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 رمل٠ُ اٌىزبة ٌش١ـ إٌَبث١ٓ فٟ ِظو األٍزبم

 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:    

ــ وٛٔٗ ِٓ ػوٚه٠بد أؽىبَ اٌّٛاه٠ش ِٚٓ اٌؾغت ٌجؼؼُٙ. 0  

ــ األ١ٌٚبء فٟ إٌىبػ. 6  

   ــ ٚأؽىبَ اٌؼبلٍخ فٟ اٌل٠بد. 3

ــ ٚاػزجبه اٌىفبءح. 5  

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

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

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

اٌفوع ثبألطً وّب فٟ آ٠خ " أٌؾمٕب ثُٙ مه٠برُٙ ".       

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

ــ ٚاألَٔبة اْ طفذ الرلفً طبؽجٙب اٌغٕخ اال ثبإل٠ّبْ ٚاٌؼًّ اٌظبٌؼ اٌّمجٛي ٚاعزٕبة  2  

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

ن اٌل٠ٓ ارىبالً ػٍٝ إٌَت ٌؼّــون ِب اإلَٔــبْ اال ثل٠ٕـــٗ       فال رزو                  

فمل هفغ اإلٍالَ ٍٍّبْ فبهٍٟ       ٚلل ٚػغ اٌىفـو ا١ٌَٕت أثب ٌٙت                   

ــ ٚإٌبً ِظللْٛ فٟ أَٔبثُٙ اال اْ وبْ اٌطبػـٓ ػبهفبً ثبألَٔبة اٌّزفك ف١ٙب ٚاٌّقزٍف,  2  

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

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

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

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

لَٛ أػٍُ ثؤَٔبثُٙ ٚأ٠بُِٙ ِٓ غ١وُ٘.       

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                   

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

 

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

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

ل٠لح ف١ٙب أغبى ٚا٠غبى, ؽ١ش عؼً ِبكرٗ ٌٍَٕت كْٚ اػزّبك ػٍٝ ػٍٝ ػٍُ األَٔبة ٔمٍخ ع

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 

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

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

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

٠ً أٚ ؽنف ث١َو ٌٍٚٙٛخ ٚافزياي ٌٍٛلذ. ٚ٘نا اٌغٙل اٌّشىٛه فال رّبِبً ِٓ أْ اػبفخ أٚ رؼل
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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 

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

ٚ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 

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

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

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

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 ٚ٘ٛ ا ٌشو٠ف أ٠ؼب

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

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

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

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

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

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

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

٠ظبكفٗ ِٓ ِؼٛلبد ال ِغبي ٕ٘ب ٌنوو٘ب ِٚب لل ٠زؼوع ٌٗ أ٠ؼبً ِٓ عًٙ اٌغٙالء ٚشّبرخ 

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

 ٚاٌٛلذ اٌَّزٕيف فٟ اػلاك ٘نا اٌؼًّ ٚعّغ ِبكرٗ. 

ٌٚ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

ٚأٚطٍٙب ثؤؽجبي فٟ طٛهح فطٛؽ ِٕٚؾ١ٕبد رؾل ٚرمًٍ ِٓ األفطبء اٌزٟ ٔغل٘ب فٟ ِقوعبد 

 ا٢فو٠ٓ. 

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

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

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

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

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

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

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

ح فٟ ٘نا اٌّغبي. ٚهللا ِشبهوبد ٘ئالء ٍٛف رظمً ٘نا اٌؼًّ ٚرغؼٍٗ فٟ ػلاك األػّبي اٌفو٠ل

 أٍؤي أْ ٠ٛفك ا٠بٖ ٚوً ِٓ شغؼٗ ٍٚبػلٖ ػٍٝ ارّبَ ِب للَ ٚأػبف.  
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من صاحب السمو الممكي األمير الحسن بن طالل حفظو هللا كريمة رسالة  
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 مقدمة
 

إن نسينا أو أخطأنا  تؤاخذناال  ربنا  

   

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

 
ووجدت لدي الرغبة بالمساىمة بقدر إستطاعتي في تجميع وتدوين أنساب وتاريخ        

 ب واحد.ومشجرات أىل البيت من ذرية اإلمامين الحسن والحسين رضي هللا عنيما في كتا
 

وأود أن أنوه ىنا بأن ىذا الكتاب ليس من تأليفي وال ذكرت فيو رأيًا خاصًا لي في        
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 والحذف بيدف الوصول إلى أقصى مايمكن من الدقة في المعمومات.  واإلضاف
 

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 

و بالمعمومات الموثقة, وأخص بالشكر الشريف صبحي دمحم عمي عيد يرحمو بالمساعدة بالرأي أ
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 

 م في توثيق وتدقيق وتحقيق وتطوير ىذا الكتاب.بالمشورة التي تساى
 

 عنواني ىو :
 

 عمي بن إبراىيم فوده ــ جدة ــ المممكة العربية السعودية 
 

ali@foudah.com     : بريد إلكتروني 
 

88  966  368878962تميفون :        
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 أنساب الحسن والحسٌن فًالمبسط  المشجر
 

 

 ً أنثى عصبتهم ألبٌهم، إال إبنً فاطمة، أنا أبوهما وعصبتهما ".بن لكل: " ملسو هيلع هللا ىلص لال
 

 :الزهراء رضً هللا عنها فاطمةاإلمام علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه من السٌدة  أبناء
 

أبا دمحم، والحسٌن أبا عبد هللا،  الحسناإلمام علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه:  أعمب     
كلثوم. وأمهم السٌدة فاطمة الزهراء بنت  وأمؽٌراً، وزٌنب، والمحسن، ولد مات المحسن ص

أم المإمنٌن السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد. لال اإلمام علً بن أبً  وأمهاسٌدنا دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
 سمٌتموه؟ما: لما ولد الحسن سمٌته حرباً فجاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: أرونً إبنً وجههطالب كرم هللا 

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

 شبر وشبٌر ومشبر. هارون،نً سمٌتهم بولد إمحسن، ثم لال: 
 

 اإلمام الحسن بن اإلمام على بن أبً طالب عمب
 

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

وتوفً سنة إثنتٌن وخمسٌن وعمره ثمان  لثبلث من الهجرة ولدبالموضح أن الحسن بن علً 
أبو جعفر دمحم بن علً بن الحسن بن الحسن بن إسماعٌل  النسابةوأربعون سنة. ولال الشرٌؾ 

الحسن بن علً بن أبً طالب المعروؾ بإبن معٌة صاحب المبسوط:  بنبن إبراهٌم بن الحسن 
مات بالمدٌنة سنة تسع لبل ولعة بدر بتسعة عشر ٌوماً، و بالمدٌنةولد الحسن بن علً 
أبو الؽنابم الحسن البصري: أن مولد الحسن بن علً فً شهر  وذكروأربعٌن من الهجرة. 

ً وأربعٌن سنة.  الهجرةرمضان سنة ثبلث من  ولبض سنة خمسٌن، وكان عمره إذ ذان سبعا
ة، هللا لال: ولد الحسن لٌلة النصؾ من رمضان سنة ثبلث من الهجر رحمهوروى الشٌخ المفٌد 
 جبرٌلالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم السابع من مولده فً خرلة من حرٌر الجنة كان  إلىوجاءت به فاطمة 

ً علٌه السبلم نزل بها إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسماه حسناً وعك عنه  مرٌضاً  ً. وسمً السم فبمكبشا
ٌومبذ ثمان وأربعون سنة،  وله الهجرةأربعٌن ٌوماً ومضى لسبٌله فً صفر سنة خمسٌن من 

. وروى عن جده رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعض بالبمٌعوتولى أخوه ووصٌه الحسٌن ؼسله وتكفٌنه ودفنه 
 ٌحبه وأخاه حباً شدٌداً وٌحملهما على عاتمه، وكان ٌشبه جده فً ملسو هيلع هللا ىلصاألحادٌث. وكان رسول هللا 

 علٌهً ذلن أخبار مشهورة. ولد صح عن رسول هللا صلى هللا األعلى، وكان جواداً وله ف نصفه
أحد  وهووسلم أنه لال: إبنً هذا سٌد وٌصلح هللا به بٌن فبتٌن عظٌمتٌن من المسلمٌن. 

لبابة  الفضلأصحاب الكساء الذٌن أذهب هللا عنهم الرجس وطهرهم تطهٌراً. وكانت مرضعته أم 
بٌومٌن. ووجه  أبٌهبن عبد المطلب. وبوٌع بعد وفاة بنت الحارث الهبللٌة، وهً إمرأة العباس 

وسٌر على ممدمته لٌس  ألفاً،عماله إلى السواد والجبل ثم خرج إلى معاوٌة فً نٌؾ وأربعٌن 
وسار الحسن حتى أتى ساباط  الشام،بن سعد بن عبادة فً عشرة آالؾ وأخذ على الفرات ٌرٌد 

ً وأحس فً أصحابه فش ً فمال: تسالمون من  وؼدراً بلً المدابن فؤلام بها أٌاما فمام فٌهم خطٌبا
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وانتهبوا رحله حتى أخذوا رداءه من على  كبلمهسالمت وتحاربون من حاربت؟، فمطعوا علٌه 
ثم دعا بفرسه فركب حتى إذا كان فً مظلم سابط طعنه  باهلل،عاتمه، فمال: ال حول واللوة إال 

فجرحه جراحاً كادت أن تؤتً علٌه، فصاح بن الجراح بمعول  سنانرجل من بنً أسد ٌمال له 
وابتدر الناس إلى األسدي فمتلوه، فؤفاق الحسن من ؼشٌته  علٌهالحسن صٌحة وخر مؽشٌاً 
وألبلوا به إلى المدابن فؤلام ٌداوي جراحه وخاؾ أن ٌسلمه  جراحهولد نزؾ وضعؾ فعصبوا 

معاوٌة وشرط علٌه شروطاً رأى من فشلهم وللة نصرتهم، فؤرسل إلى  لماأصحابه إلى معاوٌة 
سلم إلٌه األمر، منها: أن له والٌة األمر بعده فإن حدث به حدث فللحسٌن.  إلٌهاإن هو أجابه 

: أن له خراج دار الحرب من أرض فارس وله فً كل سنة خمسٌن ألؾ ألؾ. ومنها: أن ومنها
. وٌروى بخٌرلٌاً إال ٌهٌج أحداً من أصحاب علً، وال ٌعرض لهم بسوء. ومنها: أن ال ٌذكر ع ال

ً ٌشترط  ً شرط فٌه للحسن شروطاً، وكتب الحسن كتابا ً فختم  فٌهأن معاوٌة كتب كتابا شروطا
لنفسه، فطالبه  اشترطهاعلٌه معاوٌة، فلما رأى الحسن كتاب معاوٌة وجد شروطه له أكثر مما 

ومضى الحسن  الشروط. منبذلن فمال: لد رضٌت بما اشترطته فلٌس لن ؼٌره، ثم لم ٌؾ بشا 
عشر ولداً منهم خمس  ستةمسموماً. وولد أبو دمحم الحسن فً رواٌة شٌخ الشرؾ العبٌدلً، 

وطلحة وإسماعٌل وعبد هللا  األثرمبنات وأحد عشر ذكراً، هم: زٌد والحسن المثنى والحسٌن 
. النسابة: عبد هللا هو أبو بكر الموضحوحمزة وٌعموب وعبد الرحمن وأبو بكر وعمر. ولال 

: رملة، وأم الحسن خرجت إلى عبد هللا إبن فهنوزاد الماسم، وهً زٌادة صحٌحة، وأما البنات 
بن علً زٌن العابدٌن بن الحسٌن، وأم عبد هللا  عمرالزبٌر، وفاطمة، وأم سلمة خرجت إلى 

وولدت له الحسن والحسٌن ودمحم البالر وعبد هللا،  الحسٌنخرجت إلى علً زٌن العابدٌن بن 
عمر بن المنذر بن الزبٌر العوام فهن فً رواٌته ست بنات،  إلىالموضح رلٌة وخرجت  وزاد

سبعة عشر. ولال أبو نصر البخاري: أولد الحسن بن علً ثبلثة عشر  رواٌتهوجملة أوالده فً 
. وأعمب من ولد الحسن أربعة: زٌد والحسن المثنى والحسٌن األثرم وعمر، إال بناتذكراً وست 

ألثرم وعمر إنمرضا سرٌعاً وبمً عمب الحسن من رجلٌن الؼٌر: زٌد، أمه أم بشر ا الحسٌنأن 
 أمهبنت أبً مسعود بن عمبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجً األنصاري، والحسن المثنى،  فاطمة

 ذكر عمب اإلمام الحسن بن اإلمام علً ممصدان:  ًخولة بنت منظور الفزارٌة. وف
 

 مام الحسن: عمب زٌد بن اإلاالول الممصد
 

الحسن. وكان ٌتولى صدلات  أبازٌد ٌكنى أبا الحسٌن، ولال الموضح النسابة:  وكان      
ٌخرج معه إلى العراق. وبعد لتل عمه الحسٌن باٌع  فلمرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وتخلؾ عن عمه الحسٌن 

تل عبد هللا أخذ زٌد بٌد أخته تحت عبد هللا إبن الزبٌر. فلما ل كانتعبد هللا بن الزبٌر ألن أخته 
وله فً ذلن مع الحجاج لصة. وكان زٌد بن الحسن جواداً وعاش مابة  المدٌنةورجع بها إلى 

وتسعٌن، ولٌل تسعٌن، ومات بٌن مكة والمدٌنة بموضع ٌمال له حاجر. وأم  خمساً سنة، ولٌل 
نصاري. والعمب منه بنت أبً مسعود بن عمبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجً األ فاطمةزٌد هً: 

 المنصور: الحسن بن زٌد وحده، وٌكنى أبا دمحم، وكان أمٌر المدٌنة من لبل أبً جعفر إبنهفً 
المثنى،  الحسنوعمل له على ؼٌر المدٌنة أٌضاً. وكان مظاهراً لبنً العباس على بنً عمه 
ما لال إبن  علىوهو أول من لبس السواد من العلوٌٌن وبلػ من السن ثمانٌن سنة، وتوفً 

إال منه، وكان لزٌد  لزٌدالخداع بالحجاز سنة ثمان وستٌن ومابة وأدرن زمن الرشٌد، وال عمب 
وماتت بمصر ولها  منهإبنة إسمها نفٌسة خرجت إلى الولٌد بن عبد الملن بن مروان فولدت 

ولد لٌل: إنما  شؤنها،هنان لبر ٌزار وهً التً تسمٌها أهل مصر الست نفٌسة وٌعظمون 
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المول األول. وكان زٌد  هوخرجت إلى عبد الملن بن مروان وأنها ماتت حامبلً منه، واألصح 
إبنته، ووهب له ثبلثٌن ألؾ  لمكانٌفد على الولٌد بن عبد الملن وٌمعده على سرٌره وٌكرمه 

بنت الحسن بن زٌد، وأنها كانت تحت  نفٌسةبمصر  المبردٌنار دفعة واحدة. ولد لٌل ان صاحبة 
ثمات النسابٌن. وبذلن ٌكون لزٌد بن  عنبن جعفر الصادق، واألول هو الثابت المروي  إسحك

 اإلمام الحسن سبط واحد وهو: الحسن بن زٌد.
 

 : عمب الحسن المثنى بن اإلمام الحسنالثانً الممصد
 

بن أبً طالب، وٌكنى أبا دمحم وأمه خولة  علًالمثنى بن اإلمام الحسن بن اإلمام  الحسن     
بن عمٌل بن سمً بن مازن بن فزارة بن  جابرنت منظور بن زبان بن سٌار بن عمرو بن ب

فمتل عنها ٌوم الجمل ولها منه أوالد، فتزوجها  هللاذبٌان، وكانت تحت دمحم بن طلحة بن عبٌد 
طالب، فسمع بذلن أبوها منظور بن زبان فدخل المدٌنة  أبًاإلمام الحسن بن اإلمام علً بن 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم ٌبك فً المدٌنة لٌسً إال دخل تحتها، ثم لال:  رسولعلى باب مسجد  وركز راٌته
فً  فحملهاعلٌه فً إبنته؟ فمالوا: أل. فلما رأى اإلمام الحسن ذلن سلم إلٌه إبنته،  ٌؽتالأمثلً 

سن بن أمٌر الح إنههودج وخرج بها من المدٌنة. فلما صار بالبمٌع لالت له: ٌا أبة أٌن تذهب 
له فٌن حاجة فسٌلحمنا، فلما صاروا فً  كانالمإمنٌن علً، وإبن بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فمال: إن 

بن جعفر لد لحموا بهم فؤعطاه إٌاها فردها إلى  هللانخل المدٌنة إذا بالحسن والحسٌن وعبد 
دى بناته فؤبرز إلٌه فاطمة إلى عمه اإلمام الحسٌن إح خطبالمدٌنة. وكان الحسن المثنى لد 

فاستحى الحسن وسكت فمال اإلمام الحسٌن: لد  ،أٌهما شبت إختروسكٌنة ولال: ٌا إبن أخً 
بؤمً فاطمة بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ولال البخاري: بل إختار  الناسزوجتن فاطمة فإنها أشبه 

ى صدلات أمٌر المإمنٌن علً بنت عمه الحسٌن. وكان الحسن بن الحسن ٌتول فاطمةالحسن 
ونازعه فٌها زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن ثم سلمها له. فلما كان زمن الحجاج  طالب،بن أبً 

عمه عمر بن علً أن ٌشركه فٌها فؤبى علٌه فاستشفع عمر بالحجاج، فبٌنما الحسن  سؤله
فً  معنبٌن فؤشركه الحجاج ذات ٌوم لال: ٌا أبا دمحم إن عمر بن علً عمن وبمٌة ولد أ ٌساٌر

ٌدخله، وكان  لمصدلات أبٌه. فمال الحسن: وهللا ال أؼٌر ما شرط علً فٌها وال أدخل فٌها من 
. فمال الحجاج: أوالدهأمٌر المإمنٌن لد شرط أن ٌتولى صدلاته ولده من فاطمة دون ؼٌرهم من 

فمكث بباب عبد  الشام إلىإذاً أدخله معن. فنكص عنه الحسن حٌن سمع كبلمه وذهب من فوره 
وهً بنت مروان وأبوه ثمفً  الحكمالملن بن مروان شهراً ال ٌإذن له، فذكر ذلن لٌحٌى إبن أم 

خرج من عند عبد الملن فكر راجعاً  لدفمال له: سؤستؤذن لن علٌه وأرفدن عنده. وكان ٌحٌى 
عنً تؤخٌره دون آنفاً؟ فمال: ألمر لم ٌس خرجتفلما رآه عبد الملن لال: ٌا ٌحٌى لم رجعت ولد 

لال: هذا الحسن بن الحسن بن علً بالباب له مدة  هو؟أن أخبر به أمٌر المإمنٌن. لال: وما 
شٌعة ٌرون أن ٌموتوا عن آخرهم وال ٌنال أحداً منهم  وجدهشهر ال ٌإذن له، وإن له وألبٌه 

ره ثم لال: بإدخاله، ودخل فؤعظمه وأكرمه وأجلسه معه على سرٌ الملنضر وال أذى. فؤمر عبد 
ٌا أبا دمحم. فمال ٌحٌى: وما ٌمنعه من ذلن أمانً أهل العراق ٌرد علٌه  الشٌبلمد أسرع إلٌن 

الوفد ٌمنونه الخبلفة. فؽضب الحسن من هذا الكبلم ولال له: ببس الرفد رفدت، لٌس  بعدالوفد 
جاء  يالذلن ما زعمت، ولكنا لوم تمبل علٌنا نساإنا فٌسرع إلٌنا الشٌب. فمال له عبد الم كما

جده. فكتب  صدلاتبن ٌا أبا دمحم؟ فذكر له حكاٌة عمه عمر وأن الحجاج ٌرٌد أن ٌدخله معه فً 
وال ٌدخل معه من  جدهعبد الملن إلى الحجاج كتاباً أن ال ٌعارض الحسن بن الحسن فً صدلات 

الحسن  للحسن بن وكانلم ٌدخله علً. وكان الحسن بن الحسن شهد الطؾ مع عمه الحسٌن. 
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تزوجها إبن عمها دمحم بن  كلثوممن البنات: زٌنب تزوجها الولٌد بن عبد الملن بن مروان وأم 
جعفر بن أبً طالب، وملٌكة تزوجها  بنعلً بن الحسٌن، وفاطمة تزوجها معاوٌة بن عبد هللا 

ب بن ابان بن عثمان بن عفان. وأعم مروانجعفر بن المصعب بن الزبٌر، وأم الماسم تزوجها 
وإبراهٌم الؽمر والحسن المثلث،  المحضالحسن بن الحسن من خمسة رجال وهم: عبد هللا 
داإود وجعفر وأمهما أم ولد رومٌة  ومنوأمهم فاطمة بنت الحسٌن بن علً بن أبً طالب، 

 تدعى جٌبة. فعمبه خمسة أسباط.
سن بن زٌد بن أسباط وهم: الح ستةٌكون لئلمام الحسن بن علً بن أبً طالب  وبذلن       

المثلث وجعفر وداإود بنو الحسن  والحسناإلمام الحسن، وعبد هللا المحض وإبراهٌم الؽمر 
 طالب. أبًالمثنى بن اإلمام الحسن بن اإلمام علً بن 

 

 اإلمام الحسٌن بن اإلمام على بن أبً طالب عمب
 

أبا عبد هللا، ولد سنة  أبً طالب، وٌكنى بناإلمام الحسٌن الشهٌد بن اإلمام علً  أما        
والدة أخٌه الحسن والحمل به خمسون  بٌنأربع من الهجرة ولتل سنة إحدى وستٌن، وكان 
بن عبد المطلب بلبن لثم بن العباس،  العباسٌوماً ولٌل طهر واحد، وأرضعته أم الفضل زوجة 

حسٌن من موته وباٌع إلبنه ٌزٌد وامتنع ال بعدوكان معاوٌة لد نمض شرط الحسن بن علً 
على ذلن حتى مات. وأراده ٌزٌد  ًأنه باٌعه وبم الناسبٌعته وأعمل معاوٌة الحٌلة حتى أوهم 

عتبة بن أبً سفٌان عامله على المدٌنة فلم ٌباٌعه وخرج  بنعلى البٌعة وكتب بذلن إلى الولٌد 
إبن  بذلن فؤرسلوا إلى الحسٌن وعزوه من نفسه فؤرسل إلٌهم الكوفةوتسامع أهل  ،إلى مكة

طالب فباٌعه ثمانٌة عشر ألفاً، فؤرسل إلى الحسٌن ٌخبره بذلن  أبًعمه مسلم بن عمٌل بن 
به خبر لتل مسلم بن عمٌل فً الطرٌك فؤراد الرجوع فامتنع بنو  واتصلفتوجه إلى العراق، 

حتى لارب الكوفة فلمٌه الحر بن ٌزٌد الرٌاحً فً ألؾ فارس فؤراد إدخاله  فسارعمٌل من ذلن، 
وعدل نحو الشام لاصداً إلى ٌزٌد بن معاوٌة، فلما صار إلى كرببلء منعوه من  فامتنعلكوفة ا

ً علٌهم عمر بن سعد بن أبً ولاص وأرادوه على دخول  المسٌر  الكوفةوأرسلوا ثبلثٌن ألفا
ثم ناجزوه  فمنعوهوالنزول على حكم عبٌد هللا بن زٌاد فامتنع، واختار المضً نحو ٌزٌد بالشام 

نساءه  وحملوارب فمتل هو وأصحابه وأهل بٌته فً عاشر المحرم سنة إحدى وستٌن، الح
به ٌوم لتل  ووجدوأطفاله ورأسه ورإوس أصحابه وأهل بٌته إلى الكوفة ثم منها إلى الشام، 

علٌه فمٌل شمر بن  أجهزسبعون جراحاً، وكان آخر أهل بٌته وأصحابه لتبلً. واختلؾ فً الذي 
سنان بن أنس النخعً.  أنهً، ولٌل خولى بن ٌزٌد األصبحً، والصحٌح ذي الجوشن الضبؤب

عمب له باإلجماع وعلً أبو دمحم زٌن  والوولد أربعة بنٌن وإبنتان، فؤما البنون فهم: علً األكبر 
ٌرضع واإلبن الرابع ذكر البخاري أن إسمه أبو  طفلالعابدٌن وعبد هللا لتل فً حجر أبٌه وهو 

صؽٌراً، أما البنتان فهما: فاطمة وسكٌنة. وعمب  أبٌهه جعفر مات لبل بكر ولال ؼٌره إسم
العابدٌن وحده، ولد اختلؾ فً أمه فالمشهور أنها شاه زنان  زٌناإلمام الحسٌن من إبنه: علً 

بن أبروٌزد، ولٌل ان إسمها شهربانو، لٌل نهبت فً فتح  شهرٌاربنت كسرى ٌزدجرد بن 
من الحسٌن، ولٌل بعث حرٌث بن جابر الجعفً إلى أمٌر  الخطابالمدابن فنفلها عمر بن 

ٌزجرد بن شهرٌار فؤخذهما وأعطى واحدة إلبنه الحسٌن  ببنتًالمإمنٌن علً بن أبً طالب 
األخرى لدمحم بن أبً بكر الصدٌك فؤولدها الماسم الفمٌه بن دمحم  وأعطىفؤولدها علً بن الحسٌن 

رٌر الطبري: إسمها ؼزالة وهً من بنات كسرى. ولال إبنا خالة، ولال إبن ج فهمابن أبً بكر 
: هً سبلمة من ولد ٌزجرد. وكانت عمة أم ٌزٌد بن الولٌد بن عبد الملن المروانً المبرد
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 ٌزدجردلاله المبرد. ولد منع من هذا كثٌر من النسابٌن والمإرخٌن ولالوا ان بنتً  وأختها
أؼنى هللا  ولدزٌن العابدٌن من ؼٌر ولده.  كانتا معه حٌن ذهب إلى خراسان. ولٌل ان أم علً

عن والدة ٌزدجرد بن شهرٌار  تعالى علً بن الحسٌن بما حصل له من والدة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ال تعد للعجم فضٌلة وإن  والعربالتوارٌخ،  بهالمجوسً المولود من ؼٌر عمد على ما جاءت 

ً ولو إعتدوا بالملن فضٌلة ل العجم على العرب وٌفضلوا لحطان  ٌفضلواوجب أن كانوا ملوكا
. ولد لهج بعض العوام وكثٌر من بنً الحسٌن بهعلى عدنان، ولكن لٌس ذلن عندهم شٌباً ٌعتد 

بٌن النبوة والملن. ولٌس ذلن بشا ولو ثبت.  الحسٌنبذكر هذه النسبة ولالوا: جمع علً بن 
بن الحسن بن علً بن أبً طالب وهً فٌما المثنى  الحسنثم ان فاطمة بنت الحسٌن أم أوالد 

كانت والدة كسرى فضٌلة فمد حصلت ألوالد الحسن أٌضاً،  فإنٌمال من أم علً زٌن العابدٌن، 
إماماً على أخٌه الحسٌن ٌجب علٌه طاعته، ولم ٌكن الحسٌن  كانعلى أن الحسن علٌه السبلم 

ً للحسن لط، وهً  حسن إن عورضوا بتلن الوالدة أو ٌلتجا إلٌها بنو ال ًالت الفضٌلةإماما
. وكان علً بن الحسٌن ٌوم الطؾ مرٌضاً ومن ثم لم ٌماتل حتى زعم اإلمامٌةبؽٌرها مما ٌموله 

صؽٌراً وهذا ال ٌصح، لال الزبٌر بن بكار: كان عمره ٌوم الطؾ ثبلثاً وعشرٌن  كانبعضهم أنه 
 ثمانًفٌكون عمره ٌوم الطؾ  . ولال الوالدي: ولد علً بن الحسٌن سنة ثبلث وثبلثٌن.سنة

 .الوصؾوفضابله أكثر من أن تحصى أو ٌحٌط بها  ،وعشرٌن سنة، وتوفً سنة خمس وتسعٌن
 

 علً زٌن العابدٌن: اإلمام عمب
 

هللا الباهر أمهما أم عبد هللا بنت  وعبددمحم البالر اإلمام منه فً ستة رجال:  والعمب       
الشهٌد أمهما جٌداء جارٌة إشتراها  وزٌدألشرؾ الحسن بن علً بن أبً طالب، وعمر ا

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

حمن ودمحم األصؽر والماسم وعٌسى وسلٌمان آخر وعبد الر والحسنالحسن وهو أكبر أوالده 
. أما بنات اإلمام علً زٌن العابدٌن فمٌل هن: خدٌجة وأم الحسن وداإودوعبد هللا األصؽر 

 كلثوم وعلٌة وأم جعفر وزٌنب. فعمب اإلمام علً زٌن العابدٌن ستة أسباط.   وأموعبدة وفاطمة 
طالب ستة أسباط وهم: اإلمام دمحم  أبًن ٌكون لئلمام الحسٌن بن اإلمام علً ب وبذلن       

األصؽر وعلً األصؽر بنو اإلمام  والحسٌنالبالر وعبد هللا الباهر وزٌد الشهٌد وعمر األشرؾ 
 علً بن أبً طالب. اإلمامعلً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن بن 

 
سبطاً مذكورٌن هللا عنهما إثنى عشر  رضًتكون ذرٌة اإلمامٌن الحسن والحسٌن  وبذلن       

 .ثبلثة أجزاءفً إثنى عشر فصبلً فً 
 
 

 الجـزء الثانً: ذرٌة اإلمام الحسٌن
 

 صفحة
 

 البالر بن اإلمام علً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن. دمحمالسابع: اإلمام  الفصل13     
 

 المراجع والمصادر. دلٌل420   



 12 

 

 
 

 



 13 

 ً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌنعل اإلمامالسابع: اإلمام دمحم البالر بن  الفصل
 

زٌن العابدٌن بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب وٌكنى أبا  علًدمحم البالر بن  اإلمام أما     
على هشام بن عبد الملن فمال له هشام: ما فعل أخون البمرة؟  علًوفد أخوه زٌد بن  ،جعفر

 لتخالفنه سماه البالر وسمٌته أنت البمرة : لشد ما خالفت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصزٌدالبالر، فمال  ًٌعن
بن علً بن  الحسنٌوم المٌامة ٌدخل هو الجنة وتدخل أنت النار. وأمه أم عبد هللا فاطمة بنت 

وافر الحلم،  العلمأبً طالب، وهو أول من إجتمعت له والدة الحسن والحسٌن، وكان واسع 
فً حٌاة جده الحسٌن  بالمدٌنةنة تسع وخمسٌن وجبللة لدره أشهر من أن ٌنبه علٌها، ولد س

أٌام هشام بن عبد الملن وهو  فًعلٌه السبلم وتوفً فً ربٌع اآلخر سنة أربع عشرة ومابة 
جعفر الصادق وعبد  اإلمام ستة: البنٌنإبن خمسٌن وخمس سنوات ودفن بالبمٌع. وكان له من 

هللا وعلً وزٌد، ولئلمام دمحم البالر  ٌدوعبهللا له: حمزة بن عبد هللا مات عن بنت، وإبراهٌم 
ثبلث بنات هن: أم سلمة زوجها دمحم بن عبد هللا الباهر وله منها إسماعٌل والثانٌة زٌنب 

لها، وأعمب اإلمام دمحم البالر من اإلمام أبً عبد هللا جعفر الصادق  عمبوالثالثة أم جعفر وال 
وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن  ،بن أبً بكر فروة بنت الماسم الفمٌه بن دمحم أموحده، وأمه 

أبو بكر مرتٌن وٌمال له عمود الشرؾ، ومنالبه  ًولهذا كان الصادق ٌمول: ولدن بكر،أبً 
 فعصمهبٌن األنام مشهورة بٌن الخاص والعام ولصده المنصور الداونٌمً بالمتل مراراً  متواترة

 هللا منه. 
  

 جعفر الصادق: اإلمام ذرٌة
بالمدٌنة فً السابع عشر من شهر ربٌع األول سنة ثمانٌن من  الصادقاإلمام جعفر  دول     

وثمانٌن. وتوفً سنة ثمان وأربعٌن ومابة ولٌل سبع وأربعٌن ومابة  ثبلثالهجرة، ولٌل سنة 
فً زمن المنصور ودفن بالبمٌع. وأعمب اإلمام جعفر الصادق من خمسة  بالسمفً شوال. مات 

ى الكاظم وإسماعٌل وعلً العرٌضً ودمحم المؤمون وإسحك، ولٌل وعبد هللا موس اإلمامرجال: 
ولد إسمه ناصر معمب وال ؼٌر معمب بإجماع علماء النسب،  ئلمام جعفربنت، ولٌس ل له

والٌة هراة خراسان لوم ٌدعون الشرؾ وٌنتسبون إلى ناصر بن جعفر الصادق  منوباسفزاز 
نان ٌخاطبون بالشرؾ على ؼٌر أصل، وهللا المستعان، كذابون ال محالة، وهم ه أدعٌاءوهم 

أما  ، كذا ورد بكتاب عمدة الطالب.هإالء الموم ببارسا وكذبهم أظهر من أن ٌنبه علٌه وٌعرؾ
لم ٌعمبوا فهم: عبد هللا والحسن ودمحم األصؽر والعباس وٌحٌى وعبٌد  الذٌنأبناء جعفر الصادق 

، البالرربع: أسماء كانت زوجة حمزة بن عبد هللا بن دمحم وعٌسى، أما بناته فهن أ والمحسنهللا 
 وفاطمة الكبرى وأم فروة وبرٌهة.

 

 موسى الكاظم: اإلمام ذرٌة
بن جعفر الصادق وٌكنى أبا الحسن وأبا إبراهٌم، وأمه أم ولد ٌمال  الكاظماإلمام موسى  أما     

شرٌن ومابة، ولبض ببؽداد فً ولٌل نباتة، ولد باألبواء سنة ثمان وع المؽربٌةلها حمٌدة 
 عظٌمبن شاهن سنة ثبلث وثمانٌن ومابة وله ٌومبذ خمس وخمسون، وكان  السنديحبس 

 ًوف اللٌلالفضل رابط الجؤش واسع العطاء، لمب بالكاظم لكظمه الؽٌظ وحمله، وكان ٌخرج فً 
وكان  ى،موسمن لمٌه ومن أراد بره، وكان ٌضرب المثل بصرة  ًكمه صرر من الدراهم فٌعط

ً لمن جاءته صرة موسى فشكا الملة. ولبض علٌه موسى  وحبسه  الهاديأهله ٌمولون عجبا
تفسدوا فً  أنفرأى علً بن أبً طالب فً نومه ٌمول له: ٌا موسى هل عسٌتم إن تولٌتم 
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ثم تنكر له من  طبللهإباألرض وتمطعوا أرحامكم. فانتبه من نومه ولد عرؾ أنه المراد فؤمر 
الخبلفة أكرمه وأعظمه  الرشٌدهارون  ًهلن لبل أن ٌوصل إلى الكاظم أذى، ولما ولبعد ذلن ف

فسلمه إلى السندي بن شاهن  عندهثم لبض علٌه وحبسه عند الفضل بن ٌحٌى ثم أخرجه من 
نه سم، ولٌل بل ؼمر فً أفمٌل  بمتله،ومضى الرشٌد إلى الشام فؤمر ٌحٌى بن خالد السندي 

مات حتؾ أنفه، وترن ثبلثة أٌام على  أنهخرج للناس وعمل محضراً بساط ولؾ حتى مات ثم أ
ودفن بممابر لرٌش. وولد اإلمام موسى  المحضرالطرٌك ٌؤتً من ٌؤتً فٌنظر إلٌه ثم ٌكتب فً 

ً الكاظم ستٌن ولداً  ً وثبلثٌن  ، سبعا وثبلثة وعشرٌن إبناً، درج منهم خمسة لم ٌعمبوا بؽٌر  بنتا
والماسم وٌحٌى وداإود. ومنهم ثبلثة لهم إناث ولٌس ألحد  عمٌلوعبد الرحمن  :خبلؾ، وهم

والفضل وأحمد. ومنهم خمسة فً أعمابهم خبلؾ، وهم: الحسٌن  سلٌمانمنهم ولد ذكر وهم: 
. ومنهم عشرة أعمبوا بؽٌر لٌل له: جعفر بن إبراهٌم وإبراهٌم األكبر والحسن وزٌدوهارون 

ودمحم وإسحك وحمزة  وإسماعٌلاألصؽر والعباس علً الرضا وإبراهٌم  اإلمام خبلؾ وهم:
ولال الشٌخ تاج الدٌن: أعمب  ،البخاريوعبد هللا وعبٌد هللا وجعفر. هكذا لال الشٌخ أبو نصر 

وهم: علً الرضا وإبراهٌم المرتضى  مكثرون،الكاظم من ثبلثة عشر ولداً رجبلً، منهم أربعة 
وخمسة  ،النار وعبد هللا وعبٌد هللا وحمزة زٌدودمحم العابد وجعفر، وأربعة متوسطون وهم: 

والحسٌن. ولد كان للحسٌن بن موسى الكاظم  والحسنمملون وهم: العباس وهارون وإسحك 
لال العمري وأبو  :إنمرض، ولال أبو نصر البخاري ثمعمب فً لول الشٌخ أبً الحسن العمري 

خر: ولد الحسٌن بن موسى لم ٌعمب. ولال فً موضع آ الكاظمن الحسٌن بن موسى أالٌمظان 
أنه أعمب وال ٌصح ذلن. ونص الشٌخ تاج الدٌن على أن  ٌمالالكاظم: عبد هللا من أم ولد 

عبد  :إبن طباطبا: أعمب الحسٌن بن موسى الكاظم ولالالحسٌن بن موسى منمرض ال دارج. 
لحسٌن بن موسى. لوم ٌمولون إنهم موسوٌون وإنهم من ولد ا وبالطبسٌنهللا وعبٌد هللا ودمحماً. 

 : ما رأٌت من هذا البطن أحداً لط.البخاريولال أبو نصر 
  

 علً الرضا ودمحم الجواد وعلً الهادي والحسن العسكري: األبمة ذرٌة
بن اإلمام موسى الكاظم وٌكنى أبا الحسن. ولم ٌكن فً الطالبٌٌن  الرضااإلمام علً  وأما     

العهد، وضرب إسمه على الدنانٌر والدراهم، وخطب له له المؤمون بوالٌة  باٌعفً عصره مثله 
، ولد بالمدٌنة سنة إحدى وخمسٌن ومابة ولٌل سنة ثبلث وخمسٌن ومابة ولٌل المنابرعلى 
وأربعٌن ومابة. واستشهد مسموماً فً آخر شهر صفر سنة ثبلث ومابتٌن ودفن فً  ثمانسنة 
 دمحمما البنون فهم: اإلمام أبو جعفر بطوس، وكان له من األبناء خمسة وبنت واحدة، أ لرٌة

: إبنهالجواد والحسن وعلً لبره بمرو والحسٌن وموسى، والبنت هً: فاطمة، وعمبه من 
النصؾ من  فًاإلمام أبً جعفر دمحم الجواد وحده، وكان جلٌل المدر عظٌم المنزلة، ولد بالمدٌنة 

ً . ومات رمضان ولٌل تاسع عشر منه سنة خمس وتسعٌن ومابة من الهجرة ببؽداد ٌوم  مسموما
لرٌش، وأعمب من  ممابرالثبلثاء لخمس خلون من ذي الحجة سنة عشرٌن ومابتٌن ودفن فً 

وٌحٌى لم ٌعمب، وله  والحسنرجلٌن هما: اإلمام علً الهادي وموسى المبرلع، وكان له: دمحم 
 وال لآلخرٌن. ، وال عمب للبناتوخدٌجة وحكٌمةمن البنات خمسة وهن: فاطمة وبهجة وبرٌهة 

 
ولد  العسكر،العسكري لممامه بسر من رأى وكانت تسمى باإلمام علً الهادي فٌلمب  أما       

النبل، أشخصه  ونهاٌةبالمدٌنة فً شهر رجب سنة أربع عشرة ومابتٌن، وكان فً ؼاٌة الفضل 
بمٌن من شهر لخمس لٌال  اإلثنٌنالمتوكل إلى سر من رأى فؤلام بها إلى أن توفً مسموماً ٌوم 
ستة: اإلمام أبو دمحم الحسن  األبناءجمادى اآلخرة سنة أربع وخمسٌن ومابتٌن، وكان له من 
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أبٌه بسر من رأى وموسى  لبلوالحسٌن مات  أو الرضا العسكري وأبو عبد هللا جعفر الزكً
لٌن وبرٌهة. وأعمب من رج وفاطمةودمحم وهو أكبر أوالده وعلً، وله من البنات ثبلث: عابشة 

على أمر عظٌم ولٌل ولده: اإلمام  والعلموهما: اإلمام أبو دمحم الحسن العسكري، كان من الزهد 
المابم المنتظر عندهم، من أم ولد إسمها  وهودمحم المهدي ثانً عشر األبمة عند اإلمامٌة، 

فً حٌاة  : موسى درج أي مات ولم ٌعمبالعسكريكان لئلمام أبو دمحم الحسن لٌل نرجس، و
ً  وأم موسى درجت أٌضاً، ولٌل أبٌها، وإبنتان هما: فاطمة درجت فً حٌاة بٌهأ لم ٌعمب  أٌضا

أما اإلمام دمحم المهدي فمٌل أنه دخل سردابا وؼاب، ولٌل أنه تزوج  اإلمام الحسن العسكري.
رلٌة بنت سلطان فاس ولٌل إسمها أم كلثوم وأعمب: علً التمً وإبراهٌم وعبد العزٌز، ولٌل 

علً التمً: عٌسى وٌعموب وزبٌدة، ولهم ذرٌة كثر ورد ذكرهم فً بعض كتب األنساب أعمب 
وهم فً مصر والشام والمؽرب، ومنهم بصعٌد مصر وٌعرفون بالسادة الجعافرة. ولٌل أن 
هإالء الشرفاء ٌرجع نسبهم الصحٌح إلى علً بن دمحم بن الحسن بن جعفر الزكً بن اإلمام 

 إلى العسكري أوونذكرهم هنا فً مشجر منفصل ٌرجع إلى الحسن  علً الهادي، وهللا أعلم.
 الحسن بن جعفر الزكً.

 
أما الحسن العسكري أو الحسن بن جعفر الزكً فله: دمحم، ولدمحم: إبراهٌم وعلً وعبد       

العزٌز، ولعلً: عٌسى وٌعموب، ولعٌسى: موسى وإبراهٌم وٌحٌى وأبو بكر، ولٌحٌى هذا: 
موسى هذا: عمر وعلً ودمحم وحسن، ولدمحم: الحسٌن الفاسً والحسن، موسى وسلٌمان. ول

بن  الفاسً فؤما عثمان بن الحسٌنوللحسٌن الفاسً: عبد هللا وعثمان وعبد المحسن وإبراهٌم، 
، وموسى ، ولعلً: ٌحٌىوحسٌن وعٌسى فلدمحم: علً علً،ووأحمد دمحم  دمحم بن موسى فله:

فمن بنً عبد العظٌم: أحمد ودمحم وموسى  ،وعبد العظٌم ولٌحٌى: دمحم وموسى، ولموسى: خضر
بنو عبد العظٌم بن دمحم بن موسى بن عبد العظٌم المذكور، فلدمحم: راجح، ولراجح: دمحم، ولدمحم 
هذا: علً وراجح وناجً، فلعلً: دمحم، ولراجح: موسى ودمحم وعلً ونصر وبدر، ولناجً: دمحم 

ولعثمان: عٌسى وإدرٌس وإبراهٌم  علً وعثمان، :بن موسى بن ٌحٌى ولخضر أبو النجا.
وٌحٌى، وإلبراهٌم: علً وجمال الدٌن وشرؾ الدٌن الٌافعً، ولشرؾ الدٌن الٌافعً: إبراهٌم 

فلدمحم وافً: مصطفى وعبد هللا وموسى، فلموسى: عبد  وعبد العزٌز وحسن ودمحم وافً وعون،
ولعلً: حسن ووافً، ولوافً: علً، العزٌز، ولمصطفى: وافً وأحمد، ولوافً: دمحم وعلً، 

ومن بنً ولعلً: أحمد ودمحم، فؤلحمد: دمحم وعبد هللا وموسى، فلموسى: هاشم، ولهاشم: لاسم، 
عبد هللا: فرج ودمحم وبخٌت بنو إبراهٌم بن سلٌمان بن عمر بن دمحم بن الشاعر بن سلٌمان بن 

ر. ولعبد العزٌز بن شرؾ الدٌن عبد المادر بن دمحم بن وافً بن مصطفى بن عبد هللا المذكو
الٌافعً: عبد المادر ودٌاب ودمحم وبدر، فمن بنً دٌاب: خطاب وماضً وأحمد بنو ؼانم بن ؼنٌم 
بن سلٌم بن مطر بن دٌاب المذكور، فلخطاب: هاشم وؼبلب، وألحمد: إبراهٌم وعمرو وعبلم، 

وجنٌدي، فمن بنً سبلمة: دمحم وإلبراهٌم بن إبراهٌم: جرٌد وسبلمة فئلبراهٌم: إبراهٌم وحمٌد، 
بن علً بن أحمد بن دمحم بن سالم بن عاشور بن علً بن إبراهٌم بن سبلمة المذكور، ولحمٌد 

ولجامع: عامر وماضً وشمروخ، ولعامر: إبراهٌم،  بن إبراهٌم: جامع وعزام واألسمر،
 ولمناوي: دمحم،  وإلبراهٌم: جاد وعلٌو، ولجاد: عمر، ولعمر: لناوي وعمارة وحمودة ودمحمٌن،

وعلً أبو النور وشرؾ الدٌن، فلدمحم: حرٌز،  وعبد هللا : دمحمبن شرؾ الدٌن الٌافعً ولعون
ولعبد هللا: ؼرٌب، ولؽرٌب: حمد،  ،، ولعمار: دمحم وسٌؾ الدٌن ومفرحعمارمحمود وولحرٌز: 

أحمد بن دمحم  ولشرؾ الدٌن: عبد الداٌم وإبراهٌم وٌونس ودمحم، فمن بنً دمحم: ولحمد: حسن،
دمحم بن حمادة بن دمحم المذكور، ولعبد الداٌم: عمارة دروٌش بن دمحم بن أحمد بن  بن مصطفى بن



 16 

فلعمارة: عمر، ولعمر: إبراهٌم،  م الدٌن ونور الدٌن،اوسلٌمان وجمال الدٌن وعلً ودمحم حس
 د الكرٌم: إبراهٌموإلبراهٌم: علً، ولعلً بن عبد الداٌم: عبد الكرٌم وعبد الرحٌم، فمن بنً عب

 محمود ولرٌش ودمحم بنو دمحم بن :بد الرحٌممن بنً عو علً بن عبد الكرٌم المذكور، ًبنإ ودمحم
فلمحمود: حسٌن وحامد، فلحامد: علً،  أحمد بن دمحم بن ٌوسؾ بن عبد الرحٌم المذكور،

، وألحمد بن ولعلً: أحمد، وألحمد: سلٌمان وأحمد، فلسلٌمان: حسٌن، ولحسٌن: إسماعٌل ودمحم
أحمد: عبد هللا وحسن، ولعبد هللا: محمود وأحمد ودمحم وحسٌن وأبو العبل وعلً، فلحسٌن: 
حسن ومصطفى، ولمصطفى: رشوان وعبد الرحٌم، ولمحمود: دمحم وحسٌن وعبد الرحٌم 

عوض هللا وعماد الدٌن وعبلء  :بن عبد الداٌم بن شرؾ الدٌن ومن بنً نور الدٌن وحسن
 عمارة بن موسى بن علً بن عبد الداٌم بن نور الدٌن المذكور،  بنو أصٌل بندٌن وعبد هللاال

فمن بنً عوض هللا: عوض وٌوسؾ وإسماعٌل ودمحم بنو عبد الحمٌد بن صالح بن عوض هللا 
المذكور، فلٌوسؾ: دمحم، ولعوض: طه وخلٌل، ولخلٌل: حامد وعبد الحمٌد وسعد وعبد المنعم 

جود وكمال وٌوسؾ وعبد المجٌد، فلعبد الموجود: أحمد، ولكمال: فلحامد: عبد الموووصفً، 
ولعبد الحمٌد بن خلٌل: صادق أحمد ودمحم وحامد، ولعبد المجٌد: إٌهاب وولٌد ودمحم وأحمد، 

وحسب هللا وفٌصل، فلصادق: أحمد ودمحم، ولحسب هللا: مإمن وعصام وباسم، ولفٌصل: فهد 
ٌسري ومحاٌد، فلمحمود: أحمد، ولٌسري: دمحم، وأحمد ودمحم، ولسعد بن خلٌل: محمود و

ولمحاٌد: إسبلم وعبد الرحمن، ولعبد المنعم بن خلٌل: سامً وخالد ودمحم، فلسامً: حسام 
ولدمحم بن عبد الحمٌد بن صالح  وأحمد، ولدمحم: سامً وعبد هللا، ولوصفً بن خلٌل: دمحم وهاشم.

فلعبد الحمٌد: عبد صالح وعبد الرحمن، بن عوض هللا: عبد الحمٌد وعبد المجٌد لم ٌعمب و
الرحٌم وعبد الوهاب وجمٌل ودمحم وموفك، فلعبد الرحٌم: نشؤت ورأفت وعبد الحمٌد، ولنشؤت: 
أصٌل، ولجمٌل: لصً وبدر وأحمد، ولدمحم: صالح وعبد الرإوؾ وٌسري وعبد المجٌد وعمر 

عبد السبلم وعبد الرحٌم،  وطه، فلعبد الرإوؾ: دمحم ومإٌد، ولعبد المجٌد: عادل، ولموفك:
ولصالح بن دمحم بن عبد الحمٌد بن صالح: عبد العزٌز، ولعبد العزٌز: حسان وسلطان، ولعبد 
الرحمن بن دمحم بن عبد الحمٌد بن صالح: منٌر وفوزي وخالد وعابد، فلفوزي: المهند والمإٌد 

اب. أما عبلء الدٌن بن ودمحم، ولخالد: عبد الرحمن، ولعابد: نزار، ولنزار: أحمد وعبد الوه
أصٌل بن عمارة فله: نور الدٌن، ولنور الدٌن: فراج وجبرٌل لم ٌعمبا وعلً، ولعلً: علً، 

فلدمحم األكبر: أحمد ونور الدٌن، فؤلحمد: دمحم وعلً وعبد ولعلً هذا: دمحم األكبر ودمحم األصؽر، 
لدٌن: دمحم وأحمد، وألحمد: الحمٌد، فلدمحم: عبد المبدئ، ولعلً: عبد الحافظ وطاهر، ولنور ا

ثابت ومصطفى وصادق، أما دمحم األصؽر بن علً بن علً فله: أحمد وعلً األكبر ودمحم وأصٌل 
فؤلحمد: أمٌن ونور الدٌن وعبد الحمٌد وعبد الحً وعلً، فؤلمٌن: وأمٌن وعلً األصؽر، 

لد وسعٌد، ولعبد حسنً وخالد وعبلء الدٌن وحاسم، ولعبد الحمٌد: أحمد ودمحم ووابل وطه وخا
الحً: أحمد، ولعلً: دمحم، ولدمحم: مصطفى ونور الدٌن وعبد الرحمن وعمر وخالد، وألمٌن بن 

ولعلً دمحم األصؽر: محمود وعلً ونور الدٌن، فلمحمود: حمدي ومصطفى، ولنور الدٌن: خالد، 
وأحمد، ولدمحم بن  األكبر بن دمحم األصؽر: دمحم وأحمد، فؤلحمد: علً، ولدمحم: األمٌر ونور الدٌن

دمحم األصؽر: نور الدٌن وأصٌل وعلً وأحمد، فؤلحمد: سامح وعمر ودمحم ومصطفى، ولعلً: 
أمٌن ومحمود وعبد هللا وصبلح، ولنور الدٌن: أحمد، ولعلً األصؽر بن دمحم األصؽر: شمس 

بلء الدٌن وعبلء الدٌن وتاج الدٌن، فلشمس الدٌن: علً وزكرٌا وطارق وٌاسر وإٌهاب، ولع
الدٌن: أحمد ودمحم وخالد وولٌد، ولتاج الدٌن: سٌؾ الدٌن وحازم وحسام الدٌن وعبد اللطٌؾ 

 لم ٌعمب عبد الداٌممسلم و: بن عون بن شرؾ الدٌن الٌافعً ولعلً أبو النور وحسٌن وحسن.
فلمسلم: دمحم وسلٌم وعلً، ولسلٌم: عبد الواحد وحسن  ونور الدٌن علً وعبد الكرٌم،
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فلمسلم: عبد المادر لحسن: دمحم وٌحٌى وسلٌمان، فلدمحم: ٌوسؾ ومسلم وعلً، وإدرٌس، و
وعبد الراضً ودمحم، ولعبد الراضً: مسلم وعلً وعبد المادر وعطٌة، فلعبد المادر: أحمد 
وحسن وعبد المادر وحسٌن وعبد الراضً، ولعلً: مسلم وهٌكل، ولمسلم: دمحم وصالح وعلً 

ولمسلم: رفاعً وإبراهٌم وعطٌو، ضً: علً ومسلم ودمحم، ودروٌش، ولعطٌة بن عبد الرا
فئلبراهٌم: أحمد وعبد الفتاح وعلً، ولعطٌو: لناوي وأبو العبل وإبراهٌم، ولرفاعً: دمحم وعلً، 
ولدمحم: رفاعً وصالح ومسلم وعلً، فلرفاعً هذا: علً وعبد الحافظ وأبو زٌد، ولصالح: علً 

وهاب وحسن وسٌد وعبد العال ودمحم، ولعلً بن دمحم بن ودمحم، ولمسلم: عبد المادر وعبد ال
أما ٌحٌى بن حسن بن سلٌم بن مسلم بن علً أبو النور  رفاعً: مسلم وسبلمة ودمحم والصاوي.

فله: حرٌز، ولحرٌز: عبد الرحٌم وأحمد، ولعبد الرحٌم: حرٌز وعلً وموسى وأبو بكر، 
ألحمد: أحمد سبٌع، وألحمد سبٌع: علً فلحرٌز: علً وحسن، ولعلً بن عبد الرحٌم: أحمد، و

دمحم وعبد  ولموسى بن عبد الرحٌم:وحسن، فلحسن: سالم، ولعلً: ٌوسؾ وجامع وعلً، 
وألبً بكر بن عبد الرحٌم وأبو بكر، ولعبد الرحٌم: موسى، ولموسى: علً وعبد الرحٌم، 

كر وموسى، الرحٌم: عمرو ودمحم وعلً وعامر وحمد، فلعمرو: حرٌز، ولحمد: علً وأبو ب
لسالم: ولعلً بن أبو بكر: موسى وعبد الرحٌم، ولعامر بن أبو بكر: دمحم وسلٌمان وسالم، ف

ولدمحم بن أبو بكر بن عبد لدمحم: عمر، ولعمر: سالم وأحمد، عمر، ولعمر: أبو بكر وسالم، و
وحسن وعلً الرحٌم: إبراهٌم وحسٌن وسالم وأحمد، فئلبراهٌم: أبو العبل، وألبً العبل: عبد هللا 

ودمحم وحسانٌن ومنصور، ولحسٌن بن دمحم: دمحم ولناوي، فلدمحم: حسن وحسٌن، ولمناوي: عبد 
وألحمد بن دمحم بن أبو بكر: منصور، ولمنصور: عمر وأحمد وعلً، السبلم وعبد الرحٌم، 

فلعمر: حسن وحسٌن، وألحمد: منصور وعلً ودمحم، ولعلً بن منصور: أحمد ودمحم، ولمسلم 
 بن أبو بكر: أحمد وعبد الرحمن وبدر وحسٌن وحسن، فؤلحمد: مصطفى ومعوض بن دمحم

وعمر وعبد العاطً وأحمد، ولعبد العاطً: أحمد وشحاته وٌحٌى، ولبدر بن مسلم: علً، ومن 
ومن بنً بنً حسٌن بن مسلم: حسن بن علً بن إسماعٌل بن عبد الرحمن بن حسٌن المذكور، 

وأحمد بنو حسن بن رضوان بن حسن المذكور، أما سلٌمان  حسن بن مسلم: إسماعٌل وفرؼلً
بن حسن بن سلٌم بن مسلم بن علً أبو النور فله: عمار، ولعمار: موسى ودمحم وعٌد وعلً، 
فلموسى: عبد الكرٌم وحمد وعبد الصمد، ولحمد: سلٌمان وأحمد، ولعٌد: عمار وعمر ودمحمٌن، 

ن وسلٌمان، فلسلٌمان: صالح، ولمسلم: ٌحٌى ولعمر: إبراهٌم، ولدمحم بن عمار: مسلم وحسٌ
وعمار وحسن وإبراهٌم وعلً، فلٌحٌى: جاد هللا وموسى وعوض، ولحسن: فرؼلً وحسن 

فلدمحم: عوٌس، ولمسلم: : إبراهٌم ودمحم ومسلم، وإلبراهٌمودمحم، ولدمحم: علً ومسلم وٌوسؾ، 
حمد، ولحمد: منصور  عطا، ولعلً بن مسلم: مسلم، ولعلً بن عمار بن سلٌمان بن حسن:

وعلً وسالم، فلمنصور: مسلم وأحمد وعلً وعبد المادر ودمحم، ولمسلم: عبد الحافظ، ولعبد 
الحافظ: سلطان، ولعلً بن حمد: علً وعماد ودمحم، ولسالم بن حمد: حسن وأحمد، فلحسن: 

 األشهابً : دمحمبن علً أبو النور ولنور الدٌن علً علً، وألحمد: دمحم وسالم، ولسالم: جوده،
لعبد هللا: سعٌد، ولسعٌد ولدمحم األشهابً: أبو الماسم وعبد هللا وشهاب الدٌن، فوشهاب الدٌن، 

عبد هللا ودمحم الٌافعً، ومن بنً عبد هللا بن سعٌد: فراج وحسن وبدوي بنو هدٌة بن بدوي بن 
ألبً المذكور. و سعٌد بن عبد المعطً بن حامد بن سعٌد بن أحمد بن دمحم بن سعٌد بن عبد هللا

فلدمحم كلٌب: دمحم وحسن األحمر وكبلب : عمر ودمحم كلٌب وعلً وحسن، بن دمحم األشهابً الماسم
: علً وسالم وعمار وعمر، األخٌر : سبلمة ودمحم، ولسبلمة: كبلب وزٌادة، فلكبلبدمحمولوعلً، 

رماح، ولرماح: عبد  ولعمار: حسٌن، ولحسٌن: فلعلً: دمحم وعطاي، ولسالم: دمحم ولدمحم: كبلب،
: علً ودمحم، فلعلً: أحمد، بن كبلب ولعمر اللطٌؾ وحسن، ولحسن: حسٌن، ولحسٌن: دمحم،
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ولدمحم: سلٌمان وعمارة، ولعمارة: عبد الهادي ونصار، فلعبد الهادي: وألحمد: علً النوش، 
 جابرو ولمنصور: دمحم،سبلم وعلً وسلطان، ولسبلم: عبد الهادي، ولنصار: دمحم ومنصور، 

، أما زٌادة بن سبلمة فله: بدر، ولبدر: خلٌفة، ولخلٌفة: سعد ونصارولدمحم: نصار، ولنصار: 
لزٌد: دمحم وأحمد، ولدمحم: سلٌم، و فلسالم: معلة، ولمعلة: حمٌد، زٌد وسالم وزٌدان وجانب،

ولزٌدان: عٌسى وحسٌن وعلً، فلحسٌن: دمحم ، ، ولسلطان: سلٌمولسلٌم: حسن وسلطان
ولحامد: دمحم، ولدمحم: عبد الجواد وسلٌمان ومعوض، ولسلٌمان: أحمد،  ولعلً: حامد، الجواد،

أما شهاب الدٌن بن دمحم األشهابً فله: جمال  : مرعً ودمحم،بن زٌادة ولجانب وألحمد: علً.
الدٌن ودمحم، ولجمال الدٌن: نصر الدٌن وأحمد، فؤلحمد: صبلح الدٌن، ولصبلح الدٌن: علً ودمحم 

 وحماد المؽازي، أما نصر الدٌن بن دمحموألبً راٌة: اٌة، فلدمحم: حماد وحسٌن وحجازي، وأبو ر
جمال الدٌن فله: دمحم األحدب، ولدمحم األحدب: علً حلٌص، ولعلً حلٌص: سالم وعبد الرحمن 

شرالة، ولدمحم فلبدر: عٌسى وشرالة وموسى الفماعً، ولشرالة: دمحم ودٌاب وعبلم وبدر، 
أحمد، فلعلً: سلٌمان، ولسلٌمان: علم الدٌن ودمحم وأحمد، فلعلم الدٌن: علً، شرالة: علً و

ولدمحم بن سلٌمان: موسى وعلً وسٌد، فلموسى: عباس ولعلً: دمحم وأحمد ومحمود، 
وسلٌمان، ولعلً: أحمد ومحمود ودمحم، ولسٌد: دمحم وعبد الكرٌم، وألحمد بن سلٌمان: مسلم 

علً: مسلم، ولسلٌم: حسن ووحٌد والسٌد وسعد وفوزي، وسلٌم وسالم، فلمسلم: علً، ول
نبٌل والسٌد وعبد السبلم وهاشم، ولسالم: عبد العظٌم فلحسن: إبراهٌم وبهاء، ولوحٌد: 

وصبلح وسعٌد، فلعبد العظٌم: دمحم ومحمود وعبد السبلم ووابل، ولصبلح: دمحم وأحمد، ولسعٌد: 
ولحسانٌن: دمحم وإسماعٌل الة فله: حسانٌن، عادل وأحمد وكرٌم وشرؾ، أما أحمد بن دمحم شر

وخلٌفة، فلدمحم: عبد الحمٌد ودمحم ومحمود وأحمد، وإلسماعٌل: حسنٌن، ولخلٌفة: أحمد، 
أما عبلم بن علً حلٌص فله: سبلمة، ولسبلمة: عبلم، وألحمد: دمحم ورضا والسٌد وعلً، 

مد وحسٌن ودمحم وعلً وعبلم ولعبلم هذا: علً ومصبح، فلعلً: عبد العال، ولعبد العال: أح
شاكر، ولشاكر: فلحسٌن: عبد الملن، ولعبد الملن: أنس، ولدمحم: وعطٌة ومصبح ولناوي، 

مصطفى، ولعلً: مرسى وأحمد، ولمرسى: زكً وعبد الرحمن وعلً وعبد الرحٌم، فلزكً: 
عبد الدمرداش وحامد، ولعبد الرحمن: حسن، ولعلً: عبد الرحٌم ودمحم ومرسى وعبد هللا و

ولمصبح بن عبد العال: حسٌن والمجٌد ودمحم،  ولعبد الرحٌم بن مرسً: دمحم وماجد،الرحمن، 
فلحسٌن: فتحً وأحمد، وللمجٌد: مختار وأنور، ولدمحم: أحمد وعبد الرحٌم، ولعبلم بن عبد 
العال: عبلم ومحمود وسلٌمان وحسن وأحمد ودمحم وعثمان وعبد هللا، فلمحمود: دمحم وسعد، 

وعبد الحمٌد وعلً وأحمد، ولعبد  ز: دمحم والسٌد، وألحمد: عباس، ولعثمان: عبد العزٌولحسن
هللا: علً وحسٌن وسٌد وهاشم، ولسلٌمان: أبو الٌزٌد وعبد الرحٌم وعبلم وأحمد ومحمود 
وفتحً، فؤلبً الٌزٌد: دمحم، وألحمد: عبد الرحمن ومحمود ودمحم وجمال، ولعطٌة بن عبد العال: 

عٌل وعبد العال وهاشم وعبد اللطٌؾ ودمحم وتمام، فلدمحم: سعد ومصطفى وكرم، أحمد وإسما
وإلسماعٌل: عبد المنعم وعبد العزٌز وسٌد، فلعبد المنعم: معتز ومراد وباهً وكرم وسباعً، 
ولعبد العزٌز: طارق وحمادة، ولسٌد: عادل ودمحم وحلمً وعبد اآلخر، ولعبد العال بن عطٌة: 

نور الدٌن وعمر وأحمد وإبراهٌم، د: أبو ضٌؾ وحسنً، ولهاشم بن عطٌة: أحمد ودمحم، وألحم
ولعبد اللطٌؾ بن عطٌة: صابر، ولصاٌر: أحمد، ولتمام بن عطٌة: حمدي وعبد الرحمن، 
فلحمدي: ٌوسؾ، ولعبد الرحمن: تمام ولاسم وعطٌة، ولمناوي بن عبد العال: أحمد وتوفٌك 

لطفً وحافظ والوردانً، ولتوفٌك: أحمد ودمحم، فؤلحمد: ودمحم، فلدمحم: دمحم وحسٌن، وألحمد: 
علً ولدمحم بن توفٌك: مصطفى ولناوي وعطٌة وعبد العال وتوفٌك ودمحم وعبد الرحمن، 

وحسٌن وعز العرب، فلمصطفى: دمحم وهٌثم وتامر، ولعلً: وابل وعمر، ولحسٌن: دمحم، ولعز 
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: دمحم وحسن، أما مصبح بن عبلم بن سبلمة بن العرب: دمحم أٌضاً، ولدمحم بن لناوي بن عبد العال
فلعبد هللا: أحمد وموسى ومصبح، فؤلحمد: عبد الرحمن، ولموسى: عبلم فله: عبد هللا وعبلم، 

دمحم أمٌن، ولدمحم أمٌن: طاهر وعبد الرزاق، ولمصبح: عٌسى وإبراهٌم وعلً، فلعٌسى: دمحم 
دمحم وحسنً، فلدمحم: أحمد وخلٌفة ودمحم  ولعلً:ومعبد وأحمد، وإلبراهٌم: تمٌم وضٌؾ وأحمد، 

وعلً، ولحسنً: عطٌة ومحفوظ ومؽربً ودمحم، أما عبلم بن مصبح بن عبلم فله: سالم 
فلسالم: سلٌم وجاد المولى وسٌد، فلسلٌم: محمود ودمحم، ولجاد المولى: علً وسالم، وسلٌمان، 

وسلٌمان وعبلم، فلدمحم: أحمد  ولسٌد: سٌد، أما سلٌمان بن عبلم فله: فرؼلً، ولفرؼلً: دمحم
أما عبد الرحمن بن وصبلح وأبو ضٌؾ، ولسلٌمان: أحمد ودمحم، ولعبلم: أحمد ودمحم وعلً، 

فلسعد: عبد الرحمن، ولعبد الرحمن: عمر وعلم الدٌن علً حلٌص فله: سعد وعمر وعلً، 
ً، فلعمر: عمر وعلفلعمر: أحمد وحسن وعبد العزٌز وحسانٌن وإبراهٌم، فؤلحمد: وعزار، 

أحمد، وألحمد: عمر وإدرٌس وبدري ودمحم وصبلح وهمام، ولعلً بن أحمد: خبلؾ، ولخبلؾ: 
علً وأحمد، ولحسن بن عمر: دمحم وحسانٌن، فلدمحم: حسٌن وجبلل وأحمد وجمال ورفعت، 

وإلبراهٌم بن عمر: عمر وسٌد وأحمد وعبد الرحمن ولحسانٌن: حسنٌن ودمحم وأحمد وحسن، 
، فلدمحم: دمحم وصابر، ولحسٌن: دمحم، ولدمحم هذا: حسٌن ونصر وأحمد وجبلل ودمحم وحسٌن

وألحمد بن إبراهٌم بن عمر: محمود وأحمد ودمحم، وعمر، ولعبد الرحمن: إبراهٌم ودمحم وأحمد، 
واسع ودمحم وأحمد أما علم الدٌن بن عبد الرحمن بن سعد فله: سالم، ولسالم: سعد، ولسعد: 

أما عزار بن م وأحمد ونبٌل وجمال وفتحً وعلً وسمٌر ورشاد والشٌوخ، وبخٌت، ولدمحم: عل
فلخلٌل: عبد الرحمن، ولعبد الرحمن: دمحم عبد الرحمن بن سعد فله: خلٌل وعبد العال، 

ومحمود، فلدمحم: وابل وخالد، ولمحمود: إسماعٌل والشوٌخ وحازم وعبد الرحمن، ولعبد العال 
مد ودمحم وعلً، وألحمد بن عبد العال: عبد العال وسالمان، بن عزار: سٌد وأحمد، فلسٌد: أح

أما عمر بن عبد الرحمن بن علً حلٌص فله: عبد العزٌز،  .ولعبد العال: أحمد وباهً ودمحم
فرؼل وعبد هللا ولبٌصً وأحمد، فلفرؼل: مجلً، ولمجلً: دمحم ولعبد العزٌز: حسن، ولحسن: 

عبد هللا وعباس وعبد الرحٌم د الباري، ولعبد الباري: وأحمد وإبراهٌم، ولعبد هللا بن حسن: عب
وأحمد وعلً وعبد اللطٌؾ، فلعباس: دمحم، وألحمد: عبد العال ولطب، ولعبد اللطٌؾ: دمحم 
وإبراهٌم، ولمبٌصً بن حسن: حسٌن وحارث ودمحم، فلحسٌن: حسن، ولحارث: أحمد وعلً 

أما علً بن عبد الرحمن بن علً  .وعبد الحلٌم وعبد الحكٌم، ولدمحم: زكً وحسٌن وعلً
بخٌت أحمد حلٌص فله: أحمد وٌونس، ولٌونس: أحمد، أما أحمد بن علً بن عبد الرحمن فله: 

وسبلمة وعلً ووراد، فلوراد: دمحم وحسٌن ونصر الدٌن، فلدمحم: عبد الرحمن، ولنصر الدٌن: 
مد بن ٌونس بن دمحم، ومن بنً علً بن أحمد بن علً: علً ومحمود وحسنً ونصحً بنو أح

علً المذكور، أما سبلمة بن أحمد بن علً فله: حسٌن وأبو زٌد وعبد هللا، فلحسٌن: أحمد، 
د، وألحمد: دمحم وأحمد، وألبً زٌد: عبد هللا، ولعبد هللا: فإاد وعبد الفتاح ومحمود ودمحم وأبو زٌ

فلدمحم:  ودمحم، ولمحمود: دمحم، أما بخٌت أحمد بن أحمد بن علً فله: إبراهٌم وعلً وخضر 
ولعلً بن بخٌت محمود ودمحم وأحمد وعبد الوهاب وعبد الكرٌم وأبو الحسن وعبد المحسن، 

أما دٌاب بن علً حلٌص فله: عبد هللا، ولعبد هللا:  .أحمد: دمحم وعبد المنعم وأحمد، ولدمحم: علً
حسن،  ولمسلم: عوض، ولعوض: عوٌضة ودمحم، فلعوٌضة:سبلمة، ولسبلمة: عبلم ومسلم، 

فلدمحم بن دمحم: ولحسن: عبد الحمٌد، ولدمحم بن عوض: دمحم وعبد هللا وإٌراهٌم وعبد اللطٌؾ، 
أحمد، ولعبد هللا: حسن وكامل ودمحم وأحمد ومصطفى ومسلم، ولحسن: دمحم ومحروس، 
وإلبراهٌم بن دمحم: سٌد وحنفً وضٌؾ وأحمد ودمحم، فلضٌؾ: صبري، وألحمد: ٌاسر، ولدمحم: 

دٌن وطارق وأحمد وعماد وهانً، ولعبد اللطٌؾ بن دمحم بن عوض: دمحم وفوزي وسعد حسام ال
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فلدمحم: إٌهاب وعبلء وحمادة، ولسعد الدٌن: خالد ووابل، الدٌن ورشاد ومحمود وأحمد، 
أما عبلم بن سبلمة بن عبد هللا بن دٌاب فله: حمادة وصابر وعادل، ولمحمود: ناجح، وألحمد: 

فئلبراهٌم: أحمد  لسبلمة: إبراهٌم وعبلم وإسماعٌل وعلً وعبد الرحمن،فسبلمة وعبد هللا، 
وحسن وحمدي وسبلمة ودمحم، ولعبلم: دمحم جبلل الدٌن وأحمد، ولدمحم جبلل الدٌن: علً وعبلم 

دمحم وموسى وعلم الدٌن، ولعلً بن سبلمة: دمحم وأحمد، فلدمحم: ولعبد الرحمن: وصبلح الدٌن، 
حمد: طلعت وأحمد، أما عبد هللا بن عبلم بن سبلمة بن عبد هللا فله: سبلمة وعلً وعبلم، وأل

أحمد وعلً وحسن ومحمود وحسٌن، ولمحمود: دمحم وعاصم وعبد الحمٌد وعثمان، فلدمحم: 
عادل وعبلم وصادق، ولعاصم: فتحً وكامل، فلفتحً: عاصم وعبد الرحٌم وعبلم وممدوح، 

. أما سالم بن علً حلٌص فله: ناٌل ودمحم، ٌد: دمحمولكامل: حمادة وأحمد وخالد، ولعبد الحم
ولدمحم: خلٌص وحسن، ولحسن: دمحم وسٌد وخلٌص، فلدمحم: عبد الرحمن وحسٌن وسالم 
وسلٌمان، فلسلٌمان: أحمد وإسماعٌل، ولحسٌن: أحمد، ولسالم: أحمد وفرؼلً ودمحم وحسٌن 

بن سالم: دمحم وعمر وعبلء  فلعبد العالوسلمان وعبد العال وإبراهٌم ومحمود وسلٌمان، 
فتحً  وألحمد: وأحمد، فلدمحم: ناصر وصبلح وزكً وعبد العال، ولعمر: سمٌر وطبلل وخالد،

وألحمد بن سالم: علً ودمحم، ولعلً: أحمد وحجازي وسمٌر  ولعبلء: أحمد ومحمود، وعلً،
، ولفرؼلً: وطلعت، فؤلحمد: دمحم وعماد، ولحجازي: وابل وعلً ومازن، ولسمٌر: أحمد ودمحم

أحمد، وألحمد: فرؼلً وكمال وحسن ودمحم، ولدمحم بن سالم: عبد الكرٌم وعبد الرحمن وسٌد 
وفرٌد وأحمد وثابت، فلسٌد: حسٌن، ولحسٌن: كمال ومراد، ولفرٌد: دمحم، ولدمحم: محمود وفرٌد 

ولسلمان بن سالم: عبد وشعبان وحسنً ومصطفى وعرفة، وألحمد: دمحم وحسنً وعثمان، 
للطٌؾ ودمحم وعبد الرحٌم، ولدمحم: بكري وخلؾ، ولمحمود بن سالم: أحمد وسبلمة وسالم، ا

فؤلحمد: عبد العلٌم ودمحم، ولسبلمة: حسٌن، ولسالم: دمحم وأحمد وكامل وعلً، ولسلٌمان: 
ٌم حكولسٌد بن حسن بن دمحم بن سالم: ٌونس وٌس وعبد ال كامل، ولكامل: عمر وعبد الفتاح.

ولـ ٌس: دمحم لطفً وحسن وحنفً  ولدمحم: مجدي ومصطفى، ب، فلٌونس: دمحم،ودمحم لم ٌعم
وسٌد، فلسٌد: دمحم، ولحنفً: ٌس وطلعت، فلطلعت: أحمد وفمً، ولـ ٌس: دمحم وأحمد وحنفً 
وسٌد، ولدمحم لطفً: محمود رجابً وأحمد وفمً وعبد الرحٌم سامً وعبد المنعم خٌري، 

ً: طارق وحسام وعبلء وهشام وؼسان، ولعبد الرحٌم فلمحمود رجابً: دمحم، وألحمد وفم
أما خلٌص بن حسن بن دمحم بن سالم  سامً: دمحم، ولعبد المنعم خٌري: أشرؾ ودمحم وإبراهٌم.

فلسلٌمان: علً ودمحم وحسٌن، فلحسٌن: دمحم وعلً ودمحم آخر، ، الدٌن فله: سلٌمان وشرؾ
ح وسٌد، وألحمد: عطٌفً وهبلل ولعلً: عبد المنعم وضٌؾ ومحمود وأحمد، فلضٌؾ: صبل

وجبلل، ولمحمود: حنفً وأحمد ودمحم وإسماعٌل، ولدمحم بن سلٌمان بن خلٌص: عبد الحفٌظ 
بن خلٌص: علً ودمحم وعثمان لم ٌعمب  الدٌن ولشرؾوسلٌمان وعبد الحكم وأحمد وبكر، 

، فلدمحم: علً سٌد وأحمد ودمحمفلدمحم: جبلل، ولعلً بن شرؾ الدٌن:  وعمر وأبو بكر لم ٌعمب،
ومحمود وشرؾ الدٌن، وألحمد: دمحم، ولسٌد: ؼرٌب وأحمد ودمحم وأشرؾ، ولعمر بن شرؾ 
الدٌن بن خلٌص: سٌد وعبد المادر وإبراهٌم، فلسٌد: أشرؾ، ولعبد المادر: ؼرٌب ودمحم، 

: شهوان فله بن الحسٌن الفاسً عٌسى بن دمحم بن عثمان أما وإلبراهٌم: أحمد ودمحم وفهمً.
وشمس الدٌن، فمن بنً شمس الدٌن: علً بن مصطفى بن عبد العظٌم بن شهوان بن عبد 
العزٌز بن أحمد بن شمس الدٌن المذكور، ولشهوان بن عٌسى: دمحم السبٌع، ولدمحم السبٌع: علً 

فمن بنً دمحم: عمار  ،ودمحم : عمربن عثمان بن الحسٌن الفاسً فله علًأما  .وسلطان وجوٌلً
وعمار األكبر بنو موسى بن عبد العظٌم بن موسى بن ٌحٌى بن دمحم المذكور، األصؽر وعلً 

بن علً بن عثمان بن الحسٌن  ولعمر فلعلً بن موسى: أحمد وعمر وموسى، ولعمر: عامر،
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لعبد هللا: لدمحم: علً، ولعلً: رضوان، ولرضوان إسماعٌل وف إسماعٌل،دمحم وعبد هللا و: الفاسً
فلخلؾ: سلٌمان، ولسلٌمان: عباس، وألبً بكر: دمحم وخلؾ،  ،ودمحم كروإلسماعٌل: أبً ب جعفر،

فمن بنً زٌد: بدر وجابر إبنً دمحم بن أحمد بن جابر بن  ،وزٌد أما دمحم بن أبً بكر فله: إبراهٌم
 دمحم وأحمد وأبو بكر :بن دمحم بن أبً بكر بن إسماعٌل وإلبراهٌم موسى بن زٌد المذكور،

حمد: عبد الكرٌم وحسٌن وشمس الدٌن وعبد المحسن وحسن، فؤل حسٌن وعلً المكً،و
 ألبً بكر: زٌد، ولدمحم: هاشم، ولهاشم: خضر،و ولحسن: عبد الحمٌد وإبراهٌم ودمحم المؽازي،

: سلطان وعبد هللا وحسن بن إبراهٌم من بنً حسٌنو ولخضر: ٌوسؾ، ولٌوسؾ: حسٌن،
دمحم بن نجم بن أحمد بن عٌسى بن دمحم  وجمعة بنو رمضان بن شمٌر بن عبد هللا بن أحمد بن

بن حسٌن المذكور، ولعبد هللا بن رمضان: إبراهٌم وسالم وسرحان، ومن بنً سالم: أحمد بن 
بن إبراهٌم  ولعلً المكً حزٌن بن أحمد بن حسنٌن بن عبد الرحٌم بن جمعة بن سبلم المذكور.

، وللحسن األبطح: عبد هللا الفراج : دمحم هاشم والحسن األبطح وأحمد أبوبن دمحم بن أبً بكر
وسالم وأحمد وحسن وعلً وعٌسى، والحسٌن أبو العبل ودمحم وعبد العظٌم وإبراهٌم المؽربل 

فلحسن بن الحسن األبطح: عسكر وإبراهٌم ودمحم وداإود، فلدمحم: حسن ودمحم وعلً وأحمد، 
راهٌم: عسكر ولعسكر: عسكر ومنصور وإسماعٌل، ولمنصور: أحمد وعسكر وعلً، وإلب

وعلً وحسن وأحمد ومصطفى، وألحمد: عسكر وإبراهٌم، ومن بنً عبد هللا المؽربل: أحمد 
وأما . المؽربل بن عبد الرحمن بن صالح بن حسن بن دمحم بن أحمد بن عبد هللا المؽربل المذكور

 ًوعل دمحم صدلة وإبراهٌمبن دمحم بن موسى بن ٌحٌى فله:  الفاسً عبد المحسن بن الحسٌن
 ولٌوسؾ: فلرمٌثة: شهاب الدٌن، ،ورمٌثة وعبد هللا، وإلبراهٌم: علً وٌوسؾ وسلٌمان

، ولدمحم أبو جعافر: حماد وعٌسى والماسم دمحم أبو جعافر أمٌر الصعٌدو المبارن وأحمد وعمر
فلحماد بن دمحم أبو جعافر:  وحمد وكمال الدٌن وأحمد وكمٌل الدٌن وردٌس وعمار وجهٌنة،

أحمد ودمحم وٌوسؾ، ولمبادر: عبد الهادي، ومن بنً عٌسى بن دمحم أبو الجعافر: مبادر وعلً 
بن فارس بن هزل بن عوض بن عبد الجلٌل بن نصر الدٌن بن سراج الدٌن بن أبو بكر بن 
إبراهٌم بن عبد الجلٌل بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن عٌسى المذكور، ولحمد بن دمحم أبو جعافر: 

ودمحم، فلعلً: دمحم وخالد وإبراهٌم وحسٌن، فلدمحم: عبد هللا وعبد الكافً، علً ومعلة وعبد هللا 
ولدمحم بن حمد: دمحم جعفر  وجبران، امرولعبد هللا: ؼوٌص وأحمد، ولمعلة بن حمد: علً وع

، ولدمحم جعفر: دمحم طوق وموسى سلٌمو حمدوشرون، فلشرون: عامر ونافع وعلً ونلع و
لموسى: جبٌر ومشعل وعلً وماضً وعابد وأحمد وحماد، وسعٌد، فلسعٌد: بحر وبحٌر، و

ى: عٌاش، ولدمحم دؼفل: دمحم ولدمحم طوق: حماد وٌحٌى ودمحم دؼفل، فلحماد: محفوظ، ولٌحٌ
دمحم طٌمول وشهاب الدٌن، فلدمحم طٌمول: دمحم وجودة  ولكمال الدٌن بن دمحم أبو جعافر: علً،

ٌري ومسعود بنو راجح بن دمحم بن عمار بن وعلً، ومن بنً شهاب الدٌن: عنان وجعفر وحد
علً بن شهاب الدٌن المذكور، فلمسعود: موسى، ولموسى: حماد ومنصور، فمن بنً منصور: 
علً وعبد هللا وأحمد وسباق وحمد بنو ٌوسؾ بن مسعود بن عٌسى بن منصور المذكور، 

ري بن راجح: علً فلعبد هللا مسعود، ولمسعود: نمٌب وأحمد وٌوسؾ، وألحمد: دمحم، ولحدٌ
بن  يبن دمحم بن علً بن حدٌر خبٌرفمن بنً أحمد بن حدٌري: حمد بن عبد الوحسن وأحمد، 

أحمد المذكور، أما أحمد بن دمحم أبو جعفرفله: حسٌن وجعفر وسلٌم، ومن بنً سلٌم: توبة 
عافر بن بن دمحم أبو ج كمٌل الدٌنأما  ،وتواب إبنً أحمد بن دمحم أبو دهشان بن سلٌم المذكور

، ولعامر المعمري: علً، ولعلً هذا: سكاء الدٌن، وعلً: دمحم وعامر المعمري فله ٌوسؾ
ولسكاء الدٌن: حمد وعبد الكرٌم ودمحم البصٌر، ولعبد الكرٌم: دمحم الجواد وعلً، ولعلً: معوض 

در وعبد الما دوعبلن النجار، ولعبلن النجار: عبد هللا وعلً وأحمد، ومن ولد علً هذا: أسع
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بن عبد  المكرمة أحمد آدم بن عبد المادر بن عبد الكرٌم بن علً النجار جد آل النجار بمكة إبنً
الكرٌم بن عبد الرحٌم بن عبد العزٌز بن علً بن حمد بن دمحم بن علً المذكور، وألسعد بن 

: دوفٌصل، ولعما دأحمد آدم: دمحم سراج وؼازي وحسن وجمال وأحمد، فلحسن: رابد وعما
حسام وأسامة وعمر وبسام وأحمد  وحسٌن وأنس وجواد، وأما دمحم سراج بن أسعد فله: جهاد

وعبد التواب ونبٌل وممدوح وإبراهٌم ورضوان ومهند وعبد الؽنً، ولحسام: ماجد، وألسامة: 
 ؼسان، ولعمر: البراء والبدر وعبد العزٌز، ولبسام: عمار ورابد وراكان، ولنبٌل: إٌاد وجهاد،

عمر ولممدوح: بهاء ومضاء وضٌاء وعبد هللا وعبد الرحمن ودمحم، وإلبراهٌم:  ،وإلٌاد: عمر
بن أسعد بن أحمد آدم فله: أسعد وفإاد  أحمدسراج، ولمهند: أحمد ودمحم وعمرو، أما وٌوسؾ و

 وٌاسٌن ومحمود وطه وفادي وحامد وعادل، فؤلسعد: شادي وراجً ومجد وعمار وأحمد،
، ودمحم ، ولفإاد: عبد هللا وعبلء، فلعبد هللا: فإاد، ولعبلء: عبد هللافلشادي: تمٌم، ولراجً: روٌد

ولٌاسٌن: ثامر وأحمد ولإي وساري ودمحم ووابل، فلثامر: خالد وٌاسٌن، وللإي: دمحم وعبد هللا، 
 وألحمد: عمر، ولوابل: ٌوسؾ وباسل ودمحم، أما طه فله: عبد هللا وصالح ومحمود وأحمد ودمحم،

أما عادل فله: أسعد ودمحم وأحمد وعبد الرحمن، ولعبد الرحمن: عبد المجٌد، أما حامد فله: 
 .وعبد اإلله عادل

 
وكان  أو جعفر الرضا، جعفر الزكً هللا: أبو عبد من أوالد اإلمام علً الهادي هو واآلخر      

 أباو وٌدعى أبا كرٌن أ ،ولم ٌمبل منه ذلن العسكري الحسن اإلمام اإلمامة بعد أخٌه لد ادعى
. مات سنة الرضاالبنٌن ألنه أولد مابة وعشرٌن ولداً، وٌمال لولده الرضوٌون نسبة إلى جده 

عمب ستة  منهمإحدى وسبعٌن ومابتٌن وله خمس وأربعون سنة. وأعمب من جماعة، إنتشر 
إلى بؽداد  الحجازما بٌن ممل ومكثر، وهم: إسماعٌل ببؽداد وطاهر وٌحٌى الصوفً إنتمل من 

أبناء إختلفوا فً  تسعةوعلً سٌد النمباء ببؽداد وإدرٌس بالمدٌنة، ولجعفر الزكً  وهارون
والحسن والمحسن ودمحم وأحمد  وإبراهٌمبمابهم من عدمه وهم: عبد هللا وعبٌد هللا وعبد العزٌز 

وال بموا وهم: العباس وعٌسى وأحمد  أعمبواوموسى، وأربعة أبناء اتفموا على أنهم ما 
 البنات فهن سبع وعشرون بنتاً.وإسحك، وأما 

. أما موسى بن جعفر الزكً فله: أحمد وعلً، وألحمد علًؤما دمحم بن جعفر الزكً فله: ف        
ما أ والحسٌن. وأما أحمد بن جعفر الزكً فله: دمحم بن أحمد. دمحمهذا: دمحم. ولعلً بن موسى: 

دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بن عبٌد هللا  فله: دمحم، ومن ولده: جعفر بن الزكًعبٌد هللا بن جعفر 
أما عبد العزٌز بن  : الحسٌن بن المحسن.فلهأما المحسن بن جعفر الزكً بمكة.  ماتالمذكور 

  جعفر الزكً فله: علً، ولعلً: دمحم.
ولد إسماعٌل بن جعفر الزكً: ناصر وأبو البماء دمحم وجعفر وعلً بنو إسماعٌل،  منو      

ولده: دمحم وحسٌن وإسماعٌل بنو ناصر بن إسماعٌل  له: علً وحمزة، ومندمحم فأبو البماء  فؤما
دمحم المذكور، فؤما دمحم بن ناصر فله: أبو ٌعلى، وألبً ٌعلى هذا: عبد هللا،  أبو البماء بنبن علً 
 الرحٌموعبد  دمحمبن ناصر: دمحم، أما جعفر بن إسماعٌل بن جعفر الزكً فمن ولده:  ولحسٌن

فؤما عبد الرحٌم المنابً فمن  حمد بن حجون بن أحمد بن دمحم بن جعفر المذكور،أإبنً ً بالمنا
ولده: علً بن عبد الرحٌم بن زارع بن عبد الرحٌم بن مصطفى بن علً بن مصطفى بن عبد 
الرحٌم بن مصطفى بن أبو النصر بن نور الدٌن بن علً بن أبو النصر بن مجد الدٌن بن شمس 

أبً البماء بن شمس الدٌن بن دمحم بن جمال الدٌن بن علً بن عبد هللا بن دمحم الدٌن بن دمحم بن 
بن إبراهٌم بن الحسن بن تمً الدٌن بن دمحم بن عبد الرحٌم المنابً. أما دمحم بن أحمد بن حجون 

وعلً وعبد  فمن ولده: حرٌز وٌحٌى بن أحمد بن دمحم بن جعفر بن إسماعٌل بن جعفر الزكً 
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بن دمحم بن  بن رافع بن جندب بن سلطان ٌوسؾالدٌن بن عز الدٌن عبد العزٌز بن  جبلل وبن هللا
 ولده: ذرٌته رفاعة الطهطاوي، ومن المذكور، فؤما ٌحٌى بن جبلل الدٌن فمن أحمد بن حجون

بن ٌحٌى  بن دمحم بن أحمد بن شمس الدٌن الماسمأبو  دمحم وعلً نور الدٌن إبنً عبد الرحمن بن
ولد دمحم بن عبد الرحمن هذا: رفاعة بن بدوي بن علً بن دمحم بن علً بن رافع ومن  المذكور،

بن حرٌز بن دمحم المذكور، ومنهم: دمحم وإبراهٌم وعلً ومسعود وعابدٌن بنو عبد العزٌز بن دمحم 
بن إبراهٌم بن عبد العزٌز بن حرٌز بن دمحم المذكور، فلدمحم بن عبد العزٌز: عبد الرحٌم لم ٌعمب 

د، وألحمد: دمحم ومحمود وأمٌن. ومن ولد علً نور الدٌن بن عبد الرحمن بن أبو الماسم: وأحم
دمحم فندي بن علً بن عبد العزٌز بن عبد هللا بن علً نور الدٌن المذكور، ولدمحم فندي: أحمد 
والشافعً وحسٌن والسٌد فندي وعبد الداٌم وحسانٌن، وألحمد بن دمحم فندي: عارؾ، ولعارؾ: 

لرحٌم وأوام وجلبً، وألوام: علً وأحمد، فؤلحمد: عبد الحفٌظ، ولعلً: أحمد ودمحم، عبد ا
وللشافعً بن دمحم فندي: أبو اللطؾ، وألبً اللطؾ هذا: عٌسى وإبراهٌم، ولحسٌن بن دمحم 
فندي: أحمد، وللسٌد فندي بن دمحم فندي: دمحم وأحمد، فلدمحم: أحمد وإبراهٌم، وإلبراهٌم: أحمد 

مود، وألحمد بن إبراهٌم: ٌسري ومرتضى ومحمود، ولٌسري: أحمد، وألحمد بن دمحم ودمحم ومح
بن السٌد فندي: عبد المنعم وإبراهٌم وإسماعٌل وأبو الٌزٌد، ولعبد المنعم: البدوي والبدري 
ودمحم، وللبدوي: صالح. أما أحمد بن السٌد فندي فله: دمحم الكبٌر والرفاعً وعبد الرحمن وأحمد 

لسٌد، فلعبد الرحمن: دمحم وأحمد، وألحمد هذا: عز الدٌن والشافعً، ولدمحم بن أحمد بن ودمحم وا
السٌد فندي: عبد هللا وعلً وعبد الحكٌم وعكاشة ومحمود، فلعبد هللا: دمحم والسٌد، ولعلً: دمحم 
وعبد الهادي وعبد الرحمن وأحمد، ولدمحم بن علً: علً ومحمود. ولعكاشة: دمحم وأحمد ورضا، 

لمحمود بن دمحم: دمحم وفتوح، ولدمحم: محمود وجهاد الدٌن وعبد الباري وعمر وإبراهٌم، و
وللسٌد بن أحمد بن السٌد فندي: أحمد وإبراهٌم وعبد العزٌز وعبد اللطٌؾ، ولعبد اللطٌؾ هذا: 
دمحم وأحمد ومحمود وحسام الدٌن، أما حسانٌن بن دمحم فندي فله: السٌد وبدوي وعبد الكرٌم 

بن رافع بن جندب بن  ٌوسؾالدٌن بن عبد العزٌز بن بن عز  أما حرٌز بن جبلل الدٌن ح.ولدا
ولده: دمحم وأبً  ذرٌته مصطفى لطفً المنفلوطً، ومن فمن بن دمحم بن أحمد بن حجون سلطان

بكر فمن ولده: رافع وعبد  أبًالماسم إبنً أبً بكر بن دمحم بن حرٌز المذكور، فؤما دمحم بن 
بن عفٌؾ الدٌن بن دمحم البدري  الرحٌمبد الرحٌم بنو دمحم األسٌوطً بن أحمد بن عبد الوهاب وع

فؤما رافع بن دمحم األسٌوطً فله: تاج  ،المذكوربن عبد العزٌز بن سراج الدٌن بن عمر بن دمحم 
ولزٌن الدٌن بن رافع: رافع وعبد المجٌد ودمحم وعبد  الدٌن ودمحم وزٌن الدٌن وعمر وأحمد،

ز وعبد الرحٌم ومحفوظ وعبد الرحمن، فلرافع: سٌد، ولسٌد: دمحم ثابت وعبد العزٌز ودمحم العزٌ
فتحً، فلعبد العزٌز: أحمد، ولدمحم فتحً: رافع وممدوح، ولرافع هذا: أحمد، ولممدوح: تامر. 
ولعبد المجٌد بن زٌن الدٌن: دمحم وعبد العظٌم وٌوسؾ وعبد الرحٌم فتحً، فلٌوسؾ: دمحم 

أحمد، ولعبد الرحٌم فتحً: أحمد وإسماعٌل وحسٌن ودمحم، ولدمحم بن زٌن الدٌن: دمحم، وأسامة و
ولدمحم هذا: عبلء وأحمد، ولعبد العزٌز بن زٌن الدٌن: رضا ودمحم، فلرضا: حسٌن، ولدمحم: 
صبري وجمال الدٌن وطاهر، ولجمال الدٌن: أحمد، ولطاهر: دمحم. ولمحفوظ بن زٌن الدٌن: دمحم 

وأحمد وعبد المادر، فلدمحم: مجد الدٌن، ولعبد هللا: عبلء ودمحم وعلم الدٌن وأحمد،  وعبد هللا
ولعبد المادر: دمحم فرٌد وأحمد وعصام. ولعبد الرحمن بن زٌن الدٌن: تهامً وحسٌن ومحمود 
وحسن وإبراهٌم وعلً ودمحم وزٌن العابدٌن وتاج العارفٌن ومصطفى ودمحم الطٌب وعفٌؾ الدٌن 

، فلحسٌن: دمحم وأحمد ومحمود، ولحسن: دمحم صبحً، ولدمحم صبحً: هانً، ولعلً: وعبد هللا
فخر الدٌن وبهاء الدٌن وعبد الوهاب، ولدمحم: عفٌفً، ولعفٌفً: مصطفى ودمحم ومحمود، ولزٌن 
العابدٌن: أحمد رأفت، ولتاج العارفٌن: عبد الرحمن ودمحم صبلح الدٌن وعبلء، ولعفٌؾ الدٌن: 
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حمد فإاد ودمحم وطلعت وعبد الرحمن، ولعبد الرحمن هذا: طارق، ولعبد هللا: عبد بدر الدٌن وأ
الفتاح، ولعبد الفتاح: عبد هللا. ولتاج الدٌن بن رافع بن دمحم األسٌوطً: عبد المتجلً وأمٌن 
وعلً، فلعلً: دمحم ومحمود، وألمٌن: عبد الرحٌم وعبد الرحمن وأحمد ومصطفى ودمحم 

مٌن: عز الدٌن، ولعز الدٌن: أمٌن وأحمد وعبد المحسن وٌوسؾ، ولعبد وٌوسؾ، وألحمد بن أ
المتجلً بن تاج الدٌن: عمران وتاج الدٌن ومصطفى، فلتاج الدٌن هذا: دمحم وجبلل وعلً، 
فلجبلل: أحمد، ولعلً: صبري، ولعمران بن عبد المتجلً: دمحم تهامً وسعٌد وعبد السمٌع، 

ومهاب، ولدمحم تهامً: ضٌاء الدٌن وعماد الدٌن وجمال  فلعبد السمٌع: أحمد، وألحمد: عمر
ولعبد الحافظ: صالح ودمحم  : عبد الحافظ،بن دمحم األسٌوطً بن رافع ولدمحم الدٌن وعبلء الدٌن.

وعرفة، فلصالح: مصطفى وعبد الحافظ وعبد المحسن وحسن، ولعرفة: عبد الفتاح، ولعبد 
 بنالوهاب بن دمحم األسٌوطً: أحمد، ولعبد الرحٌم ولعبد  الفتاح: أحمد وخالد ومصطفى ودمحم.
، فؤما لاسم بن عبد الرحٌم فله: لاسم، ولماسم هذا: دمحم دمحم األسٌوطً: لاسم وأحمد ودمحم

ومصطفى كامل وعبد الحكٌم وعبد الرحمن، ولمصطفى كامل: المعتز باهلل والحسٌن، وللحسٌن: 
وبهً الدٌن، ولدمحم كامل: خالد، ولبهً الدٌن:  مصطفى، ولعبد الحكٌم: عفٌؾ الدٌن ودمحم كامل

أسامة، ولعبد الرحمن بن لاسم: الطاهر وأبو الماسم، فللطاهر: دمحم، وألبً الماسم: أحمد وأٌمن. 
أما أحمد بن عبد الرحٌم بن دمحم األسٌوطً فله: عبد الحمٌد، ولعبد الحمٌد: أحمد ودمحم وعلً 

لعبد العظٌم: أحمد وعز وباسم، ولعلً بن عبد الحمٌد: دمحم وعبد الرحٌم، فؤلحمد: عبد العظٌم، و
أما أبً الماسم  وإبراهٌم وكامل، فلدمحم: علً وجمال وعاصم وإٌهاب، وإلبراهٌم: مجدي وعادل.

ولده: عبد الكرٌم وعبد الرحمن إبنً دمحم الملتً بن عبد  فمنبن أبً بكر بن دمحم بن حرٌز 
فؤما عبد الرحمن بن دمحم الملتً  حمن بن أبً الماسم المذكور،عبد الر بنالرحمن بن أبً الماسم 

السعود، فؤما خلٌل فمن ولده: أحمد هرٌدي بن أحمد بن عبد هللا بن عبد  وأبوفله: خلٌل 
وألحمد هرٌدي: دمحم وخلٌل وعبد العزٌز وأبو المجد ومحمود وأحمد  بن خلٌل المذكور، الرحمن

 األمٌن ومصطفى، ومن ولد دمحم األمٌن: عبد الرحمن بن الفرٌد، ولدمحم بن أحمد هرٌدي: دمحم
أحمد بن دمحم أبو الفضل بن دمحم األمٌن المذكور، ولخلٌل بن أحمد هرٌدي: دمحم الحنفً ودمحم 
الثابت ودمحم أبو الوفاء، ولدمحم الحنفً: أحمد ودمحم، فؤلحمد هذا: دمحم والسٌد، ولدمحم الثابت: دمحم 

 فاروق، ولدمحم عادل: دمحم، ولدمحم أبو الوفاء: فوزي وطارق وزهٌر وهشام كامل ودمحم عادل ودمحم
وٌاسر وأسامة وماجد. ولعبد العزٌز بن أحمد هرٌدي: دمحم وأحمد ومحمود، فلدمحم: عبد العزٌز، 
وألحمد: دمحم، ولمحمود: دمحم أٌضاً، وإلبراهٌم بن أحمد هرٌدي: عادل، ولعادل: دمحم، ولمحمود 

ٌدي: دمحم وأحمد، ولدمحم هذا: محمود وأحمد وحسن ومصطفى، فلمحمود: سامح بن أحمد هر
أما أبو  وماجد وبسام، وألحمد: دمحم وأٌمن، ولحسن: دمحم، ولمصطفى: دمحم ومحمود وأحمد.

فؤما  ،الرحٌمولمسعود هذا: أحمد وعبد  فله: مسعود، بن عبد الرحمن بن دمحم الملتً السعود
ه: أحمد ودمحم، ولدمحم بن عبد الرحٌم: أحمد وعبد الرحٌم ودمحم، وألحمد عبد الرحٌم بن مسعود فل

هذا: دمحم وعلً، ولدمحم بن أحمد: دمحم، ولدمحم هذا: دمحم وعبد الرحٌم وصبلح ومختار ودمحم جمال، 
ولدمحم بن دمحم بن دمحم بن أحمد: خالد ودمحم وعبلء، ولعبد الرحٌم بن دمحم: دمحم ومحمود وأحمد، 

ح بن دمحم: هشام، ولمختار بن دمحم: هشام ودمحم ومصطفى، أما علً بن أحمد بن دمحم بن ولصبل
عبد الرحٌم بن مسعود فله: عبد الرحمن وفتحً ومحمود ودمحم، فلفتحً: دمحم، ولمحمود بن 
علً: دمحم وأحمد وعادل وحسٌن، ولدمحم بن علً: عبد الرحٌم ودمحم ومحمود وأشرؾ، ولدمحم بن 

بن عبد الرحمن بن  أبو السعودبن مسعود بن  أحمدأما و ، ولمحمود بن دمحم: وابل.دمحم: هشام
فؤما  ،ورفاعةفله: أحمد وعبد الرحمن ودمحم، فؤما أحمد بن أحمد فله: أحمد ودمحم  دمحم الملتً

أحمد بن أحمد بن أحمد فله: أحمد وعبد الحك ودمحم، وألحمد األخٌر: دمحم وعبد العزٌز ومحمود 
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وأحمد وعبد الحك، فلعبد العزٌز: مإمن ودمحم وأشرؾ، ولرشاد: دمحم، ولعبد الحك: دمحم ورشاد 
وهٌثم، أما عبد الحك بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن مسعود فله: دمحم وحسٌن وأحمد وسعد، أما 
دمحم بن أحمد بن أحمد بن أحمد فله: جمال ومحمود وفاروق، فلجمال: دمحم وحسٌن، ولمحمود: 

ن، ولدمحم بن محمود: علً. أما دمحم بن أحمد بن أحمد بن مسعود فله: محمود ودمحم دمحم وحس
األكبر وأحمد رفعت ودمحم الحنفً، فلمحمود بن دمحم: دمحم، ولدمحم هذا: عبد المنعم ورشاد وأحمد 
ومحسن وعبد الفتاح، فلعبد المنعم: مصطفى، وألحمد: محمود وأحمد، ولرشاد: أحمد، ولعبد 

بلء وأحمد، أما دمحم األكبر بن دمحم بن أحمد فله: أحمد وعبد الرحٌم وأبو الوفاء، الفتاح: ع
فؤلحمد: دمحم وعبد الرحٌم وعبد المنعم، فلدمحم: طارق، ولعبد المنعم: أحمد، ولعبد الرحٌم بن 

وألحمد دمحم األكبر: دمحم وصبلح، أما أبو الوفاء بن دمحم األكبر فله: عادل ودمحم، ولدمحم هذا: ٌاسر، 
رفعت بن دمحم: أحمد عز الدٌن، ولدمحم الحنفً بن دمحم: فتحً ودمحم، ولدمحم هذا: مصطفى. أما 
رفاعة بن أحمد بن أحمد بن مسعود بن أبو السعود فله: علً وأبو السعود، فؤلبً السعود: 
مسعود، ولمسعود هذا: دمحم وأحمد وصبلح، ولعلً بن رفاعة: أحمد وسعد ودمحم، ولدمحم بن 
علً: عبد المنعم، ولعبد المنعم: وابل ودمحم، وألحمد بن علً: أبو الماسم وعبد الرحٌم وأحمد، 

 بن أحمد بن مسعود بن أبو السعود أما عبد الرحمنفؤلبً الماسم: عبلء وخالد، وألحمد: السٌد. 
لرحٌم وأما دمحم بن عبد الرحمن فله: أحمد وعلً ودمحم ورفاعة وعبد الرحمن وعبد ا فله: دمحم،

ومصطفى وحسٌن، فؤلحمد: دمحم رشاد، ولدمحم رشاد: خالد وحاتم، ولعلً: جمال وعصام، 
ولجمال: علً وأحمد، ولدمحم بن دمحم: علً وشرٌؾ ومإمن، ولرفاعة بن دمحم: صبلح ودمحم 
ومحمود وسمٌر، فلصبلح: أٌمن، ولدمحم بن رفاعة: أكرم، ولمحمود بن رفاعة: محمود 

ٌر بن رفاعة: هٌثم وعمر وأحمد. أما عبد الرحمن بن دمحم بن عبد ومصطفى ورامً، ولسم
الرحمن فله: دمحم، أما عبد الرحٌم بن دمحم بن عبد الرحمن فله: ٌاسر وهانً ودمحم، أما حسٌن بن 

 أما دمحم بن أحمد بن مسعود فله: أحمد ورفاعة، دمحم بن عبد الرحمن فله: أحمد ومصطفى.
عة، وألحمد بن دمحم بن أحمد بن مسعود: عبد الفتاح وعبد العزٌز ولرفاعة: أحمد ومحمود ورفا

ومحمود، فلمحمود: نبٌل وجمال، ولعبد العزٌز بن أحمد: أحمد ومحمود، ولمحمود هذا: دمحم 
وأحمد وعلً، وألحمد بن عبد العزٌز: دمحم وأحمد كامل، فلدمحم: دمحم وعبلء وحسام، وألحمد 

 عبددمحم الملتً فله: عبد الفتاح ودمحم وأحمد، ولعبد الفتاح هذا: عبد الكرٌم بن  أما كامل: دمحم.
الحافظ: عبد  ولعبدالتواب، ولعبد التواب: عبد الفتاح، أما دمحم بن عبد الكرٌم فله: عبد الحافظ، 

 وأحمد، دمحمسٌد، ولسٌد: دمحم، ولدمحم: و عبد الحافظ الرحمن لم ٌعمب وأحمد، وألحمد هذا:
، أما بن دمحم بن دمحم المذكور دمحم عمرو وببلل إبنً الد وعمر، ولدمحم بن دمحم:وألحمد بن دمحم: خ

بن دمحم الملتً فمن ولده: مصطفى ودمحم وعبد الرحمن بنو دمحم بن أحمد بن  الكرٌمأحمد بن عبد 
أما علً بن جبلل الدٌن بن عز الدٌن عبد  بن دمحم بن أحمد بن أحمد المذكور. الرحمنعبد 

ٌوسؾ بن رافع بن جندب فله: عبد المادر وعبد الرحمن، فمن ولد عبد المادر: علً العزٌز بن 
الدٌن بن أمٌن بن عثمان بن أبو الماسم بن لاسم بن أبو الفتح بن حسٌن بن دمحم بن أحمد بن 
حسٌن بن عبد المادر المذكور، أما عبد الرحمن بن علً بن جبلل الدٌن بن عز الدٌن فله: علً 

عبد المادر، فؤما علً بن عبد الرحمن فله: دمحم وفراج، ومن ولد دمحم بن علً: ونور الدٌن و
علً وأحمد إبنً دمحم بن عبد الفتاح بن دمحم بن دمحم المذكور، وألحمد بن دمحم بن عبد الفتاح: دمحم 
الجزٌري الكبٌر وشمس الدٌن، فلدمحم الجزٌري الكبٌر: دمحم الماسمً وأحمد وإبراهٌم، ولدمحم 

اسمً: دمحم، ولدمحم هذا: أحمد وحسٌن، فؤلحمد: حسن، ولحسن: حسٌن وأحمد الكبٌر ودمحم الم
وعلً وأحمد الصؽٌر، وألحمد الكبٌر بن حسن: محمود وعبد العزٌز وعبد الرحٌم وعبد الفتاح، 
ولدمحم بن حسن: إبراهٌم، وإلبراهٌم: دمحم وأحمد، ولدمحم هذا: إبراهٌم وفتحً وأحمد وعبد 
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فئلبراهٌم: عبادة وعاصم. ولعلً بن حسن: محمود ودمحم الدردٌر وحسن ودمحم الوهاب، 
الحسٌنً ودمحم الكبٌر، فلدمحم الحسٌنً: أحمد، وألحمد هذا: دمحم، ولمحمود: أسعد وعبده ودمحم 
صبلح الدٌن وعلً وعمر، ولدمحم صبلح الدٌن: دمحم وأحمد وعبد الرحمن. ولدمحم الدردٌر بن 

وعلً، ولحسن بن علً: عبد الرحٌم ودمحم، فلدمحم: مراد، ولمراد: ماجد، علً: فوزي وسامً 
أما عبد الرحٌم بن حسن فله: دمحم وحسن ومجدي، ولدمحم الكبٌر بن علً بن حسن: دمحم وشولً 
ونور الدٌن وفتحً، فلدمحم: مدحت، ولنور الدٌن: دمحم وأشرؾ. وألحمد الصؽٌر بن حسن بن 

الوهاب وحسن وعبد اللطٌؾ، ولعبد الوهاب: وجدي وعادل. أما  أحمد بن دمحم: الخضري وعبد
حسٌن بن دمحم بن دمحم الماسمً فمن ولده: علً ولاسم وحسن بنو دمحم بن لاسم بن حسٌن 
المذكور، ولحسن بن دمحم بن لاسم: دمحم الكبٌر ودمحم الصؽٌر وأحمد الكبٌر وأحمد الصؽٌر، ولدمحم 

الحسن وأبو الماسم، فلعبد الحمٌد: دمحم وأحمد ومحمود،  الكبٌر: عبد الحمٌد ومحمود وأبو
ولمحمود بن دمحم الكبٌر: دمحم، وألبً الحسن بن دمحم الكبٌر: دمحم وأحمد ومحمود، وألحمد الكبٌر: 
دمحم وحسن ومحمود ومصطفى، وألحمد الصؽٌر: دمحم وتوفٌك وحسن، فلدمحم: ٌوسؾ وجبلل 

: أحمد وجمال وكمال وصبلح. أما علً بن دمحم بن وفتحً ومحمود، ولحسن بن أحمد الصؽٌر
لاسم بن حسٌن بن دمحم فله: أمٌن وعلً ودمحم، وألمٌن: أمٌن، وألمٌن هذا: النضر وعدنان 
وكنانة، وللنضر: ممدوح، ولعدنان: أحمد، أما علً بن علً بن دمحم بن لاسم فله: محمود وعبد 

بد الرحٌم، فلمحمود: حسن وحسٌن وحسنً، الحمٌد وعبد الرحمن وأحمد ونجم الدٌن ودمحم وع
ولعبد الرحمن: هشام وعلً ودمحم كاظم ولاسم وعصام وبرهان الدٌن، فلعلً: عبد الرحمن 
ومهند، ولماسم: دمحم، ولعصام: دمحم أٌضاً، ولبرهان الدٌن: أٌسر، وألحمد بن علً بن علً: 

ولدمحم عمران: سرور. أما  أشرؾ وعلً وأحمد، ولعبد الرحٌم بن علً بن علً: دمحم عمران،
دمحم بن علً بن دمحم بن لاسم فله: أحمد وعبد البله وأبو الحسن وعلً ومحمود وعبد الحمٌد، 
فؤلحمد بن دمحم بن علً: علً وجابر، فلعلً: أشرؾ ودمحم، ولعبد البله بن دمحم بن علً: مظهر 

ولدمحم: عبد البله، وعادل وٌوسؾ وأحمد ودمحم، فلمظهر: أحمد، ولٌوسؾ: مصطفى ومهند، 
ولمحمود بن دمحم بن علً: دمحم، ولعبد الحمٌد بن دمحم بن علً: رشدي وٌوسؾ ودمحم ونصر 
وعبد الرازق، فلرشدي: وحٌد، ولدمحم: أمجد وأشرؾ، ولٌوسؾ: دمحم، ولنصر: أحمد، ولعبد 

: عبلء الرازق: أحمد أٌضاً، ولعلً بن دمحم بن علً: دمحم وأحمد وأبو الماسم وصبلح، فلدمحم
ومحمود وفتحً وٌسري، وألحمد: علً ومحمود، وألبً الماسم: علً ودمحم، ولصبلح: علً 
وٌس ومصطفى، أما أحمد بن دمحم الجزٌري الكبٌر فمن ولده: عبد الرحٌم وعلً إبنً عبد 
الفتاح بن شهاب الدٌن بن دمحم بن أحمد المذكور، فؤما عبد الرحٌم بن عبد الفتاح فله: محمود 

الرحمن وعبد المجٌد، فلمحمود: دمحم وعاطؾ وعبد السبلم وعبد العظٌم، فلدمحم: السٌد،  وعبد
ولعاطؾ: هانً وأحمد، ولعبد السبلم: دمحم، ولعبد العظٌم: دمحم أٌضاً، ولعبد المجٌد بن عبد 
الرحٌم: حسٌن ودمحم وأحمد، فلحسٌن: دمحم، ولدمحم: حسٌن ومصطفى ودمحم، ولدمحم بن عبد 

أحمد وعبد الرحمن وصبلح، ولعبد الرحمن: دمحم ومحمود. أما علً بن عبد الفتاح بن المجٌد: 
شهاب الدٌن فله: أحمد وكمال الدٌن، فؤلحمد بن علً: دمحم وعبد الرحٌم وعلً وعبد المنعم 

منصور وفرج وعوض،  وأحمد، فؤما دمحم بن أحمد بن علً فله: أحمد ومحمود، وألحمد:
صطفى. وأما عبد الرحٌم بن أحمد بن علً فله: هاشم وأحمد، وأما ولمنصور: ناصر وخالد وم

عبد المنعم بن أحمد بن علً فله: مصطفى، ولمصطفى: أحمد طلعت ودمحم صبري ومختار، 
فؤلحمد طلعت: دمحم ومصطفى، ولدمحم صبري: أحمد، ولمختار: مصطفى، وأما أحمد بن أحمد بن 

ا: مصطفى، ومن ولد حسن بن أحمد بن علً فله: حسن وٌس وحافظ وحسٌن، ولحسٌن هذ
أحمد: دمحم رأفت ومحمود عصام وأحمد حسام وسعد وأسامة بنو طه بن هاشم بن حسن 
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المذكور، ولحافظ بن أحمد بن أحمد: فتح هللا ودمحم وعبد العزٌز وأحمد ودمحم، ولفتح هللا: دمحم 
بن حافظ: طارق ودمحم وأحمد وأمٌن، ولعبد العزٌز: عصام وعمٌر ومحمود وإسبلم، وألحمد 

أشرؾ وحافظ وعبد الشافً وخالد، ولدمحم بن حافظ: عمر. أما كمال الدٌن بن علً بن عبد 
الفتاح بن شهاب الدٌن فله: لاسم، ولماسم هذا: عدنان ومحمود وحسٌن وهاشم وحسن وأحمد 

دي، ودمحم وشهاب الدٌن، فلعدنان بن لاسم: أنور وأسعد وأمٌن، فؤلنور: دمحم وطاهر وحم
وألمٌن: عدنان وسعٌد وهشام وفاٌز، ولمحمود بن لاسم: السٌد، ولحسٌن بن لاسم: علً، 
ولهاشم بن لاسم: أبو الفتوح وأحمد، فؤلحمد: صبري وعمر ومحمود، وألبً الفتوح: ٌحٌى 
ورفعت، ولرفعت: عبد هللا وعلً وكمال، فلعبد هللا: نصر الدٌن وجمال وجبلل، ولعلً بن رفعت: 

ار، ولكمال بن رفعت: عمرو. فؤما حسن بن لاسم بن كمال الدٌن فله: عزت، ولدمحم لاسم ومخت
بن لاسم بن كمال الدٌن: حامد وحنفً وٌوسؾ، ولحنفً: مدحت وأسامة وأشرؾ وطارق، 
ولشهاب الدٌن بن لاسم بن كمال الدٌن: سلٌم وثابت وعز الدٌن، فلسلٌم: أشرؾ ودمحم، ولثابت: 

ٌم بن دمحم الجزٌري الكبٌر فله: أحمد وعلً، ومن ولد أحمد بن أسعد ومحمود. أما إبراه
إبراهٌم: مختار وأبو الوفاء ودمحم أبو الفضل بنو إبراهٌم بن أحمد بن علً بن عبد الكرٌم بن 
دمحم بن أحمد المذكور، فلمختار: عاطؾ وإبراهٌم، ولعاطؾ: أحمد، وألبً الوفاء: فتحً وكامل، 

سامة. أما علً بن إبراهٌم بن دمحم الجزٌري الكبٌر فله: أحمد ودمحم، ولدمحم أبو الفضل: خالد وأ
وألحمد بن علً بن إبراهٌم: علً، ولعلً هذا: إبراهٌم وحسن، وإلبراهٌم: علً، ولعلً هذا: 
أحمد ودمحم، فؤلحمد: فإاد وٌحٌى وعبد المنعم وسعٌد، ولدمحم: عبد هللا ومحمود وعلً، ولعلً 

علً بن أحمد بن علً فله: دمحم وعلً، فؤما دمحم بن حسن بن علً فله: هذا: دمحم. أما حسن بن 
محمود وأحمد ودمحم، فلمحمود بن دمحم: أحمد وعبد هللا ودمحم وعبد الرحمن وهاشم، فؤلحمد: 
ٌوسؾ، ولعبد هللا: دمحم، ولدمحم هذا: أحمد وخٌري، ولدمحم بن محمود بن دمحم: دمحم، ولدمحم هذا: 

ى، ولمحمود: عادل. ولهاشم بن محمود بن دمحم: دمحم وعلً وإبراهٌم، دمحم ومحمود ومصطف
فلعلً: هاشم ودمحم، ولدمحم هذا: عبد الرحمن. أما أحمد بن دمحم بن حسن بن علً فله: علم الدٌن 
وعبد الرحمن وأحمد ودمحم، فلعلم الدٌن: علً، ولعبد الرحمن: دمحم وأحمد وعبد المنعم، وألحمد 

بن حسن: محمود ودمحم، فلمحمود: أحمد ورضا، ولدمحم بن أحمد بن دمحم بن بن أحمد بن دمحم 
حسن: أحمد وعبد الحمٌد، وألحمد هذا: أحمد ومحمود ومصطفى. أما دمحم بن دمحم بن حسن بن 
علً فله: حسٌن ودمحم وحسن، فلحسن: علً ومحمود، ولدمحم: إسماعٌل، وإلسماعٌل: دمحم 

بن دمحم: عبد اللطٌؾ وعبد الحمٌد وعبد الرحٌم، فلعبد وجابر ومحمود، ولحسٌن بن دمحم 
اللطٌؾ: علً، ولعبد الرحٌم: فتحً وجمال وعادل وخلؾ، ولجمال: دمحم، ولعادل: أحمد. أما 
علً بن حسن بن علً بن أحمد بن علً فله: حسن ودمحم وأحمد وؼالب، فلحسن: علً ودمحم، 

بن حسن: عبد المنعم وعلً، ولعلً هذا: ولدمحم هذا: شفٌع وحسن ومصطفى، ولدمحم بن علً 
مظهر ونشؤت ودمحم والظاهر وأحمد، ولنشؤت: علً وحسن وأحمد ومحمود، أما أحمد بن علً 
بن حسن فله: الدردٌر ودمحم وعلً، فللدردٌر: هانً وأسامة، ولدمحم: مظهر ودمحم وشٌت، 

ولشٌت بن دمحم: علً وحسنً، فلمظهر: دمحم وأحمد والتاجً وحسن، ولدمحم بن دمحم: دمحم وحسام، 
أما ؼالب بن علً بن حسن فله: فهد، ولفهد: دمحم وأحمد، فلدمحم: عرفان وؼالب، وألحمد: فهد 
وجمال الدٌن، فلفهد: هٌثم، ولجمال الدٌن: أحمد. أما دمحم بن علً بن إبراهٌم بن دمحم الجزٌري 

فله: عباس، ولعباس: محمود الكبٌر فله: حنفً، ولحنفً: أحمد ودمحم، فؤما أحمد بن حنفً 
وأحمد، وألحمد: عبد الوهاب وعلً وعبد المنعم، ولعبد الوهاب: أحمد ودمحم ومحمود. أما دمحم 
بن حنفً فله: لاسم وحمزة، فلحمزة: دمحم عادل، ولدمحم عادل: أحمد، ولماسم بن دمحم بن حنفً: 

لاسم: دمحم وعبد الحمٌد  محمود وعبد الرحمن وعبد الرحٌم وعلً وأحمد ودمحم، فلمحمود بن
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وأمٌن وحنفً، فلدمحم هذا: صبلح، ولصبلح: إسبلم، ولعبد الحمٌد: فتحً، ولفتحً: حسام ودمحم، 
وألمٌن: أحمد، ولحنفً: جمال ومحمود وصفوت، فلجمال: أحمد، ولصفوت: دمحم. ولعبد الرحمن 

اسم: حافظ وحفظً، بن لاسم: لاسم والدردٌر وهارون ودمحم أبو الفضل. ولعبد الرحٌم بن ل
ولحفظً: أشرؾ وأٌمن، وألحمد بن لاسم: علم الدٌن ودمحم، فلدمحم: ناجً، ولناجً: خالد، ولعلم 
الدٌن: العربً، وللعربً: نور وإسبلم، ولدمحم بن لاسم: سٌد وعلً وأبو الوفاء ومحمود، 

بد الفتاح فمن فلمحمود: سٌد وأبو الوفاء وعلً ودمحم. أما شمس الدٌن بن أحمد بن دمحم بن ع
ولده: أحمد وعلً إبنً دمحم بن ٌوسؾ بن شمس الدٌن المذكور، ولعلً بن دمحم بن ٌوسؾ: عبد 
العزٌز ودمحم وعلً، ومن ولد أحمد بن دمحم بن ٌوسؾ: عبد الرحٌم ودمحم وأحمد الكبٌر بنو حرٌز 

الرحمن، ولعبد  بن علً بن أحمد بن علً بن أحمد المذكور. فؤما عبد الرحٌم بن حرٌز فله: عبد
الرحمن: محمود ودمحم وأحمد، فلمحمود: صبري وأشرؾ، ولدمحم: ٌوسؾ، ولٌوسؾ: خالد ودمحم، 
وألحمد بن عبد الرحمن: صبلح وناصر. وأما دمحم بن حرٌز فله: سلٌمان ورشوان ودمحم وعلً 

ز: دمحم، وأحمد الكبٌر وأحمد الصؽٌر، ولرشوان: عبد العزٌز ودمحم ومحمود وعلً، فلعبد العزٌ
ولدمحم هذا: عبد العزٌز وعبلء وعصام وعصمت، ولدمحم بن رشوان: عبد الرحٌم وأحمد وعلً، 
فؤلحمد: أبو الفتوح ورشوان، ولرشوان هذا: دمحم ومحمود، ولعلً بن رشوان بن دمحم بن حرٌز: 

ؤما دمحم فإاد وعباس وأبو الحسن، فلعباس: دمحم وحاتم، وألبً الحسن: عبلء ومحمود وعلً. ف
علً بن دمحم بن حرٌز بن علً فله: أحمد ودمحم وعلً، فؤلحمد بن علً: علً وحسن ودمحم، 
ولدمحم بن علً: عبد المنعم، ولعبد المنعم: جمال ودمحم ورجب وأحمد، ولرجب: أحمد. أما أحمد 

وأحمد وعلً، فلعبد هللا: حسن وأحمد وٌوسؾ  الكبٌر بن دمحم بن حرٌز بن علً فله: عبد هللا
 وعبد الرحٌم وصبلح الدٌن، فؤلحمد: هانً وأسامة، ولٌوسؾ: أٌمن، ولدمحم: منتصر ودمحم

وعمر وناصر، ولعبد الرحٌم: دمحم. أما أحمد بن أحمد الكبٌر فله: عبد هللا وعبد اللطٌؾ وعماد، 
 فلعبد هللا: أحمد ومحمود وحسام ودمحم، ولعبد اللطٌؾ: أسامة. ولعلً بن أحمد الكبٌر: دمحم وعبد

البله وأحمد، وألحمد هذا: زكرٌا. وأما أحمد الصؽٌر بن دمحم بن حرٌز بن علً فله: أحمد وأبو 
الفضل وعبد العزٌز ودمحم أبو الوفاء، فؤلحمد: ممدوح وفتحً، ولدمحم أبو الوفاء: محمود 
وعاطؾ ودمحم، ولدمحم هذا: هشام. أما أحمد الكبٌر بن حرٌز بن علً فله: محمود وحسٌن، 

د: هاشم ودمحم وحافظ والدردٌر وأحمد، ولهاشم: دمحم وعلً وأحمد، فلدمحم: ٌوسؾ فلمحمو
وصبلح، ولعلً: ناصر، وألحمد: رشوان وسٌد، ولحافظ بن محمود بن أحمد الكبٌر بن حرٌز: 
محمود وصابر وفهمً، فلمحمود: عنانً، ولفهمً: دمحم، ولصابر: رشاد وصبلح وٌوسؾ، 

وللدردٌر بن محمود بن أحمد الكبٌر بن حرٌز: عبد الؽنً ودمحم، ولصبلح: دمحم وأحمد ومحمود، 
فلدمحم: مظهر ورأفت، ولرأفت: دمحم، وألحمد بن محمود بن أحمد الكبٌر بن حرٌز: عبد الوهاب 
وعبد المنعم ودمحم، فلعبد الوهاب: سٌد، ولعبد المنعم: جمال ورفعت وكمال وخالد وناصر، 

الكبٌر بن حرٌز بن علً فله: أحمد ودمحم وحسن وعلً وعبد  ولكمال: هٌثم. أما حسٌن بن أحمد
البله وتوفٌك، فؤلحمد: دمحم وصبلح وٌوسؾ وحسٌن، ولصبلح: أحمد وحمدي، ولحسٌن: 
حسنً. ولدمحم بن حسٌن بن أحمد الكبٌر: محمود وإسماعٌل، فئلسماعٌل: صبري، ولصبري: 

نصر، فلخلؾ: مصطفى، ولنصر: جمال وإسماعٌل. ولحسن بن حسٌن بن أحمد الكبٌر: خلؾ و
أٌمن وعصام وثروت وأشرؾ. ولعلً بن حسٌن بن أحمد الكبٌر: صابر، ولعبد البله بن حسٌن 
بن أحمد الكبٌر: أحمد ومحمود ودمحم، فؤلحمد: مروان ومنتصر، ولمحمود: صابر وعبلء. 

 وأحمد. ولتوفٌك بن حسٌن بن أحمد الكبٌر: كمال وصابر ومصطفى وعبد اللطٌؾ، فلصابر: دمحم
ومن ولد فراج بن علً بن عبد الرحٌم بن علً بن جبلل الدٌن: علً بن محمود بن عبد 
الرحمن بن عبد هللا بن حسٌن بن دمحم بن سعد بن ٌوسؾ بن فراج المذكور. أما عبد المادر بن 
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عبد الرحمن بن علً بن جبلل الدٌن فله: حرٌز، ولحرٌز: أحمد وعبد الرحٌم، ومن ولد عبد 
حٌم هذا: عبد الرحٌم ودمحم إبنً محًٌ الدٌن بن عبد الظاهر بن كمال الدٌن بن عبد الرحٌم الر

المذكور، ولعبد الرحٌم بن محًٌ الدٌن: عبد هللا، ولعبد هللا: علً وأبو الماسم وأحمد، وألبً 
ن الماسم: أحمد الكبٌر ودمحم وأحمد الصؽٌر وبكري، فؤما أحمد الكبٌر بن أبو الماسم فله: زٌ

الدٌن وشهاب الدٌن ولاسم، فلزٌن الدٌن: محمود وأحمد ودمحم، ولمحمود: زٌن العابدٌن، ولدمحم: 
أحمد وعبد هللا، ولشهاب الدٌن: أحمد، وألحمد: دمحم الكبٌر ودمحم الصؽٌر ومحمود وأحمد، 

وألحمد: ولماسم بن أحمد الكبٌر: دمحم الكبٌر ودمحم الصاوي، ولدمحم بن أبو الماسم: أحمد ودمحم، 
الدردٌر، وألحمد الصؽٌر بن أبو الماسم: دمحم وعبد الباسط، فلدمحم: محمود ودمحم الكبٌر وأحمد 
ودمحم الصؽٌر، فلدمحم الكبٌر: دمحم، وألحمد: البدري، أما بكري بن أبو الماسم فله: عبد هللا 

وحسن،  وهاشم، فلعبد هللا: أحمد وأبو الماسم وعلً، ولهاشم: أحمد ودمحم وبكري وعلً
فؤلحمد: عبد الحمٌد وعبد اللطٌؾ ودمحم فهمً، ولدمحم بن هاشم: دمحم الدردٌر ودمحم األمٌر وعبد 
 الموجود، ولدمحم الدردٌر: إبراهٌم، ولحسن بن هاشم: عبد الوهاب، ولعبد الوهاب: حسن هاشم.

د طاهر بن وجعفر وعلً والحسن، ومن ول الدانمًأما طاهر بن جعفر الزكً فله: دمحم         
بن دمحم  منصور بن علً بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا دمحم بن الحسن بن جعفر الزكً:

أبو ٌعلى دمحم الدالل بن أبً طالب حمزة هبة هللا بن بن طاهر بن دمحم بن طاهر المذكور، و الدلاق
 دمحم بن طاهر المذكور. بن

بن المحسن بن ٌحٌى  دمحمً: أبو الفتح أحمد بن ومن ولد ٌحٌى الصوفً بن جعفر الزك        
أخ إسمه: علً وٌكنى أبا  ولهالصوفً المذكور وهو النسابة المعروؾ بإبن المحسن الرضوي، 

وله: أحمد ودمحم إبنً علً  بمصر أعمبالماسم كان فاضبلً دٌناً وٌحفظ المرآن وٌرمى بالنصب 
ٌن وعلً، فلعلً: أحمد، ولدمحم: علً، ومن المذكور، وألحمد بن دمحم بن المحسن: دمحم والحس

ولد الحسٌن بن أحمد بن دمحم: دمحم وجعفر إبنً موسى بن أبو الفضل بن عبد هللا بن عٌسى بن 
الحسٌن المذكور، ومن ولد دمحم بن موسى: عبد المادر بن عبد هللا بن كامل بن علً بن عبد 

سن بن محسن بن ٌحٌى بن جعفر ، ومنهم: الحالصمد بن مظلؾ بن جعفر بن دمحم المذكور
 الزكً.
: الحسن بن هارون، وعلً بن هارون وإبناه: الحسن الزكًومن ولد هارون بن جعفر         

، فمن ولد الحسن بن علً بن الشامأعمبا بصٌدا من ببلد  إبنً علً بن هارون والحسٌن
حسن المذكور، هارون: محاسن وعلً إبنً عبد هللا بن علً بن الحسٌن بن المسلم بن ال

 .فلمحاسن بن عبد هللا: الحسن، وللحسن: محاسن، ولعلً بن عبد هللا: عباس، ولعباس: دمحم
 والمحسنأما علً بن جعفر الزكً فولد: إبراهٌم وأحمد والحسن وموسى وجعفر وحمزة        

ومن  مختلؾ فٌه، جعفروعلً ودمحم وعبد هللا وإسماعٌل وعبد العزٌز، وعمب دمحم بن علً بن 
ولد الحسن بن علً بن جعفر: حسٌن بن إسماعٌل بن دمحم بن محمود بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم 

وولد جعفر بن علً بن جعفر: موسى، وولد علً بن  بن جعفر بن الماسم بن الحسن المذكور،
، به الزكً ومنهم: دمحم نازون بن عبد هللا بن علً بن جعفر ودمحم. وأحمدعلً بن جعفر: علً 
جماعة منهم: أبو الماسم عبد هللا وٌحٌى وعلً وعٌسى ودمحم، ٌمال  منٌعرؾ ولده، أعمب 

ولعٌسى بن دمحم نازون: علً بن ٌحٌى بن علً بن  بممابر لرٌش وؼٌرها، نازونألعمابهم بنو 
بن مكً  سلٌمانفمال: أنا الحسن بن علً بن  يوإلٌهم إنتسب النسابة المصر عٌسى المذكور،

معٌة: وهو دعً  بنٌوسؾ بن الحسن الدلاق بن عبد هللا. لال الشٌخ تاج الدٌن  بن بدران بن
دمحم نازون ٌمال له  بنكذاب الحظ له فً النسب. وزعم بعض النسابٌن أن الحسن بن عبد هللا 

ذكر الحسن وذكر عمب  العمريالحسن كٌا وأن له عمباً. وهو وهم باطل. فإن الشٌخ أبا الحسن 
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 ألوى األدلة على أنه ال بمٌة له. منلبطن الرابع والخامس من أوالدهم وهذا اخوانه حتى ذكر ا
ومن ولد علً بن دمحم النازون: أبو الولٌد بن دمحم بن دمحم بن علً بن علً بن الحسٌن بن أبو 

علً المإٌد وأحمد إبنً  ومن ولد عبد هللا بن علً بن جعفر الزكً: تراب بن علً المذكور.
فمن ولد أحمد بن جعفر: جعفر بن أحمد  محمود بن أحمد بن عبد هللا المذكور،دمحم بن جعفر بن 

بن رفٌع الدٌن بن دمحم بن أحمد المذكور، ومن ولد علً المإٌد: دمحم وسهٌل إبنً الحسٌن بن 
علوان وٌوسؾ ومسلم وعبد  ومن ولد دمحم بن الحسٌن بن علً المإٌد: المذكور،علً المإٌد 
فمن  أبو مسلم علوان بن سلٌم فؤماالمذكور،  بن دمحم بن ٌوسؾ بن أٌوب لمأبو مس هللا بنو سلٌم

بن  منصورسلٌمان بن طه بن دمحم بن إسماعٌل بن شرؾ الدٌن بن  دمحم عبد الوهاب بن ولده:
ومنهم: حسٌن وعبد هللا وحامد بنو سلٌم بن عبد هللا  طه بن علً بن دمحم بن علوان المذكور،

بن عبد هللا بن دمحم بن سند بن شمس الدٌن بن سلٌم بن دمحم بن علً  بن إبراهٌم بن إسماعٌل
بن علوان بن زٌن الدٌن بن لاسم بن سلٌم بن ٌوسؾ بن زٌن الدٌن بن دمحم بن عمر بن علوان 

دمحم بن  ًبنإ وزهران فمن ولده: شرٌؾ أبو مسلم وأما مسلم بن سلٌم بن سلٌم أبو مسلم.
فمن ولد شرٌؾ بن دمحم بن سلٌمان: دمحم  بن مسلم المذكور. دمحم بن هاشم بنسلٌمان بن علً 

بن عبد هللا بن دمحم بن ٌوسؾ بن دمحم بن إدرٌس بن شرٌؾ المذكور، أما زهران بن دمحم بن 
سلٌمان فمن ولده: كمال الدٌن وعبد الرحٌم ودمحم وإبراهٌم بنو رفاعً بن إبراهٌم بن حمٌدة بن 

حسٌن بن ٌوسؾ بن زهران المذكور، وإلبراهٌم بن  عمر بن حمٌدة بن دمحم بن نصر بن
رفاعً: حسانٌن، ولحسانٌن: حسٌن وإبراهٌم وكمال الدٌن ولاسم وخلٌل وعبد الرحٌم، 
ولحسٌن بن حسانٌن: حسٌن وعلً ونور، ولحسٌن هذا: جبلل وجمال وعبد الحً وكمال ودمحم 

، ولنور بن حسٌن: أنور وأحمد وأسعد وأٌمن وصالح، ولعلً بن حسٌن: رمضان ونصار وعلً
وعبلم وفوزي وحامد ورفاعً وحمدان والخضٌري، وإلبراهٌم بن حسانٌن: موسى وحسانٌن، 
ولحسانٌن هذا: دمحم وحامد وأحمد وأبو النصر ومإمن وجمال، ولموسى: لاسم ونبٌل وناصر، 

د الرب ولكمال الدٌن بن حسانٌن: صابر، ولماسم بن حسانٌن: عبد الرإوؾ، ولعبد الرإوؾ: جا
وشعبان ودمحم ورزق ومحمود وأحمد، ولخلٌل بن حسانٌن: ثابت ورجب وفوزي ووهٌب هللا، 
فلثابت: عبد الرإوؾ وطلعت، ولرجب: جابر وخالد، ولفوزي: عبلء وعمرو، ولوهٌب هللا: دمحم 
وأشرؾ وعنبر، ولعبد الرحٌم بن حسانٌن: السمان وعبد الصبور وهاشم ورزق، فللسمان: 

، ولعبد الصبور: خالد، ولهاشم: دمحم ومحمود، ولرزق: أحمد وأشرؾ وحمادة عصام ومحمود
وعمر. ولدمحم بن رفاعً بن إبراهٌم بن حمٌدة: هاشم، ولهاشم: دمحم لم ٌعمب وأحمد، ولعبد 
الرحٌم بن رفاعً: عبد البله، ولعبد البله: عٌسى، ولعٌسى: عبد العال وطاٌع، ولعبد العال: 

ما طاٌع بن عٌسى فله: لدري، ولمدري: صالح ودمحم ومحمود وزٌن كامل، ولكامل: عزت، أ
العابدٌن. ولكمال الدٌن بن رفاعً بن إبراهٌم بن حمٌدة: السٌد وأحمد وعبد المنعم، ولعبد 
المنعم هذا: عبد المجٌد ومصطفى، ولعبد المجٌد: عبد الحمٌد، ولعبد الحمٌد: عبد العزٌز وسعد 

م: عبد اللطٌؾ وعبد العظٌم، ولعبد اللطٌؾ: جابر وعمار، ولعبد الدٌن، ولمصطفى بن عبد المنع
العظٌم: عبلء والسٌد وعبد العال وزٌن العابدٌن والزعٌم وعمر. وألحمد بن كمال الدٌن: 
مسلسل، ولمسلسل: حافظ وعبد هللا وأحمد، فلحافظ: خٌري وفتحً ودمحم، ولعبد هللا: دمحم وعبلء 

وبكر والسٌد. أما السٌد بن كمال الدٌن بن رفاعً فله:  الدٌن، وألحمد بن مسلسل: رفاعً
محمود ودمحم ولاسم وخلٌل وكمال الدٌن، فلمحمود بن السٌد: السٌد وعبد العال، وللسٌد: مجدي 
ورفاعً وضٌؾ هللا، ولمجدي: أحمد وحسام الدٌن، ولضٌؾ هللا: عبد الحكٌم ودمحم ومحمود، 

ب: أحمد. أما دمحم بن السٌد فله: هاشم وعلً، فلعلً: ولعبد العال: لبٌب وعادل ومحمود، وللبٌ
دمحم وسمٌر، ولدمحم: محمود، أما هاشم فله: خلٌفة ودمحم وأحمد، ولخلٌفة: محمود ومصطفى، 
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ولدمحم: أحمد. أما الماسم بن السٌد فله: هاشم وعبد الحفٌظ، فلهاشم: صالح وأسعد وبخٌت 
دمحم وأحمد، أما خلٌل بن السٌد فله: عبد  وسعودي، ولعبد الحفٌظ: راشد ورشاد، ولراشد:

الرحمن، ولعبد الرحمن: السٌد وأحمد ومحمود وأشرؾ وعمرو وأسعد ودمحم، أما كمال الدٌن بن 
السٌد فله: إبراهٌم وأبو الحمد، وإلبراهٌم: عمر وأحمد وعبلء، وألبً الحمد: كمال وجمال 

 إبراهٌمده: إبراهٌم وعلً إبنً خلٌل بن فؤما عبد هللا بن سلٌم أبو مسلم فمن ولوحسن ودمحم. 
بن عبد هللا  عبٌدبن علً بن أحمد بن جاد هللا بن دمحم بن علً بن ؼٌث بن علً وفا بن دمحم بن 

أما و ، ولدمحم هذا: علً ولطفً، وللطفً: دمحم وعلً.دمحمؤما إبراهٌم بن خلٌل فله: فالمذكور، 
 وعثمان وعبد العزٌز ومحًٌ الدٌن ودمحم وحسن، ولدمحم هذا: عبد هللاعلً بن خلٌل فله: دمحم، 

فؤما عبد هللا فله: سامً وشاكر وفإاد وسمٌر ودمحم علً وعبد المجٌد وأسامة، فلسامً: أحمد 
ودمحم، ولشاكر: إٌاد وعبد الرحمن وعبد هللا ودمحم، ولفإاد: عبد هللا وسهل وسند، ولسمٌر: 

بد المجٌد: أسامة. أما عثمان بن دمحم بن علً بن سلطان وإبراهٌم، ولدمحم علً: عبد هللا، ولع
خلٌل فله: علً وعمر وعماد وعصام وهانً، ولعلً: أحمد، ولعمر: سراج وباسم، ولعماد: 
عمر، ولعصام: عدنان ورٌان، ولهانً: دمحم وعثمان. أما عبد العزٌز بن دمحم بن علً بن خلٌل 

وعبد الرحمن، ولماجد: هاشم ودمحم  فله: طبلل وماجد، ولطبلل: عبد العزٌز وعبد الرزاق
ونزار، أما محًٌ الدٌن بن دمحم بن علً بن خلٌل فله: عادل وعدنان ووهٌب، فلعادل: محًٌ 
الدٌن وعبد هللا وٌحٌى، ولعدنان: آدم، ولوهٌب: خلٌل وخالد وسهٌل، أما دمحم بن دمحم بن علً 

عمر، أما حسن بن دمحم بن بن خلٌل فله: طارق وٌوسؾ، فلطارق: رضوان، ولٌوسؾ: دمحم و
علً بن خلٌل فله: صبري وعبد الرإوؾ صاحب المتحؾ المعروؾ بإسم متحؾ عبد الرإوؾ 
خلٌل فً جدة وعبد اللطٌؾ وودٌع، ولعبد الرإوؾ: خالد وإٌهاب، ولعبد اللطٌؾ: دمحم وكمال 

سلٌم أبو وأشرؾ وحسن، ولودٌع: رضوان. ومنهم: بكر ودمحم إبنً أبو الخٌر بن عبد هللا بن 
مسلم، فؤما بكر بن أبو الخٌر فله: لاسم، ولماسم: سالمان ومسعود وسعٌد، ولسالمان بن لاسم: 
بكر وعبد الحمٌد وإسماعٌل وأحمد، ولبكر: ٌاسٌن وعبد العظٌم وأبو بكر، وألبً بكر: أحمد 

وأحمد  ومحمود، ولعبد العظٌم: دمحم، ولٌاسٌن: شمس الدٌن وأبو الفتوح، وألبً الفتوح: دمحم
ومحمود وعبد هللا وعمر وهاشم. أما عبد الحمٌد بن سالمان فله: السٌد، وللسٌد: دمحم، أما 
إسماعٌل بن سالمان فله: محمود، ولمحمود: عنتر، ولعنتر: دمحم ومحمود. أما أحمد بن سالمان 

نصر فله: سٌؾ النصر وأحمد، فمن ولد سٌؾ النصر هذا: دمحم رشاد ودمحم إبنً دمحم بن سٌؾ ال
بن سٌؾ النصر المذكور، ولدمحم رشاد: هانً، ولدمحم بن دمحم: طارق وسٌؾ وعمر وهاشم، أما 
أحمد بن أحمد بن سالمان فله: عبده، ولعبده: جاد وعاطؾ ودمحم والسٌد، فؤما جاد فله: دمحم 
وهانً وعلً، ولعلً: إبراهٌم ومصطفى. أما مسعود بن لاسم بن بكر بن أبو الخٌر فله: 

وعثمان ومصطفى والسمان وأحمد الكبٌر وأحمد الصؽٌر، فلسلٌمان بن مسعود: عبد  سلٌمان
العزٌز وأبو الوفاء، فلعبد العزٌز: عاطؾ وراؼب وأٌمن وزٌن العابدٌن، فلراؼب: مصطفى، 
وألٌمن: إسبلم، وألبً الوفاء بن سلٌمان: دمحم وأسعد وأبو السعود وخالد، فؤلسعد: هاشم، 

وفهد. ولعثمان بن مسعود بن لاسم: دمحم وعبد هللا، فلدمحم: أحمد، وألحمد: وألبً السعود: ولٌد 
مصطفى ودمحم، ولعبد هللا بن عثمان: أحمد ودمحم. وللسمان بن مسعود بن لاسم: عبد الموي 
وعبد الموجود وعبد العزٌز وعبد البله، فلعبد الموي: عبد هللا، ولعبد هللا: محمود، ولعبد 

وعبد الصبور، فلعبد الوارث: إٌهاب وأحمد ومحمود، ولعبد الصبور: دمحم  الموجود: عبد الوارث
ومصطفى، ولعبد العزٌز بن السمان: جبرٌل وجبلل ودمحم وٌاسر والسمان وعبد الناصر 
وممدوح، فلعبد الناصر: أحمد وحمادة، ولممدوح: راشد وعبد هللا. ولعبد البله بن السمان: عبد 

فٌظ، فلعبد البصٌر: دمحم، ولعبد الحفٌظ: دمحم أٌضاً. وألحمد الكبٌر الملن وعبد البصٌر وعبد الح
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بن مسعود بن لاسم: عبد الحمٌد ودمحم، ولعبد الحمٌد: صبري وحسنً، وألحمد الصؽٌر بن 
مسعود بن لاسم: محمود، ولمحمود: أبو النور وخلؾ، فؤلبً النور: دمحم وأحمد، ولخلؾ: 

أبو الخٌر فله: أحمد وعبد الرحٌم ومحمود ودمحم،  محمود. أما سعٌد بن لاسم بن بكر بن
فؤلحمد: دمحم، ولعبد الرحٌم: عبد الرحٌم ودمحم وفإاد وجودت وٌاسر بنو أحمد بن عبد الرحٌم 
المذكور، ولفإاد بن أحمد: ٌوسؾ وأحمد، ولدمحم بن سعٌد بن لاسم: عبد الرحٌم وعباس وعلً، 

فً، ولعباس بن دمحم بن سعٌد: أبو الفتوح فلعبد الرحٌم: محمود، ولمحمود: السٌد وحن
والشاذلً وعبد الفتاح وفتحً، فؤلبً الفتوح: أحمد ودمحم، وللشاذلً: محمود، ولعبد الفتاح: 
ولٌد وهشام وخالد، ولفتحً: حسام، ولعلً بن دمحم بن سعٌد بن لاسم: دمحم، ولدمحم هذا: محمود 

عبد هللا بن سلٌم أبو مسلم فله: حسن  وأحمد ومصطفى وخالد. وأما دمحم بن أبو الخٌر بن
وسلٌمان ودمحم المؤذون، ولسلٌمان بن دمحم بن أبو الخٌر: زكً وعبد العظٌم وعبد المادر ودمحم، 
فؤما دمحم بن سلٌمان فله: محسن وصبلح، ولصبلح: دمحم وأحمد ومجدي، وألحمد: محسن، أما 

فلعبد المادر: محمود وعواد،  عبد العظٌم بن سلٌمان فله: عبد المادر وبٌومً ونجٌب،
فلمحمود: أٌمن وسامح وأشرؾ، ولعواد: ناصر، ولناصر: دمحم، ولدمحم: محمود وسامً ودمحم 
والسٌد، ولسامً: دمحم ووابل وشرٌؾ، أما بٌومً بن عبد العظٌم فله: عبد التواب وجمال 

ن فله: أحمد وحسام، ولجمال: نجٌب وإبراهٌم ودمحم، أما نجٌب بن عبد العظٌم بن سلٌما
ومحمود ودمحم وسعٌد، ولمحمود: دمحم ومحمود وعواد وإبراهٌم. ولحسن بن دمحم بن أبو الخٌر 
بن عبد هللا بن سلٌم أبو مسلم: دمحم وصبلح وعبد السمٌع، ولدمحم هذا: دمحم ولطفً، وللطفً: دمحم 

سعٌد هذا: ومحمود وصبلح وأحمد، ولدمحم بن دمحم بن حسن: حسن ومحمود وسعٌد ونجٌب، ول
أحمد ودمحم. أما صبلح بن حسن بن دمحم بن أبو الخٌر فله: ولٌد وعبد السمٌع، ولعبد السمٌع: 
صبلح وحسن. أما عبد السمٌع بن حسن فله: عبد المنعم، ولعبد المنعم: عبد السمٌع وعادل 

ن ودمحم، وحسٌن. أما دمحم المؤذون بن دمحم بن أبو الخٌر فله: رشٌد وأحمد، وألحمد هذا: سلٌما
فلدمحم: السٌد، وللسٌد: أحمد، ولسلٌمان: صبلح، ولصبلح: دمحم وسلٌمان وإبراهٌم وراضً، أما 
رشٌد بن دمحم المؤذون فله: إبراهٌم، وإلبراهٌم: رشٌد ودمحم وأحمد وإبراهٌم وراضً وسعٌد 

: عبد هللا اهٌمبن إبر ومحمود، فلدمحم: السٌد وأحمد، ولمحمود: إبراهٌم، ولسعٌد: دمحم، وإلبراهٌم
وباسم، وألحمد: إبراهٌم ودمحم، ولرشٌد: دمحم وأحمد، ولراضً: منٌر وعبد الحكٌم وعبد المنعم 
وسعد وصبلح ومحمود ومصطفى وعبد السمٌع، ولعبد السمٌع هذا: دمحم، ولدمحم: حسٌن 

: وعاطؾ وعبد السمٌع، ولعبد السمٌع: ناصر ودمحم. أما ٌوسؾ بن سلٌم أبو مسلم فمن ولده
علٌوة بن سلٌم بن أحمد بن إبراهٌم بن إبراهٌم بن أحمد بن عبد الكرٌم بن إبراهٌم بن عبد 
المدوس بن دمحم بن دمحم بن ٌوسؾ بن سلٌمان بن عمر بن دمحم بن المجدي بن عبد الكرٌم بن 
أحمد بن علً بن صالح بن ٌوسؾ بن سلٌم أبو مسلم، وعبد هللا بن ٌونس بن إسحك بن مسلم 

بن مسلم بن عبد الواحد بن مسلم بن ٌوسؾ بن مسلم بن عثمان بن دمحم بن عبد  بن ٌوسؾ
 الرحمن بن ٌوسؾ بن سلٌم أبو مسلم.

أبو جعفر له عمب للٌل  هللاأما إدرٌس بن جعفر الزكً فله إبنان معمبان: الماسم وعبد         
وعبد هللا  أو عباس شوعٌا والحسنالمعمبٌن منهم: علً و ،ؤما الماسم فله عدة أبناءفبمصر، 

 ،وعبٌد هللا وجعفر وإسحكوطاهر وأبو العساؾ الحسٌن ومحمود وعبد الرحمن ودمحم وموسى 
ولعٌاش: محمود وهضبة والحسن والحسٌن وأحمد وجبار، فللحسن:  .لعبٌد هللا هذا: المسلمو

لدمحم: مفرج ومبارن وعبد الرحمن، ولمبارن: عبد هللا، وللحسٌن بن عٌاش: إدرٌس ودمحم، و
جعفر، ولجعفر: ٌعموب وعلً، فلعلً: داإود وأحمد ومحمود وسالم، فلداإود: لناع، وألحمد: 
مشمل، ولمحمود: الحسٌن، ولسالم: سلٌم وعلً ومناع، ولمناع: صباح، أما علً بن جعفر 
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فله: ٌعموب، ولٌعموب: دمحم، ولدمحم: علً وتركً، فلعلً: الحسٌن وتكمسة، ولتركً: دمحم، 
الحسٌن وسلمة، أما أحمد بن عٌاش فله: دمحم وحٌان، ولحٌان: جماعة، ولجماعة:  ولدمحم:

حٌان، أما جبار بن عٌاش فله: شمٌلة وراجح وهانً، فلشمٌلة: علً، ولعلً: داإود، أما راجح 
فله: عبد هللا ودمحم، ولدمحم: الحسن والحسٌن، أما هانً فله: ثمبة، ولثمبة: عزٌزي وبالً، 

وللحسن بن الماسم بن إدرٌس بن جعفر الزكً: دمحم، ولدمحم: ماجد، ولماجد: أبو ولبالً: عزاز، 
الفضل ومعروق، ولمعروق: فاضل، ولفاضل: داإود، ولداإود: فاضل والحسن ومعروؾ 
وعٌسى وعلً وداإود، فلفاضل: دمحم، وللحسن: سلطان وعلً وسنان، ولعلً: صمر، 

، أما طاهر بن الماسم بن إدرٌس فله: عبد هللا، ولمعروؾ: سلٌم، ولعٌسى: معروؾ، ولعلً: دمحم
ولعبد هللا: الحسن ومسلم، فللحسن: الماسم، وللمسلم: جعفر، ولجعفر: عبد هللا، أما دمحم بن 
الماسم بن إدرٌس فله: رحمة وإبراهٌم وكامل، فلرحمة: نعٌش، ولنعٌش: أحمد، وألحمد: 

ظالم، وإلدرٌس: مالن، أما كامل بن دمحم الحسن ومالن، ولمالن: ممنع وؼشم وإدرٌس، فلؽشم: 
بن الماسم فله: ناجٌة، ولناجٌة: عبد هللا، ولعبد هللا: ٌحٌى وكامل، فلٌحٌى: دمحم، ولدمحم: منصور 

ولده العدد،  ًوالماسم بن إدرٌس بن جعفر الزكً ف ومذكور، ولكامل: بربوع، ولبربوع: عالً.
إدرٌس بن جعفر الزكً، ومنهم الجواشنة ولد:  نسبة إلى جدهم الماسم بن المواسموٌمال لهم 

فمن ولد جوشن هذا:  أبً الماجد دمحم بن الماسم بن أبً العساؾ الحسٌن بن الماسم، بنجوشن 
دمحم والحسٌن إبنً جماعة بن جوشن المذكور، فللحسٌن بن جماعة: سابك وهارون، فلسابك: 

علً ومكثر وزٌد، فلسامه الحسن: تركً، ولهارون: ٌوسؾ، ولدمحم بن جماعة: سامه الحسن و
ومنهم: علً بن  صهٌب، ولمكثر: دمحم وجمٌل، ولجمٌل: مسعود والحسن، ولزٌد: حارثة،

 الحسٌنبن الحسٌن بن الماسم، من ولده الفلٌتات ولد: فلٌتة بن علً بن الماسم بن  الماسم
الرحمن  عبدومنهم: بدر بن لابد بن علً بن الماسم بن الحسٌن،  :المذكور، ومنهم البدور ولد

المواجد، وهم  لولدهبن الماسم بن الحسٌن بن الماسم، من ولده: ماجد بن عبد الرحمن ٌمال 
 بن أو مساعد السٌد عز الدٌن ٌحٌى بن شرٌؾ بن بشٌر بن ماجد أحمد بن بطون كثٌرة منهم:

عطٌة بن  بن أو مساعد ماجد، فؤما عطٌة بن ٌعلى بن دوٌد بن ماجد المذكور وأوالده بالحلة
فله: عمبة وٌافث وبشٌر ودوٌد، فلعمبة: بشٌر وعٌسى،  المذكور ٌعلى بن دوٌد بن ماجد

بن ماجد بن  لبشٌر: شرٌؾ، ولعٌسى: دمحم، ولدمحم: سهل وذٌاب، أما ٌافث فله: نافث، أما بشٌرو
فله: أحمد وحارث وسلٌم وشرٌؾ ودمحم، فلدمحم: علً، ولعلً: الحسن، ولشرٌؾ: أحمد  عطٌة

حٌى، ولٌحٌى: أحمد، أما دوٌد بن ماجد بن عطٌة فمن ولده: أبو الماسم والحسٌن ودمحم وأبو وٌ
الفضل بنو علً بن الحسٌن بن راشد بن المفضل بن دوٌد المذكور، فؤلبً الفضل بن علً: 
علً، ولعلً هذا: محفوظ، ولدمحم بن علً: صالح والحسن وعلً، فلعلً هذا: الزبٌر والكمال، 

بالمشهد الشرٌؾ الؽروي، هم ولد: دمحم كعٌب  كعٌبومنهم فخذ ٌمال لهم بنو  ً.وللحسن: عل
بن دوٌد بن ماجد المذكور. ومنهم: عٌاش بن الماسم  المفضلبن علً بن الحسٌن بن راشد بن 

الماجد محمود بن الماسم بن أبً العساؾ الحسٌن المذكور  وأبوبن أبً العساؾ الحسٌن، 
، فؤما الماسم بن ودمحم بن إدرٌس بن جعفر الزكً فله: الماسم وحسٌن مالماسأعمبا. أما علً بن 

، وللداعً: مكً ومرٌد، فمن ولد مكً هذا: دمحم بن مكً بن علً بن مكً الداعًعلً فله: 
شرؾ شاه بن مرٌد المذكور. أما  بنمرٌد فمن ولده: شرؾ شاه بن الداعً  وأماالمذكور، 
فمن ولد عبد هللا هذا: هادي وأحمد وحمد وعلً  عبد هللا،بن الماسم فله: علً و علًحسٌن بن 

بنو دمحم بن عمر بن أبو بكر بن أحمد بن أبو بكر بن عمر بن أبو بكر بن عمر بن الؽرب بن 
حسن بن ٌوسؾ بن حسٌن بن ٌحٌى بن سالم بن عبد هللا المذكور، فؤما هادي بن دمحم بن عمر 

د هللا بن هادي فله: محمود وعون وبلؽٌث، ولمحمود بن أبو بكر فله: عبد هللا وعمر، فؤما عب



 34 

بن عبد هللا: أحمد وعلً، وألحمد هذا: محمود، ولمحمود بن أحمد: علً وأحمد، ولعلً بن 
محمود بن عبد هللا بن هادي: عبد هللا لم ٌعمب ومحمود وجابر لم ٌعمب، فمن ولد محمود هذا: 

محمود المذكور، فلٌوسؾ: ولٌد، ولمحمود: إبراهٌم وٌوسؾ ومحمود ودمحم وبندر بنو علً بن 
عبد العزٌز. أما عون بن عبد هللا بن هادي فمن ولده: عون وأحمد وهادي وبلؽٌث بنو عبد هللا 
بن أحمد بن عبد هللا بن عون المذكور، ولهادي بن عبد هللا: عبد هللا بن هادي لم ٌعمب، 

وعاٌض لم ٌعمب وأحمد، وألحمد هذا:  ولبلؽٌث بن عبد هللا: علً، ولعلً: دمحم لم ٌعمب وعون
دمحم وإبراهٌم، ولعون بن علً: علً بن عون. وألحمد بن عبد هللا بن أحمد: عون، ولعون هذا: 
الحسٌن وعلً لم ٌعمب وسعد وحسن ومنٌع ودمحم وعبد هللا وأحمد، فللحسٌن بن عون: عبد 

ن: عبد هللا ودمحم وأحمد وعبد هللا، ولسعد بن عون: أحمد وعبد هللا وعلً وفهد، ولمنٌع بن عو
المادر، ولدمحم بن عون: ضٌؾ هللا وعلً عون، ولعبد هللا بن عون: عون وحسن وصالح، 
وألحمد بن عون: دمحم لم ٌعمب وعون، ولعون هذا: أحمد ودمحم وعبد العزٌز وعلً وعبد هللا. أما 

ولعبد هللا هذا: أحمد وعون  عون بن عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا بن عون فله: سعد وعبد هللا،
لم ٌعمب وعلً وهادي لم ٌعمب والحسٌن لم ٌعمب وبلؽٌث، فؤلحمد: عبد هللا، ولعلً: سعد 
والحسٌن وأحمد، ولبلؽٌث: عبد هللا وعون وسعد ومصلح وأحمد، ولسعد بن عون بن عبد هللا 

أما بلؽٌث بن عبد هللا بن أحمد: عبد هللا وأحمد لم ٌعمب، ولعبد هللا بن سعد: سعد ودمحم وعون. 
بن هادي بن دمحم بن عمر بن أبو بكر فله: عبد هللا وأحمد، وألحمد هذا: هادي لم ٌعمب وبلؽٌث، 
ولبلؽٌث هذا: دمحم وعبده، ولعبده: هادي، ولدمحم بن بلؽٌث: علً وبلؽٌث لم ٌعمب وعبده، 

بلؽٌث بن عبد هللا بن هادي فلعبده: عبد هللا، ولعلً: دمحم وعبده وخالد وحسن. أما عبد هللا بن 
فله: أحمد لم ٌعمب وبلؽٌث، ولبلؽٌث هذا: دمحم وأحمد سٌد وعبد هللا وعلً، ولعلً بن بلؽٌث: 
عبد هللا لم ٌعمب وبلؽٌث، ولبلؽٌث هذا: علً، ولعلً: بلؽٌث، ولدمحم بن بلؽٌث بن عبد هللا بن 

بن عبد هللا بن بلؽٌث: دمحم وأحمد بلؽٌث: هادي لم ٌعمب وبلؽٌث لم ٌعمب، ولعبد هللا بن بلؽٌث 
سٌد وبلؽٌث، فلبلؽٌث هذا: دمحم وعلً وأحمد، وألحمد سٌد: عبد هللا وبلؽٌث، ولدمحم بن عبد هللا: 
علً. أما عمر بن هادي بن دمحم بن عمر بن أبو بكر فله: عبده وهادي لم ٌعمبا ودمحم، ومن ولد 

 بن عمر بن دمحم المذكور، ولهادي هذا: دمحم بن عمر: شامً وعبده لم ٌعمبا وهادي بنو دمحم
عبده وأحمد لم ٌعمبا وشامً وعلً، ولعلً هذا: دمحم وهادي وعارؾ وأحمد. وأما أحمد بن دمحم 
بن عمر بن أبو بكر فله: بلؽٌث ومحمود، ولبلؽٌث هذا: أحمد وأبو طالب لم ٌعمب ومعبرد، 

أحمد وهادي، وألحمد بن أحمد بن  وألحمد بن بلؽٌث: بلؽٌث لم ٌعمب ودمحم وأحمد، فلدمحم:
بلؽٌث: دمحم. أما محمود بن أحمد بن دمحم بن عمر بن أبو بكر فله: عبد هللا وأحمد لم ٌعمبا 
وبلؽٌث وهادي ودمحم، فمن ولد بلؽٌث بن محمود: عبد هللا ومحمود وبلؽٌث وأحمد وعبد 

ودمحم وأحمد بنو بلؽٌث  الرحمن بنو دمحم بن بلؽٌث المذكور. ومن ولد هادي بن محمود: هادي
بن هادي المذكور. ومن ولد دمحم بن محمود: علً وأحمد وحمد وعامر وعبد الرحٌم ودمحم بنو 

وأما حمد بن دمحم بن عمر بن أبو بكر فمن ولده: عزٌز وحمد وؼربً  محمود بن دمحم المذكور.
: بلؽٌث ودمحم، ولدمحم بنو بلؽٌث بن دمحم بن بلؽٌث بن حمد المذكور، ولعزٌز بن بلؽٌث بن دمحم

هذا: عزٌز وعبد هللا، ولعزٌز: دمحم وهادي وأحمد وعلً، ولعبد هللا: دمحم وعزٌز. ومن ولد حمد 
بن بلؽٌث بن دمحم: شامً وبلؽٌث إبنً أحمد بن شامً بن حمد المذكور، ولشامً بن أحمد بن 

ث بن عبد هللا بن شامً: بلؽٌث وأحمد وأبو طالب، ومن ولد بلؽٌث بن أحمد بن شامً: بلؽٌ
بلؽٌث المذكور، أما ؼربً بن بلؽٌث بن دمحم بن بلؽٌث بن حمد بن دمحم بن عمر فله: بلؽٌث وأبو 

بكر هذا: أبو بكر ودمحم وعبد الرحمن وعلً بنو بلؽٌث بن أبو بكر المذكور.  ًبكر، ومن ولد أب
ٌث هذا: حمد ولسام وأما علً بن دمحم بن عمر بن أبو بكر فله: شاكر وبلؽٌث، فمن ولد بلؽ
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وبلماسم وشامً بنو الحسن بن علً بن بلؽٌث المذكور، فؤما حمد فله: بلؽٌث وعلً، ولعلً: 
حمد، ولحمد هذا: مشهور، ومن ولد بلؽٌث بن حمد: أبو طالب وعبد هللا وناصر وحمد وأحمد 

شامً بن  وعبد الواحد وعاٌض وعلً وبلؽٌث والحسن بنو دمحم بن دمحم بن بلؽٌث المذكور. أما
الحسن بن علً بن بلؽٌث بن علً بن دمحم بن عمر فله: لسام وشامً وبلؽٌث، ولبلؽٌث بن 
شامً: علً ودمحم، أما شامً بن شامً فله: حبش ودمحم وبلؽٌث وشاكر، ولبلؽٌث هذا: علً 
وإبراهٌم، ولشاكر: شامً. أما لسام بن الحسن بن علً بن بلؽٌث بن علً بن دمحم بن عمر فله: 

د ودمحم، ولدمحم هذا: بلؽٌث وعبد هللا وأحمد ولسام وحمد، ولبلؽٌث بن دمحم: دمحم، ولعبد هللا بن أحم
دمحم: ناٌؾ وأحمد، وألحمد بن دمحم: عبد هللا ودمحم. أما بلماسم بن الحسن بن علً بن بلؽٌث بن 

ا: علً ودمحم علً بن دمحم بن عمر فله: أحمد ودمحم وسلٌمان، فؤلحمد بن بلماسم: عمر، ولعمر هذ
والحسن وأحمد، ولدمحم بن عمر: عمر وسلٌمان وأحمد وحمزة. ومن ولد دمحم بن بلماسم بن 
الحسن: علً وبلماسم وأحمد ودمحم بنو عمر بن دمحم المذكور، ولعلً بن عمر: عمر وبلماسم 
ودمحم وأحمد والحسن. ولبلماسم بن عمر: ٌاسر وعلً، أما سلٌمان بن بلماسم بن الحسن بن 
علً بن بلؽٌث فله: بلماسم وحمزة ودمحم، ولبلماسم بن سلٌمان: سلٌمان وعبد هللا وأحمد وعمر 
وفٌصل، ولحمزة بن سلٌمان: سلٌمان وجابر ودمحم، ولدمحم بن سلٌمان: سلٌمان وأحمد وإبراهٌم 

أو  : فاٌدبن حسٌن بن علً بن الماسم بن إدرٌس بن جعفر الزكً فلهعلً أما ووصبلح وهٌثم. 
أو  وعلً وزٌد، فؤما بدر فله: معمر وفحٌص وفلٌتهفله: بدر  أو لابد وفلٌته، فؤما فاٌد بدلا

بن علً بن أحمد بن معمر المذكور. أما  أحمدوحسان، فؤما معمر بن بدر فمن ولده:  لحٌؾ
، ولخزام: دمحم منمرض، أما حسٌن بن خزامفحٌص بن بدر فله: ٌحٌى وحسٌن، ولٌحٌى: 

: دمحم، أما حسان بن بدر بن فاٌد فله: ولحربلٌحٌى هذا: حرب ومٌزان، فحٌص فله: ٌحٌى، و
فله: سالم وهلٌل، وأما مسافر فله: راجح  شهٌلشهٌل ومسافر وجماز ورمال وعسكر، فؤما 

ودرعان ودحٌان منمرض، فؤما صبٌخان فله:  وصبٌخانومسلم وذبٌان، فؤما مسلم فله: مهدي 
فله: أحمد، وأما عمٌرة فمن ولده: عتٌك بن صالح  مرمعمعمر وعمٌرة ومهدي ووادي، فؤما 

المذكور، فؤما مهدي بن صبٌخان فله: جهٌم، ولجهٌم  عمٌرةبن دمحم بن عمٌرة بن أحمد بن 
فاٌد بن علً فله: شمٌلة ولرٌش وصخر، فؤما لرٌش فله: فاٌد  بنهذا: فواز منمرض. أما زٌد 

روٌش: عبٌد هللا. أما فاٌد بن لرٌش فله: ق: دروٌش، ولدو، ولطقوطوعزٌز، فؤما عزٌز فله: 
وزاٌد وحسان، فؤما ؼضنفر فله: عساؾ وراجح وهبة هللا، فؤما  وؼضنفربدر ومنصور ونصار 

، أما فلٌتة بن علً بن حسٌن بن ولاسم، ولؽٌث: نجاد، ولماسم: علً وؼٌثراجح فله: ممداد 
ن وصخر وفلٌتة وضرحٌة، علً بن الماسم بن إدرٌس فله: طرٌك ودوس ولرٌش ودمحم والحس

فلطرٌك: دوس، ولدوس بن فلٌتة: عبٌد، ولعبٌد: علً، ولمرٌش: هناء ولابد، ولمابد: ؼضنفر 
ومنصور وراٌة وحسان، فلؽضنفر: راجح وسامة، ولراجح: الماسم، ولراٌة: عالل، ولحسان: 

ظفٌر عسكر ومسافر، ولمسافر: دٌبان، وللحسن بن فلٌتة: دمحم ومبلعب، ولدمحم: فارس و
ومنٌع، فلظفٌر: الحسن، ولمنٌع: زعازع، ولزعازع: دمحم ومنٌع، ولفلٌتة بن فلٌتة: ساعد 
. وصلٌصلة، ولصلٌصلة: كعب، ولكعب: مٌمان، ولضرحٌة بن فلٌتة: الحسٌن، وللحسٌن: راشد

فله: رحمة وإبراهٌم، فؤما إبراهٌم فله: أحمد  الزكًأما محمود بن الماسم بن إدرٌس بن جعفر 
: إدرٌس وهشٌم وشفٌع بنو مالن بن أحمد بن ٌعٌش بن ولدهوإدرٌس، أما رحمة فمن  وماجد

، ولهشٌم: ظالم. أما عبد الرحمن بن الماسم بن إدرٌس بن هبللرحمة المذكور، وإلدرٌس: 
 :أو منهال ، ولمهناأو منهال ، فؤما دمحم بن عبد الرحمن فله: مهناوماجدجعفر الزكً فله: دمحم 

بن ولخلؾ  حمد: لابد وسابك وداإود وجعفر، فلداإود: علً، ولجعفر: سعدان،فؤل خلؾ،و أحمد
أحمد بن خلؾ فله: جعفر وداإود، ولجعفر:  أما، أو منهال : أحمد ومهللمهنا أو منهال
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: حسن ودمحم وعبد الحمٌد وحسٌن وعلً، فؤما فلهسعٌدان، ولداإود: علً. أما مهلل بن خلؾ 
، أما دمحم بن مهلل فله: خلؾ، ولخلؾ: ومنصورسى: رحمة حسن بن مهلل فله: موسى، ولمو

، ولدمحم هذا: ممنع ولناع، وأما علً بن مهلل ودمحمٌحٌى، أما عبد الحمٌد بن مهلل فله: علً 
ماجد بن عبد الرحمن بن الماسم بن إدرٌس بن جعفر  أمافله: راشد وسنان، ولسنان: لاسم. 

، من بن ماجد فله: علً وٌعلى، ولٌعلى: عطٌة درٌدوالمفضل، فؤما  أو ذإٌب الزكً فله: درٌد
، ولعلً: ماجد، ولماجد بن علً ولده: ٌحٌى بن شرٌؾ بن بشٌر بن ماجد بن عطٌة المذكور

وحمٌد وبشٌر، فؤما درٌد بن ماجد فله: مكثر، ولمكثر: علً، ولعلً: حسن،  وعمبةهذا: درٌد 
اً، أما حمٌد بن ماجد فله: ناصر، بن ماجد فله: ٌحٌى، ولٌحٌى هذا: ٌحٌى أٌض عمبةأما 

: مانع ومنٌع ومناع ومنٌعة، أما بشٌر بن ماجد فله: عزٌز ومعمر وشرٌؾ، ولشرٌؾ ولناصر
: فله: ٌحٌى، ولٌحٌى: دمحم. أما المفضل بن ماجد بن عبد الرحمن بن الماسم بن إدرٌس هذا

بن  المفضلراشد بن حرحة وراشد، فؤما حرحة فله: حسٌن، ولحسٌن هذا: مبلعب وراشد. أما 
، ولعلً: علًماجد بن عبد الرحمن فله: حسٌن، ولحسٌن: مفضل وعلً، فؤما مفضل هذا فله: 
موسى بن  أمامحفوظ. أما علً بن حسٌن بن راشد فله: كعب، ولكعب: دمحم، ولدمحم: كعب. 

أبو  فله: إبراهٌمالماسم بن إدرٌس بن جعفر الزكً فله: حسٌن وإبراهٌم وعبد الخالك، فؤما 
وحسن بنو علً  وجعفرالماسم، أما عبد الخالك بن موسى بن الماسم فمن ولده: عبد العزٌز 

أبو  زٌن العابدٌن بن عبد الخالك بن دمحم علً بن أبو الرضا بن دمحم أبو النجا لرٌش بن دمحم
 بن عبد الخالك المذكور، وتذكر بعض المراجع علً لرٌشالكاتم  دمحم أبو عبد هللابن  الطٌب

ٌعموب ودمحم وأٌوب مباشرة. فؤما عبد العزٌز بن علً لرٌش فله:  الزكًعلى أنه إبن جعفر 
فؤما دمحم فمن ولده: دمحم بن علً بن أٌوب عثمان بن أبو المجد بن دمحم  ،وإبراهٌم وموسى وعلً

وعلً ودمحم، فلدمحم: عبد  : عبد هللا وعمران الكبٌر وموسى بن موسىفلهأما موسى و المذكور،
والسٌد ودمحم  سلٌمان، فؤما عبد هللا بن موسى فمن ولده: هللا، ولعلً: عٌسى وإبراهٌم والحسن

بن عبد هللا المذكور،  عثمانبنو سلٌمان بن دمحم بن دمحم بن أحمد بن علً بن دمحم بن علً بن 
دمحم ، أما السٌد بن سلٌمان بن الدٌنفؤما سلٌمان بن سلٌمان بن دمحم فله: مجدي وجمال وضٌاء 

الرحمن، ولعبد الفتاح: طه ودمحم وعبد  وعبدلجبلل: ٌحٌى ودمحم ففله: جبلل وعبد الفتاح، 
دمحم فله: خٌري وسعٌد وحمدي. أما عمران الكبٌر  بنالرحمن، ولطه: دمحم، أما دمحم بن سلٌمان 

 فله: شرؾ الدٌن وموسى ودمحم لابم الدٌن، فؤما شرؾ لرٌشبن موسى بن عبد العزٌز بن علً 
هللا وعٌسى، ولعٌسى: نعمان وشرؾ الدٌن وموسى ورضوان  عبدالدٌن بن عمران الكبٌر فله: 
الكبٌر فله: زٌن الدٌن وعمران، فؤما زٌن الدٌن فله: جمال  عمرانوأحمد ودمحم. أما موسى بن 

أبو النور هذا: موسى. أما عمران فله: كمال الدٌن، ولكمال الدٌن:  الدٌنالدٌن، ولجمال 
الدٌن: ناصر الدٌن  ولناصر ولعمران هذا: ناصر الدٌن وموسى وعمران، ،وزٌن الدٌن وعمران

هذا: تاج الدٌن  ولموسىوشهاب الدٌن وأحمد وموسى، ولشهاب الدٌن: موسى وعمران، 
ودمحم، ولعبد السبلم: أبو  السبلمولاسم، ولتاج الدٌن: عز، أما عمران بن شهاب الدٌن فله: عبد 

أبو الحواجب، الكابن ممامه بالبرلس  عٌسىأما جعفر بن علً لرٌش فله:  .النور وناصر الدٌن
وإدرٌس وأحمد وعبد العزٌز  جبلل الدٌن: الحواجببحارة العٌسوٌة المؽاربة، ولعٌسى أبو 

، فمن ولد جبلل الدٌن: عاشور بن عبد الكرٌم بن دمحم بن رحٌب بن دمحم بن جبلل الدٌن وعلً
، فؤما علً بن فتح ولابد هذا: عابد وعبد هللا وعلً ولفتحفله: فتح، ، أما عبد العزٌز المذكور

وأما  وسند وحجازي ومحمود، فؤما سند فله: علً ودمحم، وإبراهٌمفله: دمحم، ولدمحم هذا: حسن 
حسن فله: تمً الدٌن وأحمد، فؤلحمد: دمحم وعٌسى، ولدمحم هذا: ٌوسؾ وأحمد، فلٌوسؾ: 

حمد بن دمحم بن أحمد بن حسن: علً وإبراهٌم ودمحم وأحمد، إسماعٌل، وإلسماعٌل: ٌوسؾ، وأل
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أما إبراهٌم بن دمحم بن علً بن فتح فله: سلٌمان، ولسلٌمان: دمحم، ولدمحم: دمحم والحسن، ولدمحم 
فله:  بن دمحم بن علً بن فتح أما حجازي : تمً الدٌن،هذا هذا: الحسن وتمً الدٌن، وللحسن

. أما إدرٌس بن عٌسى بن عبد الصمد بن أحمد بن فتٌح المذكور بن : أحمدفتٌحمن ولد وفتٌح، 
الدٌن بن حسن بن أحمد  صبلحعٌسى أبو الحواجب فمن ولده: علً ومنصور إبنً ٌونس بن 
: علً وصالح، ولعلً: ولحسنبن علً بن إدرٌس المذكور، ولعلً بن ٌونس هذا: حسن، 
: دمحم، ولدمحم هذا: جبٌر فلهجب ٌوسؾ، ولٌوسؾ: منصور. فؤما أحمد بن عٌسى أبو الحوا

: مجاهد ممامه مابٌن حلٌس ومحلة هذاالكابن ممامه بمحلة األمٌر بإللٌم البحٌرة، ولجبٌر 
عصبة البطل دمحم الخشوعً ومن ألرب  جملةالمصب، وعز الدٌن وعلً وجبٌر ودمحم وهما من 

 ً فاس إلى أن أتوا معه  توجهوا معه من مدٌنة الذٌنألاربه من جملة المابة وثمانٌن شرٌفا
مجاهد بن جبٌر فله: عٌسى أبا طالٌة ممامه  أما .بؤرض مصر وكانت النصرة على أٌدٌهم

ممامه بالؽربٌة بناحٌة شباس الملح، ولٌحٌى أبو  منظوربالبرلس، ولعٌسى أبا طالٌة: ٌحٌى أبو 
لبرلس بحارة ، فؤما علً بن دمحم فله: عبد المحسن لطن اوعلًمنظور: دمحم، ولدمحم: ؼنٌم 

وعٌسى، ولعلً هذا: مرزوق ودمحم شمس الدٌن، فؤما  المحسنالمرازلة، وله: علً وعبد 
: ؼانم وعلً. أما دمحم شمس الدٌن فله: علً ودمحم الثانًمرزوق فله: مرزوق، ولمرزوق 

ور الفمٌه: إبراهٌم ودمحم. أما ؼنٌم بن دمحم بن ٌحٌى أبو منظ ولدمحمالفمٌه، ولعلً: علً ودمحم، 
عبد الخالك بن دمحم بن علً بن ؼنٌم المذكور. أما عز الدٌن بن جبٌر فله:  بنفمن ولده: دمحم 

لطن بالصعٌد، ولصبلح الدٌن هذا: دمحم شمس الدٌن لطن بمصر، ومن ولده: أحمد  الدٌنصبلح 
 أحمدإبنً دمحم األسعد بن صبلح الدٌن بن رمضان بن دمحم شمس الدٌن المذكور. فؤما  ورمضان

: رمضان، ولهبن دمحم األسعد فتوجه إلى البرلس ولطن بحارة العتارسة سنة تسعمابة وإثنٌن، 
توجه من  رمضانولرمضان هذا: دمحم لطن بمكة وصبلح الدٌن، فؤما دمحم بن رمضان فله: 
دفن بمكة،  وأحمدالبرلس سنة خمسة وستون وتسعمابة إلى المنوفٌة وشمس الدٌن لم ٌعمب 

أحمد بن دمحم بن  أما بن رمضان فله: عبد هللا ومصطفى ورمضان وأحمد، فؤما رمضان بن دمحم
 ورمضانفله: أحمد  بن أحمد بن دمحم األسعد رمضان فله: رمضان. أما صبلح الدٌن بن رمضان

بن دمحم بن  لم ٌعمب، وألحمد بن صبلح الدٌن: صبلح الدٌن وأشرؾ وأحمد. أما دمحم بن جبٌر
بالبحٌرة فله: عز الدٌن لطن بالصعٌد وله ممام مشهور،  الماطن بأحمد بن عٌسى أبو الحواج

وٌوسؾ وموسى، فؤما شرؾ الدٌن هذا فمن ولده: وابل بن دمحم  الدٌنولعز الدٌن هذا: شرؾ 
بن موسى بن عمران بن حسن بن سلٌمان بن علً بن مطاوع بن  علًرفعت بن إبراهٌم بن 
ن أحمد بن أحمد بن أحمد زٌن العرب بن شرؾ الدٌن دمحم أبو لورة ب بنعلً الفرمانً بن دمحم 

بن عز الدٌن بن دمحم بن جبٌر  ٌوسؾ. أما ، ولدمحم أبو لورة إخوة منهم: منصور وعلًالمذكور
، فؤما حسٌن بن ٌوسؾ بن وحسٌنفله: ٌوسؾ، ولٌوسؾ بن ٌوسؾ هذا: منصور وشاهٌن 

ولده: دمحم ومنصور وموسى  فمنٌوسؾ فله: دمحم وزؼلول، وأما منصور بن ٌوسؾ بن ٌوسؾ 
بن منصور بن منصور  منصوربنو منصور بن منصور بن منصور المذكور، فؤما منصور بن 

، ولسبلمة: عمر سبلمةبن ٌوسؾ فله: منصور وموسى ودمحم، ولمنصور األخٌر هذا: 
لم ٌعمب،  وحضٌري: علً هذا ومصطفى وحضر، فؤما عمر بن سبلمة فله: منصور، ولمنصور

وأحمد وسٌد  ودمحممنصور هذا: منصور وعلً، فؤما منصور بن علً فله: الدسولً  ولعلً بن
: علً، ولسٌد منصورأحمد وعلً وحضٌري، وللدسولً: أحمد، ولدمحم: منصور، وألحمد بن 

وحضٌري.  وعلًأحمد: حضٌري، ولعلً بن منصور: الشٌن، ولحضٌري بن منصور: منتصر 
، وسبلمةوالهنداوي، ولمنصور بن علً: علً  أما علً بن علً بن منصور فله: منصور

فله:  سبلمةوللهنداوي: سلٌمان والسٌد وعبد العال وعمر ودمحم أبو الخٌر. أما مصطفى بن 
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بن مصطفى  إبراهٌمإبراهٌم ودمحم، فمن ولد إبراهٌم: دمحم لم ٌعمب بن إبراهٌم بن مصطفى بن 
إبنً موسى بن دمحم بن  ٌعمبارة ودمحم لم المذكور، أما دمحم بن مصطفى بن سبلمة فمن ولده: عما

: إبراهٌم ودمحم إبنً أحمد بن ولدهموسى بن دمحم المذكور. أما حضر بن سبلمة بن منصور فمن 
دمحم بن منصور بن منصور بن منصور  أماأحمد بن أحمد بن حضر بن أحمد بن حضر المذكور. 
أحمد بن فوده بن دمحم  بنو سٌد وٌونسبن منصور بن ٌوسؾ فمن ولده: سبلمة وفوده 

: منصور وإبراهٌم إبنً دمحم بن إبراهٌم بن ولدهالمذكور، أما فوده بن سٌد أحمد بن فوده فمن 
فله: دمحم وإبراهٌم. أما سبلمة بن سٌد أحمد بن فوده بن  هذافوده المذكور، فؤما إبراهٌم بن دمحم 

ٌد أحمد بن سبلمة المذكور، وسٌد أحمد إبنً سبلمة بن س عمارةدمحم بن منصور فمن ولده: 
وسبلمة، ولسبلمة: العشماوي، ولعمارة بن عمارة: سبلمة وحسن  عمارةفؤما عمارة هذا فله: 

ووهبة. أما سٌد أحمد بن سبلمة بن سٌد أحمد بن سبلمه فله: منصور  وإبراهٌموعلً وعمارة 
، فؤما السٌد بن ، فؤما منصور بن سٌد أحمد بن سبلمة فله: منصور ودمحم والسٌدأحمدوسٌد 

 بنبن سٌد أحمد بن سبلمة فله: علً وطلبة وعبد هللا وسٌد أحمد ومنصور، فؤما علً  منصور
فله:  السٌدالسٌد بن منصور فله: دمحم وأنور وأحمد والسٌد ومحمود، فؤما دمحم بن علً بن 

م: الرحٌ ولعبدالحسٌنً وعبد الرحٌم وعطٌة ومحمود، وللحسٌنً: طارق، ولطارق: حسٌن، 
بن منصور فله:  السٌد: هٌثم وأحمد. أما أنور بن علً بن وددمحم وعمرو، ولعطٌة: دمحم، ولمحم

علً بن السٌد بن منصور  بننشؤت ومحمود، ولنشؤت: دمحم، ولمحمود: أنور ودمحم. أما السٌد 
السٌد بن منصور فله: دمحم،  بنفله: علً، ولعلً: السٌد ودمحم وأحمد. أما محمود بن علً 

بن سبلمة فله: سبلمة وعبد  أحمددمحم: طارق وأحمد، أما طلبة بن السٌد بن منصور بن سٌد ول
لمنصور: تامر فوأحمد وعبلء،  وعلًهللا، فؤما سبلمة بن طلبة فله: طلبة ومنصور وسبلمة 

. أما عبد هللا بن طلبة فله: هانً وسبلمةوعمر، ولسبلمة: محمود وحسام، وألحمد: دمحم 
: محمود. أما عبد هللا بن السٌد بن منصور بن سٌد هللا، ولعبد هللا بن عبد ومحمود وعبد هللا

، ولتوفٌك: السعٌد وعبد الحكٌم، وللسعٌد: دمحم، ولعبد وتوفٌك أحمد بن سبلمة فله: محًٌ
بن السٌد بن منصور بن سٌد أحمد بن سبلمة فله: أحمد ومحمود  أحمدالحكٌم: أحمد. أما سٌد 

: دمحم وسامر، ولمحمود: دمحم ونصر وخالد وأحمد وجمال، ولدمحم بن دوألحمودمحم فوزي، 
، ولنصر بن محمود: محمود، ولخالد بن محمود: محمود، وألحمد بن محمود: محمودمحمود: 

محمود: دمحم وأحمد. أما دمحم فوزي بن سٌد أحمد بن السٌد بن منصور فله:  بندمحم، ولجمال 
لناجً: دمحم، وألحمد: أمجد، ولحسام: فوزي، ولعماد: وعماد وحسام وأحمد، و وحازمناجً 

هاب وأٌمن. أما منصور بن السٌد بن منصور بن سٌد أحمد بن إٌ، ولحازم: دمحم ووفوزيشرٌؾ 
أحمد  سٌدفله: دمحم ونبٌل، ولنبٌل: هٌثم، ولدمحم: أشرؾ وأسامة وأحمد. أما سٌد أحمد بن  سبلمة

بن سٌد  أحمدحمد وفاٌد وعطٌة، فؤما نصر بن سٌد بن سبلمة بن سٌد أحمد فله: نصر وسٌد أ
نصر فله:  بنأحمد بن سبلمة فله: سٌد أحمد وجبر ونصر وسبلمة وعمارة، فؤما سٌد أحمد 

: السٌد ومصطفى فلهسٌد أحمد، ولسٌد أحمد بن سٌد أحمد بن نصر: علً ودمحم، فؤما علً هذا 
: دمحم ومصطفى ونصر، هذاإلبراهٌم وعلً وإبراهٌم، فؤما السٌد فله: المرسً وإبراهٌم، و

والسٌد، وإلبراهٌم:  وأحمدولنصر: إبراهٌم. أما المرسً فله: عطٌة وإبراهٌم وعامر وعلً 
وممدوح ودمحم وإسبلم  طارقمحمود وعمار، ولعلً بن المرسً: محمود، وللسٌد بن المرسً: 

ومصطفى،  : صابرفلهوزٌاد. أما علً بن علً بن سٌد أحمد بن سٌد أحمد بن نصر 
سٌد أحمد بن نصر  بنولمصطفى: نادر وعلً، ولصابر: ماهر ومصطفى. أما دمحم بن سٌد أحمد 

: محمود وحمدي ودمحم هذافله: دمحم وأحمد ومحمود وسٌد أحمد، ولدمحم بن دمحم: أحمد، وألحمد 
أحمد  أحمد بن دمحم بن سٌد أمالمحمود: أحمد، ولحمدي: حسام، ولدمحم: محمود. فوأحمد وفإاد، 
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ودمحم، ولدمحم بن أحمد: حسام،  محمودفله: فإاد وعاطؾ وتوفٌك ودمحم وحمدي، ولحمدي هذا: 
وأحمد، ولسامح: أحمد وعاطؾ  ودمحمولتوفٌك بن أحمد: ولٌد، ولعاطؾ بن أحمد: سامح 

بن سٌد أحمد فله: هانً ورفعت  دمحموعمر، وألحمد بن عاطؾ: سامح ودمحم. أما محمود بن 
، ولرفعت: دمحم، ولهانً: هٌثم وأحمد، أٌضاً ق، ولطارق: أحمد، ولمحمود: أحمد ومحمود وطار

سٌد أحمد بن سٌد أحمد بن نصر فله: سعد  بنوألحمد هذا: عمر. أما سٌد أحمد بن دمحم 
هذا: سعد ودمحم، ولماجد: دمحم، أما مجدي بن  أحمدومجدي، ولسعد: سٌد أحمد وماجد، ولسٌد 

، ولسعد: ماجد. أما جبر بن نصر بن سٌد مر: دمحم وعوللسٌدوالسٌد،  سٌد أحمد فله: سعد ودمحم
: نصر ودمحم وأحمد وعلً، ولعلً بن جبر: عبد الممتدر، فلهأحمد بن سٌد أحمد بن سبلمة 

بن جبر فله: محمود وإبراهٌم، ولمحمود: دمحم وأحمد، وألحمد:  أحمدولعبد الممتدر: راضً، أما 
ن أحمد بن جبر فله: جبر ونصر وناجً، ولجبر هذا: إبراهٌم. أما ب إبراهٌممحمود وعماد. أما 

سٌد أحمد بن سٌد أحمد بن سبلمة فله: جبر، ولجبر: ناجً ودمحم، ولناجً:  بننصر بن نصر 
، ولدمحم بن جبر: محمود وأحمد وعبلء. وأما سبلمة بن نصر بن سٌد وصبلحدمحم ومصطفى 
مدي والبهً نعٌم وفإاد وسعد ومحمود ومملون، بن سبلمة فله: دمحم وح أحمدأحمد بن سٌد 

: خالد، ولهشام: محمود. هذا وطارق، ولمحمود: حسام ونصر وهشام، ولنصر بهجتلمملون: ف
بن نصر فله: نعٌم ودمحم، ولنعٌم: أشرؾ، ولدمحم: زٌاد. ولفإاد بن سبلمة بن  سبلمةأما سعد بن 

نعٌم وأشرؾ ودمحم، وألشرؾ: سعد : صبري. أما البهً نعٌم بن سبلمة بن نصر فله: نصر
 بن. وأما حمدي بن سبلمة بن نصر فله: جمال وعادل. ولعادل: حمدي وأحمد. أما دمحم ونعٌم

بن  نصرسبلمة بن نصر فله: عبد الحكٌم وسبلمة، ولسبلمة هذا: دمحم ومحمود. أما عمارة بن 
 وعصامعبد المنعم سٌد أحمد بن سٌد أحمد بن سبلمة فله: فرٌد وحافظ وأحمد، ولفرٌد: 

سبلمة  بنوهشام، ولحافظ: أشرؾ، وألحمد: عماد. وأما سٌد أحمد بن سٌد أحمد بن سٌد أحمد 
ومبرون  ودمحمفله: حجاب، ولحجاب: إبراهٌم وعبد المادر، وإلبراهٌم بن حجاب: عبد العزٌز 

م، وهاش دمحموإبراهٌم وحجاب، ولعبد العزٌز بن إبراهٌم: حجاب وخٌري، ولحجاب هذا: 
بن  وإلبراهٌمولخٌري: أحمد وعبد العزٌز وإبراهٌم ومحمود. ولمبرون بن إبراهٌم: دمحم، 

: محمود، ولهاشمإبراهٌم: دمحم، ولحجاب بن إبراهٌم: هاشم وسرور والحسٌنً وأحمد، 
بن حجاب بن سٌد  المادرولسرور: دمحم، وللحسٌنً: أحمد، وألحمد بن حجاب: عبلء. أما عبد 

وعصام الدٌن وعماد  وصبلحمد بن سٌد أحمد بن سبلمة فله: عطٌة محمود أحمد بن سٌد أح
، ولدمحم: محمود. ولصبلح بن الدٌنالدٌن، ولعطٌة محمود هذا: دمحم وعبد المادر وصبلح وعصام 

، ولعماد الدٌن بن عبد المادر: أحمد إبراهٌمعبد المادر: محمود، ولعصام الدٌن بن عبد المادر: 
أحمد بن سبلمة فله: مجاهد وفاٌد وحجاب وسٌد  سٌدفاٌد بن سٌد أحمد بن  وعطٌة وأٌمن. وأما

ومحمود بنو حجازي بن الراعً بن مجاهد  وعمادأحمد، فؤما مجاهد فمن ولده: طارق 
. أما سٌد أحمد بن فاٌد فله: سٌد أحمد والشحات إبراهٌمالمذكور. أما فاٌد بن فاٌد فله: 

ن فاٌد: سٌد أحمد وإبراهٌم والشحات، ولمحمود بن سٌد ب أحمدومحمود، ولسٌد أحمد بن سٌد 
ودمحم، وللشحات بن سٌد أحمد بن فاٌد: محمود ومجدي وهشام  وخالدأحمد بن فاٌد: السٌد 
، ولمجدي: محمود، ولهشام: دمحم. أما موسى بن عز الدٌن بن دمحم ٌسريوٌسري، ولمحمود: 

ؤما زٌد بن موسى فله: زٌد أبو ناب وشهاب الدٌن لم ٌعمب وعمٌرة، ف زٌدبن جبٌر فله: 
أبو ناب: حسن ومصطفى وموسى وعلً، ولشهاب الدٌن: دمحم وأحمد  ولزٌدوشهاب الدٌن، 
بن شهاب الدٌن: حسن وشهاب الدٌن ودمحم. أما عمٌرة بن موسى بن عز  وألحمدوحسام الدٌن، 

ه: دمحم وعمٌرة وزٌد لم ٌعمب ودمحم وعٌاش، فؤما عمٌرة بن عمٌرة فل عمٌرةالدٌن فله: 
فله: عٌاش وأحمد، وأما عٌاش بن عمٌرة بن  موسى، وأما دمحم بن عمٌرة بن وعمروٌوسؾ 
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: عمٌرة ودمحم وعبد الرحمن. أما حسن بن علً لرٌش فله: هاشم، ولهاشم: عٌسى فلهموسى 
، فؤما عٌسى فله: إسماعٌل وعٌسى وناصر الدٌن وٌوسؾ، فؤما إسماعٌل فله: ٌوسؾ وٌوسؾ
، ودمحم، وأما عٌسى فله: عٌسى وأحمد، وأما ناصر الدٌن فله: شتٌة وجمال الدٌن ٌلوإسماع

 الدٌنوخلٌفة بنو جمال  أو شرؾ فؤما جمال الدٌن بن ناصر الدٌن فمن ولده: ضٌؾ هللا وشرالً
بن حسن بن جمال الدٌن المذكور، فؤما  أو زٌد بن دمحم الخشوعً بن حسن بن دمحم بن زاٌد

 ولٌلال الدٌن بن دمحم الخشوعً فله: دمحم ونور الدٌن، ولدمحم هذا: حبشً هللا بن جم ضٌؾ
الدٌن،  وجمالحٌاسنً، ولحبشً أو حٌاسنً: أحمد أبو الفتح، وألحمد أبو الفتح: نور الدٌن 

وٌوسؾ وسالم.  وهبللولجمال الدٌن هذا: هبلل، ولهبلل: ٌوسؾ ودمحم، ولدمحم هذا: جمال الدٌن 
الدٌن هذا: ٌوسؾ وفاٌد،  ولجمالالدٌن بن دمحم الخشوعً فله: جمال الدٌن، أما خلٌفة بن جمال 

فاٌد فله: سالم ودمحم وٌوسؾ،  أماولٌوسؾ: شمس الدٌن وخلٌفة، ولخلٌفة: خلٌفة وأحمد، 
بن هاشم بن حسن بن علً لرٌش فله:  عٌسىولدمحم: عز الدٌن. أما دمحم بن ناصر الدٌن بن 

وأحمد، وألحمد: جبلل وعبد الرحمن  ٌوسؾعبد الرحمن هذا: شتٌة وعبد الرحمن وٌوسؾ، ول
أحمد بن عبد الرحمن فمن ولده: عبد الرحمن  بنوأحمد، ولجبلل: جبلل ودمحم وعلً، أما أحمد 

بن أحمد المذكور، فؤما عبد الرحمن بن  حسنإبنً شتٌة بن شتٌة بن حسن بن لم ٌعمب وشتٌة 
، ولدمحم: حجازي وأحمد وشتٌة، ولشتٌة دمحم: هذا شتٌة بن شتٌة فله: شتٌة وعامر، ولشتٌة

 ٌوسؾبن علً لرٌش فمن ولده: أحمد و حسنهذا: دمحم. أما ٌوسؾ بن عٌسى بن هاشم بن 
ولٌوسؾ بن  ٌوسؾ بن ٌوسؾ المذكور، بنإبنً ٌوسؾ بن إسماعٌل بن ٌوسؾ بن إسماعٌل 

 إسماعٌلولدمحم بن  وٌوسؾ، دمحم: فله فؤما إسماعٌل بن ٌوسؾ بن ٌوسؾ ٌوسؾ: إسماعٌل،
هذا: ٌوسؾ وإسماعٌل  إسماعٌلهذا: إسماعٌل، وإلسماعٌل: دمحم وٌوسؾ، ومن ولد ٌوسؾ بن 

، وإلسماعٌل بن مطاوع: المذكوروإبراهٌم بنو مطاوع بن إسماعٌل بن ٌوسؾ بن ٌوسؾ 
، فؤما بدوي بن ٌوسؾ فله: وفودهٌوسؾ، ولٌوسؾ هذا: بدوي وإسماعٌل وٌوسؾ وعبد هللا 

وأحمد، فؤما أحمد هذا فله:  علًع ودمحم وعبد الؽنً. أما إسماعٌل بن ٌوسؾ فله: مطاو
فله: حسن وشرؾ وأحمد، أما إسماعٌل  أحمدالبدراوي ودمحم والمكاوي وإسماعٌل، فؤما دمحم بن 

فله: علً ودمحم وٌوسؾ وإبراهٌم، ولعلً بن  أحمدبن أحمد فله: أحمد ودمحم، أما المكاوي بن 
وعبد العزٌز ودمحم، ولٌوسؾ بن المكاوي: عبد  حسنطفى، ولدمحم بن المكاوي: المكاوي: مص

بن إسماعٌل بن مطاوع فله: دمحم، ولدمحم هذا:  ٌوسؾالؽفار والمكاوي وعلً. أما ٌوسؾ بن 
ودمحم، وألحمد بن دمحم: أبو زٌد ومطاوع ومصطفى.  إبراهٌمٌوسؾ وأحمد، ولٌوسؾ بن دمحم: 

فوده بن فوده هذا: من ولد بن مطاوع فله: فوده بن فوده، و ماعٌلإسأما فوده بن ٌوسؾ بن 
بن فوده فمن ولده: أحمد وعلً وزكً وحسٌن وحسن بنو دمحم  فودهأحمد ورزق، فؤما أحمد بن 

 أبو الفتوح بن دمحم بن أحمد بن علً بن إسماعٌل بن ٌوسؾ بن أحمد أحمدباشا أبو الفتوح بن 
دٌة مركز شربٌن بمصر. أما رزق بن فوده بن فوده، فله: بالجوا لطنواالمذكور،  بن فوده
مع أوالده: أحمد وعبد  المكرمة هذا: إبراهٌم الذي هاجر من مصر إلى مكة وألحمدأحمد، 
فوده بن فوده، فؤما عبد الحلٌم فمات عن  أمٌن بنو إبراهٌم بن أحمد بن رزق بن  ودمحمالحلٌم 

ة بالحرم المكً، وتولى المضاء فً العهد السعودي ثم فكان إمام المالكٌ ، وأما دمحم أمٌنبنات
فؤعمب  هـ ودفن بها، 5631كان مدٌراً عاماً لمدٌرٌة المعارؾ السعودٌة، وتوفً بالماهرة عام 

وكان إبراهٌم هذا شاعراً وأدٌباً وكان مدٌراً عاماً لئلذاعة السعودٌة، ثم  من إبنه: إبراهٌم وحده،
ً لنادي مكة األ ً منتخبا معد هذا  وعلً شاعر وأدٌب وإلبراهٌم بن دمحم أمٌن: حمزة دبً،ربٌسا

، أما حمزة بن إبراهٌم فله: أحمد وأشرؾ، وألحمد هذا: حمزة شاعر مجٌد وأمٌن وأٌمن الكتاب
، وسلطان وطارق وطبلل وسلمان سام. أما علً بن إبراهٌم فله: حودمحم وعمروٌوسؾ 
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فله: إبراهٌم وعبد الحمٌد ورامً،  إبراهٌمبن . أما أمٌن ولسلطان بن علً: ٌزن بن سلطان
وكان من  بن أحمد بن رزق بن فوده إبراهٌم. أما أحمد بن ، ولرامً: أحمدوإلبراهٌم هذا: راكان

مات ولم  لم ٌعمب وخالدو مات د وسامً وحسنحامد ومحموفله: دمحم و رجال التعلٌم بمكة
 أماد: باسم وحسان، ولمنتصر: دمحم ومالن. دمحم بن أحمد فله: عماد ومنتصر، ولعما فؤما، ٌعمب

وللبدر:  حامد بن أحمد فله: عادل وعمرو وعدنان، ولعادل: البدر وعبد الرحمن وعبد الملن،
 ، ولعدنان: عهد وحامد،وٌوسؾ : حامد وإبراهٌمولعمرو ولعبد الملن: عبد العزٌز، عبد هللا،

لم ٌعمب، و درج ونواؾ وفٌصل وكمالد أما محمود بن أحمد فله: إبراهٌم وأحم ولعهد: عدنان،
سامً بن أحمد فله: شرٌؾ  أماوألحمد بن محمود: محمود، ولنواؾ بن محمود: عبد المجٌد. 

  .وحده وكمال وصبلح، ولكمال: عبد هللا
 

م، ظموسى الكا اإلمام علً الرضا بن اإلمام دمحم الجواد بن اإلمام موسى المبرلع بن وأما       
بها، ٌمال لولده الرضوٌون وهم بمم إال من شذ منهم إلى ؼٌرها، وكان له من  ولبره بممفمات 
 حربوزعم الشرٌؾ أبو  : علً وأحمد ودمحم، وأعمب من: أحمد بن موسى المبرلع وحده،الولد

ودمحم بن  الخشاب،الدٌنوري النسابة أن دمحم بن موسى المبرلع أٌضاً معمب ورفع إلٌه نسب بنً 
هذا ماورد بكتاب  ع النسابٌن فنسب بنً الخشاب باطل ال ٌصح البتة.موسى دارج عند جمٌ

أحمد بن موسى المبرلع من: دمحم  فؤعمب عمدة الطالب. ولٌل لعلً بن موسى المبرلع عمب،
ؤلحمد النمٌب هذا: موسى أبو الحسن فأحمد نمٌب لم.  هللاوحده والبمٌة فً ولده إلبنه: أبً عبد 

فمن ولد الماسم هذا: زهٌر بن دمحم بن الحسٌن بن زهٌر بن  ،والحسن والماسم وعلً وٌحٌى
أبو عبد هللا  أحمدوأما علً بن أحمد النمٌب فله إبن واحد معمب هو:  حسن بن الماسم المذكور،

 أحمدأما موسى بن ، وبخراسان أمه بنت موسى بن أحمد النمٌب بن دمحم وله عمب بطوس
وأحمد أبو عبد هللا  بممدمحم أبو جعفر وعبد هللا أبو الفتح  النمٌب فله من األبناء المعمبٌن ثبلثة:

أبو عبد هللا بن موسى بن  أحمد أما فله: ٌحٌى، بن موسى بن أحمد النمٌب دمحم أمابخراسان، 
: دمحم وموسى وحسٌن دمحم بن أحمد من ولدو فله: دمحم وموسى، ولموسى: أحمد، أحمد النمٌب
بن محمود بن دمحم بن أحمد  المهاجر من العراق إلى المدس وإسماعٌل بنو دمحم وسعٌدومصطفى 

بن دمحم بن عٌسى بن دمحم المذكور، فؤما موسى فله: بهً الدٌن ونور الدٌن وتمً الدٌن وجبلل 
، أما دمحم بن فله: محمود، وأما إسماعٌل فله: حسام الدٌن وعبد هللا وعمر مصطفىالدٌن، وأما 

وعرؾ بالشٌخ المطري وكان له: دمحم ومحمود وعبد هللا وعبد دمحم فمد ألام باللد وتوفً بها 
المطلب وعبد الرحمن وعلً والماسم وسلٌمان والحسن، ولعبد المطلب: العباسً، أما حسٌن 
بن دمحم فله: مصطفى وصالح، ولصالح هذا: حسٌن ودمحم وزكرٌا، ولحسٌن: سلٌمان وموسى 

مصطفى بن حسٌن بن دمحم بن محمود فله: علً وأحمد، ولموسى: عبد الحمٌد وعبد الفتاح. أما 
وسلٌمان، ولعلً هذا: صبلح دمحم، ولصبلح دمحم: ناصر الدٌن وعلً، أما سلٌمان بن مصطفى 
فله: صبلح الدٌن، أما صبلح الدٌن بن سلٌمان فله: عبد العزٌز ومحمود وعبد الحك وعلً 

وسى وحسان وأحمد كمال وأحمد والحسن وموسى وكمال الدٌن، وألحمد بن صبلح الدٌن: م
الدٌن وعلً وعمر ورشٌد عبلء الدٌن وصبلح الدٌن ومحمود الدٌن، فؤما حسان فله: حسن 
وإبراهٌم وحسٌن. وأما علً فله: حسٌن وسلٌمان وداإود وسالم، أما رشٌد عبلء الدٌن فله: 

د الدٌن، أحمد وحسن ودمحم، أما صبلح الدٌن فله: مصطفى وأحمد ودمحم مصلح وصالح ودمحم زٌا
أما محمود الدٌن فله: دمحم رشٌد وموسى كمال الدٌن. أما سعٌد بن دمحم بن محمود بن دمحم بن 
أحمد فله: ٌوسؾ وشاكر وأحمد، ولٌوسؾ: حسن وعلً وأحمد ومحمود، وألحمد بن سعٌد: 
عبد العزٌز، ولعبد العزٌز: صالح وموسى وحسن وإسحك ومحمود وإسماعٌل وسلٌمان، 
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العزٌز: حسام الدٌن وٌعموب، ولٌعموب: دمحم ومسعود، ولمسعود: كمال الدٌن  وإلسحك بن عبد
وعادل، ولعادل: كامل ودمحم ونصار وعبد المطلب ومحمود، ولنصار: عبد الرحمن ودمحم وأحمد 
وإسماعٌل، ومن ولد محمود بن عادل بن مسعود: علً وناصر الدٌن إبنً إسحك بن دمحم بن 

ن موسى المبرلع فمٌل من ولده: دمحم بٌازٌد وأحمد بٌازٌد إبنً أما علً ب محمود المذكور.
عثمان بن علً بن أحمد بن ٌحٌى بن عمر بن أحمد بن دمحم بن حمد بن عبد المادر بن أبو بكر 
بن دمحم بن موسى بن ٌونس المدنً بن أٌوب بن موسى بن حسن بن ٌوسؾ بن حمد بن عمر 

ً بن أبو الماسم بن سالم بن علً بن عبد هللا بن بن دمحم بن ضرار بن ناسً بن جوهر بن عل
عامر بن موسى بن ٌحٌى بن علً المذكور، فؤما دمحم بٌازٌد فله: دمحم ودمحم نادر ودمحم علً، فلدمحم 
بن دمحم بٌازٌد: عامر ودمحم عماد ودمحم نعٌم ودمحم بشٌر، ولدمحم نادر بن دمحم بٌازٌد: زٌاد وفاٌز 

رق، ولدمحم علً بن دمحم بٌازٌد: دمحم عدنان ودمحم ٌاسٌن وعبد هللا ودمحم وهٌثم، ولزٌاد: طبلل وطا
ٌاسر، فلدمحم عدنان: دمحم علً وعمر وبسام، ولدمحم ٌاسٌن: أبً ولإي، ولعبد هللا: نجم وعبادي، 
ولدمحم ٌاسر: عمار ودمحم خلدون ودمحم. أما أحمد بٌازٌد فله: جمٌل وكامل وعبد الوهاب وسعٌد 

م، ولسلٌم هذا: عدنان وتٌسٌر وبسام وأحمد وفاٌز وسمٌر ودمحم زهٌر، فلعدنان: وحسنً وسلٌ
دمحم نعٌم ودمحم نزار، فلدمحم نعٌم: علً وعمر، ولدمحم نزار: عدنان ومحمود، ولتٌسٌر بن سلٌم: 
إٌاد ورؼٌد، وألحمد بن سلٌم: أحمد، ولفاٌز بن سلٌم: عامر وبشار وسالم، ولسمٌر بن سلٌم: 

عماد وعبد الرحمن ومإٌد، ولدمحم زهٌر بن سلٌم: مازن ودمحم فٌصل ونبٌل ورٌاض  مهند ودمحم
ومروان وٌاسر ونضال ودمحم، فلدمحم فٌصل: أسامة ودمحم سامر وحسام، ولنبٌل: دمحم زهٌر، 
ولرٌاض: مصطفى ودمحم ودمحم زاهر، ولنضال: دمحم، ولدمحم بن دمحم زهٌر بن سلٌم: عبد هللا 

  وعبد الرحمن ودمحم ببلل ودمحم أنس وإبراهٌم. وأحمد ودمحم حسان
 

  األصؽر المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم: إبراهٌم ذرٌة
موسى الكاظم من رجلٌن: موسى أبً سبحة  اإلمام المرتضى بن األصؽرإبراهٌم  وأعمب       

إال  : ال ٌصح إلبراهٌم المرتضى بن موسى الكاظم عمبالبخاريوجعفر، لال الشٌخ أبو نصر 
بن إبراهٌم، وكل من إنتسب إلٌه من ؼٌرهما فهو مدع كذاب  وجعفرمن: موسى بن إبراهٌم 
العمري: أحمد بن إبراهٌم المرتضى ولع إلى مرند وله بها بمٌة.  الحسنمبطل. ولال الشٌخ أبو 

بن طباطبا: أعمب إبراهٌم المرتضى من ثبلثة: موسى وجعفر وإسماعٌل ثم  هللاولال أبو عبد 
إسماعٌل بن إبراهٌم بن موسى الكاظم فً رجل واحد وهو: دمحم ومنه فً  من: العمب لال

هذا من األبناء المعمبٌن ثبلثة: أحمد بالدٌنور وإسماعٌل بمٌته بواسط والري  لدمحمجماعة، ولٌل 
فً  تسامحببؽداد. لال شٌخ الشرؾ: ذكر البخاري أنهم إنمرضوا. لال إبن طباطبا: وهذا  وعلً

منهم  وأوالدإطبلق للمول بما ٌوجب اإلثم، ولدمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم أعماب المول و
دمحم بن  بنبالدٌنور وؼٌرها، رأٌت منهم أبا الماسم حمزة بن علً بن الحسٌن بن أحمد 

عم،  وبنوإسماعٌل بن إبراهٌم بن موسى الكاظم، وكان نعم الرجل ومات بمرمسٌن وله إخوة 
منهم: أحمد  إخوةوألبً الماسم حمزة بن علً الذي ذكره إبن طباطبا عدة هذا كبلم إبن طباطبا. 

إسماعٌل بن إبراهٌم األصؽر فمن ولده: دمحم  بنبنو علً. فؤما علً بن دمحم  وجعفر وحسٌن
بن دمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم األصؽر فله:  إسماعٌلوعلً إبنً الحسن بن علً المذكور، أما 

ولعلً بن دمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم األصؽر: الحسن، وللحسن  .الحسن، وللحسن هذا: دمحم
وأحمد، ولد إنمرض  ولد إبراهٌم األصؽر: علً وعلً ودمحم والفضل منولٌل  هذا: دمحم وعلً.

لم ٌعمب إال من موسى  إبراهٌم. ونص الشٌخ تاج الدٌن على أن أحمد هذا وله: إسحك بن أحمد
 وجعفر.
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فً ولده،  والعددسبحة بن إبراهٌم المرتضى فله أعماب وإنتشار، والبٌت  ًموسى أب أما        

فعبٌد هللا وعٌسى وعلً  المملونة رجال أربعة منهم مملون وأربعة مكثرون، أما عدفؤعمب من 
وكان  وعبد هللا، أي مات ولم ٌعمب درجوجعفر، فؤما داإود فمنمرض، ولٌل لم ٌعمب، والعباس 

وأحمد  فدمحم. وأما المكثرون منهم: إسحك ولد درج د لم ٌعمبواسبحة عدة أوال ًلموسى أب
 األكبر وإبراهٌم العسكري والحسٌن المطعً.

: لهما طباطباعبٌد هللا بن موسى أبً سبحة فؤعمب من: الحسٌن والمحسن، لال إبن  أما        
 أوالد بالبصرة واألبلة.  

دمحم:  جعفروألبً  ،ً جعفر دمحم بن عٌسىعٌسى بن موسى أبً سبحة فؤعمب من: أب وأما       
، وإسماعٌل، ومن ولد إسماعٌل هذا: إبراهٌم وعودة إبنً نور الحسن وعلً لهما أوالد بفارس

الدٌن بن عبد المتعال بن حمزة بن تمً الدٌن بن أحمد العالم بن بهاء الدٌن بن فتٌح بن حمزة 
بن الدهشان بن مروان بن عامر بن بن إسماعٌل بن عامر بن صالح بن جمال الدٌن بن حسن 

عبد هللا بن دمحم زكً بن مروان بن عبد الرزاق بن مروان بن شرؾ الدٌن بن ناصر الدٌن بن 
عامر بن ٌحٌى بن مرعً بن إبراهٌم بن حازم بن ٌونس بن أحمد بن مروان بن عبد الرزاق بن 

بنو عٌسوي بن ناٌل بن  من ولد عودة بن نور الدٌن: سالم وأحمد وناٌلوإسماعٌل المذكور، 
عودة المذكور، ومن ولد إبراهٌم بن نور الدٌن: دمحم وإسماعٌل إبنً عبد الرزاق بن حمزة بن 
إبراهٌم المذكور، وإلسماعٌل بن عبد الرزاق: عبد الحلٌم وعبد الرزاق وعبد المنعم وعبد هللا، 

ولعبد الرزاق: هشام، ولهشام: ولعبد المنعم: أحمد ودمحم وعبد العزٌز، ولعبد الحلٌم: إسماعٌل، 
 .دمحم

: من العبٌدلًعلً بن موسى أبً سبحة فولده بالدٌنور وشٌراز، لال شٌخ الشرؾ  وأما        
إبن طباطبا:  ولالولده أحمد الكاتب بن علً بن دمحم بن الحسن بن علً بن موسى أبً سبحة، 

أبو دمحم الحسن فولده:  أماسٌن. أما علً بن أبً سبحة فولده أبو دمحم الحسن وأبو الفضل الح
واحد منهم أعماب، فمن ولد  ولكلأبو علً الصبٌح دمحم بشٌراز وأبو العباس أحمد وموسى، 

بن موسى المذكور. وأما أبو الفضل  داإودموسى بن أبو دمحم الحسن: هبة هللا بن الحسن بن 
الحسٌن فله: موسى وعلً، الفضل  أبوالحسٌن فولده: طاهر وله أوالد بالدٌنور، أما طاهر بن 

بن موسى: أمٌركا ومهدي ودمحم،  وللحسٌنفؤما موسى بن طاهر فله: الحسٌن وحسان وطاهر، 
وعلً ودمحم، أما علً بن طاهر بن أبو  زٌدولحسان بن موسى: عبد هللا، ولطاهر بن موسى: 

الحسٌن  المحسن فله: دمحم، ولدمحم هذا: فؤماالفضل الحسٌن فله: مهدي والمحسن وطاهر، 
: طاهر. ولٌل من ولد علً بن موسى أبً هذاوشرؾ شاه، ولطاهر بن علً: علً، ولعلً 

: علً ودمحم، ولعلً هذا: الحسن، ولدمحم بن فلهسبحة: أحمد ودمحم وموسى، فؤما أحمد بن علً 
، وللحسٌن: عزٌز، ولموسى: أحمد. أما دمحم بن علً وموسىأحمد: أحمد، وألحمد هذا: الحسٌن 

، فؤما طاهر فله: عبد هللا والمحسن والحسٌن، والحسنسى أبً سبحة فله: علً وطاهر بن مو
: دمحم والحسن وطاهر، أما علً بن دمحم بن علً بن موسى وللحسٌنولعبد هللا هذا: الحسٌن، 

هذا: علً وروزبهان، ولعلً هذا: دمحم، ولدمحم: أبو طالب وعلً،  وألحمدأبً سبحة فله: أحمد، 
فله: الناصر، وللناصر: علً، أما أبو طالب بن دمحم فمن ولده: أحمد بن علً  دمحم فؤما علً بن

 علًبن نعمة هللا بن روح هللا بن حٌدر بن علً بن لطب الدٌن بن دمحم بن الحسٌن بن  جبللبن 
: طاهر، فلهبن أحمد بن زٌد بن مسعود بن حسٌن بن أبو طالب المذكور. أما روزبهان بن أحمد 

بن مرتضى بن  أنبهً وأبو شجاع، فؤما أبو شجاع فمن ولده: فضل هللا وعلً إبنً ولطاهر: عل
بن علً المذكور،  الحسٌنأبو شجاع المذكور، ومن ولد علً بن أنبه: لطب شاه بن أحمد بن 
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طاهر بن روزبهان فمن  بنوأما فضل هللا بن أنبه فله: حسٌن، ولحسٌن: منصور. أما علً 
بن ٌحٌى بن إسماعٌل  حٌدراه وعلً وإبراهٌم بنو الحسٌن بن ولده: حٌدر وإسحك وعرب ش

: أصٌل الدٌن، وألصٌل ولجعفربن علً المذكور، فؤما حٌدر بن الحسٌن بن حٌدر فله: جعفر، 
، ولحسٌن هذا: أحمد، وألحمد: ودمحمالدٌن: جعفر. أما إسحك بن الحسٌن بن حٌدر فله: حسٌن 

فله: عرب  دوإبراهٌم، فؤما أحم ودمحمفله: أحمد سندي. أما عرب شاه بن الحسٌن بن حٌدر 
هللا ودمحم، فؤما ؼٌاث الدٌن فله: علً،  ونعمةشاه، وأما إبراهٌم فله: ؼٌاث الدٌن وعلً وأحمد 

، وأما دمحم فله: حبٌب هللا، أما علً بن إبراهٌم فله: كمال هللاوأما نعمة هللا فله: إبراهٌم ولطؾ 
ن بن حٌدر فله: دمحم وإسحك. أما علً بن الحسٌن بن حٌدر فله: بن الحسٌ إبراهٌمالدٌن. وأما 

: بن علً : أسعد، ولمظفرسبلم هللاوٌعموب، وألسعد هذا: سبلم هللا وحٌدر، ول ومظفرأسعد 
فله: نظام ومحمود، ولمحمود: ٌعموب  بن علً الدٌن: أحمد، أما ٌعموب ولمعٌنمعٌن الدٌن، 

سبحة فله: داإود وإبراهٌم، وإلبراهٌم هذا:  ًموسى أب موسى بن علً بن أماوعلً وفتح هللا. 
: أحمد. أما داإود فله: الحسن ومختار وحمزة وموسى، فؤما الحسن بن داإود ولموسىموسى، 

 : هبة هللا بن علً بن هبة هللا بن الحسن المذكور.     ولدهفمن 
 وبالترمذحسن دمحم جعفر بن موسى أبً سبحة فولده بالري وهم: موسى وأبو ال وأما       

 جعفر ولد.  بنلعٌسى وأبً عبد هللا دمحم عمب، ولموسى و ،عٌسى وأبو عبد هللا دمحم
: موسى األصؽر وحده، وٌعرؾ باألبرش، مندمحم بن موسى أبً سبحة فؤعمب  وأما       

وأبً أحمد الحسٌن وأبً عبد هللا أحمد  المحسنوأعمب موسى األبرش من أربعة: أبً طالب 
طالب المحسن فمال إبن طباطبا: له عمب منهم أحمد  أبور أبو الحسن النمٌب بواسط. أما وجعف

بن موسى األبرش فهو النمٌب الطاهر ذو المنالب كان  الحسٌنولد بالبصرة. وأما أبو أحمد 
لال الشٌخ أبو الحسن العمري: كان بصرٌاً وهو أجل من وضع  ببؽداد،نمٌب نمباء الطالبٌٌن 

وكان لوي المنة شدٌد العصبة ٌتبلعب بالدول وٌتجرأ على األمور وفٌه  طٌلسان،العلى رأسه 
، وحج باهللألهله، واله بهاء الدولة لضاء المضاء مضافاً إلى النمابة فلم ٌمكنه المادر  مواساة

وأضر فً آخر  وأسنبالناس مرات أمٌراً على الموسم وعزل عن النمابة مراراً ثم أعٌد إلٌها 
معز الدولة،  بنألبً أحمد مع الملن عضد الدولة سٌر ألنه كان فً حٌز بختٌار  عمره. وكان

علً بن أحمد  الحسنعلى الطالبٌٌن أبا  ىفمبض عضد الدولة علٌه وحبسه فً للعة بفارس وول
أبو الحسن العمري  خرجالعلوي العمري فبمً على النمابة أربع سنٌن، فلما مات عضد الدولة 

سنة أربع مابة ببؽداد ولد  وتوفًها، وأعٌد الشرٌؾ أبو أحمد إلى النمابة إلى الموصل فولده ب
بكرببلء فدفن هنان لرٌباً من لبر  الحسٌنأناؾ على التسعٌن ودفن فً داره ثم نمل إلى مشهد 

الحسٌن بن موسى األبرش إبنٌن: علٌاً  أحمدفولد الشرٌؾ أبو  .الحسٌن ولبره معروؾ ظاهر
المجدٌن الملمب بالمرتضى علم الهدى، ٌكنى أبا  ذوالشرٌؾ الطاهر األجل ودمحماً. أما علً فهو 

المنالب وأخٌه  يالحاج ودٌوان المظالم على لاعدة أبٌه ذ وإمارةالماسم، تولى نمابة النمباء 
، وكانت مرتبته فً العلم عالٌة فمهاً وكبلماً وحدٌثاً ًبعد أخٌه الرض لذلن، وكان تولٌته ًالرض
ً ولؽة   اخٌهوؼٌر ذلن، وكان متمدماً فً فمه اإلمامٌة وكبلمهم ناصراً أللوالهم، وأمه وأم  وأدبا
الكبٌر  الناصرفاطمة بنت أبً دمحم الحسن الناصر الصؽٌر بن أبً الحسٌن أحمد بن دمحم  ًالرض

علً بن  العابدٌناألطروش بن علً بن الحسن بن علً األصؽر بن عمر األشرؾ بن زٌن 
ثبلثٌن سنة  المظالمأبً طالب. وتولى النمابة وإمارة الحاج ودٌوان الحسٌن بن علً بن 

ربٌع األول سنة  عشروأشهراً، وكانت والدته سنة ثبلث وخمسٌن وثبلثمابة، وتوفً خامس 
إلى كرببلء فدفن عند أبٌه  نملست وثبلثٌن وأربعمابة عن أربع وثمانٌن سنة، ودفن فً داره ثم 

والكبلم واألدب، ومن أشهرها  الفمه. وله مصنفات كثٌرة فً وأخٌه، ولبورهم ظاهرة مشهورة
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ولوة ذهن ولدرة تصرؾ وكثرة نمل  عظٌمكتاب درر المبلبد وؼرر الفوابد، وهو ٌدل على فضل 
دمحم ودمحم أبو جعفر والحسٌن أبو عبد  أبووؼزارة إطبلع، وكان للمرتضى ثبلثة بنٌن: الحسن 

جعفر دمحم بن علً المرتضى، النسابة الفاضل  أبًبنه: هللا مبناث. وأعمب علً المرتضى من إ
كما طعن فً آل أبً زٌد  ،لسانه حٌت شاء ووضعصاحب كتاب دٌوان النسب، أطلك للمه 

لم ٌذكره أحد سواه من النسابٌن. ولال الشٌخ  بهالعبٌدلٌٌن نمباء الموصل وهو شا تفرد 
علم الدٌن المرتضى علً بن عبد الحمٌد  : لال لً الشٌخالحسنًالنمٌب تاج الدٌن دمحم بن معٌة 

بالطعن فً نٌؾ وسبعٌن بٌتاً من بٌوت العلوٌٌن لم ٌوافمه على  تفردنه أبن فخار الموسوي 
تاج الدٌن: ال شن أنه تفرد بالطعن فً بٌوت العلوٌٌن. فؤما هذا الممدار  النمٌبذلن أحد. ثم لال 

سمع به ولم ٌتحممه بعد موصبلً بالحمرة  سماها دٌوان النسب من ًفً مشجرته الت ٌكتبفإنه 
هذا  أنذلن منه بطعن إنما هو تشكٌن لم ٌحممه بعد إال أنه تحمك فٌه شٌباً. وال ٌخفى  ولٌس

درج أي  أحمدإعتذار من النمٌب عنه وهللا تعالى أعلم. وكان للنسابة أبً جعفر دمحم إبن إسمه: 
 علمرض بإنمراضه الشرٌؾ المرتضى مات ولم ٌعمب، وإنمرض علً المرتضى النسابة وانم

 فهوالهدى بن أبً أحمد الحسٌن الموسوي. وأما دمحم بن أبً أحمد الحسٌن بن موسى األبرش، 
 الفضابلذو الحسبٌن ٌكنى أبا الحسن نمٌب النمباء وهو ذو  ًجل الملمب بالرضألالشرٌؾ ا

لؤلهل  ومراعاةً تمشؾ الشابعة والمكارم الذابعة، كانت له هٌبة وجبللة وفٌه ورع وعفة و
كان ٌتولى ذلن نٌابة  ،والمظالموالعشٌرة، ولً نمابة الطالبٌٌن مراراً، وكانت إلٌه إمارة الحاج 

بالناس مرات، وهو أول طالبً جعل  وحجالمنالب، ثم تولى ذلن بعد وفاته مستمبلً  يعن أبٌه ذ
ٌخ أبو الحسن العمري: أفاضل، لال الش أجبلءعلٌه السواد وكان أحد علماء عصره لرأ على 

 ً ً ٌكون بالمٌاس فً كبر تفسٌر أبً  إلٌهشاهدت مجلداً من تفسٌر المرآن منسوبا ً حسنا ملٌحا
وهو أشعر لرٌش وحسبن أن ٌكون أشعر لبٌلة فً  مشهوركبر. وشعره أجعفر الطبري أو 

ٌزٌد بن بن أبً وهب، وعمر بن أبً ربٌعة، وأبً ذهٌل و وهبٌرةأولها مثل الحارث بن هشام، 
بن صالح الحسنً، وعلً بن دمحم الحمانً وإبن طباطبا  دمحمآخرها مثل  ًمعاوٌة، وف

الزنج عند من ٌصح نسبه، وإنما كان أشعر لرٌش ألن  صاحباألصفهانً، وعلً بن دمحم 
جمع بٌن اإلكثار واإلجادة، لال أبو  ًلٌس بمجٌد، والرض والمكثرالمجٌد منهم لٌس بمكثر، 

على أخٌه المرتضى، والمرتضى أكبر لمحله فً نفوس العامة  ٌمدموكان  الحسن العمري:
أحد شٌباً أصبلً، وكان لد حفظ المرآن على الكبر فوهب له معلمه  منوالخاصة، ولم ٌكن ٌمبل 

ٌسكنها فاعتذر إلٌه ولال: أنا ال ألبل بر أبً فكٌؾ ألبل برن؟. فمال له:  داراً علمه المرآن  يالذ
 بنم من حك أبٌن وتوسل إلٌه فمبلها منه. وحكى أبو إسحك دمحم بن إبراهٌم علٌن أعظ حمًإن 

 واستؤذنهبلل الصؤبً الكاتب لال: كنت عند الوزٌر أبً دمحم المهدي ذات ٌوم فدخل الحاجب 
علٌه ٌحدثه  وألبلللشرٌؾ المرتضى فاذن له، فلما دخل لام إلٌه وأكرمه وأجلسه معه فً دسته 

إال ساعة حتى دخل  تكنمهماته، ثم لام فمام إلٌه وودعه وخرج، فلم حتى فرغ من حكاٌته و
فؤلماها، ولام كالمندهش  رلعةوكان الوزٌر لد إبتدأ بكتابة  ًالحاجب واستؤذن للشرٌؾ الرض

دسته ثم جلس بٌن ٌدٌه متواضعاً  فًحتى استمبله من دهلٌز الدار وأخذ بٌده وأعظمه وأجلسه 
إلى الباب ثم رجع، فلما خؾ المجلس  وشٌعهخرج معه  ًرج الرضوألبل علٌه بمجامعه، فلما خ

شا؟ لال: نعم، وكؤنً بن تسؤل عن زٌادتً فً  عنللت: أٌؤذن الوزٌر أعزه هللا تعالى أن أسؤله 
أسن وأعلم؟ فملت: نعم أٌد هللا الوزٌر. فمال إعلم  والمرتضىعلى أخٌه المرتضى  ًإعظام الرض

وللشرٌؾ المرتضى على ذلن النهر ضٌعة فتوجه علٌه من ذلن  ًالفبلننا أمرنا بحفر النهر أ
ذلن فكاتبنً بعدة رلاع ٌسؤل فً تخفٌؾ ذلن الممدار عنه، وأما أخوه  نحوستة عشر درهماً أو 

ٌوم أنه ولد له ؼبلم فؤرسلت إلٌه بطبك فٌه ألؾ دٌنار فرده ولال: لد علم  ذاتفبلؽنً  ًالرض
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ً  ًأنالوزٌر   الثانٌةإنما أرسلته للموابل. فرده  ً. فرددته إلٌه وللت: انال ألبل من أحد شٌبا
على مبلزمٌه  الشرٌؾولال: لد علم الوزٌر أنه ال تمبل نساءنا ؼرٌبة. فرددته إلٌه وللت: ٌفرله 

فلٌؤخذ كل أحد ما ٌرٌد  حضورمن طبلب العلم. فلما جاءه الطبك وحوله طبلب العلم لال: هاهم 
إلى الطبك فسؤله الشرٌؾ  الدٌنارمرض من جانبه لطعة وأمسكها ورد فمام رجل وأخذ دٌناراً ف

حاضراً فالترضت من فبلن البمال  الخازنحتجت إلى دهن السراج لٌلة ولم ٌكن اعن ذلن فمال: 
 ًوكان طلبة العلم المبلزمون للشرٌؾ الرض دهنه،دهناً فاخذت هذه المطعة ألدفعها إلٌه عوض 

 ً، وعٌن لهم جمٌع ما ٌحتاجون إلٌه، فلما سمع الرضالعلمدار  فً دار لد إتخذها لهم سماها
ً لٌؤخذ ما  للخزانةذلن أمر فً الحال بؤن ٌتخذ  مفاتٌح بعدد الطلبة وٌدفع إلى كل منهم مفتاحا

خازناً ٌعطٌه، ورد الطبك على هذه الصورة فكٌؾ ال أعظم من هذا حاله.  ٌنتظرٌحتاج إلٌه وال 
مرأة إراط فً عماب الجانً من أهله وله فً ذلن حكاٌات، منها أن ٌنسب إلى اإلف ًالرضوكان 
 ذوشكت إلٌه زوجها وأنه ٌمامر بما ٌتحصل له من حرفة ٌعانٌها وأن له أطفاالً وهو  علوٌة

عٌلة وحاجة، وشهد لها من حضر بالصدق فٌما ذكرت فاستحضره الشرٌؾ وأمر به فبطح 
ألمر ٌزٌد حتى جاوز ضربه مابة خشبة، فصاحت بضربه فضرب واإلمرأة تنظر أن ٌكؾ وا وأمر

 ظننت: وأٌتم أوالدي كٌؾ تكون صورتنا إذا مات هذا؟ فكلمها الشرٌؾ بكبلم فظ فمال: اإلمرأة
فٌها  ٌطمعهٌرشح إلى الخبلفة وكان أبو إسحك الصؤبً  ًأنن تشكٌنه إلى المعلم. وكان الرض

الكتب أن  بعضأرسله إلٌه، ووجد فً وٌزعم أن طالعه كان ٌدل على ذلن، وله فً ذلن شعر 
ؼزٌرة، وفضله  ومنالبهكان زٌدي المذهب وأنه كان ٌرى أنه أحك من لرٌش باإلمامة،  ًالرض

المحرم سنة ست  منحد السادس ألمذكور. ولد سنة تسع وخمسٌن وثبلثمابة وتوفً ٌوم ا
أبٌه ولبره ظاهر  عندودفن فً داره، ثم نمل إلى مشهد الحسٌن بكرببلء فدفن  بعمابة،وأر

لم ٌتمكن من الصبلة  أنهمعروؾ. ولما توفً جزع أخوه المرتضى جزعاً شدٌداً بلػ منه إلى 
: أبا أحمد عدنان ٌلمب دمحمأبو الحسن  ًعلٌه ورثاه هو وؼٌره من شعراء زمانه. فولد الرض

داد على نمابة الطالبٌٌن ببؽ تولىالطاهر ذا المنالب لمب جده أبً أحمد الحسٌن بن موسى، 
العفٌؾ المتمٌز فً سداده  الشرٌؾلاعدة جده وأبٌه وعمه، لال أبو الحسن العمري: هو 

ووجدته ٌحسن اإلستماع وٌتصور  أبٌه،وصونه، رأٌته ٌعرؾ علم العروض وأظنه ٌؤخذ دٌوان 
وإنمراض أخٌه عمب أبً أحمد  بإنمراضهوانمرض  ًهذا كبلمه. وإنمرض الرض ،ما ٌنبذ إلٌه

دمحم بن موسى بن إبراهٌم المرتضى  بنأما أبو عبد هللا أحمد بن موسى األبرش الموسوي. و
فؤما أبو  ذٌل لصٌر، وأبو دمحم الحسن. لهفؤعمب من ثبلثة: علً بالبصرة، وأبو الحسن موسى، 

الحسن موسى فمن ولده: حمزة وأحمد وفضل بنو دمحم بن حمزة بن حسن بن عبد المحمود بن 
ن دمحم بن موسى المذكور، وعبد هللا بن دمحم بن طاهر بن الحسٌن بن حسن دمحم بن عبلء الدٌن ب
أحمد: دمحم  الشرؾأما علً بن أحمد فله: حمزة وعز الشرؾ أحمد، ولعز و بن موسى المذكور،

علً بن أحمد فمن  بنومملد وأبو تراب، ولمملد: حسانً، ولحسانً: أبو الفرج. أما حمزة 
، فؤما ناصر فله: سعد المذكورر بنو حمزة بن أحمد بن حمزة ولده: علً وإسحك وفضابل وناص

بن علً وفضابل، فؤما فضابل  وحسنالدٌن وعلً، أما إسحك فله: بركات، وأما علً فله: دمحم 
ودمحم، فؤما  والناصرفله: علً ودمحم ورافع، فؤما علً بن فضابل فله: علً  بن حمزة بن أحمد

المذكور، وأما الناصر  علًن علً بن الحسن بن علً بن علً بن علً فمن ولده: أبو الماسم ب
، أما دمحم بن علً فله: دمحم المذكوربن علً فمن ولده: دمحم بن علً بن المرتضى بن الناصر 

فمن ولده: النضٌر بن ٌحٌى بن النظام بن  علًوعلً وحسن وحسٌن. أما دمحم بن فضابل بن 
فله: علً  علً، أما رافع بن فضابل بن ورالمذكلوٌسم بن حمزة بن علً بن علً بن دمحم 

: سعد هللا، ولسعد هللا هذا: دمحم. أما فضابل بن رافع فله: األكمل فلهوفضابل، فؤما علً بن رافع 
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، فؤما دمحم بن فضابل بن رافع فمن ولده: ٌحٌى وترجم وجعفر ودمحم وتمً الدٌن والنفٌسودمحم 
، الدٌنور، أما أحمد بن علً بن علً فله: نظام وأحمد بنو علً بن علً بن دمحم المذك ودمكر

الدٌن. أما  وحسامولنظام الدٌن: شهاب الدٌن ودمحم، أما دمكر بن علً بن علً فله: أبو الماسم 
دمحم بن علً بن  أماتمً الدٌن بن علً بن علً فله: عزٌز، ولعزٌز: أمٌركا وجرمان وعلً. 

، ولدمحم: زٌن الشرؾ، الشرؾه: دمحم ورأس علً فله: أمٌركا. أما جعفر بن علً بن علً فل
، وللحسن: ؼضنفر. أما الحسنولرأس الشرؾ بن جعفر: عبد الملن وموسى، ولموسى هذا: 

فله: النصٌر ومجاهد والحسٌن،  علًترجم بن علً بن علً فله: عبد هللا. أما ٌحٌى بن علً بن 
فله: عبد الكرٌم، أما الحسٌن فله: مجاهد  أماؤما النصٌر فله: حسن وحسام الدٌن ونظام الدٌن، ف

بن موسى األبرش من: الحسٌن بن الحسن،  أحمدعلً وجعفر. وأعمب أبو دمحم الحسن بن 
فمن ولد سعد هللا: النمٌب الطاهر شرؾ الدٌن  رأى،ومن: أبً البركات سعد هللا نمٌب سر من 

ً تولى كثٌراً من هللا المذكور، كان شهماً صار سعدأبو تمٌم معد بن الحسن بن معد بن  ما
الحسن نمٌب النمباء أٌضاً، وللحسن هذا: المرتضى بن  الدٌناألعمال، وإبنه: النمٌب لوام 

ؤعمب من رجلٌن وهما: أبو البركات ٌحٌى فأبو دمحم الحسن بن سعد هللا،  أماالحسن بن معد. 
كمل، عمبه الشرؾ وأبو المظفر هبة هللا. أما أبو البركات ٌحٌى فؤعمب من: األ نجمٌلمب 

، ومن ولده: دمحم بن علً بن الؽروي، وأبً دمحم الحسن، عمبه بالمشهد الكاظمً ببؽداد بالمشهد
هللا وهو جد بنً الموسوي ببؽداد وكانوا بٌتاً   هبة. وأما أبو المظفر أبً دمحم الحسن المذكور

ً جبلل الدٌن أبو الحسن علً بن دمحم بن هبة هللا المذكور، وكا أما، جلٌبلً  ً سخٌا  تولىن كرٌما
 ًأبو عبد هللا الحسٌن صف :إبنهونمابة مشهد موسى الكاظم وتولى نمابة األشراؾ بالحلة، 

أبوه ثم إعترؾ به. وولد التاج  أنكرهله: أبا جعفر دمحماً ٌلمب بالتاج والدٌن نمٌب مشهد موسى، 
اؼد بالحلة، أمهما عجمة بنت ٌبٌع الك كانأبو جعفر دمحم: جبلل الدٌن علٌاً ونظام الدٌن سلٌمان، 

 بنتإبنه اآلخر جبلل الدٌن أحمد وٌعرؾ باللبود، ست الشام  وتزوجداإود بن مبارن التركً، 
 تلمبالنعمة األربلٌة، فولدت له: مظفراً، وكان له: علً أمه جارٌة رومٌة كانت للفلن الطبسً 

ً من جبلل الدٌن اللبود فؤخذه منه وتو وهللا  بهفً وهو صؽٌر فلحك بالعدٌمٌة إدعت أن علٌا
 أعلم. 
من  فؤعمبأحمد األكبر بن موسى أبً سبحة بن إبراهٌم األصؽر بن موسى الكاظم  وأما      

وإسحك أبو  للٌلخمسة رجال: الحسٌن العرضً وإبراهٌم وعلً ودمحم أبو الحسن وعمبه 
بن حمزة بن علً  أحمد بنإبراهٌم. فمن ولد علً: رافع بن فضابل بن علً بن حمزة المصٌر 

دمحم بن معد بن علً بن رافع  الدٌنالمذكور، ٌمال لولده آل رافع، كان منهم: الفمٌه صفً 
: أبو الماسم علً الملمب لوٌسم ولدهالمذكور، إنمرض، ومنهم: فضابل بن رافع المذكور، ومن 

سٌن سمامة ببنً لوٌسم، منهم: ح ٌعرفونبن علً بن دمحم بن فضابل المذكور وله عمب بالؽري 
بن النضر بن ٌحٌى النظام بن علً لوٌسم. ومن ولد إبراهٌم بن أحمد األكبر بن موسى أبً 

بن دمحم بن إبراهٌم المذكور، كان أزرق العٌنٌن وٌمال لولده بنو األزرق كان  أحمدسبحة: أبو 
بن  لًعومن ولد الحسٌن العرضً بن أحمد األكبر بن موسى أبً سبحة:  .متمدماً ببؽداد شٌخاً 

أعمب،  ؼٌرهالحسٌن ٌعرؾ بإبن طلعة، لال أبو عمر بن المنتاب درج أي مات ولم ٌعمب ولال 
 وموسى، ودمحموحمزة والماسم إبنً الحسٌن أعمبا، ولٌل للماسم بن الحسٌن العرضً: أحمد 

فؤما أحمد بن الماسم فمن ولده: فتح خان بن مؽل خان بن عبد هللا بن زالخٌر بن زالفً بن 
بن عبد هللا بن سالم العلوي بن أبو بكر بن دمحم بن عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا بن دمحم عوض 

الرحمن بن أبو بكر بن دمحم بن علً بن دمحم بن أحمد بن دمحم بن أبو بكر بن عثمان بن أحمد 
بد المذكور، ولفتح خان بن مؽل خان: عبد الجبار البٌطار وعبد هللا وعبد الصمد، فلعبد هللا: ع
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المٌوم، ولعبد الصمد: إسماعٌل وعبد الرحمن، أما عبد الجبار البٌطار فله: عبد السبلم وعبد 
الؽفار وعبد الؽنً وعبد الستار، فلعبد الستار: عبد الرسول وعبد الجبار وخالد، ولعبد الؽنً: 

وعبد حامد ومحمود، ولعبد الؽفار: عبد المجٌد وعبد المادر وأحمد وعلً وعبد العزٌز وهاشم 
الرزاق، ولعبد الرزاق هذا: مصلح، ولمصلح: هشام، أما عبد السبلم بن عبد الجبار البٌطار 
فله: عبد الحمٌد وسالم وعبد الوهاب وعبد المادر وعبد المحسن، فلسالم: ماجد، ولماجد: 
إبراهٌم، ولعبد الحمٌد بن عبد السبلم: حسن وعبد الوهاب، فلحسن: صدلة، ولعبد الوهاب: 

: دمحم المكً، بن الحسٌن بن أحمد بن موسى بن إبراهٌم المرتضى فله دمحم بن الماسمأما و دمحم.
وعدنان، فؤما رفاعة أبو المكارم فله: علً وسعٌد  المكارمولدمحم المكً: ٌحٌى ورفاعة أبو 

: أحمد المرتضى، وألحمد المرتضى: عبد الرزاق وخالد رفاعةوعمران وبركات، ولعلً بن 
 ،وثابت وعبد هللا، فؤما علً الحازم فله: عبد هللا ودمحم عسلة وأحمدوعبد الرحمن وعلً الحازم 

ومن ولد ثابت هذا: عبد هللا بن دمحم بن عمر النمٌب بن رفاعة بن علً بن عبد الرحٌم بن برعً 
: ولدهفؤما دمحم عسلة فمن  بن عبد الرحٌم بن عثمان بن علً المكً بن ٌحٌى بن ثابت المذكور،

: أحمد عز فلهرحٌم وعلً إبنً عثمان بن حسٌن بن دمحم عسله المذكور، فؤما عبد الرحٌم عبد ال
صدر الدٌن ودمحم  وعلًالدٌن والحسن، فؤما أحمد عز الدٌن فله: عبد الرحٌم وعلً أبو الشبان 

فمن ولد علً أبو الشبان: مروان بن بسٌونً بن بسٌونً بن دمحم بن أحمد بن  وموسى وأحمد،
براهٌم بن عبد الرحمن بن حسن بن شمس الدٌن بن دمحم بن تاج الدٌن بن دمحم بن علً بن إ

شمس الدٌن بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن لطب الدٌن بن شمس الدٌن بن أحمد بن شمس 
الدٌن بن علً أبو الشبان المذكور. أما علً صدر الدٌن بن أحمد عز الدٌن بن عبد الرحٌم فمن 

وعبد هللا وحسٌن وخلٌل ودمحم وحسن بنو إبراهٌم بن مصطفى  ولده: محمود وعبد الؽنً
الرفاعً بن سلٌمان بن صادق بن عبد الؽنً بن مصطفى بن سلٌمان بن مصطفى بن أحمد بن 
إبراهٌم بن ٌوسؾ بن علً صدر الدٌن المذكور، فلمحمود بن إبراهٌم: دمحم وعبد الحً، ولعبد 

لواحد، ولعبد الؽنً بن إبراهٌم: علً، ولعلً: الحً: السٌد، وللسٌد: دمحم ومحمود وعبد ا
توفٌك، ولعبد هللا بن إبراهٌم: سعٌد، ومن ولد حسٌن بن إبراهٌم: دمحم بن أحمد بن دمحم بن دمحم 
بن حسٌن المذكور، ولخلٌل بن إبراهٌم: حسٌن، ولحسٌن: عبد الحً، ولدمحم بن إبراهٌم: أحمد، 

للطٌؾ ودمحم وعبد المادر، فلعبد اللطٌؾ: عبد وألحمد: جبرٌل، ولحسن بن إبراهٌم: عبد ا
بن حسٌن بن دمحم أما الحسن بن عبد الرحٌم بن عثمان  الكرٌم، ولعبد المادر: رشٌد وأحمد.

محمود وأنور ودمحم وإسماعٌل بنو أبو المجد الحرٌري بن دمحم عبد الجبار بن  فمن ولده:عسلة 
 دمحم حامد بن ٌوسؾ بن عبد الرحمن بن أحمد الحرٌري بن عبد الرحمن بن علً بن إبراهٌم بن

علً  بنبن عبد الجواد بن عمر بن عبد النصٌر بن عثمان بن دمحم بن هاشم بن دمحم بن علً 
، وألنور بن أبو المجد الحرٌري: خالد وطارق سن بن الحسن المذكورالحرٌري بن عبد المح

 بن. أما علً بن عثمان بن حسٌن بن دمحم وحامد، وإلسماعٌل بن أبو المجد الحرٌري: أكرم
 ونصٌرعلً الحازم فله: أحمد وإبراهٌم وإسماعٌل وعثمان، فؤما إسماعٌل فله: أحمد وعمر 

 بٌلً ودمحم وبٌه بنو سعد الدٌن بن دمحم بن فمن ولده: الدٌن وعلً وصالح، فؤما نصٌر الدٌن
فلبٌلً بن سعد الدٌن: مجدي  نصٌر الدٌن المذكور، بنحسٌن بن مصطفى بن علً بن علٌم 

ومحمود ومنٌر ودمحم، فلمجدي: عبد الرحمن، ولمحمود: مصطفى وٌس، ولدمحم: أحمد ودمحم 
وأما أحمد  وفٌك وبٌلً وممدوح وسعد الدٌن. أسامة، ولمنٌر: دمحم. أما دمحم بن سعد الدٌن فله:

 وإسماعٌلفمن ولده: صالح  بن حسٌن بن دمحم بن علً الحازم بن إسماعٌل بن علً بن عثمان
بن خلٌل  صالحإبنً صالح بن خلٌل بن إبراهٌم البلخً بن أحمد المذكور، فؤما إسماعٌل بن 

بن علً  دمحمعمر وإبراهٌم إبنً ، فؤما علً بن إسماعٌل فمن ولده: عبد الرحٌمفله: علً و
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أحمد بن عبد  إبنًالمذكور، فؤما عمر بن دمحم بن علً فمن ولده: عبد الكرٌم وعبد الجواد 
السمٌع بن حسن بن  عبدالكرٌم بن أحمد بن عمر بن أحمد بن ٌحٌى بن عمر بن تاج الدٌن بن 

: عمر وإسماعٌل ودمحم، هفلعٌسى بن عمر المذكور، فؤما عبد الكرٌم بن أحمد بن عبد الكرٌم 
المادر بن طه بن علً بن  عبدوأما عبد الجواد بن أحمد بن عبد الكرٌم فمن ولده: طه بن 

علً بن إسماعٌل فمن ولده: إسماعٌل  بنإسماعٌل بن عبد الجواد المذكور. أما إبراهٌم بن دمحم 
حسن بن  بن عمر بن علً بن صالحوأحمد إبنً عمر بن إسماعٌل بن عمر بن أحمد بن 

فمن ولده: علً ومحًٌ الدٌن  خلٌلبن إسماعٌل بن صالح بن  عبد الرحٌمإبراهٌم المذكور. أما 
بن محًٌ الدٌن بن عبد  علًبن حسٌن بن  بن شعبان إبنً صالح الكٌالً بن إبراهٌم بن حسن

الدٌن وحسن وحسٌن، ولحسن هذا:  محًٌالرحٌم المذكور، فؤما علً بن صالح الكٌالً فله: 
، ولعلً: عبد الوهاب، ولعبد الوهاب: وعلًمد ودمحم وعبد هللا، ولدمحم بن حسن: تاج الدٌن أح

، ولموسى هذا: الدٌن: عبد المادر وموسى ولناصرشرٌؾ وخلٌل وٌحٌى، ولخلٌل: ناصر الدٌن، 
. أما محًٌ الدٌن بن صالح الكٌالً فمن ولده: إبراهٌم دمحم وسلٌمان، ولسلٌمان: أحمد السواح

 إبراهٌمإبنً عمر بن أبو بكر بن إبراهٌم بن أحمد بن دمحم بن محًٌ الدٌن المذكور، فؤما  دوأحم
 إبراهٌمبن عمر بن أبو بكر فمن ولده: إبراهٌم بن سعد بن بكري بن خلؾ بن بكري بن 

بن حسن  محمودالمذكور، أما أحمد بن عمر بن أبو بكر فمن ولده: دمحم وٌاسٌن إبنً علً بن 
، فؤما دمحم بن علً بن محمود بن حسن بن محمود فله: حسن بن أحمد المذكور د بنوبن محم

مصطفى وحسن وعبد الوهاب وعبد الؽنً ومحمود وأحمد وعبد المادر، فلمصطفى بن دمحم: عبد 
السبلم، ولحسن بن دمحم: عبد الحمٌد وسلٌمان، ولعبد الحمٌد بن حسن: دمحم وإبراهٌم وعبد هللا 

خلٌل وعبد السبلم وعبد الؽفور، ولعبد هللا بن عبد الحمٌد: عبد اللطٌؾ وموسى، فئلبراهٌم: 
ونجٌب وعبد هللا وأمٌن، ولعبد اللطٌؾ: عبد هللا، ولموسى بن عبد الحمٌد: عبد الرحمن 
وعمران، ولعمران هذا: محمود وخمٌس وعبد الحمٌد. ولسلٌمان بن حسن بن دمحم بن علً: 

الفتاح بن سلٌمان: حافظ وسلٌم وعبد المعطً وخمٌس محمود وعبد الفتاح وحامد، ولعبد 
وأمٌن، ولحافظ بن عبد الفتاح: بسام وعبد الفتاح وسمٌر، ولعبد الفتاح هذا: حافظ، ولسلٌم بن 
عبد الفتاح: صبحً ودمحم أمٌن وجمال، ولصبحً: نسٌب وعدنان وسلٌم، ولسلٌم هذا: دمحم 

ابد. ولعبد المعطً بن عبد الفتاح بن سلٌمان: وأحمد ومحمود، ولدمحم أمٌن بن سلٌم: رجابً ور
جواد ومروان، ولجواد: أسامة. وألمٌن بن عبد الفتاح بن سلٌمان: نهاد وحسن وولٌد وهانً، 
فلنهاد: أمٌن وعمر وطارق، ولحسن: هٌثم وناصر، ولولٌد: خالد. أما عبد الوهاب بن دمحم بن 

رإوؾ. وأما عبد الؽنً بن دمحم بن علً علً بن محمود بن حسن بن محمود فله: دمحم وعبد ال
بن محمود بن حسن بن محمود فله: عبد الحمٌد وأمٌن ودمحم، فلدمحم هذا: مصطفى، ولمصطفى: 
دمحم. ولعبد الحمٌد بن عبد الؽنً: دمحم، وألمٌن بن عبد الؽنً: عثمان وعبد الحافظ ودمحم وعبد 

إبراهٌم وعبد الرحمن وحسن وحسٌن. الجلٌل وأسعد، فؤما عثمان فله: عبد الرازق وٌاسٌن و
وأما عبد الحافظ فله: أمٌن وجمٌل. وأما دمحم فله: خلٌل، وأما عبد الجلٌل فله: عبد الشافً وعبد 
الحمٌد وٌاسٌن وخضر، وأما أسعد فله: سعودي، ولسعودي: علً وإبراهٌم. أما محمود بن دمحم 

اري، فلرشدي: دمحم وسٌؾ الدٌن، بن علً بن محمود بن حسن بن محمود فله: رشدي وعبد الب
ولعبد الباري: نعمان وسلٌم ودمحم، ولسلٌم هذا: عبد الرحمن وعبد الباري. أما عبد المادر بن 
دمحم بن علً بن محمود بن حسن بن محمود فله: شاكر وأنٌس، وألنٌس: دمحم، ولدمحم هذا: منٌب 

أما شاكر بن عبد المادر فله: وراؼب، ولمنٌب: سعٌد وعبد الكرٌم، ولراؼب: حلمً ومحمود. 
عبد المادر وٌوسؾ وعبد المحسن وموسى، فلعبد المادر: منٌر ودمحم، ولٌوسؾ: شاكر 
ومصطفى، ولعبد المحسن: سلٌم ومصباح وعبد الرحمن، ولموسى: دمحم وأحمد، فلدمحم: توفٌك 
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عدنان.  وخلٌل وعبد الرزاق وشهاب الدٌن، وألحمد: عبد الحً وٌحٌى وموسى، ولموسى هذا:
وأما ٌاسٌن بن علً بن محمود بن حسن بن محمود فله: أحمد ودمحم ناجً ودمحم شمس الدٌن 
وعبد اللطٌؾ وبكري وعثمان، فؤلحمد بن ٌاسٌن: محمود، ولمحمود: دمحم وعارؾ. ولدمحم ناجً 
بن ٌاسٌن: صالح وعبد الرإوؾ وٌوسؾ ومحمود، ولدمحم شمس الدٌن بن ٌاسٌن: دمحم وسلٌم 

حسٌن وٌوسؾ وٌاسٌن، ولحسن بن دمحم شمس الدٌن: رباح، ولرباح هذا: فتحً وحسن و
وعمر وعلً، ولعبد اللطٌؾ بن ٌاسٌن: عبد المجٌد وبدر وعبد المعطً وعمر وعبد الرحٌم 
وعبد المادر، ولبكري بن ٌاسٌن: عبد الهادي ونعمان وأمٌن وراؼب ودمحم وعبد الفتاح، 

 يولد نسب بعضهم الشٌخ الجلٌل سٌد ٌن وشكري وإبراهٌم.ولعثمان بن ٌاسٌن: دمحم علً وٌاس
سبحة فمٌل: هو أحمد بن علً بن  ًإبن الرفاعً إلى حسٌن بن أحمد األكبر بن موسى أب أحمد
بن ثابت بن حازم بن علً بن الحسن بن المهدي بن الماسم بن دمحم بن الحسٌن المذكور،  ٌحٌى

حمد األكبر ولداً إسمه دمحم. وحكى الشٌخ النمٌب ٌذكر أحد من علماء النسب للحسٌن بن أ ولم
وهللا  أوالدهالدٌن: أن سٌدى أحمد بن الرفاعً لم ٌدع هذا النسب وإنما ادعاه أوالد أوالد  تاج
، هذا ماورد بكتاب عمدة الطالب، ولد وجد فً بعض المشجرات أن الشٌخ الجلٌل أحمد أعلم

 أوالد دمحم بن الحسٌن وهللا أعلم.  الرفاعً من أوالد الماسم بن الحسٌن ولٌس من
 أبوإبراهٌم العسكري بن موسى أبً سبحة وٌكنى أبا المحسن فعمبه كثٌر ومنهم:  وأما      

جعفر  وأبوطالب المحسن بشٌراز صاحب حرة وأبو عبد هللا الحسٌن خرفة وأبو عبد هللا إسحك 
العسكري فعمبه  إبراهٌملمحسن بن دمحم والماسم األشج بنو إبراهٌم العسكري. فؤما أبً طالب ا

، ومن ولده: أبو إسحك سبحة ًمن إبن واحد إسمه: علً وأمه فاطمة بنت عٌسى بن موسى أب
بن عضد الدولة  الدولةإبراهٌم بن الحسٌن بن علً بن المحسن المذكور، خاطبه شرؾ 

: الفضل، اء، ولهنمٌب النمب ٌدعىبالشرٌؾ الجلٌل وواله نمابة الطالبٌٌن فً سابر أعماله فهو 
. أما أبً عبد هللا وللفضل: إبراهٌم. ومنهم: موسى بن الحسٌن بن علً بن المحسن المذكور

فله من األبناء المعمبٌن: دمحم أبو الحسٌن وموسى أبو  العسكريالحسٌن خرفة بن إبراهٌم 
ة فله: علً لولده بنو الممتع، فؤما دمحم أبو الحسٌن بن الحسٌن خرف ٌمالالحسن وأحمد الممتع 

وإبراهٌم ومهدي، فؤما إبراهٌم بن دمحم أبو الحسٌن فله: أحمد، وألحمد: دمحم،  وموسىوالحسٌن 
إبنً  ودمحمالحسٌن بن دمحم أبو الحسٌن فله: دمحم وموسى، فؤما دمحم هذا فمن ولده: الحسٌن  أما

فله: دمحم،  اهششرؾ شاه بن دمحم بن شرؾ شاه بن أحمد بن دمحم المذكور، أما دمحم بن شرؾ 
أبو الحسٌن  دمحموأما الحسٌن بن شرؾ شاه فله: شرؾ شاه ودمحم. أما موسى بن الحسٌن بن 

بن إبراهٌم  خرفةبن الحسٌن خرفة فله: دمحم وعلً. أما موسى أبو الحسن بن الحسٌن 
: حمزة، أما ولعلًالعسكري فله: الحسٌن والحسن وأحمد، فؤما الحسٌن بن موسى فله: علً، 

بن الحسٌن:  وللحسٌنبن موسى فله: الحسٌن، وللحسٌن: الحسٌن وحبٌب هللا وعلً،  أحمد
الدٌن، ولعماد الدٌن  عمادطٌب شاه، ولعلً بن الحسٌن: الحسٌن، ولحبٌب هللا بن الحسٌن: 

إسحك بن إبراهٌم  هللاهذا: الحسٌن وعلً، ولعلً هذا: شرؾ شاه. ومن ولد أبً عبد 
الحسن بن إسحك بمم  فؤعمبما بآبة، والحسن ولده ببخارا، العسكري: موسى وأحمد، ولده

وآبة، وللحسٌن بن أحمد  بمموسوادها، وأعمب أحمد بن إسحك من: الحسٌن وعلً لهما أعماب 
علً بن الحسٌن بن أحمد  فؤمابن إسحك بن إبراهٌم العسكري: علً وعبد الرحمن وعزٌزي، 

دمحم بن دمحم بن علً المذكور. أما  بنبد العزٌز فمن ولده: الحسٌن بن علً بن دمحم بن علً بن ع
هذا: مهدي وعلً، أما علً بن الحسٌن  وللحسٌنعزٌزي بن الحسٌن بن أحمد فله: الحسٌن، 

وهو: محسن بن علً بن الحسٌن بن حمزة  الؽروي،بن عزٌزي فمن ولده بنو محسن بالمشهد 
من ولده: حسن وحٌدر إبنً حمزة بن عزٌزي ف الحسٌنبن دمحم بن علً المذكور. أما مهدي بن 
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، ولحٌدر بن حمزة: حمزة، ولحسن بن حمزة: المذكوربن علً بن حمزة بن عزٌزي بن مهدي 
بن إبراهٌم العسكري: أبا جعفر دمحم الفمٌه بمم  إسحكعلً، ولعلً: حسن. وأعمب موسى بن 

ا وأبو عبد بن موسى: مهدي الجوهري بن إسحك ببخار إسحكوأبا عبد هللا إسحك. فمن ولد 
وأبو الحسٌن زٌد وأبو طالب دمحم بنو إسحك. ولم ٌذكر الشٌخ  باسترابادهللا الحسٌن بن إسحك 

الشرؾ العبٌدلً وإبن مٌمون الواسطً وإبن طباطبا األصفهانً ونظراإهم  شٌخالعمري، وال 
سوى: هادي الجوهري ببخارا، ولد درج أي مات ولم ٌعمب، حتى أن  ولداً لمهدي الجوهري 
على إسحك بن موسى بن إسحك إنمرض، وبؤبرلوه جماعة كثٌرة هم جل  كتبإبن لثم العباسً 
إسماعٌل بن مهدي الجوهري هذا، ولد ذكر السٌد رضً الدٌن الحسن إبن  إلىساداتها ٌنتسبون 

فً مشجرته فمال: إسماعٌل إبن مهدي الجوهري وذٌله ولال الشٌخ تاج  المدنًلتادة الحسنً 
عمب بؤبرلوه وؼٌرها ولوله حجة ال تدفع وهللا أعلم. أما أبو جعفر  الجوهريي الدٌن: المهد

العسكري فله عمب منهم: الحسٌن بن أحمد بن الحسٌن بن أحمد بن أبو جعفر  إبراهٌمدمحم بن 
 .المذكوردمحم 
 طاهر الطٌبالحسٌن المطعً بن موسى أبً سبحة بن إبراهٌم المرتضى فله: أبً  وأما       
فئلبراهٌم: الحسٌن والحسن وإسحك، فللحسٌن: دمحم، وإلسحك: موسى،  ،هٌم وأحمدوإبرا

ولموسى: إسحك، ومن ولد الحسن بن إبراهٌم: موسى بن المحسن بن إبراهٌم بن الحسٌن بن 
علً بن الحسن المذكور، ومن ولد أحمد بن الحسٌن المطعً: علً شمٌص وفضابل وعلً أبو 

الفضابل بن علً بن حمزة بن أحمد بن حمزة بن علً بن أحمد الماسم بنو رافع بن معد أبو 
المذكور، فؤما علً أبو الماسم فله: علً والفاخر ومعد، فلمعد: دمحم وعلً وأحمد، وللفاخر: 
الزكً ودمحم، فللزكً: النابؽة، ولدمحم: علً، ولعلً هذا: دمحم، أما فضابل بن رافع فله: األكمل 

ل: األشرؾ، ولؤلشرؾ: الرضً، ومن ولد أبو الفتوح: عبد هللا بن وأبو الفتوح والنفٌس، فلؤلكم
عبد الرحمن بن عبد الرحٌم بن علً بن مجد الدٌن بن ترجم بن أبو الماسم بن أبو الحسن بن 

بن ولطاهر  أبو الفتوح المذكور، ومن ولد النفٌس: الحسن بن علً بن النفٌس المذكور،
طاهر فله: عبد هللا  بنعبد هللا، أما دمحم أبو عبد هللا  : دمحم المحدث ودمحم أبوالحسٌن المطعً

وعبد الكرٌم وعبد هللا بنو أبو  وأحمدودمحم، فؤما دمحم بن دمحم أبو عبد هللا فمن ولده: دمحم 
إسحك أرسبلن بن ٌحٌى بن علً بن مهنا  بنالسعادات بن دمحم بن عادل بن مسعود بن ٌعموب 

فله: عبد العزٌز، ولعبد العزٌز هذا: دمحم،  السعادات بن أبو بن حسٌن بن دمحم المذكور، فؤما دمحم
، ولعمر: علً وأحمد وأبو الماسم، ولعلً: أبو السعادات عمرأما أحمد بن أبو السعادات فله: 

عبد الكرٌم بن أبو السعادات فله:  أما، ، ولحسٌن: علً، ولعلً: دمحموعلً، ولعلً هذا: حسٌن
وعبد المادر، فؤما أبو العزم فله: أبو بكر،  العزمالسعادات فله: أبو  دمحم، أما عبد هللا بن أبو

بن عبد هللا فله: علً، ولعلً هذا: زكً الدٌن. أما عبد هللا  المادروألبً بكر هذا: زٌن، أما عبد 
بن طاهر بن الحسٌن المطعً فمن ولده: فضل هللا والحسن إبنً دمحم بن علً  هللابن دمحم أبو عبد 

 األشرؾالمذكور، فؤما الحسن بن دمحم فمن ولده: الحسٌن بن عبد هللا بن الحسن بن  هللابن عبد 
، ولعلً: موسى، ودمحمبن الحسن المذكور، أما فضل هللا بن دمحم فله: عبد هللا، ولعبد هللا: علً 

: الحسن. وأما دمحم وللحسٌنولموسى: علً، أما دمحم بن عبد هللا بن فضل هللا فله: الحسٌن، 
، ولعبد هللا هذا: علً المعروؾ هللالمحدث بن أبً الطٌب طاهر بن الحسٌن المطعً فله: عبد ا

ثبلثة رجال وهم: أبو الحرث دمحم والحسٌن  منبإبن الدٌلمٌة ودمحم، وأعمب علً إبن الدٌلمٌة 
وأعمب أبو الحرث  .: عبد هللا بن علً إبن الدٌلمٌةلهاألشمر والحسن المدعو بركة، ولٌل كان 

طاهر عبٌد هللا وأبً دمحم عبد هللا وٌحٌى، أما أبً طاهر عبٌد  أبًدمحم بن علً إبن الدٌلمٌة من: 
 أربعةوكان عمبه بها. وأعمب أبً دمحم عبد هللا بن دمحم بن علً إبن الدٌلمٌة من  بالكرخهللا فؤلام 
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بن  جعفررجال وهم: علً الحابري ومن ولده: جعفر بن حمزة بن جعفر دخٌنة بن أحمد بن 
ودمحم أبو السعادات  ،علً الحابري، والنفٌس بن أبً دمحم عبد هللا بن دمحم بن علً إبن الدٌلمٌة

أبو الحارث بن أبً دمحم عبد هللا بن دمحم  ودمحم ،بن أبً دمحم عبد هللا بن دمحم بن علً إبن الدٌلمٌة
ودمحم بن ٌحٌى بن  الحارث، بن علً إبن الدٌلمٌة من ولده: ٌحٌى بن منصور بن دمحم بن دمحم أبو

: ٌحٌى بن دمحم بن ٌحٌى بن دمحم فؤعمبدمحم أبو الحارث. فؤما دمحم بن ٌحٌى بن دمحم أبو الحارث 
إبنً ٌحٌى بن دمحم، فؤعمب منصور بن  ودمحمأبو الحارث، وٌحٌى المذكور هذا أعمب: منصور 

منصور بن ٌحٌى: جمٌع لٌل ٌحٌى بن  أوالدمنصور بن ٌحٌى، ومن  ًبنإٌحٌى دمحم و ٌحٌى من:
فله: أحمد  بن ٌحٌى أحمد بن ٌحٌى فله: علً، وأما جمٌع إسمه علً وأحمد وحسن، فؤما

 أحمدودمحم، فؤعمب أحمد بن جمٌع من: إبراهٌم بن أحمد بن جمٌع، وأعمب إبراهٌم بن  ومحسن
 موسى بن جمٌع سبعة أوالد وهم: ٌوسؾ وأحمد ودمحم والمحسن والحسٌن وسهٌل وإسحك له:

هذ:  إبراهٌمبن إسحك. فؤما أحمد بن إبراهٌم بن أحمد بن جمٌع فله: إبراهٌم وعلً، ومن ولد 
بن إبراهٌم  هللاأحمد وجٌبلنً وصالح بنو دمحم بن أبو الماسم بن عٌسى بن علً بن عبد 

عثمان هذا: إبراهٌم و الواحدالمذكور، فؤما صالح بن دمحم بن أبو الماسم فله: عبد الواحد، ولعبد 
فمن ولده: بركات وزٌد  الماسمأما جٌبلنً بن دمحم بن أبو ووصالح وٌوسؾ وعبد الرحمن. 

جٌبلنً المذكور. أما أحمد بن دمحم  بنوعلً وعبد الواحد بنو أحمد بن علً بن جٌبلنً بن أحمد 
 طه بن حسن بن دمحم بن جٌبلنً بن دمحم بن بنوبن أبو الماسم فمن ولده: صالح وخلٌل وأحمد 

، ولخلٌل بن طه: أحمد بن خلٌل، وألحمد بن طه: وطهأحمد المذكور، ولصالح بن طه: إسحك 
بن إبراهٌم بن أحمد بن جمٌع فمن عمبه: سعٌد بن  دمحمصالح وإبراهٌم ودمحم وزٌدي. وأما 
 .عبٌد هللا بن صالح بن علً بن عبد هللا بن دمحم المذكور بنمبارن بن أحمد بن ٌوسؾ بن ذٌاب 

أحمد بن جمٌع فمن عمبه: أحمد بن الممتنع بن عبد هللا بن الحسٌن  بنلحسٌن بن إبراهٌم وأما ا
بن إبراهٌم بن أحمد بن جمٌع فمن عمبه: إبراهٌم بن الحسٌن بن علً  المحسنالمذكور، وأما 

فؤما ٌوسؾ بن إبراهٌم بن أحمد بن جمٌع فله: موسى وعٌسى ودمحم  المذكور،بن المحسن 
بنو ٌوسؾ المذكور، فؤما موسى بن ٌوسؾ بن إبراهٌم فؤعمب من: دمحم بن  والسنًالردٌنً 
المذكور ثبلثة أبناء وهم: أحمد ومهدلً ورفاعً، فؤما أحمد بن دمحم بن موسى  ولدمحمموسى، 

ٌوسؾ فؤعمب من رجلٌن: عنما وإبراهٌم، فؤما عنما بن أحمد بن دمحم بن موسى فؤعمب:  بن
، فؤما وخماشما المذكور أربعة أوالد وهم: عبد هللا وعبده ودمحم بن عنما، وألحمد بن عن أحمد

عبد هللا بن إبراهٌم بن  بنوعبد هللا فله: دمحم وأحمد، فؤما دمحم هذا فمن ولده: دمحم وعلً وعمٌلً 
هللا بن إبراهٌم بن دمحم بن راضً  عبددمحم بن راضً بن جٌبلن بن دمحم المذكور، فؤما عمٌلً بن 

دمحم فله: حسٌن، ولحسٌن: أحمد ودمحم، وألحمد هذا:  فؤما، ولعبد هللا: دمحم وحوذان، فله: عبد هللا
وعبد الرحمن وحسٌن. أما دمحم بن حسٌن فله: حسٌن وعبد  وأحمدإبراهٌم، وإلبراهٌم: مصلح 

: حسٌن وعلً وعمٌلً. أما حوذان بن عبد هللا بن عمٌلً فمن هذاالرحمن، ولعبد الرحمن 
بن دمحم بن بن عبد هللا بن إبراهٌم بن حوذان المذكور، فؤما أحمد  دمحممد إبنً ولده: موسى وأح

وإبراهٌم، وإلبراهٌم هذا: حسٌن، وألحمد: إبراهٌم. أما موسى  أحمدفله: دمحم، ولدمحم:  عبد هللا
 بن إبراهٌم بن حوذان فله: إبراهٌم وعبد هللا، ولعبد هللا هذا: عبد ربه ودمحم هللابن دمحم بن عبد 

إبراهٌم بن  أما، ولعبد ربه: عبد هللا، ولدمحم: إبراهٌم، ولزاهر: دمحم وعبد هللا وإبراهٌم. وزاهر
هذا: أحمد،  ولعلًموسى بن دمحم بن عبد هللا بن إبراهٌم بن حوذان فله: علً وعمٌلً، 

م هذا: ودمحم، وإلبراهٌ هللاولعمٌلً: أحمد وعبد هللا وموسى، وألحمد بن عمٌلً: إبراهٌم وعبد 
. ولعبد هللا بن عمٌلً: عمٌلً هللاأحمد، ولدمحم بن أحمد: أحمد وإبراهٌم وموسى وسعود وعبد 

ودمحم وعمٌلً وعلً وعبد هللا وفهد  وأحمدودمحم وسلطان وعماد. ولموسى بن عمٌلً: إبراهٌم 
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د وأحمد وماجد وحسام. وأما دمحم بن عب وطارقوحسٌن، ولعمٌلً بن موسى: موسى وعبد هللا 
الدٌن، ولنجم الدٌن: دمحم وأحمد، وألحمد: عمٌلً  نجمضً فله: اهللا بن إبراهٌم بن دمحم بن ر

. ولدمحم بن نجم الدٌن: إبراهٌم وعبد هللا، وإلبراهٌم هذا: أحمدوعلً، ولعمٌلً: مصلح، ولعلً: 
 وعبد هللا وعلً وعمر وحسٌن، فؤما حامد بن إبراهٌم فله: دمحم وحامدأحمد وعمٌلً ودمحم 

، ولحسن هذا: علً وعبد هللا وعمر، حسن: حسٌن. أما أحمد بن إبراهٌم فله: هذاوعلً، ولدمحم 
بن حسن فله: إبراهٌم وعمر وحسن وتركً، وأما عبد هللا بن حسن فله: صالح،  علًفؤما 

هللا وعلً، أما عمر بن حسن فله: عبد هللا وحسن وماجد وصالح. أما عبد هللا بن  عبدولصالح: 
: أحمد، فلهبن نجم الدٌن فله: عثمان وأحمد، أما أحمد فله: علً ودمحم له بنت، أما علً  دمحم

أحمد بن نجم  بنوألحمد: علً ودمحم وعمر وعبد هللا وعبد الرحمن. أما عثمان بن عبد هللا 
 : عثمان وإبراهٌم ودمحمعثمانالدٌن فله: عبد هللا وحسٌن ودمحم وإبراهٌم وسعٌد، ولعبد هللا بن 

وعبد هللا، ولدمحم بن عثمان:  وعلًوأحمد وحسٌن، أما حسٌن بن عثمان فله: دمحم وعثمان 
وعمٌل وعلً، أما إبراهٌم فله:  وخالدإبراهٌم وحسن درج وعبد هللا وأحمد وسعٌد وجٌبلن 

ما سعٌد فله: دمحم وعثمان، أما خالد فله: دمحم. أ أمابسام ودمحم، أما عبد هللا فله: دمحم وإبراهٌم، 
ودمحم، ولعثمان هذا: إبراهٌم ودمحم، ولحسن: طبلل،  وحسنإبراهٌم بن عثمان فله: عثمان 

سعٌد بن عثمان فله: دمحم وعثمان وولٌد وهانً. أما علً بن عبد  أماولدمحم: ماجد وعبد العزٌز. 
هٌم ودمحم، دمحم بن راضً فله: عبد هللا وأحمد، فؤما عبد هللا بن علً فله: إبرا بنهللا بن إبراهٌم 

وعلً  وإبراهٌمإبراهٌم بن عبد هللا فله: عبد هللا، ولعبد هللا: جٌبلن، ولجٌبلن: عبد هللا  فؤما
: عبد ولعمٌلًلعبد هللا: جٌبلن، وإلبراهٌم: حسٌن، فوأحمد وموسى وعمٌلً وحسن وخالد، 

ٌوسؾ وعلً، و إبراهٌمالسبلم وعبد الرإوؾ وعبد الرحمن. أما دمحم بن عبد هللا بن علً فله: 
، فؤما عوض فله: إبراهٌم وجابرفؤما إبراهٌم بن دمحم فله: عمٌلً وعلً ودمحم وعبد هللا وعوض 

وعادل وحسن ودمحم وعبد  وإبراهٌموجابر ودمحم، أما جابر بن إبراهٌم بن دمحم فله: أحمد 
د هللا بن جابر بن إبراهٌم: عب ولحسنسامة وحسن وفهد، أالرحمن، فؤما أحمد بن جابر فله: 

عبد هللا فله: عبده ودمحم، ولدمحم: بدء والحك.  بنسامة. أما علً بن دمحم بن عبد هللا بن علً أو
بن دمحم بن راضً فله: حسن ودمحم وإبراهٌم، فؤما  إبراهٌمأما أحمد بن علً بن عبد هللا بن 

خر درج، فؤما هذا: حسن، ولحسن: إبراهٌم ودمحم له بنت ودمحم آ وألحمدحسن فله: أحمد ودمحم، 
بن حسن فله: حسن وعثمان ودمحم، ولعثمان: إبراهٌم. أما دمحم بن أحمد بن  أحمدإبراهٌم بن 

هللا بن إبراهٌم بن دمحم بن راضً فله: ٌحٌى وصالح وعلً وأحمد وعبد الرحمن،  عبدعلً بن 
 وألحمد، : صالح، ولصالح: عمر وعبد هللا، أما صالح بن دمحم بن أحمد فله: أحمد ودمحمولٌحٌى

دمحم بن  أمابن صالح: خلٌل وصالح ودمحم، ولصالح بن أحمد: أحمد، ولدمحم بن أحمد: حازم، 
ودروٌش، ولدمحم  وأحمدصالح بن دمحم فله: أحمد. أما علً بن دمحم بن أحمد بن علً فله: دمحم 

وٌش بن علً: صالح ودر وألحمدهذا: عبد الرحمن وعبد هللا وإبراهٌم وخالد وصبلح وعماد، 
: صالح، ولدمحم بن صالح: صالح صالحوعلً، ولصالح: أحمد ودمحم وسلطان وعلً، وألحمد بن 
علً فله: دمحم وأحمد وخالد وهانً  بنوأحمد، ولعلً بن صالح: صالح. وأما علً بن أحمد 

أحمد بن علً فله: دمحم وصالح، ولدمحم  بنوصالح وعبد الرحمن. أما دروٌش بن علً بن دمحم 
: دمحم وأحمد، ولدروٌش بن دمحم: دمحم دمحموعمر ودروٌش وإبراهٌم، ولعلً بن  هذا: علً

عبد هللا فله: عمر ودمحم وٌوسؾ، ولدمحم هذا:  بنوفٌصل. أما أحمد بن دمحم بن أحمد بن علً 
: دمحم وعثمان وطه وفٌصل. أما عبد الرحمن بن دمحم بن وألحمدأحمد وطه، ولطه: دمحم وسلطان، 

فله: علً ودمحم، ولعلً هذا: دمحم وخالد وعبد هللا، ولدمحم بن علً: عبد  هللان عبد أحمد بن علً ب
، الرحمن، ولخالد بن علً: علً. ولدمحم بن عبد الرحمن: علً وأحمد وعبد هللا وعبد العزٌز



 54 

وماجد، ولعبد هللا  العزٌزولعلً هذا: دمحم وولٌد وأحمد، ولعبد الرحمن بن دمحم: رٌان ودمحم وعبد 
هللا وأٌمن. أما إبراهٌم بن أحمد بن  عبددمحم: مساعد ودمحم، وألحمد بن دمحم بن عبد الرحمن:  بن

فله: بلماسم، ولبلماسم: دمحم وعثمان وعمر،  راضًعلً بن عبد هللا بن إبراهٌم بن دمحم بن 
، ولعمر بن بلماسم: إبراهٌم وعثمان وعلً، أما وإبراهٌمولعثمان: عبد هللا وعمر وصالح 

وفهد وفإاد ودمحم وعلً وعثمان. أما علً بن عمر فله:  وعمرراهٌم بن عمر فله: علً إب
سامة، ولدمحم بن أومنصور ودمحم وعبد العزٌز وعبد المجٌد و وصالحإبراهٌم وعبد هللا وعمر 

بن عمر بن بلماسم فله: عمر وإبراهٌم. أما دمحم بن بلماسم بن إبراهٌم  عثمانعلً: باسل. أما 
وإبراهٌم وبلماسم، وإلبراهٌم بن دمحم: دمحم وصالح وسعود. أما صالح بن دمحم بن  حصالفله: 

فله: علً وعوض وهٌاس وعثمان ودمحم وممدوح، ولعلً بن صالح: صالح، ولعوض  بلماسم
: عبد المحسن وعبد هللا، ولهٌاس بن صالح: فٌصل، ولعثمان بن صالح: صالح صالحبن 

 وعلً. أما أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن عنما فله: ٌوسؾ وإبراهٌم وعبد هللا ودمحمومجدي 
دمحم  بنوإبراهٌم وبشٌر وصالح بنو مبارن  ًمن ولد ٌوسؾ بن أحمد: عمٌلفوخماش،  وإبراهٌم

ومبارن،  وبشٌربن مبارن: عبد هللا وإبراهٌم ودمحم  ًبن عبد الواحد بن ٌوسؾ المذكور، ولعمٌل
. أما إبراهٌم مبارنحمد وناٌؾ وحسٌن، ولصالح بن مبارن: ولبشٌر بن مبارن: مبارن ودمحم وأ

وعبد هللا وإبراهٌم وعٌسى  الواحدبن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن عنما فمن ولده: علً وعبد 
فله: إبراهٌم وعبد هللا وحمد، وإلبراهٌم:  عٌدبنو عٌد بن دمحم بن إبراهٌم المذكور، أما علً بن 

: دمحم ودروٌش، ولدمحم: إبراهٌم، ولدروٌش: عبد هللا. أما علً بن حمد، ولحمد: أحمد. ولعبد هللا
، ولعلً: دمحم، ولدمحم: علً. أما إبراهٌم بن عٌد فمن ولده: عٌسى علًعبد هللا بن عٌد فله: 
هللا وخضر بنو أحمد بن عٌسى بن إبراهٌم المذكور. أما عٌسى بن  وعبدوصالح وعلً وعماد 

خماش بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن عنما فله: صالح وأحمد، أما  . أماالواحدعٌد فله: عبد 
خماش فله: عبد الرحمن، ولعبد الرحمن: أحمد، وألحمد: صالح، ولصالح: حسن  بنصالح 

: هللا، ولحسن: إبراهٌم وعلً. أما أحمد بن خماش فله: عبد هللا ونجم الدٌن، ولعبد وإبراهٌم
وعبد  وصالح: علً وعبد الرحمن، ولعبد الرحمن: عبد هللا زٌن، ولزٌن: عبد هللا، ولعبد هللا

ونجم الدٌن، خماش  الكرٌم ودمحم وبندر. أما نجم الدٌن بن أحمد بن خماش فله: دمحم، ولدمحم:
فمن ولده: عبد  عنماولنجم الدٌن: أحمد، وألحمد: نجم الدٌن وعلً. أما عبده بن أحمد بن 

المذكور، ولناشري:  عبدههللا بن ذٌبان بن جماح بن المادر وناشري ولبسان وؼرب بنو عبد 
، ولدمحم: عبد المادر وذٌبان، دمحمذٌبان وعلً وأحمد وموسى وإبراهٌم وعبد هللا. ولعبد المادر: 

وجعٌدي، ولدمحم هذا: عبد المادر وعلً، ولعبد  وإبراهٌمولعبد المادر بن دمحم بن عبد المادر: دمحم 
المادر وأحمد وعثمان. أما علً بن دمحم بن عبد المادر بن دمحم فله:  عبد المادر: دمحم، ولدمحم هذا:

وعلً وعبد الرحمن وإبراهٌم وعبد الكرٌم. أما جعٌدي بن عبد المادر فله:  دمحمعبد، ولعبد: 
وعلً، ولعلً بن جعٌدي: عبد الرحمن، ولعبد الرحمن: علً ودمحم وصبلح. أما  ودمحمجماح 
 الرحمنلمادر فله: موسى وإبراهٌم، ولموسى هذا: علً، ولعلً: عبد بن دمحم بن عبد ا ذٌبان

بن عبد هللا بن  ؼربوأحمد. أما إبراهٌم بن ذٌبان فله: صالح ودمحم، ولدمحم: عبد هللا وعلً. أما 
: عٌسى وأحمد، وألحمد هذا: عٌسى فلهذٌبان فله: دمحم، ولدمحم: للٌل وعبد هللا، فؤما عبد هللا هذا 

عبد هللا بن دمحم بن ؼرب فله: أحمد،  بنسى: دروٌش، ولشٌبة: أحمد. أما عٌسى لعٌفوشٌبة، 
: عبد هللا ودمحم، ولحسن: دمحم وإبراهٌم، ولعبد هللا: ئلبراهٌمفوألحمد: إبراهٌم وحسن وعبد هللا، 

، ولعبد الرحمن هذا: منصور. أما للٌل بن دمحم بن ؼرب فله: دمحم وحسنعبد الرحمن ودمحم 
: دمحم، ولدمحم: علً وللٌل. أما دمحم بن للٌل بن دمحم بن ؼرب فله: علً، ولعلً هذالً وعلً، ولع

 وتركًئلبراهٌم: علً ودمحم وشامً، ولسعود: سلطان وسلمان ف: إبراهٌم وسعود وفٌصل، هذا
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: وألحمدوأحمد ودمحم وحسن، ولفٌصل: عبد هللا. أما خماش بن أحمد بن عنما فله: أحمد، 
المذكور.  إبراهٌمفمن ولد إبراهٌم هذا: دمحم بن عبد هللا بن أحمد بن بكري بن  إبراهٌم وسعٌد،

بن حسن بن  الكرٌمومن ولد سعٌد بن أحمد: علً وإبراهٌم وبكري وعٌسى بنو دمحم بن عبد 
هذا: إبراهٌم وبركات وأحمد  ولدمحمسعٌد المذكور، أما إبراهٌم بن دمحم بن عبد الكرٌم فله: دمحم، 

بن جمٌع فمن ولده: أبو الخٌر وأٌوب  أحمدا دمحم الردٌنً بن ٌوسؾ بن إبراهٌم بن وناصر. أم
أبو الخٌر هذا: دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن شهوان  ولدإبنً أحمد بن سوٌد بن دمحم الردٌنً، ومن 

فله: حً هللا، ولحً هللا: إبراهٌم وٌاسٌن. أما السنً بن  أٌوببن أبو الخٌر المذكور. أما 
بن جمٌع فله: أحمد، وألحمد: موسى وعبد المادر، ولموسى هذا:  أحمدؾ بن إبراهٌم بن ٌوس

هللا: أبو الخٌر، وألبً الخٌر: عبد المادر، ولعبد المادر: عبد هللا وعبد  ولعبدعبد هللا وعٌسى، 
. المذكور، فمن ولد عبد هللا بن عبد المادر: حمزة بن عبد الواحد بن رمٌح بن عبد هللا الكرٌم

عبد المادر بن دمحم بن زٌن  بنبلخٌر بن عبد هللا بن إسحك  ومن ولد عبد الكرٌم بن عبد المادر:
علً طٌب بن عبد  ، وعبد هللا وإبراهٌم ودمحم وعبد المادر بنو حسن بنبن عبد الكرٌم المذكور
لح، ولعبد هللا: أحمد ومصدمحم بن زٌن بن عبد الكرٌم المذكور،  بنالواحد بن عبد المادر 

. : أحمد وشرٌم، ولعبد المادر: حسن ودمحم وعادلبن حسن وإلبراهٌم: أحمد ودمحم وحسن، ولدمحم
صارم بن ٌاسٌن بن  أحمد بن عبد هللا بن فمن ولده: السنًأما عٌسى بن موسى بن أحمد بن 

 بن أحمد بن السنً فمن ولده: أحمد المادرعبد الرحمن بن حً هللا بن عٌسى المذكور. أما عبد 
الفرج بن ٌوسؾ بن أحمد بن دمحم بن عبد  أبوودمحم إبنً سمٌر بن أبو الخٌر بن عٌسى بن 

: حسٌن بن عبد العزٌز بن دمحم بن سعد بن أحمد ولدهالمادر المذكور، فؤما أحمد بن سمٌر فمن 
: عبد الرحمن بن دمحم بن أبو شوشة بن دمحم بن عبد هللا ولدهالمذكور. وأما دمحم بن سمٌر فمن 

بن جمٌع فله: إبراهٌم وعلً، ومن  أحمدبن ٌوسؾ بن إبراهٌم بن  عٌسىبن دمحم المذكور. أما 
إبراهٌم ودمحم األكبر وعبد هللا وصالح وعبد الرحمن وعلً وعبٌد ودمحم األصؽر  ولد إبراهٌم هذا:

اجً بن بن علً بن سفر بن عبد هللا بن دمحم العو دمحم بنو أحمد بن دمحم بن ٌحٌى بن إبراهٌم بن
فئلبراهٌم بن أحمد: أحمد ودمحم وعبد هللا وعبد الرحمن، ولدمحم  عبد هللا بن إبراهٌم المذكور،

األكبر بن أحمد: أحمد، ولعبد هللا بن أحمد: عبد الرحمن ومساعد وأحمد وإبراهٌم ودمحم وعلً 
وعبد العزٌز وعبد هللا وخالد وتركً وماجد، ولصالح بن أحمد: إبراهٌم وحسن وعبد هللا وأحمد 

ولعلً بن أحمد: سالم،  ،وفهد. ولعبد الرحمن بن أحمد: إبراهٌم ودمحم وعبد هللا وأحمد وهاشم
ولدمحم األصؽر بن أحمد: صالح وطارق وماجد وأحمد وأسامة  ،ولسالم: علً وأحمد ودمحم وأنس

بو فله: بكري وأ بن ٌوسؾ بن إبراهٌم بن أحمد بن جمٌع علً بن عٌسى أما ورامً وعلً.
وعلً، ولعبد الواحد هذا: عثمان،  الواحدالخٌر وعبد هللا، فؤما بكري بن علً فله: عبد 

بن دمحم المذكور.  مبن عبٌد بن دمحم بن إبراهٌ دمحمولعثمان: دمحم وعبد هللا، فمن ولد دمحم هذا: 
طفى: : أحمد. أما علً بن بكري بن علً فله: مصطفى، ولمصولدمحمولعبد هللا بن عثمان: دمحم، 

الدٌن: حسٌن، ولحسٌن هذا: عبد هللا وأحمد. أما عبد هللا بن علً بن  ولنجمنجم الدٌن وأحمد، 
فله: عبد الرحمن وأبو الخٌر، ولعبد الرحمن هذا: عبد الكرٌم وعبد هللا  ٌوسؾعٌسى بن 

فلعلً بن عبد الرحمن: عبد هللا وأحمد وآدم وعبد الرحمن  ،وسعٌد وعلً وبلخٌرومعدي 
: بن عبد الرحمن ولعبد الكرٌم وهاشم بنو سعٌد بن علً بن إبراهٌم بن علً المذكور.وحسٌن 

، وألحمد: زاهر وعلً، فمن ولد علً هذا: دمحم وعلً وأحمد دأحمعلً، ولعلً بن عبد الكرٌم: 
ومصلح وإبراهٌم وسعٌد وعبد الرحمن بنو حسٌن بن أحمد بن علً المذكور. ولزاهر بن أحمد: 

علً وأحمد وشٌبة، فلبلخٌر: بلخٌر، ولبلخٌر هذا: شٌبة، ولدمحم بن زاهر: عبٌد، بلخٌر ودمحم و
ولعبٌد: دمحم وزاهر، فلدمحم: زاهر وإبراهٌم وأحمد وبلخٌر وماجد. ولعلً بن زاهر: حضر وزاهر 
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وشٌبة وماجد وعبد هللا وإبراهٌم، فلشٌبة: علً ودمحم وعبد هللا وخالد، ولعبد هللا بن علً بن 
أما بلخٌر بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن علً فمن ولده: حسن  .امً وعلً وأسامةزاهر: س

وسعٌد وعلً األكبر وبلخٌر وعبد الرحمن وعبد المحسن وعلً األصؽر وسلطان بنو دمحم بن 
حسن بن عبد الرحمن بن حسن بن بلخٌر المذكور. أما معدي بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن 

ذا: سعٌد ودمحم وبلخٌر وعبد المادر وعبد الرحمن وأحمد، فلسعٌد بن علً فله: علً، ولعلً ه
علً: عبده وأحمد ودروٌش وبلخٌر، وألحمد هذا: عبده ودمحم. ولدمحم بن علً بن معدي: 
معٌوؾ وزٌن وعبد هللا، ولزٌن: دمحم، ولدمحم: زٌن، ولزٌن هذا: الماسم ودمحم. ولعبد المادر بن 

عبد المادر وعبد الرحمن وعلً، فلعبد المادر: بلخٌر ودمحم وسعٌد.  علً بن معدي: دمحم، ولدمحم:
ولعلً بن دمحم: دمحم وأحمد، وألحمد هذا: علً. وألحمد بن علً بن معدي: عبد الرحمن ودمحم، 
فلعبد الرحمن: مٌؽور، ولدمحم: أحمد وإبراهٌم وبلخٌر، فؤلحمد: بلخٌر ودمحم، ولبلخٌر بن دمحم بن 

ٌد بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن علً فله: أحمد وعلً ودمحم وعبد الكرٌم، أحمد: علً. أما سع
فؤلحمد: عبد الكرٌم وسعٌد وعلً، ولعبد الكرٌم: ؼازي. أما علً بن سعٌد فله: إبراهٌم ودمحم، 
فلدمحم: سعٌد وحسٌن وعلً وأحمد وعبد الكرٌم وعبد هللا، وإلبراهٌم: دمحم وعبد الكرٌم. أما عبد 

لسعٌد: دمحم، وألحمد: صالح وعبد الكرٌم، فسعٌد بن عبد الرحمن فله: سعٌد وأحمد،  الكرٌم بن
: شٌبة، بن عبد هللا بن علً بن عٌسى الرحمن عبدولعبد هللا بن  ولعبد الكرٌم هذا: صالح.

، ولحسٌن: دمحم، ولدمحم بن حسٌن: شٌبة وحسٌن، فلشٌبة بن دمحم: ولشٌبة: دمحم، ولدمحم: حسٌن
ولعبد الكرٌم: أحمد، وألحمد:  ،بد الكرٌم ودمحم وأحمد، فئلبراهٌم: دمحم، ولدمحم: إبراهٌمإبراهٌم وع

دمحم. وألحمد بن شٌبة: دمحم وإبراهٌم، فلدمحم: أحمد وعبد هللا، وإلبراهٌم: دمحم وعلً وعبد هللا، 
وبلخٌر  أما حسٌن بن دمحم بن حسٌن بن دمحم بن شٌبة فله: عبد الرحمن ودمحم وعبد هللا وسعٌد

وعلً، فلدمحم بن حسٌن: إبراهٌم وعلً ودمحم، فئلبراهٌم: عبد هللا، ولعبد هللا: دمحم وإبراهٌم 
وعلً وأحمد وعبد الرحمن وسعٌد، ولعلً بن دمحم: دمحم، ولدمحم هذا: علً، ولدمحم بن دمحم: علً، 

دمحم، ولعبد هللا بن  ولسعٌد بن حسٌن: دمحم، ولدمحم هذا: سعٌد، ولسعٌد: ،ولعلً: دمحم وعبد هللا
حسٌن: سعٌد، ولسعٌد: حسٌن. ولبلخٌر بن حسٌن: علً، ولعلً: بلخٌر، ولعلً بن حسٌن: 

عٌسى فله: دمحم، ولدمحم: عبد  بن. أما أبو الخٌر بن عبد هللا بن علً عبد هللا، ولعبد هللا: علً
الرحمن: عمر وأحمد، ولعبد  الرحمن، عبدهللا، ولعبد هللا: عمودي وأحمد وسعٌد، وألحمد هذا: 

ولعمر بن عبد الرحمن: دمحم وأحمد، فلدمحم بن عمر: إبراهٌم وهٌاس وعلً وعمر وعبد الرحمن 
وعبد هللا وصالح، فئلبراهٌم: خالد، ولعلً: دمحم وعبد هللا وسعٌد وصالح وعمر وٌوسؾ، ولعمر 

وعلً وعبد العزٌز  بن دمحم: علً وعبد الرحمن وعبد هللا، ولعبد هللا بن دمحم بن عمر: أحمد
وعٌسى وعاصم وعبد الرحمن وعامر ودمحم، ولصالح بن دمحم بن عمر: عبد الرحمن ودمحم 
ورشٌد وأنس وعبد العزٌز ومإٌد، فؤما أحمد بن عمر بن عبد الرحمن فله: دمحم وعبد هللا وعلً 

مصلح وعبد وعمر وصوالن وهٌاس، فلدمحم: أحمد، ولعبد هللا: أحمد وعلً، ولعمر: أحمد ودمحم و
هللا، ولعلً: مشاري وسالم. أما أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد هللا فله: بلخٌر ومصلح 
وهٌاس وعبد الرحمن، فلعبد الرحمن: رضوان وعلً وحمد وعبد هللا، ولهٌاس: دمحم وعلً 
وأحمد وعبد هللا، ولمصلح: عبد هللا وهٌاس وأحمد وعلً، فلعلً: أحمد ومصلح وبدر وعبد 

، ولهٌاس: خالد وماجد، وألحمد بن مصلح: علً. أما بلخٌر بن أحمد بن عبد الرحمن فله: هللا
 سعد وٌاسٌن وهٌاس، فلهٌاس: سعد، ولٌاسٌن: عبد الرحمن وبلخٌر وولٌد وداإود وعلً.

: دروٌش ودمحم لم ٌعمب وعبد الواحد، ولعبد الواحد بن عبد هللا بن دمحم بن أبو الخٌر ولعمودي
فلعبد هللا بن عبد الواحد:  ودروٌش وعبد المادر وإبراهٌم وعبد هللا وحسٌن. ودمحمي هذا: عمود

حسٌن ودمحم، فلحسٌن: دمحم وعبد هللا، ولدمحم بن عبد هللا: عبد هللا وحسٌن وإبراهٌم وعمودي. 
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ولحسٌن بن عبد الواحد: دمحم وعبد المادر، فلدمحم: عبد هللا وحسٌن وعادل وفارس وعلً 
عبد هللا: دمحم، ولعبد المادر بن حسٌن: إبراهٌم وسالم وحسٌن والحسن وراضً وسعٌد وأحمد، فل

وخالد وحسام وهبلل، فئلبراهٌم: عبد الرحمن، ولحسٌن: أحمد وعبد المادر ودمحم، ولسعٌد: 
أحمد وعبد المادر. وإلبراهٌم بن عبد الواحد بن عمودي: عبد الواحد وأحمد ودروٌش، فلعبد 

م ودمحم وعبد العزٌز وعبد الرحمن، وألحمد: عبد هللا وفواز وعبد الواحد وحسٌن الواحد: إبراهٌ
وفٌصل وولٌد وهاشم، ولدروٌش: أحمد وإبراهٌم وعبد هللا ودمحم. ولعبد المادر بن عبد الواحد 
بن عمودي: دمحم وسعٌد، فلسعٌد: دمحم وعبد المادر وحسٌن، فلعبد المادر: سعٌد وحسٌن وعبد 

ٌن بن سعٌد بن عبد المادر: عادل وسعٌد وعبد الواحد وحاتم وٌوسؾ وأحمد الواحد، ولحس
ودمحم وتركً. ولدروٌش بن عبد الواحد بن عمودي: عمودي وإبراهٌم، فلعمودي: دروٌش، 
ولدروٌش هذا: عمودي وإبراهٌم وعبد الرحمن وعبد المادر وعبد العزٌز، وإلبراهٌم بن 

بد العزٌز وعبد الرحمن وولٌد وٌاسر وعبد هللا، فلعبد دروٌش بن عبد الواحد: دمحم وعماد وع
العزٌز: عبد الرحمن، ولعبد الرحمن هذا: دمحم وعبد المادر وإبراهٌم وعلً وعبد هللا وخالد وعبد 
الواحد وسلطان وفهد، فلدمحم: إبراهٌم وعمودي، وإلبراهٌم بن عبد الرحمن: عمودي، ولدمحم بن 

حد ودروٌش. ولعمودي بن عبد الواحد بن عمودي: عبد عبد الواحد بن عمودي: عبد الوا
وعلً  إبراهٌمفله:  بن عبد هللا بن دمحم بن أبو الخٌر أما دروٌش بن عمودي الواحد وأحمد.

فلعلً  وبلماسم، وحسٌنوعمودي ودمحم، ولدمحم هذا: علً وعبد هللا وأحمد ودروٌش وإبراهٌم 
بد هللا وحسٌن وعمودي وذاكر. ولدروٌش بن بن دمحم بن دروٌش: سالم وسعد وعبد الواحد وع

دمحم بن دروٌش: دمحم وحسٌن وبلماسم وأحمد. ولحسٌن بن دمحم بن دروٌش: دمحم وعلً وأحمد 
وإبراهٌم وعبد هللا وعبد الرحمن وطارق وسلٌمان وسعٌد وعبد الرحٌم. ولعبد هللا بن دمحم بن 

عبد هللا ودروٌش وعمودي. ولبلماسم دروٌش: علً ودمحم. وألحمد بن دمحم بن دروٌش: دمحم و
بن دمحم بن دروٌش: دمحم وعبد الرحمن ومصطفى وأحمد وعبد هللا وأنس وإبراهٌم وٌوسؾ 
 ومصعب وعبد العزٌز وأٌمن وأسامة وصالح. وإلبراهٌم بن دمحم بن دروٌش: علً ودمحم.

وٌش: علً، ولدمحم بن عمودي بن در : إبراهٌم وعلً ودمحم،بن عمودي ولعمودي بن دروٌش
ولعلً: دمحم وعمر وعبد المادر وعمودي. وإلبراهٌم بن عمودي بن دروٌش: عمودي وعلً. 

وإلبراهٌم بن دروٌش: سعٌد  : نوح، ولنوح: عمر، ولعمر: نوح.بن عمودي ولعلً بن دروٌش
 فؤما دمحم بن إبراهٌم بن دروٌش فله: إبراهٌم، وإلبراهٌم: عبد الواحد. وأحمد وعبد هللا، ودمحم

أما أحمد بن إبراهٌم بن دروٌش فله: عبد الواحد ودمحم وعبد هللا وحامد وإبراهٌم، فلدمحم بن 
أحمد: دروٌش وحامد وحسٌن، فلحسٌن هذا: عثمان ودمحم وعلً وحامد وعبد هللا، فلعثمان: 
حامد وسلطان وعطٌة وحسٌن، ولدمحم بن حسٌن: عثمان. ولعبد هللا بن أحمد بن إبراهٌم: 

دروٌش: عبد هللا، ولحامد بن أحمد بن إبراهٌم: دروٌش وسعٌد، فلسعٌد: عبد هللا دروٌش، ول
وعبد الواحد وأحمد وعبد المجٌد ورابد، فلعبد هللا: ماجد ودمحم وسعٌد، ولعبد الواحد: عبد هللا، 
وإلبراهٌم بن أحمد بن إبراهٌم: خلؾ وعبد هللا ودمحم وأحمد، فلخلؾ: دمحم وأحمد ودروٌش 

بد هللا: خلؾ وأحمد وسعد ودمحم، وألحمد بن إبراهٌم بن أحمد بن إبراهٌم: إبراهٌم وعلً، ولع
وعبد هللا. أما عبد هللا بن إبراهٌم بن دروٌش فله: سعٌد وإبراهٌم ودمحم، فلسعٌد: علً وعبد 
هللا، ولعلً بن سعٌد: عبد هللا ودمحم، ولعبد هللا بن سعٌد: سعٌد. وإلبراهٌم بن عبد هللا بن 

هٌم: سعٌد، ولسعٌد هذا: عبد هللا وإبراهٌم وعلً ومجدي، ولدمحم بن عبد هللا بن إبراهٌم: إبرا
فؤلحمد: إبراهٌم ودمحم، ولعبد  عبد الواحد وأحمد ونجم الدٌن وسعٌد وعبد هللا وناٌؾ ودروٌش،

  ودمحم،هللا بن دمحم بن أبو الخٌر فله: عبد هللا عبدأما سعٌد بن  هللا: دمحم وإبراهٌم وسعٌد وأحمد.
فلعبد هللا بن سعٌد: أحمد وشامً وعبد المادر وعبد الرحمن، فؤلحمد: صالح وعبد الرحمن 
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والفمٌه ودمحم، فلعبد الرحمن: عبد المادر وأحمد وعبد ربه وصالح. وألحمد هذا: عبد الرحمن 
: أحمد، وعبد هللا. ولدمحم بن أحمد بن عبد هللا بن سعٌد: أحمد وفٌصل، وألحمد: دمحم، ولدمحم

ولفٌصل: دمحم، ولدمحم: فٌصل وإبراهٌم وعلً وأحمد وخالد. ولعبد المادر بن عبد هللا بن سعٌد: 
صالح وعبد هللا وعبد الرحمن. ولعبد الرحمن بن عبد هللا بن سعٌد: أحمد وسعٌد ودمحم وعبد 

د هللا بن دمحم بن سعٌد بن عبولدمحم  المادر، ولدمحم هذا: صالح وعلً، ولعلً: صالح وسعٌد ودمحم.
الرحمن وعلً لم ٌعمب وسعٌد، ولسعٌد هذا: مصلح،  وعبد: أبو الماسم وؼربً بن أبو الخٌر

، فلمصلح هذا: صالح ودمحم وسعٌد، ولدمحم: وسعٌد وعلً وصالحولمصلح: دمحم، ولدمحم: مصلح 
ان، مصلح، ولصالح بن دمحم: هٌاس ودمحم وفادي، ولسعٌد بن دمحم: ولٌد ووجدي وسلطان ودٌ

. أما عبد الرحمن بن دمحم بن سعٌد فله: هٌاس ولعلً بن دمحم: دمحم ومصلح وهٌاس وٌزٌد
فلهٌاس بن عبد الرحمن: عبد الرحمن وسعٌد وعبد هللا وعلً، فلعبد  وصالح ودمحم وعلً،

الرحمن: هٌاس وصالح وعلً وأحمد وإبراهٌم وسعٌد، ولعلً بن عبد الرحمن: بلماسم وعبد 
ولعبد هللا بن هٌاس: هٌاس وعبد الرحمن وسعٌد، ولعلً بن هٌاس: عبد هللا الرحمن وأحمد، 

بن عبد الرحمن بن دمحم بن  ولصالح وهٌاس وسعٌد وعبد الرحمن ومصلح وعادل وأحمد.
ولدمحم بن  ، ولهٌاس هذا: عبد هللا، ولعبد هللا: صالح وعبد الرحمن وعبد العزٌز.: هٌاسسعٌد

ؼربً بن دمحم بن سعٌد فله: دمحم  أماعلً بن عبد الرحمن: دمحم. عبد الرحمن: علً بن دمحم، ول
هللا وعلً وسعٌد. وأما دمحم بن ؼربً  وعبدوعبد الواحد وحسٌن، ولحسٌن هذا: عبد الرحمن 

هللا: علً، ولبلماسم: دمحم، ولدمحم هذا: أحمد وعبد  ولعبدفله: علً لم ٌعمب وعبد هللا وبلماسم، 
الماسم بن دمحم بن سعٌد بن عبد هللا فله: دمحم وأحمد وحسٌن  أبوا الرحمن وعلً وبلماسم. أم

فله: زاهر ودمحم،  زاهربن أبو الماسم فله: زاهر وسعٌد ودمحم، فؤما  أحمدوسالم وسعٌد، فؤما 
: أحمد وسعٌد بن أحمد بن أبو الماسمولدمحم  ولدمحم هذا: أحمد، وألحمد: وابل ورامً ودمحم.

: دمحم وزاهر وسعٌد وعلً، فلدمحم: أحمد وٌاسر، ولزاهر: عبد اللطٌؾ فؤلحمد بن دمحموبلماسم، 
وأحمد ودمحم، ولسعٌد: أحمد، ولعلً: عزام. أما سعٌد بن دمحم بن أحمد بن أبو الماسم فله: مرشد 
وأحمد وبلماسم وأٌوب وعبد هللا، ولمرشد: سعٌد. ولبلماسم بن دمحم بن أحمد بن أبو الماسم: دمحم 

الماسم فمن ولده: حسٌن  أبوأما حسٌن بن  متعب وماجد وعبد المجٌد وزٌن وأحمد.وعبد هللا و
بن أبو الماسم فله: بلماسم وذاكر  سالموسعٌد وبلماسم بنو دمحم بن سعٌد بن حسٌن المذكور. أما 

، فلبلماسم بن سالم: سالم ودمحم وعلً، فلسالم: عبد العزٌز ودمحم، ولعلً: حسٌن ودمحم وعلً
: أحمد وسالم وحاتم وعلً وٌاسر وفواز. ولذاكر بن سالم: سالم بن بلماسم ولدمحموبلماسم، 

وإبراهٌم وبلماسم وعبٌد  هٌاس. أما سعٌد بن أبو الماسم فله: وأحمد وعلً وعبد المادر وسعد
: عبد هللا. فؤما النفٌس بن عبد ولبلماسمدرج وعبد هللا درج، ولهٌاس: مصلح، وإلبراهٌم: دمحم، 

والحسن وعلً ودمحم وعبد هللا، ولعبد هللا بن  والحسٌندمحم أبو الحرث فله: األكمل هللا بن 
فله: دمحم، ولدمحم األخٌر هذا: دمحم وعبد هللا وعلً وطاهر  هذاالنفٌس: دمحم وعلً، فؤما دمحم 

ن دمحم بن دمحم فله: علً، ولعلً: دمحم وأحمد وأبو الؽنابم، أما عبد هللا ب دمحموحمزة، فؤما دمحم بن 
بن دمحم  دمحمفله: دمحم، وأما طاهر بن دمحم بن دمحم فله: دمحم وعلً وحسٌن، وأما حمزة بن  دمحمبن 

علً بن النفٌس بن علً بن دمحم بن ألشرؾ: من ولد ا: األشرؾ وحمزة، وهذا فله: دمحم، ولدمحم
براهٌم وإسماعٌل بن النفٌس فمن ولده: دمحم وإ هللا. أما علً بن عبد بن األشرؾ المذكور عٌسى

إبراهٌم بن علً المذكور. وأما دمحم أبو السعادات بن عبد  بنوداإود وطاهر وعبد هللا بنو علً 
: دمحم وهاشم وإسماعٌل وحمزة، أما هاشم بن دمحم أبو السعادات فله: فلههللا بن دمحم أبو الحرث 

اشم، ولهاشم: ودمحم، فؤما ٌوسؾ فله: علً وحسٌن، ولحسٌن: علً وه وحسنعلً وٌوسؾ 
هاشم بن دمحم أبو السعادات فله: علً وعٌسى، ولعٌسى: إبراهٌم وعبد هللا.  بنحسٌن، أما دمحم 
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 أبوبن دمحم أبو السعادات فله: سعد هللا والمحسن وإسماعٌل ودمحم، فؤما دمحم فله:  حمزةأما 
: إسماعٌل فلههللا  منصور، أما إسماعٌل فله: دمحم، ولدمحم هذا: إسماعٌل وحسن ودمحم، أما سعد
، فؤما عبد هللا الدٌنوحمزة وحسن ودمحم، فؤما حمزة فله: أحمد، وألحمد هذا: عبد هللا وجبلل 

بن أحمد فمن ولده: دمحم  الدٌنفله: أحمد ودمحم وثابت، ولدمحم هذا: أحمد وثابت، أما جبلل 
ن دمحم بن تاج حسٌن بن علً ب بنوإسماعٌل ونور الدٌن بنو علً بن حسٌن بن شمس الدٌن 

المذكور، فؤما دمحم بن علً فله:  الدٌنالدٌن بن أبو الحسن بن تاج الدٌن بن دمحم بن جبلل 
وأحمد وإسماعٌل وجمال الدٌن وحٌدر  وعلًحسٌن، وأما نور الدٌن بن علً فله: أبو الحسن 

ولده:  فمن بن علً بن عبد هللا بن دمحم المحدث وزٌن العابدٌن. أما ٌحٌى بن دمحم أبو الحرث
موسى فله:  فؤماموسى والحسٌن والزٌن والجبلل وعلً بنو دمحم بن دمحم بن ٌحٌى المذكور، 

: منصور بن علً بن ولدهحسٌن وعلً ودمحم، أما الزٌن فله: دمحم والفخر، فؤما دمحم هذا فمن 
ولدمحم هذا: فله: موسى ودمحم،  الجبللحسٌن بن أحمد بن دمحم المذكور، أما الفخر فله: دمحم، أما 

الدٌن ونصر هللا، أما شهاب الدٌن فمن  وتاجشمس الدٌن وشهاب الدٌن، ولشمس الدٌن: علً 
بن شهاب الدٌن المذكور. ومن عمب الحسٌن  حسنولده: العماد والنضٌر إبنً الشهاب بن 
بن علً بن علً بن الحسٌن المذكور، كان  الحسناألشمر بن علً إبن الدٌلمٌة: حٌدر بن 

بن الدٌلمٌة: حٌدر والحسن إبنً عبلء الدٌن  علًلرٌش. ومن عمب الحسن بركة بن  بممابر
 علً بن الحسن المذكور.  بنعلً بن دمحم بن الحسٌن بن هبة هللا 

 
، لهم وعلًجعفر بن إبراهٌم المرتضى بن موسى الكاظم فؤعمب من: موسى ودمحم  وأما      

علً بن  بنى، فمن ولد عٌسى بن موسى: دمحم أوالد، فؤما موسى فله: دمحم وإبراهٌم وعٌس
فمن ولده:  جعفرجعفر بن علً بن جعفر بن دمحم بن عٌسى المذكور، فؤما دمحم بن موسى بن 

بن موسى بن جعفر  إبراهٌمأحمد وعلً وزٌد ومختار بنو الحسٌن بن علً بن دمحم المذكور، أما 
حسن بن إبراهٌم فله:  أما، فله: حسن وموسى ومحسن، فؤما محسن فله: عمٌل وعلً ودمحم
، ولطاهر هذا: علً وعلًموسى وعلً وإبراهٌم، ولعلً: دمحم، ولموسى: دمحم وطاهر 

ولد دمحم هذا: دمحم بن دمحم بن  ومنوالحسٌن، أما إبراهٌم بن حسن بن إبراهٌم فله: دمحم وأحمد، 
م المرتضى فله: دمحم بن جعفر بن إبراهٌ دمحمعلً بن الحسن بن أحمد بن دمحم المذكور. أما 

 حسٌن بن دمحم المذكور. بنوموسى، ومن ولد دمحم هذا: دمحم بن طاهر 

       

، ولد تمدم كبلم إسحكوأما أحمد بن إبراهٌم المرتضى فمبناث وله فً كتب النسب:       
 نراه.  كماالعمري فٌه، وعمب إبراهٌم المرتضى الظاهر من موسى أبً سبحة وجعفر 

 

 لعابد بن اإلمام موسى الكاظم:ا دمحم ذرٌة
الكاظم: دمحم وجعفر وإبراهٌم. والعمب من دمحم العابد بن موسى  موسىدمحم العابد بن  ولد      

المجاب وحده وله أربعة رجال: دمحم الحابري وموسى وأحمد بمصر إبن  إبراهٌمالكاظم فً: 
براهٌم المجاب، كذا لال الشٌخ بالسٌرجان من كرمان، والبمٌة لدمحم الحابري بن إ وعلًهبٌرة 

 الدٌن. تاج
والحسٌن  عمبهة رجال وهم: جعفر أبو عبد هللا لٌل إنمرض ستدمحم الحابري من  وأعمب       

 الحابري، دمحمبنو  وعبد هللا شٌتً ولٌل هو إبن جعفر ال أخوه وأحمد وأبو علً الحسن وإبراهٌم
 اهٌم بن أبو العباس بن دمحم بن إبراهٌم المذكور،فمن ولد إبراهٌم بن دمحم الحابري: أحمد بن إبر

فمن ولد عبد  ،وعلً وزٌد وعبد هللاأعمب الحسٌن شٌتً من: أبً الؽنابم دمحم ومٌمون السخً و
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ولد أبً الؽنابم دمحم  منو هللا بن الحسٌن شٌتً: دمحم بن مبارن بن الحسن بن عبد هللا المذكور،
 دمحم بن أبً الؽنابم دمحمبن أحمد بن لحسٌن بن دمحم دمحم بن الحسن بن ا بن الحسٌن شٌتً:

المذكور، فؤما علً هذا دمحم  علً ومعد إبنً فخار بن أحمد بن دمحم بن أبً الؽنابموالمذكور، 
 دمحم ، ولناصر: أمهاس. أما معد بن فخار فله:حسنلعلً: ففله: نزار، ولنزار: علً وناصر، 

عبد  الدٌنولشمس الدٌن فخار: جبلل  ى: عمٌل،فلدمحم: موسى، ولموس شمس الدٌن فخار،و
، ولعلم الدٌن وحسنالحمٌد ومعد، ولجبلل الدٌن عبد الحمٌد المذكور: علم الدٌن المرتضى علً 

السخً بن  ولد مٌمون ومن المرتضى علً هذا: هبة هللا ونزار، ولنزار: علً، ولعلً: إبراهٌم.
 ومحمودمسلم ودمحم  ومنهم: ،السخً مٌمونأبو الحسن ؼاب خبره بن دمحم بن  الحسٌن شٌتى:

: علً، وأما فلهفؤما مسلم  بنو وهٌب بن عبد البالً بن مسلم بن عبد البالً بن مٌمون السخً،
. البالً: عبد بن وهٌب : دمحم. ولمحموداألخٌر: دمحم وعلً، ولعلً هذا دمحم فله: علً، ولعلً

بن علً  أعمبووحده،  بن أحمدد من: علً وأعمب أحمد بن دمحم الحابري وٌمال لولده بنو أحم
بن العمال بن علً  الخٌرمن رجلٌن: هبة هللا وأبً جعفر دمحم الخٌر العمال، فمن ولد دمحم  أحمد
، ولدمحم هذا: جعفر دمحم المذكور أبً، آل أبً الفابز بالحابر وهو: دمحم بن دمحم بن علً بن أحمد

ر: عمٌل وأبو الفابز ودمحم، ولدمحم هذا: أحمد، وألحمد: دمحم دمحم أبو جعفر وهبة هللا، ولدمحم أبو جعف
، وبنو أبً مزن وهو: علً بن حسن بن أبً وتاج الدٌن والحسن، وللحسن: علً، ولعلً: دمحم

، آل الرضى وهو: هبة بن أحمد بن دمحم الحابري. ومن ولد هبة هللا بن علً المذكورجعفر دمحم 
، وآل: األشرؾ وهو إبن علً بن هبة هللا المذكور، وآل أبً المذكور هللاهللا بن علً بن هبة 

فؤما هبة هللا بن علً بن هبة هللا المذكور فمن  بن علً بن هبة هللا المذكور، دمحم: هوالحارث و
ولده: علً ودمحم إبنً سلٌم بن الرضى بن أبو الحسٌن بن صالح بن الحسن بن صالح بن دمحم 

وهإالء كلهم بالحابر. وأعمب أبو علً  سلٌم: سلٌم وعلً، بن هبة هللا بن علً، ولدمحم بن
الحابري من ثبلثة وهم: أبو الطٌب أحمد وفً ولده العدد وعلً الضخم ودمحم،  دمحمالحسن بن 

: دمحم وعلً، ولدمحمبن الحسن بن دمحم الحابري: دمحم وعلً، ولعلً هذا: طاهر ودمحم،  ولدمحم
هو: دمحم بن علً بن علً  الحمراءآل أبً الحمراء، وأبو ولطاهر: دمحم. ومن ولد علً الضخم، 

، ومنهم: دمحم بن علً الضخم، ومن ولد أبو الحمراء دمحم: معتوق بن جعفر بن التمً بن الضخم
 دمحم. وأما أبو الطٌب أحمد بن أبً علً الحسن بن أحمد بن عباس بن علً بن أبو الحمراء دمحم

ولٌل ألبً الطٌب  بو فوٌرة ومعصوم والحسن بركة،الحابري فؤعمب من ثبلثة وهم: علً أ
 أحمد: طاهر بن أحمد. ومن ولد معصوم: النفٌس بن أحمد بن هبة هللا بن معصوم المذكور،

فوٌرة: مسلم إنمرض وهبة هللا وعلً أبو حمزة وٌعلى ودمحم أبو مضر وعلً  أبًمن ولد علً و
 :ولدهعلً أبو فوٌرة المذكور، فؤما مسلم فمن هللا ودمحم أبو العباس بنو دمحم بن  وعبدأبو دمحم 
: دمحم فلهحسن بن لتادة بن دمحم بن علً بن كامل بن مسلم المذكور، أما علً أبو حمزة  دمحم بن

بن لرٌش بن  إسماعٌلوحمزة، ولحمزة: دمحم، ولدمحم هذا: حمزة ولرٌش، ومن ولد لرٌش هذا: 
فله: هبة هللا، ولهبة هللا:  فوٌرة بن علً أبو دمحم بن لرٌش المذكور، أما دمحم أبو مضر بن دمحم

: بشٌر، أما دمحم بن هبة هللا فله: الحسٌن هللاالحسٌن ودمحم، فؤما الحسٌن فله: سعد هللا، ولسعد 
ودمحم، فؤما منصور فله: علً، ولعلً: حسن ودمحم،  منصورودمحم موسى، فؤما الحسٌن هذا فله: 

بن الحسٌن بن دمحم بن هبة هللا فله: إبراهٌم وحمزة وأبو  دمحم: أحمد ومنصور، أما هذا ولدمحم
إبراهٌم فله: دمحم وإسماعٌل، وأما حمزة فله: دمحم وعلً، وأما أبو  فؤماجعفر والحسٌن وعلً، 

هللا وسلٌمان وناصر، أما الحسٌن فله: دمحم، وأما علً فله: أحمد ودمحم وعلً.  عبدجعفر فله: 
دمحم  بنهبة هللا بن دمحم أبو مضر فمن ولده: علً بن دمحم بن علً دمحم موسى بن دمحم بن  أما

وعلً وهبة  ودمحمموسى المذكور. أما علً أبو دمحم بن دمحم بن علً أبو فوٌرة فمن ولده: أحمد 
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المذكور، فؤما هبة هللا بن  دمحمهللا وأبو الماسم وسعد هللا بنو علً بن دمحم بن دمحم بن علً أبو 
: علً وهاشم وعبد هللا ودمحم، فؤما علً بن هللاولعلً هذا: هبة هللا ودمحم، ولهبة علً فله: علً، 

الحسٌن ومعصوم ومعد، ولمعد هذا: علً، وأما األشرؾ بن  وأبوهبة هللا بن علً فله: األشرؾ 
: الحسن ودمحم ونزار، ولدمحم هذا: الحسن وأحمد ودمحم، ولدمحم بن فلهعلً بن هبة هللا بن علً 

 نزار، أما دمحم: علً وأحمد وموسى ونزار، فؤما أحمد فله: دمحم، ولدمحم: أحمد واألشرؾن دمحم ب
: علً وأبو فلهفله: سعد هللا ودمحم وعلً، ولعلً: حسٌن وحسن. أما الحسن بن دمحم بن األشرؾ 

وأما  .، وألحمد: دمحمحسنالماسم والحسٌن، فؤما الحسٌن فله: أحمد وعلً ودمحم، ولدمحم هذا: 
بن هبة هللا بن علً بن هبة  دمحملً بن الحسن بن دمحم بن األشرؾ فله: سعد هللا وحسٌن. أما ع

وإبراهٌم والحسن، وللحسن هذا:  دمحم، فؤما علً هذا فله: ىهللا فله: علً وهاشم والرض
فمن ولده: دمحم وعلً وأبو المفاخر بنو  دمحمالحسٌن وعلً، ولعلً: حسن. أما دمحم بن علً بن 

بن دمحم بن هبة هللا بن علً فمن ولده: علً  ىالرض أماة بن أبو المفاخر بن دمحم المذكور. سامأ
المذكور. أما عبد هللا بن  ىبن صالح بن دمحم بن الرض ىالرض بنوسلٌمان إبنً دمحم بن سلٌمان 

فله: ببلل والحسن وعلً والحسٌن، فؤما ببلل فمن ولده: حسٌن وأحمد  فوٌرةدمحم بن علً أبو 
دمحم بن الحسن بن سالم بن الحسن بن ببلل المذكور، أما الحسن بن عبد هللا فمن  بنإبنً حسٌن 

: حسان ولده: دمحم بن علً بن كامل بن سالم بن الحسن المذكور، أما علً بن عبد هللا فمن ولده
هاب هللا بن ش عبدودمحم وناصر الدٌن وعلً بنو أحمد بن هبة هللا بن جعفر بن جبلل الدٌن بن 

علً المذكور، فؤما  بنالدٌن بن شرؾ الدٌن بن ٌحٌى بن علً بن عبد هللا بن أحمد بن ٌحٌى 
، ولحسن: برٌن، أما ناصر حسنحسان فله: مكدي، ولمكدي هذا: ناصر وإدرٌس، أما دمحم فله: 

، أما علً فله: طعمة، ولطعمة: وسلطانالدٌن فله: عز الدٌن وجعفر، ولجعفر هذا: علم الدٌن 
الدٌن ومحمود وعلً بنو رجب  وشرؾم. أما الحسٌن بن عبد هللا فمن ولده: زٌن العابدٌن تما

بن صالح بن حسن بن أحمد بن  الرضىبن دمحم بن علً بن أحمد بن موسى بن أبو طالب بن 
فله: نور الدٌن وشهاب الدٌن، وأما  رجبحمزة بن علً بن الحسٌن المذكور، فؤما محمود بن 

بن رجب فله: علً وحسن ولاسم  العابدٌنفله: شمس الدٌن، وأما زٌن  شرؾ الدٌن بن رجب
أبو فوٌرة فله: دمحم، ولدمحم: األشرؾ ودمحم،  علًوشرؾ الدٌن. أما دمحم أبو العباس بن دمحم بن 

واألشرؾ ودمحم وعلً وصدر الدٌن، ولصدر الدٌن هذا: أبو  هللافؤما دمحم بن دمحم فله: عواد وهبة 
بن دمحم بن دمحم أبو العباس فله: أحمد، وألحمد هذا: كاظم وعباس وعلً  دمحم بن طالب، فؤما دمحم

وعمٌل ودمحم، فؤما علً بن أحمد فله: نعمة، ولنعمة هذا: عبد هللا وعلً  ومنصوروسلٌمان 
وأبو  علً، فؤما علً بن نعمة فله: دمحم، ولدمحم: عواد، وأما عبد هللا بن نعمة فله: والحارث

: ولٌحٌىالحارث بن نعمة فله: أحمد وحسن وٌحٌى وعلً، ولحسن: علً،  الحسن، وأما
دمحم بن عمٌل  فؤماالحسٌن. أما عمٌل بن أحمد بن دمحم بن دمحم فله: علً ودمحم وموسى وحسن، 

بن عمٌل فله: ناصر الدٌن،  موسىفله: أحمد وكمال الدٌن، وألحمد هذا: دمحم، ولدمحم: أحمد، أما 
فله: شرؾ الدٌن، ولشرؾ الدٌن: أحمد،  هذاه: أبو طالب ودمحم، فؤما دمحم أما حسن بن عمٌل فل

، وإلبراهٌم: حسن ومحسن، أما ناصر الدٌن إبراهٌم: بن أحمد وألحمد: دمحم وناصر الدٌن، ولدمحم
أبو طالب بن حسن بن عمٌل فله: حسن، ولحسن  أمافله: كاظم وعباس وسلٌمان ومنصور. 

ومسلم إبنً  أو هانً هللا بن حسن بن أبو طالب: علً عبدان، فمن ولد هذا: عبد هللا ودمحم وبدر
، أما دمحم بن حسن بن أبو طالب فله: شرؾ الدٌن، المذكورعبد هللا بن حسن بن عبد هللا 
. أما بدران بن حسن بن أبو طالب فله: علً، ولعلً: زٌن هاشمولشرؾ الدٌن: عمٌل، ولعمٌل: 

مد. أما دمحم بن أحمد بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم أبو الحسن فله: : أحالعابدٌنالعابدٌن، ولزٌن 
بن دمحم بن  أحمدهللا وأحمد، فؤما عبد هللا فله: علً ودمحم والنظٌر، وللنظٌر هذا: دمحم، أما  عبد
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شرؾ الدٌن  فؤماأحمد فله: الحسٌن، وللحسٌن: طعمة، ولطعمة: علً وشرؾ الدٌن ولاسم، 
وعلً وشرؾ  دمحمحٌى وطعمة ومساعد، فؤما ٌحٌى بن شرؾ الدٌن فله: فله: علم الدٌن وٌ

وعلم الدٌن، فؤما  جعفرالدٌن ومشعل ومندٌل، فؤما شرؾ الدٌن بن ٌحٌى فله: طعمة، ولطعمة: 
طعمة فله: حسن  بنجعفر فله: موسى ومناؾ وشرؾ شاه وتمام وجمٌل، وأما علم الدٌن 

، ولموسى: حسٌن موسىاظم: علً، وأما جمٌل فله: وطعمة وجمٌل، فؤما حسن فله: كاظم، ولك
ونعمة هللا، فؤما  وٌحٌىوناصر، ولناصر: منصور. أما طعمة فله: طاهر وشرؾ الدٌن وحٌدر 

وحسن ومصطفى،  وموسىشرؾ الدٌن بن طعمة فله: مساعد، ولمساعد: دمحم وجعفر وحسٌن 
، ولهاشم: شرؾ الدٌن الدٌنفؤما دمحم بن مساعد فله: منصور وحمزة وهاشم، ولمنصور: شرؾ 

، ولسلٌمان: عبٌد، وإسماعٌلوبدر الدٌن، أما موسى بن مساعد فله: سلٌمان ومنصور 
وعلً. وأما معصوم بن أبً  حمزةوإلسماعٌل: جعفر وعلً ودمحم، أما مصطفى بن مساعد فله: 

حسن بركة بالحلة والحابر، وأما ال معصومالطٌب أحمد بن الحسن بن دمحم الحابري فهو جد آل 
فهو جد آل األخرس بالحلة، واألخرس هو: أبو  الحابريبن أبً الطٌب أحمد بن الحسن بن دمحم 

أبً الفتٌان بن عبد هللا بن الحسن بركة، ومنهم: الفمٌه شمس  بنالفتح بن أبً دمحم بن إبراهٌم 
 علً بن دمحم بن أبً الفتح األخرس. بنالدٌن دمحم بن أحمد 

براهٌم بن دمحم العابد بن موسى الكاظم فمن ولده: أبو طالب زٌد بن أبً العز بن إ علً أما       
، ومنهم: بن أبً الحسن طاهر بن أبً المحسن علً بن أبً جعفر دمحم بن علً المذكور دمحم

 بن أبً الحسن طاهر بن أبً المحسن علً بن أبً جعفر دمحم بن علً المذكور.علً 
الكاظم فله: حمزة وجعفر ودمحم وأحمد، فؤما  موسىدمحم العابد بن أحمد بن إبراهٌم بن  أما       

أحمد بن حمزة بن أحمد: ناصر ومطهر إبنً علً بن  ولدحمزة بن أحمد فله: أحمد ودمحم، فمن 
حمزة بن أحمد فله: إبراهٌم، وإلبراهٌم هذا: حسن وعلً  بنٌحٌى بن أحمد المذكور، أما دمحم 

بن إبراهٌم هذا: علً، أما أحمد بن إبراهٌم فمن ولده: إبراهٌم بن  هللاوأحمد وعبد هللا، ولعبد 
بن دمحم بن حمزة بن أحمد المذكور، أما دمحم بن أحمد بن إبراهٌم بن دمحم بن  إبراهٌمأحمد بن 

بن  معدالكاظم فله: أحمد وٌحٌى، فؤما ٌحٌى هذا فمن ولده: أحمد وناصر إبنً ماجد بن  موسى
أحمد بن  إبنًور، فؤما أحمد بن ماجد فمن ولده: دمحم ورضً الدٌن إسماعٌل بن ٌحٌى المذك

ناصر بن  أماموسى بن حسٌن بن إبراهٌم بن حسن بن أحمد المذكور، ولرضً الدٌن: أحمد. 
، فؤما ماجد المذكورماجد بن معد فمن ولده: ماجد وسلطان إبنً دمحم بن ٌحٌى بن دمحم بن ناصر 

بن ماجد بن جماز بن  دمحمسٌن وسلطان بنو دمحم بن حسٌن بن بن دمحم هذا فمن ولده: ناصر وح
، فؤما ناصر بن دمحم بن حسٌن المذكورإبراهٌم بن إسماعٌل بن ٌحٌى بن دمحم بن أحمد بن ماجد 

، فؤما علً فله: أحمد، وأما عبد الحسٌن فله: وعلًبن دمحم بن ماجد فله: سلٌمان وعبد الحسٌن 
هللا، ولدمحم هذا: ماجد، ولماجد: جعفر وحسٌن. وأما  وعبددمحم علوي، أما سلٌمان فله: ناصر و

بن ماجد فله: علً، ولعلً: حسٌن وإبراهٌم. وأما سلطان بن  دمحمحسٌن بن دمحم بن حسٌن بن 
ماجد فله: علً وعبد هللا وحسٌن ودمحم، فؤما علً بن سلطان فله:  بندمحم بن حسٌن بن دمحم 

لحسن: فحسن وإسماعٌل وأحمد وإبراهٌم ومحسن، دروٌش فله:  فؤمادروٌش وإدرٌس، 
الدٌن ورضً الدٌن وجعفر وأبو الماسم ودمحم أمٌن. أما عبد هللا  وشرؾموسى، وألحمد: أشرؾ 

. أما دمحم بن سلطان فله: أحمد وعلً وإبراهٌم، أما إبراهٌم فله: ٌحٌى أحمدبن سلطان فله: 
وعبد الحسٌن وعلً، ولعلً هذا: حسٌن. أما  : حسٌن، أما أحمد فله: دمحملهعلً ف أماوسلطان، 

بن  أحمدبن دمحم بن أحمد بن إبراهٌم بن دمحم بن موسى الكاظم فمن ولده: دمحم وعلً إبنً  أحمد
بن دمحم بن  أحمددمحم بن موسى بن دمحم بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن جعفر بن 

أحمد المذكور، فؤما  بنبن إبراهٌم بن حسن إبراهٌم بن عبد هللا بن أحمد بن موسى بن حسٌن 
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عبد هللا فمن ولده: عبد هللا بن  فؤمادمحم بن أحمد بن دمحم بن موسى فله: عبد هللا وحسن وعلً، 
، وأما حسن فمن ولده: ناصر وٌحٌى إبنً إبراهٌم المذكورعلً بن عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا 

ور. أما علً بن أحمد بن دمحم بن موسى فله: عبد حسن المذك بنبن ناصر بن حسن بن إبراهٌم 
فله: ناصر وعبد الحسٌن وحسٌن وعلً وأحمد وحسن وموسى،  المذكورالنبً ودمحم، فؤما دمحم 
بن ناصر بن موسى بن أحمد بن موسى المذكور، أما علً بن دمحم بن  دمحمفمن ولد موسى هذا: 

لدمحم: علً، وألحمد: عبد ف هذا: دمحم وأحمد، هللا وعبد الحسٌن، ولعبد هللا وعبدعلً فله: دمحم 
 أما. أما حسٌن بن دمحم بن علً فله: حسن، ولحسن: دمحم، ولدمحم: حسن وحسٌن وموسى. هللا

: عبد فلهعبد الحسٌن بن دمحم بن علً فله: أحمد، وألحمد: هاشم، أما ناصر بن دمحم بن علً 
 هذا: عبد هللا.            ولعلًً ودمحم وحاجً، هللا، ولعبد هللا: دمحم وحسٌن، ولدمحم: أحمد وعل

 

 بن اإلمام موسى الكاظم: جعفر ذرٌة
الكاظم وٌمال له الخواري وٌمال لولده الخوارٌون والشجرٌون  موسىمن جعفر بن  والعمب      

ً ألن أكثرهم  عة: موسى بالحجاز والحسن بحول المدٌنة ٌرعون الشجر، فً أر بادٌةأٌضا
فؤما  وكان لجعفر بن موسى: دمحم وجعفر والعباس وهارون. وحمٌدان. األكبرحسٌن بالمدٌنة وال

 .والحسٌنالحسٌن األكبر فؤولد خمسة ذكور هم: دمحم وعلً وموسى والحسن 
ألنه  ذلنموسى بن جعفر بن موسى الكاظم فؤعمب من: الحسن اللحك وحده، لٌل له  أما      

هو: دمحم بن  الملٌطآل الملٌط بالحلة والحابر، وجدهم  ألحك بؤبٌه وهو صحٌح الوالدة، وهو جد
، ولمسلم بن دمحم بن موسى أخ مسلم بن دمحم بن موسى بن علً بن جعفر بن الحسن اللحك

أما دمحم بن مسلم بن دمحم بن موسى فله: جعفر، ولجعفر: دمحم ومسلم وحمزة، فمن  ،إسمه: دمحم
نصور بن حمزة المذكور، ومن ولد مسلم بن ولد حمزة: منصور وأبو طالب إبنً دمحم بن م

جعفر: جعفر بن موسى بن جعفر بن مسلم المذكور، ومن ولد دمحم بن جعفر: علً بن الحسٌن 
 بن دمحم المذكور.

 موسىولده العدد، من ثبلثة رجال أحدهم:  ًالحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وف وأعمب      
الشرؾ  شٌخجعفر بن موسى الكاظم: دمحم الملٌط لال والثانً من ولد الحسن بن  وفً عمبه للة،

من بنً جعفر الطٌار.  ثمانٌةالعبٌدلً: هو الملٌط الثابر بالمدٌنة. ولال أبو الحسن العمري: لتل 
ً ولال الماضً التنوخً فً كتاب نشوار المحاضرة: كان  ٌنزل آثال وهو منزل فً طرٌك  بدوٌا

ً بالشجاعة البارعة و ورد بؽداد فً أٌام نمابة أبً عبد  الحسنة،الفروسٌة مكة. وكان موصوفا
ً ٌتعرض الحاج  بالخفارة فإن أعطوه وإال أؼار علٌهم،  وٌطالبهمهللا بن الداعً، وكان لدٌما

ٌد وال ٌتسلط علٌه سلطان إال أنه لم ٌدع إمامة،  تنالهوكان كؤنه صاحب طرق بتلن النواحً ال 
ح نفسه على أبً عبد هللا بن الداعً وسؤله مسؤلة وطر الحضرةثم تاب عن هذا الفعل ودخل 

الموسم من مدٌنة السبلم إلى الحرم وإلامة الحج، فؤوجب إبن  إمارةمعز الدولة فً تملٌد 
وسؤل معز الدولة فمال له: إننا نملدن ذلن وأسؤل الخلٌفة أن ٌعمد لن  وذمامهالداعً لصده إٌاه 

ا الرجل فؤنا ال أعرؾ هذا وهو رجل من أهل علٌن، فان شبت فاستخلؾ أنت هذ وٌخلععلٌه 
عبد هللا  أبون جنى جناٌة على المافلة إلى أي شا نرجع منه؟ فمال إوباألمس كان لصاً، ف البادٌة

الرجل وأنا أضمن له  وٌملدن رأى األمٌر أن ٌجٌب شفاعتً إبن الداعً: أما أنا فبل أتملد هذا ف
وعمد له وخلع علٌه، وحج فً  الكوفًبد هللا العلوي فملده ذلن صارفاً ألبً ع ،دركه وجناٌاته

وما حمد الحجاج والٌاً كما حمدوه لبله  ٌخاؾ،تلن السنة وألام الحج على أحسن حال وآمن مما 
بن علً بن دمحم التنوخً فً كتابه المذكور: أن  المحسنوال بعده سنٌن. وحكى الماضً أبو 

ستم السٌرافً الفارسً وكان ٌكاشؾ باإللحاد إذا شاذان بن ر بنرجبلً كان ٌعرؾ بؤبً الحسٌن 
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متجراً على الموسم وأظهر أنه ٌرٌد الحج فاعترض تلن  وخرجأمن على نفسه وٌظهر اإلسبلم، 
من السٌر إال بخفارة ومنعه أمٌر المافلة من ذلن، فهم بالؽارة  الناسالسنة الملٌط المافلة ومنع 

ألمٌر المافلة: أرسلنً إلٌه برسالتن. وكان ٌعرفه  بذلن، فمال إبن شاذان الناسعلٌها وتحدث 
وألول له: ٌا هذا نحن لوم من فارس وؼٌرها من  ًله: أي شا تمول له؟ لال: أمض فمالطٌباً، 
 تعالواال نسب لنا فً العرب وال رؼبة، فجاء أبون إلٌنا فضرب أدمؽتنا بالسٌوؾ ولال  البلدان

وللت ال  اآلن، وجبنا على أن نحج إلٌه جبت أنت حجوا هذا البٌت فملنا له السمع والطاعة
ألالكم ونحن أٌضاً لد  فاهللأدعكم إال بدراهم ال تجب فإن لم تطٌعونً ال أمكنكم إن كان لد بالكم 

العلوي منن لتلن. وأنفذ ؼٌره  سمعهبدا لنا فنرجع من حٌث جبنان. فضحن منه، ولال: هذا إن 
الملٌط رهط الملٌطتة والملطة أٌضاً،  هذاجهم. ومن فً الرسالة واصطلحا وسار الناس إلى ح
ولدمحم بن دمحم الملٌط: الحسن أبو دمحم  أبو عبد هللا، دمحموأما دمحم الملٌط فعمبه من رجل واحد هو: 

وله: ؼانم، ومن ولد موسى أبو الحسن: حسن بن  أبو جعفر أو أحمد أبو الحسن ودمحم وموسى
لمذكور، وللحسن أبو دمحم: عطاء، ولعطاء: ؼٌنار ودمحم ملٌط بن الحسن بن ٌحٌى بن موسى ا

وأحمد وحسٌن ومسلم وصالح والحسن ولٌس، فلمٌس: مفرج، ومن ولد دمحم بن عطاء: دمحم بن 
، لال نبهان بن دمحم بن دمحم المذكور، ولؽٌنار بن عطاء: رزق هللا وهبلل وجعفر، ولجعفر: ؼٌنار

جعفر دمحم الملٌط بن دمحم أبً عبد هللا بن دمحم الملٌط بن  دمحم الثابر: أبو ولدإبن طباطبا: فمن 
حكاها التنوخً عن هذا أبً جعفر دمحم  ًالكاظم. وأن الحكاٌة الت موسى بن جعفر بن الحسن
بالمدٌنة  وكانن األول كان متمدماً على زمن إبن الداعً إبن دمحم بن دمحم الملٌط الكبٌر، ف الملٌط

لبره ببؽداد.  ًوالثاننً جعفر أٌام الفتنة وكاتبوا فً عزله عنها، وثار بها ولتل جماعة من ب
بالبصرة طابفة لهم  ومنهملال إبن طباطبا: والملطة لهم عدد وانتشار، ومنهم فرسان حمزة، 

لوم. والثالث من ولد الحسن  بالعراقطة كانوا بالحجاز، ومنهم للوة وشوكة شدٌدة. وأكثر الم
عشر رجبلً ما بٌن ممل ومكثر  إثنىلً الخواري وأعمب من بن جعفر بن موسى الكاظم: ع

وٌوسؾ وموسى وأحمد  بالحجاز إدرٌسمنهم: دمحم أبو الحسن والحسن بالفرع والحسٌن أبو 
فمن ولد الحسن بن علً الخواري: الحسن وخلٌفة إبنً  بنو علً الخواري. وعبد هللا األكبر

ور، فمن ولد الحسن بن إدرٌس: دمحم بن إدرٌس بن دمحم بن علً بن ٌحٌى بن الحسن المذك
شرٌؾ بن عسكر بن دمحم بن دمحم بن زامل بن داإود بن الحسن المذكور، ومن ولد خلٌفة بن 
إدرٌس: ظرٌؾ وعٌسى إبنً معروؾ بن هبة هللا بن خلٌفة المذكور، فلعٌسى: فلٌتة، ولفلٌتة: 

 وللحسٌن أبو إدرٌس كور.داإود، ومن ولد ظرٌؾ: الحسٌن بن ٌعلى بن سالم بن ظرٌؾ المذ
الحسن وأحمد ودمحم والحسن وٌحٌى ودمحم  أبومن األوالد المعمبٌن ستة: علً  بن علً الخواري

بنو علً بن الحسٌن  ودمحم بالعصٌم المعروؾآخر، ومنهم: الحسٌن وعبد هللا والحسن وموسى 
ومنهم: آل فاتن ، وصبرةولموسى: عباس  ولدمحم: الحسن، بن علً الخواري، وللحسٌن: ٌحٌى،

ومنهم: علً نزار بن  الفواتنبن علً بن سالم بن علً بن صبرة بن موسى المذكور، ٌمال لهم 
، ومن ولد زرؾ بن وزرؾفاتن إنمرض عمبه، ومنهم: هشٌمة بن فاتن، ولهشٌمة: هاشم 

خلؾ بن عوض بن  بنهشٌمة: بدٌوي وبادي وحمزة بنو جوٌبر بن سهل بن علً بن عامر 
هشٌمة فله: نبلة  بنؾ بن هشٌمة، ولحمزة بن جوٌبر: أحمد بن حمزة، أما هاشم دمحم بن زر

بن فاتن المذكور،  سالموفاتن، ومن ولد فاتن بن هاشم: موسى وهٌثم إبنً محطم بن منٌع بن 
: علً ودمحم وباهش بنو ولدهولموسى بن محطم: ثامر، ولثامر: راشد، أما هٌثم بن محطم فمن 

فله: عطٌة، ولعطٌة هذا: فهد  هشٌمةم المذكور. أما نبلة بن هاشم بن حسٌن بن حازم بن هٌث
بن شهوان بن طاهر بن فهد المذكور،  حسنوفهٌد، فمن ولد فهد بن عطٌة: هاشم بن ناجً بن 

بن مزٌد بن جعفر بن فهد بن دهٌم بن فهٌد  دمحمومن ولد فهٌد بن عطٌة: سلٌمان وإبراهٌم إبنً 



 65 

بن راٌك كانا من وجوه السادات الحجازٌٌن. ومن  خلؾنصور إبنً المذكور. ومنهم: عرادة وم
أحمد بن دمحم بن علً بن صبرة بن موسى بن علً  بنبنً موسى بن علً الخواري: سلطان 

ومنهم: بنو عزٌز بن خلٌفة وبنو سلطان بن خلٌفة،  رشدة،الخواري، له: خلٌفة، لٌل انه لؽٌر 
موسى بن علً  بن ومنهم: عباس .بالحلة وهللا أعلم خلٌفة بنوبنو فلٌتة بن شهوان بن دمحم 

بنً علً الخواري: عبد هللا األكبر بن علً الخواري له: دمحم  ومن .وؼٌرهم ،الخواري له ذٌل
، فؤما دمحم بن عبد هللا األكبر فله: سالم، ولسالم: علً ودمحم وشجاع، ولدمحم بن سالم: وعلً

ٌب: دمحم، ولدمحم: ٌوسؾ، ولحسٌن بن جعفر: جعفر، ولجعفر: ذوٌب وحسٌن ومذكور، ولذو
مسعد ومسعود، ولمسعد: حجازي، ولحجازي: ممدوح، أما مسعود فله: علً، ولعلً: راشد، 
أما مذكور فله: جعفر، ولجعفر: معضاد. أما علً بن عبد هللا األكبر بن علً فله: للٌب أو فلٌت، 

لً ومرزوق وٌحٌى، فلعلً: حسٌن، ولملٌب هذا: سبلمة وحبلوة، ولسبلمة: ٌعلى، ولٌعلى: ع
الحسٌن ٌحٌى بن الحسٌن بن علً الخواري، له  أبوومنهم: ولمرزوق: ٌعلى، ولٌحٌى: علً. 

. ومنهم: ، ولسلٌمان: ثروان وتارٌه وربٌعالمذكور ٌحٌىذٌل وبمٌة، منهم ولده: سلٌمان بن 
ر ٌمال لها العرٌش، له ذٌل. لال الشٌخ العمري: وبمرٌة من الجفا الخواري،الحسن بن علً 

دمحم بن طاهر بن دمحم  ناصر بن الخوارٌٌن وما ٌعرؾ صدق دعواهم. ومنهم: نسبلوم ٌدعون 
عن ولدٌن أعمب أحدهما  ماتبن علً الخواري، وداإود بن علممة بن أحمد بن علً الخواري، 

منهم: بن علً الخواري، و الحسٌنومنهم: مطاع بن دمحم بن  .وهو: دمحم بن داإود المذكور
، واللٌث له: إسماعٌل، الحسن بن الحسٌن بن علً الخواريدمحم بن إبنً  أحمد واللٌث

 .وإلسماعٌل: فضل
  

 النار بن اإلمام موسى الكاظم: زٌد ذرٌة
الكاظم، فعمد له دمحم بن دمحم بن زٌد بن علً بن الحسٌن بن علً  موسىزٌد النار بن  أما      

على األهواز، ولما دخل البصرة وؼلب علٌها أحرق دور بنً أبً السراٌا  أٌامبن أبً طالب 
فً نخٌلهم وجمٌع أسبابهم، فمٌل له زٌد النار، وحاربه الحسن بن سهل  النارالعباس وأضرم 

إلى المؤمون فؤدخل علٌه بمرو ممٌداً فؤرسله المؤمون إلى أخٌه علً الرضا  وأرسلهفظفر به 
السم  سماهن المؤمون أوأمر باطبلله. ثم  ،كلمه أبداً له جرمه، فحلؾ علً الرضا أن ال ٌ ووهب

إلٌه  المنتسبٌنفمات. لال الشٌخ أبو نصر البخاري: زٌد بن موسى لم ٌعمب وجماعة من 
وهو ؼٌر  موسىبؤرجان وهم على ما ٌزعمون من ولد زٌد بن علً بن جعفر بن زٌد بن 

هللا إبن  عبدلعبٌدلً وأبو صحٌح. ولال ؼٌر البخاري وعلٌه الشٌخ العمري وشٌخ الشرؾ ا
بالمؽرب  ولدهطباطبا وؼٌرهم: أعمب زٌد النار بن موسى الكاظم من أربعة رجال: الحسن 

وأحمد وٌحٌى.  بنٌسابوروالمٌروان والحسٌن المحدث وجعفر وموسى ولٌل: ودمحم األكبر 
 نار: عبد هللاموسى بن زٌد ال بنولموسى بن زٌد النار: علً وأحمد وزٌد ودمحم. فمن ولد أحمد 

المذكور له عمب منهم:  زٌدومن ولد زٌد بن موسى بن زٌد النار: موسى خردل بن  بن أحمد،
منهم بنو مكارم بالمشهد  ضؽٌب،دمحم ضؽٌب بن دمحم بن موسى خردل المذكور، ٌمال لولده بنو 

بن علً ، ومنهم: مسعود بن زٌد ضؽٌبالؽروي، وهم: بنو دمحم مكارم بن علً بن حمزة بن دمحم 
: سعد هللا ودمحم والحسٌن بنو علً بن ضؽٌببن حمزة بن دمحم ضؽٌب، ومن ولد حمزة بن دمحم 

فمن ولده: دمحم بن ناصر بن دمحم بن علً بن سعد  هذاالحسٌن بن حمزة المذكور، فؤما سعد هللا 
بن دمحم: الحسٌن بن حمزة بن دمحم ضؽٌب فله: دمحم، ولدمحم  بنهللا المذكور، أما دمحم بن علً 

أما الحسٌن بن علً بن الحسٌن بن حمزة بن دمحم  .وجعفر طالبموهوب، ولموهوب: أبو 
لوم ٌنتسبون إلى علً بن دمحم بن موسى خردل، ولم ٌذكر  وبؽدادضؽٌب فله: دمحم. وبالؽري 
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 ونسبهم مفتعل وهللا أعلم بالصواب. فؤما دمحم بن موسى بن زٌد النار النسابٌنعلٌاً هذا أحد من 
 الناروجعفر وعلً وزٌد والحسٌن والحسن، فؤما الحسن بن دمحم بن موسى بن زٌد  دمحمفله: 

، ولعلً: دمحم علًفله: أحمد ودمحم وعبد هللا، وأما زٌد بن دمحم بن موسى بن زٌد النار فله: 
سالم المذكور، وأما  بنوسالم وعلً، ومن ولد سالم هذا: علً بن فاخر بن تمً الدٌن بن دمحم 

: دمحم، ولدمحم: هذا، ولجعفر ومسلم ودمحم لً بن دمحم بن موسى بن زٌد النار فله: زٌد وجعفرع
، ولجعفر هذا: وٌحٌىعلً وحسٌن. أما زٌد بن علً فله: معمر وعلً ودمحم ومسلم وجعفر 

: حسٌن وموسى فلهحسن، ولمسلم: حسٌن، ولحسٌن: مسلم ودمحم. أما علً بن زٌد بن علً 
بن موسى  دمحموسى: عبد هللا وحسٌن وعلً، ولعلً هذا: دمحم. فؤما جعفر بن ودمحم وعلً، ولم

بن موسى بن زٌد النار  دمحمبن زٌد النار فله: دمحم، ولدمحم: حسٌن، ولحسٌن: دمحم. وأما دمحم بن 
وحمزة، وللحسن: ناصر،  والحسنفله: أحمد ودمحم وزٌد، وألحمد هذا: حمزة، ولزٌد: جعفر 

زٌد النار فمن ولده: جمال الدٌن  بنللحسن: دمحم وزٌد. أما علً بن موسى ولجعفر: الحسن، و
بن علً بن دمحم بن علً المذكور، فؤما  مضروإسماعٌل وإبراهٌم بنو دمحم بن محفوظ بن أبو 

: فخار الدٌن وتاج الدٌن وعبد المحسن وعبد الحمٌد، الدٌنجمال الدٌن فله: أمٌر الدٌن، وألمٌر 
فمن ولده: دمحم وحسن وإسماعٌل وأبو طالب وٌوسؾ بنو  محفوظ بن أما إسماعٌل بن دمحم

المذكور، أما إبراهٌم بن دمحم بن محفوظ فله: علً ودمحم،  إسماعٌلمهدي بن حسن بن مهدي بن 
: ٌحٌى ودمحم والشرؾ، وللشرؾ: حسن، ولحسن: أحمد وٌحٌى. أما ولعلًولدمحم: عبد هللا، 
. ومن بنً جعفر بن زٌد ، وللحسن: زٌدولعلً هذا: الحسنفله: علً،  النارالحسن بن زٌد 

، له عمب بؤرجان، وإبنه: أبو دمحم الحسٌن نمٌب أرجان المذكورالنار: زٌد بن علً بن جعفر 
زٌد بن الحسن  بن، ومنهم: أبو دمحم الحسن وألبً دمحم الحسٌن: زٌد، ولزٌد هذا: الحسٌن وجعفر

النار: أبو جعفر  زٌدار، ومن بنً الحسٌن المحدث بن بن زٌد بن الحسن بن جعفر بن زٌد الن
إنسان فً نمابة أبً أحمد  وورددمحم منموش، ذكر النسابون أنه ال بمٌة له. لال إبن طباطبا: 

دمحم منموش، فؤثبته أبو أحمد وله  جعفرالموسوي إلى بؽداد وذكر أنه: جعفر بن زٌد بن أبً 
من: زٌد بن الحسٌن وحده، ومنه فً:  المحدثلحسٌن أوالد وأخ بالري ولزوٌن والنٌل. وعمب ا
بن دمحم بن زٌد بن الحسٌن المحدث، وأخوٌه:  الحسندمحم، ولدمحم أوالد بؤرجان وؼٌرها منهم: 

، ولدمحم: حسٌن، ولحسٌن: محسن. أما الحسن بن دمحم بن ودمحم هاشمجعفر وزٌد، ولزٌد هذا: 
دعى اسٌن وزٌد بنو علً بن الحسن المذكور. وفمن ولده: الحسن والح المحدث الحسٌنزٌد بن 

بن زٌد بن الحسٌن المحدث دعً، إسمه جعفر، مبطل كذاب، له عمب بمزوٌن  دمحمإلى زٌد بن 
شٌخ  ًأولد أٌضاً لال الشٌخ العمري: هو على لول الشٌخ أبً الحسن، ٌعن هاشموله أخ إسمه 

 يبؽداد وأخذ مع أشرافها ولعله الذ، مبطل دعً كذاب، ؼٌر أنه ثبت فً جرٌدة النسابةالشرؾ 
أن أبا  وذكرذكره إبن طباطبا فً ولد جعفر بن زٌد النار  يذكره. ولٌل: الظاهر أنه هو الذ تمدم

 أحمد الموسوي أثبته، وهللا أعلم.
 

 هللا بن اإلمام موسى الكاظم: عبد ذرٌة
ة، وخمسة ذكور وهم: الكاظم ثبلث بنات هن: زٌنب وفاطمة ورلٌ موسىعبد هللا بن  وولد     

وموسى. والعمب من عبد هللا بن موسى الكاظم، من رجلٌن:  والحسنأحمد ودمحم والحسٌن 
اإلنتساب إلٌه بعد  فٌصحصح أي أن نسب عمبه ؼٌر واضح  فً فعمبهموسى ودمحم، أما دمحم 

 بن بن الحسن بن علً بن دمحم علًإلامة البٌنة. لال الشٌخ العمري: من ولده العدل بالرملة 
، ولٌل من ولد دمحم بن عبد هللا: دمحم بن جعفر بن الكاظمإبراهٌم بن دمحم بن عبد هللا بن موسى 

. ولال الشٌخ أبو نصر البخاري: ولد عبد هللا بن موسى الكاظم: موسى، ما أعمب دمحم المذكور
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بن  موسى منه، فجمٌع أوالد عبد هللا بن موسى من: موسى بن عبد هللا. هذا كبلمه. وكان إال
بن دمحم بن موسى  زنماحاً عبد هللا بنصٌبٌن وله ولد بها وبؽٌرها، فمن ولده: جعفر الملمب 

ولجعفر زنماح: دمحم وعبد هللا، فلدمحم: أحمد والحسٌن، وللحسٌن: أبو العشابر وعبد  المذكور،
العمرٌة ٌعرؾ بإبن  المذكور،: معمر بن عبد هللا بن جعفر زنماح جعفر زنماح من ولدو هللا،

ولمعمر هذا: أبو الفضابل، وألبً الفضابل: األفضل واألشرؾ، ولؤلشرؾ:  وبهذا ٌعرؾ عمبه،
بن أحمد بن  دمحمومنهم بنو ناصر وهم ولد: ناصر بن  أبو السعادات، وألبً السعادات: صدلة،

موسى . ومن ولد ، فلناصر: علً، ولعلً: دمحمعبد هللا بن جعفر زنماح، كانوا ببٌارى ولهم بمٌة
الكاظم: علً بن الحسٌن بن دمحم بن موسى المذكور، ٌعرؾ بإبن ربطة،  موسى هللا بن عبدبن 
 موسىكانوا بنصٌبٌن. ومنهم: عبد هللا الطوٌل ودمحم أبو المرجا إبنً موسى بن دمحم بن  عمبله 

بن إبراهٌم: ، ولدمحم بن عبد هللا بن موسى الكاظم، ولدمحم أبو المرجا: إبراهٌم، وإلبراهٌم: دمحم
 .علً وجعفر، ولعلً: الحسن، وللحسن: علً، أما جعفر فله: إسماعٌل، وإلسماعٌل: إبراهٌم

أما عبد هللا الطوٌل فمن ولده: إبراهٌم ودمحم وعبد العلٌم بنو دمحم بن حسٌن بن دمحم نوح بن نوح 
ن بن علً بن رمضان بن أحمد حمود بن أحمد بن عبد الحمٌد بن دمحم بن حسن بن زٌد بن حس

بن دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بن عبد هللا الطوٌل المذكور، فؤما عبد العلٌم بن دمحم بن حسٌن بن دمحم 
وأما إبراهٌم  .وأما دمحم بن دمحم بن حسٌن بن دمحم نوح فله: حسن ومصطفى .نوح فله: محمود

ولجنٌدي: عبد بن دمحم بن حسٌن بن دمحم نوح فله: حسن وحسٌن وعلً، ولحسٌن هذا: جنٌدي، 
ولعبد الحفٌظ بن جنٌدي: عبد  ،الؽنً وعبد الظاهر وعبد الحفٌظ وعبد الرزاق وعبد الفتاح

الخالك وعبد المجٌد ودمحم وعبد الواحد وعبد الرحمن وعبد الماجد ومحمود وعبد األحد، فؤما 
لواحد فله: عبد الخالك فله: عبد الرحمن ومهند وٌزٌد وراكان، وأما دمحم فله: طه، وأما عبد ا

شادي وحسام ومازن، وأما عبد المجٌد فله: إبراهٌم وإسماعٌل، وأما محمود فله: عبد الحفٌظ 
وعبد هللا وعبد الرحمن، وأما عبد األحد فله: بدر وبندر، وأما عبد الرحمن بن عبد الحفٌظ فله: 

الرحمن، طارق ودمحم وناجح وسامً وسمٌر ووافً وعادل وعصام، فلطارق: عبد الكرٌم وعبد 
ولدمحم: عبد هللا وأسامة، ولسمٌر: عبد اإلله والفداوي وعبد الرحمن، ولعادل: عبد الملن، 

 ولعصام: عبد الرحمن وعبد العزٌز وعبد المحسن. 
 

 هللا بن اإلمام موسى الكاظم: عبٌد ذرٌة
لم  مدثبلث بنات هن: زٌنب وفاطمة ورلٌة، وعدة ذكور منهم: أح موسىعبٌد هللا بن  وولد      
، والعمب من عبٌد هللا بن موسى الكاظم فً وموسىوالحسن  لم ٌعمب ودمحم والحسٌن ٌعمب

شاشة وجعفر أبو الماسم بالمراؼة، ولد كان إبنه موسى  والماسمثبلثة رجال: دمحم الٌمانً بمكة 
، وأما علً بن عبٌد هللا وكان له: علً بن موسى ثم انمرض عمبهبن عبٌد هللا أعمب وانتشر 

الشٌخ العمري: من ولده أبو المختار حمزة الفمٌه الممري بشٌراز بن  فمالالكاظم   موسى بن
: لال الكاظمبن حمزة بن علً بن حمزة بن دمحم بن علً بن عبٌد هللا بن موسى  بن دمحم الربٌع

 ٌمال لهما: الحسٌن وشٌث ال ٌعلم أكانا أخوي حمزة أو عمٌه إبنانوهذا أبو المختار ورد ومعه 
ولاسموا الطالبٌٌن بها ودفعهم كثٌر من العلوٌٌن ألن المشجرات لم  شٌرازوثبتوا فً جرٌدة 

بن علً بن عبٌد هللا سوى ولد درج أي مات ولم ٌعمب ٌمال له: إبراهٌم وبنات،  لدمحم فٌها ٌثبت
هللا ولٌل لعبٌد  ٌعرؾ لدمحم ولد له ٌمال له حمزة وهللا أعلم بصحة نسب حمزة. هذا كبلمه. ولم

هللا بن موسى الكاظم فً ثبلثة: دمحم الٌمانً  عبٌدفعمب  بن موسى الكاظم: عبد هللا بن موسى.
 والماسم وجعفر.
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فؤعمب من:  بالمٌمدمحم الٌمانً بن عبٌد هللا بن موسى الكاظم وربما لٌل الٌمامى  أما       
لال إبن  الشعرانً، دوأحمإبراهٌم وحده، وأعمب إبراهٌم من رجلٌن، هما: أبو جعفر دمحم، 

فؤعمب أبو جعفر دمحم بن إبراهٌم بن  وكان إلبراهٌم: الحسٌن له بنت. طباطبا: ولده بهمدان.
شتى  مواضعالٌمانً من أربعة رجال وهم: أبو الماسم جعفر الجمال بمكة له عدد وبمٌة فً  دمحم

ً بمصر  لهأن  وأبو الماسم عبد هللا بواسط وأبو طاهر إبراهٌم، ولٌل إنمرض، والصحٌح عمبا
: إسماعٌل، وإلسماعٌل: وأبو الحسن علً بمصر. فؤما أبو الماسم جعفر الجمال فمن ولده

إبراهٌم والحسن، فئلبراهٌم: دمحم، ولدمحم: إسماعٌل، وللحسن بن إسماعٌل: دمحم وخلٌل إبنً علً 
د وعلً وأبو بن منصور بن الحسن المذكور، فلدمحم: علً، ولعلً: عبد الحمٌد، ولخلٌل: أحم

المكً، وهو: الحسٌن  الفاتنأبو  طاهر، وألبً طاهر: علً، ومن ولد أبو الماسم جعفر الجمال
: أبو جعفر إسماعٌلمن ولده: أبو علً إسماعٌل، وألبً علً وبن عبٌد هللا بن جعفر الجمال، 

ان وعمب ولد بخراس لهإبراهٌم ولٌل إسمه دمحم، الخطٌب والماضً بمكة وكان جلٌبلً كرٌماً، 
منهم: المسلم ودمحم إبنً عبٌد هللا بن جعفر  من األوالد، عددولعبٌد هللا بن جعفر الجمال ، بمصر

الجمال، ولدمحم: إسماعٌل، وإلسماعٌل: الحسن، أما المسلم فله: جعفر، ولجعفر هذا: دمحم 
حب وٌمال له صا األعرابًومنهم: أبو الحسن موسى بن جعفر الجمال وٌعرؾ بإبن  ومشرؾ.

شٌروان، ولموسى بن  ببلدالطوق ؼلب على نواحً أذربٌجان، وله عمب كانوا بشماخى من 
فمن ولد علً: مهنا بن األكمل بن األشرؾ بن علً  جعفر الجمال: دمحم وعلً وعبد هللا،

بن إبراهٌم بن برهان الدٌن  أحمد دمحم بن علً بن دمحم بن :بن موسىمن ولد عبد هللا و المذكور،
. ومنهم: جعفر بن أبو جعفر دمحم بن المذكوربن علً بن ٌحٌى بن موسى بن عبد هللا بن دمحم 

بمصر، ومنهم: أبو جعفر دمحم بن عبٌد هللا بن  وجماعةموسى بن دمحم بن جعفر الجمال، له عمب 
أكثرهم بالحجاز، كذا لال الشٌخ العمري. ومن ولد عبد  عمبجعفر الجمال ٌلمب بحمٌمات، له 

الٌمانً: أبو البركات ٌحٌى بواسط وسلٌمان وطاهر وأبو طالب  دمحم بن إبراهٌم بن هللا بن دمحم
. ولهم أوالد وأعماب بواسط، لال إبن طباطا: وفٌهم ؼمز وطعن. ولال الشٌخ العمري: دمحم

ٌحٌى  بنتكلم بعض النساب فً ٌحٌى وما علمت فٌه إال الخٌر، وإبنه: أبو عبد هللا دمحم  وربما
. وألبً البركات ٌحٌى: أبو الفوارس ودمحم أبو جعفر ودمحم أبو عمرو بن المنتاب منمرض، لاله

أبو الحسن ودمحم أبو عبد هللا ودمحم أبو ٌحٌى، فمن ولد دمحم أبو الحسن: لنبر بن أبو جعفر بن 
األشرؾ بن أبو السعادات بن الفرج بن دمحم بن دمحم أبو الحسن المذكور، ومن ولد دمحم أبو عبد 

: حسن بن أبو الحارث بن أبو البركات بن األشرؾ بن دمحم أبو عبد هللا المذكور، أما دمحم أبو هللا
ٌحٌى فله: ٌحٌى ودمحم أبو نصر ودمحم أبو منصور ودمحم أبو سعد وأبو علً وأبو السعادات. ومن 

السعادات ولد أبو السعادات: أبو العباس بن أبو الفرج بن أبو حامد بن ٌحٌى بن عبد هللا بن أبو 
ومن ولد  المذكور. أما دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن إبراهٌم فله: إسماعٌل، وإلسماعٌل: الحسن.

بن دمحم الٌمانً: أبو الماسم الحسٌن بن الحسن بن علً بن  إبراهٌمأبً الحسن علً بن دمحم بن 
ن إبراهٌم بن دمحم . ومن ولد إبراهٌم بن دمحم ب، وعلً بن علً بن دمحم بن إبراهٌمالمذكوردمحم 

بن إبراهٌم له بمصر ولد، ومطهر وسالم، ولٌل ان إبراهٌم إنمرض  طاهرالٌمانً: أبو ٌعلى 
أحمد الشعرانً بن إبراهٌم بن دمحم الٌمانً من: عبد هللا بهمدان وأبً إسحك  وأعمبوهللا أعلم. 

ٌن موسى بمصر وعمبه بها والماسم أبو دمحم عمبه بمصر والموصل وأبً الحس إبراهٌم
، أما أبو إسحك إبراهٌم بن أحمد الشعرانً فله: الحسن وأحمد وعلً درج بنٌسابور الهمدانً

 وألحمد: موسى وٌحٌى، ولموسى: الحسٌن والحسن وعلً، ولعلً: أبو الماسم وأحمد، .ودمحم
، الٌمانً دمحمومنهم: أبو المكارم مإٌد بن ٌحٌى بن أحمد بن إبراهٌم بن أحمد بن إبراهٌم بن 

 كان بمصر وله أوالد وإخوة، ولعبد هللا بن أحمد الشعرانً عمب بهمدان.
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من: موسى وعبٌد هللا أبً زرلان  فؤعمبالماسم بن عبٌد هللا بن موسى الكاظم   وأما        
الحسن، والحسن هذا أولد: إبراهٌم و علً: ومن دمحم وطباطاوالحسٌن، لال أبو عبد هللا بن 

الحسن بن الماسم بن عبٌد هللا. لال الشٌخ العمري: فلما كان  درجلمنذر: بالمراؼة. ولال أبو ا
سبع وثبلثٌن وأربعمابة لدم من جزٌرة إبن عمر، على الشرٌؾ النمٌب  سنةمنذ سنٌن أحسبها 

هللا الملمب بالتمً عمٌد الشرؾ، وإسمه دمحم بن الحسن الدمحمي، رجل شاب  عبدبالموصل أبً 
ه واضح الجبهة ربع المامة، فذكر أنه: حمزة بن الحسٌن بن علً بن خال ملٌح الوج خدٌهعلى 

 أبًبن الماسم بن عبٌد هللا بن موسى الكاظم وأظهر كتباً بصحة دعواه وشهادة الماضً  الحسن
 النمٌبالجزٌرة بإمضاء الشهادات وثبوتها عنده، فؤحضرنً  ًعبد الرحمن الطالمانً لاض

ٌتحمك  بماجل فملت: هذا أمر شرعً ٌتعٌن علٌن العمل بمحضر األشراؾ وسؤلنً عن لصة الر
سبلت عنه أجبت  إذا: بل تكتب حتى أمضٌه. فكتبت خطاً متؤوالً ًفٌه وأكتب أنا بما تفعله فمال ل

على ما فً  فؤطلعتهعن صحته وسممه فؤمضاه الشرٌؾ عمٌد الشرؾ الدمحمي وعدت إلى النمٌب 
ندرج أمر افٌه تؤول، و خطىلحسن بن الماسم درج وأن نفسً، وأن أبا المنذر النسابة زعم أن ا
فجاءنً الشرٌؾ أبو تراب  لًلدمت الجزٌرة لحاجة  ًحمزة بن الحسٌن على التعلٌل، ثم أن

فً النسب، ولال: دخل فً ولد أبً  حمزةالموسوي وأخوه فً جماعة من العامة ٌكبرون دخول 
سؤلته عن شهوده فذكر أنهم ٌجٌبون فممت و فجاءاألدنى وهذا مما ال ٌصبر عنه. فؤنفذت إلٌه 

شخصٌن عدلٌن عدلهما عندي الماضً  فاستحضرأبً عبد الرحمن  ًوالجماعة إلى الماض
جماعة بصحة نسبه عند لوم علوٌٌن  شهدفشهدا بصحة النسب وأن أباه الحسٌن بن علً 

ٌن بن علً ولدوا وأخاه وأخته أوالد الحس حمزةنازعوه فثبت نسبه بالشهادة الماطعة، وأن هذا 
علً أخو الحسٌن ألبٌه. فلما رأٌت ذلن أمضٌت  إبنعلى فراشه، وأن رجبلً ٌمال له شرٌؾ 

التمً عمٌد الشرؾ الدمحمي فؤثبته وصح نسبه ؼٌر  النمٌبنسبه وأطلمت خطً بصحته، وكاتبت 
زٌد نمٌب  بن الماسم بن عبٌد هللا بن موسى الكاظم: أبو طالب دمحممنازع فٌه. وممن إنتسب إلى 

بن أحمد بن دمحم بن الماسم بن عبٌد هللا المذكور، لال الشٌخ أبو  دمحمعمان بن الحسٌن بن 
: رأٌته بعمان عند كونً بها سنة أربع وعشرٌن وأربعمابة، ٌعرؾ بإبن الخباز العمريالحسن 

حسنً داره مؽنٌة مصطفاة، وكانت آمنه بنت أبً زٌد ال ًوأوالد ٌتظاهر بالتحرم وف إخوةله 
بن  لدمحمأحمد جد أبٌه على لاعدة ما أعرفها فؤولدها: دمحماً، ودفع النساب أن ٌكون  تزوجها

عبد هللا بن  أبوالماسم بن عبٌد هللا ولد إسمه: أحمد، فممن دفع نسبه أبو الؽنابم، والشرٌؾ 
هذا مبطل، فعلى  كاذبطباطبا، وعلٌه خط شٌخ الشرؾ العبٌدلً النسابة فً كتابه المبسوط: 

خوانه. أما موسى بن الماسم بن عبٌد هللا بن موسى أبطل نسب إبن الخباز نمٌب عمان وولده و
بن موسى المذكور بواسط، له عمب، وأخوه: جعفر بن دمحم كان  دمحمالكاظم فمن ولده: علً بن 

، وموسىومنهم: الماسم بن موسى المذكور ولد: علٌاً، له ولدان معمبان وهما: دمحم  بسوراء،
. ومنهم: أبو الفتح دمحم بن حسٌن بن دمحم بن علً بن الماسم بن موسى بن ولموسى هذا: علً

 عبٌد هللا بن موسى الكاظم، وما كان له ولد لط، وله أعمام لهم أعماب.  بنالماسم 
عمته  ًوه كلثومأبو الماسم جعفر بن عبٌد هللا بن موسى الكاظم وٌعرؾ بإبن أم  وأما       

، أبو دمحم : الحسنوهوإشتهر بها ألنها ربته، وعمبه منتشر فؤعمب من رجل واحد بنت الكاظم 
أما أبً  ولدمحم: موسى، .ودمحم ومنه فً: أبً الطٌب أحمد، ومنه فً: علً وأبً عبٌد هللا جعفر

الوهاب ودمحم، ولدمحم  وعبدد هللا جعفر فله: حمزة وعلً وأبو الحسن عبد هللا مات عن بنات ٌعب
بن علً بن جعفر بن  الحسٌن، ولعلً: هبة هللا. ومنهم أبو الدنٌا وهو: أبو الماسم هذا: علً
ببنً أبً الدنٌا  ٌعرفونالكاظم له عمب  موسى بن جعفر بن عبٌد هللا بن الحسنأحمد بن 

، ولعلً بن أبً الماسم وأحمدأكثرهم بالحجاز، وألبً الماسم الحسٌن هذا: دمحم وعلً وجعفر 
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: الحسن بن علً بن أحمد بن ومنهملدمحم هذا: علً وجعفر، ولعلً: مرجى. الحسٌن: دمحم، و
وحسٌن وعبد هللا وموسى، فؤما  دمحمبن جعفر بن عبٌد هللا بن موسى الكاظم، وله:  الحسن

: أبو طالب. أما دمحم بن الحسن بن ولموسىموسى هذا فله: عبد الواحد، ولعبد الواحد: موسى، 
: سعد هللا ودمحم وعلً، ولعلً: هذاالحسٌن والحسن، وللحسن  جعفر فله: أحمد بن علً بن
، وللحسٌن جعفر، ولسعد هللا: دمحم، ولدمحم بن سعد هللا: ، وللحسن: زٌد، ولزٌد: الحسنالحسن

 . األنساببن دمحم بن الحسن: زٌد، ولزٌد: الحسٌن صاحب كتاب المعارؾ فً 
 

 الكاظم: ىبن اإلمام موس حمزة ذرٌة
الكاظم وٌكنى أبا الماسم، وكان كوفٌاً، وعمبه كثٌر بببلد  موسىمن حمزة بن  والعمب      

وحمزة، وكان له: علً بن حمزة مضى دارجاً وهو المدفون بشٌراز  الماسمالعجم من رجلٌن: 
 له مشهد ٌزار. اصطخر،خارج باب 

ً  وأما        ل بعضهم وله عمب للٌ بخراسانحمزة بن حمزة بن موسى الكاظم، وكان متمدما
علً بن حمزة بن حمزة بن علً  السٌدببلخ، وعمبه من ولده: علً بن حمزة بن حمزة، منهم: 

: أحمد ودمحم وعبٌد هللا، ولهم وإخوانهبن حمزة بن علً بن حمزة بن حمزة بن موسى الكاظم، 
 عمب.
 وعلً بن حمزة بن موسى الكاظم وفٌه البمٌة وٌعرؾ باألعرابً فؤعمب: دمحم الماسم وأما      
فمن ولد أحمد بن الماسم: عبد الحً له بنات وعبلء الملن إبنً عبد المطلب بن عبد  .وأحمد

الحً بن طاهر بن محمود شاه بن الحسٌن بن طاهر بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن إبراهٌم بن 
ن ولدمحم بن الماسم بن حمزة بن موسى الكاظم م جعفر بن دمحم بن إسماعٌل بن أحمد المذكور.

علً النمٌب بطوس وعبد هللا أبو دمحم الجرجانً وموسى عمبه  أبوة: أحمد بعاألبناء المعمبٌن س
، فؤما أحمد فله من األوالد والحسٌن بهراة والعباس بطبرستان وعلً بهراة والماسمبطبرستان 

 ، وكان ألحمد:ثبلثة: موسى أبو الحسٌن بمشهد طوس والمهدي ودمحم أبو علً بهراة المعمبٌن
 ً ومن ولد إسماعٌل هذا: دمحم بن إبراهٌم بن موسى بن جعفر بن دمحم بن  ،إسماعٌل أٌضا

موسى بن أحمد فعمبه من إبن واحد إسمه: دمحم أبو جعفر بطوس،  فؤما إسماعٌل المذكور،
من رجل واحد هو: حمزة أبو الماسم بطوس، ولحمزة هذا رجبلن: زٌد وناصر  هذاوعمب دمحم 

. وأما مهدي بن أحمد فله إبن واحد وهو: أبو الحسٌن، وللحسٌن: زٌد ، ولزٌد:الحسنأبو 
بن أحمد فله من المعمبٌن ثمانٌة: أحمد بهراة والحسن وعلً  أبو علًالفتوح أحمد. وأما دمحم 

والناصر وإسماعٌل وموسى وأمٌرجه وحمزة، ولجمٌعهم أعماب بهراة وطوس  الماسمأبو 
لً فله من المعمبٌن: إسماعٌل وحمزة وأمٌرن ولٌل: ال عمب أحمد بن دمحم أبو ع أماونٌسابور. 

رجل واحد هو:  : الحسٌن ودمحم، وعمبه من. فؤما إسماعٌل بن أحمد بن دمحم أبو علً فلهألمٌرن
ً : موسى بن جعفر بن دمحم بن إسماعٌل المذكور، كان ولدهبطوس، ومن  بن إسماعٌل دمحم  نمٌبا

. أما الحسن بن دمحم أبو علً وإلبراهٌم: الحسٌن ودمحم، ولموسى هذا: إبراهٌم، بمشهد طوس
بن الحسن. أما علً بن دمحم أبو علً فمن عمبه  زٌدفله: زٌد، ولزٌد هذا: الحسن، وللحسن: 

بن دمحم أبو علً. وأما الناصر بن دمحم أبو علً فله  علًبهراة: الحسن بن أمٌرن بن حمزة بن 
بنان: أبو طالب دمحم وأبو عبد هللا. أما إسماعٌل بن دمحم أبو إ وللداعًإبنان: الداعً ودمحم أمٌرن، 

أبو علً فله إبن إسمه: حمزة، ولحمزة بن  دمحم: أمٌرن وأبو ٌعلى، أما حمزة بن إبنانعلً فله 
على بنو مالماسم وحمزة وأبو ٌعلى وأمٌرن و أبوحمزة: إسماعٌل بن حمزة بن حمزة، وله: 

حمزة بن إسماعٌل بن حمزة: علً وعبٌد هللا، ولعلً هذا: ، فلإسماعٌل بن حمزة ولهم أعماب
بن دمحم بن الماسم بن حمزة بن موسى الكاظم فله: علً، ولعلً:  الماسم. أما إسماعٌل والحسٌن
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العباس بن دمحم بن الماسم بن حمزة بن موسى الكاظم فله أوالد منهم:  وأماالحسن والحسٌن. 
. أما علً بن دمحم بن : زٌد، ولزٌد: أحمد، وألحمد: دمحم، ولجعفر بن العباسوالحسنجعفر وزٌد 

وعمبه بطبرستان، فمن بنً دمحم  الحسنالماسم بن حمزة بن موسى الكاظم فله إبن واحد إسمه: 
موسى بن  ًبنإ ولٌل هو األعرابً وعلً بن الماسم بن حمزة بن موسى الكاظم: أبو جعفر دمحم

 .آل ساسان وعاشر كتابهم ووزرابهم ملونم خدم دمحم بن الماسم بن حمزة بن موسى الكاظ
الحظ لهم فً النسب، ودعواهم إلى دمحم أبو  أدعٌاءوادعى إلى هذا البٌت لوم ٌمال لهم الكوكبٌة 
أحمد بن دمحم المذكور أربعة إخوة هم: الحسٌن  إلىعلً بن أحمد بن دمحم بن الماسم، وإنتسب 

بن زٌادة األفطسً النسابة وكذب دعواهم، لال شٌخ إ ونفاهموعبد هللا وعلً والعباس وأعمبوا 
ٌزعمون أنهم من ولد دمحم بن دمحم بن الماسم بن حمزة بن  لومالشرؾ العبٌدلً: وبنٌسابور 

الماسم حمزة بن الحسٌن الملمب أبا زبٌبة بن دمحم بن  أبو. ومنهم: أدعٌاءموسى الكاظم وهم 
زة أبوه الحسٌن أبو زبٌبة وأجاز نسبه نمٌب أنكر نسب حم الكاظم،الماسم بن حمزة بن موسى 

: وأظن أن الشهادة ولعت على أبٌه بالعمد على أمه وأنه ولد على العمريهمدان، لال الشٌخ 
. ومن ولد دمحم بن الماسم بن حمزة ، وأخوه: علً بن الحسٌن، له: دمحم بن علًأعلمفراشه وهللا 

أولجاٌتو وهو: حمزة بن حسن بن  السلطان الكاظم: صدر الدٌن حمزة الدفتردار زمن موسى بن
دمحم  بنبن حمزة بن أمٌركا بن علً بن دمحم بن دمحم بن علً بن الحسٌن بن علً بن الحسٌن  دمحم

، ومن ولد حمزة بن حسن هذا: إسماعٌل والحسٌن إبنً علً بن بن عبد هللا بن دمحم المذكور
 .حمزة بن إسماعٌل بن حمزة بن حمزة المذكور

 

 بن اإلمام موسى الكاظم: لعباسا ذرٌة
والماسم وموسى وجعفر، والعمب من  ودمحمالعباس بن اإلمام موسى الكاظم: أحمد  ولد      

وحده، وهم للٌل، لال إبن طباطبا: ومن  بشوشىالعباس بن موسى الكاظم من: الماسم المدفون 
فؤعمب الماسم بن  .، من ولده: دمحم بن جعفر بن دمحم بن موسى المذكورموسى بن العباس

الكاظم، من: أبً عبد هللا دمحم، له عمب، لال إبن طباطبا: ومن أحمد بن  موسى بن العباس
 بولدولده بالكوفة، ومن الحسٌن صاحب السلعة بن الماسم ومن موسى، ولد إشتبه ولده  الماسم

 سؤلت: عمه موسى بن العباس. لال الشٌخ رضً الدٌن حسن بن لتادة للحسٌن الرسً النسابة
 بشوشىالشٌخ جبلل الدٌن عبد الحمٌد بن فخار بن معد الموسوي النسابة عن المشهد الذي 

الحمٌد  عبدالمعروؾ بالماسم، فمال: سؤلت والدي فخاراً عنه فمال: سؤلت السٌد جبلل الدٌن 
ً التمً عنه فمال: ال أعرفه ولكنه مشهد شرٌؾ ولد زرته فمال والدي: وأنا  زرته وال  أٌضا

حملها بعض بنً  لدفه، إال أنً بعد موت السٌد عبد الحمٌد ولفت على مشجرة فً النسب أعر
وخطه، ٌذكر  النسابةجمع المحسن الرضوي  ًكتٌلة إلى السٌد مجد الدٌن دمحم بن معٌة وه

مشهور  والمبرفٌها: الماسم بن العباس بن موسى الكاظم لبره بشوشى فً سواد الكوفة 
بن  العباسالحسٌن بن حمزة بن أحمد بن الحسٌن بن الماسم بن  وبالفضل مذكور. ومنهم:

بن موسى الكاظم  العباسموسى الكاظم. أما أبً عبد هللا دمحم، ولٌل إسمه أحمد بن الماسم بن 
هللا بن دمحم بن علً بن مجاهد بن عبد  عبدمصطفى بن  أحمد وخلٌل إبنً فمٌل من ولده:

 بن لاسم عبد هللا بنبن مجاهد بن دمحم  أبو لوطه علً بن أبو النور بن علً بن حسٌن الوهاب
، فؤما أحمد بن مصطفى فله: ٌس بن علً بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم المذكور بن عباس بن دمحم

ودمحم وحسن، فلحسن: محمود ودمحم، ولدمحم هذا: حسن. أما ٌس بن أحمد بن مصطفى فله: أحمد 
 وكامل ومحًٌ الدٌن وسامً وحمزة وطه، ولٌاسٌن: الخٌاري، وألحمد الخٌاري: ٌاسٌن ودمحم

أحمد وأسامة وطبلل، ولدمحم: ٌاسر وعدنان، ولكامل: بدٌع وبشٌر وباسم، ولمحًٌ الدٌن: إٌاد 
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وأٌمن، ولسامً: خالد وإبراهٌم وٌوسؾ، ولحمزة: عرب وبدر، ولطه: إٌهاب وهٌثم وعبد 
أحمد بن مصطفى فله: دمحم وعبد المجٌد، المجٌد وعبد هللا وعبد الرحمن وأحمد. أما دمحم بن 

ولدمحم: فتحً، ولعبد المجٌد: مصطفى ورفعت، ولمصطفى: دمحم وأحمد. أما خلٌل بن مصطفى بن 
عبد هللا بن دمحم بن علً بن مجاهد فله: دمحم وإبراهٌم وعلً، فلدمحم: محمود، وإلبراهٌم: أحمد 

وٌسري، ولحسٌن: دمحم وعبلء وسامً ودمحم وحسٌن والدسولً، فؤلحمد: دمحم، ولدمحم هذا: أحمد 
كامل وسمٌر ودمحم نجٌب، فلدمحم: أحمد، ولعبلء: مصطفى، ولسامً: أحمد ودمحم، ولدمحم كامل: 
عمرو وهشام، ولدمحم نجٌب: حسٌن، أما الدسولً بن إبراهٌم فله: إبراهٌم ومصطفى، 

هللا بن الماسم بن دمحم: علً وإلبراهٌم: دمحم، ولمصطفى: دمحم أٌضاً. ومن ولد دمحم بن عبد 
النبراوي بن أبو النجا بن إبراهٌم بن مجاهد بن فضل بن أبو النجا بن عمر بن أحمد بن فضل 

بن علً بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم  بن عباس بن دمحم بن لاسم عبد هللا بنبن دمحم أبو النجا 
، ولمصطفى: شافعً. أما إبراهٌم ، ولعلً النبراوي: إبراهٌم وهبللً، ولهبللً: مصطفىالمذكور

بن علً النبراوي فله: إبراهٌم وفضل ومصطفى، فئلبراهٌم بن إبراهٌم: أحمد، وألحمد: أبو 
النجا، وألبً النجا: الشافعً، وللشافعً: مجاهد وعلً، ولمجاهد: الحسٌنً، ولعلً: دمحم وعبد 

والسٌد، ولشاه: دمحم. أما فضل السبلم وشاه، فلدمحم بن علً: عبد الؽنً ومجاهد ودمحم ومصطفى 
بن إبراهٌم بن علً النبراوي فله: مصطفى وعبد الرحمن وأبو النجا ودمحم، فؤما مصطفى بن 
فضل فمن ولده: أبو النجا ودمحم إبنً علً بن أحمد بن مصطفى المذكور، فلدمحم: علً، وألبً 

مجاهد وعبد الؽنً، وللسٌد:  النجا: مجاهد، ولمجاهد: أبو النجا ودمحم ومجاهد والسٌد، فلدمحم:
رجب وعبد الؽنً ودمحم. أما عبد الرحمن بن فضل بن إبراهٌم بن علً النبراوي فله: إبراهٌم، 
وإلبراهٌم: عبد الوهاب، ولعبد الوهاب: إبراهٌم، وإلبراهٌم هذا: عبد المجٌد وعبد الرحمن، 

ما أبو النجا بن فضل بن إبراهٌم فلعبد المجٌد: عبد الحمٌد وإبراهٌم، ولعبد الرحمن: إبراهٌم. أ
بن علً النبراوي فمن ولده: دمحم وعبد الفتاح وإبراهٌم وعلً بنو مصطفى بن دمحم بن شعبان 
بن علً بن أبو النجا المذكور، فلدمحم بن مصطفى: عبد الؽنً وتوفٌك ودمحم ومصطفى، ولعلً 

فله: مجاهد وأحمد وسلٌمان  بن مصطفى: دمحم. أما دمحم بن فضل بن إبراهٌم بن علً النبراوي
وعلً وأبو النجا، فلمجاهد: دمحم، ولدمحم هذا: السٌد وإبراهٌم، وألحمد بن دمحم بن فضل: شعبان، 
ولشعبان: عٌد، ولعٌد: مجاهد، ولمجاهد: أبو شعٌشع وداموا العز. ولسلٌمان بن دمحم بن فضل: 

 ٌن وموسى.نجا بن دمحم بن فضل: حسالجوهري، وللجوهري: حسٌن. وألبً ال
  

 بن اإلمام موسى الكاظم: هارون ذرٌة
لال الشٌخ أبو نصر البخاري: هارون بن موسى فمنهم من  الكاظم،هارون بن موسى  أما      

ولالوا: ما أعمب هارون بن موسى وما بمً له عمب. ولال  إلٌهطعن فً نسب المنتسبٌن 
با، وؼٌرهما: أعمب هارون بن موسى أبو عبد هللا بن طباط والشٌخالشٌخ أبو الحسن العمري، 

، وأعمب أحمد بن هارون من رجلٌن: دمحم وموسى. وكان لهارون هارونالكاظم من: أحمد بن 
بن هارون ولد درج، ودمحم بن هارون درج أٌضا، وموسى بن هارون  هارونبن موسى الكاظم: 

 .إنمرضله: علً ولد 
: الحسن بن موسى ٌمال لولده بنو األفطسٌة فمد كان أعمب بن أحمد بن هارون موسى أما       

بن  أحمدصاحب ممالة الؽبلة الكوفً، فمال: أنا علً بن  المخمسوإلٌهم إدعى أبو الماسم 
موسى الكاظم، لال أبو الحسن العمري: فكتبت إلى الموصل إلى  بنموسى بن أحمد بن هارون 

ة الممٌم ببؽداد أسؤله عن أشٌاء فً دمحم بن الماسم بن طباطبا النساب بنأبً عبد هللا الحسٌن 
ال أشن فٌه: إن الرجل  ينسب علً بن أحمد الكوفً فجاء الجواب بخطه الذ جملتهاالنسب من 
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ن لبره بالري ٌزار على أنه إدعى إلى بٌوت عدة لم ٌثبت له نسب فً جمٌعها واو مبطلكاذب 
 بن الرضً بن دمحم بن ، ومن ولد الحسن بن موسى بن أحمد بن هارون: علً بن دمحمأصل ؼٌر

 .حمزة بن علً بن المحسن بن الحسن المذكور
من ثبلثة رجال: الحسن وجعفر  فؤعمبالكاظم   موسى دمحم بن أحمد بن هارون بن وأما       

، لٌل له عمب ولٌل إنمرض وإسماعٌل لٌل ولده ببلخ الحسٌنوموسى، وكان له إبنان آخران: 
بن  أحمد. فمن ولد الحسن بن دمحم بن ٌضاً: هارون وأحمدولٌل لدمحم بن أحمد بن هارون أ

بمصر.  بعضهمهارون: جعفر بن الحسن لاضً المدٌنة ونمٌبها، له عمب، لال العمري: رأٌت 
منهم: جعفر  بنٌسابورومن ولد الحسن بن دمحم بن أحمد: أبو الحسن علً بن الحسن وله ولد 

ولد جعفر بن دمحم بن  ومنلحسن علً المذكور. بن الحسن بن دمحم بن أحمد بن الحسن بن أبو ا
، ومنهم ببخارا: أبو عبد هللا بنٌسابورأحمد بن هارون بن موسى الكاظم: أبو الحسن علً كان 

لال شٌخ الشرؾ: ومضى هارون  الحسنة،هارون بن دمحم بن جعفر، كان أحد أصحاب األحوال 
جعفر دمحم بن علً بن هارون بن دمحم بن  : أبًومنهمبن دمحم بن جعفر إلى الٌمن وله ولد هنان، 

 دمحم. ومن ولد موسى بن ، ودمحم بن حمزة بن عبد هللا بن دمحم بن هارون المذكورهارون المذكور
وعلً بن دمحم بن الرضى بن  المذكورالحسٌن الجندي بن موسى أحمد بن  بن أحمد بن هارون:

 وبنو هارون بن المذكور،موسى  علً بن المحسن بن الحسٌن الجندي بن دمحم بن حمزة بن
 .للٌلونالكاظم   موسى

 

 بن اإلمام موسى الكاظم: إسحك ذرٌة 
الكاظم وٌلمب باألمٌر فً: العباس ودمحم والحسٌن وعلً،  موسىمن إسحك بن  والعمب       

 والماسم، ولٌل: وأحمد وٌحٌى والحسن وعلً آخر. موسى ًولال إبن طباطبا: وف
إسحك وحده،  بنن إسحك بن موسى الكاظم فؤعمب من: إسحك بن العباس العباس ب أما       

ٌعمل الحدٌد، وهو إبن  كانله عمب كانوا ببؽداد منهم: أبو طالب دمحم بن الزاهد المعدل الحداد، 
، ومنهم: أحمد بن دمحم بن علً وله ببؽداد بمٌة، لاله العمري ًعلً بن إسحك، مات بعد أن عم

 .بن إسحكبن أبو طالب بن دمحم 
وحده، وألبً  الماسمدمحم بن إسحك بن موسى الكاظم فؤعمب من ولده: عبد هللا أبً  وأما       

دمحم: موسى أبو الحسن  الحسٌنالماسم عبد هللا: أبو الحسٌن دمحم وحده، ولده ببلخ، وألبً 
ً  وحده. ولٌل لدمحم بن إسحك: المحسن  . أٌضا

: الحسن بن الحسٌن، وللحسن بن منالكاظم فعمبه الحسٌن بن إسحك بن موسى  وأما       
ودمحم أبو جعفر الصورانً والحسن. أما  المراوزةالحسٌن ثبلثة من المعمبٌن: إسحك العالم جد 

جعفر بمرو وعلً وعمبه بفرؼانة، وكان إلسحك  أبوإسحك العالم فعمبه من رجلٌن: موسى 
إسمه: دمحم أبو عبد هللا نعمة ولد إنمرض إبن واحد  هذاالعالم إبن آخر إسمه: الحسن، وللحسن 

فله من األبناء ستة: أبو الماسم علً وأبو دمحم إسحك وأبو  العالمعمبه. فؤما موسى بن إسحك 
علً دمحم األصؽر ودمحم األكبر وبنت واحدة، إال أنه ال عمب ألحد من  وأبوالحسن وإسماعٌل 

هذا ثبلثة من البنٌن: أبو علً الحسٌن بن موسى بن إسحك العالم، وإلسحك  إلسحكهإالء إال 
الحسن وأبو الحسن علً، وكان له أبناء آخرون إنمرضوا. أما أبو علً الحسٌن بن  دمحموأبو 
بن  دمحمبن موسى بن إسحك العالم فله إبنان: أبو الحسن دمحم وبهاء الدٌن علً. فؤما  إسحك

 إسماعٌلأبو عبد هللا  الحسٌن بن إسحك بن موسى بن إسحك العالم فعمبه من رجلٌن:
أبو الفتح ولهما  ودمحموالحسٌن، فؤما أبو عبد هللا إسماعٌل المذكور فعمبه رجبلن: دمحم أبو جعفر 

بن موسى الكاظم فله عمب  إسحكأوالد. أما أبو جعفر دمحم الصورانً بن الحسن بن الحسٌن بن 
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الصورانً المذكور، فؤما دمحم  جعفرمنهم نمٌب شٌراز وهو: علً بن موسى بن جعفر بن أبو 
لاله إبن طباطبا والعمري، وللصورانً  اصطخر،أبو جعفر دمحم الصورانً فمبره بشٌراز بباب 

الوارث بن دمحم الصورانً المذكور لال العمري:  جعفرعمب ٌمال لهم بنو الوارث، وهم ولد: 
 والمدٌنة واألهواز. بالبصرةوبنو الحسٌن بن إسحك منتشرون 

ً ثم  وأما        لال إبن  نمرضوااعلً بن إسحك بن موسى الكاظم فله عمب كانوا بحلب لدٌما
بن إسحك المذكور، له ولد  علًطباطبا: وبمكة منهم: أبو الحسن دمحم بن علً بن دمحم بن 

  .: حٌدرةبـ بالبصرة ٌعرؾ
 

 بن اإلمام موسى الكاظم: إسماعٌل ذرٌة
للٌلون، من: موسى بن إسماعٌل وحده، ولٌل  الكاظم وهم موسىمن إسماعٌل بن  والعمب     

: جعفر بن إلسماعٌل، ولٌل وله: دمحم بمكة وٌظن إنمراضه البصريله إبن آخر إسمه: أحمد 
موسى بن إسماعٌل فله من األبناء المعمبٌن خمسة:  فؤما. هإسماعٌل لتله إبن األؼلب بؤفرٌمٌ

 وجعفر بالبصرة ودمحم بمصر،إبراهٌم بالمدٌنة  أبوالحسٌن بدمشك والحسن وإسماعٌل 
دمحم ف جعفر: موسى ودمحم كلثم والحسٌن، ومن ولد وإلسماعٌل أبو إبراهٌم: علً، ولعلً: دمحم،

، بن إسماعٌل، ٌعرؾ بإبن كلثم وٌمال لولده الكلثمٌون وهم بمصر موسىكلثم بن جعفر بن 
ومن ولد موسى بن ومن ولد دمحم كلثم: إسماعٌل بن الحسن بن علً بن علً بن دمحم كلثم، 

وبنو أبً  السمسار،منهم بنو و جعفر: إسماعٌل، وإلسماعٌل: الحسن، وللحسن: إسماعٌل.
إلى موسى بن  إنتمىالعساؾ، وبنو نسٌب الدولة، وبنو الوراق، وهم بمصر والشام. ولد 

، ومنهم: نمٌب إسماعٌلإسماعٌل بعض أهل بلخ من جهة إبن آخر إسمه: علً بن موسى بن 
فؤما دمحم بن موسى  النسب. هذابن دمحم بن علً المذكور، وفٌهم كثرة والظاهر بطبلن  بلخ علً

وموسى وأحمد ودمحم، ولدمحم بن  علًبن إسماعٌل فؤعمب من إبراهٌم وحده، وإلبراهٌم هذا: 
إنمرض، أما علً بن إبراهٌم فؤعمب من  لٌلإبراهٌم: الحسن وإبراهٌم وأحمد والحسٌن وجعفر 

، ومن ولد الحسٌن بن بن علً بن دمحم المذكور طاهرمن ولد دمحم هذا: دمحم بن دمحم وحده، و
 .جعفر بن موسى بن إسماعٌل: إبراهٌم بن الحسن بن دمحم بن الحسٌن المذكور

 

 بن اإلمام موسى الكاظم: الحسن ذرٌة
لد للٌل جداً ال ٌعرؾ منهم أحداً وربما كانوا  وهمالكاظم  موسىمن الحسن بن  والعمب    

أبو نصر البخاري الحسن بن موسى من الخلص من الموسوٌة الذٌن  الشٌخإنمرضوا، ولد عد 
. ثم لال فً موضع آخر: والحسن بن موسى بن جعفر، ولد جعفر بن فٌهمال نجد أحداً ٌشن 

نه أعمب وٌمال ؼٌر ذلن. هذا كبلمه. ولال إبن طباطبا وأبو الحسن أ ٌمالالحسن من أم ولد 
بن موسى من جعفر وحده. وأعمب جعفر من ثبلثة: دمحم والحسن  الحسن العمري: أعمب

: علً العرزمً بن دمحم، من ولده: أبو ٌعلى دمحم بن الحسٌن الملمب بالببل دمحمفمن ولد  .وموسى
 منلصر إبن هبٌرة بن الحسن بن علً العرزمً. ولال البخاري: لست أعرؾ أحداً  بطرٌكلتل 

 علًؼٌر ولدي العرزمً وهما: علً والحسٌن إبنً الحسن بن  ولد الحسن بن موسى الكاظم
وال أعرؾ  بالشامالعرزمً ولم ٌبك لهما ذكر بالعراق. ولال إبن طباطبا: ذكر أن واحداً منهم 

بٌنة عادلة لمن  تمومحمٌمة صورته، فصورة الحسن بن موسى الكاظم كصورة المنمرض إال أن 
موسى الكاظم: دمحم وعلً  بنى أعلم، ولٌل ولد الحسن ٌذكر أنه من ولده وهللا سبحانه وتعال

 وجعفر.
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  :بن اإلمام جعفر الصادق إسماعٌل ذرٌة
الصادق وٌكنى أبا دمحم وأمه فاطمة بنت الحسٌن األثرم بن الحسن  جعفرإسماعٌل بن  وأما      

فً حٌاة  وفًوتوكان أكبر ولد أبٌه وأحبهم إلٌه كان ٌحبه حباً شدٌداً،  طالب،بن علً بن أبً 
 ومابة لبل وفاة وثبلثٌنأبٌه بالعرٌض فحمل على رلاب الرجال إلى البمٌع فدفن به سنة ثمان 

كذا لال أبو الماسم بن خداع نسابة المصرٌٌن. فؤعمب  سنة، بعشرٌنالصادق  اإلمام جعفر
 .، وكان له: عبد هللا بن إسماعٌل لم ٌذكر له عمبإسماعٌل إبنًإسماعٌل من: دمحم وعلً 

ببؽداد. ولال  ولبرهدمحم بن إسماعٌل فمال شٌخ الشرؾ العبٌدلً: هو إمام المٌمونٌة  أما       
وهو ال ٌترن السعً به  وٌبرهإبن خداع: كان موسى الكاظم ٌخاؾ إبن أخٌه دمحم بن إسماعٌل 

بن إسماعٌل بن الصادق مع  دمحمإلى السلطان من بنً العباس. ولال أبو نصر البخاري: كان 
شٌعته فً اآلفاق، فلما ورد  فًعمه موسى الكاظم علٌه السبلم ٌكتب له السر إلى شٌعته 

: أعلمت أن فً االرض خلٌفتٌن فمالالرشٌد الحجاز سعى دمحم بن إسماعٌل بعمه إلى الرشٌد، 
: موسى بن جعفر. وأظهر أسراره فمبض لالٌجبى إلٌهما الخراج؟ فمال الرشٌد: وٌلن أنا ومن؟ 

وحظً دمحم بن إسماعٌل عند الرشٌد  هبلكه،وحبسه وكان سبب  الكاظمى موسى الرشٌد عل
بن إسماعٌل بن جعفر من رجلٌن: إسماعٌل  دمحموخرج معه إلى العراق ومات ببؽداد، وأعمب 

دمحم بن إسماعٌل فعمبه من رجل واحد هو: دمحم  بنالثانً وجعفر الشاعر، أما جعفر الشاعر 
عمبه بمصر وعبد هللا أبو دمحم المهدي وعلً وأحمد  الحسنة بنٌن: الحبٌب، ولدمحم الحبٌب ست

وجعفر لٌل لهما عمب بالمؽرب أٌضاً، والذي ال خبلؾ فً عمبه هو  وإسماعٌلعمبه بالمؽرب 
بن جعفر بن الحسن  الملمب بنعٌش وال عمب له إال من: جعفر بن دمحم بن دمحم الحبٌبالحسن 
وهم عدد كثٌر بمصر، لال الشٌخ أبو الحسن  سى: طاهر،ولجعفر هذا: موسى، ولمو ،المذكور

هو بالمؽرب وربما كانوا لد أولدوا، فمن ثم ٌجب أن ال ٌكذب من ٌنسب  منالعمري: ومنهم 
بصحة دعواه. ومن بنً جعفر الشاعر بن دمحم بن إسماعٌل: علً بن دمحم بن  ٌطالبهإلٌهم بل 

لم ٌعمب. ولال أبو الماسم الحسٌن بن خداع لال إبن دٌنار األسدي الكوفً:  المذكور،جعفر 
: أؼرب علً بن دمحم هذا ثم لدم إلى مصر سنة إحدى وستٌن وثبلثمابة ومعه إبناه: المصري

وجعفر، ومع الحسٌن ولده: نصر صؽٌراً، وإذا رآه إبن خداع وهو مصري بطل لول إبن  حسٌن
فً  شنٌل بن دمحم بن إسماعٌل ال وهو كوفً. ولال الشٌخ أبو نصر البخاري: أوالد إسماع دٌنار

لوم من  إلٌهنسبهم، وأوالد جعفر بن دمحم بن إسماعٌل أنا متولؾ فً تعالبهم الٌوم، وٌنتسب 
الذٌن استولوا  الخلفاءوهإالء أمراء مصر ٌنتسبون إلٌه. ولد كثر الحدٌث فً نسب  ،أهل الشام

جل األشراؾ ببؽداد،  فٌهد على المؽرب ومصر ونفاهم العباسٌون وكتبوا بذلن محضراً شه
إبن طباطبا: جعفر بن دمحم بن  ولالوانضم إلى ذلن ما ٌنسب إلٌهم من األحادٌث وسوء اإلعتماد. 

وعبد هللا  بن دمحم الحبٌبمن الحسن  عمبهإسماعٌل بن الصادق عمبه من دمحم ٌمال له الحبٌب، 
ع فً صح أي أن نسب من أنساب المط وهمبالمؽرب وجعفر بالمؽرب وإسماعٌل بالمؽرب، 

. وأول الخلفاء العبٌدٌٌن عبٌد هللا أبو البٌنةعمبهم ؼٌر واضح فٌصح اإلنتساب إلٌهم بعد إلامة 
بن جعفر بن دمحم بن إسماعٌل، ظهر بسلجماسة  الحبٌبإحدى الرواٌات أنه إبن دمحم فً دمحم، و

المهدٌة وانتمل  ىنسنة ست وتسعٌن ومابتٌن، وب الحجة يفً أرض المؽرب ٌوم األحد سابع ذ
إفرٌمٌة من أعمال المؽرب وسٌر ولده فملن  وملنإلٌها فً شوال سنة سبع وثلثمابة، 

بعض الرواٌات أنه إبن جعفر بن الحسن بن  ً. وفالصعٌداالسكندرٌة والفٌوم بعض أعمال 
ثم  دمحم دمحم بن إسماعٌل. ثم ملن بعده إبنه المابم أبو الماسم بنالحسن بن دمحم بن جعفر الشاعر 

أول من ملن  وهوإبنه المنصور أبو ظاهر إسماعٌل، ثم إبنه المعز أبو تمٌم معد بن إسماعٌل، 
منصور نزار بن معد، ثم  أبوثنتٌن وستٌن وثبلثمابة، ثم إبنه العزٌز إنتمل إلٌها فً سنة امصر و
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، ثم إبنه الحسن علً المنصور أبوإبنه الحاكم أبو علً المنصور بن نزار، ثم إبنه الظاهر 
ظاهر إسماعٌل، كذا لال الشٌخ النمٌب  أبوالمستنصر أبو تمٌم معد بن علً، ثم إبنه المستعلً 

إبنه األمٌر أبو الحسن علً بن األمٌر أبً الماسم  ثمتاج الدٌن. ولٌل: أبو الماسم أحمد بن معد 
بن معد، ثم تاج الدٌن. ولٌل: أبو علً منصور بن أحمد  الشٌخدمحم بن المستنصر، فً لول 

بن أبً الماسم دمحم بن المستنصر، ثم إبنه الظافر أبو منصور  المجٌدالحافظ أبو المٌمون عبد 
ثم إبنه الفابز أبو الماسم عٌسى بن إسماعٌل ثم العاضد أبو دمحم عبد  المجٌد،إسماعٌل بن عبد 

نة سبع أبً الحجاج ٌوسؾ بن الحافظ، وهو آخرهم لبض علٌه الصبلح بن أٌوب س بنهللا 
وأخرج الملن منهم بعد أن ملن هإالء األربعة عشر، وكانت مدة ملكهم منذ  وخمسمابةوستٌن 

المهدي إلى أن لبض على العاضد مابتان وإحدى وسبعٌن سنة، منها بمصر مابتان وست  لٌام
المصطفى لدٌن هللا نزار بن المستنصر بن معد بن علً بن الحاكم كان صاحب  :. ومنهمسنٌن
إلسماعلٌة، ومن ولده عبلء الدٌن صاحب للعة الموت، وهو إبن جبلل الدٌن حسن بن ا دعوة
الدٌن  ركنالدٌن دمحم بن أبً عبد هللا حسٌن بن المصطفى لدٌن هللا نزار المذكور، وإبنه  عبلء

الماسم بن  الفضلالشرٌؾ أبو  :خور شاه لتلته المؽول، ولهم أعماب كثٌرة بمصر والشام، منهم
رآه الشٌخ أبو الحسن  الحبٌب،الماسم بن أبً الماسم دمحم بن المهدي عبٌد هللا بن دمحم هارون بن 

كردوٌه المرمطً فً أٌام المكتفً  بنالعمري بالماهرة وله ولد وولد ولد، وكان لد خرج ٌحٌى 
بن جعفر الصادق ودعا إلى نفسه  إسماعٌلدعى أنه دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن االعباسً و

مكانه أخوه الحسٌن بن كردوٌه،  فؤنتصبالمكتفً إلٌه دمحم بن سلٌمان فحاربه ولتله فؤنهض 
المذكور صاحب الشامة ودعا إلى نفسه  دمحموٌمال زكروٌه وادعى أنه أحمد بن عبد هللا بن 

بكره وفعل فً اإلسبلم ما شاع ذكره، وهزم  الشاموٌلمب بالمهدي المنصور، وعظم أمره وملن 
لذلن وشخص بنفسه إلى الرلة وأنجد دمحم بن  المكتفًولتل أكثر جٌشه فملك  دمحم بن سلٌمان

بٌنهما عدة ولابع حتى أسره ووزٌره ومابتً  فجرتسلٌمان بالرجال وأمده بالعدد واألموال، 
ال ٌحصى، وأدخل بؽداد وشهر بها ثم أحرلوا. وأما  مانفس من وجوه أصحابه بعد أن لتل منهم 

بن جعفر الصادق فؤعمب من رجلٌن: دمحم وأحمد، فمن ولد  إسماعٌل بن إسماعٌل الثانً بن دمحم
: الحسن صبنوحة بن دمحم المذكور، من ولده بنو تمام بسورا وهم ولد: الثانًدمحم بن إسماعٌل 

تمام إبنً دمحم بن هبة هللا بن دمحم بن دمحم بن المبارن بن المسلم بن علً بن  منصوردمحم وأبً 
: ولدهبن الحسن صبنوحة، وأما دمحم بن دمحم بن هبة هللا المذكور فمن  بن الحسن الحسٌن

ومنهم:  ،، ولؤلشرؾ: دمحم، ولعٌسى: الماسماألشرؾ وعٌسى إبنً علً بن علً بن دمحم المذكور
دمحم وعلً إبنً عٌسى بن دمحم بن دمحم بن علً بن دمحم بن علً بن إدرٌس بن دمحم بن المبارن بن 

األشرؾ بن المسلم بن علً بن الحسٌن بن الحسن بن  بنمد بن نظام الدٌن ومنهم: أح المسلم.
إبنً الحسٌن بن الحسن بن المسلم بن علً بن  والعباسالحسن صبنوحة، ومنهم: علً 

عبد هللا : من ولدهفؤما علً بن الحسٌن بن الحسن ف صبنوحة،الحسٌن بن الحسن بن الحسن 
بن النفٌس بن حسن بن حمزة بن حمزة بن كامل  بن علً بن حسن بن حسٌن بن علً بن كامل

بن الحسن فمن ولده:  الحسٌن، أما العباس بن بن حسن بن حمزة بن حسٌن بن علً المذكور
المذكور، فؤما إبراهٌم بن  العباسإبراهٌم والحسن إبنً العباس بن الحسن بن الحسن بن 

بن دمحم بن إسماعٌل بن موسى بن الفضل بن علً بن الفضل بن عمٌل : من ولدهالعباس ف
بن العباس فله: جعفر، ولجعفر: نصر هللا. ومنهم جماعة ٌنزلون  الحسن، وأما إبراهٌم المذكور

. ومنهم بنو البزاز بالحلة، وهم ولد: دمحم بركة البزاز بن معمر بن مرجى زبٌدعذار الفرات عند 
 المذكور،حسن صبنوحة معمر بن دمحم بن زٌد بن دمحم صبنوحة بن الحسن بن ال بنالبزاز 

بن  الحسنعبٌد هللا بن دمحم العطار بالحلة بن الماسم العطار بن أبً العز دمحم بن  الجبللومنهم: 
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إسماعٌل  بنالحسن بن علً بن علً بن دمحم بركة البزاز مبناث وكان بالحلة. ومن ولد أحمد 
الحسٌن المنتوؾ  بنًفمن  الثانً: الحسٌن المنتوؾ وإسماعٌل الثالث وعلً بنو أحمد المذكور،

الدولة الحسٌن بن  عمادجماعة كثٌرة بمصر وؼٌرها، منهم: نمٌب الطالبٌٌن بمصر، أبو علً 
الحسٌن المنتوؾ،  بنحمزة بن علً الشجاع بن الحسٌن المحترق بن إسماعٌل نمٌب دمشك 

 بن إسماعٌل موسى بن دمحم بنومنهم: دمحم بن موسى بن دمحم بن أبو تمٌم بن ٌحٌى بن إبراهٌم 
علً بن دمحم بن حمزة بن  بننمٌب دمشك بن الحسٌن المنتوؾ، ومنهم نسٌب الملن وهو: عمٌل 

الحسٌن المنتوؾ، ونسٌب الملن  بنٌحٌى بن جعفر بن موسى بن علً بن علً الملمب علوشاً 
بن التمً النسابة بالطعن فً نسب إ بنورد كتابه إلى الشٌخ السٌد عبد الحمٌد  يهذا هو الذ

وعبد هللا ودمحم وإبراهٌم وعمٌل بنو  المحسنأسعد الجوانً النمٌب النسابة بمصر، ومنهم: 
بن الحسٌن المنتوؾ: إبراهٌم، وإلبراهٌم هذا:  الحسنالحسن بن الحسٌن المنتوؾ، ولدمحم بن 

، ولزٌد هذا: علً والحسن وموسى ومسلم، أما دمحم بن علً هللاعلً، ولعلً: دمحم وزٌد وعبٌد 
بن الحسن بن الحسن بن عمر بن دمحم المذكور. وأعمب  المنتجبن إبراهٌم فمن ولده: ب

هم: أبو جعفر دمحم، ومن ولده: موسى منالثانً من أربعة رجال،  إسماعٌلإسماعٌل بن أحمد بن 
دمحم، ٌمال لولده بنو المكحول، منهم: نور الدٌن إبراهٌم بن تللوه النسابة  جعفرالمكحول بن أبً 

 موسىوتللوه هو: ٌحٌى بن دمحم بن موسى بن دمحم بن أبً تمٌم بن ٌحٌى بن إبراهٌم بن  ،بمصر
وإلسماعٌل الثالث بن أحمد بن إسماعٌل الثانً:  ولٌحٌى تللوه: إبراهٌم. المكحول وهم كثٌرون،

فمن ولد الحسٌن بن  حمالات، بنوأبو الماسم الحسٌن حمالات بن إسماعٌل الثالث ٌمال لولده 
 بنعلً حركات إلسماعٌل الثالث: و عٌل الثالث: علً بن دمحم بن علً بن الحسٌن المذكور،إسما

بنً عاللٌن: المحسن بن علً بن  فمنإسماعٌل الثالث، وأحمد عاللٌن بن إسماعٌل الثالث. 
ذٌل. ومن بنً علً حركات: أبو الحسن علً  ولهإسماعٌل بن أحمد عاللٌن له أربعة بنٌن 

جعفر الحسٌن، وهو إبن دمحم الملمب سندي بن علً  أبًصدٌك أبً الؽنابم بن  الشاعر باألهواز
وثبلثٌن وثبلثمابة وخلؾ عدة من الولد ببؽداد وؼٌرها.  ثنتٌنإحركات، مات فً طرٌك مكة سنة 

: ورأٌت له بالبصرة ولد إسمه تمام أمه عودة الكراعة جارٌة العمريلال الشٌخ أبو الحسن 
رأٌته فً بعض  ًتعضده وأبوه ٌعترؾ به تارة وٌنكره أخرى، ؼٌر أن أمهاللبودي، وكانت 
وكان له شعر على صدره والناس كلهم ٌخاطبونه بالشرؾ، وذكر  العلوٌٌن،األولات ٌؤخذ مع 

 ؼٌر أنه لؽٌر رشدة. هذا كبلمه. الشاعرأنه ولد علً 
دمحم.  ومنالمؽرب علً بن إسماعٌل بن جعفر الصادق فؤعمب من: إسماعٌل ولده ب وأما       

وحده،  دمحمأما دمحم بن علً بن إسماعٌل بن جعفر الصادق فؤعمب من: أبً الحسن علً بن 
أبا  ٌلمبوأعمب أبو الحسن علً بن دمحم بن علً بن إسماعٌل، من: الحسٌن أبو الحسن وعلً 

 أبو الحسنالجن له عمب كثٌر بدمشك والعراق، وعمب الحسٌن أبو الحسن بمم من رجلٌن: 
. فؤما ، له: جعفر بن دمحم والحسن بن دمحمعلً النمٌب بالدٌنور ودمحم أبو جعفر عمبه بمصر

بالدٌنور فله من األوالد المعمبٌن أربعة: العباس عمبه بدمشك ودمحم أبو  النمٌبالحسن أبو علً 
الشعرانً عمبه بمم ومشهد طوس وعلً أبو الحسن نمٌب البصرة والحسٌن أبو عبد  هللاعبد 

أما علً أبو الحسن فله: المحسن ودمحم، فلدمحم: دمحم، وللمحسن:  بالحٌرة وفً عمبه كبلم. هللا
حمزة، ولحمزة: علً والحسن، فمن ولد الحسن بن حمزة: مفرج بن معد بن الحسن بن حمزة 
المذكور، ومن ولد علً بن حمزة بن المحسن: التمً بن علً المذكور والزكً بن علً بن عبد 

أما العباس بن الحسن النمٌب و علً بن عبد المحسن بن طرٌؾ بن علً المذكور.الرحمن بن 
الحسن  بن، ومنهم: الماضً بدمشك أبو الحسٌن إبراهٌم بن العباس والحسنبالدٌنور فله: علً 

، وألبً الحسٌن إبراهٌم بن العباس المذكور وأخوه: عمٌل أبو البركات النمٌب الماضً بدمشك
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ر وعلً وحٌدرة وإسماعٌل، ومن ولد إسماعٌل هذا: علً بن دمحم بن بن العباس: أبو طاه
ومنهم: دمحم بن أحمد بن حمزة بن الحسن بن العباس بن  .إبراهٌم بن دمحم بن إسماعٌل المذكور

الشعرانً بن الحسن أبو علً النمٌب بالدٌنور  دمحمأما الحسن بن الحسٌن بن أبً الحسن علً. 
ومنهم:  الحسٌن بن دمحم بن علً بن دمحم الشعرانً المذكور. ل بنإسماعٌ فله عمب كثٌر منهم:

المظفر  بن إسماعٌلأبو المإٌد  دمحم بن الداعً بن إسماعٌل بن علً بن إسماعٌل بن علً بن
الحسٌن بن دمحم بن علً بن دمحم الشعرانً المذكور. ومنهم: الحسن السٌبً بن علً نمٌب  بن

وللحسن السٌبً: علً  فنسب إلٌه. السٌبالحسن علً سكن  الدٌنور بن أبً الجن علً بن أبً
والحسن إبنً العباس بن علً بن الحسن المذكور، وللحسن بن العباس هذا: العباس وحمزة، 
فمن ولد حمزة هذا: دمحم وجعفر إبنً دمحم بن أحمد بن حمزة المذكور، أما العباس بن الحسن بن 

  بن نصر هللا بن جعفر بن الحسن بن العباس المذكور.العباس فمن ولده: دمحم بن أحمد بن جعفر 
 

 العرٌضً بن اإلمام جعفر الصادق: علً ذرٌة
الصادق وٌكنى أبا الحسن وهو أصؽر ولد أبٌه مات أبوه وهو  جعفرعلً العرٌضً بن  وأما     

بن الدمعة  يروى عن أخٌه موسى الكاظم، وعن إبن عم أبٌه الحسٌن ذ كبٌراً طفل، وكان عالماً 
الكاظم ومات فً  موسى إلى أن أدرن الهادي علً بن دمحم بن علً بن وعاشزٌد الشهٌد، 

دمحم بن جعفر بمكة ثم رجع عن ذلن، وكان ٌرى رأي اإلمامٌة. فٌروى  أخٌهزمانه، وخرج مع 
وهو دمحم بن علً بن موسى الكاظم دخل على العرٌضً فمام له لابماً  األخٌرأن أبا جعفر 
ولم ٌتكلم حتى لام، فمال له أصحاب مجلسه أتفعل هذا مع أبً جعفر وأنت  ضعهمووأجلسه فً 

أهبلً  أنافضرب بٌده على لحٌته ولال: إذا لم ٌر هللا هذه الشٌبة أهبلً لئلمامة أراها  أبٌه؟عم 
وٌمال لولده  بها،للنار. ونسبته إلى العرٌض لرٌة على بعد أربعة أمٌال من المدٌنة كان ٌسكن 

. فؤما جعفر األكبر وعلًن وهم كثر، منهم: الحسٌن وجعفر األكبر وعٌسى والماسم العرٌضٌو
: أولد لاسماً وعلٌاً. أما عٌسى طباطبافمال أبو الؽنابم النسابة: درج، ولال أبو عبد هللا إبن 

ودمحم، فمن ولد دمحم بن عٌسى: حسٌن وحسن إبنً إسحك بن علً بن  فمٌل: أولد حسن وأحمد
. أما الماسم فمال بن حسن بن علً بن حسن بن عٌسى بن دمحم المذكورحسٌن بن علً 

وعبد  دمحم: أولد بسر من رأى دمحماً وجعفر. أما علً بن علً العرٌضً فذكر أنه أولد: األشنانً
، فمن ولد دمحم بن ، وأن عبد هللا بن علً بن علً العرٌضً أولد: دمحم بن عبد هللاوالحسٌن هللا

ً: الحسٌن بن إبراهٌم بن دمحم بن دمحم المذكور، ومن ولد الحسٌن بن علً علً بن علً العرٌض
بن علً العرٌضً: الحسٌن وعلً إبنً أحمد بن دمحم بن علً بن علً بن عبد هللا بن الحسٌن 

 ً علً العرٌضً من  فؤعمب. المذكور، وللحسٌن بن أحمد: أحمد، ولعلً بن أحمد: أحمد أٌضا
 عرانً والحسن وجعفر األصؽر.أربعة رجال: دمحم وأحمد الش

فلماسم بن جعفر األصؽر:  جعفر األصؽر بن علً العرٌضً فؤولد: لاسم ودمحم وعلً، أما        
صح أي أن نسب عمبهم ؼٌر واضح فٌصح اإلنتساب إلٌهم بعد  فًولعلً أعماب  جعفر ودمحم،
جعفر وعبد هللا ، فمٌل لعلً بن جعفر األصؽر: الحسن وعٌسى ودمحم وزٌد وإلامة البٌنة

والحسٌن والماسم وعلً، ولعٌسى: علً ودمحم والحسٌن والماسم وموسى وأحمد وعبد هللا 
وجعفر، فلعلً بن عٌسى: دمحم، وللحسٌن بن علً بن جعفر األصؽر: عبد هللا ودمحم، فمن ولد 

بن  عبد هللا بن الحسٌن: أبو الماسم وأحمد أبو الحسن وأحمد أبو العباس وحٌدر بنو الحسٌن
أحمد بن دمحم بن علً بن عبد هللا المذكور، ولعبد هللا بن علً بن جعفر األصؽر: عثمان، ولعلً 

 .بن علً بن جعفر األصؽر: عبد هللا
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هم:  والبنٌنالحسن بن علً العرٌضً فؤعمب أربعة بنٌن وبنتاً إسمها: أم الحسن،  وأما       
أبو المنذر أن له:  فذكرحسن بن علً العرٌضً جعفر والحسٌن ودمحم وعبد هللا، فؤما دمحم بن ال

له عمب  وحدهفؤعمب الحسن بن علً العرٌضً من إبنه: عبد هللا . ولعلً هذا: دمحم. دمحم وعلً
: علً وموسى فًبالمدٌنة ومصر ونصٌبٌن، والعمب من عبد هللا بن الحسن بن علً العرٌضً 

بن عبد هللا  أحمدلعرٌضً: الحسن بن من ولد أحمد بن عبد هللا بن الحسن بن علً افوأحمد. 
أما موسى بن عبد هللا بن الحسن بن علً العرٌضً فله: زٌد وأحمد ودمحم  بن أحمد المذكور.

أما علً بن عبد هللا بن  وعبد هللا، فلعبد هللا: دمحم، وألحمد: إسماعٌل، وإلسماعٌل: علً ودمحم.
ٌن وأبً الماسم أحمد وأبً جعفر دمحم من: أبً عبد هللا الحس فعمبهالحسن بن علً العرٌضً 

الماسم أحمد إبن واحد إسمه: علً أبو الحسن، ولعلً أبو الحسن هذا  وألبًوأبً دمحم الحسن، 
: أبو الماسم جعفر بمرو والحسن أبو دمحم ببخارا وٌحٌى أبو الحسٌن إنمرض سبعةمن المعمبٌن 

، ولدمحم أبو علً بن علً أبو الحسن: رالماسم والحسٌن أبو دمحم ودمحم أبو علً وناص أبووعمر 
الحسن، وللحسن: إسماعٌل وؼازي وطاهر، فلطاهر: ناصر، ومن ولد إسماعٌل بن الحسن: 
دمحم بن علً بن دمحم بن إسماعٌل المذكور، ومن ولد ؼازي بن الحسن: دمحم وعمٌل إبنً الحسٌن 

: الحسن وداعً وعلً، وألبً الماسم جعفر بن علً أبو الحسن .بن علً بن ؼازي المذكور
فللحسن بن جعفر: إسماعٌل وزٌد والحسٌن والحسن ودمحم وأبً الماسم السراج، فللحسٌن: 
إبراهٌم ودمحم وعلً وزٌد ودمحم آخر، وألبً الماسم السراج: الحسٌن ودمحم، ولعلً بن جعفر: 

فر: علً عزٌزي ودمحم، ولدمحم هذا: إسماعٌل والحسٌن وأحمد ودمحم وعٌسى، ولداعً بن جع
وأبو عبد هللا، وللحسن أبو دمحم بن علً أبو الحسن: علً وحمزة والماسم وأبً الحسن وعزٌز 
وداعً، فؤلبً الحسن: أحمد، ولداعً: دمحم، ولدمحم هذا: سعد الدٌن، ولٌحٌى أبو الحسٌن بن 
علً أبو الحسن: عمٌل والحسن وحمزة، فلعمٌل: علً ودمحم والحسن، ولحمزة: عرٌض 

وللحسٌن أبو دمحم بن علً أبو الحسن: داعً والماسم والحسٌن وعزٌزي، فلداعً: وداعً، 
ومن ولد أبً عبد هللا دمحم، وللماسم: أبو دمحم، وللحسٌن: أحمد، وألحمد هذا: أبو إبراهٌم. 

بن عبد هللا بن الحسن بن علً العرٌضً: داإود بن الحسن بن علً بن  علًالحسٌن بن 
منهم بنو بهاء الدٌن، وبهاء الدٌن هو: علً بن أبً الماسم علً بن له عمب  المذكورالحسٌن 

 الماسمبن زٌد بن الحسن بن دمحم بن جعفر بن الحسن بن داإود المذكور، ولعلً بن أبً  دمحم
ولد دمحم هذا:  ومنلزٌد: الحسٌن، ولدمحم: الحسن، وللحسن هذا: مرعً ودمحم، فعلً: زٌد ودمحم، 

: أبو الشرفٌن بن علً ومنهم بن حسن بن دمحم بن دمحم المذكور، حسن وحسٌن ومنصور بنو دمحم
بن داإود المذكور، والحسٌن  الحسنبن معالً الشرؾ بن علً بن دمحم بن الحسن بن جعفر بن 

وهو: دمحم بن الحسن بن ٌحٌى بن  فخاربن جعفر بن الحسن بن داإود المذكور، ومنهم بنو 
: بنو ٌحٌى ومنهم، ، وله: المرتضى بن دمحمداإود المذكورالحسن بن دمحم بن علً بن جعفر بن 

 المذكور. داإودوهو إبن دمحم بن زٌد بن الحسن بن داإود المذكور، ومنهم: علً بن 
الشعرانً بن علً العرٌضً فكان له من األوالد: عبد هللا والماسم لهما بنات،  أحمد وأما       
 دمحم بن أحمد الشعرانً، له عمب منهم: أحمد بن والحسن. فمن ولد أحمد الشعرانً: دمحم وجعفر

 الحجازيأبو طاهر أحمد بن أبً دمحم فارس بن الحسن  المذكور، ٌعرؾ ولده ببنً الجدة ومنهم:
: أحمد وحسن لهبن دمحم بن أحمد الشعرانً. ومن ولد أحمد الشعرانً: علً بن أحمد الشعرانً 

الحسٌن فله إبنان:  بنله: أحمد ودمحم. فؤما أحمد وحسٌن، ومنهم: الحسٌن بن أحمد الشعرانً، 
بن علً بن جعفر بن أحمد  جعفرجعفر والحسٌن الجذوعً، ومنهم: أبو الؽنابم دمحم بن أحمد بن 

موسى بن الحسن بن علً بن جعفر  بنبن الحسٌن بن أحمد الشعرانً، وهبة هللا بن هبة هللا 
الجذوعً بن أحمد بن الحسٌن  الحسٌند بن أحمد بن الحسٌن بن أحمد الشعرانً. ومن ول
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الحسٌن الجذوعً، وعلً بن الحسٌن، له  بنالمذكور: زٌد بن الحسٌن، وحمزة الداعً بن دمحم 
طباطبا: له ولد بمرو. ومن ولده:  إبنذٌل، ومنهم: أحمد بن الحسٌن الجذوعً كان بمم، لال 

ي وال أبو عبد هللا بن طباطبا، العمر الشٌخإسماعٌل بن أحمد بن الحسٌن الجذوعً، لم ٌذكره 
بؤبرلوه فٌهم رباسة وتمدم، منهم: السٌد  عمبوال شٌخ الشرؾ العبٌدلً، وأضرابهم، وله 

صادق بن نظام الدٌن مجتبى بن شرؾ الدٌن  الدٌنالجلٌل عمٌدهم تاج الدٌن نصرة بن كمال 
بمم بن إسماعٌل  علً بن دمحم بن الحسٌن الفمٌه بندمحم بن فخر الدٌن مرتضى بن الماسم 

: فخر الدٌن ٌعموب بن المجتبى لتل دارجاً هو وأبوه وإبنهالمذكور وإبنه: لوام الدٌن مجتبى، 
الٌزدي، وإنمرض تاج الدٌن إال من البنات، ولتل تاج الدٌن  المظفرٌوم لتل شاه منصور بن 

ى أبرلوه، وكان ولتل كمال الدٌن فً والعة الملن األشرؾ لما دخل إل له،بؤبرلوه لتله ؼبلم 
إسمه: مبارن شاه ٌلمب جبلل الدٌن كان رجبلً جٌداً وكان له إبنان أحدهما:  أخلتاج الدٌن 

أي مات ولم ٌعمب واآلخر الحسن كمال الدٌن، وللعرٌضٌٌن أنساب السٌد تاج  درجالحسٌن 
عرانً، طوٌل بؤبرلوه وهم جماعة. ومن بنً أحمد الشعرانً: عبٌد هللا بن أحمد الش ذٌلالدٌن 
: دمحم إبنانأبا دمحم وٌمال له إبن الحسنٌة، وعمبه من رجل واحد إسمه: علً، ولعلً هذا  وٌكنى

: علً أبو الحسن أربعةأبو جعفر وعبٌد هللا فٌه وفً عمبه كبلم، ولدمحم أبو جعفر بن علً 
بن دمحم بن بن علً  المحسنوعبٌد هللا أبو دمحم والحسن أبو علً والحسٌن أبو عبد هللا، ومنهم: 

: أبً الماسم عبد المطلب رجلٌنعلً بن عبٌد هللا بن أحمد الشعرانً، وأعمب المحسن هذا من 
وؼٌرها، وكان من ولد المحسن  بٌزدوأبً العشابر إسماعٌل، لهما أعماب سادة نمباء معظمون 

واد العمري: ورد بؽداد وبلدة من س الشٌخهذا: أبو الكتابب نوح بن المحسن المذكور، لال 
 الدولةأصفهان. فمن ولد عبد المطلب بن المحسن: السٌد جبلل الدٌن حسٌن بن األمٌر عضد 

بن عبد  حمزةدمحم بن أبً ٌعلى بن أبً الماسم المجتبى بن أبً دمحم المرتضى بن سلٌمان بن 
شٌراز وألام بها،  إلىالمطلب المذكور، كان شاعراً بالفارسٌة محموداً مشهوراً إنتمل من ٌزد 

بن علً بن عبٌد هللا بن  دمحموله عمب. ومن بنً أحمد الشعرانً: أبو طالب طاهر بن علً بن 
وحمٌدة بنو النمٌب الربٌس النظام  دمحمأحمد الشعرانً له أٌضاً عمب، ومنهم: حٌدر ولوام الدٌن 

بن أبً دمحم حسن بن أبً الطٌب  عرب شاهشرؾ شاه بن أبً دمحم شرؾ شاه بن أبً المعالً 
أبً جعفر دمحم بن علً بن عبٌد هللا بن أحمد  بنبن أبً دمحم الحسن بن أحمد بن عبٌد هللا  زٌد

: دمحم، ولدمحم: سر هللا، أما لوام الدٌن دمحم بن النظام شاهالشعرانً، ولحٌدر بن النظام شرؾ 
مٌدة ، ولدمحم ركن الدٌن هذا: شمس الدٌن دمحم وهو مبناث. أما حالدٌنشرؾ شاه فله: دمحم ركن 

بن سبلم هللا بن أو لطؾ هللا فمن ولده: عطا هللا وصنع هللا إبنً نصر هللا  شاهبن النظام شرؾ 
عطا هللا فله: الحسن وهبة هللا، فؤما الحسن فمن ولده: عبد هللا وعلً إبنً  فؤماحمٌدة المذكور، 

 عبدعلً بن بن هبة هللا بن علً بن داإود بن الحسن بن علً بن ٌحٌى بن الحسن بن  الحسٌن
: عز الدٌن وظفر هذاهللا بن الحسن المذكور، أما هبة هللا بن عطا هللا فله: فتح هللا، ولفتح هللا 

هللا، ولخلٌل هللا هذا: عبد هللا  خلٌلهللا، أما صنع هللا بن نصر هللا بن سبلم هللا بن حمٌدة فله: 
ومنهم: الحسٌن ودمحم والحسن بنو  .هذا: عبد هللا هللاومحب هللا، ولمحب هللا: نصر هللا، ولنصر 

بن مرتضى بن دمحم بن أبو زٌد بن ناصر بن حمزة بن عبٌد هللا  دمحمدمحم بن الحسٌن بن علً بن 
 هللا بن أحمد الشعرانً.   عبٌدبن دمحم بن علً بن 

د، فً الببل متفرلونولده العدد وهم  ًدمحم بن علً العرٌضً فٌكنى أبا عبد هللا، وف وأما        
وجعفر والحسٌن  وموسىفله عدد من األوالد منهم: عٌسى األكبر والحسن وٌحٌى ودمحم 
فله ولد إسمه: دمحم.  إبراهٌموإبراهٌم وإسحك وعلً، فؤما إسحك فله بنت إسمها: فاطمة، وأما 

أحد عشر رجبلً: دمحم األزرق  المعمبٌنفؤما عٌسى األكبر بن دمحم بن علً العرٌضً فله من 
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والحسٌن األكبر وعلً والحسن وٌحٌى  بالشامسحك األحنؾ بالري وعبد هللا األحنؾ وجعفر وإ
ولد إسمه: سلٌمان وله: دمحم بن  األكبروأحمد األبح وعٌسى وموسى، ولٌل كان لعٌسى 

 فعمبه. فؤما دمحم األزرق بن عٌسى األكبر ، ولٌل كان لعٌسى األكبر أٌضاً: إسماعٌل وزٌدسلٌمان
دمحم  أما: عٌسى الرومً الثانً، له: دمحم والحسن وموسى وجعفر وأحمد، من رجل واحد إسمه

الثانً فمن  عٌسىبن عٌسى الثانً فمن ولده: علً بن عبد هللا بن دمحم المذكور، أما أحمد بن 
جعفر بن  أماحٌدر بن علً بن الحسٌن بن دمحم بن الحسٌن بن أحمد المذكور، جعفر بن ولده: 

 المذكور، جعفردمحم وعلً إبنً حسٌن بن مسلم بن دمحم بن علً بن  عٌسى الثانً فمن ولده:
أما موسى بن عٌسى الثانً فمن ولده: أحمد بن حسن بن  ،ولدمحم بن حسٌن هذا: حسٌن بن دمحم

 فله: الحسن وعلً، فؤما علً المذكور، أما الحسن بن موسى الثانً موسىدمحم بن الحسن بن 
 بن علً المذكور، فؤما علً بن دمحم بن علً فمن ولده: فمن ولده: عبد هللا وعلً إبنً دمحم

أما  عٌسى بن دمحم بن المحسن بن الحسٌن بن علً المذكور. بنحسٌن بن بالر بن أبو الفضل 
الحسن بن الحسن بن عٌسى بن دمحم بن عٌسى األكبر فمن ولده: دمحم بن علً بن دمحم بن علً 

 فلهوأما جعفر بن عٌسى األكبر  بن الحسن المذكور.بن علً نواٌة بن دمحم بن أحمد بن دمحم 
. أما ، ولدمحم هذا: مسلمعمب بمصر وبخارا وجمٌع عمبه من: دمحم بن علً بن جعفر المذكور

، ومن ولد عٌسى هذا: علً بن عٌسى األكبر فؤكثر عمبه من إبنه: عٌسى بنإسحك األحنؾ 
من:  الصحٌحٌسى األكبر فعمبه . وأما عبد هللا بن عأحمد بن الحسن بن عٌسى المذكور

أبو الحسن النمٌب بؤصفهان  دمحمة: أربعإسماعٌل البعلبكً. أما الحسٌن بن عٌسى األكبر فله 
 بنفؤما دمحم  ولٌحٌى هذا: ٌحٌى بن ٌحٌى، ،وٌحٌى وعلً أبو الحسن ولده بالري والحسن بالري

 وعٌسىأبو طالب بؤصفهان الحسٌن بن عٌسى األكبر فله من األوالد المعمبٌن ثبلثة: محسن 
 ولمحسن هذا: دمحم بن محسن، وعمبه بالري وجعفر أبو هاشم النمٌب بؤصفهان ولٌل له عمب،

بن عٌسى األكبر فله إبنان معمبان: الحسٌن أبو عبد هللا وعمبه بالري  الحسٌنوأما علً بن 
 الحسٌن بن علً بن جعفر عزٌزي له أعماب منهم: أبو ٌعلى. أما الحسٌن أبو عبد هللا أبوودمحم 

علً بن  وأمابن عٌسى األكبر فله: دمحم، ولدمحم: محسن وعٌسى ومهدي، ولمحسن هذا: علً. 
 الفوارس: أحمد أبو منصور وجعفر أبو الحسٌن ، ومن عمبودمحم ه: الحسٌنلعٌسى األكبر ف

دمحم بن  ، أما دمحم بن علً فمن ولده: دمحم بن علً بنإبنً حمزة بن الحسٌن بن علً المذكور
. علً بن علً بن دمحم بن أحمد بن دمحم بن الحسن بن علً بن الحسن بن عٌسى بن دمحم المذكور

: علً بمم ودمحم أبو الحسن، ومن ولد علً بن معمبانوأما الحسن بن عٌسى األكبر فله إبنان 
، بن دمحم بن حمزة بن علً بن عٌسى بن علً المذكور الدٌنالحسن بن عٌسى األكبر: ظهٌر 

بن دمحم بن الحسن بن علً المذكور. أما ٌحٌى بن عٌسى األكبر  أحمدوعلً بن علً بن دمحم بن 
: ٌحٌى بن ٌحٌى، وله إبن واحد هو: الحسٌن بن ٌحٌى بن ٌحٌى وكان هوفعمبه من رجل واحد 

، فؤما الحسٌن بن ٌحٌى بن ٌحٌى لٌحٌى بن عٌسى األكبر: علً وفٌه خبلؾ وكاننمٌب المدٌنة، 
عبد هللا وعلً، ولعلً هذا: الحسن وشرؾ ودمحم، فلشرؾ: علً، ولدمحم: ٌحٌى وعلً،  فله:

ولعلً هذا: الحسن، وللحسن: ٌحٌى وعماد، فلٌحٌى: دمحم، ولعماد: أحمد والحسن، وللحسن 
هذا: سلٌمان ومحفوظ. أما عبد هللا بن الحسٌن بن ٌحٌى بن ٌحٌى بن عٌسى األكبر فله: علً 

وحمزة، فؤما شرؾ فله: الحسٌن، وللحسٌن: علً، أما حمزة بن عبد هللا وشرؾ وأحمد ودمحم 
بن ٌحٌى فله: جعفر وزٌد وٌحٌى، فلٌحٌى: راجح، ولراجح: معن، ولجعفر بن حمزة: علً 
ودمحم، فلعلً: ٌحٌى، ولدمحم: دهمش، ولزٌد بن حمزة بن عبد هللا: حمزة ووهاس وعلوان وعلً 

وعلً، ولعلً هذا: أبو النجم. أما علً بن عبد هللا بن  وسلٌم، ولسلٌم: فضل هللا وسلٌمان
الحسٌن بن ٌحٌى بن ٌحٌى بن عٌسى األكبر فله: عبد هللا والحسن، ولعبد هللا هذا: الحسٌن 
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وعلً، فلعلً: داإود وسلٌمان، ولسلٌمان: ٌحٌى ولٌس، وللحسٌن: حمزة وعبد هللا، فلعبد هللا: 
وٌحٌى، ولداإود: دمحم وعلً، وإلبراهٌم: ٌوسؾ وعٌسى، إبراهٌم وداإود وسلٌم، فلسلٌم: دمحم 

فلٌوسؾ: علً، ولعٌسى: مبارن وسعد وموسى، أما حمزة بن الحسٌن بن عبد هللا بن علً فمن 
أما عٌسى بن عٌسى األكبر فله رجل  .ولده: صمر بن حمزة بن أحمد بن دمحم بن حمزة المذكور

حد إسمه: علً، وكان له إبن آخر إسمه: : الحسن، وعمب الحسن هذا من رجل واإسمهواحد 
هللا وٌلمب كتٌلة وانمرض. أما موسى بن عٌسى األكبر فعمبه من رجل واحد هو:  عبدأبو 

 إسماعٌلأبو دمحم بمزوٌن لٌل درج أي مات ولم ٌعمب، ولال السٌد أبو الؽنابم وأبو  الحسن
ثبلثة  منبن عٌسى األكبر فعمبه الطباطبابً: له عمب من رجل واحد إسمه: دمحم. أما أحمد األبح 

، فؤما دمحم أبو هللابنٌن وهم: دمحم أبو جعفر بالري وعلً بالرملة والحسٌن بنٌسابور ولٌل وعبد 
 : الحسٌن أبو الماسممنجعفر بن أحمد األبح فعمبه من رجل واحد إسمه: علً، وعمب علً هذا 

من أهل الٌمن وحضرموت كاإلمام  ولال المحممونودمحم، ولدمحم هذا: الحسن، وللحسن: أحمد. 
إبن  واإلمامسمرة واإلمام الجندي واإلمام العواجً واإلمام حسٌن بن عبد الرحمن األهدل  إبن

بن عباد الشامً  بكرأبً الحب الترٌمً واإلمام فضل بن دمحم الترٌمً واإلمام دمحم بن أبً 
السٌد الشرٌؾ أحمد  خرج: والشٌخ فضل بن عبد هللا الشجري واإلمام عبد الرحمن بن حسان

والخدم من البصرة فً  واألصحاببن عٌسى ومعه ولده عبد هللا فً جمع من األوالد والمرابات 
حكمة من هللا الملن المنان...  األوطانالعراق إلى حضرموت بعد التنمل من البلدان والتؽرب عن 

ي: علوي بن دمحم، ولعلوي بن ، ولدمحم بن علودمحمإنتهى. وأولد عبد هللا: علوي، ولعلوي هذا: 
، ولعلً هذا: عبد هللا العمب له ودمحم صاحب مرباط لسمالع خدمحم: سالم العمب له وعلً 

ولعلوي  .: عبد هللا وأحمد العمب لهما وعلوي وعلًمرباطوحسٌن العمب له، ولدمحم صاحب 
لن، ولعبد وعبد هللا إنمرض وعبد الرحمن وعبد الم بنتبن دمحم صاحب مرباط: أحمد له 
 دمحم، وأما أبو بكر بن أحمد فله: وعبد هللا وعلوي ودمحمالرحمن: أحمد، وألحمد: أبو بكر 

، وأحمدإنمرض وعلً، ولعلً هذا: علوي عوهج، أما دمحم بن أحمد فله: حسن الطوٌل وعلً 
هذا: ، ولدمحم دمحمفؤما أحمد بن دمحم فله: حسن إنمرض وفرج وأبو بكر، وأما علً بن دمحم فله: 

بن دمحم فله: دمحم  الطوٌلعلوي إنمرض وعبد هللا جد آل بافمٌه وعبد الرحمن وعلً، وأما حسن 
فمن ولد  فله: دمحم إنمرض وأحمد، بن عبد الرحمن بن علوي فؤما علوي بن أحمد، المعلموأحمد 

علوي  أحمد هذا: زٌن وعبد الرحمن إبنً دمحم بن علوي بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن دمحم بن
بن عبد الرحمن بن أحمد المذكور، ومن ولد عبد الرحمن بن دمحم: عبد هللا بن طاهر بن عبد هللا 
بن عبد الرحمن المذكور، أما زٌن بن دمحم فله: أحمد، وألحمد هذا: حسن. أما عبد هللا بن أحمد 

عبد هللا بن عبد الرحمن بن علوي بن دمحم صاحب مرباط فمن ولده: علً وأحمد إبنً دمحم بن 
المذكور، ولعلً: دمحم، ومن ولد أحمد بن دمحم بن عبد هللا: عبد هللا وعمر إبنً علوي بن دمحم بن 
أحمد بن عبد هللا بن دمحم الحداد بن علوي بن أحمد بن أبو بكر بن أحمد بن أبو بكر بن أحمد 

د هللا بن طه المذكور، فمن ولد عمر بن علوي هذا: علوي بن طاهر بن عبد هللا بن طه بن عب
بن عمر المذكور، أما عبد هللا بن علوي بن دمحم بن أحمد بن عبد هللا بن دمحم الحداد فله: حسن 
وعلوي، فمن ولد علوي هذا: طاهر بن عمر بن أبو بكر بن علً بن علوي المذكور، ومن ولد 

علً بن  حسن بن عبد هللا: حسن بن عمر بن حسن بن عبد هللا بن أحمد بن حسن المذكور. أما
دمحم صاحب مرباط بن علً خالع لسم فله: دمحم الفمٌه، ولدمحم الفمٌه: علً وأحمد وعلوي وعبد 
هللا وعبد الرحمن، فلعبد هللا: دمحم منمرض، ولعبد الرحمن: دمحم منمرض، وأما علً بن دمحم 

ً وأبو الفمٌه فمن ولده: أحمد وحسن إبنً دمحم بن حسن بن علً المذكور، فؤما أحمد فله: عل
بكر، فمن ولد علً هذا: عبد هللا بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن علً بن حسن بن دمحم 
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بن أحمد بن عمر بن علً المذكور، أما أبو بكر بن أحمد فمن ولده: دمحم وحسٌن وعلوي بنو 
 أحمد بن دمحم بن علوي بن أبو بكر المذكور، ومن ولد دمحم بن أحمد: دمحم بن عٌدروس بن عمر
بن عٌدروس بن عبد الرحمن بن دمحم المذكور، ومن ولد حسٌن بن أحمد: علً بن دمحم بن 
حسٌن بن عبد هللا بن شٌخ بن عبد هللا بن دمحم بن حسٌن المذكور، ومن ولد علوي بن أحمد: 
سالم بن طه بن علً بن دمحم بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن زٌن بن علوي المذكور. أما حسن 

سن بن علً بن دمحم الفمٌه فله: دمحم جمل اللٌل، ولدمحم جمل اللٌل: علً وعبد هللا، بن دمحم بن ح
ولعبد هللا هذا: أحمد وعبد الرحمن، ولعلً بن دمحم جمل اللٌل: حسن، ولحسن: أبو بكر ودمحم 
وهارون. ومن ولد عبد الرحمن بن عبد هللا بن دمحم جمل اللٌل: عبد هللا وعبد الرحمن إبنً دمحم 

سالم بن أحمد بن عبد الرحمن المذكور، فؤما عبد هللا بن دمحم بن سالم فله: سالم وعلوي بن 
وعمٌل وأحمد ودمحم، فمن ولد علوي بن عبد هللا: سهل ودمحم إبنً ٌوسؾ بن عبد هللا بن عمٌل 

د بن سالم بن دمحم بن علوي المذكور، ولسالم بن عبد هللا بن دمحم بن سالم: أبو بكر ودمحم، وألحم
بن عبد هللا بن دمحم بن سالم: دمحم وعبد الرحمن، ولعبد الرحمن بن أحمد: عبد هللا، ومن ولد دمحم 
بن أحمد: زٌن العابدٌن وأحمد إبنً علوي بن عمر بن عمٌل بن دمحم المذكور، أما دمحم بن عبد 

ولهارون  هللا بن دمحم بن سالم فله: علوي، ولعلوي: عبد الرحمن ودمحم وهارون وجبلل الدٌن،
هذا: دمحم، ومن ولد دمحم بن علوي بن دمحم: هشام وعمٌل وأحمد بنو زٌن جمل اللٌل بن علوي بن 
دمحم المذكور، ولعمٌل هذا: زٌن العابدٌن. وألحمد بن زٌن جمل اللٌل: عمٌل ودمحم وأحمد، 

ن دمحم جمل ولعمٌل: خالد وعباس، وألحمد بن أحمد: ماهر ومروان ودمحم. أما أحمد بن عبد هللا ب
اللٌل فله: دمحم وسهل وعبد الرحمن، فؤما دمحم هذا فله: عمٌل، ولعمٌل: عمر وعلً، ومن ولد 
عمر هذا: شٌخ وعبد هللا إبنً دمحم بن عمٌل بن علً بن أحمد بن عمر المذكور، فؤما شٌخ بن 

سن: دمحم بن عمٌل فمن ولده: علً ودمحم إبنً حسن بن دمحم بن شٌخ المذكور، فلعلً بن ح
محجوب وجعفر وعلوي. أما عبد هللا بن دمحم بن عمٌل فمن ولده: طاهر وحسن وحٌدر وحسٌن 
وأحمد بنو عبد المادر بن حٌدر بن دمحم بن أحمد بن عبد هللا المذكور، ولطاهر بن عبد المادر: 
جعفر وطه وزبٌر وطالب، ولجعفر بن طاهر: عبد هللا، ولحٌدر بن عبد المادر: هاشم ولاسم، 

حسٌن بن عبد المادر: دمحم وهارون وخالد، وألحمد بن عبد المادر: سعود وعبد المادر. أما ول
سهل بن أحمد بن عبد هللا بن دمحم جمل اللٌل فمن ولده: عبد هللا وسهل إبنً أحمد بن سهل بن 
أحمد بن سهل المذكور، فمن ولد عبد هللا بن أحمد بن سهل: حسٌن بن عبد الرحمن بن دمحم بن 

هللا المذكور، ومن ولد سهل بن أحمد بن سهل: عبد الرحمن بن عبد هللا بن حسٌن بن عبد  عبد
هللا بن أحمد بن سهل المذكور. أما أحمد بن دمحم الفمٌه فله: دمحم وعلوي، ومن ولد علوي هذا: 
حسٌن بن دمحم بن عبد هللا بن عٌدروس بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن 

حسٌن بن علً البار بن علً بن علوي بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا بن علوي المذكور،  دمحم بن
أما دمحم بن أحمد بن دمحم الفمٌه فله: علً، ولعلً: دمحم وأحمد، فمن ولد أحمد هذا: حسن بن دمحم 
بن إبراهٌم بن عٌدروس بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن عبد 

من بن دمحم بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد المذكور، فؤما دمحم بن علً بن دمحم بن أحمد الرح
بن دمحم الفمٌه فمن ولده: دمحم وعلوي إبنً عبد هللا بن علوي بن أبو بكر بن دمحم المذكور، فؤما 

: شٌخان، دمحم بن عبد هللا فله: عبد الرحمن، وأما علوي بن عبد هللا بن علوي بن أبو بكر فله
ولشٌخان: عبد هللا وعبد الهادي، فمن ولد عبد هللا بن شٌخان: سالم بن علوي بن سماؾ بن 
دمحم بن عٌدروس بن سالم بن حسٌن بن عبد هللا المذكور، ومن ولد عبد الهادي بن شٌخان: 
 عبد هللا بن حسن بن صالح بن عٌدروس بن أبو بكر بن عبد الهادي المذكور. أما علوي بن دمحم

الفمٌه فله: دمحم مولى الدوٌلة وعلً وعبد هللا، ومن ولد عبد هللا بن علوي بن دمحم الفمٌه: عمر 
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وأحمد وعبد الرحمن بنو حسن باروم بن دمحم بن علوي بن عبد هللا بن علً بن عبد هللا 
 المذكور، فؤما أحمد بن حسن باروم فمن ولده: حسن وأحمد إبنً دمحم جد آل باروم بمكة بن عبد
هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن دمحم بن أحمد المذكور، فؤما أحمد بن دمحم بن عبد هللا فله: 
عمر، ولعمر: عبد هللا، أما حسن بن دمحم بن عبد هللا فمن ولده: حسٌن له بنات وحسن وأحمد 
بنو دمحم بن حسن المذكور، فؤما حسن بن دمحم بن حسن فله: زٌنً وعلً درج وحسن وعبد 

رحمن، ولزٌنً هذا: خالد وأحمد، ولحسن: هشام وصفوان وعبد الكرٌم، ولعبد الرحمن: ال
عدنان، ولعدنان: عبد الرحمن. وأما أحمد بن دمحم بن حسن فله: دمحم وعبد هللا وهاشم ومحسن 
وحسن، فلدمحم: أحمد، ولهاشم: عبد هللا وصبلح الدٌن، ولمحسن: سامً ومازن له بنات، 

مر وعبد العزٌز وعبد الكرٌم وعمار، ولحسن بن أحمد بن دمحم بن حسن: ولسامً بن محسن: ع
علً وفاروق، ولعلً: حسن وحسان، ولفاروق: لإي وصهٌب. أما دمحم مولى الدوٌلة فله: عبد 
الرحمن السماؾ وعبد هللا وعلً وعلوي. أما علوي بن دمحم مولى الدوٌلة بن علوي بن دمحم 

األحمر: حسن وٌحٌى، ولٌحٌى: أحمد، وألحمد: علوي  الفمٌه فله: حسن األحمر، ولحسن
وعمٌل وشٌخ، ولعمٌل: عٌدروس وعلوي وعبد الرحمن وأحمد، ولعبد الرحمن: شٌخ، ولشٌخ: 
دمحم وعمٌل، ولعمٌل: عمر، ولعمر: عمٌل. ولعمٌل هذا: إسحك ولاسم وعبد هللا وصالح، ولماسم 

وصالح وعمر، فلدمحم بن ٌحٌى: بكر، ولبكر:  هذا: عمٌل وٌحٌى ودمحم أمٌن وأحمد، ولٌحٌى: دمحم
بكر، ولبكر األخٌر: أحمد ودمحم ومحمود، ولعمر بن ٌحٌى: عبد هللا، ولعبد هللا: سماؾ وعبد 
العزٌز وفوزي وٌحٌى، ولصالح بن ٌحٌى: ٌحٌى وعمٌل، ولعمٌل: صالح وعبد الرحمن وحسن 

سام وصالح، ولعبد الرحمن بن عمٌل: ودمحم وطبلل وعبد هللا وجمٌل، فلصالح: أمجد، وألمجد: ح
طاهر، ولطاهر: أسامة، ولحسن بن عمٌل: طاهر، ولدمحم بن عمٌل: مازن وهٌثم وأحمد، 
ولمازن: فارس، ولطبلل بن عمٌل: فهد، ولجمٌل بن عمٌل: سلطان وماجد، أما صالح بن عمٌل 

لح بن عمٌل بن عمر بن عمٌل بن شٌخ بن عبد الرحمن فله: علً وعلوي، فؤما علً بن صا
فله: محضار ودمحم وهاشم وصالح، ولهاشم بن علً: حسن وعمٌل وأحمد وعلً، فلحسن: 
أحمد، ولعمٌل: هاشم وهٌثم وهمام وهادي، ولهاشم: عمٌل، وألحمد بن هاشم: دمحم ومحضار 
ومنذر وفضل، ولعلً بن هاشم: سامح وهاشم وحسن. أما علوي بن صالح بن عمٌل بن عمر 

 صالح وزٌن ودمحم الهادي، ولزٌن: عبد الحمٌد وعبد هللا وعثمان، ولدمحم بن عمٌل فله: دمحم
الهادي: عمر، ولعمر: دمحم وأحمد ونبٌل، ولدمحم صالح: علوي، ولعلوي: دمحم وعدنان وموفك 
وصالح وولٌد وعصام، فلعدنان: هانً وعٌسى، ولصالح: إبراهٌم، ولعصام: رٌان وحسان. أما 

علً وعبد هللا وأبو بكر، فؤما أبو بكر بن عبد الرحمن السماؾ فله:  عبد الرحمن السماؾ فله:
عبد هللا وعلً، فمن ولد علً بن أبو بكر: علً بن عبد الرحمن بن دمحم بن حسٌن بن عمر بن 
عبد هللا بن دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن عبد الرحمن بن علً المذكور، ومن ولد عبد هللا 

حمن السماؾ: علً ومحسن وعبد هللا وطالب بنو عٌدروس بن شٌخ بن بن أبو بكر بن عبد الر
مصطفى بن علً بن عبد هللا بن شٌخ بن عبد هللا بن شٌخ بن عبد هللا المذكور، ومن ولد علً 
بن عٌدروس: دمحم بن جعفر بن حسٌن بن جعفر بن دمحم بن علً المذكور، ولعبد هللا بن 

عٌدروس: عبد هللا، ولعبد هللا: أبو بكر، ولمحسن عٌدروس: حسن، ولحسن: علً، ولطالب بن 
بن عٌدروس: دمحم وعلً، ومن ولد دمحم بن محسن: أحمد بن حسن بن عبد هللا بن علً بن عبد 
هللا بن دمحم المذكور، ومن ولد علً بن محسن: صالح بن عبد هللا بن أحمد بن علً المذكور. أما 

لرحمن وطه إبنً عمر بن طه بن عمر بن عبد علً بن عبد الرحمن السماؾ فمن ولده: عبد ا
الرحمن بن دمحم بن علً المذكور، فمن ولد عبد الرحمن بن عمر بن طه: طه بن عبد المادر بن 
عمر بن طه بن شٌخ بن عمر بن طه بن عبد الرحمن المذكور، ومن ولد طه بن عمر بن طه: 
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ذكور، ولعبد الرحمن بن عبد الرحمن وعمر وعلوي بنو سماؾ بن دمحم بن عمر بن طه الم
سماؾ: شٌخ، ولشٌخ: دمحم، ولدمحم: شٌخ. ولعمر بن سماؾ: حسن، ولحسن: عبد المادر، ولعبد 

لمحسن: عبد هللا، ولعبد فالمادر: دمحم، ولدمحم: سالم. ولعلوي بن سماؾ: محسن وعبد الرحمن، 
و بكر إبنً سالم بن الرحمن: علوي. أما عبد هللا بن عبد الرحمن السماؾ فمن ولده: عمٌل وأب

عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا المذكور، فمن ولد عمٌل بن سالم: حسٌن بن عمر بن عبد 
الرحمن العطاس بن عمٌل المذكور، أما أبو بكر بن سالم بن عبد هللا فله: الحسٌن وعمر 

أحمد بن  المحضار، فمن ولد الحسٌن هذا: علً بن سالم بن علً بن شٌخ بن أحمد بن علً بن
علً بن سالم بن أحمد بن الحسٌن المذكور، ومن ولد عمر المحضار: أحمد بن دمحم بن علوي 

. أما الحسن بن دمحم بن دمحم بن طالب بن علً بن جعفر بن أبو بكر بن عمر المحضار المذكور
هم: عبٌد هللا وأحمد عمبه بالشام وحمزة  البنٌنبن علً العرٌضً فله عمب من خمسة من 

. ومنهم: الفمٌه حمزة بن الحسن بن دمحم بن الحسن بالريً له عمب بمصر ودمحم له عمب وعل
الحسن دمحم بن حمزة بن عبٌد هللا بن الحسن بن دمحم بن علً  وأبوبن دمحم بن علً العرٌضً، 

دمحم بن علً العرٌضً فله من المعمبٌن أربعة: علً أبو الحسن  بنالعرٌضً. وأما ٌحٌى 
ودمحم أبو جعفر بالمدٌنة وجعفر بالمدٌنة وأحمد له إبن واحد لٌل لم  بالشامعمب بالمدٌنة وله 

ٌحٌى بن علً بن ٌحٌى بن دمحم بن علً العرٌضً. أما دمحم بن دمحم بن  أحمد بن :ومنهمٌعمب. 
عمب للٌل وبمٌته من أربعة بنٌن: إسماعٌل وٌحٌى ودمحم وصالح. وأما  فلهعلً العرٌضً 
لً العرٌضً فعمبه من رجل واحد إسمه: علً. وأما جعفر بن دمحم بن علً ع بنموسى بن دمحم 

هما خبلؾ. وأما الحسٌن بن دمحم بن علً ٌإبنان معمبان: دمحم والحسٌن وفً عمب فلهالعرٌضً 
 فعمبه رجبلن: دمحم وعلً لهما عمب للٌل. العرٌضً

 

 الدٌباج بن اإلمام جعفر الصادق: دمحم ذرٌة
ً بالمؤمون، وكان  جعفرباج بن دمحم الدٌ وأما      الصادق ولمب بذلن لحسن وجهة وٌلمب أٌضا

بن إبراهٌم طباطبا الحسنً فلما مات دمحم بن إبراهٌم دعا دمحم الدٌباج إلى  دمحملد خرج داعٌاً إلى 
 ومابتانوبوٌع له بمكة ثم أخذ وجٌا به إلى المؤمون فعفا عنه ومات بجرجان سنة ثبلث  نفسه

دمحم  فولدله عمب كثٌر متفرق إال أنهم ألل من عمب أخوٌه علً وإسماعٌل، ولبره بها، و
 ً وفاطمة  وأسماءهن: خدٌجة وحكٌمة وزٌنب منالدٌباج إثنى عشر ذكراً وأربعة عشر بنتا

: إسحك وعبٌد الرجالمن ووعالٌة ورٌطة وأم كلثوم وأم دمحم ولبابة وعشٌرة وبرٌهة ورلٌة. 
له ولد إسمه: دمحم،  وإسماعٌلٌن األكبر ولم ٌذكر لهإالء عمباً هللا وعبد هللا وجعفر والحس

والحسٌن األصؽر. وأعمب دمحم  الخارصًوالحسٌن األوسط وله ولد إسمه: علً، والماسم وعلً 
 األصؽر. والحسٌنالدٌباج من ثبلثة رجال: علً الخارصً والماسم 

النسابة ما  الشرؾعمري: لال شٌخ الحسٌن األصؽر بن دمحم الدٌباج. فمال الشٌخ ال أما       
أن له عمباً. ولٌل: لد ذكر  النسابةأبا الؽنابم بن الصوفً  ًرأٌت أحداً من ولده. وذكر أبً ٌعن

وللحسٌن: دمحماً. ولدمحم بن الحسٌن  الحسٌن،: دمحماً وعلٌاً، ولعلً: أن له فً بعض المشجرات
 وفٌهم للة.  وحمزة بن المطهر،المطهر : علً بن المطهرالمذكور: المطهر بؤصفهان، ومن ولد 

: عبد هللا بن ولدهالماسم بن دمحم الدٌباج، وهو الشبٌه ٌمال لولده بنو الشبٌه، فمن  وأما       
بمصر. ومنهم: أبو الماسم عبد  دمحمالماسم الشبٌه، له إبنان معمبان: دمحم أبو الحسن والماسم أبو 

ومنهم: علً بن إسماعٌل  لولده بنو طٌارة، وٌمالمب طٌارة هللا بن دمحم بن عبد هللا المذكور، ٌل
ومن ولد الماسم الشبٌه: علً  بن إبراهٌم بن عبد هللا بن الماسم بن عبد هللا بن الماسم الشبٌه.

وبنً الخوارزمٌة وأكثرهم أٌضاً بمصر، فعمبه من رجل  العروسبن الماسم ٌعرؾ ولده ببنً 
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احد إسمه: علً، وعمب علً هذا من رجلٌن: دمحم وعمٌل. فؤما رجل و هذاواحد هو: دمحم، ولدمحم 
من رجل واحد إسمه: علً البكر أبادي لٌل لم ٌعمب، ولكن الشٌخ السٌد  فعمبهدمحم بن علً هذا 

الدٌن الحسٌن إبن لتادة المدنً الحسنً النسابة ذكر له فً مشجرته: الحسن  رضًالعالم 
فً  منزلتهر لزٌد ثمانٌة أوالد ذكور، وال ٌظن بمثله مع علو طالب زٌداً الزاهد، وذك وأباوعمٌبلً 

بن تمٌم بن  هاشمالعلم والتموى أنه ٌثبت ما ال ٌصح. وعمب زٌد بكرمان ووالٌتها. ومن ولده: 
بن الماسم، له عمب  الزاهدزٌد بن علً البكر أبادي المذكور، ومن ولد الماسم الشبٌه: ٌحٌى 

ولد الحسٌن بن ٌحٌى  ماحًوبنو  ،بن دمحم بن ٌحٌى الزاهدبمصر منهم: أحمد بن عبد هللا 
الملمب بالحجة، وهو أبو الفضل  الدٌنالمذكور، عرفوا بماحً أم الحسٌن المذكور، ومنهم: تمً 

بن إدرٌس بن علً بن دمحم بن أحمد بن  جعفرعبد الواحد بن عبد العزٌز بن لمر بن الحسن بن 
: شرؾ الدٌن أبو المنالب دمحم، ذكرهما وإبنهالمذكور،  ىبن ٌحٌٌحٌى بن عبد هللا بن الحسٌن 

، ومنهم: دمحم بن الماسم بن عبد هللا بن الحسٌن بن ٌحٌى الشٌخ جمال الدٌن إبن الفوطً
 ، مات بخراسان وعمبه بالري.األمٌر. ومن عمب الماسم الشبٌه: أحمد المذكور
جاء زٌد النار بن  فلماأٌام أبً السراٌا  علً الخارصً بن دمحم الدٌباج فكان بالبصرة وأما       

أبو نصر البخاري:  الشٌخموسى الكاظم إلى البصرة خرج إلٌه علً الخارصً وأعانه. ولال 
على الخروج فً سنة مابتٌن،  جعفركان علً بن دمحم بن جعفر لد أتفك رأٌه ورأي أبٌه دمحم بن 

بن الحسن بن علً بن علً بن  واختار علً بن دمحم أن ٌظهر باألهواز واستصحب الحسٌن
بن موسى الكاظم فلما ظفر أصحاب المؤمون بدمحم  زٌدالحسٌن بن علً بن أبً طالب وإبن عمه 

 من البصرة وخلؾ زٌد بن موسى، وتوفً علً بن دمحم فخرجبن جعفر علم أنه ال ٌتم له األمر 
حسن بن علً الخارصً : الحسن والحسٌن. أما الرجلٌنببؽداد ولبره بها. وأعمب من  الدٌباج

 من ولد علًفله إبنان: دمحم أبو جعفر وعلً أبو الحسن، و بالكوفةبن دمحم الدٌباج وكان ٌنزل 
 دمحمأبً الحسن  أحمد بن . ومنهم:بن أحمد بن دمحم بن دمحم بن علً المذكور دمحمأبو الحسن هذا: 

ما الحسٌن بن علً الخارصً وأ، وؼٌرهابن أبً جعفر دمحم بن الحسن المذكور له أعماب ببؽداد 
 ،ولٌل إنمرضوا، ومن: علً ولده بمم بشٌرازبن دمحم الدٌباج فؤعمب من: أبً طاهر أحمد ولده 

: عبد ومنومن: دمحم أبو جعفر الجور لتله المعتضد بالري،  ومن: أبً عبد هللا جعفر له عمب،
حسن بن دمحم بن أبو الحسن ، ومنهم: مسعود بن جبلل الدٌن بن الهللا، ولده بمم ولزوٌن والري

له  المحسن، ومن: الحسن أبو الماسم ولده بمزوٌن، ومن: بن علً بن دمحم بن عبد هللا المذكور
، الخارصًأعماب منهم: الحسن بن علً طاإوس بن جعفر بن المحسن بن الحسٌن بن علً 

حسن بن الحسٌن المودمحم بن علً بن المحسن بن دمحم بن حمزة بن علً بن دمحم بن الحسٌن بن 
. وأما علً بن الحسٌن بن علً الخارصً ، ومن: دمحم أبو طالب لٌل انمرضالخارصًبن علً 

جعفر األطروش ولٌل له إبنان آخران هما: موسى  أبوفعمبه الصحٌح من رجل واحد هو: دمحم 
إبنً دمحم أبو جعفر األطروش. فمن ولد علً بن  أنهماوالحسن أبو طالب األسمر، والصحٌح 

أبو طالب إسماعٌل بن الحسن بن  :المروزي وهو النسابةالحسٌن بن علً الخارصً الماضً 
بن عزٌز بن الحسٌن بن دمحم الملمب مشكان بن علً بن  دمحمدمحم بن الحسٌن بن أحمد بن 

أبو طالب المحسن األسمر بن حمزة بن  دمحم بن الحسٌن بن :ومنهمالحسٌن بن علً الخارصً، 
، وعلً بن موسى بن دمحم بن علً بن الحسٌن بن الحسٌن بن علً الخارصًدمحم بن علً بن 

. أما جعفر بن الحسٌن بن علً الخارصً فله من المعمبٌن ثبلثة: علً ببؽداد علً الخارصً
أحمد بن الحسٌن بن جعفر بن  والشام ودمحم الجمال ببؽداد والحسٌن الطواؾ بالري. ومنهم:

محمود بن دمحم بن ناصر بن الداعً بن دمحم بن أحمد  لماسماأبو و الحسٌن بن علً الخارصً،
بن جعفر بن الحسٌن بن علً الخارصً. ومن ولد أبً عبد هللا  الطواؾبن الحسن بن الحسٌن 



 87 

بنو الباب الطالً نسبة إلى باب الطاق وهو: أبو الحسن بن علً  الخارصًجعفر بن الحسٌن 
بن دمحم الجمال بن جعفر المذكور، ومنهم: أبو بن أحمد بن جعفر الوحش  الحسٌنبن أحمد بن 

ومنهم:  دمحم الضراب بن أبً طالب حمزة الضراب بن الحسٌن بن جعفر الوحش أولد، الهٌجة
الطواؾ بن أحمد بن دمحم  دمحمأبو طالب  :ومنهم الجمل وهو دمحم بن الحسٌن بن جعفر الوحش،

بن الحسٌن بن علً  أبو جعفر . وأما دمحمبن الحسٌن الخارصًالمحدث بن علً بن جعفر 
لال أبو نصر البخاري: لتل فً بعض الولابع بجرجان ولم  ،الملمب بالجور وهوالخارصً 
بالجور ألنه كان ٌسكن البراري وٌطوؾ بالصحارى خوفاً من  ًوسم ،زمناً طوٌبلً  ولدٌعرؾ له 
 فعربفارسٌة كور فشبه ألجل سكناه فً البرٌة بالوحش، وحمار الوحش ٌمال له بال ،السلطان

هذا  إبنبذلن لما ظهر ولده بعد موته وسبلت أمه عنه فمالت الجارٌة: هذا  ًبجور، ولٌل سم
ن الجور ا: العمريالكور تعنً المبر وأشارت إلى لبره، هذا كبلم البخاري. ولال أبو الحسن 

لالوا، ولد ما  بصحةالنساب بالطعن وهللا تعالى أعلم  بعض لتله المعتصم بالري ولد تناوله
الحسن بن علً بن دمحم  إلىروى أبو نصر البخاري عن أبً جعفر دمحم إبن عمار أنه لال: كتبت 

فً الجورٌة؟ لال فكتب  تمولبن علً بن موسى بن جعفر الصادق أسؤله عن مسابل منها: ما 
ن صح فبل نعرفهم وال ٌعرفونا فإ الجورٌةتحت كل مسؤله جوابها وكتب تحت هذه المسؤله: وأما 

للجور أحد عشر ولداً كل منهم إسمه جعفر  وكانهذا الخبر فهو شهادة لاطعة ما بعدها كبلم، 
علً بن  البركات، ومنهم: أبو ، وكان له: أحمد بن دمحم أبو جعفر الجوروإنما ٌفرق بٌنهم بالكنى

لة ٌمٌن الدو السلطانالحسٌن بن علً بن أبً عبد هللا جعفر بن دمحم الجور، كان فً زمن 
هللا له بٌن دٌباجتً  جمعمحمود بن سبكتكٌن وذكره أبو نصر العتبً فً كتاب الٌمٌنً لال: 

العمود زانتها النحور  منظومالنظم والنثر، فنثره منثور الرٌاض جادته السحابب، ونظمه 
وله إبن إسمه: دمحم لم ٌعمب، ومنهم: أحمد بن الحسٌن بن علً بن أبً عبد هللا جعفر  والترابب،

أبً  بن الحسٌن بن علً بن إسماعٌلومنهم: مسعود بن أبً أحمد عبد هللا بن  ن دمحم الجور،ب
أبً  بندمحم  ًبنإأبو عبد هللا داعً و أبو الماسم علً ومنهم: ،جعفر بن دمحم الجور عبد هللا

بن دمحم  جعفرالحسٌن جعفر بن دمحم الجور، لال أبو نصر البخاري: لٌس كل أوالد دمحم بن 
بن دمحم بن جعفر  علًة، أما العمري وإبن طباطبا فماال: الجور هو دمحم بن الحسٌن بن جورٌ

أما الحسن بن الحسٌن بن علً الخارصً فمن ولده: علً طاإوس الصادق وهللا تعالى أعلم. 
 بن دمحم بن الحسن المذكور.

  

 بن اإلمام جعفر الصادق: إسحك ذرٌة
أبا دمحم وٌلمب المإتمن وولد بالعرٌض، وكان من  وٌكنى الصادقإسحك بن جعفر  وأما     

ً جلٌبلً هللا صلىأشبه الناس برسول هللا   علٌه وسلم وأمه أم أخٌه موسى الكاظم، وكان محدثا
ؤعمب فالشٌعة اإلمامٌة، وهو ألل المعمبٌن من ولد جعفر الصادق عدداً،  منوادعت فٌه طابفة 

 ن له: جعفر والماسم.: دمحم والحسٌن والحسن. وكارجالمن ثبلثة 
رجل واحد هو: دمحم بن دمحم بن إسحك،  مندمحم بن إسحك المإتمن فعمبه الصحٌح  فؤما       

 هموله إبنان: دمحم وأحمد ولهما أعماب، ومن بنصٌبٌنولدمحم بن دمحم هذا ولد واحد إسمه: الحسن 
 بن الحسن، ومنهم: بالري وهو: أحمد الوارث بن أحمد بن دمحم بن حمزة بن دمحم الوارثبنو 

 أحمدالنجار بن ناصر بن حمزة بن ناصر بن حمزة بن دمحم بن علً بن دمحم بن دمحم بن  حمزة
الشرٌؾ  بالمشهدالوارث، وولده: الحسن، رآهما الشٌخ رضً الدٌن الحسن بن لتادة الحسنً 

 ري.إلى ال الكوفةالؽروي. ولال إبن طباطبا: إنتملوا من المدٌنة إلى الكوفة ومن 
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تفرلوا بمصر ونصٌبٌن، ومنهم: مٌمون بن  جماعةؤعمب فالحسن بن إسحك المإتمن  أما       
المذكور، ومنهم: إسحك بن دمحم بن الحسن بن  الحسنعبٌد هللا بن حمزة بن الحسن بن علً بن 

بن إسحك بن أحمد بن الحسن بن دمحم بن الحسن  الحسٌنإسحك المإتمن، ومنهم: دمحم بن 
، وأخوه: دمحم الزاهد بن إسحك المإتمن دمحم بن الحسن بنومنهم شدلم وهو: جعفر  ،المإتمن

 بنو شدلم بواسط والري. لهملال الشٌخ العمري: ولشدلم عمب ٌمال 
ولد  منالحسٌن بن إسحك المإتمن فولع إلى حران وولده بالرلة وحلب، وعمبه  وأما      

بحلب وأحمد  الماسموفً رجلٌن معمبٌن: طاهر أبو واحد هو: أبو جعفر دمحم الصوفً، ولدمحم الص
وله أعماب منهم: موسى  حلبأبو علً. وألحمد أبو علً هذا إبن واحد إسمه: دمحم، إنتمل إلى 

جعفر بن دمحم بن جعفر بن دمحم  بنبن جعفر بن دمحم المذكور وأحمد بن دمحم المذكور، ودمحم 
هللا بن جعفر بن زٌد  عبدعلً بن دمحم بن علً بن أحمد بن  دمحم أبا الحمد بن المذكور، ومنهم:

أحمد بن دمحم بن سعٌد بن عبد هللا  بنبن جعفر بن دمحم المذكور، ومنهم: أحمد وإبراهٌم إبنً دمحم 
بن دمحم هذا: أبو المنالب وجعفر، ومنهم:  وألحمدبن جعفر بن زٌد بن جعفر بن دمحم المذكور، 

له إخوة وبن دمحم بن الحسٌن بن إسحك المإتمن ببؽداد  اهرطجعفر الرلً بن أبً جعفر دمحم بن 
إسحك المإتمن ٌنتهً إلى الشرٌؾ أبً إبراهٌم العالم الشاعر  عمبوجمهور  بالرلة، لهم أوالد.

وهو: دمحم الحرانً بن أحمد الحجازى بن دمحم بن الحسٌن بن إسحك  المعريممدوح أبً العبلء 
مري: كان أبو إبراهٌم لبٌباً عالبلً ولم تكن حاله واسعة أبو الحسن الع الشٌخالمإتمن. لال 

الحرانً بن عبد هللا إبن الحسٌن بن عبد هللا بن علً الطبٌب العلوي العمري،  الحسٌنفزوجه 
ً بحران  بنته ً خدٌجة المعروفة بؤم سلمة، وكان أبو عبد هللا الحسٌن العمري متمدما  مستولٌا

أبو عبد هللا  فؤمدا على حران وملكوها على آل وثاب. لال: أمر أوالده حتى استولو يعلٌها ولو
أوالداً سادة فضبلء،  وخلؾالحسٌن العمري أبا إبراهٌم بماله وجاهه ونبػ أبو إبراهٌم وتمدم 

من رجلٌن: أبً عبد هللا جعفر  المعروؾهذا كبلمه. وعمب أبً إبراهٌم دمحم الحرانً المذكور 
وعلم وسٌادة، فمن  توجهوألعمابهما  دمحم المذكور، أبً إبراهٌمنمٌب حلب، وأبً سالم دمحم إبنً 

علً بن أبً سالم دمحم  المواهبأبو الحسن زهرة بن أبً  :بنو زهرة وهو ،بنً أبً سالم دمحم
، ولزهرة هذا: علً والحسن، فللحسن: المذكور، وهم بحلب سادة نمباء علماء فمهاء متمدمون

علً: حمزة عبد هللا والحسن، فلعبد هللا: دمحم، ومن ولد زهرة، ولزهرة األخٌر: الحسٌن، ول
حمزة: دمحم والحسٌن إبنً الحسن بن علً بن الحسن بن حمزة المذكور، ولدمحم بن الحسن: 
علً، ولعلً: دمحم، ومن ولد الحسن بن علً بن زهرة: دمحم وعبد الرحمن وعلً أبو الحسن 

، فلعلً أبو الحسن: دمحم، ولعبد الرحمن: نمٌب حلب بنو الحسن بن زهرة بن الحسن المذكور
، ولدمحم هذا: عبد هللا، ولعبد هللا: أحمد، أما دمحم بن الحسن بن زهرة بن الحسن فله: أٌضاً  دمحم

بنو حاجب  ،بنً أبً عبد هللا جعفر بن أبً إبراهٌم دمحم الحرانً ومن. علً، ولعلً: دمحم المجد
بن ٌحٌى بن عبد هللا نمٌب حلب بن جعفر بن أبً  أبو الماسم الفضل الدٌنشرؾ  :الباب وهو

ً لباب النوبً  تراب  بدارزٌد بن جعفر المذكور، وهو السٌد العالم حافظ كتاب هللا كان حاجبا
. ومنهم: نمٌب حلب أبو إبراهٌم دمحم بن جعفر وله: المظفر أو المطهر بن الفضل الخبلفة ببؽداد،

 الصوت،سنٌن جٌد  ًلال أبو الحسن العمري: صدٌم أبً إبراهٌم دمحم الحرانً المذكور، بن
بنً حاجب  ومنوكان أبو إبراهٌم دمحم بن جعفر فارساً شاعراً جلٌبلً وله أعماب وذٌل طوٌل. 

المعرة عن  صرؾالباب: السٌد العالم أبو علً المظفر بن حاجب الباب المذكور صاحب كتاب 
عنه. ومنهم:  وأجاببعض ما ٌطعن به علٌه شٌخ المعرة، تعصب فٌه ألبً العبلء المعري وذكر 

حلب المذكور صدٌك الشٌخ  نمٌبموفك الدٌن أبو الفضل بن أبً الؽنابم مصعب بن عبد هللا 
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علً بن دمحم بن علً بن دمحم بن  الدٌنالسٌد رضً الدٌن بن لتادة. ومنهم: السٌد الفاضل زٌن 
 .بحلبوؼٌرهم وبمٌتهم  ،عبد هللا نمٌب حلب
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 ) ػٍٟ ثٓ أثٟ اٌغٕبئُ اٌؼّوٞ (  اٌطبٌج١ٓــ اٌّغلٞ فٟ أَٔبة  6

 

 ) اٌّوٚىٞ(  اٌطبٌج١ٓــ اٌفقوٞ فٟ أَٔبة  3

 

 اٌواىٞ ( اٌفقوــ اٌشغوح اٌّجبهوخ ٌألَٔبة اٌطبٌج١خ )  5

 

 ( شللُــ رؾفخ األى٘به ) ػبِٓ ثٓ  5

 

 ــ عّٙوح أَٔبة اٌؼوة  ) اثٓ ؽيَ األٔلٌَٟ ( 2

 

 ثٓ ػٍٟ ؽشالف ( اٌشبهفاٌوٍٛي  ) ػجل هللا ثٓ دمحم ثٓ  أثٕبءـ ٍٍٍَخ األطٛي ٚشغوح ـ 2

 

 ( اٌؼشّبٚٞاٌظبف١خ  ) اإلِبَ أؽّل ثٓ دمحم  ٚا١ٌبلٛرخــ اٌٍٍََخ اٌٛاف١خ  1

 

 اٌّطٍج١خ ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ) أؽّل دمحم طبٌؼ اٌؾ١َٕٟ اٌجواكػٟ ( ٚاألَٔبةــ اٌفؼبئً اٌغ١ٍخ  9

 

 ٚٔٛه األٔٛاه ) ؽ١َٓ دمحم اٌوفبػٟ ( ؽجؼخ كاه اٌىزت إٌغفٟ ( أؽّلــ ثؾو األَٔبة ) دمحم ثٓ  ة

  

 اٌَؼٛك٠خ )ػجل هللا ثٓ ػضّبْ ثٓ ػٍٖٛ اٌش١قٟ ( اٌؼوث١خــ َٔت األشواف اٌّشب١٠ـ ثبٌٍّّىخ  َ

 

 ــ ٌجبة األَٔبة ٚاألٌمبة ٚاألػمبة  ) ػٍٟ ثٓ أثٟ اٌمبٍُ ثٓ ى٠ل اٌج١ٙمٟ ( ي

 

 أؽّل ٚفمٟ دمحم ٠ٌ ( اٌشو٠فــ اٌغبِغ ٌظٍخ األهؽبَ )  ص

 

 ثٓ دمحم ثٓ أؽّل ثٓ ػ١َٝ أثٛ اٌؾٛاعت ) ِؾفٛظخ ثّىزجخ اإلٍىٕله٠خ (ــ ِقطٛؽخ عج١و  ط

 

 ػٍٟ لو٠ش  ثٓــ ِقطٛؽخ َٔت ٘بشُ ثٓ ؽَٓ  ؽ

  

 ــ ِشغوح ػٍٟ لو٠ش   ق

 

 ن ــ ِشغوح اٌىوِب ِٓ آي ثووبد

 

 ع ــ ِشغوح ِطبٚع 

 

 ــ أي فٛكٖ ثَٕجبؽ غوث١خ ثّظو ُٚ٘ ِٓ مه٠خ عج١و ٌٚل٠ُٙ شٙبكاد أَٔبة ِٓ ٔمبثخ األشواف ثبٌمب٘وحف 
 

ــ ِشغو اٍّبػ١ً اٌى١بٌٟ ً  

 

 ــ ِشغو اٌوفبػٟ ه
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 ــ ِشغو ٔبطو اٌل٠ٓ أثٛ إٌظو ْ

 

 ــ ِشغو ٔبطو ثٓ أؽّل ثٓ دمحم ك

 

فٛكٖ ثٓ فٛكٖ ِشغو ــ ٘ـ  

 

ٛهٞ ـ روعّخ دمحم شٙبة (غ كِٞىخ ) ع١واٌل  ؽىبَ ــ ؽـ  

 

دمحم ثٓ ربط اٌل٠ٓ ػٍٟ( اٌل٠ٓاألط١ٍٟ فٟ أَٔبة اٌطبٌج١١ٓ ) طفٟ  ــ ء  

 

األشواف مٚٚ عٛك هللا ) اٌشو٠ف ػجل هللا ثٓ ى٠ٚل (  ــ  A 

 

(أثٟ اٌّؼّو ٠ؾ١ٝ ثٓ دمحم ثٓ اٌمبٍُ اٌش١ٙو ثبثٓ ؽجبؽجب ) أثٕبء اإلِبَ فٟ ِظو ٚاٌشبَ  ــ  B 

 

آل باعموي ) يوسف بن عبد هللا جمل الميل (السادة  أنساب ــ  C 

 

(  اٌؼٕمبٚٞأثٕبء اٌؾ١َٓ اٌش١ٙل فٟ اٌّل٠ٕخ ) أؽّل ػ١بء ثٓ دمحم لٍٍٟ  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 

 

اف آي ى٠لاألشو ــ  H 

 

األشواف اٌؾواىاد ) أؽّل ثٓ ػط١خ اٌؾواىٞ ( ــ  J 

 

كاإٚك اٌنهٚٞ ( ثٓاألشواف اٌنهٚاد ) اثوا١ُ٘  ــ  K  

 

األشواف اٌشٕبثوح ) ػٍٟ ثٓ ػجل هللا اٌشٕجوٞ ( ــ  L  

 

اٌؼجبكٌخ ) ٘ياع ثٓ شبوو (  األشواف  ــ  M  

 

ٕمبٚٞ (اٌؼٕمب٠ٚخ ) أؽّل ػ١بء ثٓ دمحم لٍٍٟ اٌؼ األشواف  ــ  N   

 

اٌغٛاٌت ) فٙل ثٓ هاعؼ اٌغبٌجٟ ( األشواف  P ــ  

 

اٌّغب٠شخ ) ػجل هللا ثٓ دمحم اٌّغب٠شٟ ( األشواف   R ــ  

 

إٌّبػّخ ) اٌشو٠ف ِؾَٓ ثٓ أؽّل (  األشواف  S ــ  

 

اٌٙٛاشُ األِواء ) اثوا١ُ٘ ثٓ ِٕظٛه األ١ِو (  األشواف  T ــ  
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هللا اٌؾواىٞ (  إٌّبك٠ً ) أؽّل ثٓ ػط١خ األشواف  W ــ  

 

اٌيٚا٘وح ) دمحم ثٓ ؽ١َٓ اٌظّلأٟ (  األشواف  X ــ  

 

) ِزٛافمخ ِغ ِقطٛؽخ عج١و ( ِقطٛؽخ آي لٛهٖ   Y ــ  

 

 Z ــ  ِغٍخ األشواف ) اٌظبكهح ػٓ ٔمبثخ األشواف ثبٌمب٘وح (

 

(  شللُاٌي٘وح اٌض١ّٕخ ) ؽَٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽَٓ ثٓ  ٔقجخ   3 ــ  

 

ثٓ ػٍٟ اٌؾَٕٟ (  دمحمخ فٟ ثؼغ أَٔبة األٍوح اٌؾ١َٕخ ) اٌٍئٌئ٠ اٌؼمٛك   4 ــ  

 

(  اٌَّولٕلٞاٌطبٌت ) اٌؾ١َٓ ثٓ ػجل هللا اٌؾ١َٕٟ  رؾفخ   6 ــ  

 

( ػبهف أؽّل ػجل اٌغٕٟ ) ربه٠ـ أِواء اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح    7 ــ  

 

(  اٌؼظبِٟإٌغَٛ اٌؼٛاٌٟ فٟ أٔجبء األٚائً ٚاٌزٛاٌٟ )  ٍّؾ  8 ــ  

 

ألَٔبة ٚاألٍواد اٌؾبوّخ ) ىاِجبٚه ( ا ِؼغُ   9 ــ  

 

( ػظبَ ثٓ ٔب٘غ اٌٙغبهٞ ) األشواف مٚٚ ٘غبه     ــ  

 

اٌؾوس ) دمحم ثٓ ؽ١َٓ اٌؾبهصٟ (  األشواف    ــ  

 

اٌطبٌت ) اٌطب٘و ثٓ ؽ١َٓ األ٘لي (  ثغ١خ    ــ  

  

( ٞ اٌقيهعٟ األٔظبهٞ شوف اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ دمحم إٌّبى) فالطخ اٌَالف فٟ أفجبه طج١ب ٚاٌّقالف     ــ  

 

( اٌل٠جبط اٌقَوٚأٟ ثنوو ٍِٛن اٌّقالف ا١ٌٍَّبٟٔ ) اٌؾَٓ ثٓ أؽّل ػبوش     ــ  

 

   ــ   األشواف ا١ٌٍَّب١ْٔٛ

 

(  اٌجووبرٟ أثٛ فشجخ ِؼزٛقاٌغٛا٘و ثبألٔغُ اٌيٚا٘و ) اٌشو٠ف ؽَٓ ثٓ  اٌؼمٛك    ــ  

 

   ــ   اٌّؾ١ّخ ٍِٚٛن اٌؾغبى ٚثؼغ اٌلٚي اإلٍال١ِخِشغوح اٌلٚؽخ اٌؾ١َٕخ اٌٙبش١ّخ ألِواء ِىخ 

 

األشواف اٌوثبػٕخ  ِشغوح    ــ  
 

اٌّشغوح اٌضبثزخ فٟ َٔت األشواف اٌؾٛارّخ مٚٞ ؽَٓ ) ؽَٓ ثٓ ػم١ً اٌؾبرّٟ اٌؾَٕٟ (        ــ  

 

   ــ  شغوح اٌّبً فٟ َٔت األشواف آي ِٙلٞ ثٓ عَبً ) ػٍٟ ثٓ ػٛع اٌّٙلاٚٞ اٌؾَٕٟ ( 

 

ؽّيح ا١ٌٍَّبٟٔ اٌٛىٔخ ( ٠ؾ١ٝ ثٓح األشواف ا١ٌٍَّب١ٔخ آي ٚىٔخ  ) اٌلوزٛه ِشغو    ــ  
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غوح اٌلهه اٌؾَبْ فٟ َٔت اٌَبكح األشواف ثٕٟ ػٍٟ اٌؼ١٠ٍٛٓ ثبٌّقالف ا١ٌٍَّبٟٔ ) عبىاْ (ــ   ش  

    

ثٓ أٍؼل إٌغبه (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

 

 َ 0953 اٌّٛافك٘ـ   0326ثّىخ اٌّىوِخ ػبَ  ٌٚل  ــ

 اٌوٚػخ ثبٌمب٘وح ٚاٌضب٠ٛٔخ ١ًِٕاإلثزلائ١خ ثّىخ اٌّىوِخ ٚاإلػلاك٠خ ثّلهٍخ  كهً  ــ

 أه٠يٚٔب ثٛال٠خاٌَؼ١ل٠خ ثبٌغ١يح ٚاٌغبِؼ١خ ثى١ٍخ شوق أه٠يٚٔب ثّل٠ٕخ صبرشو  بٌّلهٍخث   

 اٌّزؾلح األِو٠ى١خ. ثبٌٛال٠بد   

 اٌزؾك ثبٌقطٛؽ اٌغ٠ٛخ صُ  َ 0926اٌؾبٍت ا٢ٌٟ ػبَ  لَُػًّ ثشووخ ثٓ الكْ ثغلح فٟ  ــ

 ٚهلبثخ اٌف١ٕخأٔظّخ ٌٚٛائؼ اٌط١واْ صُ ِل٠واً إلكاهح اٌزظب١ُِ ؽ١ش ػًّ فٟ اكاهح  اٌَؼ٠ٛخ   

 , صُ ؽظً ػٍٝثغلحإٌٛػ١خ صُ ِل٠واً اكاه٠بً ٌٍقلِبد اٌطج١خ ثبٌقطٛؽ اٌَؼٛك٠خ  اٌغٛكح   

 َ. 0996اٌّجىو ػبَ  اٌزمبػل   

 ِغّٛػخ ِٓ اٌجواِظ اٌؼوث١خ ٌألػّبي اٌزغبه٠خ   ٚأٔزظػًّ فٟ ِغبي اٌؾبٍت ا٢ٌٟ  ــ

 .ٚاإلكاه٠خ   

 كٞ ث١ٌ ٚشوػ   اٌج١بٔبدوزت فٟ شوػ ٔظبَ اٌزشغ١ً كًٚ ٚشوػ ثؤبِظ لبػلح  ٌٗ  ــ

 واله٠ْٛ ٌٍؾبٍجبد ا١ٌ٢خ. ثؤبِظ   

 , ٚرفوؽ ٌٍجؾش ٚكهاٍخٚاٌؾ١َٓثبػلاك وزبة اٌّشغو اٌّجَؾ فٟ أَٔبة مه٠خ اٌؾَٓ  لبَ  ــ

 ٚربه٠ـ مه٠خ اٌؾَٓ ٚاٌؾ١َٓ. أَٔبة   

 اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ. ثبٌٍّّىخفَّخ أٚالك ٚاثٕزبْ ٠َٚىٓ ثّل٠ٕخ علح ٌٚٗ  ِزيٚط  ــ
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