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ُ اٌىزبة ٌش١ـ إٌَبث١ٓ فٟ ِظو األٍزبمرمل٠  

 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:       

ه٠ش ِٚٓ اٌؾغت ٌجؼؼُٙ.ــ وٛٔٗ ِٓ ػوٚه٠بد أؽىبَ اٌّٛا 1  

ــ األ١ٌٚبء فٟ إٌىبػ. 2  

   ــ ٚأؽىبَ اٌؼبلٍخ فٟ اٌل٠بد. 3

ــ ٚاػزجبه اٌىفبءح. 4  

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

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

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

اٌفوع ثبألطً وّب فٟ آ٠خ " أٌؾمٕب ثُٙ مه٠برُٙ ".       

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

ْ طفذ الرلفً طبؽجٙب اٌغٕخ اال ثبإل٠ّبْ ٚاٌؼًّ اٌظبٌؼ اٌّمجٛي ٚاعزٕبة ــ ٚاألَٔبة ا 6  

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

ٌؼّــون ِب اإلَٔــبْ اال ثل٠ٕـــٗ       فال رزون اٌل٠ٓ ارىبالً ػٍٝ إٌَت                   

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,  7  

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

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

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

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

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 ".                   

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

 

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

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

كرٗ ٌٍَٕت كْٚ اػزّبك ػٍٝ ػٍٝ ػٍُ األَٔبة ٔمٍخ عل٠لح ف١ٙب أغبى ٚا٠غبى, ؽ١ش عؼً ِب

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 

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

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

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

ذ. ٚ٘نا اٌغٙل اٌّشىٛه فال رّبِبً ِٓ أْ اػبفخ أٚ رؼل٠ً أٚ ؽنف ث١َو ٌٍٚٙٛخ ٚافزياي ٌٍٛل
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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 

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

ٚ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 

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

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. 

وا١ُ٘ اٌش١ـ اٌَبِوائٟ فٟ ٍِٛٛػزٗ ثبصجبد األطٛي صُ أٌؾك فٍمل اؽٍؼذ ػٍٝ ِب أفوعٗ اث     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٘نا اٌؼًّ ٚعّغ ِبكرٗ. ٚاٌٛلذ اٌَّزٕيف فٟ اػلاك 

ٌٚ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 اف زالؽٙب ِ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      

بء اٌّغبي ثؾك ِّٓ ٠َّْٛ إٌَبثخ ) اٌّئهف١ٓ ٌٍَٕت ( ٠َٚزؾمْٛ أؼّبُِٙ ٌظف اٌؼٍّ

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

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

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

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

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

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

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

إن نسينا أو أخطأنا  تؤاخذناال  ربنا  

   

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

 
ووجدت لدي الرغبة بالمساىمة بقدر إستطاعتي في تجميع وتدوين أنساب وتاريخ        

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

أن ىذا الكتاب ليس من تأليفي وال ذكرت فيو رأيًا خاصًا لي في وأود أن أنوه ىنا ب       
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 

 كن من الدقة في المعمومات.  واإلضافة والحذف بيدف الوصول إلى أقصى مايم
 

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 

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

 ا الكتاب.بالمشورة التي تساىم في توثيق وتدقيق وتحقيق وتطوير ىذ
 

 عنواني البريدي ىو :
 

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

ali@foudah.com     : بريدي اإللكتروني ىو 
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 أنساب الحسن والحسٌن فًالمبسط  المشجر
 

 

 عصبتهم ألبٌهم، إال إبنً فاطمة، أنا أبوهما وعصبتهما ".بنً أنثى  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  وأموزٌنب، والمحسن، ولد مات المحسن صؽٌراً، 

أم المإمنٌن السٌدة خدٌجة بنت خوٌلد. لال اإلمام علً بن أبً  وأمهاسٌدنا دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
 ؟ماسمٌتموه: 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: 
 

 الحسن بن اإلمام على بن أبً طالب اإلمام 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 

سنة إثنتٌن وخمسٌن وعمره ثمان لثالث من الهجرة وتوفً  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 
مدٌنة سنة تسع لبل ولعة بدر بتسعة عشر ٌوماً، ومات بال بالمدٌنةولد الحسن بن علً 
أبو الؽنابم الحسن البصري: أن مولد الحسن بن علً فً شهر  وذكروأربعٌن من الهجرة. 

ً وأربعٌن سنة.  الهجرةرمضان سنة ثالث من  ولبض سنة خمسٌن، وكان عمره إذ ذان سبعا
هللا لال: ولد الحسن لٌلة النصؾ من رمضان سنة ثالث من الهجرة،  رحمهوروى الشٌخ المفٌد 

 جبرٌلالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم السابع من مولده فً خرلة من حرٌر الجنة كان  إلىت به فاطمة وجاء
ً علٌه السالم نزل بها إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسماه حسناً وعك عنه  مرٌضاً  ً. وسمً السم فبمكبشا

ثمان وأربعون سنة، وله ٌومبذ  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 
 علٌهخبار مشهورة. ولد صح عن رسول هللا صلى هللا األعلى، وكان جواداً وله فً ذلن أ 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  أبٌهالمطلب. وبوٌع بعد وفاة بنت الحارث الهاللٌة، وهً إمرأة العباس بن عبد 
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 فشالً  ً فمال: تسالمون من  راً وؼدالمدابن فؤلام بها أٌاما فمام فٌهم خطٌبا
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وانتهبوا رحله حتى أخذوا رداءه من على  كالمهسالمت وتحاربون من حاربت؟، فمطعوا علٌه 
ثم دعا بفرسه فركب حتى إذا كان فً مظلم سابط طعنه  باهلل،عاتمه، فمال: ال حول واللوة إال 

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

وشرط علٌه شروطاً رأى من فشلهم وللة نصرتهم، فؤرسل إلى معاوٌة  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 بخٌر ٌهٌج أحداً من أصحاب علً، وال ٌعرض لهم بسوء. ومنها: أن ال ٌذكر علٌاً إال 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 

لحسن الشروط. ومضى ا 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 فهنالماسم، وهً زٌادة صحٌحة، وأما البنات وزاد 
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،  إلىرلٌة وخرجت  وزاد الموضح

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

عمر إنمرضا سرٌعاً وبمً عمب الحسن من رجلٌن الؼٌر: زٌد، أمه أم بشر األثرم و 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
 

 سن: عمب زٌد بن اإلمام الحاالول 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 

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

ً سنة، ولٌل  وتسعٌن، ولٌل تسعٌن، ومات بٌن مكة والمدٌنة بموضع ٌمال له حاجر. وأم  خمسا
والعمب منه  بنت أبً مسعود بن عمبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجً األنصاري. 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 
إبن ما لال  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  هوى عبد الملن بن مروان وأنها ماتت حامالً منه، واألصح خرجت إل
إبنته، ووهب له ثالثٌن 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  عنر الصادق، واألول هو الثابت المروي إسحك بن جعف

 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  جابرر بن زبان بن سٌار بن عمرو بن بنت منظو

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:  رسولب مسجد وركز راٌته على با
فً  فحملهاعلٌه فً إبنته؟ فمالوا: أل. فلما رأى اإلمام الحسن ذلن سلم إلٌه إبنته،  ٌؽتالأمثلً 

مٌر الحسن بن أ 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 
ه فؤبرز إلٌه فاطمة إلى عمه اإلمام الحسٌن إحدى بنات 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 

أمٌر المإمنٌن علً  بنت عمه الحسٌن. وكان الحسن بن الحسن ٌتولى صدلات 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  معنركه الحجاج ذات ٌوم لال: ٌا أبا دمحم إن عمر بن علً عمن وبمٌة ولد أبٌن فؤش ٌ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 

باب عبد الشام فمكث ب إلىإذاً أدخله معن. فنكص عنه الحسن حٌن سمع كالمه 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 
ٌره دون آنفاً؟ فمال: ألمر لم ٌسعنً تؤخ 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 

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

الوفد ٌمنونه الخالفة. فؽضب الحسن من هذا الكالم ولال له: ببس الرفد رفدت، لٌس  بعدالوفد 
جاء  يلذازعمت، ولكنا لوم تمبل علٌنا نساإنا فٌسرع إلٌنا الشٌب. فمال له عبد الملن ما  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 

للحسن بن الحسن  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 

بن ابان بن عثمان بن عفان. وأعمب  مروانجعفر بن المصعب بن الزبٌر، وأم الماسم تزوجها 
وإبراهٌم الؽمر والحسن المثلث،  المحضبن الحسن من خمسة رجال وهم: عبد هللا  الحسن

داإود وجعفر وأمهما أم ولد رومٌة  ومنوأمهم فاطمة بنت الحسٌن بن علً بن أبً طالب، 
 تدعى جٌبة. فعمبه خمسة أسباط.

ٌد بن أسباط وهم: الحسن بن ز ستةٌكون لإلمام 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
 

د هللا، ولد سنة أبً طالب، وٌكنى أبا عب 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 

 موته وباٌع إلبنه ٌزٌد وامتنع الحسٌن من 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 
بذلن فؤرسلوا إلى الحسٌن وعزوه من نفسه فؤرسل إلٌهم إبن  الكوفةوتسامع أهل  ،إلى مكة

طالب فباٌعه ثمانٌة عشر ألفاً، فؤرسل إلى الحسٌن ٌخبره بذلن  أبًه مسلم بن عمٌل بن عم
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 كربالء منعوه من  امتنعفالكوفة 
ً علٌهم عمر بن سعد بن أبً ولاص وأرادوه على دخول  المسٌر  الكوفةوأرسلوا ثالثٌن ألفا

ثم ناجزوه  فمنعوهوالنزول على حكم عبٌد هللا بن زٌاد فامتنع، واختار المضً نحو ٌزٌد بالشام 
نساءه  وحملواهو وأصحابه وأهل بٌته فً عاشر المحرم سنة إحدى وستٌن،  الحرب فمتل

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 لتالً. واختلؾ فً الذي 

سنان بن أنس النخعً.  أنهخولى بن ٌزٌد األصبحً، والصحٌح  ذي الجوشن الضبؤبً، ولٌل
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  أبٌهمات لبل بكر ولال ؼٌره إسمه جعفر 
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 
سٌن، ولٌل بعث حرٌث بن جابر الجعفً إلى أمٌر من الح 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 

بري: إسمها ؼزالة وهً من بنات كسرى. ولال إبنا خالة، ولال إبن جرٌر الط فهمابن أبً بكر 
: هً سالمة 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  ولدعابدٌن من ؼٌر ولده. كانتا معه حٌن ذهب إلى خراسان. ولٌل ان أم علً زٌن ال

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 لوجب أن  العجم على العرب وٌفضلوا لحطان  ٌفضلواكانوا 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 
ن بن علً بن أبً طالب وهً فٌما المثنى بن الحس 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 السالم 

ً للحسن لط، وهً  عورضوا بتلن الوالدة أو ٌلتجا إلٌها بنو الحسن إن  ً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 ثالثاً وعشرٌن  كانبعضهم أنه 
 ثمانًعمره ٌوم الطؾ . ولال الوالدي: ولد علً بن الحسٌن سنة ثالث وثالثٌن. فٌكون 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  زٌدوالحسن بن علً بن أبً طالب، وعمر األشرؾ 

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 لإلمام 

 األصؽر والماسم وعٌسى وسلٌمان آخر وعبد الرحمن ودمحم 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 
الب ستة أسباط وهم: اإلمام دمحم ط أبًٌكون لإلمام الحسٌن بن اإلمام علً بن  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 

 
ذكورٌن هللا عنهما إثنى عشر سبطاً م رضًتكون ذرٌة اإلمامٌن الحسن والحسٌن  وبذلن       

 .ثالثة أجزاءفً إثنى عشر فصالً فً 
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 ذرٌة اإلمام الحسٌنتكملة : لثالجـزء الثا

 
 صفحة

 
 السابع: الفصلتكملة 12      

 
 البالر بن اإلمام علً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن. دمحماإلمام          

 
 لعابدٌن بن اإلمام الحسٌن.الباهر بن اإلمام علً زٌن ا هللاالثامن: عبد  الفصل215   

 
 بن اإلمام علً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن. الشهٌدالتاسع: زٌد  الفصل222   

 
 بن اإلمام علً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن. األشرؾالعاشر: عمر  الفصل275   

 
 الحسٌن.األصؽر بن اإلمام علً زٌن العابدٌن بن اإلمام  الحسٌنالحادي عشر:  الفصل284   

 
 بن اإلمام علً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن. األصؽرالثانً عشر: علً  الفصل393   

 

 المراجع والمصادر. دلٌل416   
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 م الحسٌنعلً زٌن العابدٌن بن اإلما اإلمامالثامن: عبد هللا الباهر بن  الفصل
 

زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب ولمب الباهر  بنعبد هللا الباهر  أما      
مجلساً إال بهر جماله وحسنه من حضر، وولً صدلات النبً صلى هللا  جلسلجماله، لالوا ما 

أمٌر  أم أخٌه دمحم البالر، وتوفً وهو إبن سبع وخمسٌن سنة، وولً صدلات وأمهعلٌه وسلم، 
 زوجوفاطمة وعلٌة  كلثومعلً أٌضاً، وعمبه للٌل، فؤولد من البنات ثالث وهن:  المإمنٌن

 والرجالالصادق ولٌل زوجة عبد هللا بن الصادق، واألول أصح وهذا منمول من خط إبن دٌنار. 
هللا فكان له من  عبدهم: دمحم وجعفر والعباس وإسحك والماسم وحمزة وعلً. فؤما إسحك بن 

 ،الباهر من إبنه: دمحم وحده هللالد: عبد هللا وٌحٌى ودمحم األكبر ودمحم األصؽر. وأعمب عبد الو
ً من  المدٌنة، ألطعه أبو جعفر المنصور عٌن سعٌد بن  أهلوٌكنى دمحم أبا عبد هللا وكان محدثا

 خالد، وعمر ثمانً وخمسٌن سنة، لال ذلن الشٌخ أبو الحسن العمري ولال أبو نصر البخاري:
فال ٌطعن من حٌث النسب والعمب. وإنما ٌطعنون لشا  دمحم بن عبد هللا الباهر فًمن ٌطعن 

بن عبد بن دمحم، وأما نسبه فال مطعن فٌه، هذا كالمه. وأولد دمحم  جعفرجرى بٌنه وبٌن الصادق 
 هللا، ولال األشنانً: وهارون. فؤما عبد هللا فؤولد: دمحم وعبد: إسماعٌل والعباس هللا الباهر

الباهر من:  عبد هللا ، والعباس فً لول األشنانً. وأعمب دمحم بندٌناروعلً فً لول إبن 
أم سلمة بنت دمحم البالر. خرج إسماعٌل هذا مع أبً السراٌا وأعمب من  أمهإسماعٌل وحده، 

 الملمب بالبنفسج ودمحم، وكان له: أحمد بن إسماعٌل. الحسٌنرجلٌن: 
ٌعمب، ولال إبن دٌنار: أولد  ولمبنفسج: علً، لالوا درج أي مات ولد الحسٌن ال فمن       

لٌل د هللا ٌالبنفسج وعباس وعب الحسٌنعلً بن الحسٌن من إسماعٌل، وعبد هللا األكبر بن 
. وأعمب عبد هللا األكبر دمحماً ودمحم وأحمد البنفسج كان بشٌراز وأولد:  إسمه عبد هللا وإسماعٌل

وعلً الدردار. ومنهم بمم: دمحم  الماسم: دمحم لم ٌعمب وحمزة أبو بن الحسٌن البنفسج ثالثة
أبً الماسم بن حمزة بن زهٌر بن أحمد بن  بنوالحسٌن وعلً بنو ناصر الدٌن دمحم بن أحمد 

هللا بن الحسٌن البنفسج. ومن بنً الحسٌن  عبدالمحسن بن علً بن أبً الماسم حمزة بن 
عمب. وعمب إسماعٌل الدخ  لعلًالحسٌن وعلً ولم ٌذكر البنفسج: إسماعٌل الدخ وله: دمحم و

، ولعبد هللا هذا: حمزة وعلً، ولعلً هذا: ٌنتهً إلى: عبد هللا بن الحسٌن بن إسماعٌل المذكور
 أبو. ومنهم: الحسٌن وإسماعٌل، وللحسٌن: دمحم وعبد هللا، وإلسماعٌل: دمحم، ولدمحم: إسماعٌل

ومنهم:  عمب،لً دردار، وأخوه: عبد هللا بن الحسٌن لهما جعفر دمحم الكوكبً بن الحسٌن بن ع
 إسماعٌل بن دمحم بن إسماعٌل بن علً دردار، له عمب.

 الناصبولده العدد: إسماعٌل  ًوف بن عبد هللا الباهرولد دمحم بن إسماعٌل بن دمحم  ومن       
. طولونإلى إبن لال أبو الحسن العمري: كان ٌتظاهر بالنصب وٌلبس السواد وٌتمرب بذلن 

ومصر،  بالشاموإبنه: دمحم بن إسماعٌل ٌمال له الؽرٌك له عمب ٌمال لهم بنو الؽرٌك وأكثرهم 
المذكور، له  الؽرٌكبن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن دمحم  يفمنهم: الحسٌن المصر

ؽرٌك بن دمحم ال أحمدولد ومنهم: أبو علً الحسٌن الطبٌب بمصر بن دمحم بن الحسن بن 
الدخ بن دمحم  أحمد: بن عبد هللا الباهرالمذكور، له أٌضاً ولد. ومن ولد دمحم بن إسماعٌل بن دمحم 

المستعٌن وتؽلب  أٌامبن إسماعٌل له عمب منهم: الحسٌن الكوكبً بن أحمد الدخ، خرج فً 
 إبراهٌم بن دمحم معهعلى لزوٌن وأبهر وزنجان وذلن فً سنة خمس وخمسٌن ومابتٌن وكان 

بن أبً طالب، فخرج إلٌه  علًبن عبد هللا بن عبٌد هللا بن الحسن بن عبٌد هللا بن العباس بن 
الحسٌن الكوكبً إلى  وانهزمطاهر بن عبد هللا بن طاهر فمتل إبراهٌم بموضع من لزوٌن 

ال لٌل كالم فؽرله فً بركة و عنهطبرستان والتجؤ إلى الداعً الحسن بن زٌد ثم بلػ الداعً 
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المستعٌن  أٌام. ومنهم: عبد هللا بن أحمد الدخ ظهر بمصر فً ولٌل له: زٌد وعلً هعمب ل
ً فؤخذ وحمل إلى سر من رأى بعد خطب، وف مدة مات  فؤلامواجملة عٌاله بنته زٌنب،  ًأٌضا

ٌده على رأس  ومسحفٌها عبد هللا وصار عٌاله إلى الحسن بن علً العسكري فبارن علٌهم 
أذنها، وبلؽت  فًوكان فضة فصاؼت منه حلمة وماتت زٌنب والحلمة زٌنب ووهب لها خاتمه 

أبً الحسن العمري.  الشٌخزٌنب بنت عبد هللا مابة سنة، وكانت سوداء شعر الرأس. هذا كالم 
ومابتٌن. لال: فحاربه  وخمسٌنولال الشٌخ أبو نصر البخاري: ظهر أٌام المستعٌن سنة إثنتٌن 

إبن خمس وخمسٌن سنة ٌوم ؼاب.  وهوت متؽٌباً ال ٌعرؾ لبره دٌنار بن عبد هللا فانهزم وما
دمحم بن إسماعٌل ال ٌصح لهم نسب عندي.  بنثم لال: بمصر لوم ٌنتسبون إلى عبد هللا بن أحمد 

أبو  : علً والحسٌن إبنًوله عمب بمصر منهم هللاولال الشٌخ أبو الحسن العمري: أعمب عبد 
، فمن دمحم طالوت بن عبد هللا المذكور بنالمحسن بن عبد هللا الماسم عبد هللا الملمب بلبلة بن 

ولد علً بن أبو الماسم عبد هللا: إسماعٌل بن دمحم بن أحمد بن علً المذكور، ومن ولد الحسٌن 
، بن أبو الماسم عبد هللا: إبراهٌم بن دمحم بن الحسن بن إبراهٌم بن الحسن بن الحسٌن المذكور

، والحسٌن بن علً بن عبد هللا المذكور بنن ٌحٌى بن أحمد بن علً إسماعٌل الخاسر ب :ومنهم
بن الحسٌن  الحسنإبراهٌم المعذل بن دمحم بن الحسن بن إبراهٌم بن  :، ومنهمعبد هللا المذكور

بن أحمد وٌعرؾ بالممً وأمه  حمزةبن عبد هللا المذكور وبمٌتهم بمصر. ومن بنً أحمد الدخ: 
من رجلٌن: دمحم أبو جعفر وعلً  وعمبهإسماعٌل بن جعفر الصادق،  رلٌة بنت جعفر بن دمحم بن

: علً أبو الماسم والحسن أبو دمحم. فؤما رجلٌنأبو الحسن بمم. فؤما دمحم أبو جعفر فعمبه من 
: دمحم أبو جعفر النمٌب بمم مات بالري ولبره بمم فعمبهعلً بن دمحم بن حمزة بن أحمد الدخ 

المطهر ولً نمابة الطالبٌٌن بالري وأمه سكٌنة بنت  الحسنأبو وأعمب من رجلٌن: المرتضى 
بن عبد هللا بن موسى الكاظم، والحسٌن أبو المعالً ولهما  الماسمالحسٌن بن دمحم بن علً بن 

أبو الحسن المطهر فعمبه من إبن واحد وهو: دمحم أبو الفضل، ولدمحم هذا  المرتضىأعماب. فؤما 
، ولعز الدٌن علً أوالد منهم: شرؾ الدٌن أبو الفضل دمحم، هو: عز الدٌن علً واحدإبن 

: المطهر وعز الدٌن ٌحٌى، فللمطهر: دمحم، ولدمحم: المرتضى، وللمرتضى الدٌن دمحم هذا ولشرؾ
إلى بؽداد ومعه السٌد ناصر  دمحممتله خوارزم شاه وانتمل ولده: فعز الدٌن ٌحٌى  أما هذا: علً،

ناصر بن مهدي ثم فوضت إلٌه  السٌدة الطالبٌٌن ببؽداد إلى بن مهدي الحسنً، ففوضت نماب
، ولعز الدٌن ٌحٌى: دمحم وعلً، ٌحٌى الدٌنالوزارة فترن أمر النمابة إلى دمحم بن النمٌب عز 

ومن ولد دمحم بن ٌحٌى: عابد ودمحم إبنً سعد الدٌن بن أحمد بن مرتضى بن بهاء الدٌن بن 
 بن ماٌكد بن حسٌن بن أحمد بن دمحم المذكور، فلعابد بن شرؾ الدٌن بن هاشم بن دمحم بن دمحم

. أما الحسٌن أبو المعالً سعد الدٌن: أحمد ومرتضى، ولدمحم بن سعد الدٌن: مطر وسعد الدٌن
: العباس وعلً ودمحم والحسٌن، فؤما العباس فلهبن دمحم بن علً بن دمحم بن حمزة بن أحمد الدخ 

هذا: إبراهٌم، ولحمزة: أحمد. أما دمحم بن  وللعباسزة، فله: الحسن، وللحسن: العباس وحم
بن دمحم بن علً بن دمحم المذكور. ومن بنً دمحم بن  الحسٌنالحسٌن أبو المعالً فمن ولده: 

المذكور له عمب كثٌر بمم منهم: علً بن دمحم بن علً بن  دمحمالدخ: الحسن بن  أحمد حمزة بن
سمه: عبد هللا أبو إبراهٌم. أما علً بن حمزة بن أحمد واحد إ إبنالحسن المذكور، ولعلً هذا 

: الحسن أبو دمحم عزٌزي والمحسن وحسكة ودمحم أبو الفضل المعمبٌنالدخ فله ثمانٌة من 
وأحمد ولجمٌعهم أعماب، فمن عمب الحسن عزٌزي: أبو الماسم  وحمزةوجعفر والحسٌن 

حسن عزٌزي وله أوالد، وحمزة بن بن أبً الماسم عبد هللا بن ال خورشٌدالمطهر بن الحسن 
بن الحسن عزٌزي. ومن بنً أحمد الدخ: أبو جعفر دمحم بن أحمد ٌعرؾ  أمٌركاأبو دمحم بن 

عمب منهم: أبو الحسن أحمد بن علً بن دمحم المذكور نمٌب النمباء ببؽداد أٌام معز  لهبالكوكبً 
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ن أحمد الدخ، له عمب منهم: ومنهم: أبو عبد هللا جعفر ب لٌل ال عمب له. بن بوٌه الدولة
ن ٌبن موسى بن جعفر المذكور، والشرٌؾ النسابة المصنؾ أبو الماسم الحس دمحمإسماعٌل بن 

بن جعفر بن الحسٌن بن جعفر المذكور، المعروؾ بإبن خداع وهً إمرأة ربت جده الحسٌن بن 
 بنن علً األشط ومنهم: أبو الحس ،فعرؾ بها، كان بمصر وله كتاب المعمبٌن، وله عمب جعفر
 لهن بن جعفر المذكور له عمب، ومنهم: إسماعٌل بن دمحم بن موسى بن جعفر المذكور ٌالحس

 المستعٌنعمب. وكان ألحمد الدخ إبن آخر إسمه: الحسن، لتله الحسن بن زٌد الداعً أٌام 
 .، ومن ولده: الحسٌن بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الدخبطبرستان
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 العابدٌن بن اإلمام الحسٌن زٌن: زٌد الشهٌد بن اإلمام علً تاسعال الفصل
  

بن زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن بن علً بن أبً طالب وٌكنى أبا  الشهٌداإلمام زٌد  أما        
 .أكثر من أن ٌوصؾ وٌمال له حلٌؾ المرآنأجل من أن تحصى وفضله  ومنالبهالحسٌن، 

على هشام بن عبد الملن فمال له: لٌس فً عباد هللا أحد دون أن ٌوصى  دخلوٌروى أن زٌداً 
أحد فوق أن ٌوصى بتموى هللا وأنا أوصٌن بتموى هللا. فمال له هشام: أنت زٌد  والبتموى هللا 

أحداً  أعرؾلن وأنت إبن أمة؟. فمال زٌد: ال  للخالفة الراجً لها وما أنت والخالفة ال أم المإمل
وما ٌمصرن  إبراهٌم،أعظم منزلة عند هللا من نبً بعثه هللا تعالى وهو إبن أمة، إسماعٌل بن 

. فوثب هشام ووثب الشامٌون ودعا طالببرجل أبوه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو إبن علً بن أبً 
أبو الحسٌن زٌد ٌمول: لم ٌكره لوم لط  فخرجي اللٌلة، لهرمانه ولال: ال ٌبٌتن هذا فً عسكر

فعرؾ أنه ٌخرج علٌه، ثم لال هشام: ألستم  هشامحر السٌوؾ إال ذلوا. فحملت كلمته إلى 
ما انمرض من مثل هذا خلفهم. وكان هشام بن  ولعمريتزعمون أن أهل هذا البٌت لد بادوا؟ 

بن علً بن عبد هللا بن عباس، ودمحم بن عمر  وداإود زٌداً عبد الملن لد بعث إلى مكة فؤخذوا 
عندهم ماالً مودوعاً، وكان خالد لد زعم  يأن لخالد المسر اتهموابن علً بن أبً طالب ألنهم 

بالكوفة فحلفهم أنه لٌس لخالد عندهم مال فحلفوا  ًبن عمر الثمف ٌوسؾذلن فبعث بهم إلى 
ً فتركهم  ً إلى المادسٌة فردوه وباٌعوه، فمن فخرجت الشٌعة خلؾ زٌد بن عل ،ٌوسؾجمٌعا
الزٌدٌة ومن تفرق عنه نسب إلى الرافضة. لال أبو مخنؾ لوط بن ٌحٌى  إلىثبت معه نسب 

لما رجع إلى الكوفة ألبلت الشٌعة تختلؾ إلٌه وؼٌرهم من المحكمة ٌباٌعونه  زٌداً ن أاألزدي: 
أهل المدابن والبصرة دٌوانه خمسة عشر ألؾ رجل من أهل الكوفة خاصة سوى  أحصىحتى 

وخراسان والري وجرجان والجزٌرة، وألام بالعراق بضعة عشر شهراً كان  والموصلوواسط 
بالكوفة. وخرج سنة إحدى وعشرٌن ومابة فلما خفمت الراٌة  ًبالبصرة والبال شهرٌنمنها 
 هللالى كنت أستحًٌ من رسول هللا ص ًناوهللا  ،أكمل لً دٌنً يلال: الحمد هلل الذ رأسهعلى 

 وكانعن منكر.  ىعلٌه وسلم أن أرد علٌه الحوض ؼداً ولم آمر فً أمته بمعروؾ وال أنه
وما  الخٌرأصحاب زٌد لما خرج سؤلوه: ما تمول فً أبً بكر وعمر؟ فمال: ما ألول فٌهما إال 

وا البالر، وتفرل دمحمسمعت من أهلً فٌهما إال الخٌر. فمالوا: لست بصاحبنا ذهب اإلمام ٌعنون 
زٌد عنه حتى  أصحابعنه فمال: رفضونا الموم، فسموا بالرافضة. لال سعٌد بن خٌثم: تفرق 

: فصؾ أصحابه لالبمً فً ثالثمابة رجل، ولٌل جاء ٌوسؾ بن عمر الثمفً فً عشرة آالؾ. 
إال النار تخرج من  نرىصفاً بعد صؾ حتى ال ٌستطٌع أحدهم أن ٌلوي عنمه، فجعلنا نضرب فال 

إبن عمر الثمفً ٌمال له  لٌوسؾاء سهم فؤصاب جبٌن زٌد بن علً، ٌمال رماه مملون الحدٌد فج
دمحم بن مسلم الخٌاط فجاء ٌحٌى بن  حجرراشد فؤصاب بٌن عٌنٌه، لال: فؤنزلناه وكان رأسه فً 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعلً وفاطمة وعلى الحسن  رسولزٌد فؤكب علٌه فمال: ٌا أبتاه أبشر ترد على 
أي شا ترٌد أن تصنع؟ لال: ألاتلهم وهللا ولو لم أجد إال  ولكنالحسٌن. فمال: أجل ٌابنً و

إنن على الحك وإنهم على الباطل وإن لتالن فً الجنة وإن لتالهم فً  بنًنفسً. فمال: إفعل ٌا 
 فً بستان فحبسنا الماء يالسهم فكانت نفسه معه، لال: فجبنا به إلى سالٌه تجر نزعالنار. ثم 

 إلىوهاهنا ثم حفرنا له ودفناه وأجرٌنا الماء علٌه، وكان معنا ؼالم سندي فذهب  هاهنامن 
 ،ًمصلوباخرجه ٌوسؾ من الؽد فصلبه فً الكناسة فمكث أربع سنٌن ؤٌوسؾ بن عمر فؤخبره ف

فاعمد إلى  هذاومضى هشام. وكتب الولٌد بن ٌزٌد إلى ٌوسؾ بن عمر: أما بعد فإذا أتان كتابً 
الهواء، ولال الناصر  فًهل العراق فحرله ثم انسفه فً الٌم نسفاً، فؤنزله وحرله ثم ذره عجل أ

عند لبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوماً ولٌلة.  ونصب: لما لتل زٌد بعثوا برأسه إلى المدٌنة ًالكبٌر الطبرستان
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حك بن موسى: لتل إحدى وعشرٌن ومابة، ولال دمحم بن إس سنةوكان لتله على ما لال الوالدي 
وشهراً وخمسة عشر ٌوماً. ولال الزبٌر بن بكار: لتل سنة  سنةعلى رأس مابة سنة وعشرٌن 

إبن إثنتٌن وأربعٌن سنة. ولال إبن خرداذبه: لتل وهو إبن ثمان  وهوإثنتٌن وعشرٌن ومابة 
بعضهم أن لتله كان فً النصؾ من صفر سنة إحدى وعشرٌن ومابة.  وروىوأربعٌن سنة. 

إلى  مستنداً : لما لتل زٌد بن علً وصلب رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تلن اللٌلة لالعن بعضهم أنه و
واحد أنهم صلبوه  ؼٌر؟. وروى يخشبة وهو ٌمول: إنا هلل وإنا إلٌه راجعون أٌفعلون هذا بولد

خ أبو . وروى الشٌكثٌرةمجرداً فنسجت العنكبوت على عورته من ٌومه. ورثً زٌد بمراث 
: أعطانً جعفر بن دمحم سٌابةنصر البخاري عن دمحم بن عمٌر أنه لال: لال عبد الرحمن إبن 

فؤصاب كل رجل أربعة دنانٌر.  زٌدالصادق ألؾ دٌنار وأمرنً أن أفرلها فً عٌال من أصٌب مع 
 ٌكن له أنثى: ٌحٌى، أمه رٌطة بنت ولمفولد أبو الحسٌن زٌد بن علً بن الحسٌن أربعة بنٌن 

أمٌر المإمنٌن علً، وأمها رٌطة بنت الحارث  إبنأبً هاشم عبد هللا بن دمحم إبن الحنفٌة وهو 
. ولما لتل زٌد بن علً خرج ٌحٌى بن زٌد حتى هاشمبن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن 
فخرج إلى الري ثم خرج إلى نٌسابور فسؤلوه  طلبهنزل المدابن فبعث ٌوسؾ إبن عمر فً 

راٌة. ثم خرج إلى سرخس وألام عند ٌزٌد بن عمر  لعلًال: بلدة ال ترتفع فٌها الممام فم
فً  ًفكتب الولٌد بن ٌزٌد إلى نصر بن سٌار اللٌث لسبٌله،التمٌمً ستة أشهر حتى مضى هشام 

بن أبً الحرٌش ولٌده وحبسه، فمال عبد هللا بن معاوٌة بن  الحرٌشطلبه فؤخذه ببلخ من دار 
أبً طالب لما بلؽه ذلن: ألٌس بعٌن هللا ما ٌفعلونه عشٌة ٌحٌى موثماً فً  بن عبد هللا بن جعفر

كالب عوت ال لدس هللا سرها فجبن بصٌد ال ٌحل آلكل، وكتب نصر بن سٌار إلى  السالسل؟
 وٌخلًبن عمر ٌخبره بذلن، وكتب ٌوسؾ إلى الولٌد إبن ٌزٌد فؤمره بؤن ٌحذره الفتنة  ٌوسؾ

من  لومطاه ألفً درهم وبؽلٌن فخرج حتى نزل الجوزجان فلحك به سبٌله، فخلى سبٌله وأع
 فماتلواأهل جوزجان والطالمان لدرهم خمسمابه رجل فبعث إلٌه نصر بن سٌار سالم بن أحور 

 ولتأشد المتال ثالثة أٌام حتى لتل جمٌع أصحاب ٌحٌى وبمً هو وحده فمتل ٌوم الجمعة 
 وأخذشرٌن ومابة، واجتز رأسه سورة بن دمحم العصر بمرٌة ٌمال لها أرؼوى سنة خمس وع

ٌحٌى  ولتلالعنزي سلبه، وهذان أخذهما أبو مسلم المروزي فمطع أٌدٌهما وأرجلهما وصلبهما. 
إلى المدٌنة  ٌزٌدوله ثمانً عشرة سنة وبعث برأسه إلى الولٌد بن ٌزٌد فبعث به الولٌد بن 

إلً لتٌالً،  وأهدٌتموهعنً طوٌالً لالت: شردتموه وفجعل فً حجر أمه رٌطة فنظرت إلٌه 
بن علً بن عبد هللا بن العباس،  هللاصٌالً. فلما لتل عبد أصلوات هللا علٌه وعلى آبابه بكرةً و

أمه، ولال: هذا بٌحٌى إبن زٌد. وال  حجرمروان إبن دمحم بن مروان بعث برأسه حتى وضع فً 
رضع. وعمب زٌد بن علً بن الحسٌن بنت ت لهعمب لٌحٌى بن زٌد. لال الشٌخ البخاري: كانت 

 مإتم األشبال ودمحم.  وعٌسىفً ثالثة: الحسٌن ذي الدمعة 
 

 علً زٌن العابدٌن: اإلمام ذي الدمعة بن زٌد بن الحسٌن ذرٌة
المهدي  منفً آخر عمره فزوج إبنته  ًالحسٌن ذي الدمعة وٌكنى أبا عبد هللا وعم أما       
لال أبو  ومابة،سنة خمس وثالثٌن ومابة. ولٌل سنة أربعٌن  المنصور العباسً ومات ندمحم ب

وهو صؽٌر  أبوهنصر البخاري: وهو الصحٌح. وهو من أصحاب الصادق جعفر بن دمحم، لتل 
وفٌه البٌت، والحسٌن  ٌحٌىولده البٌت والعدد من ثالثة رجال:  ًفرباه جعفر بن دمحم. فؤعمب وف
ثم انمرضوا ومنهم: إسحك أعمب: حسناً، ودمحم كان  بواأعم أبناء وكان لعدداً، وعلً. وكان له
وعبد هللا  بن الحسٌن ، والماسم، ولعلً هذا: زٌدبن الحسٌن دمحمله: الحسٌن ودمحم وعلً بنو 

كان له ولد درج بعضهم وانمرض  وزٌد له: علً بن زٌد، والحسن وأحمد كان له: جعفر ودمحم
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وكان للماسم بن الحسٌن ذي  زٌد الشهٌد، بنعة بنو الحسٌن ذي الدم، وزٌد وجعفر، البالون
ولزٌد بن الحسٌن  ،الدمعة: زٌد درج والحسن وجعفر درج ودمحم ودمحم الملمب نونوا، له: علً

 والدارجون من أوالد الحسٌن ذي الدمعة كثر. بن زٌد الشهٌد: علً.
ة تسعمن  فؤعمب، ولده البٌت والعدد ًٌحٌى أبو الحسٌن بن الحسٌن ذي الدمعة وف أما       

وٌحٌى بن ٌحٌى  وعٌسىرجال، وهم: الماسم والحسن الزاهد وحمزة ودمحم األصؽر األلساسً 
. أما الماسم بن ٌحٌى بن وعلً، ولعلً هذا: أحمد، وألحمد: دمحم وعمر بن ٌحٌى وأحمد بالكوفة

ن: فعمبه الصحٌح من رجل واحد هو: دمحم بن الماسم، عمبه من رجلٌ الدمعةالحسٌن ذي 
هللا وعٌسى، وعمب الحسٌن أبو عبد هللا بن دمحم بن الماسم من رجلٌن: علً  عبدالحسٌن أبو 

، فمن ولد علً أبو الحسن: الحسن وطاهر النمٌب بالكوفة والعباس وفٌه خالؾ الحسنأبو 
ودمحم بنو أحمد بن دمحم بن الحسن بن علً المذكور، وٌحٌى بن دمحم بن الحسن بن علً المذكور، 

. أما عٌسى بن دمحم بن الماسم فعمبه من حسٌن بن أحمد بن عمر بن ٌحٌى بن علً المذكوروال
 بنإسمه: دمحم المعروؾ بفرؼل، له عمب للٌل بالكوفة منهم: دمحم وعلً إبنً الحسٌن  واحدرجل 

بن  ولدمحمدمحم بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن الحسٌن بن الحسن بن دمحم فرؼل المذكور، 
فله: الحسن،  دمحمدمحم: ٌحٌى، ولٌحٌى: دمحم، ولدمحم: علً، أما علً بن الحسٌن بن  الحسٌن بن

بن ٌحٌى بن الحسٌن ذي الدمعة فعمبه أٌضاً  الزاهدوللحسن: دمحم، ولدمحم: ضنن. وأما الحسن 
منهم: الحسٌن وأحمد والحسن بنو دمحم بن الحسن الزاهد، وللحسن بن دمحم بن الحسن  للٌل،

، ولدمحم: علً وحمزة، فمن ولد علً بن دمحم: جعفر بن أحمد بن أبو عبد هللا بن علً الزاهد: دمحم
بن معالً بن ضنن بن أحمد بن علً بن دمحم بن الحسٌن بن علً المذكور، ومن ولد حمزة بن 

بن  ٌحٌىمنهم: أبو المكارم دمحم بن و دمحم: حٌدرة بن حمزة بن ٌحٌى بن دمحم بن حمزة المذكور،
ٌحفظ المرآن  كانبً طالب حمزة بن دمحم بن الحسٌن بن دمحم بن الحسن الزاهد المذكور، النمٌب أ

، وألبً المكارم دمحم بن وكذا آباإه إلى أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب وهذه فضٌلة حسنة
الحسٌن بن علً الشاعر  ًبنإعلً و الحسٌن :ومنهم. ٌحٌى: ٌحٌى، ولٌحٌى هذا: حمزة ودمحم

فللحسٌن بن الحسٌن: بن دمحم بن الحسن الزاهد،  الحسٌنزٌد بن علً بن دمحم بن بن دمحم بن 
علً، ولعلً هذا: الحسٌن، ومن ولد علً بن الحسٌن بن علً الشاعر: أحمد بن دمحم بن أحمد 

، ومنهم: أحمد بن الحسن بن علً المذكور، والحسٌن بن علً بن الحسن بن علً المذكور
 بن زٌد بن الحسٌن بن أحمد بن دمحم بن الحسن الزاهد المذكور، دمحم الؽنابمالخالصً بن أبً 

من الصدرٌن وهو أحد أعمال الحلة فنسب إلٌها، وٌمال لولده بنو الخالصً،  الخالصةنزل 
أهل بٌت رباسة وزهد بسورا. إنمرض المعرفون منهم بهذا اللمب، وانفصل منهم بنو  واوكان

 أحمدعد بن عبد البالً بن معد بن أبً المكارم دمحم بن وهو: أبو المكارم دمحم بن م مكارم،
 المذكور،مكارم دمحم المنهم: دمحم ٌدعى مطلوباً بن أبً  ،الخالصً، وٌمال لهم بنو مكارم بسورا

، ومنهم: دمحم بن معد بن دمحم بن أحمد الخالصً، ومنهم: دمحم وعلً جد السٌد إبن مطلوب بسورا
، ولعلً بن عبد البالً: معد ودمحم الخالصً أحمدً المكارم دمحم بن عبد البالً بن معد بن أبإبنً 

 عمبله و. وأما حمزة بن ٌحٌى بن الحسٌن ذي الدمعة وأبو المعالً، وألبً المعالً: أحمد
هما ٌعمب وفًفؤعمب من: علً وحده، وأعمب علً بن حمزة من: دمحم وزٌد أبو الحسٌن  ،كثٌر

جعفر  أبوالحسٌن بن علً بن حمزة من رجلٌن وهما: ومن الحسٌن بن علً، وأعمب  ،خالؾ
بنو األمٌر  ،بن حمزة علًدمحم الشاعر وعلً ٌلمب دانمٌن، فمن ولد علً دانمٌن بن الحسٌن بن 
بن علً دانمٌن  السنٌديوهم ولد: علً األمٌر بن دمحم ورق الجوع بن ٌحٌى بن الحسٌن 

السنٌدي المذكور، له  الحسٌنبن دمحم بن  المذكور، ومنهم: أبو الحسن علً المصلً بن الحسٌن
أحمد ذنٌب بن علً دانمٌن  بنومنهم: لاضً حمص أبو علً إبراهٌم بن دمحم بن دمحم  ،عمب
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عمر بالكوفة ومعد وهاشم وعمار  بالشرٌؾالمذكور، وأوالده: أبو البركات عمر وهو المعروؾ 
شٌاء لم ٌشاركه فٌها أحد فً زمانه، برواٌة أ وتفردوعدنان. كان أبو البركات عالماً وعلت سنه 

 :الحسنً النسابة، وله عمب. ومن ولد أخٌه معد بنو معٌةوكان ٌروي عن خاله عبد الجبار بن 
لعمار أخٌهما عمب بالكوفة إنمرضوا، وذكر الشٌخ  وكانالمهذب، وهو إبن معد المذكور، 

تابه تلخٌص مجمع األلماب: الفوطً المإرخ البؽدادي فً ك بنالفاضل لوام الدٌن عبد الرزاق 
عبد المهٌمن بن سباه ساالر بن سفٌان بن أنس بن ٌحٌى بن أحمد  بنزٌن الدٌن أبو دمحم حبٌب 

ببؽداد وهو كٌالنً حنبلً المذهب واألكابر ٌطاٌبونه كٌؾ أنه حنبلً. هذا  رآهذنٌب. وذكر أنه 
من النساب وهللا أعلم. وأما أحمد ذنٌب لم ٌكن له إبن إسمه ٌحٌى وال ذكره أحد  ولكنكالمه، 

 لرىاألصؽر األلساسً بن ٌحٌى بن الحسٌن ذي الدمعة، ونسبته إلى األلساس لرٌة من  دمحم
فسمً  حملالكوفة، وولده سادة معظمون فؤعمب من ثالثة رجال: دمحم أبو جعفر مات أبوه وهو 

فاطمة بنت  أمهم، بإسمه وعرؾ باأللساسً، وعلً الزاهد، وأحمد الموضح بنو دمحم األلساسً
لال شٌخ  للٌل،الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى. أما أحمد الموضح بن دمحم األلساسً فعمبه 

ومنهم: جعفر بن دمحم بن جعفر بن دمحم  الشرؾ العبٌدلً: أعمب من أبً جعفر دمحم وٌحٌى وعلً.
درج أي مات ولم بن أحمد بن دمحم بن أحمد المذكور،  دمحمومنهم: علً بن  بن أحمد المذكور،

بن لتادة الحسنً الرسً النسابة: ورد فً سنة نٌؾ  الدٌنٌعمب. لال الشٌخ السٌد رضً 
لوم من بالد العجم ادعوا أنهم من ولد علً هذا وهم  الشرٌؾوسبعٌن وستمابة إلى المشهد 

دمحم األلساسً فؤعمب من رجلٌن: أبً جعفر دمحم صاحب دار  بنمبطلون. وأما علً الزاهد 
ولده  ًدمحم الماسم بن ٌحٌى بن الحسٌن بن زٌد الشهٌد، وف بنتصخر بالكوفة، أمه زٌنب ال

أمه لرة العٌن الرومٌة وٌمال لولده بنو لرة العٌن ولهم بمٌة  أحمدالبٌت، ومن أبً الطٌب 
إلى: علً خادم النمابة بن دمحم بن جعفر بن أبً الطٌب أحمد المذكور،  ٌنسبونبواسط ولكنهم 

 وهللانه مات بالشام عن بنت ولم ٌترن ذكراً االشٌخ أبو الحسن العمري فً مبسوطه،  لال ولد
له عمب.  ولٌلتعالى أعلم. ولٌل: كان لعلً الزاهد بن دمحم األلساسً إبن ثالث إسمه: الحسٌن 

الحسن األدٌب،  الماسموعمب أبً جعفر دمحم بن علً الزاهد بن دمحم األلساسً من رجلٌن: أبً 
فمن ولد أحمد صعوة: دمحم بن علً بن دمحم بن عبد  لملمب صعوة، ٌمال لولده بنو صعوة،وأحمد ا

األدٌب بن أبً جعفر دمحم بن علً الزاهد من:  الحسنوعمب أبً الماسم  المادر بن أحمد صعوة،
المرتضى نمابة الكوفة وإمارة الحاج فحج بالناس  الشرٌؾكمال الشرؾ أبً الحسن دمحم، واله 

فمنهم: السٌد الجلٌل الشاعر العالم نمٌب النمباء ببؽداد لطب  ورباسة،ولده جاللة  ًوفمراراً. 
الحسٌن بن علم الدٌن الحسن النمٌب الطاهر بن علً بن حمزة بن كمال  هللاالدٌن أبو عبد 

ومنهم: أبو عبد هللا ودمحم إبنً دمحم بن ٌحٌى بن كمال الشرؾ دمحم  إنمرض. المذكور،الشرؾ دمحم 
ذكور، فألبً عبد هللا: دمحم، ولدمحم: ناصر، ولدمحم بن دمحم بن ٌحٌى: عز الشرؾ، ولعز الشرؾ: الم

الحسن بن كمال  الماسمأبو دمحم الحسن الشاعر بن علً بن حمزة بن دمحم بن أبً  ومنهم: دمحم،
أبو : كمال الشرؾ دمحم، له بنالشرؾ دمحم له عمب، ومنهم: حٌدرة بن علً بن نصر هللا بن علً 

منصور وعلً وأبو الفتوح، فألبً منصور: الحسٌن والمحسن والحسٌن آخر، ولعلً: أبو 
علً، وألبً علً: أحمد، وألبً الفتوح: مملد، ولمملد: الحسٌن، أما أبو الطٌب أحمد بن علً 

. وأما الزاهد بن دمحم األلساسً فمن ولده: علً بن دمحم بن جعفر بن أبو الطٌب أحمد المذكور
بن دمحم المذكور، وبنو زبرج وهو: أبو  علًن دمحم األلساسً فمن ولده بنو جوذاب وهو: دمحم ب

له: أحمد وزٌد، فمن ولد أحمد: دمحم بن أبو طالب بن لرٌش بن طالب الحسٌن بن علً جوذاب 
أحمد بن أبو البركات بن الحسن بن أحمد المذكور، ومن ولد زٌد بن أبو طالب الحسٌن: أبو 

دمحم بن دمحم  ولد. ومن  بن دمحم بن دمحم بن سعد هللا بن ٌحٌى بن زٌد المذكورالؽنابم بن دمحم
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بالبصرة بنو دمحم بن  النمٌباأللساسً: أحمد عمبه بالكوفة والحسٌن األزرق والحسن أبو دمحم 
، فمن ولد الحسن أبو دمحم النمٌب: دمحم بن هبة هللا بن عمر بن دمحم بن الحسن دمحم األلساسً

وله عمب كثٌر منتشر فؤعمب من ثمانٌة  الدمعة،. وأما عٌسى بن ٌحٌى بن الحسٌن ذي رالمذكو
وأمه كلثم بنت زٌد بن عٌسى بن زٌد الشهٌد  العباسرجال ما بٌن ممل ومكثر، وهم: أحمد أبو 

ً والحسن وجعفر. أما أحمد بن عٌسى  وٌحٌىودمحم األعلم والحسٌن  وزٌد وعلً أمه كلثم أٌضا
 الدمعة وٌكنى أبا العباس فؤولد جماعة، منهم: دمحم بن أحمد بالكوفة ذيلحسٌن بن ٌحٌى بن ا

المذكور، من ولده: دمحم الؽلك بن أحمد بن الحسن  أحمدوالحسن بن  له: عٌسى بن دمحم درج،
وانفصل منهم بنو عرلالة وهو: أبو طالب دمحم وجع العٌن بن  الؽلك،المذكور، ٌمال لولده بنو 

الؽلك المذكور، ومنهم بنو األبزر، وهو: دمحم بن مفضل بن أبً طالب دمحم وجع  دمحمالحسن بن 
ومنهم: أبً العباس أحمد بن ومنهم: علً بن عمر بن دمحم الؽلك.  لهم بمٌة بالحلة، العٌن،

علً بن دمحم بن زٌد بن  :المسن حافظ المرآن الشٌخعٌسى بن زٌد بن أحمد بن عٌسى، ومنهم 
 علً بن دمحم بن أبو الفوارس بن الحسن بن منهم: عمببة سنة، وله أحمد بن عٌسى عاش ما

كانوا بعكبرا،  ناصرأبو تؽلب دمحم بن الحسٌن بن علً المسن المذكور، له عمب ٌمال لهم بنو 
عٌسى بن ٌحٌى بن  بنومنهم: عٌسى بن دمحم بن علً المسن، له عمب. وأما دمحم األعلم 

والحسن أبو علً الزاهد  بالبصرةأحمد أبو عبد هللا عمبه  الحسٌن ذي الدمعة فعمبه من رجلٌن:
بن الحسن أبو علً الزاهد  حمزةعمبه باألهواز، ومنهم: أبو طالب بن علً بن الحسن بن 

األعلم، وأخوه: حمزة باألهواز، من  دمحمومنهم: علً بن الحسن أبو علً الزاهد بن  المذكور،
بن أبً البركات دمحم نمٌب األهواز بن أبً  األهوازب ولده: فخر الشرؾ أبو منصور هبة هللا نمٌ

ومنهم: الحسن بن حمزة بن علً بن الحسن بن  المذكور،دمحم الحسن نمٌب األهواز بن حمزة 
الحسن األصؽر بن أحمد بن دمحم األعلم. وأما  دمحم بن زٌد بن ومن بنً دمحم األعلم: دمحم األعلم.

، المتهجدي الدمعة فعمبه من رجل واحد هو: الحسن بن عٌسى بن ٌحٌى بن الحسٌن ذ الحسٌن
النمٌب  الحسٌنوعمب الحسن المتهجد هذا من رجلٌن: دمحم أبو عبد هللا الناسن وأحمد أبو 

ستة: الحسن أبو دمحم  المعمبٌنبمشهد الكوفة وعمبه للٌل. فؤما دمحم أبو عبد هللا الناسن فله من 
ودمحم أبو طاهر ولده بمصر  بالموصلهاشم النمٌب المطهر الماضً بحلب ودمشك وأحمد أبو ال

أبو الماسم لاضً اإلسكندرٌة ولهم  وزٌدوعلً أبو الماسم بالكوفة وأبو منصور له عمب للٌل 
 :الفاضل أبو الؽنابم الزٌدى النسابة، وهو العالمأعماب كثٌرة بدمشك والكوفة. ومنهم السٌد 

، ومن ولده: جعفر بن شك، له مبسوط فً النسبدم لاضًعبد هللا بن الحسن أبو دمحم المطهر 
من:  فؤعمب. وأما ٌحٌى بن عٌسى بن ٌحٌى بن الحسٌن ذي الدمعة زٌد بن عبد هللا المذكور

بن  ٌحٌىعٌسى وطاهر، أما عٌسى فؤعمب من: أحمد والحسٌن، ولهما عمب، وأما طاهر بن 
ببنً  ٌعرفونن مرٌم، وولده عٌسى وٌكنى أبا العباس فله عدة من الولد منهم: علً ٌعرؾ بإب

بنو طاهر،  وأحمدهللا وأبو الحسٌن ٌحٌى، لٌل إسمه زٌد،  دٌبمرٌم له عمب فٌهم عدد، وع
فلعبٌد هللا بن طاهر: دمحم، ولدمحم: علً، وألبً الحسٌن ٌحٌى بن طاهر: علً، ولعلً: حمزة 

المذكور، والحسن الدٌلمً، فمن ولد حمزة: حمزة بن علً بن حمزة بن علً بن حمزة 
 ٌحٌى. وأما زٌد بن عٌسى بن وللحسن الدٌلمً: دمحم وعٌسى، فلدمحم: علً، ولعٌسى: المبارن

عمب منهم  لهوٌكنى أبا الطٌب فعمبه من رجل واحد: دمحم بن زٌد المذكور، لٌل هو أبو الطٌب، 
 الحسنا . وأما علً بن عٌسى بن ٌحٌى وٌكنى أب، ولعلً: دمحمعلً بن دمحم المذكور :البال وهو

 والموصلفله من المعمبٌن سبعة: زٌد أبو الحسن بالري وعبد هللا أبو طالب عمبه ببؽداد 
أبو دمحم  والحسنوالكوفة وعٌسى أبو الطٌب وفً عمبه خالؾ والحسٌن أبو عبد هللا ببؽداد 

فمن ولد  .باإلجماععمبه باألهواز والبصرة وأحمد أبو العباس ودمحم كان له عمب وإنمرض 
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ٌن أبو عبد هللا بن علً بن عٌسى: علً بن أبو الحارث بن دمحم بن الحسٌن المذكور، ومن الحس
ومنهم: دمحم الحطب  ولد الحسن أبو دمحم بن علً بن عٌسى: دمحم بن عبد هللا بن الحسن المذكور،

بنو الحطب، كان ببؽداد  لولدهبن أبً طالب عبد هللا لتٌل الطواحٌن بن علً المذكور ٌمال 
أبً البدر دمحم بن علً بن مظفر بن دمحم  بنبر لرٌش، منهم: عالء الدٌن علً بن إبراهٌم ومما

دمحم الحطب المذكور إنمرض. ومن بنً زٌد بن علً  بنبن علً بن حمزة الصٌاد بن الحسٌن 
: الفاضل المنتمً بن أبً زٌد عبد هللا بن علً الدمعةبن عٌسى بن ٌحٌى بن الحسٌن ذي 

المذكور، ومنهم: أبو الفتوح الواعظ أحمد بن الحسٌن بن  زٌد بن عٌسى بن كمٌاكً بن عبد هللا
، ومنهم: أبو الفتوح بن عزٌز بن أحمد بن عبد هللا بن عٌسى المذكورأحمد بن عٌسى بن زٌد 

ومن بنً علً بن عٌسى بن ٌحٌى بن الحسٌن ذي الدمعة: أبو الحسن علً  ،بن زٌد المذكور
بن أبً الصلت ٌحٌى بن أبً العباس أحمد بن علً المذكور، ٌعرؾ أحمد الناصر  بنبن دمحم 

كان  ،له عمب بالحابر لهم نمابة وبؤس وشجاعة، أعمب من ولده: أبً طاهر دمحم هٌفاءبإبن 
 ً  هٌفاء،بالحابر، فمن ولد أبً طاهر دمحم: أبو الحسن علً بن دمحم، ٌمال لولده بنو  متوجها

عبد  أبوٌسى ألن عمبه من: عٌسى بن طاهر وحده، ومنهم: وطاهر بن دمحم، ٌمال لولده بنو ع
، ومنهم: بالحابرهللا الحسٌن الممري بن دمحم بن عٌسى المذكور، ٌمال لولده بنو الممري وكلهم 

حسن بن مخزوم بن أبو الماسم طوؼان بن أبو عبد هللا الحسٌن الممري، ومنهم: دمحم بن علً 
ن أبً العباس أحمد بن علً المذكور. وأما ٌحٌى بن ببن أحمد الناصر بن أبً الصلت ٌحٌى 

رجال: أبو الحسن علً  تسعةٌحٌى بن الحسٌن ذي الدمعة، وله عمب كثٌر منتشر فؤعمب من 
طاهر والحسن وموسى  أحمدكتٌلة وأبو عبد هللا الحسٌن سخطة وأبو الفضل العباس وأبو 

بن جعفر ولم ٌذكر له  موسىر له: وإبراهٌم والماسم وجعفر، أما جعفر بن ٌحٌى بن ٌحٌى فذك
ولال إبن ، أخوٌن إنمرضوا فًؼٌره، وأما الماسم بن ٌحٌى بن ٌحٌى فله: دمحم إٌزار رطب 

بشٌراز وهو فً صح. وأما إبراهٌم  ٌحٌىطباطبا: أرى له دمحماً بن زٌد بن الماسم بن ٌحٌى بن 
دمحم، أما أحمد بن إبراهٌم وأبو جعفر  أحمدبن ٌحٌى بن ٌحٌى المكنى أبا طالب فله ولدان: 

برٌرب، له عمب منهم: علً بن ٌحٌى بن أحمد  ٌعرؾفٌعرؾ بؤبً شٌخ، وإبنه: دمحم بن أحمد 
بن إبراهٌم ٌعرؾ بدنه، وله عمب بالبصرة وؼٌرها، وأما  دمحمبن دمحم المذكور، وأما أبو جعفر 

ى بن ٌحٌى وحده، من: أبً عبد هللا أحمد األشتر بن موس فؤعمبموسى بن ٌحٌى بن ٌحٌى 
من البنٌن: الحسٌن وٌحٌى أبو الحسٌن وعلً األكبر بالبصرة  ستةوعمب أحمد األشتر من 

ومنهم: أبو الؽنابم وأبو علً ودمحم أبو جعفر األصؽر النمٌب بالموصل،  أبووالماسم ودمحم األكبر 
هم: نواٌة وهو ومنالماسم وأزهر بنو علً بختٌار بن علً بن الحسن بن علً بن أحمد األشتر، 

بن  دمحمبن الحسٌن البازبار بن أحمد األشتر بن موسى المذكور، ومنهم:  دمحمأبو البركات بن 
الماسم والمختار  الماسم بن أحمد األشتر المذكور. وأما الحسن بن ٌحٌى بن ٌحٌى فمن ولده:

ً بن الحسن بن دمحم بن دمحم بن الحسن بن جعفر بن ٌحٌى بن عل الماسم ودمحم بنو محمود بن
، فللماسم بن محمود: حسٌن، ولحسٌن: علً، وللمختار بن محمود: دمحم، ولدمحم: علً المذكور

، ولال شٌخ الشرؾ والمرتضى وأحمد، ولدمحم بن محمود: حسٌن ومحمود، ولمحمود: دمحم
 :علً وأبً الحسن دمحم. لال العباسالعبٌدلً: العمب من الحسن بن ٌحٌى بن ٌحٌى فً أبً 

أبو عبد هللا الحسٌن بن طباطبا:  الشرٌؾن ٌسؤل عن عمبٌهما. ولم ٌذكر ؼٌرهما. ولال ٌجب أ
طاهر بن ٌحٌى بن ٌحٌى فؤعمب من: أبً  أحمدوٌحٌى بن الحسن ولكل منهم عمب. وأما أبو 

ً له عمب  ن أل: طاهر بن أحمد وٌعرؾ ولده ببنً كؤس منهمالفضل أحمد وحده، وكان ناسكا
ومنهم: أبو طالب  ولطاهر هذا: أحمد، وألحمد: دمحم، الحنفً،فمٌه الماضً س الؤأمهم بنت إبن ك

ٌحٌى بن أبً الفضل أحمد  الحسٌندمحم ٌلمب جزٌرة وأبو دمحم الحسن ٌلمب كرٌز إبنً أبً 
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بن ٌحٌى بن أحمد بن علً بن ناصر بن  دمحمالناسن المذكور، فمن بنً كرٌز بنو أحمدٌن، وهو: 
بنو فلٌتة، وهو: علً بن عدنان بن علً بن  ومنهمدمحم الحسن كرٌز، دمحم بن الحسٌن بن أبً 

إنمرض، ومنهم: معد بن الحسٌن بن ناصر  ،المذكورناصر المذكور، ومنهم: هندي بن عدنان 
بن ٌحٌى بن ٌحٌى فعمبه للٌل، وكان له: دمحم وأحمد  العباسالمذكور، له عمب. وأما أبو الفضل 

لشرؾ أبو الحسن دمحم بن أبً جعفر: إبراهٌم باألحساء ال أعلم ا شٌخوالحسٌن وإبراهٌم، لال 
فً صح. وكان إبراهٌم ودمحم إبنً أبً الفضل العباس لد خرجا فً لٌلة  فهوله بمٌة أم أل، 

أمٌر المإمنٌن بالكوفة فؤسرتهما المرامطة ومضت بهما إلى هجر، فرجع دمحم  مشهدالجمعة إلى 
فً شوال سنة تسع وأربعٌن وثالثمابة، وذكر أن له عندهم إلى الكوفة من األسر  العباسبن 
 ً لرٌش  بممابرسم أبٌه، ولدمحم بن العباس ولد كان إٌسمونه نهاراً وإسمه عند أبٌه العباس ب إبنا

العباس. ولال  بنبن زٌد بن دمحم إوهو: أبو الحسن علً المعروؾ بإبن صفٌة وهً جارٌة وهو 
العباس  بنبن أحمد  ٌلمب الفرو فٌة هو إبن زٌد بن دمحمالشٌخ تاج الدٌن: أبو الحسن بن ص

فمن ولد أبو الحسن علً بن زٌد بن دمحم بن العباس: دمحم أبو طالب ودمحم إبنً  المذكور له عمب.
علً بن دمحم بن دمحم المالح بن دمحم بن علً المذكور، فلدمحم أبو طالب بن علً بن دمحم: علً، 

لد دمحم بن علً بن دمحم بن دمحم المالح: علً بن حسٌن بن رضى ولعلً هذا: دمحم وعلً، ومن و
فلم ٌعرؾ له خبر، وكان أخذهما فً سنة  بن العباس بن ٌحٌى وأما إبراهٌم بن دمحم المذكور.

ومن ولد  وثالثمابة. وأما الحسٌن بن العباس بن ٌحٌى فله ولدان: زٌد ودمحم، وعشرٌنثالث 
دمحم ودمحم آخر وأحمد بنو علً بن دمحم بن دمحم بن علً بن  أحمد بن العباس بن ٌحٌى بن ٌحٌى:

زٌد بن دمحم بن أحمد المذكور، فمن ولد دمحم بن علً بن دمحم: علً بن الحسٌن بن رضا بن دمحم 
المذكور، ولدمحم اآلخر بن علً بن دمحم: علً، ولعلً هذا: علً، وألحمد بن علً بن دمحم: 

سخطة بن ٌحٌى بن ٌحٌى فؤعمب من إبنه: أبً جعفر دمحم  الحسٌنوأما أبو عبد هللا  محاسن.
بل هو المحادنمً أو المخادنمً وعمبه رجالن: نعمة وجعفر أبو  ولٌلوحده، لٌل وهو سخطة، 

ومنهم:  ٌعرفون ببنً سخطة وبنً المحادنمً، ولهم بمٌة بالبصرة، بذلنعبد هللا، فؤوالدهما 
بن علً بن نعمة بن دمحم المحادنمً بن الحسٌن  الحسٌن النشو العمريبن النسابة شٌخ ٌحٌى 

مجد الدٌن دمحم وأخوه فخر الدٌن أبو الحسن  الؽنابممنهم: نمٌب البصرة أبو و ،سخطة المذكور
بنو النمٌب بالبصرة أبً منصور األعز دمحم بن أبً الؽنابم دمحم  علًدمحم ومجد الدٌن أبو الماسم 

بن علً بن نعمة بن دمحم المحادنمً بن الحسٌن سخطة الحسٌن النشو  العمريبن النسابة شٌخ 
ومن بنً المحادنمً: أبو المرجى ٌحٌى،  ،: دمحم العلويمجد الدٌن دمحم الؽنابم، وألبً المذكور

، فمن ولد أبو بن جعفر بن دمحم المحادنمً المذكور دمحموأبو الهٌجاء عبد هللا إبنً أبً منصور 
لٌث بن دمحم بن دمحم بن هبة هللا بن الحسن بن أبو الهٌجاء  الهٌجاء عبد هللا: حسن بن علً بن

ٌحٌى وولده بطن لوٌة منمسمة عدة  بن. وأما أبو الحسن علً كتٌلة بن ٌحٌى عبد هللا المذكور
والحسن سوسة أمه خدٌجة بنت علً  الدبأفخاذ فؤعمب من خمسة رجال: الحسٌن وزٌد وأحمد 

علً كتٌلة فمن ولده: أبو الحسن زٌد بن دمحم  بنا الماسم بن الحسٌن بن زٌد الشهٌد والماسم، أم
ً  أرجانبن الماسم المذكور، وهو الماضً نمٌب  ً فاضالً  ،وولً نمابة البصرة أٌضا وكان عالما

عمب ومن ولده: أبو الحسن دمحم األصؽر بن زٌد كان نمٌباً  لهنسابة ثابت المدم فً علوم عدة، 
حمزة بن دمحم األصؽر، ولحمزة  :وله ،لدالم مع أبً كالٌجارولعة ا فًعلوٌة أرجان ولتل  ىعل

: أبو الؽنابم دمحم بن علً بن منهم، وأما الحسن سوسة بن علً كتٌلة، فعمبه للٌل هذا: علً
بن زٌد بن علً بن الحسن  ٌحٌىالحسن المذكور، لتله الحاكم اإلسماعٌلً بمصر، ومنهم: 

بن الحسن المذكور. وأما  علًٌلمب بالؽش بن المذكور، ومنهم: أحمد بن أبً الحسن علً 
بن الماسم بن حمزة نمٌب األهواز بن  الحسٌنأحمد الدب بن علً كتٌلة، فعمبه أٌضاً للٌل منهم: 
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بن أبً الحسٌن دمحم نمٌب األهواز بن أحمد الدب.  حسٌنأحمد الدب المذكور، ومنهم: أبو طاهر 
أبو الحسٌن زٌد بن الحسٌن بن  الحسٌن بن ومنهم:أٌضاً،  للٌلوأما زٌد بن علً كتٌلة، فعمبه 

المذكور. وأما الحسٌن بن علً كتٌلة وفٌه البمٌة  زٌدحمزة الحاجب بن أبً الماسم علً بن 
نمٌب الكوفة وأبو الحسٌن زٌد وأبو الماسم علً  دمحمفؤعمب من ثالثة رجال وهم: أبو الحسن 

دمحم بن علً بن دمحم  ٌعرؾ ولده وهم للٌل منهم:علً الدخ، فبه  الماسمالمعروؾ بالدخ. أما أبو 
، وأبو الفضل بن هاشم علً الدخ المذكور بنناصر نمٌب الكوفة بن علً بن دمحم  بن الحسن بن
وأما أبو الحسن دمحم  .علً الدخ المذكور بنناصر نمٌب الكوفة بن علً بن دمحم  بن طاهر بن

بنو صاحب السدرة ٌمال لهم بنو السدري،  ولدهمن ونمٌب الكوفة فله: دمحم وأحمد وناصر، 
النمٌب المذكور، وألحمد بن ٌحًٌ هذا: ٌحٌى،  دمحموهم: علً وأحمد إبنً ٌحٌى بن أحمد بن 

، ومن ولد علً بن ٌحٌى: دمحم بن علً بن دمحم بن الحسٌن بن ولٌحٌى: عدنان، ولعدنان: أحمد
فله: علً، ولعلً هذا: دمحم. أما ناصر بن  دمحم بن أبو الحسن دمحم نمٌب الكوفة أما. علً المذكور

بن  أحمدالحسن دمحم نمٌب الكوفة فله: أحمد وزٌد، أما أحمد بن ناصر فمن ولده: دمحم بن  أبو
فله: عبد هللا  هذاعلً بن دمحم بن أحمد المذكور، أما زٌد بن ناصر فله: دمحم وناصر، فؤما ناصر 

: الحسٌن، ولدمحم: ٌحٌى. أما وألحمدهذا: أحمد ودمحم، إنمرض وعبٌد هللا وهبة هللا، ولعبٌد هللا 
بن علً بن دمحم المذكور. وأما أبو الحسٌن  الرحمندمحم بن زٌد بن ناصر فمن ولده: دمحم بن عبد 

ولده العدد، ولد تمسم ولده عدة بطون فؤعمب من عدة رجال  ًفف كتٌلةزٌد بن الحسٌن بن علً 
بن  الصابونًمال لولده بنو الصابونً، وهم ولد: أبً الفضل دمحم دمحم بن زٌد، ٌ الؽنابممنهم: أبو 

ومن ولد دمحم الصابونً: الحسن بن  أبً الحسن علً بن أبً الؽنابم دمحم المذكور وهو بالكوفة،
 الفوارسومنهم: أبو  أبو الفضل بن دمحم بن أبو الفضل بن هبة هللا بن دمحم الصابونً المذكور،

ٌحٌى بن أبً  بنجع إلى: زٌن الشرؾ أبً الماسم ٌحٌى بن أحمد أحمد بن زٌد، وعمبه ٌر
 ناصر ٌحٌى: الشرؾالفوارس أحمد المذكور، وٌمال لولده بنو زٌن الشرؾ، ومن بنً زٌن 

به ٌعرؾ  المذكورهاشم بن أحمد بن عدنان بن زٌن الشرؾ ٌحٌى  ًبنإالشنبن أبو الحسٌن و
مهدي وجعفر، فللمهدي: علً، ولعلً: دمحم وعبد ، وألبً الحسٌن بن هاشم: الولده وهم بالؽري

هللا، فلدمحم: حسن ودمحم، ولعبد هللا: حسن وعلً، ولجعفر بن أبو الحسٌن: شرؾ وعلً وتاج 
وعبد الرزاق وعبد الكرٌم وعبد الوهاب، فلعلً: حسن ودمحم، ولعبد الرزاق: دمحم وعلً، ولعبد 

وٌعرؾ بهٌجاء، تفرق  ،لهٌجاء دمحم بن زٌد. ومن بنً زٌد: أبو االكرٌم: حسن وعلً والزٌنً
أبً الهٌجاء دمحم المذكور، ٌمال  بنولده عدة بطون منهم: بنو ممبل بن أبً الحمراء الحسٌن 

الدٌن  تاجلهم بنو أبً الحمراء وبنو هٌجاء أٌضاً، ٌمال لولدهما بنو الشوكٌة، كذا لال الشٌخ 
وذكر  .الحسنًسٌد رضً الدٌن بن لتادة والذي فً مشجرة ال ،فً سبن الذهب فً شبن النسب

الحسٌن بن أحمد بن أبً  هللاالسٌد فخر الدٌن بن علً الحسٌنً أن بنً الشوكٌة أوالد أبً عبد 
هللا بن هٌجاء ٌمال لهم بنو أبً  عبدعبد هللا بن هٌجاء. ومنهم: بنو أبً الفضابل علً بن أبً 

، هبة هللا بن عمر بن أبً الفضابل علً هذا نبالفضابل، منهم بنو المطروؾ بالؽري، وهو: دمحم 
ومنهم: أحمد بن أبً عبد هللا بن هٌجاء، وله: الحسن وعلً، ومن ولد الحسن هذا: أبو 

هٌجاء، من  بن. ومن بنً زٌد: أبو منصور أحمد الحسٌن بن أبو دمحم بن دمحم بن الحسن المذكور
 عدنان،له عمب ٌعرفون ببنً  ،ولده: عدنان بن معد بن عدنان بن أبً منصور أحمد هذا

وأبً علً  المشهدومنهم: أبو الفتح ناصر بن زٌد أعمب من رجلٌن: أبً الحسٌن زٌد نمٌب 
ٌعرؾ ولده ببنً أبً  ؼٌر،أحمد، فؤعمب أبو علً أحمد من: أبً الفتوح دمحم ولٌل هبة هللا، ال 
 بن أحمد بن أبً دمحم طالبالفتوح، وانفصل منهم فخذ عرفوا ببنً السدرة وهم: ولد أبً 

من ولد أبً الحسن دمحم بن  السدرةالحسن علً بن أبً الفتوح دمحم، تزوج بنت عبد هللا بن 
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عمبه ببنً السدرة نسبتهم إلى جدهم  فعرؾالحسٌن بن علً كتٌلة فولدت له: أبا الفتح ناصراً 
الفتح ناصر  بن علً بن الحسٌن بن أبً دمحمألمهم، منهم السٌد شرؾ الدٌن بن سدرة، وهو: 

بن زٌد من رجلٌن: أبً الحسٌن دمحم وأبً  ناصرالمذكور. وأعمب أبو الحسٌن زٌد النمٌب بن 
أبً الحسٌن زٌد فهو جد بنً حمٌد بالؽري، وهو:  النمٌبالفتح ناصر، أما أبو الحسٌن دمحم بن 

 بن عبد ، له: دمحمبن علً بن أبً الحسٌن دمحم المذكور الرحمنعبد الحمٌد بن دمحم بن عبد 
الحمٌد، ولدمحم هذا: أبو الفتح وأبو عبد هللا وٌحٌى، فألبً الفتح: دمحم، وألبً عبد هللا: علً، 

وعمبه ٌعرفون ببنً  النمٌبوأما أبو الفتح ناصر بن أبً الحسٌن زٌد  ولٌحٌى: عبد الحمٌد.
وأبو طالب هبة هللا هللا مجد الشرؾ  عبٌدكتٌلة، فؤعمب من ثالثة: أبو دمحم عبد هللا وأبو الماسم 

نمرض، وكان من ولده: مجد الدٌن الطوٌل بن اناصر ف الفتحالتمً. أما أبو دمحم عبد هللا بن أبً 
عبٌد هللا بن أبً الفتح ناصر فمن ولده: السٌد الزاهد الكرٌم  الماسمعبد هللا المذكور، وأما أبو 

والسٌد العالم مجد الدٌن دمحم بن دمحم بن ٌحٌى بن دمحم بن عبٌد هللا،  الحسٌنرضً الدٌن أبو 
فمٌهاً  وكانبن أحمد بن عبٌد هللا، وأما أبو طالب هبة هللا التمً بن أبً الفتح ناصر  الحسٌن

وكان ألبً طالب هبة هللا: ٌحٌى وزٌد وعبد هللا،  خٌراً، فؤعمب من جماعة إنمرض بعضهم،
 ن دمحم بن علً بن عبد هللا المذكور،فلٌحٌى: ناصر، ولزٌد: ٌحٌى، ومن ولد عبد هللا: أبو دمحم ب

أبً منصور الحسن والتمً أبً  الدٌنمن ثالثة وهم: رضً  أبً طالب هبة هللا واتصل عمب
أبً منصور الحسن بن أبً  الدٌنالحسٌن علً وعز الشرؾ أبً علً عمر، فمنهم: رضً 

أبً منصور الحسن  بن المعمر بن دمحمطالب الهادي بن فخر الدٌن دمحم بن شرؾ الدٌن جعفر بن 
فخر الدٌن دمحم المذكور إنمرض. ومن ولد  بنالمذكور، درج أي مات ولم ٌعمب، ودمحم بن جعفر 

 أحمد ودمحم وأبو عبد هللا بنو دمحم بن عبد هللا بن :هللاالتمً أبً الحسٌن علً بن أبً طالب هبة 
ومن ولد عز  ،المذكور جمال الدٌن دمحم بن عبٌد هللا بن جعفر بن دمحم بن أبً الحسٌن علً
مجد الدٌن دمحم بن  الكاملالشرؾ أبً علً عمر بن أبً طالب هبة هللا: الشٌخ السٌد الفاضل 

عمر المذكور، وكان للسٌد مجد  علًالنمٌب علم الدٌن علً بن ناصر بن دمحم بن المعمر بن أبً 
بالد الترن وألام هنان وأولد  فً حٌاة أبٌه إلى سافرالدٌن دمحم إبنان احدهما: علم الدٌن عبد هللا 

تٌمور كوركان وله إبن إسمه: أحمد وٌكنى أبا هاشم  األعظمثم ولع إلى سمرلند أٌام األمٌر 
أبو هاشم  أحمد عبد هللا بكش من بالد سمرلند وانتمل إبنه السٌدوٌلمب شمس الدٌن، وتوفً 

شراؾ ممداماً ممدماً، توفً علً أبو الحسن كان من وجوه األ الدٌنإلى العراق، واآلخر: نظام 
، ومنهم: أبو وأبو الحسٌن زٌد، وهما بالمشهد الشرٌؾ الؽروي أحمدعن ولدٌن: أبو طاهر 

. وأما عمر بن ٌحٌى بن جعفر بن أبو منصور بن أبو الماسم بن عمر بن أبً طالب هبة هللا
ً وفٌه البٌت فعمبه من رجلٌن: أحم الدمعةالحسٌن ذي  د المحدث وأبً وهو أكثر اخوانه عمبا

أبو الحسٌن ٌحٌى بن عمر، و علً بن عمر األكبر، وكان له عدة أوالد أخر منهم: دمحممنصور 
أبمة الزٌدٌة، لحمه ذل إمتعض منه فخرج بالكوفة داعٌاً إلى الرضا من  أحدوهو صاحب شاهً 

مه أم من أزهد الناس، وكان مثمل الظهر بالطالبٌات ٌجهد نفسه فً برهن، وأ وكانآل دمحم 
الحسٌن بن عبد هللا بن إسماعٌل بن عبد هللا بن جعفر الطٌار، وظهر بالكوفة أٌام  بنتالحسن 

إلى  رأسهودعا إلى الرضا من آل دمحم فحاربه دمحم بن عبد هللا بن طاهر فمتل وحمل  المستعٌن
علٌه أبو فدخل  للهناءسر من رأى، ولما حمل رأسه إلى دمحم بن عبد هللا بن طاهر جلس بالكوفة 

ً لعزي فٌه،  رسولهاشم داإود بن الماسم الجعفري، ولال: إنن لتهنؤ بمتٌل لو كان  هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌا
نصر البخاري: وربما ؼلط بعض الناس فانتسب  أبوولٌس لٌحٌى بن عمر بن ٌحٌى عمب، لال 

ن المعمبٌن ثالثة: بن الحسٌن ذي الدمعة فله م ٌحٌىإلٌه. أما أبو منصور دمحم بن عمر بن 
، وعمبه ٌعرفون ببنً الفدان ألنه أعمب من: الحسٌن وجعفرالحسٌن الفدان والماسم بالكوفة 
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الفدان من ثالثة: زٌد الجندي بن الحسٌن الفدان وجعفر بن  الحسٌنالملمب بالفدان، وأعمب 
ان آل شٌبان، بن الحسٌن الفدان. فمن بنً زٌد الجندي بن الحسٌن الفد والحسنالحسٌن الفدان 

ً بالكوفة ادمحم بن عٌسى الفارس بن زٌد الجندي المذكور كانو الفوارسوهو: أبو  ، وألبً بطنا
الفوارس دمحم بن عٌسى: الحسٌن وٌحٌى وعلً وهبة هللا ودمحم، فلدمحم بن دمحم: معافى، ولهبة هللا 

ولٌحٌى بن دمحم: زٌد، بن دمحم: المنٌري، ولعلً بن دمحم: دمحم والحسٌن، وللحسٌن هذا: أحمد، 
الفدان: أبو الحسٌن بن  الحسٌن بن جعفر. ومن بنً ولزٌد: علً، وللحسٌن بن دمحم: دمحم

جعفر بن بن الحسٌن الفدان:  الحسنالحسٌن بن دمحم بن أحمد بن جعفر المذكور. ومن بنً 
مذكور، كان ذا ال الحسنصفً الدولة دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا بن الحسن المذكور، و

بن دمحم األوسط  الحسٌنأبو ٌعلى مٌمون بن علً بن ومنهم:  .جاه بالشام وتؽرب إلى خراسان
بن علً  دمحمأبو العلى المسلم بن  دمحم ومسلم وعلً بنو بن الحسٌن بن الحسن المذكور، ومنهم:

ولعلً بن فلدمحم: سعدي وسلٌمان وفضل،  ،ذنٌب بن المسلم بن عبد هللا بن الحسن المذكور
. أما الماسم بن دمحم الفدان المسلم: ٌحٌى، ولٌحٌى: علً ودمحم وحسن، فلدمحم: ٌحٌى وحسن ودمحم

والحسٌن وفً عمبه خالؾ. أما جعفر بن دمحم  وعلًفله من المعمبٌن ثالثة: دمحم أبو جعفر 
ً وأنكره  الحسٌن . وأما أحمد المحدث بن عمر بن ٌحٌى بن البعضالفدان فؤثبت بعضم له عمبا

النمٌب وحده، كان أول نمٌب ولً على سابر الطالبٌٌن  النسابةذي الدمعة فؤعمب من: الحسٌن 
حدى وخمسٌن ومابتٌن وأعمب من: زٌد إورد العراق من الحجاز سنة  نسابةكافة، وكان عالماً 

أما زٌد عم عمر، فكان له عمب بالكوفة  وأحمد، ولده البٌت ًعمر وٌحٌى، وف بعمالمعروؾ 
دمحم، أمه حسنه بنت جعفر بن الحسن بن موسى و الحسٌن طوٌل، ومن ولده: ذٌلإنمرض بعد و

فؤما أحمد بن الحسٌن النسابة فله: الحسٌن وٌحٌى، ولٌحٌى هذا:  .الكاظمبن جعفر بن موسى 
 رجلٌن،وأما ٌحٌى بن الحسٌن النسابة وٌكنى أبا الحسٌن وكان نمٌب النمباء فؤعمب من  عمر.

فحج  ٌحٌىعلً عمر الشرٌؾ الجلٌل والحسن الفارس النمٌب. أما أبو علً عمر بن وهما: أبو 
األسود إلى  الحجربالناس أمٌراً عدة مرات من جملتها سنة تسع وثالثٌن وثالثمابة، وفٌها رد 

سبعة وثالثون ولداً،  لهمكة وكانت المرامطة أخذته إلى األحساء وبمً عندهم عدة سنٌن، وكان 
عمبه من عدة رجال،  واتصلرون ذكراً أعمب منهم ثمانٌة ثم إنمرض بعضهم، منهم أحد وعش

وأبو منصور دمحم وأبو  دمحممنهم: أبو الحسن دمحم الشرٌؾ الجلٌل وأبو طالب دمحم وأبو الؽنابم 
إبراهٌم. أما أبو الؽنابم دمحم بن عمر بن  طاهرالعالء دمحم وأبو الفتح دمحم وأبو عبد هللا أحمد وأبو 

بن أبً علً عمرو بن أبً الؽنابم دمحم المذكور  دمحم :ى فعمبه ٌرجع إلى أبً ظرٌؾ وهوٌحٌ
أبً الحسن علً بن أبً ظرٌؾ دمحم المذكور، والمنكر  بنوهو جد: علً المنكر بن أبً البركات 

، ومن ولد علً المنكر: دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بن علً المنكر جد بنً المنكر ببؽداد وؼٌرها
 سنة أبو طالب دمحم بن عمر بن ٌحٌى بن الحسٌن النسابة، وكان سٌداً فاضالً مات وأما. كورالمذ

 الحسنفعمبه ٌرجع إلى: النمٌب شمس الدٌن أبً عبد هللا أحمد بن النمٌب أبً  وأربعمابة،سبع 
 إحدىعلً بن أبً طالب دمحم المذكور، وكان سٌداً جلٌالً توفً فً جمادى األولى فً سنة 

من  أحمدن وأربعمابة عن أربع وستٌن سنة، فؤعمب النمٌب شمس الدٌن أبو عبد هللا وخمسٌ
أبً الماسم  الوزٌررجلٌن، وهما: أبو دمحم الحسن األسمر والنمٌب نجم الدٌن أسامة، أمه أخت 

فاستعفى بعد أربع  فٌهاالمؽربً، ولً النمابة سنة إثنتٌن وخمسٌن وأربعمابة وللت رؼبته 
. أما أبو سنةثنتٌن وسبعٌن وأربعمابة وعمره خمس وأربعون إرجب سنة  سنٌن وتوفً فً

بن الحسن له عمب  شكردمحم الحسن األسمر بن النمٌب شمس الدٌن أحمد فعمبه ٌرجع إلى إبنه: 
الحلٌة. وأما النمٌب نجم  البالدٌمال لهم بنو شكر لهم بمٌة بالشرفٌة من دادخ وهً أحد أعمال 

: عبد هللا التمً النسابة وعدنان، رجلٌنب شمس الدٌن أحمد فؤعمب من الدٌن أسامة بن النمٌ
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وألسامة بن عدنان: علً  عدنان بن أسامة، بنأما عدنان بن أسامة فؤعمب من إبنه: أسامة 
وٌظن  وسبعمابةوعمبه ٌعرفون ببنً أسامة كانت لهم بمٌة بالحلة إلى سنة ستٌن  وعدنان،

ً جلٌالً ما ً من أعاظم بٌوت العلوٌٌن. وكان نمراضهم، وكانوا بٌتا بن علً النمٌب جالل  زٌدمدما
فارق العراق ومضى إلى  فاضالً الدٌن بن أسامة بن عدنان بن أسامة وهو أبو الؽنابم، شاعراً 

الطالبٌٌن، وكان أبو الماسم  زعامةالهند هو وأخوه ضٌاء الدٌن أبو الماسم علً وولً هنان 
. وأما عبد هللا التمً النسابة أبو بالهندٌعرؾ لهما عمب  وماتا هنان وما ،زعٌم ألؾ فارس

ً فاضالً مجالً  من رجلٌن وهما: أبو الفتح وأبو علً عبد  فؤعمبطالب بن أسامة وكان عالما
علم النسب وٌلمب بجالل الدٌن، مولده لٌلة الثالثاء  إلٌهالحمٌد بن التمً النسابة الذي إنتهى 

وخمسمابة. أما أبو الفتح بن التمً بن أسامة فٌمال  ٌنوعشرتاسع عشر شوال سنة إثنتٌن 
. وأما أبو علً عبد الحمٌد بن التمً بن أسامة فؤعمب من إنمرضواألوالده بنو التمً ولد 

دمحم شمس الدٌن العالم النسابة ونجم الدٌن أبو الفتح علً، أما أبو  طالبرجلٌن، وهما: أبو 
ب من إبنه: أبً علً جالل الدٌن عبد الحمٌد وحده عبد الحمٌد بن التمً فؤعم بنطالب دمحم 

والكوفة وكان عالماً فاضالً نسابة توفً سنة ست وستٌن وستمابة، وأعمب جالل  المشهدنمٌب 
بن  الحسٌنعبد الحمٌد بن دمحم بن عبد الحمٌد من رجلٌن، وهما: تمً الدٌن أبو عبد هللا  الدٌن

أبً عبد هللا  الدٌن النسابة الفاضل، فمن ولد تمً عبد الحمٌد الثانً وشمس الدٌن أبو طالب دمحم
الفضل دمحم بن تمً الدٌن  أبوالحسٌن بن عبد الحمٌد الثانً: السٌد الجلٌل النسابة شرؾ الدٌن 

من إبنه: تاج الدٌن عبد الحمٌد، له:  وأعمبأبً عبد هللا الحسٌن المذكور، سافر إلى بالد المرم 
دمحم النسابة بن عبد الحمٌد الثانً: جالل الدٌن  طالبالدٌن أبً أبو الفتح علً. ومن ولد شمس 

علً النسابة ونجم الدٌن عبد العزٌز وؼٌاث الدٌن عبد الكرٌم  الدٌنعبد الحمٌد الزاهد ونظام 
الفتح علً بن تاج الدٌن عبد الحمٌد بن دمحم أبو الفضل فمن ولده أمٌر  أبولتل دارجاً، وأما 

 أبًتاج الدٌن أبو الحسن علً بن النمٌب مجد الدٌن أبً الحسٌن دمحم بن  :بالؽري النمٌبالحاج 
أبً  الدٌنالفتح علً المذكور، له عمب بالؽري منهم: النمٌب النسابة فخر الدٌن صالح بن مجد 

زمن نمابة  الؽرويالحسٌن عبد هللا بن تاج الدٌن أبً الحسن علً المذكور كان نمٌباً بالمشهد 
الكرٌم بن تاج الدٌن  عبددمحم اآلوي األفطسً وله عمب، ومنهم: ؼٌاث الدٌن السٌد رضً الدٌن 

الرحٌم بن عبد الكرٌم  عبدأبً الحسن علً المذكور له عمب، منهم: السٌد لطؾ هللا بن 
: السٌد الزاهد بهاء الدٌن علً ومنهمالمذكور، لتله السلطان أحمد بن السلطان اوٌس ببؽداد، 

، لهم أعماب وهم بالمشهد الشرٌؾ الؽروي المذكورمان إبنً عبد الكرٌم والسٌد نظام الدٌن سلٌ
ولنظام الدٌن سلٌمان بن عبد الكرٌم: عبد الحمٌد ودمحم وعلً، فلدمحم: سٌؾ الدٌن، ولعبد 

عمر بن ٌحٌى بن الحسٌن النسابة، وهو  بنما أبو الحسن دمحم الشرٌؾ الجلٌل أ. والحمٌد: دمحم
وكان وجٌهاً متموالً لم ٌملن أحد من العلوٌٌن  ٌحٌى،ٌل ألبٌه عمر بن الشرٌؾ الجلٌل، وربما ل

نه زرع فً سنة واحدة ثمانٌة وسبعٌن ألؾ جرٌباً وصادره أ لٌلما ملن من األمالن واألموال، 
ألؾ ألؾ دٌنار عٌناً واعتمله سنتٌن وعشرة أشهر وألزمه ٌوم إطالله  علىبهاء الدولة بن بوٌه 

ً فً الدٌوان والمطهر بن عبد هللا وزٌر . ودٌنارتسعٌن ألؾ  من أؼرب حكاٌاته أنه كان جالسا
بن بوٌه فً الدٌوان، فورد علٌه تولٌع فٌه: ان رسول المرامطة ٌصل إلى الكوفة  الدولةعضد 
بؤن  إلٌهفؤرى الوزٌر الشرٌؾ ذلن التولٌع وأشار  ،أن تكتب إلى الكوفة فً تهٌبة أسبابه فٌنبؽً

وما ٌحتاج إلٌه،  ٌنزلهمن ٌمٌم برسم الخدمة مع ذلن الرسول وٌهٌا له منزالً ٌرسل إلى الكوفة 
جالساً فمال: أٌها الشرٌؾ  الشرٌؾثم اشتؽل الوزٌر ببعض مهمات الدٌوان ساعة والتفت فرأى 

الشرٌؾ: لد أرسلت إلى الكوفة بالخبر  فمالإن هذا األمر لٌس مما ٌتهاون به وال ٌتكاسل فٌه، 
ن عنده ببؽداد طٌوراً أذلن وسؤله فؤخبره  منة األسباب. فتعجب الوزٌر بتهٌوأتى الجواب ب
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الوزٌر بما أمر به أشرت بؤن ٌكتب إلى الكوفة على  أمركوفٌة وبالكوفة طٌوراً بؽدادٌة فلما 
وإمتثال اإلشارة. ولال إبن الصؤبً: وكانت أمالكه ال  الكتابالطٌر بذلن وجاء الخبر بوصول 

عضد الدولة وزٌره المطهر بن علً لمحاربة عمران بن شاهٌن  أرسلولما  ،تسمى من الفرات
المطهر بن علً جرح نفسه حتى مات وسمع منه كالم ٌفهم  علىبالبطٌحة واضطربت األمور 

بن عمر فمبض علٌه عضد الدولة ونمله إلى فارس ودخلت الٌد  دمحممنه الشكاٌة من الشرٌؾ 
رة تدل على سعة جاهه وكثرة ماله وعلو همته. فمن عمبه حكاٌات كثٌ ولهفً أمالكه وأسبابه 

الحسن بن عدنان بن الحسن بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن عمر بن أبً  دمحمأبو  :خزعل، وهو
 السٌدالجلٌل المذكور، ٌمال لولده بنو خزعل ولهم بمٌة بالعراق، ومنهم:  الشرٌؾالحسن دمحم 

، ومنهم: أبو  بن الحسن خزعل، بسبزوار وخراسانالطالب بن دمحم بن منصور بن حسن بن دمحم
واما  بن الحسن خزعل.طالب بن دمحم بن أبو طالب بن دمحم بن حافظ بن دمحم بن علً بن أحمد 

فله: دمحم أبو الفرج ودمحم أبو  عمر بن ٌحٌى بن الحسٌن النسابة بندمحم الشرٌؾ الجلٌل  فتحأبو ال
النمٌب بن ٌحٌى بن الحسٌن النسابة بن أحمد بن عمر بن أبو دمحم الحسن الفارس  وأما الحارث.

بن الحسٌن ذي الدمعة، فكان له خمسة وأربعون ولداً منهم ثالثون ذكراً ولكن عمبه  ٌحٌى
 وكانمن ثمانٌة رجال، وهم: أبو الحسن دمحم التمً عزل الرضً الموسوي عن النمابة،  المتصل

ودمحم أبو عبد  طاهرٌد أبو الحسن وسلٌمان أبو الرضً ختنه، والحسن وأبو طالب عبد هللا وز
عمب. أما أبو الحسن دمحم  لهإسمه: أحمد أبو الفضل ولٌل  آخرهللا وعلً وٌحٌى، وكان له إبن 

ثم لحمهم خمول، فعمبه المتصل  ونباهةالتمً بن أبً دمحم الحسن الفارس وكان لعمبه رباسة 
كان سبب الفتنة بٌن العلوٌٌن  ،عمروولٌل  ٌن،الحسمن: أبً العلى دمحم وأبً علً الحسن ولٌل 

. ، فمن ولد عمر: أبو الحسن بن أبو علً بن أبو الفتوح بن عمروالعباسٌٌن، وبمٌتهم بواسط
: أبً تؽلب علً نمٌب النمباء بسوراء منوأما الحسن بن أبً دمحم الحسن الفارس النمٌب فعمبه 

رجال: أبو  ثالثةعمب أبو تؽلب علً من بن الحسن بن أبً دمحم الحسن الفارس النمٌب، فؤ
رابع ٌكنى أبا طاهر  إبنالماسم الحسٌن التمً وأبو الؽنابم دمحم وأبو الفضل علً، وكان له 

إلٌه رجل إسمه دمحم وٌلمب بمرة،  وانتمىوإسمه دمحم، ولٌل هبة هللا، أعمب إبناً وإنمرض إإلبن، 
عبد هللا بن أسامة: أنكره أبوه  ًالتم لالخدم الدٌوان بسوراء فلمب العامل وعرؾ بذلن. 

وضمن معاملة سوراء أكثر من أربعٌن  حالهوأعمامه وبمً وهو على دعواه برهة وحسنت 
إنكاره. لال الشٌخ عبد الحمٌد بن التمى بن  بعدسنة واحتاج أبو طاهر هبة هللا إلٌه فؤلر به 

مب متصل بسوراء وهللا بحالهم وللعامل ع .لوي ظاهر فٌهأسامة الحسنً: وأما العامل فالؽمز 
أبو الحسن  . أما أبو الماسم الحسٌن التمً بن أبً تؽلب علً فممل، وعمبه ٌرجع إلى:أعلم

الفتوح دمحم بن أبً الحسٌن دمحم بن دمحم بن أبً الماسم الحسٌن التمً  أبً ودمحم بنو وٌوسؾ
إبنه:  منأبً تؽلب علً فؤعمب ٌعرؾ بسندر، وبه ٌعرؾ ولده، وأما أبو الؽنابم دمحم بن  المذكور

، وألبً عبد هللا دمحم أبً عبد هللا دمحم الملمب شمٌرة وحدة، وٌمال لولده بنو شمٌرة وهم بسوراء
شمٌرة: علً ودمحم وبزالً أو حمزة، فمن ولد دمحم بن دمحم شمٌرة: دمحم بن علً بن طاهر بن 

 والنفٌس، ولدمحم هذا: دمحم وعلً فضابل بن علً بن دمحم المذكور، ولعلً بن دمحم شمٌرة: دمحم
واألسعد، فلدمحم األخٌر: علً، ولألسعد: علً أٌضاً، ولعلً بن دمحم بن علً: دمحم، ولدمحم هذا: 
أحمد وعلً ودمحم، ولعلً: جعفر، أما بزالً بن دمحم شمٌرة فله: علً، ولعلً: دمحم وعلً، فلدمحم 

، فلدمحم أبو طالب: علً ودمحم، ولدمحم بن بن علً: علً، ولعلً بن علً: دمحم أبو طالب ودمحم
أبو الفضل علً بن أبً تؽلب علً وفً ولده البٌت فؤعمب من رجل واحد  وأما. علً: علً
أبو نصر أحمد بن أبً الفضل علً، وأعمب مجد الشرؾ أحمد من رجلٌن  الشرؾوهو: مجد 
فمن ولد أبً عبد هللا دمحم  هللا دمحم مجد الشرؾ وأبو الفضل علً كمال الشرؾ. عبدوهما: أبو 
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هبة  طاهرفخر الدٌن ٌحٌى بن أبً الفمٌه الشرؾ بن أبً نصر أحمد بن أبً الفضل علً:  مجد
جلٌل  فاضالً هللا بن شمس الدٌن أبً الحسن علً بن دمحم مجد الشرؾ المذكور، وكان سٌداً 

الطاهر زٌن الدٌن أبو  النمٌبوالمدر، وله ثالثة بنٌن: الفمٌه الزاهد تاج الدٌن دمحم أبو الؽنابم 
هبة هللا فتولى النمابة الطاهرٌة وصدارة  الدٌنطاهر هبة هللا وجالل الدٌن أبو الماسم. أما زٌن 

سنة إحدى وسبعمابة، لتله بنو محاسن بدم صفً  بؽدادالبالد الفراتٌة وؼٌرها، ولتل بظاهر 
لتلة شنٌعة، ورخص لهم فً ذلن  به فرفس فمات، ولتلوه أمرالدٌن بن محاسن، وكان السٌد لد 

زٌن الدٌن جلٌالً كرٌماً، وأما جالل الدٌن أبو الماسم فكان فمٌهاً  السٌدأدٌنة حاكم بؽداد، وكان 
لتل أخوه زٌن الدٌن توجه إلى حضرة السلطان ؼازان وتولى النمابة الطاهرٌة  فلمازاهداً 

لتل أخٌه وتجرأ على الفتن وسفن بالبالد الفراتٌة، ولتل كل من حل فً  والصدارةوالمضاء 
الدٌن  تاجوطالت حكومته، وأعمب من إبنه: نمٌب النمباء بهاء الدٌن داإود. وأما الفمٌه  الدماء

: شرؾ الدٌن عبد هللا. ومن ولد إبنهأبو الؽنابم دمحم بن الفمٌه ٌحٌى وكان زاهداً نمٌباً فؤعمب من 
أحمد بن أبً الفضل علً بن أبً تؽلب  نصرً كمال الشرؾ أبً الفضل علً نمٌب النمباء بن أب

صفً الدٌن أبو الحسٌن زٌد بن النمٌب جالل  النمٌبعلً، وٌمال لولده بنو أبً الفضل بسوراء: 
بن كمال الشرؾ أبً الفضل علً المذكور له عمب،  زٌدالدٌن علً بن النمٌب أبً الحسٌن 

كان عالماً زاهداً نمٌباً نسابة أعمب أبً الفضل علً، و الشرؾومنهم: عز الشرؾ دمحم بن كمال 
الملمب بعز الدٌن النمٌب العالم الزاهد النسابة، وأعمب أبو عبد  الحسنمن ولده: أبً عبد هللا 

ولده: أبً تؽلب عمٌد الدٌن علً الكرٌم الزاهد التمً الورع، وأعمب عمٌد الدٌن  منهللا الحسن 
ٌب النسابة الفاضل الزاهد وكان ذا كرم من ولده: أبً دمحم جالل الدٌن الحسن النم علً

 لهوأعمب جالل الدٌن الحسن من ولده: أبً تؽلب عمٌد الدٌن علً بسوراء المدٌنة،  وشجاعة،
شهرة عظٌمة وكرامات كثٌرة وفضابل جمة بعد آبابه الطاهرٌن. وكان فً ؼاٌة الزهد ٌلبس 

ً تعالى وكان حلٌماً شجاعاً وٌؤكل الشعٌر، وكان ذا مال جزٌل أنفمه فً سبٌل هللا  الصوؾ  عالما
رجال:  خمسةنمٌباً له لدم ثابت فً كل فن من العلوم وفضابله أجل من أن تحصى، وأعمب من 

 ً ً ٌلبس الصوؾ وفضابله أٌضا وؼٌاث الدٌن  كثٌرةجالل الدٌن الحسن الكرٌم الزاهد كان أٌضا
هللا دمحم وأبً العباس  عبدبً الحسٌن العالم الفاضل صاحب األموال العظٌمة والمدر الرفٌع وأ

وأبً طاهر سلٌمان له شجاعة  الرفٌعةأحمد الكرٌم العالم صاحب األخالق المرضٌة والنفس 
، ، ولناصر الدٌن دمحم: علً والحسندمحم الدٌنوخلك حسن، فمن ولد جالل الدٌن الحسن: ناصر 

مٌد الدٌن علً، بالمشهد وع دمحمومن ولد ؼٌاث الدٌن الحسٌن: زٌن الدٌن علً وأبو عبد هللا 
 ومن. ، فلزٌن الدٌن علً: حسن، ولعمٌد الدٌن علً: حسٌنالؽروي وأبو عبد هللا دمحم له بنت

 الفاضلولد أبً العباس أحمد بن أبً تؽلب: علً وٌلمب زٌن العابدٌن النمٌب النسابة العالم 
عبد هللا الحسٌن  وأبوالكرٌم الزاهد الشجاع العابد الكرٌم ونجم الدٌن أبو الماسم الشجاع العابد 
الورع النمٌب النسابة  العالمذو المال والكرم والشجاعة وشمس الدٌن دمحم وٌكنى بؤبً علً 

، فألبً الماسم بن أبً العباس أحمد: محمود ودمحم وعلً، وأبو الفضل أحمد ولكل منهم أوالد
 وعلً ولاسم وحسٌن، وألبً عبد هللا الحسٌن بن أبً العباس أحمد: حسن وعلً، ولعلً: دمحم

ولشمس الدٌن دمحم بن أبً العباس أحمد: علً كمال الدٌن وحسن وجمال الدٌن ودمحم وعلً زٌن 
. ومن ولد أبً طاهر الدٌن، فلعلً كمال الدٌن: حسٌن، ولدمحم بن دمحم: زٌن العابدٌن وحسٌن

، له أوالد هم : أبو تؽلب عمٌد الدٌن علً العالم الفاضل الشاعر المحدثبن علً سلٌمان
ً وؼٌرها ولهم أعماب كثٌرون وأوالد منتشرون مشهورون  بالمشهد  بآلالؽروي وبالحلة أٌضا

أبً دمحم  بنأبً الفضل ثم بآل عمٌد الدٌن، وهم سادة نمباء صالحٌن. وأما أبو طالب عبد هللا 
 :فمنهمالحسن الفارس فله عمب كثٌر متفرق بالحلة وسوراء وواسط وطرابلس وؼٌرها، 
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منهم:  ٌعرفون،أسامة بن دمحم بن معالً بن المسلم بن عبد هللا المذكور له عمب بالحلة به 
: نصر هللا بن دمحم ومنهمفضابل بن معد بن أسامة المذكور له عمب بالحلة ٌمال لهم بنو فضابل، 

ً ومنهم: علً الدماغ بن أب هللابن معالً المذكور له عمب بالحلة وسوراء ٌمال لهم بنو نصر 
بن أبً طالب عبد هللا المذكور له  المحدثالبركات دمحم بن أبً طالب عبد هللا بن علً بن عمر 

، علً عمر بن أبً البركات دمحم المذكور، له عمب أبوعمب بواسط ٌمال لهم بنو الدماغ، ومنهم: 
ومنهم:  ومنهم: دمحم بن دمحم بن الحسن بن دمحم بن علً بن عمر بن أبً طالب عبد هللا المذكور.

مجد الدٌن بن خمٌس بن أبو الماسم بن النفٌس بن مسعود بن ٌحٌى بن علً بن دمحم بن عبد هللا 
عبد  طالبومنهم: أبو الحسٌن ٌحٌى بن أبً  بن علً بن عمر بن أبً طالب عبد هللا المذكور.

 هوأمهللا األول المذكور له عمب، منهم بنو الجعفرٌة، وهم ولد: علً بن ٌحٌى المذكور، 
ومنهم  ذلن،جعفرٌة بها ٌعرؾ ولده، وكان أبو الحسٌن ٌحٌى لد أنكره أبوه مدة ثم رجع عن 
بن أبً  علًبنو أبً الفضل المعروفون ببنً زرٌك بمشهد الماسم من برٌسما، وهم أوالد: 

بن ٌحٌى المذكور،  علًالفضل دمحم بن أبً طالب دمحم بن أبً الفضل دمحم بن أبً البماء دمحم بن 
طالب دمحم المذكور،  أبًهم بنو الضٌاء بمشهد الماسم أٌضاً، وهو: أبو الحسن علً بن ومن

بن علً بن ٌحٌى المذكور، وهم  فضابالً دمحم ٌدعى  بماءوهو: علً بن أبً ال ،ومنهم بنو الطوٌر
فعمبه الصحٌح من رجل واحد إسمه: أحمد،  الدمعةبالؽري. أما أحمد بن ٌحٌى بن الحسٌن ذي 

، ولٌل له إبن آخر إسمه: دمحم، كان بالمؽرب وعمبه خالؾواسط وله عمب للٌل وفٌهم  كان أمٌر
 بها وفٌهم تولؾ.

بن علً  الحسٌنالحسٌن المعدد بن الحسٌن ذي الدمعة بن زٌد الشهٌد بن علً بن  وأما       
عمبه بالطابؾ  وٌحٌىة: دمحم عمبه ببؽداد والموصل وشٌراز خمسبن أبً طالب، فؤعمب من 

: دمحم وثالث ببؽداد. فؤما علً بن الحسٌن المعدد فؤولد والماسم ومكة وزٌد عمبه بدمشك وعلً
وعبد هللا، فمن ولد عبد هللا هذا: الحسٌن والناصر إبنً  بنات، فولد دمحم بن علً: إسماعٌل

فؤعمب من: الماسم كان  المعدد. أما ٌحٌى بن الحسٌن الحسٌن بن دمحم بن عبد هللا المذكور
فلدمحم بن الماسم: الحسٌن، وللحسٌن: الماسم وحمزة،  وعلً، لطابؾ، ومنه فً: أبً جعفر دمحمبا

فللماسم: دمحم وعلً وزٌد، ولحمزة: علً والحسٌن، ولعلً بن الماسم بن ٌحٌى: الحسٌن، 
وللحسٌن: ٌحٌى، ولٌحٌى: علً والحسٌن والحسن، فلعلً: الماسم، وللحسن: بركات وعلً، 

. لال إبن طباطبا: وأما ودمحم والحسن. فألحمد: مسلم وسلطان، وللحسن: معمروللحسٌن: أحمد 
والحسٌن والماسم ودمحم وعلً. والعمب من  والحسندمحم بن الحسٌن المعدد فؤعمب من أحمد 

: الحسٌن الملمب برؼوثة بن أحمد بن دمحم بن الحسٌن ولدهأحمد بن دمحم بن الحسٌن المعدد فً 
: برؼوثة هو الحسٌن بن عبٌد هللا بن الحسٌن بن أحمد بن دمحم طباطباإبن  ولال ،المعدد له عمب

: كثٌر المعددالحسٌن بن أحمد بن دمحم بن الحسٌن . وللحسٌن بن عبٌد هللا بن المعددبن الحسٌن 
وعبٌد هللا، ولكثٌر: دمحم والحسٌن، ولدمحم: نصر هللا، ولعبٌد هللا بن الحسٌن بن عبٌد هللا: علً 

دمحم وحسٌن، فألحمد بن عبٌد هللا: الحسٌن، وللحسٌن: علً، ولعلً: الحسن أبو عمر وأحمد و
. وأما الحسن بن وزٌد والحسن، فللحسن أبو عمر: الحسٌن، ولزٌد: دمحم، ولدمحم: عبٌد هللا وعلً

بن عبد هللا بن الحسن  دمحممنهم: أبو علً الحسن بن  ،دمحم بن الحسٌن المعدد فولده بشٌراز
بن إسحك بن جعفر المولتانً  أحمدنمٌب الموصل، وهو أخو أبً الحسن علً بن  المذكور

بن الحسٌن المعدد فولد: أبا دمحم الحسن  دمحمالعمري نمٌب بؽداد ألمه. وأما أبو الحسن علً بن 
الحسٌن بن زٌد بن من:  الحسٌن المعدد فؤعمب بمصر إبن هبٌرة بنال بمٌة له. وأما زٌد 

هللا الحسٌن بن  عبدأبو  :من: أبً عبد هللا زٌد بن زٌد، كان له، و: دمحم وأحمدالحسٌن المعدد، له
ً  علًزٌد بن زٌد كان بحلب وانتمل إلى دمشك وكان ألعد ولد الحسٌن بن  ، بن أبً طالب نسبا
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ومن ولد أبو عبد هللا الحسٌن بن زٌد بن زٌد: دمحم وزٌد إبنً علً  ،ودمحم بن زٌد بن زٌد درج
بو عبد هللا الحسٌن المذكور، فلدمحم بن علً الشبٌه: الحسٌن، ولزٌد بن علً الشبٌه: الشبٌه بن أ

دمحم والحسٌن، أما دمحم بن زٌد بن علً الشبٌه فله: إسماعٌل وأحمد والحسٌن، فإلسماعٌل بن 
دمحم بن زٌد: دمحم، ولدمحم: إسماعٌل والحسٌن وعلً، فإلسماعٌل هذا: الحسٌن وحمزة ودمحم، 

ناصر، وللحسٌن: إسماعٌل، وإلسماعٌل: الحسٌن ودمحم وٌحٌى، أما الحسٌن بن دمحم بن فلدمحم: 
إسماعٌل فله: دمحم وعلً، وأما علً بن دمحم بن إسماعٌل فله: حمزة ودمحم، فلحمزة: هبة هللا 
وعلً، ولدمحم: علً، أما أحمد بن دمحم بن زٌد بن علً الشبٌه فمن ولده: علً بن دمحم بن دمحم بن 

د المذكور، أما الحسٌن بن دمحم بن زٌد بن علً الشبٌه فله: دمحم وأحمد، فلدمحم: الحسٌن أحم
وجعفر، ولجعفر: دمحم وعبد هللا وعلً، فلعلً: دمحم، ولعبد هللا: دمحم أٌضاً، ولدمحم هذا: جعفر 
 وعلً ودمحم وحمزة، فلجعفر: موسى، ولدمحم: عزٌز، أما دمحم بن جعفر بن دمحم فله: الحسٌن،

وللحسٌن: دمحم، ولدمحم: علً. وأما الحسٌن بن زٌد بن علً الشبٌه فله: الماسم وعلً، فلعلً: 
الحسٌن ودمحم، فلدمحم: دمحم وعلً، وللحسٌن: دمحم وعبد هللا، فلعبد هللا: الحسن وعلً، وللحسن 

حسٌن المعدد هذا: إبراهٌم ومعد وعلً، ولمعد: دمحم أبو جعفر ودمحم أبو الؽنابم. أما الماسم بن ال
 فله: دمحم. 

المحدث عمبه بالكوفة وفٌهم للة  ودمحمعلً بن الحسٌن ذي الدمعة فله رجالن: زٌد  وأما       
عمب  ولٌل ولدمحم بن علً: الحسٌن، ،بن عبد هللا الباهروأمهما فاطمة بنت إسماعٌل بن دمحم 

 النسب،ومبسوط فً  علً بن الحسٌن ذي الدمعة من: زٌد الشبٌه النسابة وحده، له كتاب
وكان له: علً بن زٌد الشبٌه، له:  وأعمب زٌد الشبٌه من رجلٌن: دمحم الشبٌه والحسٌن،

النسابة فؤعمب من رجلٌن: علً والماسم. فمن  الشبٌهفؤما الحسٌن بن زٌد  الحسٌن بن علً.
ٌن النمٌب بن زٌد النسابة وكان نمٌباً ببؽداد: أبو الحسٌن دمحم بن الحس بنولد علً بن الحسٌن 

دمحم عبٌد  أبًكان جلٌالً خٌراً دٌناً كرٌماً له مكارم وفضابل وال بمٌة له من الذكور، وألخٌه  ،علً
وأما الماسم بن الحسٌن بن زٌد بن علً فله: دمحم،  .، فله: علً بن عبٌد هللاهللا بن الحسٌن بمٌة

ذي  الحسٌنسابة بن علً بن وأما دمحم الشبٌه بن زٌد الن ولدمحم: الحسٌن، وللحسٌن: زٌد.
شٌرشٌر بن  إسماعٌلالدمعة فؤعمب من ثالثة: أحمد والحسن الفمٌه وإسماعٌل شٌرشٌر. أما 

إسماعٌل المذكور له عمب،  بندمحم الشبٌه بن زٌد النسابة فمن ولده: إسماعٌل المجٌب بن دمحم 
بن إسماعٌل المذكور له بن دمحم  والحسٌنوعلً الجمال بن دمحم بن إسماعٌل المذكور له عمب، 

الشبٌه بن زٌد النسابة فؤعمب بالبصرة ومن ولده بنو الشبٌه  دمحمعمب. فؤما الفمٌه الحسن بن 
ؤما أبو فوأعمب الحسن الفمٌه من رجلٌن هما: أبو جعفر دمحم وأحمد.  للٌل،بالبصرة والحلة وهم 

 أبًسٌن بن دمحم بن جعفر بن فله: جعفر له عمب منتشر منهم: أبو علً دمحم بن الح دمحم،جعفر 
. وأما أحمد المذكورجعفر دمحم المذكور، ومنهم: أبو الحسٌن عبد هللا بن جعفر بن أبً جعفر دمحم 

عمب منهم: أبو عبد هللا دمحم  لهبن الحسن الفمٌه بن دمحم الشبٌه فؤعمب من إبنه: دمحم بالبصرة، 
بن دمحم الشبٌه بن زٌد النسابة: دمحم لصٌر  دأحمنمٌب األبلة بن أحمد بن دمحم المذكور. ومن ولد 

  بو الحسن الماضً ببٌت الممدس.أ علً ، وولده:المذكورالثٌاب بن أبً جعفر دمحم بن أحمد 
 

 علً زٌن العابدٌن: اإلمام بن زٌد بن عٌسى ذرٌة
ً مإتم األشبال بن زٌد الشهٌد بن زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن بن علً بن أب عٌسى وأما     
 راٌته،وٌكنى أبا ٌحٌى، وكان وصً إبراهٌم لتٌل باخمرى بن عبد هللا المحض وحامل  طالب

. وأكدهفلما لتل إبراهٌم إختفى عٌسى إلى أن مات، وكان أبو جعفر المنصور لد بذل له األمان 
ٌبٌتن لٌلة  لبنوكان شدٌد الخوؾ منه لم ٌؤمن وثوبه علٌه، فمٌل لعٌسى فً ذلن فمال: وهللا 
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ألنه لتل أسداً له  األشبالأحب إلً مما طلعت علٌه الشمس. وإنما سمً مإتم  ًحدة خابفاً منوا
الزكٌة ثم مع أخٌه إبراهٌم،  النفسأشبال فسمً مإتم األشبال، فخرج عٌسى مع دمحم بن عبد هللا 

 فلما لتل إبراهٌم إستتر ولم ٌتم له راٌتهوكان إبراهٌم لد جعل له األمر بعده وكان حامل 
وأٌام الهادي وصلى علٌه الحسن بن صالح  المهديالخروج فبمً مستتراً أٌام المنصور وأٌام 

الماء على جمل، فحكى الشٌخ النمٌب  ًٌستمسراً ودفنه. وكان عٌسى فً بعض أولات إختفابه 
ٌد أن لال دمحم بن دمحم: للت ألبً دمحم بن زٌد أر الشهٌد،تاج الدٌن بإسناده عن دمحم بن دمحم بن زٌد 

الكوفة فإذا وصلتها إذهب إلى الشارع الفالنً واجلس هنان.  إلىأرى عمً عٌسى. فمال: إذهب 
له سجادة بٌن عٌنٌه، ٌسوق جمالً علٌه مزادتان كل ما خطا  طوٌلنه سٌمر بن رجل آدم إف

وهلله ولدسه، فذان عمن عٌسى فمم إلٌه فسلم علٌه. لال دمحم بن  وسبحهخطوة كبر هللا سبحانه 
إلى الكوفة فلما وصلتها جلست حٌث أمرنً أبً فلم ألبث أن جاء الرجل  فذهبتدمحم بن زٌد: 
أبً وبٌن ٌدٌه جمل علٌه راوٌة فممت إلٌه وأكببت على ٌدٌه ألبلهما فذعر منً  لًالذي وصفه 

 وحدثنً: أنا دمحم بن دمحم بن زٌد. فسكن ثم أناخ جمله وجلس إلى فٌا فً ظل حابط هنان فملت
أخشى  فإنًة، وسؤلنً عن أهلً وأصحابه ثم ودعنً ولال لً: ٌا بنً ال تعد إلً بعد هذا ساع

إختفابه ال  أٌامالشهرة. لال الشٌخ تاج الدٌن: وكان عٌسى بن زٌد لد تزوج إمرأة بالكوفة 
لبعض السمابٌن  جملالماء على  ًتعرفه، وولدت منه بنتاً وكبرت البنت وكان عٌسى ٌستم

من إبنة عٌسى  إبنهمابن لد شب فؤجمع رأي ذلن الرجل ورأي زوجته أن ٌزوجا ولذلن السما إ
عملها فرحاً  فطاربن زٌد لما رأٌا من صالحه وعبادته وهما ال ٌعرفانه وذكرا ذلن إلمرأته 

فً أمره ولم ٌدر ما  فتحٌروظنت أنها لد حصل لها ما لم تكن ترجوه فذكرت ذلن لعٌسى بن زٌد 
ولما ماتت الصبٌة جزع  الواسطةلى على إبنته تلن فماتت وتخلص من ٌصنع فدعا هللا تعا

ٌعرفون حاله: وهللا لو لٌل لً من  الذٌنعٌسى علٌها جزعاً شدٌداً وبكى فمال له بعض أصحابه 
ً علٌها  بنت؟أشجع أهل االرض لما عدوتن وأنت تبكً على  فمال عٌسى: وهللا ما أبكً جزعا

أنها فلذة من كبد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. وكان عٌسى لد كتم  تعلمت ولم وإنما أبكً رحمة لها أنها مات
ً من أن ٌظهرا ذلن فٌإخذ. وكان لد حج بعض السنٌن فً حال  وإبنتهنسبه عن إمرأته  خوفا

سفٌان الثوري فسؤله عن مسؤلة، فمال سفٌان: هذه المسؤلة على السلطان  إلىإختفابه وجلس 
نه إبن زٌد، فمال سفٌان: اى الجواب عنها. فمال له بعض أصحاب عٌسى ألدر عل والفٌها شا 

هذا؟ فمام جماعة من أصحاب عٌسى الحاضرٌن فشهدوا على أنه عٌسى بن زٌد بن  ٌعرؾمن 
الحسٌن فنهض إلٌه سفٌان ولبل ٌدٌه وأجلسه مكانه وجلس بٌن ٌدٌه وأجابه عن  بنعلً 

لمواضع بحلوان فوجد مكتوباً على الحابط: منخرق أن دمحماً المهدي دخل بعض ا وٌحكىسإاله. 
ٌشكو الوجى تبكٌه أطراؾ المنا والحداد شرده الخوؾ فؤزرى به كذان من ٌكره حر  الخفٌن
كل  تحتلد كان فً الموت له راحة والموت حتم فً رلاب العباد، فبكى بكاء شدٌداً وولع  الجالد

ومن ٌكتبها  نعم،ٌات ٌا أمٌر المإمنٌن؟. لال: بٌت: أنت آمن. فمٌل له: أتعرؾ من كتب هذه األب
وزٌر عٌسى بن  حاضرؼٌر عٌسى بن زٌد ووددت أنه ظهر إلً فاعطٌه جمٌع ما ٌروم. وكان 
: أحمد وزٌد وهما بإبنٌهزٌد والمطلوب به وأعظم أصحابه فلما توفً عٌسى بن زٌد أوصى إلٌه 

بن المنصور فمال للحاجب:  دمحمبن طفالن فؤخبرهما حاضر وجاء بهما إلى باب الهادي موسى 
فتعجب  ،صاحب عٌسى بن زٌد حاضرإستؤذن لً على أمٌر المإمنٌن. لال: ومن أنت؟ لال: 

نفسن للهالن وإن لم تكن  عرضتالحاجب من ذلن وظن أنه ٌكذب، فمال له: وٌحن لد وهللا 
الوسٌلة أن  المإمنٌن فببست أمٌرحاضراً، إن كنت صاحب حاجة ترٌد لضاءها بالدخول إلى 

له حاضر: دع فإنً وهللا حاضر  فمالأنن حاضر صاحب عٌسى بن زٌد فإنه وهللا ٌمتلن.  ًتدع
حاضر إلى باب الهادي برجلٌه  ٌجٌاصاحب عٌسى بن زٌد. فمال الحاجب: هذا وهللا العجب 
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ً فمال ل ٌهربفلما رأى إصراره أمر بمحافظته لبال  ،وٌستؤذن علٌه ه ودخل إلى الهادي متعجبا
فتعجب  ،حاضر ٌستؤذن فً الدخول علٌن أنهالهادي: ما وران؟ لال: إن بالباب رجالً ٌزعم 

لال: ما جاء  ،الهادي: أنت حاضر؟ فمال: نعم لهدخاله فدخل وسلم فمال إالهادي من ذلن وأمر ب
فنهض الهادي من دسته إلى األرض  ،بن زٌد عٌسىبن؟ لال: أحسن هللا عزان فً إبن عمن 

ٌترن  ولم: ٌا أمٌر المإمنٌن إنه ترن طفلٌن حاضرفمال  ، ثم رجع إلى مكانهوسجد طوٌالً 
فؤمر الهادي بإحضارهما فادخال علٌه فوضعهما على  ،إلٌنعندهما شٌباً وأوصانً أن أسلمهما 

حاضر ولال له: إنما كنت أحذرن لمكان عٌسى فؤما اآلن فمد  عنفخذه وبكى بكاًء شدٌداً وعفا 
فلم ٌمبلها، وكان عٌسى بن زٌد مع شجاعته وزهده شاعراً.  بجابزةله وأمر  ،عفوت عنن

بن زٌد من أربعة رجال: أحمد المختفً وزٌد ودمحم والحسٌن  عٌسىفؤعمب أبو الحسٌن 
 بنو عٌسى بن زٌد. وجعفر وعلً درج ؼضارة. وكان له: ٌحٌى

ً فم أما      ً أحمد المختفً بن عٌسى مإتم األشبال بن زٌد فكان عالما زاهداً وأمه  كبٌراً ٌها
سنة ثمان وخمسٌن  ومولدهعاتكة بنت الفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن الحارث الهاشمٌة 

فً دار الخالفة منذ تسلمه  بمًآخر عمره وكان لد  ًومابة. ووفاته سنة أربعٌن ومابتٌن وعم
أن كبر وخرج فؤخذ  عند الرشٌد إلى كانالهادي كما ذكرناه عند وفاة أبٌه ولما مات الهادي 
الثمانٌن فلذلن سمى المختفً. لال  جاوزوحبس فخلص، واختفى إلى أن مات بالبصرة ولد 

بٌت ختنه بالكوفة وهو إسماعٌل بن عبد هللا  فًالشٌخ أبو نصر البخاري: طلبه المتوكل فوجده 
ه أمة هللا بنت العباس بن علً بن أبً طالب. وكانت تحت بنبن عبٌد هللا بن الحسن بن عبٌد هللا 

نزل الماء فً عٌنٌه فخلى سبٌله. وحكى الشٌخ أبو الفرج  ولدأحمد بن عٌسى بن زٌد فوجده 
: أن إسحك بن إبراهٌم الموصلً المؽنً مات فً رمضان الكبٌراألصبهانً فً كتاب األؼانً 
إلى المتوكل فؽمه وحزن علٌه ولال: ذهب صدر عظٌم من  ونعًسنة خمس وثالثٌن ومابتٌن 
نعً إلٌه بعده أحمد بن عٌسى بن زٌد بن علً بن الحسٌن   ثمجمال الملن وبهابه وزٌنته، 

الفجعٌة بإسحك  ممام: تكافؤت الحالتان، ولام الفتح بوفاة أحمد وما كنت آمن وثبته علً فمال
من رجلٌن: دمحم أبو  زٌدهذا كالمه. فؤعمب أحمد المختفً بن عٌسى بن  ،فالحمد هلل على ذلن

أما  وكان له: دمحم أبو الماسم درج والحسٌن وأحمد بنو أحمد المختفً. وعلً أبو الحسن.جعفر 
 ً لال الشٌخ أبو نصر البخاري: لال دمحم بن زكرٌا  فاضالً،دمحم بن أحمد المختفً فكان وجٌها

بطناً بن عٌسى بن زٌد فتذاكرنا باألخبار واألبٌات فذكر لرٌشاً بطناً  أحمدالعالبً كنا عند دمحم بن 
ً إال ذكره، ثم لما فرغ من  وهذٌلثم كنانة  ثم ابتدأ ربٌعة لما فرغ من مضر فما ترن منها بٌتا

فؤعمب  ولدمحم بن أحمد المختفً: علً وجعفر له بنات وإسماعٌل والحسٌن، ذكر الٌمن. ربٌعة
ٌحٌى بن أحمد من رجلٌن:  دمحمدمحم بن أحمد المختفى من إبنه: علً بن دمحم، وأعمب علً بن 

بن دمحم. أما ٌحٌى بن  علًبنو  وأحمد وعلً والحسٌن وعبٌد هللا، وكان له: دمحم والماسم وزٌد
بن ٌحٌى بن علً المذكور كان  علًعلً بن دمحم بن أحمد فولده بدمشك، منهم: علً بن دمحم بن 

أحمد  بن عبٌد هللا بن علً بن دمحم وأمابمصر، وزٌد بن ٌحٌى بن علً المذكور، كان بدمشك. 
عمب ببؽداد، وأحمد بن عبٌد هللا ٌلمب بالمممص له  لهالمختفً فمن ولده: الحسن بن عبٌد هللا 

حمزة بن أحمد بن عبٌد هللا المذكور. هذا ما ذكره النسابون  بنعمب ببؽداد منهم: دمحم بن أحمد 
لعمري، دمحم بن أبً جعفر العبٌدلً، وأبً الحسن علً بن دمحم ا الحسنمثل شٌخ الشرؾ أبً 

الحسٌن إبن طباطبا الحسنً، وؼٌرهم، وزعم لوم آخرون منهم برٌه  هللاوالشرٌؾ أبً عبد 
بن دمحم بن إسماعٌل بن جعفر بن سلٌمان الهاشمً النسابة، وأبو  إبراهٌمالهاشمً، وهو 

كتٌلة الحسٌنً النسابة: أن علً بن دمحم صاحب الزنج صحٌح النسب فً آل أبً  بنالحسٌن زٌد 
الشٌخ أبو علً أحمد بن مسكوٌه فً كتاب تجارب األمم: سمعت جماعة من آل أبً  ولالطالب 
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نه علً بن أنه علوي صحٌح النسب فً آل أبً طالب وكان هذا الرجل ٌدعى أٌذكرون  طالب
 الشرؾن كان ما ٌدعٌه صحٌحاً بطل عمب علً بن دمحم الذي ذكره شٌخ إبن أحمد المختفً ف دمحم

 ومعن صاحب الزنج ال ٌصح له عمب وأوالده لتلوا باألبلة، أري وؼٌرهم، وإبن طباطبا والعم
 كانهذا فهو لم ٌمدر على تصحٌح نسبه حال حٌاته فكٌؾ ٌثبته عمبه من بعده. وٌمال أنه 

فً عبد  ونسبهنه ادعى هذا النسب ولال بعضهم: هو علً بن دمحم بن عبد الرحٌم أورزنٌنٌاً و
 يخالفة المهتد فًحبٌب من بنً أسد بن خزٌمة، خرج باألهواز  المٌس وأمه لرة بنت علً إبن

واألهواز  بالبصرةباهلل ثم سار إلى البصرة وملكها وكان لد إستؽوى الزنج وهم إذ ذان 
 وضٌاعهمٌشترونهم وٌستعملونهم فً أمالكهم  ًونواحٌها كثٌرون وكان أهل تلن النواح

إلى بؽداد  وتوجهفعل ما لم ٌفعله أحد لبله، وبساتٌنهم وتابعه جماعة من األعراب وؼٌرهم و
بن المتوكل وهو الملمب  طلحةزمن المعتمد على هللا أبً العباس أحمد بن المتوكل، فمام بحربه 

بها أخوه، فلم ٌزل ٌكاٌده حٌلة  المتسمىبالموفك وهو إذ ذان المابم بؤمور الخالفة وإن كان 
السبت للٌلتٌن بمٌتا من صفر سنة ثالث  مٌوومكابرة ومناهرة ومصابرة إلى أن لتله فً 

صاعد بن مخلد، وكانت  ،فً أمور الموفك والناظروسبعٌن ومابتٌن وكان المدبر ألمر الحرب 
أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أٌام.  لتلهمدة صاحب الزنج من ولت ظهوره إلى ولت 
اء المسلمٌن ونسابهم تمكن الزنج من دم ذلنوكان لاسً الملب ذمٌم األفعال وحسبه من 

ا إلٌها فعارضته ذات ٌوم واشتكت ٌوكان ٌس زنجًوأموالهم، وٌحكى أن إمرأة علوٌة أسرها 
موالن. ولد لٌل أنه كان خارجً المذهب ٌرى تكفٌر  أطٌعًإلٌه ما ٌفعل بها الزنجً فمال لها: 

فصٌح اللسان وكان صاحب الزنج مع شدة للبه ولوة نفسه  المبلةمن لٌس على رأٌهم من أهل 
ولد نحل كثٌراً من أشعار علً بن دمحم الحمانً. وأما علً بن أحمد  مفرد،شاعراً، وله دٌوان 

بن زٌد فؤعمب بكرمان وخراسان ومنهم: علً بن الحسٌن بن علً  عٌسىالمختفً بن 
ن الدٌلمً بن علً ٌالدٌن المدنً: فٌه لول. وله عمب منهم: الحس رضًالمذكور، لال الشٌخ 

 عبٌد هللا بن علً المذكور. بناعً بن مهدي بن د
من دمحم  أعمبزٌد بن عٌسى مإتم األشبال فمال شٌخ الشرؾ العبٌدلً النسابة:  وأما       

آخر إسمه: عٌسى،  إبنوالحسٌن، ولال إبن طباطبا: ولم أر للحسٌن ذكراً فً المعمبٌن. ولٌل له 
مإتم األشبال من: أحمد  عٌسى بن زٌد بن وله عمب للٌل أثبتهم الطباطبابٌان. والعمب من دمحم

خمسه رجال، وهم: أبو عبد هللا  منودمحم والحسن والحسٌن، أما أحمد بن دمحم بن زٌد فؤعمب 
وأبو جعفر دمحم. أما أبو عبد هللا دمحم بن أحمد  دمحمدمحم وأبو علً دمحم وأبو الحسن دمحم وأبو أحمد 

دمحم عٌسى الشاعر وأبو علً الحسٌن وأبو الماسم جعفر، : أبو ثالثةبن دمحم بن زٌد فؤعمب من 
فولده: أبو عبد هللا دمحم ٌدعى حٌدرة، له عمب، وأما أبو علً الحسٌن  الشاعرأما أبو دمحم عٌسى 

 لهمهللا دمحم بن أحمد بن دمحم بن زٌد، وٌدعى بمرات وٌمال لولده بنو بمرات وكان  عبدبن أبً 
، فمن ولد مسلم فؤعمب من: علً بن الحسٌن، ولعلً: زٌد ومسلم بمٌة بمصر إلى بعد الستمابة،

بن علً: أبو الفضابل بن علً بن الحسٌن بن مسلم المذكور، ولزٌد بن علً: حمزة، ولحمزة: 
دمحم والحسٌن، فلدمحم بن حمزة: أحمد، وألحمد: عٌسى، وللحسٌن بن حمزة: أحمد، وألحمد هذا: 

إبنه:  منأبً عبد هللا دمحم بن أحمد بن دمحم بن زٌد فله عمب . وأما أبو الماسم جعفر بن الحسٌن
دمحم الحسن  أبودمحم. وأما أبو أحمد دمحم بن أحمد بن دمحم بن زٌد فؤعمب من رجلٌن وهما: 

الماسم و علً بن أبو دمحم الحسن الشاعر، الشاعر وأبو جعفر أحمد الشاعر لهما أعماب منهم:
المذكور، وهو نمٌب مصر الزٌدي الخٌر الفاضل الممتول بن أحمد الشاعر  دمحمبن علً بن 

وإبنه: أبو الحسن علً نمٌب مصر بعد أبٌه ال بمٌة له. وأما أبو الحسن دمحم  الحاكم،بمصر أٌام 
 المذكورأحمد بن دمحم بن زٌد فعمبه بخراسان، منهم: الحسن بن مهدي بن أبً الحسن دمحم  بن
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له أوالد  المذكوروالحسٌن بن زٌد بن أبً الحسن دمحم  ومن ولده: إسماعٌل بسمرلند له عمب،
. وأما أبو علً دمحم بن أحمد بن دمحم بن زٌد منهم: إسماعٌل بن الحسٌن المذكور ولهم أعماب
دمحم الحسن وأبً جعفر أحمد. وأما دمحم بن دمحم بن زٌد بن عٌسى مإتم األشبال  أبًفؤعمب من: 

بن  الحسنلهم أعماب، وأما وٌن بن دمحم بن دمحم بن زٌد ولده: علً وزٌد وأحمد بنو الحس فمن
بالري.  علًدمحم بن زٌد بن عٌسى مإتم األشبال فعمبه عن الشٌخ أبً نصر البخاري، من: 

أما الحسٌن بن دمحم بن زٌد بن عٌسى مإتم األشبال فمن ولده:  ولعلً هذا: الحسٌن والحسن.
 لحسٌن بن زٌد بن علً بن الحسٌن المذكور.أحمد وعٌسى إبنً دمحم بن حمزة بن أحمد بن ا

واحد  رجلدمحم بن عٌسى مإتم األشبال فله عمب كثٌر منتشر، وعمبه الصحٌح من  وأما       
: علً هوهو: علً، ولعلً هذا رجل واحد هو: الحسٌن، وعمب الحسٌن هذا من رجل واحد 

دمحم  بنالحسٌن بن علً العرالً. وجمهور عمب دمحم بن عٌسى ٌرجع إلى: علً العرالً بن 
رجال بٌن  ةعدالمذكور، ورد العراق وألام بها فعرؾ عند أهل الحجاز بالعرالً، وأعمب من 

ولهم أعماب. والبمٌة من  هللاممل ومكثر منهم: الحسن أبو دمحم ودمحم أبو جعفر والحسٌن أبو عبد 
جماعة منهم: جعفر بن من  أعمبولده فً رجلٌن، أكثرهما عمباً: أبو الحسٌن أحمد الدعكً، 

حمزة بن أحمد بن علً بن جعفر المذكور، وإبنه:  بنفمن ولده: أبو منصور دمحم  ،أحمد الدعكً
أبً منصور دمحم له عمب، ومنهم: عبد العظٌم بن أحمد الدعكً  بنأبو البشابر أو أبو الثابر زٌد 

صور بن عبد العظٌم المذكور : نور الدٌن أبو العز علً بن دمحم أبو منولدهوٌدعى مٌموناً، ومن 
ومن ولده: دمحم وإبراهٌم إبنً  : أبو عبد هللا دمحم الكروشً بن أحمد الدعكًومنهمله عمب، 

بن الماسم بن دمحم الكروشً  إبراهٌموعمبه ٌنتهً إلى: أبً علً  الماسم بن دمحم الكروشً،
ر، وأبو العز ناصر الحسن علً الجزا أبوالمذكور، وأعمب إبراهٌم هذا من رجلٌن، وهما: 
ٌحٌى بن علً الجزار له عمب، وأما أبو  بنٌعرؾ بعزٌز. فمن ولد علً الجزار: دمحم الممري 

وأبً الفتوح شكر. أما علً المسملة فمن  المسملةالعز ناصر فؤعمب من رجلٌن: علً ٌدعى 
وعلً بن أبً  المعالً بن دمحم بن علً المذكور، ًبن أب دمحمولده: أبو جعفر دمحم بن أبً طالب 

بن علً المذكور، وأما أبو الفتوح شكر فمن ولده: أبو طالب دمحم  دمحمنزار دمحم بن أبً جعفر 
نزار عبد هللا الصابونً إبنً أبً علً عمر بن شكر ٌمال لولدهما بنو  وأبوٌلمب مرٌضة، 

صفهم بٌنهم وبٌن بنً الصابونً المذكورٌن فً بنً الحسٌن ذي الدمعة بو وٌفرقالصابونً 
عمر  بنكان منهم: السٌد دمحم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن ٌحٌى بن الحسن بن دمحم  بالعطارٌن،

ً ٌظن أنه مات دارجاً، و : دمحم شكر. ومن بنً لٌل له: المجد وتاجالمذكور، كان تاجراً شهما
ً بالحلة،  : بنً شكر ومنالممري بن شكر له عمب منهم الكواؼدي رآه الشٌخ تاج الدٌن شٌخا

الفتوح بن علً  أبًأبو الحسن علً بن شكر له عمب منهم: أبو الحسن علً ٌلمب بالدهان بن 
الدهان المذكور،  علًالمذكور، ومن ولده: السٌد الفاضل عز الدٌن حسن بن أبً الفتح بن 

 ً  ولبنً الدهان بمٌة. ،وكان مبناثا
الحرنً  وأحمدة رجال: دمحم الحسٌن ؼضارة بن عٌسى مإتم األشبال فؤعمب من أربع وأما      

بالكوفة مات  طاهروعلً وزٌد. أما زٌد بن الحسٌن ؼضارة فله أربعة من المعمبٌن: أحمد أبو 
فً حبس المهدي، والماسم وعٌسى ودمحم أبو جعفر. فؤما أحمد بن زٌد فؤعمب من جماعة منهم: 

ولهم أعماب. فمن  ودمحم أبو الحسٌن وزٌدأبو الحسن علً وٌحٌى والماسم والحسٌن أبو علً 
أبو الماسم علً اللؽوي و عٌسى بن ٌحٌى بن عٌسى بن ٌحٌى المذكور ولد ٌحٌى بن أحمد:

 وهوالبصرة بن ٌحٌى المذكور أعمب جماعة منهم: أبو دمحم الحسن نمٌب البصرة بعد أبٌه  نمٌب
أبً  بن من ولده: أبو دمحم الحسن نمٌب البصرة بن أبً تؽلب هبة هللاوصاحب الدار بخزاعة، 

إنمراضه،  علىدمحم الحسن النمٌب المذكور، ذكر الشٌخ أبو الحسن العمري فً مبسوطه ما ٌدل 
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دمحم بن هبة  بنوإلٌه ٌرجع نسب الشرٌؾ الزٌدي المحدث صاحب الولؾ ببؽداد فٌما زعم علً 
مر بن دمحم بن ع أحمدهللا بن عبد الصمد النسابة. لال: هو أبو الحسن علً بن أبً العباس 

بن أبً دمحم الحسن النمٌب  هللاالشاعر بن الحسن بن أبً دمحم الحسن النمٌب بن أبً تؽلب هبة 
أبً العباس أحمد المذكور جد بنً  بنصاحب الدار بخزاعة، وأخوه أبو الماسم دمحم الممري 

ة، ، فألبً الماسم دمحم الممري بن أبً العباس أحمد: حٌدرة، ولحٌدرة: علً وحمزالزٌدي ببؽداد
ولحمزة: علً ودمحم، ومن ولد دمحم هذا: أحمد وعلً إبنً دمحم بن علً بن حمزة بن دمحم 

. ومن ولد علً بن أحمد بن زٌد بن الحسٌن ؼضارة: أبو المذكور، ولعلً بن دمحم: ٌحٌى وأحمد
بن دمحم بن الحسن بن علً المذكور، وهو جد  جعفرالموهوب أحمد بن علً بن أحمد بن دمحم بن 

إبن أبً الموهوب المذكور. أما الماسم بن زٌد  وهولموهوب وهم ٌعرفون ببنً: محاسن بنً ا
هو: أحمد أبو طاهر توفً بالحجاز وله عمب بها  واحدبن الحسٌن ؼضارة فعمبه من رجل 

، فألحمد أبو طاهر بن الماسم هذا: الماسم، وللماسم: أحمد وعلً وسلٌم ودمحم وٌحٌى، وبمصر
ؼضارة فعمبه من رجلٌن: الحسٌن وأحمد  الحسٌنا عٌسى بن زٌد بن موألحمد: الماسم. أ

أربعة: علً أبو الحسن ودمحم وزٌد وعٌسى،  المعمبٌنالزواٌدي، فؤما الحسٌن بن عٌسى فله من 
بن علً بن الحسٌن بن عٌسى المذكور، ولٌل  زٌدومن ولد عٌسى بن الحسٌن بن عٌسى: 

خمسة أوالد: دمحم وأحمد وحمزة والحسن  لمذكورامكان الحسٌن هذا الحسن، ولزٌد بن علً 
: الحسن والحسٌن. ومن ولد الحسٌن بن عٌسى إبنانوعلً أبو الحسن، ولعلً أبو الحسن هذا 

علً بن الحسٌن بن عٌسى بن زٌد بن الحسٌن  بنبن زٌد بن الحسٌن ؼضارة: علً بن زٌد 
 والحسٌن أبو عبد هللا وزٌد.أبو الماسم  والحسنؼضارة، وله خمسة أوالد: إسماعٌل وعٌسى 

أما دمحم بن زٌد بن الحسٌن ؼضارة فله: أحمد والحسٌن، وألحمد هذا: دمحم أبو علً ودمحم أبو 
: أحمد أبو الحسٌن بالبصرة والحسٌن بنٌنوأما علً بن الحسٌن ؼضارة فله خمسة  عبد هللا.

د بن علً بن الحسٌن ؼضارة ودمحم أبو جعفر األكبر، فؤما أحم والحسنودمحم أبو الطٌب األصؽر 
 جعفرمن المعمبٌن: عبد العظٌم وٌعرؾ بمٌمون ودمحم أبو جعفر وجعفر. وأما دمحم أبو  ثالثةفله 

وحمزة.  وعٌسىبن علً بن الحسٌن ؼضارة فعمبه من أربعة رجال: عبٌد هللا أبو الماسم وعلً 
أبو حرب  الشرؾٌخ فؤما علً بن دمحم أبو جعفر بن علً بن الحسٌن ؼضارة فإلٌه رفع ش

: أبو سعد بن دمحم بن علً هوالدٌنوري نسب بنً العمروق، والعمروق على ما لال أبو حرب 
ن أبا حرب وضع أالكاظم، وزعم لوام الشرؾ علً بن ناصر الدمحمي:  بمشهدالمذكور، وكانوا 

با حرب أثبت ال حمٌمة له وإنما لال لوام الشرؾ هذا الكالم وهللا أعلم ألن أ زوراً هذا النسب 
ً وضعه أبو  نسب بنً الخشاب على ؼٌر أصل فمال لوام الشرؾ: ان نسب بنً العمروق أٌضا
على عادته. وأما أحمد الحرنً بن الحسٌن ؼضارة وٌكنى أبا طاهر فله عمب منتشر،  حرب
 دمحم: أبو علً دمحم المعمر لاضً المدٌنة، عاش مابة وعشرٌن سنة، وأخوه: أبو الحسٌن منهم
 هللاوعبد  ،أحمد المذكور، فمن بنً أبً علً دمحم المعمر: علً الحربً بن دمحم المعمر إبنً

كثٌر منهم:  عمباألزرق بن دمحم المعمر، له عمب منهم: أحمد زاد الركب بن عبد هللا المذكور له 
ومنهم: الحسن  بدمشك،بنو عبد الرحمن وبنو علً إبنً دمحم بن أحمد زاد الركب لهم بمٌة 

. ومنهم: أبو عبد للمرآنله عمب وإنما سمً الموٌري لكثرة لراءته  األزرق ري بن عبد هللاالموٌ
األزرق المذكور له عمب منهم: حسن ولاسم  هللاهللا الحسٌن صاحب صدلة النبً ملسو هيلع هللا ىلص بن عبد 
 المدعو بركات لاضً المدٌنة بن الحسٌن ٌحٌىإبنً الحسٌن لاضً المدٌنة وخطٌبها بن 

. فمن بنً حسن بن الحسٌن لاضً المدٌنة: مفضل بن عمبصاحب صدلة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولهما 
ٌمال لهم الزٌود لٌس بالمدٌنة الشرٌفة أحد من بنً  بالمدٌنة،معمر بن حسن المذكور له عمب 

بن بالعراق بمٌة أٌضاً، وورد من الحجاز منهم: شرؾ الدٌن سنان  ولهمزٌد الشهٌد سواهم، 
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بن دمحم بن ناصر بن مفضل المذكور، وإبنه: حسام الدٌن علً تولى  خاللهندي بن سٌؾ بن 
عمب، ومنهم: مسلم وحاتم ومعمر وهدٌة وحسن بنو مفضل بن معمر المذكور،  ولهنمابة الحلة 

ن دمحم بن أحمد الحرنً فعمبه الصحٌح من رجل واحد إسمه: سلٌمان، ٌ. أما أبو الحسبمٌةولهم 
بن  دمحمه ثالثة بنٌن آخرٌن: علً والحسن وعبد هللا وفٌهم كالم. ومن بنً أبً الحسٌن ل وكان

المذكور،  دمحمأحمد الحرنً: أبو الؽنابم دمحم بن الحسن بن الحسن بن سٌلمان بن أبً الحسٌن 
 المذكور، دمحم ومنهم بنو جاجن وهو: عٌسى بن أبً خالط أحمد بن سلٌمان بن أبً الحسٌن

بن دمحم  الحسٌنبن الحسٌن ؼضارة فمن ولده أمٌرن وهو: جعفر بن عبد هللا كوجن بن وأما دمحم 
 ودمحم أبو علً.  الحسٌنالمذكور. ولٌل لدمحم بن الحسٌن ؼضارة إبن إسمه: علً، وله: دمحم أبو 

 أما جعفر بن عٌسى مإتم األشبال فله: عٌسى بن جعفر.     
 

 عابدٌن:علً زٌن ال اإلمام بن زٌد بن دمحم ذرٌة
أبا جعفر،  وٌكنىدمحم بن زٌد الشهٌد وهو أصؽر ولد أبٌه وله عمب كثٌر بالعراق  وأما        

الكبٌر دمحم بن زٌد  الداعًٌحكى أن وكان فً ؼاٌة الفضل ونهاٌة النبل، ف ،وأمه أم ولد سندٌة
ففرله فً خراج السنة الماضٌة  منالحسنً كان إذا افتتح الخراج نظر إلى ما فً بٌت المال 

ر طبمات الناس حتى ال بالمرآن وسا وأهللبابل لرٌش على دعواهم، ثم فً األنصار والفمهاء 
ببنً عبد مناؾ فلما فرغ من هاشم دعا  فبدأٌبمى منه درهم، فجلس فً بعض السنٌن ٌفرق 

: من أي بنً عبد مناؾ أنت؟ لال من بنً أمٌة. الداعًر بنً عبد مناؾ، فمام رجل فمال له بسا
ولد معاوٌة؟ لال: نعم. لال فمن أي ولده؟ فؤمسن. لال:  منلال: من أٌها؟ فسكت. لال: لعلن 

: ببس اإلختٌار إخترت لنفسن تمصد والٌة آل أبً طالب وعندن لاللعلن ولد ٌزٌد؟ لال: نعم 
ن كنت جبت إعنهم بالشام والعراق عند من ٌتولى جدن وٌحب برن ف مندوحةثؤرهم ولد كان لن 

ٌكون بعد جهلن جهل؟ وإن كنت جبت مستهزباً بهم فمد خاطرت بنفسن. لال  فمان هذا على جهل
 لتلهنظراً شدٌداً فصاح بهم دمحم الداعً ولال: كفوا عنه كؤنكم تظنون أن فً  العلوٌونفنظر إلٌه 

له أحد  ٌعرضإدراكاً لثار الحسٌن أبً؟ إن هللا لد حرم أن تطالب نفس بؽٌر ما كسبت وهللا ال 
ً أحدثكم به ٌكون لدوة فما تستؤنفون، بسو أبً عن أبٌه  حدثنًء إال ألدته به، واسمعوا حدٌثا

لهشام بن عبد  كانالمنصور جوهر فاخر وهو بمكة فعرفه ولال: هذا جوهر  ىلال: عرض عل
: إذا كان ؼداً وصلٌت للربٌعالملن ولد بلؽنً أنه عند دمحم إبنه ولم ٌبك منهم ؼٌره. ثم لال 

ً واحداً ولؾ علٌه  ثماتنؼلك األبواب كلها ووكل بها اً المسجد الحرام فبالناس ف ثم افتح بابا
بن هشام أنه هو المطلوب فتحٌر وألبل  دمحموال تخرج إال من تعرفه. ففعل الربٌع ذلن وعرؾ 

وهو ال ٌعرفه فمال له: ٌا هذا أران متحٌراً فمن  متحٌراً دمحم بن زٌد بن علً بن الحسٌن فرآه 
األمان فً ذمتً حتى أخلصن. لال: أنا دمحم بن هشام بن عبد  ولنلال ولً األمان. لال:  أنت؟

بن زٌد بن علً فمال: عند هللا أحتسب نفسً إذاً. فمال: ال بؤس علٌن  دمحمالملن فمن أنت؟ لال: 
اآلن خالصن أولى منً بإسالمن ولكن تعذرنً فً  ،زٌد وال فً لتلن درن بثؤره بماتلفإنن لست 

 رأسهأتناولن به ولبٌح أخاطبن به ٌكون فٌه خالصن؟ لال: أنت وذلن فطرح رداءه على  كروهم
الخبٌث  إنووجهه ولبته وألبل ٌجره فلما ألبل على الربٌع لطمه لطمات ولال: ٌا أبا الفضل 

وأكرى بعض  الولتجمال من أهل الكوفة أكرانً جماله ذاهباً وراجعاً، ولد هرب منً فً هذا 
بعد عن المسجد لال  فلماخراسانٌة ولً علٌه بذلن بٌنة فضم إلً حرسٌٌن. فمضٌا معه لواد ال

للحرسٌٌن: إنطلما عنه. ثم أطلمه  فمالحمً؟ لال: نعم ٌا إبن رسول هللا.  ًله: ٌا خبٌث تإدي إل
ٌعلم حٌث ٌجعل رسالته. ثم أخرج جوهراً له  هللاولال: بؤبً أنت وأمً  هفمبل دمحم بن هشام رأس

ً ولد  ،هذار فدفعه إلٌه ولال: تشرفنً بمبول لد فمال: إنا أهل بٌت ال نمبل على المعروؾ ثمنا
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علً فانصرؾ راشداً ووار شخصن حتى ٌرجع هذا الرجل  بنتركت لن أعظم من هذا دم زٌد 
دمحم بن زٌد الحسنً أمر لألموي بمثل ما أمر به لسابر  الداعًن أنه مجد فً طلبن. لال: ثم إف

من موالٌه أن ٌوصلوه إلى الري وٌؤتوا بكتابه بسالمته فمام  جماعةمناؾ وأمر  بنً عبد
والموم معه حتى أوصلوه إلى مؤمنه وأتوه بكتابه. وكان لدمحم بن زٌد  ومضىاألموي ولبل رأسه 

منهم: دمحم بن دمحم بن زٌد، ولما خرج أبو السراٌا السري بن منصور الشٌبانً  بنٌنالشهٌد عدة 
 أبًعة لدمحم بن إبراهٌم بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن الحسن بن الحسن بن علً بن البٌ وأخذ

فندب  المإٌد،طالب وتوفً دمحم فجؤة فنصب أبو السراٌا مكانه دمحم بن دمحم بن زٌد هذا ولمبه 
فحمله  سهل،الحسن إبن سهل إلٌه هرثمة بن أعٌن فحاربه وأسره وحمله إلى الحسن بن 

زٌد بمرو،  بنمرو فتعجب المؤمون من صؽر سنه. وتوفً دمحم بن دمحم الحسن إلى المؤمون ب
. والعمب من دمحم ولدسماه المؤمون السم سنة إثنتٌن ومابتٌن وهو إبن عشرٌن سنة ولم ٌكن له 

جعفر الشاعر بن دمحم بن  هللابن زٌد فً إبنه: أبً عبد هللا جعفر الشاعر وحده، فؤعمب أبو عبد 
له: دمحم األكبر وعلً وزٌد  وكان: دمحم الخطٌب وأحمد سكٌن والماسم. زٌد الشهٌد من ثالثة

 والحسٌن وموسى بنو جعفر بن دمحم بن زٌد.
دمحم بن جعفر  كانلال أبو عبد هللا العالنً:  ،ٌعرؾ بالحمانًفدمحم الخطٌب الشاعر  أما       

الحمانً،  الشاعرلً الحمانً ٌرمى فً دٌنه بخالؾ ما هو علٌه. فعمبه من رجلٌن: داإود وع
فنسب إلٌهم وهو  حمانوكان له: أحمد بن دمحم الخطٌب. وكان علً الشاعر لد نزل فً بنً 

: زٌد أبو الحسن رجلٌنفؤعمب علً الشاعر من  .شاعر فحل من مشهوري شعراء الطالبٌٌن
جعفر فله: علً والحسن و الشاعرودمحم أبو جعفر عمبه بنٌسابور. فؤما دمحم أبو جعفر بن علً 

 زٌد بن علً الشاعر والحسٌن، وعمب وجعفروزٌد. فؤما زٌد بن علً الشاعر فولد: دمحم وأحمد 
. وجمهور عمب علً بن الماسممن رجلٌن: دمحم أبو عبد هللا صاحب دار الصخر، والحسٌن أبو 

بن زٌد بن علً الحمانً،  بالكوفةدمحم الشاعر الحمانً ٌرجع إلى: دمحم صاحب دار الصخر 
جعفر أحمد وأبً الحسن علً  أبًور عمب دمحم صاحب دار الصخر ٌنتهً إلى إبنٌه: وجمه

وعلً إبنً أبً جعفر أحمد المذكور،  دمحمالملمب بالواوه. فمن ولد أبً جعفر أحمد: أبو البركات 
والحسٌن آخر أجمع أهل النسب  والحسٌن: الحسن منهم وكان ألبً جعفر أحمد أبناء آخرٌن

الماسم علً وأبو عبد هللا دمحم الكوفً إبنً أبً  أبوفمن ولد أبً البركات دمحم:  على أنهم درجوا.
دمحم الكوفً بن أبً البركات دمحم بن دمحم صاحب دار الصخر:  هللاالبركات دمحم. فمن ولد أبً عبد 

أعمب من رجلٌن: أبً البركات دمحم وٌلمب لبٌن  ،عبد هللا دمحم المذكور أبًأبو الماسم علً بن 
. أما دمحم لبٌن بن أبً الماسم علً فؤعمب أربعة: الحسٌن ٌدعى الفلن وأبا دمحموأبً الحسن 

 بالمشهدحمزة وأبا الماسم علً وأبا عبد هللا الحسٌن، لهم أعماب ٌمال لهم بنو لبٌن  الحسٌن
. ومن ، وأما أبً الحسن دمحم بن أبً الماسم علً فله: الحسٌن، وللحسٌن: أبو النصرالؽروي

أبو الحسن علً  :بن أبً البركات دمحم بن أحمد بن دمحم صاحب دار الصخر علًد أبً الماسم ول
عنبراً منهما أعمب، فؤعمب ٌحٌى المدعو عنبراً من: أبً الحسن علً ٌدعى  المدعووٌحٌى 
 ً دمحم الحسن ٌدعى بٌرة. فؤعمب أبو الحسن علً ؼراب بن ٌحٌى من رجلٌن: زٌد  وأبًؼرابا
فلعلً اللمٌس: وأما ٌحٌى فؤعمب: علٌاً ٌلمب اللمٌس،  ،ٌد فٌمال لولده بنو ؼراب. أما زوٌحٌى

. وأما أبو دمحم الحسن ٌحٌى ودمحم، فلٌحٌى: حسٌن، ولدمحم: علً وأحمد، ولعلً: عٌسى ودمحم
بٌرة المذكور، وأعمب أبو الحسن علً بن أبً الماسم  الحسنبٌرة فوجد له: دمحماً بن علً بن 

دار الصخر من: أبً الحسن دمحم وحده، ومنه فً رجلٌن:  ببنًوولده ٌعرفون  علً المذكور،
منصور الحسن. فمن ولد أبً منصور الحسن بن أبً الحسن  وأبًأبً الحسٌن دمحم األطروش 
بن دمحم بن أبً منصور الحسن المذكور، ومن ولد أبً الحسٌن  علًدمحم: دمحم ٌعرؾ بحدٌد بن 
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أبو الحسن شمس الدٌن إبنً أبً الحسٌن دمحم األطروش، أما علً  ودمحمدمحم األطروش: علً 
الصواؾ الخٌر الصالح رآه الشٌخ تاج الدٌن، وأما شمس الدٌن دمحم أبو  الحسٌنفهو والد: 

من: النمٌب فخر الدٌن علً والحسن، فؤما النمٌب فخر الدٌن علً فؤعمب من  فؤعمبالحسن 
 النمٌبلدٌن دمحم، أما جالل الدٌن جعفر فله بنت، وأما الدٌن جعفر النمٌب وشمس ا جاللرجلٌن: 

بالحلة  ربٌسٌنشمس الدٌن دمحم فولد رجلٌن: رضً الدٌن عبد هللا وصفً الدٌن الحسن، كانا 
. وأما الحسن بن الدٌنولتل الصفً ببؽداد بدار الشاطبة، والرضً بالحلة وانمرض النمٌب فخر 

ً ٌدعى الن بنً أبً الحسٌن دمحم  منجم له عمب وفٌه البمٌة شمس الدٌن دمحم فولد: هاشما
: دمحم بن أبً منصور الصخراألطروش. ومن ولد علً بن أبً جعفر أحمد بن دمحم صاحب دار 
الملمب بالواوه بن دمحم  علًبن أبً الحسن بن علً المذكور له عمب، ومن ولد أبً الحسن 

أما  المذكور له عمب. الواوهً صاحب دار الصخر: صالح بن أبً خلؾ دمحم بن دمحم بن عل
الحسٌن أبو الماسم بن زٌد بن علً الشاعر فمن ولده: زٌد بن دمحم بن علً بن الحسٌن 

 المذكور.
الماسم  أبوأحمد سكٌن بن جعفر بن دمحم بن زٌد الشهٌد فؤعمب من خمسة رجال:  وأما      

عبد هللا دمحم. أما  وأبً األصؽر علً وأبً عبد هللا جعفر وأبً الحسٌن دمحم األكبر وأبً علً دمحم
األكبر ودمحم األصؽر. فمن ولد دمحم األصؽر بن  دمحمأبو الماسم علً بن أحمد سكٌن فؤعمب من: 

أمٌركا بن علً بن دمحم األصؽر بن علً  الحسنسٌؾ النبً بن  الحسن بن علً بن أحمد سكٌن:
إبنه: أبً الحسن علً وحده بحران  بن أحمد سكٌن فعمبه من جعفرالمذكور. وأما أبو عبد هللا 

علً وبركات إبنً عمٌل  هللا والحسٌن ودمحم ولكل منهم عمب. ومنهم: عبٌدنمٌب نصٌبٌن، وله: 
، علً بن عبٌد هللا بن علً بن جعفر بن أحمد السكٌن بنأبو السراٌا أحمد بن دمحم بن زٌد  بن

ن الحسن بن عزٌزي بن علً بن ولبركات بن عمٌل: لرٌش ومالن، ومنهم: الهادي بن أمٌري ب
أحمد  بنبن علً بن جعفر بن أحمد السكٌن. وأما أبو الحسٌن دمحم األكبر زٌد بن علً بن دمحم 

وكان له: أبو  ببؽداد،سكٌن فعمبه من: أبً طالب المحسن ولٌل بل ٌكنى بؤبً الماسم، والحسٌن 
وال بمٌة له. فؤما  وأعٌانهم دمحم الحسن المعروؾ بالرملً المحدث، كان من سادات الطالبٌٌن
. أما علً فولده: حمزة أحمدالمحسن فؤعمب من رجلٌن وهما: أبو الحسن علً وأبو جعفر 

بن حمزة بن علً وهللا أعلم. وكان  المحسنالزاهد لٌل ال بمٌة له، لال إبن طباطبا: ووجدت له 
الحسٌن دمحم األكبر بن أحمد  . وأما الحسٌن بن أبًعمبببؽداد، وأما أبو جعفر أحمد فله: دمحم له 

سكٌن فولده: أبو الحسن علً المرتعش ٌعرؾ ولده ببنً المرتعش باألهواز والبصرة ومنهم: 
النمٌب بالبصرة بن أبً عبد هللا دمحم بن علً المرتعش المذكور، وأما أبو  خلؾأبو دمحم جعفر 

 الحسٌنطالب العباس وأبو دمحم األصؽر بن أحمد سكٌن فله: أبو ٌعلى حمزة بمزوٌن وأبو  علً
األصؽر  دمحمزٌد وأبو جعفر أحمد ولهم أعماب، منهم: أبو العشابر زٌد بن دمحم بن حمزة بن 

أبو عدي الربٌس  حمزةالمذكور. وأما أبو عبد هللا دمحم بن أحمد سكٌن فعمبه ستة رجال وهم: 
لمحسن أبو الماسم وا طالببمزوٌن والعباس أبو طالب وحمزة أبو عمارة بالري ودمحم أبو 

 والحسٌن ببؽداد.
المعروؾ  جعفرأبً عبد هللا  :الماسم بن جعفر بن دمحم بن زٌد الشهٌد فؤعمب من وأما       

فً أربعة بنٌن:  جعفربإبن الجدة، كان على الصالت للحسن بن زٌد. والعمب من أبً عبد هللا 
درجوا. فؤما أحمد بن جعفر  آخروند أحمد أبو الماسم وعلً ودمحم األكبر والحسن، وكان له أوال

أبو دمحم، وعمب إسماعٌل هذا من  إسماعٌلبن الماسم بن جعفر فعمبه من رجل واحد إسمه: 
، ولدمحم أبو ٌعلى: أبو دمحم والحسٌن أبو إسماعٌل وأحمدثالثة بنٌن: دمحم أبو ٌعلى الربٌس بهراة 

: زٌد والحسٌن ولدهم بن جعفر فمن . وأما علً بن جعفر بن الماسإسماعٌل، وإلسماعٌل: دمحم
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، فمن ولد زٌد بن علً: دمحم وعلً إبنً دمحم بن المطهر إبنً علً بن جعفر المذكور ولهما عمب
بن ٌعلى بن عوض بن علً بن زٌد المذكور، فلعلً بن دمحم بن المطهر: الحسن، وللحسن: 

  .إبراهٌم وأحمد ودمحم، ولدمحم بن دمحم بن المطهر: علً
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 العابدٌن بن اإلمام الحسٌن زٌنعلً  : عمر األشرؾ بن اإلمامعاشرال الفصل
 

علً بن أبً طالب فهو أخو زٌد  بنعمر األشرؾ بن زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن  أما      
وعمبه للٌل بالعراق، وإنما لٌل له  حفص،الشهٌد ألمه وأسن منه وٌكنى أبا علً، ولٌل أبا 

فضٌلة والدة الزهراء البتول كان هذا لما نال  نإفاألشرؾ بالنسبة إلى عمر األطرؾ عم أبٌه، 
من طرؾ واحد وهو طرؾ أبٌه أمٌر  فضٌلتهاآلخر األطرؾ ألن  ًن، وسماأشرؾ من ذ

فان إسحك العرٌضً ٌمال له األطرؾ  الطٌارالمإمنٌن علً، ولد ولع مثل هذا فً بنً جعفر 
طرؾ بعد باأل ًهذا ٌكون عمر األطرؾ لد سم وعلىوإسحك بن علً الزٌنبً ٌمال له األشرؾ، 

. فؤعمب عمر األشرؾ من رجل واحد وهو: علً العابدٌن نوالدة عمر األشرؾ بن علً زٌ
بن دمحم الصادق، ولٌل لعمر األشرؾ إبن آخر إسمه:  جعفراألصؽر المحدث روى الحدٌث عن 

هما خالؾ. ومن ولد عمر األشرؾ: ٌاألصؽر وعلً وفً عمب عمردمحم األكبر وعمبه من رجلٌن: 
، فؤما موسى والماسم لٌل انمرض وجعفر والحسٌنوموسى وعبد هللا  ٌل انمرضل إسماعٌل

. فؤعمب علً بن ، وأما عبد هللا فكان له: دمحم ولاسم وزٌدفكان له: عمر درج أي مات ولم ٌعمب
الشجري، وكان لعلً بن  وأبو دمحم الحسن األوسطمن ثالثة رجال: الماسم وعمر  األشرؾعمر 

 . وموسى ودمحم، فلعبد هللا: دمحم ولاسم وزٌد، ولموسى: أحمد ودمحم وعلًعمر األشرؾ: عبد هللا
 

، ببؽدادالماسم بن علً بن عمر األشرؾ وٌكنى أبا علً، وكان شاعراً واختفى  أما      
الصوفً  دمحمأشخصه الرشٌد من الحجاز وحبسه وأفلت من الحبس، فالعمب منه فً: أبً جعفر 

درجا والحسٌن  وأحمدحده. وألبً جعفر دمحم أعماب، منهم: الماسم الصالح الخارج بالطالمان و
 ًعبد الحمٌد بن التم بنالشعرانً وعلً بنو أبً جعفر دمحم الصوفً، ونص الشٌخ جالل الدٌن 

بالطالمان فً أٌام  ظهر .على إنمراضه، وإنما لمب بالصوفً ألنه كان ٌلبس ثٌاب الصوؾ
وأنفذه إلى بؽداد فحبسه  علٌهعبد هللا بن طاهر ولبض  المعتصم وألام أربعة أشهر ثم حاربه

ً وهرب من حبسه فؤخذه وضرب عنمه صبراً  بباب الشماسٌة وهو إبن  وصلبهالمعتصم أٌاما
 ثالث وخمسٌن سنة، وهو أحد أبمة الزٌدٌة وعلمابهم وزهادهم.

 
هما:  وإبناندة بن علً بن عمر األشرؾ فؤولد إبنتان هما: زٌنب وعب األوسطعمر  وأما       

: أبو طالب دمحم بن ومنهمفمنه بنو كردي،  األوسطدمحم أبو عبد هللا وعلً. فؤما علً بن عمر 
، فؤعمب من األوسطبن عمر  دمحمعلً بن الحسن بن أحمد بن علً المذكور، أما أبو عبد هللا 

 بن عمر : الحسن بن علً بن دمحمفمن ولدهرجلٌن وهما: عمر وعلً. أما عمر بن دمحم بن عمر 
بن عمر فعمبه من رجلٌن: الحسٌن  دمحمبن الحسٌن بن دمحم بن عمر المذكور. وأما علً بن 

بن علً بن دمحم بن عمر فعمبه من ثالثة  الحسٌنبطبرستان وأحمد أبو علً النمٌب بمم. فؤما 
الحسٌن ، فألبً الماسم جعفر بن الحسٌن: دمحم ووعلًرجال: أبو الماسم جعفر وأبو الحسٌن دمحم 

والحسن ودمحم أبو الحسن، فلدمحم: علً، ولعلً: دمحم وعبد هللا ومهدي والحسٌن، ولعبد هللا: 
الحسٌن، أما الحسٌن بن أبو الماسم جعفر فله: جعفر ودمحم، فلجعفر: زٌد، ولدمحم: دمحم والحسٌن 

لحسن بن أبو وزٌد، أما الحسن بن أبو الماسم جعفر فله: جعفر، ولجعفر: دمحم، أما دمحم أبو ا
الماسم جعفر فله: الحسٌن، وللحسٌن: الحسن. وألبً الحسٌن دمحم بن الحسٌن بن علً: علً 
والحسٌن ودمحم، فلعلً: الحسٌن، وللحسٌن: الحسن ودمحم وعلً، وللحسٌن بن أبو الحسٌن دمحم: 

بن دمحم بن . وأما أحمد بن علً الحسٌن ودمحم أبو طالب، فللحسٌن: دمحم، ولدمحم أبو طالب: مهدي
 . ومنهم:، ولعبٌد هللا أبو طالب: علًطالب أبوعمر فعمبه من رجلٌن: الحسن أبو دمحم وعبٌد هللا 
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المحسن المعروؾ بفضالن بن أحمد بن الحسن بن أحمد نمٌب لم بن علً بن  أحمد وعلً إبنً
ألبً وألحمد بن المحسن فضالن: الحسن وأبو جعفر، فللحسن: أبو الماسم، وبن عمر،  دمحم

، الماسم: دمحم وأحمد، ولدمحم: علً، أما علً بن المحسن فضالن فله: فضالن ودمحم وماٌكدٌم
: شرؾ الدٌن أحمد بن دمحم منهموومنهم: دمحم الشعرانً بن الحسن بن أحمد نمٌب لم المذكور. 

ٌخ بن دمحم الشعرانً، وصله الش أحمدبن دمحم بن دمحم بن الحسن بن علً بن أحمد بن حمزة بن 
وأخذت عنه نسب بنٌه. والشٌخ فخر  زابراً رضً الدٌن بن لتادة الحسنً ولال: رأٌته بالمشهد 

 بن داعى وولفه على البٌنة. فضالنالدٌن بن العبٌدلً تولؾ فً إتصال 
 

فؤعمب من ثالثة رجال: أبو  األشرؾأبو دمحم الحسن بن علً األصؽر بن عمر  وأما       
أبو جعفر دمحم بن  أما، الشجري وجعفر دٌباجة وأبو جعفر دمحم العسكري الشاعر الحسن علً

األعرابً فله إبن واحد  أحمدالحسن بن علً األصؽر فؤعمب من: أحمد األعرابً ودمحم. فؤما 
أبو الؽنابم والسٌد أبو  والسٌدإسمه: دمحم وعمبه مختلؾ فٌه، وأثبت عمبه إبن أبً جعفر 

من: علً بن دمحم بن الحسن بن دمحم بن  فعمبهأحمد األعرابً إسماعٌل الطباطبابً. فؤما دمحم بن 
: حمزة أبو ٌعلى والحسٌن أبو عبد هللا ودمحم أبو ةخمسأحمد األعرابً، ولعلً هذا من المعمبٌن 

والحسن، فلزٌد أبو الفضل: صالح، وللحسن بن علً: أبو الفضل علً،  جعفر وزٌد أبو الفضل
هدي وإسماعٌل، ولحمزة بن علً: دمحم وسراهنن، ولدمحم: وألبً الفضل علً هذا: إبراهٌم وم

إسحك، ولدمحم بن علً بن دمحم: أحمد ومهدي وحٌدر، فألحمد: الفضل ومطهر، ولمهدي: 
مانكٌدم بن دمحم بن أحمد الطبري بن دمحم بن : . ولٌل منهمإبراهٌم ومحسن، ولحٌدر: سراهنن

ة بن الحسن بن علً األصؽر فعمبه من رجل له عمب. وأما جعفر دٌباج المذكورأحمد األعرابً 
أبو جعفر، وعمبه من رجل واحد هو: الحسن، وعمب الحسن هذا من رجل  دمحمواحد وهو: 

جعفر الفارس، وعمب دمحم الفارس هذا من خمسة رجال: حمزة أبو ٌعلى  أبوواحد هو: دمحم 
عماب. ومنهم: أبو أبو عبد هللا بجرجان ومهدي وعلً وأحمد ولجمٌعهم أ وجعفربطبرستان 
الطبري بن حمزة ٌلمب بستٌن بن دمحم الفارس بن الحسن بن دمحم بن جعفر  النمٌبجعفر دمحم 

زهوان أو  دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن ٌحٌى بن دمحم بنله عمب كثٌر منهم:  المذكور،دٌباجة 
نوا ببؽداد، ومنهم: بن دمحم الطبري المذكور كا ٌحٌىرهوان بن دمحم المرتضى بن عبد العزٌز بن 

بن دمحم بن أحمد بن دمحم الفارس المذكور ومنهم: كبا بن  أحمدأبو العز ناصر نمٌب البصرة بن 
بن دمحم األتمى نمٌب البصرة بن أبً الماسم أحمد نمٌبها بن دمحم بن  اإلمامجمال الدٌن أبً الفخر 

لعسكري بن الحسن بن علً بن جعفر دٌباجة المذكور. وأما أبو الحسن علً ا دمحمالحسن بن 
أبو علً أحمد الصوفً الفاضل  :ولده البٌت والعدد فؤعمب من ثالثة رجال ًوفاألصؽر 
، ولٌل عبد هللا الحسٌن الشاعر المحدث وأبو دمحم الحسن الناصر الكبٌر األطروش وأبوالمصنؾ 

. الحسن بن دمحم ألبً الحسن علً العسكري: جعفر ودمحم، ولٌل درج دمحم هذا، ولٌل أعمب ولده:
 الناصرٌةدمحم الحسن الناصر وهو إمام الزٌدٌة ملن الدٌلم، صاحب الممالة، إلٌه ٌنتسب  أبوما ؤف

طبرستان أخذه  علىمن الزٌدٌة، كان مع دمحم بن زٌد الداعً الحسنً بطبرستان فلما ؼلب رافع 
ربع عشرة سنة أ تعالىوضربه ألؾ سوط فصار أصم، وألام بؤرض الدٌلم ٌدعوهم إلى هللا 

وثالثة شهور،  سنٌنودخل طبرستان فً جمادى األولى سنة إحدى وثلثمابة فملكها ثالث 
وثلثمابة وله من  أربعوٌلمب بالناصر للحك وأسلموا على ٌده وعظم أمره، وتوفً بآمل سنة 

: زٌد وأبو علً وهمالعمر تسع وتسعون سنة ولٌل خمس وتسعون. فؤعمب من خمسة رجال 
وأبو الحسٌن أحمد  المجلتضى وأبو الماسم جعفر ناصرن وأبو الحسن علً األدٌب دمحم المر

الحسن الناصر فلم ٌعرؾ له  بنصاحب جٌش أبٌه، كذا لال الشٌخ النمٌب تاج الدٌن. أما زٌد 
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ولده: أبو أحمد دمحم الناصر بن  فمنعمباً، وأما أبو علً دمحم المرتضى بن الحسن الناصر 
هللا بن علً المحدث بن أبً علً دمحم  عبددمحم المذكور، وأبو الماسم الحسٌن بن أبً علً 

طباطبا من الثالثة األخر. أما أبو الماسم جعفر  إبنالمذكور، وعمب الحسن الناصر على ما لال 
أرادوا أن ٌباٌعوا إبنه أبا الحسٌن أحمد بن الحسن  أبوهناصرن بن الحسن الناصر فلما مات 

إبنة الناصر تحت أبً دمحم الحسن بن الماسم الداعً الصؽٌر،  وكانت، الناصر فامتنع من ذلن
أحمد بن الحسن الناصر واستمدمه وباٌعه فؽضب أبو الماسم جعفر  الحسٌنفكتب إلٌه أبو 

 الحسن وجمع عسكراً ولصد طبرستان فانهزم الداعً من إبن الناصر الحسن ناصرن بن
نفسه الناصر. وأخذ الداعً بدماوند وحمله إلى  وسمى وثلثمابةالناصر ٌوم النٌروز سنة ست 

فمٌده وحمله إلى للعة الدٌلم، فلما لتل علً بن وهسوذان خرج  وهسوذانالري إلى علً بن 
الناصر فهرب إلى جرجان فتبعه الداعً فهرب  الحسن ولصد جعفر إبن الخلكالداعً وجمع 

رستان إلى سنة ست عشرة الري وملن الداعً الصؽٌر طب إلىالناصر وأجلى  الحسن إبن
. وأعمب جعفر بن الحسن الناصر من: أبً جعفر دمحم الفؤفؤ وأبً بآملوثلثمابة ثم لتله مرداوٌج 

فمن ولد أبً جعفر دمحم الفؤفؤ: المجتبى والمرتضى إبنً مهدي بن  أعماب،ا مدمحم الحسن له
ببؽداد فخذ ٌمال لهم  وكان منهم مهدي بن حمزة بن أبً جعفر دمحم المذكور، وللمجتبى: علً.

ؼٌرهم، وهم ولد: ٌحٌى األسل بن أبً شجاع  األشرؾبنو الناصر لم ٌكن بالعراق من بنً عمر 
ناصرن المذكور، وأما أبو الحسن علً األدٌب  جعفردمحم بن خلٌفة بن أحمد بن الحسن بن 

بمصابد اإلمامٌة اإلثنى عشرٌة وٌعاتب أباه  مذهبالمجل إبن الحسن الناصر وكان ٌذهب 
فً لصابده على العلوٌٌن، وكان ٌهجو الزٌدٌة،  المعتزوممطعات وكان ٌنالض عبد هللا بن 

أبً الحسن دمحم ومن أبً علً دمحم الشاعر و األطروش دمحمفؤعمب من: الحسن وأبً عبد هللا 
 .، ولٌل له: زٌد، ولزٌد: مهدي ودمحم وعلًال بمٌة له من الذكورلٌل كانت له وجاهة ببؽداد و

عبد هللا الحسٌن بن الحسن بن الحسٌن  أبوفمن ولد الحسن بن علً األدٌب بن الناصر للحك: 
ولد أبً عبد هللا دمحم األطروش بن علً  ومنبن الحسٌن المفمود بن الحسن بن علً األدٌب. 

األطروش المذكور، له عمب، ومنهم: أبو طالب علً  دمحماألدٌب: نمٌب البطٌحة علً بن زٌد بن 
لد ببؽداد بن أبً حرب دمحم بن دمحم األطروش المذكور له عمب. وأما أبو الحسٌن أحمد بن المج

من: أبو جعفر دمحم صاحب الملنسوة ملن الدٌلم وأبو دمحم الحسن الناصر  فؤعمبالحسن الناصر 
د . فؤما أبو الحسن دمحم فله من األوالوأبو علً دمحم وعلً ببؽداد وأبو الحسن دمحم النمٌبالصؽٌر 

: الحسٌن أبو عبد هللا بجرجان وإسماعٌل أبو علً الجندي والمهدي أبو الماسم ثالثةالمعمبٌن 
 دمحم: أحمد، ولهم أعماب بطبرستان منهم: أبو جعفر دمحم بن الحسٌن بن أبو الحسن وإسمه

 الصؽٌر الناصرالمذكور، ومنهم: أبو الماسم ناصر الملمب برٌماً بن الحسٌن بن أحمد بن الحسن 
أبً أحمد النمٌب  إبنًالمذكور، ومنهم فاطمة بنت الناصر الصؽٌر المذكور، وهً أم الرضٌٌن 

 وجعفر أبو دمحم: جعفر أبو خمسةالموسوي. أما أبو جعفر دمحم بن أحمد الناصر فله من األوالد 
، وللحسٌن أبو عبد هللا: المهدي والحسنالماسم والحسٌن أبو عبد هللا وإسماعٌل أبو علً 

. وأما أبو عبد هللا الحسٌن الشاعر المحدث بن أبً الحسن علً ماعٌل، وإلسماعٌل: دمحمإس
الحسن بن علً األصؽر بن عمر األشرؾ، فعمبه من تسعة رجال: دمحم أبو جعفر  بنالعسكري 
 وعلًوعبد هللا أبو الحسن وزٌد أبو طالب وإسماعٌل أبو إبراهٌم وأحمد أبو الحسن  بطبرستان
ولٌل جعفر الثابر هو  الثابربو الماسم الفمٌه ولٌل إسمه عبٌد هللا وإبراهٌم وجعفر وعبد هللا أ

إال علً فكان بمصر وبها  بطبرستانإبن دمحم بن الحسٌن ال أخوه وهو األصح. وهإالء كلهم 
فمن ولد زٌد بن الحسٌن بن علً الشاعر: حٌدرة بن علً بن زٌد المذكور، ومن ولد  عمبه.

ن علً الشاعر: علً بن الحسٌن بن علً المذكور، ومن ولد إبراهٌم بن علً بن الحسٌن ب
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: فلهأما دمحم بن الحسٌن الشاعر  الحسٌن بن علً الشاعر: علً بن أحمد بن إبراهٌم المذكور،
عرب : الثابر. ومن ولد جعفر أبو الفضل وموسى والحسٌن جعفر أبو الفضل الثابر وهارون
الحسن الداعً بن جعفر الثابر  بن مهدي بن زٌد بن ناصر شاه بن دمحم بن علً بن دمحم بن

دمحم الحسن بن أحمد بن  أبًالمذكور. ومنهم: علً بن الحسن الصالح بن دمحم بن أحمد بن 
بن دمحم الشاعر بن الحسٌن  الحسٌنالحسٌن الشاعر المذكور، ومنهم: الحسٌن بن الحسن بن 

الشاعر بن الحسٌن الشاعر  دمحمبن  الشاعر المذكور، ومنهم: مهدي بن علً بن موسى
ومنهم: أبو  الشاعر المذكور. دمحمالمذكور، ومنهم: الحسٌن أمٌركا بن أبً طالب هارون بن 

المتكلم له كتب  الزاهدعلً دمحم بن عبد هللا بن الحسٌن الشاعر المذكور، وهو الفمٌه الزٌدي 
بن  األصؽرن الحسن بن علً وأما أبو علً أحمد بن أبً الحسن علً العسكري ب .ومصنفات

، ومنهم: له عمب بمصر المذكور،عمر األشرؾ، فؤعمب من ولده: أبو طاهر دمحم بن أحمد 
ومن: علً أبو الحسن  ،هللاالحسٌن األمٌر وعبد من: و الحسٌن بن علً بن دمحم المذكور،

 بنو أحمد بن علً العسكري. ، من ولده: علً بن الحسٌن بن جعفر المذكوروجعفر
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 علً زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن اإلمامالحادي عشر: الحسٌن األصؽر بن  الفصل
 

بن علً بن أبً طالب، وأمه أم ولد  الحسٌنالحسٌن األصؽر بن زٌن العابدٌن علً بن  أما      
ً محدثفإسمها ساعدة،  ً فاضالً كان عفٌفا أبا عبد هللا، وتوفً سنة سبع وخمسٌن ومابة  ٌكنىا

عالم كثٌر بالحجاز والعراق والشام وبالد العجم  وعمبهوله سبع وخمسون سنة ودفن بالبمٌع، 
لعلً زٌن العابدٌن ولد آخر أكبر من دمحم البالر وكان إسمه  كانوالمؽرب، ولمب باألصؽر ألنه 

ألصؽر من خمسة رجال: عبٌد هللا وعبد هللا العمٌمً وعلً الحسٌن ا فؤعمبالحسٌن األكبر. 
إنمرض ومن ولده: أحمد بن دمحم،  الحسن وسلٌمان. وكان له: دمحم بن الحسٌن األصؽر دمحموأبو 

وإبراهٌم بن الحسٌن األصؽر من  وٌحٌى بن الحسٌن األصؽر إنمرض وزٌد بن الحسٌن األصؽر
 .لحسٌن األصؽر: عبد هللا والحسٌن ودمحم، ولزٌد بن ا: عبد هللا بن إبراهٌمولده

 

 علً زٌن العابدٌن: اإلمام بن الحسٌن األصؽر بن سلٌمان ذرٌة
داإود بن امامة بن سهل بن حنٌؾ  بنتسلٌمان بن الحسٌن األصؽر، وأمه عبدة  أما       

 منهم: دمحم بن ٌحٌى بن سلٌمان. جماعةاألنصاري، فله: ٌحٌى وسلٌمان، فؤما ٌحٌى فؤولد 
 بن سلٌمان. سلٌمانن األصؽر من إبنه: ٌوأعمب سلٌمان بن الحس

بن سلٌمان من: الحسن والحسٌن، لال الشٌخ أبو الحسن العمري، أعمب  سلٌمان وأعمب       
بن سلٌمان بخراسان وطبرستان، وأعمب الحسن بن سلٌمان بالمؽرب، ولال شٌخ  الحسٌن
ان وطبرستان ولهم بالمؽرب عدد، وعمب العبٌدلً: ولد الحسن بن سلٌمان بخراس الشرؾ
 ببالدبن سلٌمان فً نسب المطع لال الشٌخ أبو الحسن العمري: وهم فً عدة كثٌرة  سلٌمان

الطاهر  الشرٌؾمصر وؼٌرها ٌمال لهم بنو الفواطم. فمن ولد الحسن بن سلٌمان بن سلٌمان: 
وورد  النسبان، جمع الفاطمً بدمشك وإسمه حٌدرة بن ناصر بن حمزة بن الحسن بن سلٌم

من  فله بن سلٌمانمن المؽرب فمات بمصر وصلى علٌه العزٌز اإلسماعٌلً. أما الحسن 
بالمؽرب  وكلهمالمعمبٌن ستة: حمزة وأبو العباس والمهدي وإبراهٌم ودمحم وأحمد أبو جعفر، 

بالل وج سمحالفله من المعمبٌن أربعة:  بن سلٌمانوعمبهم به وبمصر. فؤما حمزة بن الحسن 
: أبو حاج فلهإسمه دمحم والماسم وناصر ولهم أعماب كثٌرة بالمؽرب ومصر، فؤما سمحال 
: إدرٌس ألٌوبفوإدرٌس وسلٌمان وعامر، وألبً حاج: دمحم، وإلدرٌس: حمزة وأٌوب ومهدي، 

فله: الحسٌن،  جباللوسلٌمان، ولمهدي: حٌدر وجعفر، ولعامر بن سمحال: الماسم. وأما دمحم 
العزٌز: مختار وزهٌر.  ولعبدعلً والماسم وعبد العزٌز، ولعلً: دمحم، ولدمحم: جعفر، وللحسٌن: 

: حٌدرة وٌعلى، ولمختار: فتوح لزهٌرفومختار وهاشم،  ةأما ناصر بن حمزة فله: زهٌر وحٌدر
. ولهاشم بن ناصر: الحسٌن، وحسٌنومحسن، ولفتوح: ناصر وجعفر وٌوسؾ، ولجعفر: علً 

فله من األبناء: الحسن  بن سلٌمان الحسنودمحم. أما أبو العباس بن  وللحسٌن: هاشم وعلً
فله من المعمبٌن ستة: أبو حاج وأبو  بن سلٌمانوإسماعٌل وعبد هللا. أما المهدي بن الحسن 

فعمبه من رجل واحد  بن سلٌمانبن الحسن  إبراهٌمكنون وحمزة وخلؾ وجعفر وطاهر. أما 
وسمحال، ولحمزة: إبراهٌم وناصر. أما دمحم بن  وحمزةد هللا هو: أبو حاج، وألبً حاج هذا: عب

هللا والمهدي وأبو كنون وإسماعٌل وإبراهٌم وحسان.  عبدفله ستة معمبٌن:  بن سلٌمانالحسن 
العزٌز وداإود، وإلدرٌس: سلٌمان، وعمبهم بالمؽرب ومصر  وعبدولحسان هذا: دمحم وإدرٌس 

فله من المعمبٌن ثالثة: أبو كزٌز وٌوسؾ وحمزة،  بن سلٌمانودمشك. أما أحمد بن الحسن 
، ولسمحال: مٌمون وسلٌمان، وللماسم: علً ودمحم، ولدمحم هذا: والماسمفؤما ٌوسؾ فله: سمحال 

 بن أحمد فله: ٌوسؾ، ولٌوسؾ: مخلؾ، وأعمابهم بالمؽرب ومصر. حمزةعبد هللا، أما 
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 ابدٌن:علً زٌن الع اإلمام بن الحسٌن األصؽر بن الحسن ذرٌة
سلٌمان، لال  أخٌهأبو دمحم الحسن بن الحسٌن األصؽر بن زٌن العابدٌن علً وأمه أم  وأما       

ً مات بؤرض  كانالشٌخ أبو نصر البخاري: نزل مكة. ولال الشٌخ أبو الحسن العمري:  مدنٌا
مبه انتهى أبً دمحم الحسن، وع بنوالروم، وكان محدثاً وكان له: عبد هللا والحسٌن إنمرض ودمحم 

هما عدد كثٌر ٌبن الحسن المذكور، وعمب دمحمإلى: دمحم السٌلك وعلً المرعش إبنً عبٌد هللا بن 
نصر البخاري لمب بذلن لساللة لسانه وسٌفه  أبوببالد العجم. أما دمحم السٌلك فمال الشٌخ 
الشٌخ . ولد روى دمحم السٌلك الحدٌث، ولال حدادمؤخوذ من لوله تعالى: سلموكم بؤلسنة 
الشٌخ أبو نصر البخاري: لال إبن خرداذبة فً  ولالالعمري: خرج معه دمحم بن الصادق بمكة. 

بن دمحم بن زٌد بن علً بن دمحم السٌلك بن الحسن بن  دمحمالتارٌخ سنة تسع وتسعٌن ومابة وجه 
 عبد هللا ،إلى واسط فؽلب علٌها، فوجه الحسن إبن سهل علًالحسٌن بن علً بن الحسٌن بن 

ولتل أصحابه. فؤعمب دمحم السٌلك بن عبٌد هللا بن دمحم بن  السٌلكإلٌه فهزمه  ًبن الحرش
ة رجال، وهم: أبو عبد هللا جعفر والحسن وعلً وأحمد خمسمن  األصؽر،الحسن بن الحسٌن 

أبو عبد هللا جعفر بن دمحم السٌلك فؤعمب من: الحسن حسكة ومن أبً  فؤما. والحسٌن المنتوؾ
. فؤما بن أبً جعفر أحمد بن الحسن حسكة الماسم دمحم وأبً بن الحسن حسكة، دجعفر أحم

أبو إبراهٌم وعلً وجعفر.  وإسماعٌلالحسن حسكة فعمبه من أربعة بنٌن: عبد هللا أبو طالب 
المعمبٌن: عمٌل أبو الفضل وأحمد أبو  منفؤما عبد هللا أبو طالب بن الحسن حسكة فله أربعة 

، ولعمٌل أبو الفضل: أحمد وعبٌد هللا، فمن ولد بالريبو أحمد والحسن أبو دمحم جعفر وعبٌد هللا أ
أحمد بن عمٌل: علً بن الحسن بن المهدي بن أحمد المذكور، ومن ولد عبٌد هللا بن عمٌل: 
ناصر الدٌن عبد المطلب بن المرتضى بن الحسٌن بن بادشاه بن الحسٌن بن بادشاه بن عبٌد هللا 

مد بن عبد هللا بن الحسن حسكة فمن ولده: علً بن الحسن بن مهدي بن أحمد المذكور. أما أح
 وزٌد. أما إسماعٌل أبو إبراهٌم بن الحسن حسكة فله أربعة من المعمبٌن: دمحم الماضً المذكور

 الحسٌنوعبد هللا أبو طالب وحمزة. أما علً بن الحسن حسكة فعمبه من رجل واحد هو: 
إسمه:  واحدرضا أبو الحسن. أما جعفر بن الحسن حسكة فله إبن وعمبه من رجل واحد هو: ال

دمحم بن علً بن أبً ٌعلى المطهر بن  بن. ومنهم: أبو الماسم علً ولٌل إسمه العباس الماسم
دمحم السٌلك المذكور، ولم ٌذكر إبن طباطبا  بنحمزة بن زٌد بن الحسن الكالبادي بن الحسٌن 

الحسن بن دمحم السٌلك فله إبنان معمبان: علً بمصر  أمابٌن. الحسٌن بن دمحم السٌلك فً المعم
، ومن ولد عبد هللا أبو أحمد هذا: دمحم بن المحسن بن الحسن بن عبد وعبد هللا أبو أحمد بمصر

علً  وأما أما علً بن دمحم السٌلك فمن ولده: دمحم بن دمحم بن زٌد بن علً المذكور. .هللا المذكور
: إبراهٌم خمسةبن دمحم بن الحسن بن الحسٌن األصؽر فله من المعمبٌن المرعش بن عبٌد هللا 

أبو الحسٌن  إبراهٌمأبو الحسٌن وأحمد أبو الماسم وحمزة أبو الماسم والحسن والحسٌن. أما 
ثالثة: الحسٌن أبو  المعمبٌنبن علً المرعش فله إبن واحد هو: إبراهٌم أبو إسحك وله من 

المرعش فعمبه من رجل واحد هو:  علًالب ودمحم وعلً أبو الحسن. أما أحمد أبو الماسم بن ط
علً والحسٌن وإسماعٌل. فؤما الحسٌن بن  أبودمحم أبو عبد هللا وله ثالثة من المعمبٌن: جعفر 

وعلً والحسن أبو دمحم وزٌد. وأما أحمد أبو  الحسٌنعلً المرعش فله أربعة: أحمد أبو 
إبنان معمبان: العباس أبو الفضل ببؽداد ودمحم أبو  فلهن الحسٌن بن علً المرعش الحسٌن ب

المرعش فله إبنان معمبان: حمزة أبو الماسم وأحمد عمبه  علًجعفر. أما علً بن الحسٌن بن 
. ، ومن ولد أحمد هذا: الحسن بن حمزة بن الحسن بن حمزة بن العباس بن أحمد المذكورببؽداد

بن علً المرعش فله إبنان معمبان: حمزة أبو الماسم وعلً أبو الحسن.  لحسٌناأما الحسن بن 
الحسٌن بن علً المرعش فله من المعمبٌن خمسة: دمحم أبو طالب وحٌدرة وعلً  بنأما زٌد 
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علً المرعش فله من المعمبٌن  بنعزٌزي ولهم أعماب. أما أبو الماسم حمزة  ودمحموالفضل 
إبن رابع إسمه: الحسٌن لٌل له عمب.  له والحسن أبو دمحم، وكان ثالثة: علً أبو الحسن ودمحم

من رجل واحد هو: حمزة أبو ٌعلى،  فعمبهفؤما علً أبو الحسن بن حمزة بن علً المرعش 
والحسن أبو أحمد والحسٌن أبو عبد هللا  هاشموعمب حمزة هذا أربعة رجال: عبد العظٌم أبو 

شرؾ الدٌن عبد هللا بن  :ببؽداد، وهو الممٌمالمامطري  ومنهم الفمٌه، ودمحم أبو علً الصوفً
بن الرضى بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن أبً هاشم  الحسندمحم بن أبً أحمد بن أبً الماسم بن 

بن علً المرعش، ومنهم: بادشاه بن ناصر بن عبد  حمزةبن  علًعبد العظٌم بن حمزة بن 
عظٌم بن حمزة بن علً بن حمزة بن علً ال عبدالعظٌم بن دمحم بن أحمد بن أبً هاشم 

بن حمزة بن علً المرعش فله من المعمبٌن ثالثة: الحسٌن  علًالمرعش. أما دمحم أبو 
الحسن أبو أحمد بن حمزة بن علً المرعش فعمبه من رجل  أماوالمهدي وعلً أبو الحسن. 

أما الحسن  .أبو الماسم هذا إبنان معمبان: دمحم أبو علً وعلً ولدمحمواحد هو: دمحم أبو جعفر، 
فلزٌد أبو طالب: عزٌزي، ومن ولد  ،وعلً بن علً المرعش فله: زٌد أبو طالب وحمزة ودمحم

 علً بن الحسن: علً بن دمحم بن أحمد بن الماسم بن العباس بن أحمد بن علً المذكور،
له ذٌل  بن حمزة بن الحسن بن علً المرعش الفمٌهومنهم: أبو ٌعلى حمزة األصؽر بن الحسن 

الحسٌن بن علً بن عبد هللا بن دمحم بن الحسن بن  بنومنهم: علً بن العباس بن أحمد  .طوٌل
 علً المرعش وله بنات. 

 

 علً زٌن العابدٌن: اإلمام بن الحسٌن األصؽر بن علً ذرٌة
علً بن الحسٌن األصؽر بن علً زٌن العابدٌن فؤعمب من ستة رجال: عٌسى  وأما       
 هماٌعمبمد حمٌنة وموسى حمصة ودمحم له عمب فٌهم خالؾ وعبٌد هللا وعبد هللا وأح الكوفً

بن طاهر بن  هللابالكوفة وفٌهم طعن. ولعبد هللا بن علً: بكر وعلً. ومنهم: دمحم مسلم بن عبٌد 
عمه: طاهر بن  وإبنٌحٌى بن الحسن بن جعفر بن عبٌد هللا بن علً بن الحسٌن األصؽر، 

وطاهر آخر، ولدمحم  وطاهركان لدمحم مسلم هذا من الولد: إبراهٌم وٌحٌى الحسٌن بن طاهر. و
بن ٌحٌى بن الحسن بن جعفر بن  دمحممسلم أخ إسمه: عبد هللا بن عبٌد هللا. ومنهم: الحسن بن 

لومه. أما موسى حمصة بن علً بن  بؤنسابعبٌد هللا بن علً بن الحسٌن األصؽر وكان عالماً 
، وأعمب دمحم من: الحسن دمحموأعمب الحسن هذا من:  ،من: الحسنفؤعمب  األصؽر الحسٌن

ولده بمصر ومكة  بالكعكًالملمب حمصة، وأعمب الحسن حمصة من: الحسٌن المعروؾ 
. وأما ، ولجعفر: موسى: جعفرحمصةودمشك وعلً ودمحم بنو الحسن حمصة، ولدمحم بن الحسن 

وحده، والعمب من  بالمدٌنةلً بن أحمد أحمد حمٌنة بن علً بن الحسٌن األصؽر فؤعمب من: ع
بن علً بن أحمد حمٌنة فله  الحسنعلً بن أحمد حمٌنة من ثالثة: الحسن والحسٌن ودمحم، فؤما 

بالمدٌنة. أما عبٌد هللا بن الحسن بن  هللامن المعمبٌن أربعة: عبٌد هللا وعلً والحسن وعبد 
مشك والشام والحسٌن عمبه بالموصل عمبه بد موسىعلً بن أحمد حمٌنة فله إبنان معمبان: 

ومن ولد الحسٌن بن عبٌد  .لٌل أعمب ولٌل إنمرض دمحمواألهواز، وكان له إبن ثالث إسمه: 
، ولعلً بن سدرة بن الحسن بن عبٌد هللا بن الحسٌن المذكور هللاهللا: الحسن وعلً إبنً عبٌد 

فعمبه من رجل واحد هو: عبد هللا، حمٌنة  أحمدأما علً بن الحسن بن علً بن عبٌد هللا: دمحم، 
، وعمب عبد هللا بن علً هذا من رجل واحد بطبرستانولٌل له إبن آخر إسمه: زٌد وله عمب 

المعمبٌن: عبد هللا أبو أحمد وجعفر والمهدي، ولجعفر  منإسمه: الحسن أبو حرب، وله ثالثة 
ما الحسن بن الحسن بن علً . أودمحم، ولعلً أبو الحسن: دمحم أبو الحسن علًبن الحسن هذا: 

، وللداعً هذا إبن واحد هو: الحسن أبو أحمد الداعًبن أحمد حمٌنة فله إبن واحد هو: دمحم 
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. أما عبد هللا بن الحسن بن علً بن أحمد حمٌنة فله من وزٌدوله إبنان: دمحم أبو عبد هللا 
، ولٌل لدمحم أبو دمحم وعبٌد هللاجعفر بالمدٌنة له عمب فٌهم خالؾ وأحمد  أبوالمعمبٌن ثالثة: دمحم 

هللا بن الحسن بن علً بن أحمد  عبد. ومنهم: موسى الحمٌنً بن أحمد بن أبو جعفر: ٌحٌى
بن موسى الحمٌنً المذكور. أما دمحم  الحسٌنحمٌنة له عمب منهم: دمحم والمحسن والحسن بنو 

، فمن ولد هللا وأحمد ، وعمبه من رجلٌن: عبدجعفربن علً حمٌنة فعمبه من رجل واحد هو: 
أحمد هذا: الحسٌن بن دمحم بن الحسن بن دمحم بن زٌد بن المرتضى بن دمحم بن زٌد بن أبو 

. وأما عٌسى الكوفً بن علً بن الحسٌن الحسٌن بن علً بن دمحم بن زٌد بن أحمد المذكور
سى عمب كثٌر وأعمب من رجلٌن: جعفر وأحمد العمٌمً. وأعمب جعفر بن عٌ فلهاألصؽر، 

ً ومن أبً هاشم دمحم ٌلمب  الماسم أبًالكوفً من:  الفٌل ومن أبً الحسن دمحم بدمحم ٌلمب كرشا
 بنمضٌرة وؼٌرهم، ولهم أعماب متفرلون فً بالد شتى. فؤما دمحم أبو الحسن بن جعفر  ٌلمب

 له بفارسعٌسى فله من المعمبٌن ثالثة: عٌسى الجندي ببؽداد وجعفر عمبه ببؽداد أٌضاً وعلً 
أما عٌسى الجندي بن دمحم أبو الحسن فله: دمحم،  .المذكورعمب للٌل منهم: عبد هللا بن علً 

ولدمحم: المطهر وحمزة وعلً وجعفر وإسماعٌل، فإلسماعٌل: الداعً والحسن والحسٌن وعلً 
وعزٌزي، ولجعفر: الحسن ودمحم، وللمطهر: عٌسى ومهدي وإسماعٌل وطاهر ونٌازي، 

 فعمبهأما دمحم أبو هاشم بن جعفر بن عٌسى  ر: مهدي، ولمهدي: الحسٌن.وإلسماعٌل بن المطه
: الماسم رجلٌنمن رجلٌن: حمزة أبو الماسم والحسٌن، فؤما حمزة أبو الماسم هذا فعمبه من 

، وعمب الحسن هذا الحسنوالحسن، فؤما الماسم بن حمزة أبو الماسم فعمبه من رجل واحد هو: 
: دمحم أبو علً وأحمد أبو رجلٌنو طالب، ولدمحم أبو طالب هذا من رجل واحد إسمه: دمحم أب

طالب وإبراهٌم أبو دمحم وزٌد أبو الماسم.  أبوالفضل، فؤما دمحم أبو علً هذا فله ثالثة: مانكدٌم 
فؤما  من ثالثة: الحسن بالكوفة والحسٌن وعلً، الصحٌحالكرش فعمبه  الماسمأما دمحم أبو 

 الماسمأما علً بن دمحم أبو و م، ولدمحم: علً، وإلبراهٌم: علً أٌضاً،الحسٌن فله: دمحم وإبراهٌ
وحٌدر  دمحمالكرش فله: زٌد، ولزٌد: أحمد، وألحمد: مسٌب وطاهر، ولمسٌب: علً، ولطاهر: 

الكرش فله:  الماسم. أما الحسن بن دمحم أبو ، وألحمد بن طاهر: علًوأحمد ومحسن ومطهر
ولعلً هذا: دمحم وأبو البركات الحسن وأحمد، وألحمد هذا: هذا: حمزة وعلً،  ولدمحمدمحم، 

: علً. أما حمزة بن دمحم بن الحسن بن دمحم أبو هذا ، وللحسن: مختار وأحمد، وألحمدالحسن
بن عٌسى الكوفً فله من المعمبٌن ستة:  العمٌمًالكرش فله: أحمد وعلً، أما أحمد  الماسم

والحسٌن أبو الماسم وحمزة أبو ٌعلى وعلً أبو  دمحمعٌسى أبو الحسن بالري والحسن أبو 
أحمد العمٌمً فله من المعمبٌن أربعة: عبد هللا والحسٌن  بنالحسن ودمحم أبو جعفر. فؤما عٌسى 

كالم. فؤما عبد هللا بن عٌسى بن أحمد العمٌمً فعمبه من  عمبهودمحم وموسى بالكوفة وفً 
لد علً أبو الماسم بن عبد هللا المذكور: أبو أبو جعفر، فمن و ودمحمرجلٌن: علً أبو الماسم 

. ، ولدمحم أبو جعفر: علًبن دمحم بن علً أبو الماسم بن عبد هللا المذكور مهديالفتح نصر بن 
الحسٌن بن عٌسى  دمحم أبو حرب بن علً بن :فمن ولده العمٌمًأما الحسٌن بن عٌسى بن أحمد 

فعمبه من رجل واحد هو: أحمد أبو  العمٌمً . أما دمحم بن عٌسى بن أحمدالمذكوربن الحسٌن 
إبنان: الحسٌن وعلً. أما علً أبو الحسن بن  فلهالحسن. أما حمزة أبو ٌعلى بن أحمد العمٌمً 

الماضً. أما دمحم أبو جعفر بن أحمد العمٌمً  الماسمأحمد العمٌمً فعمبه من رجل واحد هو: 
بن علً بن الحسٌن األصؽر فعمبه من رجل  . أما دمحمبالكوفةفعمبه من رجل واحد هو: الحسٌن 

له إبن آخر إسمه: علً وله عمب، ولٌحٌى الزاهد: علً  ولٌلواحد إسمه: ٌحٌى الزاهد، 
 والعباس.
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 علً زٌن العابدٌن: اإلمام هللا بن الحسٌن األصؽر بن عبد ذرٌة
هللا، ومات  عبٌده عبد هللا بن الحسٌن األصؽر بن علً زٌن العابدٌن، وأمه أم أخٌ وأما        

عبد هللا كان فصٌحاً  بنفً حٌاة أبٌه فؤعمب من إبنه: جعفر صحصح وحده، وكان له: عبٌد هللا 
أم الداعً  وهً، الحسٌن ة بنتأمه آمنعبٌد هللا و بنأبا صفارة، من ولده: الحسٌن  ًولذلن دع

من أهل الرباسة،  فاضالً الكبٌر الحسن بن زٌد الحسنً، وكان له: الماسم بن عبد هللا كان خٌراً 
أن ٌلبس السواد فجهدوا به  ىفؤبأشخصه عمر بن الفرج الرجحً إلى العسكر فً أٌام المعتصم 

: لم تنمد الطالبٌون ألحد بالرباسة البخاريولال الشٌخ أبو نصر  ،كل الجهد حتى لبس للنسوة
ً كما انمادوا للماسم بن عبد هللا، وكان  ان له بمٌة بالكوفة ثم بطبرستان، أعمب بها وك ممٌما

، ولعلً: دمحم والحسن، ومن ولد الحسن هذا: دمحم بن دمحم بن علًانمرض، وللماسم بن عبد هللا: 
وعلً بن عبد  ،المذكور، ومنهم: بكر بن عبد هللا بن الحسٌن األصؽر الحسنعبد هللا بن دمحم بن 

ٌن األصؽر من أربعة رجال: األصؽر. فؤعمب جعفر صحصح بن عبد هللا بن الحس الحسٌنهللا بن 
 لولدهماودمحم العمٌمً ٌمال لولده العمٌمٌون وإسماعٌل المنمذي وأحمد المنمذي ٌمال  هللاعبد 

لاله العمري.  ،إلٌهاالمنمذٌون. وإنما سموا بهذا اإلسم ألنهم سكنوا بدار منمذ بالمدٌنة فنسبوا 
. أما أحمد المنمذي فؤعمب من ذٌلهٌطل  فؤولد ولم والعمٌمٌون والمنمذٌون كثٌرون. أما عبد هللا

عبد هللا بن أحمد المنمذي  فؤماجماعة وهم: عبد هللا وعلً وجعفر والحسن والحسٌن وإبراهٌم، 
علً بن فخر الدٌن بن عز الدٌن  بنفمن ولده: صادق وتاج الدٌن وشمس الدٌن بنو عز الدٌن 

حسن بن طاهر بن علً بن دمحم بن  بن حسٌنبن تاج الدٌن بن حسٌن بن شاه دمحم بن أحمد بن 
، فمن ولد صادق بن عز الدٌن: عبد الكرٌم وعبد الرحٌم إبنً دمحم بن مرتضى عبد هللا المذكور

بن كمال الدٌن بن نور الدٌن بن صادق المذكور، ولعبد الكرٌم : عبد هللا، ولعبد الرحٌم: علً، 
بن أحمد المنمذي.  جعفربن علً بن . ومنهم: الحسٌن أما تاج الدٌن بن عز الدٌن فله: محسن

سٌاه، ومن ولده: حسن  إبراهٌمفؤما الحسن بن أحمد المنمذي فعمبه من رجل واحد إسمه: 
إبراهٌم سٌاه المذكور، أما الحسٌن  بنوجعفر وحمزة بنو ٌحٌى بن الحسٌن أبو دمحم بن الماسم 

فر بن دمحم بن الحسٌن بن علً إبراهٌم بن جع إبنًبن أحمد المنمذي فمن ولده: عبد هللا وحسٌن 
فمن ولده: دمحم بن أبو طالب بن علً بن جعفر بن  إبراهٌمبن الحسٌن المذكور، أما حسٌن بن 

ولده العدد  ًبن حسٌن المذكور. وأما إسماعٌل المنمذي وف الفضلأبو الفضل بن حسن بن أبو 
عمبه بطبرستان والماسم أبو الحسن بمكة ودمحم بخلٌص وإبراهٌم  علًفله من المعمبٌن ستة: 

هما بطبرستان. أما علً بن إسماعٌل المنمذي فعمبه من رجل ٌوعمب وزٌدبخلٌص وعبد هللا 
جعفر النمٌب بمكة، وعمب دمحم هذا من خمسة بنٌن: علً أبو الحسن بمكة  أبوواحد هو: دمحم 

ودمشك بمكة وإسماعٌل أبو إبراهٌم له عمب بمصر وأحمد عمبه بنصٌبٌن  علًوٌحٌى أبو 
أبو دمحم عمبه بمصر. ومنهم: المطهر بن أحمد بن الحسن بن علً بن دمحم بن  هللاوالشام وعبد 

، ومنهم: ٌحٌى بن هبة هللا بن مٌمون بن أحمد بن مٌمون بن أحمد إسماعٌل المنمذي بنعلً 
 ، ولٌحٌى: الحسٌن ودمحم وعلً، فللحسٌن: علً،إسماعٌل المنمذي بنبن علً بن دمحم بن علً 

ولدمحم: دمحم إنمرض، ولعلً بن ٌحٌى: الحسٌن ومهدي والحسٌن آخر، فللحسٌن: عبد هللا، 
ولمهدي: أحمد، وللحسٌن اآلخر: عبد هللا، ولعبد هللا: دمحم. أما الماسم بن إسماعٌل المنمذي فله: 

ً ، ومن ولد علبالٌمن. أما دمحم بن إسماعٌل المنمذي فعمبه من رجلٌن: علً وأحمد وهما دمحم
بن دمحم بن إسماعٌل المنمذي: الحسٌن بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن علً المذكور، وعلً 
والحسن إبنً أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن علً المذكور، ولعلً بن أحمد: منالب، 

. أما إبراهٌم بن إسماعٌل المنمذي فعمبه الصحٌح من رجلٌن: علً وللحسن بن أحمد: دمحم
وأما أحمد بن  بن إبراهٌم المذكور فعمبه من ثالثة: زٌد وإبراهٌم وعبد هللا، علً وأحمد، فؤما
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 المعمبٌنفله إبن واحد هو: عبد هللا، ولعبد هللا هذا إبن واحد إسمه: علً، ولعلً من  إبراهٌم
بن الهادي بن  زٌدثالثة: عبد هللا ٌلمب ناصر وأبو طالب وأبو زٌد، ومن عمب أبو زٌد هذا: أبو 

، فؤما عبد هللا الملمب بناصر فله: الحسٌن، وللحسٌن: نوح وعبد هللا، ولعبد هللا زٌد المذكور أبو
بن إسماعٌل المنمذي، ولد وجد  إبراهٌم. ومنهم: علً كباكً بن عبد هللا بن علً بن هذا: زٌد

ن جد ملون الري، منهم: ملن الري فخر الدٌ وهونسبه أطول من هذا ولكن المعتمد هو ما ذكر، 
حسن بن جمال الدٌن دمحم بن الحسن بن أبً زٌد  الدٌنحسن بن عالء الدٌن المرتضى بن فخر 

وعمومة وهم  وأخ وهو: عبد المطلب بن فخر الدٌن حسن بن علً كباكً المذكور، له ولد
، ومنهم: مبارن ومرتضى وعلً ومهدي بنو حسن بن جمال الدٌن دمحم، ولمبارن: ملون الري

إلى ملن  زهرة. ومنهم: الماسم بن جمال الدٌن دمحم المذكور، خرجت إبنته اسمدمحم، ولعلً: الم
، ومنهم: السمنانًسمنان فولدت له جالل الدٌن وشرؾ الدٌن والد الشٌخ العارؾ عالء الدولة 

وعلً  . ومنهم: الفمٌه نور أمٌن عز الدٌن أبو الفتح دمحمدمحم أبو الماسم بن الحسن بن أبو زٌد
مهدي بن نوح بن عبد هللا بن ناصر بن علً كباكً  بنلماسم بن دمحم بن علً ا وبن وعدنان
، فمن ولد الفمٌه أبو الفتح دمحم: شرؾ الدٌن بن حسٌن بن شرؾ الدٌن بن علً بن المذكور

. وأما دمحم جالل الدٌن بن علً بن فخر الدٌن بن الحسن بن علً بن أبو الفتح دمحم المذكور
المعمبٌن ستة: علً بالمدٌنة  منن عبد هللا بن الحسٌن األصؽر فله العمٌمً بن جعفر صحصح ب

علً بن دمحم العمٌمً فله خمسة  أماوإبراهٌم بدمشك وجعفر والحسٌن وأحمد بمصر والحسن. 
وطاهر بمصر وعمبه بها  بطبرستانمن المعمبٌن: أحمد بمصر وٌحٌى بجرجان والماسم 

علً بن  بنأما أحمد و ؤما ٌحٌى بن علً فله: دمحم،ف وبجرجان وبؽداد وفٌهم كالم وعبٌد هللا.
وإبراهٌم، ومن  ودمحمدمحم العمٌمً فله: الحسن وعلً والماسم وطاهر، وللحسن هذا: أحمد وعلً 

أحمد المذكور. ومن  بنولد أحمد بن الحسن بن أحمد: الحسن وطاهر إبنً مبارن بن حسٌن 
المذكور. ولدمحم بن الحسن  علًن عبٌد هللا بن ولد علً بن الحسن بن أحمد: عبٌد هللا بن علً ب

: دمحم وعلً وحمزة وإبراهٌم وألحمداعٌل، ولعلً: طاهر، مبن أحمد: علً وجعفر وأحمد وإس
بن أحمد بن علً بن دمحم العمٌمً  الحسنومحسن، ولحمزة: أحمد وجعفر وزٌد. أما إبراهٌم بن 

ولدمحم: الحسٌن. أما علً بن أحمد بن علً  ،دمحمفله: عبٌد هللا والحسٌن وإسماعٌل، وللحسٌن: 
ودمحم، ولٌحٌى: أحمد والحسٌن وعلً، وألحمد:  وهاديبن دمحم العمٌمً فله: ٌحٌى والحسٌن 
علً بن أحمد بن علً بن دمحم العمٌمً: دمحم، ولدمحم:  بنالحسٌن، وللحسٌن: أحمد. وللحسٌن 

دمحم: الحسٌن وطاهر وإبراهٌم، ولطاهر  وعبد هللا، ولدمحم بن وعلًطاهر ودمحم، ولطاهر: أحمد 
هادي بن علً بن أحمد بن علً بن دمحم العمٌمً فله: دمحم، ولدمحم:  أما: علً ودمحم. بن دمحم بن دمحم

وأبو الفضل. أما دمحم بن علً بن أحمد بن علً بن دمحم العمٌمً فله: علً،  علًعلً، ولعلً: 
أما الماسم بن علً بن دمحم العمٌمً فله: دمحم  ، وإلسماعٌل: حٌدر والحسٌن.إسماعٌلولعلً: 

 علً، ولدمحم هذا: حسن وعلً وطاهر، ولعلً هذا: الحسن ولاسم. أما علً بن الماسم بن وعلً
دمحم بن  فؤمابن دمحم العمٌمً فمن ولده: دمحم وحسن إبنً حسٌن بن الماسم بن علً المذكور، 

بن ٌحٌى  دمحمحمد وجعفر بنو الحسٌن بن حسٌن بن الماسم فمن ولده: علوي ومهدي وزٌد وأ
وعلً وأبو  ودمحمبن دمحم المذكور، ولعلوي بن الحسٌن: علً، ولعلً: أحمد ومهدي وإسماعٌل 

. وأما طاهر بن إسماعٌلالحسن وزٌد، وألحمد بن علً: نمً. ولزٌد بن الحسٌن: علً، ولعلً: 
الواحد وأبو البركات  عبداهر: علً بن دمحم العمٌمً فله: علً والحسن، فمن ولد علً بن ط

الحسن بن طاهر: علً  ولدإبنً نزار بن دمحم بن طاهر بن الحسن بن علً المذكور. ومن 
هللا بن علً بن دمحم  عبٌدوالحسن وطاهر بنو الحسن بن الحسٌن بن الحسن المذكور. وأما 

أبو الفضل وعلً  جعفر والعباس أبوالعمٌمً فهو أكثرهم عمباً وله من المعمبٌن خمسة: أحمد 
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، وللعباس هذا: دمحم وأحمد وعلً والحسٌن، ولعلً بن الماضً بطبرستان والحسٌن وزٌد
العباس: الحسٌن والعباس وعبد هللا، فللحسٌن: أحمد، وللعباس: الحسٌن، وللحسٌن هذا: 

 من أوالده: الحسن وأحمدوالعمٌمً فله عمب للٌل بمصر وبؽداد  دمحم. أما إبراهٌم بن العباس
: الحسٌن. أما الحسٌن بن إبراهٌم فله: أحمد، وألحمد هذا: إبراهٌموالحسٌن، وألحمد بن 

بن أحمد هذا: دمحم، ولدمحم: طاهر وإبراهٌم، وإلبراهٌم: مسلم،  وإلبراهٌمإبراهٌم والحسٌن، 
. أما الحسٌن بن أحمد بن الحسٌن بن إبراهٌم فله: عبد هللا وموسى وأحمد ودمحم دمحمولمسلم: 

 الحسن، ومن ولد أحمد هذا: خلٌفة بن علً بن إسماعٌل بن علً بن أحمد المذكور. أما لًوع
علً و ،بن إبراهٌم بن أحمد بن الحسن المذكورمسلم  بن إبراهٌم بن دمحم العمٌمً فمن ولده:
أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسٌن بن أحمد بن  بنوعٌسى وأحمد وسعٌد وعمر بنو دمحم 

بن دمحم بن أحمد: دمحم وعلً وحسن وعمر. ولٌل  وألحمدد بن الحسن المذكور، إبراهٌم بن أحم
. أما جعفر بن دمحم العمٌمً فله: أحمد الزاهد، وألحمد العمٌمًإنمرض عمب إبراهٌم بن دمحم 

، وعبد هللا، ولعبد هللا هذا: زٌد، ولزٌد: عبد هللا والحسٌن وٌحٌى الحسنالزاهد: علً، ولعلً: 
وٌحٌى ومهدي  وحسٌنولدمحم: عبد هللا وحسن  ،ً بن أحمد الزاهد: دمحموللحسن بن عل

جعفر وعبد هللا، وألبً  وأبووالماسم، ولعبد هللا بن دمحم هذا: أحمد، وألحمد: أبو الفوارس 
: مهدي وزٌد إبنً علً بن ولدهالفوارس: حسن. أما ٌحٌى بن علً بن أحمد الزاهد فمن 

، وللحسٌن: دمحم. ولزٌد بن الحسٌن، ولمهدي بن علً هذا: الحسن بن دمحم بن ٌحٌى المذكور
الزاهد فمن ولده: النفٌس  أحمدعلً: علً، ولعلً: إسماعٌل. أما الحسٌن بن علً بن 

هللا بن الحسن بن علً بن الحسٌن  فضلواألشرؾ والحسن بنو دمحم األكرم بن عبد العزٌز بن 
وكان متموالً وذهب ماله فً والعة بؽداد،  المحدث المذكور، فؤما الحسن بن دمحم األكرم فله: دمحم

: دمحم. أما األشرؾ بن دمحم األكرم فمن ولده: ولحسنولدمحم المحدث هذا: حسن وإسماعٌل، 
المذكور. أما النفٌس بن دمحم األكرم فله: أحمد طلحة،  األشرؾالماسم بن علً بن أبو الماسم بن 

من ولد النفٌس بن أحمد طلحة: دمحم بن أبو الماسم والنفٌس، و والمرتضىوألحمد طلحة: األعز 
فهو إبن خالة الداعً  العمٌمًبن النفٌس المذكور. فؤما الحسن بن دمحم  األكملبن األشرؾ بن 

عبٌد هللا بن عبد هللا بن الحسٌن  بنالكبٌر الحسن بن زٌد الحسنً أمه بنت أبً صفارة الحسٌن 
وخطب للخراسانٌة وآمنه ثم أخذه بعد ذلن  السوادبس األصؽر، وكان الداعً لد واله سارٌة فل

فً ممابر الٌهود بسارٌة، وله من الولد: دمحم وأحمد  ودفنهوضرب عنمه صبراً على باب جرجان 
: جعفر، ولجعفر: هادي، ولهادي: دمحم وٌحٌى، ولدمحم بن هادي: هذاوالحسٌن وزٌد، ولدمحم 

 ي: أبو هاشم، وألبً هاشم: علً ومانكدٌم. وعلً، ولٌحٌى بن هاد دمحمالحسٌن، وللحسٌن: 
 

 علً زٌن العابدٌن: اإلمام هللا بن الحسٌن األصؽر بن عبٌد ذرٌة
علً زٌن العابدٌن وٌكنى أبا علً وأمه أم خالد،  بنعبٌد هللا بن الحسٌن األصؽر  وأما      

هللا على  عبٌدد بن مصعب بن الزبٌر بن العوام، ووف حمزةولال أبو نصر البخاري: خالدة بنت 
عبٌد هللا لد  وكانأبً العباس السفاح فؤلطعه ضٌعة بالمدابن تؽل كل سنة ثمانٌن ألؾ دٌنار. 

لٌمتله فلما جٌا به  رآهتخلؾ عن بٌعة النفس الزكٌة دمحم بن عبد هللا المحض فحلؾ دمحم إن 
رى له أرزالاً بخراسان فؤج مسلمؼمض دمحم عٌنٌه مخافة أن ٌحنث. وورد عبٌد هللا على أبً 

بن كثٌر الخزاعً لعبٌد هللا: إنا  سلٌمانكثٌرة، وعظمه أهل خراسان فساء أبا مسلم ذلن، ولال 
فهلم نباٌعكم وندعوا إلى نصرتكم. فظن عبٌد  موضعهاؼلطنا فً أمركم ووضعنا البٌعة فً ؼٌر 

ه: ٌا عبٌد هللا إن بذلن فثمل علٌه مكانه وجفاه ولال ل فؤخبرههللا أن ذلن دسٌساً من أبً مسلم 
سلٌمان بن كثٌر الخزاعً وكان فً نفسه علٌه شا لبل ذلن. وتوفً  ولتلنٌسابور ال تحملن. 
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بذي أمران أو ذي أمان وهو موضع، فً حٌاة أبٌه وهو إبن سبع وثالثٌن  ضٌعتهعبٌد هللا فً 
 ًة، وفلال أبو نصر البخاري، ولال أبو الحسن العمري: إبن ست وأربعٌن سن ماسنة على 

ألنهم عدة بطون وأفخاذ وعشابر. فؤعمب من خمسة رجال: ٌحٌى وجعفر الحجة  التفصٌلعمبه 
 ودمحم الجوانً وحمزة مختلس الوصٌة. الصالحوعلً 

 
بطبرستان ثم إنمرضوا  عمبهعبٌد هللا فولد أربع بنات وذكرٌن وانتشر بن  فؤما ٌحٌى      

 وبمٌت لهم بمٌة ٌسٌرة.
 

: الحسٌن ودمحم وعبد ثالثةمختلس الوصٌة بن عبٌد هللا فله من األبناء المعمبٌن حمزة  ؤماف      
ً هللا أبو علً ولٌل إسمه عبٌد هللا، وذكر بعض الناس له  رابعاً إسمه: علً أعمب من: علً  إبنا

، ومن ولده: علً وٌحٌى وحٌدر ودمحم انمرضبن علً وله عمب بالمدابن وفٌهم خالؾ ولٌل 
، ولعلً بن بن علً بن حمزة مختلس الوصٌة علًٌن بن أحمد بن الحسٌن بن وأحمد بنو الحس

دمحم وعبٌد هللا إبنً  :حمزةمن بنً ف. وعمب حمزة مختلس الوصٌة للٌل، الحسٌن هذا: أحمد
الحسٌن بن دمحم بن حمزة المذكور، ولدمحم: حمزة، ولحمزة: دمحم وحسن وزٌد، ولعبٌد هللا بن 

حمد ودمحم، فألحمد: الحسن، ولدمحم: الحسٌن وعلً وحسان، الحسٌن: حسان، ولحسان: أ
إبراهٌم سٌنور أبٌه بن دمحم بن حمزة المذكور،  وللحسٌن: الحسن، ومن بنً حمزة بن عبٌد هللا:

طالب وعلً والحسٌن وعبٌد هللا، ولم ٌذكر السٌد أبو الؽنابم  وأبوله خمسة من المعمبٌن: أحمد 
بن إبراهٌم السٌنور فله: دمحم، ولدمحم هذا: جعفر وعلً والحسٌن، الحسٌن  أماإال الحسٌن وعلً. 

دمحم: ناصر، ولناصر: علً ومخلد. ولعلً بن دمحم بن الحسٌن: إسماعٌل،  بنولجعفر 
. وللحسٌن بن دمحم بن الحسٌن: إبراهٌم، وإلبراهٌم: مهدي ودمحم والحسن، علًوإلسماعٌل: 
 فله: دمحم، ولدمحم: رضاء الدٌن، ولرضاء الدٌن: داعً إبراهٌم بن الحسٌن بن دمحم بنفؤما الحسن 

بن  إبراهٌم، ولناصر: مهدي، ولداعً: حسٌن، ولحسٌن: دمحم ورضاء الدٌن. أما دمحم بن وناصر
. أما المذكورالحسٌن بن دمحم فمن ولده: دمحم بن حسن بن حسٌن بن داعً بن ناصر بن دمحم 

، فمن ولد كمال ودمحمالحسن، وللحسن: كمال الدٌن  مهدي بن إبراهٌم بن الحسٌن بن دمحم فله:
دمحم بن الحسن بن  ولدالدٌن: حٌدر بن علً بن عماد الدٌن بن كمال الدٌن المذكور. ومن 

بن إبراهٌم بن دمحم المذكور.  الدٌنمهدي: إبراهٌم وضٌاء الدٌن إبنً دمحم بن إبراهٌم بن ضٌاء 
هذا: دمحم ؼٌاث الدٌن ودمحم شمس الدٌن، فؤما  ولدمحم، فؤما إبراهٌم بن دمحم بن إبراهٌم فله: دمحم

، ولعلً بن دمحم ؼٌاث الدٌن: دمحم وعناٌة هللا، ولعناٌة هللا: وعلًدمحم ؼٌاث الدٌن فله: إسماعٌل 
: عالء الدٌن، ولعالء الدٌن: أبو الماسم، وألبً الماسم: علً ودمحم، الدٌنعز الدٌن، ولعز 

 دمحملدٌن، ولدمحم: عالء الدٌن، ولعالء الدٌن: دمحم. أما إسماعٌل بن الماسم ومعز ا أبولعلً: ف
، فمن المذكورؼٌاث الدٌن فمن ولده: هبة هللا وإسماعٌل إبنً أبو تراب بن دمحم بن إسماعٌل 

أبو تراب بن دمحم بن  بنولد إسماعٌل بن أبو تراب بن دمحم: أبو تراب ودمحم حسٌن إبنً إسماعٌل 
بن إسماعٌل بن أبو تراب  ترابراب بن دمحم بن إسماعٌل المذكور، فؤما أبو إسماعٌل بن أبو ت

بن إسماعٌل بن أبو تراب فله:  حسٌنفله: دمحم منمرض وحسن، ولحسن هذا: أبو تراب. أما دمحم 
هللا بن أبو تراب بن دمحم بن إسماعٌل  هبةعبد الكرٌم وزمزم، ولعبد الكرٌم: حسٌن وعلً. أما 

تراب وحسن بنو هبة هللا بن إسماعٌل بن هبة هللا  وأبودٌن فمن ولده: إسماعٌل بن دمحم ؼٌاث ال
: هبة هللا وإبراهٌم، ولهبة هللا هذا: أبو طالب، وألبً طالب: فلهالمذكور، فؤما إسماعٌل هذا 

إسماعٌل بن هبة هللا بن إسماعٌل: دمحم زمان ودمحم أمٌن ودمحم صالح، ولدمحم  بندمحم، وإلبراهٌم 
صادق  دمحم: دمحم فاضل. وألبً تراب بن هبة هللا بن إسماعٌل بن هبة هللا بن أبو تراب: أمٌن
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: دمحم، ولدمحم: ولعلًوهبة هللا. ولحسن بن هبة هللا بن إسماعٌل بن هبة هللا بن أبو تراب: علً، 
بة : حسٌن وشمس الدٌن وهولدهإبراهٌم. أما دمحم شمس الدٌن بن دمحم بن إبراهٌم بن دمحم فمن 

شمس الدٌن بن عبد الخالك بن دمحم  بنهللا ودمحم بنو ضٌاء الدٌن بن إسماعٌل بن عبد المطلب 
بن إسماعٌل فله: عبد المطلب، ولعبد  الدٌنشمس الدٌن المذكور، فؤما شمس الدٌن بن ضٌاء 

: دمحم فاضل. أما هبة هللا بن ضٌاء الدٌن بن أمٌنالمطلب: دمحم أمٌن وضٌاء الدٌن، ولدمحم 
وتاج الدٌن وعلً وشمس الدٌن بنو دمحم بن  العابدٌنإسماعٌل فمن ولده: دمحم هاشم وزٌن 

إبراهٌم بن هبة هللا المذكور، ولدمحم هاشم: عبد الهادي،  بنإبراهٌم بن دمحم بن ضٌاء الدٌن 
ضٌاء  ، ولدمحم تمً هذا: دمحم رفٌع. ولعلً بن دمحم بن إبراهٌم بن دمحم بنتمًولزٌن العابدٌن: دمحم 

هللا.  وأسدهللا وعناٌة هللا ودمحم، ولعبد هللا: علً ومسعود، ولدمحم: زاهد وضٌاء الدٌن  عبدالدٌن: 
، ولزٌد: دمحم، أما زٌدأما علً بن إبراهٌم السٌنور فله: إبراهٌم وزٌد والحسن، وإلبراهٌم هذا: 

حسن بن زٌد المذكور، بن ال علًزٌد بن علً فمن ولده: دمحم وإبراهٌم إبنً حٌدر بن مهدي بن 
: دمحم. أما الحسن بن علً بن دمحمولدمحم بن حٌدر: علً وحٌدر وحسن وسلٌمان، ولعلً بن 

ومن ولد  .: الحسن، وللحسن: دمحمهذاإبراهٌم السٌنور فله: الحسٌن وعلً وزٌد، وللحسٌن 
ٌم بن دمحم ضٌاء الدٌن بن إبراه إبنًعلً بن الحسن بن علً بن إبراهٌم السٌنور: دمحم وعلً 

السٌنور فله: علً، ولعلً: أحمد وزٌد،  إبراهٌمبن حسن بن زٌد بن علً المذكور. أما أحمد بن 
وعمٌل وحمزة، فؤما عبد المطلب فله: عبد هللا،  المطلبوألحمد هذا: الحسٌن، وللحسٌن: عبد 

الحسٌن فله: لابد، ، ولعبد هللا بن عبد هللا: دمحم. أما عمٌل بن وعلًولعبد هللا: عبد هللا ودمحم 
. أما حمزة بن الحسٌن فمن ولده: حمزة بن دمحم بن أبو الحسن بن أبو الماسم دمحمولمابد هذا: 

: ولدهبن أحمد بن حمزة المذكور. أما زٌد بن علً بن أحمد بن إبراهٌم السٌنور فمن  علًبن 
 بنبن علً الحسن والحسٌن إبنً المرتضى بن دمحم بن المرتضى بن إبراهٌم بن المهدي 

بن  علًالحسن بن زٌد المذكور، ومن ولد الحسٌن بن المرتضى: أحمد ودمحم وسعد هللا بنو 
دمحم بن أبو  بنالحسٌن المذكور. أما أبو طالب بن إبراهٌم السٌنور فمن عمبه: الحسن بن علً 

حسن بن هللا بن ال فضلطالب المذكور. أما عبٌد هللا بن إبراهٌم السٌنور فمن ولده: جعفر بن 
، أما الحسٌن بن حمزة مختلس الوصٌة فؤعمب أبو الماسم بن دمحم بن علً بن عبٌد هللا المذكور

من: دمحم وحده، ولدمحم هذا: الحسٌن، وللحسٌن: حمزة وعبٌد هللا، فلعبٌد هللا: حسان ومظلوم 
هللا، وعبد هللا، ولحمزة: دمحم مٌمون والحسٌن، ولدمحم مٌمون بن حمزة: حسٌن ولاسم وعبد 

ولماسم: دمحم وأحمد، ومن ولد دمحم بن الماسم: الحسن بن علً بن حٌدرة بن دمحم المذكور، 
 .وللحسٌن بن حمزة: حمزة، ولحمزة هذا: مٌمون

 
بن عبٌد هللا، وهو منسوب إلى الجوانٌة لرٌة بالمدٌنة، وكان وصً  الجوانًوأما دمحم        
: إسمهإثنتٌن وثالثٌن سنة، وعمبه من رجل واحد وكان كرٌماً جواداً. توفً وهو إبن  أبٌه

الحسٌن، وعمب الحسٌن هذا من رجل واحد هو: دمحم المحدث صاحب الجوانٌة، فؤعمب دمحم 
 ولهممن رجلٌن هما: أبو دمحم الحسن وأبو علً إبراهٌم ٌمال لولدهما بنو الجوانً،  المحدث

هللا أبو  عبٌدث فعمبه من رجل واحد هو: بمٌة بمصر وواسط. فؤما أبً دمحم الحسن بن دمحم المحد
عبٌد هللا هذا  بنعلً، وعمب عبٌد هللا أبو علً هذا من رجلٌن: الحسن ومهدي، وعمب الحسن 

وعلً أبو الحسن،  علًمن رجل واحد إسمه: دمحم، ولدمحم هذا عمب من رجلٌن: عبٌد هللا أبو 
الحسن بن عبٌد هللا بن  بنن دمحم ومنهم: أبو طالب ٌحٌى بن دمحم بن الحسن بن عبٌد هللا ب

الحسٌن درج وأبً دمحم المحدث:  بنبً علً إبراهٌم ألالحسن بن دمحم المحدث والعمب له. و
دمحم  جعفروهما: أبو  الحسن علً المحدث الفاضل النسابة، وألبً الحسن علً المحدث رجلٌن

www.j4know.com

www.j4know.com


 293 

أبً الحسن  الشرؾم جد شٌخ الممتول على الدكة ببؽداد صبراً وأبو العباس أحمد الماضً العال
أبو هاشم الحسٌن  أحدهمادمحم بن جعفر النسابة. فؤعمب أبو العباس أحمد الماضً من رجلٌن: 

 :من ولدهو: حدثنً خالً، لالالنسابة، روى عنه شٌخ الشرؾ العبٌدلً، وهو الذي ٌعنٌه إذ 
نسب النمٌب الماضً  إلٌه المذكور،أبو الؽنابم المعمر بن عمر بن علً بن أبً هاشم الحسٌن 

علً بن معمر هذا ولد طعن فً نسبه،  بنالنسابة العالم المصنؾ الشاعر بمصر دمحم بن أسعد 
، ًجالل الدٌن عبد الحمٌد بن التم الشٌخبذلن نسب الملن اإلسماعٌلً النسابة إلى  ولد كتب

د دمحم النسابة معمر لكن لالوا ان أسعد وال بنوالشٌخ أبو الحسن العمري، ذكر أسعد بن علً 
إنتحل نسب ؼٌره وتسمى بإسمه، وإبن المرتضى  الرجلؼٌر أسعد الذي ذكره العمري وكؤن 
بن لتادة الحسنً لد لطع علٌاً عن معمر، وإبن لثم  الدٌنصرح بالطعن فٌه وكان السٌد رضً 

عالمة، ذكره أسعد، وأسعد والد النسابة كان عالماً فاضالً نحوٌاً  عنالزٌنبً العباسً لطع دمحماً 
فً كتاب خرٌدة المصر، وأثنى علٌه بالفضل وذكر له أشعاراً حسنة،  األصفهانًالعماد الكاتب 

سناء الملن وهللا أعلم بحاله. ولٌل ألبً الؽنابم المعمر بن عمر بن علً بن أبً  لمبهوذكر أن 
دمحم  جعفرأبو د: حسٌن، ولعلً: مبارن، ولمبارن: دمحم. وأعمب عد وعلً، ولمعالحسٌن: م هاشم

دمحم وأبً الحسن  الحسٌنمتول على الدكة ببؽداد صبراً من: جعفر ومنه فً رجلٌن: أبً مال
: دمحم وعلً، ولعلً هذا: دمحم، ولدمحم: هذاالنمٌب بواسط، فؤما أبً الحسٌن دمحم فله: دمحم، ولدمحم 

بارن، ولصالح هذا: علً، ، ولسعد هللا: صالح والمهللاعلً، أما دمحم بن دمحم بن دمحم فله: سعد 
وأبو نزار، ولمؤمون: دمحم. أما المبارن بن سعد هللا فله:  ومهديولعلً: دمحم، ولدمحم: مؤمون 

، فؤما جعفر بن المبارن فمن ولده: الحسن وسعد هللا ومبارن وأبو ودمحممنصور وجعفر وأحمد 
المبارن فله: دمحم  نببن هبة هللا بن دمحم بن جعفر المذكور. أما أحمد  عمٌلمنصور بنو 

، وللحسٌن: خلٌل هللا وأحمد وإبراهٌم وأبو الفضل، ومنهم بنو الجوانً بواسط والحسٌن
 .وؼٌرها

 
الحسن، وكان كوفٌاً  أباولده الرباسة بالعراق وٌكنى  ًعلً الصالح بن عبٌد هللا وف وأما        

بن الحسٌن بن علً ٌمال  هللا ورعاً من أهل الفضل والزهد وكان هو وزوجته أم سلمة بنت عبد
وكان دمحم بن إبراهٌم طباطبا  الدعوة،لهما الزوج الصالح وكان علً بن عبٌد هللا مستجاب 

: دمحم وعبٌد هللا، فلم ٌمبل وصٌته وال أذن إبنٌهن لم ٌمبل فألحد إالمابم بالكوفة لد أوصى إلٌه ف
فٌه البٌت وإبراهٌم، وكان له إبن ثالث هللا الثانً و عبٌدإلبنٌه فً الخروج، فؤعمب من رجلٌن: 

خالؾ، ولٌل من ولده: دمحم بن عبٌد هللا بن دمحم بن عبٌد هللا بن  وفٌهإسمه: دمحم له عمب للٌل 
علً  بن، ولٌل له إبن رابع إسمه: الحسن وله: دمحم وإبراهٌم لم ٌعمبا. أما إبراهٌم المذكوردمحم 

 الحسٌنعلً لتٌل سر من رأى وأبً عبد هللا الصالح فؤعمب من ثالثة رجال: أبً الحسن 
أما الحسن بن إبراهٌم بن علً  وكان إلبراهٌم بن علً الصالح: دمحم الكوفً. العسكري والحسن،

ة وهم: أربع: أبو جعفر دمحم بن الحسن المذكور ومنه فً وهوعمبه من ولده المحترق فالصالح 
ولهم بمٌة ٌمال لهم بنو المحترق، منهم  ،والحسن هللا جعفر عبدأحمد وأبو طالب حمزة وأبو 

بن علً بن دمحم بن دمحم بن علً بن دمحم المجل بن ٌحٌى  أحمدبنو طفٌطفة كانوا بالكرخ وهو: 
، ومنهم: دمحم بن دمحم بن علً بن دمحم بن أحمد بن دمحم المحترق بنبن دمحم بن حمزة بن علً 

، ولٌل كان للحسن بن إبراهٌم إبن آخر مالحسن بن دمحم بن الحسن بن إبراهٌم بن علً العال
، ولٌل من ولده: الحسٌن بن دمحم بن علً بن علً بن لٌل أعمب ولٌل إنمرض علًإسمه: 

رجل  من. وأما أبو عبد هللا الحسٌن بن إبراهٌم بن علً الصالح فعمبه الحسٌن بن علً المذكور
علً،  أبواحد هو: الحسٌن واحد هو: عبٌد هللا أبو أحمد، وعمب عبٌد هللا هذا من رجل و
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له  المذكور،ومنهم: المحسن بن الحسٌن بن دمحم النصٌبٌنً بن الحسٌن بن عبٌد هللا بن الحسٌن 
: الحسٌن، إسمهوأما أبو الحسن علً بن إبراهٌم بن علً الصالح فعمبه من رجل واحد  .ولد

أبو الحسن دمحم  فاضلالوعمب الحسٌن هذا من رجل واحد إسمه: علً، فمن ولده: الشٌخ العالم 
علم النسب  ًإلٌه ٌنته إبراهٌم،بن أبً جعفر دمحم بن أبً الحسن علً بن الحسٌن بن علً بن 

الموسوٌٌن، وله مصنفات  الرضٌٌنفً عصره وهو شٌخ الشٌخ أبً الحسن العمري وشٌخ 
ً وتسعٌن سنة وهو صحٌح  وبلػكثٌرة فً علم النسب مختصرة ومطولة، لارب المابة  تسعا

. وأعمب عبٌد هللا الثانً بن علً عمبهألعضاء، ومات سنة خمس وثالثٌن وأربعمابة وانمرض ا
وحده. ومنه فً رجلٌن: عبٌد هللا الثالث وأبً جعفر  علًالصالح بن عبٌد هللا من: أبً الحسن 

سمه إمن المعمبٌن: الماسم و ثالثةأما أبو جعفر دمحم فله  ، ولٌل كان له: الحسٌن بن علً.دمحم
إنمرض وجعفر أبو عبد هللا له  ولٌلإبراهٌم له عمب صحٌح وعلً أبو الحسن له عمب للٌل 

هللا الثانً للٌل ال ٌعرؾ منهم إال أهل  عبٌدعمب فٌهم خالؾ، وعمب أبو جعفر دمحم بن علً بن 
لاسم بن دمحم بن جعفر بن إبراهٌم األشل بن  :ولد وهمبٌت واحد فً الكوفة ٌمال لهم بنو لاسم 

كذا لال الشٌخ تاج الدٌن. وعن السٌد ؼٌاث الدٌن بن  ،المذكور بن إبراهٌم بن أبً جعفر دمحم دمحم
، أن إبراهٌم األشل ٌعرؾ بماسم وبه ٌعرؾ ولده وهو الظاهر النسابةعبد الحمٌد الحسٌنً 

وفٌه بن علً بن عبٌد هللا الثانً  الثالث. وأما عبٌد هللا ومنهم: دمحم بن علً بن إبراهٌم األشل
دمحم وأبً الحسن علً لتٌل اللصوص وأبً  جعفرالبٌت والعدد فؤعمب من ثالثة رجال: أبو 

دمحم بن عبٌد هللا الثالث فعمبه من إبنه: أبً عبد هللا  جعفرالحسٌن دمحم األشتر بالكوفة، أما أبو 
بن علً ترجم  :لولده بنو النعجة وانفصل منهم بنو ترجم وهم ولد ٌمالالحسٌن النعجة وحده، 

النعجة المذكور، كانوا جماعة بالحلة لهم سٌادة ونمابة ولد  الحسٌنبن  بن أحمد بن المفضل
ولترجم هذا: إسماعٌل وعلً، ولعلً: ولهم بمٌة بالحابر والحلة وواسط،  نعمتهمتفرلوا وذهبت 

ومنهم الدٌن، دمحم، ولدمحم: أحمد وأبو الماسم، فألحمد: عمٌل، وألبً الماسم: هبة هللا ودمحم وتاج 
أحمد بن سعٌد بن علً بن أحمد بن الحسٌن النعجة له  بنالعمدة وهو: أبو الحسن علً بن دمحم 
هللا الثالث فؤعمب من ثالثة رجال، وهم: أبو الماسم  عبٌدعمب، وأما علً لتٌل اللصوص بن 

الملمب بالعزي  وٌدعى لاسماً وأبو علً عبٌد هللا وأبو دمحم الحسن صندالً الحسٌن الجمال الملمب 
العزي، وانفصل منهم بنو شمشك وهو: أبو الماسم حمزة بن الحسن العزي  ببنًٌعرؾ عمبه 

علً بن أحمد بن  علً بن شمشك، ومن ولد أبو الماسم حمزة بن الحسن العزي: بنوٌمال لولده 
لطٌب عمبه بن الحسٌن بن المعتز بن دمحم بن حمزة المذكور. ومنهم: دمحم أبو ا هللادمحم بن هبة 

. وأما العزيودمحم أبو الحسن ودمحم أبو الفتح لٌل أعمب ولٌل إنمرض وهم بنو الحسن  بالكوفة
أبو الحسن الماضً  علًعبٌد هللا أبو علً بن علً بن عبٌد هللا الثالث فله ثالثة من المعمبٌن: 

: أبو تراب حٌدر بن علً عبٌد هللا أبًبالرملة ودمحم أبو عبد هللا وإبراهٌم أبو الماسم. ومن ولد 
تراب علً بن أبً المعالً بن عبٌد هللا بن  أبوالحسٌن بن علً بن عبٌد هللا المذكور، ومنهم: 

صندل بن علً لتٌل اللصوص أثٌر الدولة صدٌك  الحسٌنعلً بن عبٌد هللا المذكور، ومن بنً 
أما األمٌر أبو بن دمحم بن الحسٌن صندل المذكور. و الحسٌنأبو منصور دمحم بن  :العمري

هللا الثالث وٌلمب األشتر لضربة كانت فً وجهه ضربه إٌاها ؼالم  عبٌدالحسٌن دمحم األشتر بن 
 ،وكان له نٌؾ وعشرون ولداً تمدموا بالكوفة وملكوا ،وأنجب وأكثر فؤعمبالفدان الزٌدي، 

 وأبولفرج دمحم : األمٌر أبو علً دمحم أمٌر الحاج وعبٌد هللا الرابع وأبو اأوالدهوأعمب من 
 واألمٌرالعباس أحمد ٌلمب البن وأبو الطٌب الحسن وأبو الماسم حمزة ٌلمب شوصة أو سرطم 

دمحم بن  الرجا. أما أبو وجعفر أبو الفتح دمحم المعروؾ بإبن صخرة وأبو الرجا دمحم أو أبو المرجا
المذكور له بمٌة.  لرجاادمحم األشتر فعمبه للٌل منهم بنو: عٌاش بن دمحم بن معمر بن دمحم أبً 
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نال النمابة ببؽداد  ،طاهر عبد هللا أبًوأما األمٌر أبو الفتح دمحم بن دمحم األشتر فعمبه من إبنه: 
: أبً البركات دمحم نمٌب واسط وأبً رجلٌنفً أٌام الشرٌؾ المرتضى الموسوي وأعمب من 

عبد هللا بن أبً الفتح دمحم بن دمحم نمٌب واسط بن  البركاتالفتح دمحم نمٌب الكوفة، وأعمب أبو 
وهم: أبو ٌعلى دمحم نمٌب واسط وأبو المعالً دمحم وأبو الفضابل عبد  رجال،دمحم األشتر من أربعة 

 :سٌؾ. فمن ولد دمحم أبو ٌعلى نمٌب واسط السٌد العالم السخً النمٌب بواسط الماسمهللا وأبو 
المذكور،  ٌعلىبن عمر بن سالم بن دمحم أبو  الدٌن عبٌد هللا بن عمر بن دمحم بن عبٌد هللا مإٌد

بن دمحم بن عبٌد هللا بن عمر بن سالم بن دمحم ، والحسٌن ومهدي وعلً بنو دمحم مات عن بنات
وألبً ٌعلى النمٌب بمٌة  فللحسٌن: دمحم، ولعلً: محسن والحسن وٌوسؾ، المذكور، ٌعلىأبو 

دمحم نمٌب واسط: أحمد بن مهدي بن أبً بن أبً البركات  دمحمومن ولد أبً المعالً  .بواسط
أبً المعالً دمحم المذكور. ومن ولد أبً الفضابل عبد هللا بن أبً  بنالمكارم بن معد بن ٌحٌى 

أبو الحسٌن  نصر هللا بن أبو عبد هللا بن نصر هللا بن أبو عبد هللا بن واسط: نمٌبالبركات دمحم 
الؽش، ومن ولد  بنوٌمال لولده و، أعمب بواسط المذكور عبد هللا أحمد الؽش بن أبً الفضابل

أبو الفوارس بن حمزة بن سٌؾ المذكور، أبً الماسم سٌؾ بن أبً البركات دمحم نمٌب واسط: 
، ٌحٌى بن سٌؾ المذكور، وعلً بن عبد هللا بن جعفر بن سٌؾ المذكور بندمحم بن حٌدرة و

دمحم نمٌب الكوفة بن  الفتحأعمب أبو بن عبد هللا بن جعفر بن سٌؾ المذكور. ووأحمد بن مهدي 
رجال، وهم: أبو جعفر النفٌس  أربعةأبً طاهر عبد هللا بن أبً الفتح دمحم بن دمحم األشتر من 

وعدنان وأبو الحسٌن دمحم، ولٌل إسمه  الكوفةوإسمه هبة هللا ومجد الدٌن أبو دمحم عمر نمٌب 
الكوفة فؤعمب من أربعة رجال هم: أبو الفتح  دمحم نمٌب الفتحأحمد. أما أبو الحسٌن دمحم بن أبً 

عدنان وأبو السعادات دمحم وأبو علً الحسن. أما أبو الفتح دمحم لوام  نزاردمحم لوام الشرؾ وأبو 
الحسٌن دمحم فمن عمبه: دمحم بن الحسن بن دمحم بن الحسن بن أبً الفتح دمحم  أبًالشرؾ بن 

الماسم  أبًسٌن دمحم فمن عمبه: دمحم بن أبً هاشم بن وأما أبو نزار عدنان بن أبً الح المذكور،
أبو  دمحم فمن ولده: الحسٌنبن دمحم بن معد بن عدنان المذكور، وأما أبو السعادات دمحم بن أبً 

، المذكورأبو الؽنابم دمحم بن أبً المكارم دمحم بن أبً السعادات دمحم  طالب وملد ودمحم وعلً بنو
: ملد، ولدمحم بن أبو الؽنابم دمحم: علً، ولعلً: دمحم، ومن ولد ملد بن أبو فلعلً بن أبو الؽنابم دمحم

الؽنابم دمحم: دمحم ومعد إبنً هاشم بن أبو الحسٌن بن دمحم بن ملد المذكور، فلمعد بن هاشم: 
. وأما أبو علً الحسن بن أبً الحسٌن دمحم المذكور فؤعمب من ثالثة علً، ولعلً: عبد الحمٌد

فوارس وأبً الحسن علً ٌعرؾ بالشاب وبه ٌعرؾ ولده، وعمبه وعمب أخوٌه : دمحم ورجال
معد  بنوالؽري. وأما عدنان بن أبً الفتح دمحم نمٌب الكوفة فمن عمبه: مضر بن ملد  بالكوفة

، فؤما عمب لهمبن عدنان المذكور، وإخوانه معد بن ملد والمظفر بن ملد وأبو الحسٌن بن ملد 
بد هللا وأبو علً وأبو الفتح، وألبً الفتح: علً، أما المظفر بن ملد فمن معد بن ملد فله: أبو ع

. ولده: دمحم بن ملد بن علً بن المظفر المذكور، أما مضر بن ملد فله: عدنان، ولعدنان: معد
الشرؾ أبو  شهابوأما أبو دمحم عمر بن أبً الفتح دمحم نمٌب الكوفة فؤعمب من رجلٌن وهما: 

العالم مجد الدٌن  السٌدالشرؾ أبو علً المظفر. فمن بنً أبً علً المظفر:  عبد هللا أحمد وتاج
بن الفمٌه ٌحٌى وأخوٌه،  أحمددمحم بن ٌحٌى بن مظفر المذكور وهو خال الطاهر جالل الدٌن 

تاج الدٌن وجالل الدٌن وزٌن الدٌن  الثالثةوجد أوالدهم أٌضاً كانت له بنات خرجن إلى اإلخوة 
الزٌدي، ولم ٌكن له ذكر وإنمرض جده المظفر.  الفضله ٌحٌى بن طاهر بن أبً بنو السٌد الفمٌ

بن أبً دمحم عمر بن أبً الفتح دمحم نمٌب الكوفة بنو  أحمدومن بنً شهاب الشرؾ أبً عبد هللا 
دمحم بن شهاب الشرؾ  إسمه جعفر شرؾ الدٌن هبة هللا، ولٌل أبًأبً جعفر بالكوفة وهم ولد: 

ناخون بن إبراهٌم بن أبً جعفر هبة هللا المذكور،  دمحم الدٌنمنهم: شمس وأحمد المذكور، 
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. وأما أبو جعفر النفٌس بن أبً المذكورومنهم: فخر الدٌن معد بن زٌد بن أبً جعفر هبة هللا 
الحسٌن جعفر كمال الشرؾ وأبو نزار أحمد  أبوالفتح دمحم نمٌب الكوفة فؤعمب من ثالثة رجال: 

ن أمه جارٌة نكحها اعلى شكر هذا ولال: لالوا  الموسويلمرتضى النسابة وشكر، وطعن إبن ا
السٌد عبد الحمٌد بن التمً الحسٌنً أثبت نسبه ولال: أمه أم  والشٌخأبوه بؽٌر إذن موالها. 

 ،شن أن السٌد عبد الحمٌد أخبر بحاله وألرب عهداً به من إبن المرتضى والولد إسمها سعادة. 
نو كمكمة، وهم: ولد أبً منصور جعفر بن أبً منصور بن طراد بن شكر لهم ب ٌمالوله عمب 
من:  مبأبو نزار أحمد بن أبً جعفر النفٌس بن أبً الفتح دمحم نمٌب الكوفة فؤع وأماالمذكور. 

منصور الحسن ٌعرؾ بإبن كوهرٌة له عمب. وأما أبو الحسٌن جعفر كمال الشرؾ بن أبً  أبً
جعفر  وأبً نمٌب الكوفة فؤعمب من رجلٌن: أبً طاهر عبد هللا النفٌس بن أبً الفتح دمحم جعفر

مهنا بن  :بنو منهمالنفٌس. وأما أبو الماسم حمزة الملمب شوصة بن األشتر فعمبه للٌل كان 
الدٌن: أظنهم  تاجأبً الفرج دمحم بن أحمد بن حمزة شوصة المذكور، لال الشٌخ النمٌب 

علً إبنً عبٌد هللا  الحسنأبً المكارم حمزة وأبً  :لدإنمرضوا. ومنهم بنو المكانسٌة وهم و
المذكور، أمهما أم هانً  شوصةالعتٌك بن أبً الفتح دمحم بن أبً طالب الحسن بن حمزة 

الحسن بن دمحم األشتر وكان واسع  الطٌبالعرٌضٌة وهً المكانسٌة، بها ٌعرؾ ولدها. وأما أبو 
العمري: حدثنً دمحم بن مسلم بن عبٌد هللا،  الحسنة. لال الشٌخ أبو إالحال عظٌم الجاه والمر

الورد بدالً من الماء. فعمبه من إبنه: أبً طاهر  بماءلال كان عمً حسن ٌؽتسل فً الحمام 
فمن ولد  ؼراماً، وٌمال لولده بنو ؼرام، ٌلمبأبً الحسن دمحم و أحمد والحسن أحمد ومنه فً:

عبد هللا بن حٌدر بن علً بن أحمد بن دمحم بن  أحمد بن أبً طاهر أحمد: دمحم بن علً بن أبو
األخن وأبً الماسم  أحمدوأعمب أبو الحسن دمحم ؼرام من رجلٌن: أبً طاهر  أحمد المذكور،

أما أبً طاهر أحمد األخن فله: دمحم وحمزة، ولدمحم: أحمد، وألحمد هذا: علً ودمحم،  هبة هللا،
دمحم بن أحمد  بنر أحمد األخن: أبو المعالً أحمد من ولد أبً طاهو فلعلً: حٌدر، ولحٌدر: دمحم،

بن دمحم بن أبً طاهر أحمد األخن المذكور، أعمب من أوالده: أبو الفتح دمحم ٌلمب الؽشم وبدر 
وعلً، فلعلً: حٌدرة، ولحٌدرة: دمحم، فؤما أبو الفتح دمحم  الشرؾ عٌاش وأحمد ٌدعى معٌوفا

ن، ولعلً: أحمد ودمحم وموسى وحسن، فألحمد: الؽشم فله: علً وناصر، فلناصر: حسن وحسٌ
علً، ولعلً: أحمد، ولدمحم: ناصر ودمحم، ولناصر: دمحم، ولحسن بن علً: ناصر، ولناصر هذا: 
علً وعبد الوهاب وعبد الكرٌم، ولعبد الوهاب: حسٌن، أما بدر الدٌن عٌاش فله: أحمد 

إسماعٌل: علً، ولعلً هذا: دمحم  وإسماعٌل، فإلسماعٌل: دمحم وعلً، فلعلً: حسن، ولدمحم بن
وأحمد وعٌاش وحسن، أما أحمد معٌوؾ فله: عدنان وعلً، فلعدنان: ٌوسؾ، ولعلً: معتوق 

. وأما أبو وأحمد، ولمعتوق: أحمد والعلم وعلً، فألحمد هذا: لاسم، ولماسم: ٌوسؾ وأحمد
ٌخ أبو الحسن العمري: لال الش الحال،ة واسع إالعباس أحمد البن بن دمحم األشتر وكان جم المر

عبٌد هللا حمل فً ٌوم على أربعة  بنحدثنً بعضهم ممن ٌوثك بمولهم أن أحمد بن دمحم 
وعمار وعلً بنو مفضل بن دمحم بن  ودمحموعشرٌن فرساً. فمن ولده بنو عجٌبة، وهم: أحمد 

وبمٌة  أبً علً بن دمحم األشتر لهم أعماب بنأحمد البن، أمهم عجٌبة بنت أحمد بن المسلم 
والماسم وٌحٌى وعلً بنو مفضل بن دمحم بن أحمد البن. ومنهم: أحمد بن الماسم بن  بالؽري،

بن أبً منصور دمحم بن  الصابمعلً  :منهم بنو الصابم وهم ولدو مفضل بن دمحم بن أحمد البن،
لرى  علً الصابم، له عمب بجبع من بنٌحٌى بن المفضل المذكور، ومنهم: دمحم بن دمحم بن دمحم 

جعفر دمحم بن ٌحٌى بن دمحم بن المفضل  أبًالحسن بن علً بن  :الشام، ومنهم بنو ممالع وهو
وموسى أؼلبها وأحمد والشمس بنو أبً الؽنابم  منخرالمذكور، من ولده: أبو طالب ٌلمب أبا 

ن دمحم بن علً بن لاسم بن دمحم ب :ومنهم طبٌك وهو بالؽري،دمحم بن الحسن ممالع، لهم أعماب 
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بنو طبٌك، فمن ولده: أبو الحسٌن البؽدادي الدالل له عمب  لولدهالمفضل المذكور وٌمال 
المذكور له عمب، ومنهم طرٌش وهو: طالب بن دمحم بن المفضل لاسم  بنبالؽري، ومنهم: دمحم 

رجال منهم: علً وٌمال لولده بنو األسود ودمحم  ثالثةبن عمار بن المفضل المذكور أعمب من 
من إبنه: أبً علً الحسن بن دمحم زماخ، وأعمب الحسن من خمسة  أعمبله أٌضاً عمب، زماخ، 

ٌدعى أبو الحجوج وٌمال لولده بنو أبً الحجوج وهم بالؽري، ورجب  الحسٌنأبو  :رجال وهم
، فمن ولد أبو الحسٌن المدعو بؤبً الحجوج: وأحمد، لهم أعماب بالمشهد الؽروي ودمحموعلً 

عبد المحًٌ بن أبو الؽٌث بن خطاب بن جعفر بن عبد المحًٌ بن الصٌفً حسٌن بن موسى بن 
: الحاروج، وهو فً رواٌة ولده. وأما أبو الفرج دمحم بن دمحم األشتر فمن بن أبو الحسٌن المذكور

دمحم بن أبً الحسن علً بن أبً الفرج  الؽنابمالشٌخ أبً الحسن العمري: أبو الفرج دمحم بن أبً 
فً نسبه وؼٌر أسماء فمال: هو أبو الفرج دمحم  ًالتم بنوزاد الشٌخ عبد الحمٌد  دمحم المذكور.

المذكور له عمب وبمٌة ببؽداد وواسط والكوفة وؼٌرها وهم  الفرجبن أبً الؽنابم دمحم بن أبً 
: أبو الفضل الحسٌن المعروؾ بشٌبانن بن عدنان بن دمحم بن عدنان منهمجماعة لد تمسموا، 

المذكور كان عطاراً بالكرخ ٌجمع النسب، وله ولد، ومنهم العمعك  الحاروج بن علً بن دمحم
 دمحمدمحم بن معد بن عدنان بن علً بن دمحم الحاروج، وأما عبٌد هللا الرابع بن  الحسٌنوهو: أبو 

األشتر فؤعمب من جماعة ثم إنمرض عمب بعضهم وعمبه المعروؾ من ثالثة رجال: أبو 
 الفمٌهبالحلة وسورا به ٌعرفون وأبو منصور ٌحٌى وٌوسؾ جد أبً  دمحم وله بمٌة العشابر

: علً بن أحمد بن الحسٌنًالحارث بن البواب، وهو على ما ذكر الشٌخ السٌد فخر الدٌن علً 
بن دمحم بن أحمد بن عبٌد  علًعبٌد هللا الخامس بن ٌوسؾ المذكور، ولٌل بل إبن الحسن بن 

، فمن ولد علً بن فً نسبه وهللا أعلم ؼمزالكاظم ببؽداد، ولد  هللا الخامس، كان له بمٌة بمشهد
أحمد بن عبٌد هللا الخامس: الحسٌن وعلً إبنً أحمد بن المبارن بن دمحم بن علً بن علً 
المذكور، فللحسٌن: أحمد، ولعلً: لرٌش. ومن ولد أبو العشابر دمحم: هبة هللا والحسٌن ودمحم 

. وأما أبو بن دمحم بن دمحم بن علً بن أبو العشابر دمحم المذكوربنو أبو البركات بن أبو الفتوح 
عبٌد هللا أهل رباسة وسٌادة ونمابة فؤعمب  بنًعلً دمحم أمٌر الحاج بن دمحم األشتر وولده من 

الحاج وأبو العال مسلم أمٌر الحاج ودمحم أبو جعفر  أمٌرمن أربعة وهم: أبو عبد هللا أحمد 
أبو عبد هللا أحمد فحج أمٌراً على الموسم ثالث عشرة حجة نٌابة عن  اأموإبراهٌم أبو الحسن، 

أحمد الموسوي، وولً نمابة الطالبٌٌن بالكوفة مدة عمره، ومات سنة تسع  أبًالطاهر بن 
 المعمروفٌها لتل أخوه أبو العال مسلم، فؤعمب من ثالثة رجال: أبو الؽنابم  وثلثمابةوثمانٌن 

: أحمد منحسن علً. فؤعمب أبو الحسن علً بن أبً عبد هللا أحمد وأبو الحسٌن زٌد وأبو ال
بن أبً  األسعدالفاخر بن  :العرش، وٌمال لولده بنو العرش، وانفصل منهم آل فاخر، وهم بنو

، فللفاخر بن األسعد: علً وأبو نصر دمحم بن علً بن أحمد العرش المذكور، وهم جماعة بسورا
ر ودمحم وعلً، ولعلً بن الفاخر: الفاخر والماسم، وللماسم: أبو العشابر، فألبً العشابر: الفاخ

منهم: ، والفتح وأبو منصور وأبو الفضل وإسماعٌل، وألبً منصور: أبو الماسم والصفً ودمحم
وهو إبن أبً عبد هللا الحسٌن بن أبً الفضابل دمحم بن علً بن أحمد العرش، وهم  المجدآل أبً 

 ً أبو عبد هللا، وألبً عبد هللا: علً، ولعلً: أبو الحسٌن ودمحم، فلدمحم: ، فألبً المجد: بسورا أٌضا
دمحم وعلً الفاخر، وألبً الحسٌن: علً، ولعلً: حسن، ومنهم: دمحم والحسن وعمر بنو دمحم بن 

، فللحسن بن دمحم: أبً عبد هللا الحسٌن بن أبً الفضابل دمحم بن علً بن أحمد العرشالحسن بن 
 الموصلعمب أبً الحسٌن زٌد بن أبً عبد هللا أحمد، آل أبً زٌد نمباء  . ومنحمزة وداإود

أبً البركات دمحم نمٌب الموصل بن أبً  بنونصٌبٌن، منهم: زٌد بن النمٌب أبً طاهر دمحم 
أبً البركات دمحم نمٌب الموصل بن أبً  بنزٌد بن النمٌب أبً طاهر دمحم ول الحسٌن زٌد المذكور،
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أحمد وعلً ودمحم، فلعلً بن زٌد: عبٌد هللا، ولعبٌد هللا: علً، ولعلً:  :الحسٌن زٌد المذكور
عبٌد هللا، أما أحمد بن زٌد فله: دمحم، ولدمحم: علً، ولعلً هذا: دمحم وإسماعٌل وأحمد، 
وإلسماعٌل: علً، أما دمحم بن زٌد بن دمحم بن دمحم فله: المرتضى وزٌد وحٌدر، فلحٌدر: عبد 

الحمٌد: الحسٌن، ولدمحم: الحسن وإبراهٌم، فللحسن: حٌدر، وإلبراهٌم: أحمد الحمٌد ودمحم، ولعبد 
ودمحم، وللمرتضى بن دمحم بن زٌد: الحسن وعبد المطلب، فلعبد المطلب: المرتضى، وللمرتضى 
هذا: ثابت ودمحم، ولدمحم: دمحم، وللحسن بن المرتضى: إبراهٌم، وإلبراهٌم: عبد المطلب، أما زٌد 

د بن دمحم فله: علً وزٌد ودمحم وأحمد، فلعلً: علً والحسن، ولدمحم بن زٌد: زٌد بن دمحم بن زٌ
وعلً، فلعلً هذا: حسن، ولزٌد: دمحم، ولدمحم: إبراهٌم وحسٌن وحٌدر، فلحسٌن: إبراهٌم، 
ولحٌدر: علً، ولعلً هذا: دمحم، وألحمد بن زٌد بن دمحم بن زٌد: علً، ولعلً هذا: أحمد ودمحم، 

ومنهم: أبً الماسم علً شهاب الدٌن نمٌب الدٌن، ولشهاب الدٌن: عبد الكرٌم.  فألحمد: شهاب
أبً البركات دمحم نمٌب الموصل بن أبً الحسٌن زٌد، لرأ  بنأبً طاهر دمحم  النمٌبنصٌبٌن بن 

وهم أهل  ،ومشجرات السٌد العمري المجديعلٌه الشٌخ رضً الدٌن بن لتادة الحسنً كتاب 
إبن المرتضى بشا تفرد به بؽٌاً وحسداً وما  علٌهمشٌخ تاج الدٌن: طعن رباسة لدٌمة، لال ال

، فألبً الماسم سواه ونسبهم صحٌح ال شبهة فٌه لدحرأٌت من مشاٌخنا من طعن فٌهم وال 
علً شهاب الدٌن نمٌب نصٌبٌن: دمحم وعلً، فلدمحم: دمحم وعلً، ومن ولد دمحم بن دمحم بن علً: 

ن الحسٌن بن دمحم بن دمحم المذكور، أما علً بن علً شهاب الدٌن عز الدٌن بن عبد المطلب ب
فله: الحسٌن والحسن، فللحسن: علً، وللحسٌن: إبراهٌم، وإلبراهٌم: علً ودمحم وحسن، 

: أبو الؽنابم المعمر بن دمحم أحمد. ومن عمب أبً الؽنابم المعمر بن أبً عبد هللا ولدمحم: إبراهٌم
وأربعمابة فً أٌام المابم وبمٌت فً  وخمسٌنابة الطالبٌٌن سنة ست ولً نم ،بن المعمر المذكور

وهم ٌعرفون ببنً الطاهر ولد إنمرضوا،  منهمعمبه إلى أٌام الناصر ولٌها جماعة كثٌرة 
، ومنهم: أحمد بن علً بن بن المعمر المذكور دمحموأخوه: دمحم أبو الحسٌن نمٌب الكوفة بن 

ذا: دمحم وعبد هللا وحٌدرة، فلدمحم: أبو الماسم، ولعبد هللا: دمحم معمر بن دمحم بن معمر، وألحمد ه
وعلً المإٌد، فمن ولد علً المإٌد: أحمد بن المعمر بن دمحم بن المعمر بن حٌدرة بن علً 

: أبو علً عمر المختار رجال. وأما أبو العال مسلم أمٌر الحاج فؤعمب من ثمانٌة المإٌد المذكور
الؽنابم دمحم والمهنا وبالً وعلً  وأبوو مسلم عمار وأبو عبد هللا أحمد النمٌب أمٌر الحاج وأب

لولده بنو  فٌمالوأما علً بن أبً العال مسلم  المعروؾ بإبن مصابٌح وأبو األزهر المبارن.
ولعلً بن أبً العال مسلم: المبارن،  مصابٌح وهم جماعة بمطار آباد والكوفة وؼٌرهما.

ة ودمحم، فلدمحم بن علً: حمزة وحسٌن، فلحمزة: األسعد، ولحسٌن: وللمبارن: علً، ولعلً: حمز
علً، ولعلً: حسٌن، أما حمزة بن علً فله: علً وحسٌن، ولحسٌن: دمحم وعبد هللا وأحمد 

أبو  أما وعلً، فلدمحم: أحمد، ولعبد هللا: أبو منصور، وألحمد: عدنان، ولعلً: أبو الماسم.
وله: دمحم وأبو الفتوح وجواد  فعمبه بمصر بن دمحم أبو علً األزهر المبارن بن أبً العال مسلم

مسلم فعمبه ولع إلى بالد العجم، وأما  العالوأما بالً بن أبً  بنو أبو األزهر المبارن المذكور.
مهنا فمنهم: الشٌخ العالم النسابة المصنؾ جمال  بنوالمهنا بن أبً العال مسلم وٌمال لولده 

بن مهنا بن الحسن بن دمحم بن المسلم بن المهنا المذكور  علًهنا بن الدٌن أحمد بن دمحم بن م
. وأما أبو الماسم دمحم بن أبً العال مسلم فمن ولد إسمه: دمحم لهصاحب كتاب وزراء الزوراء، 
، ذكره الشٌخ عبد الحمٌد بن التمً الحسٌنً وله عمب المذكورولده: هندي بن المسلم بن دمحم 

: نصٌر الدٌن دمحم بن أبً جعفر دمحم بن الهمام دمحم بن علً بن منهم ،ابالحلة وبؽداد وؼٌرهم
وأما أبو عبد هللا أحمد بن أبً العال مسلم فمن ولده: حماد بن المسلم  وأوالده،هندي المذكور 

 األدٌبالمذكور، ٌمال لولده بنو حماد، منهم بالمشهد الؽروي العالم الفاضل الحافظ  أحمدبن 
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، وله مبناثا كاندٌن ٌوسؾ بن ناصر بن دمحم بن حماد بن علً بن حماد المذكور جمال ال :الفمٌه
أخوٌن: علً وجعفر إبنً ناصر بن دمحم بن حماد، فلجعفر: الحسٌن، وللحسٌن: دمحم، ولعلً بن 

. وأما أبو مسلم عمار بن أبً العال مسلم فمن ناصر: أحمد ودمحم، ولدمحم: علً وعبد الكرٌم
نسبه. ومن ولد تمام بن  نذكره أبو الحسن العمري وتحدث ع عمارمسلم بن ولده: تمام بن ال

بن تمام بن علً بن تمام المذكور أعمب من رجلٌن وهما: أبو  شبانةالمسلم بن عمار: دمحم 
، فألبً مسلم بن دمحم إلى الشام وألاما بجبل عاملة ولهما هنان عمب كثٌر خرجامسلم وإبراهٌم، 

سلٌمان ودمحم وأحمد، وإلبراهٌم بن دمحم شبانة: دمحم، ولدمحم: ٌوسؾ  شبانة: تمام، ولتمام:
أبً العال مسلم، وٌمال لعمبه بنو  بن. وأما أبو علً عمر المختار وموسى وداإود وأبو هاشم

فً رجلٌن: عز الدٌن أبً نزار عدنان  ومنهالمختار فعمبه من: أبً الفضابل عبد هللا وحده 
ؤما أبو نزار عدنان فؤعمب من رجلٌن: عز الدٌن المعمر ف أحمد. نمٌب المشهد، وأبً عبد هللا

ومن ولده: مسلم درج بن ظهٌر الدٌن بن  ولألجعفر نمٌب الكوفة، إنمرض ا أبًوعمٌد الدٌن 
 دمحموأعمب النمٌب عمٌد الدٌن أبو جعفر من: أبً جعفر  عمر بن عبد هللا بن المعمر المذكور،

ومن: أبً الماسم شمس الدٌن علً، من  ومن: جعفر، روش،فخر الدٌن نمٌب النمباء األط
الدٌن علً آخر نمباء بنً العباس، وبهاء الدٌن داإود إبنً النمٌب معارض جٌش  شمسعمبه: 

، فلداإود: سلٌمان، باهلل تاج الدٌن أبو الحسن علً بن شمس الدٌن علً المذكور المستنصر
براهٌم بن عبد المطلب بن علً المذكور، ومن ولد علً بن علً: علً بن عبد المطلب بن إ

ولجعفر بن أبو جعفر بن عدنان: كمال الدٌن، ولكمال الدٌن: جعفر، ولدمحم بن أبو جعفر: أبو 
فعمبه ٌعرفون ببنً أبً حبٌبة،  بن عبد هللا بن عمر المختار هللا أحمد عبدأما أبو طالب ودمحم، 

ولعمر هذا: علً ودمحم، فلدمحم: أبو عبد  ،كورالمذ أحمدعمر بن أبً عبد هللا  :كنٌة جدهم ًوه
هللا وأبو الماسم، فألبً الماسم بن دمحم: دمحم، ولدمحم هذا: منٌحة وأبو الفضل وأبو الماسم، أما أبو 

 .عبد هللا بن دمحم فله: أبو الحسٌن، وألبً الحسٌن: أبو الفضل ودمحم، وألبً الفضل: دمحم
 

ملون بلخ ونمباإها،  ومنهمولده اإلمرة بالمدٌنة،  ًهللا ، وفجعفر الحجة بن عبٌد  وأما        
الحجة، وكان الماسم الرسً بن  ٌسمونهوجعفر بن عبٌد هللا من أبمة الزٌدٌة، وكان له شٌعة 

آل دمحم. وكان فصٌحاً، وكان أبو البختري  أبمةإبراهٌم طباطبا ٌمول: جعفر بن عبٌد هللا من 
شهراً فما أفطر إال فً العٌدٌن، فؤعمب جعفر من  عشرثمانٌة وهب بن وهب لد حبسه بالمدٌنة 

بن جعفر الحجة فدخل بلخ وأعمب بها وهم ملون وسادة  الحسٌنرجلٌن: الحسن والحسٌن. أما 
واحد هو: الحسن أبو دمحم ببلخ، وللحسن هذا إبن واحد جمٌع  رجلونمباء، وعمبه الصحٌح من 

بالجالباذي وهً محلة ببلخ، ولعلً أبو الماسم  الماسم وٌعرؾ أبوعمبه منه وإسمه: علً 
: عبٌد هللا أبو علً وعبد هللا أبو أحمد ولٌل إسمه دمحم ودمحم أبو المعمبٌنالمذكور أربعة من 

فؤما عبد هللا أبو أحمد بن علً  أبو دمحم ولم ٌثبته إال أبو إسماعٌل الطباطبابً. والحسنالعباس 
ً وعبٌد هللا، فلعلً: الحسٌن ودمحم، ومن ولد الحسٌن هذا: دمحم أبو الماسم فله: دمحم، ولدمحم: عل

والحسن إبنً شمس الدٌن بن طاهر بن دمحم بن الحسٌن المذكور، فلدمحم بن شمس الدٌن: دمحم، 
وللحسن بن شمس الدٌن: طاهر، ولعبٌد هللا بن دمحم بن عبد هللا بن الحسن: نعمة ودمحم وعلً 

ولعلً بن عبٌد هللا: عبد هللا ودمحم، وللحسٌن بن عبٌد هللا: جعفر  والحسٌن، فلنعمة: دمحم وعلً،
بن الحسن  الماسمأما عبٌد هللا بن علً أبو و وعلً، فلعلً: الحسن والحسٌن، وللحسٌن: علً.

فعمبه من رجل واحد هو: دمحم أبو الحسن الزاهد، ولدمحم الزاهد هذا  بن الحسٌن بن جعفر الحجة
، فؤما علً أبو الماسم هذا فعمبه رجالن: ًالماسم وعبٌد هللا أبو عل : علً أبومعمبانإبنان 

أما الحسٌن أبو عبد هللا  وكان لعلً أبو الماسم: عبد هللا. أبو عبد هللا ودمحم أبو جعفر، الحسٌن
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رجل واحد هو: دمحم أبو الحسن كان نمٌب النمباء ببلخ وعمبه من  فعمبهبن علً أبو الماسم 
وطاهر أبو الحسٌن وعبٌد هللا أبو علً وإسماعٌل أبو إبراهٌم ونعمة  لفتحاعشرة: دمحم أبو 

وأحمد أبو البركات ولٌل إسمه الحسٌن وعلً أبو المجد وعلً أبو الماسم  علًوالحسن أبو 
 أما، أما دمحم أبو جعفر بن علً أبو الماسم فله إبن واحد إسمه: الحسٌن وثالث بنات. جعفروأبو 

ستة: نعمة أبو  الذكوربن دمحم الزاهد بن عبٌد هللا بن علً أبو الماسم فله من عبٌد هللا أبو علً 
وإبراهٌم أبو دمحم  العالمإبراهٌم وإسمه الحسٌن، والحسن أبو طالب وعلً أبو طاهر ودمحم 

أبو علً فعمبه من رجلٌن: دمحم أبو  هللاوالحسٌن أبو عبد هللا. أما نعمة أبو إبراهٌم بن عبٌد 
بن نعمة فله من الذكور ثالثة: نعمة ودمحم  المعالًلً أبو المحاسن، فؤما دمحم أبو المعالً وع

نعمة فله إبن واحد ٌلمب: ذي الفخرٌن. أما الحسن أبو  بنوأبو علً، أما علً أبو المحاسن 
رجالن: علً أبو الحسن وجعفر أبو الماسم، فؤما علً أبو  فعمبهطالب بن عبٌد هللا أبو علً 

أبو دمحم والحسٌن تاج الدٌن، فؤما الحسٌن تاج الدٌن فله إبن واحد  الحسنله إبنان: الحسن هذا ف
جعفر أبو الماسم بن الحسن أبو طالب بن عبٌد هللا أبو علً فله إبن واحد  أماإسمه: علً. 

 الماسم. أما علً أبو طاهر بن عبٌد هللا أبو علً بن دمحم الزاهد فله رجالن: دمحم أبو دمحمإسمه: 
العالم بن عبٌد  دمحمبٌد هللا أبو علً، فؤما دمحم أبو الماسم هذا فله إبن واحد إسمه: علً. وأما وع

وله من الذكور خمسة:  المحاسنهللا أبو علً بن دمحم الزاهد فعمبه من رجل واحد هو: دمحم أبو 
ؤعمب الحسن بن جعفر الحجة ف وأماجعفر وعبد هللا أبو علً وعلً والمرتضى وأبو إبراهٌم. 
ً من: أبً الحسٌن ٌحٌى النسابة، ٌمال أنه أول من جمع  فً نسب آل أبً طالب. فؤعمب  كتابا

أبو الماسم وعلً أبو الحسن  طاهرٌحٌى النسابة من سبعة رجال ما بٌن ممل ومكثر، وهم: 
عفر. العالم النسابة وأحمد وأبو عبد هللا ج األكبروأبو العباس عبد هللا وإبراهٌم وأبو الحسن دمحم 

النسابة فعمبه للٌل منهم: صالح والماسم ودمحم وعبد هللا وٌعموب  ٌحٌىأما أبو عبد هللا جعفر بن 
 المذكور،. وأما أحمد بن ٌحٌى النسابة فعمبه أٌضاً للٌل منهم: الماسم بن أحمد أولدوابنو جعفر 

فمن ولده: أبو  حٌىٌعبد هللا بن أحمد المذكور. وأما أبو الحسن دمحم األكبر بن  :أولد، ومنهم
النسابة المعروؾ بإبن  الدندانًالحسن ٌحٌى بن دمحم األكبر وأبو دمحم الحسن بن دمحم هذا وهو 
النسابة، وال عمب له،  الشرؾأخً طاهر راوي كتاب جده ٌحٌى بن الحسن روى عنه شٌخ 

لً، ومنهم: جعفر دمحم وٌحٌى وع أبووأما إبراهٌم بن ٌحٌى النسابة فعمبه للٌل أٌضاً، وله: 
والحسن بن هاشم بن دمحم بن إبراهٌم  وإخوة،إسحك بن دمحم بن إبراهٌم المذكور، له أوالد ذكور 

 ثالثةوأما أبو العباس عبد هللا بن ٌحٌى النسابة، فولده بادٌة بالمدٌنة وعمبه من  المذكور.
 عمبوله رجال: الحسٌن أبو دمحم ولٌل إسمه الحسن وله عمب بالموصل وموسى أبو الحسن 

عبد  بنبالمدٌنة وٌحٌى أبو الحسٌن وله عمب للٌل، وجمهور عمبه ٌرجع إلى: مسلم بن موسى 
نجم الدٌن علً نمٌب المدٌنة بن حسن نمٌبها بن  سلطان بن من ولده:و، بن ٌحٌى النسابةهللا 

 فارسمنهم: و بن حسن بن عبد الملن بن ذوٌب بن عبد هللا بن مسلم المذكور، نمٌبهاسلطان 
 ٌحٌىبن سلطان بن حسن بن عبد الملن بن ذوٌب بن عبد هللا بن مسلم المذكور، ومنهم: 

له  المذكورالطامً بن علً بن مسلم المذكور، ومنهم: أبو جعفر مسلم بن حبٌب بن مسلم 
حبٌب بن مسلم  بنعمب، منهم: دمحم بن هالل بن ؼٌاث بن دمحم نمٌب المدٌنة بن حبٌب بن مسلم 

دمحم بن هانً بن  بنب، ومنهم: عبد المنعم بن هانً بن ٌحٌى بن أبً طالب المذكور له عم
بن ٌحٌى النسابة. وأما حبٌب بن مسلم بن حبٌب بن مسلم بن موسى بن أبً العباس عبد هللا 

. وأما علً بن ٌحٌى النسابة الحسٌن بن عبد هللا بن ٌحٌى النسابة فله: علً، ولعلً: الحسٌن
، ولعلً: ٌحٌى. أما أحمد الزابر بن علً علًوحمزة، ولحمزة هذا:  سٌنوالح فله: أحمد الزابر

المذكور، وهم  الزابرعمبه إلى: الحسن بن دمحم المعمر بن أحمد  رجعٌفبن ٌحٌى النسابة  
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وأبً الحسن علً. أما  إبراهٌمأعمب الحسن هذا من رجلٌن: أبً دمحم وجماعة كثٌرة بالحابر، 
ً بالحابر فانمسم عمبه عدة  وكانٌل، وأما أبو الحسن علً، أبو دمحم إبراهٌم، فعمبه لل متوجها

علوان بن  :علً المذكور ومنهم بنو بنبطون منهم بنو عكة وهو: ٌحٌى بن علً بن حمزة 
فوارس وهو إبن علً  :ومنهم بنو المذكور،فضابل بن الحسن بن الحسن نمٌب الحابر بن علً 

المذكور، ومنهم  فوارس بن ناصر بن الرؼاويعلً  منهم: معد بن علً بن معد بنوالمذكور، 
ثابت بن الحسٌن  :ومنهم بنو المذكور،بن فوارس بن ناصر بن فوارس  علً وهو: ؼٌالن،بنو 

علً بن سالم بن بركات بن أبً  :ومنهم بنو المذكور،بن دمحم بن علً بن ناصر بن فوارس 
ومنهم: الشٌخ العالم الشاعر النسابة  ،الحسن نمٌب الحابر المذكور منصوراألعز دمحم بن أبً 

المذكور، وإبناه: السٌد الجلٌل العالم  بن سالمعلً بن دمحم بن أحمد بن علً  الدٌناألدٌب فخر 
فخر  السٌدمجد الدٌن أبو الفوارس دمحم، والسٌد النسابة الفاضل جمال الدٌن أحمد بن  الزاهد

، سافر إلى بالد دمحملدٌن علً فولد: أبا الطٌب الدٌن علً. اما السٌد جمال الدٌن أحمد بن فخر ا
فخر الدٌن علً فؤعمب  السٌدالروم وانمطع خبره. وأما السٌد مجد الدٌن أبو الفوارس دمحم بن 

إسمه:  ً. وألحدهما بنات، والثانأصؽرهمكان له سبعة بنٌن أكبرهم من أم ولد، وكذا ووأنجب، 
، فمن ولد علً: معد بن علً بن دمحم وفوارس ناصر الدٌن سافر وانمطع خبره وكان له: علً
بن علً بن فوارس المذكور، والخمسة األخر  دمحمبن علً المذكور، ومن ولد فوارس: ثابت بن 

بن المطهر، وهم: النمٌب جالل الدٌن علً وموالنا  علًأمهم بنت الشٌخ سدٌد الدٌن ٌوسؾ بن 
بالعراق والفاضل العالمة ضٌاء الدٌن عبد  لدوة السادات المطلبالسٌد العالمة عمٌد الدٌن عبد 

الدٌن عبد الحمٌد والسٌد ؼٌاث الدٌن عبد الكرٌم. أما النمٌب جالل  نظامهللا والفاضل العالمة 
إبنه: سلٌمان أبً الربٌع نظام الدٌن وحده، وأعمب نظام الدٌن سلٌمان  منالدٌن علً فؤعمب 

لً وجالل الدٌن عبد هللا وشمس الدٌن دمحم : النمٌب مجد الدٌن أبو طالب عوهمأربعة رجال 
النمٌب مجد الدٌن أبو طالب علً فمن ولده: إسماعٌل وأحمد وعبد وسلٌمان ودمحم  فؤماومطهر، 

 عبدعلً بن عبد بن فرج هللا بن شرؾ الدٌن بن علً المذكور. فؤما إسماعٌل بن علً بن  بنو
فله:  عبدحسٌن. أما أحمد بن علً بن فله: عبد عون وعلً وعبد الرضا، ولعلً بن إسماعٌل: 

فمن  عبدٌحٌى، ولٌحٌى: حسن ومحسن، ولحسن: دمحم وعبد الرسول. أما عبد بن علً بن 
: علً فلهولده: دروٌش بن إبراهٌم بن دمحم بن عبد المذكور. أما سلٌمان بن علً بن عبد 

هللا، ولصنع  صنعدمحم: وحسن وحسٌن. أما دمحم بن علً بن عبد فله: نعمة هللا وعبد، ولعبد بن 
السٌد العالمة عمٌد  وأماهللا: ٌوسؾ وعبد، ولنعمة هللا بن دمحم: ناصر، ولناصر: أحمد وحسٌن. 

وهو المولى السٌد العالم الجلٌل  وحدهالدٌن عبد المطلب فؤعمب من إبنه: السٌد جمال الدٌن دمحم 
لمشهد الؽروي وخنك ظلماً، وأعمب فؤخذ با بالشهادةالعالً الهمة الرفٌع الممدار لضى هللا له 

الجلٌل العالم سعد الدٌن أبً الفضل دمحم، له ولدان، ومن  السٌدالسٌد جمال الدٌن دمحم، من إبنه: 
 الدٌنبن دمحم بن أبو طالب بن أبً الفضل دمحم المذكور. وأما السٌد الفاضل ضٌاء  هللاولده: عبد 

الوهاب  عبدفاضل العالمة المحمك فخر الدٌن عبد هللا فؤعمب من ثالثة رجال وهم: الشٌخ ال
إبنان  الوهابوشرؾ الدٌن ٌحٌى ورضً الدٌن أبو سعٌد الحسن. وكان للشٌخ فخر الدٌن عبد 

جالل الدٌن أبو  المحمكدرج أحدهما وهو: ؼٌاث الدٌن خلٌفة، واآلخر: السٌد العالم الفاضل 
الفاضل نظام الدٌن عبد الحمٌد  السٌدوأما الماسم علً ٌلمب بٌاؼً لتل فً والعة بؽداد المرٌبة، 

عبد الرحمن بن عبد الحمٌد ثالثة  السٌدفؤعمب من رجل واحد وهو إبنه: عبد الرحمن. وولد 
الدٌن عبد الحمٌد له عمب والسٌد مجد الدٌن دمحم  نظامبنٌن: أكبرهم السٌد العالم الزاهد الورع 

عبد الكرٌم فؤعمب من رجلٌن: رضً الدٌن ؼٌاث الدٌن  السٌدوضٌاء الدٌن عبد هللا. وأما 
الدٌن حسٌن فله: ؼٌاث الدٌن عبد الكرٌم. وأما شمس  رضً. أما دمحمحسٌن وشمس الدٌن 
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البٌت واإلمارة بالمدٌنة،  ولده ً فله ولد وفٌه نظر. وأما طاهر بن ٌحٌى النسابة وفدمحمالدٌن 
وته ٌعرؾ كل منهم بإبن أخً طاهر، من جاللة المدر بحٌث أن بنً إخ وكانوٌكنى أبو الماسم، 
ولده اإلمارة وأبو دمحم الحسن  ًرجال وهم: أبو علً عبٌد هللا وف سبعةوأعمب طاهر من 

دمحم ٌعرؾ بمٌمون وأبو ٌوسؾ ٌعموب وٌحٌى ٌدعى مباركاً ودمحم أبو علً  جعفروالحسٌن وأبو 
أما ٌحٌى   وسلٌمان،فؤما أبو ٌوسؾ ٌعموب بن طاهر فله: دمحم ولٌل إنمرض. للٌلله عمب 

أخوه  وكذا، بن عبد هللا بن ٌحٌى دمحم علً الخطٌب بنمبارن بن طاهر فله عمب للٌل منهم: 
بن بسام بن  دمحمٌعموب بن طاهر له عمب للٌل، وأما أبو جعفر دمحم بن طاهر فله عمب منهم: 

هر بنو بسام وطا وسلطاندمحم بن عٌاش بن أبً جعفر دمحم المذكور، وإخوانه: مسلم وهضام 
هللا الملمب بعرفة، وٌمال  عبدلهم أعماب. وأما الحسٌن بن طاهر فؤعمب من تسعة رجال منهم: 

بنو جالل  : خلٌفة وجالل وعلويبالحلةلولده العرفات منهم بالمدٌنة الشرٌفة جماعة، ومنهم 
رفة المذكور. عبد هللا ع بنبن محٌا بن عبد هللا بن دمحم بن حسٌن بن إبراهٌم بن علً بن دمحم 

الحسن وحمزة أبو عمارة بنو  أبوومنهم: زٌد بمصر وإبراهٌم وعبٌد هللا أبو الماسم وعلً 
كثٌرة بمصر والرملة، ومنهم النمٌب بالرملة:  أعمابالحسٌن بن طاهر بن ٌحٌى النسابة، ولهم 

بالرملة: طاهر بن ٌحٌى النسابة، وال عمب له، والماضً  بنهاشم أبو طالب بن زٌد بن الحسٌن 
بن طاهر فله  الحسنوأما  .بن الحسٌن بن طاهر بن ٌحٌى النسابة إبراهٌمدمحم أبو الماسم بن 

وسلٌمان وعمبه  بخراسانمن المعمبٌن ثالثة: طاهر أبو الماسم بالرملة وزٌد أبو الحسن 
بن  سلٌماند هللا بن ٌبنو شمابك، وهو: دمحم بن عب همومن ولزٌد أبو الحسن: علً، بمصر،

هو  المذكورلحسن بن طاهر بن الحسن بن طاهر، كانوا بالرملة لدٌماً. وطاهر بن الحسن ا
فما ذان إال حجة  طاهرٌمول فٌها: إذا علوي لم ٌكن مثل  ًممدوح المتنبً بمصٌدته البابٌة الت

. ومنهم: دمحم بن عبد هللا بن سلٌمان بن للنواصب. ولد إنمرض طاهر بن الحسن بن طاهر
فؤعمب  بن ٌحٌى العمٌمً هللا بن طاهر عبٌدوأما أبو علً  هر بن ٌحٌى العمٌمً.الحسن بن طا

دمحم وأبو الحسن إبراهٌم  وإسمهمن ستة رجال وهم: األمٌر أبو أحمد الماسم وأبو جعفر مسلم 
أبو الحسٌن وعبد هللا أبو دمحم لٌل  األكبروحمزة أبو عمارة له عمب للٌل لٌل إنمرض وعٌسى 

كالم. أما إبراهٌم بن عبٌد هللا بن طاهر فمن ولده  عمبه واألصح هو الثانً وفً إسمه عبٌد هللا
دمحم بن سعٌد بن عبد هللا بن علً بن عبٌد هللا بن مسلم بن  بنبالحلة: حسن الخرٌؾ بن علً 

دمحم بن دمحم بن  ، ومنهم:بن مسلم بن إبراهٌم المذكور، ومنهم: طاهر وأوالدهإبراهٌم المذكور 
. وأما أبو جعفر مسلم الحسن بن علً بن إبراهٌم المذكور، ودمحم بن إبراهٌم المذكورعلً بن 

ً جم الفضابل  لطن بمصر وروى كتاب  والمحاسن،بن عبٌد هللا بن طاهر وكان أمٌراً شرٌفا
 ً ً من السلطان محتشما المصرٌون بمسلم العلوي وكان  وٌعرفهالزهري فً النسب، وكان لرٌبا

طاهر إحدى بناته إلبنه العزٌز فلم ٌجبه،  بنصر خطب إلى مسلم بن عبٌد هللا المعز الفاطمً بم
ألربابه، فحبسه المعز واستمصى أمواله ولم ٌر بعد  منواعتذر بؤن كال من بناته فً عمد واحد 

نه هرب وهلن فً بعض بوادي الحجاز. وذهب إبن أوٌمال  الحبس،نه أهلكه فً أذلن، فٌمال 
جعفر مسلم إلى المدٌنة وتؤمر بها واختص إبن عمه أبا علً بن  أبوبن  إبنه: الحسن بن طاهر

أمره. فلما توفً لام أبو علً ممامه. ثم بعد وفاة أبً علً لام ممامه  ممالٌدطاهر وألمى إلٌه 
ومهنا، فامتعض الحسن بن طاهر بن مسلم من ذلن وفارق الحجاز ولحك بالسلطان  هانًإبناه 

واتفك أن لدم الباهري العلوي رسوالً من مصر فؤتهم بفساد اإلعتماد  سبكتكٌن بعرفانً، محمود
تحمله من رسالة اإلسماعٌلً وادعى علٌه الحسن بن طاهر بن مسلم الدعوى فً النسب  لما

أبو أحمد  األمٌربٌنه وبٌنه فمتله بحضور السلطان ثم طلب تركته فلم ٌعط منها شٌباً. وأما  فخلى
هللا وموسى وأبو  عبدفؤعمب من خمسة رجال وهم:  ،طاهر وفٌه البٌتالماسم بن عبٌد هللا بن 
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بن الماسم بن عبٌد هللا  داإوددمحم الحسن وأبو الفضل جعفر وأبو هاشم داإود. أما أبو هاشم 
حمزة والحسن الزاهد وأبو دمحم  وإسمهفؤعمب من أربعة رجال وهم: األمٌر أبو عمارة المهنا 

داإود فمن ولده: الحسٌن مخٌط بن  هاشم. أما الحسٌن بن أبً هانً وإسمه سلٌمان والحسٌن
ولً المدٌنة سبعة أشهر وكان ممٌماً  الورعأحمد بن الحسٌن المذكور، وهو األمٌر العابد 

بمخٌط.  ًٌتونابمكلوب ٌمول:  ًكلما أت وكانالمكلوب،  ئبمصر، ولمب بمخٌط ألنه كان ٌبر
ولهم بالكوفة والؽري بمٌة إنتملوا من  بالمدٌنة، اإلبرة فلمب بذلن، وهو جد المخاٌطة ًوه

 فممل. وأما الحسن الزاهد بن أبً هاشم داإود هاشم أبًبن  سلٌمان المدٌنة. وأما أبو دمحم هانً
بن حسن بن ٌحٌى بن الحسٌن بن  بن حسٌن كثٌرفمن ولده: عمٌل وعبد العزٌز إبنً  داإود

 بن كثٌر أما عمٌلو له: ذبٌان، ولذبٌان: جربوع،فؤما عبد العزٌز ف داإود بن الحسن المذكور،
هذا: حسن وحسٌن وسٌؾ، ومن ولد سٌؾ هذا: حٌدر بن إبراهٌم بن  ولٌوسؾفله: ٌوسؾ، 

، ومنهم: سالم بن لمٌص بن نمً بن سٌؾ المذكور، بن سٌؾ المذكور نمًدمحم بن لمٌص بن 
مد، ومن ولد ٌحٌى هذا: لاسم فله: ٌحٌى وأح نمًحٌدر بن إبراهٌم بن دمحم بن لمٌص بن فؤما 

بن علً بن الحسٌن بن حٌدر بن دمحم بن ٌحٌى بن حٌدر بن ٌحٌى المذكور، وأما أحمد بن حٌدر 
بن إبراهٌم فله: شاهٌن، ولشاهٌن هذا: دمحم وعلً، ومن ولد دمحم بن شاهٌن: نظام الدٌن 

لً بن شاهٌن: علً وشمس الدٌن وسند بنو جالل الدٌن بن حسن بن دمحم المذكور، ومن ولد ع
وزٌن العابدٌن وعماد الدٌن بنو كمال الدٌن بن همام الدٌن بن محمود بن علً المذكور، ودمحم 

ومنهم بنو: خزعل بن علٌان بن عٌسى وعبد هللا إبنً عالء الدٌن بن محمود بن علً المذكور. 
بن  ولخزعل، مٌمًبن الماسم بن عبٌد هللا بن طاهر بن ٌحٌى الع بن داإود بن داإود بن الحسن

: عبد هللا بن عٌسىومن ولد عز الدٌن بن  .علٌان هذا: عٌسى، ولعٌسى: عز الدٌن وعبد هللا
األمٌر أبو عمارة المهنا  وأماجالل الدٌن بن علً بن دمحم بن فضل هللا بن عز الدٌن المذكور. 

دٌن الحسن وسبٌع وشهاب ال الوهابحمزة بن أبً هاشم داإود فؤعمب من ثالثة رجال: عبد 
ذوٌباً  لمهنالولد وجد  ولٌل له: عبد هللا بن مهنا، أمٌر المدٌنة، كذا لال الشٌخ تاج الدٌن.
 كاسب بن دراج بن حسٌن بن ضنٌب بن عزٌز بن وإسمه: علً بن مهنا، معمب ومن ولده:
. فؤما عبد هللا بن بن كامل بن ذوٌب المذكور هزبركاسب بن دٌباج بن حصن بن ضنٌب بن 

نا حمزة فله: الحسٌن، وللحسٌن: المهنا، وللمهنا: لاسم والحسٌن، ولماسم: المهنا المه
وأما عبد الوهاب بن المهنا حمزة فمن ولده لضاة المدٌنة منهم: شمس  والحسٌن وعبٌد هللا.

المدٌنة بن عبد الوهاب لاضٌها بن نمٌلة لاضٌها بن دمحم بن إبراهٌم بن عبد  لاضًالدٌن سنان 
، ولشمس الدٌن سنان هذا: مهنا وعلً وهاشم ولاسم، ولهاشم بن سنان: ذكورالمالوهاب 

. وأما سبٌع بن المهنا حمزة ، وللماسم بن سنان: هاشموٌوسؾ وٌعموب وعٌسىسنان وحسن 
: سعٌد بن الفرج بن عمارة بن مهنا بن سبٌع سبٌعفله: مهنا وعمارة، فمن ولد مهنا بن 

النسابة لرٌش بن السبٌع بن مهنا بن سبٌع المذكور،  لعالماالمذكور، وله عمب، ومنهم: الشٌخ 
له. ومنهم: رمٌح بن حسن بن راجح بن مهنا بن سبٌع المذكور له  عمبكان ممٌماً ببؽداد وال 

آل رمٌح، ولرمٌح هذا: حسن وحسٌن وعتٌك، ولحسن هذا: راجح  لهمعمب بالحلة ٌمال 
: دمحم. أما حسٌن بن رمٌح فمن ولده: : حسٌن. ولعتٌك بن رمٌحولحسنوحسن وعلً وموفً، 

بن دمحم بن أحمد بن الماسم بن أحمد بن حسٌن المذكور، ولدمحم بن ممرن:  ممرندمحم وبرٌن إبنً 
، ولربٌعة: راضً، ولراضً: ممبل وصولة وخوٌلد، ولخوٌلد: عمار وربٌعة ولناعربٌعة 

 وأحمد وشلٌخة، ولدمحم: أحمد، برٌن بن ممرن فله: دلٌان، ولدلٌان هذا: دمحم أماوحسٌن ولناع. 
سلطان منمرض.  :هذا: دمحم درج وصعٌر وشٌخ درج وشوذب، ولصعٌر: عامر، ولعامر وألحمد

 وٌحٌىلعلً: بنٌان. ولراشد: كمٌت ف: أحمد. أما شلٌخة بن دلٌان فله: علً وراشد، ولشوذب
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، منمرضمنمرض وبادي، ولبادي: دخٌل منمرض. ولكمٌت: علً منمرض ومعٌلً وعلٌان 
، ولراشد: نامً ،ولمعٌلً: صولة وعبد العزٌز وسلطان وراشد وراضً، ولصولة: صالح

. أما عمارة بن سبٌع بن المهنا حمزة فله: مفرج وعلً، فمن ولد علً ولسلطان: مبارن ودمحم
عمارة: كاسب بن دٌباج بن حصن بن صهٌب بن زهٌر بن علً المذكور. أما مفرج بن  بن

حنتوش بن دمحم بن أحمد عبد هللا المهنا حمزة فمن ولده: ناصر وحٌار إبنً بن سبٌع بن  عمارة
حنتوش فمن ولده: عبد هللا بن سلطان بن ٌعٌش بن مفرج المذكور، فؤما ناصر بن  شلٌلبن 

بنو علً بن دمحم بن طراد بن ناصر المذكور، ولحسن هذا: ٌحٌى وسلٌمان  وأحمدحسن ودمحم 
، ومنهم: الماسم بن ناصر بن وألحمد بن علً: دمحم وشاهٌن ،بن علً: علً ولدمحمودروٌش. 

: علً، ولعلً: عامر ولسلٌمانحنتوش فله: سلٌمان،  عبد هللا . أما حٌار بنعبد هللا حنتوش
: فهٌد. أما عامر بن علً بن ولجوٌعدوناجً، ولناجً هذا: سلٌمان، ولسلٌمان: جوٌعد وأحمد، 

وصالح، ولحسٌن: عامر منمرض.  وحسنحمد ودمحم سلٌمان فله: حسٌن وٌحٌى وإبراهٌم وأ
ولصالح بن عامر: بدٌوي منمرض  ،وناصروإلبراهٌم بن عامر: دمحم وعامر وفابز ولاسم 

، ومن ولد دمحم بن صالح: أحمد بن دمحم صالح بن عتٌك بن دمحم بن عبد هللا بن جالل وعطٌة ودمحم
 : سلٌمان وحسن وفهدولصمرر: صمر، وألحمد بن عام الدٌن بن عبد هللا بن دمحم المذكور.

أمٌر المدٌنة بن المهنا حمزة فؤعمب من  الحسن، ولسلٌمان: دمحم. وأما شهاب الدٌن وأحمد
مالن بن الحسن بن المهنا حمزة فعمبه من: عبد  ؤمافرجلٌن: مالن ومهنا أمٌري المدٌنة. 

ن الحمزات ولد: حمزة بن ولد إنمسموا على سالٌ الوحاحدة،الواحد بن مالن له عمب ٌمال لهم 
ولد: منصور بن دمحم بن عبد هللا بن عبد الواحد  والمناصٌرعلً بن عبد الواحد المذكور، 

 بن، ولحمزة بن علً ، ومنهم: داإود وسلٌمان إبنً عبد هللا بن عبد الواحد بن مالنالمذكور
حمزة  عبد الواحد: شبانة وفضل وتوبة، فمن الحمزات: مهند بن صلٌصلة بن فضل بن

فمن  الواحدكان دلٌالً خبٌراً فً طرٌك الحجاز، فؤما شبانة بن حمزة بن علً بن عبد  المذكور،
بن جعفر:  ولزاٌدولده: حزٌم وزاٌد إبنً جعفر بن سعد بن ثابت بن أحمد بن شبانة المذكور، 

ر . ولحزٌم بن جعفموسىمتعب، ولمتعب: ثابت، ولثابت: رمٌح ودمحم وحزٌم منمرض، ولحزٌم: 
: نصر هللا وطالع فلهبن سعد: سعد، ولسعد: نصر، ولنصر: سعد وحزٌم، فؤما سعد بن نصر 
العزٌز، ولحمزة:  عبدومرعً، ولمرعً: سعد، ولطالع: حمود وحمزة وجماز، ولحمود هذا: 

، ولدمحم هذا: ممبل، ولخلٌفة: نصر هللا ونصار ودمحم، ولدمحم هذا: ضوٌؾ، ولجماز: دمحم وخلٌفة
صر درج، ولمنصور: خلٌفة وعلً، اون ومنصورا حزٌم بن نصر فله: نصر هللا . أممنصور

الواحد فله: مكٌتة ومبارن وماجد وحزٌم  عبدولعلً: حزٌم. أما توبة بن حمزة بن علً بن 
: الحك وملحك، ولمبارن: صمر، ولصمر: ولخزاموالولٌد، وللولٌد: صمر، ولحزٌم: خزام، 

، فؤما علً بن عرمة فمن ولده: دمحم وعلً إبنً ودمحملً صمٌر، ولمكٌتة: عرمة، ولعرمة: ع
، ولدمحم بن حسن: أبو طالب منمرض وحسٌن وحمزة المذكورحسن بن علً بن حسٌن بن علً 

وعلً، ولحمزة: حسٌن، ولحسٌن هذا: دمحم  وخلٌفةلحسٌن: حسن و فلعبد هللا: علً، وعبد هللا،
بن علً بن عرمة فله: مبارن وبدٌوي حسٌن  بنشاهٌن وأحمد، أما علً بن حسن بن علً 

وإبراهٌم منمرض ووادي، ولعامر: دمحم بالر  عامرلمبارن: علً، ولبدٌوي: فوإبراهٌم منمرض، 
بن عرمة بن مكٌتة فله: لاسم وضامن، ولماسم هذا:  دمحمومحسن ولاسم، ولمحسن: عامر. أما 

وحسٌن، ولحسٌن هذا: علً  هذا: علً، ولعلً: خلٌفة ولدمحممعرعر، ولمعرعر: أحمد ودمحم، 
الدٌن: علً  ولناصر، ً، أما أحمد بن معرعر فله: ناصر الدٌن وجبران ومجلدرج ودمحم منمرض

ودمحم، ومن ولد دمحم  صعٌروحسٌن وفرج هللا، ولفرج هللا: ناصر ولاسم، ولعلً بن ناصر الدٌن: 
صعٌر فله: دندن وخلٌل هللا ، أما المذكور: ذوٌب وعزٌز إبنً رمٌح بن دمحم بن علً بن دمحم هذا
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: مهنا وصعٌر. أما جبران بن أحمد بن ولعٌسىوعٌسى وعرار، ولدندن: فارس وخلٌفة، 
وحمد، ولمعن: علً، ولحمد: سالم  وطرٌحًمعرعر فله: ؼزي ومحٌل، ولؽزي هذا: معن 

ومروح، ولسالم بن حمد بن ؼزي: جبر  وسالملشاهٌن: جبران وحمد فورشٌد وشاهٌن ودؼٌم، 
، ولمعن: علً ونصر وأبا لٌل، ولعلً هذا: معنلجبر: شلٌل وخرٌطة، ولجبران: فبران، وج

بن عرمة بن مكٌتة فله: شدلم وعسكر، ولعسكر:  دمحمحابس، وألبً لٌل: معن. أما ضامن بن 
: علً، ولعلً: زوٌحم وسعد وحسن، فلهأما شدلم  ولذٌاب: خلٌفة. عفٌر، ولعفٌر: ذٌاب،

: دمحم وعلً وحسن وعجل، وألحمدولسعد: أحمد وؼنام منمرض،  ولزوٌحم: خمٌس منمرض،
: الحسن والماسم، وللحسن هذا: ولعلًأما حسن بن علً بن شدلم بن ضامن فله: أحمد وعلً، 

، ولمحسن: دمحم، ولدمحم: سلٌمان. ولعلً محسنمحسن منمرض وعلً وحسٌن ودمحم، ولدمحم هذا: 
بن علً: علً وتمً، ولشدلم بن علً:  تمًولبن الحسن بن علً: تمً وشدلم ومرتضى، 
. أما الماسم بن علً بن حسن بن علً وإبراهٌمضامن وجعفر، ولضامن هذا: شدلم وإسماعٌل 

ومحسن إبنً عبد المحسن بن شاهٌن بن أحمد  شاهٌنبن شدلم بن ضامن بن دمحم فمن ولده: 
ؼازي وأحمد بنو زٌن بن عبد المحسن: فٌصل و محسنبن سعد بن الماسم المذكور، فمن ولد 

، ولماجد بن محسن بن عبد المحسن: حسٌن المذكورالعابدٌن بن علً بن ماجد بن محسن 
فله: عبد المحسن،  بن شاهٌن . أما شاهٌن بن عبد المحسنوشاهٌن وسعود وهاشم وخالد

: محسن ونامً، ولمحسن بن شاهٌن: ؼالب ولشاهٌنشاهٌن، و ؼالب ولعبد المحسن هذا:
ولمنصور بن محسن بن شاهٌن: محسن ودمحم  ،وحاتمالب: فهد وخالد وسعد لؽفومنصور، 

: رعد وفٌصل وممدوح وطالل وبدر. بن عبد المحسن ولنامً بن شاهٌن وعبد العزٌز وهشام.
من ولد ودمحم ومنٌؾ، و أو حراث بن عبد الواحد فله: خراسان هللاأما منصور بن دمحم بن عبد 

 شداد أو راشد ح بنو سرحان بن شبٌب بن منبه بن راجح بنملٌح ومبارن ومنبه ورمٌ منٌؾ:
فمن ولد رمٌح بن سرحان: سلٌمان وفابز وجار هللا وحمزة وحٌدر بنو دمحم  ،بن منٌؾ المذكور

بن عتٌك بن رمٌح المذكور، ومن ولد ملٌح بن سرحان: دمحم بن علً بن شهوان بن ملٌح 
هماٌون وعبد هللا بنو لاسم بن عبد هللا بن حسن : أبرج وولده. أما دمحم بن منصور فمن المذكور

بن حسن بن علً بن دمحم المذكور، فؤما عبد هللا بن لاسم بن عبد  دمحمبن عبد هللا بن حسن بن 
، ولعبد الرضا: زٌن العابدٌن، ولزٌن العابدٌن: عبد هللا وعبد الرضا وحسن الرضاهللا فله: عبد 

 أماولحسن بن زٌن العابدٌن: أحمد وزٌن العابدٌن. لاسم، ولعبد الرضا هذا: جعفر،  ودمحم
زمان،  ودمحمهماٌون بن لاسم فله: عبد الؽفار، ولعبد الؽفار: هماٌون. وألبرج بن لاسم: دمحم 

وبالر. أما دمحم  نصٌرولدمحم: حسٌن وعلً وعلً فضٌل، ولحسٌن بن دمحم: دمحم، ولعلً بن دمحم: 
وأبو الماسم وعامر. فؤما  مرشدراسان بن منصور فله: زمان بن أبرج فله: رفٌع وبدٌع. أما خ

بن أحمد بن هاشم بن تركً بن  دمحمعامر بن خراسان فمن ولده: دمحم وسرداح إبنً ممبل بن 
وممبل، ولثابت: أحمد ودمحم، وألحمد:  وزاٌدمذكور بن عامر المذكور، ولدمحم بن ممبل: ثابت 

. ولزاٌد بن دمحم بن ممبل: علً، ولعلً: مرضمنسلٌمان وعلً، ولدمحم: صمر، ولصمر: دمحم 
بن ممبل: حسن وزاٌد، ولحسن هذا: الممداد،  دمحممنصور، ولمنصور: إبراهٌم، ولممبل بن 

وعبد هللا له بنت، ولممبل بن زاٌد:  وممبل : علًممبلوللممداد: هاشم منمرض. ولزاٌد بن 
ولحسٌن هذا: دمحم، أما سرداح بن  وحسٌن، إبراهٌمولعلً بن زاٌد:  ولجرٌبٌع: ثابت، جرٌبٌع،

وشاهٌن وعلً له بنات، وألحمد بن سرداح: رزمن  أحمدممبل بن دمحم بن أحمد بن هاشم فله: 
. أما شاهٌن بن سرداح فله: عامر وراضً. ولعامر: حسنوعمٌرة، ولرزمن: عامر، ولعمٌرة: 
: علً لوٌحل، ولعلً شاهٌن: دمحم وأحمد درج، ولدمحم بنفوز وعلً، ولعلً: عامر. ولراضً 

أبو الماسم بن خراسان بن منصور فمن ولده:  أما. ولوٌحل لوٌحل: شاهٌن وجعفر إنمرضا
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بن همٌان بن أبو الماسم المذكور، أما جماز بن  وهبانجماز ولداح أو مداح إبنً سحٌل بن 
لداح وهاشم بنو إسماعٌل بن علً بن جماز المذكور. أما  وعٌسىسحٌل فمن ولده: دمحم وعلً 

منمرض ورملً، ومن ولد رملً هذا: أحمد ودراج إبنً لناع بن  رمالأو مداح بن سحٌل فله: 
. ومن المناصٌر: السٌد ورملً ، وألحمد بن لناع: دمحم وعٌرانالمذكوردمحم بن علً بن رملً 
أحمد ٌلمب خلٌتا بن مسهر بن أبً مسعود بن مالن بن مرشد بن  الدٌنالجلٌل النمٌب شهاب 

كان جلٌل المدر عالً الهمة ٌتولى أولاؾ المدٌنة المشرفة  المذكور،ن بن منصور خراسا
المشهد الحابري وعزل عنها، ثم شارن فً نمابة المشهد الؽروي وتسلط  نمابةبالعراق ثم تولى 

المهنا  وأماوأخوه: حسام الدٌن مهنا الملمب صوبة، وعماهما: معمر وعمرة.  جاهه،ثم عظم 
من ثالثة رجال: الحسٌن  فؤعمب، أمٌر المدٌنة، ٌمال لولده المهانٌة حمزة هنابن الحسن بن الم

األمٌر لاسم بن المهنا فؤعمب من  أماأمٌر المدٌنة واألمٌر عبد هللا واألمٌر أبو فلٌتة لاسم. 
جماز ٌمال لولده الجمامزة. فمن الهواشمة:  واألمٌررجلٌن: األمٌر هاشم ٌمال لولده الهواشمة، 

وهم: األمٌر أبو سند جماز أمٌر المدٌنة واألمٌر  رجالشٌحة بن هاشم أعمب من ثمانٌة األمٌر 
واألمٌر منٌؾ أمٌر المدٌنة وأبو ردٌنة سالم ونرجس  وشدتهعٌسى الملمب بالحرون لبؤسه 

أعماب. فلحسن بن شٌحة: إدرٌس، ولهاشم بن شٌحة: هوٌمل  ولجمٌعهمودمحم وهاشم وحسن. 
. وألبً ردٌنة سالم: ماجد وسالم، ولماجد: زامل. ولدمحم بن شٌحة: أبو حجًوعمٌر، ولهوٌمل: 

بن شٌحة من عشرة رجال منهم: األمٌر أبو  . وأعمب األمٌر أبو سند جمازوخلٌفةمؽامس 
والماسم واألمٌر ممبل ومبارن وراجح ومسعود وحسن وسند ووادي أو ودي،  منصورعامر 

لمسعود بن جماز: علً، ولعلً: مانع. ولراجح بن بن شٌحة: سند ومؽامس، و جمازولسند بن 
. ، ولماسم هذا: فاضلوجوشن لاسمو، ولصهٌب: دمحم، ولماسم بن جماز: منٌؾ صهٌبجماز: 

ونعٌر وجماز وكوبر  وعلًفمن بنً األمٌر منصور بن جماز: كبش وكبٌش وفضٌل وعطٌة 
، ولعلً: ودمحم فله: علً منصورأوالده كانت اإلمرة، فؤما عطٌة بن  ًوزٌان بنو منصور، وف

. أما علً بن منصور فمن ولده: حمود ومانع، ولمانع: مٌان، ولمٌان: جماز منمرض صالح
ربٌعة بن دٌخ بن ذٌب بن علً المذكور، ودمحم بن حسن هذا منمرض،  بنإبنً حسن  ودمحم

. أما كوبر بن ، ولحسٌن بن حمود: علًمنمرض وحسٌن وفاضل فضلولحمود بن حسن: 
بن جدوع بن مشعل بن محراس بن  منمرضفله: مخزوم وعذ، فمن ولد مخزوم: راشد  منصور

وعوٌنات إبنً حسن بن مناع بن  عمٌرةثامر بن مخزوم المذكور. ومن ولد عذ بن كوبر: 
فله: مؽامس  منصور. أما فضٌل بن ، ولعوٌنات هذا: فوازناهش بن هرٌش بن عذ المذكور

بن سلٌمان  مبارنمؽامس بن فضٌل: حصن منمرض بن  وٌحٌى ومانع وعمٌل وسند، فمن ولد
، ولحبال: حجر، ودراجبن حجً بن مؽامس المذكور. ولٌحٌى بن فضٌل: عنك، ولعنك: حبال 

وسٌؾ، وإلبراهٌم:  إبراهٌمولدراج: مدٌهن ومدهون، ولمدٌهن: مبارن. ولمانع بن فضٌل: 
ملحم بن طراد بن  بننو داؼر وؼازي ودمحم ب أو هوٌشل نمٌر، ومن ولد سٌؾ: شرفان وهرٌشل

وعمار، ولصولة:  ومعمرملحم بن سٌؾ المذكور، ولشرفان: مانع وصولة، ولمانع: عمٌرة 
 أو لٌمان ، ولرشٌد: ولٌمانرشٌدؼنام وسلٌمان، ولؽنام: دمحم، ولسلٌمان: فرحان. ولهرٌشل: 
، شد وراشد: هدٌب ومرولسلطانوسلمان وسلٌمان. ولدمحم بن داؼر: فواز وسلطان وسالم، 

. أما عمٌل بن فضٌل فله: دعان، ولدعان: شبعان، ومنهم: مرشد بن طراد بن ملحم بن سٌؾ
وجحٌش، ولحمٌر: مشعل، ولمشعل: فواز وهشال، ولهشال: صالح، ولفواز:  حمٌرولشبعان: 

، ولهوشان: مبارن. ومن ولد جحٌش: الحم منمرض بن دمحم بن مسعود بن جحٌش ودمحمهوشان 
، وحسٌنا سند بن فضٌل فله: موسى ودمحم، فؤما دمحم بن سند فله: شنٌر وشناور . أمالمذكور

بن  ولدمحمبن سلٌمان بن شنٌر المذكور، وفرج منمرض.  يفمن ولد شنٌر: فرج ودمحم إبنً صفو

www.j4know.com

www.j4know.com


 307 

: فواز، ولالحك: سلٌمان. ولشناور بن دمحم بن سند: مجلً وحمٌدان، ولمجلً: الحك، يصفو
ولده: إبراهٌم  فمنى: علً وسند منمرض. أما حسٌن بن دمحم بن سند ولحمٌدان: ٌحٌى، ولٌحٌ

فله: علً  إبراهٌموجردان أو حوذان وعمٌل بنو حسٌن بن عرٌج بن حسٌن المذكور. فؤما 
فله: الحم  حجًولهٌب وحجً، ولعلً: سٌؾ، ولسٌؾ: حسٌن، أما لهٌب فله: فواز، أما 

ودرع،  وعمٌرةه: ؼرٌر وصمٌر وصمر وحمدان ومبارن وملحم. أما جردان أو حوذان فل
. أما موسى بن ومٌركاولدرع: سعد. أما عمٌل فله: حمود وحسن، ولحمود: دمحم، ولحسن: بران 

: مشعل بن روٌل بن هذاسند بن فضٌل بن منصور فله: دزٌان وإبراهٌم، فمن ولد إبراهٌم 
: ربٌعة ولطن ولمشاريمورش بن إبراهٌم المذكور. أما دزٌان بن موسى فله: مشاري، 

، ولمفرج: فرج جنديوعرمان، ولربٌعة: دمحم منمرض. ولعرمان: رحمة ومفرج، ولرحمة: 
فله: طراد وزاٌد،  دزٌانومبارن، ولمبارن: مانع، ولمانع: مشاري. أما لطن بن مشاري بن 

: شامان وعٌد، ولسندلراضً: موسى ومهنا. فولطراد هذا: راضً وخوٌطر وسند وذرٌان، 
، ولحماد: فضل منمرض حمادرداح. ولذرٌان بن طراد: فابز. أما زاٌد بن لطن فله: ولشامان: س

جماز بن شٌحة فله:  بنوسعٌد وعلً وسعد، ولسعٌد: منصور وٌحٌى. أما نعٌر بن منصور 
هذا: حسن وؼدٌر  ولزبٌريثابت وعجالن، ولثابت بن نعٌر: لٌس، ولمٌس: زبٌري ونجاد، 

، بن حسن المذكور دمحموعلً إبنً مٌزان بن علً بن  ومانع، ومن ولد حسن هذا: راجح
. ولمانع بن زبٌري: جبرٌل وحسن، ولجبرٌل: حبشً، ولحبشً: ولراجح بن مٌزان: نافع

بن مانع: عجل ومانع، ولعجل: ذٌب وثابت، ولثابت: مشعل منمرض. أما نجاد  ولحسنحسن. 
بن ضٌؽم بن خشرم بن نجاد ثابت بن نعٌر فمن ولده: منصور ونصار إبنً دمحم  بنبن لٌس 

 ولبدٌوي فلحزٌم: رشٌد، ولرشٌد: دمحم وحمدان ومعٌوؾ، ، ولمنصور: بدٌوي وحزٌم،المذكور
بن  بنٌان حسٌن بن سٌؾ بن وادي:من ولد و فلدمحم: علً، : دمحم ووادي ومحمود،بن منصور

ه: أبو ذر، بن دمحم بن ضٌؽم: داؼر ودروٌش. أما عجالن بن نعٌر فل ولنصار، وادي المذكور
: حسٌن ودمحم، ولدمحم بن أبو ذر: عجالن، ولعجالن: عمٌرة، ولعمٌرة: ٌحٌى، هذاوألبً ذر 

: سعد وفضل وفوزان. ولحسٌن بن أبو ذر: خلٌفة، ولخلٌفة: مسعد، ولمسعد: سٌؾ ولٌحٌى
 ،راضًوعبٌد، ولسٌؾ هذا: درعان وخلٌفة، ولخلٌفة: مبارن، أما عبٌد بن مسعد فله:  وراشد

 ولدوعلً وشفٌع، فمن  سلٌمانضً: حسن. أما جماز بن منصور بن جماز بن شٌحة فله: ولرا
 ولدعلً بن جماز: حمود ودمحم إبنً حسن بن ربٌعة بن ذٌح بن ذبب بن علً المذكور، ومن 

ولشعم ومسعود بنو ؼنام بن دؼٌثر بن ؼنام بن رٌان بن جندب  أو مسهر بن جماز: مهر ٌعشف
ولهبة: خزام وزهٌر وهٌازع وجماز وكبٌش،  لٌمان بن جماز: هبة،ولس المذكور. شفٌعبن 

 وعلًفمن ولده: سعد  سلٌمان: عزٌز، ولعزٌز: سلٌمان. أما كبٌش بن هبة بن ولهٌازع
 ولمروانومروان بنو وحٌش بن أحمد بن وحٌش بن كبٌش المذكور، ولسعد بن وحٌش: ممبل، 

بن  نعٌرمان إبنً ذباب بن علً بن بن وحٌش: مناع، ومن ولد علً بن وحٌش: سٌؾ وؼنٌ
وسلٌمان وهٌازع،  دمحم: حمل، ولحمل: مانع، ولمانع: سلٌمانعلً المذكور. ولخزام بن هبة بن 

: حسٌن وفارس، لسعودفولسلٌمان بن مانع: زامل وٌحٌى، ولزامل: سعود وسلٌمان وهران، 
وعثمان وخزام وذباح،  بشرولسلٌمان: فالج، ولهران: فرحان. ولٌحٌى بن سلٌمان بن مانع: 

فله: لسٌطل وإبراهٌم، فؤما لسٌطل  سلٌمانلخزام: حسن، ولذباح: مانع. أما زهٌر بن هبة بن ف
لسٌطل المذكور، ولعلً هذا: رشود وركن  بنبن زهٌر فمن ولده: علً ودمحم وحزٌم بنو جماز 

 بن علً: ٌحٌى وحمود ومرشد، ولرشودوطؽاس ومهوس، ولمهوس: حسن وبشر منمرض، 
: رشٌد. ولحزٌم بن جماز بن ولناصرولمرشد: ممرن ونامً، ولٌحٌى بن رشود: ناصر، 

وأحمد. ولبصٌبص: رطبان،  وزاٌدلسٌطل: وادي وبصٌبص، ولوادي: فابز، ولفابز: علً 

www.j4know.com

www.j4know.com


 308 

أو ٌمظان وزاهر، ولزاهر: عامر،  لمطانولرطبان: الحم. أما إبراهٌم بن زهٌر بن هبة فله: 
بن إبراهٌم فمن ولده: صلٌهم وبمٌص  ٌمظانر. أما لمطان أو ولعامر: رحمة وجازي وشمٌ

أو ٌمظان المذكور، فؤما صلٌهم فله: فهٌد  لمطانوحمدان وحجً وحماد بنو ناموس بن ركن بن 
: مرشد ورشٌد وراشد، ولرشٌد: بشر وجاسر، فلهوفهد، ولفهد: ضبٌب ورشود. أما بمٌص 
وس فله: بزٌع منمرض. أما حجً بن ناموس نام بنولراشد: فابز وحمود منمرض. أما حمدان 
، ولملحم: رشود، ولجبر: جبر. أما حماد بن وجبرفله: عون وحصن، ولعون: خنفر وملحم 

مسعود فله: دمحم وعلً، ولدمحم: هوٌدي وزٌد  فؤماناموس فله: مسعود وصالح وحسٌن ونامً، 
حسن هذا: تركً فله: مهنا وشهٌل وحسن، ول صالحوزاٌد. ولعلً: حسٌن ومحسن. وأما 

وصالح. أما نامً بن حماد فله: مشلب ولضٌب.  دمحموعامر وسلطان. أما حسٌن بن حماد فله: 
: كبٌش، ولكبٌش: إدرٌس وسنبل وجماز ووحٌش، وإلدرٌس: فله سلٌمانأما جماز بن هبة بن 

، ولهبة: شفٌع ومسور. ومن ولد وحٌش بن كبٌش: مسعد وهبةمالن، ولجماز بن كبٌش: مهنا 
بن وحٌش المذكور، فمن ولد مسعد: راضً وجمعة إبنً  أحمدروان وعلً بنو وحٌش بن وم

. ومن ولد مروان: جبر منمرض ودوٌرج وكنٌهر وسلٌمان المذكورفٌاض بن ممبل بن مسعد 
بن مروان المذكور، ولفرج: بشر، ولمكنهر: مازن، ولفراج:  مناعوفراج ومكنهر وفرج بنو 

منمرض ومشٌهٌب ومشهاب، ولمشهاب: شبٌب ومناع وحسن  ٌحٌىحسن ودمحم، ولكنٌهر: 
بن أحمد بن وحٌش: ؼنٌمان وؼنٌمة إبنً ذٌاب بن  وحٌشوعامر وصمر. ومن ولد علً بن 

: هدٌب، ولهدٌب: مرشد ورشٌد. أما كبش بن منصور ولؽنٌمانعلً بن نعٌر بن علً المذكور، 
لً، فمن ولد محذور: علً بن ، ولهدؾ: محذور ونمٌمش وسلوهدؾبن جماز بن شٌحة فإبنه: 

 ،لدمحم: حبٌشًفمحذور المذكور. ولنمٌمش: دمحم وهدلؾ،  بنؼوٌنم بن شوكان بن مبارن 
وٌحٌى. ولهدلؾ: دمحم وعلً. ولسلولً: مناع ومرشد  مسعودولحبٌشً: راجح، ولراجح: 

ن : حسٌن وممبل، ولممبل: هزاع، ولهزاع: صمر. ولمرشد بولعمٌروحوارس، ولمناع: عمٌر، 
، ولمسهر: حسن. ولحوارس بن سلولً: سبع، ولسبع: مبارن مسهرسلولً: حسن، ولحسن: 

. أما زٌان بن منصور ، ولراشد: خلٌفة ورشٌدان: راشدولزعٌبًوعمٌرة، ولعمٌرة: زعٌبً، 
وسرداح وزاهر وزهٌر،  السعساعبن جماز بن شٌحة فله: سلٌمان، ولسلٌمان: إبراهٌم 

: مإنس، ولمإنس: ماضً ولدمحممرعً ودمحم ونجٌم وأبو زٌد، وإلبراهٌم السعساع: حمود و
: صنمر، ولصنمر: سلٌمانومبارن، ولماضً: جرمان، ولجرمان: علً منمرض. ولسرداح بن 

بن صنمر بن سرداح:  ولدمحم: دمحم وحمٌدان. : فهٌد، ولفهٌدهذا دمحم، ولدمحمحسن ودمحم، ولحسن: 
. أما زاهر بن سلٌمان بن زٌان حمودٌران، ولبدٌران: منٌع ومانع، ولمانع: منصور، ولمنٌع: بد

، ولولٌان: ومسعود، ولهوٌشل: ولٌان هوٌشلفله: دمحم، ولدمحم: عمٌرة ورٌمان، ولعمٌرة هذا: 
فله: شامان وأحمد،  منصور، ولمسعود: زهٌر. أما زهٌر بن سلٌمان بن زٌان بن زاهر منمرض

فله: شمٌر وفواز  حمٌدانوأما  ،منمرض ولشامان: فارس وعامر وحمٌدان، ولعامر: مانع
بنو ؼصن بن  ودمحمومنصور وشهوان، فمن ولد شمٌر: محمود وسٌحان وحمود وحمدان 

ؼصن: ناصر،  بنولسٌحان  ،شاهٌن بن شمٌر المذكور، ولمحمود بن ؼصن: معمر والوطٌب
ن. : عوولبرانولناصر هذا: شامان وعلً وعمٌل. ولحمود بن ؼصن: عمٌك وبران وراشد، 
حمٌدان بن  بنولحمدان بن ؼصن: نوٌصر ونصار. ولدمحم بن ؼصن: فلٌح وفالح. أما فواز 

وراشد، ولالؼً: مسعود ودمحم،  شامان فله: عساؾ وكلٌب، ولعساؾ: دمحم والؼً وماٌك
بن شامان فله: كلٌبات، ولكلٌبات: ولٌان ومانع وشمٌر  حمٌدان. أما منصور بن ولمسعود: فواز

ولصوٌدر: منصور وحسن وٌحٌى، ولمنصور  ،ولشمٌر: شامان ،ودمحم: راشد لمانعفوصوٌدر، 
بن صوٌدر: فضل وفاضل، ولفاضل: مهنا وجاسر. ولٌحٌى  ولحسنهذا: علً، ولعلً: هزاع. 
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: ذٌاب وحمٌدان وحسٌن. أما فارس بن شامان بن زهٌر بن ولسلٌمانبن صوٌدر: سلٌمان، 
، ولجماز: حسٌن، ولباز: جدوع وصالح، ولجدوع: فله: باز وجماز منصورسلٌمان بن زٌان بن 

: عماب وباز. أما صالح بن باز بن فارس فله: بنٌة، ولبنٌة: حسن ولدمحمدمحم وباز وزهٌر، 
وعنٌفص وسلطان، ولحسن: فابز وفرحان وؼرٌر وراشد وفارس،  وسوٌدورومً ومفرج 

، وسى وحسنولفارس: م ،ولؽرٌر: حمد ومبارن ولضٌب ،وحمدولفابز: علً ورشود 
عنٌفص بن بنٌة فله: مطلك،  أما. أما مفرج بن بنٌة فله: شهٌل. ولموسى: علً وكنعان

، ولدخٌل هللا: دمحم منمرض. أما أحمد هللاولمطلك: صالح. أما سلطان بن بنٌة فله: مهنا ودخٌل 
، ولشهوان: عساؾ وعمٌرة وشاهٌن ومانع، وعراربن زهٌر بن سلٌمان بن زٌان فله: شهوان 

: فتحة، ولفتحة: حمود ودمحم ودرباس ولعمٌرة. منمرضان عساؾ: دمحم، ولدمحم: دبا وذبٌانول
، وأحمد، ولسٌؾ: حسن، ولحسن: مهدي زاٌروراضً. ولشاهٌن: سٌؾ وسلٌمان، ولسلٌمان: 

وحسٌن. أما  دمحم: منصور، ولمنصور: مبارن، ولمبارن: بن شهوان . ولمانعولمهدي: حسن
وسحٌم وصعب  وحنتمبن سلٌمان بن زٌان فله: زاهر وراجح ورمٌثة عرار بن أحمد بن زهٌر 

، ولعساؾ هذا: خلٌفة وعساؾ عونومبارن، ولحنتم: عامر، ولسحٌم: سلٌمان، ولصعب: 
: فارس وزامل وشاٌع ومسعد وؼانم بن عرار ولمبارن، وجبٌل، ولخلٌفة: مسعود وزراع

شبٌب: حسن وحسٌن، ولحسن: فلفارس: عمار وخضٌر وشبٌب، ولخضٌر: حمود، ول وهزاع،
، وٌحٌى وشناور خلٌفة وبنٌان عوٌد، ولعوٌد: :بن مبارن ولشاٌع علً، ولحسٌن: حرب،

. ومن بنً األمٌر سالمة مإٌزر: بن مبارن ، ولهزاعبعٌجان، ولبعٌجان: فواز: بن مبارن ولؽانم
راق واستوطن دمحم بن ممبل، سكن الع الجلٌلممبل بن جماز بن شٌحة: ماجد بن ممبل والسٌد 

، فؤما ودعان فله: علً، ولعلً: عالج، وودعانالحلة وله عمب. فلمحد بن ممبل هذا: عطٌفة 
بن عالج: نعمة هللا وسوٌد وعباس، ولعباس:  ولدمحمولعالج: دمحم وإدرٌس وحسن وأحمد، 

بن عالج: راشد وودعان وسلٌمان، ولراشد  وألحمدخضٌر. ولحسن بن عالج: علً وعالج. 
، أما ولسلٌمان: ضاحً ،: دمحم وعلً وحسن وحسٌنهذازة، ولودعان: جماز، ولجماز هذا: حم

. أما عطٌفة بن دمحم بن ممبل فله: عمٌرة إدرٌس بن عالج بن علً بن ودعان فله: منصور
ودمحم ومنصور، فمن ولد ممبل بن عطٌفة: سرحان وكبٌش ومخدوم وحسٌن بنو دمحم بن  وممبل
ما منصور بن عطٌفة فله: رزٌن، ولرزٌن: ناصر ومهاوش وٌوسؾ، بن ممبل المذكور. أ مبارن

 رزٌنولد ناصر هذا: دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حسن بن ناصر المذكور. أما مهاوش بن  فمن
وعلً  دمحمفله: رزٌن وممبل، ولرزٌن هذا: سلٌمان وسالم وحسن، ولسالم هذا: رزٌن، ولرزٌن: 

بن  رزٌنعبدال، ولعبدال: عبد الكاظم. ولٌوسؾ بن وسعٌد. ولحسن بن رزٌن بن مهاوش: 
بن ممبل  دمحممنصور بن عطٌفة: دمحم، ولدمحم: عمٌرة، ولعمٌرة: صمر. أما دمحم بن عطٌفة بن 

بالر ودمحم  دمحمولصمر:  ،لٌحٌى: مندٌلففله: فٌاض، ولفٌاض: صمر وجماز وعلً وٌحٌى، 
هذا: هاشم  وألحمدوحسن وأحمد،  ولجماز بن فٌاض: حدٌد وهاشم، ولحدٌد: حسٌن ،مإمن

، ولسلٌمان: الدٌنولحسٌن بن حدٌد: سلٌمان وكمال  ،ولحسن بن حدٌد: ناصر ،وصمر وحدٌد
، فمن ولد عطٌفة بن وراشدحسٌن وناصر. أما عمٌرة بن عطٌفة بن دمحم بن ممبل فله: عطٌفة 

من ولد راشد وور، المذك عطٌفةعمٌرة: راشد وعلً ودمحم بنو خلٌفة بن مطلوب بن عمٌرة بن 
. أما علً بن خلٌفة فله: دندن راشدبن خلٌفة: عجالن وزٌنً وأكار بنو أحمد بن علً بن 

الكاظم وبالسم ودمحم  عبدولعمٌرة:  فلدندن: سلطان، وصمر وحسٌن ومهاوش وحمود وعمٌرة،
: بن خلٌفة بن مطلوب فله دمحمولحسٌن: ناصر. أما  ،ولصمر: عبد العباس ،وعبد هللا وعلً

هللا: حسٌن وحسن وراشد،  ولنصر ،لعبد هللا: خلٌفةفمنصور ونصر هللا وناصر وعبد هللا، 
ممبل فله: صالح وسلٌمان، فمن ولد  بنولراشد: صعٌر. أما راشد بن عمٌرة بن عطٌفة بن دمحم 
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وعوشز وفارس بنو حسن بن  وفٌاضصالح بن راشد: طرٌخم وطاهر وسلٌمان وشبل وعلً 
ولسلٌمان: عبد  ،ولعٌدة ومسعودولطاهر: حسٌن  ،لطرٌخم: عبدالفكور، علً بن صالح المذ

ولفارس: مطلك  ،ولفٌاض: دمحم ،سلطان :ولشبل: عبدال، ولعبدال: وادي ونوفل، ولوادي ،هللا
ودروٌش وشدٌد وعلً ونجم،  وشدادولعوشز: سبع وعبٌد وحمزة  ،وعلً وراشد وسحاب

ولشدٌد:  ،: مبارنولدروٌش ،شداد: مرعًول ،ولسبع: سعٌد وبخٌت وعبد النبً وعوشز
: ثابت ومنصور ولضٌب، فلهمرعً. ولنجم: عبٌد. أما سلٌمان بن راشد بن عمٌرة بن عطٌفة 

: منصور وناصر، ولراشدولمنصور: راشد،  ،ولثابت: شاوش، ولشاوش: عبدال وحوز
ومن ولد  ،: حمزةولفالحولمضٌب: فالح وممبل،  ،لمنصور: مبارن، ولناصر: محسن أو حسنف

بن شٌحة بن هاشم بن لاسم  منٌؾممبل: دمحم بن علً بن هاشم بن خلٌفة بن ممبل المذكور. أما 
ومنٌؾ ولاسم، ولمالن هذا:  ومالنبن مهنا بن الحسٌن بن المهنا حمزة فله: حدٌثة وحسٌن 

 : منٌؾ ومانع، ولمنٌؾ: منٌع ومانعولخنٌفرمنٌؾ، ولمنٌؾ: دعٌم وكلٌب، ولدعٌم: خنٌفر، 
 ً خنٌفر: سالم ومنٌؾ وناٌؾ ومسلم  بن، ولمنٌع: رشدان وإبراهٌم. ولمانع بن منٌؾ أٌضا

، ولصالح بن علً: علً وبانً ومنٌؾوعلً. أما مانع بن خنٌفر فله: علً، ولعلً: صالح 
 ، ولجار هللا بن بانً: سعد،منمرض هللاوسلٌمان وناري وعساؾ، ولبانً: جار هللا ودخٌل 

. ولمنٌؾ بن علً: مالن وعلً، ولمالن: دمحم منمرض. أما ٌج: خضر، ولدعولناري: دعٌج
بن شٌحة بن هاشم بن لاسم بن مهنا بن الحسٌن بن المهنا حمزة فله: دمخ وشداد،  عٌسى
فمن ولد  ،: مترون، ولشداد: عصفور، ولعصفور: برجس أو حسن وعمٌرة وذبٌانولدمخ

مفلح بن نابر أو ناٌر بن مفلح بن إبنً خوٌطر بن  وعجلحسن بن عصفور: عجٌل  أوبرجس 
لمفلح: عجٌل، ولخضٌر: دمحم وزٌد فالمذكور، ولعجٌل هذا: مفلح وخضٌر،  حسنبرجس أو 

عمٌرة بن عصفور بن شداد: علً ومبارن وعتٌك وعمٌرة بنو زرلً بن  ولدوعمرو. ومن 
رحمة: عساؾ بن عمٌرة المذكور، فؤما عتٌك بن زرلً فله: رحمة، ول بنخرٌنك بن مبارن 

 ،، ولبدٌوي: شامان، ولشامان: حسٌن ودمحم. ولعمٌرة بن زرلً: عتٌكوبدٌويعزٌز وبادي 
لمطبان: ٌحٌى، ف: ٌحٌى وؼنام، ولٌحٌى بن مبارن: حمدان ولطبان، زرلًولمبارن بن 

ولؽنام بن مبارن: فابز وفوزان، ولفابز: راشد، ولراشد:  ،وفضل وعجالنولحمدان: لطبان 
ولمشعل: فوزان ورشود ودمحم  ،لشمٌر: صالحفشمٌر وبركة ومشعل ومبارن، : ولفوزان ،عمٌرة

. أما ذبٌان بن عصفور بن شداد فله: ماهر وجمٌل أو جبل وعمر، فمن ولد وحمدانوعرار 
: دمحم بن عمٌرة بن مناع أو لناع بن بصٌبص بن عامر بن ذبٌان بن نمٌلة بن ذبٌانماهر بن 

: علًفله: دمحم، ولدمحم: علً، ولعلً: مبارن ودمحم، ولمبارن بن أما جمٌل أو جبل  ،المذكورماهر 
فمن ولد رضوان: أمٌر المدٌنة شحات  ،أو هشال ورضوان راضً، ولراضً: مبارن وسلطان

ولمبارن بن  بن علً بن الحسٌن بن فهد بن مسلط بن جزا بن راضً بن رضوان المذكور،
ضً هذا: مبارن ودمحم. ولزهٌر بن ، ولراراضًراضً: سعدون وزهٌر وسعود، ولسعدون: 

جمٌل أو جبل فله: حسٌن وعلً وحسن إنمرض  بنمبارن: حمود. أما دمحم بن علً بن دمحم 
فلحسٌن: فهٌد، ومن ولد حسن هذا: علً بن شهٌل بن فهٌد بن حسٌن بن مازن بن  ولناع.

ن، ولشمٌسان: لسالم: شمٌساف، وسالمةولمناع بن دمحم بن علً: سالم وسلٌمان  حسن المذكور.
ولعلً  ،ولسالمة: بركة ومبارن ،وسلٌمانولسلٌمان: عساؾ، ولعساؾ: عمٌل وعمال  ،منصور

وعلً، ولحماد: حسن ومبارن،  حمادبن دمحم بن علً: صمٌر ومبارن وصمر، ولصمٌر: 
بن علً بن دمحم: حسٌن  ولصمرولحسن: مبارن. ولعلً بن صمٌر: محسن، ولمحسن: عمرو. 

ولعمٌرة: حسن وعمرو  ،وحمود وعلًلمازن: دمحم فهذا: مازن وعمٌرة،  حسٌنوطلٌحان، ول
ورضوان وعمٌر أمٌر المدٌنة  ودبٌسومن الجمامزة: معمر  ورحمة، ولعمرو: ٌحٌى وحسٌن.
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مهنا بن الحسٌن بن المهنا حمزة،  بنبنو أمٌر المدٌنة أبً فلٌتة لاسم بن جماز بن لاسم 
مهنا بن جماز بن لاسم بن مهنا بن الحسٌن  ًبنإوهاشم  ولمعمر بن لاسم: لاسم. ومنهم: جماز

: نجد وعمارة ونابل، ولنجد: بدر بن جماز بن مهنا ولجماز .بن المهنا حمزة، لهم أعماب
، فمن ولد بدر بن نجد: خلٌفة وٌوسؾ وؼزال بنو عوض بن حمدان بن فراج بن الزمر وسرور

: عبد هللا، ولعبد هللا: دمحم وعلً، فؤما بن دمحم بن بدر المذكور، ولٌوسؾ بن عوض بن حمدان
دمحم بن عبد هللا فله: عبد الرحمن وعبد الرحٌم وأحمد وعبد العال والسٌد ودمحم وهمام، ولعبد 
الرحمن: أبو الوفاء، وألبً الوفاء: عبد الرحمن وعبده. ولعبد الرحٌم بن دمحم بن عبد هللا: 

ورزق والسٌد، فلعبد العال: دمحم، وألحمد بن  صبرة وعرابً ودمحم، ولصبرة: عبد العال وأحمد
صبرة: تركً وثروت ومنصور، ولرزق بن صبرة: عادل وناصر، وللسٌد بن صبرة: حمادة. 
وألحمد بن دمحم بن عبد هللا: فتحً، ولفتحً: أحمد. ولعبد العال بن دمحم بن عبد هللا: مرعً، 

ونس: منصور وولٌد، ولؽالب: ولمرعً: سرحان وٌونس وؼالب وٌحٌى وأبو زٌد وراعً، فلٌ
دمحم، ولٌحٌى: طارق ومرعً، وألبً زٌد: شرلاوي وطاهر. أما السٌد بن دمحم بن عبد هللا فله: 
فاٌز ومحمود وأحمد لم ٌعمب وفتحً، ولفاٌز بن السٌد: خالد والسٌد وطارق وجمال وعرفة، 

دمحم فله: أحمد ودمحم وللسٌد هذا: بهاء وإبراهٌم، ولجمال: دمحم. أما محمود بن السٌد بن 
وحمدي، فألحمد بن محمود: دمحم، ولدمحم بن محمود: حسام وأحمد. أما دمحم بن دمحم بن عبد هللا 
بن ٌوسؾ فله: خلؾ هللا وعبد الرحمن، ولخلؾ هللا: أحمد وناصر ودمحم وجمال ومصطفى، 

. أما همام بن ولدمحم بن خلؾ هللا: عمر وخلؾ هللا وجمال وأحمد، ولمصطفى بن خلؾ هللا: دمحم
دمحم بن عبد هللا بن ٌوسؾ فله: أحمد ومحمود، فؤما أحمد بن همام بن دمحم بن عبد هللا فله: 
الوردانً وصالح ودمحم وهمام وحمدي وعبد الرحمن، فللوردانً: دمحم، ولصالح: أشرؾ 

ن ومحسن ومجدي ودمحم وأحمد، ولدمحم بن أحمد بن همام: أحمد وسامً، ولهمام بن أحمد ب
همام: ٌسري وأحمد وحسن، ولحمدي بن أحمد بن همام: أحمد، ولعبد الرحمن بن أحمد بن 
همام: دمحم وأحمد. فؤما محمود بن همام بن دمحم بن عبد هللا فله: خلؾ وهمام ورشاد وناصر، 
فلخلؾ: محمود وأحمد والسٌد، ولهمام: محمود ودمحم، ولرشاد: دمحم وأحمد والسٌد، ولناصر: 

وحمادة وعلً وعالء ومحمود وأحمد. وأما علً بن عبد هللا بن ٌوسؾ بن عوض  كرم وجمال
فله: محمود وعبد هللا وأحمد، فؤما محمود بن علً فله: أحمد وهاشم، ولهاشم: أحمد ومحمود 
وخلٌفة، وألحمد بن هاشم: صابر والسٌد، ولمحمود بن هاشم: نصر الدٌن وشمس الدٌن وبهاء 

الدٌن، ولخلٌفة بن هاشم: دمحم. أما أحمد بن علً بن عبد هللا بن  الدٌن وعالء الدٌن ومحًٌ
ٌوسؾ فله: دمحم ومحمود، ولدمحم: أحمد وعلً ومصطفى، ولعلً هذا: صبري. أما عبد هللا بن 
علً بن عبد هللا بن ٌوسؾ فله: حسٌن وٌاسٌن وأمٌن وٌوسؾ، فؤما حسٌن بن عبد هللا فله: 

سٌد وأحمد، ولحسن بن حسٌن: علً. أما ٌاسٌن بن عبد هللا دمحم وحسن، ولدمحم هذا: حسٌن وال
فله: كروان، ولكروان: ٌاسٌن وحمدي وحربً وحماد. أما أمٌن بن عبد هللا فله: البكري، 
وللبكري: صابر ودمحم والسٌد. أما ٌوسؾ بن عبد هللا فله: عبد هللا وعلً ودمحم، ولعبد هللا بن 

مد ودمحم. أما علً بن ٌوسؾ فله: كامل وصبري ٌوسؾ: هالل وٌسري ودمحم، ولهالل: أح
بن جماز بن  . ولنابلوعرفة وبالل ومحمود ودمحم. أما دمحم بن ٌوسؾ فله: فرٌد ووحٌد وعرفة

نابل: سالم، ولسالم: عطٌة وعلً،  بن: مهنا وممدم، ولمهنا مهنا بن جماز بن لاسم بن مهنا
وعرفة، ولعطٌة بن حسن:  طٌةعلعلً: لاضً وسالم ومصطفى، ولعطٌة: حسن، ولحسن: ف

: بن جماز بن لاسم بن مهنا مهناولهاشم بن  أحمد وحسن، ولعرفة بن حسن: محمود ودمحم.
من ولد أحمد بن و ولممدم: أحمد ومرعً، دم وشوٌخ،مكروان وبوٌر ودؼٌم، ولبوٌر: بطٌخ وم

أحمد بن ممدم سالم وصمر إبنً دمحم بن شاهٌن بن سلٌمان بن سلٌمان بن ممدم بن : ممدم هذا
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المذكور، فمن ولد سالم بن دمحم بن شاهٌن: دمحم وبدر إبنً صمر بن حسٌن بن سالم المذكور، 
ولدمحم بن صمر: حسٌن ومصطفى، ولحسٌن هذا: أحمد وعبد الوهاب. وألحمد هذا: صالح 
وأحمد وحسٌن. أما مصطفى بن دمحم بن صمر فله: أحمد وحمزة، ولحمزة: علً، ولعلً: 

أحمد بن مصطفى فله: عباس ودمحم ومصطفى، فؤما عباس فله: دمحم، ولدمحم: عبد  حسٌن، أما
الرحمن وعبد الهادي وأحمد، أما مصطفى بن أحمد بن مصطفى فله: حسن وسالم وحمزة 
وأحمد وحسام الدٌن، ولحسن: ولٌد وودٌع، ولولٌد: خالد، ولسالم بن مصطفى: هٌثم وعلً، 

ا دمحم بن أحمد بن مصطفى بن دمحم فله: شاهٌن وعبد هللا ولحمزة بن مصطفى: فهد وفارس. أم
وأحمد وعبد العزٌز، ولشاهٌن: جالل وعادل، ولعادل: رامً ووابل، ولعبد هللا بن دمحم: أٌمن 
وأنور، وألحمد بن دمحم: وجدي وباسم ودمحم، ولباسم: أحمد، ولعبد العزٌز بن دمحم: دمحم وعاطؾ. 

ن بن سالم فله: أحمد ودمحم، فمن ولد دمحم بن بدر: هشام أما بدر بن صمر بن سالم بن حسٌ
ونزار ومحسن وسعٌد بنو أدٌب بن دمحم بن بدر المذكور، فلهشام: وابل ولإي، ولنزار: أدٌب، 
ولمحسن: عبد الرحمن، ولسعٌد: هاشم. أما صمر بن دمحم بن شاهٌن بن سلٌمان بن سلٌمان بن 

ن مصطفى بن دمحم بن صمر بن حسٌن بن صمر ممدم بن أحمد بن ممدم فمن ولده: أحمد ب
المذكور. ومن ولد مرعً بن ممدم بن بوٌر بن مهنا بن جماز: عبد الكرٌم وعبد المادر عطرجً 
وعبد السالم وعبد الرحمن كتبجً ودمحم بنو دمحم متولً الكتبً بن دمحم بن إبراهٌم متولً الكتبً 

ذكور، فلعبد الكرٌم بن دمحم متولً: حامد لم بن سٌد أحمد بن خٌر هللا بن الحاج بن مرعً الم
ٌعمب، ولعبد المادر عطرجً: حسن ودمحم وحسٌن، فلحسن: عبد هللا وعلً وعبد المادر، فلعبد 
هللا: ٌحٌى وسامً وحمزة وجمال وعدنان وٌوسؾ، فلحمزة: عدنان وعالء، ولجمال: بسام، أما 

ر بن حسن فله: مازن وسمٌر وٌاسر علً بن حسن فله: عماد، ولعماد: مشعل، أما عبد الماد
ومروان، فلمازن: معتز ومهند ومإٌد، ولسمٌر: عبد المادر، ولٌاسر: بدر، ولمروان: أحمد 
وحسن، أما دمحم بن عبد المادر عطرجً فله: مصطفى وجمٌل وإبراهٌم وسراج وعادل وفإاد 

م، ولجمٌل بن دمحم: وحامد، فلمصطفى: نبٌل وهانً ودمحم ومازن، ولنبٌل: هاشم، ولهانً: سطا
أنس، وإلبراهٌم بن دمحم: خالد، ولسراج بن دمحم: حسام وهٌثم، ولعادل بن دمحم: وحٌد وفارس، 
ولحامد بن دمحم: دمحم وأحمد، أما حسٌن بن عبد المادر عطرجً فله: محمود وعبد العزٌز وعبد 

أمجد، وألٌمن: الرحمن وعثمان وعبد الوهاب وعبد الكرٌم وعمٌل، فلمحمود: حسٌن وأٌمن و
دمحم ومإٌد، ولعبد العزٌز بن حسٌن: حاتم وعبد هللا، ولعبد الرحمن بن حسٌن: دمحم وأحمد، 
ولعثمان بن حسٌن: حسام، ولعبد الوهاب بن حسٌن: سمٌر، ولسمٌر: دمحم ومحمود، ولعبد 

ٌك الكرٌم بن حسٌن: رٌان وعبد المادر وتركً وأحمد وبسام، أما عبد الرحمن كتبجً فله: صد
وصالح، ولصالح: صادق، ولصادق: مجدي وصالح وتوفٌك، فلمجدي: دمحم وصادق، ولصالح: 
عبد الرحمن وأحمد، ولتوفٌك: إٌهاب وصادق وهانً وسامً، أما دمحم بن دمحم متولً فله: عبد 
الملن، ولعبد الملن: جمٌل ودمحم، فلدمحم: صدلة وطارق وعبد الرحمن، فلطارق: زٌاد، ولعبد 

 وسعٌد وأحمد، ولجمٌل بن عبد الملن: عبد هللا وكامل وفرٌد وفوزي، فلفوزي: الرحمن: دمحم
جمٌل، ولفرٌد: جمٌل ودمحم، ولكامل: جمٌل وأحمد وخالد، ولجمٌل هذا: كامل، ولعبد هللا: نجٌب 
وفابك وأمٌن، فلنجٌب: عبد الملن وعبد هللا، ولفابك: فهد وعبد هللا وعبد الملن، وألمٌن: بدر 

حمزة فمن ولده: حسن ودمحم ومالعب  المهنابن  نوأما األمٌر عبد هللا بن مهنا بن الحسودمحم. 
ولد مالعب هذا: أحمد ودمحم إبنً جبل  فمنبنو عبد هللا المذكور، وٌمال لولد مالعب المالعبة، 

بن جبل: كثرة ومكثر ومهٌد، ولكثرة: راشد  وألحمدبن مالعب بن سمار بن مالعب المذكور، 
ولمسٌب: عٌضة، ولعٌضة: إبراهٌم، وإلبراهٌم:  ،راشدولراشد: حسٌن، ولحسٌن: ومسٌب، 

بن أحمد: حسٌن، ولحسٌن: مهٌد، ولمهٌد هذا: حسٌن  ولمهٌدحمزة. ولمكثر بن أحمد: أحمد. 
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لجابر: أحمد، ولمبارن: عرمان وسالم ف: جوٌبر ومبارن وجابر، فلهمنمرض. أما دمحم بن جبل 
وجمال، ولدمحم بن جوٌبر: علً وجابر، ولجابر: علً إنمرض  ودمحموحسٌن، ولجوٌبر: علً 
 بن الحسن بن المهنا حمزةإنمرض. وأما األمٌر الحسٌن بن مهنا  ودمحمومرتضى وحسن وأحمد 

بن الحسٌن المذكور، وحسٌن بن مرة بن عٌسى بن  المهنافمن ولده: سعٌد بن داإود بن 
لماسم بن عبٌد هللا بن طاهر فمن ولده: عبد هللا جعفر بن ا الفضلالحسٌن المذكور. وأما أبو 

المذكور، ٌمال لولده بنو السٌؾ أعمب من رجلٌن: أحمد واألشرؾ لهما  جعفرالسٌؾ بن دمحم بن 
فله: عدنان، ولعدنان هذا: علً ودمحم، فمن ولد علً هذا: حسٌن بن عبد هللا  أحمدأعماب، فؤما 

ٌن هذا، ومن ولد دمحم بن عدنان: علً ودمحم الحسن بن علً المذكور ولد درج حس أبوبن 
 بنو ٌحٌى بن علً بن ٌحٌى بن ٌحٌى بن علً بن دمحم المذكور. وسٌؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.j4know.com

www.j4know.com


 314 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 315 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 316 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 317 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 318 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 319 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 320 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 321 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 322 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 323 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 324 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 325 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 326 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 327 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 328 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 329 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 330 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 331 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 332 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 333 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 334 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 335 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 336 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 337 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 338 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 339 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 340 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 341 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 342 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 343 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 344 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 345 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 346 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 347 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 348 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 349 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 350 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 351 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 352 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 353 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 354 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 355 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 356 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 357 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 358 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 359 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 360 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 361 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 362 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 363 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 364 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 365 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 366 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 367 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 368 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 369 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 370 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 371 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 372 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 373 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 374 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 375 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 376 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 377 

 

 
 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 378 

 

 

 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 379 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 380 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 381 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 382 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 383 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 384 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 385 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 386 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 387 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 388 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 389 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 390 

 

 
 

 

www.j4know.com

www.j4know.com


 391 

 

 
 
 
 

www.j4know.com

www.j4know.com


 392 

 

 
 
 

www.j4know.com

www.j4know.com


 393 

 زٌن العابدٌن بن اإلمام الحسٌن علًالثانً عشر: علً األصؽر بن اإلمام  الفصل
 

بن علً بن أبً طالب وٌكنى أبا  الحسٌنعلً األصؽر بن زٌن العابدٌن علً بن  أما     
أم ولد سندٌة، مات أبوه وهو حمل، وتكلم فٌه  أمهمب من إبنه: الحسن وحده، الحسٌن فؤع

بن معٌة النسابة صاحب المبسوط. لال الشٌخ أبو  دمحمفممن تكلم فٌه أبو جعفر  ،النسابون
الشٌخ النسابة لوالً ٌمارب الطعن وال ٌعتد بمثله.  طباطباالحسن العمري: علمت فٌهم عن إبن 

وبٌن الصادق كالم فتوجه  الحسن بن علً األصؽر: كان بٌن البخاري ولال الشٌخ أبو نصر
أبو الحسن العمري: عمل الشٌخ أبو الحسن دمحم بن  ولالالطعن علٌه لذلن ال لشا فً نسبه 

ً رأٌته بخطه وسمه ب العبٌدلًشٌخ الشرؾ  ًدمحم، ٌعن اإلنتصار لبنً فاطمة األبرار، ذكر  كتابا
النسب وذم الطاعن علٌهم. لال الشٌخ أبو الحسن  بصحة وولده لحسن بن علً األصؽرا

والدي أبا الؽنابم الصوفً  وسؤلتما دفعهم دافع. لال:  والمشجراتالعمري: وهم فً الجرابد 
لحسن بن علً أبو نصر البخاري: خرج ا ولالالنسابة عنهم فذكر كالماً برأهم فٌه من الطعن. 

راٌة بٌضاء وأبلى ولم ٌخرج معه  وبٌدهنفس الزكٌة مع دمحم بن عبد هللا بن الحسن ال األصؽر
لطوله. ولال أبو الحسن العمري: كان  طالبأشجع منه وال أصبر، وكان ٌمال له رمح آل أبً 

ختفى الحسن بن إالنفس الزكٌة دمحم بن عبد هللا  لتلصاحب راٌة دمحم بن عبد هللا الصفراء ولما 
ق ولمى أبا جعفر المنصور لال له: ٌا أمٌر المإمنٌن العرا الصادق، فلما دخل جعفر األصؽر علً

هللا ٌداً؟ لال: نعم ٌا أبا عبد هللا، لال: تعفو عن إبنه الحسن بن علً  رسولترٌد أن تسدي إلى 
 حدثناكتاب أبً الؽنابم الحسنً لال: حدثنً أبو الماسم بن خداع، لال  ً. فعفا عنه. وفعلًبن 

موالة  سالمةحدثنا إبن سباط عمن حدثه عن حمٌد لال حدثتنً عبد هللا بن الفضل الطابً، لال 
ولال: ٌا  موسىأبً عبد هللا الصادق لالت إشتكى أبو عبد هللا فخاؾ على نفسه فاستدعى إبنه 

ً وفالناً، فدنوت منه فملت:  لحسن بن علً األصؽرموسى أعط ا  ًتعطسبعٌن دٌناراً وفالنا
تعالى:  هللامال: ٌا سالمة ترٌدٌن أن أكون ممن لال ولد لعد لن بشفرة ٌرٌد لتلن؟ ف لحسنا

ٌسٌر، لال:  بتؽٌٌروٌمطعون ما أمر هللا به أن ٌوصل. وحكى أبو نصر البخاري هذه الحكاٌة 
لحسن لفؤوصى  موتهلجماعة من عشٌرته عند  ًن الصادق كان ٌوصأسمعت جماعة ٌمولون 

له بذلن ولد لعد لن بخنجر فً  أتؤمربٌت: بن علً بن علً بثمانٌن دٌناراً فمالت له عجوز فً ال
لال هللا تعالى: وٌمطعون ما أمر هللا به أن  ممنالبٌت ٌرٌد أن ٌمتلن؟ فمال: أترٌدٌن أن أكون 

بمابة دٌنار. لال البخاري: وهذه شهادات لاطعة من  لهٌوصل، ألصلن رحمه وإن لطع اكتبوا 
وعمبه من ستة  ،وأنجب وأكثر بن علً األصؽر ؤعمب الحسن. فالصادق أنه إبن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
والحسن أبو دمحم وعبد هللا الشهٌد لتٌل البرامكة وزٌد  والحسٌنرجال: علً الحرٌري وعمر 

له: عبد هللا األصؽر والحسن األصؽر والحسٌن األصؽر لم ٌعمبوا، ولاسم وجعفر  وكانالمدابنً. 
 ه ولد ذكر ودمحم كان بالمدٌنة وله إبن وبنت.. فؤما جعفر فله بنات والماسم لودمحم

 
كان شاعراً فوأمه أم ولد إسمها عبادة  بن علً األصؽرعلً الحرٌري بن الحسن  أما      

وهو الذي تزوج بنت عمر العثمانٌة وكانت من لبل تحت المهدي دمحم بن المنصور  فصٌحاً،
حتى  هللاولال: لٌس المهدي رسول  ىبفؤنكر موسى الهادي ذلن علٌه وأمره بطاللها فؤ العباسً

لال  علٌه،تحرم نساإه بعده وال هو أشرؾ منً. فؤمر موسى الهادي به فضرب حتى ؼشً 
وهو ؼلط  الحسٌن،الشٌخ أبو نصر البخاري: وذكر إبن حرٌز أن هذه الحكاٌة كانت لعلً بن 

هارون.  لرشٌداإنما هو علً بن الحسن بن علً بن علً بن الحسٌن، وهذا الحرٌري لتله 
وكان له: الحسن والحسٌن  ،دمحموأعمب علً الحرٌري من ثالثة رجال: علً بآبة وجعفر بآمل و
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وأحمد بنو علً الحرٌري، فمن ولد الحسٌن بن علً الحرٌري: دمحم بن إسماعٌل بن دمحم بن 
ٌد بن علً بن الحسٌن المذكور، ومن ولد دمحم بن علً الحرٌري: دمحم جمال الدٌن وعلً إبنً ز

الداعً بن علً بن الحسٌن بن علً بن الحسٌن بن علً بن الحسن أو الحسٌن بن دمحم بن علً 
الحرٌري المذكور، ومن ولد علً بن زٌد: الحسٌن وعلً ونصرة بنو دمحم تاج الدٌن بن الحسٌن 
بن علً المذكور. ومن ولد دمحم جمال الدٌن بن زٌد: مرتضى ودمحم وعلً بنو حسن كمال الدٌن 
بن دمحم فخر الدٌن بن دمحم رضً الدٌن بن دمحم فخر الدٌن بن دمحم جمال الدٌن المذكور، ولعلً بن 
 علً الحرٌري: دمحم وإبراهٌم فً صح، ولدمحم بن علً بن علً الحرٌري: جعفر وعلً ودمحم.

إلى: علً بن دمحم الحرٌري بن علً بن علً الحرٌري المذكور،  علً الحرٌري عمب ًوٌنته
 جعفرأبو دمحم الحسن النمٌب الربٌس بآبه وأبو العباس أحمد وأبو  :من ثالثة رجال وهم أعمب

جمال الدٌن بن  دمحم بجرجان، فؤعمب أبو جعفر دمحم هذا من إبنه: زٌد وحده، ومن ولد زٌد هذا:
بن الماسم بن الحسن بن الحسن بن زٌد المذكور. وأعمب أبو دمحم  دمحم أبو البركات بن ناصر بن

بن علً بن دمحم الحرٌري من أربعة رجال: أبو الحسن علً بآبه  الربٌسحسن النمٌب ال
جعفر دمحم وأحمد. فمن بنً أبً جعفر دمحم بن الحسن الربٌس: دمحم بن  وأبووالحسٌن مانكدٌم 

أحمد بن دمحم المذكور، ومنهم: دمحم بن الماسم بن الحسٌن بن الحسن  نطاهر زٌد ب أبًأحمد بن 
: المعمبٌنأما أحمد بن أبً دمحم الحسن الربٌس فله ثالثة من  .أحمد بن دمحم المذكور زٌد بن بن

. ومن بنً ، فللحسٌن بن أحمد: الحسن، وللحسن: مانكدٌمعلً والحسٌن ودمحم أبو جعفر
بن الحسن بن الحسٌن مانكدٌم المذكور له عمب  مانكدٌمالحسٌن مانكدٌم بن الحسن الربٌس: 

بنً أبً الحسن علً بن الحسن الربٌس: الحسن التج بن  ومننو مانكدٌم. بالؽري ٌمال لهم ب
علً بن الحسٌن بن الحسن  زٌد بن : زٌد بن الداعً بنولدهأبً الحسن علً المذكور، ومن 

الزاهد رضً الدٌن دمحم بن فخر الدٌن دمحم بن  السٌدأعمب وأنجب، فمن ولده:  ،التج المذكور
كمال الدٌن الحسن بن فخر الدٌن بن  ً: السٌد الرضومنهمكور، رضً الدٌن دمحم بن زٌد المذ

 عشرة ذكور منهم: مجد الدٌن حسٌن بن كمال الدٌن أعمبالزاهد المذكور، دمحم رضً الدٌن 
ألضى المضاة بالبالد الفراتٌة، مات سنة سبع  الحسنالمذكور، وإبنه: تاج الدٌن  الحسن

السٌد الجلٌل الشهٌد تاج الدٌن أبو الفضل دمحم بن : الداعًوأربعٌن وسبعمابة. ومن بنً زٌد 
زٌد المذكور. كان أول أمره وعاظاً واعتمده السلطان اولجاٌتو  بنمجد الدٌن الحسٌن بن علً 

الممالن بؤسرها العراق والري وخراسان وفارس وساٌر ممالكه، وعانده  نمباءدمحم وواله نمابة 
مشهد ذي الكفل النبً بمرٌة بٌر مالحا على شرط  الدٌن الطبٌب، وأصل ذلن أن شهابالوزٌر 
الحلة والكوفة والٌهود ٌزورونه وٌترددون إلٌه وٌحملون النذور إلٌه، فمنع السٌد  بٌنالتاجٌة 

 الرشٌدالدٌن الٌهود من لربه ونصب فً صحنه منبراً وألام فٌه جمعة وجماعة، فحمد ذلن  تاج
 شمسظٌم واختصاصه بالسلطان. وكان السٌد الطبٌب مع ما كان فً خاطره منه بجاهه الع

سادات  فؤحمدالدٌن حسٌن بن السٌد تاج الدٌن هو المتولً لنمابة العراق، وكان فٌه ظلم وتؽلب 
فً خاطر  وأولعواالعراق بؤفعاله، فتوصل الرشٌد الطبٌب واستمال جماعة من السادات 

السلطان إستشار الرشٌد  علىثر ذلن السلطان من السٌد تاج الدٌن وأوالده حكاٌات ردٌبة فلما ك
وأوهمه أنه إذا سلمه إلٌهم لم  العلوٌٌنالطبٌب فً أمره وكان به حفٌاً فؤشار علٌه أن ٌدفعه إلى 

السٌد تاج الدٌن من ذلن كثٌر ضرر، فطلب  علىٌبك لهم طرٌك فً الشكاٌة والتشنٌع، ولٌس 
اً على الدماء، ولرر معه أن ٌمتل السٌد سفاكاً جرٌ وكانالرشٌد الطاهر جالل الدٌن إبن الفمٌه 

العراق نمابة وصدارة، فامتنع السٌد جالل الدٌن من ذلن ولال:  حكمتاج الدٌن وولدٌه وٌكون له 
ً  ًنا فطلب الرشٌد السٌد إبن أبً الفابز  ،ثم توجه من لٌلته إلى الحلة ،لطال ألتل علوٌا

ٌمتل السٌد تاج الدٌن وولدٌه فامتنع من فً نمابة العراق على أن  وأطمعهالموسوي الحابري 
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الحابر من لٌلتة. وعلك السٌد جالل الدٌن إبراهٌم بن المختار فً حباله الرشٌد  إلىذلن وهرب 
: ٌمولٌختصه بعد وفاة أبٌه النمٌب عمٌد الدٌن وٌمربه وٌحسن إلٌه وٌعظمه، حتى كان  وكان

وسلم إلٌه  العراقؤطمعه الرشٌد فً نمابة أي شؽل ٌرٌد الرشٌد أن ٌمضٌه بالسٌد جالل الدٌن. ف
شاطا دجلة وأمر  إلىالسٌد تاج الدٌن وولدٌه شمس الدٌن حسٌن وشرؾ الدٌن علً فؤخرجهم 

موافمة ألمر الرشٌد،  وتمرداً أعوانه بهم فمتلوهم، ولدم لتل إبنً السٌد تاج الدٌن لبله عتواً 
بؽداد والحنابلة التشفً  أعوامظهر وكان ذلن فً ذي المعدة سنة إحدى عشرة وسبعمابة، وأ

فؽضب السلطان لذلن ؼضباً شدٌداً  شعره،بالسٌد تاج الدٌن ولطعوه لطعاً وأكلوا لحمه ونتفوا 
تفموا على إأن جمٌع السادات بالعراق  الرشٌدوأسؾ من لتل السٌد تاج الدٌن وإبنٌه وأوهمه 

شفاعة جماعة من أرباب الدولة، ثم عفا عنه ب ٌصلبلتله فؤمر السلطان بماضً الحنابلة أن 
به فً أسواق بؽداد وشوارعها وتمدم بؤن ال  وٌطاؾفؤمر أن ٌركب على حمار أعمى مملوباً 

الدٌن إبنان: أحدهما السٌد شمس الدٌن حسٌن النمٌب  تاجٌكون من الحنابلة لاض. وكان للسٌد 
شرؾ الدٌن علً عن لتل شمس الدٌن حسٌن دارجاً، ولتل  علً،الطاهر واآلخر شرؾ الدٌن 

الدٌن، كان ولت لتل أبٌه وجده وعمه طفالً فؤخفً إلى أن  رضًإبن واحد إسمه: دمحم، وٌلمب 
الشرٌؾ الؽروي نٌابة عن السٌد لطب الدٌن أبً زرعة الشٌرازي  المشهدشب وكبر وللد نمابة 

وطالت والٌته، إستمالالً وبمٌت فً ٌده إلى أن مات، وتمدم على نظرابه  إلٌهالرسً، ثم فوضت 
بنٌن، وهم: السٌد شمس الدٌن حسٌن والسٌد تاج الدٌن دمحم والسٌد مجد  أربعةوتوفً عن 

، فمن ولد تاج الدٌن والسٌد سلٌمان درج أي مات ولم ٌعمب، وأعمب الثالثة األول لاضالدٌن 
فلدمحم بن  دمحم بن دمحم رضً الدٌن: دمحم وجمال إبنً حسٌن بن علً بن تاج الدٌن دمحم المذكور،

حسٌن: علً وحسٌن ورضى وحسن وموسى، فلحسٌن: عبد الحك وحٌدر وجعفر، ولحسن: 
بن الحسن الربٌس:  علً. ومن بنً أبً الحسن عابدٌن، ولموسى: عبد هللا، ولعبد هللا: الحسن

الشٌخ حسن بن األمٌر  األمٌرأبو طاهر دمحم بن علً المذكور، من ولده السٌد الجلٌل وزٌر 
الدٌن حسٌن بن علً بن  شرؾتاج الدٌن أبو الحسن علً بن  :ولا ببؽداد وهوحسٌن ألب

الماسم بن مالن بن أبً  أبًالحسٌن بن تاج الدٌن علً بن الرضى بن أبً الفضل علً بن 
 بن علً الحرٌري من: بن علً دمحمطاهر دمحم المذكور، وأعمب أبو العباس أحمد بن علً بن 

: علً الفمٌه زٌد هذا بً الماسم زٌد الملمب حركٌنً، ومن ولدأو الحسن وعلً والحسٌن ودمحم
، بداعً جرجان بن المحسن بن الحسن بن محسن بن زٌد بن الحسن بن زٌد المذكور المعروؾ

جعفر بن دمحم بن علً بن علً الحرٌري فعمبه من  أما. وللحسن بن أبو العباس أحمد: أحمد
هو: دمحم سراهنن، ولدمحم سراهنن إبن واحد  واحدرجل  هذا رجل واحد هو: الحسن، وللحسن

أبو عبد هللا: دمحم أبو حرب وإسماعٌل أبو  وللحسٌنهو: الحسٌن أبو عبد هللا بطبرستان، 
 الماسم.

 
وشهد فخاً فؤعمب من إبنه: علً وحده، فؤعمب علً  بن علً األصؽرعمر بن الحسن  وأما      

ل وهم: إبراهٌم أبو طاهر بمصر وعمر من خمسة رجا بن علً األصؽرعمر بن الحسن  بن
الحسن دمحم وأبو عبد هللا الحسٌن بمم وأحمد. أما إبراهٌم بن علً بن عمر بن  وأبوبؤذربٌجان 

وعلً أبو  وأصفهانوٌكنى أبا طاهر فله: دمحم أبو جعفر عمبه بالرملة  بن علً األصؽر الحسن
بن عمر: أحمد بن إبراهٌم، وألحمد وكان إلبراهٌم بن علً   أبو الماسم وجعفر،دمحمالحسن و

بن إبراهٌم، والحسٌن بن دمحم بن  علًومنهم: الحسٌن بن علً بن الحسن بن  هذا: دمحم وٌحٌى.
إبراهٌم فله: الحسن وإسماعٌل، أما دمحم بن  بنالحسن بن علً بن إبراهٌم المذكور، فؤما جعفر 

سٌن وإبراهٌم أبو إسحك وأحمد أبو والحسن أبو الح هللاإبراهٌم فله: علً والحسٌن أبو عبد 
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، ولعلً: الحسٌن، وللحسٌن أبو عبد هللا بن دمحم بن : دمحم وٌحٌىهذاالماسم، وألحمد أبو الماسم 
فعمبه من رجل واحد  بن علً األصؽر. وأما عمر بن علً بن عمر بن الحسن إبراهٌم: علً

: ومنهمٌن أبو الماسم وٌحٌى، : علً بن عمر، وعمب علً هذا من: دمحم أبو عبد هللا والحسهو
وناصر بن علً بن دمحم بن علً بن دمحم  علً بن الحسٌن بن دمحم بن علً بن دمحم أبو عبد هللا،

أبو عبد هللا، ودمحم والحسٌن وأبو زٌد والهادي بنو إبراهٌم بن دمحم أبو عبد هللا، فألبً زٌد: 
خلٌفة: دمحم خلٌفة والحسن، ول دمحم :فله عمرأما ٌحٌى بن علً بن  خلٌفة، وللهادي: أبو حرب.

الحسن بن ٌحٌى بن علً فله: الحسٌن  أما، ولصالح: خلٌفة وهادي، حمزةدمحم وصالح، ولدمحم: 
: حمزة. وأما أبو الحسن دمحم بن علً بن أحمدللحسٌن: الحسن، وألبً فوأبو أحمد وٌحٌى، 

ن ولٌل إسمه الحسٌن، وأحمد بطبرستا علًفله إبنان معمبان:  بن علً األصؽرعمر بن الحسن 
، ولعلً هذا: الحسن والحسٌن، وللحسن: وحدهعلً  :أبو علً، وأعمب أحمد أبو علً هذا من

الماضً أمٌن الدولة أبو جعفر دمحم  الشرٌؾمهدي، وللحسٌن: علً، ولعلً هذا: أحمد، ومنهم: 
ً الحسن دمحم المذكور، جعفر دمحم بن علً بن أب أبًبن دمحم بن هبة هللا بن علً بن الحسٌن بن 

الحسن العمري. وأما أبو عبد هللا الحسٌن بن علً بن  أبًعن الشٌخ  يوكان عالماً نسابة ٌرو
أربعة: دمحم أبو علً وعلً أبو الحسن  المعمبٌنفله من  بن علً األصؽرعمر بن الحسن 

المعمبٌن: دمحم أبو  أبو علً بن الحسٌن فله أربعة من دمحموالحسن أبو دمحم وأحمد أبو علً، فؤما 
، فلدمحم أبو الحسن: الحسٌن، أبو عبد هللا وجعفر أبو الماسم والحسٌنالحسن وأحمد أبو طاهر 

ة: الحسن أبو دمحم ودمحم أبو جعفر أربع. أما علً أبو الحسن بن الحسٌن فله وللحسٌن: ؼانم
 وعلً، فمن وأحمد، وللحسن بن علً بن الحسٌن بن علً بن عمر: دمحم وطاهر أبو الحسٌن

ولد علً هذا: دمحم بن أحمد بن دمحم بن حٌدر بن الحسن بن دمحم بن لوام الشرؾ بن دمحم بن دمحم 
بن دمحم بن ٌحٌى بن الهادي بن إسماعٌل بن الحسن بن علً المذكور، وداعً بن إسماعٌل بن 

م بن الحسن بن علً المذكور، ودولت شاه بن نظام الشرؾ بن لوام الشرؾ بن زٌد أو هاش
بن دمحم بن حمزة بن  الحسن وهو: ومنهم بنو شنبرحٌدر بن علً بن الحسن بن علً المذكور. 

بمٌة بالحلة  ولهم، بن علً األصؽرأحمد بن علً بن الحسٌن بن علً بن عمر بن الحسن 
فله من  بن علً األصؽربن الحسٌن بن علً بن عمر بن الحسن  دمحموسوراء. أما الحسن أبو 

والحسٌن أبو عبد هللا والعباس أبو الفضل والمحسن أبو طالب.  دمحمبعة: جعفر أبو المعمبٌن أر
جعفر بن دمحم بن  بنفمن ولده: علً  بن علً األصؽروأما أحمد بن علً بن عمر بن الحسن 

 .، وحسن بن دمحم بن حمزة بن أحمد المذكورأحمد المذكور
 

 عمرٌةعلى ما لال أبو الحسن العمري، وأمه  بن علً األصؽرالحسٌن بن الحسن  وأما       
 .: أمه أم ولدالبخاريهً بنت خالد بن أبً بكر بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب، ولال أبو نصر 

الصادق ثم دعا لدمحم بن  جعفروكان لد ظهر بمكة أٌام أبً السراٌا من لبل دمحم الدٌباج بن 
جعفر، فمن ولد دمحم بن الحسٌن بن الحسن إبراهٌم طباطبا، فؤعمب من: الحسن ودمحم وعبد هللا و

 تاج: السكران وهو دمحم بن عبد هللا بن الماسم بن دمحم المذكور، كذا لال الشٌخ بن علً األصؽر
بن علً الدٌن فً سبن الذهب، ولال الشٌخ العمري: السكران هو دمحم بن عبد هللا بن الحسن 

هو الظاهر، وعلٌه ٌدل كالم الشٌخ ن الحسٌن أعمب من: الحسن وعبد هللا. وأ، واألصؽر
 ،السكرانوله عمب كثٌر ٌمال لهم بنو  ،وإبن طباطبا، وإنما سمى السكران لكثرة تهجده الشرؾ

منهم: أبو الماسم أحمد بن الحسٌن بن علً بن دمحم السكران و فمنهم: الحسن بن دمحم السكران،
ً المذكور، كان  ومنهم: الحسٌن بن إسمه: حمزة،  وألبً الماسم أحمد هذا إبن شاعراً. أدٌبا

ومنهم: حسن  أولد بهراة، المذكورٌوسؾ بن مظفر بن الحسٌن بن جعفر بن دمحم السكران 
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وكمال الدٌن إبنً فخر الدٌن بن مرتضى بن علً بن دمحم بن صدر الدٌن بن أمٌن الدٌن بن 
دمحم السكران المذكور، إبراهٌم بن ٌحٌى بن دمحم بن إبراهٌم بن عبد هللا بن الحسٌن بن علً بن 

فلحسن بن فخر الدٌن: مصطفى وجعفر، فلمصطفى: عبد الوهاب وعبد المجٌد وطاهر وعبد 
الحمٌد ومختار وأبو المعالً، فلعبد الوهاب: عبد الؽنً وأهل هللا، ولطاهر: مهدي، ولجعفر بن 

الرشٌد. ومن ولد حسن بن فخر الدٌن: عبد السمٌع ونظام الدٌن وحبٌب هللا، فلنظام الدٌن: عبد 
حبٌب هللا: مجد هللا بن علم الهدى بن نور الدٌن بن صنع هللا بن جعفر بن حبٌب هللا المذكور، 
ولكمال الدٌن بن فخر الدٌن: عبد المابم ودمحم وحسٌن وعبد المؽٌث، فمن ولد حسٌن بن كمال 

ور، ومن ولد عبد الدٌن: دمحم بن أحمد بن أمٌن الدٌن بن دمحم بن شرؾ الدٌن بن حسٌن المذك
المؽٌث بن كمال الدٌن: عبد الواسع بن بهاء الدٌن بن إفتخار الدٌن بن نعٌم الدٌن بن عبد 
المؽٌث المذكور، ولعبد المابم بن كمال الدٌن: عالء الدٌن وجمال الدٌن، فلجمال الدٌن: عناٌة 

ن بن الحسٌن بن الحسن وأما الحس هللا، ولعالء الدٌن: عبد األحد ودمحم وعبد الصمد ونعمة هللا.
أبو الحسن الدٌنوري ودمحم أبو جعفر وإبراهٌم  علًفله من المعمبٌن خمسة:  بن علً األصؽر

األصؽر ودمحم أبو الفضل، والعدد فً ولد علً أبو الحسن  دمحمأبو الماسم بؤصفهان والحسن أبو 
كور، وكان أبو جعفر . فؤما علً الدٌنورى بن الحسن المذولةمجه أعمابهمالدٌنوري والبالون 

أمره أن ٌحل بالدٌنور ففعل، وكان ذا علم وفضل، وجد له بعد موته ما بلؽت  لددمحم الجواد 
ً وثمانٌن سنة خمسٌنلٌمته  ؤعمب علً الدٌنوري من عشرة رجال ف ،ألؾ دٌنار وعمر خمسا
وعبد هللا أبو جعفر وجعفر أبو طاهر له عمب للٌل ولٌل هو مبناث وطاهر أبو إسحك  دمحموهم: 

أبو  وأحمدالحسٌن وعبد هللا أبو الفضل وحمزة أبو الماسم والحسن أبو عبد هللا الرازي  أبو
، فلطاهر األصحالعباس والحسن أبو دمحم والماسم أبو الطٌب له عمب للٌل ولٌل هو دارج وهو 

 بن منهم: أبو هاشم المجتبى بن حمزة بن زٌد بن مهدي بن حمزة بن دمحمو. أبو إسحك: دمحم
بن علً الدٌنورى المذكور، كان نسابة بالري، وأخوه: أبو شجاع مهدي بن حمزة بن  هللاعبد 
 بنله عمب. ومنهم: الشرٌؾ النسابة أبو حرب دمحم بن المحسن بن الحسن بن علً حدوثة  زٌد

 كاندمحم األصؽر بن حمزة ملحن التفلٌسً بن علً الدٌنوري المذكور، ٌلمب شٌخ الشرؾ، 
وأربعمابة،  وثمانٌنوسافر إلى بالد العجم وجمع جرابد لعدة بالد، ومات بعرنة سنة نٌؾ ببؽداد 

بن ، وأحمد الدٌنوريومنهم: دمحم بن المحسن بن الحسن بن علً بن دمحم أبو جعفر بن علً 
، ومنهم: دمحم بن داإود بن أحمد بن علً الدٌنوريالحسن بن علً بن دمحم أبو جعفر بن علً 

فعمبه من رجل واحد  بن علً األصؽر. أما عبد هللا بن الحسٌن بن الحسن مذكورالدٌنوري ال
وسمً بذلن لكثرة صالته وتهجده باللٌل، وعمبه من رجل واحد هو: علً،  السكرانهو: دمحم 

 .، ومنهم: أحمد بن الحسٌن بن علً بن دمحم بن عبد هللا المذكورونصٌبٌن بمصرولده 
 

عمٌرٌة خطابٌة، ؼلب على مكة أٌام أبً  وأمه بن علً األصؽر الحسن بن الحسن وأما       
الكوفة، فؤعمب من أربعة رجال وهم: علً لتل  إلىالسراٌا، وأخرجه ورلاء بن زٌد من مكة 

الملمب شعر ابط وعبد هللا المفمود بالمدٌنة،  والماسمبالٌمن وحمزة الملمب سمان بالكوفة 
لحسٌن وله عمب. أما علً لتٌل الٌمن بن الحسن فؤعمب : اإسمهوأثبت بعضهم له إبناً خامساً 

وحده له عمب، منهم: العباس أبو الفضل وجعفر أبو الماسم وأبو  ترنجمن إبنه: الحسٌن 
وأبو العباس أحمد المخلع وعلً أبو الحسن بنو الحسٌن ترنج،  هللاالحسٌن موسى وعبد 

دمحم بن دمحم بن  بنزٌد الكلسوح و ،ذكوردمحم بن دمحم بن علً أبو الحسن الم بنالحسٌن  ومنهم:
ة: طاهر أبو سبع المعمبٌنعلً أبو الحسن المذكور. أما عبد هللا بن الحسٌن ترنج فله من 

، وأحمد أبو هاشم وعمٌل والمحسنعٌسى والماسم أبو دمحم والحسن أبو زٌد وحمزة أبو علً 
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ن عبد هللا: دمحم، ومن ولد طاهر ، وللحسن بإسمه الحسٌن وله عمب فٌهم كالم آخروكان له إبن 
بن عبد هللا: موسى بن جعفر بن دمحم بن الحسن بن طاهر المذكور، وألحمد بن عبد هللا بن 

جعفر بن الحسٌن  أما. الحسٌن ترنج: مٌمون وعلً، ولمٌمون: دمحم، ولعلً: حمزة إنمرض
وأحمد أبو العباس  وبؽدادترنج فله من المعمبٌن أربعة: موسى أبو الحسٌن أعمابه بالشام 

وألحمد أبو العباس بن جعفر: عبد هللا ودمحم، فمن  النمٌب والماسم أبو دمحم وعلً أبو الحسن،
ولد دمحم بن أحمد أبو العباس: دمحم بن أبو طالب بن الحسن بن أحمد بن دمحم المذكور، ومن ولد 

 أبومن ولد موسى و ر.عبد هللا بن أحمد أبو العباس: عبد هللا بن ٌحٌى بن عبد هللا المذكو
، عمبهالحسٌن بن جعفر المذكور: دمحم بن دمحم بن زٌد بن علً بن موسى المذكور وانمرض 

ة: ست. أما أحمد أبو العباس بن الحسٌن ترنج فله وناصر بن موسى بن علً بن موسى المذكور
باس الجمال، والع وطاهر أبو أحمد وزٌد أبو الحسٌن وعلً أبو الحسن وإبراهٌمدمحم أبو الطٌب 

فمن ولد طاهر أبو أحمد: ناصر بن جعفر بن طاهر المذكور، ومن ولد زٌد أبو الحسٌن: علً 
. وأما حمزة سمان بن الحسن فله إبنان معمبان: دمحم أبو بن أحمد بن أبو طالب بن زٌد المذكور

زة حمزة بن دمحم أبو الحسن بن حم بنالحسن وزٌد له عمب للٌل، ومنهم: الحسن بن أحمد 
بن حمزة، لٌل هو الذي ٌلمب  بالكلدولًسمان. وٌمال لعمبه بنو سمان فمن ولده: المعروؾ 

سماناً بن دمحم أبو الحسن بن حمزة بن الحسن وله عمب باألهواز. وأما الماسم الملمب شعر ابط 
ب واحد هو: دمحم بن الماسم، وله ثالثة من المعمبٌن: الماسم أبو الطٌ رجلبن الحسن فعمبه من 

 :ومن ولده بنو ربرخ وهو ،أبو طاهر الدلاق بالبصرة والحسن، ولهم أعماب للٌلة ودمحمبالكوفة 
 بسوراءبن علً بن الحسٌن بن دمحم بن الحسن بن دمحم بن الماسم شعر ابط، له بمٌة  الحسٌن

ان له : دمحم األكبر، وكهووالحلة والكوفة. وأما عبد هللا المفمود بن الحسن فعمبه من رجل واحد 
األكبر فله إبنان معمبان: أحمد  دمحمهما خالؾ. فؤما ٌإبنان آخران هما: عبد هللا والعباس وفً عمب

زبارة بن دمحم األكبر بن عبد هللا المفمود  أحمدأبو جعفر زبارة وعلً عمبه للٌل. فؤما أبً جعفر 
د، وكان ألبً جعفر بالمدٌنة إذا ؼضب لٌل لد زبر األس كانالمذكور، فانما لمب: زبارة ألنه 

ومنهم: دمحم أبو الحسٌن ودمحم أبو الحسن  ،متمدم ربٌسأحمد زبارة أربعة ذكور كل منهم 
علً، فؤما أبو الحسٌن دمحم الزاهد العالم، فادعى الخالفة  أبووالحسٌن أبو عبد هللا ودمحم 

نٌسابور،  علٌه أربعة أشهر وخطبوا على المنابر بإسمه فً نواحً الناسبنٌسابور واجتمع 
عشرة اآلؾ رجل بنٌسابور فلما لرب ولت خروجه علم بذلن أخوه: دمحم أبو  لهولٌل أنه باٌع 

فحمل  ًرفعه إلى خلٌفة حموٌه بن علً صاحب جٌش نصر بن أحمد السامان ثمعلً فمٌده 
كثر ثم أطلك عنه وكتب له مابتً درهم مشاهرة، أوحبس بها ممدار سنة أو  بخاراممٌداً إلى 

وأعمب من رجلٌن وهما: أبو دمحم ٌحٌى  ،تسع وثالثٌن وثلثمابة سنة نٌسابور ومات إلى فرجع
بنٌسابور وكان ٌلمب شٌخ العترة وأبو منصور ظفر المعروؾ بالؽازي، أمهما  النمباءنمٌب 
له إبن  وكانبنت األمٌر علً إبن األمٌر طاهر إبن األمٌر عبٌد هللا بن طاهر بن الحسٌن،  طاهرة

أبً الحسٌن  بنمه: الحسٌن أبو عبد هللا لٌل انمرض عمبه. وأعمب أبو منصور ظفر ثالث إس
رجلٌن: أحمد أبو  مندمحم النمٌب من: أبً الحسٌن دمحم الملمب بالسبوش له ذٌل طوٌل، وعمبه 

بن دمحم بن ظفر فله: دمحم  زٌدعلً األكبر وزٌد أبو سعٌد، وكان له إبن ثالث إسمه: جعفر، فؤما 
أبو الماسم: جعفر وزٌد ودمحم،  ولعلًالماسم وعبد هللا وعلً أبو دمحم ال عمب له،  وعلً أبو

أبو الحسٌن، ولدمحم أبو الحسٌن هذا: علً، أما  ودمحمولدمحم بن زٌد: دمحم أبو طاهر ودمحم أبو سعٌد 
: دمحم وحمزة والحسٌن وأحمد، ولحمزة: زٌد وإسماعٌل ولعلًعلً،  :أحمد بن دمحم بن ظفر فله
أبو دمحم ٌحٌى بن أبً الحسٌن دمحم النمٌب من: أبً الحسٌن دمحم  وأعمبوعلً، وللحسٌن: ناصر. 

رجال وهم: األجل العالم أبو الماسم علً وأبو الفضل أحمد والحسٌن أبو  أربعةوحده، ومنه فً 
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 عر،الشاجوهرن وأبو علً دمحم، وأمهم جمٌعاً عابشة بنت أبً الفضل البدٌع الهمدانً  هللاعبد 
زٌد والماسم وأبً سهل  ولكل منهم جاللة ورباسة. فمن ولد علً العالم بن أبً الحسٌن دمحم:

علً وهبة هللا، ومنهم: علً بن دمحم بن ٌحٌى بن أبو منصور بن هبة هللا بن علً العالم، 
فخر الشرؾ أبو علً أحمد الخداشاهً بن أبً الحسن علً بن أحمد بن أبً  الدٌنزٌن  ومنهم:
علً العالم المذكور، كان ٌسكن خداشاه من جوٌن وله عمب سادة أجالء، منهم  بنعلً سهل 

عز الدٌن طالب، وعماد الدٌن ناصر إبنً ركن الدٌن أبً طالب دمحم  :الجلٌالن األمٌرانالسٌدان 
دمحم بن تاج الدٌن عرب شاه بن دمحم بن زٌد الجوٌنً بن المظفر بن أبً علً أحمد  بن

 السلطانكور، وٌعرؾ كل منها بالدلمندي كان لهما جاللة وإمارة وتمدم عند المذ الخداشاهً
ً عظٌماً، وترى األمٌر طالب لتل الرشٌد الوزٌر أخذاً  النمٌب تاج  لثؤرخدابنده بن أرؼون تمدما

بها، ولهما عمب.  وحكموفتح األمٌر ناصر للعة إربل بعد حصار طوٌل  ،الدٌن اآلوي األفطسً
ً طالب: األمٌر علً لم ٌكن له ؼٌره أعمب وكان فمن ولد األمٌر  بملعة إربل إلى أن توفً.  حاكما

الجلٌل المدر تولى حكومة للعة إربل بعد  العابدومن ولد األمٌر ناصر: األمٌر ٌحٌى السٌد الزاهد 
بن تاج الدٌن عرب شاه ، ومنهم: علً ومٌر شاه إبنً محمود إبن عمه األمٌر علً، وله عمب

، فمن ولد علً بن المذكور الخداشاهًزٌد الجوٌنً بن المظفر بن أبً علً أحمد بن دمحم بن 
محمود بن عرب شاه: حسن ودمحم إبنً أحمد بن دمحم بن عرب شاه بن حسٌن بن علً المذكور، 
فلحسن بن أحمد: علً وحسٌن وأبو حسٌن، ولحسٌن: عبٌد، ومن ولد مٌر شاه بن محمود: 

 بنو لنبر بن عنبر شاه بن طاهر بن مٌر شاه المذكور، فلدمحم: زٌن العابدٌن ومحمود شاه ودمحم
لنبر، ولمنبر: ٌوسؾ وفخر وحسٌن، ولفخر: حسن، ولزٌن العابدٌن بن لنبر: علً وحسٌن، 

أبً الفضل أحمد بن أبً الحسٌن دمحم بن ٌحٌى:  ولد. ومن فلعلً: زٌن العابدٌن، ولحسٌن: دمحم
ولد الحسٌن أبو عبد هللا جوهرن بن أبً الحسٌن دمحم  نومعزٌز بن ٌحٌى بن أحمد المذكور. 

، ومن ولد دمحم هذا: دمحم بن علً بن حسٌن بن الحسٌن المذكور إبنًبن ٌحٌى: عبد هللا ودمحم 
. ومن دمحم المذكور، ومنهم: الحسٌن درج بن دمحم بن عبد هللا بن الحسٌن أبو عبد هللا جوهرن

أبً جعفر بن أبً علً دمحم  دمحم: علً والحسٌن إبنً ولد أبً علً دمحم بن أبً الحسٌن دمحم
هللا بن علً  ةهبعماد الدٌن علً بن دمحم بن ٌحٌى بن  عبد العزٌز وجعفر إبنً المذكور. ومنهم:

، ومنهم: دمحم بن الحسٌن بن دمحم بن دمحم أبو جعفر بن أبً علً دمحم بن أبً الحسٌن دمحم المذكور
، ومنهم: أبو جعفر بن أبً علً دمحم بن أبً الحسٌن دمحم المذكور هللا بن علً بن دمحم ةهببن 

علً بن دمحم بن مهدي بن طاهر بن علً بن هبة هللا بن علً بن طاهر بن دمحم بن زٌد بن فخر 
الحسٌن أبو  أمابن علً بن دمحم أبو جعفر بن أبً علً دمحم بن أبً الحسٌن دمحم المذكور. الدٌن 

رجلٌن: دمحم أبو الماسم  منبن دمحم األكبر بن عبد هللا المفمود فعمبه  عبد هللا بن أحمد زبارة
، فمن ولد أحمد هذا: عمب للٌل لهوعبد هللا أبو دمحم، وكان له إبن آخر إسمه: أحمد وكان 

 .الحسٌن بن أحمد، ولعبد هللا أبو دمحم: دمحم والحسٌن وعلً، وللحسٌن هذا: دمحم وأحمد
 

ً متملداً سٌفٌن وأبلى  شهٌد بن الحسن بن علً األصؽرعبد هللا ال وأما         بالءً وشهد فخا
 وأخذهحسناً، فٌمال أن الحسٌن صاحب فخ أوصى إلٌه ولال: إن أصبت فاألمر بعدي إلٌن. 
 ٌشتمهالرشٌد وحبسة عند جعفر بن ٌحٌى فضاق صدره من الحبس فكتب إلى الرشٌد رلعة 

ً فلم ٌلتفت الرشٌد إل ً لبٌحا ً بحضور  لالى ذلن وأمر بؤن ٌوسع علٌه، وكان لد فٌها شتما ٌوما
جعفر لٌلة النٌروز بمتله  فؤمرجعفر بن ٌحٌى: اللهم اكفنٌه على ٌدي ولً من أولٌابً وأولٌابن. 

رفعت المكبة عنه إستعظم الرشٌد  فلماوحز رأسه وأهداه إلى الرشٌد فً جملة هداٌا النٌروز، 
عدون وعدو آبابن إلٌن. فلما أراد  رأسرورن من حمل ذلن فمال جعفر: ما علمت أبلػ فً س
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ٌستحل أمٌر المإمنٌن دمً؟ لال: بمتل إبن  بماالرشٌد لتل جعفر بن ٌحٌى لال لمسرور الكبٌر: 
إذنه. لال العمري: ولبره ببؽداد بسوق الطعام  بؽٌرعمه عبد هللا بن الحسن بن علً بن علً 

ٌرة فؤعمب من رجلٌن: العباس ودمحم األمٌر الجلٌل كث جماعةعلٌه مشهد. وكان عمبه بالمدابن 
فمات، أما العباس بن عبد هللا الشهٌد فعمبه من رجل واحد هو:  السمالشهٌد، سماه المعتصم 

، وعمبه من ثالثة: أبو عبد هللا الحسٌن والعباس وعلً، وأكثرهم عمباً: األبٌض دمحمعبد هللا أبو 
 الحسنعبد هللا بن العباس المذكور ولال الشٌخ أبو وهو أبو عبد هللا الحسٌن بن  الشاعر

بن عبد هللا  الحسٌننه االعمري: األبٌض هو عبد هللا بن العباس، فؤما أبو نصر البخاري فمال: 
إنمرض عمبه و ٌزاربن العباس. ولال: مات بالري سنة تسع عشرة وثالثمابة ولبره ظاهر 

: عبد هللا بن الحسٌن بن العمريالشٌخ أبو الحسن وبمً نسل دمحم بن عبد هللا هذا كالمه، ولال 
شاعراً مجٌداً، وكان  كان، بن علً األصؽر الحسن عبد هللا األبٌض بن العباس بن عبد هللا بن

األبٌض عبد هللا بن العباس  وكان دماً،أبو الماسم والظن أنه ٌعنى الحسٌن بن عبد هللا، لسناً مم
أمره أن ٌصلً بالناس فلم ٌخرج  ظهرحٌى بن عمر حٌن بلٌداً. لال: وجدت فً المبسوط أن ٌ

، وللعباس بن عبد هللا بن العباس بن عبد هللا الشهٌد: دمحم ؼاب خبره، حتى أعلمه المإذنون
. وأما ولعلً بن عبد هللا بن العباس بن عبد هللا الشهٌد: دمحم والحسٌن، وللحسٌن هذا: عبد هللا

أبً  أحمد بن األمٌر دمحم، له: دمحم، ولدمحم: ٌحٌى، ومن عمب من:الشهٌد فؤ هللااألمٌر دمحم بن عبد 
الحسن  أبوٌلمب طلحة بالشام وعمبه من رجل واحد هو: زٌد  بن األمٌر دمحم الحسن علً

 المعمبٌنبالمدابن، وعمب زٌد هذا من رجل واحد هو: الحسٌن ولٌل إسمه الحسن، وله من 
دمحم بن الحسٌن بن زٌد أبو الحسن فله: الحسٌن األكبر  ، أماثالثة: علً بالمدابن والعباس ودمحم

والحسٌن األصؽر، فمن ولد الحسٌن األكبر: دمحم وعلً وإبراهٌم بنو الجالل البزاز بن صفً 
الدٌن بن العباس بن أبو نصر بن أبو المكارم بن علً بن الحسٌن بن علً بن الحسٌن األكبر 

علً إبنً أبو منصور بن دمحم بن األكمل بن دمحم بن المذكور، ومن ولد الحسٌن األصؽر: دمحم و
ٌنتهً إلى: أبً  علً طلحة . وجمهور عمبالحسٌن بن علً بن الحسٌن األصؽر المذكور

نً بن زٌد بن علً طلحة، وأعمب أبو الحسن هذا من ثالثة رجال اببن الحسٌن المد علًالحسن 
 أهله،س بالمدابن وأبو دمحم الحسن شٌخ الماسم علً وأبو عبد هللا دمحم الشٌخ الربٌ أبووهم: 

أبً  :ولد وهمنً، بنو الفاخر، ابفمن ولد أبً الماسم علً بن أبً الحسن علً بن الحسٌن المد
المذكور، ومنهم  علًطالب دمحم الفاخر بن أبً تراب الحسن بن أبً طاهر دمحم بن أبً الماسم 

دمحم بن  :األعسر وهو بنور، ومنهم الحسٌن بن أبً الماسم علً المذكو :بنو المحترق، وهو
المحترق المذكور، كان منهم  الحسٌناألكمل بن دمحم بن الزكً بن الحسٌن بن علً بن علً بن 

إبنً الحسن بن دمحم بن األعسر دمحم  دمحمببؽداد: السٌد صفً الدٌن علً، وأخوه رضً الدٌن 
الحسن علً بن الحسٌن المدابنً: بن أبً  الربٌسالمذكور. ومن ولد أبً عبد هللا دمحم الشٌخ 

المدابن بن دمحم الربٌس المذكور، له عمب بالمدابن، وأما  نمٌبأبو منصور دمحم اإلسكندر بن دمحم 
الحسن علً بن الحسٌن المدابنً وكان خلٌفة أبً عبد هللا بن الداعً  أبًأبو دمحم الحسن بن 

علً ال ٌفرق بٌنهم إال بالكنى، أعمب له أحد وعشرون ولداً كل منهم إسمه  وكانعلى النمابة 
فضل األشرؾ بن دمحم بن جعفر بن  منهم: أبو طالب علً بن الحسن. ومن ولده: ثمانٌةمنهم 
 تراببن علً بن دمحم بن علً بن دمحم بن علً بن أبو طالب علً المذكور، ومنهم: أبو  هللاهبة 

نصر  أبًً نصر ولد عز الشرؾ أب :علً بن الحسن بن علً بن الحسٌن بن زٌد، من ولده بنو
بصالٌا بن  الملمبأبً طالب ٌحٌى  :بن أبً تراب علً المذكور، ومنهم بنو الصالٌا، وهم ولد

الجلٌل الجواد  العالمعز الشرؾ أبً نصر المذكور، ومنهم: السٌد بن ٌحٌى بن ٌحٌى بن علً 
عمب. ومن بنً أبً  لهالفاضل موفك الدٌن أبو نصر ٌحٌى بن أبً طالب ٌحٌى صالٌا المذكور 
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كانوا بالولؾ وبمٌتهم بالحلة  المدابنًدمحم الحسن بن أبً الحسن علً بن الحسٌن المدابنً، بنو 
بن أبً دمحم بن الحسن بن علً الدٌن عبد هللا  جاللوسوراء، وسافر منهم: حافظ الدٌن أحمد بن 

أوالد بمدٌنة تانا من بالد البحر وله  فًالحسن بن علً بن الحسٌن المدابنً إلى الهند فؽرق 
 الهند من أم ولد. 

 
ن عمبه أبن اإلمام علً زٌن العابدٌن فمٌل  األصؽرزٌد المدابنً بن الحسن بن علً  أما       

 ثالثة: الحسن ودمحم وٌحٌى. المعمبٌنبالمؽرب وكان له من األبناء 
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  ٚاٌّظبكه اٌّواعغ ك١ًٌ
 

  4ٚ  2ٚ  1* ــ  ِزفك ػ١ٍٗ فٟ 

 

 ؽبٌت ) عّبي اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ ػٕجخ ( أثٟة آي بَٔأــ ػّلح اٌطبٌت فٟ  1

 

 ) ػٍٟ ثٓ أثٟ اٌغٕبئُ اٌؼّوٞ (  اٌطبٌج١ٓــ اٌّغلٞ فٟ أَٔبة  2

 

 ) اٌّوٚىٞ(  اٌطبٌج١ٓاٌفقوٞ فٟ أَٔبة ــ  3

 

 اٌواىٞ ( اٌفقوــ اٌشغوح اٌّجبهوخ ٌألَٔبة اٌطبٌج١خ )  4

 

 ( شللُــ رؾفخ األى٘به ) ػبِٓ ثٓ  5

 

 ــ عّٙوح أَٔبة اٌؼوة  ) اثٓ ؽيَ األٔلٌَٟ ( 6

 

 (ثٓ ػٍٟ ؽشالف  اٌشبهفاٌوٍٛي  ) ػجل هللا ثٓ دمحم ثٓ  أثٕبءــ ٍٍٍَخ األطٛي ٚشغوح  7

 

 ( اٌؼشّبٚٞاٌظبف١خ  ) اإلِبَ أؽّل ثٓ دمحم  ٚا١ٌبلٛرخــ اٌٍٍََخ اٌٛاف١خ  8

 

 اٌّطٍج١خ ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ) أؽّل دمحم طبٌؼ اٌؾ١َٕٟ اٌجواكػٟ ( ٚاألَٔبةــ اٌفؼبئً اٌغ١ٍخ  9

 

 ؼخ كاه اٌىزتٚٔٛه األٔٛاه ) ؽ١َٓ دمحم اٌوفبػٟ ( ؽج 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 أؽّل ثٓ ػ١َٝ أثٛ اٌؾٛاعت ) ِؾفٛ خ ثّىزجخ اإلٍىٕله٠خ (ثٓ دمحمــ ِ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 

 

 شواف ثبٌمب٘وحف ــ أي فٛكٖ ثَٕجبؽ غوث١خ ثّظو ُٚ٘ ِٓ مه٠خ عج١و ٌٚل٠ُٙ شٙبكاد أَٔبة ِٓ ٔمبثخ األ
 

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  

 

غٛهٞ ـ روعّخ دمحم شٙبة ( كِٞىخ ) ع١واٌل  ؽىبَ ــ ؽـ  

 

بط اٌل٠ٓ ػٍٟ(دمحم ثٓ ر 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 

 

السادة آل باعموي ) يوسف بن عبد هللا جمل الميل ( أنساب ــ  C 

 

(  اٌؼٕمبٚٞ) أؽّل ػ١بء ثٓ دمحم لٍٍٟ أثٕبء اٌؾ١َٓ اٌش١ٙل فٟ اٌّل٠ٕخ  ــ  D 

 

أشواف اٌؾغبى اٌؾ١ٕ١َْٛ ) ػظبَ ثٓ ٔب٘غ اٌٙغبهٞ ( ــ  E 

 

األشواف آي ثووبد ــ  F 

 

األشواف آي عبىاْ ) ػجل هللا ثٓ طبٌؼ آي عبىاْ ( ــ  G 

 

األشواف آي ى٠ل ــ  H 

 

األشواف اٌؾواىاد ) أؽّل ثٓ ػط١خ اٌؾواىٞ ( ــ  J 

 

كاإٚك اٌنهٚٞ ( ثٓد ) اثوا١ُ٘ األشواف اٌنهٚا ــ  K  

 

األشواف اٌشٕبثوح ) ػٍٟ ثٓ ػجل هللا اٌشٕجوٞ ( ــ  L  

 

اٌؼجبكٌخ ) ٘ياع ثٓ شبوو (  األشواف  ــ  M  

 

اٌؼٕمب٠ٚخ ) أؽّل ػ١بء ثٓ دمحم لٍٍٟ اٌؼٕمبٚٞ ( األشواف  ــ  N   

 

اٌغٛاٌت ) فٙل ثٓ هاعؼ اٌغبٌجٟ ( األشواف  P ــ  

 

ػجل هللا ثٓ دمحم اٌّغب٠شٟ ( اٌّغب٠شخ ) األشواف   R ــ  

 

إٌّبػّخ ) اٌشو٠ف ِؾَٓ ثٓ أؽّل (  األشواف  S ــ  

 

اٌٙٛاشُ األِواء ) اثوا١ُ٘ ثٓ ِٕظٛه األ١ِو (  األشواف  T ــ  
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إٌّبك٠ً ) أؽّل ثٓ ػط١خ هللا اٌؾواىٞ (  األشواف  W ــ  

 

اٌيٚا٘وح ) دمحم ثٓ ؽ١َٓ اٌظّلأٟ (  األشواف  X ــ  

 

) ِزٛافمخ ِغ ِقطٛؽخ عج١و ( طٛؽخ آي لٛهِٖق   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 (  دمحماٌٍئٌئ٠خ فٟ ثؼغ أَٔبة األٍوح اٌؾ١َٕخ )  اٌؼمٛك   4 ــ  

 

(  اٌَّولٕلٞؾ١َٓ ثٓ ػجل هللا اٌؾ١َٕٟ اٌطبٌت ) اٌ رؾفخ   6 ــ  

 

( ػبهف أؽّل ػجل اٌغٕٟ ) ربه٠ـ أِواء اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح    7 ــ  

 

(  اٌؼظبِٟإٌغَٛ اٌؼٛاٌٟ فٟ أٔجبء األٚائً ٚاٌزٛاٌٟ )  ٍّؾ  8 ــ  

 

األَٔبة ٚاألٍواد اٌؾبوّخ ) ىاِجبٚه (  ِؼغُ   9 ــ  

 

( ٌٙغبهٞ ػظبَ ثٓ ٔب٘غ ا) األشواف مٚٚ ٘غبه     ــ  

 

اٌؾوس ) دمحم ثٓ ؽ١َٓ اٌؾبهصٟ (  األشواف    ــ  

 

اٌطبٌت ) اٌطب٘و ثٓ ؽ١َٓ األ٘لي (  ثغ١خ    ــ  

  

( شوف اٌل٠ٓ أؽّل ثٓ دمحم إٌّبىٞ اٌقيهعٟ األٔظبهٞ ) فالطخ اٌَالف فٟ أفجبه طج١ب ٚاٌّقالف     ــ  

 

( ٌؾَٓ ثٓ أؽّل ػبوش اٌل٠جبط اٌقَوٚأٟ ثنوو ٍِٛن اٌّقالف ا١ٌٍَّبٟٔ ) ا    ــ  

 

   ــ   األشواف ا١ٌٍَّب١ْٔٛ

 

(  اٌجووبرٟ أثٛ فشجخ ِؼزٛقاٌغٛا٘و ثبألٔغُ اٌيٚا٘و ) اٌشو٠ف ؽَٓ ثٓ  اٌؼمٛك    ــ  

 

   ــ   ِشغوح اٌلٚؽخ اٌؾ١َٕخ اٌٙبش١ّخ ألِواء ِىخ اٌّؾ١ّخ ٍِٚٛن اٌؾغبى ٚثؼغ اٌلٚي اإلٍال١ِخ

 

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 ثِٓشغوح األشواف ا١ٌٍَّب١ٔخ آي ٚىٔخ  ) اٌلوزٛه     ــ  

 

   ــ  شغوح اٌلهه اٌؾَبْ فٟ َٔت اٌَبكح األشواف ثٕٟ ػٍٟ اٌؼ١٠ٍٛٓ ثبٌّقالف ا١ٌٍَّبٟٔ ) عبىاْ ( 
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   ــ  شغوح ا٢ٔٛاه اٌّؾّل٠خ ٌٍَبكح األشواف آي إٌغبه اٌؾ١ٕ١َٓ ) ا١ٌَل ثَبَ ثٓ دمحم ٍواط ثٓ أٍؼل إٌغبه (
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 ػٓ اٌىبرت: ٔجنح 
 

 ثٓ اثوا١ُ٘ فٛكٖ ػٍٟ

 

 َ 1943 اٌّٛافك٘ـ   1362ثّىخ اٌّىوِخ ػبَ  ٌٚل  ــ

 اٌوٚػخ ثبٌمب٘وح ٚاٌضب٠ٛٔخ ١ًِٕاإلثزلائ١خ ثّىخ اٌّىوِخ ٚاإلػلاك٠خ ثّلهٍخ  كهً  ــ

 أه٠يٚٔب ثٛال٠خأه٠يٚٔب ثّل٠ٕخ صبرشو  اٌَؼ١ل٠خ ثبٌغ١يح ٚاٌغبِؼ١خ ثى١ٍخ شوق بٌّلهٍخث   

 اٌّزؾلح األِو٠ى١خ. ثبٌٛال٠بد   

 اٌزؾك ثبٌقطٛؽ اٌغ٠ٛخ صُ  َ 1972اٌؾبٍت ا٢ٌٟ ػبَ  لَُػًّ ثشووخ ثٓ الكْ ثغلح فٟ  ــ

 ٚهلبثخ اٌف١ٕخؽ١ش ػًّ فٟ اكاهح أٔظّخ ٌٚٛائؼ اٌط١واْ صُ ِل٠واً إلكاهح اٌزظب١ُِ  اٌَؼ٠ٛخ   

 , صُ ؽظً ػٍٝثغلحخ صُ ِل٠واً اكاه٠بً ٌٍقلِبد اٌطج١خ ثبٌقطٛؽ اٌَؼٛك٠خ إٌٛػ١ اٌغٛكح   

 َ. 1992اٌّجىو ػبَ  اٌزمبػل   

 ِغّٛػخ ِٓ اٌجواِظ اٌؼوث١خ ٌألػّبي اٌزغبه٠خ   ٚأٔزظػًّ فٟ ِغبي اٌؾبٍت ا٢ٌٟ  ــ

 .ٚاإلكاه٠خ   

 ث١ٌ ٚشوػ   كٞ 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. ثبٌٍّّىخٌٚٗ فَّخ أٚالك ٚاثٕزبْ ٠َٚىٓ ثّل٠ٕخ علح  ِزيٚط  ــ
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