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 شكر خاص
 

هذا أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في دعم 

 العمل وأخص منهم 

األخ الكريم االستاذ بدر القرني من المملكة المغربية 

 الحبيبة على جهوده في دعم البحث 

 األخ الكريم الدكتور دمحم نوح العرفي

 االخ الكريم موالي األزهري اإلدريسي

 األخ الكريم إسماعيل الحسني السجلماسي 

بعلى ما قدموه من جهد وفير في دعم البحث 

 جعته وتوفير مصادره ومرا
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

الحمددددب ال العددددالمين والصددددلى والفدددلم  لددددى أشددددر  الخلدددد  

 ,وبعد, والمرسلين سيدنا يردم ملسو هيلع هللا ىلص و لى آله وصحبه أجمعين

واإلسددلميم التددي فدد ن المكتبددم المغربيددم مددن أهدد  المكتبددات العربيددم 

شرات مدن المخووطدات القيمدم التدي لد  تنده نصديبها الع وي في خزائنهاتح

وتدزداد اههميددم  نددما نقتددرل مددن , مدن التحقيدد  فدي مختلددف التخصصددات

والديي , العلوم التي قه التدوين فيهدا فدي القدرون اهولدى ملده  لد  اهنفدال

 انى من الكلير من الدس والتزوير  بر مئات الفنين فبالكداد يددد الباحد  

 .يتخلله العب كتاباً كاملً ل  

وتكمددن اههميددم القصددو  لكتدد  اهنفددال المغربيددم فددي توفيرهددا 

, للنصدددول المشدددرقيم النقيدددم الخاليدددم مدددن  بددد  النف دددا  ودس المنت عدددين

خصوصاً تلك التي نقلت  ن مصادا مشرقيم فدي فتدرى امانيدم قريبدم منهدا 

خ للناسد حيد    تههدر مصدلحم, المشااقمتحديداً المحتو  المتعل  بأنفال 

 .المغربي في العب  بيلك الدزء

ف ن بعض هيه المخووطات المغربيم أيضاً لد  تفدل  , وبن س الوقت

وهندا تههدر لددينا , من العب  خصوصاً في الدزء المتعل  بأنفال المغاابم

جلياً الحاجم الماسم لدااسم المواوث النفبي المشرقي والمغربي من خلل 

 تباا المصلحم المتوقعدم والمترتبدم موابقم مدموع المصادا المختل م مع ا

والحدرل  لدى التعامده ,  لى أي ايادى أو نقصان في نفخ الكتدال الواحدد

 .بحكمم وتقو  مع مله هكيا اختلفات

و  يعني الكلم الفاب  أن كه ما وصدلنا مدن كتد  أنفدال مشدرقيم 

ومغربيم تعرضت للدس فهناك  دد   باس به من أمهات المصادا وصلتنا 

م  اليددم سددواًء فددي المشددرغ أو المغددرل    أن خهددوا نفددخ مختل ددم بأماندد

للكتددال الواحددد يدعدده الوصددول  لددى الددنس اهصدده أكلددر سددهولم وبالتددالي 

يمكننا من اس  خريوم واضحم لألنفال التي خوها النفابون اه لم  بر 

 .التاايخ

وفي حالم كتال اهنواا وكنز اهسراا فدي نفد  آل النبدي المختداا 

ان ملدداااً للددددل خصوصدداً بعددد خهددوا نفددخم محققددم مندده مختصددرى فقددد كدد

باإلضافم  حتوائها  لى نصدول وأسدماء أسدر تتدداوا امدن , بشكه كبير

وكونها حققت  لدى نفدخم واحددى فكدان مدن الصدع  الددزم , المؤلف بكلير

بصحم محتواها خصوصاُ بوجود صعوبم شديدى جداً في تحصيه نفدخ هديا 

التددي نقدده  نهددا المؤلددف والتددي   يددزال أ لبهددا الكتددال ونفددخ المصددادا 

وقد تمكنت ب ضه هللا مدن الحصدول  لدى أ لد  هديه , مخووطات ل  تحق 
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بعد جهد جهيد وتعاون من قبه بعض الباحلين الكرام جزاه  هللا  نا , النفخ

 . كه الخير

ومع تكون الحاجم لتدميع هيه النفدخ و  دادى النهدر فدي مدمو هدا 

 بالبدء في هيا التحقي  و تمامه مع الحرل الشديد  لدى فقد توكلت  لى هللا

 . ضبط ومقاانم النفخ قدا المفتواع

ولألمانم الشديدى فل  أحرل  لى  نشداء فهدااس فنيدم ملده اه دلم 

أو ً لضي  الوقت وثانياً لكوني  ير مغربي وبعدض الكلمدات لد  , واهماكن

اي أهدي نفدبم مكدان أم أميزها كونهدا كتبدت  لدى الدااجدم المغربيدم فلد  أد

وكدون الهدد  الدرئيس , ا   أني بحلت واستقصيت  لى قدا المتدا , قبيلم

هو توفير المادى للباحلين ومقاانتها  لى ما توفر من مخووطات للكتال أو 

لمصددادا ابددن جددزي مؤل دده والتددي حصددلت  ليهددا بصددعوبم بالغددم وشددروط 

 .تحول دون نشرها  لى أصلها

لغنددى المولدد  أمددد يددد ال قددر المحقدد  وأسددأله وأخيددراً فدد لى هللا  ي ا

سبحانه وتعالى أن يتقبه هديا الدهدد ويدعلده خالصداً لوجهده وأن يدعده فيده 

 .  والحمدب ال العالمين, ال ائدى للباحلين
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 مقدمة التحقيق
 

يعتبر كتال اهنواا وكنز اهسراا فدي نفد  آل النبدي المختداا مدن 

اهنفددال المغربيددم التددي تناولددت أنفددال آل البيددت وقوددع مددن أشددهر كتدد  

وهددو مددن تددأليف العلمددم أبددي  بدددهللا يردم بددن جددزي , أنفددال العددرل البربددر

هـ وقد نقه  نه الكليدر مدن  لمداء اهنفدال  741الكلبي الغرناطي المتوفى 

ليف ابن جدزي تأ"وأحياناً بوصف ,  بر التاايخ وكانوا يشيرون  ليه ب سمه

يم كبر  فعلى الدر   مدن كونده مغربدي    أهم ولهيا الكتال, "نفالفي اه

فددي المحتددو  المشددرقي    أندده ينقدده  ددن مصددادا نقيددم لدد   أندده متخصددس

تتعددرل للدددس والتزويددر ويههددر  لددك مددن ات اقهددا مددع أمهددات الكتدد  ملدده 

 .جمهرى ابن حزم ونف  قريش للزبيري و يرها

نفخم محققم ت  تحقيقها  وقد صاا ملاااً للددل بعد أن صدات منه 

وقدد ,  لى نفخم المكتبدم ال رنفديم والتدي قدال محققهدا أنهدا نفدخم ال اتيكدان

 انت هيه النفخم من  دى أموا منها واود  كدر هسدماء أسدر تشدكلت بعدد 

فتصدد  بعدض البداحلين لألمدر وبيندوا أنهدا نفدخم مختصدرى , امن المؤلف

فدي الخزاندم الملكيدم فدي  جدا  ن اهصه وأن النفخ الصحيحم منه موجودى

, وفدي تمبكتدو فدي جمهوايدم مدالي, الرباط وتعر  أيضاً بالخزاندم الحفدنيم

وقد سعيت مني تلك اللحهم في الحصول  لدى هديه النفدخ , وفي ا سكولاير

بغدددرل المقااندددم وكدددان أول مدددا حصدددلت  ليددده هدددو النفدددخم ال رنفددديم 

 لل ال اسي في  المخووطم التي ت  تحقيقها ومن ث  جزء من نفخم خزانم

الرباط اودنا بها أحد اهخوى الكرام ومن ث  استكملتها وحصلت كيلك  لدى 

جزء من نفخم الخزانم الحفنيم ث  استكملتها وكيلك  لى مخووط الرول 

المعواا نفدخم الخزاندم الحفدنيم اودندا بهدا احدد اهخدوى الكدرام ومخودوط 

نفدخ مغربيدم مدن كتدال النفبم العليم نفخم الخزانم الحفدنيم  وكديلك  لدى 

ال خري في انفدال الودالبيين م هرسدم بأسدماء مختل دم فدي الخزاندم الملكيدم 

 .والخزانم العامم في الرباط

أمددا نفددخم تمبكتددو المز ومددم فلدد  أتمكددن مددن الوصددول  ليهددا ا دد  

تواصدلي مددع أمهددات المكتبددات فدي مددالي ولدد  أ لددر  ليهدا فددي فهددااس هدديه 

, موجدودى وأن مدن  كرهدا قدد تدوه  اهمدر المكتبات وأ ل  الهن أنهدا  يدر

  تزال مخووطاتها قيد ال هرسم " فوندو كاتي"ولألمانم بقيت مكتبم اسمها 

و  أخن أن أحد اطلع  لى محتواها حتى اآلن حتى يقرا وجود ملده هكديا 

 .كتال فيها
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وبخصول نفخم ا سكولاير المز ومم فأيضاً لد  أقدف  ليهدا فدي 

أ لددد  كيدددف أطلدددع  ليهدددا أحدددد دون وجودهدددا فدددي فهرسدددم ا سدددكولاير و  

 . ليلك أاجح أنها محض وه    أكلر, ال هرسم

 

 حول الكتاب  

 

بعددد ت حددس جميددع النفددخ التددي أشددرنا لهددا تبددين أندده  بددااى  ددن 

وأن النفخ المتوفرى أملها ابن المؤلف , مختصر لتأليف ابن جزي الميكوا

تعرضدددت للزيدددادى فدددي ويبددددوا أنددده أضدددا   ليهدددا حيددد  أن جميدددع النفدددخ 

وقدد سدهه هديا  مليدم المقااندم وحصدر , المحتو  المغربي بمواقع مت اوتدم

فنفخم الخزانم الحفنيم وهي اهكبر وجدت في آخرهدا  شدااى  لدى , اهصه

 لددى الددر   مددن أنهددا تقريبددا بزيددادى الللدد   لددى النفددخم , أنهددا مختصددرى

 .ال رنفيم من ناحيم المحتو  والتي هي أيضاً مختصرى

أما نفخم  دلل ال اسدي فهدي منفدوخم  دن ن دس اهصده المنفدو  

 نه نفخم الخزانم الحفنيم في ما يههدر مدع  ددم وجدود بعدض النصدول 

الموجودى في نفدخم الخزاندم الحفدنيم ولكدن ب عده الفدهو فدي النفدخ ولديس 

العب  وهيا واضح كدون الدمده المحيوفدم ا تراضديم أو مرتبودم بقصدس 

ففدددت تركيدد  الدمدده بعددد حدديفها ممددا يؤكددد أنهددا لدديس لهددا  لقددم بالنفدد  أ

 .كانت أصلً في الكتال

وفددي مددا يلددي وصددف لمخووطددات الكتددال والمخووطددات اهخددر  

 .التي ا تمدتها في التحقي 

 

 

 مخطوطات الكتاب
 

 لدى  17لو  من صد حم  88تقع في ( : م)امزها / نفخم الخزانم الحفنيم  (1

 .حد  واغ صغير/  181

يردم بددن يوسددف اإلدايفددي : اسدد  الناسددخ/ هددـ  1111تدداايخ النفددخ 

ساغ نفبه كامل و كر النفدخ المنفدوخم  نهدا بالتفلفده مدع التداايخ وأسد  

 .الناسخ

وباستلناء بعض اهخوداء , نفخم ممتااى كتبت بخط مغربي واضح

اإلملئيم فهي اهفضه من ناحيم التركيد  اللغدوي وضدبط اه مددى وتغلد  
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م فدي الفدرد ممدا يدوحي أن أول أصده منهدا  لى قصصها الدااجدم المغربيد

 .نفخ بالتلقين

 .فيها ايادات تصه للقرن العاشر

 1لدو  مدن صد حم  28تقدع فدي ( : ع)امزها / نفخم خزانم  لل ال اسي  (2

 .حد  واغ كبير/  65 لى 

 . اايم  ن أس  الناسخ وتاايخ النفخ

فيهدا الكليددر مدن اهخودداء , نفدخم جيدددى كتبدت بخددط مغربدي واضددح

موابقددم تقريبدداً لنفددخم الخزانددم الحفددنيم سددقط منهددا بضددعم نصددول وهددي 

 .قليلم

لددو  مددن  26تقددع فددي ( :  )امزهددا / نفددخم المكتبددم الوطنيددم ال رنفدديم  (1

 .حد  واغ متوسط/  115حتى  82ص حم 

 اايم  ن تاايخ النفخ لكنها ضمن مدموع والمخووط اليي قبلها 

 . اايم  ن أس  الناسخ/ هـ  1112نفخ 

تختلدف  دن النفدخ الفدابقم و دن , دى كتبدت بخدط مشدرقينفخم جيد

وفيهددا اضددورال فددي , النفددخ التددي ا تمدددتها لددد   التحقيدد  ومحتواهددا أقدده

وفيها ايادات مشدبوهم لدبعض اه قدال , اه مدى أكلر من النفخ التي قبلها

ولد  أ تمدد , المت    لى انقراضدها ويههدر أن ناسدخها تصدر  فيهدا كليدراً 

 .و نما في القصس والروايات فقط  ليها في اهنفال

 .فيها ايادات تتداوا امن المؤلف بكلير

 

 

 المخطوطات الداعمة للتحقيق
 

نفددددخم مغربيددددم مخووطددددم مددددن كتددددال ال خددددري فددددي أنفددددال الوددددالبيين  (1

لدو   176تقدع فدي / الخزاندم الحفدنيم : هدـ  514لألاواقاني المتوفى بعدد 

 .حد  واغ كبير/ ص حم  141بواقع 

اسدد  الناسددخ يردم بددن يوسددف بددن موسددى / هددـ  111فددخ تدداايخ الن

 الدزاي اهندلفي

أ مدددتها  لددى  ايددم , نفددخم كبددر  ممتددااى جدددا فيهددا خددروغ كليددرى

فيها بضعم تعليقات , كبيرى في الضبط وفيها قوع من أنفال العرل والعد 

هـ ليلك نقدا  711سقوت في المتن مع النفخ دونها شخس كان حيا قرابم 

ن نفخم ابن جزي التي ا تمد  ليها في تأليف كتابه اليي يههدر أنها قد تكو

 .أنه اختصاا شديد لهيه النفخم
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ميزتهددا فددي الهددوامش ب سدد  ) مخوددوط مختصددر فددي اهنفددال لألاواقدداني (2

تقدع فدي / الخزاندم العامدم / وهدي نفدخم أخدر  مدن ال خدري : (اهاواقاني

 .حد  واغ كبير/ ص حم  227

ها منفوخم  ن نفخم أقدم مؤاخم سدنم  اايم  ن تاايخ النفخ لكن

 .هـ نفخها القاضي  بدالرفيع التونفي بيلك التاايخ 711

نفدددخم ممتدددااى وهدددي مختصدددرى قياسددداً بنفدددخم الخزاندددم الحفدددنيم 

ومحتواها اقده بكليدر ولكدن  اال وافيداً أكلدر مدن النفدخم المشدرقيم ولديس 

 لد  محتواهدا فيها الدزء المتعل  بأنفال العرل والعد  وهدي مت قدم فدي ا

مددع مددا يقابلدده فددي نفددخم الخزانددم الحفددنيم مددع وجددود بضددعم ايددادات  لددى 

 .المتن

نفدخم مكتبدم آيدم هللا :  مخووط ال خدري فدي أنفدال الودالبيين لألاواقداني (1

حددد  واغ / صد حم  117لددو  بواقدع  71تقدع فدي / بروجدردي فدي  يددران 

 .كبير

تدداايخ هن ه ولعلهددا منفدوخم  دن نفددخم بهديا ال 852تداايخ النفدخ 

 . الخط أحدث من هيا التاايخ وهي  اايم  ن أس  الناسخ

نفدخم ممتدااى جدددا وأ مددتها منضدبوم وهددي مختصدرى كليدراً  ددن 

نفدخم الخزاندم الحفدنيم حتدى فدي بعدض اه قدال المشدرقيم وفيهدا ايدادات 

 . أيضاً  ير موجودى في نفخم الخزانم الحفنيم ه قال في المشرغ

محققددم منهددا حققهددا النفددابم مهدددي الرجددائي وقددد ا تمدددت النفددخم ال

وهي موابقم لهدا تمامدا مدن خدلل اإلشدااى للمحتدو  فدي صد حاتها تفدهيلً 

 . لى من يريد ا ستزادى

تقدع فدي / الخزاندم الحفدنيم : هدـ  741مخووط النفبم العليم  بن جزي ت  (4

 .حد  واغ متوسط/ ص حم  161لو  بواقع  77

منفوخم  ن نفخم أقدم مؤاخم سدنم  اايم  ن تاايخ النفخ لكنها 

 هـ 771

نفخم ممتااى جدا ويههر أنها اهصده الديي أُختصدرت  نده النفدخ 

اهخر  من كتال اهنواا لكن لألسف م قود منها أجزاء كليرى ابما تشدكه 

 .أكلر من ثل  اهصه

تبددأ مبتدواى مدن القفد  الديي يتحددث  دن  ايدم سدام بدن ندو   ليدده 

 .وفيها الكلير من الخروغ, ه للقرن العاشرالفلم وفيها ايادات تص

وقد فصلته  ن نفدخ الكتدال اهصده بفدب  وجدود ت صديلت أكلدر 

 .في  دد من ا بوال

: هـ  1141مخووط الرول المعواا وكتال اهنواا للمقري التلمفاني ت  (6

حدددد  واغ / صددد حم  165لدددو  بواقدددع  78تقدددع فدددي / الخزاندددم الحفدددنيم 

 .متوسط
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 . اا  ن اس  الناسخ/ هـ  1212تاايخ النفخ 

وهو قري  في محتواه مما يقابله فدي مخودوط النفدبم العليدم بشدكه 

كبيددر مددع وجددود بضددعم اختلفددات ومحتددواه أكبددر بكليددر مددن محتددو  نفددخ 

كتال اهنواا ويبدوا أن اإلمام المقري التلمفداني قدد ااد  لدى نفدخم أصده 

معوداا وكتدال لديه من كتال ابدن جدزي و ددل  ليهدا وسدماها بدالرول ال

 . اهنواا فكأنه أضا   لى كتال اهنواا وهللا تعالى أ ل 

مخووط التعريف بال بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بن أبي ايد القيرواندي كدان حيدا سدنم  (5

 .حد  واغ متوسط/ ص حم  44يقع في / الخزانم العامم : هـ  848

 . اايم  ن تاايخ النفخ واس  الناسخ

املم تنتهدي بديكر شدرفاء بندي ليدت وبندي خريدف نفخم جيدى  ير ك

 .من  ايم الولي  بدالفلم بن مشيش الحفني احمه هللا

أ مدتها  ير منضدبوم وبحاجدم لمزيدد تحقيد  وهنداك نفدخم كاملدم 

مددن ن ددس الكتددال فددي الخزانددم العامددم بعنددوان تح ددم اوضددم اهاهدداا لددن س 

بهدا فدي بعدض  المؤلف وهي كاملم وأ مدتها أيضاً  يدر منضدبوم اسدتعنت

 .المواضع دون اإلشااى لها

: هدـ  811تح م الوااد في اختصال الشر  مدن قبده الوالدد  بدن قن دي ت  (7

حدددد  واغ / صددد حم  171لدددو  بواقدددع  87تقدددع فدددي / المكتبدددم ال رنفددديم 

 .متوسط

وهي نفخم ممتااى فيها بضعم تصحي ات في اه مدى وقد نقه  نها 

أو أن ابن قن ي هو نقلدهُ , اهنواا بعض الزيادات التي أضي ت  لى مخووط

 .من تأليف ابن جزي و ليها ايادات قليلم تتداوا امن المؤلف

 

 

 التحقق من هوية المؤلف
 

كان من اههميم بمكان ضدرواى التأكدد مدن هويدم المؤلدف فدي خده 

الت اوت الحاصه في النفخ وفي خده وجدود نصدول تصده للقدرن العاشدر 

الراجح أن المؤلف هو يردم بن أحمد بن يردم وبعد البح  والتحقي  تبين  لى 

هـ وأن ابنده أحمدد بدن يردم المتدوفى سدنم  741بن جزي الكلبي المتوفى سنم 

هـ قد أختصره وااد  ليه ووقف  لى نفخه وتلقينه للناس كما يههدر  786

ومن ث  تابع كه من ملك منه نفخم الزيادى والتيييه  ليه دون  نايم ب صه 

 .مع  دم استبعاد تعمد البعض الدس  ليه اهصه  ن الزيادى

 :أما كي يم الوصول  لى هيه النتيدم فكان من خلل ما يلي
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تدد  مراجعددم اسدد  المؤلددف المدديكوا فددي كدده نفددخم وتبددين أنهددا : أو 

 :كالتالي

قال الشيخ اهستا  اإلمام المقدري أبدو  بددهللا يردم بدن يردم بدن ( :  )النفخم  (1

 . ن جزي الكلبي احمه هللا تعالىاحمد بن يردم بن  بدهللا ب

يردم بن احمد بن يردم بن  بدهللا المقري بن جزي : وفي آخر النفخم 

 الكلبي الغرناطي

قال الشيخ ال قيده اإلمدام القاضدي اهسدتا  المقدري أبدو  بددهللا ( : ع)النفخم  (2

 يردم بن يردم بن يردم بن  بدهللا الكلبي المقري احمه هللا تعالى ون ع به

قال الشيخ ال قيه اإلمام القاضي اهستا  المقري أبو  بدهللا يردم ( : م)م النفخ (1

 بن أحمد بن يردم بن  بدهللا الكلبي المقري احمه هللا تعالى ون ع به

نلحددب بعددد تدميددع النفددخ أن ا سدد  المتكددرا هددو الدديي فددي نفددخم 

حمدد الخزانم الحفنيم والتي تعد اهفضه من ناحيم النفخ فهدو اسد  يردم بدن ا

 .بن يردم بن  بدهللا الكلبي احمه هللا

 ً  لددرت فددي مخوددوط النفددبم العليددم  لددى قصددم اواهددا مؤلددف : ثانيدا

الكتال  ن سب  تألي ه وهي  بااى  ن اؤيا اآها ست يدنا في التعر   لى 

 : شخصه و لى الزمن اليي  اش فيه وهي

ومما شر نا في هيا الكتال المبااك استخرت هللا  ز وجه سدبعم "

يام من الدمعم  لى الدمعدم فدي شدهر امضدان المعهد  فوقدف  لدي فدي مدا أ

ير  النائ  اإلمام القاضي الغرناطي أبي العباس احمد بن  بددهللا بدن جدزي 

الكلبي المتوفى احمه هللا  ام  شرى وسبعمايم في  رناطم مع النبي صدلى 

النفدبم هللا  ليه وسل  وقال لي يا أخى العرل أنت مداهد فدي سدبيه هللا فدي 

العليم والشدرى النبويم فأداكني الددزع وخشديت  لدى ن فدي مدن آل البيدت 

الكري  ث  انتبهت من المنام وشر ت في الديكر  لدى الليلدم اللانيدم اأيدت فدي 

مددا يددر  النددائ  كددان النبددي ملسو هيلع هللا ىلص فددي يددده سددرار فددأمكنني بدده فددأداكني الدددزع 

فدي جهدادك ( اجتداس) يردم الددزي وخشيت أن نتكل  معه فقال يدا أبدا  بددهللا

في ت فير القران العهي  وكلم ابنا القدي  ليس بمخلوغ فأخيت الفرار من 

 نده فرأيت في المنام اللو  المح دوخ والعدرش والكرسدي فلمدا انتبهدت مدن 

المنام أخيتني محبم آل البيت الكري   لى الصدبا  شدر ت فدي التدأليف وفدي 

إلمدام العدال  العلمدم القاضدي الم تدي الخويد  اليدوم الرابدع  كدر لدي  مندا ا

المددداس أبددي  بدددهللا يردم بددن احمددد بددن  بدددهللا بددن جددزي الكلبددي الغرندداطي 

الرؤيا في ما ير  الندائ  الحكايدم  لدى أصدلها أن النبدي ( فنهرت)أ زه هللا 

م ملسو هيلع هللا ىلص معك وأنت تكت  يا اسول هللا صدلى هللا  ليدك أادت أن اايدك كده ليلد

فقال بلى يا  بدهللا هنني مشغول بال البيت مع صاح  هديا التدأليف الكدري  

فقلت له يا  منا مشغول بتواليف شدتى فقدال بلدى هديا فدي مدد  خيدر البريدم 

فقلت شر ت فدي تدأليف النفدبم العليدم والشددرى النبويدم مدن جمهدرى اإلمدام 
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القحوانيين ابن حزم اضي هللا  نه أخيت منها نف  البربر العد  والعرل 

والعرل العدنانيين فقال نع  النف  نول  من العهي  ونبيه الكري  أن يلهمنا 

و ياك اإل اندم  لدى الوريقدم النبويدم وان يمتندا  لدى الفدنم والكتدال و يداك 

الحدي  والت فير واإلسناد في أقوال الفدادات فقلدت سديدي اضدي هللا  ندك 

ريد هللا لييه   نك  الدرجس شر ت في الت فير لقوله  ز وجه اآليم  نما ي

أهه البيت ويوهرك  توهيدرا فقدال لدي لمدا ندزل سديدنا جبريده  ليده الفدلم 

 "فاخي النبي ملسو هيلع هللا ىلص آل بيته اهبراا  لي الحفن والحفين وفاطمم

 :نلحب من هيا النس ما يلي

بدن جدزي المتدوفى يقول  نه اأ  النبدي ملسو هيلع هللا ىلص ومعده العلمدم أحمدد بدن  بددهللا  (1

وهيا بلشك سيكون من سدن جدد يردم بدن احمدد بدن , هدري في المنام ٠١٧

هدـ ففديكون  البداً  511يردم بن  بدهللا بن جزي  ن يردم المديكوا ولدد سدنم 

فهدديا يعددين أندده لدديس  لددى  مددود " جدددي"مددن طبقددم جددده وكوندده لدد  يفددمه 

 .تفلفله فهو أ  لدده يردم

هدـ فهديا يلزمده  البداً أنده أداكده  711سدنم كونه تعدر   لدى هديا المتدوفى  (2

هدـ  511واآه وهيا مت   اماناً مع يردم الميكوا فهو مولود كما أسدل نا سدنم 

 . اماً  ند وفاى أحمد بن  بدهللا اليي في الرؤيا 17وبالتالي يكون  مره 

ييكر أن  مده يردم بدن احمدد بدن  بددهللا بدن جدزي  كدر لده أمدرا بخصدول  (1

هو ابن هحمد بن  بدهللا الميكوا في الرؤيا المتوفى سنم  و مه يردم, الرؤيا

هـ وهو بملابم ابن  د  أبيده لمحمدد بدن أحمدد بدن يردم بدن  بددهللا الديي  711

وبالتالي كونه أداكده , نقول أنه مؤلف الكتال و رفاً يناد  بالع  بل خل 

مدا هـ وهو مت د  مدع  761 لى  711حياً فهيا يعني أنه  اش في ال ترى من 

 .نقوله

ييكر في الرؤيا أن النبي أثنى  لى جهاده في بحوث القرءان وت فيره ومن  (4

المعلدوم أن يردم بددن أحمدد المدديكوا لدده  ددى مؤل ددات فددي ت فدير القددران منهددا 

 .كتال التفهيه لعلوم التنزيه

   

بعد النظر إلى ما تقدم سنجد أن صااحب الكتااب هاو دمحم : الخالصة

 147هللا بن جزي الكلبي الغرنااطي المتاوفى سانة بن احمد بن دمحم بن عبد

 .هـ رحمه هللا

 

اهولدى فددي لغدم الكتددال سنناقشدها فددي , لكدن   تددزال لددينا مشددكلتين

البال التدالي واللانيدم مرتبودم بالزيدادات الواقعدم  لدى المدتن سنناقشدها فدي 

 .البال اليي يليه ب  ن هللا تعالى
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زي الذي كان حيا لغة الكتاب وعالقتها بهوية أحمد بن ج

 هـ 117سنة 
 

بعد أن تعرفنا  لى هويم المؤلف خهرت مفالم مرتبوم باللغم التي 

كت  فيها الكتال وهي لغم الكتال التي يغل   ليها أنهدا بالدااجدم المغربيدم 

المصددححم لل صددحى وهدديا لدديس المشددهوا  ددن ابددن جددزي المدديكوا والدديي 

 :كما يليوت فير هيا , ا تاد الكتابم بل ب فصيح  الي

فددي مخوددوط لتددأليف الفدديوطي المكناسددي فددي اهنفددال يههددر أن الكتددال  (1

منفو   ن كتال ابدن جدزي وقدد  كدر فدي آخدر الكتدال أنده صدححها  لدى 

هـ ومدن ثد  أبدو القاسد  بدن  ٠٠٧ بدهللا أحمد المقري بن يردم بن جزي سنم 

سعيد العقباني
(1)

ل اسيهـ و كر  يره ث  أبو القاس  بن النعي  ا ٠٨١سنم  
(2)

 

 .  هـ ١٧١٨سنم 

يديكر اسد  يردم بدن سدعيد ( م)في نفخم الخزانم الحفنيم التدي امزندا لهدا ل  (2

كناسددخ للنفددخم تدد  النقدده  نهددا دون تدداايخ ثدد  القاسدد  بددن النعددي    العقبدداني

 .هـ ١٧٧٨ال اسي سنم 

هددري  ٠٠٧وفي نفخم النفبم العليم ندده يديكر تداايخ أصده النفدخ سدنم  (1

 .اليي صححت  ليه نفخم الفيوطي المكناسي الميكواىوهو ن س التاايخ 

هـ  741من المعلوم أن مؤلف كتال اهنواا يردم بن أحمد بن جزي المتوفى  (4

 .هـ 786متوفى سنم , له ابن أسمه أحمد بن يردم

وهنا نفتنتج أن اليي أملى النفخ  لى مدن نفدخها هدو ابدن المؤلدف 

هدـ  786 بدن جدزي الكلبدي ت وهو أحمد بن يردم بن أحمد بن يردم بن  بددهللا

, فدي ترجمتده وله تقييدات  كرها لفان الدين بن الخويد وهو صاح   ل  

والهاهر أنه هو مدن اختصدر الكتدال وأمدله  لدى طريقدم الفدرد بالدااجدم 

ويحتمه أن تكون أمليت بدالتلقين بعدد نفدخم , المغربيم فنفخها  نه العقباني

 .العقباني أو بعد نفخم النعي  ال اسي

ويههر أن أحمدد بدن يردم بدن جدزي كاندت لده  نايدم بكتد  اهنفدال 

فنفخم الفيوطي المكناسي واسمه يردم بدن أبدي ايدد  بددالرحمن هدي أقدرل 

مددا تكددون لكتددال ابددن أبددي ايددد القيروانددي الدديي جمعدده مددن كتددال اوضددم 

                                                           

هع  أو  188لعالمة سععي  بعن ا العابعانب أبعو الااسعت الم عو   ل ا  ابنأن يكون لعله  (1)
 عب نسعرة و" ا بعن سععي  بعن الااسعت العابعانب"من نفس البيت ألنعه خرعا النسعرة  عا  

" أبوالااسعت بعن سععي  العابعانب"الزاكلب معن  عاليا السعيواب المكناسعب اكعا الاا عب 
 .يشه  عل  صحة نسرة شه  عليها ابن جزي وهللا  عال  أعلت

والايعاس أي عا   ه  8301لعله ياص  أبو الااست ا بن ابب النعيت الفاسب الم و   ( (2
 .عل  نسرة الزاكلب و   يكون شرصا  خرا
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اهاهدداا وقيدده أن كتددال التعريددف هددو أصددل لمؤل دده أحمددد بددن أبددي ايددد 

هـ كما  كر ابدن الفدكاك المكناسدي  718ي المتوفى سنم  بدالرحمن الدباا

 .وأن تأليف القيرواني هو تح م اوضم اهاهاا, في نصح ملوك اإلسلم

فالهاهر أن أحمد بن جزي كانت لديه نفخم من هيا الكتال ونفخم 

وهديا ي فدر بعدض الزيدادات التدي تصده  لدى , من تأليف والده فدي اهنفدال

 .   هـ 771اهول  امن قري  من تاايخ النفخ

 

 

 الزيادات على المخطوط
 

 :يمكن تقفي  الزيادات  لى المخووط  لى نو ين

 :زيادات متصلة: أوالا 

وهددي ايددادات , وهددي الزيددادات التددي تددداخلت مددع مددتن المخوددوط

أمدددا أنفدددال , محددددودى وجددددت فدددي القفددد  المتعلددد  بأنفدددال أهددده المغدددرل

في ما توفر من صد حات جميدع المشااقم فهي مت قم في جميع النفخ تقريباً 

ممدا يؤكدد  لدى  ددم حصدول ايدادى , المخووطات يكداد   يوجدد أي تغييدر

 . ليها

وبالنفبم للزيادات  لى المحتو  المغربي فقد ايدت  لى المراحده 

 :التاليم

وهدي ": هدـ 786أحمد بن يردم بن جزي المتوفى سدنم "ايادات ابن المؤلف  (1

المدتن الرئيفدي مدن خدلل بعدض ايادات معتبدرى وهدي واضدحم فدي أصده 

اه مدى التي تتداوا امن أبيه  لى امنه ويفدهه تمييزهدا  دن اهصده كمدا 

 .في  دد من اه مدى اإلدايفيم

وهدددي ايدددادات فدددي بضدددعم بيدددوت : ايدددادات أضدددافها الناسدددخون اآلخدددرون (2

 دايفيم مصداها من تح م الدوااد تد  تمييزهدا فدي الهدوامش باإلشدااى  لدى 

ونفده , الوااد و دم واودها في نفخم ال خري الحفنيمواودها في تح م 

أنه من الممكن أن تكون هيه الزيدادات مدن قبده ابدن المؤلدف الديي اختصدر 

النفددخم حيدد  وادت هدديه البيددوت أيضددا فددي تددأليف الفدديوطي المكناسددي 

 . الميكوا اليي شهد  ليه وصححه

كما يمكن تمييز بعضها من خدلل خروجهدا  دن ترتيد  المخودوط 

دده مللً فصه في أ قال جع ر الخوي  ثد  يعدود آخدر المخودوط ليديكر فن

 .أحد اه قال المنتميم له وهنا يتضح أنها ايادى

 867كما ندد  قباً فدي اسدونبول التدي صداا اسدمها اسدونبول بعدد 

 .هـ
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 .وقد أشرت  لى مدمه هيه الزيادات في الهوامش

 

ا   :زيادات منفصلة: ثانيا

ت في أبوال من صلم وهي القفد  اهخيدر وهي الزيادات التي وضع

من المخووط المرتبط بحقوغ ومكانم آل البيت وهدو مضدا   لدى اهصده 

 :لألسبال التاليم

 .جاء بعد أن واد ل ب يوحي بختام الكتال (1

جدده هدديا القفدد  منقددول بتمامدده  ددن كتددال العداجددم الزانبيددم فددي الفددللم  (2

ً  111الزينبيم للفيوطي المتوفى سنم   .بعد امن المؤلف هـ وهو قوعا

واد استشددهاد بكتددال نزهددم اهلبددال فددي اهلقددال  بددن حدددر العفدددقلني  (1

وهدو منقدول أصدلً  دن العداجدم , هـ بعد امن المؤلف وابنه 862المتوفى 

 .الزانبيم وقد أشرت له بالهامش

وقد ت  تحقيد  اهصده مدن خدلل موابقدم جميدع النفدخ  لدى نفدخم 

هـ وهيا اليي  711ما فيها من تعليقات سنم ال خري الحفنيم التي ل  يداوا 

يدفعنا لل تقاد أنها كانت نفخم ابن جزي التي نقده  نهدا وابمدا يكدون ااد 

ففدندد أن الكليدر مدن نصدول الكتدال , بعضا من اه قال المعاصرين لده

ات قت مع جميع نفخ التحقيد  ممدا يؤكدد أصدالتها وهديا هدو جهددنا وهللا هدو 

 . المعين

 نكون وقعنا  لى كتال ابدن جدزي اهصده قبده أن يدت  وأخيراً قد  

لكن ب ضه هللا تعالى وقعنا ,  ختصااه من قبه ابنه كما نرجح والزيادى  ليه

 لى اهصه اليي أ تمد  ليده فدي تدأليف كتابده و لدى نفدخ معياايدم كاندت 

 .كافيم لضبط نصول الكتال وت ري  اهصه  ن الزيادى

 

 ترجمة المؤلف
 

بددن يردم بددن  بددد هللا بددن يحيددى بددن يوسددف بددن  بددد يردم بددن أحمددد 

التاسددع مددن ابيددع  الخمدديس ولددد يددوم, الددرحمن بددن جددزي الكلبددي الغرندداطي

 741 سدنمته في معركدم طريدف وقُ  , رناطمفي مدينم هـ  511اللاني  ام 

 .وخوي  ومؤا   وفقيه  سلمي وشا ر هو مؤل فو  هـ

بني كل  بن وبرى أسرى بني جزي من ينتمي مؤلف هيا الكتال  لى 

وكددان جددد أبيدده  بدددالرحمن بددن جددزي قددام فددي  رناطددم , الحميريددم اليمانيددم

  .   وملكها مدى من الزمان
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, كدان  لدى طريقدم مللدى مدن العكدو   لدى العلد : قال ابن فرحدون

و نه أيضا أنه قرأ  لى أبي جع ر بن , بالنهر والتقييد والتدوين وا شتغال

 .والحدي  والقرآن, ال قهو, الزبير وأخي  نه العربيم

ومددن تلميدديه الددواير لفددان الدددين ابددن الخويدد  الدديي أفددرد لشدديخه 

 .ترجمم موسعم في كتابه اإلحاطم في أخباا  رناطم

وله ت فير للقرآن سمي بالتفهيه في  القوانين ال قهيم كتبهأشهر من 

 . لوم التنزيه

ره بالنفبم أما كتابه اهنواا وكنز اهسراا موضوع التحقي  فل  ييك

 ليه أحد ممن ترج  له ولكن  لماء اهنفال في المغرل ا تدادوا النقده  دن 

 ً   .الكتال كما أسل نا واختلط أمر نفبته بينه وبين أبنه كما أسل نا سابقا

 منهجية التحقيق
 

 :ا تمدنا المنهديم التاليم في تحقي  هيا الكتال

 (قف  مخووطات الكتال انهر)ت  ترميز نفخ الكتال لتفهيه اإلشااى  ليها  (1

كنفددخم أصدده لت ريدد  مددتن ( م)ا تمدددنا نفددخم الخزانددم الحفددنيم وامزهددا  (2

 .المخووط

ا تمدنا المخووطات المعياايم للتحق  من أصه كه ندس وكاندت اهولويدم  (1

لنفخم ال خري الحفنيم ث  نفخم اهاواقداني ثد  النفدبم العليدم ثد  الدرول 

 .المعواا ومن ث  ال خري المشرقيم

ابدن , بدن , بندو, أبدي, أبدو"بتصحيح بعض أل داخ اإلشدااى والكندى ملده  قمنا (4

ن كدان لهدا أصده صدحيح فدي   لى النفخ اهخر  دون اإلشدااى لديلك ..." 

 .نفخم أخر 

كده ل دب مدن تلدك اهل داخ تدد  تصدحيحه  ملئيدا وكدان الخودأ فيده   يتددداوا  (6

ضدعه ترتي  حر  أو ايادى أو نقصان وكدان فدي جميدع نفدخ الكتدال تد  و

 .بين قوسين

 .العباس( أبو)ومنه  = ومنه  أبي العباس : ملال

  بدهللا( بني)ومن = ومن بن  بدهللا       

ت  تصحيح اهخواء اإلملئيم التي جاوا الخوأ فيهدا أكلدر مدن حدر   لدى  (5

 .المتن مع  كر اهصه في الهوامش

 ت  تصحيح أي خوأ صريح في اه مدى يخالف مصدادا التحقيد  فدي المدتن (7

 . مع اإلشااى لألصه الخاطئ في الهامش

تدد  كتابددم نصددول اآليددات القرآنيددم واهحاديدد  النبويددم صددحيحم فددي المددتن  (8

 . و كر أي خوأ كان في اهصه في الهوامش
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بالنفبم لألنفال المشرقيم فان أي  مود ل  يت  التعلي   ليده فهديا يعندي أنده  (1

رد بأسماء لكن  لى أو أن المؤلف ان , مواب  لمصادا التحقي  دون خل 

 .أصه موجود في  يره

 (.ع)و ( م)فالقصد في النفختين "  ير موجود في اهصه" ندما يكت   (11

 التحقيق خالصة
 

بعد ما تقدم من وصف للنفخ والمصادا والزيادات الملحهدم فيهدا 

والتعليقات في ختام كه نفخم يتبين بوضو  بأن الكتال اليي بين يدينا هدو 

هصه الديي أل ده ابدن جدزي وأن أصده النفدخم هدي إلبنده مختصر للكتال ا

هدـ والزيدادات اهخدر  وضدعت حتدى  778أحمد مع ايادات أضدافها سدنم 

 لددى يددد نفددا  الكتدال الملبتددم أسددماؤه  فددي نفددخم الخزانددم , القدرن العاشددر

الحفددنيم وهدد  يردم بددن سددعيد العقبدداني والقاسدد  بددن النعددي  ال اسددي ويردم بددن 

 . ايفييوسف بن موسى اإلد

 

 

تقديم هذا الكتاب القايم جاداا إلاى غايته فهذا جهد متواضع  اا وأخير 

مع الحرص الكامل على قدر المستطاع الباحثين بصورة واضحة صحيحة 

المحافظااة علااى األصاال كمااا هااو سااواءاا فااي المااتن أو فااي الهااوام  بعااد 

والحماادا الااذي أعااان علااى ذلاا  ويساار فلااه الف اال ساابحانه  ,التصااحي 

 .ىوتعال

 

 الرفاعي الزرعيني اجارق لآ كتبه عبدالرحمن بن ماجد

 هـ  7471في ثامن عشر من جمادى الثانية سنة 
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 صور من المخطوطات

 

 (م)الصفحة األولى من نسخة الخزانة الحسنية ورمزها 
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 (ع)الصفحة األولى من نسخة خزانة عالل الفاسي ورمزها 
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 ى من نسخة المكتبة الوطنية الفرنسيةالصفحة األول
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 الصفحة األولى من نسخة الفخري الحسنية
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 الصفحة األولى من مختصر األزورقاني
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 ردي اإليرانيةصفحة األولى من الفخري نسخة بروجال
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 الصفحة األولى من الروض المعطار
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 ة العليةالصفحة األولى المتوفرة من النسب
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 الصفحة األولى من التعريف بآل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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 الصفحة األولى من تحفة روضة األزهار إلبن أبي زيد القيرواني
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 الصفحة األولى من تحفة الوارد في اختصاص النسب من قبل الوالد
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ة تأليفه للكتاب من الصفحة التي يبتدئ فيها ابن جزي في سرد قص

 مخطوط النسبة العلية
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الصفحة األخيرة من مخطوط السيوطي المكناسي الذي يسرد فيه 

 تواريخ النسخ والشهود عليها
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والتي يسرد فيها ( م)الصفحة األخيرة من مخطوط الخزانة الحسنية 

 تواريخ النسخ والشهود عليها

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 
 
 
 
 
 

األسرار  كتاب االنوار وكنز

 في نسب آل النبي المختار
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا وصلى هللا على سيدنا دمحم واله وصحبه
 

ا بعن  عب هللا ببأالمااي  األس ااالاا ب  اإلمات ا  الشيخ الفايه 
 .حم  بن ا بن عب هللا الكلبب المااي احمه هللا  عال أ

 عععا  الععاي  نععز  عععن والصععفات واألالمنفععا   ععب الععاات  الحمعع  ه
 ونشعه  ,سعبحانه العاا الكبيعا الم ععا  ,مثا الشايك والشبيه والنظيا واأل

عبع    اا   (وموالنعا)سعي نا  أن ونشعه  ,هللا وح   ال شايك له إالأن ال اله 
سعي  العجعت والععاا معن  ,وناا بالنبوة والاسالة لصفيه المن را ,واسوله
 ائمععين  (1)(وسععالما  ) الععه صععالة  علعع   عليععه وصععل  هللا ,خ  ععع نانصععفوة 

بععااا مععن المهععاجاين وا ععب هللا عععن الصععحابة األ ,انبعع وات المالععك العع ي  
لما أا ت  ي   ,وبع  يوت ال ين إل حسان إنصاا وال ابعين ومن  بعهت بواأل

 ,(2)مععا أح ععوى علعع  جليعع  األربععاا   ر صععات منععه الاصعع  واألشعععاا
  النبب المر اا صعل  هللا خسااا  ب نسا نز األنواا وكوسمي ه بك اا األ

  .عليه وسلت
اا  هللا  عال  أن يرلق سي  ألما  ,واوى ابن عباس ا ب هللا عنه

سي نا ونبينعا معوالي ا ب بعن عبع هللا  ,األولين واآلراين وشفيع المانبين
اة بعن ب بعن كعالا بعن معبن عب  المالا بن هاشت بن عب  منعاا بعن  صع

بن غالا بن  ها بن مالك بعن الن عا بعن كنانعة بعن رزيمعة  كعا بن لؤي
بن م اكة بن الياس بن م ا بن نزاا بن مع  بعن عع نان  ولعه صعل  هللا 

وقرونا بين ذلك  {لاوله عزوج   (3)(ال ترفعوني فوق عدنان)عليه وسلت 
  ابض عزوج   ب ة من النوا  ا  لها كعونب حبيبعا صعل  هللا ,(4}( كثيرا
  ما جبايع   ,سلت  ب  أن يرلق العاش والكاسب بس ماية ألا سنةو عليه

عليه السعالت أن ي  يعه باينعة بي عا معن مو عع  بعا   عجنهعا بمعا  ال سعنيت 
 اة البي ععا  ولهععا نععوا لععوغمسععها  ععب مععا  وا  الكععوثا ح عع  صععاات كا

                                                           

 .(ع)أ ف ها من (1) 
 (.ا)صحح ه من ( ع)و ( ت)هاا الساا غيا موجو   ب ( (2

اوا  ابن السائا الكلبب  ب جمهاة انسعاا الععاا ععن أبيعه ععن أبعب صعال  ععن (3) 
كععالك عععن ابععن عبععاس و, السععائا  عععيا وم ععاوكوابععن  ابععن عبععاس وهععاا اايععق وا   

بعن عع نان بعن أ   ثعت يمسعك و كان إاا ان سا لت يجاوز  ب نسب ه مع  : ا ب هللا عنه
هللا   عا  األلبعانب احمعه) و  اونا بعين العك كثيعاا)كاا النسابون  ا  هللا  عال  : ياو  

وبشععك  عععات لععت يصعع  أثععا عععن اسععو  هللا ( 64   /العع  اع عععن الحعع ي  )مو ععوع 
 . ب برصو  ها  المس لة وهللا  عال  أعلت

 .01أية / سواة الفا ان (4) 
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لعع وحين بعثه هللا  ععال  ا ,عليه السالت (1)خ توشعاع عظيت  ب  أن يرلق 
 ب ظها  كنشيش الاائا وعلمه هللا  عال   (2)ظها   سمع نشيش نوا   ب

 سعج ت لعه  (3)نبئعونب ب سعما  هعؤال  اآليعةأأسما  المالئكة لاوله عزوج  
لمالئكة ا اا ما    يا : اا  ه  رلف   ة   نظا المالئك   ,بليس لعنه هللاإال إالمالئكة 
ألنبيعا  وإمعات الماسعلين را ت ا) ب سبي  نوا حبيب ونينظا :له ا   ؟رلفب

يععااا اجعلععه  : ععا  ,االععع نععوا   ععب ظهععاك (4)(وسععي  األولععين واآلرععاين
 جعلعه  ,نظعا  بعينعبح ع  نيااا اجعله  : ا  ,(6) نظا المالئكة ,(5)مامبأ

 ب شعب  معن ايعااا هع  بع : عا  ,بكلمة الشها ة لإلشااة ين ب السبابة اليم
 عب السعبابة نعوا  ,واا الم عيئة ب أابععة معن األنعابع : ا  لعه ؟ها  األنواا
 ,نوا سي نا علب بن أبب االعا ا عب هللا عنعه اإلبهاتو ب  ,سي نا ا ب

نصعا و عب الب   ,أبب بكا الصع يق ا عب هللا عنعهسي نا و ب الوسا  نوا 
نصا نوا سعي نا عثمعان بعن عفعان و ب الر   ,نوا سينا عما ا ب هللا عنه

 لما  ,ما ات  ب الجنة (7)(ب أصابع سي نا خ ت عليه ب  ك   ) ,ا ب هللا عنه
وهبا من الجنعة زالعت األنعواا  ال نيا (8)(أه )أصاب ه الرايئة وصاا من 

وكعان علع   ,ظهعا  ثعت سعالت  موععه سع ة أيعات إلع من أصابعه واجععت 
ثععت  ععاا هللا عليععه  ,رصععا منيععا وهععو وا    (9) ياسععان (اسععمه)جبعع  الهنعع  

 .(10)وج عز

                                                           

وهععو الصععواا وهللا " خ ت"لكععن  ععب الععاوض المعاععاا " أحعع " ععب النسععر ين كلمععة  (1)
 .اعلت
 .والماصو  هنا خ ت عليه السالت, صوت غليان الما (2) 
 .08خية / سواة البااة (3) 
 .(ا)الاوض المعااا و نسرة  صحح ها عل غيا موجو ة  ب األص   (4)
امب  جعلعه  عب جبينعه  نظعا المالئكعة  اا  يعااا اجعلعه أمع" ب الاوض المعااا ( (5

 (.ا)وبنفس معنا   ب  "أمامه

 اعبض  ب عة معن النعوا  عا  لهعا كعونب حبيبعب "نع  مكعاا ( ع)و ( ت) ب نسعخ  (6)
غيعا ( ا)و ب الاوض المعاعاا و " ب  ب  أن يرلق العاش والكاسب بس ماية أمامه

 .موجو    ت حا ه
العاوض  صعحح ه علع , وهعو مرع لا" ما  ات من الجنعة  ب األصابع" ب األص   (7)

 .المعااا
 .الاوض المعااا صحح ها عل , ص سا اة من األ(8) 
ايالنكا ياا  أن سي نا خ ت هبا عليه من الجنة و ع  اكاهعا ابعن يسلسلة جبا   ب س( 9)

 .باواة  ب احل ه

هععة هعع   ععب نز 498ت أجعع ها إال عنعع  الصععفواي ت لععبحثععت عععن هععا  الاصععة  ( 10)

المجالس اواها عن ابن عباس  ون إسنا  وال أ اي عن من نالها ولت أج  معن  ناولهعا 
 .بال حايق من علما  الح ي 
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 عليه السالم شيث إلىدم عليه السالم آذكر انتقال النور من 
ن إلع  ومن  ينعا , ينان إل  ومن أنوش ,(1)(أنوش)إل  ومن شي  

 ,إ ايعس عليعه السعالت إلع  ومعن يعا  ,(2)(يعا )ومن مهالي  إلع   ,مهالي 
 لع  أبعوإالمعك ومعن  ,المعك إلع ومعن م وشعلخ  ,ل  م وشعلخإومن إ ايس 
علع  نوحانعه  ا  ا سعمب نوحعومم ,لغفااعب اوأسمه  ,ليه السالتالبشا نوح ع
ومعنهت  ,و ان من أوال   ثالثعةواكا السفينة ونج  من الا ,عل  الاو ان

 .ات بالاو انر  النس  و ومه ا    عال
سععبعة  (3)( نسعع ) ,( لسععاين) يا عع  بععن نععوح عليععه السععالت نععز   
نيون بابععا واليونععا ععااك والعع يلت والكععا  والجوج ومعع جوج واأل يعع ; بايعع 

  . حا هو ج هت وأصلهت و ,واألنباا
اا بن جحش بن ايلوش بن  واات بعن بن بنوأما ي جوج وم جوج 
عع )ليععه السععالت  ععااش بععن يا عع  بععن نععوح ع بيننععا  وبنععا ,مععن واا  السعع  (ته 

ال يمععوت أحعع  و بيلععة  ألععاوبيععنهت السعع  الملععك او الاععانين وهمععا اابعمايععة 
  .ألا اج منهت ح   يول  من صلبه 

 وهعت ,المغاا والسعو ان ومن نس  حات بن نوح عليه السالت نز 
ومععن جعع هت  ,ئعع وهععت  با ,النوبععة والحبشععة والععزنو وجنععاوة ; أابعععة  بائعع

  .بانوش بن يااش بن جاماش بن  ابش بن حات بن نوح عليه السالت
 ومن نس  سات بن نوح عليه السالت نز  الععاا  لعه رمسعة  بائع 

واكا المسعو ي أنهت  ,ومنهت ان س  الفاس ,وهت أه  العاا  ;السايانيون
  عليه السالت بن إبااهيت الرلي  بعن نعاحوا بعن سعااو  بعن اسحإمن ول  

  .ااغوا بن  الغ بن عابا بن شالخ بن اا رش  بن سات بن نوح عليه السالت
ت الاحاانيون وهعو  حاعان بعن هعو  منه ,ثت ان س  العاا العاابة

  .بن شالخ بن اا رش  بن سات بن نوح عليه السالت ابان ععليه السالت ب
عليه السالت بعن  إسماعي بة هت السايانيون من ول  والعاا المعا  

 .إبااهيت الرلي  عليه السالت
الرلي  عليه السالت لعه  إبااهيت  عليه السالت بن اسحإوان س  من 

 ,األسعبااعشعا معن  اثنعب  عليعه السعالت لعه اسعحإسالت بعن يعاوا عليه ال
ن الاوت بن وايش بن  اايش بن ونعيش بوبنو األصفا  إساائي منهت بنو 

                                                           

 .صحح ها عليه" أنوش"هو  اإلرباايينواللفظ المش ها عن  " شيون"األص   ب ( (1
 "ا"كمعا  ععب " يعاا  أو يععا " اإلربعاايينوصعوابه كمعا عنعع  " بععااك" األصع  عب ( (2

 .ليهصحح ه ع
"  لساين" ساا لفظ ( ع)و ( ت)نفس المعن  أما والاوض المعااا ب( ا)كاا  ب (3) 
 .ل مات المعن ( ا)وأثب نا " نس "و
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الرلي   إبااهيتبن عي  بن اسحق عليه السالت بن  ينبن المو  بن اليفا
  .عليه السالت

عا  بن اات بن عوي  بن اا رشع  بعن سعات بعن نعوح  بو بائ  بن
  .عليه السالت

بن سات بن  بن لوااة و بائ  عنا  بن عوي  بن عمال  بن عملاة
  .نوح عليه السالت

  .(1)وأميا مصا العزيز بن الولي  بن عملاة

 ذكر اثني عشر سبطا
بنو حميا  ;الاحاانيون ,سكنت بال  اليمن (2)(باألسباا ال )وها  

  .بن سب  بن يشجا بن يعاا بن  حاان بن هو  عليه السالت
مععاو بععن بععن نبععت بععن أ   بععن زيعع  بععن مهسععع بععن ع (3)شعععا وبنععو

عايا بعن يشعجا بعن زيع  بعن كهعالن بعن سعب  بعن يشعجا بعن يععاا بعن 
  . حاان بن هو  عليه السالت

بعن يغفعا والملعك  (4)وكان أمياهت الملك النعمعان بعن يغفعا وعكبعة
بن يغفا بن سكساك بن وا ع  بعن حميعا بعن سعب  وهعب  (5)حسان بن معك 

  .ة  بيلةسكنت المغاا مع البابا ماي
كهت عماو بن الحاا  بن م اض بن ت وكان ملو بائ  بنب جاه

  بعن نايع سع بن عب  مسي  بن هثيلة بن عب  م ا بن حشات بن عب يماله
  .بن سب  (6)جاهت بن عب  شمس بن وا   بن حميا

                                                           

 ب العاوض المعاعاا  فصعي  أكثعا لاايعة حعات ويا ع  وكعالك بنعو ععا  والعمعاليق (1) 

وبعععض أربععااهت وأشعععااهت و عع  ار صععات بشععك  كبيععا  ععب ك ععاا األنععواا بنسععره 
 .الثال 

 .عل  السيا  وصحح ها" وها  سبا الاي"األص   ب ( (2
بنو األشعا بن أ   بن زي  بن يشجا بن عايا بن زي  بن كهعالن بعن لعله ياص  ( (3
  .سب 
الكاا منااة بثال  نااا و ب الاست المغابب يعنب أنهعا  لفعظ كعالجيت  عب ( ت)  ب( (4

  .اللهجة المصاية
 . لفظ جيت مصاية/ ا الكاا منااة بثال  ناا( ت) ب ( (5

 ب الاوض المعااا هو عماو بن الحاا  بن عماو بن م اض بعن عمعاو بعن (6) 
المسي  بن هثيلة الظالت بعن عبع  مغاابعب هعاا بعن حشعا ناعا بعن  سعي  الا يا بن عب 

بعن وائع  بعن الغعو  بعن  اعن بعن عايعا بعن  األكباشمس  نائ  بن جاهت بن عب  عب 
 .هميسع بن حميا بن سب زهيا بن الغو  بن أنس بن ال
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والملك عما بن االاعاا بن اه مع ى بعن المنعوا بعن الصععا بعن 
بعن  الحا  اي ماا  ى بن اهما  اي صياح بن ش ا  بن عا  بعن مامعاا

  .سكساك بن وا   بن حميا بن سب 
  .كاكا بن عا  وبنو

  .وبنو لامان عليه السالت ابن عما  بن ش ا  بن عا  بن ماماا
شمس بعن وا ع  بعن حميعا نفليت بن عب  م اح بن جاهت بن  وبنو

  .بن سب 
ان بعن اهمعا   اعن بعن همع احبي  بن عما بعن شاله ه  بن  وبنو

  .بن ش ا  بن عا  بن ماماا
  .ان بن هم ان نجاان بن عاما بن  بنوو

بن  ومس بن  بع بن هيا بن وا اح بعن  اوالملك  بع األكبا سمي
  .وا   بن حميا بن سب 

ا  او اصععب  بععن اغيمععان بععن حن يعع  بععن عمععاو بععن الحعع وبنععو
  .بن سب  األكبا (1)حميا

بن نعمان بن ر ان بن وا اح بن وا   بعن حميعا  (2)صنهاج وبنو
  .ااألكببن سب  

األز  كلهت  حاعان  وبنوالرزاج  بنووغياهت من العاا العاابة 
  .كلها عاا اليمان و فاعت منهت الابائ   ب األن لس والمغاا

وش بععن  فععاايت بععن لو بائعع  اي الاععانين ويا عع  بععن  بععاش بععن  ععا
اوت اايعان بعن ج حيعان بعن اايب  بنزنجاوي بن ب اوي بن األزواوي بن 

عليعه  إسعحا صعغا بعن حايعان بعن ععي  بعن بن ماع وت بعن إسعماعي  األ
  .اهيت الرلي  عليه السالتالسالت بن إبا
 (3)يا ع كنعان بن سات بن جالوت بن يااش بن  ماايخ بن والملك

  .بن نوح عليه السالت
  .والابا بن كنعان أه  مصا

                                                           

اإلمعات عنع  اكعا نسعا  (600  /  1ج) ابن سع   ب الاباات الكبعاىسا ه كاا (1) 
حعاا  بعن لبعن ا مالك بن أنس بن مالك بن أ بب عاما بن عماو "مالك بن انس اا  ا  

وهعو عمعو   صعيا " صعب  بعن حميعاأوهو او ,  ايمان بن رثي   بن عماو بن الحاغ
 .ا أراى باا  أاو ج ا و   اكا  ب مصا 

واليه ياجع نسا صنهاجة من الباباو و   شكك ابن حزت  ب صحة اجوع نسا ( (2
 .البابا إل  حميا وا هت إل  حات بن نوح عليه السالت واألما  يه رالا

 ب الاوض المعااا ماايخ بن كنعان بن سات بن جعالوت أبعب هويعا  بعن هاويع  (3) 
حص  بن ب ا بعن بعا  بعن زجيعك بعن معاغيس بعن بن جايالن بن جالو  بن ا يالن بن 

هاك بن ه س بن كاا  بن مازيغ بن هاك بعن بابعا بعن كنععان بعن حعات بعن بابعا بعن 
 .يا   بن نوح عليه السالت
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 :وأنش 
  الابا ويونان  ومن رال  .......... ح   ح ي  الاوت من عا   

  ااك را ان  وسي  األ ............ عجا بهت   صفاومن بنب األ
  حاان   من حميا النجبا بنب .. أه  اليمن   ينمين األ  واألعظم
 ن وهامان  و اع (كمث ) ............. عز     ب شامخ ااغوك  

وك  شب   ونه  ان   .................. وأصب  الملك لمالكه  
(1) 

عليوه  إسوماعيل إلوىم م عليوه السواليوفي انتقال النوور مون إبورا 
 السالم

 ,تنبععلعه  (2)( ولعع ت) عزوج اعع  بنععت م عاض مععن بنعب جعاهت 
 إل ومن جما   ,جما  إل ومن سلمان  ,سلمان إل  (3) ي اا إل ومن نبت 

 ,(4)عع نان إلع  ومعن أ    ,أ    إلع ومعن أ    ,أ   إلع سع يمومن اله ,مسعياله
 .اج مع الناس عليه يومن ع نان اا فع النسا الا

                                                           

كاا  ب الاوض المعااا وهو ا با من با ب النسعخ أمعا العن  األصع  للاصعي ة (1) 
 : ه  ومنها 118ت  هب من ك اا العا بة  ب اكا الموت لعب  الحق االشبيلب 

  ومن بنب  با ويونان.... ح   ح ي  الاوت من  ااس 
   وسي  األ ااك را ان..... ومن بنب األصفا أعجا بهت 
  من حميا أبنا   حاان..... واأل  مين األعظمين األل  
   الاوت وكساى خ  ساسان.. من  بع العاا ومن  يصا 

 ن وهامانوك   اعو........... من ك   ات شامخ أنفه 
 با  وك  غيا   ان........... وأصب  الملك لمن ملكه 

 .الاوض المعااا غيا موجو ة  ب األص  صحح ها عل ( (2
  .ياص  ان اا  النوا وي ابع عبا ال سلس ( 3)

النسعخ  أراعا ولعلهعا معن ( ع)و ( ت)ها  الاواية من األسعما  انفعا ت بهعا النسعخ ( (4
 و اععا لل ااسععات ال اايريععة , وععع نان  ليعع  جعع ا اعي إسععمواألهععت أن ععع   اآلبععا  بععين 
 ألنهعت عب زمعن الهكسعوس )من  صة يوسعا والملعك  الااخنيةالح يثة وبعض ال الالت 

 ععإن الععزمن ال اعع ياي الععاي عععاش  يععه ( حكمععوا مصععا بلاععا الملععك ولععيس الفاعععون

  ت حيع.  066ععاش  اابعة  ت بينما عع نان.  1333ابة اعليه السالت هو   إسماعي 

ت .  745 اكا بعض اإلساائيليات أن مع  بن ع نان كعان شعابا زمعن السعبب اليهعو ي 

وو اعا لاوايعة , جعيال 06ععات   يهعا معا ال ياع  ععن  0866وبال الب يكون الفاا   اابة 

اسما   كعون األكثعا مناايعة رصوصعا أن ابعن  09ابن السائا الكلبب ال ب  ش م  عل  

اسعما إلع  سعي نا إبعااهيت  06لاسو  ب كانوا يع ون عنبة اكا أن اليهو  المعاصاين ل

ثت أ فناها  22عليه السالت  إاا حسبنا األسما  من عن  اسو  هللا ب إل  ع نان وهب 

اسما وهعو  00يكون المجموع  09إل  اواية ابن السائا من ع نان إل  إبااهيت  اابة 

ة أن ال ك وا جوا  العلب  ب ك ابه المفص   ب  اايخ العاا لكن  ج ا اإلشاا, منااب
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 ,لع  عع نانإعليعه السعالت  إسعماعي معا بعين  األجع ا ار لا  عب و 
أحع هما معن اايعة  حاعان وهعت  ;أصعلين إل جعين او كمي  العاا كلها ا

 ;له ابنان من الاجعا  ,واألراى ااية ع نان وهت أه  الحجاز ,أه  اليمن
ومعع  بعن عع نان لعه  ,(2)األشععا بالعيمن  عزوج معن بنع إلع رعاج  ,(1)عك

  .و ن  وإيا  ونزاا (3)اعة   ;أابعة نفا
بعن   عاعة بعن معع  بعن  حلوان بن عمعاان بعن الحعاا   ومنهت بنو

  .ع نان
  .سلت بن الحااأسو  بن أوبنو 

  .بن  ن  بن مع  بن ع نان (4)ومنهت الملك النعمان بن مناا
 ولع  أابععة  ,وكان للسي  نزاا بن مع  بعن عع نان نعوا بعين عينيعه

  .يا م ا وابيعة وأنماا وإ ;نفا
بن عب هللا بن بجيلة بن أنماا بن نزاا بن مع   (5)ومنهت بنو جايا

  .بن ع نان
  .وبنو عاما بن ابيعة بن نزاا بن مع  بن ع نان
 ,يالنععاليعاس و ;وول  م ا بن نزاا بن مع  بن ع نان لعه ابنعان

 إلعع  صععاات أمععاهت  , ععيس و همععان ;يالن بععن م ععا لععه ابنععانعععوولعع  
 .الحجاز

                                                                                                       

 ب  اإلسالت شكك  ب صحة اوايعة ابعن السعائا و عا  أنهعا يمكعن أن  كعون حيكعت معن 
 .  ب  بعض اليهو  المعاصاين البن السائا وهللا  عال  أعلت

  هعاا يفصع اكات بعض المصا ا ان عك من األز  اليمانيين كما عن  السمعانب و (1)

  . اعب الااا  باالر الا 
بنو أسلت بن الغياثعة بعن ( "ا)واكا  ب الاوض المعااا و ب ( ع)و ( ت)كاا  ب (2) 

الععاوض أنهععت  ععب الععيمن  ععا   ععب " بععن ععع نان .غععا ا بععن الشععاه  بععن علامععة بععن عععك
  .واالن لس  وغا ا  صحيا عن غا ق

 .لمفألمقضا م  لى حمير وفي دا ي الورل  ت صيه لو   نسا بع هت ( (3

وهنا را   عمو  النعمان غيا م ص  باعن  بعن معع  لفعا  الزمعان الكبيعا بينهمعا (4) 
و   أ ر لا  ب نسبه  منهت من  ا  أنه من أشال   ن  بن مع  ومنهت معن  عا  أنعه معن 
لرت من ااية ابيعة بن نصا  االوا هو النعمان بن المناا بن اماي  الايس بن عمعاو 

 .بن ع ي بن نصا بن ابيعة بن أماي  الايس بن عماو
و   اوى ابن إسحا  أن عما بن الرااا ا ب هللا عنه حين أ ب بسيا النعمعان بعن 

وكعان جبيعا  -المناا ،  عا جبيا بن ماعت بن ع ي بن نو   بن عب  مناا بعن  صعب 
إنما أرات النسا من أبعب بكعا : من أنسا  ايش لاايش وللعاا  اابة ، وكان ياو  

:  سلحه إيا  ، ثت  ا   - عنه ، وكان أبو بكا الص يق أنسا العاا الص يق ا ب هللا
سعياة )كعان معن أشعال   عن  بعن معع  : ممن كان يا جبيا ، النعمان بن المناا ؟  اعا  

 . (88   8ج/ ابن هشات 
  .لعله ياي  جايا بن عب هللا البجلب الصحابب الجلي  وهو من بجيلة بن أنماا(5) 
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يالن بعن م عا بعن نعزاا بعن معع  بعن عع نان لعه عن وول   يس ب 
و   بنعععت مجععع (1)يعععغاأمعععه ي ,اسعععع  وعمعععاو وحفععع  وبععع ;أابععععة نفعععا
ا  بنعت  همعان البهعبنعت اسعمها  وكان لعمهت  همعان ,من الشات (2)الباباي

الشعات  إلع يالن وراج معن الحجعاز عبن  يس بن  ا  زوجها ب ,يالنعبن 
 امنهت ايالن بن مصمو  بعن بع, كثياا اياية له نس   إل ونز  مع أرواله 

اجااجعة  بيالن بن م ا بن نعزاا بعن معع  بعن عع نان وهععبن  يس بن 
 ,اغنة وعوسعة وايالنعةهوهزياة وجنفاسة وهسكواة وهزاجة وجزولة و

  .ة كلها مصام
زيت بن  ايس بن هويا  بن مة بن يحي  بن  نومن زنا ة بن جا

  .يالنع يس بن الحجاز بن  ازجي  بن ما غيس األب ا بن ب
وبنو مغعااوة بعن  ,والابائ  الثالثة بنو ماين بن واسين بن يصلين

بن عاا بن ااكيه بن اشعي  بعن  يوبنو يفان بن يصلين بن يسا ,يصلين
 .زنا ة

  .زيتموبنو مكناس بن واساا بن زنا ه بن جنا بن يحي  بن  
وهعب  ,يغ بعن زنا عةزايع بائ  وابة بن يونس بن سجفوا بعن وها  

  .كلها با اياية ,لت عل  أابعماية  بيلة من زنا ةم ح
وبنععو موسعع  بععن عععون بععن يحيعع  يععن وازايععع بععن صععافوا بععن 

يالن بن م ا عالحجاز بن  يس بن  اماماا بن هو ج بن ما غيس بن ب
  .بن نزاا بن مع  بن ع نان

بن عاما بن عمعاو بعن ثعلبعة  لعزىعب اوبنو جابا بن عمااة بن 
لعك بعن أعصعا بعن سعع  بعن  عيس بععن ان مععن بعن مبعن عمعاو بعن   يبعة بع

  .يالنع
  .ها  بنو جابا  عميا ومال  ووا او

بعن  بغعيض بعن ايع بن سع  بن ايبعان بعن  (3)وبنو مناع بن ثعلبة
  .يالن بن م ا بن نزاا بن مع  بن ع نانعغافان بن سع  بن  يس بن 

                                                           

  /  8ج / الشعاملة )الس اصعا ألربعاا  و  المغعاا اال صع كمعا  عب ا"  مايعغ"(1) 
881). 
ن زوجة أ اإالبابا من ااية  يس بن عيالن أص  و ب هاا ا  عل  من ياو  أن  (2)

 أن  ب ها  المسع لة ماها ابن حزت وابن رل ونو , لو صحت الاواية  يس من البابا
 عا إلع  كنععان بعن حعات بعن أص  البابا الباانس ااية بانس والب ا ااية ما غيس االب

ولكن بعض النسابة ومنهت سعابق بعن سعليمان المامعااب معن نسعابة , نوح عليه السالت 
  /  8ج /الشععاملة / االس اصععا ) يععن عععيالن البابععا ياجعععون الب ععا إلعع  بععا بععن  ععيس

 . وهو ما اع م   ابن جزي  ب ك ابه هاا غيا أنه مو وا بال حايق( 818
  .ابن اسمه ثعلبة لسع  بن ايبان سنية اكا ب نسرة الفراي الح(3) 
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وبنععو سععالت بععن العبععاس بععن اوح بععن بجالععة بععن سععع  بععن  هععت بععن 
  .يالنعبن  يس بن  عماو

هثععة بععن سععليت بععن بكععوان بععن ثعلبععة بععن  وبنععو هععال  بععن  ععالو بععن 
  .وها   بائ  الايسيين ,يالنعمنصوا بن حف  بن  يس بن 

 ;وول  الياس بن م ا بن نزاا بن مع  بن ع نان له ثالثعة اجعا 
  .(3)عةموأبو عميا   ,(2)برةوأبو عما اا ,(1)م اكة

 ;نعانبليعاس بعن م عا لعه معن األوال  اوأما م اكة أبو عاما بعن ا
  .ة وهاي مرزي

  .ومنهت بنو سع  بن هاي  بن م اكة بن الياس بن م ا
كنانععة وأسعع   ;وولعع  رزيمععة بععن م اكععة بععن اليععاس لععه أابعععة نفععا

  .والهون (4)وأس ة
  .ةمناا بن كنانة بن أس  ا  بن عب الحاومنهت الن ا بن 

الن ا له نعوا  عب  ;ة نفاوول  كنانة بن م اكة بن الياس له رمس
  .ان وعماو وعامالك وملكاوم ,جبينه

بعن  ا  بعن حبيعا بعن الن عااعمعاو بعن الحعومنهت أبوهشات بعن 
  .(5)ملك بن كنانة بن م اكة

  . لة بن هشات بن عب  مناا بن حبياوبنو ن
  .عب  منااا  بن اوالح

 (6)(لعه) لعك كعانام ;وول  الن ا بن كنانة بن م اكة له ثالثعة نفعا
  . هاا نسا  ايش ,ويرل  والصلت ,نوا

 معن كعان معن جع    ,وهعب  بيلعة اسعو  هللا ب ا سعم   عايشوممع
 اإا ,ومعن لعت يكعن معن ولع   لعيس باعايش ,الن ا بن كنانة  هو من  عايش

معن شعهت ئوجمعهعا هنعا ألنهعت كعانوا يك سعبون معا ,كسا إاا ي  من  اش 
 .اي زاعال جااة إا كانوا بوا  غيا 

مكععة شععا ها هللا ومععن  إلعع  جمععع لعع جمعهت  إااو يعع  مععن  اععاش  
  .حواليها

لعا بعن الع  بعن غيرو ي  سميت باست اج  كعان أسعمه  عايش بعن 
 كعانوا ياولعون  (1)عيعاهتكعان صعاحا  ها بن مالك بن الن ا بعن كنانعة 

  .يا  ايش  مت عيا  ايش وراجت ع
                                                           

 .اسمه عاما وسيكنيه بع   لي  بابب عاما (1)
 .اسمه عماو( (2

 .اسمه عميا ويظها ان الكن  هنا عبااة عن أراا   ب النسخ (3)
  .اكا  ب  اعب الااا أن أس ة  ب اليمن ان سبت إل   حاان( (4
  . يه را  من النسخ( (5
 .عل  السيا ها  أ ف, ص غيا موجو ة  ب األ( (6
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ع هعب  : عا  , عايش   ععنئ  واوى ابن عباس ا ب هللا عنه أنعه س 
, (2)أكل ها   واا البحا كلها  راا منها إال  ع  ابة  ست  ابة  ب البحا الإ

 :وانش  هاا البيت حي  ياو  الاائ  
 سميت  ايش  اشا مثلها   و ... ايش هب ال ب سكن البحا بها 
ولعه معن  ,كعان لعه نعوا  عب جبينعه ,وول  مالك بعن الن عا لعه  هعا

  .ومحااا والحاا  وأس  وجن لة ,ه نواغالا ل ;نفااألوال  رمسة 
  .ومنهت شيبان بن محااا بن  ها بن مالك بن الن ا بن كنانة

  .وبنو سه  بن أبب بي ا  بن الحاا  بن  ها بن مالك بن الن ا
عبيع ة ععاما بعن عبع هللا بعن ب اسعو  هللا ب السعي  أبع (صاحا)و

لحعاا  بععن  هعا بععن مالعك بععن الجعااح بعن هععال  بعن أهيععا بعن  ععبة بعن ا
  .الن ا بن كنانة

 لععؤي و ععيت ;نالععك لععه مععن األوال  ابنععاوولعع  غالععا بععن  هععا بععن م
  .األ ات (3)(وهو)

بععن  (4)عبيعع  هللاالحععة بععن ومععنهت أصععحاا اسععو  هللا ب السععي  
  .بن غالا بن  ها (6)بن كعا بن سع  بن  يت (5)عماوبن  عثمان 

 ,بن كععا عماو  حا ة عب هللا بن بأب (7)كا الص يقب بوالسي  أب
  .عب الاحمن وا ;له من األوال 

ي  بن عسكا بعن زيع  اومنهت بنو سليمان بن سعي  بن حا ظ بن ع
بن عيس  بن عابة بن العبعاس بعن ثعا ي بعن شعب  بعن الحسعن بعن زيع  بعن 
صفوان بن ا بن عب الاحمن بن أبب بكعا الصع يق بعن عمعاو بعن كععا 

  .بن سعي  بن  يت بن غالا بن  ها
  .(8)(وبنو الااست بن ا بن أبب بكا الص يق)

                                                                                                       

 .بمعن  اعامهت" مياهت"بمعن   وابهت و ب  و  ارا ( (1
 ايش  صغيا  اش وهب : "عباس  ا  صوابه ما أراجه البيهاب من اايق ابن ( (2

نالععه ابععن حجععا  ععب  عع   "  ابععة  ععب البحععا ال  مععا بشععب  مععن غعع  وال سععمين إال أكل ععه
  .وهو يعنب سمك الااش( 106   / 4ج )منا ا  ايش / البااي ك اا المنا ا 

 .صحح ها من  اعب الااا" وبنو" ب االص  ( (3
ه  و    عوهت المؤلعا هنعا ألنعه معن بنعب  عيت بعن معاة بعن  04الصحابب الجلي  ت ( (4

 .كعا بن لؤي بن غالا وليس  يت بن غالا
وهعو راع   ععاما هعو جع  " بن عاما بن عماو( "ت)و يها و ب ( ع)صحح ه من ( (5

 .االص يق ا ب هللا عنه يل ايان  ب عماوأبب بك
هنا  وهت  هنا نسا سي نا ابب بكا الص يق وهو من بنب  يت بن ماة بن كععا بعن (6) 

  .لؤي بن غالا وليس  يت بن غالا
 .ه  ا ب هللا عنه 80رليفة اسو  هللا ب  و ب سنة (7) 
  .(ع)كاا  ب  (ت)عل  هامش (8) 
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ه معن وول  لؤي بن غالا بن  ها بن مالك بن الن عا بعن كنانعة لع
 اوسععمو ,سععامة وعععوا وسععع  ورزيمععةوعععاما و ,كعععا لععه نععوا ;األوال 
امععاأة مععن الععيمن أت بنععب عبيعع  بععن  وعائععاة , ععب شععيبان (1)(نزلععوا)ة ابعائعع
  .زيمة بن لؤي بن غالار

  .بال  عمان إل سامة بن لؤي بن غالا راج و
غافان الايسيين له  وأاض بن إل وعوا بن لؤي بن غالا راج 

حااثة بن عوا بن لؤي بعن البنو هات وبنو رااجة ابنا سنان بن  ; بيل ان
  .غالا

معاة لعه  ;وول  كعا بعن لعؤي بعن غالعا لعه معن األوال  ثالثعة نفعا
حشعية بنعت شعيبان بعن محعااا بعن  هعا بعن  أمهت ,وع ي وهصي  ,نوا

  .مالك بن الن ا
 أبنعا  (2)وبنعو عثمعان ,وبنعو   امعة ,ومنهت ثالثة  بائع  بنعو عبع هللا

بن مظعون بن حبيا بن وهيا بن حاا ة بن جم  بن عماو بن هصي  
  .كعا بن لؤي بن غالا

ن زيع  بعن عمعاو بعن ومنهت أصحاا اسو  هللا ب السعي  سععي  بع
 بععن (3)ايععاح بععن لعزىعبعع اوالسععي  عمععا بععن الراععاا بععن نفيعع  بععن , نفيعع 

  زوج أت كلثوت بنت , اح بن ع ي بن كعا بن لؤيازعب هللا بن  اا بن 
ومعن غياهعا عبع هللا  ,علب بن أبعب االعا كعان لعه معن األوال  زيع  وا يعة

  .وعاصت وهال  وسليمان كلهت أعاا
بعن عبع هللا بعن سعليمان بعن سعميا بعن ا بعن منهت بنو عب العزيز 

بحا بن يعاوا بن  ا   بن مسعو  بن موس  بن عما بعن ا بعن عمعا 
  . عنهتبن عب العزيز بن عب هللا بن عما بن الرااا ا ب هللا

  .(4)ب غمات مااينبنو عمهت الفاحااة والع  و
وبنعععو شعععج ا  بعععن عزيعععز بعععن عععع ي بعععن الميعععا بعععن سعععليمان بعععن 

مبااك بن الم ع  بن عب الجباا بن لاا بن  صب بن يبن الر  عب الجلي 
  .ا بن ال ا اا بن عما بن سليمان بن عما بن الرااا

 , اوش بعن شعج ا  ,شج ا   ب وا ي أت الابيع ووها  جماعة بن
والااسععت بععن  ,وإ ايععس بععن شععج ا  ,نفععا  بععن شععج ا  بععن ا (5)(أبععب)و

                                                           

 .ليس ايت السيا  صحح ها من  اعب الااا,  ب األص  غيا موجو ة(1) 
 .هت األروة الصحابة الكاات عب هللا و  امة وعثمان بنب مظعون ا ب هللا عنهت (2)
 .صحح ه من الاوض المعااا( (3
 اية مغابية  اايرية عاياة  اع جنعوا وسعا  "أغمات"و, "العمايين"لعله ياص  ( (4

 .  المع م  بن عبا المغاا بالااا من مااكش بها  اي
 .صحح ها من الفراي الحسنية( (5
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 (2)(سععي )  حع (1)(أبب)و ,ج ا ويوسا بن ش ,بن شج ا  (علب) ,شج ا 
  .بن شج ا 

 ,وول  معاة بعن كععا بعن لعؤي لعه معن األوال  كعالا كعان لعه نعوا
  .وياظة

عب هللا بن عب  األس  بعن هعال  بعن عبع هللا  (3)ومنهت بنو أبب سلمة
  .بن عماو بن مرزوت بن ياظة بن ماة

ت بععن هشععات بععن إسععماعي  بععن هشععات بععن الوليعع  بععن يوبنععو إبععااه
  .اةالمغي

وبنععو أبععب جهعع  بععن هشععات بععن المغيععاة بععن عبعع هللا بععن عمععاو بععن 
  .مرزوت وبنو عماو بن عائ  بن عماان بن مرزوت

  . صب وزهاة ;له ابنانوول  كالا بن ماة بن كعا بن لؤي 
ومنهت صاحا اسو  هللا ب السي  عب الاحمن بن عوا بعن عبع  

  .ا بن ماةبن الحاا  بن زهاة بن كال (4)عوا
ا بعن يعوصاحا اسو  هللا ب سعع  بعن أبعب و عا  مالعك بعن أه

  .مناا بن زهاة بن كالا عب 
بعن ععاما بعن ابيععة بعن جعفعا بعن  عميعاعب هللا بعن ععاما و( و)

  .مصعا بن زهاة بن كالا
  .(5)بة بن ابيعةيوشيبة بن ابيعة وحاا ة بن ع 

كعان لعه  منعااعبع   ;ابععة نفعاوول   صب بن كالا بعن معاة لعه أ
  .وباة ومن البنات  حماا   ,وعب ال اا وعب العزى وعب ا ,نوا

وصاحا اسو  هللا ب له من األوال  سعهي  وعبع هللا وععاوة بعن 
  .بن  صب لعزىعب االزبيا بن العوات بن رويل  بن أس  بن 

بععن  ىلعزعبعع االبر اي بععن هشععات بععن الحععاا  بععن أسعع  بععن وأبععو
  . صب

يزي  بن هشات بن المالا بن زمعة بعن أسعو   وبنو اكانة بن عب 
  .بن  صب لعزىعب ابن المالا بن أس  بن 

                                                           

 .صحح ها من الفراي الحسنية( (1
 .صحح ها من الفراي الحسنية( (2
 .ه  6الصحابب الجلي  شه  ب اا و و ب سنة ( (3

عبع العفو "صحح ها من سيا اعالت النبال  و ب  اعب الااا " العفو" ب االص   (4)
  .وهو  و " بن عب  بن الحاا 

لعله ياص  الصحابب الجلي  ابو حايفة بن ع بة بن ابيعة بعن عبع  شعمس بعن عبع  (5) 
وهو صحابب ب اي و   اكا  بله شيبة بن ابيعة عمه الاي , مناا بن  صب بن كالا
 .     ب ب ا مع المشاكين
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مصععا بعن  (1)(معنهت)والاين ب ي يهت مفعا   الكعبعة بنعو عب الع اا 
  .بن عب ال اا بن  صب عب  مناات بن اشعميا بن ه

شعمس  وعبع  ,هاشت لعه نعوا ;مناا بن  صب أابعة نفا وول  عب 
  .(نو  )مالا ووال

  .بن  صب عب  مناامية بن عب شمس بن ومنهت بنو أ
  .أمية (بن) (2)(أبب العا ) بنو ماوان بن الحكت بن

بععن  (يزيعع )األميععا إبععااهيت بععن األميععا الوليعع  بععن األميععا  (ومععنهت)
  .عب الملك بن ماواناألميا 

  .اوانواألميا سليمان بن عب الملك بن م
  .بن ماوان بن الحكت (3)ما بن عبالعزيزواألميا ع

جزياة األن لس بعالجيوش  عب ععات أحع ى  إل واألميا الاي راج 
ة وهو عب الاحمن بن معاوية بن هشات بن عب الملك بن او سعين من الهج
  .ماوان بن الحكت
وأوال   , أمية سي نا عثمان بن عفان بن العا  بعن أميعة وومن بن

  .(وعما)و أبانسي نا 
بعععن  إسعععماعي بعععن  (4)نهت الشعععيخ العععولب الصعععال  سعععي ي علعععبومععع

ان بععن حفعع  بععن ابععن حععازهت بععن زيععان بععن يوسععا بععن سععوم (5)عبعع هللا
  .ا ب هللا عنه الحسن بن عب هللا بن عماو بن عثمان بن عفان

  .وا ال يباج بن عب هللا بن عماو
  .(8)بن عماو بن عما (7)العاجب عب هللا (6)(ومنهت)

  . هللا بن حازهت العثمانبلسي  عبوابن عمه ا

                                                           

 .عل  السيا  صحح ها, "بن"ص   ب األ( (1
ان بن الحكت بن أبعب الععا  وهو ماو" ماوان بن الحكت بن بنو أمية" ب االص  (2) 

 .ولع  الاص  اكا نسبه م سلسال
 .هاحا وهب زائ ة  ت " ماوان بن ابن  " ب االص  ( (3
معلمععة )هعع   115بفععاس و ععو ب  يهععا سععنة  مععن أعععالت ال صععوا  ععب المغععاا ولعع ( (4

  .(0045/  83المغاا 
ه أنعه علعب بعن ونا  مو ع االمات الجني  لل ااسات عن النسا المثبت عل   عايح( (5

الععخ و ععا  أثب عه السععلاان أحمعع  الوااسععب وك بععه علعع  ... إسعماعي  بععن ا بععن عبعع هللا 
 . ايحه

هنعا  اع يا " معنهت"جا  الن  هنا مس  اكا عل  الهامش موصوال بناعاا و( ت) ب ( (6
 .وهللا اعلت( ع)عل  الاياس و    ت نسرها عل  شكلها  ب 

 :الشاعا العاجب؛ وهو الاي ياو ( (7
 ليوت كايهة وس ا  ثغا... أ اعونب وأي      أ اعوا 

 ولت  ك نسب ب  ب خ  عماو... ك نب لت أكن  يهت وسياا  
  .بن عثمان بن عفان ا ب هللا عنه( (8
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بن عب هللا بن عما بن عثمعان بعن عفعان ا عب هللا  (1)ووبنو يصل
  .عنه

  .وبنو ماوان بن أبان بن عثمان بن عفان ا ب هللا عنه
و ب بال  الهن  بنو علب بن ا بن عما بن عا  بن عثمان بن ا 

  .بن سعي  بن أبان بن عثمان بن عفان ا ب هللا عنه
و ب الشات بنو ا بن عثمان بن ا بن سعي  بن أبعان بعن عثمعان 

  .بن عفان ا ب هللا عنه
و ب المغاا من ا اياية ا بن علب بن ي ين بعن سععي  بعن سعع  
  .بن ا بن علب بن عب الاحمن بن أحم  بن  اوو  بن أبان ا ب هللا عنه

بععن علععب بععن  بععن ا (3)األمععاا  بنععو ا رععان (2)و ععب اصععانبو 
  .سعي  بن عثمان بن  اوو  بن أبان ا ب هللا عنه

العاحمن بعن علعب بعن ا بعن سععي  بعن  (4)(كون)و ب الكو ة بنو 
  .بن الااست بن عثمان بن  اوو  بن أبان ا ب هللا عنه إبااهيت اوو  بن 

 إبعااهيتو ب مصا أه  بها  ال ين ا بن نوا ال ين بن علب بعن 
بعن أحمع  بعن زيع  بعن علعب بعن  إبعااهيت  بن عما بعن بن عيس بن ماوان

  .جعفا بن علب بن  اوو  بن أبان بن عثمان بن عفان ا ب هللا عنه
ا بعن سععي  بعن ابعاح  ببنو عمهت  ب الاياوان بنوو ب الحجاز 

بن علب بن زي  بن مرلوا بن الااست بن أحم  بن ا بعن  اوو  بعن أبعان 
  .عنهبن عثمان بن عفان ا ب هللا 

                                                           

 .لت ا ع عل  ابن اسمه يصلوا من ول  عب هللا بن عماو بن عثمان بن عفان( (1
ه  وهاا يؤكع   118ا الفا   سنة  عاصمة  اكيا الحالية   حها السلاان العثمانب( (2

أن الن   مت اإل ا ة عليه حي  أن  سمي ها باسانبو  كانت بع  زمن المؤلعا وهعو 
 ابن جزي

وللمالحظة  ان هاا الن  حو  اايعة سعي نا عثمعان بعن عفعان غيعا موجعو   عب نسعرة 
ي الاوض المعااا وال  ب نسرة النسبة العليعة وهعب أ ع ت النسعخ ااال عا ععن ابعن جعز

مما يؤك  ااحنا أن الك اا عبااة عن نسرة  مت اإل ا ة عليها الحاا ولعلعه معن  بع  
 أح  أحفا  المؤلا كما اكا أح هت 

هنا را  ورلا بعين اايعة األ عااك العثمعانيين وبعين اايعة سعي نا عثمعان بعن عفعان (3) 
أبعب ابن  اما أن يكونصة أوا ها ا الشايا وهووأص  هاا الرا   ,  عنها ب هللا

اوي ععن شعيره ا األزهعاا يع ةياوي ك ابه  ب مراعوا او ع أنه زي  الاياوانب أو
 بايزيعع  الثعانب  ععب جععامع الزي ونععة ب ععونس بعن علععب الا اشععب أنععه ال اع  شععايق السععلاان

واكا  صة اويلة ار صاها  ب  وسا  نسبه إل  سي نا عثمان بن عفان ا ب هللا عنه
 . حفة او ة األزهاا

 .و ب اوض األزهاا (ع)و ( ت)ا  ب النسر ين هكاا وج  ( (4
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الثغوا بن عاما بن  ع   بعن ااجعا بعن عيسع  بعن  (1)اعة و ب 
فعان عثمان بن عسي نا  اإلماتأبان بن  و  بنعلب بن ا بن عثمان بن  او

  .ا ب هللا عنه
بن معاوية بن أبب سفيان بن حعاا بعن أميعة  (يزي )ومنهت األميا 

  .مناا شمس بن عب  بن عب 
عبع المالا لعه  ;بععة نفعاهاشعت بعن عبع  منعاا بعن  صعب أاوول  

ومععن  ,ال عبعع المالاإواناا ععوا  ,نصععلة بصععيفب وأبعع اوأبعع وأسعع  ,نععوا
  .وا ية وحية ( عيفة)البنات رمسة شفا ة ورال ة و

لعه عشعا نفعا وسع ة معن  عب  منااوول  عب المالا بن هاشت بن 
 ,لهععابععب االععا وعبعع هللا وأب سععي نا العبععاس وسععي نا حمععزة وأبعع ;البنععات

الحعاا  و عااا  اإلسعالتورمسعة  بع   ,اإلسعالتا بعع   اكوأ (2)(هؤال )
  .(3)(حج ) والماوت والزبيا و

اوى وعا كعععة وصعععفية وأت حكعععيت وهعععب ة وأاوالبنعععات أميمعععة وبععع
 .وها  عما ه ب ,البي ا 

 ذكر ولد بني العباس
األميعا أبوالعبعاس السعفاح عبعع هللا بعن ا بعن علععب بعن عبع هللا بععن 

جعفععا المنصععوا ب وأرععو  األميععا أبعع ,بععن عبعع المالا بععن هاشععت العبععاس
  .العباسب

ا  ابنععاومععنهت األميععا موسعع  الهععا ي واألميععا هععااون الاشععي  
المه ي بن أبب جعفا المنصوا بن ا بن علب بن عب هللا بعن العبعاس بعن 

  .عب المالا بن هاشت
 ;ثعة نفععاثالوولع  األميعا هعااون الاشعي  بععن ا المهع ي العباسعب 

األميا ا األمين وعب هللا الم مون واألميا المع صت له من األوال  الواثق 
بععاه والمسعع عين بععاه والم وكعع  علعع  هللا لععه مععن األوال  المن صععا بععاه 

لععه مععن األوال  الما عع ي والاععاها  (4)بععاه والمايععع ه والمع  عع  زوالمع عع
 .والمك فب العباسيون

                                                           

 .لعلها ما يعاا االن بجهة  اعة  ا ياللت منااة  ب شا  المغاا(1) 
 .(ت)وليست  ب ( ع) ب  (2)

 .اسمه المغياة و ي  مصعا كاا  ب  اعب الااا( (3
أبعب , أبعب الحعاا  "و ب الاوض المعااا اكا األسعما  بعالكن  ( ع)و ( ت) ب النسخ 
  .وهو را  والصواا ما أثب ه..." الماوت 

هععو احمعع  المع  عع  بععن الحععة المو ععق بععن الم وكعع  و عع   ععوهت المؤلععا أنععه ابععن ( (4
 .المع صت
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 ملسو هيلع هللا ىلص ذكر مولد سيدنا دمحم
 ,بنعت وهعا بعن منعاا بعن زهعاة بعن كعالا بعن معاة خمنعةأمه ب 

ه ليلعة غعاة معن ابيعع يع عو ب أب ,ه عب هللا بن عب المالا بعن هاشعت بيوأب
 .األو  وكان  ب بان أمه ب

 (أا ععع ه)و ,عشععا مععن ابيععع األو  ولعع  عععات الفيعع  اثنععبوليلععة  
الععزى ( 1)(عبع )و زوج ب ر يجة بنت رويل  بن أس  بعن  ,حليمة السع ية

ثالثعة  ;ورلا معها سبعة باعون ,بن  صب وهو ابن رمسة وعشاين سنة
ومعن البنعات أت كلثعوت  (2)الااهاوالايا واكوا وأابعة من البنات الااست 

وهعت ثمانيعة  إبااهيتية الاباية ماامن و (3)(وزينا)وا ية و اامة الب و  
 .باون

 ذكر ولد أبي طالب
بعن أبعب  (4)علعب وعاي   وجعفا الاياا  ;له من األوال  ثالثة نفا

علععب أبععب االععا  أوال  ألنهععتوكععان نسععبهت عنعع   ععايش الاععالبيين  ,االععا
ععن زيع  بعن أا عت ا عب هللا عنعه  عا   (5)وراج عن مسلت وععن النسعائب

 فووي أ ول بيتووي تعوالى هللا أذكووركم" (6)(ح عع   ولعه..) راعا اسعو  هللا ب
  عايع  خ  علب بن أبعب االعا وخ باإلجماعنهت من ااي ه وأوال   إ "ثالث

 .  عباس بن عب المالاخ  جعفا بن أبب االا وخبن أبب االا و

 ذكر ولد جعفر بن أبي طالب
ولهععؤال   ,عبع هللا المجاهعع  وا وععون ;لعه معن األوال  ثالثععة نفعا

  .االا له الااست ووله ا بن جعفا الاياا بن أب ,ااية كثياة  ب البل ان

                                                           

 .وصحح ها من الاوض المعااا( ع)و ( ت)ساات  ب  (1)
أبعو )الايا والااها هما لاا لعب هللا بن اسعو  هللا ب و ع  ك بعوا بالنسعخ بعالكن  (2) 

  .وصحح ها( أبو الااها, أبو الااست , لايا ا
 .(ع)وصحح ها من ( ت)ساات من ( (3

 .وهو را ( أبو علب, أبو عاي , أبو جعفا)اكاهت بالكن   (4)
    (.1631)صحي  مسلت ا ت ( (5

راععا اسعو  هللا  ععب : " ولعه( ع)و( ت)وهعا  زيعا ة منععب لل و عي  واالصعع   عب  (6)
وهو عل  غيا ن  الح ي  و   أثبت اوايعة " ب اه  بي بأه  بي ه ثال  ااكاكت هللا  

 .مسلت  ب الم ن أعال 
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 اإلمعععات (1)وكيعععع بعععن الجعععااح ا عععب هللا عنعععه اإلمعععات (اويا)و
موس  بن معاوية بن أحم  بن عون بن معاوية بن عون بن  (2)الصما حب

  .االا وجعفا الاياا بن أب
بعن معاويعة بعن عبع هللا بعن بعن يزيع   (3)رالع بنو و ب بال  كامان 

  .االا وجعفا الاياا بن أب
  .(4)وانه عب هللا والحسنروأوال  أ

بن صال  بن معاوية بن عبع هللا  (5)وبنو األميا الحسن بن الحسين
السعي  ا  اإلمعاتهللا كعان معع  ,بن جعفا الايعاا كعان صعاحا مكعة شعا ها

الحسن بن علب بن أبب  النفس الزكية بن عب هللا الكام  بن حسن المثن  بن
  .(6)االا ا ب هللا عنه  ب أيات  يامه بالم ينة عات س ة وثالثين وماية

بن يحي  بن الااست بن عيس  بن إبااهيت بعن ا  (7)والسي  عيس 
  .بن الااست األميا بن اسحق بن عب هللا بن جعفا الاياا بن أبب االا

ا ب الحسن بن زيع  الا اإلماتبنو جعفا بن أحم  بن  (8)وبالجحفة
عب هللا بن جعفا الايعاا بعن أبعب بن  اسحق بن األميابن عب هللا بن الااست 

  .االا
عب هللا بعن جعفعا الايعاا زينعا بنعت علعب بعن أبعب  اإلماتو زوج 

كان له معها من األوال  علب الزينبب وا والعباس وعون األكبعا  ,االا
مععاكوا واسععحق المععاكوا ولععه مععن األوال  معاويععة ال ,(9)وعععون األصععغا

                                                           

و عع  حعا  ها  الماصعو  هعو الكععالت ععن موسع  بععن " ومعنهت"زيعا ة ( ع)و ( ت) عب (1) 
 .معاوية الصما حب ااوي وكيع بن الجااح

و    ي  أن موس  بن معاوية الصما حب ااوية وكيع بعن الجعااح : " ا  ابن حزت (2)
ياعا  انعه :"و عا  االمعات العاهبب ( 11  / الواا  / جمهاة أنساا العاا " )ول  من 

الععاا ال ميمعب  اال أن أبو, (835  /  81ج/ سيا أعالت النبال  " )هاشمب جعفاي
 .(834  / اباات علما  ا اياية  )ه   ا  أنه مول  جعفا الاياا  000ت 

 .اكا  ابن حزت(3) 
 .الحسن أبنا  معاوية بن عب هللا بن جعفا بالنظا للسيا غالبا الماصو  عب هللا و( (4

" الحسعن بعن الحسعين بعن ا بعن صعال  بعن معاويعة:"  ب نسخ الفراي المغابيعة  (5)
  .و ب النسرة المشا ية اكا   من عمو  نسا ابب الااست عبا  الجعفاي

 معت لعه  عالوا أنعه  بعضالعهع  و 861كيعة ظهعات للعلعن سعنة ثواة ا العنفس الز (6)
 .ه  804البيعة ساا سنة 

د بن جع ر بن  :في المددي  (7) أبو  لي  يفى بن يحيى بن القاس  بن  براهي  بن محم 

دان والقاسد  العرضدي  "القاس  بن العرضي   كان أسود الدلدد   وكدان فاضدل وولدي  م 

 . الوياا جع ر بن  بدهللا بنهو ابن اسح  

 .وهب ميفات اه  مصا والمغاامنااة  ب شما  غاا مكة المكامة  (8)

لت يكن من ااية عب هللا بن جعفا من زوج عه زينعا بنعت علعب بعن ابعب االعا اال  (9)
 .(135المج ي   )علب الزينبب والعباس وجعفا وابااهيت  اا كما عن  العماي 



51 
 

والحسين والاي      ب و عة الحسعين بعن علعب بعن أبعب االعا  وإسماعي 
وعبيععع هللا ويحيععع  وصعععال  وموسععع   (1)جعفعععا وعيعععاض وأبعععو وكيععع  (و)

  .وهااون وزي 
وول  السي  علب الزينبب بن عب هللا بن جعفا الاياا بن أبب االا 

  .له ا الجوا  واسحق
مصعا السعي  ا بعن علعب بعن الحسعين بعن الاا عب ب اإلماتومنهت 
بن  اوو  بن ا بن حمزة بن اسحق بن علب الزينبب بن  (2)علب بن يحي 

  .عب هللا بن جعفا الاياا بن أبب االا
 إ ايعسواألميا بالجحفة السي  هاشت بن عب الصم  بن العباس بن 

علععب  بععن ا الجععوا  بععن األعاابععب إبععااهيتبععن  األميععابععن ا بععن جعفععا 
  .الزينبب

  .واألميا يعاوا بن جعفا األميا
وبنو عمه بالجحفة السعي  ا بعن يعاعوا بعن أحمع  بعن اسعحق بعن 

  .أحم  بن سليمان الاا ب بن ا بن يوسا بن جعفا األميا
  .واألميا علب بن أحم  بن جعفا بن سليمان الاا ب

  .ميابن  اوو  بن جعفا األ (3)إبااهيتوبنو االا بن ا بن 
بعن  (4)وبنو األميا يحي  بن مسلت بن موس  بن سليمان بن  اوو 

  .جعفا األميا
وبنو األميا المجاه  ا بن الحسن بن حمزة بن جعفا بن العباس 

بن ا الجعوا   األعاابب إبااهيتبن جعفا األميا بن  إبااهيتبن جعفا بن 
  .الابن علب الزينبب بن عب هللا بن جعفا الاياا بن أبب ا

  .األعاابب إبااهيتوبنو الحسن بن ا بن علب بن 
  .وبنو  اوو  بن عب هللا بن علب بن ا الجوا 

منهت موسع  واسعحق ويعاعوا وسعليمان  ,وبالجحفة لهت نس  كثيا
وأحم  وجعفا والعباس وعب الصم  وحمزة والااست والحسين ابنا  وإ ايس

ولعب  , الجوا  بن علعب الزينبعببن ا إبااهيتا بن يوسا بن جعفا بن 
الرال ة  ب الم ينة رمسة أشها السعي  اسعحق بعن ا بعن يوسعا المعاكوا 

  .السي  الحسن بن علب الحاوا الكثياة (5)(بنب) وكان بينهت وبين

                                                           

 .لعله ياص  أبو بكا كما عن  ابن حزت والعماي وغياهت (1)
 .853وو    ب الفراي يحي  بن اسحق بن  ا( (2

 .811 ب الفراي إبااهيت بن ا بن  اوو    (3)
 .810 ب الفراي  اوو  بن ا بن جعفا االميا   (4)
 .غيا موجو ة  ب األص  و   أ ف ها ل با المعن ( (5
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واألميا أبوهاشت  اوو  بن الااست بن اسحق بعن عبع هللا بعن جعفعا 
ا المسعع عين بععاه بععن كععان  ععب أيععات رال ععة األميعع ,الايععاا بععن أبععب االععا

هللا عععععات سعععبع وأابعععععين  أيععع   المع صعععت بعععن هععععااون الاشعععي  العباسععععب
  .(1)ومائ ين

وبنو عمه كعانوا  عب الم ينعة  عب رال عة الشعايا السعي  ا العنفس 
الزكية بن عب هللا الكام  بن حسن بن الحسن بعن علعب بعن أبعب االعا  عب 

  .ايةأيات أبب جعفا المنصوا العباسب عات أابعين وم
بععن الااسععت بععن  (3)حسععنمالسععي  ال (2)(ب اابيجععان)الاا ععب  واإلمععات

عبا  بن ا بن الحسين بن ا بعن الحسعن بعن علعب بعن ا بعن أحمع  بعن 
علب بن الحسين بن ا بن صال  بن معاوية بن عب هللا بعن جعفعا الايعاا 

  .كان عات س ة وثالثين ورمسمائة ,بن أبب االا بن عب المالا
زاج بعن ععبعن أحمع  بعن حامع  بعن  إبعااهيتألميا أبو كالا بن وا

بععن ا الجععوا  بععن علععب الزينبععب بععن  األعاابععب إبععااهيتا بععن علععب بععن 
 .و بائ  أوال  أبو كالا  اوع ,عب هللا بن جعفا الاياا بن أبب االا

 ذكر أوالد عقيل بن أبي طالب
 عبععع هللا ;عشعععا بنعععين إحععع ىاالعععا  أبعععبعايععع  بعععن  اإلمعععاتولععع  
 (4)واألميعا مسعلت ,مع الحسين بن علب بن أبعب االعا (  ال)وعب الاحمن 

وأبوسععي  األميعا  اإلمعاتوعلعب وحمعزة وجعفعا وسععي   ,الاي     بالكو ة
والعاعا معن ا بعن  ,عثمان وعيس  وعثمان األصغا ويزي  ال عاعا لهعت

بعن  (5)عاي  بن أبب االا لعه معن األوال  عبع هللا وعبع هللا بعن عبع الاحمن
  .ا بن عاي  بن أبب االا

مسععلت  ; ولعع  عبعع هللا بععن ا بععن عايعع  بععن أبععب االععا ثالثععة نفععا
  .وسليمان وا

منهت بنو الحسين بن ا بن أحم  بن سليمان بن عب هللا بن ا بن 
  .عاي  بن أبب االا

                                                           

  .ه  161ال اايخ غيا صحي   ا  بويع المس عين العباسب سنة  (1)
 .فراي و   صحح هوهو را  وصوابه كما  ب ال" بيمن" ب االص  ( (2

أبعب  :"اكا  ايبا منه  ب مشعجا العميع ي ب عاييالت الزبيع ي اال انعه  عب الفرعاي  (3)
ا بعن احمع   الااست عبا  بن ا ين المحسن بن أبب العال  ا بن الحسن بن علب بعن

 ....(بن علب بن الحسن األميا ابن الحسين الاا ب ابن ا بن صال  

 .و مسلت وصحح ها عل  الفراي وابن حزتأب( ع)و ( ت) ب  (4)
/ جمهععاة انسععاا العععاا )هللا ب  ععب صععوا ه كععان يشععبه اسععو  :  ععا  ابععن حععزت  (5)

 .(15الواا    
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  .(1)الااست بن ا الاا ب اإلماتومنهت بنو 
مسلت األصعغا بعن عايع  األوسعا بعن ا ا بن  اإلماتوبنو عمه 

  .الاا ب
وأعمامعه أحمع  , بعن عبع هللا بعن عايع  األوسعا (2)ومنهت بنو عاي 

  .والااست
وااها بن ا الاا ب بن عبع هللا بعن ا  وإبااهيتواألروة علب 
  .بن عاي  بن أبب االا

واألروة ا وعب الاحمن وسليمان وعب هللا الاا ب بن مسعلت بعن 
  . هللا بن ا بن عاي  بن أبب االاعب

 وإبعععااهيتولععع  عبععع هللا الاا عععب بعععن مسعععلت سعععبعة اكعععوا سعععليمان 
الااسعت  اإلمعاتوكعان  ,وموس  اليمن وعب الاحمن وعيس  وأحم  ويعاعوا

  .بن ا الاا ب يشبه النبب ب
  لعه ياا (3)المنسا العالت الاا ب الحسين بن ا الماكوا واإلمات

 .النسابة يعلت الناس ب نسابهت ان ه  الاالبيون

 علي بن أبي طالب اإلمامذكر زواج 
 ععزوج السععي  علععب بععن أبععب االععا السععي ة  اامععة بنععت اسععو  هللا 

ول  السي   ,ومن البنات اثن ان ,ثالثة اكوا ;ب  اش اك معها رمسة باون
الهجاة كان يشبه ج   اسو  الحسن بن علب بن أبب االا سنة ثال  من 

وول  السي  الحسين بن علب بعن أبعب االعا , الوسا إل هللا ب من األعل  
الاع مين والسعي   إلع من الهجاة كان يشعبه جع   ب معن الوسعا  أابعةسنة 
هععؤال  أوال   ,ومععن البنععات أت كلثععوت وزينععا ,عاععا لععه حسععن سععاا المال

ااية السي  الحسن وااية السي  الحسين ابنا  اامة بنت اسو  هللا الفواات 
  .ب

ثالثة معن النسعا   منهن و زوج نسا  كثياة من  ايش وال ب عاا
والسعي  العبعاس بعن علعب بعن  ,السي  ا بن علب بن أبب االعا أمعه حنفيعة

 وهعت ,يعة غلب والسي  عما بن علب بن أبب االا أمه ,أبب االا أمه كلبية
وهعت أوال  علعب بعن أبعب االعا غيعا  (العلويعون)ينسا عن   بائع   عايش 

                                                           

 .بن عب هللا بن ا بن عاي  بن أبب االا (1)
 .ماكوا  ب نسخ الفراي المغابية(2) 

حمع  بعن سعليمان بعن عبع هللا بعن ا بعن اكا   ب   ليع   اعا  الحسعين بعن ا بعن أ( (3
جمهعاة انسعاا )عاي  بن أبب االا و   اكا  ابعن حعزت وأشعاا إلع  علمعه  عب النسعا 

 .(15الواا    / العاا 



54 
 

لمععا " (2)شععااااإل وك ععاا ععا  المسعععو ي  ععب ال نبيععه  1 اامععة بععع  و ا هععا
 ا  ابن حجعا  ,(4)"شا  هللا إنالعلويين  (3)....  اغنا من جماعة الاالبيين

الشععاا  ,األنسععااه مععن نسععبالشععايا " ععب ك ععاا األلاععاا  (5)(العسععاالنب)
  .(6)"ببغ ا  لاا لك  عباسب والشاا بمصا لاا ك  علوي

الشاا "من الحنابلة  (8) يعل  الفاا (7)(أبب)وعن الشيخ الاا ب 
  ."(9)(االن  ا)من الحسن والحسين 

الشعاا علع  أنعواع "ا ب هللا عنه  (10)وعن الشيخ ا بن مالك
الزينبعب ألن أمعه زينعا عات لجميع أه  البيعت والرعا  معنهت اايعة علعب 

بنت  اامة بنت ا ب والرا  الصحي   ب الشاا ااية الحسن وااية 
لكوول بنووي آدم عصووبو ينتمووون إليووه إال ولوود     اععا لاولععه ب اآلنالحسععين 

                                                           

الكالت اب ع ا ا  معن هنعا كلعه زيعا ة ولعيس معن أصع  الك عاا  هعو مناعو  ععن ك عاا  (1)
ه  وهو بع  زمن  588لم و   العجاجة الزانبية  ب الساللة الزينبية لإلمات السيواب ا

 .المؤلا بف اة اويلة
 .ه  064شااا للمسعو ي ت ياص  ك اا ال نبيه واإل (2)
  . ااغ با ا كلم ين( ع)و ب ( ت)كلمة غيا وا حة  ب ((3

  .لت أ ا عل  ناله  ب الك اا (4)
الهي مععب وهععو راعع  حيعع  انععه ياصعع  ك ععاا ابععن حجععا العسععاالنب ( ع)و ( ت) ععب ( (5
  ."اللباا  ب االلااانزهة ا"

, ولاععا بععه كعع  عباسععب ببغعع ا "عنعع  لاععا الشعايا  055 عب الك ععاا المععاكوا  ( (6
  ."وكالك ك  علوي بمصا

 .غبا موجو ة و   أ ف ها لل صحي ( (7
 611ت , الاا ب أبب يعل  ا بن الحسين بعن ا ابعن الفعاا  البغع ا ي الحنبلعب( (8

   .ه من ك ابه االحكات السلاانية ولت أ ا عليهه  و ب ارا مراوا االنواا ينا  عن
لت ا ا عل   صحيحها ولكنه هنا ينا  بنفس سا  السيواب  ب العجاجة الزانبيعة ( (9

كما سعي كاا مثلعه اي عا ارعا الك عاا و ع  ناع  السعيواب أن ابعب يعلع  الفعاا  لعت يكعن 
معا  عب علع  اايعة أبعب االعا كيالاعه ياصا لاا الشعايا علع  الحسعن والحسعين بع  

  .االحكات السلاانية ولت أ ا عل  ناله
ا بععن عبعع  هللا بععن مالععك الاععائب الجيععانب المعععاوا بعع ابن مالععك الم ععو   سعع ة ( (10
  .والن  الالحق ليس له.  ه  صاحا الفية ابن مالك 481
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انظعا الحع ي  الصعحي  رع  األنسعاا  (1)فاطمو فأنا وليهما وعصوبتهما
  .(2)"اية الحسن والحسين ا ب هللا عنهتمن ا إالوال عصيا 
 

 (3)ذكر الخلفاء في مكو
بع   ب   ول  الرال ة بع   سي نا أبب بكا عب هللا الص يق الملاا 

أميا المؤمنين بعع  و عاة اسعو  هللا صعل  هللا , بع يق بن أبب  حا ة عثمان
  عو ب و  عن  ,ة أيعاتوكانت رال  ه عامين وثالثة أشها وثماني ,عليه وسلت

  .رلا اسو  هللا ب
ثت  ول  رال  ه من بع   أميا المؤمنين عمعا بعن الراعاا ا عب 

لؤلعؤة غعالت  أبعو ا لعه  ,أشعهاوكانت رال  عه عشعاة سعنين وسع ة  ,هللا عنه
بكعا الصع يق  أبعبو  عن رلعا  ,و ص ه مشعهواة ,المغياة بن شعبة غ اا  

  .ا ب هللا عنهما
 ,زوج االبن ان ,مايع الاحمن ,ول  الرال ة بع   جامع الااانثت  
وكانععت ,ا ععب هللا عنععه المععؤمنين عثمععان بععن عفععان  أميععا ,او النععواين

 عب العع اا ا ععب هللا  ات ظلمععا  و   ا لععه الع ع ,رال  عه عشععا سعنين وسعع ة أشعها
  .عنه

بععن عععت ا ,الشععا ا وأبععو ,ثععت  ععول  الرال ععة مععن بععع   اابععع الرلفععا
االا ا ب  أببالحسن علب بن  أبو ,غالا أبويا المؤمنين المصاف  أم

وكانعت رال  عه  ,بالم ينة  ان ا  هعو إلع  الكو عة( الرال ة)وكانت  ,هللا عنه

                                                           

اراجه  ابو يعل  ومن ااياه ال يلمب  ب مسن   عن عثمعان بعن ابعب شعيبة بعاللفظ ( (1
لك  نبعب عصعبة إال بنعب  اامعة أنعا وليهمعا "أما أصله  ب المراوا , م نالمثبت  ب ال
وهو رالا ك  الاا  صحح ه  ب الم ن لحامة ح ي  اسو  هللا صعل  " وعصب هما

  .هللا عليه وسلت
هعععاا العععن  مناعععو  ععععن العجاجعععة الزانبيعععة للسعععيواب والكعععالت كمععا أشعععانا  عععإن (2) 

بعن مالعك ععن الشعا ا   صعاا كعان الكعالت للسيواب و   ساا منه بيت شعا  ب الفيعة ا
 .وان ه  النا  إل  هنا عنه, مالك والصواا انه للسيوابلا بن 

ولكنعععه موجعععو   عععب العععاوض المعاعععاا ( ع)و ( ت)هعععاا الاسعععت غيعععا موجعععو   عععب ( (3
وسبا حاصعب علع  نالعه هعو , وهو ما نال ه هنا  ب الم ن( ا)ومح وا  مر صاا  ب 

 ععب  ععا  انهععا نسععرة الفا يكععان وعثععات علعع  صععوا ها  ععب وال( )ا)أن محاععق النسععرة 
 عع  حععاا ( حاياععه اباععة للصععوا ال ععب و عععها  ععب ما مععة المك بعة الوانيععة الفانسععية ما

 أبععب بكععا وعمععا وعثمععان حابة اسععو  هللا بجميععع الفععاظ الثنععا  وال ا ععب علعع  صعع
ت يك فعب بعالك بع  ح ع  أنعه ولع, وأبااها  اا عن  الكالت عن سعي نا علعب بعن أبعب االعا

عن  الكالت عن ما   سي نا عما بن الرااا ا عب هللا عنعه وكلمعة "غ اا"حاا كلمة 
و ع   جعاوز  عب , عن  الكالت ععن ما ع  سعي نا عثمعان بعن عفعان ا عب هللا عنعه" ظلما"

أكثا من مو ع بمث  هاا النفس  اأيت من الصواا نا  م ن هعاا العن  كمعا هعو معن 
 .  المراوا
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ععات    لعه عبع الاحمن بعن ملجعت المعاا ي غع اا   ,أشعهاسنين وسع ة  أابعة
 .من الهجاة أابعين

 
 (1)ذكر أوالد السيد دمحم بن الحنفيو

الحنفية وهو ا بن علعب بعن أبعب االعا ا عب  ول  السي  ا بن
والااست  وإبااهيتغو  وعون باهللا عنه من األوال  جعفا وعيس  وعلب 

 هللا عبع) (3)(هعؤال )وكعان لعه معن الولع  غيعا  ,(2)كلهت أعاعا سعائا أوال  
 إمعععاتالهاشعععمب  (5)(  هللاعبععع)وكعععان  ,عاعععا لعععه ال ,والحسعععن (4)(أبوهاشعععت
علب بن عب هللا بن العبعاس  اإلمات إل  (6)(وصي ه) وهو الاي أسن  ,الشيعة

  .وكانت له بنت ,بن عب المالا
بعن  (7)ومنهت السي  ا بن علب بن ا بعن علعب بعن ا بعن ععون

  .غو  بن ا بن الحنفيةباعلب 
  .غو بابن عون بن علب  إسماعي بن  (8)وبنو عمه السي  علب

  .غو بابن علب  اإلماتا بن أحم  بن الااست بن  (9)وبنو علب
  .اإلماتأبنا  أحم  بن ا  (10)واألروة ا وعلب والحسن
  .اإلماتوبنو علب بن الااست بن ا 

جعفعا  بعن وول  السعي  عبع هللا األميعا بعن جعفعا الثعانب بعن عبع هللا
  .بن ا بن الحنفية األكبا

                                                           

أمه رولة بنت جعفا بن  يس بن مسلمة بن عبي  بن ثعلبة بن يابوع ابن ثعلبة بعن (1) 
 18هع  و عو ب  84ال ؤ  بن حنيفة بن لجيت بن صعا بن علب بعن بكعا بعن وائع  ولع  

 .ه 
ينا  هنا عن ابن حزت الاي اكاهت معا عع ا عيسع  و عا  العاعا لهعؤال  وال عاعا ( (2

 .لسائا ول    لعله ما  ص  

 .وصحح ها( ها )ص   ب اال( (3
جمهعاة ) وهعو راع  صعحح ه علع  ابعن حعزت" أبعو عبيع هللا الهاشعمب" ب األصع  ( (4

 (.44  / أنساا العاا 
 .صحح ه, وهو نفسه الماكوا  ب الهامش السابق" عبي هللا" ب األص  ( (5
  / جمهععاة أنسععاا العععاا )ليسععت  ععب االصعع  وصععحح ها كمععا عنعع  ابععن حععزت ( (6
44). 
نسرة الفراي المغابية و ب المشعا ية  صعا عاعا علعب باغعو  علع   اكا   ب( (7

  / جمهاة انساا العاا )ا  اا و   اكا ابن حزت عون من اعااا علب باغو  
44). 
 .اكا   ب الفراي الحسنية (8)
 .اكا   ب الفراي الحسنية( (9

 ."الحسين"كاا  ب الفراي الحسنية و ب الفراي المشا ية ( (10
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بععن عبعع هللا  إبععااهيتوعلععب ابنععا ا بععن ا بععن  إبععااهيتواألرععوة 
  .األميا

  .بن عب هللا األميا إبااهيتبن علب بن عب هللا بن  (1)والسي  عب هللا
  .بن الحسن بن ا بن الااست بن عب هللا األميا (2)وبنو الااست

  .وعلب بن عب هللا األميا
  .وبنو الااست بن ا بن عب هللا األميا

  .(4)وعب هللا وجعفا (3)واألروة ا والحسين
  .كان له الحسن ,بن عيس  بن عب هللا األميا اإلماتوعلب 
ا بععن أبععب االععا بععن الحسععن بععن ا بععن علععب بععن  اإلمععاتوبنععو 

  .(5)اسحق بن الحسن الاا ب
  والحسععين وعلععب ابنععا ا بععن علععب بععن الحسععن اسععحإواألرععوة 

  .  بن عب هللا األميااسحإالاا ب بن 
جعفا الثال   أبنا وأبواالا وموس  واألروة عب هللا الثال  وزي  

بن عب هللا األميا بن جعفا الثانب بن عب هللا بن جعفا بن ا بن علعب بعن 
  .أبب االا

بعن زيع  بعن جعفعا الاابعع بعن الحسعين بعن  (6)ومنهت السي  الحسين
  .زي  بن جعفا الثال 
  .بن حمزة بن الحسين بن زي  بن جعفا الثال  (7)وبنو أحم 
بعن الااسعت بعن عبع هللا  (9)بن عب هللا (8)لمح   العالت أحم ا واإلمات

كان  ب أيات المس كفب بعن  ,بن جعفا األكبا بن ا بن علب بن أبب االا
المك فب بن المع    بن الم وك  بن المع صت بن هااون الاشعي  العباسعب 

  .وأابعين وثالثمائة أابععات 

                                                           

 .الفراي الحسنية اكا   ب( (1
  .اكاهت  ب الفراي الحسنية( (2
 ."الحسن" ب الفراي الحسنية ( (3
( الكلمعة لعت  كعن وا عحة كثيععاا) عب الفرعاي الحسعنية اكعاهت وأشعاا أنهعت أعمعات ( (4

  .لعلب بن عيس  بن عب هللا االميا اال ب اكا  وليسوا أرو ه كما  ب الم ن
فاالثانب بن عب هللا االكبا بعن جعفعا االكبعا ا بن اسحق بن عب هللا الثانب بن جع( (5

  .الحنفية كاا اس كمل ه من الفراي الحسنية
الحسين بنت زيع  بعن جعفعا بعن الحسعن بعن علعب بعن االمعات " ب الفراي الحسنية  (6)

  . لعله ياص  " الحسين بن زي  بن جعفا الثال  
  .اكا   ب الفراي الحسنية( (7
  .سنيةاكا   ب الفراي الح( (8
 . ب مراواة الفراي الحسنية ك ا  و  اسمه علب برا صغيا( (9
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بن ا بن علب بن  ااهيتإببن  (1)وا إسماعي وبالكو ة األروان 
  .أبب االا

بععن أحمعع  بععن علععب بععن يوسععا بععن  (2)ومععنهت بالكو ععة بنععو موسعع 
  .بن ا بن علب بن أبب االا إبااهيتالكو ب بن  إسماعي بن  إبااهيت

ا األكبععا وا األصععغا وعبيعع هللا وعبعع هللا والحسععن  واإلرععوان
ن ا بعن علعب بعن أبعب علعب بع أبنعا  ,وكعان لهعت عاعا بالم ينعة, (3)وعون
  .االا

بن ا بن ا بن يوسا بعن عبع هللا بعن الحسعن  إبااهيتوبالم ينة 
  .بن ا بن علب بن أبب االا إبااهيتبن 

وبنو عون بن أحم  بن عماان بن ا بعن ععون بعن ا بعن علعب 
  .بن أبب االا

 (4)علعب وا وعبع هللا وول  الااست بن ا بن علب بعن أبعب االعا
بعن عبع هللا بعن علعب بعن أحمع  بعن  (5)لهت عاا بالم ينة أوال  السعي  الااسعت

 الااست بن ا بن علب بن أبب االا ا ب هللا عنه 
 

 (6)الكلبيوذكر أوالد السيد العباس بن 

الشهي  بن علب بن أبب االا أمعه معن  (7)ول  السي  العباس الساا 
الحسععن األكبععا والحسععين  ;ة نفععااألا ععا لععه ثالثعع عبيعع  هللالععه  ,بنععب كععالا

  .وحمزة
بن العباس الساا  بن علب  عبي  هللابن الحسين بن  عبي  هللاومنهت 

بععن أبععب االععا الععاي ولععب مكععة شععا ها هللا والم ينععة حاسععها هللا علعع  أيععات 
األميععا عبعع هللا المعع مون بععن هععااون الاشععي  العباسععب عععات اثنععين و سعععين 

  .(8) مشق إل وماية وهو الاي راج 
                                                           

 .(44  / جمهاة أنساا العاا )اكاهت ابن حزت ( (1
 .اكاهت  ب الفراي الحسنية( (2
 .اكاهت ابن حزت وهو هنا ينا  عنه( (3
 .اكاهت  ب الفراي الحسنية( (4
 .اكا   ب الفراي الحسنية( (5
ات بعن رالع  بعن ابيععة بعن الوحيع  وهعو ععاما بعن كععا ابعن أمه أت البنين ابنة حز( (6

ولع   عاما بن كالا بن ابيعة بن عاما بن صعصععة بعن معاويعة بعن بكعا بعن هعوازن
 .ه  مع أريه سي نا الحسين ا ب هللا عنهما 48ه  و     ب الاا سنة  14سنة 
عنهمعا سمب الساا  ألنعه كعان يجلعا المعا  إلع  معسعكا سعي نا الحسعين ا عب هللا ( (7

 .و    أثنا  جلبه للما 
ينا  هنا بالحاا عن ابعن حعزت و ع  اكعا ابعن حعزت عمعة عبيع هللا المعاكوا وهعب ( (8

نفيسة بنت عبيع هللا بعن العبعاس السعاا  وهعب ات علعب والعبعاس ابنعب رالع  بعن يزيع  بعن 
  .معاوية بن ابب سفيان واكا ابن حزت ان علب ابنها راج ب مشق   صحفت مع النسخ
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وكان معنهت صعاحا هعااون الاشعي  العباسعب ععات اثنعين وسعبعين 
بن العباس السعاا   عبي  هللابن العباس بن الحسن بن  (1)الحسنوماية وهو 

  .بن علب بن أبب االا
وحفي   السي  أبوالااست الف ع  بعن ا بعن عبع هللا بعن العبعاس بعن 

كعان  ,ب بن أبعب االعابن العباس الساا  بن عل عبي  هللاالحسن األكبا بن 
مع السي  الحسن بن زي  بن الحسن بن علب بن أبب االا باباس ان كعان 

  .شاعاا إماما
بعن ا بعن حمعزة  (2)وابن عمه كان يسكن الم ينة السعي  أبواالعا

  .بن العباس الساا  بن علب بن أبب االا عبي  هللاالشاعا بن  اإلمات
 اإلمععاتعلععب بععن حمععزة  المحعع   السععي  ا بععن اإلمععاتوابععن عمععه 

 .(3)الشاعا  و ب عات  سعة وثمانين ومائ ين
  

 (4)ر األطرف بن التغلبيوم  ذكر أوالد السيد ع  
علععب بععن أبععب االععا أمععه مععن بنععب  ولعع  السععي  عمععا األاععاا بععن

لعععه معععن األوال  عمعععا األصعععغا  ,لعععه معععن األوال  ا األا عععا (5)( غلعععا)
  .وعبي هللا األكبا وعبي هللا األصغا

ومنهت اإلمات ا بعن علعب بعن ا بعن علعب بعن إبعااهيت بعن عمعا 
  .األصغا بن ا بن عما األااا بن علب بن أبب االا

  .بن عما األصغا إسماعي وابن عمه السي  ا بن 
واألرعععوان الااسعععت وصعععال  وا وعلعععب وعمعععا األوسعععا وجعفعععا 

ن عمعا األاعاا بعن بعن عبع هللا األصعغا بعن ا بع اإلمعاتالايس ابنعا ا 
  .علب بن أبب االا

بعن  أحمع  بعن الماهعا بعن ا بعن ا (1)(العاأبوا)ت األميا ومنه
بن عب هللا األصغا بعن ا  اإلماتعب هللا بن أحم  بن عما األوسا بن ا 
  .بن عما األااا بن علب بن أبب االا

                                                           

ن  ابن حزت  ان صاحا هااون الاشعي  هعو العبعاس بعن الحسعن بعن عبيع هللا بعن ع( (1
 .(48  / جمهاة أنساا العاا )العباس الساا  

جمهعاة أنسعاا )عن  ابن حزت هو أبو الايا ا بن حمزة بن عبي هللا بعن العبعاس ( (2
  .(48  / العاا 

 .ه  118اكا ابن حزت أنه  و ب ( (3
ا  بنعت ابيععة بعن بحيعا بعن العبع  بعن علامعة بعن الحعاا  بعن أمه أت حبيا الصعهب( (4

يلاعا  ع بة ابن سع  بن زهيا بن جشت بن بكا بن حبيا بن عماو بعن  غلعا بعن وائع 
 .باألااا

 .وهو را  صحح ه" غالا( "ع)و ( ت) ب ( (5
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ا أبب الماه    (2)(ا)  أبو الحسن علب بن عاي  بن وبنو عمه السي
المظفععا أبععب االععا بععن جعفععا بععن أبععب  (4)(نيالحسعع)السععي   (3)(بععن)االععا 

بعن عبع هللا بعن ا بعن عمعا  اإلمعاتالمظفا حمزة بن جعفا الايس بن ا 
  .األااا بن علب بن أبب االا
الما  ع  بعن ا بعن الحسعن بعن  اإلمعاتيعا وبنو عمه األميا العم  

  .الايسالحسين بن حمزة بن الااست بن جعفا 
بعن مسععو  بعن  إبااهيتمسعو  بن  اإلماتيا م  وبنو عمه األميا الع  

بن الحسن بن الحسين  إسماعي بن  بن ااها بن ا بن ناصا امياجه ا
بعن عبع هللا بعن ا بعن  اإلمعاتال ايا بن عاي  بعن جعفعا العايس بعن ا 

  .بن علب بن أبب االا األاااعما 
بن عيس  بن عبع هللا بعن  (5)السي  أبوبكاالشاعا  اإلماتوبنو عمه 

  .بن علب بن أبب االا األاااا بن عما 
علع  األميعا عبع هللا المع مون بعن  (6)العيمن إلع وأرو  أحم  رعاج 

  .وكان من أصحابه ,هااون الاشي  العباسب
بعن ا بعن عمعا بعن  عبيع  هللا) واببغ ا  و با  بالنعا والاي  و ب
  .(7)(علب بن أبب االا
 نبعن ا بع عبي  هللاالمح    ب بغ ا  السي  علب بن  اإلماتوأبنا  

 .عما بن علب بن أبب االا ا ب هللا عنه

 ذكر ولد الحسين
ولعع  السععي  الحسععين بععن علععب بععن أبععب االععا لععه مععن األوال  علععب 
األكبا وجعفا  و وا مع أبيهت  عب يعوت عاشعواا  يعوت الجمععة  عب المحعات 

                                                                                                       

وهععو م ععااا صععحح ه علعع  الفرععاي " ابععو كوالععا جعفععا بععن" ععب األصعع  ( (1
 .الحسنية

  .عل  الفراي الحسنية احيصحأ ف ه  ب االص  غيا موجو   ( (2
 .عل  الفراي الحسنية  صحيحاغيا موجو   ب االص  ( (3
 .صحح ه عل  الفراي الحسنية" الحسن" ب األص  ( (4
 .(44  / جمهاة انساا العاا )اكا  ابن حزت ( (5
كععاا  ععب نسععرة الفرععاي الحسععنية وعنعع  ابععن حععزت  ععان الرععااج إلعع  الععيمن هععو ( (6
  / جمهاة أنساا العاا )ا االااا لاحمن بن أحم  بن عب هللا بن ا بن عمعب ا
44).  
غيا موجو ة  ب االص  أ ف ها لل صحي  كما عن  ابن حزت ااا أن المع  ون بابعا ( (7

الناوا هو عبي هللا بن ا الماكوا   عن حيعا كمعا عنع  ابعن حعزت وعلعب المحع   اآل عب 
 .(48  / عاا جمهاة أنساا ال)اكا  هو ابنه 
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 ,عن   من السي  علب زين العابع ين والعاا ,هجاةوس ين من ال إح ىعات 
  .وسكينة ,و اامة لها عاا

وول  السي  علب زين العاب ين بن الحسين بن علب بعن أبعب االعا 
ا البا ا وعب هللا الباها وزي  الشهي  وعما األشاا  ;له س ة من الاجا 

 (1)ومن البنات ر يجعة وعبيع ة ,وعلب األصغا والحسين األصغا األعاج
 .ا ب هللا عنهت أجمعين الحسن وأتكلثوت  وأت

 البا ر السيد عبدهللاد ذكر ول
بن علب زين العاب ين بعن الحسعين بعن  (2)ول  السي  عب هللا الباها 

وجعفعا  (4)  وا والحسين الكعوكبباسحإ  (3)علب بن أبب االا له سبعة
  .وحمزة (5)سنوا والح

 إسعماعي هللا بن أحم  بن ا بن السي  عب ومنهت الاائت باباس ان 
 .(6)بن ا األا ا بن عب هللا الباها

الااسععت بععن  بععن (1)و السععي   او لم ينععة أهعع  الشععيعةومععنهت الاععائت با 
عب هللا بن ااها بن يحي  بن الحسن بن جعفا بن عب هللا البعاها بعن علعب 

  .بن الحسين بن علب بن أبب االا

                                                           

 .110  " عب ة" ب المج ي ( (1
كع  /الفرعاي / امه ات اريه البعا ا ات عبع هللا بنعت الحسعن بعن علعب بعن ابعب االعا( (2

 .00النسخ والمابوعة   
 ب المج ي له سبعة محم   ، وجعفا ، والعب عاس ، وإسعحا  ، والااسعت ، وحمعزة ، ( (3

مغابيععة الرزانععة العامععة و ععب وكععالك  ععب نسععخ الفرععاي ال 005ااجععع صععفحة . وعلععب
نسرة الرزانعة الحسعنية اكعا ان هعؤال  السعبعة هعت ابنعا  ا االا عا وهعت اسعحق وا 

والعاعا عنع  السعي  اسعماعي  : والحسين الكو ب وجعفا وا وحمزة والحسعن ثعت ياعو 
 بن ا االا ا بن عب هللا الباها المعاكوا الحسعينب  عان ه  عابعه معن اجلعين السعي  ا
االكبا والسي  الحسين البنفسو والمج ي ونسعرة الرزانعة العامعة هعو الصعواا والعن  

 .غيا موجو   ب النسرة المشا ية من الفراي
 .الكو ب  ب نسرة الفراي الرزانة الحسنية و ب الرزانة العامة الكوكبب( (4
 .اكا العباس ولت ياكا الحسن 005 ب المج ي   ( (5
لمصعاي ظهعا بمصعا زمعن المسع عين و عب نسعرة الفرعاي الصواا هو عبع هللا ا( (6

الحسععنية يععاكا احمعع  ابععو الااسععت المعععاوا بععابن اللاععا  والسععي  الحسععين االمععات النسععابة 
بمصا يلاا بابن شناس ابنا السي  علب بعن عبع  هللا المصعاي بعن احمع  الع   المعاكوا 

لمشعا ية ونسعرة الاائمان باباس ان وها  اال ا ة غيا موجعو ة  عب النسعرة ا( را )
العخ وكعاا اكعا ان ارعا  ... الرزانة العامة ويكم  لهما عاا وعماهما الحسين االحعو  

 عب و حمزة ابو الااست كان باباسع ان وهنعا يظهعا ان اباسع ان سعاات رائعا بالنسعخ
اعن  عب عاعا عبع هللا المصعاي واكعا ان بمصعا  18ك اا سا السلسلة العلوية   
 .ان الماوزي اكاهتت عن   غيا  وت من سبين له ال يص  نسبه
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  .(2)ن الكوكبب بن عب هللا الباهاواألروان زي  وعلب ابنا الحسي
 (3)بن يحي  بن ا بعن علعب بعن ا بعن الحسعن ومنهت السي  علب

بن  إسماعي بن علب بن ا بن علب بن ا بن حمزة بن أحم  بن ا بن 
  .ا األا ا بالاي

  .بن ا األا ا إسماعي وبنو  يااا ا بن أحم  بن ا بن 
بن عب هللا األااوش بن الحسعين  (4)  أبوالااستوبنو األراس السي

  .بن ا األا ا إسماعي بن 
بن جعفا بن الحسعين بعن جعفعا بعن أحمع  بعن ا  (5)وبنو الحسين

لحسين بن علب بن أبب ابن ا األا ا بن عب هللا بن علب بن  إسماعي بن 
 .االا

 ذكر ولد السيد عمر األشرف
لحسعين بعن ازيعن العابع ين بعن ول  السعي  عمعا األشعاا بعن علعب 

الحسعن الشعجاي  ;لعه معن األوال  ابنعان ,علب بن أبب االا له السي  علعب
  .وعما األوسا

بن موس  بن عما بن علب بن الحسين  (6)ومنهت السي  عما  اج
  .بن علب بن أبب االا

المع صعت بعن هعااون  إلع  إليعهومنهت الاائت ب اض االاعان  بعع  
وهو األميا السي  ا بن الااست  ,ةيثنين وسبعين وماالاشي  العباسب عات ا

  .بن علب بن عما بن علب بن الحسين بن علب بن أبب االا

                                                                                                       

هنا اراا  الماصو  هو  او  ابب هاشت االميا بالم ينعة بعن الااسعت بعن عبيع هللا بعن ( (1
 43الفراي   /ااها بن يحي  النسابة من ااية الحسين االصغا ارا  بو عه هنا 

 .101 هايا االنساا /  136المج ي / 
بعن احمع  بعن ا بعن اسعماعي  بعن ا  لعله ياص  زي  وعلب ابنا الحسين الكوكبب( (2

اكا الك ابعن حعزت  عب , بن عب هللا االا ا بن علب بن الحسين بن علب بن ابب االا 
 .10  / الجمهاة 

 . ب الفراي النايا ابوالحسن الماها( (3
 .01 الفراي  / اسمه حمزة وله عاا بالاي( (4
 هعو لعت يعاعا " بنعو الحسعين "النسابة المشعهوا وال يصع   ولعه " ابن ر اع"وهو ( (5

كما وا   ب الفراي بك  نسره ولعله  صع  جع   الملاعا برع اع وهعو جعفعا بعن احمع  
 01ال   له عاا بمصا وبغ ا  كما  ب ك  نسخ الفراي والمابوعة   

اكا  ابن حزت واكا ان امه عبي ة بنت الزبيا ياص  أنه  اج بمعن  لت يعاا و   (6) 
 مثلعهو ,10   /أنسعاا الععاا  جمهاةيا بن العوات انظا بن هشات بن عاوة بن الزب

 ب نسرة الرزانة الحسنية من الفراي وا  ان العاا من موس  بن عما االشاا هو 
 .عما و    اج
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 (1)ومنهت الاائمان باباسع ان السعي  زيع  والسعي  جعفعا األاعاوش
الحسين أبوعب هللا المح    (2)ألروةاوله من  ,بن علب بن الحسن الشجاي

يععاوي عنععه األميععا ابععن  (3)لمحعع  وا ,الزيعع ي وأحمعع  المكنعع  الصععو ب
  .و و ب األااوش عات أابعة وثالثماية ,(4)األحما

أريه الحسن بن ا بعن علعب الشعاعا و  ع   (ابن)و ات باباس ان 
  لععه صععاحا   (6) ععب أيععات المك فععب العباسععب (5)بهععا عععات عشععا وثالثمايععة

  .رااسان  ب الحاوا
سععين كااكععا بععن و ععب العع يلت األميععا الحسععين بععن الحسععن بععن الح

األااوش الناصا للحعق أميعا الحسن أبب ا بن علب بن أبب ا الحسن 
بن علب الشاعا بن الحسن الشجاي بن علب بعن عمعا بعن علعب بعن  ال يلت

  .الحسين بن علب بن أبب االا
وباباس ان  عا  الشعيخ أبوالغنعائت احمعه هللا معنهت األميعا أبعو ا 

بعععن أحمععع  بعععن ا صعععاحا الالنسعععوة  بعععن الحسعععن إسعععماعي عبععع هللا بعععن 
  .الناصا للحق (7)(الحسن ا أبب)األااوش بن 

                                                           

صوابه عن  ابن حزت زي  وجعفا وا بنو الحسن االااوش بن علعب بعن الحسعن ( (1
اكعا العمعاي لعه رمسعة ,  بن علب بن عما بن علب بن الحسين بن علب بن ابب االا

زيع  وا وجعفعا وعلععب واحمع  وا  صعا شععيخ الشعاا والمعاوزي علعع  احمع  وعلععب 
 .وجعفا

 .وال الية اسماؤهت هت ابنا  علب بن الحسن الشجاي( (2
 .يعنب الحسين المح   الماكوا وهنا ينا  بالن  عن ابن حزت( (3
عاويععة بععن عبعع  الععاحمن بععن محعع   األنعع لس ، ومسععن ها الثاععة أبععو بكععا ا بععن م( (4

معاوية بن إسحا  بن عب  هللا بعن معاويعة بعن الرليفعة هشعات بعن عبع  الملعك بعن معاوان 
سمع , األموي الماوانب الااابب ، المعاوا بابن األحما ، من بيت اإلماة والحشمة 

من عبي  هللا بن يحي  بن يحي  وغيا  ، واا ح  سنة رمس و سعين ،  سعمع معن أبعب 
جمحب بالبصاة ، ومن إبااهيت بن شايك ، وا بن يحي  الماوزي ، وجعفعا رليفة ال

, الفايابب ، ببغ ا  ، ومن أبب عبع  العاحمن النسعائب ، وأبعب يعاعوا المنجنياعب بمصعا
اجعت من الهن  ، وأنا أ  ا عل  ثالثين : وجا  ووص  إل  الهن   اجاا ، وكان ياو  
ثعت اجعع إلع  األنع لس ، . حة ال شعب  مععب ألا  يناا ، ثت غا ت وما نجعوت إال سعبا

وكعان شعيرا نبعيال ، ثاعة ، , للنسائب ، وحمع  النعاس عنعه " السنن الكبيا " وجلا إليها 
ا بن عبع  هللا بعن حكعت ، وا بعن إبعااهيت بعن سععي  ، وجماععة : اوى عنه . معماا 

 عب اجعا سعنة   عو ب. خراهت مو ا عب  هللا بن ابيع ، ويعونس بعن عبع  هللا بعن مغيع  
 84ج/ سعيا اععالت النعبال  ) ين ، احمعه هللاثمان ورمسين وثالثمائة و ع   عااا ال سعع

 41.) 
 .عن  ابن حزت س ة عشا وثالثمائة( (5

  والصعحي  عنع  ابعن حعزت   ل عه  151وهوغيا صحي  اا ان المك فب  و ب سنة (6) 
 .جيوش نصا السامانب صاحا رااسان

 .وهو الصواا( ع)كاا  ب ( (7
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 (1)(أبععب)وباباسعع ان بنععو األميععا الحسععن بععن جعفععا بععن ا بععن 
  .عب هللا الزي ي بن علب الشاعا بن الحسن الشجاي
علب بن ا بن  (بنو)وبازوين األروة ا وحمزة والحسين وزي  

  .بن ا بن الحسن الشجاي اابباألعالحسن بن أحم  
 لععب وحمععزة والمهعع ي وجعفععا األاععاوشوباباسعع ان األرععوة ع

ا بن الحسن بن أبب جعفعا ا الناصعا بعن  (بنو)الااست  (2)(أحم  أبب)و
جعفا ال يباجة بن الحسن الشجاي بن علب بن عما بن علعب بعن الحسعين 

  .االابن علب بن أبب 
 (بنععاا)أحمعع   اإلمععاته النايععا باععت ريععوباباسعع ان السععي  الحسععين وأ

زين العابع ين بعن الحسعين  بن عما بن علب علب بن ا بن عما بن علب
 .بن علب بن أبب االا ا ب هللا عنه

 ذكر ولد السيد علي األصغر الحسيني
حسعين بعن ول  السي  علعب األصعغا بعن علعب زيعن العابع ين بعن ال 

 ,أل اس الاائت بمكعة شعا ها هللاا (4)الحسن  (3)علب بن أبب االا له وسيا
 ب  صعة السعي  ا العنفس الزكيعة بعن  (5)وعب هللا     بفخ ,وعلب والحسن

عب هللا الكام  بن حسن بن الحسن بن علب بن أبب االا عات  سع وس ين 
  .وماية

 الحسععن المكفععوا والرععزاي ;رمسععة اجععا وعاععا األ اععس مععن 
 (8)وعلععب (7)وعمععا وزيعع  (6)والحسععينأبععب الحسععن علععب وعبعع هللا الشععهي  

  لهت األميا عب هللا الم مون بن هااون الاشي  عات اثنين و سعين  ,(9)وا
  .وماية بمكة شا ها هللا

                                                           

 .وهو الصواا( ع)كاا  ب ( (1
 .وهو الصواا( ع)كاا  ب  (2)
 .كما هو م كاا عن  اب  ا  اكا االعااا" ول "لع  الماصو  كلمة ( (3
 .النها زائ ة" أبو"حا ت " أبو الحسن" ب األص  ( (4
كاا عن ابن حزت غيا ان النسخ المغابية من الفراي اكات عبع هللا الما عو  بفعخ ( (5

 .ن اال اس وليس ارا لهمن عاا الحس
سما  ابن حزت اال اس وانه ا س   ب االاض واكا العماي انعه ارعا معا  الكعبعة ( (6

 .ولعله الماصو  عن  ابن حزت وهللا  عال  اعلت

عل  الاغت من  وله رمسة اجا  اال انه ياكا س ة ح   اسعت زيع  وهعو م فعق معع ( (7
اكا رمسعة  ون زيع  ثعت ي عيا و يع  نسرة الرزانعة العامعة وامعا الرزانعة الحسعنية  يع

 .الحسين ابب زي 
 .اكا  ابن حزت ولعله نا  عنه هنا( (8
 .اكا  العماي و ابن حزت( (9
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وجعفعا أبنعا  علعب بعن ا بعن  (2)عبع العزيز األروة (1)وبنيسابوا
 (4)(ا علعبأبعب )بن علب بعن ا بعن  (3)(منصوا أببهبة هللا )يحي  بن 
لنايا بن يحي  بن ا األعاج بن أحم  زبااة بعن ا بعن عبع هللا بن ا ا

المفاععو  بععن الحسععن المكفععوا بععن الحسععن األ اععس بععن علععب بععن علععب بععن 
  .الحسين بن علب بن أبب االا

بعن محسعن بعن  (5)الناصعا بعن ا بعن ا اإلماتوالنايا بجاجان 
ن بعن الحسع (6) لرعزايالحسن بن زي  بعن ا بعن علعب بعن ا بعن علعب ا

  .األ اس بن علب بن علب بن الحسين بن علب بن أبب االا
بععن الحسععين بععن علععب بععن أبععو الغيعع  ا  اإلمععاتوبآبععة وبرععواازت 

بععن الحسععن بععن علععب بععن ا بععن علععب الرععزاي  (نالحسعع)بععن  (7)(علععب)
  .األ اس الشايا الحسينب

بعن ا  وبالم ائن علب وا والعباس بنو الحسن بن زي  بعن علعب
  .األ اسبن عب هللا بن الحسن 

بن علب بن ا السعكاان  (8)وبمصا بنو السكاان عب هللا والحسن
  .بن عب هللا بن الحسين بن الحسن األ اس

النسعابة السععي  ا بعن الحسعن بععن علعب بعن ا بععن  اإلمعاتوببغع ا  
  .لحسين بن الحسن األ اس الحسينبعلب بن الحسن بن ا

لعب و باالة السي  يحي  وا ابنا علب بعن عمعا بعن عبا عة بنوب
 .باالة بن عما بن الحسن األ اس

  .بن علب باالة 9وب صبهان علب والحسن وأحم  وا بنو الحسن
ا وأحمع  والحسعن  ;باالعة لعه أابععة (10)ول  ا بعن الحسعن بعن

بععن الحسععن بععن علععب بععن عمععا بععن  لهععت ب صععبهان الحسععن بععن ا ,وجعفععا
ن األ اس بن علعب األصعغا بعن علعب بعن الحسعين بعن علعب بعن أبعب سالح

 .االا

                                                           

 .الصواا بسانزواا كاا  ب ك  نسخ الفراي( (1
 .كاا  ب نسخ الفراي المغابية و ب المابوعة جال  ال ين العزيز(2) 

 .ما  ب نسخ الفراي كلهاوالصواا ما أثب ه عل  " منصوا" ب األص  ( (3
 .والصواا ما أثب ه عل  ما  ب نسخ الفراي كلها" علب" ب األص  ( (4
  ."الااستأبو ا "كاا  ب الفراي الحسنية و ب الفراي الرزانة العامة والمشا ية ( (5
 .وهب زائ ة حا  ها ك  ما  كاات" الرازي بن علب" ب األص  علب ( (6
 .(ع)صحح ها عل  ( (7
هنا را  وصوابه أن عب هللا والحسن هت بنو الحسين بن الحسن اال اس كما  ب و( (8

 .نسخ الفراي
 ."حسن"كاا  ب الفراي الحسنية و ب الفراي المشا ية ( (9

 .بن علب باالة بن عما بن الحسن اال اس بن علب االصغا( (10
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 ذكر ولد السيد الحسين الحسيني
ولعع  السععي  الحسععين األصععغا األعععاج بععن علععب زيععن العابعع ين بععن 

األععاج وعبع هللا  هللاعبيع  ;الحسين بن علب بعن أبعب االعا لعه سعبعة بنعين
أعاعا وا كلهعت  ,وسعليمان المععزب والحسن ال كة وعلعب األصعغا العايا

  .وإبااهيت
 .ول  السي  عب هللا العاياب ثالثة جعفا وأبوبكا والااست

بععن ا بععن جعفععا بععن عبعع هللا العاياععب بععن  (1(ومععنهت السععي  الحسععن
 .ألصغا الاي   له صاحا اباس انالحسين ا

  .كة بن الحسين األصغا له ابنان ا وعب هللاول  الحسن ال 
  .بن الحسين األصغا إبااهيت بن والسي  ا بن عب هللا

ان ن وسعععليمالحسععع ;بعععن الحسعععين األصعععغا لعععه ابنعععان ولععع  سعععليمان
معن  (3)عيعأاض المغاا من ا اياية  ب  ا من (2)األصغا كان ملك هازت

  .واليه ينسا أه  بجاية من  لعة بنب حما  ,صنهاجة
وله ول  األميعا السعي  حمعزة بعن سعليمان األصعغا بعن سعليمان بعن 

واليعه ينسعا سعو   ,ين بن علب بعن الحسعين بعن علعب بعن أبعب االعاالحس
  .وا وإبااهيتحمزة الحسينب له أابعة العباس وأبوالمه ي 

ومنهت السي  الحسين بعن سعليمان األكبعا بعن الحسعين بعن علعب بعن 
الحسين بن علب بن أبب االا كان من  وا  السي  الحسعن األميعا بعن زيع  

  .الا باباس انبن الحسن بن علب بن أبب ا
بععن ا بععن حمععزة  إبععااهيتالما ععو  أبععو المهعع ي السععي   واإلمععات

األعاج بعن الحسعين بعن الحسعين بعن علعب بعن  عبي  هللاصاحا الكو ة بن 
  .الحسين بن علب بن أبب االا
المحعع   السععي  ميمععون بععن حمععزة بععن  اإلمععاتوابععن عمععه بمصععا 

  .ةو الحسين بن ا بن الحسن بن حمزة  صاحا الك
يلاععا بمسعععلت ا بعععن  (4)مصعععا األميعععا كعععان يعع با أمعععا( مععنهت)و

 ,(1)(األععاج هللاعبيع بن جعفا بن )بن ااها بن يحي  بن الحسن  هللاعبي 
  .ويحي  وااها إبااهيتوكان له من األوال  

                                                           

 .(16  / جمهاة أنساا العاا )اكا  ابن حزت ( (1
( 11  / جمهععاة أنسععاا العععاا )مععن أاض المغععاا  "هععاز"عنعع  ابععن حععزت ( (2

ا رالية أجل  أهلها زياى بن من  الصنهاجب اكاها البكاي  ب ك اا المغاا و ا  انه
 ( 860  / المغاا  ب اكا بال  ا اياية والمغاا )إل  بواة 

و   اكا ابن حزت ان الاي ملك هاز هو حمعزة بعن الحسعن بعن سعليمان بعن سعليمان بعن 
 .غاالحسين االص

 .(11  / جمهاة أنساا العاا " )ملك  ايعا من صنهاجة" عن  ابن حزت (3) 
 .(14  / جمهاة أنساا العاا )زمن كا وا االرشي ي (4) 
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اعاها بعن يحيع  بعن الحسعن بعن وابن عمه ااها بن الحسعين بعن 
  .(2)(األعاج هللاعبي جعفا بن )

 هللاعبيع وهو السي  عب هللا بعن  ,ات بالشات وبايعه أه  حلاوأرو   
  .(3)(األعاج هللاعبي جعفا بن )بن  بن ااها بن يحي  بن الحسن

  .بالكو ة الحسن بن ا بن يحي  (4)وعمهت الاائت
أحمععع  بعععن بعععن  (5)هللاعبيععع الاعععائت بالععع يلت السعععي  ا بعععن  (ومعععنهت)

  .األعاج هللاعبي علب بن ا بن  (هللاعبي )
بن ا بن الحسن  إبااهيتبالكو ة علب بن  الولب الصال ( ومنهت)
األعاج بن الحسين األصغا بن علب زين العابع ين بعن  هللاعبي بن ا بن 

   .الحسين بن علب بن أبب االا

 ذكر أوالد السيد زيد الشهيد الحسيني
ن بعن ول  السي  زي  الشعهي  بعن زيعن العابع ين بعن علعب بعن الحسعي

علععب بععن أبععب االععا الاععائت بالكو ععة لععه مععن األوال  عيسعع  والحسععين وا 
  .والحسن ويحي 

ومنهت العمايون بالكو ة السي  عما الزكب بن ا بعن الحسعن بعن 
  .يحي  بن الحسين بن أحم  بن عما بن يحي  بن الحسين بن زي  الشهي 
ين بععن و ععب حلععا أبععو ا المنصععوا بععن ا بععن الحسععن بععن الحسعع

  .عيس  بن يحي  بن الحسين بن زي  الشهي 
ونايا الهن  السي  أبو منصوا ا بن أحم  بن يحي  بن أحم  بن 

  .علب بن عيس  بن يحي  بن الحسين بن زي  الشهي 
بن أحم  بن الحسعن بعن حمعزة بعن  (6)ونايا األهواز أبواالا ا

  .زي  الشهي  بن ا بن عيس  بن يحي  بن الحسين بن (7)(الحسن)

                                                                                                       

وهو راع  اا ان الناع  ععن ابعن " بن الحسن بن حمزة صاحا الكو ة" ب األص  ( (1
  .حزت والصواا ما اثب نا  بين الاوسين

 .نفس الحاشية الساباة( (2
 .نفس الحاشية الساباة( (3
لت اج  نصا ياكا أنه  ات عل  أح  وما اكا  ابن حزت أنه كان عالما بانساا  ومه ( (4

 .و جاوز ال سعين من العما
وعمو  نسبه عن  ابعن حعزت م عااا بعين " أبب عب هللا ا" ب الفراي الحسنية ( (5

 ععة وبععع  أوال   إلعع  النسععخ و عع  صععحح ه علعع  الفرععاي الحسععنية و يهععا انععه  ععات بالكو
 . ال يالمة وعن  ابن حزت كانت له مكانة عن  أه  الكو ة وال يالمة

 .والمشا ية لت يسم  وأثب ه كما هو لال اااا" علب" ب الفراي الحسنية ( (6
 .(ع)صحح ه من ( (7
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والحسين ابنا ا بن أحم  بن  (1)(عيس  اأبب ) األروةمصا وب
  .زي  الشهي  ن عيس  بنا بن زي  ب

علب بن ا بعن ا بعن أحمع  بعن ا بعن  اإلماتوالاا ب بالا س 
  .زي  بن علب الشبيه بن الحسين بن زي  الشهي 

بعن أحمع   إسعماعي بعن  بعن ا إسعماعي السي   اإلمات (2)(ةهااوب)
بن ا بن زي  بن علب بن الحسين بعن علعب  بن جعفا بن الااست بن جعفا

  .بن أبب االا
بن عزيز بن علب  (3)و الفياض األميا الها ي بن الحسنوبالشات بن

بن زي  بن علب بن ا بن علب بن جعفا بعن أحمع  بعن جعفعا بعن ا بعن 
 .ب االازي  بن علب بن الحسين بن علب بن أب

 ذكر أوالد السيد دمحم الباقر
بن الحسين بن علب بن  ول  السي  ا البا ا بن علب زين العاب ين

 ,وعلععب ال عاععا لهععت وإبععااهيتعبعع هللا األ اعع   ;أبععب االععا لععه أابعععة نفععا
والعاا عن   من السي  جعفا الصا   بن ا البا ا الحسينب له س ة أوال  

األعاج وعبع هللا  وإسماعي المؤ من  وإسحا  ا  يباجة وعلب العاي ب
  .ولهت أ را وباون كثياة ,الشيعب وموس  الكاظت

وبمصععا أوال  األميععا الحسععن البغععيض بععن ا الحبيععا بععن جعفععا 
بن جعفا الصعا   وعبيع هللا الشعيعب  إسماعي المص   بن ا المك وت بن 

  .نز  سجلماسة
بععن علععب  (4)ن أحمعع وبمصععا السععي  أحمعع  بععن الحسععن المكحععو  بعع

  .بن ا المك وت إسماعي بن أحم  بن  إسماعي حاكات بن 
 .وبمصا السي  موس  األكح  بن ا بن علب حاكات

 (5)بعععن بعععن ا إسعععماعي أبوالااسعععت بععن  وبمصععا السعععي  الحسعععين 
 .بن ا المك وت إسماعي 

                                                           

 .صحح ه من الفراي بنسره( ا) ب االص  ( (1
وهعععااة م ينعععة  عععب غعععاا وهعععو راععع  صعععحح ها معععن الفرعععاي " بجععع ة( "ت) عععب ( (2

 .ا غانس ان
 ."أمياي الحسن"و ب الحسنية " بن أمياي بن الحسن" ب الفراي المشا ية ( (3
ار لفت النسخ  ب أحم  هاا  فب نسب ه لموس  المكحو  بعن ا بعن علعب حاكعات ( (4

و ب نسرة الرزانة العامة كما اثب  ه  ب المع ن و عب النسعرة , كما  ب الفراي الحسنية 
 ."ا"شا ية الم
وهععو راعع  صععحح ه كمععا  ععب المعع ن علعع  " بععن أحمعع  بععن إسععماعي " ععب االصعع  ( (5

 .الفراي بنسره المغابية



69 
 

العبعاس بعن والنايا ب مشق السي  أحم  بن حمعزة بعن الحسعن بعن  
األععاج بعن  إسعماعي بعن ا بعن علعب بعن  (بعن علعب) سن بن الحسينالح

  .جعفا الصا  
 بعن (1)(علعب بعن)السي  جعفا بعن ا بعن الحسعين  وماووباوس 

  .ا بن علب بن إسماعي  األعاج بن جعفا الصا  
ا بن  (2) (علب بنبن ا ) بن الحسين إسماعي وبنو عمه السي  

ن جعفععا الصععا   بععن ا البععا ا بععن علععب زيععن األعععاج بعع إسععماعي علععب 
 .العاب ين بن الحسين بن علب بن أبب االا

 دمحم ديباجو أوالد السيدذكر 
  .ول  السي  ا  يباجة بن جعفا الصا  

بععن ا بععن الحسععين بععن  (3)الاا ععب الحسععين اإلمععاتوبمععاو السععي  
ب بعن الحسعين أحم  بن ا بن عزيز بن الحسين بن ا األااوش بن علع

  .بن علب الراا  بن ا  يباجة
الشاعا أبوالباكات علب بن الحسين بن علب بن  اإلماتوبنيسابوا 

  .(4)جعفا بن ا بن الحسين الراا 
بن زيع  بعن علعب بعن ا  (5)النايا السي  أبوهاشت اإلماتوبكامان 

  .ا  لااست بن ا  يباجة بن جعفا الصابن علب بن ا بن علب بن 
بن الحسين بن علب بن الحسعين  واألروان الماها وحمزة بن ا

بن ا  يباجة بن جعفا الصا   بن ا البا ا بعن علعب زيعن العابع ين بعن 
 .الحسين بن علب بن أبب االا ا ب هللا عنه

                                                           

ولعت يعاكا أنعه , (06  )غيا موجو   ب األص  صحح ه معن جمهعاة ابعن حعزت ( 1)

وأمععا مععن , باععوس ومععاو وانمععا اكععا أنععه شععه  بصععحة نسععا عبيعع هللا المهعع ي الفععاامب
 .اعي  ال الب اكا  كما  ب الفرايباوس وماو  هو إسم

وهعو العاي باعوس , (43  )غيا موجو ة  ب األصع  صعحح ها علع  الفرعاي  ((2
 .وماو

والع  مؤلععا ك عاا الفرععاي  عب أنسععاا الاععالبيين وهعو عزيععز الع ين إسععماعي  بععن ( (3
االزوا ععانب الععا ك ابععه باشععااة مععن الفرععا الععاازي و عع   .الحسععين بععن المععاكوا بععن ا

 .لا هاا الك اا عليه كثياا كما اشانا  ب ما مة ال حايقاع م  مؤ
 .بن علب الراا  بن ا ال يباج( (4
 .(15  / الفراي  ب انساا الاالبيين )اسمه  ميت ( (5
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 ذكر أوالد السيد اسحق المؤتمن
ولعع  السععي  اسععحق المععؤ من بععن جعفععا الصععا   بععن ا البععا ا لععه 

 .الحسين والحسن وا ;ثالثة
والشعاعا  اإلمعاتومنهت   ا ها  ,الحلبيون العاي يون (1)(ومنهت)

 ,الحلبب أبوا المنصوا بن أحم  بن ا بعن الحسعين بعن اسعحق المعؤ من
 .وأعمامه ااها وأحم  منهما النابا  والفاها  والا اة

 ذكر أوالد السيد علي العريضي
بن جعفا الصا   بن ا البا ا بن علب ول  السي  علب العاي ب 

  .بن الحسين بن علب بن أبب االا له ثالثة نفا ا وأحم  والحسن
بن عيسع  بعن  ا بن علب بن ا بن أحم  أوال  السي وبالبصاة 

 .ا بن علب العاي ب
ومنهت السي  الوحشب ا بن حمزة بعن عبع هللا بعن الحسعن بعن ا 

  .بن علب العاي ب
بععن النايعا السعي  عبعع المالا بعن ا بعن سعليمان  اإلمعات (2)وبيعز 

بيز  بن علب بن ا بعن علعب بعن  حمزة بن عب المالا بن محسن الايس
  .بن أحم  بن علب العاي ب بن جعفا الصا   (هللا عبي)

بن ا بن علب بن ا بن علب بن ا بن علب  هللاعبي وبنو عمه 
  .بن أحم  بن علب العاي ب عبي  هللابن علب بن  بن ا هللاعبي بن 

بن موس  بن الحسن  هللاعبي بن  3وبنيسابوا واوس السي  عب هللا
بن علب األااوش بن الحسن حمي ان بن أحمع  بعن الحسعين بعن أحمع  بعن 

  .اي ب الحسينبعلب الع
منهت السي  سع  ال ين الااست بن ا بن  (4)وبما واا  النها اويزة

ل اعب بن الحسن بن علب بن أحم  بن علب بن عب هللا بن الحسن بن علب ا
  .علب العاي ب الحسينب

 
 

 (1)الشيعي هللاعبيدذكر أوالد السيد 

                                                           

 .غيا موجو ة  ب االص  و ع ها للفص  بين االعااا عل   ياس ما  بلها(1) 
  .م ينة وسا اياان( (2
 "هبة هللا بن هبة هللا"أما المشا ية كاا  ب الفراي المغابية و( (3
ولعت ا عا علع  " وناة, نوايزة, ايزة"وا ت كالك  ب نسخ الفراي بثال  صيغ ( (4

  . عايفها
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بن جعفا الصا   بعن ا البعا ا بعن  (2)الشيعب عبي  هللاول  السي  
علب بن الحسين بن علب بن أبب االعا صعاحا مصعا وهعت العبيع يين لعه 

  .ي والااست العبي ي الشيعبالعبي  إسماعي 
وصععاحا ا ايايعععة مععع  الشعععيعب ولعععه علععب ونعععزاا بععن معععع  بعععن 

  .الشيعب هللاعبي  (3)بن إسماعي 

 (الكاظم)السيد موسى  أوالدذكر 
ول  السي  موس  الكاظت بن جعفا الصا   بن ا البا ا بعن علعب 

  سلسععلة صععأ (ووهعع)زيععن العابعع ين بععن الحسععين بععن علععب بععن أبععب االععا 
 .لاهاا

والسععي  موسعع  الكععاظت لععه مععن األوال  أابعععة عشععا اكععواا كلهععت  
عبع هللا المع مون ابعن  األميا أعاا بالم ينة السي  علب الا ا الاي  ,أعاا

  .األميا هااون الاشي   العباسب العه  وله ابنان
بععاه بععن  (4)المسعع عين األميععا أيععاتوزيعع  النععاا الاععائت بالبصععاة  ععب 

 ولع   ,الاشعي  العباسعب ععات اثنعين ورمسعين ومعائ ينالمع صت بن هعااون 
  .وااكأح  عشا ا

كان ألح هت أح ى وثالثعين  ,ثمانية اجا  األصغا إبااهيتوالسي  
  .وولب اليمن ,اكاا

 ,وعب هللا له رمسة بنين ,وهااون له ابنان ,وحمزة له ثالثة بنين
 ,عشعاة بنعين لعه وإسحا  ,له ثالثة بنين وإسماعي  ,والحسن له ثالثة بنين
  .والعباس له رمسة بنين ,وعبي هللا له عشاة بنين

بعععن ا بعععن موسععع   إبعععااهيتو عععب أاجعععان معععنهت الشعععيخ الكعععو ب 
  .األااوش بن زي  الناا

  .األااوشوبنو را   موس  بن زي  بن موس  
  .وش ا بن الحسين بن زي  الناا بن موس  الكاظتاوبنو المن

  .بن زي  بن الحسين بن زي  الناا 5وبنو البغا  ا ك يلة

                                                                                                       

لصعواا أنعه معن هنا أراع  بجعع  عبيع هللا الشعيعب ابنعا مباشعاا لجعفعا الصعا   وا( (1
ب رباا األئمعة  وللمزي  انظا ك اا ا عاظ الحنفا , عل  ع ة اوايات ااية أبنه إسماعي 
 .الفااميين الرلفا 

 .وهو الصواا,   بن جعفا الصا  بن ا الحبيا بن جعفا بن ا بن إسماعي( (2
 .بن ا الاائت بن عبي هللا المه ي (3)
 .وهاا را   ا  كانت ثواة زي  الناا زمن الم مون( (4
  . صحفت إل  ك يلة "كني ه"ولع  كلمة " كني ه البغا " ب نسرة الفراي الحسنية ( (5
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 (الحسينأبب )ن زي  بن الحسن بن بوالنايا ب اجان السي  الحسن 
بن زي  الناا بعن موسع  الكعاظت بعن جعفعا الصعا   بعن  (1)زي  بن الحسين

  .ا البا ا بن علب بن الحسين بن علب بن أبب االا
الحسعين  الما  ع  علعب والا ع  ا ابنعا اإلماتوالنايبان ببغ ا  

بععن  األصععغا إبععااهيتبععن الثععانب بععن بععن ا األعععاج  (2)بععن موسعع  العجعع 
  .موس  الكاظت

 .بن موس  العج  حسنموبنو عمه بالبصاة أحم  بن 
 إبعععااهيتوب صعععبهان السعععي  الحسعععين بعععن أحمععع  بعععن اسعععحق بعععن  

  .العسكاي موس  الثانب
 (4)بالا عاعب الشعيخ العولب السعي  أحمع  الا عاع (3)توهوالزنجانب 

العسعكاي بعن موسع   إبعااهيتبعن  (5)(ا)بن  بن الحسن بن أحم  الا عب
  .الثانب

  .العسكاي إبااهيتوالسي  الحسين بن علب بن محسن بن 
وبالعاا  السعي  أحمع  بعن حمعزة بعن أحمع  بعن حمعزة الوصعب بعن 
علب األحو  سي  الاالبيين بالعاا  بن أحم  الزنبوا بن موس  الثانب بعن 

  .بن موس  الكاظت األصغا إبااهيت
السي  علب بن ا بعن الحسعين بعن علعب بعن موسع   (6)بنب ج  هو
  .بن موس  الكاظت األصغا إبااهيتالثانب بن 
بن علب بن جعفا ال امعاي بعن علعب بعن جعفعا  ا (1)(وبال اما)

بععن موسعع   األصععغا إبععااهيتبعن ا بععن عيسعع  بععن موسعع  بععن جعفعا بععن 
  . بن علب بن الحسين بن علب بن أبب االابن جعفا بن ا الكاظت

                                                           

الفرععاي  ععب انسععاا " )زيعع  بععن علععب بنجعاععا بععن زيعع  النععاا"صععوابه , وهععو راعع ( (1
 .(18  / الاالبيين 

  ."النج " ب الفراي المشا ية ( (2
 ".وهو"ي  و اا  للسيا  صحالو( ع)و ( ت) ب كاا ( (3
 ععب و, و الععاوض المعاععاا نسععرة الفرععاي الرزانععة العامععةو (ع)و ( ت)كععاا  ععب ( (4

زا   ععب الحسععنية انععه نععز  م ينععة جعع ة " الا عععب"نسععرة الفرععاي الحسععنية والمشععا ية 
أي ا واكا أنه نز  ج ة أي ا  ب مر صا البيعان ولكعن نسعبه " سااهنك"ولابه  ا اعة

  ".أحم  الا اعب بن الحسن الشايا"و ب  حفة الواا  , للحسن العسكاي
صعنفت ك ابعا ب الصو ب الباائحب االمات الا اعوحو  ها  النصو  وعال  ها بنسا 

وهععو منشععوا وم ععو ا و يععه  فصععي  شعع ي  للمسعع لة ال يسعععه " ال حايععق الا ععاعب"باسععت 
 .المكان هنا

  .صحح ه عل  الاوض المعااا و نسخ الفراي( ع)و( ت)ساا من ( (5
يايعع  أن يشععيا إلعع  ج  ععه المجوسععية والماصععو  هععو أبععو العبععاس أحمعع  بععن علععب ( (6

والصعيغة هنعا راع  ولعع  الصعواا ( 80  / ي  ب انساا الاالبيين الفرا)الماكوا 
  ."و ب ال ينوا"ان ياو  
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أوال  السي  أبب الااست حمزة بعن علعب  (2)وبالعاا  و و ب باومس
بععن موسعع   إبععااهيتبععن  إسععماعي  (3)بععن أحمعع  الايععاا بععن (نيالحسعع)بععن 

  .الكاظت
وباوس السي  زي  بن حمزة بن ا بعن موسع  بعن أحمع  األسعو  

  .مزة بن موس  الكاظتاألعاابب بن الااست بن ح بن ا
 إسعماعي بن موس  بن جعفا بعن ا بعن  إبااهيتوبنو عمه السي  

  .بن أحم  بن ا بن أحم  األسو 
بعن حمعزة  إسعماعي والحسين بن علب بن حمزة بن  (4)ا وبهااة

  .األصغا بن حمزة األكبا بن موس  الكاظت
 ا األميا ال  ا  والحسن بنو وبالم ينة ونيسبابوا موس  وجعفا

  .بن أحم  بن هااون بن موس  الكاظت
نيسابوا السي  ا بن علب بن هااون بن ا بعن بالنسابة  واإلمات

  .هااون بن ا بن جعفا ال  ا  بن ا األميا
  .بن عب هللا بن موس  الكاظت (5)وبمصا موس  وا الكالبيون

بعن علعب بعن  (6)وبنو العزاومب السي  علب بن الحسين بن الحسن
السعي  ا  (كلثعوت)ن موس  الكاظت وبمصا بنعو ا بن جعفا بن الحسن ب

  .بن موس  الكاظت إسماعي ن جعفا بن موس  المح   بن ب
  .بن ا بن موس  المح   (7)وبنو الصكاك السي  علب

وبالحجاز بنو  ك كة السي  ا بن يحي  بن جعفعا بعن الحسعن بعن 
  .ا بن موس  الكاظتموس  اللحق بن جعف

 (8)يوبنو المليا بالم ينة موس  والحسن وا المليا بن ا الزي 
  .بن جعفا بن موس  الكاظت بن ا المليا بن الحسن الثائا

  .بن علب بن الحسن الثانب (9)وبالم ينة نايا السي  الحسين

                                                                                                       

م ينة شا  اوزبكس ان  اعع علع  مجعاى نهعا جيحعون معن أشعها أعالمهعا االمعات ( (1
  .ال اماي المح  

 .منااة  ب اي  جبا  اباس ان بين الاي ونيسابوا(2) 
 .النساا للعبي لب وهو رالا الفرايكاا  ب  هايا ا" بن ا بن إسماعي "( (3
 .ولع  لمؤلا اراا باكا  ا" إسماعي " ب نسخ الفراي ( (4
 .(84  / الفراي  ب انساا الاالبيين " )العوكالنيون"الصواا ( (5
  ."الحسين أبب الحسن بن علب" ب الفراي ( (6
هاا الوجعه وا صا  هاا النسا من "اكاهت  ب الفراي عل  وجه ال شكيك اا  ا  ( (7

 .(81  / الفراي  ب انساا الاالبيين " )محا 
  ."ابن الزي ية" ب الفراي ( (8
 . ب الفراي النايا هو علب بن الحسين الماكوا( (9
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 ال ايا إبااهيتبن  (1)(ا)المجاا بن  إبااهيتالسي  ( وب اجان)
  .بن ا بن موس  الكاظت

بن ا بن علب ومنهت النايا السي  زي  بن ا بن ااها بن علب 
 .ال ايا إبااهيتبن 

المهلعوس  وبالكو ة ا وجعفا نايا بغ ا  ابنعا اسعحق بعن العبعاس
 .بن اسحق بن موس  الكاظت

ن الموسعوي علعب بعن موسع  بعن اسعحق بع وبماو السي  أبوالااسعت
 .بن موس  الكاظت الحسين بن اسحق

 (2)(بعن اسعحق)ن الحسعين وبنو عمه السي  ا بن عب هللا بن ا ب
  .بن اسحق بن الحسين بن اسحق بن موس  الكاظت بن موس 

وموسعع  وعلععب بععن ا بععن عبعع هللا بععن ا بععن اسععحق بععن موسعع  
  .الكاظت

وعلب وا بالبصاة بن ا بن علب بن ا بن علب بن اسحق بن 
  .  الكاظتموس

الما  ع  ا بعن الحسعين بعن ا بعن علعب  اإلماتوبالاي النايا 
  .بن موس  الكاظت هللاعبي بن الااست بن موس  بن الااست شاشة بن 

بعن ا العيمن بمكعة  إبعااهيتوبمكة السي  ا بن جعفا بن ا بعن 
  .بن موس  الكاظت بن جعفا الصا   هللاعبي بن 

بن ا  وساة بن جعفا  ل نيا بن علب بن أحم والسي  موس  أبو ا
  .بن موس  الكاظت هللاعبي غة بن  اة بالماا

ن بن ا بعن الحسعن بعن يوبزنجان السي  الحسين بن زي  بن الحس
  .بن موس  الكاظت هللاعبي علب بن أحم  بن ا  وساة بن جعفا بن 

 (أبنععا )وأحمعع  السععلعة والحسععين السععلعة  (3)وموسعع  و اسععت الععيمن
 .الااست اليمن بن العباس بن موس  الكاظت بن جعفا الصا   الحسينب

 ذكر أوالد السيد علي الرضى
ول  السي  علب الا ا بن موس  الكاظت بن جعفا الصا   بن ا 
 ;البا ا بن علب زين العاب ين بن الحسين بن علب بن أبب الاالا له ابنعان

ن علب الا ا الحسينب  عو ب ببغع ا  والسي  ا الجوا  ب ,علب ال عاا له

                                                           

 .صحح ه عل  الاوض المعااا و الفراي" أحم " ب االص  ( (1
 .غيا موجو ة  ب االص  صحح ها عل  الفراي( (2

الفرععاي  ععب ) ععب الفرععاي وهععو الااسععت اليمععانب  كمععا" ا"هععاا راعع  والصععواا  (3)
 .(81  / أنساا الاالبيين 
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له من األوال  ابنان موس   ,وعشاين ومائ ين و  ن  ب البايع (1)عات اثنين
  .المبا ع وعلب الها ي

وول  السي  موس  المبا ع بن ا الجوا  بن علب الا ا له ابنعان 
  .علب وأحم 

وول  السي  علب الهعا ي بعن ا الجعوا  بعن علعب الا عا لعه ابنعان 
والسععي  جعفعا ال اععب لعه عاععا معن ثالثععة  ,(2)لحسعن العسعكاي ال عاععا لعها

  .(3)له عيس  ,عشا اجال
  .والسي  علب بن الحسن بن جعفا ال اب بن علب الها ي ال اب

 .بن المحسن بن جعفا ال اب (4)و ب الشات الحسن
  .بن جعفا ال اب بن علب الها ي إ ايسوعب هللا والااست بن  

  .بن جعفا ال اب إسماعي  وعلب بن والسي  جعفا وا
  .(5)والسي  علب بن ا بن جعفا ال اب

  .والسي  الحسن بن هااون بن جعفا ال اب
بعن ا  إبااهيتبن ا بن  (6)المح   السي  جعفا اإلماتو ب مكة 

 .بن جعفا ال اب عبي  هللابن 
  .(7)اإلماتوالسي  ا والحسين بن علب بن موس  

  .بن جعفا ال اب اإلماتا بن أحم  بن موس  والسي  
واألروة العشعاة بنعو النايعا المر عاا ا وموسع  وجعفعا وأحمع  

بن علعب  وإبااهيتاألصغا وعلب وأحم  األكبا وحمزة والحسين ومحسن 
  .المر اا بن جعفا ال اب بن علب الها ي

ب االحسن وعلعب وا الع ان (8)جزياة صالية إل راجوا  واإلروة
بن ااها بن أبب الحسين جعفا ال اب بعن علعب الهعا ي بعن ا الجعوا  بعن 

                                                           

 .ه  113 ب أغلا المصا ا  و ب ( (1
 .كاا  ب نسخ الفراي المغابية أما المشا ية  ليس  يها اكا لها  المس لة( (2
وهعاا , و   اكا بعض الناس أنه كان لجعفا ابن اسمه عيس  أي ا  "عن  ابن حزت ( (3

هع  وكعان لعه  016مات عيس  هاا يعوت السعبت لعثال  باعين لاجعا سعنة ,  و  صحي 
 (.41  / جمهاة أنساا العاا " )  ا ببغ ا  ولزت منزله سنين عليال  

كعاا  ععب الفرععاي الحسععنية و عع   صععلت كثيععاا  ععب االعاععاا الا ععوية علعع  عكععس ( (4
  .المشا ية

 .(41  / جمهاة أنساا العاا )كاا عن  ابن حزت ( (5
  .(41  / جمهاة انساا العاا )ه  و    ااا المائة سنة  068سنة   و ب( (6
 .بن جعفا ال اب( (7

المغابيععة وال ععب حصععات   اوهععاا غيععا صععحي  يرالفععه مععا وا   ععب أ عع ت المصععا(8) 
 فعب مراعوا الفرعاي النسعرة الحسعنية اكعا أن المهعاجا هعو  ,المهاجاين إلع  صعالية

 .ااها بن ا بن ااها بن جعفا الزكب
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علب الا ا بن موس  الكعاظت بعن جعفعا الصعا   بعن ا البعا ا بعن علعب 
  .زين العاب ين بن الحسين بن علب بن أبب االا

بن ااها بن أبب الحسين جعفعا ال اعب لعه   ابوول  السي  ا ال ان
  .ابنان ااها وأحم 

بععن الحسععن بععن الحسععين بععن علععب بععن  (1)هت النايععا السععي  اومععن
النايعا ا  (2)الاا عب بصعالية اإلمعاتعب هللا بن ا بن عبع هللا بعن الشعيخ 

اب بن ااها بن أبب الحسين جعفعا ال اعب بعن نال  ا  بن ااها بن ا ال ا
علب الها ي بن ا الجعوا  بعن علعب الا عا بعن موسع  الكعاظت بعن جعفعا 

صا   بن ا البا ا بن علب زين العاب ين بن الحسين بعن علعب بعن أبعب ال
  .االا

وبصالية أوال  الاا ب الفايه العالت الشيخ السي  ا بن عب هللا بن 
ااها بن الحسن بن أبب ا موهوا بعن أحمع  بعن ا الع ا اب بعن اعاها 

ن علب الا ا بن أبب الحسين جعفا ال اب بن علب الها ي بن ا الجوا  ب
بن موس  الكاظت بن جعفا الصا   بن ا البعا ا بعن علعب زيعن العابع ين 

  .ت اسو  هللا ببن الحسين بن  اامة بن
 النسا الحسينيون أه .... ان ه  نسا السا ات المايلون 

 لسيد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه اذكر أوالد 
السعي   ;علب بن أبعب االعا عابعه معن اجلعين ول  السي  الحسن بن

ت زيع  المع نب  ع    ,زي  المع نب والسعي  الحسعن المثنع  و يهمعا البيعت والعع  
وأت الحسن المثنع  رولعة بنعت  , اامة بنت أبب مسعو  الب اي األنصااي

و عععو ب أبوهمعععا ععععات ثالثعععة  ,الفعععزااي (3)(سعععياا)منظعععوا بعععن زيعععان بعععن 
البايعع  عب  بعة العبعاس بعن عبع  المالعا  من الهجاة و  عن  عب (4)وأابعين

وم  ععه سعع ة أشععها وكععان  وكععان عمععا  أابعععين سععنة وسععببه جاايععة سععم ه
 .ن ال ابعينمن  الحسن المث

                                                                                                       

اكعا أن هع   880ج ا منسو  ععن أصع   اايرعه  ب مراوا النسبة العلية وهو   يت و
وكعالك  عب  حفعة العواا  " أحمع  البغع ا ي"المهاجا هو أحم  بن ا بعن اعاها وسعما  

 .وهللا  عال  أعلت والظاها أن كال االروين هاجاا وهو األص 
أ ععع عليععه  ععب غياهععا ولععيس ا ولععت " أبععب ا الحسععن " ععب الفرععاي الحسععنية ( (1

 .واكات أنه ببغ ا 
 .وهو را  والصواا أنه ببغ ا  كما  ب الفراي الحسنية( (2
 .وهو را  والصواا ما أثب ه  ب الم ن" أحم " ب األص  ( (3
 .(651الواا    /  اايخ اإلسالت )سنة  61ه  وكان عما   13الصواا ( (4
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 ذكر أوالد السيد زيد المدني
ول  السي  زي  بن الحسن بعن علعب بعن أبعب االعا ا عب هللا عنعه 

لسععي  ا  وهععت معن الاجععا  أبععو ا الحسعن كععان لععه مععن األوال  ثمانيعة اجععا
وعبع هللا لعه  ,وزي  له ابنان ,والسي  علب له سبعة بنين ,الااست له س ة بنين

 ,والحسعن لعه أابععة بنعين ,له ابنان وإبااهيتواسحق الكوكبب  ,رمسة بنين
السعي  الحسعن أميعا  أبعوهتوكان  ,الا الحجااة له رمسة بنينح وإسماعي 

 .الم ينة ألبب جعفا المنصوا العباسب
بعن  إبعااهيتلسي  ا بن الحسن بعن ا بعن االاائت بالم ينة ومنهت  

وكعان  ,الحسن األميا بالم ينة بن زي  بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب االعا
ولت يص  أح   ب  ,يبغض أه  الم ينة وحاصاها و    كثياا منهت بالجوع

 المع معع  ب الم ينععة أيععات األميععا  ععات  عع ,مسععج  اسععو  هللا ب اععو  م  ععه
 .العباسب عات سبع ورمسين ومائ ين

  .(1)وا بالم ينة والحسن بنصيبين وأامينية 
الحسين بن ا بن علب بن  اإلماتومنهت الاا ب باباس ان السي  

 األكبععا بععن الحسععن إبععااهيتصععغا بععن األ إبععااهيتا صععاحا الم ينععة بععن 
 .الالحسن بن علب بن أبب ابالم ينة األميا بن زي  بن ا

 بن ااها بن زيع  وبصنعا  اليمن السي  الااها بن الحسن بن ا
  .بن زي  بن الحسن بن علب بن أبب االا بن الحسن األميا بالم ينة

وبنيسابوا السي  ا بن عب هللا بن زي  بعن عبع هللا بعن الحسعن بعن 
  .زي  بن الحسن بن علب بن أبب االا

 بععن عبعع هللا بععن ا بععن وبعع بها السععي  الحسععين بععن عيسعع  بععن ا
  .ب هللا بن الحسين بن زي  بن الحسن بن علب بن أبب االاع

وبزنجان السعي  ناصعا بعن الحسعين بعن ناصعا بعن ا بعن ا بعن 
  .عب هللا بن الحسن أميا الم ينة بن زي  بن الحسن بن علب بن أبب االا

وبجاجان علب بن مه ي الوكي  بن الحسين بن علعب الاويع  بعن 
جعفا بالم ينة بن ا الما و  بن جعفا بن هااون بن اسحق الكوكبب بعن 

  .الحسن أميا الم ينة
ا حاا بن ا ال باغ أبب الحسعن بعن علعب  وبجاجان السي  أبو

  .بن علب الاوي  بن ا حسنك
 بن الحسن بن علب بعن بن ا ال اعب بن ا أبواالاوبات السي  

  .ا حسنك

                                                           

  / اي  ععب أنسععاا الاععالبيين الفرعع)هععؤال  ابنععا  إبععااهيت بععن الحسععن االميععا ( (1
811). 
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حعاا بعن  ا ن بعن علعب بعن أبعبيالحسع بن ا بو حااأ وباائن
  .علب بن عب هللا بن الحسين بن علب بن ا حسنك

والعبعععاس وأحمععع  والحسعععن والحسعععين بنعععو ا عزيعععز بعععن أحمععع  
الرايا بن الحسن بن جعفعا بعن هعااون بعن اسعحق الكعوكبب بعن الحسعن 

  .األميا بالم ينة
حمع  بعن جعفعا بعن هعااون والحسن والحسين وأحم  بنو ا بعن أ

  .بن اسحق بن الحسن بن زي  بن الحسن بن علب بن أبب االا
عب وعب هللا  ا اا وا سعااواة بنعو وبالكو ة الااست الشبيه السبي

أحم  بن عبع هللا بعن علعب بعن الحسعن األميعا صعاحا الم ينعة بعن زيع  بعن 
  .الحسن بن علب بن أبب االا

  بعن علعب بعن ا بعن أحمع  بعن و ب ماابا  ايش بنو األسو  أحم
   .الااست الشبيه الماكوا السبيعب ا بن

وعب العظيت وااها ابنا عب هللا بن ا بن علب بن عبع  هللا  ا اا 
  .الماكوا
بععن ا بععن عبعع هللا بععن ا سععااواة  عيسعع  (1)نزيعع  الععزمأبععو و
  .الماكوا

 الب الحجارةح إسماعيلذكر أوالد السيد 
الععا الحجععااة بععن الحسععن األميععا صععاحا ح إسععماعي  ولعع  السععي 

 ;نالم ينة بن زي  الم نب بن الحسن بن علب بن أبب االا له ثالثة معابعو
  .ا األكشا وأحم  وعلب الزانكب

بععن الااسعععت بعععن أحمععع  بعععن  إسعععماعي وبجععيالن المهععع ي وا ابنعععا 
  .الا الحجااةح إسماعي 

ه ي ابنعا زيع  بعن ا األكبعا والم إسماعي  ,(2)زي و ب ال يلت بنو 
  .الا الحجااةح إسماعي بن زي  بن ا األكشا بن 

 الا ع  ابنعا ا األعينوجيالن أبو زي  وأرو  السي  ا  وببغ ا 
 .بن زي  بن ا األكبا
  .بن أحم  بن ا األكشا (3)والسي  علب

                                                           

أمعا الفرعاي المشعا ية  عاكات اسعمه , كاا  ب الفراي الحسنية ولت يسعمه عيسع  ( (1
وأ و  لعله ار لا عليه ااا ان االبهايين  ب الفراي الحسنية ياجعون إل  , زي  الزمن

ععن ابعب ابو زي  عيسع  بعن ا بعن عبع هللا بعن ا بعن عبع هللا بعن الحسعن االميعا نالعه 
 .الغنائت وهللا اعلت بماصو  

 .الماصو  زي  بن ا بن زي  اال ب اكا ( (2
 .68اكا  ابن حزت  ب الجمهاة   ( (3
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علعب وب س اابا  وجاجان السي  ا بن علب بن ا بعن أحمع  بعن 
  .(1)اإلمات

والسي  علب بن أحم  بن الااست بن علب بن ا بن أحم  بعن علعب 
  .اإلمات

والسعي  الحسعن بعن علعب بعن  اإلمعاتوالسي  الااست بن زي  بن علب 
  .اإلماتالحسين بن علب 

بن الحسعين  (نالحس)سي  الحسن  ااز بن الحسن بن وبنيسابوا ال
 إسماعي أحم  بن علب الزانكب بن  بن اإلماتبن أحم  بن الحسين بن علب 

  .الا الحجااةح
  .(2)بن الحسين الايس إبااهيتوالسي  يوسا بن 

والسي  زي  بن ا بن الحسين الايس بن الااست بن علب بن الااست 
  .بن علب الزانكب

ب هللا بن علب بن أحمع  بعن السي  ع (3)(كنبيينالش)وب مشق وحلا 
الععا الحجععااة بععن ح إسععماعي زانكععب بععن ا بععن علععب البة بععن علععب شععكن

الحسن األميا صاحا الم ينة بن زي  الم نب بن الحسن السعبا بعن  اامعة 
  .بنت اسو  هللا ب

ذكر أوالد السيد القاسم بن الحسن األمير صاحب المدينو بن زيد 
 بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

ا الم ينعة لعه عاعا معن ميعا صعاحول  السي  الااست بعن الحسعن األ
 .ن ا الباحانب وعب الاحمن الشجايابنا

وول  ا الباحانب بن الااسعت بعن الحسعن األميعا بالم ينعة لعه سع ة 
وموسع  وهعااون  وإبعااهيتالااست الايس وعيس  أبوغالا بالكو عة  ;بنين

  .لش ي وعلب ا
ا وأحمععع  وعبععع الاحمن  ;وولععع  الااسعععت العععايس لعععه أابععععة بنعععين

  .سن البصايوالح
إبعععااهيت والااسعععت  ;وولععع  ا بعععن الااسعععت العععايس لعععه ثالثعععة بنعععين

  .والحسين الرايا
أحمع  وزيع   ;وول  إبااهيت بن ا بن الااست الايس لعه ثالثعة بنعين

  .وعلب

                                                           

 .بن أحم  بن علب الزانكب بن إسماعي  حالا الحجااة( (1
 .بن الااست بن علب بن الااست بن علب الزانكب بن إسماعي  حالا الحجااة( (2

 .صحح ها من الفراي المغابية" االشنكبي" ب االص  ( (3
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مععنهت السععي  علععب بععن ا بععن أحمعع  بععن  (1)إبععااهيتوولعع  أحمعع  بععن 
  .له عاا ببغ ا   و ب بمصاالباحانب بن الااست بن ا  بن ا إبااهيت

ن الااسعت بعن ا بع إبعااهيتوبالموص  حمزة وعبي هللا ابنا زي  بن 
 .الايس بن ا الباحانب

  .بن الااست الايس إبااهيتوباباس ان ا والحسن ابنا علب بن 
وبنو عمهت السي  الحسين بن الحسن بعن الااسعت بعن ا بعن الااسعت 

  .الايس
والحسعين والحسعن بنعو عبع العظيت بعن ا بعن  يعةوبسما ن  ا با

  .الااست الايس بن ا الباحانب
وزيعع  بععن أحمعع  بععن الحسععين بععن ا بععن الااسععت الععايس بععن ا 

  .الباحانب
وزيعع  والااسععت بنععو اععاها بععن أحمعع  بععن الااسععت  إبععااهيتوبععالاي 

  .بن ا الباحانب سالاي
الشععايا بععن ا بععن  ي السععي  يوسععا بععن حمععزة بععنلغععااوبنععو الب

عب هللا بن الحسعين بعن المهع ي بعن جعفعا بعن ا بعن عيسع  بعن علعب بعن 
  .عب الاحمن بن الااست الايس بن ا الباحانب

بعععن يحيععع  بعععن  (2)(الكيثعععا)اباسععع ان وببرعععااى السعععي  أحمععع  وب
 .(3)(الحسينأبب )عب الاحمن بن ا بن 
 بن حمزة بعن ا بعن بهماان السي  ا (وس ماية)وكان عات ثالثة 

بن الحسين أبب الف   بن علب األااوش بن الحسعين  إسماعي حمزة بن 
بن علب بن الحسين السبيع بن الحسن البصعاي بعن الااسعت العايس بعن ا 

   .الباحانب
  .بن ا بن زي  بن الحسين أبب الف   (4)وبهماان السي  جعفا

الحسعن بعن علعب بعن  وب صبهان السي  النايا أبو زي  الا ع  بعن
اععاها بععن علععب بععن ا بععن الحسععن البصععاي بععن الااسععت الععايس بععن ا 

  .الباحانب
وبنيسابوا السي  الحسن بن زي  بن الحسن بن زي  بعن الحسعن بعن 

  .ا بن الحسين بن  اوو  بن علب بن عيس  بن ا الباحانب

                                                           

 .بن ا بن الااست ا الباحانب( (1
 .كاا اسمه  ب الفراي الحسنية( (2
 ,بن أحم  بن ا بن عب الاحمن بن الااست ا الباحانب كما  ب الفراي الحسعنية( (3

 .صحح ه كما  ب الم ن عل  الفراي الحسنية" الحسين"و ب االص  
أبعب جعفعا ا عابشعا  " ب نسرة الفراي الحسعنية معا نصعه  هنا را  والصواا( (4

النايا الايس بهم ان بن أبب ليالب ا بن أبب السنانوشاوان  را ال ولة بن أبب هاشت 
 ."زي  بن أبب الف   الحسين
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الا بن وبالكو ة السي  الحسين بن جعفا بن ا بن علب بن أبب ا
 .بن ا الباحانب إبااهيتحمزة بن ا بن 

  .وو  بن حمزة بن موس  بن ا الباحانبوبمصا أبو زي   ا
بعن الحسعين  وبال يلت أحم  وبالبصاة علب بن الحسعين بعن هعااون

  .بن ا الباحانب بن ا بن هااون
ه بحم  أحم  بن الحسين بن علب بن الحسعين وبالكو ة ا وأري

 .علب الش ي  بن ا الباحانببن 
ول  عب الاحمن الشجاي بن الااست بن الحسن بن زي  بن الحسن  

  .علب وجعفا وا ;بن علب بن أبب االا له ثالثة بنين
لحسعععن ا ;وولععع  علعععب بعععن عبععع الاحمن الشعععجاي لعععه ثالثعععة بنعععين

  .الااان وزي  أبوالحسن وإبااهيت
الااسعت  ;ي لعه ابنعانوول  الحسعن بعن علعب بعن عبع الاحمن الشعجا

  .وا
بن الحسن بن علب بن عب الاحمن الشعجاي لعه ثالثعة    الااستوول

الحسن ال اعب الصغيا ملك باباس ان وعبي هللا أبب الهو  له عاعا  ;بنين
  .ب بها واألهواز وعب الاحمن

 والمه ي والحسين بنو وا وإسماعي وباباس ان وجيالن حمزة 
بن الحسن ال اعب بن الااسعت بعن الحسعن بعن علعب بعن  (1)بن زي  (هللاعبي )

  .عب الاحمن الشجاي
زي  بعن علعب  (3)بن الحسين بن (2)(زي أبب )وبماو بنو عزيز بن 

  .بن عب الاحمن الشجاي
 إبعااهيتبعن  إسماعي بن  وإسماعي  (4)وب صبهان ا وعلب وزي 

  .من الشجايبن علب بن عب الاح إبااهيتبن ا الوزيا بن  إسماعي بن 
  .ابنا الحسين بن علب بن الحسين بن ا الوزيا (5)وا وعيس 
لععب بععن زيعع  بععن علععب بععن عالسععي  ا بععن جعفععا بععن  وب سعع اابا 

العباس بن أحم  كاكواة بن ا بن ا األكبا بعن جعفعا بعن عبع الاحمن 
 .الشجاي

                                                           

وجعلععت عبيعع هللا ابنععه غيععا أن الفرععاي " أبععب زيعع  صععال " ععب الفرععاي الحسععنية ( (1
  .نا للحسن ال اعب وهو الصواا وهللا اعلتالمشا ية  جع  عبي هللا اب

 .صحح ه عل  الفراي الحسنية وهو أبو زي  الااست" زي " ب األص  ( (2
  / الفراي  ب انساا الاعالبيين )كما  ب الفراي وهو ابن الماع ة " بن علب" ( (3

868). 
 .   يكون رلا هنا بين اروة إسماعي  وظنهت أبنا   وهللا أعلت( (4
 .المه ي وكني ه أبو عيس  كما  ب الفراي الحسنية و    صحفت مع النسخاسمه ( (5
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بن ا وببغ ا  السي  الااست بن ا بن الحسن بن الحسين بن علب 
 .بن جعفا بن عب الاحمن الشجاي

بن زيع   إسماعي بن الحسين بن  يحي  (أبب الحسين)بال يلت السي  
  .بن الحسن بن جعفا بن الحسن بن ا بن جعفا بن عب الاحمن الشجاي

وباباسع ان السععي  الحسعن بععن علععب بعن ا بععن يحيع  بععن ا بععن 
  .بن ا بن عب الاحمن الشجاي عبي  هللا

ز بعن ا بعن محسعن بعن والبرااي باوس وبماو السي  عبع العزي
بن يحي  بن الحسين  (أبب الغي ا ) بن  (نيالحس) (1)الحسين كسكين بن

  .بن ا بن عب الاحمن الشجاي
بن الحسين بن ا بن زي  بن يحي   سن بن زي وبالكو ة السي  مح

  .بن ا بن عب الاحمن الشجاي
بععن  عبيعع  هللاوالحسععن ابنععا يحيعع  بععن الحسععين بععن  والسععي  الحسععين

الحسين بن ا بن عب الاحمن الشجاي بن الااست بن الحسعن بعن زيع  بعن 
 .الحسن بن علب بن أبب االا

 ذكر أوالد السيد الحسن المثنى 
ولعع  السععي  الحسععن المثنعع  بععن الحسععن بععن علععب بععن أبععب االععا لععه 

لسععي  الحسععن المثلعع  والسععي  الغمععا وا إبععااهيتالسععي   ;رمسععة مععن الاجععا 
السي ة  اامعة بنعت الحسعين بعن علعب  أمهت  يباجة الكام  بنب هاشت عب هللا

  .والسي   اوو  والسي  جعفا ألت ول  ,بن أبب االا
السععي  ا  ;وولعع  عبعع هللا الكامعع  بععن الحسععن المثنعع  سععبعة اجععا 

بالبصعاة الا يع   الفا عا الاعائت إبعااهيتوالسعي   ,النفس الزكيعة الاعائت بالم ينعة
السععي ة هنعع  بنععت أبععب عبيعع ة بععن  أمهععت ,والسععي  موسعع  الجععون ,ببععارماي

 أبعبسعلمة وأت  أبعبعب هللا بعن زمععة الاايشعب وأت أبعب عبيع ة زينعا بنعت 
والسععي  سععليمان  ,والسععي  يحيعع  صععاحا العع يلت ,المععؤمنين أميععاسععلمة أت 

ائت بالمغاا معن الما و   ب و عة  خ له عاا من السي  ا بن سليمان الا
الاعائت بعالمغاا األ صع    بن عب هللا الكام إ ايسسي  موالي وال , لمسان

ب   والسي  عيس   و ب صغياا ال عاا له ,من أعما  انجة (2)من وليلب
و ععو ب أبععوهت مععوالي عبعع هللا الكامعع   ععب سععجن  ,سععنة  سععع وسعع ين ومايععة

مايعة وعمععا  و وأابععيناألميعا أبعب جعفعا المنصععوا العباسعب سعنة ثععال  
 .احمه هللا وا ب عنه رمسة وسبعون سنة

                                                           

 .(814  / الفراي  ب أنساا الاالبيين )وهو الملاا بكسكين " بن علب"( (1
 .م ينة مغابية بالااا من  اس( (2
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 ذكر أوالد السيد الحسن المثلث
ول  السي  الحسن المثل  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علعب بعن 

بععاس أمععه الحسععن وعبعع هللا والع ;بنععين (1)أبععب االععا لععه مععن األوال  ثالثععة
لععب وع,   لععه أبععو جعفععا المنصععوا العباسععب ,عائشععة بنععت الحععة ال ميمععب

 (3)لععه مععن األوال  علععب األكبععا وعلععب األصععغا والحععة (2)األكبععا العابعع 
الاي      ب و عة  عخ والحسعن المكفعوا   ع  يعوت  عخ وعلعب  (4)والحسين

  .(5)وأحم  وا وعلب
  .وول  الحسن بن الحسن المثل  له ا وعلب

 وإبعااهيتوول  السي  عب هللا بن الحسن المثل  له سبعة اجعا  ا 
 .عاوا وموس  وعيس  وسليمان وجعفاوي

وول  السي  أبو عب هللا ا بن علب بن العباس بعن الحسعن المثلع   
  ع   ,بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبعب االعا الاعائت برااسعان

  .جعفا المنصوا العباسب أبب ب أيات المه ي بن 
 هللا علعب عبع أبعب (7)(بعن)الليع  الااعع   (6)(اأبو جعفا ) والسي 

  .(8)الشاعا
بن عب هللا المكفوا بن الحسن المكفعوا بعن  (جعفا أبو الحسن)و

لععه عاععا بععالمغاا والنوبععة مععن  ,علععب األكبععا بععن الحسععن المثلعع  الحسععنب
  .وال اما والاالاان (9)نجةكالسو ان والموص  ونصيبين و زوين و

معععن بابعععا سعععماللة الجزوليعععة  ,وبعععالمغاا األ صعععا معععن السعععوس
بعن ا بعن  (10)عبع الاحمن  وزينز  بهت الشايا السعي  الجنع , ةالمصام

                                                           

 .سياكا أكثا من ثالثة أبنا   ان به( (1
 .حزت كما  ب الفراي والمج ي وجمهاة ابن, بن الحسن المثل ( (2
وهاا را  أصله بالنا  عن أح ى نسخ ابن حزت والصعواا أن هعؤال  الثالثعة هعت ( (3

  .أبنا  الحسن المثل  غيا المعابين وسي ا ت اكا أبنا  علب األكبا
هعو والحسعن المكفعوا  116هو ابن علب االكبا اكا  العمعاي  عب المجع ي   ( (4

 .60اال ب اكا  والبا ب عن  ابن حزت   
أبنععا  علععب العابعع  بععن الحسععن المثلعع  باإل ععا ة إلعع  الحسععين المععاكوا  ععب  هععؤال ( (5

 .الهامش السابق
الفراي  ب انساا )وهو را  صحح ه عل  الفراي " أبب جعفا ا" ب األص  ( (6

 .(884  / الاالبيين 
وهو را   جعفا اللي  الااع  هو ابن علب الشاعا وليس ابن " وعمه" ب األص  ( (7

 .(884  / الفراي  ب انساا الاالبيين )عل  الفراي اريه صحح ه 
 .بن عب هللا المكفوا بن الحسن المكفوا بن علب االكبا بن الحسن المثل ( (8

 .م ينة  ب ااابيجان(9) 
 ان الاي اها إلع  المغعاا همعا الحسعن ( 68لوح / مراوا ) ب  حفة الواا  (10) 

  . واسماعي  ابنب جعفا بن عب هللا بن الحسن المثل
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أحم  بن الحسن بن جعفا بن عب هللا بن الحسن المثلع  بعن الحسعن المثنع  
 .عب هللا والحة ;له ابنان ,بن الحسن بن علب بن أبب االا

ن وبنو سليمان بن سعي  بن يعل  بن يرلا بن موسع  بعن علعب بع
  .الحسنب يجن وزن اليوسا بن عيس  بن عب هللا ب

والشعععيخ سعععي ي عبععع هللا بعععن يوسعععا بعععن صعععال  بعععن الحعععة بعععن 
و با  عل  ساح  البحا األعظت وله عاا من السعي  يحيع  بعن  يالجن وز

  .عب هللا بن يوسا الحسنب
بكعععا وعيسععع  وعبععع هللا بنعععو السعععي  ا بعععن يحيععع   واألرعععوة أبعععب

  .الحسنب
 إسماعي  اوو  بن  والسي  عما بن يحي  األصغا بن أبب بكا بن

الحسعنب و بعا  بالسعوس معن  بن يحي  بن الشيخ سي ي عب هللا بعن يوسعا
 .فة بيلة  ااب

 ذكر أوالد السيد داوود بن الحسن المثنى 
ولع  السععي   اوو  بعن الحسععن المثنع  بععن الحسعن بععن علعب بععن أبععب 

وعبع هللا العفيعا الزيع ي لعه معن  ,سعليمان صعاحا الم ينعة ;االا له ابنان
  .والحسين والعباس بال  أحم  وا األزا  العالت وعلب األعااباألو

 ;وول  سليمان صاحا الم ينة بن  اوو  بن الحسن المثن  له ابنان
  .(1)وحمزة ,ال عاا له األصغاا وسليمان 

 ,الحسععن باععن ;وولعع  ا بععن سععليمان صععاحا الم ينععة لععه ابنععان
  .ئ ينمايمان بالحجاز ي جاوزون الما ,واسحق بان

النايععا  إبععااهيت عجيععز ;وولعع  الحسععن بععن ا بالم ينععة لععه ابنععان
  .واسحق الااووس بالم ينة ,بنصيبين

عجيز بن الحسعن بعن ا بعن سعليمان صعاحا  إبااهيتوول  السي  
 االحسن الاصاا له ابنان باباسع ان و ,الااست ;(2)بنين أابعةالم ينة له 

 .عجيز إبااهيتبن  يلةوا ح, (3)الاا ب وعلب الكوسو
بععن  (ا)يع  أحمع  بعن السعي  أحمع  المر عاا بعن أبعو الغ (4)وباعائن

عجيز بن الحسن  إبااهيتبن عيس  الزاه  بن ا حيلة الزي ي بن  الناصا

                                                           

انفا  به وبا ب مصا ا ال حايق ا  صات عل  ا وسليمان ما ع ا ابعن حعزت زا  ( (1
  . اوو 

 .ياكا ثالثة  اا الااست والحسن وا( (2
 .ا الاا ب وعلب الكوسو هت أبنا  الحسن الاصاا بن إبااهيت عجيز( (3
 .ماكوا  ب الفراي انها جبا   ب رااسان( (4
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بن ا بالم ينة بن سليمان صاحا الم ينة بن  اوو  بن الحسن المثن  بعن 
  .الحسن بن علب بن أبب االا

ا بن  يا السي  ا بن الحسن بن علب بن علب بنوبنصيبين النا
 .عجيز إبااهيتالااست بن 

بعن  إبعااهيتوبالاملة الاا ب السي  ا بعن الحسعن بعن جعفعا بعن 
  .عجيز إبااهيتالااست بن 

بعن  عبيع  هللاالبعا ا بعن  (1)ا بعن عبع هللا بعن والسي  أبو الباكعات
  .عجيز إبااهيتالااست بن 

اها أحم  بن ا بن أحم  بن ا بن اسحق الااوس والسي  أبو ا
بن الحسن بن ا بن سليمان صاحا الم ينة بن  اوو  بعن الحسعن المثنع  

  .بن الحسن بن علب بن أبب االا
وعبععع هللا بعععن أحمععع   (2)وبنعععو  نعععااة السعععي  علعععب بمصعععا والحسعععن

بعن  بن حمزة بن ا بعن  نعااة بعن اسعحق بعن ا (3)األااوش بن الحسن
  .سليمان صاحا الم ينة

بن هاشت بن الحسعن بعن جعفعا بعن  (4)وبنو هاشت بالم ينة الشايا
  .الحسن بن ا بن سليمان صاحا الم ينة

وأحم  بن عب هللا بعن أحمع  بالم ينعة بعن حمعزة بعن  (جماز)وبينبع 
ا بععن اسععحق بععن ا بععن سععليمان صععاحا الم ينععة بععن  اوو  بععن الحسععن 

 .سن بن علب بن أبب االاالمثن  بن الح

 الغمر إبرا يمذكر أوالد السيد 
ول  السي  إبااهيت الغما بن الحسن المثن  بن الحسن بن علعب بعن 
أبب االعا لعه معن األوال  إسعماعي  الع يباج واسعحق وعلعب وا   لعه أبعو 

  .جعفا المنصوا العباسب
اباابعا إبعااهيت  ;وول  إسماعي  ال يباج بن إبااهيت الغما له ابنان

  .والسي  الحسن
 ;وولع  السععي  إبعااهيت اباابععا بععن إسعماعي  العع يباج لعه ثالثععة بنععين

  .الااست الاسب وأحم  األميا والحسن
ا الععالت  ;وول  الااست الاسب بن إبعااهيت اباابعا لعه سعبعة بنعين

 ,وإسععماعي  أبععو إبععااهيت بمصععا ,بصععع ة الععيمن والحسععين العابعع  ,بالم ينععة

                                                           

 .كاا  ب نسخ الفراي" أبو عب هللا الحسين"هاا را  وصوابه  (1)
 .هؤال  أروة أحم  األااوش اال ب اكا  وليسوا أبنا  ( (2
 .كاا  ب نسخ الفراي" أبو الحسن علب"هاا را  وصوابه ( (3
 .كاا  ب الفراي الحسنية" ا الشايا"( (4
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والحسعععن العععايس  ,وسععليمان بالم ينعععة ,ويحيععع  بالاملعععة ,وموسعع  بمصعععا
  .بالم ينة

  .وعب هللا بنو ا بن الااست الاسب وإبااهيتوبالم ينة الااست 
أبو الااست بن يوسعا بعن ا بعن  (1)برا  ب ك اا الان ي واإلمات

  .علب بن ا بن علب بن الااست بن ا بن الااست الاسب
فا بعن الحسعين الاا عب بعن ا بعن زيع  المعالب جع وبشيااز أبب

  .بن ا بن الااست الاسب بمصا إبااهيتبن الحسين بن زي  األسو  بن 
بعن جعفعا بعن  إبعااهيتبعن  إسعماعي السعي   اإلمعاتيا بشيااز والنا

  .الحسين الاا ب كان عات ثمانية و سعين ورمسماية
 (2)نالسعي  شعاا الع ين ا بعن اسعحق بع الاا ب بممالك  عااسو

  .جعفا بن الحسين الاا ب
وول  السي  عب هللا الشيخ بن ا بن الااست الاسعب لعه أابععة معنهت 

  .السي  الحسن بن عيس  بن عب هللا بن ا بن الااست الاسب
بععن الااسععت  (نيالحسعع)وبنععو الناصععا أحمعع  بععن يحيعع  الهععا ي بععن 

  .الاسب
ن  اوو  أبععب سععع  العع ين عبعع هللا بععن يحيعع  بععن سععليمان بعع واإلمععات
  .(3)الحم  بن الناصا
  .الحسن بن ا بن يحي  الها ي األ ووبنو 

بععن الااسععت  (نيالحسعع)وبنععو األ ععوة الحسععن بععن عبعع هللا العععالت بععن 
  .الاسب

  .وبنو ا بن علب بن سليمان بن الااست الاسب
بعععن الااسعععت  إسعععماعي وبنعععو النايعععا أحمععع  بعععن ا الشععععاانب بعععن 

  .الاسب
بععن أحمعع  بععن  ج سععة الكاكععب بمصععا علععب بععن ا الماوبنععو شععو

  .اباابا إبااهيتالحسن بن 
ابععن الشععيخ أبععب عبعع هللا  (4)وأبععو المعمععا النسععابة ببغعع ا  بععع  أريععه

بن أبب االا ا بن الااست بعن ا بعن الااسعت بعن علعب بعن ا بعن  (1)ا
  .اباابا إبااهيتأحم  بن 

                                                           

وا عانب هنا ينا  عن الفراي وماصو   هو أن نسا أبوالااست الماكوا وج   األز( (1
مؤلا الفراي مك وبا  ب ك اا الان ي برا الهن ي كاا  ب الفراي الحسنية  و   اكعا 

الفرععاي  ععب انسععاا )الرععالا  يععه نعع ي رلععا وشععوش  ععب نسععبه وسععا  اأن صععاحا ال
 .(830  / الاالبيين 

 .كاا  ب نسخ الفراي" بن عزال ين النايا"( (2
 .ت الاسببن يحي  الها ي بن الحسين بن ا بن الااس( (3
 .ياص  أرا  النسابة ببغ ا  الحسين( (4
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 إسماعي  ية المعابين الشيخ أبووب صبهان الشيخ صاحا ك اا نها
 اإلمععاتبععن ناصععا بععن عبعع هللا بععن الحسععن بععن  إبععااهيتوهععو , الابععاابب

اباابعا بعن  إبعااهيتاألصبهانب ا الشاعا بن أحم  بن ا بعن أحمع  بعن 
  .الغما بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا إبااهيتبن  إسماعي 

كو ة ا األعم  ه بال وأرياة والحائا السي  اهبي (ابن)وباصا 
الحسعن الع و بعن الحسعن  (3)بن علب بعنبن الحسين الحسن  (2)بن بن جعفا

الغما بن الحسعن المثنع  بعن الحسعن بعن علعب بعن  إبااهيتبن  إسماعي بن 
 .أبب االا

 السيد جعفر الخطيب أوالدذكر 
ول  السعي  جعفعا بعن الحسعن المثنع  بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب 

  .ا وعب هللا وجعفا الثانب ;سي  الحسن عابه من ثالثة بنيناالا له ال
لعه السعي   ,وول  ا بن الحسعن بعن جعفعا الرايعا لعه السعي  علعب

والسعي   ,هللا أبو الف ع  باوانع عبي  ;له أابعة بنين ,الحسن السيلق بالكو ة
  .والسي  علب ,والسي  عيس  ب س اابا  ,ا أبو جعفا بهماان
علب السعيلق  ;هللا بن الحسن السيلق له رمسة بنينعبي وول  السي  

 ,والسعي  ا أبعو جعفعا باوانع  ,وجعفعا أبعوا بعالمغاا ,الثانب بنيسابوا
  .وعب هللا و يهت  لة

هللا لحسعن بعن جعفعا الرايعا لعه ولع  عبيع وول  السي  عب هللا بعن ا
وا أبو  ,وا أبو عب هللا ,علب باغا ;األميا وح   عابه من رمسة اجا 

  .وا أبو جعفا األ اع ,وا أبوسليمان ,العباس
هللا األميا بن عب هللا بن الحسعن بعن وول  السي  علب باغا بن عبي 

وا أبعو أحمع   ,هللا األصعغا بالكو عةعبيع  ;جعفا الرايا لعه أابععة بنعين
 .وا أبو الف   ,وعلب أبو الحسن ,(4)هاشت

أبعو العبعاس  ;علب باغا لعه رمسعة بنعين هللا األصغا بنوول  عبي 
وأبو الحسعن ا  ,وأبو االا ا ,أحم  األكبا بالكو ة وان ا  إل  البصاة

  .وأبو هاشت ا ,سكن بالبصاة
 ونايا أاجان الحسين والحسعن ابنعا علعب بعن الحسعين اسعانب معا 

 .األصغا بن علب باغا هللاعبي بن 

                                                                                                       

هنا را  اا أن الفراي بنسره لعت يعات علع  اكعا ابعب عبع هللا ا وانمعا نسعا ابعا ( (1
 .معما واريه إل  ابب االا ا مباشاة

 .881كما  ب الفراي   " بن ا"( (2
 .881كاا  ب الفراي   " بن الحسين بن علب"( (3

 .881كاا  ب الفراي   " أبو هاشت: حم  و ي أبب أ"الصواا ( (4
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األصغا بن علب باغا له ثالثعة  هللاعبي وول  أبو العباس أحم  بن 
 ان وأبععو الحسععن ا األ اع بالكو ععة لععه ولعع ,أبععو زيعع  ا بالبصععاة ;بنععين

  .وأبو علب ا الملي  ,بالا س
النايا يحي  بعن ا بعن ا بعن أبعب الحسعن ا  اإلماتوبالبصاة 

 األصغا بن علب هللاعبي بن علب بن أبب زي  ا بن أبب العباس أحم  بن 
األميا بن عب هللا بن الحسن بن جعفا الرايا بن الحسن  هللاعبي باغا بن 

كان ببغع ا  ععات ثمانيعة و سععين  ,المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
  .ورمسماية

األصعغا  هللاعبيع بن أبعب االعا ا بعن  (1)والسي  حمزة أبب علب
  .بن علب باغا الحسنب

ا  أبعو الحسعن (2)بعنن الحسعن أبعو ا بعوبالبصاة السي  الحسن 
  .بن علب باغا هللاعبي بن 

أبو  هللاعبي  ;له رمسة بنين األميا هللاعبي بن  وول  أبب عب هللا ا
 ,جعفعععا أحمععع  وأبعععو ,وأبعععو الااسعععت علعععب ,والحسعععين أبعععو عبععع هللا ,الحسعععن
السععي  عبعع هللا وا ابنععا أحمعع  بععن  ;الععوا ي لععه عاععا ب صععبهان وإبععااهيت
العوا ي بعن ا  إبعااهيتبن الحسن بن أحم  بن ا بن احم  بن  إسماعي 

األميععا بععن عبعع هللا بععن الحسععن بععن جعفععا الرايععا بععن الحسععن  هللاعبيعع بععن 
  .المثن  بن الحسن بن علب بن أبب الا

بعن ا  عبيع  هللابعن ( ا)بعن أحمع  بعن وأبو االا أحمع  بعن ا 
  .األميا هللاعبي بن  األ اع

األميعا  هللاعبيع ااس بنو السي  ا بن أحم  بعن ا بعن وب اض  
  .بنيسابوا

بععن أبععب بكععا بععن علععب بععن الحسععن بععن  السععي  الحسععنوباامهامععز 
  .األميا هللاعبي الحسين بن أحم  بن ا بن الااست بن ا األ اع بن 

وول  جعفا الثانب بن الحسن بن جعفا الرايا له أابعة بنين أبو 
  .الحسين ا وأبوعلب ا  وأبووأبو الحسن ا الف   ا 

عبع هللا الحسعين  أبو ;وول  أبو الف   ا بن جعفا الثانب له ابنان
  .الجن ي( وجعفا)الجما  

الجمععا  بععن ا بععن  بععن الحسععين عبيعع  هللابععن النععائ  أحمعع   والسععي 
 .بنو الناي  ببغ ا جعفا الثانب 

                                                           

حمزة بن علب بن علعب صعحح ه علع  ( ت)كاا  ب الفراي    و ب " أبب يعل "( (1
 .885(ع)

 .885كاا  ب الفراي   " بن علب بن الحسين"( (2
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جعفا بن ا بن جعفعا بعن  (1)  بنوبنو أبب ال و  ا و ي  احم
 الحسن بن جعفا الرايا 

  .(3)بن ا (2)وأرو  عب هللا أبو  يااا بن ا بن جعفا
علععب ا بععن جعفععا الثععانب بععن  أبععببععن  (أبععب العبععاس ا)وبنععو 

الحسن بن جعفا الرايا بن الحسعن المثنع  بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب 
 ,سينب من  لعة بنب حما  من بجايةلحوهت بالمغاا بسو  حمزة ا ,االا
العبععاس  أبععبوهععت رمسععة عشععا اجععال يعا ععون ببنععب  ,ملععوك الفععوااتمععن 

ويحيع  وعمعا والعبعاس واسعحق وجعفعا  وإسعماعي الشايا الحسنب ا 
أمهعت  ,والحعاا  وزهيعا وصعا وكعايت وبهلعة والحسن والحسعين والااسعت

ينب معن  لععة بنعب زا الة السو ا  وهعت بناحيعة بجايعة وسعو  حمعزة الحسع
  .حما 

جعفعا بعن أبعب  و بائع  بنعب  بكعان ابنعا (4)هت  بيلة بنب وغعزانومن
  .العباس ا الماكوا

ي  ابنععا اسععحق بععن أبععب وا سععكا (5)نهت  بائعع  ميمععون غععيالنومعع
  .العباس ا الحسنب الماكوا

ن  لععة أوال  أبب العباس األابععة العاين واثعوا الملعك بعالمغاا مع
وأرعو   ,وأرعو  األميعا أبعو الحعاج يوسعا ,ا المصعاي األميا بنب حما 

الحسعن  (بنعو)وأرو  األميا عب  الكبيعا أبعو  ايعك  ,األميا أبو ا و لنيا
األكبا بن أبب العباس ا بن أبب علب ا بن جعفا بن الحسن بعن جعفعا 

  .بن حسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
ا الشععايا  زهيععا بععن أبععب العبععاس و ععب  مشععق بنععو هاشععت بععن

  .الحسنب
 ,الحسعن ا وأبو ,وبالمغاا من بجاية األروة أبو الااست الحسين

كلهعععت  ,عبععع هللا ا وأبعععو ,ا األكبعععا أبعععووالحسعععين  ,وأبعععو الحسعععين ا
بنعو علعب بعن ا بعن جعفعا بعن الحسعن بعن جعفعا الرايعا بعن  ,بالمغاا

 .ب بن أبب االا ا ب هللا عنهالحسن المثن  بن الحسن بن عل

                                                           

 .والفراي( ع)وهب زائ ة صحح ها عل  " بن أبب أحم ( "ت) ب ( (1
 .811كما  ب الفراي   " المح  "لابه ( (2
  .بن جعفا الجن ي الثال  بن ا بن جعفا الثانب بن الحسن بن جعفا الرايا( (3
 ."أبو أحم  وغزان وأبو ا  بكان" ب الفراي الحسنية ( (4
 ."م مون أبوغيالن" ب الفراي الحسنية ( (5
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 ذكر أوالد السيد دمحم النفس الزكيو
ول  السي  ا النفس الزكية بن عب هللا الكام  بن الحسن المثن  بن 
الحسن بن علب بن أبب االا أمه هن  بنت أبب عبي ة بن عب هللا بن زمعة 

ب جعفعا المنصعوا العباسع أبعب األميعاكعان  عات بالم ينعة  عب أيعات  ,الااشب
ا ع  البيعة السي   ,الم ينة  ب أيات الموست إل الجيش  إليهأاس   ,بالحجاز

وكعان كثيعا العبعا ة  ,الم ينعة ومكعة إل النفس الزكية بن عب هللا الكام   ا
  .والزه  لالك سمب النفس الزكية

ن شعات ااي عه وا ,لاا  الجيوش إل ولما  ويت جيوشه بمكة راج 
الحجعاز وبعال  العيمن بفعخ علع  سع ة أميعا  معن كا ب  لا ه العسع ,الر اا 

سععليمان بععن عبعع هللا  السععي  ه  عع  السععي  ا الععنفس الزكيععة وأريعع يهععا  ,مكععة
وكانت ها  الو عة بفخ يوت السبت ثامن شها  ,الكام  وغياهت من الشا ا 

 .وس ين وماية ةاي الحجة عات  سع
ئت بالم ينععة وولعع  السععي  ا الععنفس الزكيععة بععن عبعع هللا الكامعع  الاععا

  السععي  عبعع هللا الزيعع يين مععن الكو ععة لععه مععن الولعع( ااشععااأل)  ععزوج مععن 
  .    بكاب  األش ا

والعاععا  يععه واععاها السععي  ا الكععابلب ( اسععمه (1)ابنععا  ) رلععا و
ع    عب الرمعا بالم ينعة ,كان يلاا الز ت لش ة سما ه والحسن  ع ال بفعخ  ,ح 

عابععه ببغعع ا  يعا ععون ببنععب  واألشعع ا المععاكوا ,وإبععااهيتوعلععب وأحمعع  
بعن عبع هللا األشع ا بعن ا العنفس  إبعااهيتبن ا بن  إبااهيتاألش ا السي  

الزكية بن عبع هللا الكامع  بعن الحسعن المثنع  بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب 
  .االا

السعي   ;الثالثعة معن األرعوان إلع عابعه الصعحي   وبنو عمه  ان ه 
والسعي  الحسعين أبعب عبع هللا  ,السي  عب هللاو ,ا أبب جعفا الايس بالكو ة
الحسعن األععوا النايعا بالكو عة بعن  (بنو) ,النايا الايس بالكو ة بع  أريه
  .ا الكابلب بن عب هللا األش ا
  .بن ا الكابلب الحسنب (2)وعمهت السي  علب

ولهت أعااا كثياة بالكو ة وواسا وبعال  همعاان وبعال  اباسع ان 
  .بال  شيااز وبال  نيسابوا وبال  برااىوبال  جاجان و

ومنهت العالت المح   الشاعا األ يا او المحاسعن الهمعاانب السعي  
علععب بععن الحسععين بععن أبععب جعفععا  اإلمععاتأبععو االععا علععب بععن الحسععين بععن 

                                                           

 .ياص  عب هللا األش ا بن ا النفس الزكية (1)
اا هععو أبععو الااسععت وأن عابععه األشععااا  ععب نسععرة األزوا ععانب اكععا أن علععب هعع( (2

 .العلويين حكات المغاا وسي  ب اكاهت  ب هاا الباا وسننا ش هاا األثا  ب الهامش
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النايعا بالكو عة بعن  األععواالحسعن بعن  (1)(علعبالحسعن أبب )األ اس بن 
 العنفس الزكيعة بعن عبع هللا الكامع  بعن ا الكابلب بن عب هللا األش ا بن ا

  .الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا ا ب هللا عنه
شععيخ ال ولععة السععي  أبععو الغنععائت الحسععنب عععات رمسععماية  اإلمععات ععا  

العمعاي  إلع وكانوا  ب أو  الزمان يا عون نسعبهت  (2) حاق نسا الكابلب
  .الحسينب

بعن أبعب  (4)ا وعب هللا ابنا الحسعن األروان النر  (3)و ب الينبوع
بن الااست بن ا بن عبع هللا  إسماعي بكا بن علب بن الحسن بن أحم  بن 

                                                           

علب بن "صحح ه من الفراي الحسنية و ب المشا ية زا  " أبب علب" ب االص  ( (1
 ."ا بن الحسن األعوا

يجهلون جه ه  ان سبوا  ي كلت هنا عن سا ات شعا جماا من غزنة كان لهت شاا(2) 
هع  إلع  ا الكعابلب  133ب اي ه لعما األااا بن علب بن ابب االا ثعت ان سعبوا ععات 

العاز  معن الع يوان اكا الك العاا ب صاحا ال وحة كما نا  عنعه وكعانوا  ع  حامعوا 
ولعت يع ت ( 14  / الفراي  ب انساا الاعالبيين ) ب  ان ي شفع لهت العمي  أبو ااها 

 أبب الغنائت النسابة  ب الفرايعل  اكا 

 "الينبوع"الماصو  بها م ينة ينبع  ب السعو ية ويك بها المغاابة عموما (3) 
 ,نسعا الحسعن بعن أبعب بكعا جع  األشعااا العلعويين حكعات المغعاا ي  ب علع هنا ( (4

و ع  و ععت , يسو ه عل  رالا المشهوا عن هت من االن ساا للااست بن العنفس الزكيعة
هع   835من اايق لعمو   ا  مها ما وا   ب  ايي  الزمعواي الم عو   سعنة اكثا  عل 

رصوصعا  أن  وهعو عمعو  م عااا ال يل فعت لعهسا ه إل  إسماعي  بن النفس الزكيعة 
ا ع ت معا   مناا   ب سا  نسبهت  ع ة  ,وأما ما سوا  ,المراوا ملب  بال صحيفات

 :بو ع ل ي من مصا ا وه
مععاكوا  ععب اغلععا المصععا ا / سععت بععن ا الععنفس الزكيععة إسععماعي  بععن الاا إلعع  :االول
 . حفة الواا  اكا  يه ان الااست بن النفس الزكية  ا إل  ينبعأ  مها 
بععن ا بععن عبعع هللا األشعع ا بععن ا الععنفس ( علععب أبوالااسععت)إسععماعي  بععن  إلعع  :الثوواني
ا علعع  ويح معع  انهععا اج هععا   حاياععب م ععارة األزوا ععانب مععاكوا  ععب نسعع /الزكيععة 
   .المراوا
أ  ت ما / إسماعي  بن الااست بن ا بن عب هللا األش ا بن ا النفس الزكية  إل  :الثالث

وا  به هو عا  زواج للشعايا أبعب علعب حسعون المومنعانب معع ابنعة الشعايا ا بعن 
هعع  و عع  االعععت علعع  نصععه  ععب  811الحسععن الاععا ت مععن ينبععع وهععاا العاعع  مععؤا  سععنة 

رزانععة الحسعنية يشعع م  علعع   فايععغ لعع ة عاععو  زواج  رعع  االشععااا مراعوا  ععب ال
  . ب ها  النسرة من األنواا العلويين والمومنانيين هاا ا  مها وهو ما اع م   المؤلا

لحسعن األععوا بعن ا بعن عبع هللا بعن ا العنفس الااسعت بعن اإل  إسعماعي  بعن  :الرابع
جععو  ابععن معاععا للحسععن األعععوا اسععمه وهععو  حايععق للمسععناوي اع معع  علعع  و/ الزكيععة 

 . ناله ابن الحاج السلمب صاحا االشااا/ الااست كما وا   ب  حفة الاالا 
 ان ك  اايق من ها  الاا  له معا ياويعه وال  وجع  حجعة علميعة , أ و  وباه ال و يق

وهعو معا أثب  عه شعها ات , األص  هنا هو ال حاق من صحة شهاة النساوبالااع  باله 
ان الاين   ت معهت الحسن ال ار  معن ينبعع إلع  المغعاا باإل عا ة إلع   لاعب هعاا االعي
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بن ا النفس الزكية بن عب هللا الكام  بن الحسن بعن الحسعن بعن علعب بعن 
 .أبب االا

 (1)الفافا إبرا يمذكر أوالد السيد 
بععن عبعع هللا الكامعع  بععن  الفا ععا الاععائت بالبصععاة إبععااهيتولعع  السععي   

الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا له ثالثة اجا  السي  أحم  
  (.ايبارم)  والسي  علب والسي  الحسن و    ببال

ابنب عب هللا بن  إبااهيت األزا وبنو  (يالحجاز)وبنو عيصو ا 
  .الفا ا إبااهيتالحسن بن 

لرعا ت بعن ا بعن أحمع  صعاحا اوببغ ا  السعي  أبعو الحسعن أحمع  
بن  إبااهيتبن عب هللا بن الحسن بن  (يالحجاز)بن ا  إبااهيتاألحات بن 

  .عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا
  .األزا وبنو عمه السي   اوو  بينبع بن 

  .األزا السي  أحم  شابش بن  وأرو 
بن عب هللا األزا   أبو حنظلة السي  ا بن أحم  اإلماتومن عابه 

بعن عبعع هللا  إبعااهيتبعن عبع هللا بعن الحسعن بعن  إبعااهيت األزا شعابش بعن 
 .الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا ا ب هللا عنه

                                                                                                       

عات من  76اا نج  الزمواي الم و   أوائ  الاان الثامن اي بع   اابة , النسا بالابو 

, وكاا  ب عا  العزواج المعاكوا,  رو  الحسن إل  المغاا ياكا   ب اشااا المغاا
وعليعه  هعو مسع وا للشعاوا الشعاعية , األشاااكما أن أصله من ينبع النر  موان 

االر الا الحاص  بين الاا  الموصلة إلع  ا العنفس وبال الب  ان ,  ب ثبوت النسا
رصوصعا ان  ,وال يسع لزت المزيع  معن الرعوض  يعه ,الزكية ال يؤثا علع  حعا  النسعا

  ار لفعوا ك ا االنساا  عو بمثله وا اا مثا  عليه العاا ب النسابة صاحا ال وحة  ا
 .ار لفت عل  ثالثة اا   ب نسبه وهو ال يبع  عن ج   زي  الشهي  اال أابعة أسما 

حسعن وعل  الاغت من أن عع   الوسعائا المع مع   ياسعا علع  العزمن العاي ععاش  يعه ال
اعو  االرا باال أن الصواا هو  ,والاابع الثانب والثال  ال ار  يصا  ب ا جا  الاا 

 اع  اكعا الااسعت اكثعا معن , ة إلع  الااسعت بعن ا العنفس الزكيعةبالنسعبوهعو أه  النسا 
لعت يعاكا  احع  بالع ااجين او غيعا المعابعين واح  منهت العبي لب من اه  الاان السابع و

ومن لت ياكا   لعت يصعله ربعا  ومعا اكثعا هعاا رصوصعا ان الكثيعا معن ك عا االنسعاا 
ن ي ينا علع  غيعا االصع  منهعا مشا ية ومغابية    حص   يها العب  وابما ما و ع بي

 .وهللا  عال  اعلت
 . اية  اا الكو ة (1)
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 ذكر ولد السيد يحيى القائم بالديلم
ول  السي  يحي  الاائت بال يلت بن عبع هللا الكامع  بعن الحسعن المثنع  

 األثب ععبالسععي  ا  ;بععن علععب بععن أبععب االععا لععه ثالثععة اجععا بععن الحسععن 
  .وإبااهيتوصال  

السععي   ;وولعع  السععي  ا األثب ععب بععن يحيعع  الاععائت بالعع يلت لععه ابنععان
  .بالحجاز والسي  أحم  ,المح   اإلماتعب هللا 

والسي  سعليمان ال عايا ابنعا  ,السي  علب ثعلبة األروانوبالحجاز 
عبع هللا الكامع  بعن  بعن يحيع  بعن األثب عبم  بن ا اح عيس  بن يحي  بن

  .الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
السعي   ;وول  السي  عب هللا الحجازي بن ا األثب ب له ثالثة اجعا 

 .والسي  سليمان والسي  االبا النب  إبااهيت
 ;اجعا  بن عب هللا الحجازي له ثالثعةوول  السي  إبااهيت البا النب 
الحسعين  وأبعو ,والسعي  ا أبعو الغنع  ,السي  عب هللا الشعيخ المكفعوا بينبعع

 .أحم 
  .البا النب إبااهيتومنهت السي  الحسن بن ا بن 

 النب لعه ثالثعة البعا إبعااهيتوول  السي  عب هللا الشيخ المكفعوا بعن 
 . موس  له رمسة بينبع وا وأبو علامة نيالفايا اجا  بنين علب

ن بععن الحسععن الصععو ب بععن علععب وبالموصعع  وبغعع ا  السععي  ميمععو
بن عب هللا الحجعازي بعن ا األثب عب  إبااهيتبن  بن عب هللا الشيخ ينالفايا

بن يحي  الاائت بال يلت بن عب هللا الكام  بعن الحسعن المثنع  بعن الحسعن بعن 
  .علب بن أبب االا

ثب ععب لععه ثالثععة وولعع  السععي  ا بععن عبعع هللا الحجععازي بععن ا األ
  .والحسين البشاانب ,وصال  بالبا ية , اوو  بالحجاز ;اجا 

البشعععاانب بعععن يحيععع  بعععن ا بعععن عبععع هللا  إبعععااهيتومعععنهت السعععي  
  .الحجازي

وبالحجععاز السععي  أبععو ا البشععاانب عبعع هللا بععن  اوو  بععن ا بععن 
ن الحسن بعن عب هللا بن ا بن يحي  بن عب هللا الكام  بن الحسن المثن  ب

  .علب بن أبب االا
الااست بن سليمان بن عب هللا الحجعازي بعن ا  وول  السي  ا أبب

وحمعزة لعه عاعا , وأحم  بالبا ية والااهاة, الحسن ;األثب ب له عشاة بنين
ويوسا له عاا , مصا عابهوعلب بينبع النر  و ,و او  له عاا, بمصا
بنعو ا  (1)لسعي  إ ايعس وموسع وا, والحسعن, وسليمان له عاا, بالحجاز

                                                           

اا انعه يسع كم  اعاعاا ( ع)وهعو راع  صعحح ه معن " ا ايس بن موسع ( "ت) ب ( (1
 .ا بن سليمان بن عب هللا بن ا األثب ب
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بن سليمان بن عب هللا بن ا بن يحي  بن عب هللا الكام  بن الحسن المثن  
  .بن الحسن بن علب بن أبب االا

 د السيد موسى الجونذكر ول
ول  السي  موس  الجون بعن عبع هللا الكامع  بعن الحسعن المثنع  بعن 

ن عبعع هللا الا عع  االععا لععه مععن األوال  ابنععا أبععبالحسععن بععن علععب بععن 
 .وإبااهيت
السي  أحم  بن الحسن بن يوسعا بعن  ,بنو األري ا و ب اليمامة 

 .بن موس  الجون بن عب هللا الكام  إبااهيتبن يوسا بن  األري اا 
وباليمامععة السععي  إبععااهيت والسععي  يوسععا بععن أحمعع  بععن يوسععا بععن 

  .إبااهيت بن موس  الجون بن عب هللا الكام 
بععن ا بععن  (2)ابععن اي الفاععاا (1)نععو النجيععا الما  عع وباليمامععة ب

بعن يوسعا بعن ا األري عا بعن  إسعماعي الحسن بن األميعا حميع ان بعن 
بن موس  الجون بن عبع هللا الكامع  بعن الحسعن المثنع   إبااهيتيوسا بن 

  .االا أبببن الحسن بن علب بن 
ا بععن ابنععا  (3)وبنععو عمععه األرععوان السععي  عبعع هللا والسععي  يعاععوا

موس  الثانب بن عب هللا الا    بن إ ايسالا اع بالحجاز بن  أببعب هللا 
بن موس  الجون بن عب هللا الكام  بن الحسن المثن  بعن الحسعن بعن علعب 

  .االا أبببن 
بعن ا  ااسعتوالسي  سليمان بن يحيع  بعن هاشعت بعن سعليمان بعن ال

بعن موسع  الجعون بعن  بعن موسع  الثعانب بعن عبع هللا الا ع  بينبععاألكبا 
  .عب هللا الكام 

بن علب بن أحم  بعن علعب بعن  عبي  هللابن  والسي  أحم  الرزاجة
ا األكبا بينبع بن موس  الثانب بن عب هللا الا   بن موس  الجون بعن 

  .عب هللا الكام 
والسي  ا بعن عبع هللا بعن ا األكبعا بينبعع بعن موسع  الثعانب بعن 

 .موس  الجون بن عب هللا الكام  عب هللا الا   بن 

                                                           

الحاعه ابعو "علق عليه  ب الفراي بان نسبه معلو   ا  ناال ععن ابعن معع  النسعابة ( (1
/ الفرعاي  عب انسعاا الاعالبيين " )هكاا ا ع  لعنه هللا: لا الجوانب بالشجاة ثت  ا اا
  58). 
 .وهو را  صحح ه عل  نسخ الفراي" عب الغفاا( "ت) ب (2) 

 ."أبب يعاوا يوسا" ب الفراي الحسنية ( (3
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  .عب هللا بن علب األصغا بن موس  الثانب الحسن (1)وباالعت
أميعا المعؤمنين السعي  زيع  بعن الحسعن بعن والاي كان عنع   سعيا 

  .موس  الثانب بن عب هللا الا   بن موس  الجون بن عب هللا الكام 
بععن  وبينبععع السععي  يحيعع  أبععو العجععاج بععن أحمعع  بععن موسعع  الثععانب

  .عب هللا الا   بن موس  الجون بن عب هللا الكام 
بن موس   (2)األعااببوالسي  أحم  والسي  عب هللا ابنا ا بالم ينة 

  .الثانب بن عب هللا الا   بن موس  الجون بن عب هللا الكام 
بعععن عبععع هللا بعععن ا بعععن أحمععع  األحمععع ي  اوبنعععو جعفعععا الم عععا

  (3)الا  
بعععن  اوو  بعععن  إ ايععسة بعععن عبعع هللا بعععن وبنععو عمعععه السععي  حمعععز

  .بالحجاز األحم ي
بعن ا  بعن علعب بعن الحسعن (4)الما  ع  رواازت األميا عمابو

األا  بعن صعال  بعن  اإلمعاتبن الحسن بن اسحق بن علب بن ا الشاعا 
موس  الثانب بن عب هللا الا   بعن موسع  الجعون بعن عبع هللا الكامع  بعن 

  .لاالحسن بن علب بن أبب اا
  بن علب بن ا بعن األحمع يعب هللا بن ا (العمايون)وبالحجاز 

  .بن عب هللا الا   بن موس  الجون بن عب هللا الكام 
وبنععو يحيعع  بععن عبعع هللا بععن ا السععوياب بععن يحيعع  بععن عبعع هللا 
الا   بن موس  الجون بن عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب 

  .االا
  .(5)لسي  عب هللا بن الحسن بن عب هللاشيخ ال حاك اوبمكة بنو ال

لعه ثالثعة  والسي   اوو  بينبع بن موس  الثانب بعن عبع هللا الا ع 
  .بنو الاومية (نوالحس)بنين ا وموس  

بععن موسعع  بععن  (6)السععي  عبعع الاا ا الجيالنععب إلعع وان هعع  عابععه 
ثعانب بععن عبعع هللا بععن يحيع  بععن ا بعن  اوو  بينبععع بعن موسعع  ال (1)عبع هللا

                                                           

السعي  عبع هللا "وأنعه ابعن " األشع "أن الحسعن لابعه  ب الفراي كاا  ب األص  و   ( (1
 . صحيا عن اح اهما "األعت"كلمة  لع  " عالتال

 .وهو ا األصغا بن موس  الثانب(2) 
 .بن موس  الجون( (3
اكا  ب الفراي أن عما الماكوا عامب ليس له حظ  ب النسا وعمعو   هنعا  يعه ( (4

  .لالس زا ة  53ساا لت ا ناوله بال حايق واحي  عل  الفراي   
 .صال  بن عب هللا بن موس  الجونبن ا الشاعا االا  بن ( (5

ال حايعق "للمزي  حو  ان ساا الشيخ عب الاا ا الجيالنب ااجع ك عابب المعنعون ا (6) 
  ."الجيالنب
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الا   بن موس  الجون بن عب هللا الكام  بن الحسعن المثنع  بعن الحسعن 
  .السبا بن علب بن أبب االا

وهت السي  عب الاا ا والسي  علب ابنا ا  له عاا ببغ ا  الجياليون
بن يحي  بن أحم  بن نصا هللا بن عب الازا  بن الشيخ السي  موالي عب  

  .سنبالاا ا الجيالنب الح
والسعععي  علعععب والسعععي  عبععع الاا ا ابنعععا ا بعععن عبععع الوهاا بعععن 

  .عب العزيز بن الشيخ عب الاا ا الجيالنب

                                                                                                       

وهعب , عل  اواية ابن عنبة  ب النسرة الجالليعة ال عب وصعل نا برعا يع  " بن ا"(1) 
 :األاج  لالسباا ال الية

كمعا أنعه يناع  , ن نسعابة خ  البيعت المشعهواينومع, ابن عنبعة هعو ابعن هعاا النسعا :أوال
عن شيره علعب بعن عب الحميع  بعن  رعاا النسعابة , بالاواية عن شيره ابن معية النسابة

عن جع   النسعابة الشعهيا  رعاا بعن , عن أبيه عب الحمي  بن  راا نايا المشه  الغاوي
 .الشكوبال الب  إان  باه لعمو  نسبه سيكون أعل  من غيا  ب, مع  الموسوي
نسعا الشعيخ معا  ات يناع  بهعاا ب هيككشع  لت ال نص    و  ابن عنبة  عب, و   ياو   ائ 

ال با؟ والجواا أن خ  عنبة وخ  الشيخ عب الاا ا يل اعون زمانعا  عب عبع هللا المعاكوا 
وهاا زمان ومكان بعي  يح م  , ه  بف اة بسياة  ب الحجاز 633والاي كان حيا   بع  

ش اا بال عاواة إحاا عه  ال ي أضبط لعمودهوإن كان , هأن ال يكون محياا بك  أعااب
 .بك  أعاابه

كما أن الن  الصحي  المناو  عن ابن عنبة  يه  و ا  ب نسعا الشعيخ ولعو كعان ابعن 
عنبة عل  ياين بباالنه لاا  الك صااحة ولكنه  عام  معع األمعا علع   ع ا معا وصعله 

ك عابب ال حايعق الجيالنعب و ع   صعلت حعا  نسعا الشعيخ عبع الاا ا  عب , وهو الصعواا
 . واكات أ لة صح ه ونا شت الاعون ب فصي  ش ي    حي  الاااي  اليه

 كععاات  ععب أغلععا ك ععا " عبعع هللا بععن يحيعع "اغععت أن الاوايععة ال ععب  ععب المعع ن  :ثانيووا
ال ععااجت وال ععاايخ عباعشععاات المصععا ا اال أن أصعععلها مناععو  عععن خ  بيععت الشعععيخ 

يخ كان  ع  أمعا بنيعه بع ن ال ي كلمعوا  عب نسعبهت الحسعنب ومن المعلوت أن الش, عب الاا ا
كما اكا ابن الفواب  ب معجت األلااا وهاا يفسعا سعبا أن كع  معن  عاجت للشعيخ معن 

وبعنفس الو عت يكشعا ,  الميا  ومعاصايه ومعاصاي أبنائه ال ياكاون له نسبا  حسنيا  
 يح مع   عب هعا  الحالعة أن العمو  النسعبب كعان أمعاا  هامشعيا بالنسعبة للشعيخ احمعه هللا 

 . حصو  نسيان ألست  ب العمو 
الاوايعة المعاكواة نالهعا الع ميااب  عب  اجمعة شعيره الف ع  بعن عبع الازا  بعن  :ثالثا

ويفهعت معن العن  أن , ومن ثت علق عل  النسعا ب نعه غيعا م صع , عب الاا ا الجيالنب
ماعابق للعاي  عب ع ت اإل صا  هو لساا  ب األسما  وعن  مااجععة ال سلسع  نجع  انعه 

, ما بعين عبع هللا ويحيع  الزاهع " ا"الم ن ونج  أن اإلست الوحي  المح م  ساواه هو 
 .وهو  و  ابن عنبة

إن عع   الوسعائا بعين الشعيخ عبع الاا ا وموسع  الثعانب بعن عبع هللا الا ع  بعن  :رابعا
 .حسنيينوبوجو  است ا يكون مااابا لمعاصايه من الموسويين ال, موس  الجون  لي 

 الساا  ب األسما  مع ا  واألص  مااععاة الصعواا  ع ا اإلمكعان وهللا  ععال  , وأخيرا  
 .أعلت
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السي  بع ا الع ين ا بعن ا بعن ا بعن موسع  بعن  أوال وبمصا 
ا بن ا بن الحسعين بعن علعب بعن ا بعن ا بعن عبع العزيز بعن الشعيخ 

  .(1)ايا الحسنبالسي  عب الاا ا الجيالنب الش
عبعع الاا ا  بععن السععي  إبععااهيت  بععن ا بععن و ععب  مشععق السععي  أحمعع

  .الجيالنب
الاعا ايين السعي  سعع هللا وعب الواحع  وا بعن  اإلروانومن عابه 

أحم  األصغا بن أحم  األوسا بن أحم  األكبا بعن ا بعن علعب صعاحا 
 .ماكواالم ينة بن أحم  ال مشاب الشايا الحسنب الاا اي ال

السي  عب الوهاا بن الااا  أبنا سي  سليمان والسي  عب السالت وال
  .الجيالنب نفعنا هللا به عب الاا اموالي 

بعن  إ ايعسبعن  (2)(األميعا السعي    عا ة أبعب عزيعز)وباليمامعة بنعو 
مااعن بن عب الكايت بن موس  بن عيس  بن سليمان بن عبع هللا الا ع  

  .بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االابن موس  الجون بن عب هللا 
والفا كيون بمكة السي  أبعو الحسعن علعب بعن حمعزة بعن وهعاس بعن 

بعن  اوو  بعن سعليمان بعن  من الاوي  بن عبع هللا الفا عك اوو  بن عب الاح
عب هللا الا   بن موس  الجون بن عب هللا بن الحسعن المثنع  بعن الحسعن 

  .بن علب بن أبب االا
ها هللا بنو عمه واثعوا مكعة معن  ع يت الزمعان و عيهت و ب مكة شا 

جعفعا بعن ا بعن الحسعين بعن  (3)السي  الااست أبوهاشت بن ا بن ,المملكة
ا األكبا بينبع بن موس  الثانب بن عب هللا الا   بن موس  الجون بعن 

ومعنهت  ,عب هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االعا
 .خميناليوت أصلحهت هللا  إل    ب مكة الرلفا

 ذكر أوالد السيد دمحم بن سليمان
ول  السي  ا بن سعليمان بعن عبع هللا الكامع  بعن حسعن المثنع  بعن 

ولمعا  ويعت شعوكة عمعه السعي  ا العنفس  ,الحسن بن علب بعن أبعب االعا
إلع  الزكية بن عب هللا الكام   بع  أرعا  السعي  سعليمان بعن عبع هللا الكامع  

                                                           

وهاا العمو  م اا عل  االص  بالشك اا انه أاو  من أن يكون  ب زمعان ابعن  (1)
 .جزي  ب الاان الثامن

مان ن سعليأ و    ص   ب األريعاة باولعه, و ب نسخ الفراي المغابية( ع) كاا  ب(2) 
اكععا مععنهت   ععا ة أبععب عزيععز علعع   اعاععا  اوو  وعيسعع  وان لعيسعع  ايعع   ععب اليمامععة

اكعا أن عاعا سعليمان و ولكنه لعت يعاكا   عب الفرعاي المشعا ية, الشك  الاي  ب الم ن
 .  من  اوو  وح    اا

 .والفراي( ع)وهب زائ ة صحح ها عل  " بن ا( "ت) ب ( (3
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 احع  إلع  الحجعاز وكانعت  ,مصا   عا أه  األمصاا واجع إل  الم ينعة
و عة  خ يوت السبت ثامن الحجة عات  سع وسع ين ومايعة  عو ب  يهعا السعي  

و ا السي  ا بن سليمان بن عب هللا الكام  إلع   ,سليمان بن عب هللا الكام 
يععة    ععات  يهععا ا ايا (1)السععو ان    ععات  يهععا أابعععة أشععها ثععت اجععع إلعع  زاا

وأ ص  ربا عمه أنه     المغاا األ صا وأنه بويعع بااباعة  ,ثال  سنين
جب  زاهوت من وليلب  رعاج إلع   لمسعان وأمياهعا ا بعن أحمع  بعن ا 

زوج ولعه عشعاة ب   ر  العين الكبياة من  اااة   عراز المغااوي الزنا 
محع   اإلمعات اجا  إ ايس وعيسع  وإبعااهيت وأحمع  والحسعن وعبع هللا ال

ثت     أبوهت أميعا  لمسعان وولعب اإلمعااة  ,العالت وعلب وحمزة وا وا
  .بها إل  أن  و ب بساح  وهاان و با  مشهوا بالعين الماكواة

بعين الحوت أوال  السي  الااست بن ا بن الااست بن ا بعن أحمع  
بن علب بن أبب  بن ا بن سليمان بن عب هللا الكام  بن الحسن بن الحسن

  .االا
ش بععن الحسععن بععن ا بععن بععن حنععا (2) هععاات السععي  باععوش و ععب

  .سليمان بن عب هللا الكام  بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا
و ب الم ينة أوال  الحسن بن عب هللا بن الحسن بن ا بن سعليمان 

  .بن عب هللا الكام 
بعن ا بعن  إ ايعس  بعن أوال  السي  أبو الععيش عيسع (3)ةووبجاا

  .سليمان بن عب هللا الكام 
بعن عيسع  بعن ا بعن  إبعااهيتبعن  إ ايعسالسعي   (4)و ب ااشاون

  .سليمان بن عب هللا الكام 
معن السعاح  أوال  السعي  أحمع  بعن عيسع  بعن  إبعااهيتو ب سعو  

 عمه  ب( بنا)وهو الاي      ,بن عب هللا الكام بن ا بن سليمان  إبااهيت
بعن ا بعن سعليمان بعن عبع هللا  إبعااهيتالسعي  عبع هللا بعن ا بعن  الحاوا
  .الكام 

السععي  عبعع الاحمن وأبوالعععا  الحكععت ابنععا  األرععوانو ععب  اابععة 
  .(5)اإلماتعلب الشايا بن يحي  
  .(6)الشيخ سي ي حمزة بن علب الشايا وعمهت  ب بي ا

                                                           

 .ااق شا  الجزائا حالياإ ليت واسع يشم  الكثيا من من( (1
 ."يح  باوش بن عب هللا ابب حناش" ب الفراي الحسنية ( (2
 .منااة  ب شا  المغاا عل  الاايق بين م ين ب احفيا وباكان( (3
 .جزياة  ب شما  شا  الجزائا( (4
 .بن ا األميا بن إبااهيت بن ا بن سليمان بن عب هللا المحض( (5
 .ا االميا بن إبااهيت بن ا بن سليمان بن عب هللا المحضبن يحي  االمات بن ( (6
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الااسعت وهاشعت و ب األن لس الرمسة من األرعوة صعال  والحسعن و
بن ا بن سليمان بعن عبع هللا  إبااهيتبن ا بن  اإلماتويعاوا بنو يحي  

 .الكام 
وهعو السعي  سعليمان بعن ا بعن   عب األنع لس (اائيس)وعمهت كان 

  .بن ا بن سليمان بن عب هللا الكام  إبااهيت
 والسي  علب بن أحم  بن علب بن ا بن سليمان بن عب هللا الكام 

  .بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
وهت كثيا بالمغاا ج ا كانت لهت به ممالك واياسة ع ة  ع  باع  

 .(1)(نبالماوا)بالمغاا األ صا  ب زمان ( ائيسا) جميعها ولت يبق منهت

 الحسني إدريسذكر أوالد السيد 
سعن الاا ت من الحجاز بعن عبع هللا الكامع  بعن الح إ ايسول  السي  

ولمعا كانعت و ععة  عخ علع  سع ة  ,المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
أميا  من مكعة شعا ها هللا يعوت السعبت ثعامن اي الحجعة ععات  سععة وسع ين 

 ,  ع   يهعا جماعععة معن الشعا ا  وانهزمععت الشعيعة وأرعات بععالفااا ,ومايعة
  فا بنفسعه إروانهصغا من بن عب هللا الكام  أ إ ايسوكان السي  موالي 

مصععا ومعععه  إلعع  سععاا مععن الحجععاز  , ععب البلعع ان يايعع  المغععاا مس بشععاا
أبعب المهع ي بعن  لألميعاالعامع  عليهعا  ع رلوها و ,مملوكه ااش  بن ماش 

  ينمعا  ,(بالهاشعم)الاائع  علعب بعن سعليمان  جعفا المنصوا العباسعب وهعو
 اا حسنة البنيان  و فاشا ا عل    إايمشيان  ب أسوا ها ويجوالن باا ها 

 سلت عليهت  عا وا عليعه  إليهماهما باا ال اا    راج  وإاا ,إليهاينظاان 
من حسن  أعجب نا    : ا  له ااش  ,ما  نظاون  ب ها  ال اا : ا  ,السالت
 ,ها هللامعن الحجعاز معن مكعة شعا  : عالوا لعه ؟أنع ت أيعنمن  : ا  لهت ,بنائها
 : ا  ,ا وا أ ينكاوا له  ا ؟من و عة  خ (الفااين) أن ت من الشيعة أين : ا 

بعن عبع هللا  إ ايعسهعاا السعي   : ا  له ااشع  ,وعه    عال  عليكت أمان هللا
 لمعا  ,شع ي ا   و بع  يع   وبكع  بكعا ا   إليعه اعاا  ,الكام  وأنا مملوكعه ااشع 

الغما بعن الحسعن بعن علعب  إبااهيتأنا من خ  البيت وج ي هو  :سكت  ا 
 اععاموا عنعع   معع ة  ,ح بهععت وأكععامهتثععت أ رلهععت منزلععه و ععا ,بعن أبععب االععا

 ,بععال  المغععاا رو ععا عليععه إلعع  اصعع ين  : ععا  لععه ااشعع  ؟أيععن  ايعع  : اععا 
عن    ب  هما (2)(الاي)الاج   إل  بع  , عام  مصا إل  ا ص  رباهت 

من يكون العاجالن العاي عنع ك  عب  ااك هع  معن الشعيعة  : ا  له ,منزله
                                                           

لعلععه ياصعع  الرليفععة االمععوي  ععب االنعع لس عبعع الاحمن الناصععا لعع ين هللا بععن ا ( (1
   .ه  النه معاصا لزوا  ائاسة السليمانيين 011الم و   

 .غيا موجو ة  ب األص  أ ف ها ل با الن ( (2
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عل  البح  علعيهت وجعع   (1)( ا   ك)ن األميا أو ؟ الفااين من و عة  خ
أي أحعع  يلاونععه مععن  انوالغايععة  ععب البلعع  اتأصععحابه ياو ععون علعع  الاا عع

 إليعهوأرعاج  ,  نكا صاحا الع اا حعالهت ,ا بصحة نسبها  ع  الناس ح   ي  
وأعلمهعت بعالك الربعا  عزمعوا علع  الرعاوج  ,غياهت  يفان من العابعان

 ,ااشعع  مععع الا اععة انصععاا السععي   , اشعع اى لهععت ااحل ععين, مععن مصععا
بن عب هللا الكام  اراج من اايق لت  إ ايسوالاج  الح اي مع السي  

  .يكن لها مسلك وجع  الميعا  بينهت م ينة با ة
السعي  ااشع  بعن  إلعيهت   ات الاج  الح اي  ب با ة ح   وص  

مصا أ ات ببا عة  إل  يناا باست الزا  واجع الاج   ألفا  عااهت  ,ماش 
وأاا   ,بها م ة من ثالثة أشعها    اتالاياوان وا اياية  إل اا س ة أيات وس

األ صععا  البسععه  ااعععة مععن الصععوا  المغععاا إلعع الاعع وت مملوكععه ااشعع  
 وج   يهعا مغعااوة الرعزاي  , لمسان إل المغاا ح   وص   إل اا وص

انجعة  إل اا  لعة ملوية وص إل وراج ( أياما  ) الزنا ب    ات بها مس رفيا  
 ,وأ ات بها م ة  لت يج   يهعا معا يع   علع  الحعا  ,مملكة المغاا وهب  اا

أميعا علع   يعن  ,وكان  يها األميا األجبااي بن غمااة بن ااكيعة الزنعا ب
وليلعب معن جبع  زاهعون  وجع   يهعا األميعا عب المجيع   إلع وساا  ,اليهو 

الوابب بن يونس بن سجا بن يازيغ بن زنا ة بن جنا بن يحي  بن  زيت 
بعن  عيس  (2)(با)بن اجي  بن ما غيس األب ا بن ابيس بن جالوت بن  
 إ ايسهاا هو السي   :  عليه وعا ه ااش  بن ماش  بنسبه   ب ,يالنبن ع

و ص هت و اااهت وا  اا هت من و عة  ,بن عب هللا الكام  الشايا الحسنب
 , انزلعه  عب  اا   عب أوائع  الابيعع النبعوي ععات اثنعين وسعبعين ومايعة , خ
 بععع  األميععا عب المجيعع   ,ام ععان المعظععت إلعع جلععس عنعع   سعع ة أشععها  

وأرعاج لهعت العاجلين وععا هت  أشيا  وابة وصنع لهت اعاما   إل الوابب 
 ,عل  العك الحم  ه : االوا ,وهاا من نس  اسو  هللا ب ,بنسبهت وا ع هت

 , بعايعو  : عا  ,بائع أنعت كبيانعا وأميانعا علع  هعا  الا ؟معا  ايع  : االوا له
 .السمع والااعة : االوا له

 بن عبدهللا الكامل بن الحسن إدريسذكر بويع السيد 
بن الحسن بن علب بن أبب االا بويع يعوت الجمععة  عب اابعع معن 

 (ونهعاهت)وأمعاهت بعالمعاوا  ,ومايعة ام ان المعظت عات اثنين وسعبعين
و اععع ة الاععا ان وشععوااعها و ععاا  اإلسععالتعععن المنكععا وعلمهععت  واععع  

                                                           

 .(ع)من ( (1
وهعو علع  عكعس معا أوا    عب ب ايعة الك عاا أن معا غيس " بابعا( "ع)و ( ت) ب ( (2

 .بن  يس بن عيالن وعليه صحح ه" با"االب ا هو ابن 
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( العع ين) يععه أ يععان كثيععاة علعع   الرععوااج مععن المغععاا األ صععا وكانععت
لععه البيعععة و ععزوج  وأكملععت ,نصععاانب والمجوسععب وغيععا الععكوال اليهععو ي

شعوا  ععات  أوائع بنت عب المجي  اسمها كنيزة ص ا ها ست ماية  يناا  ب 
  .و    المغاا األ صا و     لمسان ,أابعة وسبعين وماية

عامععع  ا ايايععة وهععو الاائععع  يحيعع  بععن رالععع   إلعع   ربععا  وا صعع
 إليعهاألميا هااون الاشي  العباسب   اا  الجيوش  ا ت  إل البامكب  بع  

 عب  كاا  معا (1)(سعليمان بعن جايعا الزيع ي) إليعه بعع   ,المسعا ة ولكن لبع 
 ,ا ايايعة إلع بج  معن الشعات  (2)(ااوس), لر ع والبه ان وعاه   عل    لها

 سععاا  ,الريععو  بعاملععه  صععنع لععه وليمععة اثنععب عشععا يومععا وأعاععا ال اعع  
وععاا بنفسعه  (3)ااباة زاهون  سلت عليعه إل  ي سليمان بن جايا الزي
الاااواة  لما شعمها   ه ى له  , ار اا  يه الفاصة (4)وهو من أه  الشيعة

 ا بعععه ااشعع    ععابه علعع  اليمععين  (5)(سععليمان بععن جايععا) و ععا , ععو ب
و عو ب السعي  معوالي  ,واألو  اصع  معن العك ,   اا وجع ةعل (6)بملوية
بن عب هللا الكام   ب عشية يوت االثنين  ب أوائ  ابيع اآلرعا ععات  إ ايس

  :سبعة وسبعين وماية وأنش 
ال  (7)(اال   ) ريععا ......... ......... إ ايععس بععع   إ ايععسيععا  ا عع  

 ي ت سام   
وكيا أه  المج  منه  ............لبحا أصله وكيا يااع الما  وا

   عج   
ومن اات غيعا جع    هعو معن   ... ج   الريا كله إ ايس من ج   

 (8)اا   الريا م  

                                                           

 .غيا موجو ة  ب األص  أ ف ها ل با الن ( (1
 .صحح ها عل  ما  ب الم ن" وصاا" ب األص  (2) 

 .ياص  سلت عل  إ ايس بن عب هللا الكام ( (3
ي ي واس غ  الك لي منه ا ايس بن عب هللا كما ياو  البعض كان م كلت الماها الز( (4

لمعا   ع  : و عا  ابعن عنبعة " 818ياعو  ابعن عنبعة  عب العمع ة   , ان صحت الاوايعة
الحسين انهزت إ ايس ح    ر  المغاا  ست  هناك بع  أن ملعك، وكعان  ع  هعاا إلع  

 ععاغ ت الاشععي   ععاس وانجععة ومعععه مععوال  ااشعع  و عععاهت إلعع  العع ين   جععابو  وملكععو ، 
لععالك ح عع  ام نععع مععن النععوت و عععا سععليمان ابععن جايععا الا ععب معع كلت الزي يععة ( هععااون)

وأعاا  سما ،  وا  سليمان بن جايا م وسما  بالماها  سا  بعه إ ايعس بعن عبع  م  ثعت 
الععا منععه عععزة ووجعع  رلععوة مععن مععوال  ااشعع   سععاا  السععت  هععاا،  رععاج ااشعع  رلفععه 

 ."اة و ا ه، وعا  و   م   إ ايس لسبيله  ابه عل  وجهه  ابة منك
   .غيا موجو ة  ب األص  أ ف ها ل با الن ( 5)

 .منااة  ب شما  المغاا( (6
 .كاا  ب األص  ولت أ ا عليه عن  غيا ( (7
  . ب عا  الاللب  المس  يئة للمكناسب أ با مما هنا عاومث  هاا الش( (8
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و  ن بااباة  ,ن وسبعة أشهاوكانت م  ه  ب المغاا رمس سني
وععن الشعيخ  ,حاملة  ب الشها السعابع   و اك جااي ه ,وليلب من زاهون
الاا عب عمعا بعن ا  اإلمعاتواحمه هللا وعن الشيخ  (1)ابن حجا الهي مب

 عاك " (2) ب  اايخ البسع ان  عب أربعاا الزمعان الايسببن سعي  بن يوسا 
 (3)لشعيخ أبعب عبع هللا ا العواا اوععن  ,"الشعها السعابع زوج ه حاملة  ب

 عاك جااي عه "الاا ب احمه هللا  ب ك ابعه المابعاس  عب أربعاا أهع   عاس 
 عا  الاا ععب ا بععن أحمعع   ,"بابععاال (4)حمل عا  ععب الشععها السعابع مععن  اليعع 

األز ي احمعععه هللا  و ععععت حملهعععا بعععاكا وهعععو شعععبيه أبيعععه  عععب العععاات 
وكان له الرا ت بين أك ا ه مك وا  يه ال العه اال هللا ا اسعو   ,والصفات

والعع نجعت  عب  ,وأابعماية  ينعاا ألاويوت ول  ا  ا  عل  المساكين  ,هللا
أبيض وخرا  أحمعا سعبعة  أولهالمغاا   إل لك الليلة له نوا من المشا  

والعععت اثنععا عشععا نجمععة مثعع   , صعع واالععع علعع   ععب المغععاا األ ,أيععات
ول  يوت االثنين ثال  من اجا الفا  عات سعبعة وسعبعين  ,بيضاألربيا  ال

 ,أكحعع  ,ابععيض اللععون مشععاا بحمععاةومايععة علعع  وصععا أبيععه احمععه هللا 
 ,واسعع المنكبعين ,أبلعو العينعين ,األنعاأ ن   ,جمي  الوجه ,ات الا ت  ,أجع 

  .ا ب هللا عنه ,أ عو ,أبلو ,ش   الكفين والا مين
  :وأنش 
 ا  ازات  صف  وك  الايوا للب ...العت شمس  ال نجت  ظها  إاا

  اورة   ايا  له أس   ........ب ا  إاا أما  علت الوحوش الجاى
 ,مع بعن عبع هللا الكا إ ايعسبن  إ ايسوسمب عل  است أبيه السي  

 ب  (5)وا  ا  ,ا العلتعشا سنة ح     إح ىولما بلغ  ,ااستوكني ه أبوال
الح ي  و اا ة الاا ان واأل ا واكوا الري  والسياسة و اا السعيا 

أن  إلع وكان السي  ااش  بن ماش  يحكت حين  و ب أبو   ,والنب  والاماية
األغلا  بن إبااهيتعام  ا اياية  إل وا ص  ربا   ,عشاة سنة إح ىبلغ 

 , ا صع  العك المعاكا بالسعي  ااشع   ا لعه ,البابا بغع ا  إل  بع  األموا  
السعي  معوالي  إلع  ي علع  البيععة بع عزت الاائ  رال  بن يزي  بن اليعاس الع

                                                           

الععه عععن ابععن حجععا الهي مععب مععن اهعع  وهنععا يثبععت أن المراععوا  عععاض للزيععا ة بن( (1
 .الاان العاشا

وسعم  مؤلفعه باسعت " زهعا البسع ان  عب أربعاا الزمعان"اكا ابن سو ة  ك ابا باست  (2)
 ليعع  )صععال  بععن عبعع الحليت و ععا  بينععه وبععين ك ععاا االنععيس الماععاا البععن ابععب زاع 

   .(10مؤا  المغاا   
 .ه  111كان حيا سنة ( (3
 .ا ا عل  معناهاكاا  ب االص  ولت ( (4
 .اغ نت( (5
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و يع   ,  ع  السعي  ااشع  حعين الو عة (لك )الحسنب  ب  إ ايسبن  إ ايس
 . ب  مو ه بعشاين يوما بويع بوليلب

 إدريسالتاج بن  دريسإذكر بويع السيد 
بن عبع هللا الكامع  بعن حسعن المثنع  بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب 
االعا بويععع  بع  مععوت السعي  ااشعع  بعن ماشعع  بعشعاين يومععا بعوليلب عععات 

وكثات جيوشه وأاا  بنيان م ينعة  عاس  بناهعا ععات  ,ثمانية وثمانين وماية
ماية وس ين  اثنين و سعين وماية اش اى الباعة من زواغة بنب الريا بست

بالبنيعان يعوت الرمعيس عنع  ال عح   عب أوائع  ابيعع النبعوي  واب  أ , ينااا  
و عو ب ليلعة  ,وحع      المغاا األ صا باابا زنا ة وصاا عل   اع عهو 

الجمعة  ب ثامن عشا من ابيع اآلرا عات ثالثعة عشعا ومعائ ين جعع  هللا 
و  عن بمسعج   معن  عاس  ,سبا مو ه بحبعة معن العنعا مسعمومة احمعه ه

وم  ه رمسة وعشاون سنة  , اا الاياون وعما  س ة وثالثون سنة بإزا 
  .وله اثنا عشا من األوال 

 :وأنش 
 الااست عيس  عما األوا  ......ا وأحم  وعب هللا 

 ثال   ج لب  إ ايسيحي   ...حمزة جعفا  اوو  وعلب 
 عنهت أجمععين أوال   المشهواون عن  األئمة ا ب هللا (وهؤال )

الشيخ الولب الصعال   ا   ,(إسنا  ون ) ون غياهت من الاواع  المنرامة 
و عب  ,لعه اثنعا عشعا :احمعه هللا إسعماعي بعن  (1) ااس ميمونعةسي ي أبعب 

وععن الشعيخ الحعا ظ ابعن  ,ك اا الماباس  ب أرباا أه   اس له اثنعا عشعا
 ,ن لعه اثنعا عشعاو عب زهعا البسع ان  عب أربعاا الزمعا ,حجا لعه اثنعا عشعا

 ست وعيسع  وعمعا وحمعزة وجعفعا  اوو ااألص  ا وأحم  وعب هللا والا
ولمعا  عو ب أبعوهت احمعه هللا  عول  الرال عة بفعاس  ,وإ ايسويحي   وعلب

  .الكبيا منهت وهو السي  ا

 إدريووسفوواس بوون  نيالتوواج بووا إدريووس دمحم بوونذكوور بويووع السوويد 
 القادم 

مع  بعن الحسعن المثنع  بعن الحسعن بعن من الحجعاز بعن عبع هللا الكا
 (2)(ومعائ ين)بويعع ععات ثالثعة عشعا  , عنعهعلب بعن أبعب االعا ا عب هللا

                                                           

 .ه  018أح  علما  الماها المالكب بالمغاا  و ب  ب  اس سنة ( (1
وهععو راعع  صععحح ه علعع  االس اصععا الربععاا  و  المغععاا " ومايععة" ععب األصعع  ( (2

 .اال صا
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  عا  للسي  أحمع  بعن  ,ولما  مكن بالبيعة  ست عل  أروانه البل ان ,بفاس
 (4)ورلا (3)ازازو  (2)واعزله وأعاا   ا ال (1)ال اج الحسنب الهبا إ ايس
 .زواوة  با  احمه هللاا إل و ا 

ال عععاج الحسعععنب أغمعععات  إ ايعععسوأعاععع  لمعععوالي عبععع هللا بعععن  
 إ ايععسه مععن األوال  لععو ,ال  المصععام ة وسععوس األ صعع وبعع (5)ووايكععة

  . با  أاغنصاحا سوس من عين 
السي  الااست  ;له من األوال  ثالثة إ ايسوالسي  ا بن عب هللا بن 

وأرعو  السعي   ,جلماسعةوأرعو  السعي  علعب الاعائت بس ,الاائت ببنب عب الوا ي
 .(6)أزمواعب هللا الاائت بصنهاجة الاما  من 
ة ال ععاج الحسععنب انجععة وسععب  إ ايععسوأعاعع  للسععي  الااسععت بععن 

والسعي  ا الباكمعانب  ,ات صاحا جواةيحي  الع  ;له من األوال  ,زيلةأو
ورلعا عليعه  ,(7)غعاة الاعائت بالبصعاة إبعااهيتوالسعي   ,األميا بالعة النسا

وبن  مسج ا للعبا ة  ,بن   صبة بساح  البحا من  اهاات ,لسي  اوله ا
  .احمه هللا

 ,ورلععا, ال ععاج الحسععنب شععالة إ ايععسوأعاعع  للسععي  عيسعع  بععن 
 عانهزت  ,بعالجيوش ي  يعهالحسعنب أن  إ ايعسما لوزيا  السعي  عمعا بعن وأ

واالعع  (8) عا ال  معن م ينعة  اي إلع ال عاج و عا  إ ايعسموالي عيس  بن 
السعي  ; نا ة باابا  ايت ع اا  با  احمه هللا وله من األوال  رمسعةز إل 
من ملوك والسي  أحم  له عاا  , والسي  هااون ما ,له ااية باألن لسا 

ه السي  أبو بكا ابنا ا بن عب هللا بن أحم  بن السي  عما وأري ;م ينة  اي
لسعي  موسع  بعن عبع هللا الكامع  وا إ ايعسبانب  اس بن  إ ايسبن عيس  

  .من ااي ه ب ا ال
ا س و جلمساس وله من ال اج    إ ايسوأعا  لموالي عما بن 
  .وإ ايساألوال  أابعة علب وا وعب هللا 

                                                           

 .منااة جبلية  ب الجز  الغابب واالوسا من شما  المغاا( (1
 .لس الكبيامنااة  ب وسا المغاا شما  جبا  األا( (2
 .منااة إل  الشما  من  ا ال والجنوا من  اس( (3
  .يب وا انها بمعن  ارلا بيع ه لا بن ا ايس وس  كاا( (4
 .منااة مغابية بالااا من مااكش( (5
 .م ينة مغابية  اع جنوا شا  ال اا البي ا ( (6

 .زانم ينة  اايرية مغابية عا ت باست الحماا   اع عل  الاايق إل  و( (7
يق من م ينة اغمعات إلع  م ينعة كبياة وهو عل  الاا( غابة)حصن وسا غي ة ( (8
 .وسي ا ت انها من  ينة  ا ال  816انظا المغاا  ب اكا بال  ا اياية والمغاا   ,  اس
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 لمسان وله معن  إل ال اج مكناسة  إ ايسوأعا  السي   اوو  بن 
  مععنهت لععه اايععة والااسععت والحسععن وا وكعع  واحعع إ ايععس ;األوال  أابعععة
 .لبل انكثياة  ب ا

ال عاج الحسعنب  عب يعوت  إ ايعسو و ب السي  ا صاحا  اس بعن 
وكانععت م  ععه بفععاس  ,وعشععاين ومععائ ين إحعع ىعععات  اآلرععااألابعععا  اابععع 
و يع  كعان لعه  ,وإبعااهيتعلعب ويحيع   ;وله من األوال  ثالثة ,ثمانية سنين

  أبعب السعي( ابنه)لما  و ب  ول  الرال ة بفاس و ,ول  اسمه أحم  وهللا أعلت
 .حي اة علب الحسنب

 التاج  إدريسذكر بويع أبي حيدرة علي بن دمحم بن 
بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب  بن عب هللا الكام  إ ايسبن 
يوت  و ب  ,األز ي اليمانب بن عما إسماعي أمه ا ية بنت  ,لابن أبب اا

 ا ال  وو   عليه رلفا   ,أبو  بويع بفاس وهو من  سع سنين وأابعة أشها
ال اج  إ ايسابن عمه السي  أبو بكا بن ا بن عب هللا بن أحم  بن عيس  

وكعان ال اا عة لعه  بعع  لعه الجعيش  ,الحسنب الاي ا ع  البيععة لنفسعه بهعا
ع وة األن لس السي  علعب بعن عبع الاحمن بعن  إل بالحاوا و ا بنو عمه 

و عب  لععك  ,ال عاج الحسععنب إ ايععسعيسع  بعن أحمعع  بعن ا بععن عيسع  بعن 
أريعه  وكان رليف عه, اة علب بن ا األمياالحاوا كان ماي ا السي  حي 
  و   أبو حي اة علب بعن ا  ,ال اج إ ايسالسي  يحي  بن ا األميا بن 

األميا يوت األابعا  اابع اجعا الفعا  ععات أابعع وثالثعين ومعائ ين وم  عه 
أهعع   ععاس وهععو  وكععان أرععو   ععب الجععيش وبععايعو  ,بفعاس ثالثععة عشععا سععنة
 .ال اج الحسنب إ ايسالسي  يحي  بن ا بن 

 إدريسبن  إدريسذكر بويع السيد يحيى بن دمحم بن 
الحسعن بعن علعب بعن أبعب  بن عب هللا الكام  بن الحسعن المثنع  بعن

بويع يعوت  عو ب أرعو  بفعاس وكعان لعه معن األوال  السعي  أبعو أحمع   ,االا
يعة أشعها واسع رلا ولع   يحكعت ومعاض ثمان ,الشعا ا  (1)مزواا  ا حجا

 ععب  ععاس وكثععات العمععااة بفععاس مععن الايععاوان والشععات والععيمن والحجععاز 
  .و و ب أبو  عات رمس وأابعين ومائ ين

                                                           

  .كاا  ب االص  ولت ا ا عل   ص  ( (1
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 إدريسبن  إدريسذكر بويع األمير يحيى بن يحيى بن دمحم بن 
بن عبع هللا الكامع  بعن حسعن المثنع  بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب 

وكعان السعي  يعلع   ,ه و  ن بفاس احمه هللا  عال بويع يوت و اة أبي ,االا
بن عب هللا  إ ايسبن  إ ايسبن ا بن  إبااهيتبن عب  العلب بن أحم  بن 

بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا كانت له زاوية بفاس حاسعها 
ورععاج ابععن عمععه  ععول  الاياسععة  ععب  لعععة حجععا النسععا السععي  ا بععن  ,هللا

بعن عبع هللا بعن  إ ايعسبعن  إ ايسبن ا بن  إبااهيتن الحسين بن أحم  ب
 إلع  وراج أميعا  عاس مسع رفيا   ,الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا

 عع اا  بهععا  ععع   , نظععا يهو يععة كيععا راجععت مععن الحمععات ,حمععات اغععالن
عليععه  ععاج مع النععاس  وجعع و  األميععا يحيعع  بععن يحيعع   عا ععت , الشععياان

ياعون  لعت يرعاج بع اا الا  ر   عب  اا   عب  ,  اا وا أن يعزلو  من  اس
ع وة األنع لس  ا ب عو   إل وا عليه  فا يوت الجمعة عن  الغاوا  رل إل 

 .   ا لو   لك الليلةزاعن  باا ب
 ع رلت الحعات  عب او عة جع ها السعي   ,وا صلت زوج عه بعالربا

أبيهععا كععان أميععاا  إلعع وبعثععت  الحسععنب إ ايععسال ععاج بععن  إ ايععسمععوالي 
بن  إ ايسبنت األميا علب بن عب هللا بن عما بن  (1)وهب عا كة ,بغمااة
عما وعب الجلي  أبنا  األميا  ;وكان لها من األوال  ابنان ,الحسنب إ ايس

بعن  إ ايعسبعن  إ ايعسالما و  يحي  بن األميا يحيع  بعن ا األميعا بعن 
 .عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا

وجمععع  ,ئعع  عبعع الاحمن بععن سععه  الجععاامبوبععايع أهعع   ععاس الاا 
وسعبعين الفعا  حشو  صنهاجة وغمعااة وزنا عة ووابعة نحعو مايعة (2)األميا

ونز  عل  جب   ,ات ك  نه ينز  الماا من السما وسبعماية ي ابون السه
وراجعت الجيعوش للحعاوا علع  بعاا سعع ون  ,الصعنهاجيين االصا من

 ععب  خالا ععت مايععة وسععبعة   سععبعة أيععات  يهععا مامععن بععاا  ععاس وكععان الا ععا
وأاعنوا أه   اس بالااعة ولت ياب  منهت الصل  وا    األبعواا  ,الحاوا

وأاعنوا بالااعة والنصا وال مكين   ما الجيوش أن   ر  عليهت  نصبت 
 ع الق علعيهت الغعااات  ,البنعو  والابعو  وزحفعوا للا عا   لعت يجعاوبهت أحع 

 .لحاماتال ياا والمساج  واح   يا لون الناس  ب 
 إليعهوأرعاج  ,ابن عمعه األميعا يحيع  بعن يحيع  الحسعنب و   خثا 

 ,الحسنب إ ايسالفاها  والا اة واألوليا  والصبيان بكسوة ج هت موالي 
 إليعه رعاج  ,عي  الفاعا إل  عفا عنهت ولت ي ر  الم ينة عل  أابعة أشها 

لما كعان و ,بالعفو وكسوة ج    عفا عنهت و ر  الم ينة و ر   اا الاياون

                                                           

 .اوالصواا عا كة عل  ما  ب االس اصا وغياه" عا كة  اامة" ب االص  (1) 
  .األميا علب بن عب هللا بن عما بن ا ايس( (2
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عي  الفاا بيوت الرميس ويوت الجمعة الع عل  المنبا وراا ب ه  البيت 
عمعه  أبنعا  إلع وك عا  ,والبعاوز بهعت و عظعيمهت و عو ياهت وعظعت  ع اهت

السي  األميا موس  بن سليمان  ;( ا ال)ك ابه بالصل  ملوك م ينة  اي من 
 ,بالشعايا الحسعن إ ايعسبعن  إ ايعسبن يحي  بن موس  بعن عيسع  بعن 

 .ابه بالااعة والبيعة وهما عل  ا فا  واح  احمه هللا  عال   ج

 إدريسبن  إدريس السيد علي بن عبدهللا بن عمر بن ذكر بويع
بويع يعوت  ,بن عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا

بن  (1)وكان له من األحفا  بزواوة األميا السي  يحي  ,و اة ابن عمه بفاس
بعن  إ ايعسبعن  إ ايعسلجلي  بن يحي  بن يحي  بعن ا بعن عما بن عب ا

 .عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا
وكعان أصعله معن  ,وأ ات الرعااجب عبع  العازا  الفهعاي األن لسعب

 اعات بجبع  ايعالن علع  مسعياة يعوت ونصعا  ,األنع لس اية اشاة من بال  
عع إلعع ورععاج  ,مععن  ععاس  (زازا عع)الزنععا ب أهعع  فا وبععايعو  البابععا  لعععة ص 

 ا ص  الربا ب ميا  اس السي  علب بن عب هللا الحسنب الماكوا وكانت له 
 عانهزت أهع   عاس و ع مت الهزيمعة  ,  لاع  الحعاوا ,البيعة من أهع   عاس

و رع   , لععة واابعة إلع و    أكابا أه   عاس و عا بجيوشعه  ,عل  األميا
 إلع  (واوبعثع) (2)اويينوام نع ع وة الا ,الرااجب  اس من ع وة األن لس

 ,الحسعنب إ ايعسبعن الااسعت بعن  اتجواة السي  يحي  الع  ,األميا صاحا
 ععاس  عع رلها بالليعع  علعع  أمععا أهعع  ععع وة  إلعع  لمععا وصععله الك ععاا  رععاج 

 ععانهزت و ععا عبعع الازا   ,و حععااا مععع أهعع  ععع وة األنعع لس ,الاععاويين
عع إلعع الفهععاي   ال ععاها ب بععن ولعع   السععي  ا إلعع وبععع  األميععا  ,فا لعععة ص 

فا و  له  ب الالعة وحم  اأسعه ص   إل يحي  الع ات    ا  بالجيوش وراج 
بن يحيع  العع ات  (3)أريه السي  أحم  الكانب إل بع  و ,األن لسع وة  إل 

حاوا السي  يحي  أميا النعاس  إل  ا ا  بالجيوش وراج  ,صاحا انجة
وسجنه أرو  صاحا  اس عل  األمان  إل و ب ه وبعثه  ,الحسنب  انهزت
 . اس احمه هللا

                                                           

 .حفي   من ابن ه عا كة وال ة عب الجلي  بن يحي  بن يحي  الحسنب(1) 
ياص  ام ناع اه  عع وة الاعاويين معن مبايععة الرعوااج الصعفايين وااسعالهت إلع   (2)

 .يحي  الع ات الحسنب
 .ةالكاا هنا مناواة ثالثة نااا  لفظ كالجيت المصاي( (3
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 بن يحيى بن دمحم التا رتي  إبرا يمذكر بويع السيد يحيى بن 
بن عبع هللا بعن  إ ايسبن  إ ايسبن يحي  الجواب بن الااست بن 
 لعة  إل بويع بفاس وبع  أرو   ,الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا

وهو السي   ,السحااوهب  لعة مانعة  ب عنان السما   ناا   ,حجا النسا
وكعان  ائع   علع   عاس السعي   ,بعن يحيع  بعن ا ال عاها ب إبعااهيتا بن 
الاائ  محااا بن عبو  بن ثعلبة بن محااا بعن عبع هللا بعن المهلعا  اإلمات
 ب وبايع األميا سليمان بن أحمع  و و ,األن لسب الش ونب( صفاةأبب )بن 

األميععا  إلعع وة الاععاويين وبععع  أهعع  ععع  ,األن لسععب علعع  ععع وة األنعع لس
 ,اةاالحسعنب كعان أميعا غمع إ ايسبن عما بن  إ ايسالشايا يحي  بن 

 . اس   ر  عل  ع وة الااويين إل وجمع الجيوش وراج بج  السيا 

 بن عمر  إدريسذكر بويع األمير يحيى بن 
بن عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن  إ ايسبن  إ ايسبن 
 ,اب الحسنب    ابن عمه الجواب السي  يحي  الجوبويع يوت  ,أبب االا

بععن و عع ت الاائعع  مصععالة  ,والاععاويين األنعع لسوبععايعو  أهعع  ععع وة  ععاس 
 عبيعع  هللاالمكناسععب الزنععا ب أ عع  مععن ا ايايععة  ائعع  الااسععت بععن  (1)(حبععوس)

بععن جعفععا الصععا   بععن ا البععا ا بععن علععب زيععن العابعع ين بععن  (2)الشععيعب
عات رمسة وثالثماية  عاا أميعا  عاس ال  ,االا الحسين بن علب بن أبب

 ,   ب  عليه وعاهع   ,باله ايا والبيعة واست السالت إليه راج  ,اا ة له به
 اس ال اع   إل ثت اجع  ,وانا اياية  جلس بالايا إل واجع الاائ  مصالة 

 ,موس  بن أبب العا ية المكناسب الزنا ب  سعاا بينهمعا بكعالت السعو  بالاائت
صعععاحا  عععاس السعععي  يحيععع  الحسعععنب  إلععع الاائععع  مصعععالة وبعععع   ظ اغ عععا

ا ايايععة  إلعع  ععانهزت الاائعع  مصععالة وانهزمععت عسععاكا  واجععع  ,بععالحاوا
 ععانهزت صععاحا  ععاس  حاصععا   , ععاس وال اعع  إلعع وأ ععات الجيععوش واجععع 

 إلع واا حع  الاائع  مصعالة  ,وعفا عنه وبعايع العبيع يينوصالحه باألموا  
العبيعع ي  إلعع ثهععا موسعع  بععن أبععب العا يععة الهعع ايا وبع ا ايايععة وأ ععات الاععائت

صاحا  اس ي كلت  يهما كالت السو  وبايع الماوانعب  (3)(وبكلت)بالاياوان 
 .صاحا األن لس

                                                           

 .(85  )صحح ها عل  االس اصا " حا " ب االص  ( (1
كنا اكانا ان نسب ه إل  جعفا الصا   مباشعاة ال  صع  وانعه معن اايعة إسعماعي  ( (2

 .بن جعفا الصا   عل  اأي المثب ين لنسبه
كاا  ب األص  ولت أ ا عل  اسمها الصحي  ومر صا الاصة كما  ب االس اصا ( (3

مصالة بيحي  بن ا ايس ح ع  أوغعا صع ا  عليعه سع  عن   أن موس  بن ابب العا ية
 .(13انظا االس اصا   )  حبسه وعابه كما سي ا ت
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و عع ت الاائعع  مصععالة عععات  سععع وثالثمايععة و عع ت إلعع  صععاحا  ععاس 
 ابض عليه الاائع  مصعالة و يع   بالح يع   , راج إليه باله ايا واست السالت

به إل   اس   رلعه وعابعه بع نواع الععااا ح ع  اعلعت بمكعان األمعوا   و ات
و رععع   اا الملعععك وأرعععاها معععن األمعععوا  والعععارائا  ,ورعععزائن األ ااسعععة

( ابعن)والرعزائن ونفعا  علع  أن يمشعب معن  عاس  ع ر  أزيلعه  وصع  إلع  
عمععه األميععا ميمععون بععن حمععو  بععن األميععا علععب بععن عبعع هللا بععن عمععا بععن 

 ,ن عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االاإ ايس بن إ ايس ب
وأاا  الرعععاوج إلععع  الايعععاوان  سعععجنه موسععع  ابعععن أبعععب العا يعععة الزنعععا ب 

إلع   (2)وأالاه يوت عيع  الفاعا ورعاج أميعا  عاس (1)بمكناسة عشاين سنة
 عععو ب ععععات اثنعععين وثالثعععين  ,الايعععاوان  رععع  ا ايايعععة  وجععع   يهعععا الاحعععا

الاائعع  مصععالة الزنععا ب  ائعع ا علعع   ععاس الاائعع   ولععه ولعع  و ععاك ,وثالثمائععة
 .ايحان الك امب و ات عليه السي  الحسن الحجات الحسنب

 بن دمحم بن القاسم  (3)ذكر بويع السيد الحسن الحجام
بن عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن  إ ايسبن  إ ايسبن 
ب معن ولابعه بالحجعات ل عابه بالسعيا  عب مو عع المحعاجت أ ع ,أبب االا
عيسعع  وا  ;و ععاك عمععه  ععب البصععاة ولععه أوال  بالبصععاة ,(4)البصععاة

بععن  إ ايععسبععن  إ ايععسغبععاة بععن الااسععت بععن  إبععااهيتويحيعع  والااسععت بععن 
  .عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا

وعات إح ى عشا وثالثمايعة كعان اب ع ا  الحعاوا بعين أميعا  عاس 
 ا    ,لاائت موس  بن أبب العا ية المكناسبالسي  الحجات الحسن الحسنب وا

وانهعزت موسع   ,بن موس  بن أبب العا ية المكناسعب (5)(منها ) يها الاائت 
أه   عاس علع    ع  السعي  ( لاوا )بن أبب العا ية الزنا ب وأعا  األموا  

  اك الجيش السي  الحسن الحجات  ب  و  ,الحسن الحجات الحسنب أو غ ا 
أهع   عاس علع  أن (  عوا )ااحين و ر   عاس  بعع  إليعه الزي ي ووا  الم

  غلاهعا  , ع ما أن يغلعق أبعواا الم ينعة , راج إليهت ,ي اا معه ال يوان
                                                           

 ب االس اصا ياكا أنه مك  عنع  بنعب عمعه ثعت اا حع  يايع  الايعاوان  ععاض لعه ( (1
 .موس  بن ابب العا ية الزنا ب وحبسه عشاين سنة

 .ياص  يحي  بن ا ايس الماكوا( (2
اال ااسة وسما  الحجات عمه احمع  بعن الااسعت بعن ا ايعس كعان بينهمعا من شجعان ( (3

: حاا  اعن الحسن الحجات ثالثة من اصعحاا عمعه  عب مو عع المحعاجت  اعا  عمعه 
 :ان ابن ارب لحجات و ب الك ياو  بع هت

 ولكن لاعن  ب مكان المحاجت.... وسميت حجاما ولست بحاجت 
 .ال ب  ب العاا  وهب المغابية الم ا ت اكاها وليست( (4

 .(13انظا   )صحح ه عل  االس اصا " سه " ب االص  ( (5
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و ب عععو  وسعععجنو  علععع  يععع  أحمععع  بعععن حميععع ان الهمععع انب والاائععع  علعععب 
 لما  ,وبع  إل  الاائت موس  ابن أبب العا ية المكناسب الزنا ب ,األزواوي

ل  الم ينة  ا ص  الربا بجيش السي  الحسعن الحجعات وصله الربا زحا إ
 فعا السعي   ,و رع  موسع  ابعن أبعب العا يعة  عاس ,أنه مسجون  فا الجعيش

علع  عع وة األنع لس  عو ب معن ليل عه  (1)الحسن الحجات وأالق من الصعوا
مععنهت الفايععه اإلمععات  ,و  ععن بععع وة األنعع لس ولععه اايععة رععاج إلعع  الايععاوان

ت الزيع ي السعي  الااسعت بعن ا بعن األميعا الحسعن الشا عب يعاا بابن بنع
الحجات بن ا الباكمانب بن الااسعت بعن إ ايعس بعن إ ايعس بعن عبع هللا بعن 

 .الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا

 ذكر دخول فاس القائم موسى بن أبي العافيو المكناسي
ا يس بعن معا  بن ال حاك بن مجاو  بن ميايس بن بن أبب  اس  

بن مكناس بن وااساا بن زنا ة بن جنا بن يحي  بعن  مزيعت بعن وينا 
وكان أميعا  بائع  زنا عة ومكناسعة  رع   عاس ععات سعبعة  ,جالوت األصغا
 انحصعاوا  (2) لعة حجعا النسعا إل و ات منه األشااا  ,عشا وثالثماية

بعب وا عبعهت اللععين موسع  بعن أ ,وهو حصن االع  عب عنعان السعما  , يها
 عاس و عاك  إلع واا حع   ,اش   عليهت الحصعااالمكناسب   العا ية الزنا ب

  .عليهت  ب الحصاا الاائ      بن علب بن أحم  ال سولب الزنا ب
الاائع  أحمع  بعن  إليعهوا ص  الربا باألميا العبي ي با اياية  بع  

 لعة ا سو  من  إل  فا موس  بن أبب العا ية  ,الاياوانب بالجيوش (3)يس 
 ,وعشععاين وثالثمائععة إحعع ىملويععة عععات  إلعع ه و ععا وا بععع , اسععحإعععين 

الااست بن أبب بكا  اإلمات ا  الشيخ  ,وأراج الشا ا  من  لعة حجا النسا
لمعا  عا موسع  بعن أبعب   عب أربعاا الزمعان األاهعاناللبان  ب  اايخ جعال  

صاات الاياسعة  عب  عاس  (4)العا ية من  اس رو ا من الاائ  ميسوا الف  

                                                           

عن ما  بض حام  الهماانب علع  الحسعن الحجعات واسع اا االمعا البعن ابعب العا يعة (1) 
ااس  إل  حام  الهماانب ان يسلمه الحسن الحجعات ليا لعه بابنعه منهعا  ولكعن حامع  نع ت 

البيعت  فعك ععن الحسعن الحجعات  يعو   وااسعله عل   عل ه وكا  المجاهاة بسعفك  ت ا  
   ل  معن السعوا ليهعاا  سعاا وانكسعات سعا ه   حامع  علع  نفسعه ح ع  وصع  إلع  

 .(18انظا االس اصا   )ع وة االن لس ومات بع  ثالثة ايات 
باب منها حاليا ب عة احجاا وهعب  عب شعما  المغعاا  عاا جبع  العلعت معن بعال  ( (2

 . اوانكت من  833سما ة عل  بع  
انظععا ) ععب االس اصععا هععو حميعع  بععن يصععليت وهععو ابععن ا  مصععالة بععن حبععوس ( (3

 .(10االس اصا   
 .10انظا   " ميسوا الرصب" ب االس اصا (4) 
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أبنعا  السعي   ,وهب  ولة كبيعاة  عب االشعااا (1)نالكواني األ ااسةللشا ا  
 األوال الحسنب لعه معن  إ ايسأحم  كانون بن ا الباكمانب بن الااست بن 

ومعنهت  ا عة باشعبيلية أوال   ,(2)(عيسع )وأبعو الععيش  ,أبو الحسعن ميمعون
السي  أبب الحسن علب بن الااست بن أبب العيش عيس  بن الحسن بن أحم  

بعن عبع هللا بعن الحسعن بعن  إ ايعسبعن  إ ايسبن ا بن الااست بن  كانون
  .الحسن بن علب بن أبب االا

األرعوان السعي  علعب والسعي  اعاها  ,ومنهت     بحجا  لعة النسا
بن أحم  كانون بن عيس  بن أحم  كعانون بعن ا بعن الااسعت  إسماعي بن 
بعن علعب بعن أبعب بن عبع هللا بعن الحسعن بعن الحسعن  إ ايسبن  إ ايسبن 

األميا بفاس و عو ب باشعبيلية  عب الجهعا   العيش الشايا أبووكان  ,االا
 .عات ثالثة وأابعين وثالثمائة و  ن بااابة

 ذكر بويع السيد الحسن األعور بن أحمد كانون
 إ ايسبن  إ ايسبن عيس  بن أحم  كانون بن ا بن الااست بن 

وكععان  ععب  ,   ععاس و ععا الو ععول ,الحسععنب بععع  رععاوج ابععن عمععه للجهععا 
معع ااا الصععفاي بععن ميمععون بععن  سجلماسععة األميععا ا بععن  عع   بععن أشععو 

بعالماوانيين وا صع  الربعا  اوكعان يراع ,(3)اكاشع أببويلاا  ,األن لسب
بجيعوش ال  حصع   (4)المغعاا العلعو جعوها إلع  بعع   ,باألميا با ايايعة

 إلعع وبعععثهت  اععبض السععي  الحسععن كععانون وا الشععاكا صععاحا سجلماسععة 
ونز  عل   اس و و ب السي  الحسن  ,ا اياية عات  سع وأابعين وثالثمائة

األعوا بن أحم  كانون الحسنب يعوت الرمعيس عنع  ال عح   عب ثالع  معن 
  .جما ى األو  عات رمسة وسبعين وثالثمائة وله عاا ب ا ال 

 ابنا ا بن سعي  بن ا ,  والسي  علب,وبفاس الكونيين السي  أحت
بن عب الاحمن بن يعاوا بن يوسا بن علب بن الحسن األعوا بن أحمع  

 إ ايعسبعن  إ ايعسكانون بن عيس  بن أحم  كانون بن ا بن الااست بن 
  .بن عب هللا بن الحسن بن الحسن بن علب بن أبب االا

                                                           

 عاس ولعع  هنعا  اين حكموا الكثيعا معن العبال  معا عع  ب االس اصا اكا ان الكانوني( (1
 .را   ب النسخ

 .وهو را  صحح ه عل  الفراي" أبب العيش أحم  أبب عيس " ب األص  ( (2
 ."الشاكا ه" ب االس اصا (3) 

 .ه  018جوها الصالب اح  اشها الاا ة الفااميين  و ب سنة ( (4
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و ائعع   , ععاس علعع  ععع وة األنعع لس إلعع  (1)سععاالجةعو رعع  األميععا 
وعععات سعع ة وسععبعين وثالثمائععة  رعع   ,اععاويينالعبيعع ي  ائعع  علعع  ععع وة ال

بياش ياون بن بلاين المغااوي الزنا ب  بوأالمغااوي ع وة األن لس وهو 
 .و    عاملها ا بن عاما المكناسب

 ذكر ملوك مغراوة الزناتيين بفاس
وسبعين وثالثمائة األميعا أبعو  بويع عل  ي  الماوانيين عات ثمانية

محمو  الرعزاي  بن ا بن أحم  بن بن ني الةزياي بن عاية بن عب هللا 
بن جنا بن سيو بن زنا ة اكية بن وي بن اابن يسا بن مغااو بن يصلين

 يابعن زيع( المععز) األميعاوبعع    ,يحي  بن  مزيت بن مايس بن جالوت
وهو الاي بن  م ينة وج ة بين  ,وبع   حمامة بن المعز بن زياي ,الزنا ب

  , اس و لمسان لااا بال هت
بعن زمعوا بعن  (2)ميا أبعو  معيتاألالزنا ب  (باليفان)عليهت  (و ات)

ل  بن شاوا بن الحكت بن حما  بن زيان بن أحم  بن حف  بعن حعاا يس
ايمعت بعن  فااسعن بعن محيع ان بعن يفعان بعن بن صوالت بن عثمان بن و

و ا األميعا حمامعة بعن  ,يل اب مع بنب عمه مغااوة كلهت زنا يون ,ينيصل
الاصععبة عععات أابععع  وجعع ة وبنععا إلعع ة الزنععا ب المغععااوي عايععالمعععز بععن 
  .ةوكانت و عة اليهو ي  ا   منهت س ماي, مائة وأابع وعشاين

و ول   اس األميا  وناس بن حمامة بن المعزى الزنا ب وكان له 
كانعت لعه بنعت اسعمها  ,عجيسعة وا  عوح وأبعو اة ;من األوال   وناس ثالثة

حمامععة  زوجهعا الشععايا مععوالي الحسععن   اامعة بنععت  ععاة بعن  ونععاس بععن
الحعاج الم نسعك لعه ابنعان السعي  عايعع  والسعي  هاشعت بعن الحسعن الحعاج بععن 
الااست بن حمو  بن حمو  بن ميمون بن حمو  بن علب بن عب هللا بن عما 
بن إ ايس بن إ ايس بن عبع هللا بعن الحسعن بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب 

 .االا
ا  ععوح بععن  ونععاس بععن حمامععة بععن و ععول  ععع وة األنعع لس األميععا  

و صععبة  مععا ات كانععت  اا  , ععاسالف ععوح مععن  وبنعع  بععاا ,المعععز الزنععا ب
و صعبة  ,(3)عجيسة ع وة الااويين وبن  باا الجيسعةو ول  أرو   ,ملكهت

                                                           

أبو الحكت عساالجة هو ابن عت المنصوا بن ابب عاما الحاجا صاحا االنع لس ( (1
 .واح   ا  ه

"  بععن صععال  اليفانععبابععا الكمععا   مععيت بععن زيععاي بععن يعلعع  بععن ا" ععب االس اصععا ( (2
 .(51   8جانظا االس اصا )

غيعا اسعمه ارعو  ابعو الف عوح بعع  ان ظفعا " بعاا اعجيسعة"كان اسمه  عب االصع   (3)
 .(54  8ج  /االس اصا )باريه 
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عععات سععبعة ورمسعععين  (1)و ععول  ,جيسععةو  عع  ا  ععوح أرععو  ع ,بالايععاض
بعععن عايعععة  ييعععازالمععععز بعععن  (2)وأابعمايعععة  عععول  األميعععا معنصعععا بعععن

يوسعا بعن  األميعا رع   عاس  وأابعمائعةوععات سع ين  ,الزنعا ب المغعااوي
 . اشفين الم ونب

 ذكر بويع يوسف بن تاشفين
بعن  اماعوت بعن واا عا ان بعن منصعوا بعن اميعة بعن  إبعااهيتبن 

وا صععلب بععن  لميععت بععن ن عع  بععن و ععلت بععن  ام ععت بععن الكعع لب بععن 
ن وا   بن حميا بن سب  صنهاج بن نعمان بن ر ان بن وا اح بن شمس ب

اامة بنت سيا  أمه  ,بن يشجا بن يعاا بن  حاان بن هو  عليه السالت
  .بن يحي  بن وجاك بن واا ا ان

ياسععين الجزولععب  بععن المغععاا السععي  عبعع هللا إلعع وسععبا رععاوجهت 
بن زلو بن أحم  بن المعيا بعن صعنهاج  (3) لميا الولب الصال  السي  وكاك

المعااباين الم عون  إسعالتوهو سبا  ا الصالحينكان من أكاب ,الصنهاجب
األميععا يوسععا بععن  اشععفين الم ععونب  وبنععا, الصععنهاجيين وبال هععت كبيععاة
اش اى المو ع من عن  اج  من المصام ة  ,الصنهاجب الماابا مااكش

و ول  ابنه علعب بعن  ,و و ب عات رمسمائة, عات أابع ورمسين وأابعمائة
لععاي جلععا المععا  لمععااكش وبنععا لععه وهععو ا ,يوسععا بععن  اشععفين الم ععونب

  .و و ب عات سبع وثالثين ورمسمائة (السوا)
علب بن يوسا بن  اشفين الم عونب و عو ب  بن  اشفين بنهو ول  ا

وظهاوا الموح ين اإلمات المه ي محمو   ,عات أابعين ورمسمائة بوهاان
  ظها بسوس من  ينم ,بن  ومات الزنا ب  لميا اإلمات الغزالب احمه هللا

عات رمسة عشا ورمسمائة و و ب عات أابع وعشعاين ورمسعمائة وبويعع 
  .(5)بن علب الموح ي ب ينم  (4)(منؤمعب  ال)بع   

                                                           

زيععا ة  امععت بحععا ها ل ععبا " و ععو ب"ولععع  كلمععة " و ععو ب و ععول " ععب االصعع  ( (1
 .الن 

 ."معنصا بن المعز بن زيايمعنصا بن حما  بن " 54 ب االس اصا   ( (2
 .حا ب الكاا منااين بثال   ااا يلفظان كالجيت المصاية( (3

 .(863   8ج)صحح ها عل  االس اصا " مومن" ب االص  ( (4
نا  صاحا االس اصا عن ك اا المعاا عن سياة ملوك المغاا أن المه ي بعن ( (5

الشيخ ابب حام  الغزالعب  ومات االع عل  ك اا يسم  الجفا ياا  انه عثا عليه عن  
وانه ااى  يه صفة اج  يظها  عب المغعاا اال صع  بمكعان يسعم  السعوس وهعو معن 
اايععة اسععو  هللا ب يعع عوا إلعع  هللا يكععون ماامععه وم  نععه بمو ععع مععن المغععاا يسععم  

 .(808   8انظا االس اصا ج) نمي  
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 ذكر بويع الموحدين 
وبعع    ,الايسعب الموحع ي بعن علعب الكعومب (معؤمنعب  ال)األميا 

بن مومن بعن علعب ( منصواال)وبع   األميا يعاوا بن  ,يوسا المنصوا
بعن ععاما  (1)بيعل  بن منااا بن ناصا بن عاما بعن الكعومبن علوي بن 

بن موس  بن عون بن يحي  بن وازايغ بن سافوا بن ماماا بن هو ج 
وظهعاوا بنععو معاين  ععب  ,يالنيس األب ععا بعن بعا بععن  عيس بععن ععبعن معا غ

 .المغاا عات عشا وس مائة

 ذكر بويع المرينيين األمير عبدالحق
ن ا بعن معاين بعن  فعوس بعن حي  بن أبب بكا بن حمامة بعبن م

 ا ن بن جاماا بن ماين بن واا اجن بن أبب عيس  مارو  بن ج يو بن 
  بعن ت بن عب  هللا بن ا يا بن المععزى بعن إبعااهيت بعن شعجيي ا بن يج

واشعي  بعن زنا عه بعن جنعا بعن  بعن كيعةواسين بن يصلين بن مشوى بعن اا
أ    ,األب ا سغييحي  بن  مزيت بن  ايس بن جالوت بن اجي  بن ما 

كانععت غععزوة العاععاا علعع  يعع   ,مععن زاا ا ايايععة إلعع  المغععاا األ صعع 
 .الموح ين  يها ام ات اجا  المغاا

بععن مشععيش نفعنععا هللا بععه بجبعع  كععان الااععا مععوالي عبعع  السععالت 
السعي  يصعل  بعن مشعيش الحسعنب والسعي   (نعاناث)وله من األروان  (تالعل)

  .موس  بن مشيش الحسنب
سعع ة أحمعع  وعلععب ويععونس وملهعع  لهععت عاععا وا  ععوح وأعمععامهت 

  .وميمون
وكان للااا موالي عب  السالت بن مشيش بعن أبعب بكعا بعن علعب 

 بععن أبععب (مععاواز أبععب)  سععالت بععن أحمعع بععن حامععة بععن عيسعع  بععن أبععب ا
حي اة علب بن ا بن إ ايس بعن إ ايعس بعن عبع  هللا الكامع  بعن الحسعن 

 ;ولعه معن األوال  أابععة اجعا , ب االعاالمثن  بن الحسن بن علب بعن أبع
هعؤال  أصع   ,والسعي  عبع  الصعم  ,والسي  ععال  ,والسي  أحم  ,السي  ا

  .شا ا  العلميين
و و ب الااا السي  معوالي عبع  السعالت بعن مشعيش الحسعنب   لعه 

  .أبوالاواجين لعنه هللا إل  يوت ال ين عات رمسة وعشاين وس مائة
الغفععاا والعا يععة وعبعع  الكععايت ابنععا ا بععن واألرععوان الثالثععة عبعع  

  .الااا السي  موالي عب  السالت بن مشيش الحسنب

                                                           

  .الكاا منااة بثال  نااا  لفظ كالجيت المصاية( (1
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ه عب  الوهعاا ابنعا عبع  الكعايت بعن ا واألروان عب  الواح  وأري
  .بن الااا السي  عب  السالت بن مشيش الحسنب

واألروان علب وعثمعان بعن سععي  بعن عبع  الوهعاا بعن ععال  بعن 
  .عب  السالت بن مشيش الحسنبالااا السي  

والسي  إ ايس بن ا بن عب  الصم  بن الااا السي  عب  السعالت 
  .بن مشيش الحسنب

  .والموسا ين بنو علب بن حم ون بن موس  بن مشيش الحسنب
األرعوان عبع  الغفعاا وعبع  الجبعاا ابنعا يصعل  بعن  (والصالحيون)

  .مشيش الشايا الحسنب
و ش ا  معن ععين  عالنبوا األرعوان األابععة والعماانيون  ب بنب ب

السي  ا والسي  عال  والسي  أبو بكعا والسعي  عمعاان األوسعا بعن حنعين 
عمعا بعن موسع  بعن عمعاان بن يحي  بن سعي  بن مسععو  بعن ععاما بعن 

بععن عبعع  هللا بععن  (2)فوان بععن رالعع  بععن أبععب زيعع  المالععاصعع (1)األكبععا بععن
  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام

بن أبب االا  عو ب أبعوهت ععات اثنعين وعشعاين وسع مائة ولعه عاعا كثيعا 
  (.تالعل)ن بالعماانيين من  اا جب  يعا و

ومن العماانيين ب لمسان أوال  السي  أحم  بن ا بن عب  الاحمن 
بعن الف ع  بعن ااشع  بععن عمعاان بعن ععال  بععن حنعين بعن يحيع  الشععايا 

  .حسنب الااانين مليتال
ومععن العمععاانيين بنععو المنصععواي  ععب أزيلععة و بيغعع  أوال  الشععيخ 

بن يعاوا بن علب بن عاو  بن محعا ت بعن البشعيا بعن  (3)السي  الحسين
( أبب زي )عماان األكبا بن رال  بن صفوان بن  (4)أبب علب المنصوا بن

                                                           

ومثلهعا  عب الفرعاي الحسعنية  ون كعاا  عب نسعرة األزوا عانب " بن أبب زي  رال "( (1
 .الكنية

 عب كثيعا معن المصععا ا مثع  زهعاة االربععاا يسعا  النسعا العماانععب إلع  زيع  بععن ( (2
اال ان ا ع ت معا و ععت عليعه معن نسعخ ابعن جعزي ونسعخ , عب هللا بن ا ايس بعن ا ايعس
و ب نسرة النسبة العلية " أبب زي  المالا" اجعه إل   الفراي المغابية و حفة الواا 

و عب  حفعة العواا  ويععو   عب  حفعة العواا  يعاكا اكثعا معن " أبب زي  عب الاحمن"إل  
اال انه  عب الفرعاي ,  سلس  ال صالهت بعب هللا بن ا ايس عل  رالا ما اكا من ابنائه

ن جعع هت عبعع هللا بععن و ععا  الشععيخ صععاحا ال وحععة العاا ععب ا"الحسععنية ياععو  مععا نصععه 
وهععو " ا ايععس ال ععاج كانععت لععه الاياسععة بالسععوس ولععت يكععن  ععب عابععه زيعع  وال صععفوان 

 .وهو الصواا وهللا اعلتان ص  النا  ين صا لكونهت من ااية المالا 
كما  ب  حفة الواا  والنسبة العلية وهللا  عال  " إبااهيت"ويظها انه را  وصوابه ( (3
 .اعلت
 .كاا  ب  حفة الواا " كبن عب  المال"( (4
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الحسن المثنع  بعن بن عب  هللا بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن 
  .الحسن بن علب بن أبب االا وله ااية كثياة بنو المنصواي

ا عمعاان بعن ا بعن اومن العماانيين  ب بنب مسااة أه   اا الب
بعن حنعين الشعايا  (1)عب  الاا ا بن عماان بن يحي  بن عمعاان األوسعا

  .الحسنب
 بن (2)وإروانهت بنو ع يق بن موس  بن يحي  بن عماان األوسا

  .الشيخ سي ي حنين الحسنب
بن حنين الحسنب له معن األوال   (3)وبنو   و  بن رال  بن عماان
  .المه ي وصال  وا الكاملب وميمون

و ب بنب عب  الوا ي معن  لمسعان أوال  السعي  زيعان بعن ثابعت بعن 
بعن موسع  بعن يوسعا بن عب  الاحمن بن األميا أبب حعت   اشفين أببا 

ن يحي  بن يغمااسن بن زيان بن ثابت بن ا بن زي ان بن عب  الاحمن ب
بن ا بن  (4)كان بن الم وك  عل  هللا الااست بن علب بن علب بن علب بن

عب  هللا بن إ ايعس بعن إ ايعس بعن عبع  هللا الكامع  بعن الحسعن المثنع  بعن 
  .الحسن بن علب بن أبب االا وهاا جمهوا بنب عب  الوا ي الزنا ب

مععن بنععب اسععنوس أوال  السععي  علععب بععن الشععيخ عبعع   و ععب م يونععة
الجلي  بن علب بن ا بن عب  العاحمن بعن علعب بعن اسعحق بعن أحمع  بعن 
إبااهيت بن ا بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثنع  
بععن الحسععن بععن علععب بععن أبععب االععا ولععه مععن األوال  سعععي  وصععال  وا 

  .وعاية كلهت أعابوا
ب جبعع  مغععااوة الزنععا يين الشععيخ مععوالي يعاععوا الشععايا بععن و عع

 همعان بعن يحيع  بعن  ب  العزيعز بعن عبع  هللا بعن اأحم  بن يوسا بن ع
بن ا بن  إبااهيت )5(بن أحم  بن عب  الاحمن بن علب بن اسحق بن أحم 

                                                           

 ب  شجيا  من مراوا النسبة العلية اكا ان العمعاانيين  عب  اا الباعا هعت معن ( (1
عماان بن ا بن عب الاا ا بن يحي  بن عمعاان بعن ا بعن  اوو  بعن عمعاان "ااية 

 ."االكبا بن صفوان
وسعا  ب المشجا  من مراوا النسبة العلية سا  نسعبهت معن اايعق عمعاان اال(2) 

 .بن ا بن  اوو  بن عماان االكبا
 ب المشجا الماكوا  ب الهامش السابق سا  نسعا عمعاان معن اايعق يحيع  بعن ( (3

 .(انظا الهامش السابق)عماان االوسا 
اكا  ب النسبة العلية انه انااض وان ملعوك بنعب عبع الوا ي المعاكواين ين سعبون  (4)

اا ثت انااض عابه و عب  حفعة العواا   عا  اليه كابا و ب الاوض المعااا اكا انه اع
 ."و نس   يهت و ي  انااض وهللا اعلت"انه  زوج 

مراوا النسبة العلية سعا   سلسعال علع  نحعو معن هعا  األسعما  مشجا  من  ب ( (5
 إل  ا بن عيس  بن ا ايس



117 
 

إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب 
وميمععون لععه اايععة  ععب وا   ,السععي  الحسععن ;لععه مععن األوال  ,ابععن أبععب االعع

السي  عيس  بن الحسن بن يعاوا الشايا والسي   همان بن عبع   ;الشلا
الشعايا  ععب  العاحمن بعن ا بعن  همعان بعن علععب بعن الحسعن بعن يعاعوا

  .شاوى من  وات
ن راوجهت معن غانااعة و رعولهت العع وة  جع هت السعي  والكثيايي

الاحمن بن  اوو  بن عما بن ا بن عب  العاحمن بعن علعب  كثيا بن عب 
ا بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكامع  بعن  (1)بن اسحق بن أحم  بن

  .الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
ا بن يعالهت بلة الملوك  ج هت السي  عب  الغفوو ب واكال  من الا

اهيت بن عب  هللا بن يوسا بن علعب بعن بن عب  الاحمن بن هبة هللا بن إبا
وعالن بعن عبع  هللا بعن ا بعن عبع  الحميع  بعن امامعة بعن عيسع  بعن عبع  

ا بعن إ ايعس بعن إ ايعس بعن  (2)الاحمن بن علب بن اسحق بن أحم  بن
  .عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا

 بعن سعليمان بعن ا بعن أبعب وبنو عمهت اللحائنة  جع هت السعي  ا
بكا بن سعي  اللحيانب بن أبب بكا بن ا بن عب  هللا بن علب بن منصوا 

ا بعن إ ايععس بععن  (3)بعن عبعع  العاحمن بععن علعب بععن اسعحق بععن أحمع  بععن
إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثنع  بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب 

 االا 
يعاوا بن ميمعون بعن عبع  هللا وبنو عمهت بنو ميمون بن علب بن 

 (4)بن علب بن منصوا بن عب  الاحمن بعن علعب بعن اسعحق بعن أحمع  بعن

                                                           

 عب مشعجا  عمن مراعوا النسعبة العليعة ا هععت إلع  أحمع  بعن ا بعن عيسع  بععن ( (1
االصوا ولعو باينعا علع  اح معا  انهعت معن اايعة ا بعن ا ايعس  سعيكون  ا ايس وهو

 عب العمعو  السعابق المرع     ا من ال سلس   ياسعا علع  معا  بلعهاهناك است إبااهيت س
بيعاوا الشايا بن احم  بن يوسا رصوصا انه يسو  النسا هنا ععن اايعق احمع  

س ابنعا اسعمه احمع  ومعا إبعااهيت بن ا بن ا ايس االصغا ولت ياكا اح  لا بن ا اي
الواا   ب ال سلس  السابق  هو ماكوا والعمو  يح اج المزي  معن ال حايعق  اك عه علع  

وو عت علع  مثلعه عنع  ابعن ابعب زيع  الاياوانعب  عب مراعوا ال عايعا بعا  بيعت  حاله
 الاحمن بعن النبب ب ياجع اي عا إلع  ا بعن ا ايعس ويل اع  معع هعاا العمعو   عب عبع

اسحق مع ار الا بسيا  ب األسما  بفع  النسخ غيا انه اكا نسا علوش بعن عبع هللا 
بععن منعع ي  بععن علععب بععن عبعع الاحمن المععاكوا  ععب ال سلسعع  وهععو مععن ابنععا  هععاا الفععاع 
وااجعه إل  احم  بن ا بن عيس  بن ا ايس ومثله  ب النسبة العلية وعليه ناو  انعه 

 .الصواا
  .هامش السابقكما  ب ال (2)
 .كما  ب الهامش السابق( (3
  .كما  ب الهامش السابق( (4
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ا بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بعن الحسعن 
  .بن علب بن أبب االا

والشا ا  من  لمسان الحمزاويون بنعو عسعكا المن صعا بعن عمعا 
الحسعن بعن هاشعت بعن عبع  هللا العسعكا بعن  بن عب  هللا بن عبع  العزيعز بعن

بعن  (1)عيس  الاا عب بعن موسع  الما  ع  بعن جعفعا بعن ا بعن حمعزة
عيسعع  بععن إ ايععس بععن إ ايععس بععن عبعع  هللا الكامعع  بععن الحسععن المثنعع  بععن 

  .الحسن بن علب بن أبب االا
وبنو عمهت  ب السوس معن ععين أاغعن أوال  السعي  عبع  العاحمن 

ز بن يوسا بن أحم  بن أبعب بكعا بعن ا بعن علعب بن علب بن عب  العزي
بن عيس  بن إ ايس بن  (2)بن عب  هللا بن ا األميا بن عب  هللا بن حمزة

إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثنع  بعن الحسعن بعن علعب بعن أبعب 
  .االا

وبنععو عمهععت  ععب جزولععة العع ا يون أوال  الشععيخ السععي  عبعع  هللا بععن 
 بن عب  الرالق بن عب  العظيت بن سعي  بن عبع  هللا بعن يوسا بن عب  هللا

ا بن عب  هللا بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثنع  
  .بن الحسن بن علب بن أبب االا

األرععوان عععاما وعمععاان بععن وبالسععا ية الحمععاا  أوال  ابععن السععبع 
  العاحمن بعن عبع  الوهعاا السبع عب  هللا بن عب  الرالق بن عبع الشيخ أبو

بن الحة بن عاما بن جابا بن ميمون بن ا بن عب  هللا بن ا بعن عبع  
هللا بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثنع  بعن الحسعن 

 .بن علب بن أبب االا أصلهت من شجاة الزي ون
نوا  و ععب و ا ععة مععنهت  ععب وا  نشععايش و ععب وا  أشععلا و ععب شعع 

  .السبع (بنو)ة و ب  وات كلهت  ليس
بلفظ العاا  "الشيخ"و ب الساح  من  يا وهب عين الفاا أوال  

 خ السي  أبو عب  هللا ا بن أببوهو الشي "أمغاا"وبلفظ البابا ياا  للشيخ 
جعفا اسحق بن أبب إبااهيت إسماعي  بن سعي  بن عب  هللا بن ا بن عب  

  هللا الكام  بن الحسن المثنع  بعن الحسعن هللا بن إ ايس بن إ ايس بن عب

                                                           

و فت عل  هاا النسا باكثا من  سلس  عن  ابعن  احعون وعنع  البكعاي وغيعاهت ( (1
ماة لحمزة بن ا ايس واراى لحمزة بن احم  بن ا بعن ا ايعس وارعاى لحمعزة بعن 

حمزة ولت ا ا عليه  ب النسبة عيس  والمعلوت ان عيس  بن ا ايس ليس له ابن اسمه 
  .العلية وال الفراي  اثب ه عل  حاله وهو م ص  شهاة مو وا سن ا بال حايق

وكالك وا  است ج هت ا بن عب هللا بن حمزة بن عيس  بعن  نفس الهامش السابق( (2
ا ايس  ب مشجا  من مراوا النسبة العلية وبه اثبت لعيس  بعن ا ايعس ابنعا اسعمه 

 .حمزة
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بن علعب بعن أبعب االعا لعه معن األوال  سعبعة معن اإلبع ا  الشعيخ أبعو عبع  
  .الرالق وأبو عب  السالت العاب  وأبو يحي  وأبو النوا وأبو عب  العظيت

  .وأبو زكايا  يحي  ال عاا له و با  بحاحة من  اساا
ه اايععة الشععبوكة ولعع إلعع والشععيخ أبععو يعاععوا يوسععا ا بععع نععوا  

مععن جبعع  الععثلو لععه سععبعة مععن الاجععا   اورععاج إلعع  رنعع   ملععوان مععن  و عع
عيسعع  وإسععماعي  ومععومن واحمعع  وعبعع  الكععايت وعبعع  الواحعع  والسععي  ا 

  .والسي  عب  الاحمن الاي  و ب ما وال
والشيخ اإلمات أبعو الحسعن علعب بعن عبع  العظعيت الزمعواي احمعه 

ب الزمواي الصغيا له مغاا الحسنب الصنهاجهللا ن  عل  أوال  الشيخ أ
  زي  عب  الاحمن ابنعا الشعيخ أبعب عبع عاا كثيا أبب يعاوا يوسا وأبب
بن عثمان بن سليمان بعن  اوو  بعن أبعب  هللا ا أمغاا بن يحي  بن مومن

زكايععا  يحيعع  بععن الشععيخ أبععب عبعع  هللا ا بععن أبععب جعفععا بععن إسععماعي  
ن يوسععا بععن عبعع  الععاحمن بععن أبععب عبعع  هللا ابنععا السععي  مععومن بعع, الحسععنب

  .أمغاا الحسنب
وبنو عمهت بفاس أوال  عب  الاحمن بن يحي  بعن عيسع  بعن عبع  

  .الاحمن بن أبب عب  هللا أمغاا الحسنب
وبنو عب  الحق بن عيس  بن ا بن عثمعان بعن علعب بعن يعاعوا 

  .بن ا بن أبب يعاوا بن عب  هللا أمغاا الحسنب
ت الجن ولين من أزموا أوال  موالي الحسن بعن سعليمان وبنو عمه

  .بن عب  الحق الشايا الحسنب
و ب سجلماسة أوال  أبب الحعاج يوسعا بعن ا بعن عمعا بعن عبع  

يعل  بن يعاوا بن ا بعن  الحق الشايا بن عيس  بن ا بن عثمان بن
  بعن سعليمان بعن  اوو يعاوا بن عب هللا بن يحي  بن مومن بن عثمان بن

يحي  بن عب  هللا بن جعفا بن إسماعي  بعن سععي  بعن عبع  هللا بعن ا بعن 
عب  هللا بن إ ايعس بعن إ ايعس بعن عبع  هللا الكامع  بعن الحسعن المثنع  بعن 

  .الحسن بن علب بن أبب االا
و ا ععة كانععت ملوكععا مععن األ ااسععة  ععب األنعع لس الحمو يععون  ععب 

لب بن حمو  بن ميمون بن  اابة السي  إ ايس بن يحي  بن إ ايس بن ع
حمعو  بعن علعب بعن عبعع  هللا بعن عمعا بعن إ ايععس بعن إ ايعس بعن عبعع  هللا 

  .الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
و ععب الجزيععاة الر ععاا  مععن األنعع لس األرععوان الحسععين والااسععت 
ن ويحي  وإبااهيت واحم  وجعفا ابنا ا بن الااست بن حمو  بن ميمون بع

  .حمو  الحسنب
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بن علب بن حمو  الحسنب له ااية  ب  ( لبالمع)يحي   و ب مالاة
  .اأبنا  االعم   (1)و ب بنب جا ا أزيلة

 بععن ا بععن ن السععي  عبعع  هللا بععن اومععنهت بععإزا  أزيلععة العالويععي
  .بن علب بن حمو  الحسنب ( ل المع)بن يحي   (2)أحم 

ا  السي  ميمون بن ا بن ,(3) وبنو عمهت  ب بنب جا ا الشناي
أحم  بن يحي  بن علب بن حمو  بن ميمون بن حمو  بن علب بن عب   بن

هللا بن عما بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن 
  .الحسن بن علب بن أبب االا ولهت ااية كثياة  ب بنب جا ا

أبعو عبع  هللا الغيع   الاي كان بعإزا  سعب ه (4)ااوبنو عمه أه  أشب
بن علب بن ميمون بن ا بن علب بن أحم  بن يحي  بعن علعب بعن حمعو  
بن ميمون بن حمو  بن علب بن عب  هللا بعن عمعا بعن إ ايعس بعن إ ايعس 

  .بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
اي  عاوع معن جع هت الع ومن جبع   عا ال  معن  ايعت اع عاا وهعب

و ب  لك البال  من  ايت اع اا  , با  هنا السي  عيس  بن إ ايس الحسنب
أوال  السي  يحي  بن يوسا بن ا بن علب بن عب  هللا بن عبع  الحعق بعن 

ا بن عيس  بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا بن أحم  بن  (5)عب  الجباا
  .الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا

وبنو عمهت كانوا باألن لس من  اابة وسمو ال باغيين أوال  السي  
بعن عبع  العزيعز بعن هعااون بعن ا حيعون بعن  (6)(منعب  العاح)عما بن 

  .(1)ن ي ميعاوا علوش بن عب  هللا 

                                                           

 ايععة شععما  المغععاا  ن مععب ال لععيت العععاائش السععاحلب وكانععت مسععاكن  بيلععة بنععب ( (1
 .جا ا

و ععب , مراععوا النسععبة العليععةموجععو   ععب كععاا  ععب  حفععة الععواا  ولكععن أحمعع  غيععا ( (2
كا ان احم  بن يحي  المع لب     صغياا   له عبيع  بعن الااسعت معن االاوض المعااا 

لت يعاا يحي  المع لعب اال معن ابنعه ا ايعس  أصحاا الاائ  نجا الصالب وعن  ابن حزت
 .اكا بي ا ين مب له  ب  ست مشاهيا البيوت الحسنية نسخ الفراي المغابيةو ب له ا 

 .بان من باون  بيلة بنب جا ا( (3
وهب منااة شاائية  ايبعة معن انجعة وبال عالب معن سعب ة كمعا " أشااا"لعله ياص   (4)

ن  راج منها ثالثة أنهاا عل  الاايق معن الايعاوان واكا البكاي أنها عيو,  ب الم ن
 .(40  / المغاا  ب اكا بال  ا اياية والمغاا )إل  ماس  الزي ون 

 "عب  الجباا بن أحم  بن ا بن عيس  بن ا ايس" ب النسبة العلية  (5)
ا بععن عيسعع  بععن  عبعع  الجبععاا بععن احمعع  بععن عيسعع  بععن احمعع  بععن"و ععب  حفععة الععواا  

 " ا ايس
 .وهو را  صحح ه عل   حفة الواا  والنسبة العلية" عب  الاحيت" ب االص   (6)
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الشعايا كانعت لعه  (2)سعليمان والشيخ السي  صفوان بن موس  بن
األر ا و ب او ة ج   وكان يعب  أابعين سنة  ب جب   (3)لةازاوية بش

مععوالي عيسعع  بععن إ ايععس الحسععنب ولععه أابعععة مععن األوال  السععي  موسعع  
والسي  الااست والسي  ا والسي  علب ا  ا وا من  ايت اع اا السعي  علعب 
بن صفوان الشايا له من األوال  كثيا معن أحفعا   أوال  الشعيخ أبعب زيع  

لااسعت بعن صعفوان علب بن موسع  بعن علعب بعن صعفوان الحسعنب والسعي  ا
الحسنب راج أوال   إل  غانااة السي  علب بن ا بن سعي  بن علب بعن 

  .عب  هللا بن الااست بن صفوان الحسنب
موسععع  بعععن  (4)والشعععيخ سعععي ي ا بعععن يعاعععوا بعععن عبععع  هللا بعععن

عيسع  بععن  (6)بعن موسع  بععن سعليمان بعن يحيع  بععن موسع  بعن (5)صعفوان
ام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الك

بن أبب االا هبا من  ايت اع عاا وكانعت لعه ااباعة ببئعا الشعااان معن 
 ما  ولعه أابععة عبع  هللا وعبع  العاحمن ويوسعا وشعكوا  رعاج يعزوا ا 

  بايت اع اا السي  موالي عيس  بعن إ ايعس الحسعنب وكانعت ج او ة 
لمسععاكين ولععه الفاععاا  وامعععه اائفععة مععن بنععب شععج ا  العمععايين ومععن بنععب 

كعععان يا ععع   (7)اااتا عععاا  يعععه األميعععا الموحععع ي صعععاحا  كعععأ باععععه  
 بعع  إليعه الاائع  سععي  بعن  (1)من سبع سنين وينكسا له الش  (8)الرااايا

                                                                                                       

وهو عب هللا بن علعب بعن عبع الاحمن بعن عيسع  بعن " ابب من ي " ب  حفة الواا  ( (1
العليعة غيعا انعه اثبعت ومثلعه  عب النسعبة " احم  بن ا بن عيس  بن ا ايس بن ا ايس

 .ا  اسم" من ي "
كمعا سعي  ب و عب النسعبة " بعن عيسع  بعن ا ايعس بعن ا ايعس بن يحي  بن موس "( (2

 .العلية سا ه مع وجو  ار الا
 .مو ع أثاي بالااا من الاباا( (3

وهعو علع  رعالا النسعبة العليعة و حفعة " بن ا بن يوسعا" ب الاوض المعااا (4) 
 .الواا 

صععال  " و ععب نسععرة االزوا ععانب" صععال " ععب  حفععة الععواا  والنسععبة العليععة اسععمه ( (5
" أبعب صعال  صعفوان"وبع   لي  سيا ب اكا   ب هعاا المراعوا " يعاا ب بب صفوان

 .ويظها ان الصواا هو صال  ابو صفوان وهللا اعلت
زا  ععع ة اسععما   ععب الفرععاي الحسععنية  و ععب مععا سععواها مثعع  نسععرة الالزوا ععانب ( (6

 .والنسبة العلية و حفة الواا   هو م فق مع المثبت  ب الم ن
 صععبة "اا مناواععة ثععال  ناععاا  لفععظ كععالجيت المصععاية و ععب النسععبة العليععة الكعع( (7

و شع الة  عب "  جعااات علع  مسعا ة معن  شع الة"و ب  حفة العواا  (  ج اات من  ا ال
  .جهة بنب مال  رنيفاة

هععب نععوع مععن انععواع السععوا ب ال ععب كانععت  سعع ر ت ل وصععي  الميععا   ععب المغععاا ( (8
 .واالن لس
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لعه يعا سعي ي هعا  جماععة  صعل   الجاباي      به من أ باعه  اا سع ون 
لفععوا لمععا  علعع  اا ( بعععه )لسععجن  عع    بععه إلعع  ا ,للر مععة وشععيرهت اسععجنه

اعا رعوا  غعا  الم ينعة  عا  لعه  رلع  وال   صب  عليه األميا يالبه الل
ي يعا عون بنعو الم ينة وله نس  كثيا بم ينعة  ا  عما وهو سبا رال   لك

  .األعاابب
بعن صعال  بعن أبعب عبع  هللا بعن  (2)ومن نسلهت السي  الحاج يوسا

بعن إبعااهيت بعن عبع  هللا  بن الشيخ السي  ا بعن يعاعوا (3)أحم  األعاابب
السعي  ا بعن يعاعوا بعن عبع  هللا بعن ن الشعيخ العاي  بعا  ببئعا الشعااان ب

موس  بن الشيخ أبب صال  السي  صفوان بن موس  بن سليمان بن يحيع  
بن موس  بن عيس  بن إ ايس بن إ ايس بن عبع  هللا الكامع  بعن الحسعن 

شيخ ااي ه كثياة  ب جب  المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا وهاا ال
  . ا ال  من  ايت اع اا

وصاحا  لمسان السي   اوو  بن إ ايعس بعن إ ايعس بعن عبع  هللا 
له ااية من أوال  الشيخ أبب عنعان الشعايا الحسعنب  عب الجزائعا  ,الكام 

المغاا األ ص  من  كالة لهت عاعا كثيعا يعا عون  ب مصا وأكثا  ب و
لسعي  ثعة معن األرعوان السعي  يعاعوا وامن مشاهيا األشعااا األ ااسعة ثال

نية والسي  احم  بن أحمع  بعن منصعوا بعن ثابعت بعن منصعوا بعن ثابت او
بن الحاج حسن بعن ثابعت عب هللا عما بن موس  بن عب  هللا بن أبب عنان 

بن علب بن ا بن عب  هللا بن عب  الحمي  بعن عمعا بعن ا بعن  اوو  بعن 
ام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الك

 .(4)بن أبب االا ولهت ااية كثياة موجو ون
وجماععععة وجماععععة يعا عععون المناصعععا بنعععو ميمعععون أهععع  أشعععباا 

يعا ون زجااة إبااهيت بن ا بن أحم  بن إ ايعس بعن  اوو  بعن إ ايعس 
بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب 

  .االا

                                                                                                       

و ععب  حفععة الععواا  كععان االميععا ا الناصععا الموحعع ي يحفععا , كععاا  ععب األصعع ( (1
الشيخ الماكوا وسجنه مع  الما ه ليساع هت الرااايا واالباا إل   جااات   اا  

 .  ب حفا االباا
أبب الحجاج يوسا بن عيس  بن صال  بن الحسن بن الااست بن " ب  حفة الواا  ( (2

 ."عب هللا بن ا بن يوسا بن اح  العابب
هو ابن ا بن يعاوا بن عب هللا بن موس  بعن صعال  المعاكوا مباشعاة  عب بعا ب ( (3

وانفا  هنعا ب كعااا ا بعن يعاعوا ما ع ا  حفة الواا  اكا  ب سلس  مر لا المصا ا 
 . ما ين كما  ب ال سلس 

لععت ا ععا علععيهت  ععب مصععا ا ال حايععق وكععالك كعع  اايععة  اوو  بععن ا ايععس اال ععب ( (4
  .اكاهت
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سحنون احم  بن  أببوجماعة يعا ون أوال  أبب وكي  ميمون بن 
  .إبااهيت بن ا بن أحم  بن إ ايس بن  اوو  بن إ ايس الحسنب

وجماعة يعا ون أوال  الشعيخ أبعب بكعا بعن عاعا  هللا بعن ا بعن 
  .إبااهيت الحسنب

 بعن إبعااهيتوجماعة يعا ون أوال  بن ملوك  ج هت أبعو ا سعالت 
ا بن عما بن سعي  بن عيا  بن أحم  بن ملك بن الشايا بن سلت بن منص

علععب بععن أحمعع  بععن إ ايععس بععن  اوو  بععن إ ايععس بععن إ ايععس بععن عبعع  هللا 
الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بعن علعب بعن أبعب االعا وهعاا األميعا 

  .المعاوا ب عين بنب ملوك من ناحية  لمسان
والشععععبهيين والعمععععاانيين  (نييالاععععاها)و ععععب  ععععاس الجوايععععون 

ن يعا عععون بنعععب  عععاج وبنعععو عمعععه الجعععوايين وبنعععو أبعععب االعععا والغعععالبيي
ن وبنو عمعه أوال  بعن اعاها وكلهعت يل اعون  عب عمعو  نسعبهت إلع  ييالاالب

ج هت السي  ا الاا ب الجواب بن علب بن حمو  بن يحيع  بعن إبعااهيت 
يعس بعن إ ايعس بعن بن يحي  بن ا بن يحي  الجواب بعن الااسعت بعن إ ا

 . لب بن أبب االاعب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن ع
اإلمات النايا بفاس السي  ا بن عماان بن عب  الواح  بعن  وبرا

احمعع  بععن علععب بععن يحيعع  بععن عبعع  هللا بععن اإلمععات ا الاا ععب الجععواب 
  .الماكوا

ااسععت بععن وبنععو عمععه السععي  أبععب االععا بععن سععليمان بععن ا بععن ال
 . الاا ب اإلمات ا ا بن العباس بن

ن بنو ااها بن ا بن أحمع  بعن عبع  الواحع  بعن أحمع  والااهايي
  .ا الاا ب (1)بن ا بن عب  الواح  اإلمات بن

وبنو الشبهيين السي  احم  الشبيه بن عب  الواحع  بعن عبع  العاحمن 
ن علععب بعن عبع  الواحعع  بعن أبعب غالعا بععن عبع  الواحع  الشععايا بعن ا بع

  .اإلمات بن ا الاا ب
وأوال  ابن  اج األكبا بن إ ايس بن عب  الواح  الشايا بن ا 

  .بن علب بن عب  الواح  اإلمات بن ا الاا ب
غالععا بععن عبعع  الععاحمن بععن علععب بععن  ععاج  والغععالبيين السععي  أبععب

  .األكبا الجواب

                                                           

كععاا  ععب  حفععة الععواا  ولكععن  ععب النسععبة العليععة و ععب معع ن نصعع  ملععوك اإلسععالت ( (1
بن عب الواح  الجعواب  و عب ارعا مراعوا نصع  ملعوك " عب الواح  بن عب الاحمن"

اإلسععالت المحفععوظ  ععب الرزانععة العامععة  اييعع  مناععو  مععن كععالت النايععا ا بععن عمععاان 
    .ست عب الاحمنالجواب ياكا  سلس  الااهايين كما  ب الم ن  ون ا
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بععن علععب بععن  ععاج  وأوال  بنععب اععاها بععن عبعع  الاععا ا بععن اععاها
  .األكبا الجواب
االا بن  اج األصغا بن إ ايس بن  اج األكبا بن  ,نوالاالبيي

إ ايس بن عبع  الواحع  الشعايا بعن ا بعن علعب بعن عبع  الواحع  بعن ا 
الاا ب الجواب بن علب بن حمو  بن يحي  بن إبااهيت بن يحي  بعن ا 

ايعس بعن إ ايعس بعن عبع  بن يحي  الع ات صاحا جواة بن الااست بعن إ 
هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبعب االعا هعاا عمعو  

  .الجوايين
راج ج هت من بغ ا  و ر  جزياة صالية  (1)(الصاليون) اسوبف

ونز  أحفا   إل  الع وة من ج هت اإلمعات الاا عب صعاحا معااكش السعي  
بن أحم  بن ا بن ااها ا بن عب  هللا بن ااها بن الحسن بن موهوا 

بن أبب الحسين جعفا بن علب الها ي بن ا الجعوا  بعن علعب الا عا بعن 
موس  الكاظت بن جعفا الصا   بن ا البا ا بعن علعب زيعن العابع ين بعن 

  .الحسين بن علب بن أبب االا
نز  سوس والحسن نز   اس وله  (الصالب)وله من األوال  علب 

 .عا ون بفاس الصاليينعاا من الحسين وعلب ي
والعاا يون بفاس كان ج هت معن  جعاا أهع  بغع ا  والععاا  أبنعا  

ونععز   عمععه النايععا  ععب بغعع ا  الا عع  والنايععا الما  عع  وهمععا أرععوان
الشايا إل  المغاا األ صع  واسع وان  عاس السعي  الااسعت بعن علعب بعن 
الحسعن بععن أحمع  الايععا بعن إسععماعي  بععن إبعااهيت بععن موسع  الكععاظت بععن 
جعفا الصا   بن ا البا ا بن علب زين العاب ين بن الحسين بن علب بن 

 .أبب االا هاا النسا من مشاهيا األشااا
و ا  الشيخ ا بن شاكا  ا ب  اس وج ت بوا ة مك وبة برا  

الشايا العاا ب السي  الااست بن عب  هللا بن علعب بعن عبع  هللا بعن الايعا 
اهيت بن موس  الكاظت الحسينب ولع  النا  بن الااها بن إسماعي  بن إبا

األو  أص  من الثعانب معن السعي  أحمع  الايعا  عب عمعو  النسعا صعحي  
بفعاس يعا عون وهو احم  الايعا بعن إسعماعي  المعاكوا ولعه اايعة كثيعاة 

  .نباست البال  العاا يو
 (2)بن عب  هللا والجعفايون بفاس وناحية العلت يعا ون ببنب جعفا

بن الحسن المثن   ابن الحسن بن جعفا الراي علب بن ابن الحسن بن 
  .بن الحسن بن علب بن أبب االا

                                                           

وهب لفظ  ب كثيا من المراواات المغابية السعت جزيعاة " الساليين" ب األص   (1)
 .صالية و   صحح ها عل  ما هو مع ا 

 .وهو را  و    ا ت اكاهت" عبي هللا" ب االص  , هح حص ((2
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وشا ا  المغاا  بنو السي  الحسن الاا ب بن الااست بن علب بن 
بن جعفا بن عب  هللا بن الحسين بن علب زين العاب ين  (1)ا بن إسماعي 

  .بن الحسين بن علب بن أبب االا
ا أصعلهت معن  لععة بنعب حمعا  السعي   ا  الغيبعو ب سجلماسعة الشعا

بعن ا بعن موسع  بعن صعفوان بعن  (2)عب  هللا بن عب  الاحمن بعن حمعو ة
موس  بن سليمان بن يحي  بن موسع  بعن عيسع  بعن إ ايعس بعن إ ايعس 

  .راج ج هت من جب   ا ال 
وبنو ساغين بلفظ البابا وبلفظ العاا الشايا السي  الحسعن بعن 

بن الحسن بن ا بن الااست بن إ ايس بعن إ ايعس بعن عبع   الااست بن ا
  .هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا

وااا الزي ون من ملوية أوال  الشيخ معوالي يعاعوا بعن وشا ا  
اسه  بن ا بن عب  هللا بعن ناصعا بعن منصعوا بعن يحيع  بعن الااسعت بعن 

هاشت بن أحم  بن علب بن ا بن إ ايعس  ميمون بن جابا بن الحسين بن
بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب 

  .االا
ع بعن ا بعن  اوو  بعن عمعا بعن ا بعن عبع   ت  و ب ملويعة أوال  ح 

الاحمن بن علب بن اسحق بن أحم  بن ا بن إ ايس بن إ ايس بن عبع  
  .المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا هللا الكام  بن الحسن

( عبع  العاحمن)السي  ع   بعن عبع هللا بعن  أوال و ب ملوية أع لون 
بعن  إسعحا بن  اوو  األعوا بن عما بن ا بن عب الاحمن بن علب بعن 

بن عب هللا بن حسن بن الحسن بن علب  إ ايسبن  إ ايساحم  بن ا بن 
 .االا أبببن 

السي  أيوا بن عب  العزيز بن يحي  بعن ميمعون وبنو أيوا أوال  
بن أبب بكا بن عما بن ا بن عب  الاحمن بن علب بن اسعحق بعن أحمع  
بعن ا بعن إ ايعس بععن إ ايعس بعن عبع  هللا الكامعع  بعن الحسعن المثنع  بععن 

  .الحسن بن علب بن أبب االا
 الحسن علعب بعن عبع  هللا بعن الملهعاو ب  اهات أوال  السي  أبب 

ا بععن يحيعع  بععن إ ايععس بععن إ ايععس بععن عبعع  هللا الكامعع  بععن الحسععن  بععن
 .المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا

                                                           

 من ااية إسماعي  الماكوا وا  أن هناك نابا   ب المغاا من عاعا علعب بعن (1) 
ولعع  ( 80  / الفرعاي   عب أنسعاا الاعالبيين )ن علعب بعن إسعماعي  المعاكوا ا ب

, الاا ب الحسن الماكوا من عابعه ويكعون اسعت علعب بعن إسعماعي  سعاا معن ال سلسع 
 .و    صلت  يهت  ب ك ابب أنساا العلويين والاالبيين ال ارلين للمغاا

 ايعس  عمن نسعرة ااكا حمو ة بن ا بن موس   ب مشعجاة لاايعة عيسع  بعن ( (2
  .االزوا انب
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و ب  اعه الشعا ا  الزااهنعة السعي  أحمع  بعن علعب بعن أحمع  بعن 
  .إ ايس بن يحي  بن إ ايس بن إ ايس الحسنب

و عب غزانعق اش ز يمة و عب الحعاو ب شجاة الزي ون و ب بال  
 اوع كثياة يسمون أوال  السي  أبب إسماعي  بعن  اولة وهبو ب بال   ش

أحم  بن ا بن الااست بن الحسن بن حمزة بن عب  الاا ا بن عما بن عب  
هللا بن أحم  الشايا بن يحي  بن يحي  بن ا بن إ ايس بن إ ايعس بعن 

  .عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
وش أوال  الشيخ موالي يعاوا بن عب  الواحع  بعن زيعان وبنو أرل

بن ا بن الحسين بن أحم  بن إبااهيت بن ا بن إ ايعس بعن إ ايعس بعن 
  .عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا

والشيخ السعي  أبعو علعب بعن إبعااهيت بعن إسعماعي  بعن عبع  هللا بعن 
ااهيت بعن ا بعن إ ايعس بعن إ ايعس بعن عبع  هللا  اوو  بن سعليمان بعن إبع

  .الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
وأوال  الشيخ السي  عب  الاحمن بعن علعب بعن إبعااهيت بعن ا بعن 
إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب 

الن  ج هت السي  ا بن عب  هللا بن بن أبب االا له عاا بوا  زا  بنو كو
عيس  بن عثمعان بعن إسعماعي  بعن عبع  الوهعاا بعن يوسعا بعن عمعا بعن 
يحي  بن يحي  بن ا بن إ ايس بن إ ايس بن عب  هللا الكام  بن الحسن 

  .المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
وبنو عمهت أوال  السعي  سعليمان بعن يحيع  بعن عمعا بعن هاشعت بعن 

اف  بن علب بن شوشان بن إبااهيت بن سعي  بن أبب المه ي عيس  المص
بن عب  الاحمن بن علب بن إبااهيت بن ا بن إ ايس بن إ ايس بن عبع  

  .هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا
أوال  السععي  ا بععن عبعع  هللا بععن موسعع  بععن عبعع  هللا بععن  والب ائعع 

بن الحسن بن الحسن بعن سعليمان بعن أحمع  بعن إبعااهيت مسعو  موس  بن 
بعن ا بعن إ ايعس بععن إ ايعس بعن عبع  هللا الكامعع  بعن الحسعن المثنع  بععن 

  .الحسن بن علب بن أبب االا
ع و ب  ا ال  عل   وج وسعمبا  وا  أت الابيعع وبال هعت علع  وا  الم 

بن عب  هللا بن  خ الجلي  الولب العاب  السي  ع ت  مكي  يعا ون أوال  الشيبالز   
بعن يوسعا بعن  1ةهللا بن الااسعت بعن عبع  هللا الح وسعب الاعاانين السعيف عب 

علب بن الحسن بن ا بن الحسن الشايا بن الااست بن ا بن الااست بعن 
ا بن الحسن بن عب  هللا بن ا بن أبب عا ة بن الحسن بن أبب بكا بعن 

الااست بن ا الكابلب بن عب  هللا علب بن الحسن بن أحم  بن إسماعي  بن 

                                                           

 .منااة  اوية  ب المغاا  اع  من ا ليت الااشي ية (1)
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األشعع ا بععن ا الععنفس الزكيععة بععن عبعع  هللا الكامعع  بععن الحسععن المثنعع  بععن 
  .الحسن بن علب بن أبب االا

وإرععوانهت  ععب الكو ععة السععي  اإلمععات الهمععاانب أبععو االععا علععب بععن 
الحسين بن علب بن الحسين بن جعفا بن علب بعن الحسعن بعن ا الكعابلب 

 .هللا األش ا الحسنببن عب  
و عب  اعععه اسعع اا الشععيخ جبععااة وان اع  إلعع  ال شععا األحمععا مععن  

جبعااة بعن أبعب بنعو ن يسجلماسة وله عاعا بناحيعة سعب ه ياعا  لهعت الجبعااي
اوا  بن ع نان بن جابا بن أبب النصا بن عاصت بعن سعفيان بعن سعبوان 

بعن ا بعن بن ا بن الحسن بن الحسين بن علب بعن عبع  هللا بعن المهلعا 
يحيعع  بععن إ ايععس بععن إ ايععس بععن عبعع  هللا الكامعع  بععن الحسععن المثنعع  بععن 

  . يينن بن علب بن أبب االا ونسبهت حياالحس
اات من ااباة  اعه السجلماسعيين السعع يين أصعلهت و ب  كت ال 

من بال  الصعي  اليمن السي  عب  الاحمن بن مرلوا بن زيع ان بعن أحمع  
 بن الحسعن بعن أبعب بكعا بعن علعب بعن الحسعن بعن بن ا بن الااست بن ا

احم  بن إسماعي  بن الااست بن ا بعن عبع  هللا بعن ا العنفس الزكيعة بعن 
  .عب  هللا الكام  بن الحسن المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االا

هعبا جع هت معن الينبعوع  ,رنوسأوأه  سجلماسة من وا إ لب من 
ية كثياة أصلحهت هللا السي  الحسعن الشعايا وله اا , ب خرا الاان السابع

 ,لعه ولع  معن السعي  الحسعن الصعغيا ,له عاا من السي  ا اس اا أرنعوس
السعي  أبعب الباكعات الحسعن  ;عابه معن اجلعين ,اس اا وا إ لب من أرنوس

 ;وعمه السي  علب الشايا له ابنان ,له ول  السي  عب  هللا الحسنب الصغيا
والسعي  يوسعا بعن علعب الشعايا بعن الحسعن  ,شعاياالسي  ا بن علب ال

ن الصغيا بن ا بن الحسن الشايا الاا ت من الينبوع بن الااست بن ا ب
عب  هللا بن ا بن أبب عا ة بن الحسن بن  (1)بن ا بن الحسنالااست بن 

أبب بكا بن علب بن الحسن بعن أحمع  بعن إسعماعي  بعن الااسعت بعن ا بعن 
ن ا النفس الزكية بن عب  هللا الكام  بن حسن المثن  بن الحسن عب  هللا ب

  .وهؤال  شا ا   ا ياللت ,بن علب بن أبب االا ا ب هللا عنه
بعن ا بعن عبع   (2)و ب المغاا أوال  السي  أحم  بن علب الايس

  .هللا بن الحسين بن علب زين العاب ين بن الحسين بن علب بن أبب االا

                                                           

وهعب زيعا ة و ع  اشعيا علع  األسعما  " بن أبعب بكعا بعن علعب( "ت) ب االص   ب ( (1
 .برا احما

هنا ساا وا ع   عب األسعما   هعو غالبعا يع كلت ععن علعب العايس بعن ا بعن علعب ( (2
بن عب هللا بن الحسين بن علب زين العاب ين له عاا  عب الايس بن إسماعي  بن جعفا 

 .المغاا كما  ا ت
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لععه عاعا بععالمغاا وكعان إمامعا  ا ععيا السعي  أبععو  والنايعا بمصعا
مسععلت ا الاا ععب بععن الحسععن بععن ميمععون بععن علععب بععن ا بععن علععب بععن 
إسععماعي  بععن جعفععا بععن عبعع  هللا بععن الحسععين بععن علععب زيععن العابعع ين بععن 

  .الحسين بن علب بن أبب االا
بععن ا بععن جعفععا بععن الحسععن بععن جعفععا بععن  (1)والسععي  ا العع  ا 

  .المثن  بن الحسن بن علب بن أبب االاالحسن 
بعن ا بعن الحسعن بعن يحيع  بعن  (2)والسي  عمعا الشعايا الزكعب

عالحسين بعن أحمع  بعن ع   ا بعن يحيع  بعن الحسعين بعن زيع  بعن علعب زيعن م 
وإروانعه , العاب ين بن الحسين بن علعب بعن أبعب االعا لعه عاعا بعالمغاا

  .العماويون بالكو ة
كعان  ,بعن ا الحبيعا الحسعينب العسععاس والسي  عبع  هللا المهع ي

نععز  أرعو  السععي  عبعع  هللا  ,السعي  الحسععن البغععيض الحسعينب ;أرعو  بمصععا
المه ي بن ا الحبيا بن جعفا المص   بن ا المك وت بن إسماعي  بعن 
جعفا الصا   بن ا البا ا بن علب زين العاب ين بن الحسين بن علب بن 

 ,  عزوج ,هبا إل  ساح  شالة من  بيلة الشاويةأبب االا إل  سجلماسة و
 ,السععي  علععب المكنعع  يعلععوا ; ولعع  السععي  عبعع  هللا العسعععاس كععان لععه ابنععان

وهمعا يعا عان  ,كم  والسي  أحم  الزعيت نز  زاهون من ربيا من  اا الا   
إل  اآلن أوال  الشايا السي  أحم  الزعيت بن عب  هللا بعن عبع  هللا بعن ا 

ن ا بعن إسعماعي  بعن جعفعا الصعا   بعن ا البعا ا بعن علعب بن جعفا ب
  .زين العاب ين بن الحسين بن علب بن أبب االا ا ب هللا عنه خمين

أبنا   اامة بنت اسو  هللا ب وعلع  العه والصعحابة األبعااا معن 
هع  المهاجاين واألنصاا وال ابعين و ابعيهت بإحسان إل  يعوت الع ين  ع  ان 

 (3).األما والماصو   ب النسا المحمو 
 

 
 

                                                           

وهو  ب البصاة بالعاا  له عاعا  يهعا " أبو الحسن ا ال  ا "وهو را  صوابه ( (1
/ الفرعاي  عب انسعاا الاعالبيين )وله عاا  ب المغاا  لعله ياص  عابعه  عب المغعاا 

  811). 
ا ال حايععق وانفععا  بهععا هنععا بععان لععه عاععا  ععب عابععه  ععب الكو ععة  ععب جميععع مصععا ( (2

  .المغاا

وأن الاست ال الب هعو إ عا ة علع  أصع  الك عاا يظها هنا أن أص  الك اا ان ه  (3) 
الكالت ععن النعواحب  يه يب  ي  والاست ال الب ,  هب غيا موجو ة  ب الاوض المعااا

هت وهعو مناعو  الشاعية الما باة باالشااا وسا  بعض االحا يع  العواا ة  عب   عل
 .ه 588الم و    ب مامه  اايبا من ك اا العجاجة الزانبية للسيواب
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 وله ب  علموا من أنسابكت ما  صلون به أاحامكت ول عظيت حامة 
إنمووا يريوود هللا ليووذ ب عوونكم الوورجس  {خ  اسععو  هللا ب ولاولععه عزوجعع  
 .(1) }أ ل البيت ويطهركم تطهيرا
ه أجووورا إال الموووودة فوووي قووول ال أسوووألكم عليووو {ولاولعععه ععععز وجععع  

  .( }(2القربى
أال أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يوأتي , أما بعد )ولاوله ب 
أولهموا كتواب هللا فيوه الهود  : وإني تارك فيكم ثقلين, رسول ربي فأجيب

وأ ل بيتوي أذكوركم هللا فوي أ ول , والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به
إلع  غيعا  (3)(أذكوركم هللا فوي أ ول بيتوي, كم هللا في أ ل بيتوي أذكر, بيتي

مما ص  من األرباا والمناو  من اآلثاا  ما أسنب المزية ال ب أ ص  بها 
الك ععاا ومععا أكبععا شععا ها مععن عنعع  اا األابععاا نسعع له سععبحانه أن يبلععغ 

  .مااص نا إل  أسنب المااص  واآلااا
يتووي موون آيووو اإليمووان وبغضووهم موون آيووو محبووو أ وول ب)و ععا  ب 

  .(4)(النفاق
  .(5)(فاطمو بضعو مني فمن أغضبها أغضبني)و ا  ب 

يووا فاطمووو إن هللا تعووالى يغضووب لغضووبك ويرضووى )و ععب الحعع ي  
  .(6)(لرضاك

 ب شاا النبوة وا بن المثنع   عا   (7)اراج ابن سعي  عب الملك
هي معب احمعه هللا  عب ك عاا الصعواعق المحا عة الشيخ الحا ظ بعن حجعا ال

                                                           

 .00اية / سواة األحزاا ( (1
 .10اية / سواة الشواى ( (2

 . ب هللا عنهمن ح ي  زي  بن اا ت ا (1631) لتساوا  م (3)
 إنما أنا بشا يوشك أن ي  ينب اسو  ابعب   جيعا وأنعا  عااك  عيكت"والن   ب االص  

ثالين أولهما ك اا هللا  يه اله ى والنوا  راوا بك اا هللا واس مسكوا بعه والثعانب رعاج 
 عا  اسعو  هللا ب أاكعاكت هللا  عب أهع  : عن مسلت وعن النسا  عن زي  بن أا عت  عا  

و يه بعض االراا   ب النسخ " بي ب أاكاكت هللا  ب اه  بي ب أاكاكت هللا  ب اه  بي ب
 .اثبت الن  االصلب  ب الم ن لمكانة ح ي  اسو  هللا ب 

 81لت ا ا عليه بلفظه ولكعن وا  مثلعه عنع  االمعات مسعلت  عب ك عاا االيمعان ا عت ( (4
والعاي  لعق الحبعة وبعاأ النسعمة انعه لعهع  : عن علب بن ابب االا ا ب هللا عنه  عا  

اوا  ال امعاي ((  قأن ال يحبنب اال معؤمن وال يبغ عنب اال منعا)) النبب االمب ب الب 
 .اي ا والنسائب

  .من ح ي  المسوا بن مرامة ا ب هللا عنه( 0114)اوا  االمات البرااي ( (5
 عا  االمعات العاهبب  عب ال لرعي  ععن حسعين بعن زيع  , ال  ص  نسب ه للاسو  ب( (6

 .منكا الح ي : أح  اوا ه 
 638عب الملك بن أبب عثمان ا بن إبااهيت الراكوشب النيسعابواي العواعظ ت ( (7
 .(114  /  88ج / سيا أعالت النبال  )ه  
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فموون آذ  آل بيتووي فقوود أذانووي وموون أذانووي فقوود آذ  هللا ) عنععها ععب هللا 
  .(1)(تعالى ال شك أن يؤخذ

اوى ابععن ايفععوا ا ععب هللا عنععه  ععب  فسععيا اآليععة إنمععا يايعع  هللا 
  علعع  ليععاها عععنكت الععاجس أهعع  البيععت وياهععاكت  اهيععاا  كععا  ب كسععا

أ ل بيتوي اللهوم طهور م تطهيور ) اامة وعلب والحسن والحسين  اا  ب 
فنووزل األمووين جبريوول عليووه السووالم ودخوول تحووت الكسوواء تبركووا بأ وول  ووذا 

  .(2)(البيت
وعن الشيخ ابن عاية ا ب هللا عنه ار لفوا الفاها   ب خ  البيت 

اا ععن الشعيخ أبعب سععي  و ب ال صحي  عن الجمهواي ا ب هللا عنه وك
ألرعع اي ا ععب هللا عنععه وعععن اإلمععات ابععن مالععك ا ععب هللا عنععه عععن ابععن 
عباس ا ب هللا عنه سئ  اسو  هللا ب عن الااابة  ا  ب من بنب هاشت 

 .(3)وبنب عب  المالا كلهت  اب  باإلجماع
 بن عا ة ا عب هللا عنعه عب هللا ا أبوالاا ب  اإلمات ا  الشيخ 
وعن زي  بن أا ت ا ب هللا عنه ععن ابعن عبعاس ععن  , ايش كلهت  اب 

خ  علععب بععن أبععب  ,(4)اسععو  هللا ب راععا اسععو  هللا ب ب هعع  بي ععه ثععال 

                                                           

الحعع ي  الععاي ( 613  )هععاا الناعع  غيععا   يععق  اصععله  ععب الصععواعق المحا ععة ( (1
اكا  االمعات العاهبب  عب ميعزان االع ع ا  ععن ابنعة ابعب لهعا ال عب اااهعا بععض النعاس 

ما بعا  أ عوات يعؤاوننب )ال عايض أنها ابنة حمالة الحاا  اش كت للاسو  ب  راا ب
أال ومعن خاى نسعبب واوي احمعب  اع  خاانعب ومعن خاخنعب  اع  ,  ب نسبب واوي احمب

  .والحعع ي   عععيا  ععب اسععنا   يزيعع  بععن عبعع الملك النععو لب وهععو  عععيا( خاى هللا 
الح ي  عنع  ( 111  )ا  اي ا  ب الصواعق المحا ة وبنفس اللفظ  ب الم ن ما اك

ومن اااهت  اع  ااانعب ومعن ااانعب  اع  ااى )إل  أن  ا  ( هللا هللا  ب اصحابب)ال اماي 
وهععو  عب   ع  الصععحابة ا عوان هللا علعيهت وهععو ( هللا ومعن ااى هللا أوشعك أن ي رعا 

 .  عيا  ب اسنا   عب الاحمن بن زيا  وهو مجهو 
ل  ح ي  بنفس ها  الصيغة مع الزيا ة عن جباي  عليه السعالت وا عاا لت ا ا ع( (2

لفظ له هو معن حع ي  أت سعلمة اوت أنعه عنع ما نزلعت ايعة انمعا يايع  هللا ليعاها ععنكت 
الاجس اه  البيت كان الاسو  ب  ب بي ها وكان معه علب و ااة والحسعن والحسعين 

إلعع  ارععا " هععؤال  اهعع  بي ععب  ااهععا عععنهت الععاجساللهععت ان :  جللهععت بكسععا  و ععا  "
ولعت ( 841)والاحاوي  ب مشعك  االثعاا بعا ت ( 1441)الح ي  اوا  الاباانب با ت 

 . ا ا عل  حكمه وأراج مسلت من ح ي  عائشة ا ب هللا عنها عل  نحو منه
لعله معن حع ي  جبيعا بعن ماععت ا عب هللا عنعه ععن سعهت اي الاابع  يعوت ريبعا ( (3

 .(1513)بنب هاشت وبنب المالا اوا  أبو  او  با ت و عه  ب 
 ."أاكاكت هللا  ب أه  بي ب"ياص  ح ي  زي  بن اا ت ا ب هللا عنه ( (4
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االا وا  عاي  بن أبب االعا وا  جعفعا بعن أبعب االعا وا  عبعاس بعن 
  :الاو  من عشاة وجو  عليهت (1)عب  المالا

باإلجمععاع هععت المنسععوبون  وا  بي ععه مععن خ  النبععب ب الوجووه األول
  .عب  المالاهاشت وبنب من بنب 

أنهت معن ااي عه وأوال   بالجمعاع  عا  الشعيخ الفايعه  والوجه الثاني
صعل   "أمعا أوال  بنعات النسعا  ال ينسعبون إليعه"اإلمات البغوي  ب ال هايا 

  . عليه وسلتهللا
السععباين الحسععن  (2)(مععع)مععن الوجععو  أنهععت هعع  يشععاكون  والوجووه الثالووث

  ؟والحسين أنهت ينسبون إل  النبب ب
وهعاا الوجعه ارع  معن  ,الجواا الصحي  أنهت ال ينسبون إليه ب

السي  الحسعن  ;(4)وأنهت ينسبون إليه أوال  بن ه  اامة األابعة ,(3)الاي  بله
سبون إل  إبائهمعا عمعا بعن نأما أوال  أر يهما زينا وأت كلثوت ي ,والحسين

 عال ينسعبون  ,وعب  هللا بعن جعفعا بعن أبعب االعا ,الرااا ا ب هللا عنه
األمعا  (5)( جعاى) ,ألنهعت أوال  بنعات بن عه ,إل  أمهعا هت وال إلع  النبعب ب

 (مععه  ععب أال), ن الولعع  ي بععع أبععا   ععب النسععاع ال ععيهت علعع   اععع ة الشععا
وا  الحعع ي  ماصععوا  ,وإنمععا رععاج أوال   اامععة بالرصوصععية ,الشععاا

إال بنوي فاطموو أنوا  (هبنوي ادم عصوب)لكول )عل  الحسن والحسعين  عا  ب 
ا وال عصعيا انظا الح ي  الصحي  رع  األنسعا (6)(وليهما وعصبتهما

 أر يهما الن أوال  أر يهمعا ينسعبون إلع  إبائهمعا نإال بالحسن والحسين  و
 إاا إالالشايا ال يكون شايفا  أنالعم  السلا والرلا عل   أجاىوبهاا 
  .شايفا أبا كان 

                                                           

لالص  مناو  من العجاجة الزانبية وهو يناع  ععن زيع  بعن اا عت ا عب هللا عنعه ( (1
وا   و   سئ  بع  اواي ه للح ي  السعابق ععن اهع  البيعت  اعا  هعت ا  علعب وا  عايع 

 .جعفا وا  عباس
ليست  ب االص  و ع ها ل با الن  والماصعو  هع  يشعاك اوال  ا  بي عه معن ( (2

والكععالت عععن احفا هععا مععن ابن هععا زينععا , غيععا ولعع   اامععة ا ععب هللا عنهععا النسععبة اليععه
 .زوجة عب هللا بن جعفا الاياا

  حعع ي  وهععاا راعع  و عع  وهععب  ععوهت انععه نعع" عنععه ب" ععب االصعع   وجعع  زيععا ة ( (3
 .حا  ها ليس ايت المعن 

 .ياص  اإلثنين ولعله أرا  الر الا السيا ( (4
و عع  صععحح ها علعع   االصعع  المناععو  عنععه  ععب العجاجععة "  رععاج" ععب االصعع  ( (5

 .الزانبية
 .اوا  ال يلمب عن عثمان بن أبب شيبة (6)
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إنما عابت بنت وهب امامة بنعت الععا  بعن الابيعع  لعت  (1)واوي
سبون إليعه ال ينأوال ها  نوجو ها  ب زمانه ال مع يحكت لها ب بهاا الحكت

  .هب  نسا إليه بنا هاا  حايا الاو  ب وما
الجعواا  ؟يالق عليه بالشعاا (2)(ه ) :الوجه الرابع من الوجوه

 أوالن است الشعاا معن الوجعه األو  معن أهع  بي عه ب سعوا  كعان حسعنيا 
اايخ الحععا ظ الععاهبب ولهععاا  جعع   عع ,أو عباسععيا االبيععا أوعلويععا  أوحسععينيا 

مشحونا بعال ااجت ألوال  الشعاا العباسعب وأوال  الشعايا العايلعب وأوال  
الشايا الجعفاي وأوال  الشايا الزينبب وأوال  الشايا العلعوي وأوال  

  .الشايا الحسنب وأوال  الشايا الحسينب
 لمععا  ععول  الحكععت الملععوك الفععواات بمصععا رعع   ععب الشععاا مععن 

 عا  الحعا ظ ابعن حجعا ا عب هللا  ,والحسين  اا اآلنالشاع اآلن الحسن 
الشاا ببغ ا  لاا ك  عباسب وبمصا لاا ك  " (3)عنه  ب ك اا األلااا

 ."علوي
الوجععه األو  مععن  (4)(أولعع  وهععو)وال شععك إن المصععال  الاعع يت 

كما اكا الحعا ظ العاهبب  عب ال عااجت  ,عل  أه  بي ه ب ( هاالبإ)الوجو  
: ن الحنابلعة  عب األحكعات السعلاانيةاا إليه الاا عب بعن يعلع  الفعاا  معوأش
 عا  الفايعه  ,(5)"أه  مصا من الحسن والحسين ا ب هللا ععنهت أجمععين"

لععه المسعع كملين خو:  (6)( ععب االلفيععة) النحععوي ا بععن مالععك ا ععب هللا عنععه
, الشاايالق عليهت ااية الزينبية الماكواين ب (7)( ال ايا أنه) ,الشا ا 

  .أالق الحا ظ الاهبب  ب ال ااجت (امك)
عععات  :و عع  يالععق علعع  مصععال  أهعع  مصععا الشععاا علعع  أنععواع

  معنهت  ي ر   يه الزينبية وأرع (8)(بالااية)والرا  , لجميع أه  البيت
 .الحسن والحسين

                                                           

 .اا وانما بنت  اا عاا اك تاسو  هللا ب ل ن زينا بنتأ( (1
 .غيا موجو ة  ب االص  أ ف ها ل مات المعن  عل  ما وا   ب العجاجة الزانبية( (2
 ا مت اإلشااة اليعه والع   صعحيحه واصعله  عب ك عاا نزهعة االلبعاا  عب االلاعاا ( (3
  055. 
غيا موجو ة  ب األص  أ ف ها ل مات المعن  عل  ما وا   عب العجاجعة الزانبيعة ( (4

  ااععال  لاععا الشععاا علعع  ا  بيععت النبععب ب جميعععا  ون  رصععي  ابنععا  والماصععو
 . اامة ا ب هللا عنها بالك

هنا را   ب  اكيا الجملة ولعله ياص  أن الشاا  عب مصعا ماصعوا علع  ولع  ( (5
 .ولت أ ا عل  هاا النا   ب األحكات السلاانية, الحسن والحسين

 .ت اللفظ عل  ما وا   ب العجاجة الزانبيةو   صصح" نصا" ب االص  ( (6
 .غيا موجو   ب االص  أ ف ها ل مات المعن  عل  ما وا   ب العجاجة الزانبية( (7
 .صحح ه عل  العجاجة الزانبية" الزينبية" ب االص  ( (8
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ات عليهت الصع  ة باإلجمعاع ألنهت  ح :الوجه الخامس من الوجوه
اوي الاابعععع  ( معععن سعععهت)بيعععت يسععع حاون معععن خ  ال (1)(خ  جعفعععا)الن 

جمعاع الن باكعة الحعبش لعت  و عا ويس حاون معن و عا باكعة الحعبش باإل
عل  الحسن والحسين راصة ب   و عا علع  نصعفين النصعا األو  علع  

لويين األشااا أوال  الحسن والحسين والنصا الثانب عل  الاالبيين والع
 . ا ب هللا عنهت أجمعين

و ا عل  هاا الوجه علع   ا عب الا عاة بع ا  ه ثبت هاا الالحم
ال ين عبي  ابه  عال  يوسعا السعنجاوي لاعا هللا بعه  عب اثنعب عشعا معن 
ابيععع الثععانب عععات أابعععين وسعع مائة الحمعع  ه ا صعع  ثبو ععه علعع  الشععيخ 

معين  عب  اسعع عشعا  بعه اعزال ين العالت الم بحا بن عب  السعالت لاعا هللا
علع   ا عب الا عاة ععز الع ين الشعيخ بعن  من ابيع الثانب ثت ا ص  ثبو ه

ت ابعن الم عوج  عب إياعاظ الشعيخ اإلمعا (2)(العك) بعه اكعا لاا هللا (جماعة)
 . الم غف 

اهعع  النسععبة يلبسععون العالمععة الر ععاا  أمععا بهععا السععلاان ( نأو)
 عب أوائع  شعوا   (3)أميا المؤمنين شعبان بعن حسعين األسع  والنوا األو  

وسعبعين وسعبعمائة وسعالت علع  جميعع األنبيعا   يوت عي  الفاعا ععات ثالثعة
والماسلين والحم  ه اا العالمين وهو حسبنا ونعت الوكي  وال حو  وال 

 . وة إال باه العلب العظيت
ان ه  بحم  هللا وحسن عونه مر صا   ليا اإلمات المااي الجز  

كعة الصغاى  ون األسفاا وهو يش م  عل  النسبة العاليعة والشعجاة المباا
ااا نفعنا هللا بها خمين يااا العالمين ومن يع صعت بعاه  اع  هع ي إلع  صع

يعة  عب الع ين والعا والعفعو الكعايت السعالمة  مس ايت نسع   هللا العظعيت ونبيعه
 ا عععب .... وخرعععا  عوانعععا أن الحمععع  ه اا الععععالمين والععع نيا واآلرعععاة

........(4)  
 

  الااجععب العفععو عونععه علعع  يعع( وحسععن)ان هععت النسععرة بحمعع  هللا 
احمعه هللا  (5)والغفاان عبيع  ابعه  ععال  ا بعن سععي  بعن الااسعت العابعانب

 . عال 

                                                           

 .وهو را  صحح ه عل  العجاجة الزانبية" أبب الجعفاي" ب االص   (1)
 .ف ها ل مات المعن  عل  ما وا   ب العجاجة الزانبيةاالص  أ غيا موجو ة  ب ( (2
 . ه  881ياص  السلاان المملوكب االشاا شعبان الم و   ( (3
 .كالت  ب الاي  غيا وا   بسبا وجو  راو  و لت أحما( (4
أبعو الااسعت بعن سععي  " ب نسرة الزاكلب من  ع ليا السعيواب المكناسعب اكعا أن ( (5

  .ه  818شه  عليها سنة " العابانب
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الحم ه ان هت النسرة  ب يوت االثنين اابع معن اجعا الفعا  ععات 
لاعا هللا  (1)والا عل  ي  عبي  ابه  عال  الااست بعن النععيت الفاسعبثمانية 

العلععب العظععيت وهععو حسععبنا ونعععت  بحالععه امععين وال حععو  وال  ععوة اال بععاه
 .الوكي 

الحم ه كملعت نسعرة مر صعا االمعات الماعاي الصعغاى علع  يع  
عبي  ابه  عال  أبب عب هللا ا بن ابب يعاوا يوسا بن موس  بن احمع  
بن صال  بن عب الاحمن بن العولب الصعال  الحعاج يوسعا بعن عيسع  بعن 

ن ا بن يعاوا بعن عبع هللا صال  بن حسن بن الااست بن عب هللا العابب ب
بن موس  بن صفوان بن موس  بن سليمان بن يحي  بن موس  بن عيس  
بن ا ايس بن ا ايس بن ا ايعس بعن عبع هللا الكامع  بعن حسعن المثنع  بعن 
الحسن بن علب بن ابب االا ا ب هللا عنه عل  ما وجع نا   عب الاسعوت 

 ععب  (2)......... كععايت أنا  هللا العظععيت وبنبيععه العلعع  ابائنععا واجعع ا نا نسعع
  .8803سنة ( de2) عشاة من ابيع االرا عات 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

                                                           

شعه  " أبعو الااسعت بعن النععيت الفاسعب" ب نسرة الزاكلعب المعاكواة اكعا أي عا  أن ( (1
 .عليها  ب ابيع من شوا  عات ثمانية عشا وألا

 .كلم ين غيا مفهوم ين(2) 
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