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 من ذرّية الّسادة االشراف 

 اجملاب االصغر إبراهيم املرتضى 
 )عليه الّسالم(موسى الكاظم  بن اإلمام

 

اجلميلي املوسوي العباري عاصي حسني السيد: يمالتنظو  التصميم  

 

 ) سورية ( ايران (ـ ) االهواز  ( العراق ـ ، دياله و...كربالءالنجف، )  الّسادة بين مجيل •

حسن م دیصدام بن س دیبن س (ةیاملوسو  لینسب عموم السادة بني جم نیو ام بینق)احد العلماء، علي  دیالس

 لیهل دیصافي )جد السادة الصافي( بن س دیراشد بن س دیمحمد بن س دیشفلح بن س دیسعدون بن س دیبن س

بن  -هجريه الى محافظه ميسان  ۱۱۱۱املهاجر من ديالي قضاء مندلي سنه  یواليه النسبة، الذ - انیمر  دیبن س

منصور بن سيد شمس الدين جميل )جدالساده بني جميل  دیس نشمردل ب دیصعب بن س دیبن س لیجم دیس

في العراق وسوريا واالهواز( بن سيد منصور بن سيدفرج السقا ابوحيه )املدفون في ارض السلميه في حلب في 

بن سيدسيف الدين بن سيدموس ى بن سيدعزالدين امللقب ابوحمره سيداحمد سيداسماعيل الصالح  سوريا(

بن سيدثابت  ۰۶۴سيديحيى املتوفى سنه ۸۱۵سيدابوالحسن سلطان علي املتوفى سنه۸۷۵االخضر دفین واسط 

( بن ۱۷۴توفى ( بن سيداحمد املرتض ى )امل۱۵۸( بن سيدعلي الحازم ابوالفوارس )املتوفى ۰۲۷)املتوفى سنه

( ۱۵۱ فىاملتو( بن سيدحسن املكي امللقلب برفيع الشان رفاعه بن سيدمهدي املكي )۱۸۱سيدعلي املكي )املتوفى 

( بن سيدحسین املحدث )املتوفى ۲۰۸( بن سيدقاسم الحسن )املتوفى ۲۶۸بن سيدمحمدابوالقاسم )املتوفى 

ابراهيم املرتض ى املجاب االصغر بن االمام ( سيداحمدالصالح الكبیر بن سيدموس ى ابوسبحه بن سيد۲۱۵

الهمام موس ى الكاظم بن االمام جعفرالصادق بن االمام محمدالباقر بن االمام علي السجاد بن االمام الحسین 

 الشهيد بن االمام امیراملومنین علي بن ابي طالب عليهم السالم اجمعین.
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 ( العراق ـ النجف، كربالء ) العامليالّسادة  •

بن علي بن حسین بن محمد بن حسین  -صاحب املدارك ب احد العلماء املعروف -( هـ9006ـ649محمد ) السيد

ابن علي بن محمد بن تاج الدين بن محمد بن عبد هللا بن احمد بن حمزة الصغیر بن سعد هللا ابن حمزة بن 

 عي بن موس ى ابي سبحة بنمحمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن محمد بن طاهر القط

 إبراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ) قم ـ ايران ( ( العراق ـالكاظمية ، كربالء)  الصدرالّسادة  •

( بن صدر الدين محمد بن صالح بن شرف الدين محمد ابن إبراهيم بن زين هـ9331ـ9521السيد إسماعيل )

بن الحسین بن محمد بن الحسین بن علي بن محمد بن ابي الحسن بن محمد بن  العابدين بن علي بن نور الدين

عبد هللا بن احمد بن حمزة بن سعد هللا بن حمزة بن محمد بن ابي عبد هللا النقيب بن محمد بن علي بن 

 ىالديلمية بن عبد هللا بن محمد املحدث ابن طاهر بن حسین القطعي بن موس ى ابي سبحة بن إبراهيم املرتض 

 بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( ايران ـ اصفهان، زجنان)  جنانيزالالّسادة  •

( بن أبي قاسم بن كاظم بن حسین بن محسن ابن سلم بن ايهاب هـ9393ـ9595السيد أبي عبد هللا الزنجاني )

ن ن إبراهيم بن علي بالدين بن علي بن الحسن بن عبد هللا بن علي بن سلمان بن احمد بن محمد ابن داوود ب

خليل بن إبراهيم بن تاج الدين بن عز الدين بن عبد الرحيم ابن محمد بن إبراهيم بن حسین القطعي بن موس ى 

 ابي سبحة بن إبراهيم املرتض ى ابن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ) النجف ـ العراق ( ( ايران ـ اردبيل)  األردبيليالّسادة  •

( بن نقد علي بن میر علي بن حسین بن شهاب بن قلندر ابن علي بن فتح هللا بن هـ9392ـ9542السيد مرتض ى )

زين العابدين بن مرتض ى بن نعمة هللا بن جمال بن حسین بن شرف ابن عبد هللا بن علي بن ابراهيم بن موس ى 
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 ن موس ى ابي سبحة بنبن محمد بن موس ى بن احمد بن ابراهيم ابن احمد ابن ابراهيم بن محمد بن عبد هللا ب

 ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( العراق ـ النجف)  الرَّفيعيالّسادة  •

السيد عبد الرزاق بن حسین بن عبد الرزاق بن يوسف بن محمد بن علي بن موس ى بن درويش بن محمد بن 

بن عماد بن حمود بن حسن ابن علي بن محمد بن علي بن نزار بن حسن  -واليه النسبة  -الحسین بن رفيع الدين 

بن حسین بن محمد امین بن حسن بن علي ابن قاسم ابن محمد زين العابدين بن القاسم االشج بن ابراهيم 

 العسكري بن موس ى ابي سبحة بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( لبنان ـ شيث لنيبا)  اخلطيبالّسادة  •

هـ ( بن علي بن حسین بن علي بن حسین بن احمد بن اسماعيل ابن احمد بن حسن بن ۱۱۶۶السيد عباس ) م

محمد بن احمد بن محمد بن حسن بن زين بن علي بن حسن بن محمد بن يوسف بن حسن بن ابراهيم بن 

بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد  - املعروف بأبي الديلمية -محمد بن يوسف بن محمد بن معالي بن علي 

هللا بن محمد بن طاهر بن الحسین القطعي بن موس ى ابي سبحة بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم 

 عليه الّسالم.

 

 ( العراق ـ كربالء)  راالشقالّسادة  •

السيد محمد علي بن احمد بن محمد علي بن احمد بن علي بن محمد بن احمد بن علي بن محمد بن حسین بن 

 -سبة واليه الن -محمد بن حسین بن مظفر بن عباس بن حيدر بن الحسن بن علي بن علي ابن الحسین االشقر 

 بن محمد بن طاهر بن الحسین بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا -املعروف بأبي الديلمية  -بن علي 

 القطعي بن موس ى ابي سبحة بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.
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 ( العراق ـ كربالء)  ُجلوخان الّسادة •

 بن محسن ابن مصطفى بن -واليه النسبة  -السيد هاشم بن نصر هللا بن محمد محسن بن مصطفى جلوخان 

موس ى بن احمد بن محمد بن فخر الدين بن بدر بن نور بن ناصر ابن محمد ابن علي بن محمد بن حسن بن 

وف املعر  -ابراهيم بن محمد بن يوسف بن محمد بن معالي بن علي بن عبد هللا بن محمد ابي الحرث بن علي 

د هللا بن محمد بن طاهر بن الحسین القطعي بن موس ى ابي بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عب -بأبي الديلمية 

 سبحة بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( العراق ـ كربالء)  الشاميالّسادة  •

السيد فخر الدين بن علي بن محمد بن حسن بن زين بن علي بن حسن بن محمد بن يوسف ابن حسن بن 

وف املعر  -وسف بن محمد بن معالي بن علي بن عبد هللا بن محمد ابي الحرث بن علي ابراهيم بن محمد بن ي

بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن محمد بن طاهر بن الحسین القطعي بن موس ى ابي  -بأبي الديليمة 

 سبحة بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( العراق ـ كربالء)  ثابتالالّسادة  •

م ( بن محمد علي بن جعفر بن حسین بن محمد علي بن درويش ابن محمد بن ۱۵۱۸السيد محمد سعيد ) م

بن  بن سلطان بن ادريس بن حجاز بن نعمة هللا -واليه النسبة  -حسین بن ناصر بن ثابت بن نعمة هللا بن ثابت 

روف بأبي املع -عبد هللا بن محمد ابي الحرث بن علي نصیر بن يحيى بن منصور بن محمد بن يحيى بن محمد بن 

بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن محمد بن طاهر بن الحسین القطعي بن موس ى ابي سبحة  -الديلمية 

 بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( لبنان ـ ُجَوّيا ،النََّبطية) الدين نورالّسادة  •

السيد نور الدين بن مصطفى بن عبد املطلب بن درويش بن محمد بن حسین بن حيدر بن حسین بن يوسف بن 

بن محمد بن حسام بن مسرة ابن محيي الدين بن احمد بن يحيى بن محمد  -واليه النسبة  -حيدر بن نور الدين 
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ن هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا ببن عبد  -املعروف بأبي الديلمية  -بن طاهر بن ابي املحدث محمد بن علي 

محمد بن طاهر بن الحسین القطعي بن موس ى ابي سبحة بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه 

 الّسالم.

 

 ( العرق ـ كربالء)  الوّهابالّسادة  •

سین ( بن محمد بن حسین بن حسن بن محمد علي ابن محمد بن حهـ9323ـ9359السيد مرتض ى الشاعر )

بن موس ى بن احمد بن محمد بن فخر بن بدر بن ناصر بن محمد بن علي بن محمد بن حسن بن ابراهيم بن 

محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن محمد بن طاهر بن ابي املحدث 

بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن محمد بن  -املعروف بابي الديلمية  -بن محمد ابي الحرث بن علي 

 طاهر بن الحسین القطعي بن موس ى ابي سبحة بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( لبنان ـ صور)  الدين شرفالّسادة  •

 توفي في صور وُحمل الى النجف  -(  هـ9322ـ9560السيد عبد الحسن بن نور الدين )
ً
وكان يوم دفنه يوما

 
ً
دين بن زين العاب -واليه النسبة  -بن يوسف بن جواد بن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم شرف الدين  -مشهودا

بن علي بن نور الدين علي بن الحسین بن محمد بن الحسین بن علي بن محمد بن تاج الدين بن محمد بن عبد 

 - نقيب النقباء ببغداد -ة بن ابي السعادات محمد بن عبد هللا هللا بن احمد ابن حمزة بن سعد الدين ابن حمز 

بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن محمد بن  -املعروف بأبي اديلمية  -بن ابي املحدث محمد ابن علي 

 طاهر بن الحسین القطعي بن موس ى ابي سبحة بن ابراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( ايران ـ طهران)  هرستانيالشالّسادة  •

هـ ( بن ابراهيم بن صالح بن محمد حسین بن محمد مهدي بن روح هللا ابن الحسن بن ۱۱۵۸السيد صالح ) 

محمد بن محمد بن إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن علي بن الحسین بن عبد هللا بن الحسین بن اشرف بن 
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بن محمد بن طاهر بن الحسین بن موس ى ابي السبحة بن ابراهيم  الحسن بن اشرف بن محمد بن عبد هللا

 املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( خراسان _ مشهد)  أبَطحيالّسادة  •

هـ ( بن رضا بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسین بن حيدر بن قاسم ابن حسین بن ۱۱۸۲السيد حسن ) م

ن بن حسین بن محمد بن صالح بن فیروز ابن شرف بن شمس بن قطب بن كالن بن كنك بن احمد بن عالء الدي

جعفر بن محمد بن صالح بن إسماعيل بن علي بن نور الدين بن صالح بن احمد بن إبراهيم املرتض ى بن اإلمام 

 موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ( سوريا ـ دمشق)  املرتضىالّسادة  •

بن سليم بن علي بن موس ى بن علي بن مصطفى بن فضل هللا بن هـ ( بن مهدي بن رضا ۱۱۰۲السيد رضا ) م

بن علي بن محمد ابي طالب بن علوان ابن علي بن حسین بن موس ى بن علي بن حسین  -واليه النسبة  -مرتض ى 

بن محمد بن موس ى بن يوسف بن محمد بن معالي بن علي بن عبد هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن محمد 

 بن طاهر بن حسین بن موس ى ابي سبحة بن إبراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

 

 ايران( -)االهواز ) نابلس ـ فلسطني ( ) علعال، أرَبد ـ االردن ( ( مصر ـ القاهرة)  الرفاعيالّسادة  •

هـ ( بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد ابن حسین بن ۱۱۸۷السيد حسین مؤلف املشجر الكشاف ) م

بن احمد  مان بن مصطفىإبراهيم بن مصطفى الرفاعي بن سليمان بن صادق بن عبد الغني بن مصطفى بن سلي

بن إبراهيم بن يوسف بن علي بن احمد الصياد ابن عبد الرحيم ابن سيف الدين عثمان بن حسن بن محمد 

واليه النسبة  -رفاعة الحسن املكي بن  أبي الفضائل بن علي املكياملرتض ى بن الحازم علي أبي الفوارس بن احمد 

الحسن القاسم أبي موس ى بن الحسین الرض ي بن احمد املرتض ى بن علي املهدي املكي الحسيني بن محمد بن  -

امللقب بالصالح االكبر بن موس ى ابي سبحة بن األمیر إبراهيم املرتض ى ـ والي اليمن ـ بن اإلمام موس ى الكاظم عليه 

 الّسالم.
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 ( االردن ـ َعّمان)  الَكياليالّسادة  •

م ( بن فاخر بن صالح بن عبد القادر بن يوسف بن عبد الرحيم بن عبد اللطيف بن ۱۵۵۴السيد صالح ) م

اول من  -ياسین ـ نقيب العائلة ـ بن علي بن بكري بن خلف بن اسعد بن بكري بن ابراهيم ابن عمر بن أبي بكر 

ن بن صالح بن ابراهيم بن حسن ب بن ابراهيم بن احمد بن محمد بن محيي الدين -سكن مدينة اللد بفلسطین 

حسین بن علي بن محيي الدين بن عبد الرحيم ابن محمد بن اسماعيل بن صالح البلخي بن خليل بن ابراهيم 

ب الدولة بن سيف الدين عثمان بن حسن بن محمد  -واليه النسبة  -بن احمد بن اسماعيل الكيال 
ّ
بن علي مهذ

الحسيني  بن علي املهدي املكي -واليه النسبة  -ن علي املكي بن حسن رفاعة بن الحازم علي أبي الفوارس بن احمد ب

بن محمد بن الحسن القاسم أبي موس ى بن الحسین الرض ي بن احمد املرتض ى امللقب بالصالح االكبر بن موس ى 

 اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم. بن ابي سبحة بن األمیر إبراهيم املرتض ى

 

 ) دمشق ـ سوريا ( ) االسكندرية ـ مصر ( ) عّمان ـ االردن ( ( فلسطني ـ حيفا)  سلطاناللالّسادة  •

ى بأبي الفداء ۱۵۱۱السيد فتحي سلطان ) م
ّ
املوسوعة الوافية ألنساب » له كتاب في االنساب باسم  -م ( املكن

 « آل البيت 
ً
بن عبد القادر بن أبي السعود بن  -باالشتراك مع السيد عيس ى خليل محسن، وال يزال مخطوطا

سلطان بن بدر الدين محمد بن فرغلي بن عدوي بن احمد بن سلطان ـ واليه النسبة ـ بن بدر الدين محمد بن 

مصلح الدين احمد بن حيدر بن احمد بن صدر الدين ) ولي هللا صاحب الخوارق ( بن نور الدين احمد بن علم 

د بن مصلح الدين بن احمد بن موس ى بن عز الدين احمد الصياد بن عبد الدين حسین بن عبد املهيمن بن احم

الرحيم ابن سيف الدين عثمان بن حسن بن محمد عالء امللقب محمد عسلة املكي بن الحازم علي بن احمد 

ي بن علي املهد -امللقب الحسن املكي الهاشمي او الحسن االصغر  -املرتض ى بن علي املكي أبي الفضائل بن رفاعة 

بن محمد بن الحسن القاسم بن الحسین الرض ي بن احمد الصالح االكبر بن موس ى ابي السبحة بن األمیر 

 إبراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.

م، و السيد بناء ۱۵۶۱م، و السيد فادي مواليد ۱۵۶۲وللسيد فتحي املذكور من األوالد: السيد فداء مواليد 

م. ولدى السيد فتحي سلطان املذكور مشّجرة وافية بانساب ۱۵۷۰و السيد فارس مواليد م، ۱۵۶۸مواليد 

 االسرة.
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 ( فلسطني ـ اخلليل)  يكيالشوالّسادة  •

 -امللقب دينو  -م ( بن محمد عبد الرزاق بن محمد بن عبد الرزاق بن حسن بن موس ى ۱۵۸۷السيد إبراهيم ) م

بن عبد هللا بن احمد بن احمد نور الدين بن إبراهيم بن عبد الوهاب ابن زين الدين بن عبد الكريم بن شمس 

بن علي بن احمد الصغیر بن احمد الكبیر بن محمد بن إبراهيم  -واليه النسبة  -الدين محمد امللقب بالشويكي 

د بن عبد الرحيم بن عثمان بن حسن بن بن احمد بن نور الدين بن شهاب الدين احمد ابن شمس الدين محم

محمد عسلة بن الحازم علي أبي الفوارس بن احمد املرتض ى بن علي بن رفاعة الحسن املكي بن علي املهدي بن 

محمد أبي القاسم بن الحسن القاسم بن الحسین الرض ي بن احمد املرتض ى بن موس ى ابي السبحة بن إبراهيم 

 عليه الّسالم. املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم 

 وللسيد ابراهيم املذكور من االوالد: السيد محمد، والسيد أسامة.

 

  ـ فلسطني (اهلل رام صّفا،)  قراجةالالّسادة  •

م ( بن عبد هللا بن محمد بن اسماعيل بن خليل بن نصر بن نصر هللا ابن منصور بن ۱۵۰۸السيد زهدي ) م

بن علي بن حسن بن  -واليه النسبة  -ن سليم بن محمد قراجة محمد أبي عهود بن داوود بن راجع بن احمد ب

محمد بن إسماعيل الصالح بن السلطان علي بن يحيى بن ثابت بن الحازم علي بن احمد املرتض ى بن علي أبي 

بن علي املهدي بن محمد أبي القاسم بن الحسن القاسم بن الحسین الرض ي عة الحسن املكي الفضائل بن رفا

 املرتض ى بن موس ى الثاني ابي السبحة بن إبراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى الكاظم عليه الّسالم.بن احمد 

 للسيد زهدي املذكور من االوالد: السيد زياد، والسيد يعقوب، والسيد محمد، والسيد معاذ، والسيد اسحاق. و 

 ( فلسطني ـ اخلليل)  الَقوامسيالّسادة  •

ن شاكر بن محمد بن عبد الرحمن بن داوود بن سليمان ابن صالح بن عبد هللا م ( ب۱۵۰۰السيد محمد فالح ) م

بن قاسم بن بدر بن حجازي بن يوسف القاسمي بن محمود بن قاسم ابن عبد هللا بن احمد بن يوسف بن عبد 

 نالرحمن بن قاسم بن محمد الجنيدي بن الشوتنجي ابن عمر بن أبي بكر بن علي بن احمد القاسمّي بن علي ب

بن ابي القاسم الجنيدي  -واليه النسبة  -يحيى بن حسین بن حازم بن محمد بن يحيى ابن علي بن القاسم 

البغدادي النهاوندي بن محمد القواريري بن موس ى الثاني ابي السبحة بن إبراهيم املرتض ى بن اإلمام موس ى 

 الكاظم عليه الّسالم.


