــ  E 

 

األشواف آي ثووبد ــ  F 

 

األشواف آي عبىاْ ) ػجل هللا ثٓ طبٌؼ آي عبىاْ ( ــ  G 

 

األشواف آي ى٠ل ــ  H 

 

األشواف اٌؾواىاد ) أؽّل ثٓ ػط١خ اٌؾواىٞ ( ــ  J 

 

كاإٚك اٌنهٚٞ ( ثٓنهٚاد ) اثوا١ُ٘ األشواف اٌ ــ  K  

 

األشواف اٌشٕبثوح ) ػٍٟ ثٓ ػجل هللا اٌشٕجوٞ ( ــ  L  

 

اٌؼجبكٌخ ) ٘ياع ثٓ شبوو (  األشواف  ــ  M  

 

) أؽّل ػ١بء ثٓ دمحم لٍٍٟ اٌؼٕمبٚٞ ( اٌؼٕمب٠ٚخ األشواف  ــ  N   

 

اٌغٛاٌت ) فٙل ثٓ هاعؼ اٌغبٌجٟ ( األشواف  P ــ  

 

شخ ) ػجل هللا ثٓ دمحم اٌّغب٠شٟ (اٌّغب٠ األشواف   R ــ  

 

إٌّبػّخ ) اٌشو٠ف ِؾَٓ ثٓ أؽّل (  األشواف  S ــ  

 

(  األ١ِواٌٙٛاشُ األِواء ) اثوا١ُ٘ ثٓ ِٕظٛه  األشواف  T ــ  
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إٌّبك٠ً ) أؽّل ثٓ ػط١خ هللا اٌؾواىٞ (  األشواف  W ــ  

 

اٌيٚا٘وح ) دمحم ثٓ ؽ١َٓ اٌظّلأٟ (  األشواف  X ــ  

 

آي لٛهٖ ) ِزٛافمخ ِغ ِقطٛؽخ عج١و ( ِقطٛؽخ   Y ــ  

 

( ثبٌمب٘وحاألشواف ) اٌظبكهح ػٓ ٔمبثخ األشواف  ِغٍخ  Z ــ  

 

اٌي٘وح اٌض١ّٕخ ) ؽَٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽَٓ ثٓ شللُ (  ٔقجخ   3 ــ  

 

ػٍٟ اٌؾَٕٟ (  ثٓاٌٍئٌئ٠خ فٟ ثؼغ أَٔبة األٍوح اٌؾ١َٕخ ) دمحم  اٌؼمٛك   4 ــ  

 

اٌؾ١َٓ ثٓ ػجل هللا اٌؾ١َٕٟ اٌَّولٕلٞ (  اٌطبٌت ) رؾفخ   6 ــ  

 

(  اٌغٕٟأِواء اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح ) ػبهف أؽّل ػجل  ربه٠ـ   7 ــ  

 

(  اٌؼظبِٟإٌغَٛ اٌؼٛاٌٟ فٟ أٔجبء األٚائً ٚاٌزٛاٌٟ )  ٍّؾ  8 ــ  

 

األَٔبة ٚاألٍواد اٌؾبوّخ ) ىاِجبٚه (  ِؼغُ   9 ــ  

 

غ اٌٙغبهٞ ( مٚٚ ٘غبه ) ػظبَ ثٓ ٔب٘ األشواف    ــ  

 

اٌؾوس ) دمحم ثٓ ؽ١َٓ اٌؾبهصٟ (  األشواف    ــ  

 

اٌطبٌت ) اٌطب٘و ثٓ ؽ١َٓ األ٘لي (  ثغ١خ    ــ  

  

ثٓ دمحم إٌّبىٞ اٌقيهعٟ األٔظبهٞ (  أؽّلطج١ب ٚاٌّقالف ) شوف اٌل٠ٓ  اٌَالف فٟ أفجبه فالطخ    ــ  

 

) اٌؾَٓ ثٓ أؽّل ػبوش ( اٌقَوٚأٟ ثنوو ٍِٛن اٌّقالف ا١ٌٍَّبٟٔ  اٌل٠جبط    ــ  

 

ا١ٌٍَّب١ْٔٛ  األشواف    ــ  

 

   ــ   ( اٌجووبرٟ اٌؼمٛك اٌغٛا٘و ثبألٔغُ اٌيٚا٘و ) اٌشو٠ف ؽَٓ ثٓ ِؼزٛق أثٛ فشجخ

 

ٍِٚٛن اٌؾغبى ٚثؼغ اٌلٚي اإلٍال١ِخ  اٌّؾ١ّخاٌلٚؽخ اٌؾ١َٕخ اٌٙبش١ّخ ألِواء ِىخ  ِشغوح    ــ  

 

   ــ   ِشغوح األشواف اٌوثبػٕخ
 

   ــ   اٌضبثزخ فٟ َٔت األشواف اٌؾٛارّخ مٚٞ ؽَٓ ) ؽَٓ ثٓ ػم١ً اٌؾبرّٟ اٌؾَٕٟ (  ّشغوحاٌ 

 

اٌّبً فٟ َٔت األشواف آي ِٙلٞ ثٓ عَبً ) ػٍٟ ثٓ ػٛع اٌّٙلاٚٞ اٌؾَٕٟ (  شغوح    ــ  

 

ؽّيح ا١ٌٍَّبٟٔ اٌٛىٔخ ( ثٓ  ٠ؾ١ٝاألشواف ا١ٌٍَّب١ٔخ آي ٚىٔخ  ) اٌلوزٛه  ِشغوح    ــ  

 

   ــ  شغوح اٌلهه اٌؾَبْ فٟ َٔت اٌَبكح األشواف ثٕٟ ػٍٟ اٌؼ١٠ٍٛٓ ثبٌّقالف ا١ٌٍَّبٟٔ ) عبىاْ ( 
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(إٌغبه  ثٓ أٍؼل شغوح ا٢ٔٛاه اٌّؾّل٠خ ٌٍَبكح األشواف آي إٌغبه اٌؾ١ٕ١َٓ ) ا١ٌَل ثَبَ ثٓ دمحم ٍواط    ــ  
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 ػٓ اٌىبرت: ٔجنح 
 

 ثٓ اثوا١ُ٘ فٛكٖ ػٍٟ

 

 َ 1943 اٌّٛافك٘ـ   1362ثّىخ اٌّىوِخ ػبَ  ٌٚل  ــ

 ١ًِٕ اٌوٚػخ ثبٌمب٘وح ٚاٌضب٠ٛٔخ ثّلهٍخاإلثزلائ١خ ثّىخ اٌّىوِخ ٚاإلػلاك٠خ  كهً  ــ

 ثٛال٠خ أه٠يٚٔب صبرشويٚٔب ثّل٠ٕخ اٌَؼ١ل٠خ ثبٌغ١يح ٚاٌغبِؼ١خ ثى١ٍخ شوق أه٠ ثبٌّلهٍخ   

 اٌّزؾلح األِو٠ى١خ. ثبٌٛال٠بد   

 اٌزؾك ثبٌقطٛؽ اٌغ٠ٛخ صُ  َ 1972لَُ اٌؾبٍت ا٢ٌٟ ػبَ  فٟػًّ ثشووخ ثٓ الكْ ثغلح  ــ

 اٌف١ٕخ ٚهلبثخ اٌزظب١ُِؽ١ش ػًّ فٟ اكاهح أٔظّخ ٌٚٛائؼ اٌط١واْ صُ ِل٠واً إلكاهح  اٌَؼ٠ٛخ   

 , صُ ؽظً ػٍٝثغلحِل٠واً اكاه٠بً ٌٍقلِبد اٌطج١خ ثبٌقطٛؽ اٌَؼٛك٠خ  إٌٛػ١خ صُ اٌغٛكح   

 َ. 1992اٌّجىو ػبَ  اٌزمبػل   

 ِغّٛػخ ِٓ اٌجواِظ اٌؼوث١خ ٌألػّبي اٌزغبه٠خ   ٚأٔزظػًّ فٟ ِغبي اٌؾبٍت ا٢ٌٟ  ــ

 .ٚاإلكاه٠خ   

 ٚشوػ   اٌج١بٔبد كٞ ث١ٌ لبػلحوزت فٟ شوػ ٔظبَ اٌزشغ١ً كًٚ ٚشوػ ثؤبِظ  ٌٗ  ــ

 واله٠ْٛ ٌٍؾبٍجبد ا١ٌ٢خ. ثؤبِظ   

 ٚاٌؾ١َٓ, ٚرفوؽ ٌٍجؾش ٚكهاٍخ اٌؾَٓثبػلاك وزبة اٌّشغو اٌّجَؾ فٟ أَٔبة مه٠خ  لبَ  ــ

 ٚربه٠ـ مه٠خ اٌؾَٓ ٚاٌؾ١َٓ. أَٔبة   

 ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. علحٌٚٗ فَّخ أٚالك ٚاثٕزبْ ٠َٚىٓ ثّل٠ٕخ  ِزيٚط  ــ
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