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 بسم هللا الرحمن الرحيم

هذا النسب الشريف العالي المنيـف 

 شـيخنسب السيد الحسيب النسـيب ال

ــر  ــو النص ــدين أب ــان ال ــي بره عل

ــري     ــد  026الحري ــن ع  ـــ ، ب ه

هـ ، بن ع د الرحيم 026المحسن    

هـ ، بن سيف الـدين عممـان 066   

هــ ،  684هـ ، بن حسـن    556   

هـــ ، بــن 636بــن محمــد عســله    

هـ ، بـن أحمـد 385السيد حازم    

ــى     ــي  346المرتض ــن عل ـــ ، ب ه

ن رفاعـة هـ ، بن حس 356المكي    

هـ ، بن محمـد مدـدي 333المكي    

هـ ، بن حسن القاسم  263المكي    

هــ ،  236هـ ، بن حسين    220   

هــ ، بـن  230بن أحمد األك ـر    

ــتر     ــى األر ــن  236موس ـــ ، ب ه

هـ ، بـن  264إبراهيم المرتضى    

هـ ، بن جعفر  386موسى الكاظم    

ــاد)     ــد  368الص ــن محم ـــ ، ب ه

هـ ، بن علـي زيـن  336  ال اقر  

هـ ، بـن الحسـين  65العابدين    

هـ ، بن علي بـن  03رضي هللا عنه    

أبي طالب بن ع د المطلب بن هاشـم 

بن ع د مناف بن قصي بـن كـ ب بـن 

مرة بن كعب بن لؤي بـن االـب بـن 

فدر بن مالك بن النضر بـن كنانـة 
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بن خزيمة بن مدركة بن إليـا  بـن 

 ن عدنان.مضر بن نزار بن معد ب
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 ( نسب الشيخ علي برهان الدين أبي النصر الحريري1مشجرة )
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 الفهرس
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    تقديم الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين
 

     تقديم الدكتور محمود بن سليمان الحريري
 

     ريريتقديم الدكتور حكمت بن أحمد الح
 

         مقدمة الكتاب
 

    : وصف المخطوطات وتحقيق النسب  القسم األول
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      : منهج التحقيق ثالثاً 

 

     ب السادة الحريرية انسأ:  القسم الثاني
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 *فهرس المشجرات
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 103     بن زين العابدين ( عقب حسني2مشجرة )
 104    العابدينزين سن ح( عقب سليمان بن 3مشجرة )
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 114    ( عقب علي بن عبد احلميد )ب(10مشجرة )
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_____________________________________ 
اعتمد الباحث يف رسم املشجرات على مادة املخطوط الرئيس )أ( وكذلل  املخطذوط )د( واملخطذوط )هذذ(م علمذاً  *

م كمذذا أ ذذا تقتصذذر 1911-1906وطذذات تقتصذذر علذذى الذذلين ولذذدوا  بذذ  الفذذ ة بذذ ن األءذذاء الذذت  وردت يف املخط
صذذةنة بعذذد تسذذجيلهم يف علذى بعذذر عذذروي احلريريذة دون وذذنهمال وة ذذن مالحاذذة واذود أءذذاء أطفذذال توعذذوا يف سذن 

وتواذذد بعذذر األ طذذاء يف تسذذجي  األءذذاءم و ذذد  منذذا بتصذذحيت مذذا أم ذذنم مذذ  التنبيذذ      ذذرورة  شذذجرة النسذذبال
 ل اهد ميداين واس  ملرااعة مجي  املشجرات وعق املستجدات الت طرأت  الل  رن من الزمانالبل
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تعليق مفتي حماة الشيخ محمد الحريري 

 )أ( الرفاعي على المخطوط

 م4091/هـ4231:  سنة 

الحمد هلل ولي الدداية، ال يخفى أن علـم 

وأن الوقوف علـى  ،النسب علم دقيق جدا  

من أرولدا يحتاج إلى سـعة جميع فروعه 

في العلم وتحقيق تام ليتيسـر لاامعـه 

ــاذ  ــان باألفخ ــدر ابمك ــى ق ــة عل األحاط

والعشيرة وما تفر) مندما في ال لـدان 

هذا إذا تيسر له وجود أنساب  ،واألقطار

محررة عند أهلدا أو كان يوجد فيدم من 

ألن مـن  ،يحفظ نس ه ويرفعه لاده األعلى

وحيـ  أن  ،فـظحفظ حاة على مـن لـم يح

بنـــام عمنـــا الســـادا  أأقاربنـــا و

الحريرية والرفاعيـة منـذ قـدموا مـن 

العرا) وتوطنوا الـ  د الشـامية سـكن 

ــة  ــتتلوا بالف ح ــرش واش ــرهم الق أكم

ــة ــ ،والزراع ــدا   ا  تأمين ــتدم وس لمعيش

حيـ  لحقدـم العـوز  ،ل حتياج الضروري

ــلي  ــندم األر ــركدم وط ــد ت ــر بع والفق

تال التتار فـي والدارة منه هربا  من ق

أيام ه كو خان كما يظدـر مـن مطالعـة 

المعـا  ولـم  فاشتتلوا بدـم   ،التاريخ

حتـى  ،يتيسر بعد هذا لدم طلـب العلـم

فــا  أكمــرهم أيضــا  تعلــم القــر ن إال 

 ةوتقادم الزمن على هذه السـير ،ماندر

فأر حوا كما تـراهم فـي ديـار حـوران 

وايرها على حالة يرثى لدا مـن الادـ  

  .اط بدم إحاطة السوار بالمعصمالذي أح

ولوال أن َمنَّ  هللا تعالى علـيدم فضـ   

ومرحمة وايرة على جدهم رسوله المصطفى 
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رلى هللا عليه وسـلم بـ عأ أعـاظم رجـال 

ــع  ــرن التاس ــي الق ــدي ف ــا األحم ال ي

كحضرة سراج الدين  ،والعاشر وما بعدها

ــي  ــ م ف ــيخ ابس ــي ش ــاعي المخزوم الرف

والع مـة  ،لشـاميةالديار العراقية وا

 ،الالي  حسين برهـان الـدين الصـيَّادي

والالي  الع مـة الك يـر األجـ  سـيدي 

  الصيَّادي محمد مددي بدام الدين الروا

وخليفته ونائ ه ومميله سيدي  ،الرفاعي

ع مة الزمان وشيخ العصـر واألوان حاـة 

هللا على خلقه حضـرة الاليـ  محمـد أبـو 

فاعي قد  سره الددش أفندي الصيَّادي الر

 ،ونفعنا هللا والمسـلمين بعلومـه وهديـه

فاستقصوا أرول بطون السادا  الرفاعية 

وجمعـوا مـا تشـتا مـن  ،ض طا  وتحريرا  

 ،أنسابدم التي تركوها وما سألوا عندا

واشتتاال  عندا  ،اكتفام بالشدرة من جدة

  .بدم  معاشدم كما ذكرنا من جدة أخرش

اآلن ولما كان هذا النسب الموجـود 

بن عمنا محمـد ع ـد المحسـن بـن ابيد 

حسين بـن إسـماعي  بـن علـي بـن ع ـد 

الــرحمن بــن زيــن الحريــري الحــوراني 

ــرو   ــة الف ــاف لمعرف ــر ك ــاعي اي الرف

ـــ  د  ـــي ال ـــة ف ـــة الرفاعي الحريري

 ،الحورانية لألس اب التي تقـدم ذكرهـا

وفيه ما تقدم وتأخر من أسمام األجـداد 

قصـود مـن ف  يكون  تيا  بالم ،واألحفاد

طريق حفـظ األنسـاب ألسـ اب الادـ  فـي 

وكان الـ زم ضـرورة  ،العلم كما ذكرنا

على ك  فخذ من أفخاذهم أن يكون بيدهم 

ــه  ــوا من ــروعدم ليعلم ــتق  بف ــب مس نس
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أرولدم وما تفر  مندا تحريـرا  وث تـا  

ال للتفاخر فيه بـ  لصـلة  ،في ك  زمان

 :الرحم حي  قال عليـه الصـ ة والسـ م

  ".أنسابكم تصلوا أرحامكمتعلموا "

أما انتسابدم لحضرة سـيد الوجـود 

رلى هللا عليه وسلم من طريق بنتـي أحمـد 

وبني عمه وأخيه ع د الـرحيم  ،الرفاعي

وشدرتدم فدو شـدير  ،وسيف الدين عممان

فيه ك  الكفاية أله  الـدين والدرايـة 

  :كما قال الشاعر

 ما قي  نام الص ح حيا  ىمت

 لسمام أن مركزه ا تعين 

وقد رأيا لزوما  لتسطير ما حرره حضـرة 

سيدي سراج الدين الرفاعي رضـي هللا عنـه 

وإن س قه بذلك حضـرة  ،في رحاح األخ ار

الع مة الاليـ  الفـاروثي فـي نفحتـه 

المسكية إنما استقصام سراج الدين رضي 

هللا عنه فـي أفخـاذ العـائ   الرفاعيـة 

عنـه قال رضـي هللا  ،أكمر بيانا  وتوضيحا  

  :عند ذكر  ل الحريري

وأما علي أبو الحسن بن ع ـد المحسـن "

أبي الحسن علي فإنه سكن قرية حرير من 

وهاجر إلى الشام وتزوج   ،أعمال ال صرة

 ،بأرضدا بقرية يقال لدا بصـر أو بسـر

يحيـى الناـاب ويقـال لـه أبـو  وأعقب

والصـالح شـما الـدين ومحمـد  سم،القا

ن سـكن فأما شـما الـدي ،بركة وسليمان

مصر وأعقب عليا  ومحمدا  و شع ان ولدـم 

علـي السيد ومحمد بركة بن  ،أعقاببدا 

 ا  يري نزي  بصـر هـذا أعقـب محمـدالحر

وسـليمان بـن علـي سـكن قريـة  ف،وسيو
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األساور من أعمـال سـلمية وأعقـب بدـا 

 ،ولق ـه تـاج العـارفين ،إدريا وأحمد

 ا ،وأما يحيى بن علي فإنـه أعقـب عليـ

ع ـد المحسـن والقاسـم وأعقب علي هذا 

وأعقـب يحيـى  ،ولدما عقب بمصر والشام

وله موسى ورز) هللا وهما فـي  ،أيضا  حسنا  

وأبوهما حسن هـذا كـان ذا ، بصر حوران

 ،حظوة وشـأن ك يـر عنـد ملـوش الشـام

وأعقب يحيى أيضا  زيـن العابـدين ولـه 

ــا  ــوري وفي ــد وح ــرور وعاب ــونا وس  ،ي

ب يحيـى وأعقـ ،ولكلدم عقب ب صر حوران

بلـدة - ةأيضا  محـي الـدين نزيـ  حمـا

نزلدـا عـام خمـا  -معروفة فـي الشـام

ــب  ــا العق ــه فيد ــتمائة ول ــين وس وخمس

مطـر  :ولم يعقب إال من ولدين ،الم ارش

اربـي  فحديد سكن بالنادرة مـن د،وحدي

وكان مـن  )حماه قرية من أعمال كفر طا

ومطر بقي شيخ الخرقـة  ،األوليام الخلص

ه ولـه فيدـا الحريرية بعد أبيه بحمـا

توفي أبوه محي الدين عـام ثـ    ،ذرية

 وتسعين وستمائة وقـد نـاهز الممـانين

ال قـال الامـ ".ةودفن بداره فـي حمـا

  :الخطيب الحدادي الك ير

علــي بــن ع ــد المحســن أبــي الحســن "

يكنيه بعأ  ،الحريري نزي  حوران الشام

 ،أهله وايرهم من الشاميين بأبي الحسن

بدا أبوه برهان  ولكن كنيته الذي كناه

رأيتــه وفاوضــته  ،الــدين أبــو النصــر

فرأيا منه دينا  ررـينا  وقل ـا  مكينـا  

ولســانا  علــى الشــر  أمينــا  وطرفــا  هلل 

ــا   ــا  حزين ــم  ،باكي ــح ته الا ــرج بص تخ
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ع ـد الشـيخ مـندم  ؛التفير من الرجال

س مة المفسـر الشيخ و ،ونايالمعطي ال 

أبـو القـز  جنـدل الشـيخ و ،ال تدادي

  ".نزي  الشام وايرهم تيديال

وقال ابمام عز الدين أحمـد الفـاروثي 

  :عند ذكره في نفحته

 ،سكن قرية حريـر مـن أعمـال ال صـرة"

ولـه  ،وهاجر إلى الشام وتزوج بأرضـدا

وتخــرج بصــح ته جــم افيــر مــن  ،ذريــة

علـي أبـو محمـد الشيخ ومندم  ،الرجال

الحريــري بــن أبــي الحســن بــن منصــور 

  ".المروزي رحمه هللا

  :ثم قال الفاروثي

بن منصور هذا علـى حـال إال اوقد كان "

أنه قد ال ا عليه أحواله فما قدر على 

 ".ق أ لسانه فقي  فيه ما قي 

بن منصور هذا هو حريري من أه  او :قلا

تعلـم رـنعة  ،قرية حرير نزيـ  الشـام

الشـيخ المروزية وأتقندا وانتسب إلـى 

الك يــر يحيــى أبــي الناــاب بــن علــي 

ثم أقـام  ،حريري الرفاعي وفتح عليهال

وكان  ،بدمشق وانتسب إليه الام التفير

ــق  ــيخ إذ ذاش بدمش ــ  الش ــي المترب عل

 ،العـارف يرس ن التركمانالشيخ تلميذ 

 فانتسب للشيخ علي المترب  هـذا فـرده

الالي  يحيـى بـن علـي ال صـري الشيخ 

فـابت ه هللا  ،الرفاعي وأخرجه من جماعته

والشطح والت اح وكمـر بالقول بالوحدة 

وشنع عليه طائفة  ،بشأنه القال والقي 

وأشـخص إلـى قلعـة  ،كميرة من العلمام

ثم أفرج عنه والتاـأ بعـد ذلـك  ،دمشق
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إلى روا) شيخه يحيى بن علـي الحريـري 

والزم خدمتـه إلـى  ،الرفاعي بقرية بصر

أن ما  هنـاش تائ ـا  علـى أحسـن حـال 

ــال ــين وكم ــا   ،وتمك ــه كرام ــر  ل وظد

وكانا وفاته سـنة خمـا  ،وال رالحةوأح

  .وأربعين وستمائة

وأما علي برهان الدين أبو النصـر 

الحريري الرفاعي بن ع د المحسـن أبـي 

الحسن فإنـه تـوفي ب صـر عـام عشـرين 

وستمائة ودفن برواقه الم ارش وله ق ة 

  .ونفعنا به تزار، رحمه هللامخصورة 

 انتدى ملخصا .

 

د الحريري تعالى محم ى هللاالفقير إل

خادم الفقرام الرفاعية في ، الرفاعي

 .حماة والمفتي فيدا حاال  عفي عنه
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 العابدين زينبن نايف الشيخ محمد سرور  تقديم

 
 احلمد هلل وكفىم وسالم على عباده اللين اصطفىم وبعد:

أتاحذذذذا يل الاذذذذرول عرصذذذذة التعذذذذرل علذذذذى شذذذذيو  آل احلريذذذذري منذذذذل صذذذذةريم 
 وذل  لسببني رئيسني:وحتديداً منل سن السابعةم 

األول: كنذذا أوثذذر ا لذذوس مذذ  الاذذيول وكبذذار السذذن يف املاذذاعة علذذى اللعذذب 
-مذ  أتذرايبم وعيمذذا كنذا أسذذاعد يف تقذد  ا،ذذدمات تذمم كنذذا أسذتم     أحذذاديثهم 

وأحفاهذذذذام و ذذذذد بذذذذادلين الاذذذذيول االهتمذذذذام  ثلذذذذ  عا تصذذذذين بعاذذذذهم  -وثهذذذذا وءينهذذذذا
 بعر منهم شعراً شعبياً عي  من الف اهة واتجاءالب حاديث عن ما يهمم ولقنين ال

الثذاين: كذذان والذذدي يصذذطفيين مذذن بذني   ذذواين يف أسذذفارهم وتسذذن األمذذور علذذى 
 املنطق القد  حىت نعود من سفرناال 

وكانذذا وسذذيلة النقذذ  هذذي ا،يذذولم عالسذذيارات   ت ذذن مشذذهورة وال تتحملهذذا 
ن واهذذاء آل احلريذذريم عذذزين أعتذذز بتعذذريف طر اتنذذا ال ابيذذةم ومذذن بذذني هذذلا ال ذذم ال بذذن مذذ

 على شخصيتني مهمتني:
األو : شيخ مشايخ حوران  ءاعيذ  احلريذريم وكذان مشذهوراً بزءاعيذ  الذ  م 
ععنذذدما د لنذذا  لسذذ  العذذامر  هذذدما القهذذوة لوالذذدي و أ ذذله مذذن يذذده ود ذذ  بذذ   لسذذاً 

ة أرى هذذلا ا ذذس روذذم آ ذذر  ذذاوراً لذذعول ومعذذد ل بذذار الاذذيولم وكنذذا أول وآ ذذر مذذر 
 د ويل املت رر على هلا املنزل ال ر  عيما بعدال

وكذذذان والذذذدي  ذذذد اذذذاء لقاذذذية مذذذن القاذذذايا ال هتذذذم القذذذراءم ومذذذن اهذذذت عقذذذد 
اسذذتوعبا واحلمذذد هلل كذذ  مذذا دار بينهمذذا مذذذن حذذديثم مذذ  حمذذاعات التامذذة علذذى سذذذرية 

ن الراذذ  كذذان ال يفذذ  ا لسذذة وعذذدم احلذذديث عيهذذاال وذذن أن الذذلي أذكذذره ايذذداً أن لسذذا
 عن ذكر اهلل تعا ال
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و تنامذذذذا عنذذذذدي املعلومذذذذات عذذذذن نأيب  ليذذذذ ن كمذذذذا كذذذذان ي ذذذذ م مذذذذ  أن لذذذذ  
ولذذدين: حممذذد  ذذن الذذلي تذذو  زعامذذة آل احلريذذري كمذذا تذذو  زعامذذة حذذوران منذذل و ذذا 
مب ذذر يف حيذذاة أبيذذذ م وكذذان أهذذذالً تذذام واالبذذن الثذذذاين هذذو: سذذذا  الذذلي   يشذذذتهر  ال يف 

  ليلةال أوساط
وعنذذذذدما أصذذذذبحا مذذذذن املةذذذذرمني ب تذذذذب التذذذذاريخ السياسذذذذي واملذذذذلكرات  ذذذذرأت 
ال ثذن عذن  ءاعيذ  احلريذريم ومذن أبذرز موا فذ  لقذانه مذ  املنذدوب الفرنسذيم وكذان معذذ  
 موعذذة مذذن شذذيو  حذذورانال ذكذذرين واهلل هذذلا اللقذذاء  وا ذذ  السذذل  الصذذا  مذذ  الطةذذاة 

ز الذذنفس ال يتهذذذاون أمذذام املنذذذدوب الفرنسذذي ب لمذذذة واملشذذركنيم عقذذد كذذذان أبيذذاً  ويذذذاً عزيذذ
واحذذذذذدةم ومذذذذذن شذذذذذاء عليعذذذذذد    كتذذذذذاب للذذذذذدكتور حممذذذذذود عبيذذذذذدات )ال حياذذذذذرين عنذذذذذوان 
ال تذذاب( حتذذذد  عيذذ  اململذذذ  عذذن موا ذذذ  أهذذذ  حذذوران مذذذن االسذذتعمار الفرنسذذذيم كمذذذا 

 حممد كرد علي يف كتاب : ن طط الشامنال -ولو با تااب -أشار    هلا اللقاء 
الشخصذذية الثانيذذة عهذذو عبذذد ااسذذن زيذذن العابذذدينم وكانذذا والذذد  حتذذدثين  أمذذا

 عن  كثناًم وكنا أء  من أ ربائي يف  ريتنا احلديث عن  وعن اهتمام  بالنسبال 
وذات يوم زارنا عبذد ااسذن عاسذتقبل  األ ربذاء أحسذن اسذتقبالم وكذان النسذب 

ي ذذن مذذن أولويذذات اهتمذذذامي  هذذو مو ذذوي احلذذديثم وأكثذذره   أعهمذذ  لصذذةر سذذينم و 
آنلا م بذ  كنذا أناذر باهتمذام    شذ ل  وماهذره والبةلذة الذت كذان يركبهذام كمذا كنذا 
أناذذذر بشذذذة     يذذذده الذذذت تشذذذن    آثذذذار معركذذذة بينذذذ  وبذذذني ابذذذن عمذذذ : اذذذدي حامذذذد 
و  سذذليمانم الذذت طاملذذا حذذدثتين والذذد  و ذذايل يوسذذ  عذذن واهذذة نار ذذا يف أحذذداثهاال

ار أبناء عبد ااسن حول تل  القصة عيما بعدال وهي على العمذوم مذن ءعا واهة ن
 حواد  وصراعات الشبابال

كنذذا بعذذد هذذلا اللقذذاء أتسذذاءل: مذذا الذذلي دعذذا هذذلا الراذذ  مذذن بذذني الفالحذذني 
احلوارنذذذة    التنقذذذ  مذذذا بذذذني اااعاذذذات السذذذورية و اراهذذذام ومذذذا الذذذلي دعذذذاه للسذذذفر    

ة كبذذذنة وعزةذذذة  ويذذذةم عقذذذد كذذذان شذذذيخاً لبلذذذدة اسذذذطنبول  ال شذذذ  أنذذذ  كذذذان صذذذاحب  ذذذ
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 خنذذ م كمذذا كذذان يسذذ ن يف دمشذذقم واشذذ   مذذ  أبنذذاء عمومتذذ  وأهلذذ  احلوارنذذة يف الثذذورة 
 ذذذد املسذذذتعمرين الفرنسذذذينيم وكذذذان مذذذن بذذذني الذذذلين التجذذذ وا    األردن بعذذذد أن  ذذذربا 

واحتسذذذذبوا  الطذذذذائرات الفرنسذذذذية منزلذذذذ م ونذذذذال أبنذذذذاءه الصذذذذةار الاذذذذن  والعذذذذوزم عصذذذذ وا
منتارين عذودة أبذيهمال كمذا اذرى اعتقالذ  والذزج بذ  يف سذجن املذزة مذ  كبذار السياسذينيال 
ومذذن املمسذذ  أن راذذالً سياسذذياً رعيذذ  املسذذتوى مثذذ  حسذذن احل ذذيم تسذذاءل يف ملكراتذذ  
عذذن سذذر اعتقذذال عبذذد ااسذذن زيذذن العابذذدينم وهذذ  كذذان عمذذيالً لفرنسذذا يتجسذذس علذذى 

 نزالء السجن!
يم وألمثال  الطيبني اللين ينارون ل ثن من ونهم نارة عو يذةم وفر اهلل للح 

ععبذذذد ااسذذذن  اهذذذد ولذذذيس احل ذذذيم أهذذذم منذذذ  يف هذذذلا امليذذذدانم ول ذذذن الاذذذرول رععذذذا 
الثذذذاين    سذذذدة املسذذذموليات حذذذىت أصذذذبت رئيسذذذاً للذذذوزراءم وهذذذو أهذذذ  لذذذلل  ألنذذذ  أمذذذني 

بينمذا األول بقذي  –اسذينيوهذلا نذادر بذني السي–ومستقيم وحماعظ على صالت  وصذيام  
 هواًل يف عا  السياسةال ومن املفار ذات العجيبذة أن هذلا الذلي ناذر لعبذد ااسذن ناذرة 
عو يذذةالال اذذاء  الذذد العاذذم يف ملكراتذذ  علمذذزه و لذذ  مذذن شذذ ن  ألنذذ  مذذن طبقذذة ال تسذذاوي 

 طبقة العامم وكما تدين تدانال
اسذذن يف ميذذدان حسذذن احل ذذيم يعذذ ل يف ملكراتذذ  بذذدور أبنذذاء عمومذذة عبذذد ا
 -ول ذذن با تاذذاب-ا هذذاد  ذذد املسذذتعمر الفرنسذذيم ومذذن األءذذاء البذذارزة الذذت يذذلكرها 

حممذد ذيذب املنذذو  احلريذريال وهذذلا ا اهذد أعرعذذ  ايذداًم عقذذد كذان يذذ دد علينذا يف  ريتنذذام 
ويلتذذ  األ ربذذاء حولذذ م وأنذذا أحذذدهم وحيذذدثنا عذذن اهذذاده  ذذد املسذذتعمرين الفرنسذذيني يف 

 د الصهاينة واملسذتعمرين االن ليذز يف علسذطني وأأذن أنذ  كذان يقصذد مرحلذة سوريةم و 
الثالثينيات من القذرن املا ذيالالال أنذا أتذلكر بعذر مذا علذق بذلاكر  مسذا كنذا أءعذ  منذ  
وأتساءل: ه  كان هلا الراذ  العذامي درس وءذ  األعذالم البوليسذية  وكيذ  كذان يذتقن 

مذذذذن وذذذذن  ذذذذومي لصذذذذنعوا منذذذذ  أسذذذذطورةم  أسذذذذلوب القصاصذذذذني ا ذذذذلابال لذذذذو كذذذذان املنذذذذو 
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وألوذذذد وا عليذذذ  ألقابذذذاً وأوصذذذاعاً ال يصذذذنعها  ال ا،يذذذال ا،صذذذبم ل ذذذن املنذذذو  رمحذذذ  اهلل 
 عاش عقناً متعففاًم وكلل  عاشا عائلت  من بعدهال

أعذذذذذود بعذذذذذد هذذذذذله الذذذذذلكريات    احلذذذذذديث عذذذذذن النسذذذذذب الذذذذذلي راعقنذذذذذا ذكذذذذذرهم 
ارنذذذاال لقذذذد  رأتذذذ  مليذذذاًم ولفذذذا انتبذذذاهي أن واالسذذذتماي للذذذلين يتحذذذدثون منذذذل نعومذذذة أأف

ا،طذذوط بذذدأت تت كذذ م وأن  لذذيالً مذذن األءذذاء الذذت أعرعهذذا عيهذذا أ طذذاءم ولعذذ  اذذام  
النسب كان  د تقدم ب  السن عالتبسا عليذ  األمورالكمذا لفذا انتبذاهي أن النسذب   

دم  الل  رن من الزمن وزيادةال   ُيه
 اابذذن عمذذ  أذذم )أيب محذذزة( و لذذا تمذذكذذان أول مذذا ععلتذذ  أنذذين دععتذذ  لبشذذن و 

نريذذذذد أن ي ذذذذون كتابذذذذاً اذذذذاهزاً للطباعذذذذةم و ذذذذاموا باملهمذذذذة  ذذذذن  يذذذذامال و دععذذذذا ال تذذذذاب 
ال سذيما -وصورة عن شجرة النسذب لبشذن و لذا لذ : هذلا يذد    ذمن ا تصاصذ  

كمذذا  ذذدما  ليذذ  مذذا ممذذ  لذذدي مذذن   -أنذذ  مذذارس هذذلا ا هذذد وحقذذق أكثذذر مذذن  طوطذذة
ء ومذذن ملحوأذات ممعذذا عنذذديم وكنذا أايبذذ  عذذن كذ  سذذمال  ذا كذذان رسذائ  األ ربذذا

 عندي علم ب م واستةرق ا هد منل بدايت  حوايل عشرين عاماال 
أتذذر  لبشذذن أن يتحذذد  عذذن هذذلا ا هذذد الذذلي بللذذ م وأنذذا مقتنذذ  بذذ  اال تنذذاي  

 كل م وأع ل أن أمثايل ال يستطيعون القيام ب ال
البون  عرعذذة أنسذذابنا وصذذلة أرحامنذذاال والنسذذب ويف ا،تذذام أ ذذول: يذذن مجيعذذاً مطذذ

وحده ال يد   اإلنسان ا نذة وال ينقذله مذن النذار  ن كذان مذن أهلهذاالال ومعذار  رسذول 
اهلل )ص( األو  كبذذدرم وأحذذدم وا،نذذدقم وحنذذني كانذذا مذذ  عشذذنت  وأبنذذاء عمومتذذ الال 

 جزاهم اهلل  ناال واللين  دموا تلا ال تاب  الوا ما عي  ال فاية حول هله املس لةم ع
اللهذذم ال ت لنذذا ألنفسذذنا وال لنسذذبنا طرعذذة عذذنيم واوفذذر لنذذا وارمحنذذام  نذذ  ءيذذ  

  يبال 
 حممد سرور بن ناي  زين العابدين    
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 الحريريبن سليمان تقديم الدكتور محمود 
 

بسذذذم اهلل الذذذرمحن الذذذرحيمم احلمذذذد هلل رب العذذذاملني والصذذذالة والسذذذالم علذذذى سذذذيد األولذذذني 
 رين وعلى آل  الطاهرين وصحابت  األبرار الطيبني وبعد:واآل 

بشذذذذن زيذذذذن العابذذذذدين أن أشذذذذارك  يف اهذذذذده العقذذذذد طلذذذذب ابذذذذن العذذذذم املبذذذذار  د
 وتلبية لروبت  أ ول وباهلل التوعيق: امليمونم بو   توطئة لبحث  يف أنساب آل احلريريم

 تعذذذا : َصذذذدار البخذذذاري رمحذذذ  اهلل تعذذذا  كتذذذاب املنا ذذذب يف صذذذحيح  بقذذذول اهلل
}ياأيهذذذذا النذذذذاس  نذذذذا  لقنذذذذاكم مذذذذن ذكذذذذر وأنثذذذذى واعلنذذذذاكم شذذذذعوبا و بائذذذذ  لتعذذذذارعوا  ن 

منقبذذة للمذذرء تقذذوى اهلل  وذلذذ   شذذارة منذذ     أن أعاذذم (1)أكذذرم م عنذذد اهلل اتقذذاكم م
م عالناس سواء كلهم آلدم وآدم من ترابم عفي مسند أمحد  طب رسذول اهلل عز وا 

أال ال عاذذ  لعذذريب علذذذى   ن رب ذذم واحذذذد و ن أبذذاكم واحذذدم ياأيهذذا النذذاسن ذذ  عقذذال: 
 النأعجمي وال أسود على أمحر  ال بالتقوىم  نكم عند اهلل اتقاكم

ول ذذذذذن مذذذذذ  هذذذذذله احلقذذذذذائق واملسذذذذذلمات عذذذذذزن لعنسذذذذذاب م انذذذذذة وأح امذذذذذا يف 
اإلسذذالم رذذدر باملسذذلم تعلمهذذا ومعرعتهذذام كيذذ  ال  ورسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذ  وسذذلم 

هام عقد أ رج ال ملي يف سذنن  عذن أيب هريذرة ر ذي اهلل عنذ  عذن النذ  صذلى أمر بتعلم
   (2)الن احلديثتعلموا يف أنساب م ما تصلون ب  أرحام م الالالناهلل علي  وسلم  ال: 

كمذذا أن اإلسذذالم بذذ  كثذذنا مذذن األح ذذام املتو فذذة علذذى معرعذذة أنسذذاب النذذاسم  
اءة يف الن ذا  واملصذاهرةم عتطبيذق ك ح ام اإلمامذة العامذىم وتوزيذ  الصذد اتم وال فذ

هذذذذله األح ذذذذام يسذذذذتدعي معرعذذذذة األنسذذذذاب وتوثيقهذذذذام وتذذذذلا كذذذذان للعلمذذذذاء يف عصذذذذور 
االزدهذذذار مملفذذذات يف علذذذم األنسذذذاب كذذذابن عبذذذد الذذذ  وابذذذن حذذذزم وسذذذبقهم ابذذذن شذذذهاب 

_____________________________________ 
 ال13سورة احلجراتم اآلية  )1(

 96ص 6حتفة األحوذي ج (2)
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هذذذذذ(م 190هذذذذذ(م وأبذذذذو اليقاذذذذان سذذذذحيم بذذذذن حفذذذذ  األ بذذذذاري )ت 124الزهذذذذري )ت 
 هذ(م وونهم كثن على مرا العصورال 204ت وهشام بن حممد ال ل  )

 ذذال ابذذن عبذذد الذذ  يف مقدمذذة كتابذذ  النسذذب: نلعمذذري   ينصذذ  مذذن زعذذم أن 
   (1)علم النسب علم ال ينف  م واه  ال يارنال

و د رد ابن حزم على همالء الزاعمني ب ن ِمن علم النسذب مذا هذو عذرى علذى 
عمذذن ذلذذ  أن نم عقذذال: بم ومنذذ  مذذا هذذو مسذذتحكذذ  أحذذدم ومنذذ  مذذا هذذو عذذرى كفايذذة

 مزعم أن    ي ن هامشيا عهو كذاعر م عمنا رسول اهلل بن عبد اهلل اتامشييعلم أن حممد
وأن يعلم أن ا،ليفة من  ريشم وأن مذن يلقذاه بنسذب يف رحذم مرحومذة ليجتنذب تذزويج 

يذ  بذذره مذن صذذلة أو وأن يعذذرل مذن يتصذ  بذذ  مسذن يرثذذ  أو رذب عل مذن حيذرم عليذذ  مذنهمم
م وأن يعذذذذرل املذذذذممنني أ ذذذذن حذذذذرام علذذذذى املذذذذممننيم وأن يعذذذذرل أمهذذذذات و معاونذذذذةنفقذذذذة أ

الصذذذذحابة وأن حذذذذبهم مطلذذذذوبم وأن يعذذذذرل األنصذذذذار ليحسذذذذن  لذذذذيهم لثبذذذذوت الوصذذذذذية 
 نالوألن حبهم  ةان وبةاهم نفاق بلل م

ويف االسذذذ  اق  مذذذن يفذذذرق يف ا زيذذذة -كاحلنفيذذذة- ومذذذن الفقهذذذاءن :و ذذذال أياذذذاً 
 نال  حاات     علم النسب أكثرم عبني العرب والعجم
م ولذذوال علذذم هلل عنذذ  الذذديوان  ال علذذى القبائذذ ومذذا عذذرى عمذذر ر ذذي ان و ذذال:

   (2)نالالنسب ما ختل  ل  ذل 
 اهلل عنذذ  أنذذ  كذذان عاملذذاً و ذذد كذذان مذذن مفذذا ر ومنا ذذب أيب ب ذذر الصذذديق ر ذذي 

م بذذالراوي م وملذذا أراد حسذذان هجذذو املشذذركنيم أمذذره النذذ  صذذلى اهلل عليذذ  وسذذلباألنسذذاب

_____________________________________ 
 527ص 6عتت الباري ج )1(
 ال527ص 6عتت الباري ج (2)
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   أيب ب ر ليعلم  ب نساب  ذريش ليخذرج رسذول اهلل صذلى اهلل عليذ  وسذلم مذن هجائذ  
 (1)التم ويستلا  من بينهم كما تست  الشعرة من العجني

علذذو  موالذذلي ال مذذراء عيذذ  أن شذذرل النسذذب مزيذذة  ن ا  نذذا باإلةذذان والتقذذوى
م صذذذذاحب النسذذذذب تسذذذذاوى راذذذذالن يف التقذذذذوى وءذذذذا أحذذذذد ا علذذذذى األ ذذذذر نسذذذذبا  ذذذذدا 

الشذذذري  علذذذى  رينذذذ  علذذذى الذذذروم مذذذن أن النسذذذب ال د ذذذ  ل نسذذذان عيذذذ  وهذذذو أمذذذر وذذذن 
علذى  م  ياسذاً وهذو تشذري  و زيذادة ت ليذ  م تسب ول ن عاذ  اهلل يمتيذ  مذن يشذاءال

 (2)لسنت ك حد من النساء  ن اتقينت  يا نساء الن }  ول اهلل تعا :
 موشذذذذذرع  مطلذذذذذوب مروذذذذذوب النسذذذذذب ن علذذذذذوأولقذذذذذد اسذذذذذتقر يف طبذذذذذاي البشذذذذذر 

 :ال رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذ  وسذذذلم ذذذ واإلسذذذالم ال ين ذذذره م و ن َقَعدام عليذذذ  وذذذنهم
نها  عذذذذذاأفر بذذذذذلات الذذذذذدين تربذذذذذا تذذذذذن ت املذذذذذرأة ألربذذذذذ  ملاتذذذذذا وحسذذذذذبها و ماتذذذذذا ولذذذذذدين

النسذيب يسذتحب لذ   يم ذل مذن هذلا احلذديث أن الشذري ن : ال ابذن حجذر (3)يدا نم
  ن تعذذذذذارى نسذذذذذيبة وذذذذذن دينذذذذذة ووذذذذذن نسذذذذذيبة دينذذذذذة عتقذذذذذدم ذات م  الأن يتذذذذذزوج نسذذذذذيبة

 (4)نالالدين
عذذزن رسذذول  مالنسذذب أمذذر عاذذيم  طذذن وال بذذد مذذن اإلشذذارة هنذذا    أن ادعذذاء

اهلل صذذلى اهلل عليذذ  وسذذلم  ذذد حذذرام ا نذذة علذذى مذذن ادعذذى    وذذن أبيذذ  كمذذا يف سذذنن أيب 
 مذذن حممذذد صذذلى اهلل عليذذ  ءعتذذ  أذنذذاي ووعذذاه  لذذ  داود عذذن سذذعد بذذن أيب مالذذ   ذذال:

ون أبي  أو انتمذى    وذن مواليذ  ععليذ  لعنذة اهلل املتتابعذة  ن ادعى   نم وسلم أن   ال:
 (5)نال   يوم الدين

_____________________________________ 
 ال554ص 6ج :عتت الباريانار  )1(

 ال32سورة األحزابم آية:  (2)
 متفق علي ال )3(

 ال135ص 9عتت الباري ج (4)
 ال56ص 20بلل ا هود ج )5(
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النذ  صذذلى اهلل عليذذ   ويف صذحيت البخذذاري عذن أيب ذر ر ذذي اهلل عنذذ  أنذ  ءذذ 
اهلل ومذن ادعذذى  ال كفذر بذذ -وهذذو يعلمذ -لذذيس مذن راذ  ادعذذى لةذن أبيذ  ن :وسذلم يقذول

 (1)نال وما ليس ل  عيهم نسب عليتبوأ مقعده من النار
ومذن بطذ  بذ  عملذ  ن :لذ  رسذول اهلل صذلى اهلل عليذ  وسذلمويف ا،تام أ ول ما  ا

 (2)نال  يسري ب  نسب 
سذذ ل أل ذذي وابذذن أ ذذي الذذدكتور بشذذن التوعيذذق والسذذدادم وأن رعذذ  هذذلا أواهلل 

وذ ذرا  لصذلة القذريف يف الذدنيام ن يطل  عليذ م سذبباً ناععا مل العم   الصا لواه  ال ر م
 اللنا ول  يف األ رى ان  اواد كر   يب  ريب

 وآ ر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيال
 
 حممود بن حسني احلريريدال                                 

_____________________________________ 
 ال539ص6عتت الباري ج (1)

 ال331ص  15بلل ا هود ج (2)
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 الحريريبن أحمد تقديم الدكتور حكمت 
 

 رب العاملني عاطر السماوات واألرى عا  احلمد هللم بسم اهلل الرمحن الرحيم
الةيب والشهادة ال بن املتعال اللي يسجد ل  من يف السماوات واألرى طوعاً وكرهاً 

 وأالتم بالةدو واآلصالال

 لقنذذا مذذن نفذذس واحذذدة و لذذق منهذذا زواهذذا وبذذث منهمذذا راذذاالً كثذذناً ونسذذاء 
عذر دراذات ليبلذوهم عيمذا واعلهم شعوباً و بائ   الئ  األرى ورع  بعاهم عوق ب

آتذذاهم أيشذذ رون أم ي فذذرونم ومذذا بذذ  مذذن حااذذة    ا،لذذق سذذبحان  هذذو الةذذين احلميذذد 
  وي شديد ااال ُيلق ما يشاء وُيتارم وما للخلق مجيعاً دون اهلل من والال

والصذذالة والسذذالم علذذى  ذذاء األنبيذذاء واملرسذذلني املبعذذو  رمحذذة للعذذاملني أعاذذ  
هلل أمجعذذذني حممذذذد بذذذن عبذذذد اهلل الصذذذادق األمذذذني اامذذذود مذذذن ربذذذ  ا،لذذذق وأكذذذرمهم علذذذى ا

وعلذذى آلذ  الطيبذني الطذذاهرين وأصذحاب  املذذممنني  (1) و نذ  لعلذذى  لذق عاذيمم}بقولذ : 
 األوعياء املر يني وعلى من تبعهم بزحسان    يوم الدينال

 أما بعد:

ققذ  األ  ب السذادة احلريريذةن الذلي  اذدم لذ  وحانسأن :عزن هلا ال تاب القيم
الفا ذذ  الذذدكتور بشذذن زيذذن العابذذدين أذذ  شذذيخنا وأسذذتاذنا ا ليذذ  العالمذذة ا ذذدد حممذذد 
سذذذرور زيذذذن العابذذذدين بقيذذذة السذذذل  الصذذذاحلنيم متعنذذذا اهلل بطذذذول عمذذذره وبذذذار  يف علمذذذ  

 وعمل  ونف  ب  املسلمنيال

عشذذذرعين بذذذاإلطالي عليذذذ  وأن أ ذذذ  هذذذله املقدمذذذة بذذذني يديذذذ م وصذذذححا شذذذيئاً 
عقذط ألنذين  نالةرية الةربيةن :عيما يتعلق ب ءاء بعر أعمامنا اللين هم من  ريتطفيفاً 

 بسبب الةربة ال أمت ن من  بط أءاء أ ربائنا اللين نعرعهم يف ون  ريتناال

_____________________________________ 
 ال4سورة القلمم آية:  )1(
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وأ ذذذفا أءذذذاء مذذذن أعذذذرعهم ألن الوثيقذذذة الذذذت حققهذذذا الذذذدكتور بشذذذن رعذذذاه اهلل 
هذذم يف عهذذد اذذديم وكذذم اذذاء بعذذد مم أي    مذذن 1906تذذلكر مذذن األءذذاء    سذذنة 
 همالء كثرهم اهلل وبار  عيهمال

لقذذذذد أعجبذذذذا  ذذذذا ععلذذذذ  الذذذذدكتور بشذذذذن واستحسذذذذنا ذلذذذذ  منذذذذ  ودعذذذذوت لذذذذ  
بذذذالتوعيق والسذذذداد واتدايذذذة واإلرشذذذاد وأن رعذذذ  اهلل ذلذذذ  يف ميذذذزان حسذذذنات  ألنذذذ  أ ذذذدم 

ا أن بعذر مذن على أمر ل  يف نفسي م انة وأ يذةم وبذايل منذ  يف اشذتةالم ألنذين ءعذ
أدمذذن يف  لبذذ  كذذوامن اإلحذذن واشذذتملا عليذذذ  وواشذذي الةذذ  ينذذال مذذن ذوي األحسذذذاب 

 الزاهرة واألنساب الطاهرةال

لذذذيس وريبذذذاً علذذذى الذذذدكتور بشذذذن زيذذذن العابذذذدين أن ياذذذطل   ذذذله املهمذذذة الذذذت 
 (1)يذ  مذن أاذر  ال املذودة يف القذريف ما أسذئل م عل} :يتحقق ل  عيها  ول اهلل عز وا 

ينجذذز هذذلا العمذذ  ا ليذذ  عهذذو ابذذن لذذدهتام وهذذلا الشذذب  مذذن ذا  األسذذد ومذذن أشذذب  أن 
 أباه عما ألمال

 وأود أن أسج  يف هله املقدمة بعر املالحاات واملعلومات املفيدة:

 ن علم األنساب علم شري  ال يليق اهل  بلوي اتمم واآلدابم بذ  هذو مو ذ   -1
يف أنسذذذاب أصذذذذحاب الذذذدعوات عيح مذذذذون  صذذذذرونباهتمذذذام النذذذبالء واملتذذذذوءني الذذذلين ي

مذذذذذن  ذذذذذالل الناذذذذذر يف أنسذذذذذاب الذذذذذدعاة  -أي الذذذذذدعوات واألع ذذذذذار-عليهذذذذذا ويقيمو ذذذذذا 
 وأع ارهم وأعماتمال

عزن هر   عايم الروم ملا وصل  كتاب رسول اهلل صذلى اهلل عليذ  وسذلم يذدعوه 
عليذ  وسذلم  عي     اإلسالمم عس ل عن  أ رب الناس وأكثر معرعة برسذول اهلل صذلى اهلل

أبذذذا سذذذفيان وكذذذان يف مذذذارة لذذذ  بالشذذذامم ع ذذذان أول مذذذا سذذذ ل عنذذذ : كيذذذ  نسذذذب  عذذذي م  

_____________________________________ 
 ال23سورة الشورىم آية:  )1(
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ع اابذذذذ  أبذذذذو سذذذذفيان: هذذذذو مذذذذن أوسذذذذطنا نسذذذذباال وحذذذذديث هر ذذذذ  مذذذذ  أيب سذذذذفيان ذكذذذذره 
 البخاري يف صحيح  بتمام ال

وعنذدما كتذذب السذيوطي مملفذذاً يذذمر  عيذ  للخلفذذاء املسذذلمنيم   يذورد عيذذ  أحذذداً 
 وعذذذدا  مذذذامتهم وذذذن صذذذحيحةم روذذذم زعمهذذذم وتسذذذ هم بالنسذذذب الطذذذاهر مذذذن العبيذذذديني

وادعذذوا أ ذذم مذذن العلذذوينيم ول ذذن ااققذذني متفقذذون علذذى نفذذي هذذلا النسذذب الطذذاهر عذذن 
بين عبيد أل م كانوا علذى ملذة اإلسذالم شذراً مذن التتذارم مذنهم مذن أأهذر سذب األنبيذاءم 

وا،ذذن مذذنهم راعاذذي  بيذذث لئذذيم ومذذنهم مذذن أبذذا  ا،مذذر ومذذنهم مذذن أمذذر بالسذذجود لذذ م 
 عنهمال  ي مر بسب الصحابة ر ي اهلل

القذدا  اذد بذين عبيذد يسذمى باملهذدي  نوللا  ذال القا ذي أبذو ب ذر البذا الين: 
كذذذان  وسذذذياً ود ذذذذ  عبيذذذد اهلل املةذذذذرب وادعذذذى أنذذذ  علذذذذوي و  يعرعذذذ  أحذذذذد مذذذن علمذذذذاء 

 النالنسبم وءاهم اهلة الناس: الفاطميني

يهذذذا السذذذالم بولذذذد مذذذن وذذذن أب المهذذذا النذذذاس وأنذذذوا أ ذذذا وملذذذا اذذذاءت مذذذر  عل
ع تذا بذ   ومهذا حتملذ   ذالوا يذا مذر  لقذد ائذا }ععلا ععاًل ال يليق بنسذبها الشذري : 
 (1)السوء وما كانا أم  بةيًا  أو  امر شيئاً عرياً يا أ ا هارون ما كان أب

تذوءني ن علذم األنسذاب هذو مو ذ  اهتمذام النذبالء وامل الصة القول يف هذلا أ
  دةاً وحديثاال

االهتمام باألنساب أمذر منذدوب  ليذ  يف ال تذاب ال ذر  والسذنة املطهذرة ملذا عيذ  مذن  -2
عهذذذذ  عسذذذذيتم  ن تذذذذوليتم أن تفسذذذذدوا يف } مصذذذذلة األرحذذذذامم و طيعتهذذذذا عسذذذذاد يف األرى

 (2)ال األرى وتقطعوا أرحام م

_____________________________________ 
 ال27سورة مر م آية:  )1(
 ال22سورة حممدم آية:  (2)
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واعلنذاكم شذعوباً  يا أيها الناس  نا  لقناكم من ذكر وأنثى}وللا  ال تعا : 
 وبالتعارل حيص  الت ل ال (1)ا و بائ  لتعارعو 

تعلمذذوا مذذن نويف احلذذديث عذذن أيب هريذذرة عذذن النذذ  صذذلى اهلل عليذذ  وسذذلم  ذذال: 
مثذراة يف املذال منسذ ة  أنساب م مذا تصذلون بذ  أرحذام م عذزن صذلة الذرحم حمبذة يف األهذ 

 (2)يف األثرنال

أي أءذذذاء آبذذذائ م وأاذذذدادكم ن ؛ ذذذال املبذذذاركفوري يف شذذذرح : )مذذذن أنسذذذاب م(
 النوأعمام م وأ وال م وسائر أ ارب مالالال عتعلم النسب مندوب

تعلمذوا أنسذاب م تصذلوا أرحذام م وال نو ال عمر بن ا،طاب ر ذي اهلل عنذ : 
ت ونوا كنبط السواد  ذا سذئ  أحذدهم: مسذن أنذا   ذال مذن  ريذة كذلاال عذواهلل  نذ  لي ذون 

يعلم اللي بين  وبين  من د لة الرحم لردع  ذلذ  عذن بني الرا  وبني أ ي  الشيء لو 
 النانتهاك 

مذذا يذذزال النذذاس تذذن مذذا تبذذاينوا عذذزذا تسذذاووا هل ذذوام والتفذذاوت أمذذر عطذذري يف ا،لذذق  -3
والنذذذاس معذذذادن مذذذنهم النفذذذيس ومذذذنهم ا،سذذذيس وعذذذيهم الةذذذايل وعذذذيهم الذذذر ي  وعذذذيهم 

بعذذذر دراذذذات ليتخذذذل  ورععنذذذا بعاذذذهم عذذذوق}الشذذذري  وعذذذيهم الاذذذعي م  ذذذال تعذذذا : 
 (3)الخرياً ورمحا رب   ن مسا رمعون بعاهم بعااً س

هذلا ت العلمانيذة تسذعى ااربذة  ن الديانات الوثنية واألحزاب ا اهلية والدعوا
 عهي تدعو    اإلباحية واالش اكيةالو زالت  األمر الفطري يف البشر 

 ن حذذذب أهذذذ   موهذذذلا مذذذا ءعنذذذاه مذذذن دعذذذاة األحذذذزاب القوميذذذة ومذذذن املنذذذاعقني
البيذذا وحذذب اإلنسذذان ألصذذل  و بيلتذذ  ودعاعذذ  عذذن نسذذب  يعذذدون ذلذذ  دعذذوات راعيذذة 

_____________________________________ 
 ال13سورة احلجراتم آية:  )1(
 يف املسندم واحلاكم يف املستدر الرواه ال ملي يف السننم وأمحد  (2)

 ال32سورة الز رلم آية:  (3)
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دعوات  بليذةم وذلذ  إل ذعال الشذعور اإلةذاين و لخلذة الذروابط االاتماعيذةم وصذدق 
 ناحلماي  سياجنال :من  ال

 ن حب الن  صلى اهلل علي  وسلم وأهذ  بيتذ  الطذاهرين هذو مذن الديانذة وأداء 
 الت أمر الن  صلى اهلل علي  وسلم وأوصى بالتزامهاال األمانة

 ين تذار  عذي م نععن زيد بن أر م  ال:  ال رسول اهلل صلى اهلل عليذ  وسذلم: 
مذذا  ن متسذذ تم بذذ  لذذن تاذذلوا بعذذدي: أحذذد ا أعاذذم مذذن اآل ذذر كتذذاب اهلل حبذذ  مسذذدود 

احلذذوى عذذاناروا  مذذن السذذماء    األرىم وعذذ   أهذذ  بيذذت ولذذن يتفر ذذا حذذىت يذذردا علذذيا 
 (1)النكي  ختلفوين عيهما

وروى مسلم يف صحيح  عن زيد بن أر م  ال:  ام رسول اهلل صذلى اهلل عليذ  
وسلم عينا  طيباً  اء يدعى مخاً بني م ة واملدينةم عحمد اهلل وأثذ  عليذ  ووعذظ وذكذر 

يذب وأنذا أمذا بعذد أال أيهذا النذاس عزنذا أنذا بشذر يوشذ  أن يذ   رسذول ريب ع انو  ال: 
تذذار  عذذي م ثقلذذني: أوتمذذا كتذذاب اهلل عيذذ  اتذذدى والنذذور عخذذلوا ب تذذاب اهلل واستمسذذ وا 
بذذذ  عحذذذث علذذذذى كتذذذاب اهلل وروذذذب عيذذذذ  و  ذذذال: وأهذذذ  بيذذذذت أذكذذذركم اهلل يف أهذذذ  بيذذذذت 

   (2) يف أه  بيتنالأذكركم اهلل يف أه  بيت أذكركم اهلل

لذى وثيقذة حمذررة  بذ  مذدة تزيذد علذى   عئذ ن هلا ال تاب من األ يذة   ذان الحتوا -4
ون عقهاء و اذاة منصذفونم وأثبتها ووثقها أعالم نبالء ومفت  رن من الزمان شهد عليها

هذذذذ رمحذذذة اهلل 1324 ذذذدم تذذذا مفذذذت محذذذاة يف زمانذذذ  الشذذذيخ حممذذذد احلريذذذري الرعذذذاعي سذذذنة 
 عليهم أمجعنيال

عليذذذذ  حيذذذذث ذكذذذذر مذذذذن شذذذذهرة انتسذذذذاب آل احلريذذذذري    رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل 
 وسلم ما عي  ال فاية أله  الدين والدراية كما  ال الشاعر:

_____________________________________ 
 رواه ال ملي يف أبواب املنا ب و ال حديث حسن وريبال )1(

 باب عاائ  الصحابةال (2)
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 تعني أن مركزه السماء     مىت ما  ي  الصبت حيا      

النصذر احلريذذري  بذني علذذي برهذان الذدين أيب -الذذلي يزيذ  الذوهم-كمذا أنذ  أو ذت الفذرق 
وبذني علذي سذب  ليذ  آل احلريذريم اللي ين مهذ620الرعاعي بن عبد ااسن املتوىف سنة 

 هذال645حممد احلريري بن أيب احلسن بن منصور املروزي املتوىف سنة  أيب

ورمحذذذة اهلل علذذذى مذذذن بذذذلل اهذذذده وتنقذذذ  يف القذذذرى حذذذىت تسذذذ  لذذذ  مجذذذ  هذذذلا 
النسب الشري  ذل  هو احلسيب النسيب السيد عبد ااسن بن حسذني بذن  ءاعيذ  

 زين العابدين علي  رمحة اهلل ور وان ال

ال تذذذاب    أن مملذذذ  هذذذلا النسذذذب  نذذذا ععذذذ  ذلذذذ  بنذذذاء علذذذى وتراذذذ  أ يذذذة 
املهمذذذذة الذذذذت أوكلهذذذذا  ليذذذذ  السذذذذلطان العثمذذذذاين يف و تذذذذ  و  ي ذذذذن هذذذذلا العمذذذذ  للفخذذذذر وال 
للخيالء ب  ألمر مهم ا تات  األو اي السياسية يف حينها حلماية البالد وصيانة العبذاد 

 بدرالمن ا،ونة والد الءم ويف الليلة الالماء يفتقد ال

و ذذد أشذذار األ  ااقذذق دال بشذذن زيذذن العابذذدين    بعذذر الو ذذائ  الشذذهنة الذذت 
 صدرت عن بعر أبناء هلا النسب الطاهر الشري ال

وأود أن أذكر األ  الفا   دال بشذن وعقذ  العلذيم ا،بذن    أن هنالذ  نسذخاً 
ول عليهذام أ رى مواودة عند بعر أ ربائنا يف بعر القرى لع  اهلل أن ييسذر لذ  احلصذ

 حىت يتم  أاز العم  على أحسن وا  ير ي ال

 وعق  اهلل ويسر ل  ك  عسن  ن  على ما يشاء  دير وباإلاابة اديرال

 وصلى اهلل على حممد وعلى آل  وصحب  أمجعنيال

دال ح ما بن أمحد بن ذيب احلريري                                           
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 مقدمة الكتاب
 

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  ممده ونستعين  ونستهدي  ونستةفره ن احلمد هلل ي
د أن ال هومن يال  عال هادي ل م وأش مسيئات أعمالنام من يهد اهلل عال ما  ل 

وأشهد أن حممدًا عبده ورسول م وصفي  من  لق   م ل   ال اهلل وحده ال شري  ل 
ا على ااجة البيااء ليلها  وتركه مونصت األمة موبلغ الرسالة مأدى األمانة مو ليل 

كنهارها ال يزيغ عنها  ال هال م صلى اهلل علي  وعلى آل بيت  الطيبني الطاهرين ومن 
 تبعهم بزحسان    يوم الدينم أما بعد:

عفي مطل  القرن العشرين أوكلا السلطات العثمانية    السيد احلسيب 
عابدين مهمة مج  أنساب السادة  ءاعي  زين الحسني بن النسيب عبد ااسن بن 

احلريرية يف بالد الشام وتوثيقهام ع  ل على عاتق  هله املهمة ال بنةم ومول يف 
اال يف  رى    علسطني و بعد ذل  ذهب و م رح     دمشق ومحاةم و أرااء حوران

اللي أوعز    مفت محاة  وت ررت زيارت     اسطنبول ملقابلة نقيب األشرالم سنابل
عفع   مالشيخ حممد أعندي احلريري أن يثبا النسب الشري  بعد الت كد من صحت 

بقي النسب حمفوأاً و مم 1906هذ/1324ذل  حباور أعيان املدينة وعلمائها سنة 
 رن من الزمان دون أن تبلل اهود من السادة احلريرية إلكمال   حىت مر ئعند أبنا
وأازل ثواب م واع  ذل  يف  تعا  اهللابتدأه السيد عبد ااسن رمح  اللي ا هد 

 الميزان حسنات 
 ؛ويف الف ة ذاهتا نشط  موعة من آل احلريري ال رام يف توثيق نسبهم

م أي بعد م1908/هذ1326اهرت شجرة أنساب السادة احلريرية يف علسطني سنة ع
بعر  ام م 1911هذ/1329عامني من أهور نسب السادة احلريرية حبورانال ويف سنة 

محاة بزصدار نسخة موثقة من نسبهم اعتمدوا عيها على نسخة سادة احلريرية يف ال
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سابقة تعود    القرن الثاين عشر اتجريم و د عثر عليها يف األرشي  املركزي للدولة 
 العثمانية باسطنبول عيما بعدال

السيد أما عيما ُي  شجرة نسب آل احلريري حبوران عقد انتقلا بعد وعاة 
وحث  على  مبالوالد حفا  اهلل اللي اتص  معز الدينالسيد    ابن   عبد ااسن

السيد  أرس  ل  الشجرة عن طريق ابن كما  رورة است مال نسب السادة احلريريةم  
بةية م ومن هنا بدأت اهود حتقيق املخطوطات املتعلقة  لا النسب ال ر م رياى
  ها و تاحتها لعموم آل احلريري ال رامالنشر 

م  كبنة    اً بللا يف أثنائها اهودم سنوات عدةحتقيق النسب ستةرق ا و د
باإل اعة    االتصال عتمدةم واملصادر امل مواملراسالت القدةة ماألوراق املتناثرة

الرعاعية وونهم من احلريرية يف حوران ومحاة وعلسطنيم وكلل  م  السادة بالسادة 
حىت مطل    هو وص  النسب الشري  وكان اتدل من ذل  كل السادة احلسينينيم

وص  ما كان يعتلج ا وانت من مشاعر اتيبة أمام  القرن الواحد والعشرينم ويصعب
ا ت  اهلل  لقات  املتواصلةم كي  ال و دكلما اكتملا حلقة من حال بن  هلا العم  

 همم عقال ا  من  ائ : ليسا لسوا سبحان  وتعا  آل البيا النبوي تصائ 
يريد اهلل ليلهب عن م الراس أه  البيا ويطهركم } نا 

 (1)تطهنًا 
 عحرمعلي  الصالة والسالمم بتطهنه  تطهن آل بيا الن وأحلق سبحان  وتعا  

با،مس من الفيء والةنيمةم و د ذهب احلاعظ عليهم الصد ة وعو هم عن ذل  
 هاشمم عقال:  ابن حجر السعقالين    أن املراد ب ل البيا يف تل  اآلية بنو

_____________________________________ 
م و ذد روى مسذلم يف صذحيح  عذن سذعد بذن أيب و ذاص ر ذي اهلل عنذ : ملذا نزلذا هذله 33سورة األحزابم آية  )1(

 عليذذ  وسذذلم عليذذاً وعاطمذذة وحسذذناً وحسذذيناً عقذذال: ناللهذذم هذذمالء أهذذ  بيذذتنال صذذحيت  دعذذا رسذذول اهلل صذذلى اهللاآليذذة 
 ال15/176مسلم: 
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املراد باآلل هنا بنو هاشم وبنو املطلب على األرات من أ وال ن
  (1)النالعلماء

سلم آل  و  علي  و صلى اهللاهلل و د درج السل  الصا  على تو ن آل بيا رسول 
واالع ال بعايم حقهمم عمن عالمة حمبة رسول اهلل حمبة ذريت  و كرامهم  موتعايمهم

صة أو ذمم وعدم عداوهتم وبةاهمم وذهب العلماء    وعدم التعرى تم بنقي
بعر املخالفات عينبةي بةر  من أحدهمصدر م و ن البياواوب الت دب م  آل 

 ا ذات  عال يبةاها التصالم أمه بنسب  الشري  وحق  علي م وتلكن أععال  والنصت ل 
 (2)نسب  بالدوحة النبوية الشريفةال

 ى آل بيت م و ر ا بالصالة علي مالة علكما أمر صلى اهلل علي  وسلم بالص
 : عندما س ل  بعر أصحاب : نكي  نصلي علي  ن عقالوذل  

وآل ناللهم ص  على حممد وآل حممد كما صليا على  براهيم 
 ن  محيد  يدم اللهم بار  على حممد وعلى آل حممد كما  براهيم 

 (3)وعلى آل  براهيم  ن  محيد  يدنالباركا على  براهيم 
 سلم: نوعلى آل حممدن: آل  و  ال احلاعظ ابن حجر عقب  ول الن  صلى اهلل علي  و 

وا تل  يف املراد ب ل حممد يف هلا احلديثم عالراات أ م من ن
اإلمام الشاععي وا تاره علي  حرما عليهم الصد ةم وهلا ما ن  

ا مهورم ويميده  ول الن  السابق للحسن بن علي: ن نا آل حممد ال 

_____________________________________ 
م دار ال تذب العلميذةم فتت  الاتاري حترح صتحي  الاختاريهذ(  852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  )1(

 ال3/354ال كتاب الزكاة 1989بنوتم 
م ممسسذذة الريذذانم معجتتم أحتتراح الحجتتاز فتتي بتت د الحتترمين (2005أمحذذد  ذذياء بذذن حممذذد  للذذي العنقذذاوي ) (2)

 ال7بنوتم ص 
 ال996صحيت البخاريم كتاب الدعواتم حديث ر م:  )3(
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  لنا الصد ةنم و ال اإلمام أمحد بن حنب  يف حديث التشهد: حت
  (1)النأه  بيت 

 ول  معليهعانطبق م بيا النبوةحسن العم  واتصال النسب بمج  اهلل تم عهنيئًا ملن 
 رسول اهلل علي  الصالة والسالم:

 (2)نالي ونس ذبذو ن األنساب يوم القيامة تنقط  ون سبن
واا أم كلثوم ملا ءعا رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم عتز ن ال عمر بن ا،طاب: 

 النسبب ونسب يومئل وأحببا أن ي ون بيين وبني رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم
أما من  ال  عمل  ما أمر ب  الرسول علي  الصالة والسالمم عال ينفع  

لصا م العم  ا اوصد ه ال  ذا صاحبها اإلةان  الن  ال تنف نسب م عصلة النسب ب
وكان من أ رب الناس ولو كان النسب ينف  صاحب  دون  ةان أو عم  لنف  أبا تبم 

 نسباالاهلل صلى اهلل علي  وآل  رسول    
الن  علي  الصالة م أحق الناس باال تداء بأه  بيا النبوة    أ عينبةي تنبي  

يقوم اللي  حىت  وكانم  شاهم هللأتقى ا،لق وأ دي م عقد كانواتباي هوالسالمم 
ويتعني مةفرة ما تقدم من ذنب  وما ت  رم  تتفطر  دماه م  ما أكرم  اهلل عز وا  من

م وا يف الدين ويطلبوا العلميتفقهأن على آل بيت  أن يقتدوا ب  ويت سوا بسنت م و 
 البلل أو  الناس يعملوا  ما أل م م و والسنة  تابالوي  لوا ب

و د أدر   مومسموليات ك ىشرل ل  تبعات عاالنتساب    بيا النبوة 
لم يت لوا على ععلي  الصالة والسالمم ذل  السل  الصا  من آل بيا رسول اهلل 

ويف ذل  يقول  لمهم وعبادهتم واهادهم و صالحهممشتهروا بعالنسب والقرابة ب  ا
 اإلمام احلسن املث  بن اإلمام احلسن السبط ر ي اهلل عن : 

_____________________________________ 
 ال11/160 مصدر سابقم فت  الااري،هذ(  852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  )1(
 ال 18149أ را  اإلمام أمحد يف مسندهم حديث ر م:  (2)
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اع  للعاصي منا العلاب  عفنيم واهلل  ين ألراو ن ين أ ال أن يا
  (1)النأن يمتى ااسن منا أاره مرتني

   مهمواعل  متاحاً لعموم مال رامحتقيق نسب آل احلريري عزن اهدنا يف ي  بناء علو 
دععهم لالت ال على بةية ي ن  دل  ذكاء رو  االعتزاز والفخر على الناسم وال 

ق لتار  الصالة و اط  الرحم وآك  احلرام ومرت ب النسب وتر  العم م عال حي
هدل ياارمات أن يعتد بنسب  مهما كانا صلة  رابت م ب   ن هلا العم  املتوا   

 أمرين رئيسني:حتقيق    
يف هدي  ويف أ وال   الدعوة    اال تداء بالرسول علي  الصالة والسالم أولهما:
 الناس بامتثال أمر اهلل سبحان  وتعا :أو   ألن أه  بيا النبوة هم موأعمال 

 (2)ال}وما آتاكم الرسول عخلوه وما  اكم عن  عانتهوا 
 ول  ا  من  ائ :و 

}لقد كان ل م يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يراو اهلل واليوم 
 (3)الاآل ر 

 هريرة ر ي اهلل عن  أن الن  مصداق ذل  يف السنة النبوية ماورد يف حديث أيبو 
 اهلل علي  وسلم  ال:  صلى

و ذا أمرت م ب مر ع توا من  ما  من ذا  يت م عن شيء عااتنبوه
 (4)تمنالعاستط

_____________________________________ 
م دراسة وحتقيق مصطفى جواهر العقدين في فضل الشرفينهذ(  911السمهودي )ت علي بن عبد الوهاب  )1(

 ال1م ص 1995عطام دار ال تب العلميةم بنوتم 
 ال7سورة احلشرم آية  (2)

 ال22سورة األحزابم آية  (3)
 متفق علي ال )4(
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وااتناب ما  ى  يف القيام ب مر اهللاالاتهاد ويتحقق عيمن انتسب    آل البيا 
 مالعلحفظ القرآن وتعلم  مبالتوا   وحسن ا،لقم ويت كد يف حقهاالتصال عن م و 
اً وال ا  ادهم رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلمم اللي   يور  در عهو من  ؛الشرعي

ارًا لتفشي األمية وانتشار بعر العادات السيئة يف نو  دينارًا و نا ور  العلمال
ا تمعات اإلسالمية  الل مراح  مت  رة من التاريخ اإلسالمي عزن هلا العم  

بوة أن يقرأوا سنة  ن  لق اهلل من تم صلة ببيا النتلكن املتوا    د ااء  دل 
 حممد علي  الصالة والسالمم وأن يتخلقوا تلق  اللي أث  علي  اهلل عز وا  بقول : 

  (1)}و ن  لعلى  لق عايم ال
 ا حياء معلى و  مالعلمهم على طلب ال ر  ويت سوا ب م وحياوا أبناء وا بالن يقتدوأن 

طال البدي واملن رات الت نسبا  لي  زوراً م و بهدي  علي  الصالة والسالماندرس من 
 و تاناال

 لقول  تعا : اً قحتقيصلة ما انقط  من رحمم احلر على  وثانيهما:
}واعبدوا اهلل وال تشركوا ب  شيئًا وبالوالدين  حسانًا وبلي القريف 
واليتامى واملساكني وا ار ذي القريف وا ار ا نب والصاحب 

  (2)ا مل ا أةان م البا نب وابن السبي  وم
هريرة ر ي اهلل عن  أن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم اللي رواه أبو حلديث عمالً باو 

  ال: 
 (3)نمن كان يممن باهلل واليوم اآل ر عليص  رمح نال

_____________________________________ 
 ال4سورة القلمم آية  (1)
 ال36سورة النساءم آية  (2)
 متفق علي ال )3(



 
 
 
 

  35                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

عقد توالا هجرات السادة األشرال يف بقاي األرىم وتوزي آل احلريري يف أكثر من 
يف دمشق ومحاة وحلب ا انتق  ال ثن منهم ل  امة عشرين  رية من  رى حورانم كم

م وأصبت من املتعلر تتب  أنسا م وحتقيق الصلة ومصر ولبنان نيطسويف أرااء عل
 ذ أن  يت كد مواطنهمم حتديد احلريرية و السادة هجرات لتتب   ينهمم عجاء هلا العم ب

  ول رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم:  التف ر يف يف حقهم
اهلل تعا   لق ا،لق حىت  ذا عرغ منهم  اما الرحم عقالا: ن ن 

هلا مقام العائل ب  من القطيعةم  ال: نعم أما تر ني أن أص  من 
وصل  وأ ط  من  طع م  الا: بلىم  ال علل  ل م و  ال 
رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم: ا رأوا  ن شئتم: }عه  عسيتم  ن 

طعوا أرحام مال أولئ  اللين لعنهم توليتم أن تفسدوا يف األرى وتق
 (1)اهلل ع صمهم وأعمى أبصارهم نال

رسول عن أنس ر ي اهلل عن  احلديث اللي رواه  هم أن يطبقوا يف أنفسهمينبةي عليو 
  ال: أن  اهلل صلى اهلل علي  وسلم 

 (2)نمن أحب أن يبسط ل  يف رز   وينس  ل  يف أثره عليص  رمح نال
 

   سمني: وتنقسم هله الدراسة   
دراسة أنساب السادات احلريرية والرعاعية وحتقيق املخطوطات املتعلقة  القسم األول:

 البنسب آل احلريريم وتتب  هجراهتم ع   تل  العصور وحتديد مواطنهم اليوم
م مالئيةالن  على حال  م  تصحيت األ طاء اللةوية واإلأثبا عي   :القسم الثانيو 

م و تصميم مشجرات ملن مشلتهم الشجرة الت أأزها و  اعة ما أم ن يف اتامش

_____________________________________ 
 متفق علي ال (1)
 متفق علي ال (2)
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السيد عبد ااسن رمح  اهلل  دل تبسيط ما ورد عيها من معلومات وتسهي  مهمة 
وص  األنساب بعاها ببعرم وهي مهمة يتطل  الباحث بعني األم     است ماتا 

 يف طبعة موسعة ومنقحةم يف املستقب  القريب  ن شاء اهللال
لا ا هد املتوا   بني يدي القارئ ال ر  عزن  ردر التنبي     عدة أمور  ذ ةث  هو 

 منها:
ال ثن من عروي ا تصار النسب على عروي دون ونها من آل احلريري وللل  عزن  -أ

آل احلريري ون مشمولني يف هلا النسبم وال بد من اهد ميداين أوس  من سابق  
   من دمشق ومحاة وحلب وعلسطني ولبنانالالسادة احلريرية يف ك نسبالست مال 

يف املخطوط األصليم و د ء تصحيت ال ثن منها  يوية مالئية و  واود أ طاء -ب
أعري النسب ال ر م ازاهم اهلل  تل  املطلعني من بعد مرااعتها من  ب  عدد من 

  ناً وبار  يف اهودهمال
مم وللل  عقد 1906هذ/ 1324يتو   عم  السيد عبد ااسن رمح  اهلل عام  -ج

ما أم ننام م   لة املوارد وتعلر القيام با هد امليداين يف  الست مال نابلل اهد منا ب
والصورة األمث  لتعوير ذل  هي عتت باب التواص  بني أبناء آل الارول احلاليةم 

 أو   اعة أو تصويبالاحلريريم واستقبال أي ا  ا  أو مالحاة 
أن هلا ا هد هو يف أساس  عم  أكادةي حبثي كما ردر التنبي     

عرة بني ايهدل    حتقيق نسب آل احلريري ال رام و تاحة  طوطات النسب املتو 
لا العم  لهد ميداين موس  يتم من أيديهم بعد الدراسة والتحقيقم وال بد أن يتب  ه

اردةم و  اعة ما السادة احلريرية الت   تلكر يف املخطوطات الو  الل  استدرا  عروي 
رين ومطل  القرن الواحد والعشرينال وي م  الباحث بعد استجد  الل القرن العش

ذل  أن يتم توثيق نسب السادة احلريرية من  ب  ا هات الرءية املعتمدة يف املرحلة 
 النهائيةال
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أس ل اهلل العلي القدير أن رزي السيد عبد ااسن زين العابدين  ن ا زاء 
  عسيت انات م وأن رزل املثوبة ل   من ساهم يف   راج هلا النسب وأن يس ن

 الشري م وأن يبار  يف هلا العم  املتوا   ويتقبل   الصاً لواه  ال ر ال
وصلى اهلل وسلم على سيدنا حممد وعلى آل الطيبني الطاهرين ومن تبعهم 

 بزحسان    يوم الدينال
 

 د. بشير زين العابدين
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 األولالقسم 

وتحقيق  اتمخطوطالوصف 

 النسب



 
 
 
 

  39                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

 وتوثيقها وصف المخطوطات المتعلقة بالنسب: أولا 
 

م م1146/هذ541الشري     عام النسب أص  هلا يرا  تاريخ النسخة األو  من 
ة نسخكتبا    الشامم ومن و  احلريري أي  ب  هجرة الشيخ علي برهان الدين 

الت  الزيادات ام وأ يفا  ليهم1437/هذ841بعد ذل  سنة النسب أ رى من 
م و  تصلنا هاتان طرأت  الل الف ة ما بني القرنني السادس والتاس  اتجري

م م1537/هذ944ة الت يرا  تارُيها    عام النسختانم و نا وصلا  لينا النسخ
 الالقرن الراب  عشر اتجريما أ ي   ليها من أنساب يف مطل  و 

م  طوطات على ش   لفائ مخس الدين احلريري يف  الشيخ علي برهانويق  نسب 
 :فصيلها على النحو اآل ة ن ت

 
 : المخطوط )أ(

 ينقسم    ثالثة أ سام:
يرا  تارُيها    عام و  ممطل  النسب وشهودهعيها لكر القسم األول: مقدمة ي -

 الم1537/هذ944
م وحيتوي م1906/هذ1324 ملة للنسبم وء  أازه عام القسم الثاين: وهو ت -

ىي أعقاب الشيخ علي برهان الدين احلريري من اهة ابن  حيم ومن و ذكر على مقدمة
الثالثة: صا  مشس النجاب عن   وان حيىي مقتاب حديث وذل  بعد النجابم 

الدين وحممد بركة وسليمان أبناء الشيخ علي برهان الدين احلريريم ويركز هلا القسم 
أ ويهما: علي ذكر  النجاب: زين العابدين وحسن م  بصورة أساسية على ابين حيىي

عزن هلا املخطوط يقتصر على تفصي  عقب زين العابدين للل  وزاهد حميي الدينم و 
وحسن ابين حيىي النجاب بن علي برهان الدين أيب النصر احلريريم أما بقية أبناء 

 الشيخ علي برهان الدين علم يشملهم املخطوطال
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ليقات وأ تام وتو يعات لعدد من الشخصيات الت عرى عليها القسم الثالث: تع -
النسبم ومنهم  ااة يف اااكم ونقباء لعشرال ومفتون يف أطرال  تلفة من بالد 

 الشام وسي   تفصيلهم بزذن اهللال
 

 :ويبدأ املخطوط على النحو اآل 
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من م بسم اهلل الرمحن الرحيمن

وعلى آل  هداية األمة وأعالم األةة وصحب  وسلمال أما  مال ن  بعده
بعدم هلا النسب الشري  العايل املني  نسب علي برهان الدين أبا 

 نالنصر احلريري الرعاعيال
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 الفقرة األو  من املخطوط )أ(
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 م1537هذ/944الفقرة الثانية من املخطوط )أ( والت يعود تارُيها    عام 
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 م1906هذ/1324رة األ نة من املخطوط )أ( والت يعود تارُيها    عامالفق
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 :)ب(المخطوط 
 

م عهو ال حيتوي على )أو مسودة ل ( ملخطوط األولنسخة عن اوهو على ما يبدو 
و نا يبدأ مباشرة بلكر نسب السيد زين احلريري الرعاعيم واملعلومات الواردة  ممقدمة

  ن  مجاتا عيما يلي:م  بعر امللحوأات الت ةعي  مطابقة للمخطوط األول 
 
حجم هلا املخطوط أصةر من سابق م وينتهي عج ة دون  امتةم و د متز ا  -1

 بعر أازاء من  ايت ال
 
ال يبدو أن هلا املخطوط  د كتب يف مرحلة سابقة للمخطوط األول ألن   -2

 هذال1324ام يتامن ال ثن من أبناء من ء تدوينهم يف املخطوط األول ع
 
ال حيتوي هلا املخطوط على أي تو يعات أو تعليقات أو أ تامم وال يبدو أن   د  -3

 بلل عي  أي اهد لتوثيق ما ورد عي ال
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 الفقرة األو  من املخطوط )ب(
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 الفقرة األ نة من املخطوط )ب(
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 :المخطوط )ج(
 

لنسبم و نا يقتصر الرئيسم وليس عي  تفصي  ل وهو  رد مقدمة توثيقية للمخطوط
على احلديث عن املخطوط األول وتارُي  وشهودهم ويبدو أن   د كتب بعد الفراغ من  

 كتابة النسبم ومطلع :
 

نبسم اهلل الرمحن الرحيمم احلمد هلل اللي  در ودبر ويسر وأعقر 
 وأو  وأشقى ور ا ونقا و در أمر  لو ات  من األزلن

 ة:بالفقرة اآلتي تم  و 
ذكر من صحة تارُيها املنقول تله النسخة من نسخة  نونشر  ما

تاريخ النسخة املنقول منها هله يف الشيخ الفا   احلريريم وذل  
النسخةم كان الفراغ منها  ار ا معة سنة  حدى وأربعني ومخسمائةم 

 حدى وأربعني ومثانائةم هي نسخة والنسخة املنقول النسب  ليها 
النسبة الشريفة املباركة يف ليلة من ليايل وكان الفراغ من تعليق هله 

شهر شعبان يسفر صباحها يف مخسة وعشرين منها من شهور سنة 
  تامها يف  نم أربعة وأربعني وتسعمائة بدمشق ااروسة أحسن اهلل

 يف ا،ط عيباً عس هم وبالتوعيقنال واد ا ذ رحم اهلل امرأً 
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 الفقرة األو  من املخطوط )ج(
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 د(:المخطوط )
 

راب سنة  27يعود تارُيها     وهو عبارة عن لفة متوسطة احلجمم
 من ا موعة ا،اصة باملهندس عتحي مقب  املقب  علي   هيم و م1908/هذ1326

م حيث ذكر م1995هذ/1416 رمحة اهللم وكان  د أرس  نسخة منها للوالد يف سنة
 ب ن   د حص  عليها من آل احلريري يف حلبم ومطلعها:

ا ل  عتحًا مبيناًم ليةفر ل  اهلل ما ناهلل الرمحن الرحيمم  نا عتح نبسم
تقدم من ذنب  وما ت  ر ويتم نعمت  علي  ويهدي  صراطاً 
مستقيماًم بسم اهلل الرمحن الرحيمم وب  نستعنيم احلمد هلل اللي  وى 

ماًم عقاموا ،دمت  والناس نيامام و د أ وامام وارتااهم ار ري   دا
من ستور الاالم  يامام عاملوه عوادوا يف معاملت  رحباً  مد عليهم
 و نعاماالن

 و يرد اسم من نسبا ل  شجرة النسب عيما يلي:
نوبعد: عقد رسم هلا النسب الشري  باسم السادة ا،يارم أوالد 
السيد الشري  احلسيب النسيبم الفا   اللبيبم العا  العام م 

ك  الساادم شيخ ا،اص والعامم الوري الزاهدم الناس  ا،اش م الرا 
و ادم حديث سيد األنامم ومصبا  الاالمم ورسول املل  العالمم 

من أعمال نابلس يف زاويت     والساوينيالسيد زيد دعني اب  الل
 املشهورةنال

وختتل  هله الشجرة عن سابقتها ب ثرة األ طاء اللةوية اإلمالئيةم و اصة يف 
يف األسلوب يف املقدمةم  ال أ ا يف الو ا نفس  حتم   املقدمة الت تاهر عيها ركاكة

واهاء السادة تو يعًا ل اثنني وعشرينعددًا كبنًا من التوا ي  الت يص  عددها    
 احلريرية يف  تل  مناطق حوران باإل اعة    بعر واهاء نابلس وبيا املقدسال 
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سيد عبد ااسن ويبدو أن هله النسخة  د أ لت عن النسخة الت أأزها ال
علي  رمحة اهلل  ب  ذل  بعامنيم أل ا تتب  نفس النسقم وتعتمد بصورة وا حة يف 

 ان من السادة احلريرية والرعاعيةالر اهاء حو و توثيقها على 
 وُيتتم املخطوط على النحو التايل:

نوكان الفراغ من تعلق هله الشجرة الشريفة املباركة يف  ار االثنني يف 
يف حوران أحسن اهلل  تامهام ورحم اهلل من  1326راب سنة  27

 واد يف ا،ط عيباً عس هنال
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الفقرة األو  من املخطوط )د(م ويالحظ واود التعليقات واأل تام على طريف 
 املخطوط
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 م1908هذ/1326د(م وياهر عيها تاريخ  أازها سنة الفقرة األ نة من املخطوط )
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 المخطوط )هت(:
املخطوط ا،اص بنسب السادة احلريرية حبماة يف  سم الوثائق ا،اصة  ء العثور علي

ويلكر عي  نسب الشيخ موسى  (1)باألرشي  العثماين املركزي يف مدينة اسطنبولم
  الاحلريري احلموي الرعاعي

از هله الشجرة بالتوثيق الد يقم وعليها أءاء وأ تام العديد من السادة تومت
ويبدو أن هله عليهم بتوثيق األنساب يف البالد السوريةم  األشرال اللين كان يعتمد

النسخة األصلية من الشجرة  د أأزت على مرحلتني؛ حيث يعود تاريخ  أاز 
م وء عي  توثيق نسب الشيخ موسى احلريريم م1714/هذ 1126 ةالشجرة    سن
 وورد عي  ما يلي:

اردينم ومريب خنا و دوتنا منه  الو يملا كان ابن عمنا وعزيزنا وشن
املريدينم و دوة السال نيم وبقية األولياء والصاحلنيم السيد احلسيب 
النسيبم صاحب احلسب الطاهر والنس  الفا رم وال رامات 
الااهرةم واإلشارة الفا رةم السيد موسى بن السيد أمحد من أبناء هله 
السلسلة الشريفةم واللرية العفيفةم اللين هم أصت الناس نسباًم 

زكاهم حسباًم وكان ابن عمنام ونسب  متص  بنسبنام وحسب  من وأ
حسبنام طلب  حار حارة أ اى  ااة املسلمنيم أو  والة 

ة احلق على ا،لق أمجعنيم جاملوحدينم معدن الفا  واليقنيم ح
وار  علوم األنبياء واملرسلنيم  ادم الشري املطهر: حممد أعندي بن 

محاة حااًلم آ ل ل  عن النسب حممود أعندي؛ القا ي  حروسة 
األعامم والدرج األك م شجرة شريفة تنبئ عن سلف م وزيادة يف 

_____________________________________ 
كتذذب الذذدكتور حممذذذود السذذيد دوذذذيم حبثذذاً حذذذول شذذجرة نسذذذب السذذيد موسذذذى الرعذذاعي يف صذذذحيفة احليذذاة بتذذذاريخ  )1(

 ال24/9/2005
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شرع م ومصدا ًا لصحة انتساب  حالة سياحت  واو اب م وحثًا على 
 كرام  و االل م وتو نه واح ام م ع ابت     ذل  بعد حتقيق 

 عصابت م وتصحيت انتساب ال
ومى  لي م بعد ثبوت ذل  لدي  بالبينة واألمر من احلاكم الشرعي امل

العادلة الشرعيةم والتزكية املقرونة املر يةم والتفح  التام مين ومن م 
وبعد االستخارة الواردة عن سيد األولني واآل رين وحبيب رب العاملني 
صلى اهلل علي  وسلم تسليمام وكتبا ل  هله الشجرة بعد أن 

عا م وتوكلا علي م وعو ا يف استمديا املعونة من اهلل سبحان  وت
مجي  احلاالت أموري  لي م عرحم اهلل من عام  املشار  لي  باإلكرام 

 النم ليحاى من اده بالشفاعة يوم ا زاءوالتو ر واالح ام
 وُيتتم بقول : 

نء النسب الشري  على يد  ادم األشرال؛ السيد عبدالرزاق 
ا وعشرين ومائة وأل  هذم س1126ال يالين احلمويم حتريراً يف سنة 

من اتجرة اامدية على صاحبها أعا  الصالة وأكم  التحية 
 واحلمدهلل رب العاملنينال

أما القسم الثاين من املخطوط عيعود تارُي     الثالث من شهر رماان سنة 
و د كتب تط  وا  دار زاده حامد  ن اهلل الدمشقي نائب م م1911/هذ1329

 ما يلي:  معرة النعمانم وورد عي
ناحلمد هلل وحدهم أما بعد: عزن حام  هله الشجرة الشريفة: السيد 
احلاج مصطفى مجي  أعندي احلريريم وأوالده: السيد حممد بشنم 

فيقم والسيد حممد وه م من أبناء هله السلسلة شوالسيد حممد 
الرعاعيةم والعصابة املباركة احلريرية األمحديةم ووالدهم السيد مصطفى 

  بن السيد حممد وه  بن السيد مصطفى بن السيد ياسني بن مجي
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السيد حممد بن السيد الشيخ عبدالقادر بن السيد موسى بن السيد 
أمحدم اارر اء  يف بطن هلا النسب املبار م عللل  حررت تم هله 
الشجرة الشريفة حفاًا لنسبهم الطاهرم واهلل ويل املتقنيم واحلمد هلل 

 صلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آل  وصحب  وسلمنال رب العاملنيم و 
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 م1911هذ/1329(م وياهر عيها تاريخ  أازها سنة هذاملخطوط )صورة 
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 النسب:المخطوطات المتعلقة بتوثيق 
بلل السيد عبد ااسن رمح  اهلل اهدًا كبنًا يف توثيق نسب السادة احلريرية بعد  

 541   النسخة الت يرا  تارُيها    عام حيث اعتمد علىللمخطوط )أ(م تدوين  
 (1):اهاء تل  الف ة على النحو اآل م وذكر يف املخطوط شهادة بعر و م1146/هذ

 نشهود هلا النسب املبار  عي  أدناهم وشهد بصحتها من نلكرهم:
 شهد بصحتها وعلو رععتها الشيخ عايل املوسوي

 وشهد بصحتها وعلو رععتها أهر احلسين
تها ولد اإلمام الصحايب ممذن رسول اهلل صلى اهلل علي  وشهد بصح

 وسلم بالل بن محامة
 وشهد بصحتها ابن أوان الب ري

وشهد بصحتها القا ي الفا   عبد الوهاب بن نيلة احلسين احلاكم 
 باملدينة ونقيب األشرال

وشهد بصحتها السيد علي بن مزا   مام مسجد مدينة رسول اهلل 
 مالصلى اهلل علي  وسل

_____________________________________ 
ش   بعر املهتمني باألنساب يف صحة نسبة أمحد الرعاعيم وكلل  يف صحة ما ذكره أبو اتدى  )1(

ياسيم م  تواهات ك  من الرعاعي الصياديم و اما هله الش و  على أساس ا تالل منهجي أو س
هذ( يف  828والصياديم و د استند املش  ون على  راءة  اطئة ملا ذكره مجال الدين أمحد بن علي احلسين )ت 

من  بصحة  حدى روايات نسب  242م واللي ش   يف صفحة عمدة الطالب في أنساب أبي طالبكتاب : 
ب األنساب  د أثبتا من طرق عدة صحة نسب أمحد الرعاعيم أمحد الرعاعيال وبعيداً عن هله ا دليات عزن كت

 المعارح المحمدية في الوظائف األحمديةومن أهم ال تب الت ورد عيها ت كيد على صحة النسب: كتاب 
أليب عمر عز الدين  إرحاد المسلمينال وكتاب: 131هذ( ص 670للسيد أمحد عز الدين الصياد احلسيين )ت 

ترياق هذ(م وكتاب:  733لعلي بن احلسن الواسطي )ت  روح اإلكسيرم وكتاب: 22هذ( ص 694الفاروثي )ت 
: ال وكلل  كتاب3هذ( ص 744لتقي الدين عبد الرمحن بن عبد ااسن األنصاري الواسطي )ت  المحاين

 ال61هذ( ص885امد سراج الدين الرعاعي )ت  صحاح األخاار
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وشهد بصحتها اإلمام األوحد سراج األئمة عخر  ااة اإلسالم مشس 
 الدين بن سراج الدين احلاكم باملدينة املشرعةال

وشهد بصحتها اإلمام أنس بن مال  بن أنس بن مال  بن أنس بن 
أنس بن مال  باملدينة املشرعة النبوية على ساكنها أعا  الصالة 

 والسالمنال
 

الرئيس لنسب السادة احلريرية واحد وثالثون تو يعًا على  كما ورد يف أهر املخطوط
م يصحة النسب من  ب   ااة ونقباء لعشرال ومجلة من أعيان الشامم وة ن تقس

 هله التو يعات     موعتني:
 

  المجموعة األولى:
 م ومن أ ها:م1538/هذ 945يرا  تاريخ التو يعات الواردة عيها    عام 

 
 راءة ال ثن  بعصيعة املطهرة بدمشق ااروسةنم وين جلس الشر  احلجة الشرعية -1

من كلمات هله احلجة بسبب و وعها يف مقدمة املخطوط وتلفها على مر الزمانم 
وعلى الروم من ذل  عزن  من املم ن متييز عدد من السادة األشرال اللين كانوا 

 دينة دمشق علي  أثناء تدوين هله احلجةم وعلى رأسهم نقيب األشرال حا رين
 بن حممد بن محزة احلسينم ونصا شهادت  على: 

نصحة انتساب احلسيب النسيب علي أيب احلسن امللقب باحلريري 
الثابا انتساب     أمن املممنني أيب عبد اهلل احلسني الشهيد ابن أمن 

 الناملممنني علي بن أيب طالب ر ي اهلل عن 



 
 
 
 

  59                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

: الشهر والعامم وكان يف  ة وبقير و بب ت ك  الاليوم بسذكر أما تارُيها عقد سقط 
أمحد بن  ا احلجة بتو ي :الثاين من سنة مخس وأربعني وتسعمائةنم وذيل ىنمجاد

 حممد اللي سقط لقب  أيااً من املخطوط بسبب ت ك  الور ة من طرعيهاال
 
 كما نصا شهادة أ رى على ما يلي:   -2

اد الدين الشاععي علم عمناحلمد هلل وعلي  اعتماديم ارى ذل  ب
 شق ااروسة  الع م عفي عنهمانالمداملو  ب

 
 ويرا     هله الف ة  موعة من األ تام لقااة يف نواحي حورانم منهم: -3

 نعلي بن حممد املو  بقااء حوراننال
 نحامد بن عبد اهلل املو  بقااء حوراننال

نأعقر الورى يوس  بن أمحد املو  بقااء حوران  الع  عفي 
 عنهمانال

نالرااي عفور رب  الباريم الفقن حممود بن أمحد األنصاري القا ي 
 بناحية زري  الع نال

 نالفقن بني بن حممد املو  بقااء حوران عفي عنهمانال
 

سين نقيب األشرال م  كما ي   بعد احلجة الشرعية مباشرة  تم السيد علي احل  -4
 تعليق  دون ذكر التاريخم ونص : 

 رب العاملنيم و اعاه على هلا النسب املبار  نف  اهلل ناحلمد هلل
  ب  و بلت  ورشيت م علي بن حممد بن محزة احلسين نقيب السادة اتع

 ناألشرال بدمشق ااروسةال



 
 
 
 

  60                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

نوذج عن األ تام والتو يعات الت تعود    القرن العاشر اتجري/السادس عشر 
 امليالديال
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 م1538هذ/945لشريعة بدمشق سنة صورة عن توثيق النسب يف  لس ا
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 مال1906هذ/1324نوذج من التعليقات واأل تام الت تعود    سنة 
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 المجموعة الثانية: 
مال تدوين عقب تكهله ا موعة  د استوعيا بعد ا  ويبدو أن التوا ي  واأل تام يف

اب  عشر الشيخ علي برهان الدين أيب النصر احلريري يف العقد الثالث من القرن الر 
اتجريم حيث ة ن مالحاة تدوين بعر التواريخ على مجلة من األ تام الواردة 

مم ونصا  حداها 1912-1906هذ/1330-1324عيها وت او  ما بني الف ة 
على أن حام  هله الشجرة: الشيخ عبد ااسن زين العابدين احلريري الرعاعي  د 

الت ة ن متييزها يف هله ا موعة   صد صاحب الشهادة ليقر بصحتهام ومن األءاء
 ما يلي:

نالفقن حممد أبو ا،ن عابدين مفت دمشق العام وفر ل  سنة 
 هذنال1330

نالعبد الاعي  الللي  حممد أسعد صاحب النقشبنيدي ا،الدي 
العثماينم  ادم العلم الشري  والطريق احلني  يف الت ية السليمانية 

 بدمشقنال
ي  ادم الفقراء والرعاعية يف محاة واملفت عيها نحممد احلريري الرعاع

 حااًل عفي عن نال
نالفقن  لي  تعا   ادم الفقراء يف بعلب  و ائمقام نقيب األشرال 
 والسادة الرعاعية  ا السيد حممد بن السيد  اسم الرعاعي عفي عن نال

نالفقن  لي  عز ش ن  السيد حممد أبو السعود احلسين  ائمقام السادة 
 شرال بسوريانالاأل

نالفقن  يل اهلل تعا  حوري ا نديل الرعاعي نقيب األشرال حااًل 
 عفي عن نال

 نالفقن  لي  تعا  حاعظ ا نديل الرعاعينال
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نالسيد حسن بن الشيخ زع  الرعاعي شيخ الطريقة الرعاعية حبوران 
 ل بصر احلريري الرعاعينالاونقيب أشر 

الرعاعي نقيب أشرال حوران عفي نالفقن  لي  سبحان  السيد ياسني 
 عن نال

 نعبد اللطي  العمرينال
 نعبد اهلل البلخي الرعاعي األزهرينال

ل الرعاعي احلسين أ  املرحوم واملةفور ل  احلسيب ر انحممد ع
النسيب السيد الشيخ حممود الرعاعي احلسين املفت ونقيب األشرال 

 في عنهمنالع بلواء حوران سابقاً من أعمال والية سورية ا ليلة
 و د ذكر السيد حممد عارل ب ن : 

نمقيم يف دار احل ومة املعلومة ا ديدة يف  رية الشيخ مس ني الت 
اسبتها معاونًا لباش اتبها حمهي  من متصرعية لواء حوران يف  لم 

 احلايلنال
 

 كما تواد أ تام  موعة من السادة الرعاعية مث   تم: 
السيد املرحوم أمحد عبد العزيز الزع  نالفقن لريب السيد عارس بن 

 القادرينال
 ون ادم العلم الشري  السيد أمحد بن السيد حممد الزع  القادرينال

ونالفقن    اهلل تعا  السيد عبد الوهاب بن السيد املرحوم موسى 
 الرعاعي عفي عن نال

ونالفقن  لي  سبحان  وتعا  السيد عبد القادر الرعاعي بن السيد 
 حوم الشيخ عبد اهلل الرعاعي عفي عن نالاملر 
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وونهم من املو عني مث  يوس  ا بادي السعديم وعبد الةين بن أمحد األد ي 
 الطرابلسي الشاععيال

 
 :رة نسب السادة الحريرية في نابلستوثيق حج

تو يعاً للسادة احلريرية يف حوران  22يرد يف شجرة السادة احلريرية بنابلس  موعة من 
بلس وبعاهم من بيا املقدسم وة ن حصر أءاء املو عني على هله الشجرة ويف نا

 عيما يلي:
 السيد عبد اللطي  العمري

 السيد يوس  بن محد ا بادي
 الشيخ سعيد البلخي الرعاعي
 السيد عبد اهلل البلخي الرعاعي

 السيد مصطفى بن  ءاعي  ا بادي السعدي
 حلراكيالسيد منو  بن موسى احلريري الرعاعي ا

 السيد سليمان بن علي زين العابدين احلريري الرعاعي
 السيد  براهيم بن حممود احلريري الرعاعي
 السيد عبده بن أمحد احلريري الرعاعي
 السيد الشيخ حسني العمري املنادي

 السيد عبد الرحيم بن ياسني احلريري الرعاعي
 السيد د ي  بن يوس  احلريري الرعاعي

 سني احلريري الرعاعيالسيد سليمان بن ح
 السيد عبد الرمحن بن موسى الرعاعي

 السيد علي بن كاأم
 السيد أمحد بن صا  العاروري القادري
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 السيد حممد بن عبد اهلل الرعاعي 
 السيد أمحد بن موسى الرعاعي

 السيد عقلة بن ط  الر وان القادري القاطن بدير اللني
 السيد رعاعي بن  اسم الرعاعي

 بن أمحد الةزاوي املقدسيالسيد رشيد 
 السيد حسني بن أمحد امللقب  هاوش الرعاعيال

 ال أن  يالحظ عدم واود توا ي  أو أ تام رءية يف املخطوط على شاكلة ما واد يف 
شجرة نسب السادة احلريرية يف حوران أو يف مدينة محاةم و د ي ون السبب يف ذل  

لي اللي  ط  عبد ااسن رمح  هو أن هله الشجرة  د نسخا عن املخطوط األص
اهللم وللل  عقد ء اال تصار على شهادة واهاء السادة احلريرية حبوران م  االعتماد 

علم ي ن هنا  للل  على ما  ام ب  السيد عبد ااسن يف توثيق الشجرة األصليةم و 
 داي لت رار ا هدال

 
 توثيق حجرة نسب السادة الحريرية في حماة:

السيد موسى احلريري حبماة يف أعالها ثال  تو يعاتم حيث تتامن شجرة نسب 
 ااء يف التو ي  األولم مايلي:

ء  اللهمم تعلق ناري  امون هلا النسب الشري  نفعنا اهلل انب
براال  األعالمم وحشرنا مجيعًا حتا لواء سيد األنام صلى اهلل علي  

ن بن املرحوم وسلمم نق  الفقن الفائز كيالين زاده السيد سي  الدي
السيد حممد مرتاى ال يالين احلسين القادري نقيب األشرال حبماة 

 اامية عفي عنهمانال
 وااء يف التو ي  الثاين: 
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نتعلق ناريم الفقن  لي  تعلى السيد حممد نورالدينم النقيب على 
 األشرال  مال  الدولة العلية العثمانيةم عفي عن نال

 وااء يف التو ي  الثالث:
لق ناريم الفقن السيد حسني مسدو   ائمقام نقيب األشرال نتع

  دينة أطن  عفي عن نال
 أما التو ي  اللي يف احلاشية على ةني الشجرة عقد ااء عي : 

ء  اللهمم تشرعا  طالعة هلا النسب املبار  الصحيتم نفعنا انب
 اهلل تعا  ب ل بيا رسول  األعام صلى اهلل علي  وسلمم عوادت  طبق
أصل  اافوظ لديهمم للل  تشرعا بتصديق م نق  الفقن  لي  تعا : 
 وا  دار زاده حامد  ناهلل الدمشقي املو   الع  بنيابة  ااء معرة 

 هذنال1326النعمانم عفي عن م سنة 
 وااء يف احلاشية الت على مشال الشجرة تو يعانم تامن األول مايلي:

ن ال ن  بعدهم وبعد: عقد تشرل ناحلمدهلل وحدهم وصلى اهلل على م
ناري  طالعة هلا النسب الشري  اللي ااء طبق أصل  املني م 
عزذا ب   ال عن ك  حتري  وتزيي م وعلي  أشهد بصحت م وبفا  
راال  ونسبت م أمدنا اهلل  ددهم ونفعنا  مم آمنيال  ادم العلم 

لدهلوي الشري  والطريقة النقشبندية السيد عبداهلل عالء الدين ا
 البةدادينال

 وااء يف التو ي  الثاين:
ء  اللهمم من منن اهلل على عبده حصول الشرل ورعدهم انب

باطالعي على هلا النسب األورم واحلسب األزهرم كي  ال و د 
حوى من السادة األكابر ما اتص  بسيد األوائ  واألوا رم وملا كان 

املني م شهدت  اليًا من ك  حتري م صادرًا كطبق أصل  العايل 
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فعنا اهلل  ا حواه من السادة الراال يف بصحت  ورععت  وشرل نسبت م ن
  بقلم :  ادم العلم الشري م احلال وامل لم آمنيال  ال  بفم م ور م

ا،لوتيةم الفقن  لي  عز ش ن م حممودي زاده حممد مواهب  ةريقوالط
 هذنال1325الالذ ي نزي  مرسني حااًلم سنة 

 
 :رة تو ي  الشهود على النحو اآل اية الشجكما ورد يف  

 شهد بصحة نسب السيد الشيخ موسى الفقن  لي  السيد أمحد علواينال
 شهد بصحة نسب السيد الشيخ موسى الفقن  لي  سبحان  السيد حسنال

 شهد بصحة نسب الشيخ موسى السيد الشيخ مهنا عفي عن ال
 لسيد مراد عفي عن الشهد بصحة نسب السيد الشيخ موسى الفقن  لي  ا

 شهد بصحة نسب السيد الشيخ موسى الفقن  لي  السيد  براهيم عفي عن ال
 شهد بصحة سيادة السيد الشيخ موسى الفقن  لي  تعا  السيد حسن احلريريال
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هجراتهم إلى الرسول عليه الص ة والس م وتحقيق نسب آل الحريري اا: ثاني
 ومواطنهم

 
 يه وسلم وآل بيته:نسب الرسول صلى اهلل عل

أن الن  صلى اهلل علي  وسلم كان  ذا انتسب عبلغ عدنان ةس  يف كتب السنة ورد 
وذهب مج  من العلماء    اواز رع   (1)ويقول: نكلب النسابوننم عال يتجاوزهال

النسب عوق عدنانم ماعفني للحديث املشار  لي م و الوا  ن بني عدنان و براهيم 
  أباالعلي  السالم أربعني

 ن  صلى اهلل علي  وسلم ثالثة أازاء: للنسب ا والتحقيق يف ذل  هو أن
 ازء اتفق على صحت  أه  السن واألنساب وهو    عدنانال

ما بني متو   عي  و ائ  ب م وهو ما عوق عدنان     براهيم علي   ؛عي  وازء ا تل 
 السالمال

وق  براهيم    آدم عليهما وازء ال نش  أن عي  أمورًا ون صحيحةم وهو ما ع
 (2)السالمال

من النسب صحيت بالتواترم وهو حممد بن عبد اهلل بن عبد  فالجزء األول
املطلب )واء  شيبة( بن هاشم )واء  عمرو( بن عبد منال )واء  املةنة( بن  صي 
)واء  زيد( بن كالب بن مرة بن كعب بن لمي بن والب بن عهر )وهو امللقب 

_____________________________________ 
م حتقيذق حممذد أبذو الفاذ   بذراهيمم دار سذويدانم م والملتو تتاريخ األمتهذذ(  310حممد بن اريذر الطذ ي )ت  )1(

 ال194-2/191بنوتم 

-54م دار الوعذاءم القذاهرةم صالص الرحيتق المختتوم( 1987انار حتقيق ذل  يف صفي الرمحن املباركفوري ) (2)
 ال61
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  تنتسب القبيلة( بن مال  بن النار )واء   يس( بن كنانة بن  زةة بن بقريش و لي
 (1)مدركة )واء  عامر( بن  لياس بن مار بن نزار بن معد بن عدنانال

ى ب ن و و د ا تل  يف صحت م وهو ما عوق عدنان: حيث ير  الجزء الثاني:
أيب بن أد بن  يس  بن سالمان بن عوص بن بوز بن  موال بن  :عدنان هو ابن

عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدالل بن طابخ بن ااحم بن ناحش بن 
ما ي بن عير بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن محدان بن سن  بن يثريب بن حيزن بن 
يلحن بن أرعوى بن عير بن ديشان بن عيصر بن أعناد بن أيهام بن مقصر بن 

بن  يدار بن  ءاعي  بن  براهيم ناحث بن زرا  بن ءي بن مزي بن عو ة بن عرام 
 (2)عليهما السالمال

م  م و د كثر ا تالل النسابني عي عمش و  يف صحت أما الجزء الثالث،
سالمم و د ذكر ابن هشام والط ي ب ن  براهيم علي  الوهو ما عوق  براهيم علي  

عاخل  السالم هو ابن تار  )واء  آزر( بن ناحور بن ساروي )أو ساروغ( بن راعو بن
بن عابر بن شاخل بن أرعخشل بن سام بن نو  )علي  السالم( بن الم  بن متوشلخ 
بن أ نو  )ويقال ب ن  هو  دريس علي  السالم( بن يرد بن مهالئي  بن  ينان بن 

 (3)آنوشة بن شيث بن آدم عليهما السالمال
عبد منالم وانقسما عبد منال  :و د انقسما  ريش    عدة  بائ  منها

عبد مشس ونوع  واملطلب وهاشمم وتعرل أسرة رسول اهلل صلى  :أربعة بطون هي   
اهلل علي  وسلم باألسرة اتامشية نسبة    اده هاشم بن عبد منالم حيث يقول 

 علي  الصالة والسالم يف ذل : 
_____________________________________ 

بذذذنوتال  م حتقيذذذق عبذذذد الذذذرنول سذذذعدم دار الف ذذذرمالستتتيرة الناويتتتةهذذذذ( 213حممذذذد عبذذذد امللذذذ  بذذذن هشذذذام )ت  )1(
 ال1/1-2

 ال55-54هلا ا زء من النسب برواية ال ل  وابن سعدم انار املباركفوريم مصدر سابقم صالص  (2)

 ال4-1/1م مصدر سابقال السيرة الناويةابن هشامم  (3)
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ن ن اهلل اصطفى من ولد  براهيم  ءاعي م واصطفى من ولد  ءاعي   
ة  ريشاًم واصطفى من  ريش هاشمم كنانةم واصطفى من بين كنان
 (1)واصطفاين من بين هاشمنال
 وينقسم بنو هاشم     سمني: 

العباسيني وهم بنو العباس بن عبد املطلبم والطالبيني وهم أبناء أيب طالبالكما 
ينقسم الطالبيون     سمني: ا عاعرة وهم بنو اعفر بن أيب طالب ر ي اهلل عن م 

بن أيب طالب ر ي اهلل عن م والنس  عي  ،مسةم هم: والعلويون وهم بنو علي 
وال يطلق الشرل  ال على أوالد  الاحلسن واحلسني وحممد بن احلنفية وعمر والعباس

 (2)الوسلم  صلى اهلل علي  وآلعلي ر ي اهلل عن  من عاطمة ر ي اهلل عنها ابنة رسول 
املباركةم ع ما ومن احلسن واحلسني ر ي اهلل عنهما تناسلا اللرية اامدية 

  (3)الم670/هذ 50احلسن عمات يف املدينة سنة 
و  ر أ وه احلسني بن علي وكاتب  أه  العراقم عتوا   ليهمم و حد  

  (4)الم680/هذ 61ما هو معلوم يوم كربالء سنة 
_____________________________________ 

 ال2/245رواه مسلم عن وائ  بن األسق م باب عا  نسب الن  صلى اهلل علي  وسلمم  )1(

م القذذذاهرةم صالص ق ئتتتد الجمتتتان فتتتي التعريتتتف بقاائتتتل عتتترب الزمتتتان( 2198أمحذذذد بذذذن علذذذي القلقشذذذندي ) 2
 ال155-156

بنذذاتم  6مذذن الذلكور و 13مذن البنذاتم و يذذ  ولذد للحسذذن بذن علذي  5مذن األبنذذاء و 11أعقذب اإلمذام احلسذذن  (3)
عقذذذب يف وبقذذي عقبذذذ  باتفذذذاق النسذذابني يف أربعذذذة أبنذذذاءم وهذذم: احلسذذذني األثذذذرمم وعمذذرم و ذذذد انقر ذذذا سذذريعاًم وبقذذذي ال

 رالني  ا: املث  وزيد األبلجم وأولب أشرال احلجاز من أعقا ماال
ولد اإلمام السبط احلسذني بذن علذي بذن أيب طالذب اتذامشي القرشذي العذدناين ابذن عاطمذة الزهذراء ر ذي اهلل عذنهم  (4)

احلسذذينينيم و ذذد  ذذال الرسذذول أمجعذذنيم يف املدينذذة املنذذورة يف السذذنة الرابعذذة للهجذذرةم ونشذذ  يف بيذذا النبذذوةم و ليذذ  نسذذبة 
عليذذ  الصذذالة والسذذالم عيذذ  ويف أ يذذ  احلسذذن: ناحلسذذن واحلسذذني سذذيدا شذذباب أهذذ  ا نذذةنم وكذذان ر ذذي اهلل عنذذ   ذذد 
رحذذ     م ذذة يف مجاعذذة مذذن أصذذحاب م عنذذدما تذذو  احل ذذم يزيذذد بذذن معاويذذة بذذن أيب سذذفيانم ع  ذذام يف م ذذة شذذهراً و 

ايعوه با،العةم ع اا م    ذل م و رج من م ة يف موالي  ونسائ  وذراري  ويو دعاه أشياع     ال وعة على أن يب
الثمانني من راال م وعندما علم يزيد تروا  وا   لي  ايشاً اع    يف كربالءم عنشب  تذال عنيذ  و تذ  احلسذني 
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  (1)ن  علي زين العابدينالاللرية  ال ابو  يبق للحسني ر ي اهلل عن  من 
ق على ذرية احلسن واحلسني بال تفريقم  ال أن م ن يطلاألشرالنوكان لقب 
طلق على أبناء احلسن بن عليم ويدعى لقب نالشري ن يكانا   مويف احلجاز  اصة

أبناء احلسني بالسادةم على أن هلا   ي ن ماطرداًم عقد كان لقب الشرل يطلق 
  (2)على أبناء احلسني ولقب السيادة يطلق على أبناء احلسن يف كتب األنسابال

و د استقر السادة األشرال من ذرية اإلمام علي زين العابدين بن احلسني 
 61بعد وا عة كربالء سنة احلجازم بن علي بن أيب طالب ر ي اهلل عنهم يف 

وكلل   (3)عقد ولد حممد البا ر بن علي زين العابدين يف املدينة ودعن  امم م680/هذ

                                                                            
هذذ(  310)ت  مال اناذر: حممذد بذن اريذر الطذ ي680هذذ/ 61ر ي اهلل عن  م  أولذب مذن  ذرج معذ م وذلذ  سذنة 

الكامتتل فتتي هذذذ( 630ال علذذي بذذن حممذذد الشذذيباين ابذذن األثذذن )ت 6/215م مصذذدر سذذابقم تتتاريخ األمتتم والملتتو 
ال و ذذن الذذدين الزركلذذي )ت 4/19هذذذم 1417م حتقيذذق عبذذد السذذالم تذذدمريم دار ال تذذاب العذذريبم بذذنوتم التتتاريخ
 ال264-2/263هذم  1400م 5م بنوتم دار العلم للمالينيم ط األع مهذ( 1396

هذذو اإلمذذام علذذي بذذن احلسذذني بذذن علذذي بذذن أيب طالذذبم اتذذامشي القرشذذيم امللقذذب بذذزين العابذذدينم ويقذذال لذذ  علذذي  )1(
مم 658هذ/ 38األصةر للتمييز بين  وبني اده علي بن أيب طالب ر ي اهلل عنهم أمجعنيم ولد باملدينة املنورة سنة 

هذدم و ذد أحصذي بعذد وعاتذ  مذن كذان يقذوهتم سذراً ع ذانوا يذو مائذة مال عذرل بذالوري والز  712هذذ/ 94وتويف  ا سذنة 
بياال  ال بعر أه  املدينة ما عقدنا صد ة السر  ال بعد موت زين العابدينم و ال حممد بن  سحق: نكان نذاس 
 من أه  املدينة يعيشون ال يدرون من أين معاشهم وم كلهمم علما مات علي بن احلسني عقدوا مذا كذانوا يمتذون بذ 
لذذيالً    منذذازتمنم ولذذيس للحسذذني السذذبط عقذذب  ال مذذن ابنذذ  علذذي زيذذن العابذذدينال أمحذذد بذذن حممذذد بذذن  ل ذذان )ت 

م حممد بذن سذعد )ت 1/320م حتقيق  حسان عباسم دار صادرم بنوتم وفيات األعيان وأنااء الزمانهذ( 681
 ال5/86م مصدر سابقم ع ماألال الزركليم 5/156م 1960م دار صادرم بنوتم الطاقات الكارىهذ( 230

 ال10-1/9م دار النفائسم بنوتم اإلحراح على تاريخ األحراح( 2002عاتق بن ويث البالدي ) (2)
مم وتذويف 676هذذ/ 57حممد بن علي زين العابدين بن احلسني الطال  اتامشي القرشيم ولد باملدينة املنورة سذنة  )3(

كان ناس اً عاملاً يف الفق  ويف تفسن القرآن ال ر ال عبد الرمحن بذن مم  732هذ/ 114باحلميمةم ودعن باملدينة سنة 
 1409م حتقيق  براهيم رماان وسذعيد اللحذامم دار ال تذب العلميذةم بذنوتم صفة الصفوةهذ(  597ا وزي )ت 

 ال7/153م مصدر سابقم األع مم الزركليم 2/60هذم 
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روبة بعر أه  احلجاز أ ل البيعة للسيد وعندما علم الرشيد ب (1)ابن  حعفر الصادقم
مسا دع   مم800/هذ418حيث تويف  ا سنة أمر بنقل     بةداد  (2)مموسى ال اأم

( لالرحتال    اليمن م822/هذ 207)ت السيد  براهيم املرتاى بن موسى ال اأم ب
  (3)موتويل اإلمارة  ا مستفيداً من  ع  ا،العة العباسية يف بداية عهد امل مون

م ة وتويف  ا سنة يف  (4)السيد أبو موسى حسن القاسممبينما استقر 
 مطل  القرن الراب  اتجريالحىت م وبقيا ذريت  يف م ة م840/هذ
 

 :م929/هت 713هجرة السيد حسن رفاعة المكي إلى األندلس سنة 

_____________________________________ 
سذني بذن علذي بذن أيب طالذب ر ذي اهلل عذنهمم ولذد باملدينذة اعفر بن حممد البذا ر بذن علذي زيذن العابذدين بذن احل (1)

مم لذذ  منزلذذة رعيعذذة يف العلذذم و ذذد أ ذذل الفقذذ  عنذذ  اإلمامذذان أبذذو  765هذذذ/ 148مم وتذذويف  ذذا سذذنة 699هذذذ/ 80سذذنة 
حنيفة النعمان وأنس بن مال ال لقب بالصادق ألن    يعرل ال لب  طم ل  أ بار م   لفاء بين العبذاسم وكذان 

وفيتتتات علذذذيهم صذذذداعاً بذذذاحلقم لذذذ  رسذذذائ   موعذذذة يف كتذذذاب ورد ذكرهذذذا يف كشذذذ  الانذذذونال ابذذذن  ل ذذذانم اريئذذذاً 
م مصذدر األعت مال الزركلذيم 2/94م مصذدر سذابقم صفة الصفوة ال ابن ا ذوزيم1/105م مصدر سابقم األعيان
 ال2/121سابقم 

د أهذذ  زمانذذ م وأحذذد كبذذار أهذذ  موسذذى بذذن اعفذذر الصذذادق بذذن حممذذد البذذا رم مذذن سذذادات بذذين هاشذذمم ومذذن أعبذذ (2)
مم وس ن  ا    أن أ دم  ا،ليفة العباسذي املهذدي    745هذ/ 128املدينةم ولد باألبواء  رب املدينة املنورة سنة 

بةذذداد و رده    املدينذذةم وملذذا بلذذغ الرشذذيد أن النذذاس يبذذايعون لل ذذاأم عيهذذا أمذذر بنقلذذ     البصذذرة وحبسذذ  عنذذد واليهذذا 
م مصذذدر الادايتتة والنهايتتةمال ابذذن كثذذنم 799هذذذ/184م و نقلذذ     بةذذداد عتذذويف  ذذا سذذجيناً سذذنة عيسذذى بذذن اعفذذر

م مصذذدر سذذذابقم األعتت مال الزركلذذيم 2/131م مصذذذدر سذذابقم وفيتتات األعيتتانم ابذذن  ل ذذانم 10/183سذذابقم 
 ال8/270

ن عيسذى علمذا ءذ  بز بذال  رج  براهيم املرتاى بن موسى ال اأم يف اليمنم وكان واليها  سحاق بن موسذى بذ (3)
هذذذال حممذذد 207 بذذراهيم تذذر  لذذ  صذذنعاء وانصذذرل عنهذذام عاسذذتو   بذذراهيم علذذى الذذيمن وبقذذي واليذذاً عليهذذا حذذىت سذذنة 

 ال178م امل تبة التجارية ال  ىم القاهرةم ص تاريخ األمم اإلس مية: الدولة العااسيةا،اري بي  )دالت( 
 216م( بذن أمحذد األكذ  )ت 834هذذ/219السذيد حسذني )ت  م( بن840هذ/ 226هو القاسم حسن  )ت  )4(
م( بذن موسذى ال ذاأم 822هذذ/ 207م( بذن  بذراهيم املرتاذى )ت 825هذذ/ 210م( بن موسذى الثذاين )ت 831هذ/

 بن اعفر الصادق بن حممد البا ر بن اإلمام علي زين العابدينم بن احلسني بن علي بن أيب طالبال



 
 
 
 

  74                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

ارحتذذ  السذذيد حسذذن رعاعذذة بذذن املهذذدي بذذن حممذذد بذذن حسذذن  م929/هذذذ 317يف سذذنة 
 (1)سذذم مذذن م ذذة ميممذذاً يذذو الةذذربم وذلذذ  يف عهذذد ا،ليفذذة العباسذذي املقتذذدر بذذاهللمالقا

أبذذذذو طذذذذاهر م هحيذذذذث  ذذذذام زعذذذذيم ؛عذذذذراراً مذذذذن القرامطذذذذة الذذذذلين عذذذذاثوا الفسذذذذاد يف األرى
اعذذ  احلذذج القادمذذة مذذن العذذراق عذذدة سذذنواتم كمذذا هذذاام و سذذليمان ا نذذايب باسذذتهدال  

أن  اذى علذى احلاميذة العباسذية عيهذام ويف سذنة  البصرة وال وعة واألنبار واستباحها بعذد
أشذذن  وأدهذذى مذذن ذلذذ  حيذذث سذذار لنذذده    هو ععذذ  أبذذو طذذاهر مذذا م929/هذذذ 317

عنهذذب أمذذوال احلجذذاج و ذذتلهم يف املسذذجد احلذذرام و لذذ  احلجذذر  مم ذذة عواعاهذذا يذذوم ال ويذذة
عقذتلهم  األسود وأنفله    هجرم عخرج  ليذ  أمذن م ذة يف مجاعذة مذن األشذرال عقذاتلوه

أمجعني و ل  باب البيا وطر  القتلذى يف بئذر زمذزمم و أ ذل كسذوة البيذا عقسذمها بذني 
   (2)أصحاب  و ب دور أه  م ةال

بصذذذورة  وناذذذراً لقيذذذام القرامطذذذة بقتذذذ  ابذذذن حمذذذارب واسذذذتهداعهم ألشذذذرال م ذذذة
عقذذد ارحتذذ  السذذيد احلسذذيب النسذذيب حسذذن رعاعذذة امل ذذي متجهذذاً يذذو األنذذدلس  اصذذةم 

رحالذذذذ  يف مدينذذذذة  شذذذذبيلية يف العذذذذام نفسذذذذ م واسذذذذتقر  ذذذذا حذذذذىت وعاتذذذذ  سذذذذنة حيذذذذث حذذذذط 
م وكانا األو اي يف األندلس أعا  مسا هذي عليذ  يف احلجذاز والعذراقم م942/هذ331

م م928/هذذذ 316حيذذث كذذان عبذذد الذذرمحن الناصذذر  ذذد أعلذذن ت سذذيس ا،العذذة عيهذذا سذذنة 
حتقيذذذق األمذذذن  الدا ليذذذة و القاذذذاء علذذذى الفذذذنتوذكائذذذ  يف  ةزمذذذافاذذذ  سياسذذذت  احلوأذذذت ب

_____________________________________ 
ملقتذذدر بذذاهلل بذذن املعتاذذد بذذن أمحذذد بذذن املتوكذذ م بويذذ  لذذ  با،العذذة عقذذب وعذذاة أ يذذ  هذذو ا،ليفذذة العباسذذي اعفذذر ا (1)

 320شذذذذذوال سذذذذذنة  28مم واسذذذذذتمر يف ا،العذذذذذة حذذذذذىت مقتلذذذذذ  يف 907هذذذذذذ/295ذي القعذذذذذدة سذذذذذنة  12امل تفذذذذذي يف 
ا سنةم و د شهد عهده ال ثن من الثورات والفنت الدا لية وعلذى رأسذه 25مم ع انا مدة ح م  حوايل 932هذ/

 ما أحدث  القرامطة من عساد يف البحرين والعراق واحلجازال
 ال353-350م مصدر سابقم صالص الدولة العااسيةحممد ا،اري بي م  (2)
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وبذذذذذرزت مدينذذذذذة  شذذذذذبيلية بذذذذذني سذذذذذائر املذذذذذدن األندلسذذذذذية   انتهذذذذذا العلميذذذذذة  (1)واالزدهذذذذارم
 والثقاعيةم حيث وصفها املقري يف نفت الطيب بقول : 

ن  ذذذا  اعذذذدة بذذذالد األنذذذدلس وحا ذذذرهتا ومدينذذذة األدبالال وهذذذي علذذذى 
 املديذد والبحذر ن طيبة امل انم تا الذ نم عايمة الشا فة النهر ال ب

السذذاكنم والذذوادي العاذذيمم وهذذي  ريبذذة مذذن البحذذر ااذذيطالال و ذذال ابذذن 
   (2)مفلت:  ن  شبيلية عروس بالد األندلسنال

السذذذذيد احلسذذذذيب  (3)ويف أثنذذذذاء   امتذذذذ  يف  شذذذذبيلية أعقذذذذب السذذذذيد حسذذذذن رعاعذذذذة امل ذذذذيم
 ذذذزاي وأعقذذذب علذذذي امل ذذذي مخسذذذة أبنذذذاء هذذذم: رعاعذذذة وكنانذذذة و  (4)النسذذذيب علذذذي امل ذذذيم

ثالثذذة أبنذذاء هذذم:  (6)مازمالذذلي أعقذذب مذذن ابنذذ  السذذيد احلذذ (5)مووالذذبم وأمحذذد املرتاذذى
   (7)السل عبد اهلل املدين وحسن وحممد ع

 
 :م1451/هت 054هجرة السيد حسن بن محمد عسله إلى العراق سنة 

_____________________________________ 
-300امتذذذذد ح ذذذذم عبذذذذد الذذذذرمحن الثالذذذذثم الذذذذلي تلقذذذذب بلقذذذذب الناصذذذذر لذذذذدين اهلل نصذذذذ   ذذذذرن مذذذذن الزمذذذذانم ) )1(

اً عذذذادالً وعذذذذا الً شذذذجاعاًم عقذذذد أذذذت يف القاذذذذاء م( و ذذذد وصذذذ  ب نذذذ  كذذذذان أمذذذناً حازمذذذاً ذكيذذذ961-912هذذذذ/350
علميذاً يف شذىت أراذاء األنذدلسال اناذر: عبذد  اً علىحركات التمرد وشذري يف حركذة عمرانيذة واسذعة وشذهد عهذده ازدهذار 

 ال315-297( التاريخ األندلسيم دار القلمم دمشقم صال ص 1976الرمحن احلجي )
ب في غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابتن نف  الطيهذذ( 759حممد بن حممد املقري )ت  (2)

 ال1/208م 1968م حتقيق  حسان عباسم بنوتم الخطيب

م ويسذذمى أبنذذاءه بالرعذذاعيني أو آل الرعذذاعيم وهذذي ذريذذة 942هذذذ/331تذذويف حسذذن رعاعذذة امل ذذي يف  شذذبيلية سذذنة  (3)
  يالعايمة تفرعا عن أوالده األربعة سعد وعمران وعلي األك  وعلي امل

 مال961هذ/ 350تويف السيد علي بن حسن امل ي يف  شبيلية سنة  (4)
 مال980هذ/ 370تويف السيد أمحد املرتاى بن علي امل ي يف  شبيلية سنة  )5(

 مال995هذ/ 385تويف السيد احلازم بن أمحد املرتاي يف  شبيلية سنة  (6)

 مال1038هذ/ 430تويف السيد حممد عسل  بن السيد احلازم يف  شبيلية سنة  (7)
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تذذدهورت األو ذذاي السياسذذية واال تصذذادية يف األنذذدلس  ذذالل القذذرن ا،ذذامس اتجذذريم 
م(م 1091-1009هذذذذ/ 484-400ا،العذذذة و يذذذام عهذذذد الطوائذذذ  )دولذذذة يذذذار  ثذذذر ا 

حي ذذذذم كذذذذ  منهذذذذا أمذذذذن مسذذذذتق  عذذذذن وذذذذنه مذذذذن  ن أو دويذذذذالتمسالذذذذ نعقامذذذذا  موعذذذذة 
ن  مارةم واندل  الصراي بني هله اإلمارات الذت بذدأت ياألمراءم بلةا يف  موعها عشر 

عقذذد تذذدهورت األو ذذاي  ونتيجذذة لذذلل  (1)تسذذقط الواحذذدة تلذذو األ ذذرى بيذذد النصذذارىم
األمنية يف  شبيلية حيث هاارت  موعة من األشرال  الل النص  الثاين مذن القذرن 

حسذذن بذذن السذذيد احلسذذيب النسذذيب  نهما،ذذامس اتجذذريم يذذو الشذذرقم وكذذان مذذن  ذذم
 (3)هذال 487اللي نزل يف مدينة البصرة وتويف  ا سنة  (2)حممد عسل م
تلذذذ  الفذذذ ة بفاذذذ  هيمنذذذة السذذذالاقة  وكانذذذا أو ذذذاي العذذذراق مسذذذتقرة  ذذذالل 

لخالعذذذة لوتةلذذبهم علذذذى البذذويهينيم يف عهذذذد ا،ليفذذة العباسذذذي القذذائم بذذذ مر اهللم ع عذذادوا 
ومت نوا من القااء على الفنت والقال ذ  الذت أهذرت يف  ايذة ح ذم البذويهينيم  مهيبتها

 مر اهلل أن يذ مر وحتسنا األو اي اال تصادية عيها مسا دع  با،ليفة العباسذي املقتذدي بذ
(  بزسذذذقاط امل ذذذوس والاذذذرائبم وتشذذذييد املذذذذدارس م1094-1074/هذذذذ467-487)

وحفر اآلبارم وكانا أيام  كثنة ا،ن واسعة الرزق وعامذا ا،العذة أكثذر مسذا كذان مذن 
 (4) بل م وكان سلطان السالاقة يف عهده مل شاه اللي تو  بعد أبي  ألب أرسالنال

 
_____________________________________ 

 ال326-323م مصدر سابقم صالص التاريخ األندلسيعبد الرمحن احلجيم  (1)
هو السيد حسن بن السيد حممد عسل  بن السيد احلازم بن السيد أمحد بن السيد علي بن السيد حسن رعاعذة  (2)

 امل ي بن السيد حممد مهدي امل ي بن حسن القاسمال

م( 1067هذذذ/ 460عباسذذي القذذائم بذذ مر اهلل  ذذد راسذذ  السذذيد حيذذىي النقيذذب )ت تشذذن املصذذادر    أن ا،ليفذذة ال (3)
اللي  دم من األندلسم وكان بصحبت  السيد حسن بن حممد عسذل  )وكذان  ذ ذا   اصذراً(م وطلذب  ليذ  يسذتقدم  

عذذةم    بةذذداد وعهذذد  ليذذ  بتذذويل شذذمون السذذادة األشذذرال يف البصذذرة وواسذذط والبطذذائتم وصذذار يلقذذب بشذذيخ بذذين رعا
 مال1058هذ/450وكان ذل  سنة 

 ال429-427م مصدر سابقم صالص الدولة العااسيةحممد ا،اري بي م  )4(
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التتتدين الحريتتتري إلتتتى الشتتتام فتتتي مطلتتتع القتتترن الستتتابع هجتتترة الستتتيد علتتتي برهتتتان 
 الهجري:

تعذذذود  صذذذة آل احلريذذذري    مطلذذذ  القذذذرن السذذذاب  اتجذذذريم حيذذذث ينسذذذبون    اذذذدهم 
(م وهذذو ابذذن عبذذد ااسذذن م1223/هذذذ620علذذي برهذذان الذذدين أيب النصذذر احلريذذري )ت 

( بذذن سذذي  الذذدين م1207/هذذذ604بذذن عبذذد الذذرحيم )ت  (1)(مم1231/هذذذ629)ت 
( املهذذذذذذاار مذذذذذذن م1094/هذذذذذذذ487(م بذذذذذذن حسذذذذذذن )ت م1155/هذذذذذذذ550عثمذذذذذذان )ت 

 شذذبيلية بذذذاملةرب    البصذذذرةم و ذذذد لقذذذب علذذي برهذذذان الذذذدين بذذذاحلريري نسذذذبة    منطقذذذة 
 الشذذذام طلبذذذاً لعمذذذن حريذذذر مذذذن أعمذذذال البصذذذرةم و ذذذد ارحتذذذ  يف تلذذذ  الفذذذ ة مهذذذااراً   

عهذد الناصذر لذدين يف  مذن االيذدار كانا الدولة العباسية متر  رحلةواالستقرارم حيث  
عذذذ ح موا سذذذيطرهتم علذذذى  ؛لشذذذرق العذذذا  اإلسذذذالميالتتذذذار حيذذذث بذذذدأ ااتيذذذا   (2)اهللم

م م1220/هذذذ 617م و سذذقطا علذذى  ثرهذذا ءر نذذد سذذنة م1219/هذذذ616تذذارى سذذنة 
وأ ذذذلت املمالذذذ  الشذذذر ية تتهذذذاوى أمذذذام الةذذذزو املةذذذويلم يف حذذذني كذذذان ا،ليفذذذة العباسذذذي 

حتذذذذذدثا املصذذذذذادر التارُييذذذذذة عذذذذذن اسذذذذذتحداث  للماذذذذذا  حيذذذذذث عنذذذذذاً يف اللهذذذذذوم الناصذذذذذر مس
عذذن ولعذذ  بصذذيد الطيذذور ورمذذي البنذذدق كذذلل  علذذى أمذذوال النذذاس وأمالكهذذمم و  ئ واسذذتيال

_____________________________________ 
تويف السيد علي برهان الدين أيب النصر احلريري يف حياة والده السيد عبذد ااسذن بذن عبذد الذرحيمم وهذو حفيذد  (1)

 629خة الذذذرواق الرعذذذاعي حذذذىت وعاتذذذ  سذذذنة السذذذيد أمحذذذد الرعذذذاعي الثذذذاين مذذذن ابنتذذذ  السذذذيدة زينذذذبم و ذذذد تذذذو  مشذذذي
مم وتشن املصادر    أن السيد عبذد ااسذن كذان أول مذن تلقذب بلقذب احلريذريم و ذد أعقذب ولذدين  ذا 1231هذ/

م(م والسذذذيد شذذذرل الذذذدين 1223هذذذذ/620النصذذذر احلريذذذري نزيذذذ  بصذذذر حذذذوران )ت  الذذذدين أبذذذو السذذذيد علذذذي برهذذذان
لذذذذ  آل الركذذذايب وآل أيب طذذذذوق يف دمشذذذذقم ولذذذذ  عقذذذذب يف علطسذذذذني م( الذذذذلي ينسذذذذب 1271هذذذذذ/670 ءاعيذذذ  )ت 

 واألردن منهم آل الو فيال
مم واستمر يف 1179هذ/ 575ذي القعدة سنة  2بوي  الناصر لدين اهلل با،العة بعد وعاة والده املستايء يف  )2(

عامذذاًم وهذذو  46مم ع انذذا مذذدة  العتذذ  1225هذذذ/ 622احل ذذم حذذىت وعاتذذ  يف آ ذذر ليلذذة مذذن شذذهر رماذذان سذذنة 
 ال466أطول  لفاء بين العباس مدةال املصدر السابقم ص 
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وكانا الدولذة العباسذية تعذيش أيامهذا األ ذنة  بذ  سذقوطها بيذد  (1)وونها من املالهيم
دهور السياسذي واال تصذادي عقذد بذدأت م ونتيجذة تذلا التذم1258/هذ 656التتار سنة 

العذذراق متجهذذني يذذو احلجذذاز والشذذام والذذيمنم طلبذذاً ة يف دللسذذامواذذة هجذذرات اديذذدة 
الشذذام الشذذيخ علذذي برهذذان الذذدين  لعمذذن واالسذذتقرارم وكذذان مسذذن ارحتذذ  مذذنهم متجهذذاً يذذو

صذر النصذر احلريذري الذلي وذادر موطنذ  يف  ريذة حريذر مذن عوامذ  البصذرةم ونذزل يف ب أبو
رمحذذذ  اهللم وأعقذذذب عيهذذذا ذريذذذة  م1223/هذذذذ 620حذذذورانم وأ ذذذام عيهذذذا حذذذىت وعاتذذذ  سذذذنة 

انتشرت يف مدينة بصر ويف العديد مذن  ذرى حذورانم وناذراً لةلبذة أبنائذ  وذريتذ  يف بصذر 
عقذذد أ ذذي  لقبذذ  ناحلريذذرينم    مدينذذة بصذذر  ليذذ  عاصذذطلت النذذاس علذذى تسذذميتها منذذل 

اتجري باسم: نبصر احلريرنم وكان الشيخ علي برهذان النص  الثاين من القرن الساب  
تذرام لذ  العديذد مذن املذمر نيم وعلذى رأسذهم  (2)الدين احلريري راذاًل صذاحلاً ورعذاً تقيذاًم

 اإلمام الفاروثي اللي  ال عن  يف كتاب  ن رشاد املسلمنين:
نو   السذذذيد أيب احلسذذذن علذذذي ينتهذذذي نسذذذب آل احلريذذذري مذذذن 

يذذذذ  السذذذذيد أيب النصذذذذر علذذذذي برهذذذذان طريذذذذق ولذذذذده القطذذذذب ا ل

_____________________________________ 
 ال476-475م مصدر سابقم صالص الدولة العااسيةحممد ا،اري بي م  (1)
و ذ  ا،لذط عنذذد بعذر املذمر ني ااذذدثني بذني الشذذيخ علذي برهذان الذذدين أيب النصذر احلريذري رمحذذ  اهلل املتذوىف سذذنة  )2(

مم وكذذذان 1247هذذذذ/ 645أيب احلسذذذن بذذذن منصذذذور املذذذروزي احلريذذذري املتذذذوىف سذذذنة مم وبذذذني علذذذي بذذذن 1223هذذذ/ 620
املذذروزي مذذن تالميذذل حيذذىي النجذذاب بذذن الشذذيخ علذذي برهذذان الذذدين احلريذذري و طذذرده مذذن حلقتذذ  بسذذبب  ولذذ  بالوحذذدة 

ديذذد مذذن والشذطت والتذذبجتم و سذجن املذذروزي هذلا يف  لعذذة دمشذق ومذذات تائبذاً بعذذد أن أعذرج عنذذ م و ذد تذذرام لذ  الع
م حتقيذق شذعيب األرنذانوطم دار الرسذالةم ستير أعت م النتا ءهذ(  748املمر نيم انار: حممد بن أمحد الله  )ت 

م القذاهرةم الاداية والنهايةهذ(  774م و عماد الدين أيب الفداء بن كثن )ت 227-23/224هذم 1406بنوتم 
م حتررات الترهب فتي أخاتار متن ذهتتبهذذ(  1089م و عبذد احلذي بذن العمذاد احلنبلذي )ت 13/173هذذم 1358

ال أمذذا الشذذيخ علذذي برهذذان الذذدين احلريذذري صذذاحب هذذلا النسذذب عقذذد  232-5/231م 1979دار املسذذنةم بذذنوتم 
 كان صاحب وري وتقوىم و  ينق  عن  ما يقد  يف دين  وعقيدت ال 
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الذذذذذدين احلريذذذذذري الرعذذذذذاعي ال بذذذذذن دعذذذذذني بصذذذذذر حذذذذذوران بذذذذذديار 
 (1)الشامنال

 و ال عن  اإلمام السراج يف صحاح : 
احلسذذذذن بذذذذن السذذذذيد عبذذذذد ااسذذذذن أيب  يد علذذذذي أبذذذذونوأمذذذذا السذذذذ

احلسن علذي عزنذ  هذاار    الشذام وتذزوج ب ر ذها بقريذة يقذال 
قذذال لذذ  أبذذو حيذذىي النجذذاب ويبسذذرام أعقذذب السذذيد  تذذا بصذذر أو

القاسم والسيد صذا  مشذس الذدين والسذيد حممذد بركذة والسذيد 
سذذذذليمانم عالسذذذذيد مشذذذذس الذذذذدين سذذذذ ن مصذذذذر وأعقذذذذب عليذذذذاً 
وحممذذداً وشذذعبانم وتذذم أعقذذابم وحممذذد بركذذة ابذذن السذذيد علذذي 
احلريذذذذذري نزيذذذذذ  بصذذذذذرا هذذذذذلا أعقذذذذذب حممذذذذذداً ويوسذذذذذ  والسذذذذذيد 

سذذذارو مذذذن أعمذذذال سذذذليمان بذذذن السذذذيد علذذذي؛ سذذذ ن  ريذذذة األ
سذلمية وأعقذب  ذا  دريذس وأمحذدم وأمذا حيذىي ابذن السذيد علذي 
عزنذذذذ  أعقذذذذب السذذذذيد علذذذذي وكذذذذان هذذذذلا مذذذذن العذذذذارعني بذذذذاهلل الالال 
وأعقذذذب حيذذذىي أياذذذاً زيذذذن العابذذذدين ولذذذ  يذذذونس وسذذذرور وعابذذذد 

 (2)وحوري وعياى ول لهم عقب ببصر حوراننال
 و ال عن  ا مال ا،طيب احلدادي ال بن: 

لذي بذن السذيد عبذد ااسذن أيب احلسذن احلريذري نزيذ  نالسيد ع
حذذذوران الشذذذام ي نيذذذ  بعذذذر أهلذذذ  ووذذذنهم مذذذن الشذذذاميني بذذذ يب 
احلسذذذن ول ذذذن كنيتذذذ  الذذذلي كنذذذاه  ذذذا أبذذذوه: برهذذذان الذذذدين أبذذذو 

_____________________________________ 
؛ م تبذذذة ية بالشتتتاممختصتتتر التتتروا الاستتتام فتتتي أحتتتهر الاطتتتون القرحتتت حممذذذد أبذذذو اتذذذدى الصذذذيادي )دالت( (1)

 ال534املعارلم الطائ ال صال 
 املصدر السابقال )2(
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النصذذرم رأيتذذ  وعاو ذذت  عرأيذذا منذذ  دينذذاً رصذذيناًم و لبذذاً م ينذذاًم 
 (1)يناًنالولساناً على الشري أميناًم وطرعاً هلل باكياً حز 

و ذذد عذذرل ال ثذذن مذذن السذذادة احلريريذذة يف بذذالد الشذذام بذذالتقوى والزهذذدم وحتذذدثا عذذنهم  
احلسذن علذي بذن علذي بذن احلريذري  ومذنهم علذى سذبي  املثذال الشذيخ أبذو كتب الذ اامم

 اللي  ال عن  العالمة العيين يف تارُي  نعقود ا مانن: 
ة عنذد الدولذة نكان شيخاً مشهوراً م رماً عند الناس ول  حرمذ

وعنده سعي يف  ااء حوائج الناس وكان كثن التوا   ءحذاً 
سذاًم مذات ببصذر مذن أعمذال ال يد ر شذيئاًم بشذوش الواذ  كيا 

 (2)مجادى األو نال 27دمشق يف 
 وحتد  ابن كثن عن أ ي  حسن بن علي احلريريم بقول : 

نتويف بقرية بصرم وكان أك  الطائفة وللنذاس  ليذ  ميذ  حلسذن 
مذذذذذن أشذذذذذهر أكذذذذذابر املشذذذذذايخ  ة ال ذذذذذ م وبنذذذذذو احلريذذذذذري حبمذذذذذاأ

 (3)واألشرال ال رام كثرهم اهلل تعا نال
 

و ذذد اهتمذذا الدولذذة العثمانيذذة بتوثيذذق أنسذذاب السذذادة األشذذرال وتعيذذني رواتذذب تذذم مذذن 
 زانذذذة الدولذذذةم و نشذذذاء نقابذذذات تذذذم يف سذذذائر األ ذذذاليم واألمصذذذارم واشذذذتهر مذذذن السذذذادة 

العثمذذاين عذذدد مسذذن تذذو  منصذذب القاذذاء واإلعتذذاء ونقابذذة األشذذرال يف احلريريذذة يف العهذذد 
حذذوران ويف محذذاةم ومذذنهم الشذذيخ حممذذد احلريذذري الذذلي تذذو  منصذذب اإلعتذذاء يف محذذاة يف 

 مطل  القرن الثاين عشر اتجريال

_____________________________________ 
 ال535املصدر السابقم صال  (1)
 ال536م مصدر سابقم صال الروا الاسامحممد أبو اتدى )دالت(  )2(

 املصدر السابقال (3)
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واسذذذذتقر بعاذذذذهم يف مدينذذذذة دمشذذذذق حيذذذذث كذذذذان تذذذذم حاذذذذوة عنذذذذد والة الدولذذذذة 
صذذذذف  الشذذذذيخ حممذذذذد ن بذذذذن حيذذذذىي النجذذذذاب الذذذذلي و السذذذذيد حسذذذذ العثمانيذذذذة عيهذذذذام ومذذذذنهم

 احلريري ب ن : 
 نكان ل  حاوة وش ن كبن عند ملو  الشامنال
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هجرة السيد صال  حمس التدين إلتى مصتر فتي النصتف الثتاني متن القترن الستابع 
 الهجري: 
النصذر احلريذري    الشذام ونذزل  ريذة بصذرم  والشيخ علذي برهذان الذدين أبذهاار بعد أن 

ائلذذة املفعذذالين مذذن أوالد السذذلطان عبذذد القذذادر الذذلين كذذانوا سذذاكنني  بلذذ  يف تذذزوج مذذن ع
مدينة بصرم ع عقب منها أربعة أبنذاء: األكذ  هذو حيذىي النجذاب ويقذال لذ  أبذو القاسذمم 

مصذذرم وسذذ ن  صذذا  مشذذس الذذدين الذذلي هذذاار   وسذذليمانم وكذذلل    موحممذذد بركذذة
 شعبانال ام ول  عيها عقب من أوالده عليان وحممد و 

 
 :م1253/هت655هجرة السيد زاهد محيي الدين إلى حماة سنة 

ص  القرن الثامن اتجري ارحت  السيد احلسذيب النسذيب زاهذد حميذي الذدين بذن تويف من
 655حيذذذذذذىي النجذذذذذذاب بذذذذذذذن علذذذذذذي برهذذذذذذذان الذذذذذذدين أيب النصذذذذذذر احلريذذذذذذذري    محذذذذذذاة سذذذذذذذنة 

 ذذد نذذاهز الثمذذاننيم م و م1293/هذذذ 693م واسذذتقر  ذذا حذذىت وعاتذذ   ذذا سذذنة م1257/هذذذ
م ع مذا حديذد عقذد سذ ن بقريذة القذادر اً وحديذد اً ودعن بذداره يف محذاةم وأعقذب عيهذا مطذر 

وذريب محذذاة مذذن أعمذال كفذذر طذذاقم وأمذذا السذيد مطذذر عقذذد تذو  مشذذيخة احلريريذذة الرعاعيذذة 
 بعد أبي  حبماة ول  عيها ذريةال

 
 :  م1349/هت1121هجرة السيد محمد بن زين الحريري إلى فلسطين سنة 

ني بذذن  ءاعيذذ  بذذن علذذي بذذن زيذذن سذذذكذذر السذذيد احلسذذيب النسذذيب عبذذد ااسذذن بذذن ح
العابدين ب ن الشيخ حممد بذن زيذن احلريذري بذن زيذن العابذدين بذن زيذن بذن علذي بذن عبذد 
الذرمحن بذذن سذليمان بذذن سذرور بذذن زيذن العابذذدين بذن حيذذىي النجذاب نذذزل يف مدينذة ا،ليذذ  

القذذدس الشذذري  وأ ذذام  ذذا حماعاذذاً علذذى أو ذذال  م و تواذذ    م1709/هذذذ1121سذذنة 
وتذزوج مذن امذرأة  ماده احلريريم وعاد بعد ذل     نابلس وسذ ن بقريذة يقذال تذا با ذة

م ع مذذا  لذذ  عقذذد سذذ ن يف  ريذذة عذذاروره وتذذويف اً و اءذذ اً وأعقذذب منهذذا:  لفذذ ماءهذذا بريذذة
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 ريذذة بقذذال تذذا  ذذا و  يعقذذب سذذوى السذذيدة عائشذذة ا ديبذذةال وأمذذا  اسذذم عقذذد سذذ ن يف 
قاذذذاء حيفذذذا وأعقابذذذ  لبا ذذذة يف ابذذذ  نذذذابلسم و انتقلذذذا ذريتذذذ      ريذذذة اوريريذذذد التابعذذذة 

مواذذودون  ذذا ويعرعذذون باسذذم عائلذذة نبريذذةن ل ذذون اسذذم اذذدهتم زواذذة حممذذد األكذذ   ذذد 
 ولب عليهمال 

وال تزال أو ال آل احلريري مواودة يف مدينة القذدس حذىت يومنذا هذلام حيذث 
احلسذذذيب النسذذذيب حممذذذد بذذذن زيذذذن احلريذذذري مسذذذجد آل احلريذذذريم وكذذذان ينسذذذب للسذذذيد 

مسذذذجداً عذذذامراً تقذذذام عيذذذ  الصذذذلوات ا،مذذذسم ول نذذذ  تعذذذرى ل  ذذذال بسذذذبب االحذذذتالل 
الصذذذهيوين ملدينذذذة القذذذدسم و  يبذذذق مذذذن بنائذذذ  األصذذذلي سذذذوى اذذذدران متهدمذذذةم وبعذذذر 

 (1) ارل املعمارية املت كلةالز ال
 

 م:1946هت/1720تمامه سنة قصة تدوين نسب آل الحريري وإ
تعذود  صذذة توثيذذق نسذذب السذذادة احلريريذذة يف مطلذ  القذذرن العشذذرين    ا هذذود الذذت بذذلتا 

(م عنذدما تبذ  مشذروي  صذال  م1909-1876السلطان العثماين عبد احلميد الثاين )
ا يش؛ حيث شذهد عهذده  نشذاء ال ليذات العسذ رية ومذدارس أركذان احلذرب الذت كذان 

 ذذذ اء عرنسذذذيون وبروسذذذيونال ولتخفيذذذ  العذذذبء املذذذايل علذذذى  زينذذذة الدولذذذة  يذذذدراس عيهذذذا
 فاذذذا ا،دمذذذة العسذذذ رية مذذذن مخذذذس سذذذنوات    سذذذنتني عقذذذطم كمذذذا سذذذنا  ذذذوانني 
اديذذدة ء  وابهذذا تقسذذيم عذذرق ا ذذيش علذذى مخسذذة مراكذذز رئيسذذة يقذذوم علذذى رأس كذذ  

   (2)منها مشنال

_____________________________________ 
سذذذنة  أبريذذذ  11نقذذذالً عذذذن  طذذذاب مواذذذ     الوالذذذد حفاذذذ  اهلل مذذذن  بذذذ  املهنذذذدس عتحذذذي مقبذذذ  املقبذذذ  بتذذذاريخ  )1(

 ال1995

(م 1989ملزيذذد مذذن التفصذذي  حذذذول سياسذذات السذذلطان عبذذذد احلميذذد يف  صذذال  ا ذذذيش اناذذر: روبذذن مذذذان ان ) (2)
 ال99 -2/96م القاهرةال تاريخ الدولة العثمانية
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رة ا امعذذة اإلسذذالميةم وسذذعى ويف املرحلذذة ذاهتذذا تبذذ  السذذلطان عبذذد احلميذذد ع ذذ
   توحيذذذد املسذذذلمني حتذذذا سذذذلطان  بذذذزعالن نفسذذذ   ليفذذذة علذذذى املسذذذلمنيم وكذذذان مذذذن 

االهتمذام بالسذادة األشذرال يف  ؛إلثبذات سذلطت  الدينيذةالت انتهجها  من السياسات 
مراسذذيم هتذذدل    متييذذز السذذادة عذذدة  صذذدر عأراذذاء العذذا  اإلسذذالمي وتوثيذذق أنسذذا مم 

ل عذذذن وذذذنهم ومذذذن ذلذذذ   عفذذذائهم مذذذن ا،دمذذذة العسذذذ ريةم وعهذذذد    نقيذذذب األشذذذرا
األشذذذذرال يف اسذذذذطنبول آنذذذذلا  القيذذذذام  همذذذذة التحقذذذذق مذذذذن أنسذذذذاب األشذذذذرال ومعا ذذذذة 

بنذاء أاهرة انتحال النسب الشري  مذن  بذ  الذبعر للذتخل  مذن ا،دمذة العسذ ريةم و 
ن مذذذن واهذذذاء آل وكذذذا-السذذذيد عبذذذد ااسذذذن زيذذذن العابذذذدين علذذذى ذلذذذ  عقذذذد طلذذذب مذذذن 

تتبذ  أنسذاب السذادة احلريريذةم وتوثيقهذام ويتحذد  السذيد عذز الذدين بذن عبذذد  -احلريذري
 ااسن عن املهمة الت أوكلا    والده بقول : 

نو  ن والدي رمحة اهلل علي   د ذهب    اسذطنبول بذزمن السذلطان عبذد 
ي الصذذذياد ىاحلميذذد واتصذذذ  بذذذ يب اتذذذدى الصذذذيادي حيذذث كذذذان أبذذذو اتذذذد

هذذذذذذلا نقيذذذذذذب األشذذذذذذرال يف اململ ذذذذذذة العثمانيذذذذذذةم وكذذذذذذان يف ذلذذذذذذ  العصذذذذذذر 
املنسذذوبون    آل البيذذا ال يذذلهبون    ا نديذذةم ععنذذدها كثذذر التزويذذر يف 
األنسذذذاب والسذذذرقم مسذذذا دعذذذى السذذذلطان عبذذذد احلميذذذد بذذذز راج  رادة سذذذنية 
لوالذذذدي مذذذن أاذذذ  حتقيذذذق األنسذذذاب يف بذذذالد الشذذذام وكلذذذ  والذذذدي  ذذذله 

عذذالً  ذام بتحقيذذق هذله األنسذذاب اعتبذاراً مذذن الشذام وحذذىت واليذذة املهمذةم وع
القذدسم عصذادر ال ثذن مذذن هذله األنسذاب الذت كانذذا  ذد اوتصذبا مذذن 
أهلهذذذا األصذذذلينيالالال و راذذذ  ب نسذذذذاب مصذذذد ةم ويف حينهذذذا صذذذدق كذذذذ  
نسذذذذب ثابذذذذا مذذذذن مفذذذذت املنطقذذذذةم وعلذذذذى هذذذذلا بعذذذذد أن راذذذذ  والذذذذدي    

أبو اتدى الصيادي ب ن يتوسط لذدى  اسطنبول مرة ثانية وطالب الشيخ
مفت محاة املرحوم أمحد أعندي احلريذري بذ ن يعطيذ  نسذخة واعيذة أوىف مذن 
النسذذذذذخة املواذذذذذودة يف ذلذذذذذ  الو ذذذذذا لذذذذذدى والذذذذذديم حيذذذذذث  ن النسذذذذذخة 
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األساسذية واملوسذذعة مواذذودة عنذد أهذذ  محذذاة ع تذب أبذذو اتذذدى الصذذيادي 
حلريذذري بذذ ن يعطذذي والذذدي    مفذذت محذذاة يف حينذذ  املرحذذوم حممذذد أعنذذدي ا

نسخة تقريباً طبق األص  عن النسخة املواودة لدي م علهب والذدي    
محذذذذاة وحباذذذذور علمذذذذاء دار الفتذذذذوى نسذذذذخ نسذذذذخة اديذذذذدة عذذذذن النسذذذذخة 
املواذذذذودة لذذذذدى عاذذذذيلة املفذذذذت حممذذذذد أعنذذذذدي احلريذذذذري و صذذذذادق عليهذذذذا 

 (1)تط نال
 

_____________________________________ 
نقذذالً عذذن  طذذاب أرسذذل  السذذيد عذذز الذذدين بذذن عبذذد ااسذذن زيذذن العابذذدين    الوالذذد حفاذذ  اهلل يف مطلذذ  سذذنة  )1(

 ال1983
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ن بذذذذن عبذذذذد ااسذذذذن زيذذذذن عذذذذز الذذذذدي مذذذذن ا،طذذذذاب الذذذذلي أرسذذذذل  3و2الصذذذذفحتني صذذذذورة 
    السيد الوالدال العابدين
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 تحقيق نسب آل الحريري:
تواترت األ بار بصحة نسب السادة احلريرية    اإلمام علي زيذن العابذدين بذن احلسذني 
بن علي بن أيب طالب ر ي اهلل تعا  عنهمم حيث ورد ذكر السذيد احلسذيب النسذيب 

ياذذال  العديذد مذن كتذب الذ اام واألنسذابم علذي برهذان الذدين أيب النصذر احلريذري يف
مذذا ورد مذذن شذذهادات موثقذذة صذذادرة عذذن العديذذد مذذن نقبذذاء األشذذرال يف بذذالد    ذلذذ  
 تل  العصورم وكلل  يف األ تذام والتو يعذات املوسذومة علذى املخطوطذات ع  الشام 

ت اومذذا ورد مذذن ت كيذذد لذذلل  يف املصذذنف مواملشذذجرات ا،اصذذة بنسذذب السذذادة احلريريذذة
  ا،اصة ب نساب السادة الرعاعيةال

هذذذذو أن احلريريذذذذة هذذذذم عذذذذري مذذذذن عذذذذروي الرعاعيذذذذةم  الثابذذذذا يف كتذذذذب األنسذذذذابوالصذذذذحيت 
احلفيد التاسذ  للسذيد حسذن رعاعذة امل ذي املتذوىف احلريري هو  عالشيخ علي برهان الدين

ابذذذن السذذذيد عبذذذد ااسذذذن بذذذن عبذذذد الذذذرحيمم الذذذلي تذذذزوج وهذذذو  (1)مم933هذذذذ/331سذذذنة 
 دة زينب بنا السيد أمحد الرعاعيال السي

_____________________________________ 
ورد حتقيق نسبة الرعاعية يف الروى البسامم ومن مجلة ما ذكذر عيذ : نوهذله النسذبة    رعاعذة احلسذن أيب امل ذارم  )1(

امل ي و املةريب نزي   شبيلية املةربم ا د الساب  للسيد أمحد الرعاعيم  ذال الشذيخ مشذس الذدين سذبط ابذن ا ذوزي 
ةرب يقذال لذ  رعاعذةم و ذال ابذن ناصذر احلنبلذي يف تارُيذ : الرعذاعي يف تارُي : الرعاعي ب سذر الذراء نسذبة    راذ  بذامل

راء وعذذتت الفذذاء وبعذذد األلذذ  عذذني مهملذذةم هذذله و ذذال يف اللبذذاب: الرعذذاعي ب سذذر الذذ نسذذبة    اذذده األعلذذى رعاعذذةم
لنسذبة النسبة    ا د األعلىال و ال ابن  ل ان: الرعاعي ب سر الراء وعتت األل  وبعد األل  عني مهملةم هذله ا

   را  من املةرب يقال ل  رعاعةم ه لا نقلت  من  ط أه  بيت ال و ال يف  الدة النحر: والرعاعي نسبة    راذ  
من أاداده يقال ل  رعاعةم و ال العمري يف املسال : أمحد املعرول بذابن الرعذاعي أبذو العبذاس بذن أيب احلسذن علذي 

احلسذذيينالالال و ذذال ا،طيذذب اآلمذذدي: ورعاعذذة هذذلا اذذده )اذذد  بذذن أيب أمحذذد حيذذىي بذذن أيب حذذازم بذذن علذذي بذذن رعاعذذة
السذذيد أمحذذد الرعذذاعي( السذذاب م واءذذ  احلسذذن و نذذا لقذذب رعاعذذةم هذذاار مذذن م ذذة ملذذا كثذذر ا ذذور علذذى الشذذرعاءم ونذذزل 
ن باملةرب وأ ام م   بيلة من العرب يف املةربم وعال أمره وانتشر صيت  وكثرت ذريت م وبقي نسذل  يف املةذرب    زمذ

م مصذذدر سذذابقم التتروا الاستتامالسذذيد حيذذىي اذذد السذذيد أمحذذد ال بذذنم عهذذاار    م ذذة ومنهذذا هذذاار    البصذذرةنال 
 ال520-518صالص 
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كمذذا أن الشذذيخ علذذي برهذذان الذذدين احلريذذري هذذو ابذذن ابذذن عذذم أمحذذد الرعذذذاعيم 
حيذذذث  ن والذذذد احلريذذذري السذذذيد عبذذذد الذذذرحيم هذذذو ابذذذن السذذذيد سذذذي  الذذذدين عثمذذذان بذذذن 

بذذن ثابذذا  حسذن بذذن حممذد عسذذل ال والسذيد أمحذذد الرعذاعي هذذو ابذن علذذي بذن حميذذي الذدين
 الحممد عسل 

ب السذيد حذازم ثالثذة أبنذاء هذم: ثابذا وحممذد عسذل  وعبذد اهللم ع مذا و د أعقذ
ثابذذا أعقذذب حميذذي الذذدين املهذذاار مذذن باديذذة  شذذبيلية ونذذزل يف البصذذرةم و ذذدم معذذ  ابذذن 
عم  السيد حسذن بذن حممذد عسذل م وأعقذب السذيد حميذي الذدين علذي أبذا احلسذن الذلي 

ة زينذذب الذذت زواهذذا والذذدها أعقذذب: السذذيد أمحذذد الرعذذاعيم وعثمذذانم و ءاعيذذ م والسذذيد
    ابن ابن عم  السيد سي  الدين عثمانال

وتتحد  املصنفات ا،اصة ب نساب السادة الرعاعية يف بالد الشام والعراق 
 بصورة موسعة عن آل احلريريم وة ن التدلي  على ذل  من  الل املثالني التاليني: 

شعبان بن يوس  بن راب  طوط يلكر نسب السيد زيد بن أمحد بن حممد بن  -أ
بن مشس الدين بن حممد بن عبد الرحيمم وهو حفيد السيد أمحد الرعاعي من ابنت  

 مال1908هذ/ 1326اريخ هلا املخطوط    عام السيدة زينبم ويعود ت
 طوط يلكر نسب الشيخ  ل  الرعاعي الت ريت اللي يعود تارُي      -ب

 منتص  القرن الراب  عشر اتجريال
تتب  املخطوط األول نسب السيد مشس الدين حممد اللي تويف يف حيث ي

م وكان  ب  ذل  مقيمًا يف الشام حيث خترج م1310/هذ 710واسط بالعراق سنة 
بصحبة مجاعة من كبار علماء عصره منهم الشيخ علي بن حيىي النجاب بن الشيخ 

السيد مشس  علي برهان الدين احلريري صاحب بسر حورانم و يتتب  املخطوط نسب
الدين حممد عيلكر ب ن والده هو عبد الرحيم املتزوج من السيدة زينب ابنة  الة السيد 
أمحد الرعاعيم وأعقبا من  ستة أبناء هم: مشس الدين حممدم و طب الدين أمحدم 

احلسن عبد  والقاسمم وأب عز الدين أمحد الصياديم وأمحد أبواحلسن عليم و  ووأب
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ومم  كتب األنساب على أن ان الدين أبو النصر احلريري(م ااسن )والد علي بره
أمحد الرعاعي ليس ل  عقب  ال من ذرية ابنت  السيدة زينب وزواها السيد عبد 

 الالرحيم
 

 زعماء آل الحريري في القرن العشرين:
أهر من واهاء احلريرية يف القرن العشرين الشيخ  ءاعي  احلريريم اللي كان من 

ان  الل مرحلة االنتداب الفرنسيم ععندما د   وورو بقوات  واحت  أهم زعماء حور 
م أصدر أوامره    الشيخ  ءاعي  م1920مدينة دمشق بعد معركة ميسلون سنة 

بالعم  على  مداد القوات الفرنسية  -باعتباره أحد أهم واهاء حوران-احلريري 
م عرعر الشيخ  ءاعي  ذل  الةازية براال من  بيلت  وممازرت  يف محالت   د الوطنيني

وأ ام الائًا يف  تراعق   وة مملفة من مخسني عارساً  بادر    ااتياز حدود حورانو 
مهامجة منزل  وتدمنهم ويف هله األردنم مسا دع  بالفرنسيني لالنتقام من  عن طريق 

محالت متواصلة  د القوات ا اهدة اء شن الشيخ  ءاعي  احلريري و موعت  ناألث
لفرنسية على احلدود السورية ملدة عامنيم و  يعد    موطن  حوران  ال بعد صدور ا

ح موا كانوا  د عفو عام عن  وعن أوالده )حممد  ن وسا  احلريري( اللين  
باإلعدامال وعاد الثوار احلوارنة    بيوهتم من اللجاة ومن األردن بعد أن محلا 

احلدود على ا على معا لهم يف الصفا واللجاة الطائرات املناشن بالعفو عنهم وألقته
 الم  األردن

وعلى الروم من أن مو وي هلا ال تاب يركز على حتقيق نسب السادة 
احلريرية  ال أن  ال بد من التنبي     أن آلل احلريري صفحات ناصعة يف ا هاد 

 ملقاومة اً والناال الوطين  د االستعمارم و د برزت واوه عديدة منهم رموز 
الت كان آلل  املستعمرم وال بد من تصني  ممل  آ ر يهتم لم  تاريخ هله املرحلة

   يدون ال ثن من  ب   أس ال احلريري عيها دور وطين كبن
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آل احلريري  د االستعمار معركة نكبانية  ن أهم املعار  الت برز عيهاوم
واندلعا  معرنسياً  مو عاً  نة احلرا  حبوران حيث حاصر ا اهدونالبسطن شر ي مدي

معركة حامية ت بد عيها الفرنسيون  سائر عادحةم مسا دعى باملستعمرين    تطويق 
بلدة احلرا  و صفها بالطائرات احلربية وأحدثوا عيها أ رارًا بالةة يف املساكن 

لنة ذهبية  2000ورامة تقدر حبوايل على أه  القرية واملمتل اتم و عرى الفرنسيون 
اسم حممد ذيب احلريري باعتباره أحد يف هله املعركة و د أهر ائرهمم لتعوير  س
 احلركة الوطنية يف حوران آنلا ال أبرز زعماء

ولع  الرا  األكثر شهرة يف تاريخ آل احلريري يف القرن العشرين هو الشيخ 
حممد  ن بن الشيخ  ءاعي  احلريريم اللي ولد يف  رية الشيخ مس ني سنة 

 (1)ء  معروعًا لدى أولب الوطنيني يف سورية  الل ع ة االنتدابممم وكان ا1890
عقد أسندت    الشيخ حممد  ن احلريري مهمة تسهي  وصول الثوار الوطنيني    
األردنم ويف الو ا ذات  كان ةث  الردي  املعنوي للعم  ا هادي اللي كان يقوده 

ارز يف مقاومة االستعمار عقد انتخب  والده الشيخ  ءاعي  احلريريم ونتيجة لدوره الب
أهايل حوران نائبًا يف ال ملان السوري  الل ع ة ما بعد االنتدابم ع ان رائدًا من 

زراعي واس   يومن  أازات  تبين مشروي نوذا رواد اإلصال  السياسي واال تصاديم
على تنسيق   النطاق لزراعة األشجار املثمرة وا،اروات يف بلده الشيخ مس نيم وأ ام

صني من دمشق لةراسة األشجار والبقولال و د وصف  املقربون ت  موعة والعناية ب  
من  ب ن  كان ااداً يف ك  شيءم وا حًا يف عمل  ي ره التلبلب يف موا ف  السياسية 
ويتجنب التقلب والرياءم كما كان واس  الثقاعةم يتقن اللةة الفرنسيةم وكان حمبوباً من 

_____________________________________ 
م حتدثا عن  الوثائق 1943عندما انتخب الشيخ حممد  ن احلريري مسثاًل حلوران يف ال ملان السوري عام  )1(

وأ الصدارة يف حوراننم ووصفت  ب ن : نذكي وطمو  ومثابرالال ور  ية باعتباره: نينتمي    عائلة ونية وتتبسالفرن
م منشورات تكّون جمهورية: سورية والنتداب( 2005حممد هواش ) عن أبي  مو ع  كشيخ مشايخ حوراننال

 ال399-391لبنانال صالص  السائتم طرابلسم
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سار  م1985ئ  ومقربي م مسموي ال لمة واس  النفوذال وعندما تويف سنة  ب  أصد ا
يف انازت  حشد مجاهني كبن من أرااء القطر السوري على املستوى الرءي 

  (1)والشع ال
 

 مواطن آل الحريري وأماكن تواجدهم:
ة ذذذن حتديذذذد مذذذواطن السذذذادة  ات ا،مذذذس بذذذني أيذذذدينا؛خطوطذذذاملمذذذن  ذذذالل مذذذا ورد يف 

 ة  الل هجراهتم املب رة عيما يلي:احلريري
 

   مصر:
نزل  ا عليان وحممد شعبان أبناء صذا  مشذس الذدين بذن حيذىي النجذاب بذن علذي برهذان 

 الدين احلريريم وتم  ا عقبال 
كمذذا نذذزل يف مرحلذذة الحقذذة علذذي بذذن حيذذىي النجذذاب    مصذذر وأعقذذب  ذذا  اءذذاً وعبذذد 

 ااسنال
 
 ين:طسلف

احلريري بن زين العابدين بن زين بن علذي بذن عبذد الذرمحن بذن نزل الشيخ حممد بن زين 
سذذذذذذليمان بذذذذذذن سذذذذذذرور بذذذذذذن زيذذذذذذن العابذذذذذذدين بذذذذذذن حيذذذذذذىي النجذذذذذذاب يف مدينذذذذذذة ا،ليذذذذذذ  سذذذذذذنة 

م و تواذذ     القذذدس الشذذري  وأ ذذام  ذذا حماعاذذاً علذذى أو ذذال اذذده م1709/هذذذ1121
ءهذا ن امذرأة ااحلريريم وعاد بعد ذلذ     نذابلس وسذ ن بقريذة يقذال تذا با ذة وتذزوج مذ

  برية وأعقب منها:  ل  و اسمال

_____________________________________ 
م دار متتتن نضتتتال حتتتوران صتتتفحات مشتتترقةملزيذذذد مذذذن املعلومذذذات ة ذذذن مرااعذذذة: أمحذذذد حممذذذود الذذذزع  )دالت(  )1(

 الشاديم دمشقال
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ع مذذذذا  لذذذذ  عقذذذذد سذذذذ ن يف  ريذذذذة عذذذذاروره وتذذذذويف  ذذذذا و  يعقذذذذب سذذذذوى السذذذذيدة عائشذذذذة 
 ا ديبةال 

وأما  اسم عقذد سذ ن يف  ريذة بقذال تذا با ذة يف ابذ  نذابلسم و انتقلذا ذريتذ      ريذة 
سذذم عائلذذة نبريذذةن ل ذذون اوريريذذد التابعذذة  اذذاء حيفذذا وأعقابذذ  مواذذودون  ذذا ويعرعذذون با

 اسم ادهتم زواة حممد األك   د ولب عليهمال
 

 لانان:
 عبد اهلل بن عبد الرزاق بن عبد الةين بن عن ذرية حتد  السيد عبد ااسن رمح  اهلل

ب  ول  عند  عرب بين  الد وكانا حامالً  عند ا أم اللي نزلعبد الةين األك  
تقيم يف ومنهم مجاعة  نمأوالد احلريرين ن باسم:رعو    اآلن يع اً العرب امللكورين أعقاب

البحر على مدينة صور ةم ومنهم  موعة تقيم يف احلريريبن بن عامر ويعرعو امرج 
شر ي يف صور الةربية م وتم أمال  هلاحىت يومنا  نأوالد احلريرين باسم: نويعرعو 
 البحرال

 
 دمشق: 

صذذذذر احلريذذذذريم وأعقذذذذب  ذذذذا حممذذذذداً نذذذذزل  ذذذذا حممذذذذد بركذذذذة بذذذذن علذذذذي برهذذذذان الذذذذدين أيب الن
علذذذي برهذذذذان الذذذذدين أيب النصذذذذر  اويوسذذذ م كمذذذذا أن الشذذذذيخ شذذذرل الذذذذدين  ءاعيذذذذ  أ ذذذذ

احلريري  د نزل أحفاده يف دمشق ومن أبذرزهم أمحذد ركذاب الذلي ينسذب لذ  آل الركذايب 
 اليومال

 كما نزل يف دمشق حسن بن حيىي النجاب ول  عيها عقبال
حيىي النجاب من ذرية سرور وعابد ويونس مذن نذزل  ويواد من عقب زين العابدين بن

 دمشق واستقر  اال 
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 حماة: 
وأمحذد ولقبذ   منذزل يف ريفهذا سذليمان بذن علذي برهذان الذدين احلريذري وأعقذب  ذا  دريذس

 التاج العارعني
وأعقذذب  يف مدينذة محذاة واسذتقر  ذامزاهذد حميذي الذذدين نذزل  م1257/هذذ 655ويف سذنة 

يذد عقذد سذ ن بالقذادر مذن وذريب محذاة يف  ريذة كفذر طذاقم وأمذا مطذراً وحديذداًم ع مذا حد
السيد مطر عقد بقذي يف محذاة وتذو  مشذيخة السذادة احلريريذة  ذا عقذب وعذاة والذده سذنة 

 الم1293/هذ693
 

 حوران:
سذذبق احلذذديث عذذن نذذزول الشذذيخ علذذي برهذذان الذذدين أيب النصذذر احلريذذري يف مدينذذة بصذذر 

اسذم: نبصذر احلريذرن لةلبذة ذريتذ  عيهذام و انتشذر الت اصطلت على تسميتها بعذد ذلذ  ب
 :هي على النحو اآل آل احلريري يف أكثر من عشرين  رية من  رى حوران و 

الةريذذذة الةربيذذذةم وصذذذيدام وكحيذذذ م وا يذذذزةم واحلريذذذ م واحلذذذرا م وديذذذر السذذذلطم وعلمذذذ م 
يذذذذ م والصذذذورةم و بطذذذذ م والشذذذذيخ مسذذذ نيم وداعذذذذ م واملتاعيذذذذةم وتسذذذي م وعذذذذدوانم والفق

كمذذذا يواذذذد عذذذدد مذذذن احلريريذذذة املقيمذذذني يف   م حذذذيطم وأم ولذذذدالم و خنذذذ وسذذذحمم وحمجذذذة
 درعام ويف مناطق أ رى من حوران أيااال



 
 
 
 

  94                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

 : منهج التحقيقثالثاا 
 
 :يق  طوطات النسب ا،طوات اآلتيةا يف حتقاتبع
املخطوط بذومقارنتذ  يف أنسذاب احلريريذة حبذورانم  اعتماد ن  املخطذوط الذرئيس )أ( -1

 )ب(م م  حلل العبارات امل ررة واأللقاب والتعليقاتال

اعتمذذاد نذذ  املخطذذوط )د( يف نسذذب السذذادة احلريريذذة بنذذابلسم مذذ  االسذذتفادة مسذذا  -2
 ورد من املخطوط )أ( حول عروي احلريرية بفلسطنيال

اعتمذذاد نذذ  املخطذذوط )هذذذ( يف نسذذب السذذادة احلريريذذة حبمذذاةم مذذ  االسذذتفادة مذذن  -3
 الة يف املخطوط )أ(اإل اعات الوارد

 إلشارة    ذل  يف اتامشالم  ام نحوية واإلمالئيةتصحيت األ طاء اللةوية وال -4

م ورسم مشذجرة ل ذ  عذري مذن عذروي )أ( ترتيب األنساب وعق ورودها يف املخطوط -5
 النسبال

اإلشذذذذذذارة    بعذذذذذذر الشخصذذذذذذيات الذذذذذذت ورد ذكرهذذذذذذا دون ذكذذذذذذر نسذذذذذذبها بال امذذذذذذ م  -6
 العديد من الفروي الت   يفص  املصن  يف نسبهاالواإلشارة كلل     

حتقيذذذذق نسذذذذب الشذذذذيخ علذذذذي برهذذذذان الذذذذدين أيب النصذذذذر احلريذذذذري بذذذذالراوي    كتذذذذب  -7
 ال اام والسنم واالستعانة ب نساب السادات الرعاعيةال

ن نسذذبها عذذام ييف تذذدو املخطذذوط )أ(  متذذام العديذذد مذذن الفذذروي الذذت تو ذذ  مصذذن   -8
بعذذذذر األءذذذذاء الذذذذت أوفذذذذ  املصذذذذن  ذكرهذذذذام مذذذذ  أ ذذذذيفا ا مم كمذذذذ1906هذذذذذ/1324

 اإلشارة    ذل  يف اتامشال

تتبذذ  هجذذرات السذذادة األشذذرالم وحتديذذد الفذذ ة الزمنيذذة تذذا والاذذرول التارُييذذة الذذت  -9
 الريري يف بالد الشام ومصرد آل احلو دععا  ليهام وحتديد أماكن وا
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 عقب زين العابدين بن يحيى النجابول: األ الماحث
 

نبدأ بلكر ما أعقب السيد زين العابدين احلريري الرعاعي األك م وهو ابن زين 
العابدين بن زين بن علي بن عبد الرمحن بن سليمان بن سرور بن زين العابدين بن 

بن السيد علي برهان الدين أيب النصر احلريريم عقد أعقب  السيد حيىي النجاب
 ذكور هم: السيد احلسيب النسيب الشيخ زين احلريري ثالثة أوالد

 الحممد احلريري وهمحد احلريري وأ أ وهاحلسيب عبد الرمحن احلريري وأ 
  ما زينم ععلي  يزين العابدين احلريري وأ كاًل من:  عقب  عأما عبد الرمحن احلريري 

ه عبد الرمحن ااحلريري وأ  اً ه رشيدااحلريري وأ  اً  عقب حسينعالعابدين احلريري 
 الاحلريري اً عليأ اه ه سليمان و اوأ 
ومصطفى أعقب  موزين احلريري أعقب مصطفى اًم عقب زينعأما أمحد زين احلريري و 
  االزين

وعبد منصور وأمحد وحممد ومحد هم:  عقب ستة أوالد ذكور عأما حسني احلريري 
 عقب عوأما أمحد  ماً حسن اه عقب يوس  وأ ع ما منصور ع ماحلميد وعبد الفتا 

وأما  مه عبد الرمحنا عقب عبده وأ عوأما رشيد احلريري  مه عبد الةينامصطفى وأ 
ه اوأ  اً  عقب  اءععبد الرمحن  وأما اًمه سعيداوأ  اً ه ءن ا عقب  ءاعي  وأ ععلي 
 (1)الهاداود وأ   عقبعوأما سليمان  اًمحممد

وأما حممد بن زين احلريري الرعاعي األك  املهاار من بصر احلرير وتوا     زيارة 
األنبياء  لي   أيبم ويف طريق عودت  زار    اده رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم

وم ث يف  مة وأل ئيف سنة  حدى وعشرين وما معلي  صلوات املل  احلنان مالرمحن
على  اً  ا مدة حماعاعم  قدس الشري  و السنني و توا       امدينة ا،لي  ب

_____________________________________ 
 أوف  املصن  ذكر اسم االبن الثاين لسليمانال  )1(
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  نابلس وس ن  و دم  مالدراويش نيابة عن  حدأوبعدها أ ام  مأو ال اده احلريري
  االو اء اً وأعقب  لف موتزوج  ا امرأة اءها برية مبقرية يقال تا با ة

 م ا تويفعارورةم و  تا:س ن م  أ ي  بعد وعاة والده يف  رية يقال  دعقوأما  ل  
ا لوأما أمحد ه اًم عقب أمحد ومحدعوأما  اسم  معائشة ا ديبة سوىعقب ي  و 
 الوسي   ذكر أعقا م ماً  عقب ياسني وصاحلع
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 عقب سرور بن زين العابدين: أولا 
 

يوس  بن منصور بن حسني بن زين العابدين السيد احلسيب النسيب أعقب 
 (1)محدي: أمحد هلاعقب وأ مأمحد :بن زين احلريري الرعاعي األصةر بن عبد الرمحن

  الزيدانو  (2)ويوس 
وأما عبد الفتا   م عقب مصطفى وعبد الةينعوأما أمحد بن حسني األك  

 (3) عقب عاالً عوأما أمحد  اًموعبد الةين و تار  اً حممدو  اً وحممود اً  رار  عقب أمحد و ع
  (5)الومحدي (4)اً وعلي

 
  (3)الوياسني (2)وحممد مشهور اً املنتفج وهامش اً وحممد (1)اً ب حسن عقعوأما  رار 

_____________________________________ 
ورد يف األص  أن أمحد أعقب: حممد ويوس  ودواانم والصحيت ما ورد أعالهم و د أعقذب محذدي عبذد اهللم  )1(
اً و الذداًم وأمذا أمحذد  عقب رشيدعويوس  وموسى و براهيمم ع ما حممد رشيد  عقب عبد اهلل حممد رشيدم وأمحدوأ
  عقب عماراال ع عقب بشاراًم وأما موسى ع عقب  الداًم وأما يوس  ع
 اً  عقب: أنساً ومال عأعقب يوس  منصوراًم وأعقب منصور: عبدالنور وياسني وحممد  ن وحيىيم ع ما ياسني  (2)

 قب عبداهللال عقب: وائالً وحسناً ويوس  ومنصوراًم وأما حيىي أععوأمحدم وأما حممد  ن 
 حممذذذد ع عقذذذب عراسذذذاً واذذذالالً وأمحذذذدم ع مذذذا اً  عقذذذب حممذذذد أمحذذذد وحممذذذودعأعقذذذب عاذذذ : موسذذذىم وأمذذذا موسذذذى  (3)

  عقب: ر ا وحممداالعوموسى وعبدالرمحنم وأما حممد  ع عقب: أمحدوعبداحل يم ونورالدينم وأما أمحد 
وأعقذب صذاي  أةذن وحممذداً وعبدالعزيزم  هايالً و   عقب: صايالً عأعقب علي: حسناً وحيىي وحسيناًم ع ما حسن  (4)

العزيذز عمذاراً وحسذناً و بذراهيمم وأعقذب عمذار  م وأعقب أةن يزنم وأعقب هاي  ياسذراً ومشذعاًلم وأعقذب عبذدوأمحد
م وأعقب علي  يذاداًم وأعقذب حممذد أكرمذاال وأمذا اً  عقب: علياً وحممداً و براهيم وحممودعالقعقايال وأما حيىي بن علي 

 عقذب: أكذرم ونسذيماً وحممذد أمذني وباءذاً ويوسذ م وأعقذب ع عقب:  براهيم وعلياًم ع مذا  بذراهيم ع بن علي حسني
أكذذرم  امذذاً وعبذذداهلل وعبذذدالرمحنم وأعقذذب حممذذد أمذذني: عبذذداهلل ومصذذطفىم وأعقذذب باسذذم: شذذوكا و بذذراهيمال وأمذذا 

 عقذذذب ناذذذاالً وحممذذذداً وأمذذذا أمحذذذد ع وأمحذذذد وأةذذذنم ع مذذذا حسذذين اً  عقذذب: حسذذذين وحممذذذدععلذذي بذذذن حسذذذني بذذذن علذذذي 
  عقب طاهراً وحممداً وعمرانالع
 عقذذب: نذذليراً ع نباسذذم حممذذدم و ذذد أعقذذب عذذدناناً وعليذذاًم ع مذذا عذذدناالرءيذذة سذذجالت المحذذدي يف اسذذم ياهذذر  (5)

 الاً وحممداً وعمران وأمحد عقب أيهمعوحممد نور وحممد زاهر وحممد مجالم وأما علي 



 
 
 
 

  100                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

  (6)ماً وعباس (5)مومحزة (4)اً  عقب هتاميعوأما عبد الةين  الاً  عقب عنديعوأما حممود 
 
 

  (5)ماً  عقب عارسع تار وأما  (4)ال[حسيناً و ] (3)اً ونايف (2)وعبد الفتا  (1)وأمحد
                                                                            

 عقذذب أمحذذد وحممذذداً وحممذذوداًم وأعقذذب أمحذذد بذذن ع: عيسذذى وعبذذد الذذرمحنم ع مذذا عيسذذى أعقذذب حسذذن بذذن  ذذرار (1)
مال ذذاًم وأعقذذب ناذذال: م وأعقذذب أسذذامة: اً عيسذذى: أسذذامة وناذذاالً وعبذذد السذذتار وعبذذد السذذالم وعبذذد املعذذني وعمذذار 

وعذادالً  وأمحذدمذد بذن عيسذى أعقذب: عمذاداً م وأعقب عبذد السذالم: أمحذد الطيذب ويذزنال وأمذا حمرأعا وأمحد وعمراً 
وعيسذى وبشذاراال وأمذا عبذد الذرمحن بذن حسذن بذن  ذرار  حممذود بذن عيسذى ع عقذب: منذن وأمحذدوعهدي وأةنم وأمذا 

 عقذذب: عبذذذد عووذذازيال ع مذذا حممذذد بذذن عبذذد الذذرمحن  وسذذذهيالً  اً وحممذذود اً وأمحذذد وعثمذذان وأمينذذ اً وذيبذذ اً  عقذذب: حممذذدع
وأعقذذب ذيذذب: باسذذالً وحممذذداً وعبذذدالرمحن بشذذاراًم وأعقذذب أمحذذد:  )عبذذد اهلل( وحميذذي الذذدين وحسذذناًم اً ا ليذذ  وأويسذذ

وعليذذذاًم وأعقذذذب عثمذذذان: عبذذذدو وحممذذذداً وأمحذذذدم وأعقذذذب أمذذذني:  الذذذداً وعذذذادي زاهذذذراًم  اً عذذذماداً وأسذذذامة وعذذذامراً وهانيذذذ
 وأعقب حممود: حممداً وعبداهلل ومحزةم وأعقب سهي : حممداً وحسناً ويوس ال

 عقذب: حممذد زاهذر وحممذد هذا  وعبذدالعايم ووسذيماً وعليذاًم عوعذوزيم ع مذا بذدر  اً در أعقب مشهور بن  رار: ب )2(
 عقذذب: حممذذد نذذادر ع عقذذب بذذدراال وأمذذا عذذوزي بذذن مشذذهور ع عقذذب: محذذزة وعمذذراًم وأمذذا حممذذد هذذا  عع مذذا حممذذد زاهذذر 

لذذ م وأعقذذب أسذذامة حممذذداً وأسذذامة و الذذداً وعا ذذالً وطالبذذاً وعمذذراًم وأعقذذب حممذذد نذذادر عبذذد الذذرمحن وحممذذداً وعبذذد اإل
 ومصعباال

أعقب ياسني بن  رار:  راراًم وأعقذب  ذرار:  بذراهيم وزيذن العابذدين وحممذداً وياسذني وعبذد الفتذا  وعبذدالعزيز  (3)
 عقب: عبداهلل وعبدالرمحن وعبذد اإللذ  وعبذدالعزيز وعبدا يذدم وأعقذب عبذد العزيذز: عمذراًم عوعزالدينم ع ما  براهيم 

 ين: مشهوراً ومحزة وعمراً وحممداً ووازياالوأعقب عزالد

 عقب: حساماً وعبد عم وأما أمحد اً  عقب: أمحد وبالالً وهتاميعأعقب هتامي بن عبد الةين حمموداًم وأما حممود  (4)
ع عقب: حمموداً الودود و صياً وباسالً وعالًء وحممداً وعبد القدوسم وأما حسام أعقب: عبد اهللم وأما عبد الودود 

 الوأمحد

 عقذذب: حممذذد علذذي وحممذذد ربيذذ  وحممذذد سذذرورم ع مذذا حممذذد عم وأمذذا نذذااي هذذلا اً أعقذذب محذذزة بذذن عبذذد الةذذين ناايذذ (5)
 عقذذذب: ناايذذذاً ومحذذذزة ونايفذذذاً وأديبذذذاً و الذذذداً وعمذذذراً ع عقذذذب: عليذذذاً ونبذذذيالً ونعيمذذذاً وعذذذدنانم وأمذذذا حممذذذد ربيذذذ  ععلذذذي 

 وعبد اهلل وعزيزاًم ويس ن أبناء نااي يف  رية ناععة حبورانال  عقب أمحد وعبد الرمحنعويوس م وأما حممد سرور 
أعقذذب عبذذاس بذذن عبذذد الةذذين سذذلطانم وأعقذذب سذذلطان حممذذد زيذذن وحممذذد  ذذن وحممذذد أمذذني وحممذذد علذذيال ع مذذا  (6)

 عقذب هارونذاً ع عقذب حسذناً وحليفذةم وأمذا حممذد علذي ع عقب عبد اهلل ومعتزاً وأكرماًم وأما حممد  ن عحممد زين 
  داالوأ
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  (7)ماً وعرحان (6)مناورو 
                                                                            

قذب حممذد  ذن  عقذب حممذد  ذن وحممذد هاشذمال وأععأعقب أمحد بن عبد الةين  براهيم وموسىم ع ما  بذراهيم  )1(
 عقذب ع عقذب بذالالً وحممذداً وسذلماناًم ع مذا بذالل عم وأعقب حممد هاشم نزاراً ولمياال وأما موسذى  اءاً وأةن وأمحد

  عقب  الداالعاتمام وعبد اهللم وأما حممد 
 عقذذذب رائذذذداً ومعذذذاذاً ومروانذذذاً وعبذذذد الفتذذذا  عأعقذذذب عبذذذد الفتذذذا  بذذذن عبذذذد الةذذذين حممذذذداً وحممذذذد نذذذورم ع مذذذا حممذذذد  (2)

  عقب اعفراً وزين العابدينالعو براهيم وعبد الةين وعمرم وأما رائد عقد أعقب ليثال وأما حممد نور 
  حممد هاشم وحممد سرور وحممد ربي م ورد اء  يف الن : ننوالن والصحيت ما ذكر أعالهم و د أعقب ناي (3)

م وأمذا حممذد أذم أعقذب محذزة وأنسذاً ووائذالً وعبذد اً  عقب حممد أذم ونصذراً و الذداً وكاأمذاً وهانيذعع ما حممد هاشم 
 عقب معاوية ومازناً عالرمحن وأسامة وحممداًم وأما محزة بن حممد أم عقد أعقب عبادةم وأما نصر بن حممد هاشم 

وعبذد اتذاديم وأمذذا  اً  عقذب هامشذاً وعبذداهلل وعصذامع عقذب أويذسم وأمذا كذاأم عمراً وسذروراًم وأمذا  الذد وهامشذاً وعذا
 عقذب عصذاماً وعبذد اهلل وبشذناً وعمذراً وعثمذان وعليذاًم ع مذا عبذد ع عقب حممداال وأما حممد سذرور بذن نذاي  عهاين 
 عقذب حممذد ع عقب  الداً وحسناًم وأما عمذر عا بشن م وأمومعاذاً وعماراً   عقب حممداً وعصاماً وعبد الرمحنعاهلل 

 عقذذب ع عقذذب مصذذعباً وعراسذذاً وعذذدنان ونعيمذذاً وحسذذاناً وعمذذاراًم وأمذذا مصذذعب عسذذرورال وأمذذا حممذذد ربيذذ  بذذن نذذاي  
  عقب براءالع عقب حممداًم وأما حسان ععثمانم وأما عراس 

االنتهذاء مذن كتابذة النسذبم و ذد أعقذب حسذني    يرد اسم حسذني بذن عبذدالةين يف الذن  وذلذ  ألنذ  ولذد بعذد (4)
رة سذ عقذب ميسذرة وحممذداً وحسذيناً وعبذد البذاري و ءاعيذ م وأعقذب ميعبن عبد الةين علياً وحممد ذيبال ع مذا علذي 

 عقذب عبذد احللذيم ويوسذ  عال وأمذا حممذد ذيذب اً عبادةم وأعقب حممد عبذد الةذين و ذياءم وأعقذب عبذد البذاري أ ذد
 وأعقب  الد حممداال والعباسم وأعقب يوس  أمحد احلليم محزة م وأعقب عبداً و الد

 عقب  ياداً وحممداً وعبد عوحمموداال ع ما أمحد  ع عقب أمحدأعقب عارس بن  تار حممداً وعبد اهللم وأما حممد  (5)
م اً وعمذار  اً يم وصذاحلو بذراه اً  عقذب عبذد اهلل وأمينذعالرمحن وبالاًل ويوس  وعارساًم وأعقب  ياد عبد اهللال وأما حممذود 

 عقذذب موعقذذاً ع عقذذب عليذذاً وعذذدنان وحممذذد أمذذنيم ع مذذا علذذي ع عقذذب حممذذداال وأمذذا عبذذد اهلل بذذن عذذارس عوأمذذا صذذا  
عقذذب باسذذالً ووائذذالً  ع عقذذب حممذذداًم وأمذذا حممذذد أمذذني عوأدهذذم وحممذذداً وعبذذد اهلل وعبذذد الذذرمحن وأمحذذدم وأمذذا عذذدنان 

 الو اء وأمحد
ال وأعقب يونس: أمحد وعبد اهلل وبشاراً وعماراًم وأعقب أمحد اً تار: يونس وحممد منن وحممدأعقب مناور بن   (6)

 عمراال

 عقذب: عليذاً ويوسذ  وحسذيناً وعبذد عو براهيم و ءاعي  وحممد  ذنال ع مذا أمحذد  أعقب عرحان بن  تار: أمحد (7)
 عقذذب: يعقذذوب و بذذراهيم و ءاعيذذ  عوسذذ  وحممذذداًم وأمذذا ي مهنذذداً وأعقذذب مهنذذد عليذذاً وأمحذذد ال ذذر م وأعقذذب علذذي

وعليذاً وعبذد  ع عقذب: عبذد العزيذز وأمحذدوحممد وأمحدم وأعقب يعقوب يوس م وأعقب  بذراهيم محذزةال وأمذا حسذني 
 عقب: زياداً وريا ذاً وأةذن وعمذاداً ع عقب علياً وحممداال وأما  ءاعي  بن عرحان عال ر  وصداماًم وأما عبد ال ر  
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 (5)الوعهد (4)وعبد الرمحن (3)معبد الرحيمو  (2)ماادعبد املو  (1)اً ونواع
 اً مزع  وحممدحممد و  اً  عقب حسنعوأما عبد احلميد بن حسني األك  

  (6)ال عقب أمحد زيدانعوأما مصطفى  مومصطفى
 عقب عبد عوأما عا   موحممد عريب اً  عقب حسنع (1)وأما حممد مزع 

 عقب حممد احلمد عوأما محد  ماً هلل وسعد عقب عطاء اعوأما حسن  مالرمحن وأمحد

                                                                            
بذالاًلم وأمذا عمذذاد و  عقذب بذذراء وحممذداً ع عقذب عذدياً وعذماداً وصذذابراًم وأمذا أةذن عم ع مذا ريذذاى اً ونورسذ اً و الذداً ومذراد

 عقذب عذالء وحممذداال وأمذا ع عقب: وليداً وعبد اهلل وأمحدم وأمذا نذورس عو ءاعي  ومحزةم وأما  الد   عقب: وائالً ع
 عقذب: مصذعب ومحذزة وعارسذاً و بذراهيمم وأعقذب ع مذا حممذد  براهيم بن عرحان أعقب: حممداً وحممد أةن وياسذراًم ع

 عقذب: بسذاماً و ذناهلل وياسذراً عحممد أمني حليفة و براهيمم وأعقب ياسر أمحد وبشاراال وأما حممد  ن بن عرحذان 
 حممداال عقب ع عقب نااالً وطارق وزياداً وعراساً وعبداهللم وأما  ناهلل عوعبد ال ر  وعالء ولمياًم ع ما بسام 

 ذاً  عقذب: ياسذراً وسذامراً وأنذس ومعذاعأعقب نوال بن  تار: حممد سعيد وأمحد وحممد نعيمال ع ما حممد سذعيد  )1(
م وأعقذب ياسذر حممذداال وأعقذب أمحذد: أسذامة وحممذداً وعبذد السذالمال وأعقذب حممذد نعذيم: أةذن وأيهذم وعمذاراً اً ومعن

 و تاراً وأمحدال
 عقذذب: ع: حممذذد مجذذال وأمحذذد ويوسذذ  وعبذذد الذذرزاق و بذذراهيمال ع مذذا حممذذد مجذذال أعقذذب عبذذد املااذذد بذذن  تذذار (2)

 عقذذب: عارسذذاً ومذذراد وعذذالء ومااذذداً ووائذذالً و ذذياء وحممذذداًم وأمذذا يوسذذ  ع الذذداً وعا ذذالً وعبذذد ا،ذذالقم وأمذذا أمحذذد 
 عقذب عم وأمذا  بذراهيم  عقذب: أد ذاً وحممذداً وعبذد اهللع عقب: أنس وحممداً ويعقذوب وعبذد اهللم وأمذا عبذد الذرزاق ع

 رأعا وشرل الدين وحممداال
 عقذذب: عبذذد الذذرنول عأعقذذب عبذذد الذذرحيم بذذن  تذذار: عبذذد الذذرزاق وعبذذد ال ذذر  وعبذذد الةفذذارال ع مذذا عبذذد الذذرزاق  (3)

ومذذدين وعبذذد املذذنعم وعبذذد السذذالمم وأعقذذب عبذذد الذذرنول: رائذذداً ووائذذالً وحممذذداال وأعقذذب عبذذد املذذنعم حممذذداً وأعقذذب 
 عقذذب عبذذد ا بذذار وعبذذد الباسذذط وعبذذد السذذتارم وأعقذذب عبذذد الباسذذط بذذراء عسذذالم شذذاكراال وأمذذا عبذذد ال ذذر  عبذذد ال

 عقذذب: نبذذيالً ومهرانذذاً وعمذذاداً وعبذذد الذذرحيم عوحممذداًم وأعقذذب عبذذد السذذتار معتذذزاال وأمذذا عبذذد الةفذذار بذذن عبذذد الذذرحيم 
 عبد اهللال عقب راشداً و ع عقب بشاراًم وأما عماد عو لدونم وأما نبي  

 عقب أةن وعبذد الذرمحن وعاصذماً وحممذداً عأعقب عبد الرمحن بن  تار: عبد ا يد وحممد نورال ع ما عبد ا يد  (4)
  عقب عبد ا يدالعو الداًم وأما حممد نور 

ا  عقذب: عفيفذاً ويوسذ  وحممذداً وأسذامةم وأمذذعأعقذب عهذد بذن  تذار: أمحذد زكذي وأمحذد توعيذقال ع مذا أمحذد زكذي  (5)
  عقب عبد اهللالع عقب أمحدال وأما أمحد توعيق بن عهد عيوس  

 أعقب أمحد زيدان: علي الزيدانم وأعقب علي هلا مرشداً وراشداً ورشيداً وارشيداً ورشداناً ورشاداال  (6)
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 اً وحممود (2)ماً  عقب حممدعوأما منصور  موعبد العزيز اً ومنصور  (توىف عقيم رمح  اهلل)
  الوعقلة اً  عقب عو عوأما عبد العزيز  (3)موعبد احلميد

 عقب عوأما سعد بن مصطفى بن زين بن أمحد بن زين األك  احلريري الرعاعي 
  (4)ممصطفى وأمحد

وزين العابدين وط   اً وعلي (توىف عقيم) عقب داود عليمان سوأما  موياسني (5)ويوس 
وعبد  اً  عقب حممودعوأما زين العابدين  مويوس  (انقرى عقب )وأمحد  (توىف عقيم)

                                                                            
 عقب عأعقب حممد مزع : حسناً وحممد عريبال وأعقب حسن: عمر )امللقب بالفقن( وبدر الدينم ع ما عمر  )1(
لذذداً وعبذذدالعزيز وحممذذداًم وأعقذذب  الذذد: طالبذذاً ومالذذ  وحممذذداًم وأعقذذب طالذذب: عذذالء ونصذذاالً وعربذذاًم وأعقذذب  ا

 عقذذب: ع عقذذب كمذذاالً ومجذذااًلم ع مذذا كمذذال عمالذذ  أنسذذاً وعبذذدالعزيزال وأعقذذب حممذذد يزنذذاً وعمذذراال وأمذذا بذذدر الذذدين 
 بدا بار وعبدالودودال عقب: أةن ومعاذاً وعامراً وحممداً وععماهراًم وأما مجال 

حسذناًم وأعقذب أعقب حممد بن منصور احلمد: سليمان و لي  و ءاعي  وأمحدال ع ما سليمان أعقذب حسذيناً و  (2)
ليمان وحيذذىي وشذذ ري واذذالالً ونصذذراًم وأعقذذب ناذذال بذذن حسذذني حسذذيناال وأمذذا حسذذن بذذن سذذ حسذذني ناذذاالً وأمحذذد

أعقذذب صذذا  بذذن حسذذن عبذذداهللال وأمذذا  ليذذ  بذذن حممذذد بذذن منصذذور وأمينذذاً و بذذراهيمم و  ع عقذذب صذذاحلاً وحممذذداً وأمحذذد
 عقب مممناً وملهمذاً ومنذلراًم وأمذا زيذاد أعقذب طار ذاً ع عقب: وليداً وزياداً و براهيم وعبد الرمحن وهيثمم ع ما وليد ع

حممذد زيذن ن حممذد بذن منصذور: الذرمحن أعقذب أنسذاال وأعقذب أمحذد بذ  عقذب  لذيالً وأمذا عبذدعوكجداًم وأما  بذراهيم 
ومال ذذذاً وعمذذذراً ووسذذذاماًم وأعقذذذب حممذذذد  ع عقذذذب: أمحذذذدوحممذذذد ر ذذذوان وحممذذذد منذذذن وعبدالسذذذالمم ع مذذذا حممذذذد زيذذذن 

ر وان: عالء ومهنداً ومافراً ومميداً ومعتصماً ومعتزاً ومعاذاًم وأعقب حممد منن:  براهيم ويوس  وشذاكراً وحامذداً 
 وأسامةال وأعقب عبد السالم زيداال

 عقذذذب: عبداحلميذذذد بذذن منصذذذور احلمذذد: حممذذذد  ذذن وحممذذذد نعذذيم وعبذذذدتادي وأمحذذدم ع مذذذا حممذذد  ذذذن أعقذذب ع (3)
  عقذب حسذاناً وعبداحلميذد وياسذراًم وأعقذب حسذذانععمذاداً ومطيعذاًم وأعقذب مطيذ   ذداً وحممذداًم وأمذا حممذد نعذيم 

داتادي بذن عبداحلميذذد: حممذذداً ويذذامن وحممذداال وأعقذذب عبذذ اً م وأعقذذب ياسذر طار ذذنعيمذاًم وأعقذذب عبذذد احلميذد أمحذذد
 وأسامةم وأعقب حممد عبداتادي وأنسال وأما أمحد بن عبد احلميد أعقب حيان وأنسال

وأمحد وحممد  ذن ونذوريم  اً  عقب: مسدوحعأعقب أمحد السعد: موسى وحممد سعيد وعبداحلميدم ع ما موسى  (4)
م وأعقذذب منذذن: حممذذداً وسذذعيداًم وأعقذذب حممذذد: بشذذاراً وداود وياسذراً  ع عقذذب: منذذناً وحممذذداً وأمحذذدوأمذا حممذذد سذذعيد 

 م حممداالاصماً وأزهر وحممداًم وأعقب عاص عقب: ععوليثاً ومعاذاً وثابتاًم وأعقب أمحد وائاًلم وأما عبد احلميد 
  عقذب:ع عقذب: يوسذ  وناصذراً واهذاداًم وأمذا حممذد عأعقب يوسذ : حممذوداً وحممذداً وعبدا يذدم ع مذا حممذود  )5(

حممذذد نصذذر وأمحذذد مجذذال وحممذذد أمذذني وعبذذد السذذالم و الذذداًم وأعقذذب حممذذد نصذذر: ياسذذراً وحممذذداً ويوسذذ ال وأعقذذب 
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ومصطفى و ءاعي  وموسى وعيسى وأمحد  اً  عقب عليعوأما حممود  مالرمحن و براهيم
ونور الدين سطام وحممد عرحان وأمحد  اً مد عقب حمعوأما عبد الرمحن  معيص 
 عقب بركات وحممد عوزي وأما ياسني بن حممود زين العابدين عوأما  براهيم  معرسان

 ماً وعو  اً  عقب  الدعوأما حممد بن عبد الرمحن  م عقب حممد مفلت وأمحد عال ع
بركات  وأما اًم عقب حممودعوأما مصطفى  م عقب حممد ناي عوأما نور الدين سطام 

  اال عقب حممودع
وأما سليمان  م عقب سليمان زين العابدينعوأما علي بن سليمان األك  

وأما حسن بن يوس  بن سليمان األك   اًموحممد صادق وحممود اً  عقب عليعهلا 
  الوموسى اً أعقب علي

 عقب  ءاعي  عوأما علي بن زين العابدين بن زين احلريري الرعاعي األك  
احلاج  ءاعي  امللكور  وأما (متوىف عقيم رمح  اهلل)واءن  اً دين وسعيدزين العاب

 مانقرى عقب  رمح  اهلل (الدعني بقرية عدوان) اً  عقب سعدع (قرية تبنةبدعني )ال
وأما سرور أعقب زين )والد كاتب هله السطور(م ا ليب  اً وسليمان وحسين اً وسرور 

 عقب عسليمان  وأما اًم عقب سرور عن هلا وأما زين العابدي مالعابدين وعبد العزيز
وأما  اًم عقب سعدعوأما حامد  م عقب سليمانعوأما حممد  موعبد احلميد اً حممد

م  نة م واه ل ون  أرشدين    تعلواع  ااهلل تعا  )رمح  ي  حسني بن احلاج  ءاع
هلا وأما حممد عبد ااسن  ماً مسليحممد عبد ااسن و  عقب ع (القرآن عفي عن 

 (1)]وعز الدين[ال (1)محممد عزت  عقبع

                                                                            
أمحذذذد مجذذذال مجذذذااًلم وأعقذذذب حممذذذد أمذذذني: عبذذذد اهلل و بذذذراهيم وعبذذذدالرمحن وأنسذذذاًم وأعقذذذب عبدالسذذذالم عمذذذراً وأمحذذذد 

 حسام أدهم ومهنداال عقب: حساماً وبساماًم وأعقب عوعالءال وأما عبدا يد بن يوس  
أعقب حممد عزت: نورساً ووازياًم ع ما نورس ع عقب: ءناً وعزت وعبد ااسنم وأعقب ءن:  داً ونورساال  )1(

 وأما وازي بن حممد عزت ع عقب: عيصالً وعمراً وعهداً وعزتال
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 عقب عوأما  ار  اًموعلي اً  عقب  ار عوأما سعيد أ و احلاج  ءاعي  امللكور 
 عقب عوأما حسني هلا  موأمحد اً وحسن اً  عقب حسينعوأما علي  مو براهيم اً  الد

  العبد اللطي  وعبد الوهاب
عابدين بن عبد الرمحن ن زين البن حسني األك  ب (2)وأما عبدي بن ارشيد

 عقب عوأما عبد الرمحن أ و عبدي  اًم عقب صاحلعزين احلريري الرعاعي األك   بن
وأما  اًموحممود أمحد   عقبعوأما صا  بن عبدي  اًموحممود اً وحممد اً وراشد اً ارشيد

 عقب عوأما راشد  اًم عقب رشيدعوأما حسن هلا  اًمحسن  عقبعارشيد األصةر 
 عقب حسني وعبد عوأما حممود  مو براهيم وأمحد  عقب عبدهعحممد وأما  اًمعلي

 عقب عبد ا يد وعبد احلميد عوأما علي بن راشد  مالرمحن وعبد القادر وعبد ال ر 
  الاً  عقب حممدعوأما عيد بن حممد  موأمحد عيد

امللكور بن  بن حممد املهاار من بصر احلريري وأما ياسني بن أمحد بن  اسم
وأما  م عقب سليمان وعبد الرمحن ويوس  وداودعريري الرعاعي األك  زين احل
وأما عبد الرمحن  ماً  عقب حممدعوأما أمحد مبدي هلا  م عقب أمحد مبدىعسليمان 

وأما عبد اهلل هلا  اًموسعيد وأمحد  عقب عبد اهللعوأما يوس   ماً وحممد  عقب  ليالً ع
 عقب أمحد عوأما داود  مبراهيم عقب حممد ناي  و عوأما أمحد  م عقب يوس ع

وأما صا  بن أمحد األك   م عقب  براهيم وموسىعمسعود وأما أمحد مسعود هلا 
 عقب شعبان عوأما  براهيم  اًم عقب  براهيم وحممودعوأما  ار هلا  اًم عقب  ار ع

                                                                            
ب عالء وعز الدين و اءم أعقب عز الدين: نبياًل وءيحًا وريا ًا وش ري وأ د وهامشاًم ع ما نبي  ع عق (1)

وأعقب عالء نبياًلم وأعقب عز الدين أسامةال وأما ءيت بن عز الدين ع عقب  الدًا وعدنان وحممدًا وعارساً 
واعفراًم ع ما  الد ع عقب ءيحًا وعزيزاًم وأما عدنان ع عقب زين العابدينال وأما رياى بن عز الدين ع عقب 

ين ع عقب نور الدينال وأما أ د بن عز الدين ع عقب حممد  ن وحمموداال عراسًا وأمحدال وأما ش ري بن عز الد
 وأما هاشم بن عز الدين ع عقب أكرمال

 ارشيد هو شقيق حسني بن زين العابدين وليس ابن  كما ورد يف مطل  املخطوطال (2)
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 وأما م عقب عبد اهللعوأما حممد بن أمحد األك   اًم عقب صاحلعوأما حممود  ماً وزيدان
وعبد الرمحن  اً وحسين اً  عقب سعيدعوأما حممد هلا  اًم عقب حممدععبد اهلل هلا 

 عقب عوأما احلاج حممد  م عقب احلاج حممدعوأما  اسم بن أمحد األك   مو ءاعي 
وأما عبد  م عقب زين العابدينعأمحد نور الدين وعبد احلليم وأما أمحد نور الدين 

  ال عقب  براهيمعبن عبد الرمحن   عقب  ءاعي  وأما  لي عاحلليم 
 اًم عقب عبد وعبد اهلل وعليعوأما يوس   م عقب يوس ع (1)وأما ارشيد

ومحدان  اً و لف اً  عقب السيد عليعوأما أمحد  اًم عقب حممد سعيد وحممودعوأما عبد 
  الاً  عقب ذيبع عقب عبد الرمحن وأما عبد الرمحن هلا عوأما مقب   مومقبالً  اً وحامد

 عقب أمحد عوأما  ل   م عقب سليمانعلي بن أمحد القاسم األك  وأما ع
وأما سعيد  م عقب  براهيمعوأما حممد هلا  اًم عقب سعيدعوأما أمحد هلا  اًموحممد

 عقب عوأما أمحد هلا  مأمحد  عقبعوأما محدان بن أمحد  م عقب  ءاعي  وحسنيع
 (2)السيد )الالال( وأما مد زكيوأمح اً وحممد أمحد  عقبعوأما حامد  اًموحممود اً حممد
وأما  ماً  عقب سعيدعوأما حسن  موعبد اهلل اً ويونس وعبد القادر وطاهر  اً حسن عقب ع

  الوأمحد اً  عقب حممودعوأما حممد بن حامد  م عقب يوس عطاهر 
 اسم األك  بن حممد املهاار من بصر احلرير امللكورة السيد وهلا ما أعقب 

وعيما بعد انتقلا ذريت      مرية با ة يف اب  نابلساللي  دم من القدس وس ن  
ل ون  نعائلة بريةون باسم ن ا ويعرع ةوأعقاب  مواود م رية اوريديد تاب   ااء حيفا

 اسم ادهتم برية وهي زواة السيد حممد األك   د ولب عليهمال
و د ذكرنا ما أعقب السيد زين احلريري الرعاعي وسنبدأ يف ذكر أعقاب 

 وريالالسيد ح

_____________________________________ 
   يو ت املخطوط ابن من ي ون ارشيد امللكور أعالهال )1(

 ك  من حسن ويونس وعبد القادر وطاهر وعبد اهللالسقط يف املخطوط اسم والد   (2)
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 ( عقب حسني بن زين العابدينال2مشجرة )
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 .العابدينحسن زين عقب سليمان بن ( 3مشجرة )
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 علي وعبد الرمحن وارشيد أبناء زين العابدينالعقب ( 4شجرة )م
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 حممد وأمحد ابين زين احلريريالعقب ( 5مشجرة )
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 عقب حوري بن زين العابدين: اا ثاني
 
 بن زين العابدين:حوري النسيب  احلسيبذكر أعقاب السيد يف أ نبد

م وأعقب أمحد عبد احلميد وحممدًا )توىف عقيم(م وأما أمحد وريحأعقب 
 عقب ع عقب يوس م وأما يوس  عم وأما علي وأمحد علياً  عقب ععبد احلميد هلا 

وعليًا وحسني األصةرم وأما حسني األصةر  أمحد  عقبععليًا وعليانم وأما عليان 
ن وعيسى ومرعي وعثمان العليان وسليمان ورشيدًا وعبد اهلل  عقب موسى العلياع

 وأمحد العليانال
 عقب عثمان عوأما حممود  موعيسى اً  عقب حممودعوأما عثمان العليان 

 عقب عوأما أمحد بن علي  اًم عقب  براهيم وناصر عوأما عيسى هلا  اًموعيسى وحممد
 موسليمان  عقب سالمة و ليالً عوأما علي  اًموعلي دأمح  عقبعوأما حممود  اًمحممود

وأما عيسى  موعبد احلميد وعيسى محدوأ  عقب  ءاعي  وموسىعوأما سليمان 
وحممود  اً  عقب حممدعوأما أمحد  ماً  عقب ارشيد وحممدعوأما موسى  اًم عقب عباسع

  الاً  عقب عليعوأما  اسم هلا  اًم عقب  اءعوأما موسى بن حسني  ماً احلريري وحسين
 موعيسى اً  عقب حممودعان بن حممود بن عثمان العليان األك  وأما عثم
 اال عقب عثمان وعيسى وحممدعوأما حممود هلا 

وأما  ءاعي  بن علي بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد بن حسني األك  
  الاً  عقب عو عوأما أمحد عفاش  موأمحد اً وحممد اً  عقب أمحد عفاش وعليع

وأما عواد  موشحادة اً  عقب عوادعر العليان وأما ارشيد بن حسني األصة
 عقب عيسى عوأما عوى هلا  ماً  عقب عو عوأما يوس  هلا  م عقب يوس ع

  عقب  ليالً عوأما حممد  ماً  عقب حممدعوأما شحادة  ماً وحممد وأمحد وعودة اً وعواد
ب  عقعوأما ناصر  ماً  عقب مخيسعوأما  براهيم  ماً  عقب حممدعوأما  لي   مو براهيم
وأما عبد  م عقب مرعيعوأما حسني  ماً وحسين اً  عقب حسنعوأما مرعي هلا  ممرعي
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وأما أمحد  م عقب مجعةعوأما حممد  ماً  عقب حممدعوأما طالب  ماً  عقب طالبعاهلل 
وأما  موياسني اً  عقب  اءعوأما حممد  ماً  عقب حممدعوأما شحادة  م عقب شحادةع

 م عقب  ءاعي عوأما أمحد هلا  موأمحد  عقب حممد رشراش وحممد صادقع اسم 
 موعبد احلميد وحممد ءارة أمحد  عقبعوأما علي  اًم عقب عليعوأما  ءاعي  هلا 

وأما عبد احلميد  اًم عقب موسى وحيىي وحممدعوأما علي  اًم عقب عليعوأما أمحد 
 عقب عوأما عيسى  م عقب موسى وعيسىعوأما  ءاعي  هلا  م عقب  ءاعي ع

 عقب عوأما حممد ءارة  اًم عقب عو عوأما حيىي  محلريري العليان وعبد ا يدحسن ا
 اًموصاحل اً  عقب حسنعوأما يونس  م عقب يونس وموسىعوأما حممد  محممد زكي
 عقب أمحد امللقب ب وش عوأما عمر  م عقب عمر احلريري ومصطفىعوأما صا  

وأما ياسني  مراي وعبد احلميد عقب ياسني احلريري وبعوأما أمحد بروش  اًموعلي
  الوعبده اً شتيوي وعو  عقب أمحد امللقب باعوأما علي  اًم عقب حممدع

وأما  اًم عقب عليعوأما عبد اهلل  موأمحد اً  عقب حممدعوأما عوى األك  
 عقب يوس  وأما عوأما حممد  طيش  م عقب حممد امللقب بقطيشعمصطفى 
 اً عطيوياو  اً  عقب عليعأما يوس  هلا و  مومصطفى ويوس  اً  عقب عرحانعيوس  
وأما  اًم عقب عليعوأما حسني  موأمحد شهاب الدين اً  عقب حسينعوأما علي  موأمحد

 م عقب ااد اهللعوأما حممد مجعة  م عقب حممد مجعة ويوس عأمحد شهاب الدين 
 عقب عبد الرمحن وياسني وحممد عخري وعبد الرمحن األصةر وأمحد ععطيوي اوأما 
وأما  م عقب سالمةعوأما ياسني  م عقب عبد الرمحنعس هلا يوأما أمحد مخ ممخيس

 عقب عقلة عوأما أمحد  م عقب سالمةعوأما  ي   ماً و ي   اً  عقب حممدعسالمة هلا 
وأما  براهيم  م عقب  براهيمعوأما موسى  م عقب حممد ورعاعةعوأما عيد  اًموعيد
وأما حممد  اًممد عزي وعبد اهلل وحممود عقب حمعوأما موسى  م عقب موسى وعيسىع

 عقب عوأما صا  هلا  م عقب صا  احلريريعوأما عبد اهلل  م عقب موسىععزي 
 اً  عقب أمحد امللقب بعايش وحممودعوأما عبد احلميد  موعبد احلميد اً  براهيم وحسن



 
 
 
 

  113                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

د  عقب  براهيم وناصر الدين وعبعوأما عيسى  ماً  عقب  اءعوأما موسى  اًموحممد
وأما حسن  موعيسى اً  عقب حممودعوأما عثمان  اًم عقب عليعوأما  اسم  مالرمحن

وأما  ماً  عقب ياسني وسليمان وعمر عوأما حممد هلا  اًموحممد اً وحممود اً  عقب عليع
وأما  موحسني العلي اً وعو  اً  عقب حسنعوأما علي بن  اسم  ال عقب  براهيمععلي 

 عقب  اسم عوأما موسى  موأمحد سامي  عقب موسى وعيسى وسالمةعحسني هلا 
  ال عقب  براهيمعوأما عوى  اًم عقب عرحانعوأما عيسى  اً وحممد

 عقب عوأما حممد  اًموحممد اً  عقب حممودعوأما مرعي بن حسني األك  
 عقب عبد احلميد وعبد عوأما  براهيم  م عقب عقلةعوأما  اسم  مو براهيم اً  اء

 اً  عقب حسنعوأما أمحد  موعبد اهلل أمحد  عقبعم وأما حسن بن  براهي الااسن
  الامللقب بشريتت اً وحممد اً  عقب محدعوأما عبد اهلل  اًموحممود اً وحممد

وأما  م عقب سليمانعوأما صا   اًم عقب صاحلعوأما سليمان بن حسني 
وأما علي  موبركات اً  عقب موسى و اءعوأما حممد  اًموعلي اً  عقب حممدعسليمان 

وأما عوى  ماً  عقب عو عوأما عبد الرمحن  ممحدان وعبد الرمحن ويوس   عقبع
  ال عقب عبد الرمحنع

 عقب عوأما عثمان  اًم عقب عثمان وعيسى وحممدعوأما حممود بن عثمان 
 عقب عثمان وعبد عوأما صا   موياسني وأمحد عرسان وعبد ال ر  اً وحممود اً صاحل
وأما  ءاعي  بن  الاً  عقب  اءعوأما حممد  ماً وحممد اً وأما عيسى أعقب حسين ماهلل

 وأمحد اً و ءاعي  وحممود اً  عقب حممدعوأما موسى  م عقب موسىعموسى بن حسني 
و د تشرعنا بلكر أعقاب حوري بن زين العابدين بن حيىي النجاب احلريري  الوعبد اهلل
 الالرعاعي

 أمحد بن عبد احلميد بن أمحد بن حوري )أ(العقب ( 6مشجرة )



 
 
 
 

  114                                                                    ب السادة احلريريةانسأ
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 )ب(ال عقب أمحد بن عبد احلميد بن أمحد بن حوري( 7مشجرة )
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 )ج(ال عقب أمحد بن عبد احلميد بن أمحد بن حوري( 8مشجرة )
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 علي بن عبد احلميد بن أمحد بن حوري )أ(ال عقب ( 9مشجرة )



 
 
 
 

  118                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

 ( عقب علي بن عبد احلميد بن أمحد بن حوري )ب(ال10مشجرة )
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 نعقب يونس بن زين العابدي: اا ثالث
 

 أمحد   عقبعوأما عبد القادر هلا  م عقب عبد القادرعوأما يونس بن زين العابدين 
 عقب عر ةوأما أمحد األص موحممد مصطفى أمحد  عقبعوأما حممد هلا  اًموحممد
 عقب أمحد امللقب بالشويل عوأما حممد هلا  م عقب حممدعوأما  اسم  اًم اء

عرل تو  مر وعبد الرمحن الشويلةومحد األص  عقب حممود الشويلعمحد وأما أ ماحلريري
وعبد اهلل   عقب عا الً عوأما عبد الرمحن الشويل  مالشويلبعائلت  يف بصر احلرير 

وسي   ذكر  موياسني اً وحسن اً  عقب حسينعوأما حممد مصطفى  موعبد القادر
  الأعقا م

 عقب أبا عوأما رسالن هلا  م عقب رسالنعوأما موسى بن حسن األك  
 عقب عوأما حممد  ماً  عقب حممدعوأما  لي   م عقب  ليالً عب ر  ووأما أب م رب

 عقب عوأما سليمان  م عقب سليمانعوأما أمحد  مأمحد  عقبعوأما علي  اًمعلي
 عقب ياسني عوأما موسى األك   موموسى األصةر وعيسى اً ومحيد وأمحد موسى
وأما  اًم عقب حممدعحسن األك  وأما عبد الرزاق بن  موسي   ذكر أعقا م اً وعباس

 اً  عقب عليعوأما  ءاعي   م عقب  ءاعي عوأما علي هلا  اًم عقب عليعحممد هلا 
 وحممد األصةر اً  عقب عليعوأما حسن هلا  اًم عقب حسنعوأما علي هلا  اًموحممد
وأما  مومصطفى وياسني و ليالً  اً  عقب  براهيم وحسينعوأما علي األصةر  موأمحد
 عقب عوأما أمحد بن حسن األصةر  اًم عقب ياسني وسليمان وعمر عاألصةر حممد 
وأما  براهيم  موعبد الةين اً  عقب ءارة وطالبعوأما حسني هلا  موياسني اً حسين

 االوعمر  اً وعبد اهلل وصاحل اً وعلي اً  عقب محدع
وعبد اهلل  اً و اء اً  عقب حممدعوأما حسني بن علي بن حسن األصةر  
 وموسى وياسني اً  عقب بركات وحسينعوأما حممد احلسني  اًموطالب اً ابوارشيد ور 

 الوسي   ذكر أعقا م مفوقصوحممد ا اً وحممود وأمحد
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بن يونس بن زين العابدين بن حيىي النجاب عبد القادر حممد بن وأما 
وأما حممد  اًم عقب حممدعوأما  اسم هلا  اًموأما أمحد أعقب  اء مأمحد  عقبع
وأمحد األصةر وعبد الرمحن  اً  عقب حممودعوأما أمحد  مامللقب بالشويل دأمح  عقبع

 عقب عوأما عبد الرمحن  معائلة الشويلباآلن يف بصر احلرير ه أبنان ويعرل  مالشويل
 الالقادر وعبد اهلل وعبد عا الً 

 عقب عيسى عوأما ياسني  موياسني اً وحسن اً  عقب حسينعوأما حممد األك  
 اً  عقب مرعيعوأما عا    موط  وعودة اً  عقب محدعوأما أمحد  موموسى اً وصاحل

وأما عبد الرحيم  م طيشاد  عقب  براهيم وحممعوأما مرعي هلا  موعبد الرحيم
وأما  براهيم  م عقب سعد الدينعوأما عال   اًم عقب عالحعوأما ندا  م عقب نداع
 عقب عبد اهلل وأما ع م عقب أمحد شنوانع طيش اوأما حممد  م عقب  ءاعي ع
 عقب عوأما موسى هلا  م عقب موسى وعبد احلميدعوأما عبد القادر  معليويا

 عقب يعقوب عوأما عبد احلميد  موعبد القادر وعيسى وياسني ونزاالً  اً  براهيم وحممد
  ال عقب مجعة وموسى وعبد القادرعوأما  براهيم  اًموعيد

و براهيم  اً عقب علي عوأما طالب  اًم عقب طالبعوأما حسني بن حممد 
  عقبعوأما حممد  موعبده اً وحممد  عقب عقيالً عوأما علي  ماألصةر اً وعلي اً وحممد
  الدأمح

 عقب عوأما  اسم  اًموعو  اً وحسن اً  عقب  اءعوأما حممد بن طالب 
حسن وأما  موحسناً  وسليمان اً  عقب سالمة وساملعوأما  براهيم بن طالب  ماً حممد
 اًموعبد ااسن وسعد اً  عقب حسنعوأما حممد حيىي هلا  م عقب حممد حيىيعهلا 

 عقب عوأما طالل  م عقب أمحد طالل وموسى وعندي وزكيعوأما حسن اليحىي 
 اً  عقب عرحانعوأما سعد  موعبد اهلل وعطاء اهلل أمحد  عقبعوأما عبد ااسن  اًمعرحان
  الوياسني اً وحممود
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 اً ومصطفى ومتعب اً ب صاحل عقعوأما أمحد بن حممد بن علي بن طالب 
وأما علي  ماً  عقب عليعوأما دواان  مودواان اً  عقب عليويعوأما مصلت  اًمحلصمو 

 اً  عقب  اءعوأما حممد  ماً وحممود اً  عقب حممدعوأما موسى  اًم عقب حسنعهلا 
  الوموسى اً  عقب طالبعوأما حممود  اًموعيسى وعودة وحممود اً وحسن اً وهولو وحسين

 اً وحممد اً  عقب  اءعوأما صا   ماً وعايش اً  عقب صاحلعبن حممد وأما  اسم 
  الاً وصالح

وموسى  اً  عقب عيسى وصاحلع عبد القادروأما ياسني بن حممد األك  بن 
 عقب عوأما سليمان  موسالمة اً  عقب سليمان ومصلحعوأما عيسى هلا  مامللكورين
وأما  اًموحسن اً حممد  عقبعوأما حسني  أمحد  عقبعوأما عودة  موأمحد يوس 
 عقب عوأما ياسني هلا  م عقب ياسني وعبد اهللعوأما صا   ماً  عقب مرعيعحسن 
  االوحممد اً  عقب  ءاعي  وحممودعوأما عبد اهلل  مو براهيم اً صاحل

 مًاعً وحممود اً  عقب سعد الدين وسعيدعوأما حممد بن عبد القادر األك  
وأما سليمان  مومحدان اً وحممود اً ى وحممد عقب سليمان ومصطفعوأما سعد الدين 

 عقب عوأما معطش  م عقب سليمانعوأما أمحد  اًمومعطش اً وحممد أمحد  عقبع
 اًم عقب حممدعوأما حممود بن سعد الدين  م عقب سعد الدينعوأما حممد  معقيالً 

وأما  اًم عقب اابر عوأما سعد الدين بن حممد األصةر  الاً  عقب عالحعوأما مصطفى 
 اال عقب حسنعوأما سعيد  اًموعو  اً واابر األصةر وا   اً وسليم اً  عقب سعيدعبر اا

وأما  اًم عقب محيدعوأما محد  موعودة وط  امللكورين اً  عقب محدعوأما أمحد األك  
 وأما اًموحممد اً  عقب صاحلعوأما حسن األصةر  اًموحامد اً وعرحان اً  عقب حسنعمحيد 
و براهيم  اً  عقب صاحلعوأما أمحد  موعبده وعبد اهلل اً نوحسي اً وعلي أمحد  عقبعط  

 وأمحد  عقب سليمانعوأما علي  مو ليالً  اً  عقب عجااعوأما  براهيم  موأمحد وثيان
 عقب عوأما عبده  م عقب  ءاعي  وموسىعوأما حسني  موأمحد عندي اً وحممود
 عقب عوأما ناصر  اًموناصر  أمحد  عقبعوأما حممود أ و سعد الدين األك   الاً سليم
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 عقب عوأما موسى  موعيسى وموسى اً ومصطفى وب ر  اً وشحادة وصاحل اً ورعاعي اً سبع
مرعي تعرل عائلة و  مامللقب باألطرش اً  عقب مرعيعوأما حممد  اًمومحد اً وحممد اً بشن 

وأما حممد  مومصطفى اً حممدمرعي هلا أعقب  م و دهلا يف بصر احلرير بالطرشان
 موعبد اللطي  اً وعبد الرحيم وسعيد اً  عقب حسنعوأما  اسم  اًمينوحس اً  عقب  اءع

وأما  موعطاء اهلل اً  عقب نايفعوأما  براهيم  اًموعلي  عقب  براهيم و ليالً عوأما حسني 
وأما  اًم عقب عايشعوأما عبد الرحيم  اًم عقب صاحلعوأما سعيد  مأمحد  عقبععلي 

وعبد  اً  عقب حسينعمرعي الطرشان  وأما اًماألطرش وعلي اً  عقب مرعيعحسني 
وأما علي بن حسني  م عقب اشحادةعوأما حسني  موياسني اً وحسان اً ااسن وحسن

وأما عبد اللطي  بن  اسم  م عقب زيدان وعبد ال ر  و براهيم و ليالً عاألطرش 
 عقب عوأما عوى  اًم عقب عو عوأما مصطفى  اًمويوس  واابر  اً  عقب ا  ع

 عقب عوأما سليمان  اًموصالح اً  عقب صاحلعوأما سالمة  موسليمان ويوس سالمة 
 الاً  عقب  لايعوأما يوس   اًمعاحل

 عقب عوأما محد بن موسى بن ناصر بن حممود أ و سعد الدين األك  
 م عقب عبد اهللعوأما صيا   موموسى اً  عقب صياحعوأما عبد اهلل هلا  معبد اهلل

وأما ارشيد هلا  اًمرشيداو  اً وحممود اً وحممد اً ومحد اً اشتيوي عقب عوأما موسى هلا 
 عقب عوأما عيسى  م عقب عيسى وهالالً عوأما طالب هلا  اًموحممود اً  عقب طالبع

وأما  م عقب مصطفىعوأما اشتيوي  م عقب  براهيمعوأما حممود  موعبد اهلل اً حممد
 اً وحسن اً ب حسين عقعوأما علي  موعليان اً وحممد اً  عقب عليعمصطفى هلا 
 اًم عقب مرشدعوأما  براهيم  م عقب  براهيم و ليالً عوأما عليان  اًمومصطفى وحممود

  الأعقب يونس بن حيىي النجاب احلريريما وهلا  ال عقب يوس عوأما مرشد 
 )أ(ال عقب حممد مصطفى بن حممد بن عبد القادر بن يونس( 11مشجرة )
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 )ب(البد القادر بن يونس عحممد بن بن مصطفى حممد ( 12مشجرة )
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 ( عقب أمحد الشويلال 13مشجرة )
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 سعد الدين وحممود ابين حممد بن عبد القادرالعقب ( 14مشجرة )
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 عقب حسن بن يحيى النجابني: اثال ماحثال
 

حذظ وشذ ن   اوكذان حسذن هذلا ذ اًمحيذىي النجذاب حسذنالسيد احلسيب النسيب أعقب 
حيذىي النجذاب أياذاً زيذن العابذدين وزاهذذد سذيد الأعقذب كمذا  معنذد ملذو  الشذام ينكبذن 

ة ولذذ  ئومخسذذني وسذذبعما ةنزتذذا عذذام مخسذذ محمذذي الذذدين نزيذذ  محذذاة  بقريذذة معروعذذة بالشذذام
 أعقذذذذب موسذذذذى ورزق اهللعقذذذذد وأمذذذذا حسذذذذن بذذذذن حيذذذذىي النجذذذذاب  معيهذذذذا العقذذذذب املبذذذذار 

وأعقابذ  يف ) اً ويذونس وعابذد اً  عقذب سذرور عوأما زيذن العابذدين  ميف بصر احلرير وأعقا م
وأمذذا حمذذي الذذدين نزيذذ  محذذاة  مول لهذذم أعقذذاب يف بصذذر احلريذذر ماً وعيا ذذ اً وحوريذذ (الشذذام

سذذ ن بالنذذادرة مذذن وذذريب محذذاة  ريذذة مذذن عقذذد وأمذذا حديذذد هذذلا  اًموحديذذد اً  عقذذب مطذذر ع
احلريريذذذة الرعاعيذذذة  ةشذذذيخعقذذذد تذذذو  ممطذذذر أمذذذا و  مأعمذذذال كفذذذر طذذذاب وكذذذان مذذذن األوليذذذاء

حمذذي الذذدين عذذام ثالثذذة وتسذذعني وسذذتماية و ذذد و ذذد تذذويف والذذده  حبمذذاة بعذذد وعذذاة والذذدهم
 ةالناهز الثمانني ودعن بداره يف محا
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 ( عقب رزق اهلل بن حسني بن حيىي النجابال15مشجرة )
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 : عقب موسى بن حسنأولا 
 
النصر  لكر أوالد حسن األك  بن حيىي النجاب بن علي برهان الدين أيبب أنبد

  الن الدعني يف بصر احلريرامللقب باحلريري الشه
رزق اهلل وسي   ذكر أعقا م  ن و  عقب موسى عوأما حسن امللكور هلا 

وأما  م عقب  ليالً عب ر  ووأما أب م عقب أبا ب رعوأما موسى امللكور هلا  الشاء اهلل
 الأمحد  عقبعوأما علي  موأمحد اً  عقب عليعوأما حممد هلا  اًم عقب حممدع لي  

 اً وحممود اً ومحيد وأمحد  عقب موسىعوأما سليمان  م عقب سليمانع  وأما أمحد األك
  الوموسى األصةر وعيسى

 اً  عقب عقلة وحممدعوأما ياسني  اًم عقب ياسني وعباسعوأما موسى األك  
 عقب سليمان عوأما أمحد هلا  اًموحسين أمحد   عقبعوأما عباس  اًموحممود اً وحامد
وعبد  اً وعلي اً وحممود اً ومحيد اً  عقب حممدعوأما سليمان  اًموعبد الرمحن وسعد اً وحممود

 عقب عبده وأمحد طعان عوأما حممود  ما يد وعبد الةفار واملهدي وسعد الدين
 عقب عوأما سعد الدين  (1)اًم عقب حسنعوأما عبد الرمحن  اًموحممد عرحان وحسين

  (2)االعوده وعواد

_____________________________________ 
أعقب حسن بن عبد الرمحن األمحد: حممدًا وحسينًا ومحاديًا وعلياناًم ع ما حممد بن حسن ع عقب حسناًم  )1(

وأعقب حسن هلا حممد أمني وعبد الرمحن وحممد نور وعلياال وأما حسني بن حسن ع عقب علياال وأما محادي بن 
 هيم وحممداال وأما عليان بن حسن ع عقب عبد اهلل وعراساً وأديباً وعاحتاالحسن ع عقب  برا

أعقب حممد علي سليمان ذو انًا ومحودًا وسعيدًا وسليمان وط م ع ما ذو ان ع عقب حممدًا وأمحد وحمموداً  (2)
د الباسط وحممداً عليال وحسينًا وأسعدال وأما محد أعقب أديبًا وعليًا وريا ًا ور وان وحممد أمني وعبد املنعم وعب

ع ما أديب بن محود ع عقب عالء وعديًا و صيًا وأمحد وبشاراال وأما علي محود ع عقب حسينًا وحسنًا وعبد اهللم 
وأما رياى محود أعقب حممد وبنمال وأما ر وان محود ع عقب  امًا وحممد  ن وعاصماال وأما حممد أمني محود 

ما عبد املنعم محود ع عقب حممداً وحيدراال وأما عبد الباسط محود ع عقب أمحد ع عقب يزنًا وحممد  ن ومحزةال وأ
وعبد ا بار وعبد الرمحن وعبد اتاديال وأما حممد علي محود ع عقب محود وعبد اهلل وةانال وأما سعيد بن حممد 
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 عقب عوأما حسني  مء اهلل عقب سليمان وعطاعوأما حممد بن سليمان 
  االوحممد اً وسليم اً رشيدا عقب ع عروانوأما  موعيسى احلريري اً نعروا

 عقب عوأما  براهيم  من عقب  براهيم وعفاعوأما عيسى بن سليمان األك  
 اً  عقب عاحلعوأما علي  اًم عقب س ران وعليعوأما عبد اهلل هلا  موعبد اهلل اً حممد
وأما  معقب عرحان وموسى وأمحد ا طيش وحممد مهاوش عوأما س ران  اًمو ار 
وأما حممد هلا  اًم عقب حممدع طيش اوأما أمحد امللقب ب اًم عقب حممدععرحان 

 طيش اوأما حممد امللقب ب م طيشا عقب أمحد امللقب بدويري وحممد امللقب بع
  ال طيشا عقب أمحد امللقب بعوأما  الد  موأمحد  اً  عقب  الدع

 عقب عوأما حممود  م عقب أمحد امللقب  هاوشعبن عباس وأما حسني 
وأما حسني هلا  اًم عقب أمحد امللقب  شمان وحسينعوأما عيسى  اًمومحيد اً حامد

  ال عقب أمحد دروامع
وأما أمحد  مقب   عقب حممد امللقب عوأما سليمان بن حممد بن سليمان 

 م عقب عبد القادر احلريريع  قب وأما حممد امللقب  اًمحل عقب صاعامللقب  شمان 
  الامللقب عزي ويونسحممد  عقب عوأما عبد القادر 

وأما  م عقب  براهيم وأمحد امللقب  هاوشعوأما عبد الرمحن بن أمحد األك  
 عقب سعد عوأما حممد  موعبد الرمحن وأمحد عاصي اً  عقب حممدعموسى بن س ران 

 اً وحسين اً  عقب اابر عما سعد الدين وأ مسالمةو براهيم و  اً الدين وشحادة و اء
 اً ومحدي وعطاء اهلل وعيسى ودواان اً ومصطفى وصاحل اً وحممد وأمحد اً وحسن

 عقب عوأما أمحد دروام  موعبد اهلل اً وعرحان اً  عقب حممودعوأما محيد  مو ءاعي 
                                                                            

أما نزار ع عقب عمراًم علي سليمان ع عقب حممد سعيد ونزاراً وحسامًا وماهراًم ع ما حممد سعيد أعقب سعيداال و 
وأما حسام ع عقب سليمانم وأما ماهر ع عقب سليمانال وأما سليمان بن حممد علي سليمان ع عقب حسناً 
وحسيناًم وأعقب حسن سليمان وعبد الرمحنال وأما ط  حممد علي سليمان ع عقب موعقًا ووليدًا وعالء وحممداً 

 وأمحد وسليمانال
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 اً وحممد أمحد   عقبعوأما شحادة  مأمحد  عقبعوأما أمحد امللقب  هاوش  مطالالً 
وأما حممد بن شحادة  موسليمان وحممد تركي اً  عقب عليعوأما أمحد  مسىومو 
 اً  عقب ذيابعوأما حسني بن سعد الدين  اًموأما موسى أعقب حممود اًم عقب  اءع

وأما  موسليمان اً وحممود وأمحد اً  عقب حممدعوأما  اسم أ و سعد الدين  اًموهامش
وأما عايش  اًم عقب عايشعما سالمة وأ اًموعطاء اهلل وعواد اً  عقب حسنع براهيم 

وأما  م عقب عيسىعوأما منصور اًم  عقب منصور عوأما عيسى  م عقب عقلة وعقيالً ع
وأما مصطفى  م عقب ياسني وسليمانعوأما حسن  ماابر أعقب موسى وعقيالً 

وأما  موسعد الدين اً  عقب حممودعوأما صا  بن سعد الدين  مو براهيم اً  عقب عزعع
 اً  عقب شحادة وحممدعوأما علي  اًم عقب  اءعوأما حممود  اًمب علي عقعأمحد 
وأما أمحد  م عقب هولوعوأما حممود  اًموصاحل اً وعلوان اً  عقب عليعوأما حممد  اًموصاحل

وأما عطاء اهلل  مو ءاعي  و براهيم  عقب  ليالً عوأما حسن  اًم عقب عودة وعوادع
وأما حممد  اًموحممود اً مد ادويري وعو  عقب حمعوأما أمحد عاصي  اًم عقب عو ع
وأما  اًموعلي وأمحد   عقب موسى وحممد زكيعوأما حممد ادويري  م عقب سليمانع

  اال عقب  اءعحممد زكي 
 عقب عرحان عوأما أمحد دنا  موأمحد دنا اً  عقب رعاعيع (1)وأما عبد الرمحن

  ال عقب سلمانعود بن عاصي وأما حمم اًمومنصور  اً  عقب حممودعوأما رعاعي  اًموحممد
 عقب عوأما موسى  م عقب  ءاعي  وياسني وعنديع (2)وأما عبد الرمحن

 اً وموسى وحممد اً  عقب عمار عوأما بركات  م عقب بركاتعوأما ملحم  اًمملحم
وأما حسن  اًموحسن أمحد   عقبعوأما حممد  اًم عقب حممدعوأما عمار  ماً ووحيدي

وأمحد وامن وصا  احلريري  اً أما عمار هلا أعقب  اءو  اًم عقب أمحد ملحم وعمار ع

_____________________________________ 
 بد الرمحن هلاالأوف  املصن  ذكر اسم والد ع )1(

 أوف  املصن  مرة أ رى ذكر اسم والد عبد الرمحن امللكور أعالهال (2)
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 عقب عوأما حممود  م عقب عيسى وموسىعوأما موسى  موبركات وعبد الرمحن
 اًموعبد ااسن وصبحي وعلي اً وحسن اً  عقب أمحد ثاري وحسينعوأما يوس   ميوس 

وأما حسن  م عقب سليمانعوأما أمحد ثاري  مياسني ويونس  عقبعوأما حسني 
 اًم عقب عليعوأما حسني  اًموياسني ومحيد اً  عقب حسينعوأما عوده  م عقب عودهع

وأما  مأمحد  عقبعوأما ياسني  موأمحد رماان وحممد عوده اً  عقب حسينعوأما علي 
 موارحي  ومحدي وأمحد اً  عقب حممدعوأما سعد  اًموسعد اً وحممود اً  عقب  اءعأمحد 

  عقبعوأما صيا   اًم عقب صياحعأما أمحد هلا و  م عقب أمحد احلريريعوأما ارحي  
  ليالً   عقبعأمحد ثاري  حسن أ و  براهيم بن وأما موعطا اهلل اً وعلي أمحد 

 وأما اً حممد  عقبعأمحد  وأما محممد عايز  عقبعوحيدي  وأما اًمووحيدي وحسن
ني ياس وأما موزكريا ويوس  وأمحد  اً حممد  عقبع اسم  وأما اًم اء  عقبعحممد 

 اًمحممود  عقبعحسني  وأما اًموياسني وحسين اً حممد  عقبععلي  وأما اًمعلي  عقبع
 وأما اًمسرور   عقبعحممد  وأما اًمحممد  عقبععطية  وأما معطية  عقبعأمحد  وأما
 وأما ممصطفى  عقبعطالب  وأما اًمطالب  عقبععر   وأما اًمعرح  عقبعد يمح

 وأما مومصطفى األصةر اً مصطفى وعلي  عقبعحممود  وأما اًمحممود  عقبعمصطفى 
  عقبععبد اهلل  وأما معبد اهلل  عقبععلي  وأما اًموحممود اً حسان  عقبعمصطفى 
 اً سالمة وشعبان  عقبعموسى  وأما موموسى اً حممد  عقبع ءاعي   وأما م ءاعي 
 قب ععحسني  وأما مسليمان  عقبعسالمة  وأما مو براهيم اً وحسين اً ورشيد اً وحسن
  اليوس   عقبععلي  وأما اًمعلي

 الأعقب موسى بن حسن األك  الشهن بن حيىي النجاب احلريري وهلا ما
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 )أ( عقب موسى بن حسن بن حيىي النجاب( 16مشجرة )
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 )ب( موسى بن حسن بن حيىي النجاب( عقب 17مشجرة )
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 )ج(ال عقب موسى بن حسن بن حيىي النجاب( 18مشجرة )
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 عقب رزق اهلل بن حسن: اا ثاني
 
 :بلكر أوالد رزق اهلل بن حسن األك  أدبن

 علي وأما اًمعليع عقب  وأما حممد موأمحد اً حممدع عقب  وأما رزق اهلل
حسن امللقب ع عقب  علي وأما اًمعليع عقب   ءاعي  وأما م ءاعي ع عقب 
ياسني  عقب ع حممد وأما موأمحد  اً وحممد (1)ماً عليع عقب  وأما حسن مبال سوري

  االومصطفى وحسن وياسني و ليالً  اً  براهيم وحسينع عقب  علي وأما اًموسليمان وعمر 
ع عقب  حسن هلا وأما موياسني اً حسنع عقب  حسن األك  أمحد بن وأما
 اًموعمر  اً وعبد اهلل وصاحل اً وعلي اً محدع عقب   براهيم وأما موعبد الةين اً ءارة وطالب

حممد  وأما اًموطالب اً وراب اً وعبد اهلل وارشيد اً و اء اً حممدقب ع ع علي حسني بن وأما
 وأما مصفوقاوحممد امللقب ب اً وحممود اً وموسى وياسين اً بركات وحسينع عقب  احلسني

حممد  وأما مو ءاعي  اً حممدع عقب  يوس  هلا وأما ميوس ع عقب   اسم احلسني
 اً عثمان وحسينع عقب  احلسنيعبد اهلل  وأما مموسى امللقب العر ديع عقب  هلا
وأمحد امللقب اشتيوي وموسى وعبد  اً صاحلع عقب  عثمان وأما مومصطفى اً وعلي
 علي العبد اهلل وأما مو براهيم و ءاعي  اً حسنع عقب  حسني العبد اهلل وأما مالرمحن

 حسني ارشيد بن وأما معبد اهللع عقب  مصطفى العبد اهلل وأما معبد اهللع عقب 
_____________________________________ 

علي بن حسن ال سوري علياًم وأعقب علي حسينًا وأعقب حسني حممدًا وأعقب حممد حمموداً أعقب  )1(
 والشيخ حممد وأعقب حممود  براهيمال وأما  براهيم هلا ع عقب  ءاعي م وأما  ءاعي  هلا ع عقب ساملًا و ليالً 

 نال ع ما  ءاعي  ع عقب ساملاً وعبد النور ونااماً وحممداًم وأعقب سا  علياً ونورساً وحسناً وحممداً وعبد الرزاق 
وأمحدال وأعقب علي بن سا  سروراً وأعقب سرور  حساناً وأميناًم وأعقب نورس نزاراً وبشاراًم وأعقب حسن رائداً 

عي  ع عقب  براهيم وصاحلاًم ع ما  براهيم ع عقب  لياًل ومجعةم وأعقب صا  نواعاً وراتباال وأما  لي  بن  ءا
وتيتاال وأما الشيخ حممد  ن بن  ءاعي  ع عقب ناصرًا ونصرًا ومنتصراًم ع ما ناصر ع عقب صاياًل ونصر الدين 

ناصر وعبد الرمحن وعلياً  وأ د وحممد  ن ووائاًل و ءاعي  وذا اتمةال وأعقب صاي  بن ناصر بن حممد  ن
 ومنصوراال وأما منتصر بن حممد  ن ع عقب عماد الدين وحممد  نال
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ع عقب  حسني طالب بن وأما اًمحممودع عقب  حسني راب بن وأما مأمحدع عقب 
 اً وعبد احلميد وأمحد امللقب شومر وعهد وأمحد اً حممدع عقب  حسن هلا وأما اًمحسن

ع عقب  عيسى وأما معيسى وعنديع عقب  بركات اامد وأما موسليمان وعبد اهلل
  الومصطفى اً ليوع اً ويوس  وعبد اهلل وحممد اً وبركات وحامد اً حسن

 موسى اامد وأما مسليمانع عقب  حممد بركات بن حسني أ و وأما
 أمحد منو  وأما اًموحسن اً مطلقع عقب  حممد وأما موأمحد منو  اً حممدع عقب 
عبد الرحيم وعبد اهلل وحممد وعبد ع عقب  ياسني اامد وأما محممد تركيع عقب 

وعبد ا يد  اً وعلي اً صاحلع عقب  د اامدوأما أمح مالرزاق وعبد الةين وعبد اللطي 
 سالمة وأما اًمسالمة وحسنع عقب  صا  وأما موسليمان وأمحد  اً وهولو ونايف اً ومحد

 وأما عبد ا يد األمحد موصال  الدين اً صاحلع عقب  حسن وأما منور الدينع عقب 
  الوعبد الفتا موسى وأيوب ع عقب  وأما علي األمحد موعقلة اً ومنصور  اً حسينع عقب 

وأما  اًموعبد الرزاق وعبد ا واد وحممود وأمحد اً اابر ع عقب  وأما موسى بن علي
سعد الدين وحممد نور ع عقب  وأما هولو مامللقب بعقاب اً حممدع عقب  أيوب
احلاج عبد ع عقب  وأما محد ميوس  وموسىع عقب  وأما سعد الدين هلا مالدين

 سلمان وأما سليمانع عقب  وأما احلاج عبد الرمحن مالرمحن وعبد الرحيم وعبد العزيز
وأما  اًمعرسان وعاحلع عقب  وأما ناي  اًمعو ع عقب  وأما أمحد معيسىع عقب 
  ةالاشحادع عقب  عرسان

وحممد عواز وأمحد  اً وعارع اً رشيدع عقب  وأما حسني بن عبد ا يد األمحد
 اًموسعيد اً  براهيم مجع  وطالب ع عقب وأما حممود اًممسلمع عقب  وأما منصور معايز

 وأما مجعة اًموسامل  ليالً ع عقب  وأما  ءاعي  هلا م ءاعي ع عقب  وأما  براهيم
وحممد البقاعي احلريري الرعاعي ومجال الدين وأمحد  وأمحد احلاج حممودع عقب 
وأما حممد امللقب  مأمحد ديب وعبد اهلل وحمي الدينع عقب  وأما طالب مصبحي

  البركاتع عقب  وأما عبد ال ر  معبد ال ر ع عقب  الشهن صفوقاب
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 وأما اًمو الد اً حممودع عقب  يوس  بن  اسم احلسني وأما  ءاعي  بن
وامحيد  أمحدع عقب  سليم وأما اًمحسينع عقب   الد وأما اًمسليمع عقب  حممود
  االوحممود

محد اشتيوي وأ اً صاحلع عقب  حسني األك  عبد اهلل بن عثمان بن وأما
أمحد  وأما اًموسعد اً عبد املعطي وحممدع عقب  صا  وأما موعبد الرمحن وموسى

  االوحممد وأمحد  عثمانع عقب  اشتيوي
عبد ال ر  وعبد ا لي  وعبد اهلل ع عقب  طالب حسن بن حممد بن وأما

لو تركي وهو  وعبد الوهاب وط  وأمحد اً وعبد ا يد وعبد الرحيم وحممد صادق وحامد
موسى ع عقب  حسني األك  طالب بن حسن بن أمحد بن وأما الوحممد م و 

 حسني األك  طالب بن حسن بن أمحد امللكور بن سليمان أ و وأما االوصاحل
  الوعبد الرمحن وااد ال ر  اً حسينع عقب 

وياسني وعبد ااسن وعبد  اً حسنع عقب  حسني الطالب عبده بن وأما
عبد الةفار وعبد ع عقب  عبد ا يد وأما معرحانع عقب   عبد ال ر  وأما ماللطي 
 حسن وأما ماوداتع عقب  حممود وأما اًمسعدع عقب  عبد الرحيم وأما مالرنول
  الداوود ويوس ع عقب 

ع عقب  ياسني وأما مذو ان وعبد القادرع عقب  سليمان حسن بن وأما
عبد  وأما اًموصاحل مقبالً  ع عقب سليمان وأما اًمحممودع عقب  موسى وأما م براهيم
ط  ع عقب  حممد وأما مسليمانع عقب  عبد املعطي وأما اًموطالب اً مرعيع عقب  اهلل

  االوامحود
وعوده وعبد  اً موسى وعليع عقب  سليمان احلسني  براهيم بن محد بن وأما

وعوده  اً حممدع عقب  ياسني بن سليمان احلسني و داود بن حسن أ وأما ماهلل
 الوأمحد اً حممدع عقب  عبد اهلل وأما موسليمان
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وأما محد بن يوس  بن أمحد بن  براهيم بن علي بن حسن الصةن امللقب 
وأما  اًموحممد عيصالً ع عقب  وأما موسى مموسى ويوس  ومثقاالً ع عقب  بال سوري
 اً وسامل اً ومصطفى ومحد ع عقب أمحد وأما مثقال موعقلة اً حسينع عقب  يوس 
 اً وحممد اً موسى وعبد العزيز وعبد ا يد ومنصور ع عقب  وأما عيص  موسليمان اً وصاحل

  الوعبد الرمحن
 موعبد الرحيم اً وحامد اً وحممود اً  اءع عقب  ألك احممد بن موسى  وأما

  االيوس  وحسينع عقب  عقلة وأما
 اً عمر ع عقب  مصطفى وأما اًموسرور  اً ا  ع عقب  مثقال أمحد بن وأما

وهله العائلة اًم وسعد اً عليع عقب  عيص  موسى بن وأما اًمو الد اً وسعد ومثقاالً 
 الاآلن يف  رية داع  حبوران ة اطن

 وأما مأمحدع عقب  حسن ال سوري علي بن  براهيم بن عبد اهلل بن وأما
لباد بحممد اشتيوي وأمحد امللقب ع عقب  عمر وأما معمر وموسىع عقب  أمحد هلا

 أمحد صنان وأما مأمحد صنانع عقب  شتيويامللقب بحممد ا وأما موأمحد نور الدين
 أمحد نور الدين وأما اًمأمحد ناي  و لفع عقب  أمحد لباد وأما محممد راايع عقب 
امللقب  اً حممدع عقب  أمحد هلا وأما مأمحدع عقب  موسى وأما اًمعمر ع عقب 

  العبد القادرع عقب  حممد مخيس وأما اًمتميس وا  
 وأما اًمحممدع عقب   سوريالحسن  علي بن د اهلل بنعب أمحد بن وأما

 االحممدع عقب  عقلة هلا وأما مو براهيم اً عقلة وصبحع عقب  حممد
 علي بن محد بن يوس  بن حسني بن أمحد بن مصطفى واءن أوالد وأما

موسى ع عقب  عثمان وأما معثمان وعمرع عقب  اءن وأما ؛حسن ال سوري
 وأما مارشيدع عقب  علي وأما اًموحسين اً صاحلع عقب  مرع وأما اًموعلي اً وحسن
  االعبد اهلل وا  ع عقب  حسن
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 عمر وأما اًمعمر ع عقب  ر امللقب بال سوريةحسن األص حممد بن وأما
ع عقب  حممد عرنوس وأما محممد امللقب بعرنوسع عقب  سعيد وأما اًمسعيدع عقب 
 سعيد وأما مب بةثيان وأمحد امللقب  ناكدوعبد الرمحن امللق اً و ءاعي  وياسين اً سعيد

 اً حممدع عقب   الد وأما اًم الدع عقب   ءاعي  وأما موأمحد اً وسعد اً صاحلع عقب 
عبد الرمحن  وأما موأمحد شاهني اً حممد عوى وحممودع عقب  ياسني وأما اًموحممود

ع عقب  كدأمحد منا  وأما مامللقب بعرنوس وعبد اهلل اً حممدع عقب  امللقب بةثيان
  االوعثمان اً عرحان

ع عقب  سعيد وأما اًموحممود اً وحامد اً حممدع عقب  سعيد صا  بن وأما
 وأما موعبد ا يد اً وحسن اً وحامد اً  اءع عقب  ياسني حممد بن وأما معبد ال ر 

  الأمحد عرسانع عقب  حممود
 لاحسني ه وأما اًموحسين اً حممدع عقب  محد اءن بن مصطفى أ و وأما
وعبد  اً وعالح اً ومفلح اً عاحلع عقب  سليمان وأما اًموحسن اً سليمان وساملع عقب 
  االوعهد وهالالً  اً مرعيع عقب  حسن وأما موأمحد  ا يد

 وأوالد مأمحد عرسان  اطنني بقرية داع  اءن وآ ر عقب أوالده وأما أوالد
  الاءن  اطنني اآلن يف  رية ابط  مصطفى أ و

 عبد اهلل وأما معبد اهلل وحسوينع عقب  وأما حممد هلا اًمحممدع عقب  مصطفى وأما
 علي هلا وأما اًمعليع عقب  حسوين وأما معبد القادر امللقب  ويديع عقب 
 اًم وهم اآلن يقطنون يف بصر احلريرالحسينع عقب 

م وهم وأمحد وعبد اهلل اً حممودع عقب  عبد القادر امللقب  ويدي وأما
  ال رية علم يف يقطنون اآلن 
 حسن بن طالب بن حسني بن علي بن حسن امللقب بال سوري وأما

وعبد احلميد  وأمحد محممد احلسن اللي ذكرنا عقب  القاطنني بقرية احلري ع عقب 
  الوسليمان وعبده اً وأمحد شومر وعهد
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وعبد اهلل  اً عليع عقب  حسن األصةر ال سوري علي بن  براهيم بن وأما
 اً عليع عقب  موسى هلا وأما مموسىع عقب  وأما علي موأمحد وصا  احلريري

وعبد  اً محدع عقب  يوس  وأما اًميوس  وحسنع عقب  علي وأما اًموعو  اً ومفلح
 وأما اًممرعيع عقب  حسن وأما مأمحدع عقب  محد وأما موعبد ال ر  اً اهلل وعارس

 وأما اًممفلح عقب ع موسى وأما مونزاالً  موسى وعبد الرزاق وهالالً ع عقب  مفلت
 اًموحممد اً عبد اهلل وديابع عقب  صا  وأما معبد املو  وعبد الرحيمع عقب  هالل
 عبد اهلل وأما موحيىي اً حممودع عقب  هولو وأما اًمهولو وسعيدع عقب  حممد هلا وأما

 دياب وأما م ليالً ع عقب   براهيم وأما م براهيم ومصطفى وسعد الدينع عقب 
  الأمحدع عقب 

 أمحد وأما مو ءاعي  أمحدع عقب  حسن ال سوري علي بن ياسني بن وأما
وعروان وياسني وأمحد مهاوش  سليمانع عقب   ءاعي  وأما معيسى وياسنيع عقب 
 (1)مدهبعع عقب  عبد ااسن وأما معبد ااسنع عقب  سليمان وأما موأمحد و براهيم
 حممد وأما اًموحامد اً حممدع عقب  سنييا وأما (3)اًمو لف (2)عقل ع عقب  عروان وأما

  وعارساًمزعالً ع عقب  أمحد مهاوش وأما (1)موعبد القادر (5)اًمذيبو  (4)مموسىع عقب 

_____________________________________ 
 اً أمحذذد وحممذذدع عقذذب   بذذراهيم وحممذذد و ءاعيذذ م وأمذذا حسذذنع عقذذب  عبذذده: مقذذبالً وحسذذناًم ع مذذا مقبذذ أعقذذب  )1(

 وحممودال

وناصذراً وأمحذد  عقذب: سذليمان ويوسذ  و الذداً  عو بذراهيمم وأمذا  ءاعيذ   اً وحممذد اً عقلة:  ءاعي  وأمحدأعقب  (2)
 عقذذب: مصذذطفى وحسذذناً وموسذذى وحممذذوداً وحممذذداال وأمذذا عتوعيقذذاً وبذذالاًلم وأمذذا أمحذذد ع عقذذب  وعذذدنانم وأمذذا حمسذذن

 زياداً وحساناالع عقب   براهيم
وحممذوداً  عقذب أمحذد ع  ل : حممداً و ليالً وعلياً وحيىي وعيسذى وسذلماناً وسذليماً ومسذدوحاًم وأمذا حممذدأعقب  (3)

وحممذوداًم وأمذا وأمحذد   الذداً ع عقذب  ناصراً وياسراًم وأما عيسذىع عقب  عماداًم وأما حيىيع عقب  و اءاًم وأما  لي 
 هاياًلالع عقب  مزيداًم وأما مسدو ع عقب  زياداً وحمموداًم وأما سليمع عقب  سليمان

 وموسىال  براهيم وياسنيع عقب ط  وحيىي و  موسى: حممداًم وأما حممدأعقب  )4(

 ح ما وحممداً وم موناً وحمموداً ويوس  و براهيمالع عقب  م وأما أمحدأمحد ذيب:أعقب  (5)
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أمحد ع عقب   براهيم وأما (3)حممداًمع عقب  عارس وأما (2)ممزعالً ع عقب  زع   ماع
 أمحد وأما مالدين وعرحان و براهيم وعالء اً ومحد اً حممدع عقب  رفأمحد حمي وأما يفرمحم

 وأما معبد اتاديع عقب  عبد ال ر  وأما موعبد ال ر  اً وحممود اً حسينع عقب 
وأمحد اشنيور  اً حسينع عقب  عيسى وأما موأمحد توهان وهالالً ع عقب  حسني

ويوس   اً و براهيم وصاحل وأمحد  اً وعارس اً طعانع عقب  حسني وأما اًموهويدي وحسن
 موياسني اً سليمع عقب  عارس وأما مموسىع عقب  أمحد طعان ماوأ اًموحممد اً ومنصور 
 وأما موبركات اً عرحانع عقب  يوس  وأما اًموعيد اً ونايف اً عاحلع عقب  أمحد وأما

 حسن وأما موأمحد ناصر و ءاعي  اً عليع عقب  سعيد وأما اًمسعيدع عقب  هويدي
 اً حممدع عقب  نيورأمحد اش وأما اًمحممدع عقب  سليمان وأما مسليمانع عقب 

 أمحد وأما موعبد اهلل اً عليوي وسرور اع عقب  حممد مشعان وأما مامللقب مشعان
رزق ع عقب  مطلق وأما اًموعبد الرحيم و ار  اً مطلقع عقب  علي وأما اًمعليع عقب 

 اً رشيدع عقب  يونس وأما ميونسع عقب  ياسني وأما اًمودياب اً اهلل ويوس  وصاحل
 وياسني اً مصطفى ومباركع عقب   ءاعي  وأما مو ءاعي  وعطاء اهلل اً وحممد اً وحممود
 ممجعةع عقب  حممد وأما موبدر الدين وأمحد هالل اً  لفع عقب  أمحد وأما موأمحد
 اًميوس  وارشيدع عقب   براهيم محد بن وأما محممد عطاء اهللع عقب  عطاء اهلل وأما
 وأما مسليمانع عقب  عمر وأما مب تدامامللق وأمحد اً و اء اً عمر ع عقب  ارشيد وأما

ع عقب  سعيد وأما وأمحد اً سعيدع عقب   اسم وأما م ي  اهللع عقب  سليمان
 أمحد امللقب  دام وأما معبد ال ر ع عقب   اسم أمحد بن وأما مرشيداوأمحد  اً حممد

                                                                            
 موعقاالع عقب  عبد القادر: حممداًم وأما حممدأعقب  (1)
 مزع : حسناً وعبده وعبد ال ر الأعقب  (2)
 حممد:  براهيم ونورساً و الداً و ءاعي الأعقب  (3)
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 عبد اهلل وأما ميوس ع عقب  أمحد عيفان وأما مأمحد عيفان وعبد اهللع عقب 
  الوأمحد اً وحممود اً حممدقب ع ع

 وأما سعد الدين بن سليمان بن حممد بن حسن األصةر امللقب بال سوري
يف الشام ون وعبد القادر وصا  وأعقا م مواود اً وعلي اً احلريري وحسن اً سليمع عقب 
 الم ذنة الشحممن ن  ريبا و  اطن

ه وءار  اً حممدع عقب  وأما حسن بن أمحد بن حسن امللقب بال سوري
ع عقب  عبد اهلل وأما معبد اهللع عقب  وأما عبد الةين ةموعبد الةين وشحاد اً وطالب

  العبد اهلل وعبد الةينع عقب  عبد الرزاق وأما معبد الرزاق
 طالب وأما معيسى وياسنيع عقب  عبد الةين األك  عبد اهلل بن وأما

 اً صاحلع عقب  عقوبي وأما اًميعقوب وحسنع عقب  ةءار  وأما اًموحسن ةءار ع عقب 
 أمحد وأما اًموحممود أمحدع عقب  موسى وأما مموسىع عقب  صا  وأما موبالالً 

 حسن وأما اًمعرحان وحممدع عقب  حممود وأما اًمعيسى و ءاعي  وصاحلع عقب 
عبد ع عقب  حممد صادق وأما محممد صادقع عقب  حممد وأما اًمحممدع عقب 

  براهيم وأما م براهيم وياسنيع عقب  عبد القادر وأما ماملنعم وعبد القادر وعبد ال ر 
 علي وأما اًمعليع عقب  بالل وأما معبد الرمحنع عقب  عبد املنعم وأما اًم اءع عقب 
ع عقب  عوى وأما اًمسليمان وعليع عقب  ةاشحاد وأما اًموعو  ةاشحادع عقب 
 وأما مموسىع عقب  مصلت وأما مويوس  اً مصلحع عقب  موسى وأما اًمحممد
  ةالشحادع عقب  يوس  وأما اًموحامد اً  براهيم وحممدع عقب  موسى

وعمر  ماللي ذكرنا عقب  اً حممدع عقب  يعقوب طالب األك  حسن بن وأما
 حسن وأما اًموحممد بالالً ع عقب  عمر وأما اًماألصةر ومصطفى وسامل اً وحسن

 الموسى ع عقب بالل وأما اًم اءع عقب  حممد وأما أمحدع عقب 
ع عقب  عبد الةين األك  عبد اهلل بن عبد الرزاق بن عبد الةين بن وأما

والده    أهلها من عرب بين  ةبعد وعاتواها أم  اللي و وعثمان و شمان  اً حسين
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 ن باسم:ب  ول  عند العرب امللكورين أعقاب    اآلن يعرعو  ة الد وكانا حامل
ةم ومنهم احلريرين ببن عامر ويعرعو امرج تقيم يف ومنهم مجاعة  نمأوالد احلريرين

حىت يومنا  نأوالد احلريرين باسم: نالبحر ويعرعو على مدينة صور  موعة تقيم يف 
 شر ي البحراليف صور الةربية م وتم أمال  هلا

نور ع عقب  طالب حسن بن عمر بن حسن األصةر أ و أمحد بن وأما
ع عقب  عبده وأما اًمومحد أمحدع عقب  نور الدين وأما اًموعبده وحسن اً الدين وصاحل

ع عقب  حسني وأما اًمحممدع عقب   اسم وأما اًم اءع عقب  حممد وأما معبد اهلل
 اًمحسنع عقب  مصطفى وأما اًمحسينع عقب  عبد الرزاق وأما معبد الرزاق و براهيم

محدان ع عقب   براهيم وأما م براهيمع عقب  سا  وأما مأمحدع عقب  حسن وأما
 اًمو براهيم وعلي اً  ءاعي  وحسنع عقب  حممد وأما اًمحممدع عقب  عمر وأما معمرو 

 وأما موحممد عمر وحممد زكي اً سعيد ع عقب عمر وأما معمرع عقب   ءاعي  وأما
عبد  وأما معبد الرمحن وعبدهع عقب  علي وأما اًموعلي اً  طابع عقب  حممد عمر

أمحد ع عقب  صا  وأما اًمصاحلع عقب  اب ط وأما اًموحممود اً عليع عقب  الرمحن
 اً  براهيم وحممدع عقب   ءاعي  وأما م ءاعي ع عقب  حممد وأما مويث وأمحد عوعان

 وأما محممد عليع عقب  حممد وأما اًمحامدع عقب  أمحد هلا وأما موأمحد وياسني
  ال براهيمع عقب  ياسني وأما م ءاعي ع عقب   براهيم

ع عقب  عبد اهلل وأما معبد اهللع عقب  ك  بن حسنعبد الةين األ وأما
وأما طالب  مال سوري الشهن وعبد احلميد اً امللقب بالصعيدي وياسني وطالب اً حممد

ويوس  و ءاعي  وأمحد الطالب الشهن وعبد ااسن  اً صاحلع عقب  يال سور 
  براهيم اوأم موأمحد اً وحممد اً  براهيم ومصطفى و اءع عقب  صا  وأما اًموعمر 

 اً وحممد اً وحامد اً حممدع عقب  وأما أمحد طالب موعلي برهان الدين  ليالً ع عقب 
امللقب  اً عبد اهلل وحممدع عقب  يوس  وأما اًمحممودع عقب  حممد وأما مامللقب بعتيق

 وأما  ءاعي  م براهيمع عقب  عبد اهلل وأما مبقويدر وعبد الرحيم وعبد الرمحن
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وعبد احلميد  اً سليمان وطالبع عقب  عبد ااسن وأما اًموحممد وأمحد  ليالً ع عقب 
 محممد زكيع عقب  حممد امللقب بالصعيدي وأما اًمحسنع عقب  عمر وأما موعبد اهلل

 اًموسليم اً وحممد اً سعيدع عقب  سليمان وأما اًمسليمان وعليع عقب  حممد زكي وأما
 وأما موعبد الرمحن اً حممودع عقب  أمحد هلا وأما اًموحممد أمحد ع عقب  سعيد وأما

 عبد الرزاق بن وأما مو ليالً  اً  اءع عقب  وأما أمحد اًمسعيدع عقب  سعيد حممد بن
عبد الرزاق ع عقب  حسن وأما اًمحممدع عقب  سليم وأما اًمحسنع عقب  عبد اهلل

 اًمالدو  اً عباسع عقب  عبد الرمحن وأما ماً باديع عقب  عبد الرزاق وأما موعبد الرمحن
 عبد الةين بن وأما معبد الرمحنع عقب   الد وأما اًموحممود اً حممدع عقب  عباس وأما

اللي تواها أم  بعد وعاة و امللقب تشمان  اً وعثمان وحممد اً حسينع عقب  حسن
  الوالده    أهلها عرب بين  الد وسي   ذكر أعقاب 

 اً وحسن اً حسينب ع عق عبد اهلل وأما معبد اهلل وعيسىع عقب  حسني وأما
 حممد امللقب تشمان وأما موعبد احلميد اً حامدع عقب  عثمان وأما موعبد ااسن

ياسني  وأما مامللقب بواكد أمحدع عقب  عبد احلميد وأما اًمأمحد صبحي وعليع عقب 
 اً حممدع عقب  وأما موسى موعبد اهلل وأمحد موسى وعيسىع عقب  عبد اهلل بن

 وأما عيسى م براهيمع عقب   لي  وأما موأمحد اً  اءعقب ع  حممد وأما مو ليالً 
عبد  وأما اًمرشيداع عقب  سليم وأما اًموعبد ا يد و ءاعي  وحممد اً سليمع عقب 
 وأما اًمعبد اللطي  وياسني و لفع عقب  وأما  عبد اهلل الياسني اًمعارسع عقب  ا يد

 أمحد الياسني وأما اًمصاحلع عقب  ياسني وأما محممد صبحيع عقب  عبد اللطي 
ع عقب   ءاعي   لي  بن وأما مامللقب  قب  وأمحد امللقب بسرحان اً حممدع عقب 

 وأما مأمحد عارلع عقب  أمحد وأما مأمحدع عقب  ارشيد وأما مارشيد وأمحد ناصر
 أمحد وأما مأمحدع عقب  ناصر وأما اًموعو  اً ومرشد اً مفلحع عقب  أمحد عارل
 اً عو ع عقب  عمر وأما اًممرعي وعليع عقب  ناصر وأما موعمر اً ناصر ع عقب 
 الومصطفى
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وسليمان  اً مصلحع عقب  وأما عيسى بن عبد اهلل بن عبد الرزاق األك 
ع عقب  عثمان وأما مامللقب بعجال اً وعثمان وحممد اً محدع عقب  وأما حسن اًموحسن

وأما عبد  اًمرمحن وحممدعبد الع عقب  وأما موسى اًمو اء اً وحممود اً موسى وحسن
 وأما أمحد اًمعروان وحممدع عقب  وأما  ءاعي وياسنيم  وأمحد  ءاعي ع عقب  الرمحن

 وأما اًمموسى وعليع عقب  ياسني وأما م براهيم وسليمان وحيىي وياسنيع عقب 
  االياسني وحممدع عقب  موسى

ع عقب  صا  وأما اًمو لف اً صاحلع عقب  حممد بن موسى األك  وأما
ع عقب   براهيم وأما م براهيم ومصطفىع عقب  وأما حسن بن عثمان موأمحد  براهيم
 براهيم ع عقب  أمحد وأما اًمحسينع عقب  علي وأما اًموحسن و ليالً  وأمحد اً علي

عبد ال ر  ع عقب  حسن وأما اًموحامد اً  براهيم وحممدع عقب   لي  وأما موموسى
 وأما موسليمان اً حممدع عقب  طفى هلا األك مص وأما موعبد الرمحن ومصطفى

 سليمان األك  وأما الومصطفى وسليمان اً ويونس ويوس  وعمر  اً  اءع عقب  حممد
  الوأمحد اً حامدع عقب 

حممد امللقب ع عقب  أمحد وأما مأمحدع عقب  حممود بن عثمان األك  وأما
 اً حممد زكي وعلي عقب ع حممد نر وأما اًمبنمر وأمحد امللقب بباير وموسى وسرور 

 (1)الامللقب  ثوان وموسى وأمحد  اً وحسين
_____________________________________ 

و ذد انتقذذ  حممذد نذذر  موعطذذا اً و بذذراهيم وحسذين اً وعو ذ اً مذد امللقذذب بنمذر ع عقذذب حممذد امللقذذب بزكذي وعليذذأمذا حم )1(
أمذا ولذده حممذد امللقذب  ال تذزال تعذرل بعائلذة نذرال من بصر احلرير بعد زواا      ريذة علمذا واسذتقر  ذا مذ  أوالده و 

ال وأمذذا عذذوى ع عقذذب طذذ  وصذذاحلاً وموسذذىال اوأمذذا علذذي ع عقذذب حسذذينا وحسذذنال بزكذذي ع عقذذب يوسذذ  وعبذذد القذذادر
وأما حسني وعطا علم ُيلفا واألول مفقود حيذث شذار  مذ  ا يذوش العثمانيذة و  يعذد وأما  براهيم ع عقب عثمانال 

وأمذا يوسذ  بذن تاً و د  تذ  شذابا يف )حذرب اللجذاه(ال وعطا علم ُيل   ال بنن ء  أن ل  عقبا يف ازيرة أروادال ول 
وأمذا حسذني بذن علذي ال وأما عبد القادر بذن حممذد بذن نذر ع عقذب سذعيداحممدا وامحد وحمموداال  النمر ع عقبحممد 

وحسذان و ذد  اً وسذعيد اً ونصذر  اً وتيسذن  اً وحممذد علذي وتوعيقذ اً وحممذود اً حامذدلنمر ع عقذب حممذد راذب وأمحذد راذب و ا
د وأمذا طذ  بذن عذوى النمذر وأمذا حسذن بذن علذي النمذر ع عقذب حممذد نعذيم و أمحذد سذعيال استقر بدمشق ومجي  بني 
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 وأما مسليمانع عقب  محيد وأما اًممحيدع عقب  وأما  اسم بن عثمان األك 

  اليونسع عقب  سليمان
وأما حممد بن حسن بن أمحد بن حسن األصةر امللقب بال سوري بن علي 

بن املهاار من ابن حيىي النجاب  بن  ءاعي  بن علي بن محد بن رزق اهلل بن حسن
ومن الشام  دم     مو هاار منها    الشام مالعراق     رية حرير من أعمال البصرة

 رية بصر حوران علي برهان الدين أبا النصر امللقب باحلريري اللي ءيا القرية اللي 
  ال طن  ا بصر احلريري

ه عبد و ه طالب وأ و وأ  هه ءار و وأما حممد امللكور امللقب باألشقر وأ 
  :بلكر أعقاب حممد أوسنبد ال وت  ذكرنا أعقا م أعاله ه شحادة وهمالء و الةين وأ 

                                                                            
وأمذا موسذى بذن اال وأما صذا  بذن عذوى النمذر ع عقذب حممذد ربيذ  و أمحذد و زكريذا و  الذدال ع عقب أمحد و  براهيم

وأما ع عقب وليدا وعبد احلليم وموسىال  و أما عثمان بن  براهيم النمرال عوى النمر ع عقب عبد السالم وعبد اهلل
و أما اال وأما أمحد بن  يوس  بن حممد النمر ع عقب عالء و أويسال ب أنساً حممد بن يوس  بن حممد النمر ع عق

ع عقذب عذدنان ونذور وأمذا حممذد راذب بذن حسذني بذن علذي النمذر اال حممود بن يوس  بن حممد النمر ع عقب حممد
 ور ذذوان وأمذذا أمحذذد راذذب بذذن حسذذني بذذن علذذي النمذذر ع عقذذب حيذذىي اً أمينذذبذذراء و و  اً وعمذذار  اً أسذذامة و اءذذالذذدين وأةذذن و 

وأمذذا حممذذود بذذن ال  ذذياءحممذذداً وأمحذذد وياسذذني و و  اً وأمذذا حامذذد بذذن حسذذني بذذن علذذي النمذذر ع عقذذب عذذايز وبرهذذانال ور ذذا 
وأمذذا حممذذد علذذي بذذن حسذذني بذذن علذذي النمذذر ال وأمحذذد اً ومعاويذذة وحممذذد حسذذني بذذن علذذي نذذر ع عقذذب سذذليمان وبذذالالً 

وأمذا تيسذن بذن حسذني ني بن علذي النمذر ع عقذب نذزاراال ن حسوأما توعيق بال وسارية اً هامشاً و وصالح اً وسان ع عقب
وأمذذا سذذعيد بذذن حسذذني بذذن علذذي ال وأمذذا نصذذر بذذن حسذذني علذذي النمذذر ع عقذذب أسذذامةال بذذن علذذي النمذذر ع عقذذب اهذذاداً 

و أمذا حممذد نعذيم بذن حسذن بذن اال وزاهذر  اً وأما حسان بذن حسذني بذن علذي النمذر ع عقذب بشذار ال النمر ع عقب معاذاً 
وأمذذا موسذذى ال وأمذذا أمحذذد سذذعيد بذذن حسذذن بذذن علذذي النمذذر ع عقذذب منذذارانذذس ومال ذذاال أاً و الذذدعلذذي النمذذر ع عقذذب  

انذا  وسذذى النمذر مذذ  أن نذذر و ذد يعذذرل أحيم راألمحذد شذذقيق حممذد امللقذذب بنمذر عقذذد بقذي وعقبذذ  يف  ريذذة بصذر احلريذذ
وسى ع عقب حممداً وأمحدال أما سليمان املو ليمان وسليماً ومحدي وحممداً وحمموداًم سع عقب  وموسى هلاشقيق ال 

وأنذور وسذامياً وأمحذد  اً وياسذر  اً أمذا حممذد املوسذى ع عقذب  اءذع عقب  براهيم وحممد وأمحد وط ال و  وأما سليم املوسى
 الوأما محدي علم ُيل  ذكورا ومات يف مقتب  العمروسامياً وسليماال  وأما حممود املوسى ع عقب حسناً وعبد اهللال 
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ع عقب  وأما حسن الشقران احلريري اًموعلي اً حسنع عقب  وأما حممد
وأما  مع عقب أمحد وأما علي اًم اءع عقب  وأما سليمان اًمسليمان وسلمان وعلي

حممد ع عقب  وأما أمحد هلا مع عقب أمحد وأما حممد محممد يوس ع عقب  سلمان
 براهيم ع عقب  وأما احلاج يوس  مزعالً ع عقب  وأما حممد ب ار مامللقب بب ار

الشقران اللي  طن يف  رية الفقي  وريب طريق احلاج وكان على اانب عايم من 
 اًموحسن ليالً  ع عقب  هلاوأما  براهيم  مال رم األ الق والشيم والبلل يف سبي  اهلل

والفريد يوس   اً  براهيم وحممودع عقب  وأما  لي  اًمعليع عقب  وأما حسن هلا
وأما  مسليمانع عقب  وأما محد موعبد الةين اً محدع عقب  وأما  اسم مواملميد حممد
  االوحسن اً حسينع عقب  عبد الةين

علي  وأما أمحد بن موعبد القادر اً حسينع عقب  وأما علي بن حممد األك 
وحممد  وأمحد عبد الرمحنع عقب  وأما علي اًمعليع عقب  أ و سلمان وسليمان

 اً حممدع عقب  وأما عيسى هلا معيسىع عقب  وأما حسني معفاش امللقب ب يب
وعبد اهلل وعيسى وحممد  اً حسينع عقب  وأما حممد موسليمان اً وصاحل وأمحد  اً وحممود
موسى ع عقب  وأما صا  موعبد الرحيم اً وحممد اً عارسع عقب  وأما حممود مرااي

  الومحدي اً وعو  اً حممدع عقب  وأما أمحد موحممد صادق اً وحامد اً وياسني وحممد
وأما مصطفى  ممصطفىع عقب  وأما عبد القادر بن علي بن حممد األك 

 اً حسينع عقب  وأما حممد ااخيدم هلا ماخيدماحممد امللقب بع عقب  هلا
وأما هله العائلة أوالد حممد  اًمعليع عقب  حممد العيسىوأما حسني بن  مومصطفى

 البالشقران احلريرية ن ا ويعرعو  ونن اآلن بقرية الفقي  وأعقا م مواودو األشقر القاطن
وأما عمر بن حممد بن النسيب حسن امللقب بال سوري بن علي بن 

 النجاب ءاعي  بن علي بن حممد بن رزق اهلل بن النسيب حسن األك  بن حيىي 
وأما عبد  ماً عبد الةين وعبد اللطي  وا  ع عقب  وأما سليمان هلا مسليمانع عقب 
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وحممد  اً  لفع عقب  وأما عبد اللطي  مويوس  وأمحد اً وحممد زعالً ع عقب  الةين
 االوحممد اً طالبع عقب  وأما ا  مأمحد  لي وعوىع عقب  وأما حممد زايد مزايد
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 سني بن علي بن حسن ال سوريال ( عقب طالب بن ح19مشجرة )
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 ( عقب حسني بن علي بن حسن ال سوريال20مشجرة )
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  براهيم بن علي بن حسن ال سوريالعقب ( 21مشجرة )
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 البن علي بن حسن ال سوريياسني عقب ( 22مشجرة )



 
 
 
 

  154                                                                    ب السادة احلريريةانسأ

  

 حممد بن حسن ال سوريال عقب ( 23مشجرة )
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 حسن بن أمحد ال سوريالعقب ( 24مشجرة )
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السادة الحريرية في 
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ورد ذكر نسب السادة احلريرية يف علسطني بروايات  تلفةم ل ن يبدو على وا         
 احلريرية يف علسطني ثالثة أعخاذ )عروي( رئيسة:  أن للسادةالتحقيق 
ريذذذري ا،ذذذن عبذذذد القذذذادر الشذذذامي احل : السذذذادة احلريريذذذة مذذذن ذريذذذة أيبالفتتترأل األول      

الذذذلي تذذذو  منصذذذب القاذذذاء يف مدينذذذة القذذذدسال وتتحذذذد  مصذذذادر سذذذجالت ااذذذاكم 
عبذد ذريتذ  مذن أبنذاء ى و ذ  احلريذري مذن عذن عذدد مذن الذلين تولذوا الناذارة علذالشرعية 
 احلريريال زحيمان اللطي  ا
: السادة احلريرية من عقب السيد احلسيب النسيب الشيخ حممد بن الفرأل الثاني      
يري بن زين العابدين بن زين بن علي بن عبد الرمحن بن سليمان بن سرور بن زين احلر 

زين العابدين بن حيىي النجاب بن علي برهان الدين أيب النصر احلريريال وكان الشيخ 
م(م و توا     القدس الشري  1709هذ/1121حممد  د نزل يف مدينة ا،لي  سنة )

ريم وعاد بعد ذل     نابلس وس ن بقرية وأ ام  ا حماعاًا على أو ال اده احلري
يقال تا با ةم وتزوج من امرأة اءها بريةم وأعقب منها:  لفًا و اءاًم ع ما  ل  عقد 
س ن يف  رية عارورة وتويف  ا و  يعقب سوى السيدة عائشة ا ديبةال أما  اسم عقد 

 رية اوريريد التابعة  س ن يف  رية يقال تا با ة يف اب  نابلسم و انتقلا ذريت    
لقااء حيفام وأعقاب  مواودون  ا ويعرعون باسم عائلة نبريةن ل ون اسم ادهتم زواة 

 حممد األك   د ولب عليهمم ومن الفري الثاين أسرة املقب  املعروعة يف بالد الروحةال
: السادة احلريرية من عقب السيد احلسيب النسيب مشس الدين بن الفرأل الثالث      

م( شقيق عبد ااسن والد علي برهان الدين أيب النصر 1310هذ/710عبد الرحيذم )ت 
احلريري اللي ينتسب ل  حريرية حوران ومحاةم ويلتقي حريرية حوران ومحاة م  حريرية 

م( بن عبد الرحيم املتزوج من 1231هذ/ 629نابلس يف ادهذم عبذد ااسذن )ت 
 السيدة زينب ابنة أمحد الرعاعيال

 السا م يف املباحث الثالثة اآلتيةد ء تفصي  أعقاب احلريرية وأنو 
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 في مدينة القدسالماحث األول: السادة الحريرية 
 

بعد أن حرر املل  الناصر صال  الدين األيويب بيا املقدس من أيدي الصليبيني يف 
م  ام ب تيب أو اي احلرم الشري   ام ومن ذل  م1187هذ/583راب عام شهر 
رماان سنة  17الشهن اللي دوان حباور  ا ي القااة صدر الدين يف  و ف 
 ال م1194هذ/590
وتعت  هله الو فية أساسًا  مي  األو ال اإلسالمية الت تلا يف القدس وسائر        

 بالد علسطنيم وعيها   طاعيات منحها السلطان لقادة محلت  آنلا ال 
يا و فية صال  الدين األيويب يف مطل  العهد تثبسجالت اااكم الشرعية وتمكد       

م حباور واهاء بيا املقدس م1573هذ/981ربي  الثاين سنة  18العثماينم وذل  يف 
 وشهادة  ا يها الشيخ عبد القادر الشامي ا،ن احلريريال

م ومنها مدينة القدسوتتحد  املصادر عن تويل السادة احلريرية م انة كبنة يف       
ديد من املزايا الت احتفاوا  ا حىت مطل  القرن العشرينم ومن أبرزها: مهمة منحهم الع

املصلني ب  بالبخور وماء الوردم وكلل  وسي  األرى ما تعطن تعطن احلرم الشري  و 
وال  س ك  أسبوي يف ليلة ا معةم وما زال آل عبد اللطي  وازحيمان  بني املسجد

  اليقومون  له ا،دمة حىت يومنا هلا
وكان من رععة ش ن السادة احلريرية ببيا املقدس أن   ذا تويف أحدهم كان يعلن       

من م ذن احلرم الشري  ب ن أحد أشرال بيا املقدس  د انتق     رمحة اهللم وكانا 
تسن أمام ا نازة رايات  اصة  م على شاكلة األعالم الت كانا متيز السادة األشرال 

سالميةم وكانا تم مداعن  اصة يف مق ة الشهداء الت تق  بني باب يف سائر املدن اإل
 العمود وباب الساهرةال

ومن آثار احلريرية الت ال تزال  ائمة يف بيا املقدس    يومنا هلا: املسجد      
احلريري اللي يق  دا   السور    ا هة ا نوبية الةربية من املسجد األ صى املبار  
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     الشرق من مسجد القشلة لانب دير األرمن بطريري ية األرمن انوب باب ا،لي
ن النصارى األرثوذكس واملتح  األرمينم ويق  املسجد اليوم يف وسط حي حماط بالس ا

م ومد ل  الرئيس يف شاري القديس يعقوبم وينسب هلا واملستوطنني من اليهود
اللي كان رااًل  نًا اح ل  املسجد    السيد مشس الدين حممد بن  براهيم احلريري

م م1482هذ/886م تويف بالقدس سنة الشهادة دهرًا طوياًلم وكان ي تب  طًا حسناً 
ويرات  سم اآلثار يف القدس ب ن مشس الدين هلا  ام بزصال  وترميم املسجد يف 

 (1)الف ة اململوكية وأصبت ينسب ل ال
أسرةم  150ان ويقدرون بنحو وتنتشر عروي آل احلريري يف ك  من القدس وعما       

ومن أبرزهم آل زحيمانم اللين يسمون كلل  آل عبد اللطي م وينقسمون    ستة 
 أ سام رئيسة هي:

 عائلة احلاج يوس  عبود عبد اللطي ال -1
 عائلة احلاج هالل عبد اللطي ال -2
 عائلة احلاج عبد القادر عبد اللطي ال -3
 عائلة احلاج مصطفى عبد اللطي ال -4
 عائلة احلاج  لي   سحاق عبد اللطي ال -5
 عائلة احلاج  براهيم عارل عبد اللطي ال -6
 
 

_____________________________________ 
م بطول تسعة أمتار طواًل وتسعة أمتار عر اًم ويبلغ ارتفاع  أربعة أمتار 81حوايل تبلغ مساحة املسجد  )1(

ونص م وللمسجد باب يق  يف ا دار ا نويبم وهو مةلق باالءنا املسلتم كما أن الناعلة الت تق  يف ا دار 
اال و د آل هلا املسجد الشر ي  د أولقا من  ب  الطائفة األرمنية الت تدعي ب ن هلا املسجد من  من أمالكه

   ا،رابم و  يبق عي  سوى بعر ا دران املهدمةم وبعر املالمت الز رعية الت كانا تزين وااهت  األماميةال 
 ال2/201انار: األنس ا لي : 
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 مدينة القدس أوقاح السادة الحريرية في 
تشن مصادر املخطوطات املوثقة ب ن السيد احلسيب النسيب حممد بن زين      

ن زين احلريري بن زين العابدين بن زين بن علي بن عبد الرمحن بن سليمان بن سرور ب
العابدين بن حيىي النجاب بن علي برهان الدين أيب النصر احلريريم  د نزل يف القدس 

م وأ ام  ا حماعاًا على أو ال اده احلريريم و ذهب م1709هذ/1121الشري  سنة 
 بعد ذل     نابلس حيث نزل يف  رية تسمى با ة وتويف  اال 

اسني بن عبد الرمحن بن يوس  بن و د تو  السيد الفا   احلسيب النسيب ي      
عبود بن موسى بن عبد الرمحن بن عبد اللطي  بن سالمة بن زحيمان احلريريم مهمة 
البحث عن أو ال السادة احلريرية يف سجالت اااكم الشرعية  دينة القدس الشري م 

تو  ناارهتا  حيث حص  على معلومات  يمة تفسر لنا ما هي هله األو ال الت
 (1)الحممد الزاهد الشيخ

 والتحقيق يف ذل  هو أن  للسادة احلريرية يف مدينة القدس ثالثة أو ال رئيسة هي:
 لي  ورس الدين احلريري    و   باب العمود: وهو الو   اللري املنسوب  -1

القائم على محام العمودم وهو أحد مخامات القدس القدةة السبعةم ويق  يف منطقة 
لا آثاره مواودة حىت اليومم و د  ام عبد اللطي  زحيمان احلريري باب العمودم وال زا

و   عبد  :بتجديد عمران الو   وتوسعت م عنسب ل  وأصبت يطلق علي  مسمى
مال وال تزال 1793هذ/1206 ( بتاريخ:273/36اب حجة الو   ر م: )اللطي   و 

 عائلة عبد اللطي  تس ن هلا الو      يومنا هلاال

_____________________________________ 
ء احلصول على مجي  الوثائق املتعلقة ب و ال احلريرية يف بيا املقدس من السيد ياسني بن عبداللطي   )1(

م(م و د أعاد السيد ياسني ب ن أك  و فني يف 2008يوليو   23احلريري يف لقاء ل  م  الباحث )يف  ازحيمان
 بيا املقدس اليوم  ا: و   احلريري وو   العنبوسيال
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شرل: وينسب هلا الو   كلل     ورس الدين احلريريم ويق  يف و   حارة ال -2
  اعة الشرل بالقرب من باب السلسلةال

و   الت ية: يق  يف عقبة الت ية يف منطقة الت ية يف الواد  رب مد   باب احلرم  -3
 الشري  )باب ا لس اإلسالمي األعلى(ال

س مادة كبنة حول أو ال و د حفاا سجالت اااكم الشرعية يف مدينة القد      
عفي حجة حمفوأة يف سجالت اا مة الشرعية السادة احلريرية يف بيا املقدس؛ 

شارة    أن الشيخ  لي  ورس الدين اإلترد  م(46/137) م ر م:بالقدس الشري 
 احلريري  د: 

س نأو   مجي  الدارين ال ائنتني بالقدس؛ الدار األو  تق  يف حملة الشرل بالقد      
القدةة دا   السورالالال وتت ل  من طابقني: أرى وعلوي؛ األر ي يت ل  من تسعة 

يصعد من املطل  األول    الطابق العلوي على اثنت  مدكاكني ومعصرة ومطلعي درج
عشرة ورعة وستة مطابخ وبئر ماء ومرحاىم وساحة ءاويةم واملطل  الثاين يصعد من   

ورل ومطبخ وبئر ماء تق   ل  الدكاكنيم  كلل     الطابق العلوي على ثال 
 (1)ويصعد  ا مباشرة    ثال  ورل ومطبخ ومرحاىال

وتت ل  من  (2)والدار الثانية تق  يف عقبة الت ية يف حملة الواد بالقدس القدةةم      
طابقني أر ي وعلوي؛ األر ي يت ون من ورعتني وبئر ماء ومرحاىم و يصعد من     

 (3) طل  درج على ورعتني ومرحاى ومطبخنال الطابق العلوي

_____________________________________ 
 تق  هله الدار اليوم يف باب السلسلة باحلرم القدسي الشري ال )1(
 تق  هله الدار اليوم مقاب  باب ا لس باحلرم الشري ال (2)
م وتشن    أن الشيخ  لي  ورس الدين احلريري  د أو   هاتني الدارين على نفس  180/64حجة ر م:  (3)

مدة حيات م و من بعده على أوالدهم و على أوالد أوالدهم و على أوالد أوالد أوالدهم أوالد اللكور دون أوالد 
 اد و فاً على أوالد البطونالالبطونم و على نسل  وعقب م وأن   ذا انقرى أوالد اللكور ع
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م(  ام السيد عبد اللطي  بن زحيمان احلريريم 1793هذ/1206ويف سنة )      
بالبناء على الو   السابق  ده ورس الدين احلريري وأو   مجي  العقار على ساللة 

الت  عبد اللطي م وحتتفظ اا مة الشرعية يف بيا املقدس ب ص  هله احلجة الو فية
 تن  على أن السيد عبد اللطي  بن سالمة زحيمان  د: 

نو   وحبس وسب  وتصدق وأبد ما هو ل  واار يف مل   وطلق تصرع  وحيازت        
الشرعية وآي   لي  شراء و رثًا  واب حجج شرعية سابقة على تارُي  ويده وا عة على 

 صدور هلا الو  م وذل  مجي  ذل  ثابتة مستقرة دون املعارى واملنازي ل  يف ذل    
الدار القائمة البنا يف القدس الشري   حلة باب العمود املشتملة على ثالثة بيوت 
علوية وثالثة بيوت سفلية وصهررني معدين  م  ماء األشتية وحاكورتني ومناع  
ومراعق وحقوق شرعيةم وحيدها  بلة دار وهبة العلمم وشر ًا دار موسى الد مقجيم 

اًل الطريق السال  وب  البابم ووربًا دار بن زهوة النصراين ودار و   أوالد ومشا
 (1)النخلةنال
كما يواد يف سجالت اا مة الشرعية ببيا املقدس حجة يعود تارُيها    سنة        

 م(م وتن  على تولية: 1812هذ/1226)
على و   اده  ناحلاج مصطفى بن املرحوم عبد اللطي  زحيمان متوليًا وناأراً       

املرحوم  لي  ورس الدين ال ائن و ف  بالقدس الشري م ليتعاطى أمور التولية والنار 
على الو   املر وم على الوا  القو  والطريق املستقيم عو ًا عن متصرل ذل  أ ي  
احلاج حممد بن عبد اللطي  املر وم حب م وعات     رمحة اهلل تعا  وايالل ذل  عن  

 نالم1207ي  ذل   واب تقرير شرعي ممر  يف أوائ  احلجة احلرام سنة اآلي   ل
 م(م على تولية: 1849هذ/1262وتن  حجة أ رى يعود تارُيها    سنة )      

_____________________________________ 
 هذال1206م يف أواسط مجادى األو  سنة 273/36حجة و   بسجالت اا مة الشرعية ر م:  )1(
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نالسيد عبد القادر بن املرحوم السيد احلاج مصطفى عبد اللطي  زحيمان متولياً شرعياً 
ريري ال ائن و ف  بالقدس على و   اده املرحوم الشيخ  لي  ورس الدين احل

 الشري نال  
السيد احلسيب     لي  ورس الدين  واحلقيقة هي أن حتديد صحة انتساب

النسيب علي برهان الدين أيب النصر احلريري  د تعلرت على الباحثم و د طرأت أثناء 
 لي  ورس الدين بن شاهني ترمجة الشيخ ورود ت رر البحث  ش الية 

باعتباره من واهاء مدينة القدسم وكانا ل  ال اام ب م( يف كت1468هذ/873)ت
عقد ترام ل  السخاوي يف الاوء الالم م وذكره ابن أو ال عديدة يف بالد الشامم 

و   (1)تةري بردي يف عدة موا   من كتاب : نالنجوم الزاهرة يف ملو  مصر والقاهرةنم
شاهني الشيخيم هو مسلو   م عوالده:ل  نسبًا    آل البياتثبا أي من هله املصادر 

ويف الو ا ذات    نعثر على أي أثر يثبا ب ن أو ال احلريرية تابعة  (2)ممن أصول ت ية
 ل م م  ذكر كتب ال اام ألو ال أ رى تابعة ل ال

ة ن العثور على أكثر من ي    سجالت حم مة القدس الشرعية وبالراو 
 ل احلريريآمن املنسوبني    عديدة شخصيات واود ر وثيقة تشن    مخسة عش

من  ب  عاله  د أو    ن الو   امللكور أى احلجج الو فية بم وتمكد  حد دينة القدس
و طلب يف: نساب  عشر شوال سنة أحد وستني ومثانائةنم أيب العباس أمحد بن حسين 

 لي  ب ن تمول ناارة ذل  الو   ا،ن احلريري  الشيخ عبد القادر أبوالشيخ أمحد بن 
م وعندما رعاا اا مة طلب  من اهة والدت (حفيده باعتباره من أوالد البطون )أي 

_____________________________________ 
م دار ال تاب اإلسالميم الضوء ال مع ألهل القرن التاسعمشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاويم  (1)

م دار  حياء ال ا  معجم المؤلفين( 1957ال وانار كلل : عمر ر ا كحالة )3/196هذال 1427القاهرةم 
 ال4/12العريبم بنوتال 

نيل األمل في ذيل ذكر ذل  ابن  لي  ورس الدين؛ عبد الباسط بن  لي  بن شاهني الااهري يف كتاب :  2
 ( امل تبة العصريةم بنوتال2002م حتقيق عبد السالم تدمري )الدول
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ب ن نالصد ات تثبا م و دم للقا ي وثيقة رءية 1591هذ/999ذل م عاد سنة 
على حممد بن حسين السلطانيةنم  د أنعما علي  بوأيفة النار على و   اده األ

 الوأ ي  حممد شاه
م تشن 1594هذ/1003مم و1591هذ/999بني عامي  ويف الف ة املمتدة ما

وهو -احلريري      أن الشيخ شهاب الدين أمحد الشرعية بالقدس سجالت اا مة 
 د تو  الناارة على أو ال عدة منها: و    -ابن القا ي الشهن عبد القادر احلريري

ان مدرسًا  ام البيمارستان الصالحي بالقدس الشري م وو   املدرسة السالمية الت ك
وو   والده ناملرحوم القا ي عبد القادر احلريرينم وكان من  من املستحقني لبعر 

 الشيخ ورس الدينال  :أموال الو   األ ن
الشرعية أن الشيخ برهان الدين بن أمحد احلريري كان متولياً كما ورد يف  حدى احلجج 

ان ابن  الشيخ  براهيم وكياًل م كما كم على و   املدرسة األروونية1594هذ/1003سنة 
 عن والده يف الناارة على حملة عقبة الطاهرية املعروعة باحلريريةال

الستنتاج ب ن أو ال احلريرية يف بيا املقدس  بان القرن    اوتقودنا هله املادة 
ال تنسب     لي  ورس الدين بن شاهني العاشر اتجري/السادس عشر امليالدي 

بد القادر أيب ا،ن احلريري الشامي اللي ع نا تعود    عائلة الشيخ الااهري احلنفيم و 
 دم    القدس من دمشقم وال بد من بلل اهود أك  لتحقيق نسب الشيخ عبد 

قادر احلريري    الشيخ علي برهان الدين أيب النصر احلريريم علمًا ب ن السيد عبد ال
الشيخ حممد الزاهد احلريري  د عني  ااسن احلريري  د أثبا يف املخطوط )أ( ب ن

 ثبا بلل  صلة النسب بني يف القدسم ع ناده احلريرينبالفع  ناأرًا على و   
حريرية القدس وحريرية حورانم و د ء توثيق هلا املخطوط واعتماده من  ب  السلطات 

 مال1906هذ/1324الرءية املخولة يف مدينة مخاة سنة 
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ة الشيخ شهاب الدين أمحد بن عبد القادر احلريري الناارة حجة اا مة الشرعية بتولي
 وتفاصي  ذل  الو  :مم 1591هذ/999على و   احلريريم سنة 
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زحيمان الناارة على و   اده احلريري  حجة اا مة الشرعية بتولية احلاج مصطفى
 م:1812هذ/1226القدس الشري  سنة ب
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 (1)م(:1112هت/1226عقب عاد اللطيف بن س مة بن زحيمان الحريري )ت
أعقب السيد احلسيب النسيب عبد اللطي  بن سالمة بن زحيمان أربعة أبناء       

 هم: عبد الرمحن وحممد ومصطفى ووامنال
و براهيمم  وأمحد  عقب موسى و ليالً عبن عبد اللطي   ع ما عبد الرمحن

وأعقب موسى عبودم وأعقب عبود يوس م وأعقب يوس  هلا عبد الرمحن وعبد الةين 
 وعبد احلفيظ وم رماً وعبد الرحيم وعبد الرزاقال 

وأعقب عبد الرمحن بن يوس : ط  وحيىي ويوس  و براهيم وياسني وداود 
 ومجااًل وداهود )داود( وسهياًلم وأعقب كام  ط ال وأما و الداًم ع ما ط  أعقب كامالً 

وأما اًم وعرعان  عقب عصامًا وعمادًا وعبد الرمحنعحيىي بن عبد الرمحن بن يوس  
 عقب  يهابًا و يادًا وطار اًم وأما ياسني بن عبد الرمحن أعقب ع براهيم بن عبد الرمحن 

  ووساماً وناااًل وراميال  عقب وليداً وحمموداً ووائالً عيزناًم وأما  الد 
 عقب موسى وحممداًم وأما عبد الرحيم عوأما عبد احلفيظ بن يوس  بن عبود 

 عقب حمموداً ويوس  وحممداً ع عقب يوس م وأما عبد الرزاق بن يوس  عبن يوس  
 الوأمحد وباءاً 

 عقب حممداًم وأعقب حممد هلا عوأما أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اللطي  
ويعقوب وشعيب  وأمحد و سحاقم وأعقب  سحاق محزة ودرويشًا وعلياً  اً وبدويمرشدًا 

 وحممداً وحمموداً و اراال
 عقب أسامة و براهيم وهشاماًم وأما درويش بن  سحاق عع ما محزة بن  سحاق       

 عقب ماراًم وأعقب يعقوب بن ع عقب  ياداً وحسيناً وحساماًم وأما علي بن  سحاق ع

_____________________________________ 
د احلسيب النسيب ياسني عبوده عبد اللطي  بن سالمة بن ء احلصول على املعلومات ا،اصة بعقب السي )1(

زحيمان احلريريم من مشجرة  ام بتصميمها املهندس مجال الدين ط  عبد الرمحن يوس  زحيمانم و د تفا  
 السيد ياسني زحيمان بزعطائنا نسخة من هله املشجرةال
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وعمراًم وأعقب شعيب بن  سحاق موسى وهامشاًم وأعقب حممد بن  اً  سحاق أاعر 
 سحاق  لياًل وباساًل واريراال وأعقب حممود بن  سحاق عدنان و سحاق وصالحاًم 

 عقب رامي وماين وندةاً وهاينم وأعقب هاين عدنان وتامراًم وأما  سحاق عع ما عدنان 
 عقب عأما  ار بن  سحاق  عقب عادي ومنتصراًم و ع عقب بساماًم وأما صال  ع

 وليداً ومرشداً وبدوياال 
 عقب عارعاً عوأما  براهيم بن عبد الرمحن بن عبد اللطي  بن سالمة بن زحيمان       

ل أعقب رعيقاً و ءاعي  و لياًل وزكريا ار وعبد اهلل وعبد الرمحنال ع ما ع وأمحد )الشيخ(
 عقب عارعًا ورنوعاًم وأما زكريا عرل وحيىي ويعقوب و براهيم وحممداال ع ما رعيق بن عا

 عقب بسامًا وسفيان وحساماًم وأعقب بسام  سالمًا وسناناًم وأعقب عبن عارل 
 عقب  الدًا وباءًا ونبياًلم وأعقب باسم مهنداًم عحسام زكرياال وأما حيىي بن عارل 

اً م وأما يعقوب بن عارل أعقب رامز وأمحد وأعقب نبي  وادي وحيىي و دي ويزناً 
 ورمزي ورامياال

م ع ما عارل أعقب  براهيم و الداً وأمحد   عقب عارعاً عوأما  براهيم بن عارل       
ونبياًل و لياًل ونايفًا وناصراًم وأعقب  براهيم سيفاال وأما أمحد بن  براهيم بن عارل 

وناعلاً   عقب نائاًل وناااًل ونادراً عوأما حممد بن عارل   عقب سعيدًا و الدًا ومجااًلالع
 ونزاراال وأعقب ناال حسيناًم وأعقب نزار  لياًل ومنناال

ع عقب حممدًا وعبد الرمحن وأما عبد اهلل بن  براهيم بن عبد اللطي  الزحيمان       
 عقب سليمانم وأعقب سليمان هلا حممدًا وعبد الناصر وحمموداًم عع ما حممد  وعمرال

ع عقب عايزًا وعبد الرمحنال ع ما عبد الرمحن  عقب عبد اهلل و عوأما عمر بن عبد اهلل 
وعاداًل وعامراًم وأعقب عمر طار ًا وعبد اهللم وأعقب علي  اناً وعليًا وعدن عمادًا وعمر

 الع عقب عمرناصراًم وأما عايز بن عمر 
 عقب صاحلًا ومنعماً عوأما مصطفى بن عبد اللطي  بن سالمة بن زحيمان       

 ع عقب مصطفى هالل وياسنيوعبد اللطي ال ع ما صا   وعثمان وعبد القادر وليماً 
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 عقب حسينًا ويونسم وأعقب حسني ذياباًم عوحممد سعيدم ع ما مصطفى هالل 
 عقب يونساًم وأما منلر عوأعقب يونس حسينًا ومنلرًا وعبد الرزاقم ع ما حسني 

صطفى وأما حممد سعيد بن صا  بن م الع عقب عمر عقب أنساًم وأما عبد الرزاق ع
 عقب ع عقب عثماناً وعبد الفتا م وأعقب عثمان ر واناً وصاحلاً ور ياًم ع ما ر وان ع

 وصهيباال   عقب رائداً ورامياً وعادياً عوعماراًم وأما ر ا  ع عقب عثمانوساماًم وأما صا  
 عقب عبد الوهاب عوأما عبد الفتا  بن حممد بن سعيد بن صا  بن مصطفى 

يدم وأعقب عبد الوهاب نادرًا وناصراًم وأعقب حممد سعيد عبد وحممد سعيد وعبد ا 
الفتا  و الداال وأعقب عبد ا يد مااداً ويوس  وطار اال وأما عبد القادر بن مصطفى 

 عقب مصطفىم وأعقب مصطفى هلا عبد القادرم وأعقب عبد القادر عاداًل وذا ع
 عقب عدناناًم وأعقب عدنان عادل ال ف  وسعد الدين و الدًا وعمادًا وحممداًم ع ما ع

 عقب أبا حازمم وأعقب سعد الدين عيصاًل وعصاماً عهلا عاداًلال وأما ذو ال ف  
 وطار اال  أمحد  عقب سعد الدين وعماداً ووائاًلم وأعقب مازنعومازناًم ع ما عصام 

م  عقب كاماًل وحمموداً عوأما  الد بن عبد القادر بن مصطفى بن عبد القادر       
 عقب  الدًا وعدياًم وأما حممود أعقب زهنًا وهيثماال وأما حممد بن عبد عع ما كام  

 عقب  الدًا و يهابًا وكرةاًم ع عقب نبياًل و لياًل وزكياال ع ما نبي  عالقادر بن مصطفى 
م وأعقب زكي حممداال وأما عبد اللطي  بن مصطفى بن عبد وأمحد وأعقب  لي  ءناً 
 عقب سليماً وعيسى ومصطفىم وأعقب مصطفى هلا ب راً وحممداً عان اللطي  الزحيم

 عقب مصطفىم وأعقب مصطفى هلا مازناًم وأما عبد عوعبد اللطي م ع ما ب ر 
 عقب ع عقب حممداً وتوعيقاً ومجااًلم ع ما حممد عاللطي  بن مصطفى بن عبد اللطي  

  عقب  براهيم ووايهاالعطي م وأما توعيق لعبد ال
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 (1)احث الثاني: عقب محمد بن زين الحريري في ب د الروحةالم

 
ذكذذر السذذيد احلسذذيب النسذذيب سذذعيد بذذن بذذن مصذذطفى بذذن حممذذد بذذن ناصذذي  بذذن       

بذ ن الشذيخ  (2)حامد بن أمحد بن  اسم بذن حممذد الزاهذد يف  طذوط لذ  عذن السذنديانةم
 احلذذذذذرام سذذذذذنة حااذذذذذاً    بيذذذذذا اهلل حممذذذذذد بذذذذذن زيذذذذذن احلريذذذذذري امللقذذذذذب بالزاهذذذذذد  ذذذذذد  ذذذذذرج

م وعنذذد راوعذذ  مذذن احلذذج زار مدينذذة ا،ليذذ  واسذذتقر  ذذا زمنذذاً  صذذناًم م1709هذذذ/1121
و انتقذذ  بعذذد ذلذذ     القذذدس حيذذث تذذو   دارة األو ذذالم وانتقذذ  بعذذد ذلذذ     با ذذة 
الشذذر ية التابعذذة لقاذذاء طذذول رمم وتذذزوج  ذذا مذذن امذذرأة اءهذذا بريذذة مذذن عشذذنة املشذذاعلةم 

ولدي   اءاً و لفاًم الللين أطلق عليهما لقب نأوالد بريةنم و د بقيذا وأأب من برية 
عنذذذدما بذذذين عو هذذذا مبذذذ   م1983مقذذذ ة أوالد بريذذذة مواذذذودة يف با ذذذة الشذذذر ية حذذذىت عذذذام 

 املركز الصحي بالقريةال
وذذذادر أحفذذذاد حممذذذد  م1800ويشذذذن السذذذيد سذذذعيد ا ذذذامن    أنذذذ  يف حذذذدود عذذذام       

   منطقذة املذرا  بذالقرب مذن السذنديانة و    الطنطذورة والفريذديس الزاهد با ذة الشذر ية 
 يف بالد الروحة بفلسطنيال 

وكذذان احلريريذذة مذذن نأوالد بريذذةن  ذذد وذذادروا مسذذاكنهم يف با ذذة الشذذر ية حتذذا زعامذذة       
علذذي بذذن ذيذذب عبذذد الذذرمحن بذذن مقبذذ  بسذذبب  ذذالل و ذذ  بيذذنهم وبذذني عذذرب اتباهذذب 

_____________________________________ 
نة الناعمةم وبالد الروحة هي اتابة ءيا بالد الروحة  لا االسم أل ا كانا مفروشة باحلجارة الصة )1(

املنبسطة الوا عة بني أطرال ال رم  ا نوبية وبني األطرال الشمالية  بال اليامرة )ابال أم الفحم وا،طال( تق  
كم وعلي  عي ون معدل 13كم ومعدل عر ها 17الروحة انويب حيفا وتتب   ااءهام ويقدر معدل طوتا 

ب د الروحة في فترة النتداب م( 2004مصطفى كبها ونر سرحان )ال 2كم220مساحتها ما يقارب 
 ال7م دار الشروق للنشرم رام اهللم صالاريطاني

م(م و ام 2000شري السيد احلسيب النسيب سعيد ا امن بتدوين  طوط  عن السنديانة يف شهر )مايو سنة  )2(
 مال2008بزعطاء اململ  نسخة من  يف شهر يوليو  
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م و اسذذتقروا يف السذذنديانةم و ذذد أرى املذذرا  )انذذويب السذذنديانة(وآل اذذرارم عرحلذذوا    
هب بعاهم    صيدا واستقروا  ا لف ة من الزمذان و عذادوا    با ذة بعذد أن هذدأت ذ

 األمورال
وانتشذر بعذذد ذلذذ  أبنذذاء حممذد بذذن زيذذن احلريذذري يف كذ  مذذن: السذذنديانة والفريذذديس       

شذذر يةم وأصذذبحوا يسذذمون بالبوا نذذة نسذذبة  ليهذذام و بيذذزة يف حذذني بقذذي بعاذذهم يف با ذذة ال
حيذذذذث ال تذذذذزال أمالكهذذذذم وبعذذذذر عذذذذروي أسذذذذرهتم مواذذذذودة عيهذذذذا    اليذذذذومال ومذذذذن أشذذذذهر 

 عوائلهم: 
 دار الشيخ حممد املقب  -1
 دار ناصر )من دار الشيخ( -2
 دار عيد ومنهم اامن -3
 دار عويس -4
 دار أبو لبدة -5
 دار اامن -6
 أبو لبدة دار زام  بن  عدان -7
 دار البيقاوي يف  بيزة -8
 دار الصباغ يف  بيزة -9
 دار نصر اهلل يف با ة الشر ية -10
 دار برية )اللين بقوا يف الفريديس( -11
 دار أبو شيخة يف الفريديس )ويسمون كلل : دار ا،طيب( -12
 دار الةباس -13
 دار الصوص -14

ز مذذذنهم بعذذذر املتصذذذوعة مثذذذ  الشذذذيخ و ذذذد عرعذذذا عائلذذذة آل املقبذذذ  بالتذذذدينم وبذذذر       
سليم املقب  والشيخ رءي شاكر املقبذ م كذان مذن أبذرز واهذاء البوا نذة يف بذالد الروحذة: 
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الشيخ مقب  بن ناصر بن علي )امللقب بالصوص( بذن ذيذب بذن عبذد الذرمحن بذن مقبذ  
و ذد بن أمحد بن  اسم بذن حممذد الزاهذدم وكذان زعذيم البوا نذة يف السذنديانة والفريذديسم 

عذذذذذرل بالصذذذذذال  والتقذذذذذوىم وكذذذذذان يسذذذذذعى يف حذذذذذ  مشذذذذذ الت النذذذذذاس ويسذذذذذهر علذذذذذى 
مصذذذاحلهمم ويذذذلكر أهذذذ  السذذذنديانة لذذذ  كرامذذذات عديذذذدةم و ذذذد تذذذويف رمحذذذ  اهلل بعذذذد عذذذ ة 

م ودعن يف ياعام و لفذ  يف زعامذة البوا نذة ابنذ  م1864وايزة من أداء عرياة احلج سنة 
عى    اإلصال  بني الناس حىت  نذ    ي ذن الشيخ حممد املقب م وكان حمباً للخنم يس

م وأأذب سذتة م1939ني يف البلدم و د  تذ  سذنة ينام وهو يعلم بواود أناس متخاصم
 أوالد هم: عبد ال ر  وشاكر وتوعيق ومقب  وحممود ور اال

و ذذذذذد بذذذذذرز مذذذذذن أبنذذذذذاء الشذذذذذيخ حممذذذذذد مقبذذذذذ  عبذذذذذد ال ذذذذذر  الذذذذذلي درس يف ا امعذذذذذة       
ارب اإلأليذذز يف مصذذرم و التحذذق بذذا يش العذذريبم وحذذوكم مذذن األمري يذذة ببذذنوتم وحذذ

 م1939عبد ال ر  م  والذده عذام   ب  اإلأليز بتهمة  ت   ابط بريطاينم وبعد مقت 
م(م 1939-1936) :بذرز دور شذذقيق  ك حذد واهذذاء السذنديانةم حيذذث شذار  يف ثذذورة

تذذذ  وشذذذدة ب سذذذ م  اتذذذ  اليهذذذود مذذذ  ا ذذذيش العرا ذذذيم و ذذذد اشذذذتهر بقو  م1948ويف سذذذنة 
 وحي ي أه  تل  املنطقة  صصاً كثنة عن ال

ومذذن واهذذائهم كذذلل  الشذذيخ حسذذني سذذعيد مذذن دار أبذذو لبذذدة الذذلي كذذان  تذذاراً       
م(م وكذذذلل  حممذذذد بذذذن مصذذذطفى بذذذن ناصذذذي  1936-1897) :للبوا نذذذة  ذذذالل الفذذذ ة

ل كذي يف بن أمحد بن حممد بن أمحد بن  اسم بن حممذد الزاهذد الذلي  ذدم يف ا ذيش ا
 شر ي األنا ولم ولقب با امنال

م م1948اار مذذن علسذذني ااتلذذة سذذنة و ذذد هذذاار البوا نذذة مذذن بالدهذذم مذذ  مذذن هذذ      
مذايو ويف حني بقي والب أه  الفريديس عيهام أ ليا السنديانة من س ا ا يف شذهر 

املقبذ  م حيث توزي أهلها يف مناطق  تلفةم واستقر املقام ب بنذاء الشذيخ حممذد م1948
م حيذذذث  ذذذاموا ببذذذلل اهذذذود كبذذذنة حلفذذذظ أنسذذذا م حيذذذث يشذذذن م1950يف  ربذذذد سذذذنة 

واهذذذاء آل املقبذذذ      يذذذام اتصذذذاالت عديذذذدة مذذذ  حريريذذذة حذذذورانم و ذذذام السذذذيد بركذذذات 
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م و م1936أليذذز اسذذتولوا عليهذذا سذذنة بتذذدوين أنسذذا م وحفاهذذا يف مشذذجرةم ول ذذن اإل
مذذن  بذذ  السذذذيد  م2003 أازهذذا سذذنة  ى ءبذذللا اهذذود أ ذذرى إلعذذداد مشذذجرة أ ذذر 

   (1)عتحي املقب ال
 

 أنساب السادة الحريرية في باقة الشرقية وب د الروحة في المخطوط )أ(
حممذذذد بذذذن زيذذذن ذكذذذر السذذذيد عبذذذد ااسذذذن رمحذذذ  اهلل يف املخطذذذوط )أ( بذذذ ن السذذذيد       

رور بذذن احلريذذري بذذن زيذذن العابذذدين بذذن زيذذن بذذن علذذي بذذن عبذذد الذذرمحن بذذن سذذليمان بذذن سذذ
م و م1709هذذذ/1121مدينذذة ا،ليذذ  سذذنة  زيذذن العابذذدين بذذن حيذذىي النجذذاب  ذذد نذذزل يف

توا     القدس الشري  وأ ام  ا حماعااً على أو ذال اذده احلريذريم وعذاد بعذد ذلذ  
   نابلس وسذ ن بقريذة يقذال تذا با ذة وتذزوج مذن امذرأة اءهذا بريذة وأعقذب منهذا:  لفذاً 

 و اءاال 
سذذذ ن يف  ريذذذة عذذذاروره وتذذذويف  ذذذا و  يعقذذذب سذذذوى السذذذيدة  ع مذذذا  لذذذ  عقذذذد

 عائشة ا ديبةال 
وأما  اسم عقد س ن يف  رية يقذال تذا با ذة يف ابذ  نذابلسم و انتقلذا ذريتذ  
    ريذذة اوريريذذد التابعذذة  اذذاء حيفذذا وأعقابذذ  مواذذودون  ذذا ويعرعذذون باسذذم عائلذذة نبريذذةن 

 عليهمالل ون اسم ادهتم زواة حممد األك   د ولب 
ومحذداًم وأعقذب ابنذ   أمحذد وياي  السيد عبد ااسن رمحذ  اهلل بذ ن  اءذاً أعقذب      

 الاً وعلي اً وحممد اً و اء اً أمحد: ياسني وصاحل
 و يفص  يف ذكر أعقاب ياسني وصا  عيما يلي:

_____________________________________ 
د احلسيب النسيب عادل بن ر ا بن الشيخ حممد املقب  بتزويد الباحث بنسخة من شجرة نسب تفا  السي )1(

آل املقب م و د ء تدوين أولب املعلومات الواردة أعاله يف لقاء مج  املصن  م  واهاء آل املقب  يف  ربدم وعلى 
املقب م والدكتور عهمي بن  رأسهم السيد سعيد بن أمحد بن مصطفى ا امنم والسيد حممد بن حممود بن حممد

 مال2008يوليو  26توعيق بن حممد املقب  والسيد عادل بن ر ا بن حممد املقبذ م يف 
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نوأما ياسني بن أمحد بن  اسم بن حممد املهاار من بصر احلريري امللكور بن       
 عقب سليمان وعبد الرمحن ويوس  وداودم وأما عريري الرعاعي األك  زين احل
 عقب حممداًم وأما عبد الرمحن ع عقب أمحد مبدىم وأما أمحد مبدي هلا عسليمان 

وسعيداًم وأما عبد اهلل هلا  وأمحد  عقب عبد اهللع عقب  لياًل وحممداًم وأما يوس  ع
 عقب أمحد عبراهيمم وأما داود  عقب حممد ناي  و ع عقب يوس م وأما أمحد ع

 عقب  براهيم وموسىم وأما صا  بن أمحد األك  عمسعود وأما أمحد مسعود هلا 
 عقب شعباناً ع عقب  براهيم وحمموداًم وأما  براهيم ع عقب  اراًم وأما  ار هلا ع

 وزيدانم وأما حممود أعقب صاحلاال 
 عقب حممداًم عم وأما عبد اهلل هلا  عقب عبد اهللعوأما حممد بن أمحد األك        

  عقب سعيداً وحسيناً وعبد الرمحن و ءاعي ال عوأما حممد هلا 
 عقب أمحد ع عقب احلاج حممدم وأما احلاج حممد عوأما  اسم بن أمحد األك        

 عقب زين العابدينم وأما عبد احلليم عنور الدين وعبد احلليم وأما أمحد نور الدين 
  عقب  براهيمال ععي  وأما  لي  بن عبد الرمحن  عقب  ءاع

 عقب عبد وعبد اهلل وعلياًم وأما ع عقب يوس م وأما يوس  ع (1)وأما ارشيد      
 عقب السيد عليًا و لفًا ومحدان ع عقب حممد سعيد وحمموداًم وأما أمحد ععبد 

 عقب عا  عقب عبد الرمحن وأما عبد الرمحن هلعوأما مقب   (2)وحامدًا ومقباًلم
  (3)الاً ذيب

  عقب سليمانال عوأما علي بن أمحد القاسم األك        

_____________________________________ 
   يو ت املخطوط ابن من ي ون ارشيد امللكور أعالهال )1(
كلا يف الن م والصحيت هو أن للسيد أمحد تسعة أبناء هم: صا  وياسني وعلي و ل  ومقب  وحممد   (2)

 د ومحدانالو اسم وحام
سند ذكر أعقاب ذيب بن عبد الرمحن بن مقب  يف املبحث ا،اص  شجرة نسب آل املقب  الصادرة عن  (3)

 رابطة آل البيا ببيا املقدسال
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 عقب سعيداًم وأما حممد ع عقب أمحد وحممداًم وأما أمحد هلا ع (1)وأما  ل       
 عقب  ءاعي  وحسنيم وأما محدان بن أمحد ع عقب  براهيمم وأما سعيد عهلا 

 أمحد   عقبعحمموداًم وأما حامد  عقب حممدًا و عم وأما أمحد هلا أمحد  عقبع
 عقب حسنًا ويونس وعبد القادر وطاهراً ع (2)وحممدًا وأمحد زكيم وأما السيد )الالال(

 عقب يوس م وأما حممد بن ع عقب سعيداًم وأما طاهر عوعبد اهللم وأما حسن 
 ال وأمحد  عقب حمموداً عحامد 
اللي و  من بصر احلرير د املهااروهلا ما أعقب السيد  اسم األك  بن حمم      

  دم من القدس وس ن  رية با ة يف اب  نابلسال
 

_____________________________________ 
ذكر السيد عبد ااسذن رمحذ  اهلل يف مو ذ  سذابق أن  لذ  بذن حممذد بذن زيذن احلريذري لذيس لذ  عقذبم و لذ   )1(

 اسم بن حممد الزاهدال امللكور أعاله هو ابن أمحد بن  
 سقط يف املخطوط اسم والد ك  من حسن ويونس وعبد القادر وطاهر وعبد اهللال (2)
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 ( نسب حممد بن زين احلريري25مشجرة )
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 حجرة نسب آل المقال وأبناء عمومتهم في األردن وفلسطين:
صدر عن رابطة آل البيا التابعة للمجلس األعلى للسادة األشرال ببيا       

م و د ء اعتماد هله م2003أكتوبر شهر  املقدس مشجرة لنسب آل املقب  يف
املشجرة واملصاد ة عليها من  ب  نقابات األشرال وا هات الرءية املعتمدة يف سورية 
واألردن وعلسطنيم وهي من تصميم املهندس عتحي مقب  الشيخ حممد املقب م و د 

ى أن تامنا هله املشجرة نسب حممد بن زين احلريري امللقب بذنالزاهدنم وتن  عل
حممد الزاهد هو: ابن السيد زين بن زين العابدين بن علي بن عبدالرمحن بن سليمان 
بن سرور بن زين العابدين بن حيىي النجاب بن علي برهان الدين احلريري الرعاعي بن 
أيب احلسن عبد ااسن بن عبد الرحيم مسهد الدولة بن سي  الدين عثمان بن حسن 

رس احلازم بن أمحد املرتاى بن علي امل ي بن حسن بن حممد عسلة بن أيب الفوا
رعاعة امل ي بن املهدي بن احلسن القاسم بن احلسني الر ي بن أمحد املرتاى بن 
موسى الثاين )أيب سبحة( بن األمن  براهيم املرتاى بن موسى ال اأم بن اعفر 

السبط بن  الصادق بن حممد البا ر بن علي زين العابدين بن اإلمام الشهيد احلسني
أمن املممنني علي بن أيب طالب من زوات  البتول عاطمة الزهراء سيدة نساء أه  ا نة 

 بنا رسول اهلل صلى اهلل علي  وآل  وسلمال
وتاي  املشجرة ب ن حممد الزاهد أعقب  اءًا و لفًا )تويف يف عارورة 

)تويف عقيم(م  ومحداً  أمحد وأعقب بنتًا واحدة هي عائشة ا ديبة(م ع ما  اسم أعقب
وأعقب أمحد بن  اسم تسعة أبناء هم: صا  وياسني )اد آل نصر اهلل( وعلي 
و ل  )اد آل أبو لبدة وأبو سعيد والزام  والةلس( ومقب  وحممد و اسم )اد آل 

 برية وعويس( وحامد )اد آل اامن والبي اوي ودار شنارة ودار الصباغ( ومحدانال
اسم بن حممد الزاهد: عبد الرمحن وأعقب عبد وأعقب مقب  بن أمحد بن        

الرمحن ذيباًم وأعقب ذيب عيداً )  يعقب( وعليًا ومصطفىم ع ما مصطفى هلا عقد 
 أعقب علياال 
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وأما علي بن ذيب )امللقب بالصوص( أعقب شبلي )  يعقبم وناصراً       
 الوأمحد و اراًم وأعقب ناصر علياً وعيداً ومقبالً 

 عقب عبد الرمحن وأعقب عبد الرمحن صذاحلًا وأعقب عبن ناصر ع ما علي       
م( وصاحلاًم وأعقب أديب بن صا  2001م( ونصرت )ت 1980صذا  أديبذًا )ت 

مجااًل ونائالً ووائالً وكمااًل وناصراًم وأعقب مجال أديباً وأعقب نائ  لمياً وأعقب كمال 
 مااًلالحممداً وعارساً وعبد الرمحنم وأعقب ناصر محزة وك

وأما عيد بن ناصر بن علي بن ذيب عقد أعقب وانًا وحسيناًم ع ما وامن       
 وأعقب أمحد هلا ذياباال أمحدم وأعقب أمحد ذياباً وأعقب ذياب أمحد أعقب
وحسينًا وحسناً  أمحد  عقب ساملاًم وأعقب سا  هلاعوأما حسن بن عيد       

اادًا وريا اًم وأعقب حسن عليًا وساملاًم  عقب معوحممدًا وعبد القادرم ع ما أمحد 
 عقب  الدًا وحسينًا وساملًا وعيداال وأما عوأعقب علي حسناال وأما حممد بن سا  

  عقب رائداً وحممداً وحسيناالععبد القادر 
 عقب حسيناً عوأما مقب  بن ناصر بن علي بن ذيب بن عبد الرمحن بن مقب        

 عقب شاكرًا وعبد ال ر  وتوعيقًا ور ا وحمموداً عمد والشيخ حممدم وأما الشيخ حم
م( وأعقب رءي هلا 1977 عقب رءي )ت عم( 1922ومقباًلال ع ما شاكر )ت 

 شاكراً وعفيفاً وحمموداً ويوس  وموسى وحممداً ومجياًلال
وحممداًم وأعقب هيثم  اً م( هشامًا وهيثم1991وأعقب شاكر بن رءي )ت       

اال اًم وأعقب رامي عمر وعادي اً   عصاماال وأعقب حممود راميزيداًم وأعقب عفي
وأسامةم وأعقب مجي   أمحد وأعقب يوس  وائاًل وشادي وعبد اهللم وأعقب موسى

 رءي وحممداال
 عقب نرًا وهامشًا وسعيداًم عم( 1938وأما عبد ال ر  بن الشيخ حممد )ت       

ب سعيد باساًل وبرهاناً ونادراً وعا راًم وأعقب نر عصاماًم وأعقب هاشم مجااًلم وأعق
 وأعقب باس  سعيداال
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وعبد الرنول وأاهراً  م( أعقب سليمان1959خ حممد )ت وأما توعيق بن الشي      
ومااداًم وأعقب وماهرًا ومازنًا  أمحد ومعروعًا وعهمي وصابراال ع ما سليمان أعقب

ب توعيقاًم وأعقب توعيق هلا  عقعوعبد اهللال وأما عبد الرنول  مااد هلا سليمان
عبد الرنول وحممداًم وأعقب طاهر حسامًا وحممداًم وأعقب حسام حممدًا ويزناًم 

 عقب  صيًا وبشارًا وعبد الرمحنم عوأعقب حممد طاهراال وأما معرول بن توعيق 
وحممداً  وأمحد  عقب باءاً عوأعقب  صي مميدًا وحممداال وأما عهمي بن توعيق 

طفىم ع ما باسم أعقب عهميم وأما حممد أعقب مميدًا ومهنداًم وأما وحممودًا ومص
 صابر بن توعيق أعقب أشرعًاًع وحممداً وزين العابدين وعبد اهللال

 عقب عاداًل وأعقب عادل بساماً عم( 1958وأما ر ا بن الشيخ حممد )ت       
  عقب زيداالع عقب عاداًلم وأما أسامة عوأسامة وباءاًم ع ما بسام 

ويوس م  وأمحد   عقب حممداً عم( 1981وأما حممود بن الشيخ حممد )ت       
 عقب بالاًل وصهيبًا وكمااًل ومعاذًا ومجااًل وحمموداًم وأعقب بالل عهداً عع ما حممد 

وزيداًم وأعقب كمال حممدًا وأنساًم وأعقب مجال عديًا و صيًا وحممداال وأما أمحد بن 
وعمراًم وأعقب  أمحد م وب رًا وعادياًم وأعقب حممودحممود أعقب حممودًا و براهي

  عقب ماهراً وياسراالع براهيم عارساال وأما يوس  بن حممود 
 عقب عيصاًل وشذاكراً عم( 1965وأما مقب  بن الشيخ حممد )ت       
وعتحيال ع ما  وأمحد م(1984م( وحممدًا )ت 1999)ت  اً م( وسذاري1988)ت

 اً و براهيمم وأعقب  براهيم هلا ساري اً  عقب هانيعساري  عقب حممداًم وأما ععيص  
وحممدًا وأنساال وأما حممد بن مقب  أعقب  الدًا ومقباًل وناصرًا وعاطفًا وسامراًم 

م اً  عقب نبياًل وعارسًا وناااًل وساميعوأعقب مقب  حممداال وأما أمحد بن مقب  
 عراساً وعادياً وحممداال عقب عوحممداال وأما عتحي بن مقب   أمحد وأعقب ناال
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وأما أمحد بن ناصر بن علي بن ذيب أعقب حسينًا وعبد الرمحنم وأما حسني       
م( وأعقب عبد ا بار 1968أعقب سليماًم وأعقب سليم هلا عبد ا بار )ت 

 وحممداًم وأعقب رامي اهاداً وعبد الرمحنال اً ورامي اً اهاداً وأعقب اهاد هلا عادي
م( 1942 عقب اابراًم وأعقب اابر ناصراً )تعن علي بن ذيب وأما  ار ب      

 عقب ا ًا ومنتصرًا وعلياً عوسالمةم وأعقب سالمة هلا مجياًل وصاحلاال ع ما مجي  
ونصرًا وحممودًا وصقراال وأعقب ا  بسامًا وحسامًا وعمادًا وحممداًم  وأمحد وحممداً 

 عقب عوممنساال وأما علي بن مجي  وأعقب عماد ليثًا وعاصماًم وأعقب حممد منلراً 
هيثمًا و ياء وعبد اهللم وأما حممد بن مجي  أعقب حازمًا وثامرًا ونبياًل وسامي وعبد 

 عقب حممدًا وطار ًا ورائدًا وسائداال وأما نصر أعقب عال ر ال وأما أمحد بن مجي  
  براهيم وحممداً  عقب عالء ومجياًل و عمعتصمًا وم مونًا ومممناال وأما حممود بن مجي  

  عقب زيداال عومصطفىم وأما صقر بن مجي   وأمحد
 عقب حممدًا وحممودًا وصابراًم ع ما عوأما صا  بن سالمة بن اابر بن  ار       
 عقب عوأكرمم وأما مجال  أمحد   عقب صاحلًا ومجياًل ومجااًلم وأعقب صا عحممد 

 عقب عمداًم وأما صابر بن صا   عقب حمعحممدًا وحمموداًم وأما حممود بن صا  
 أنور وحممداً ويوس  ورأعاال
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 الماحث الثالث: عقب السيد زيد بن أحمد في نابلس
 

للي ء  أازه سنة ن   طوط نسب السادة احلريرية يف نابلس )وا      
ب ن الشجرة احلريرية املباركة يف نابلس تعود    السيد احلسيب  م1908هذ/1326

عني اب  اللني من أعمال نابلسم وهو زيد بن أمحد املستعج  بن النسيب زيدم د
حممد بن شعبان بن يوس  بن راب بن السيد مشس الدين حممد اللي ولد يف 

بن سي  الدين عثمانم  (2)ابن السيد عبد الرحيمم (1)مم1278هذ/ 677مت ني سنة 
حممد عسل م بن  بن السيد حسن القادم من  شبيلية باألندلس    العراقم ابن السيد

السيد احلازمم بن السيد أمحدم بن السيد عليم بن السيد حسن رعاعة امل ي املهاار 
من املدينة املنورة    األندلس باملةربم ابن السيد املهديم بن أيب القاسم حممدم بن 

 بن السيد موسى الثاين امللقب ب يبالسيد حسنم بن السيد حسنيم بن السيد أمحدم 
السيد  براهيم املرتاىم بن السيد موسى ال اأمم بن السيد اعفر سبحةم ابن 

الصادقم بن السيد حممد البا رم بن السيد اإلمام زين العابدين عليم بن السيد اإلمام 
رز   من احلسني شهيد كربالءم ابن أمن املممنني علي بن أيب طالب ر ي اهلل عن م 

_____________________________________ 
السيد مشس الدين حممد املفت: هو احلفيد األول للسيد أمحد الرعاعي من ابنت  زينبم و ذد أعقذب أربعذة أوالدم  )1(

دين أمحذد ال بذنم وذريتذ  يف العذراق دمشذق ومحذذ  هذم السذادة: أبذو القاسذم تذاج الذدين وذريتذ  يف العذذراقم ومشذس الذ
وبعلبذذذ  والقلمذذذون وكذذذلل  يف علسذذذطني واألردنم و طذذذب الذذذدين أمحذذذد الصذذذةن ومذذذن ذريتذذذ  آل النقيذذذب يف العذذذراقم 

ذكذذر يف مقدمذذة املخطذذوط بذذ ن السذذيد احلسذذيب النسذذيب الشذذيخ حممذذد مشذذس وراذب أبذذو علذذي وذريتذذ  يف لبنذذانال و ذذد 
م وكذان مذن أهذ  ا،ذن والصذال م ونقذ  عذن  ادمذ  الشذيخ حممذد بذن سذالمة اإلءذاعيلي الدين  د نش  يف طاعة اهلل

الدمشذذقي بذذ ن الشذذيخ املذذلكور: ن ذذد أسذذلم علذذى يذذده  لذذق كثذذن وانتفعذذا بذذ  أمذذةم وختذذرج بصذذحبت  مجاعذذة مذذن كبذذار 
 العصر منهم الشيخ صا  بن علي بن حيىي النجابم والشيخ أبو الفا  أمحد املوصلينال

تذزوج مذن السذيدة زينذب ابنذة السذيد أمحذد الرعذاعيم وأعقبذا منذ : يف ن  املخطوط ب ن السذيد عبذد الذرحيم  ورد (2)
مشذذس الذذدين حممذذدم و طذذب الذذدين أمحذذدم وأبذذا احلسذذن علذذيم والسذذيد عذذز الذذدين أمحذذد الصذذياديم والسذذيد أمحذذد أبذذا 

 الالقاسمم والسيد أيب احلسن عبد ااسن والد الشيخ علي احلريري الرعاعي
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اطمة الزهراء بنا سيد املخلو نيم و اء زوات  الطاهرة النقية سيدة نساء العاملني ع
النبيني واملرسلني حممد بن عبد اهللم بن عبد املطلبم بن هاشمم بن عبد منالم بن 
 صيم بن كالبم بن مرةم بن لميم بن والبم بن عهرم بن مال م بن النارم بن  

 كنانةم بن  زةةم بن مدركةم بن  لياسم بن مارم بن معدم بن عدنانال
أعقب السيد احلسيب النسيب زيد بن أمحد املستعج  ثالثة أبناء: السيد و د       

من أعمال نابلسم وأ وي   أمحد نور الدين امللقب بصاروا  الدعني يف اب  اللني
 السيد عتم م والسيد عبد الرمحنال

 
 عقب أحمد نور الدين:

روا : أعقب السيد أمحد نور الدين بن زيد بن أمحد املستعج  امللقب بصا      
السيد زهن املتوىف بالسيلة احلارثية واملدعون يف وار الراالم والسيد حممدم ع ما زهن 

 عقب حسن العاروري املتويف يف  رية السيلة احلارثيةم ول  أعقاب يف  رية عارورهم ع
 وولب عليهم اسم البلد ع صبحوا يلقبون ببيا العاروريم وهم من أبناء السيد زهنال

سيد حممد بن نور الدين ع عقاب  يقيمون يف  رية السيلة احلارثية ويسمون وأما ال      
 بالزيودال و د أعقب حممد امللكور السيد أمحدم وأعقب أمحد  لياًلال

 
 عقب السيد عاد الرحمن:

وأما السيد عبد الرمحن بن زيد األك  ع عقاب  يقطنون يف  رية دير وسان من       
 ن بعائلة ال اوثةالأعمال القدس الشري م ويعرعو 

 
 

 عقب السيد عتمه:
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 عقب  دامةم وحممد ا،طيب اللي عوأما السيد عتمة بن السيد زيد األك        
هاار من اب  نابلس يف  رية عزون عتم  )املنسوبة    والده السيد عتمة(م     رية 

 سوق من أعمال اب  عجلونال
السيد الشايبم وأعقب السيد  عقب: عوأما السيد  دامة بن السيد عتمة       

 الشايب الشيخ عبد الةين النابلسي املتويف  دينة دمشقال
 عقب السيد يوس م وأعقب يوس : عبد العزيز عوأما السيد حممد ا،طيب       

 عقب مصطفىم وأما مصطفى عم وأما سالمة اً  عقب دندنعوسالمةم ع ما عبد العزيز 
 وحممداال وأمحد و اءاً  عقب عارساً وعبدالرحيم ويوس  عهلا 
 عقب: حممد كايد عوأما السيد دندن عقد أعقب يوس  وسالمةال ع ما يوس        
 عقب: عبد العزيز وحممداً عوعليًا ومصطفىال ع ما حممد امللقب ب ايد  وأمحد وشبلي

 عقب: حممد رشيد وحممد عواز عم وأما السيد عبد العزيز بن كايد وأمحد وعلياً وحسناً 
 عقب: يوس  ومصطفى وعيسىم وأما علي بن عمنيم وأما حممد بن كايد وحممد أ
  عقب: حسيناً وحمموداال وهلا ما أعقب السيد حممد امللقب ب ايدالعكايد 
 عقب: عبد الرحيم وحممداً وعبد القادر عوأما السيد شبلي بن يوس  بن دندن       

مد صادق األصةرال ع ما وسروراً وسليمان وعبد الرمحن ويوس  وعيسى وعبد اهلل وحم
 السيد عبد الرحيم عقد أعقب: حممد عال  وأمحد عياى والفا  وأنس وحممد زكي

 اً  عقب: حممدع عقب صاحلاًم وأما صا  هلا عوعلياًم وأما حممد بن شبلي  وأمحد
 عقب عبد الوايل وطالباً وعبد املطلب وسعداال عوسليمانال وأما عبد القادر بن شبلي 

 عقب: حممدًا ويوس  وعلياًم وأما ع عقب عبد القادرم وأما سرور عايل ع ما عبد الو 
وعبد ا يد وعبد احلليمم  وأمحد سليمان أعقب: مفلحًا وعالحًا وعاحلًا وعبد احلميد

 عقب: حممداً وعلياً وتوعيقاً وصاد اً وحمموداًم وأما يوس  عوأما عبد الرمحن بن شبلي 
ال وهلا ما اً  عقب: حممودًا ويوس  وحممدعسى  عقب: حممداًم وأما عيعبن شبلي 

 أعقب السيد شبلي بن يوس  بن دندن األك ال
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 عقب: مناور نور الدين وع اشة عوأما السيد احلاج أمحد بن يوس  بن دندن       
 عقب: عليًا وحممدًا وعبد الرمحن وسليمان وسالمة وعبد عوحممداال ع ما نور الدين 

 عقب: موسى وعيسى ويعقوب عوأما علي بن نور الدين الرحيم ويوس  وعبد اهللال 
 عقب: سروراً عال وأما ع اشة بن أمحد أمحد  عقبعوحممداًم وأما حممد بن نور الدين 

 عقب: حسينًا وحسنًا وعبد ااسن وا اً عومصطفى وحممداًم وأما حممد بن أمحد 
 دنالوعلياال وهلا ما أعقب السيد احلاج أمحد األك  بن يوس  بن دن

 عقب: حسنًا وحسينًا وعبد ااسن عوأما السيد علي بن يوس  بن دندن       
 عقب سليمان وعبد ع عقب  ارًا وعبد القادرم وأما حسني عحمموداال ع ما حسن 

وحممداال وأما السيد حممد  وأمحد  عقب: توعيقاً عالرمحن وعبد ال ر ال وأما عبد ااسن 
 ما أعقب السيد علي بن يوس  بن دندن األك ال  عقب: حمموداً ورشيداال وهلاع

وطعمة وعلياال  وأمحد  عقب: يوس عوأما السيد مصطفى بن يوس  األك        
 عقب حممودًا وسليمان وعيسىال وهلا ما أعقب السيد مصطفى بن عع ما يوس  
 يوس  األك ال

 عقب عألصةر م وأما دندن ااً  عقب: دندنعوأما السيد سالمة بن السيد دندن       
وحممودًا وحسنًا ويوس  ورشيداال ع ما عرحان  وأمحد عهدًا وعرحانًا وسالمة وحممداً 

  عقب حممداال وهلا ما أعقب السيد دندن بن سالمة األصةرالع
وأما السيد عارس بن سالمة األك  بن يوس  األك  بن حممد ا،طيب عتم        

ًا وحممداال وأما مصطفى األصةر  عقب: مصطفى و براهيم وعبد الرمحن وحسنع
 عقب حممداًم وأما عبد عويوس  وعليًا و براهيمال وأما  براهيم األك   أمحد أعقب:
 عقب سليمان وساملاًم وأما سليمان هلا أعقب ع عقب حممداًم وأما حسن عالرمحن 

 يالً  عقب عبد الوايل و لع عقب: علياً وحممداً وحسناال وأما حممد عحسناًم وأما سا  
  عقب عليًا ومصطفى وحممد ويوس عوعارسًا وعبد القادرال ع ما عبد الوايل  وأمحد
 عقب  براهيم وحمموداال وأما عم وأما أمحد وأمحد  عقب: حممداً عال وأما  لي  وأمحد
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 عقب: حممداً وحمموداً وعلياال وهلا عال وأما عارس األصةر وأمحد  عقب حممداً عحسني 
 مصطفى األك الما أعقب السيد عارس بن 

 عقب: عبد القادر وحممدًا ومصطفى عوأما عبد الرحيم بن مصطفى األك        
 عقب ع عقب: سالمة وسليمان وموسىم وأما حممد عومصلحاًم ع ما عبد القادر 

 عقب حممدال وهلا ما أعقب عبد الرحيم بن أمحد مصطفى عم وأما مصطفى اً ارشيد
 األك ال
 عقب عبد الرمحنم وأما عبد الرمحن عمصطفى األك   وأما السيد يوس  بن      
 عقب: مصطفى وصاحلًا وحممدًا و براهيمال وهلا ما أعقب السيد يوس  بن عهلا 

 مصطفى األك ال
 عقب: حممودًا ومصطفى وعليًا وحممداً عوأما السيد  اسم بن مصطفى األك        

وعارعًا وعبد رب ال وأما  اً مد عقب حمع عقب سالمةم وأما علي عوحسيناال ع ما حممود 
 عقب حممدال وهلا ما أعقب السيد ع عقب توعيقاًم وأما سالمة بن حممود عحممد 

  اسم بن مصطفى األك ال
 عقب مصطفىم وأما عوأما السيد أمحد بن مصطفى بن يوس  األك        

  عقب أمحدال وهلا ما أعقب أمحد بن مصطفى األك ال عمصطفى هلا 
ومصطفى وعبد الرمحن  أمحد  عقب:عمد بن مصطفى بن يوس  األك  وأما حم      

 أمحد  عقبع عقب حسنًا وحممدًا وحمموداًم وأما مصطفى عوعبد الرحيمال ع ما أمحد 
 عقب سليمًا وحمموداًم عوحممدًا وعبد الرمحن وعبد الرحيم وحمموداال وأما عبد الرمحن 

ما أعقب السيد حممد بن مصطفى بن  وحمموداال وهلا أمحد  عقبعوأما عبد الرحيم 
 يوس  األك ال
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 ( نسب زيد بن أمحد املستعج  بنابلس26مشجرة )
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 السادة الحريرية في حماة 
 

ارحتذذذ  السذذذيد عنذذذدما منتصذذذ  القذذذرن الثذذذامن اتجذذذري يعذذذود تذذذاريخ احلريريذذذة يف محذذذاة    
حميذي الذدين بذن حيذىي النجذاب بذن علذي برهذان الذدين أيب النصذر احلسيب النسيب زاهذد 

مم واستقر  ا حذىت وعاتذ   ذا سذنة 1257هذ/ 655   محاة سنة من  رية بصر احلريري 
وحتولذا هذله الذدار بعذذد مم و ذد نذاهز الثمذاننيم ودعذن بذذداره يف محذاةم 1293هذذ/ 693

اعة    ورعذذذة  اصذذذة ذلذذذ     ت يذذذةم تت ذذذون اليذذذوم مذذذن مسذذذجد و لذذذس وباحذذذة باإل ذذذ
للممذن والقائم على املسجدم وال يذزال أحفذاد الشذيخ زاهذد حميذي الذدين يقومذون تدمذة 
هذذذذلا امل ذذذذان منذذذذل وعاتذذذذ  حذذذذىت يومنذذذذا هذذذذلام و ذذذذد ء تذذذذرميم هذذذذله الت يذذذذة ومديذذذذدها عذذذذام 

 م وتق  اليوم يف منطقة املرابط بالقرب من سوق الصاوة حبماةال2008
مطذذراً وحديذذداًم ع مذذا حديذذد عقذذد سذذ ن محذذاة  يفلذذدين  ذذد أعقذذب السذذيد زاهذذد حميذذي او 

 و  ه اليوم يف شيزر بقرية حديدالبقرية القادر وريب محاة من أعمال كفر طاقم 
م ودعذن    اانبذ  يف وأما السيد مطر عقد تو  مشيخة احلريرية الرعاعية بعذد أبيذ  حبمذاة
أسذذذرة رئيسذذذة يف محذذذاة ت يتذذذ م و ذذذد انتشذذذرت ذريتذذذ  الذذذت تقذذذدر اليذذذوم حبذذذوايل مخذذذس عشذذذر 

مذذذنهم: بيذذذا السذذذوا  أبنذذذاء الشذذذيخ أمحذذذد السذذذائت مذذذن  ريذذذة كذذذادوم ومذذذنهم كذذذلل  أبنذذذاء 
 محاةال-الشيخ حممد وتم أمال  يف معر زال يف طريق مح 

و د استقر عذدد مذن حريريذة محذاة يف حلذب ومذا ااورهذام ومذن أبذرز واهذائهم يف القذرن 
خذذب يف ال ملذذان السذذوري عذذن حلذذب عذذام العشذذرين احلذذاج حممذذد وهذذ  احلريذذري الذذلي انت

م وهذذو احلذذاج حممذذد وهذذ  بذذن احلذذاج مصذذطفى مجيذذ  أعنذذدي بذذن حممذذد وهذذ  بذذن 1943
مصذذذطفى احلريذذذري الذذذلي ورد نسذذذب  كذذذامالً يف  طذذذوط مشذذذجرة السذذذادة احلريريذذذة حبمذذذاةم 

 أدناهاليف وسنورد ن  املخطوط كاماًل 
ائهم اليذذوم السذذذيد حممذذذد ويقذذيم  سذذذم مذذن حريريذذذة حلذذب يف منطقذذذة عجذذذدانم ومذذن واهذذذ

األسعدم كما يواد عروي للسادة احلريرية من أبناء احلاج سراج الدين احلريذري يف  دلذب 
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بقريذذذة تلذذذس مذذذناسم وكذذذلل  أبنذذذاء الشذذذيخ  بذذذراهيم احلريذذذري  نطقذذذة ا انوديذذذة يف اشذذذر 
 الشةورال

 
 

 نسب السيد موسى الحريري في حماة
 

لى أن السيد احلاج مصطفى مجي  نصا شجرة نسب السادة احلريرية يف محاة ع
أعندي احلريريم وأوالده: السيد حممد بشنم والسيد حممد شفيقم والسيد حممد وه م 

مم وء حفظ النسخة األصلية من 1911هذ/ 1329 د  اموا بتوثيق نسبهم سنة 
نسبهم يف دار ا،العة العثمانية باسطنبولم وذل  بناء على نسخة سابقة يعود 

 مم وعيما يلي ن  املخطوط:1714هذ/1126سنة تارُيها    
 

 (1)م(:1310هت/1126القسم األول )سنة 
نبسم اهلل الرمحن الرحيمم احلمد هلل اللي ا تار حممدًا من أشرل العاملني نسباًم 
وأزكى ال ية َحَسباًم وأبَرَز من تيار حِبَار الشرل وال مالم والرععة وا اللم اوهرَة 

م واللات املصطفويةم ع ان لواود هله اللرية الطاهرة َسببام تل  احلارة اامدية
واعلهم طهره ًا للههدىم وأومًا لالهتدام ورععهم على ال ية رهتبام َأمحمَده على ما أنعم 
َر مهعِ ٍل  له النِّعمة على هله األمَِّة  على ال ية بواود هله اللريةم وأش رهه شه م

تِسباًم و  َر عبٍد بلل  حمه صطفى اأشهد أن ال  ل   ال اهلل وحَدهه ال شريَ  ل ال  َِلٌ  شه م

_____________________________________ 
( ناهتمذذام العذذرب واملسذذلمني باألنسذذاب: شذذجرة نسذذب الشذذيخ موسذذى 2005نقذذالً عذذن: حممذذود السذذيد دوذذيم ) )1(

 24هذذم املواعذذق  1426شذذعبان  20م السذبا صتحيفة الحيتتاةاحلريذري احلمذوي الرعذذاعي اتذامشي العذدناين نوذاذذاًنم 
 ال19ال صال 2005سبتم  
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مَّدًا عبدهه ورسول  صاحب  حممَّدًا من  ن أه  عصره أماًا وأباًم وأشهد أنَّ سيَِّدنا حمه
الشرل األعلىم واملقام األس م على سائر ال ية عجمًا وعرباًم صلى اهلل علي  وعلى 

م وصلى اهلل تعا  علي  وعلى آل  وصحب  وسلامم آل  ما تفر ا األنساب  بائ  وشهعباً 
 «الوشرال وكرام وعاام

رًا »أما بعد عقد  ال اهلل يف كتاب  املبنيم وهو أصدق القائلني:   ه م ال َأسم َله همم َعَليمِ  َأام
ًنا ِ نَّ  لََّ  َوفهوٌر ال ِ ال المَمَودََّة يف المقهرميَف َوَمنم يَذقمَ ِلم َحَسَنًة نَزِدم َل ه ِعيَها حهسم

َ  »و ال عز ش ن  وا  االل : (1)م«َش هورٌ  َس أَهم ِهَب َعنم همه الرِّام َا يهرِيده اللَّ ه لِيهلم ِ نَّ
ِ نَّ اللََّ  اصمطََفى آَدَم َونهوًحا َوآَل »و ال سبحان  وتعا :  (2)م«المبَذيمِا َويهطَهِّرَكهمم َتطمِهنًا

رَاَن َعَلى ا يٌ  َعِليمٌ م لمَعاَلِمنيَ ِ بذمرَاِهيَم َوآَل ِعمم   (3)ال«ذهرِّيًَّة بَذعماهَها ِمنم بَذعمٍر َواللَّ ه ءَِ

تركا عي م اثنتان   تالوا و ا عي م ال »و ال الن  امل رم صلى اهلل علي  وسلم: 
ه لا يف الشجرةم و د أ را  « يف  ان حىت يردا علي احلوى ع   وكتاب اهلل

ءهم ِبِ  َلنم َتِالُّوا ِكَتاَب  النَّاسه ِ ينِّ َ دم يَا أَيذَُّها »ال ملي بلفظ:  تَذرَكماه ِعي همم َما ِ نم َأَ لم
َ  بَذيمِت  َرِ  أَهم ِ   َحِديٌث َحَسٌن َورِيٌب َوَهَلا »  َاَل ال ملي:«ال اللَِّ  َوِعتذم ِمنم َهَلا المَوام

اينم ومن آذاين عقد آذى من آذى أه  بيت عقد آذ»و ال صلى اهلل علي  وسلم: «ال 

_____________________________________ 
 ال23سورة الشورىم اآلية:  )1(

 ال33اآلية:  سورة األحزابم (2)
 ال34-33سورة آل عمرانم اآليتان:  (3)
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ع   آل بيتم »و ال صلى اهلل علي  وسلم:  (1)«الاهللم ومن آذى اهلل ت أ اهلل من 
 (2)«العمن أحبهمم عبح  أحبهمم ومن أبةاهمم عببةاي أبةاهم

عتطابقا األدلة الشرعية من ال تاب والسُّنَّةم و مجاي األهمَّة على شرل هله اللُّريَّة 
لسُّاللة اامادياةم وعهِلَم مسَّا َسَبَق األمره بواوب حمبتهمم واحلثا على اتامِشيَّةم وا

ِصَلِتهمم واللبِّ عنهم ب  ِّ ما أم نم واإلحسان ِلَمواليهمم وحمبتهمم واالنتصار تم 
يف سائر األحوالم و ااء حوائجهم مهما يهستطايم ليفوز ِمن ادِّهم حمهَمَّد املصطفى 

ِ ال َمنم أََتى اللََّ  م يَذومَم ال يَذنذمَف ه َماٌل َوال بَذنهونَ »العرى األك ال بالشفاعة العامى يوم 
  (3)ال«بَِقلمٍب َسِليمٍ 

وملا كان ابن عمنا وعزيزنا وشخنا و دوتنا منه  الواردينم ومريب املريدينم و دوة 
السال نيم وبقية األولياء والصاحلنيم السيد احلسيب النسيبم صاحب احلسب 

نس  الفا رم وال رامات الااهرةم واإلشارة الفا رةم السيد موسى بن الطاهر وال
السيد أمحد من أبناء هله السلسلة الشريفةم واللرية العفيفةم اللين هم أصت الناس 
نسباًم وأزكاهم حسباًم وكان ابن عمنام ونسب  متص  بنسبنام وحسب  من حسبنام 

املوحدينم معدن الفا   طلب  حار حارة أ اى  ااة املسلمنيم أو  والة
واليقنيم حة احلق على ا،لق أمجعنيم وار  علوم األنبياء واملرسلنيم  ادم الشري 

_____________________________________ 
 َصلَّى اللَّ ه َعَليمِ  َوَسلََّم: َاَل َرسهوله اللَِّ  »عبداهلل بن مةف  املزين بلفظ: ورواية اإلمام أمحد يف املسند من حديث  )1(

حه ِّ َأَحبذَّههممم َوَمنم أَبذمَةَاههمم عَِببذهةمِاي أَبذمَةَاذههممم َوَمذنم آَذاههذمم بَذعمِديم َعَمنم َأَحبذَّههممم عَبِ َوَرً ا  )َأصمَحايب ال تَذتَِّخلهوههمم 
 «عَذَقدم آَذاينم َوَمنم آَذاين عَذَقدم آَذى اللََّ م َوَمنم آَذى اللََّ  أَومَشَ  أَنم يَ م هَلهه 

اللَّذَ  اللَّذَ  َصذلَّى اللَّذ ه َعَليمذِ  َوَسذلََّم:  َذاَل َرسهذوله اللَّذِ  : » َذالَ َعبمِداللَّذِ  بمذِن مهَةفَّذٍ  َعذنم  ورواية ال ملي يف السنن بسنده (2)
بَذعمِديم َعَمنم َأَحبذَّههمم عَِبحهذ ِّ َأَحذبذَّههمم َوَمذنم أَبذمَةَاذههمم عَِببذهةمِاذي َوَرً ا ال تَذتَِّخلهوههمم َأصمَحايبم اللََّ  اللََّ  يف َأصمَحايبم يف 

َهذَلا » أَبهو ِعيَسى: َاَل « َوَمنم آَذاههمم عَذَقدم آَذاين َوَمنم آَذاين عَذَقدم آَذى اللََّ  َوَمنم آَذى اللََّ  يهوِش ه أَنم يَ م هَلهه أَبذمَةَاههمم 
 «ال نَذعمرِعه ه ِ ال ِمنم َهَلا المَوام  َحِديٌث َحَسٌن َورِيٌب 

 89ذ  88سورة الشعراءم اآليتان:  (3)
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املطهر: حممد أعندي بن حممود أعندي؛ القا ي  حروسة محاة حااًلم آ ل ل  عن 
النسب األعامم والدرج األك م شجرة شريفة تنبئ عن سلف م وزيادة يف شرع م 

تساب  حالة سياحت  واو اب م وحثًا على  كرام  و االل م وتو نه ومصدا ًا لصحة ان
 واح ام م ع ابت     ذل  بعد حتقيق عصابت م وتصحيت انتساب ال

واألمر من احلاكم الشرعي املومى  لي م بعد ثبوت ذل  لدي  بالبينة العادلة الشرعيةم 
االستخارة الواردة عن سيد  والتزكية املقرونة املر يةم والتفح  التام مين ومن م وبعد

األولني واآل رين وحبيب رب العاملني صلى اهلل علي  وسلم تسليمام وكتبا ل  هله 
الشجرة بعد أن استمديا املعونة من اهلل سبحان  وتعا م وتوكلا علي م وعو ا يف 
مم مجي  احلاالت أموري  لي م عرحم اهلل من عام  املشار  لي  باإلكرام والتو ر واالح ا

 ليحاى من اده بالشفاعة يوم ا زاءال
ع  ول: هو معدن ال ماالتم ومنب  ال راماتم السيد األوحدم والشري  األ دم 
املشهور بصحة سيادت  بني أرباب الو ول واملعارل يف سائر ال ياتم عري الشجرة 
النبويةم وبقية الدرة العلويةم اناب السيد الشري  احلسيب النسيب السيد الشيخ 

بن السيد حممد احلريريم بن السيد حممد األ رس احلريريم موسىم بن السيد أمحدم 
بن السيد صا  احلريريم بن السيد موسىم بن السيد عبد الباسطم بن السيد أمحد 
بن السيد حمفوظم بن السيد حممدم بن السيد حممدم بن السيد عبد الباسطم بن 

ب رم بن السيد  لسيد رسالنم بن السيد أيبالسيد عبد الدائمم بن السيد  براهيم بن ا
منصورم بن السيد  براهيمم بن السيد عليم بن السيد حممدم بن السيد حممدم بن 
السيد حسنم بن السيد مخيسم بن السيد سعيدم بن السيد مطرم بن السيد حميي 

ابن  (1)الدينم بن السيد احلريري نزي  محاةم بن السيد علي أبو احلسن البصريم

_____________________________________ 
ال وهذو ابذن 1257هذذ/655لن م والصحيت هو أن السيد زاهد حميي الدين هو الذلي نذزل حبمذاة سذنة كلا يف ا )1(

حيىي النجاب بن علي برهان الدين أيب النصر احلريريم و د أكد السيد حممد أبا اتدى ذل  بقولذ : نوأعقذب حيذىي 
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القطب املتم ن أبو احلسن عبد ااسن الرعاعي سبط السيد أمحد ال بن احلسيين 
هذ(م وابن ابن أ ت  أ ت  السيد عبد الرحيمم بن السيد عثمانم بن 578 الرعاعي )ت

السيد حسنيم بن السيد حممد عسل م بن السيد حازمم بن السيد أمحدم بن السيد 
ي  املةربم ابن السيد املهديم بن السيد أيب عليم بن السيد احلسن رعاعة امل ي نز 

القاسم حممدم بن السيد احلسنم بن السيد احلسنيم بن السيد أمحد األك م بن 
السيد موسى الثاينم بن اإلمام  براهيم املرتاىم بن اإلمام موسى ال اأمم بن اإلمام 

ن اإلمام اعفر الصادقم بن اإلمام حممد البا رم بن اإلمام زين العابدين علي ب
احلسني شهيد كربالءم بن اإلمام علي بن أيب طالب كرم اهلل واه م ور ي اهلل تعا  
عن م رز   من زوات  الطاهرة النقية سيدة نساء العاملني عاطمة الزهراء بنا سيد 
املخلو نيم و اء النبيني واملرسلني حممد بن عبد اهللم بن عبداملطبم بن هاشمم بن 

بن كالبم بن مرةم بن لميم بن والبم بن عهرم بن مال م  عبد منالم بن  صيم
بن النارم بن كنانةم بن  زةةم بن مدركةم بن  لياسم بن مارم بن معدم بن 

 عدنانال
ء النسب الشري  على يد  ادم األشرال؛ السيد عبدالرزاق ال يالين احلمويم حتريراً 

مدية على صاحبها هذم سا وعشرين ومائة وأل  من اتجرة اا1126يف سنة 
 أعا  الصالة وأكم  التحية واحلمدهلل رب العاملنينال

 
 (: م1911هت/1729القسم الثاني )سنة 

                                                                            
د حميي الدين نزي  محاة بلدة معروعذة )أي السيد حيىي النجاب بن علي برهان الدين أيب النصر احلريري( السيد الزاه

يف الشامم نزتا عام مخس وسبعني وستمائةم ول  عيها العقب املبار م و  يعقب  ال من ولدين: مطر وحديد سذ ن 
بالنادرة من وريب محاة  رية من أعمال كفر طذابم والسذيد مطذر حبمذاة ولذ  عيهذا ذريذةم تذويف أبذوه السذيد حميذي الذدين 

 ال535م مصدر سابقم ص الروا الاساموستمائة و د ناهز الثمانني ودعن بداره يف محاةنال عام ثال  وتسعني 
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كتب هلا الن  تط  وا  دار زاده حامد  ن اهلل الدمشقي نائب معرة النعمانم 
مم وورد عي  ما 1911هذ/1329وكان التمام من  يف الثالث من شهر رماان سنة 

 يلي:
وحدهم أما بعد: عزن حام  هله الشجرة الشريفة: السيد احلاج مصطفى  ناحلمد هلل

مجي  أعندي احلريريم وأوالده: السيد حممد بشنم والسيد حممد شفيقم والسيد حممد 
وه م من أبناء هله السلسلة الرعاعيةم والعصابة املباركة احلريرية األمحديةم ووالدهم 

بن السيد مصطفى بن السيد ياسني بن  السيد مصطفى مجي  بن السيد حممد وه 
السيد حممد بن السيد الشيخ عبدالقادر بن السيد موسى بن السيد أمحدم اارر اء  
يف بطن هلا النسب املبار م عللل  حررت تم هله الشجرة الشريفة حفاًا لنسبهم 

مد وعلى الطاهرم واهلل ويل املتقنيم واحلمد هلل رب العاملنيم وصلى اهلل على سيدنا حم
 آل  وصحب  وسلمنال 

 
وال ش  ب ن شجرة النسب هله هي ازء بسيط من نسب السادة احلريرية حبماة 
حيث  ن تم انتشارًا يف مدينة محاة وحلب ويف  واحيهما حيث ذكرت مصادر 

 املخطوطات هجرتني رئيستني للسادة احلريرية    محاة:
لنصر احلريري    محاةم واستقر يف عقد هاار سليمان بن علي بن برهان الدين أيب ا
 (1)ريفهام وأعقب  ا  دريسم وأمحد ولقب  تاج العارعنيال

كما سبق ذكر نزول السيد زاهد حميي الدين بن حيىي النجاب يف محاة سنة 
 مال1257هذ/655

_____________________________________ 
اتذدى    أن السذذيد سذليمان بذن علذي برهذان الذدين احلريذذري  ذد اسذتقر بذ  املقذام يف  ريذذة  ويشذن السذيد حممذد أبذ )1(

 ال534ال املصدر السابقم ص وأمحد األساور من أعمال سلميةم و ا أعقب  دريس
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و د أعقب صاحب النسب امللكور أعاله السيد احلسيب النسيب مصطفى بن 
 عقب أمحد وعلياً عوحممد وه م ع ما حممد وه  ياسني احلريري  براهيم وموسى 

 عقب وه م وأما احلاج ع عقب وه م وأما علي عومصطفى مجي  أعنديم ع ما أمحد 
 مصطفى مجي  أعندي عقد أعقب مجيالً وعدنان وكنعان و حطان وحسانال
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 ( نسب احلاج مصطفى مجي  أعندي احلريري حبماة27مشجرة )
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 المراجعمصادر و ال
 القرآن الكريم -
  لدم اسطنبولال 23( دار الدعوةم 1982) الكتب الستة -

فت  الااري حرح صحي  هذ(  852أمحد بن علي بن حجر العسقالين )ت  -
 ال1989م دار ال تب العلميةم بنوتم الاخاري

ق ئد الجمان في التعريف بقاائل عرب هذ(  821)أمحد بن علي القلقشندي  -
 ال1982م القاهرةم الزمان

م حتقيق وفيات األعيان وأنااء الزمانهذ(  681أمحد بن حممد بن  ل ان )ت  -
 بنوتال م حسان عباسم دار صادر

م دار الشاديم صفحات مشرقة من نضال حورانأمحد حممود الزع  )دالت(  -
 دمشقال

م دار املعارلم القاهرةم أنساب األحراحهذ(  279أمحد بن حيىي البالذري )ت  -
 هذال1379

مشجرة نسب آل عاد  )دالت( مجال الدين ط  عبد الرمحن يوس  الزحيمان -
 ال نسخة يف حوزة السيد ياسني الزحيمانالاللطيف بن س مية الزحيمان

المحكمة الشرعية ( 180/64( و)46/137(م و)273/36) م: ج و فية ر حج -
 ال بالقدس الشريف

ى جميل مخطوط يحتوي على نسب الحاج مصطف( 1911 وا  دار زاده ) -
م النسخة األصلية حمفوأة يف  سم الوثائق باألرشي  العثماين املركزي أفندي الحريري

 باسطنبولم وء احلصول على صورة منها من السيد حممود السيد الدويمال 
م 5م بنوتم دار العلم للمالينيم طاألع مهذ(  1396 ن الدين الزركلي )ت -

 هذال 1400
 م القاهرةال يخ الدولة العثمانيةتار  (1989وبن مان ان )ر  -
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م كتاب  طوط حص  علي  الباحث من مصنف  السنديانة( 2000سعيد ا امن ) -
 ال2008اللي أعطاه نسخة من  يف شهر يوليو 

 م دار الوعاءم القاهرةالالرحيق المختوم( 1987صفي الرمحن املباركفوري ) -
م دار النفائسم حراحاإلحراح على تاريخ األ( 2002عاتق بن ويث البالدي ) -

 بنوتال 
نيل األمل في ذيل ( 2002ط) عبد الباسط بن  لي  بن شاهني الااهري -

 م حتقيق عبد السالم تدمري امل تبة العصريةم بنوتالالدول

حررات الرهب في أخاار من هذ(  1089عبد احلي بن العماد احلنبلي )ت  -
 ال1979بنوتم  مم دار املسنةذهب
م حتقيق  براهيم رماان وسعيد صفة الصفوةهذ(  597ا وزي )ت  عبد الرمحن بن -

 هذال 1409اللحامم دار ال تب العلميةم بنوتم 
  م دار القلمم دمشقالالتاريخ األندلسي( 1976عبد الرمحن احلجي ) -
م مخطوط نسب علي برهان الدين الحريري( 1906عبد ااسن زين العابدين ) -

 لسيد رياى بن عزالدين بن عبد ااسن زين العابدينالالنسخة األصلية لدى حفيده ا
مخطوط يحتوي على مسودة للنسخة ( 1906عبد ااسن زين العابدين ) -

م النسخة األصلية لدى حفيده السيد نسب علي برهان الدين الحريري األصلية من
 رياى بن عزالدين بن عبد ااسن زين العابدينال

يف  مإلى الوالد خطاب مرسلم (1983) لعابدينعز الدين بن عبد ااسن زين ا -
  ال1983مطل  سنة 

جواهر العقدين في فضل هذ(  911السمهودي )ت علي بن عبد الوهاب  -
 ال1995م دراسة وحتقيق مصطفى عطام دار ال تب العلميةم بنوتم الشرفين

م حتقيق عبد الكامل في التاريخهذ( 630علي بن حممد الشيباين ابن األثن )ت  -
 ال1417السالم تدمريم دار ال تاب العريبم بنوتم 
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م القاهرةم الاداية والنهايةهذ(  774عماد الدين أيب الفداء بن كثن )ت  -
 هذال1358

 حياء ال ا  العريبم بنوتالم دار  معجم المؤلفين( 1957عمر ر ا كحالة ) -

ي  سنة أبر  11بتاريخ  مخطاب موجه إلى الوالد(م 1995) عتحي مقب  املقب  -
  ال1995

رابطة آل البيا التابعة م مشجرة نسب آل المقال( 2003عتحي املقب  ) -
 للمجلس األعلى للسادة األشرال ببيا املقدسال

مختصتتتر التتتروا الاستتتام فتتتي أحتتتهر الاطتتتون  حممذذذد أبذذذو اتذذذدى الصذذذيادي )دالت( -
 ؛ م تبة املعارلم الطائ ال القرحية بالشام

م حتقيق شعيب سير أع م النا ءذ( ه 748حممد بن أمحد الله  )ت  -
 هذال1406األرنانوطم دار الرسالةم بنوتم 

م حتقيق حممد أبو تاريخ األمم والملو هذ(  310حممد بن ارير الط ي )ت  -
 الفا   براهيمم دار سويدانم بنوتال

 ال1960م دار صادرم بنوتم الطاقات الكارىهذ( 230حممد بن سعد )ت  -
م امل تبة تاريخ األمم اإلس مية: الدولة العااسية)دالت( حممد ا،اري بي   -

 التجارية ال  ىم القاهرةال

الضوء ال مع ألهل القرن م هذ(1427)ط حممد بن عبد الرمحن السخاوي -
 إلسالميم القاهرةالم دار ال تاب االتاسع

م حتقيق عبد الرنول سعدم السيرة الناويةهذ( 213حممد عبد املل  بن هشام )ت  -
 ار الف رم بنوتالد
نف  الطيب في غصن األندلس الرطيب  هذ(759)ت املقري حممد بن حممد  -

 ال1968م م حتقيق  حسان عباسم بنوتوذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب
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م منشورات السائتم تكّون جمهورية: سورية والنتداب( 2005حممد هواش ) -
 طرابلسم لبنانال 

ناهتمذذام العذذرب واملسذذلمني باألنسذذاب: شذذجرة نسذذب ( 2005حممذذود السذذيد دوذذيم ) -
م صتتحيفة الحيتتاةالشذذيخ موسذذى احلريذذري احلمذذوي الرعذذاعي اتذذامشي العذذدناين نوذاذذاًنم 

 ال19ال صال 2005سبتم   24هذم املواعق  1426شعبان  20السبا 
 مب د الروحة في فترة النتداب الاريطاني( 2004مصطفى كبها ونر سرحان ) -

 لنشرم رام اهللالدار الشروق ل
مخطوط يحتوي على نسب السيد زيد بن أحمد ( 1908اململ   هول ) -

 م صورة من النسخة األصلية يف حوزة الباحثالالمستعجل
 
 


