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 من ذريّة عبد اهلل المحض بن الحسن المثنى ابن اإلمام الحسن ) عليه الساّلم (

 ( العراق ـ النجف)  الحبّوبي •

ى بن هـ ( بن محمود بن قاسم بن كاظم بن حسين بن مصطف 1333ـ1266السيد محمد سعيد الحبوبي ) 

ن بن عالء الدين جمال الدين بن رضاء الدين بن سيف الدين بن رميثة بن رضاء الدين بن علي ابن رضاء الدي

ريس بن بن مرتضى بن محمد بن عز الدين حميضة بن ابي نمى محمد بن الحسن بن علي بن قتادة بن اد

بد اهلل االكبر بن لكريم بن عيسى بن الحسين ابن سليمان بن علي بن عبد اهلل بن ثعلب بن عمطاعن ابن عبد ا

نّى بن اإلمام محمد الحراني بن موسي االبرش بن محمد بن موسى الجون بن عبد اهلل المحض بن الحسن المث

 الحسن السبط عليه الساّلم.

 لعراق (ا ـ بغداد)  العطّار •

حمد علي هـ ( بن علي بن سيف الدين ابن رضا بن سيف الدولة بن رضا بن م 1171ـ1071السيد محمد ) 

 لمتقدم ذكره.ابن قطيفة بن رضا بن عالء الدين بن مرتضى بن محمد بن عزالدين حميضة عزالدين شريف مكة 

 ( العراق ـ النجف)  زَيني •

 بن سيف الدين بن علي بن رضيّ هـ ( بن احمد بن زين الدين ـ وإليه النسبة ـ 1216ـ  1148السيد محمد ) 

ي محمد بن رميثة بن رضي بن محمد بن عطيفة بن رضا بن عالء بن المرتضى بن محمد بن عز الدين اب

 حميضة امير مكة بن نجم الدين ابي نما محمد بن الحسن بن قتادة بن ادريس المتقدم ذكره.

 

 

 

 ( الحجار ـ مكة)  مكة شريف •
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حسن بن عبد مملك الحجاز ـ بن علي بن محمد بن عبد المعين ابن عون ابن  هـ ( ـ 1342السيد حسين ) ت 

ن عجالن بن اهلل بن الحسين بن عبد اهلل بن الحسن بن ابي نمى بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن ب

 رميثة بن محمد بن الحسن بن علي بن قتادة امير مكة المتقدم ذكره.

 دي ) بغداد ـ العراق (البغدا •

ة بن رضا هـ ( بن محمد العطار بن علي بن سيف بن رضا بن سيف ابن رميث 1215ـ  1128احمد )  السيد

 بن علي بن عطيفة بن رضا بن عالء بن مرتضى بن محمد ابن عزالدين حميضة المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  زَلزَلة •

ن محمد ببن اسماعيل بن قاسم  هـ ( بن صالح بن صادق بن محمد بن صادق 1380السيد علي زلزلة ) ت 

يى بن حربان بن احمد بن محمد بن شرف الدين بن احمد بن حسين بن حمدان بن محمود بن ابي الفضل بن يح

 البصري بن بن الحسن بن ذياب بن عبد اهلل ابن محمد بن يحيى بن محمد ابن داوود بن موسى بن عبد اهلل

 ه الساّلم.الحسن المثنّى بن اإلمام الحسن السبط علي المعظم بن موسى الجون بن عبد اهلل المحض بن

 ( لبنان ـ عنباتا)  اهلل فضل •

ـ واليه  هـ ( بن مهدي بن هادي بن علي بن يوسف ابن فضل اهلل 1371السيد محد حسين فضل اهلل ) ت 

سى ن عيالنسبة ـ بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي بن محمد بن جعفر بن يوسف بن علي بن الحسن ب

ادريس بن  بن فاضل بن يحيى بن الحسن بن ذياب ابن عبد اهلل بن محمد بن يحيى بن محمد بن داوود بن

 الم.داوود بن احمد بن موسى بن عبد اهلل بن الحسن المثنّى بن اإلمام الحسن السبط عليه السّ

 ( الحجاز ـ مكة)  العلَوي •

د العزيز بن عباس بن عبد العزيز ابن محمد بن هـ ( بن عباس بن عب1391ـ1335السيد علوي المالكي ) 

قاسم بن علي بن ابراهيم بن عمر بن عبد الرحيم بن عبد العزيز بن هارون بن علوش بن منديل بن علي بن 

عبد الرحمن بن عيسى بن احمد ابن عيسى بن ادريس بن ادريس ابن عبد اهلل الكامل بن الحسن المثّنى بن 

 لسالم.اإلمام الحسن السبط عليه ا
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 ( المغرب ـ فاس)  الكتاني •

د الواحد بن هـ ( بن عبدالكريم بن عبد محمد بن الواحد بن احمد بن عب1312السيد محمد عبد الحي ) ت 

بن علي بن محمد  عمر بن ادريس بن ابي الحي علي بن قاسم بن عبد العزيز بن محمد بن قاسم ابن عبد الواحد

ن يحيى بن يحيى اهلل بن هادي بن عيسى االمير بن عمران بن الخليل ب بن علي بن موسى بن ابى بكر بن عبد

مثنّى بن اإلمام بن محمد بن ادريس ـ اول مَن بنى فاس ـ بن ادريس فاتح المغرب بن عبد اهلل بن الحسن ال

 الحسن السبط عليه الساّلم.

 ( ليبا ـ طرابلس)  السَّنوسي •

ئب بن عبد اهلل حمد بن عبد القادر بن احمد شهيدة بن محمد شاالسيد محمد بن علي بن العريش االطرش بن م

عبد الرحمن  بن خطاب بن علي ابي العسل بن يحيى بن راشد بن احمد المرابط بن منداس بن عبد القوي بن

ن محمد بن بن يوسف بن زيان بن زين العابدين علي بن يوسف بن حسن بن ادريس بن عبد اهلل بن احمد ب

س بن عبد اهلل ة بن سعيد بن يعقوب بن حمزه بن علي بن عمران بن ادريس االزهر بن ادريعبد اهلل بن حمز

 الكامل بن الحسن المثنّى ابن اإلمام الحسن عليه الساّلم.

 ( المغرب ـ الرباط)  الخامس محمد الملك •

هلل بن السيد محمد ملك المغرب بن يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هشام بن محمد ابن عبد ا

ـ اول  اسماعيل بن الشريف بن علي المراكشي بن محمد بن علي بن يوسف ابن الحسن بن محمد بن حسن

بن الحسن بن  من دخل المغرب ـ بن قاسم بن محمد بن محمد ابن الحسن بن عبد اهلل بن ابي محمد بن عرفة

حسن المثنّى بن عبد اهلل بن العلي بن الحسن بن احمد ابن اسماعيل بن القاسم بن محمد النفس الزكية بن 

 اإلمام الحسن عليه الساّلم.

 

 ذريّة ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن اإلمام الحسن عليه السّالم

 ( العراق ـ االشرف النجف)  العلوم بحر •
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ن اسداهلل بن بهـ ( بن مرتضى بن محمد بن عبدالكريم ابن مراد شاه 1212ـ1255السيد مهدي بحر العلوم ) 

بي المكارم بن عباد جالل الدين بن االمين بن الحسن بن مجد الدين بن قوام الدين بن اسماعيل ابن عباد بن ا

يم بن الحسن المثنّى بن ابي المجد بن عباد بن علي بن حمزة بن احمد بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراه

حمد تقي اإلمام في م االسرة االخَوان: السيد مبن اإلمام الحسن عليه الساّلم. وفي عقبه الكثرة، ومن اعال

ضا بن مهدي المسجد الطوسي، و السيد القاضي النسابة محمد صادق ابنَي حسن بن ابراهيم بن حسين بن ر

 المذكور.

 ( ايران ـ شيراز)  بِيشْوا •

لسيد مهدي ا هـ( بن محمد صادق بن حسن بن محمد باقر بن مهدي بن عبد الحسين ابن1350اَلسيد احمد ) م

 بحر العلوم المذكور.

 ( ايران ـ قم)  البُروجردي •

محمد  هـ ( بن علي بن احمد بن علي نقي بن جواد بن مرتضى بن1381ـ1292السيد حسين مرجع عصره )

وام الدين بن اسماعيل قبن عبدالكريم بن مراد بن اسداهلل بن جالل الدين بن االمير بن الحسن بن مجد الدين بن 

 ذكره.المتقدم 

 ( العراق ـ كربالء)  الطباطبائي •

دي في ثورة هـ ( ـ المتولّي لمدرسة البقعة بالوراثة، وكان له دور قيا1381ـ1302السيد محمد علي ) 

ة ـ بن مهدي بن م، وكانت له خبرة واسعة في تواريخ الثور 1920العشرين، و من اجل ذلك سُفّر الى هنجام 

بير بن مراد شاه بن محمد علي بن ابي المعالي الصغير بن ابي المعالي الكمحمد علي بن علي صاحب الرياض ا

هلل بن ابي المكارم بن اسداهلل ابن جالل الدين بن الحسن بن مجد الدين بن قوام الدين بن اسماعيل بن عبد ا

 المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  الحجة •
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ن الحسن بن بحجة ـ واليه النسبة ـ بن ابي القاسم هـ ( بن محمد باقر ال1337ـ1305السيد محمد صادق )

 السيد محمد المجاهد بن السيد علي صاحب الرياض المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ االشرف النجف)  الحكيم •

مد بن هـ ( ـ المرجع االعلى في النجف األشرف ـ بن مهدي بن صالح بن اح1390ـ1306السيد محسن )

بن جالل الدين بن  ـاد بن اسداهلل حكيم الشاه عباس الصفوي ـ واليه النسبة محمود بن ابراهيم بن علي بن مر

 المتقدم ذكره. الحسن بن مجد الدين طاهر بن علي بن محمد بن احمد ابن محمد بن احمد بن ابراهيم طباطبا

 بريزي ) النجف ـ العراق (التَّ •

بن محمد التقي سم بن جعفر شيخ االسالم اهـ ( بن محمد التقي بن ابي القا1387ـ1315السيد محمد جواد ) 

عبد اهلل بن  بن محمد بن صدرالدين بن محمد بن مجد الدين بن اسماعيل ابن علي اكبر بن عبد الوهاب بن

مد بن احمد عمادالدين بن فخرالدين بن كمال الدين بن محمد بن الحسن بن شهاب بن كمال بن علي بن مح

ى بن اإلمام الحسن ن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنّبن محمد الخزاعي بن احمد الرئيس ب

 عليه الساّلم.

 ( ايران ـ قم)  القاضي •

ي بن هـ ( بن محمد بن حسين بن علي اصغر بن تقي بن محمد بن محمد عل1412السيد محمد حسين ) ت

حمد بن حسن مالدين ابن حسن بن محمد بن مجد الدين بن اسماعيل بن عبد الوهاب بن عبدالغفار بن عماد 

سماعيل بن ابراهيم ابن علي بن علي بن عماد الدين ابن علي بن محمد بن احمد بن احمد بن ابراهيم طباطبا بن 

 الغمر بن الحسن المثنّى بن اإلمام الحسن عليه السّالم.

 ( ايران ـ تبريز)  القاضي •

فار المتقدم بن محسن بن عبد الوهاب ابن عبد الغ هـ ( بن باقر بن محمد علي1333السيد محمد علي ) م 

 ذكره.
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 ( ايران ـ يزد)  الطباطبائي •

ور الدين نهـ ( بن سامع بن حسن بن سامع بن حسن بن محمد بن امير محمد بن 1348السيد عبدالحي ) ت 

بي المجد بن ن ابن اسد اهلل بن جالل الدين بن حسن بن مجد الدين بن قوام الدين بن اسماعيل بن مكارم ب

بن الحسن المثنّى بن  عباد بن علي بن حمزة بن احمد بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر

 اإلمام الحسن عليه الساّلم.

 ( اليمن ـ صنعاء)  اليمن امام •

بن محمد  حيىهـ ( بن اإلمام يحيى بن منصور باهلل بن محمد بن يحيى بن محمد بن ي1382السيد أحمد ) ت

ف االشل بن بن الحسين بن محمد بن علي بن محمد بن احمد بن الحسين االملحي بن علي ابن يحيى بن يوس

يم بن اسماعيل بن القاسم بن يوسف بن يحيى بن احمد ابن الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن ابراه

 ابراهيم بن الحسن المثنّى بن اإلمام الحسن عليه الساّلم.

 ( اليمن ـ صعدة)  المُؤيَّدي •

بد اهلل بن علي عالسيد مجد الدين بن محمد بن منصور بن احمد بن عبد اهلل بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن 

اليه النسبة ـ وبن صالح بن علي بن الحسين بن الهادي الى الحق عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد ـ 

بن عبد اهلل بن  يى بن احمد بن يحيى ابن يحيى بن الناصر بن الحسنبن جبرائيل بن المؤيد بن احمد ابن يح

اسماعيل بن ابراهيم  محمد بن القاسم بن احمد بن الهادي بن يحيى ابن الحسين بن القاسم الرسي بن ابراهيم بن

 بن الحسن المثنّى بن اإلمام الحسن عليه الساّلم.

 ( اليمن ـ صنعاء)  زبارة •

ن يحيى بن عبد اهلل بن احمد بن اسماعيل بن حسين بن احمد ابن الحسين بن احمد بن السيد محمد بن محمد ب

صالح بن احمد بن الحسين زبارة ـ واليه النسبة ـ بن علي بن الهادي ابن الخضر بن احمد بن عبد اهلل بن يحيى 

 بن جميل بن بن عيسى بن الحسن الملقب عيشا بن زيد بن احمد ابن محمد بن الحسن بن جعفر بن عبد اهلل
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حسين ابن زيد بن ابراهيم بن محمد بن القاسم المختار بن الناصر احمد بن يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم 

 الرسي بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنّى بن اإلمام الحسن عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كربالء)  الشوباصي •

يى بن رضا بن محمد بن حسن بن ابراهيم بن اسماعيل بن علي بن حيد بن علي بن يحالسيد حسين بن علي 

مد بن احمد بن ضياء بن حيدر بن علي بن عباد بن علي بن حمزة بن طاهربن علي بن محمد بن احمد بن مح

 م.ليه السّالبن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل ابن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنّى بن اإلمام الحسن ع

 

 من ذرية زيد بن اإلمام الحسن عليه السّالم

 ( العراق ـ االشرف النجف)  البُراقي •

مد بن علي هـ ( بن احمد بن الحسين بن اسماعيل بن مح1332ـ1261السيد حسّون ) = حسين ( البُراقي )

علي بن حسين  نببن يحيى بن ابي الغنائم بن محمد بن فضائل بن احمد بن مرجان بن احمد بن احمد بن محمد 

بن الحسن بن  بن محمد بن علي بن الحسين الرسي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم

 زيد بن اإلمام الحسن عليه الساّلم.

 

 من ذرية عبد اهلل بن اإلمام زين العابدين علي عليه السّالم

 ( العراق ـ النجف)  الكاشاني •

هـ ( بن احمد بن ركن الدين بن محمد بن علي المرتضى بن فخر بن سعد 1318ـ1230السيد أبي القاسم )

بن محمد بن امير بن علي بن معين بن شمس بن امير بن شمس بن عالء بن علي بن يحيى بن محمد بن علي 

بن محمد بن نقيب الري بن المطهر بن علي بن محمد السلطان بن علي بن جعفر بن محمد نقيب قم بن حمزة 
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لرخ بن محمد بن اسماعيل الديباج بن محمد االرقط بن عبد اهلل الباهر بن اإلمام زين العابدين علي بن احمد ا

 عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كاظمية)  العلوي •

مال بن جمال بن كهـ ( بن الحسين بن ميرزا بن ابي القاسم بن عبد الرزاق بن جالل بن 1346السيد علي ) م 

 دم ذكره.بن اسماعيل بن مرتضى بن محمد بن امير بن عماد بن معين المتقعلي بن فخر الدين بن سعد 

 ( العراق ـ كربالء)  الكاشاني •

باقي بن محمد هـ ( بن علي اكبر بن مهدي بن صادق بن زين العابدين علي بن عبد ال1350السيد عباس ) م 

 قدم ذكره.بن مرتضى بن فخر الدين بن سعد بن محمد بن امير بن عماد بن معين المت

 ( العراق ـ النجف)  الكاشاني •

د الحي هـ ( بن حسين بن محمد علي بن محمد بن حسن بن جمال الدين بن عب1337ـ1268السيد مصطفى )

 المتقدم ذكره.

 

 من ذرية زيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه السّالم

 ( العراق ـ بغداد)  الشهرستاني •

بير بن هـ ( بن حسين بن محسن بن محمد بن االمير علي الك1386ـ1301السيد هبة الدين محمد علي )

حمد بن منصور بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز ابن علي بن محمد بن الحسن بن م

احمد بن  الحسن بن عيسى الكريم بن عمر المحدث بن محمد بن الحسن ابن محمد بن يحيى بن الحسين بن

 ين بن زيد الشهيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.عمر بن يحيى بن الحس

 ( العراق ـ الشرف النجف)  القزويني •
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محمد  هـ ( بن مهدي بن رضا بن علي بن قاسم بن محمد بن علي بن عباس بن1306ـ1208السيد صالح )

ن علي بن ابي بى عتير بن عبد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن علي ابن زيد بن غراب ابن يحي

اإلمام زين  البركات محمد بن ابي جعفر بن محمد بن زيد بن علي الحوماني بن جعفر بن محمد بن زيد بن

 العابدين علي عليه الساّلم.

 ( فلسطين ـ القدس)  الحسيني •

ن عبد فتي بهـ ( بن موسى الكاظم بن سليم بن حسين ابن حسن الم1948ـ1910السيد الشهيد عبد القادر )

مد بن عالء الدين بن اللطيف بن عبد اهلل بن عبد اللطيف بن عبد القادر بن كريم الدين بن عالء الدين ابن مح

بدران بن  تاج الدين بن علي بن احمد بن داوود بن عبد الحافظ بن محمد بن بدر بن محمد بن يوسف بن

م زين العابدين بن زيد الشهيد بن اإلما يعقوب بن مطر بن سالم بن محمد بن محمد بن زيد بن حسين بن عوض

 فيصل و السيد غازي. علي عليه الساّلم. وللسيد الشهيد عبد القادر المذكور من االوالد: السيد موسى و السيد

 ( العراق ـ الحلة)  القزويني •

علي يى بن هـ ( بن حسن بن احمد بن محمد بن االمير ابي القاسم بن غراب بن يح1300السيد مهدي ) ت 

 ه.بن محمد بن ابي البركات بن جعفر بن احمد بن محمد بن زيد بن علي الحوماني المتقدم ذكر

 ( العراق ـ النجف)  القزويني •

بن جعفر بن ابي هـ ( بن احمد بن عبد اهلل بن احمد بن محمد بن قاسم بن محمد باقر ا1382السيد شاكر ) ت

بن علي بن  ى بن علي بن محمد بن احمد بن محمد بن زيدالحسين بن علي بن زيد بن علي الغرابي بن يحي

 م.محمد بن جعفر ابن محمد التاج بن محمد بن زيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه السّال

 ( العراق ـ النجف)  القبّانجي •

مد بن هـ ( بن صالح بن حسين بن مهدي القبّان ـ واليه النسبة ـ بن صالح بن اح1314السيد عبد االمير ) م

محمد بن حسين بن محمد بن علي بن حسين بن محمد بن خميس بن يحيى ابن هزال بن علي بن محمد بن 

عبد اهلل بن ابي القاسم بن ابي البركات بن ابي القاسم بن علي ابن عكرمة بن الحسن بن احمد بن علي بن 
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يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين النسابة بن احمد بن يحيى بن الحسين بن 

 زيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  الحلّي •

عيسى بن  هـ ( بن حسين بن محمد بن علي بن كواز بن حسين بن محمد بن قاسم ابن1319السيد محمد ) م

مد الحسن االسمر علي بن شكر بن محمحمد بن عزام بن عبد اهلل بن ابي القاسم بن ابي البركات بن قاسم بن 

ن احمد المحدث بن شمس الدين عبد اهلل بن احمد بن علي بن ابي طالب محمد ابن عمر بن يحيى بن الحسين ب

 .بن عمر بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم

 لعراق (ا ـ النجف)  فيّاض •

ن محمود بن بهـ ( بن حسين بن موسى بن جابر بن فياض ـ واليه النسبة ـ بن حسين 1328السيد هادي ) م 

ي الهيجاء محمد حمزة بن شوكة بن علي خان بن خفاف بن ياسر بن شوكة بن عبد اهلل ابن علي بن احمد بن أب

زين العابدين  إلمامبن ابي الحسين بن االسود ابن الحسين بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن ا

 علي عليه الساّلم.

 ( ايران ـ عبادان)  مكي •

سكندر االسيد حسين بن ناصر بن عيسى بن عيسى بن رضا بن عبد الحسين بن بندا بن عوض بن رضا بن 

ن محمد بن علي ببن ابراهيم بن سليمان بن سالم بن يحيى بن تراب بن عارف بن محمد شاه ابن احمد بن زيد 

ابي العشائر محمد  علي بن اسماعيل بن احمد بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر بن محمد امين بنبن عبد اهلل بن 

 لساّلم.اابن حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر ابن محمد بن زيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه 

 ( العراق ـ االشرف النجف)  العاملي •

اهيم بن احمد بن قاسم بن علي ابن عالء الدين بن علي السيد محمد جواد بن محمد بن محمد بن حيدر بن ابر

االعرج بن ابراهيم بن محمد بن علي بن مظفر بن محمد بن علي بن حمزة بن الحسين بن محمد بن عبيد اهلل 

 بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.
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 ( العراق ـ النجف)  الحلي •

لدين بن هـ ( بن حمد بن محمد حسن بن عيسى بن كامل بن منصور ابن كمال ا1315ـ1277ر ) السيد جعف

السمر بن منصور بن منصور بن كمال بن محمد بن منصور بن احمد بن نجم بن منصور بن شكر بن الحسن ا

يحيى ر بن احمد بن علي بن ابي طالب محمد بن عمر بن يحيى ابن حسين النسابة بن احمد المحدث بن عم

 بن حسين ذي الدمعة بن زيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ( سوريا ـ دمشق)  االمين •

ن احمد بن هـ ( بن علي بن محمد االمين ـ واليه النسبة ـ بن موسى بن حيدر اب1371السيد محسن ) ت 

بن احمد بن  ن علي بن محمدابراهيم بن احمد بن قاسم بن الحسين بن محمد بن عيسى ابن طاهر بن محمد ب

عابدين علي عليه يحيى بن احمد بن علي بن عيسى ابن يحيى بن الحسين ذي الدمعة ابن زيد بن اإلمام زين ال

 الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  الطالقاني •

حسن بن  هـ ( بن مشكور بن محمود بن عبد اهلل بن احمد ابن حسين بن1394ـ1317السيد عبد الرسول )

العزيز بن علي  لحسين جالل الدين بن محمد بن علي بن محمد البازباز ابن محمد نقيب الكوفة بن عبدعبد ا

ر بن محمد المصري بن محمد الرئيس بن علي بن الحسن بن محمد ابن الحسن نقيب البصرة بن عيسى بن عم

عمر بن  لمحدث بنبن محمد نقيب االهواز بن الحسن بن محمد بن الحسن بن يحيى بن الحسين بن أحمد ا

مد حسن ) وُلد سنة يحيى بن حسين بن زيد ابن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم. وله ولدان: السيد مح

 هـ (.1359هـ (، والسيد محمد حسين ) ولد سنة 1356

 ( العراق ـ الكاظمية)  الوردي •

ين بن هاشم أبي الورد ـ واليه النسبة هـ ( بن عبد الحسين بن باقر بن عبد الحس1381السيد عبد اللطيف ) ت 

ـ بن جواد بن رضي بن مهدي بن صادق بن باقر بن علي ابن الحسين ابن محمد بن خميس بن يحيى بن هزال 



15 
 

بن علي بن محمد بن عبد اهلل بن احمد بن علي بن ابي طالب محمد بن عمر بن يحيى بن حسين بن احمد بن 

 يد بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.عمر بن يحيى بن حسين ذي الدمعة ابن ز

 ) زنجان ـ ايران ( الزَّنجاني •

بن محمد بن  هـ ( بن ابي الفضل ) الفضائل ( بن عبد الواسع بن محمد بن قاسم1375ـ1309السيد محمود )

بن  ن يحيىبجعفر بن حسين بن عباس بن خليل بن محمد بن علي بن اسماعيل بن محمد بن احمد بن العباس 

 حسين ذي الدمعة بن زيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ( الحجاز ـ المدينة)  خان علي •

عود بن محمد السيد صدر الدين علي خان بن احمد بن محمد بن معصوم بن احمد بن ابراهيم بن سالم بن مس

ن بن خطير ب شاه بن عز الديبن منصور بن غياث بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن اسحاق بن علي بن عر

علي بن  بن الحسن بن ابي علي بن الحسين بن العزيزي بن علي بن زيد بن علي بن الحسن بن محمد بن

دين علي عليه الحسين ابن جعفر بن احمد السكين بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد بن اإلمام زين العاب

هـ 1348ود سنة ين علي خان في النجف االشرف و المولالساّلم. ومن نسله السيد عبد الرسول ابن عبد الحس

. 

 ) كربالء ـ العراق ( الحكيم •

شريف بن محمد  السيد اكرم بن فؤاد بن محمد علي بن ابي القاسم بن علي بن حسن بن عبد اهلل بن جعفر بن

بن عيسى  بن احمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن علي بن محمد بن علي بن حسن بن محمد بن حسن

ن عمرو ببن عمرو بن محمد بن محمد ابن محمد بن علي بن محمد ابن الحسن بن يحيى بن حسن بن احمد 

لمذكور اولدى السيد  بن يحيى بن حسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد ابن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 مشجّرة وافية بانساب االسرة.

 ( العراق ـ كربالء)  صاحب حكيم •
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ن ركن الدين السيد محمد بن علي ضامن بن علي اوسط بن سلمان بن غالم امير بن شجاعت بن عبد الرسول ب

ن ابي القاسم ببن احمد بن محمد بن عبد اهلل بن شهاب بن عبد الرضا ابن حسين بن عالء بن علي بن ضياء 

ن النسابة بن ن يحيى بن الحسيبن جالل بن اسامة بن عدنان بن نجم بن احمد بن علي ابن محمد بن محمد ب

عليه الّسالم.  احمد بن محمد بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن اإلمام زين العابدين علي

 وللسيد محمد المذكور من االوالد: السيد حسن و السيد جواد والسيد كاظم والسيد ضامن.

 ( العراق ـ كربالء)  األسترآبادي •

المجيد  هـ ( بن علي بن مصطفى بن حسين بن محمد بن علي بن سميع بن عبد1300 ـ 1283السيد حسن ) 

حمد بن ابن مهدي بن علي بن محمد امين بن هادي بن مجد بن السيد علي خان ابن احمد بن معصوم بن 

بن عربشاه بن  ابراهيم بن سالم اهلل بن مسعود بن منصور بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن اسحاق بن علي

ن احمد السكين بز الدين بن ظهير بن الحسن بن الحسين ابن علي بن زيد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر ع

لسيد حسن المذكور بن جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم. ول

 هـ (، والسيد محمد مهدي.1375من االوالد: السيد محمد علي ) ت 

 ( العراق ـ كربالء)  حسينيال •

حمد بن احمد السيد كاظم بن عبد الرزاق بن احمد بن محمد علي بن جواد بن عيسى بن جعفر بن احمد بن م

حمد بن عمر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن علي بن محمد علي بن حسن بن ابي الفتوح بن حسن بن م

ن اإلمام زين بى بن الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن يحيى بن حسين بن المحدث احمد ابن عمر بن يحي

 العابدين علي عليه الساّلم.
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 من ذريّة عمر بن اإلمام زين العابدين علي عليه السّالم

 ( ايران ـ هَمَدان)  االفغاني •

هر الدين هـ ( بن صفدر بن علي بن محمد بن محمد بن زين الدين ابن ظ1314ـ1254السيد جمال الدين )

ماعيل الطاهر بن اصيل الدين بن ظهير الدين بن عبد اهلل بن مرتضى بن منصور بن سعيد ابن محمود بن اس بن

 الم.نصر اهلل بن داوود بن عبد اهلل ابن يحيى بن عمر بن اإلمام زين العابدين علي عليه السّ

 ( العراق ـ النجف)  اللَّواساني •

محمد  يم بن صادق بن ابي طالب بن طاهر بن حسن بنهـ ( بن محمد بن ابراه1400ـ1308السيد حسن )

الخوارزمي بن  بن عبد اهلل بن محمد بن نصر بن اسماعيل بن احمد بن محمود بن علي بن احمد بن محمد شاه

ن علي االصغر تاج بن محمد حيدر بن محمد ابن احمد بن محمد بن زين ابن احمد بن علي بن محمد بن عمر ب

 ام زين العابدين علي عليه الساّلم.بن عمر االطرف بن اإلم

 

 من ذرية الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه السّالم

 ( ايران ـ جيالن)  كِيا •

ن امير هـ ( بن حسين بن احمد بن حسين بن حسين بن محمد بن مهدي ب942السيد احمد خان الملك ) ت

بن احمد بن الحسن  د بن علي الغزنوي بن محمد بن ابي زيدكيا بن حسين كيا ـ واليه النسبة ـ بن علي بن احم

العابدين علي  بن احمد االكبر العقيقي الكوكبي بن عيسى الكوفي بن علي بن حسين االصغر بن اإلمام زين

 عليه الساّلم.

 ( ايران ـ تفريش)  التَّفْريشي •

مرتضى بن مصطفى بن هـ ( بن مصطفى بن حسن بن محمد بن مخدوم بن 1360ـ1279السيد مهدي )

مخدوم بن داوود بن اسماعيل بن حسين بن فضل اهلل بن نظام بن حبيب بن جعفر بن حسن بن علي بن مرتضى 
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بن علي بن محمد بن حيدر بن امين بن ابراهيم بن يحيى ابن محمد بن ابراهيم بن عبد اهلل بن علي بن بركلة 

 م زين العابدين علي عليه الساّلم.بن حسين بن علي بن عمر بن الحسين االصغر بن اإلما

 ( الحلّة ـ سَوراء)  النجفي •

لمطلب بن هـ ( بن الحسين بن محمد بن محسن بن عبد الجبار بن اسماعيل بن عبد ا1183السيد محمد )ت

قيب محمد بن علي بن اسعد بن احمد بن علي بن احمد بن علي بن النقيب احمد بن محمد بن الحسين بن الن

 ليه الساّلم.عن علي بن عبيد اهلل االعرج بن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عبيد اهلل ب

 ( الحجار ـ المدينة)  شَدقَم •

ي ابن شدقم ـ السيد ضامن بن شدقم بن زين الدين علي بن بدر الدين حسن النقيب بن حسين الشهيد ابن عل

الك بن الحسين بن حمزة بن علي بن عبد الواحد بن مواليه النسبة ـ بن ضامن بن عرمن بن مكيثة بن ثوبة 

بيد اهلل االعرج بن عبن مهنا االكبر بن داوود بن القاسم بن عبيد اهلل بن يحيى النسابة ابن جعفر الحجة بن 

 الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ) سبزوار ـ ايران ( المختاري •

الدين حسن بن  م ( بن نظام1929اسم النسابة مؤلف األسدية ) وُلد في حدود سنةالسيد سراج الدين محمد ق

ب بن جالل الدين جالل الدين ابي نصر ابراهيم الثاني بن شمس الدين علي ابي القاسم بن عبد المطلب النقي

بن شمس  ين حسنابي نصر ابراهيم االول بن عميد الدين عبد المطلب بن شمس الدين علي النقيب بن تاج الد

ة ـ بن مسلم االحول الدين علي بن عميد الدين بن محمد بن ابي نزار عدنان بن عبد اهلل مختار ـ واليه النسب

بيد اهلل االعرج بن عبن محمد بن محمد االشتر ابن عبيد اهلل الثالث بن عبيد اهلل الثاني بن علي الصالح بن 

 لساّلم.الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه ا

 ( العراق ـ النجف)  زُوَين •

هـ ( بن حبيب بن احمد بن مهدي بن محمد بن عبد علي بن زين الدين بن 1267ـ1193السيد احمد ) 

روضان بن صافي بن جواد بن محمد بن عطيس بن حسب اهلل ابن صفي الدين ابن الخالل بن موسى بن علي 
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طالب بن عماد بن فضل بن محمد بن الصالح بن احمد بن حسين بن عمران الهاشمي بن الحسن بن رجب بن 

بن ابي العراس بن النقيق محمد االشتر بن عبيد اهلل الثالث بن علي بن عبيد الثاني بن علي الصالح بن عبيد اهلل 

 االعرج بن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ( ايران ـ خوي)  خُوئي •

ن بن محمد هـ( بن حسين بن محمد بن محمود بن علي بن هداية اهلل بن حسي1325ـ1240السيد ابراهيم )ح

لي المرتضى بن بن حسين بن علي بن كمال الدين بن االمير بن قوام بن حسين بن علي بن مير بن احمد بن ع

حسن المحدث  لي بنعبد اهلل بن االمير ابي صادق بن محمد بن هاشم بن علي النقيب بن حسين بن االمير ابي ع

 ن علي عليه السّالم.بن علي المرعش بن عبيد اهلل بن محمد ابن حسن بن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدي

 ( العراق ـ كربالء)  الشَّهرستاني •

قي بن هـ ( بن محمد علي بن حسين بن علي بن اسماعيل بن باقر بن ت1315ـ1250السيد محمد حسين )

 بن عبد الكريم بن حسين بن علي بن عبد اهلل ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد اهللجعفر بن عطاء بن مهدي 

هلل بن محمد بن ابن عبد اهلل بن عبد الكريم بن محمد بن مرتضى بن علي بن كمال بن قوام بن صادق بن عبد 

بدين علي عليه عاحسين بن علي المرعش بن عبد اهلل بن محمد بن الحسن بن الحسين االصغر بن اإلمام زين ال

 الساّلم. ومن اعقابه السيد عبدالرضا الشهرستاني المعاصر.

 ( العراق ـ الكاظمية)  االعرجي •

ناصر بن  هـ ( بن حسن بن مرتضى بن شرف الدين بن نصر اهلل بن رزق اهلل بن1227ـ1130السيد محسن )

د االشتر بن د بن احمد بن محممنصور بن ابي الفضل النقيب بن علي بن محمد بن عماد بن الفضل ابن محم

ن االصغر بن اإلمام زين عبيد اهلل الثالث بن علي بن عبيد الثاني بن علي الصالح بن عبيد اهلل االعرج بن الحسي

 العابدين علي عليه الساّلم.

 ( ايران ـ بروجرد)  كاظميني •

 رجي المتقدم ذكره.هـ( بن ابي القاسم بن عبد العزيز بن السيد محسن االع1308السيد طاهر )م 
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 ( العراق ـ الكاظمية)  االعرجي •

نصر  هـ ( بن محمد بن جعفر بن راضي بن حسن بن مرتضى بن شرف الدين بن1334ـ1274السيد جعفر )

لب بن عمار اهلل بن زرزور ناصر بن منصور بن النقيب موسى ابن علي بن محمد ابن الحسن بن رجب بن طا

د الثاني بن علي احمد بن محمد االشتر بن عبيد اهلل الثالث بن علي بن عبيبن المفضى بن محمد الصالح بن 

 م.الصالح بن عبيد اهلل االعرج بن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه السّال

 ( العراق ـ النجف)  االعرجي •

صر اهلل نمرتضى بن هـ ( بن راضي بن حسين بن محمد بن جعفر ابن ال 1358ـ  1322السيد عبد المهدي )

 بن زرزور المتقدم ذكره.

 ( ايران ـ قم)  المَرعَشي •

هيم بن عبد السيد محمد حسين الشهير بشهاب الدين المرعشي بن محمود بن علي بن محمد المنجم بن ابرا

بن هداية اهلل  الفتاح بن محمد بن صادق بن طاهر بن علي بن حسين بن رفيع الدين محمد ابن محمود بن علي

ل الدين بن مير بن عالء الدين بن علي بن محمد بن محمد بن عالء الدين بن السلطان مرتضى بن علي بن كما

ن علي المرعش ببزرگ بن احمد بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن هاشم بن علي النقيب بن الحسين بن الحسن 

 لي عليه الساّلم.بن محمد بن الحسن المحدث بن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين ع

 ( العراق ـ النجف)  الشاهْرودي •

براهيم بن عبد هـ ( مرجع عصره، ابن علي بن مير عبد اهلل بن عبد المطلب ابن ا1394ـ1304السيد محمود )

اهلل بن شرف  المطلب بن ابراهيم بن محمد تقي البصطاني بن ابي الحسن بن حسين بن تقي بن علي بن نعمة

لب بن جالل الدين الدين ابراهيم بن الحسن بن جالل الدين ابراهيم بن علي بن عبدالمط الدين محمد بن جالل

محمد االشتر بن  ابراهيم بن عبيد اهلل بن علي بن حسن بن علي بن ابي نزار عدنان بن ابي علي المختار بن

االصغر بن اإلمام زين  سينعبيد اهلل الثالث بن علي بن عبيد الثاني بن علي الصالح بن عبيد اهلل االعرج بن الح

 العابدين علي عليه الساّلم.
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 ـ العراق ( النجف)  كمّونة •

حمد بن عز اهـ( بن حسن بن ابراهيم بن اسماعيل بن مبارك بن بدر الدين بن 1324السيد عبد الرزاق )م

اهلل النفيس  بةهالدين حسين بن ناصر الدين محمد بن علي بن حسين بن جعفر بن الحسين بن طراد بن شكر بن 

ث بن علي بن عبيد بن محمد نقيب الكوفة بن عبد اهلل بن محمد بن صخرة بن محمد االشتر بن عبيد اهلل الثال

 ن علي عليه الساّلم.الثاني ابن علي الصالح بن عبيد اهلل االعرج ابن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدي

 ( العراق ـ النجف)  المَرعشي •

اهلل بن علي بن  ي بن ابراهيم بن ابي الفتح بن علي بن اسحاق بن محمد بن شاهمير ابن عبدالسيد سلطان عل

سين بن محمود بن حمحمد الباقر بن علي بن اسد اهلل شاه مير بن زين الدين بن محمد شاه بن مبارز مندا بن 

ي علي بن حمزة د بن اباحمد بن الحسين بن محمد بن علي ابن احمد بن ابراهيم ابن يحيى بن الحسين بن محم

مام زين العابدين بن علي بن حمزة بن علي المرعش بن عبد اهلل بن محمد بن الحسن بن الحسين االصغر بن اإل

 هـ (.1308علي عليه الساّلم. وولده االرشد السيد محمود ) ولد سنة 

 ( ايران ـ تُستَر)  المَرعشي •

ن محمد بن محمد بن أبي الفتح بن علي ابن اسحاق ب هـ ( بن ابراهيم بن1332ـ1265السيد سلطان علي )

حمود بن احمد مشاه مير بن عبد اهلل بن علي بن محمد باقر بن علي بن زين بن محمد بن منده بن حسين بن 

بي علي بن بن حسين بن محمد بن علي بن احمد بن أبي طالب بن ابراهيم بن علي بن حسين بن محمد بن أ

 علي المرعش المتقدم ذكره. حمزة بن علي ابن حمزة بن

 ( ايران ـ رَفسَنجان)  المرعشي •

ق بن طاهر هـ ( بن باقر بن علي بن حسن بن علي بن محمد ابن صاد1342السيد محمد رضا ) ت حدود سنة 

بد الكريم بن عبن علي بن حسين بن مير محمد بن أبي المجد بن مير محمد بن عبد الكريم بن عبد اهلل بن 

ن علي المرعش ى بن علي بن كمال بن قوام بن احمد ابن عبد اهلل بن علي بن حسين بن حسن بمحمد بن مرتض

 المتقدم ذكره.
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 ( ايران ـ اصفهان)  طيّب •

اعيل بن ابي صالح هـ ( بن محمد تقي بن ابي القاسم بن مير علي بن باقر ابن اسم1310السيد عبد الحسين ) م

ب الكمونة بن بي المعالي بن محمد بن عبد الرضا بن محمد النقيبن عبد الرزاق بن محمد السبزواري بن ا

نصر ابراهيم  مهدي بن علي بن شمس الدين بن نصر بن محمد بن علي ابن عبيد اهلل بن عبد المطلب بن ابي

علي بن  جالل الدين بن عميد الدين عبدالمطلب بن شمس الدين علي بن تاج الدين حسن بن شمس الدين

حمد االشتر بن عبيد بي نزار عدنان ابن عبيد اهلل بن ابي علي المختار بن مسلم االحول بن معميد الدين بن ا

صغر بن اإلمام زين اهلل الثالث بن علي بن عبيد الثاني بن علي الصالح بن عبيد اهلل االعرج بن الحسين اال

 العابدين علي عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  الزُّوَين •

في بن هـ ( بن احمد بن مهدي بن محمد بن عبد علي بن زين بن روضات ابن صا1247 السيد حبيب ) ت

لي بن حسين عجواد زوين ـ واليه النسبة ـ بن محمد بن عطيس بن حسب اهلل بن صفي بن جالل بن موسى بن 

 ألشتر بنابن عمران بن اسحاق بن رجب ابن طالب بن عماد بن فضل بن محمد بن صالح بن احمد بن محمد 

ن اإلمام زين العابدين بعبيد اهلل بن علي بن عبيد اهلل بن علي الصالح بن عبيد اهلل االعرج بن الحسين االصغر 

 علي عليه الساّلم.

 ( ايران ـ اصفهان)  المدرّس •

حمد بن أبي مهـ ( بن علي بن باقر بن اسماعيل بن أبي صالح بن عبد الرزاق ابن 1273ـ1210السيد حسن )

بن علي بن  محمد بن عبد الرضا بن محمد بن مهدي بن علي ابن علي اكبر ابن احمد بن محمدالمعالي بن 

فر بن عدنان بن عبد المطلب بن جالل الدين بن ابراهيم ابن عبد المطلب بن علي بن حسن بن علي بن أبي جع

لي بن عبيد اهلل بن ن ععبيد اهلل بن عمر المختار بن مسلم االحول ابن محمد بن محّمد االشتر بن عبيد اهلل ب

 لساّلم.علي الصالح بن عبيد اهلل االعرج بن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه ا

 ( الحجاز ـ المدينة)  البَرادعي •
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صالح بن عتيق  ـ بن محمد« الدرر السنية في االنساب » هـ ( ولد بمكة ـ مؤلف كتاب 1355السيد احمد ) م

عبد اهلل بن محمد  هـ ( ابن ابي بكر بن عبد اهلل بن محمد بن1292ـ واليه النسبة ـ ) ت بن محمد البرداعي 

بن عمارة  بن صالح بن عامر بن جياد بن حنتوش بن محمد بن احمد بن شليل بن سلطان بن يعيش بن مفرح

الحسن بن جعفر  نببن سبيع بن مهنا بن داوود بن القاسم ابن عبد اهلل طاهر بن يحيى المحدث بن عبيد اهلل 

 الحجة بن عبيد اهلل بن الحسين بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  الفحّام •

بن هاشم بن  هـ ( بن محمد بن حسن بن هشام بن عبد اهلل بن هاشم ابن عبد اهلل1205ـ1124السيد صادق )

الوهاب بن حمزة  نميلة بن محمد بن ابراهيم بن عبد عبد اهلل بن هاشم بن قاسم بن سنان بن عبد الوهاب بن

يد اهلل االعرج بن بن داوود بن احمد بن قاسم بن عبيد اهلل بن طاهر بن يحيى ابن حسن بن جعفر الحجة بن عب

 الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كربالء)  التُّرُبچي •

ن محمد علي بن حسين بن علي بن هادي بن حسن بن محمد بن جعفر بن عمير ب السيد محسن بن حسين بن

حيى بن حسين بن عقيل بن حجاز بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن شهاب بن ابي عمارة بن حسين بن ي

ين مام زين العابدبن علي بن يحيى بن الحسين بن جعفر الحجة بن عبيد اهلل االعرج بن الحسين االصغر بن اإل

ادمَي الروضة علي عليه الساّلم. وللسيد محسن المذكور من االوالد: السيد مرتضى والسيد محمّد علي، خ

 الحسينية في كربالء.

 ( العراق ـ كربالء)  الحسيني •

السيد محمد علي بن علي اكبر بن حسن بن محّمد بن ابراهيم بن عبد الفتاح بن محمد بن صادق بن طاهر بن 

محمد بن محمود بن حيدر به هداية اهلل بن حسين بن علي بن حسين بن مرتضى بن علي  علي بن حسين بن

بن كمال بن صادق بن احمد بن علي بن عبد اهلل بن هاشم بن علي بن حسين بن علي المرعشي بن عبد اهلل بن 
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د محمد علي محمد بن الحسن المحدث بن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم. وللسي

 هـ (، والسيد باقر والسيد حسن.1383المذكور من االوالد: السيد جواد ) ت 

 ( العراق ـ كربالء)  الجاللي •

ن بن مراد بن هـ ( جد المؤلف ـ بن قاسم بن محمد بن احمد بن حيدر بن مراد بن حسي1367السيد علي ) ت 

بن ابي  علي بن عميد الدين عبد المطلب حسين بن شمس الدين علي بن شرف الدين محمد بن شمس الدين

سن بن شمس النصر جالل الدين ابراهيم بن عميد الدين عبد المطلب بن شمس الدين علي بن تاج الدين ح

ي عمر المختار بن ابي الدين علي ابن عميد الدين محمد بن ابي نزار عدنان بن ابي الفضائل عبد اهلل بن ابي عل

الثاني بن علي الصالح  بن محمد االشتر بن عبيد اهلل الثالث بن علي بن عبيد اهلل العالء مسلم االحول بن محمد

 بن عبيد اهلل االعرج بن الحسين االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 

 من ذرية علي بن اإلمام زين العابدين علي عليه السّالم

 ( ايران ـ طهران)  الديني شجاع •

لي بن بن كبير بن محسن بن حسن بن مختار بن حسن بن معصوم بن حسن بابا ابن عالسيد محمد حسين 

بة ـ بن سلمان حسن فخر الدين بن شرف الدين بن شمس الدين بن محمد المصري بن شجاع الدين ـ واليه النس

ليه دين علي عبن عقيل بن احمد بن حسن بن حسين بن الحسن االفطس ابن علي االصغر بن اإلمام زين العاب

 الساّلم.

 ( ايران ـ اصفهان)  آبادي الخواتون •

هـ ( بن اسماعيل بن باقر بن اسماعيل بن باقر بن اسماعيل بن عماد بن الحسن 1202السيد أبي القاسم ) ت 

بن جالل الدين بن مرتضى بن الحسن بن الحسين بن جالل الدين بن مرتضى ابن الحسن بن الحسين بن علي 

حسين بن عباد بن محمد بن حسين بن محمد بن حسين بن علي بن عمر بن محمد بن بن محّمد بن حسن بن 

 الحسن االفطس بن علي االصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.
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 ( العراق ـ الكاظمية)  شُبَّر •

ر بن ن ناصبهـ ( بن محمد رضا بن محمد بن حسن بن احمد بن علي بن احمد 1242ـ1188السيد عبد اهلل ) 

ن الحسين بن محمد بن نجم بن حسن شبر ـ واليه النسبة ـ بن محمد ابن حمزة بن احمد بن علي بن طلحة ب

 علي بن عمر بن الحسن االفطس بن علي األصغر بن اإلمام زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ( الكويت ـ الكويت)  شُبَّر •

ه. ولده السيد بن السيد عبد اهلل شبر المتقدم ذكر هـ ( بن محمد بن علي بن حسين1392ـ1303السيد علي )

 هـ (. 1332جواد شبر خطيب النجف ) ولد سنة 

 ( العراق ـ النجف)  شُبَّر •

د بن محمد هـ ( بن جعفر بن عبد اهلل بن محمد رضا بن محمد بن محسن ابن احم1346ـ1272السيد محمد )

حمد بن حمزة بن حسن شبر ـ واليه النسبة ـ بن م بن ناصر بن شمس الدين محمد بن محمد بن نعيم بن رجب

ي االصغر بن اإلمام بن علي بطلة بن ابي عبد اهلل الحسين القمي بن علي بن عمير شهيد الفخر بن الحسن بن عل

 زين العابدين علي عليه الساّلم.

 ( ايران ـ تبريز)  الكُوهْكَمري •

س بن ن شمس الدين بن امين ابن نور ابن شمهـ ( بن محمد بن حسن بن حيدر ب1299السيد حسين ) ت

حمد بن اسماعيل بن محمد بن علي بن عباس بن فخر بن هاشم بن الحسن بن علي بن فخر بن شريف بن م

ين العابدين زمحمود بن سلمان بن عقيل بن احمد ابن حسن بن الحسين بن جعفر بن علي االصغر بن اإلمام 

 علي عليه الساّلم.

 

 



26 
 

 عُرَيضي بن اإلمام جعفر الصادق )عليه الساّلم(من ذريّة علي ال

 ( وأندونيسيا ـ اليمن)  السقّاف •

لوي بن محمد عهـ ( بن محمد موال الدويلة بن محمد موال الدويلة بن علي بن 958السيد عبد الرحمن ) ت 

عيسى بن  بن بن علي بن محمد صاحب مرابط بن علي بن علوي بن محمد علي بن عبد اهلل ابن المهاجر احمد

 محمد بن علي العريضي بن اإلمام جعفر الصادق عليه الساّلم.

 ( اليمن ـ حضرموت)  الحدّاد آل •

بن احمد الحداد هـ ( بن علوي بن محمد بن احمد بن عبد اهلل بن محمد ابن علوي ا1132السيد عبد اهلل ) ت

لوي بن محمد عبن عبد الرحمن بن  ـ وإليه النسبة ـ بن ابي بكر بن احمد بن محمد بن عبد اهلل بن احمد

 ره.صاحب مرابط بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبد اهلل ابن احمد المهاجر المتقدم ذك

 ( اليمن ـ تريم)  علَوي با •

ي ابن عبد اهلل بن هـ( بن ابي بكر بن احمد بن ابي بكر بن عبد اهلل بن ابي بكر ابن علو1030السيد محمد )م

ـ بن محمد بن   بن علوي بن حماد صاحب مرابط بن علي خالع قسم بن علوي ـ واليه النسبةعلي بن عبد اهلل

 علوي عبد اهلل بن احمد المهاجر المتقدم ذكره.

 ( اليمن ـ حضرموت)  يحيى آل العقيل •

ن الشيخ بن هـ ( بن عبد اهلل بن عمر بن ابي بكر بن عمر بن طه ابن محمد اب1350ـ1279السيد محمد ) 

حمد بن علي مد بن يحيى ـ واليه النسبة ـ بن حسن بن علي بن علوي ابن محمد بن علي ابن علوي بن ماح

 بن محمد بن علي بن علوي بن عبد اهلل ابن احمد المهاجر المتقدم ذكره.

 ( الحجاز ـ مكة)  الليل جَمل آل •
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ل الليل ـ واليه النسبة ـ بن هـ( بن شيخ بن جعفر بن علي بن حسن بن محمد بن شيخ جم1342السيد جعفر )م

محمد بن عقيل بن علي بن احمد بن علي بن عقيل ابن محمد بن احمد بن محمد بن حسن المعلم بن محمد 

 اسد اهلل بن حسن الترابي علي بن محمد الفقيه المقدم بن محمد ابن احمد المهاجر المتقدم ذكره.

 

 ممن ذريّة إسحاق بن اإلمام جعفر الصادق عليه السّال

 ( سوريا ـ حلب)  زُهرة ابن •

ي المحاسن بن هـ ( بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابي الحسن بن اب795ـ717السيد امين الدين احمد ) 

د بن محمد بن زهرة ـ واليه النسبة ـ بن ابي المواهب علي بن محمد بن ابراهيم بن محمد النقيب بن احم

 ر الصادق عليه الساّلم.الحسين بن إسحاق المؤتَمن بن اإلمام جعف

 ( سوريا ـ حلب)  اإلسحاقي •

محمد بن حسين  السيد احمد بن ابي طالب محمد بن جعفر بن زيد بن جعفر بن ابي إبراهيم محمد بن احمد بن

 بن اسحاق ـ واليه النسبة ـ بن اإلمام جعفر الصادق عليه الساّلم.

 اإلسحاقي ) حلب ـ سوريا (

علي بن  هـ ( بن محمد بن علي بن حسن بن حمزة بن علي بن زهرة بن732ت السيد بدر الدين الحسن ) 

إلمام جعفر امحمد بن محمد بن محمد الحماني بن احمد الحجازي بن محمد بن حسين بن اسحاق المؤتمن بن 

 الصادق عليه الساّلم.

 

 من ذريّة محمد الديباج بن اإلمام جعفر الصادق عليه الساّلم

 ( ايران ـ مشهد)  مِيردماني •
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بن عبد  السيد هاشم بن محمد بن علي بن مرتضى بن محمد باقر النجف آبادي بن مرتضى بن محمد اشرف

ن جعفر بن احمد بن بالحميد بن احمد العاملي بن زين العابدين بن عبد اهلل المدفون بحلب بن محمد ابن صالح 

ن الحسين بن بالحسين ( بن محمد الطبان حمزة بن قاسم بن حسين بن عبد اهلل بن محمد بن علي بن حسن ) 

لخارصي بن ااحمد االزوارقي بن محمد العزيزي بن الحسين بن محمد االطراش بن علي بن الحسين بن علي 

 محمد الديباج بن اإلمام جعفر الصادق عليه الساّلم.

 ( ايران ـ اصفهان)  الدِّيباجي •

سين بن بن محمد حسين بن احمد بن مرتضى ابن حهـ ( بن نصر اهلل بن احمد 1401ـ1352السيد احمد )

ابا بن ركن بعلي بن جعفر بن محسن بن سعيد بن عبد الكاظم بن عبد الرضا بن علي بن بابا بن احمد بن 

مد بن حسين الدين بن جمال بن علي بن حمزة بن اسماعيل بن محمود بن محمد بن اسماعيل بن حسين بن مح

 دم ذكره.بن احمد بن محمد العزيزي المتق

 ( ايران ـ مشهد)  الخُراساني •

بن طاهر بن اهـ ( بن محمد هاشم بن هداية اهلل بن محمد مهدي ابن هدايت 1327ـ1266السيد حبيب اهلل )

اهلل بن عبد  أبي الحسن بن هادي بن محتشم بن شاهنشاه بن محمد بن معز بن عبد الملك بن خليل بن نعمة

ن حسن بن محمد بسى بن يحيى بن هاشم بن جعفر بن صالح بن محمد بن جعفر اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن مو

 بن جعفر بن محمد ابن اسماعيل بن اإلمام جعفر الصادق عليه الساّلم.

 ( الهند ـ سورت)  البَهرة سلطان •

بد علي سيف عالسيد طاهر سيف الدين بن محمد برهان الدين بن عبد القادر بن محمد بن طيب بن محمد بن 

ن موسى بن عبد الدين ـ واليه النسبة ـ بن يوسف بن عبد الطيّب بن إبراهيم بن إسماعيل بن نور الدين ب

طب شاه ـ واليه اللطيف بن إسماعيل بن مير خان بن قطب الدين بن قاسم بن حسن بن عبد اللطيف بن داوود ق

 النسبة الداوودية ـ .
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مذكور، ولم يتكلم هو ان يترجم ما يقوله مساعد السيد طاهر الإلي هنا ما املى علَيّ السيد سعيد زيني الذي ك

ل، وقد أصرّ بشيء، ومواليه حوله كانوا كأنّ على رؤوسهم الطير. وال ادري كيف يتصل نسبه الى إسماعي

 المترجم المذكور على انه حسيني النسب .

 ( فرنسا ـ باريس)  خان آغا •

سبة ـ بن خليل علي بن حسن علي آغا خان االول ـ واليه الن السيد كريم شاه علي بن علي بن محمد شاه بن

اد بن علي بن غريب اهلل بن علي بن قاسم بن حسن بن علي بن نزار بن خليل اهلل ابن علي بن ذي الفقار بن مر

بن عالء الدين  بن عبد السالم بن محمد بن اسالم شاه بن قاسم بن شمس الدين محمد بن ركن الدين خور شاه

لي بن منصور ن حسن بن محمد بن حسن ابن محمد بن علي بن نزار بن المستنصر باهلل الفاطمي بن عمحمد ب

هلل بن محمد بن بن نزار بن معد ابن إسماعيل بن محمد القائد بن عبيد اهلل بن الحسن ابن احمد بن عبد ا

 إسماعيل بن اإلمام جعفر الصادق عليه الساّلم.

 

 الكاظم عليه السّالم من ذريّة حمزة بن اإلمام موسى

 ( ايران ـ تبريز)  الصَّفَوي •

ن صفي الدين بهـ ( بن حيدر بن صدر الدين بن إبراهيم بن علي بن صدر الدين 893السيد حيدر ) قتل سنة 

د بن محمد إسحاق بن جبرائيل بن احمد بن رشيد بن محمد الحافظ بن عوض الخواص بن فيروز شاه بن محم

مد القاسم بن بن إبراهيم بن جعفر ابن إسماعيل بن محمد بن احمد العراقي بن مح بن ابي الحسن بن محمد

 حمزة بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  نَجَف •

هـ ( بن نجف علي ـ واليه النسبة ـ بن محمد بن نور علي ابن ميرزا بن اسماعيل 1251ـ1159السيد حسين )

در بن ابراهيم بن علي بن موسى بن اسحاق بن جبرائيل بن صالح بن احمد بن رشيد بن حيدر بن جنيد بن ص
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بن محمد بن عوض بن رزين بن محمد ابن محمد بن محمد بن ابراهيم بن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن 

 محمد بن احمد بن قاسم بن حمزة بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 (فْتي ) اصفهان ـ ايران الشَّ •

اسم هداية قهـ ( بن محمد تقي بن محمد زكي بن نقي بن قاسم بن اشرف بن 1260ـ1175السيد محمد باقر )

احمد بن  بن هاشم بن سلطان بن علي بن علي بن محمد بن علي بن محمد موسى ابن جعفر بن إسماعيل بن

نسله السيد محمد  لساّلم. منمحمد بن احمد بن محمد بن احمد القاسم بن حمزة بن اإلمام موسى الكاظم عليه ا

 هـ ( بن رضا ابن محمد باقر بن اسد اهلل بن محمد باقر المذكور.1348حسين الشفقي ) م

 ( الهند ـ لكنهو)  اللَّكنهوي •

حامد  هـ ( ـ صاحب عبقات األنوار ـ بن محمد قلي بن محمد حسين بن1306ـ1246السيد حامد حسين )

س الدين بن محمد بن حسين بن مظهر بن جعفر بن علي بن كبير بن شمحسين بن زين العابدين بن محمد بن 

احمد المهدي  جمال الدين بن شهاب الدين حسين بن عالء الدين بن محمد ابن عز الدين بن شريف الدين بن

ام موسى المحروق بن حمزة بن علي بن جعفر بن مهدي بن ابي طالب بن علي بن حمزة بن حمزة بن اإلم

 لساّلم.الكاظم عليه ا

 ( ايران شيرازـ)  الالري •

حمد بن اسد هـ( بن عبد اهلل بن عبد الرحيم بن محمد بن آغا بزرگ بن م1342ـ1264السيد عبد الحسين )

لملقب شاه ركن الدين بن اهلل بن نعمة اهلل بن اسد اهلل بن خلف بن هاشم بن محمد بن كرم اهلل بن بابا بن علي ا

سى بن ولي بن بن اسد اهلل بن نجم الدين بن رسول بن محمود بن زكي بن مو بهاء الدين بن محمد بن احمد

لسّالم. من عقبه اشهاب بن احمد بن القاسم بن حمزة االصغر ابن حمزة االكبر بن اإلمام موسى الكاظم عليه 

 السيد مجتبى الالري بقم.
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 من ذريّة إبراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم )عليه الساّلم(

 ( العراق ـ النجف)  لعامليا •

ن محمد هـ( ـ صاحب المدارك ـ بن علي بن حسين بن محمد بن حسين ابن علي ب1009ـ946السيد محمد )

حمد بن محمد بن بن تاج الدين بن محمد بن عبد اهلل بن احمد بن حمزة الصغير بن سعد اهلل ابن حمزة بن م

راهيم المرتضى بن طاهر القطعي بن موسى ابي سبحة بن إب عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن

 اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كربالء)  العاملي •

ن العابدين هـ( بن صالح بن محمد بن إبراهيم بن شرف الدين ابن زي1263ـ1193السيد صدر الدين محمد )

مد بن عبد ن علي بن محمد بن ابي الحسن بن محبن علي بن نور الدين بن الحسين بن محمد بن الحسين ب

ن علي بن الديلمية بن اهلل بن احمد بن حمزة بن سعد اهلل بن حمزة بن محمد بن ابي عبد اهلل النقيب بن محمد ب

ضى بن اإلمام عبد اهلل بن محمد المحدث ابن طاهر بن حسين القطعي بن موسى ابي سبحة بن إبراهيم المرت

 لسّالم.موسى الكاظم عليه ا

 ( العراق ـ كربالء)  الصدر •

يم بن زين هـ( بن صدر الدين محمد بن صالح بن شرف الدين محمد ابن إبراه1338ـ1258السيد إسماعيل )

حسن بن محمد بن علي بن نور الدين بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن ابي الالعابدين 

محمد بن علي بن  هلل بن حمزة بن محمد بن ابي عبد اهلل النقيب بنبن عبد اهلل بن احمد بن حمزة بن سعد ا

براهيم المرتضى الديلمية بن عبد اهلل بن محمد المحدث ابن طاهر بن حسين القطعي بن موسى ابي سبحة بن إ

 بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( ايران ـ قم)  الصدر •

محمد بن صالح بن شرف الدين محمد ابن بن صدر الدين  هـ( بن إسماعيل1373ـ1299السيد صدر الدين )

إبراهيم بن زين العابدين بن علي بن نور الدين بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن ابي 
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الحسن بن محمد بن عبد اهلل بن احمد بن حمزة بن سعد اهلل بن حمزة بن محمد بن ابي عبد اهلل النقيب بن محمد 

ديلمية بن عبد اهلل بن محمد المحدث ابن طاهر بن حسين القطعي بن موسى ابي سبحة بن إبراهيم بن علي بن ال

 المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ الكاظمية)  الصدر •

دين بن زيد هـ( بن محمد علي بن صالح بن محمد بن إبراهيم الشهير بشرف ال1354السيد حسن الصدر ) ت 

ج الدين بن محمد ئد بن علي نور الدين بن نور الدين علي بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن تاالعا

 بن محمد بن طاهر بن علي اهلل بن احمد بن حمزة بن سعد ابن حمزة بن عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل

 اظم عليه الساّلم.بن الحسين بن موسى ابي سبحة بن إبراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الك

 ( ايران ـ زنجان)  الزَّنجاني •

سلم بن ايهاب  هـ( بن أبي قاسم بن كاظم بن حسين بن محسن ابن1313ـ1262السيد أبي عبد اهلل الزنجاني )

راهيم بن علي بن الدين بن علي بن الحسن بن عبد اهلل بن علي بن سلمان بن احمد بن محمد ابن داوود بن إب

ن القطعي بن موسى بن تاج الدين بن عز الدين بن عبد الرحيم ابن محمد بن إبراهيم بن حسي خليل بن إبراهيم

 ابي سبحة بن إبراهيم المرتضى ابن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( ايران ـ اصفهان)  الزَّنجاني •

ن حسن بشاهي  هـ( بن علي نقي بن علي بن محسن بن سليم بن برهان ابن1303ـ1235السيد محمد باقر )

اج بن عز الدين تبن عبد اهلل بن علي بن سليمان بن عبد الصمد بن محمد بن داوود بن إبراهيم ابن علي بن 

تضى بن اإلمام بن عبد الرحيم بن قاسم بن إبراهيم بن حسين القطعي ابن موسى ابي سبحة بن إبراهيم المر

 موسى الكاظم عليه السّالم.

 ( راناي ـ اردبيل)  األردبيلي •

هـ( بن نقد علي بن مير علي بن حسين بن شهاب بن قلندر ابن علي بن فتح اهلل 1317ـ1247السيد مرتضى )

 بن جمال بن حسين بن شرف ابن عبد اهلل بن علي بن ابراهيم بن بن زين العابدين بن مرتضى بن نعمة اهلل
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موسى بن محمد بن موسى بن احمد بن ابراهيم ابن احمد ابن ابراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن موسى ابي سبحة 

 بن ابراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  األردبيلي •

ض بن رفيع هـ ( بن محمد بن حمزة بن محمد بن محمد بن حسين بن حمزة بن في1347ين ) مالسيد فخر الد

ف بن مرتضى بن بن زمان بن علي بن كل بن محمد بن احمد بن داوود بن ناصر ابن عالء بن عبد اهلل بن شري

بن موسى ر حسن بن شمس بن جمال بن عز الدين بن فخر الدين بن كمال بن رضا بن عقيل بن موسى بن جعف

 ابي سبحة بن ابراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  الرَّفيعي •

محمد بن  السيد عبد الرزاق بن حسين بن عبد الرزاق بن يوسف بن محمد بن علي بن موسى بن درويش بن

لي بن نزار بن ن علي بن محمد بن عالحسين بن رفيع الدين ـ واليه النسبة ـ بن عماد بن حمود بن حسن اب

الشج بن ابراهيم حسن بن حسين بن محمد امين بن حسن بن علي ابن قاسم ابن محمد زين العابدين بن القاسم ا

 العسكري بن موسى ابي سبحة بن ابراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( لبنان ـ شيث النبي)  الخطيب •

ن حسن بن بهـ ( بن علي بن حسين بن علي بن حسين بن احمد بن اسماعيل ابن احمد 1366السيد عباس ) م

م بن محمد بن احمد بن محمد بن حسن بن زين بن علي بن حسن بن محمد بن يوسف بن حسن بن ابراهي

د د بن علي بن عبـ بن عبد اهلل بن محممحمد بن يوسف بن محمد بن معالي بن علي ـ المعروف بأبي الديلمية 

م موسى الكاظم بن اإلما اهلل بن محمد بن طاهر بن الحسين القطعي بن موسى ابي سبحة بن ابراهيم المرتضى

 عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كربالء)  االشقَر •
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ن حسين بالسيد محمد علي بن احمد بن محمد علي بن احمد بن علي بن محمد بن احمد بن علي بن محمد 

واليه النسبة  ـن عباس بن حيدر بن الحسن بن علي بن علي ابن الحسين االشقر بن محمد بن حسين بن مظفر ب

 ـ بن علي ـ المعروف بأبي الديلمية ـ المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  جُلوخان •

صطفى بن مالسيد هاشم بن نصر اهلل بن محمد محسن بن مصطفى جلوخان ـ واليه النسبة ـ بن محسن ابن 

ن حسن بن بمحمد بن فخر الدين بن بدر بن نور بن ناصر ابن محمد ابن علي بن محمد موسى بن احمد بن 

لي ـ المعروف عابراهيم بن محمد بن يوسف بن محمد بن معالي بن علي بن عبد اهلل بن محمد ابي الحرث بن 

 بأبي الديلمية ـ المتقدم ذكره.

 جُلوخان ) كربالء ـ العراق ( •

واليه النسبة  اة ـ بن جواد بن مصطفى بن سلمان بن علي بن مصطفى جلوخان ـالسيد مصطفى ـ يمتهن المحام

محمد بن  ـ بن محسن بن مصطفى بن موسى بن احمد بن محمد بن فخر الدين ابن بدر بن نور بن ناصر بن

 بن محمد ابي علي بن محمد بن حسن بن ابراهيم بن محمد ابن يوسف بن محمد بن معالي بن علي بن عبد اهلل

 حرث بن علي ـ المعرف بابي الديلمية ـ المتقدم ذكره.ال

 ( العراق ـ كربالء)  الشامي •

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

روف لي ـ المععابراهيم بن محمد بن يوسف بن محمد بن معالي بن علي بن عبد اهلل بن محمد ابي الحرث بن 

 بأبي الديليمة ـ المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  الشامي •

السيد اسماعيل بن صالح بن اسماعيل بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن حسين بن زين بن نور بن علي بن 

حسين بن محمد بن حسين بن علي بن محمد بن محمد بن عبد اهلل بن احمد ابن حمزة بن سعد بن حمزة بن 

د اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن طاهر بن الحسين القطعي بن موسى ابي سبحة محمد بن عب
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بن ابراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم. وللسيد اسماعيل المذكور من االوالد: السيد احمد. 

 ومن اوالد السيد احمد: عباس وهاشم وحميد وحسين.

 ( اقالعر ـ كربالء)  الشامي •

در بن شمس السيد حسين ـ الخطيب المعاصر ـ بن هادي بن جعفر بن جواد بن مصطفى بن فخر الدين ابن ب

الديلمية ـ  بن ناصر بن محمد بن علي بن ابراهيم بن محمد بن محمد ابي الحرث بن علي ـ المعروف بابي

 المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  ثابت •

حمد بن بن محمد علي بن جعفر بن حسين بن محمد علي بن درويش ابن م م (1915السيد محمد سعيد ) م

جاز بن نعمة اهلل بن حسين بن ناصر بن ثابت بن نعمة اهلل بن ثابت ـ واليه النسبة ـ بن سلطان بن ادريس بن ح

ي ـ المعروف نصير بن يحيى بن منصور بن محمد بن يحيى بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابي الحرث بن عل

 بأبي الديلمية ـ المتقدم ذكره.

 ( لبنان ـ جَُويّا)  الدين نور •

ن يوسف السيد نور الدين بن مصطفى بن عبد المطلب بن درويش بن محمد بن حسين بن حيدر بن حسين ب

حمد بن يحيى بن بن حيدر بن نور الدين ـ واليه النسبة ـ بن محمد بن حسام بن مسرة ابن محيي الدين بن ا

 هر بن ابي المحدث محمد بن علي ـ المعروف بأبي الديلمية ـ المتقدم ذكره.محمد بن طا

 ( لبنان ـ النَّبَطية)  الدين نور •

بن زين العابدين السيد عبد الحسين نور الدين بن علي بن إبراهيم بن احمد بن عبد اهلل بن محمد بن حسن ا

نصور بن احمد بن بن احمد ابن عبد اهلل بن م بن حسين بن إسماعيل بن نور الدين ـ واليه النسبة ـ بن حسن

د بن عبد اهلل حرب بن ابي الفوارس بن محمد بن الصانع بن احمد ابن حمزة بن سعد الدين بن حمزة بن محم

 بن محمد بن علي ـ المعروف بأبي الديلمية ـ المتقدم ذكره.
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 ( العرق ـ كربالء)  الوهّاب •

سين محمد بن حسين بن حسن بن محمد علي ابن محمد بن ح هـ( بن1373ـ1326السيد مرتضى الشاعر )

راهيم بن بن موسى بن احمد بن محمد بن فخر بن بدر بن ناصر بن محمد بن علي بن محمد بن حسن بن اب

ر بن ابي محمد بن يوسف بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن طاه

 ن علي ـ المعروف بابي الديلمية ـ المتقدم ذكره.المحدث بن محمد ابي الحرث ب

 ( لبنان ـ صور)  الدين شرف •

م دفنه يوماً هـ ( ـ توفي في صور وحُمل الى النجف وكان يو1377ـ1290السيد عبد الحسن بن نور الدين )

ن العابدين بن زي ـمشهوداً ـ بن يوسف بن جواد بن إسماعيل بن محمد بن إبراهيم شرف الدين ـ واليه النسبة 

ن محمد بن بن علي بن نور الدين علي بن الحسين بن محمد بن الحسين بن علي بن محمد بن تاج الدين ب

نقيب النقباء ببغداد  ـعبد اهلل بن احمد ابن حمزة بن سعد الدين ابن حمزة بن ابي السعادات محمد بن عبد اهلل 

 ـ المتقدم ذكره. ـ بن ابي المحدث محمد ابن علي ـ المعروف بأبي اديلمية

 ( ايران ـ طهران)  الشَّهرستاني •

ن الحسن بن هـ ( بن ابراهيم بن صالح بن محمد حسين بن محمد مهدي بن روح اهلل اب1395السيد صالح ) 

ن اشرف بن بمحمد بن محمد بن إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن علي بن الحسين بن عبد اهلل بن الحسين 

ابراهيم  بن عبد اهلل بن محمد بن طاهر بن الحسين بن موسى ابي السبحة بنالحسن بن اشرف بن محمد 

 المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( خراسان _ مشهد)  أبطَحي •

ين بن هـ ( بن رضا بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسين بن حيدر بن قاسم ابن حس1352السيد حسن ) م

بن قطب  دين بن حسين بن محمد بن صالح بن فيروز ابن شرف بن شمسكالن بن كنك بن احمد بن عالء ال

المرتضى بن  بن جعفر بن محمد بن صالح بن إسماعيل بن علي بن نور الدين بن صالح بن احمد بن إبراهيم

 اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.
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 ( سوريا ـ دمشق)  المرتضى •

ل اهلل بن بن علي بن موسى بن علي بن مصطفى بن فض هـ ( بن مهدي بن رضا بن سليم1342السيد رضا ) م

ن علي بن مرتضى ـ واليه النسبة ـ بن علي بن محمد ابي طالب بن علوان ابن علي بن حسين بن موسى ب

ن عبد اهلل حسين بن محمد بن موسى بن يوسف بن محمد بن معالي بن علي بن عبد اهلل بن محمد بن علي ب

 عليه الساّلم. موسى ابي سبحة بن إبراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الكاظمبن محمد بن طاهر بن حسين بن 

 ( مصر ـ القاهرة)  الرفاعي •

ن بن هـ ( بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد ابن حسي1357السيد حسين مؤلف المشجر الكشاف ) م

ى بن احمد ن بن مصطفإبراهيم بن مصطفى الرفاعي بن سليمان بن صادق بن عبد الغني بن مصطفى بن سليما

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

لمهدي المكي االحازم علي أبي الفوارس بن احمد بن علي المكي بن حسن رفاعة ـ واليه النسبة ـ بن علي 

الصالح االكبر ن الرضي بن احمد المرتضى الملقب بالحسيني بن محمد بن الحسن القاسم أبي موسى بن الحسي

 ليه الساّلم.بن موسى ابي سبحة بن األمير إبراهيم المرتضى ـ والي اليمن ـ بن اإلمام موسى الكاظم ع

 ( االردن ـ عَمّان)  الكَيالي •

يف بن ياسين للطام ( بن فاخر بن صالح بن عبد القادر بن يوسف بن عبد الرحيم بن عبد 1980السيد صالح ) م

كر ـ اول من بـ نقيب العائلة ـ بن علي بن بكري بن خلف بن اسعد بن بكري بن ابراهيم ابن عمر بن أبي 

هيم بن حسن بن سكن مدينة اللد بفلسطين ـ بن ابراهيم بن احمد بن محمد بن محيي الدين بن صالح بن ابرا

ل بن ابراهيم اعيل بن صالح البلخي بن خليحسين بن علي بن محيي الدين بن عبد الرحيم ابن محمد بن اسم

 المتقدم ذكره. بن احمد بن اسماعيل الكيال ـ واليه النسبة ـ بن علي مهذّب الدولة بن سيف الدين عثمان

 ( فلسطين ـ حيفا)  سلطان •

ـ له كتاب في االنساب باسم 1933السيد فتحي سلطان ) م نساب الموسوعة الوافية أل» م ( المكنّى بأبي الفداء 

باالشتراك مع السيد عيسى خليل محسن، وال يزال مخطوطًا ـ بن عبد القادر بن أبي السعود بن « آل البيت 
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سلطان بن بدر الدين محمد بن فرغلي بن عدوي بن احمد بن سلطان ـ واليه النسبة ـ بن بدر الدين محمد بن 

ب الخوارق ( بن نور الدين احمد بن علم مصلح الدين احمد بن حيدر بن احمد بن صدر الدين ) ولي اهلل صاح

الدين حسين بن عبد المهيمن بن احمد بن مصلح الدين بن احمد بن موسى بن عز الدين احمد الصياد بن عبد 

الرحيم ابن سيف الدين عثمان بن حسن بن محمد عالء الملقب محمد عسلة المكي بن الحازم علي بن احمد 

بن رفاعة ـ الملقب الحسن المكي الهاشمي او الحسن االصغر ـ بن علي  المرتضى بن علي المكي أبي الفضائل

المهدي بن محمد بن الحسن القاسم بن الحسين الرضي بن احمد الصالح االكبر بن موسى ابي السبحة بن 

 األمير إبراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

م، و السيد بناء 1963م، و السيد فادي مواليد 1962مواليد  وللسيد فتحي المذكور من األوالد: السيد فداء

ية بانساب م. ولدى السيد فتحي سلطان المذكور مشجّرة واف1974م، و السيد فارس مواليد 1965مواليد 

 االسرة.

 ) عّمان ـ االردن ( سلطان •

بن سلطان بن بدر  السعود م ( ـ المكنّى بن أبي وسام ـ ابن فتحي بن عبد القادر بن أبي1962السيد فداء ) م

االوالد السيد  الدين محمد بن فرغلي بن عدوي بن احمد بن سلطان المتقدم ذكره. وللسيد فداء المذكور من

 وسام.

 ( مصر ـ االسكندرية)  سلطان •

بن عدوي بن ام ( بن محمود بن أبي السعود بن سلطان بن بدر الدين محمد بن فرغلي 1940السيد رمزي ) م

 سلطان المتقدم ذكره.احمد بن 

 وللسيد رمزي المذكور من االوالد: السيد احمد والسيد محمد.

 ولدى السيد رمزي سلطان صورة مصدقة لمشجرة وافية بانساب االسرة.

 صر (م ـ االسكندرية)  سلطان •
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بن  ابن عدوي م ( بن فؤاد بن احمد بن أبي السعود بن سلطان بن بدر الدين محمد بن فرغلي1962ساهر ) م

 احمد بن سلطان المتقدم ذكره. وللسيد ساهر المذكور من االوالد السيد محمد.

 ( سوريا ـ دمشق)  سلطان •

حمد بن فرغلي م ( بن فخري بن عبد القادر بن أبي السعود بن سلطان بن بدر الدين م1961السيد نبيل ) م

 االوالد السيد رائد.بن عدوي بن احمد بن سلطان المتقدم ذكره. وللسيد نبيل المذكور من 

 ( االردن ـ عّمان)  سلطان •

رغلي بن عدوي م ( بن عبد المنعم بن أبي السعود بن سلطان بن بدر الدين محمد بن ف1958السيد خليل ) م

 بن احمد بن سلطان المتقدم ذكره. وللسيد خليل المذكور من االوالد السيد عبد المنعم.

 ( فلسطين ـ الخليل)  الشُّوَيكي •

الملقب دينو  ـم ( بن محمد عبد الرزاق بن محمد بن عبد الرزاق بن حسن بن موسى 1957سيد إبراهيم ) مال

عبد الكريم بن شمس  ـ بن عبد اهلل بن احمد بن احمد نور الدين بن إبراهيم بن عبد الوهاب ابن زين الدين بن

ن محمد بن إبراهيم بير بن احمد الكبير الدين محمد الملقب بالشويكي ـ واليه النسبة ـ بن علي بن احمد الصغ

بن حسن بن  بن احمد بن نور الدين بن شهاب الدين احمد ابن شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن عثمان

ن علي المهدي محمد عسلة بن الحازم علي أبي الفوارس بن احمد المرتضى بن علي بن رفاعة الحسن المكي ب

سبحة بن إبراهيم م بن الحسين الرضي بن احمد المرتضى بن موسى ابي البن محمد أبي القاسم بن الحسن القاس

سيد محمد، والسيد المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم. وللسيد ابراهيم المذكور من االوالد: ال

 أسامة.

 ( فلسطين ـ نابلس)  الرفاعي •

رزاق بن سليم بن محمد ابن الشيخ سليم م ( بن عبد الرحيم بن سليم بن عبد ال1943السيد محمد حريص ) م

بن رجب بن سليمان بن سليم بن محمد قراجة بن علي بن حسن بن محمد بن إسماعيل الصالح بن السلطان 

علي بن يحيى بن ثابت بن الحازم علي بن احمد المرتضى بن علي أبي الفضائل بن رفاعة الحسن المكي ـ 
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بي القاسم بن الحسن القاسم بن الحسين الرضي بن احمد المرتضى واليه النسبة ـ بن علي المهدي بن محمد أ

 بن موسى الثاني ابي السبحة بن إبراهيم المرتضى بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

  ـ فلسطين (اهلل رام صفّا،)  قراجة •

بن منصور بن م ( بن عبد اهلل بن محمد بن اسماعيل بن خليل بن نصر بن نصر اهلل ا1945السيد زهدي ) م

النسبة ـ وللسيد  محمد أبي عهود بن داوود بن راجع بن احمد بن سليم بن محمد قراجة المتقدم ذكره ـ واليه

 يد اسحاق.زهدي المذكور من االوالد: السيد زياد، والسيد يعقوب، والسيد محمد، والسيد معاذ، والس

 ( االردن ـ أرَبد علعال،)  الرفاعي •

موسى بن عليوة  م ( بن محمد بن فالح بن قاسم بن سليمان بن يوسف بن سليمان ابن1947السيد عبد اهلل ) م

هلل المذكور من بن خليل بن عليوه بن سليمان بن عبد السالم بن محمد قارجة المتقدم ذكره. وللسيد عبد ا

 االوالد: السيد محمد.

 ( فلسطين ـ الخليل)  القَواسمي •

الح بن عبد شاكر بن محمد بن عبد الرحمن بن داوود بن سليمان ابن صم ( بن 1944السيد محمد فالح ) م

د بن يوسف بن اهلل بن قاسم بن بدر بن حجازي بن يوسف القاسمي بن محمود بن قاسم ابن عبد اهلل بن احم

لقاسميّ بن علي اعبد الرحمن بن قاسم بن محمد الجنيدي بن الشوتنجي ابن عمر بن أبي بكر بن علي بن احمد 

القاسم الجنيدي  يحيى بن حسين بن حازم بن محمد بن يحيى ابن علي بن القاسم ـ واليه النسبة ـ بن ابيبن 

بن اإلمام موسى  البغدادي النهاوندي بن محمد القواريري بن موسى الثاني ابي السبحة بن إبراهيم المرتضى

 الكاظم عليه الساّلم.

 

 ليه السّالممن ذرية محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم ع

 ( العراق ـ الحُوَيزة)  المُشَعشِعي •
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ن عبد الحميد هـ ( الملقب بالمهدي بن فالح بن هبة اهلل بن حسن بن علي المرتضى اب866السيد محمد ) ت

ن إبراهيم المجاب بن النسابة بن ابي علي الفخار بن احمد بن ابي الغنائم بن ابي عبد اهلل الحسين بن محمد ب

 بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.محمد العابد 

 ( البحرين ـ اوال)  الحطّاب •

بد اهلل بن عهـ ( بن محمد بن عويد بن محمد بن عوان بن علي بن حسن الجيلي ابن 1160السيد هاشم ) ت 

يتي بن محمد علي بن المرتضى بن عبد الحميد فّخار بن معن بن فخار بن احمد بن محمد ابن حسين بن الش

 ري بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.الحائ

 ( العراق ـ كربالء)  اهلل نصر •

ناصر الدين بن جميل  السيد هاشم بن احمد بن نصر اهلل بن موسى بن إبراهيم بن نصر اهلل ـ واليه النسبة ـ بن

حمد بن محمد بن ااحمد بن أبي الفائز بن علي بن بن علم الدين بن طعمة الثاني بن شرف الدين بن طعمة بن 

مد الحائري بن ابي جعفر بن محمد بن ابي الفائز بن محمد بن علي الغريق بن محمد بن علي المجدور بن اح

 إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كربالء)  طُعمة آل •

خليفة  هـ( بن علي بن حسن بن سلمان بن درويش بن احمد ابن علي بن1380ـ1299السيد عبد الحسين )

ن كمال بن احمد بن ببن نعمة اهلل بن طعمة ـ واليه النسبة ـ بن علم الدين بن طعمة بن شرف الدين ابن طعمه 

مد بن يحيى بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد ابن علي بن محمد بن علي المجدور بن احمد بن مح

 إبراهيم المجاب بن محمد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كربالء)  طُعمة •

فة بن نعمة هـ ( بن هادي بن مهدي بن سلمان بن مصطفى بن احمد بن يحيى ابن خلي1335السيد سلمان ) م

 اهلل بن طعمة المتقدم ذكره ـ واليه النسبة ـ .
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 ( راقالع ـ بغداد)  البغدادي •

سم بن هـ ( بن حسن بن عباس بن علي بن حسين بن درويش بن احمد ابن قا1333السيد شمس الدين ) م

ن علي بن بمحمد بن كاسب بن قاتل بن احمد بن نصر اهلل بن ربيع بن محمود بن علي بن يحيى بن يوسف 

 م عليه الساّلم.موسى الكاظمحمد بن جعفر بن حسين بن محمد بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام 

 ( العراق ـ كربالء)  الفائزي •

خليفة بن  هـ ( بن مجيد بن جواد بن جون بن عيسى بن جواد بن احمد بن يحيى بن1339السيد مصطفى ) م

لى ابي الفائز ـ واليه انعمة اهلل بن طعمة الثالث بن علم الدين بن طعمه الثاني المتقدم ذكره، والمنتهي نسبة 

 ة ـ .النسب

 ( العراق ـ كربالء)  درويش •

ن خليفة بن السيد درويش بن جعفر بن درويش بن حسين بن درويش ـ واليه النسبة ـ بن احمد بن يحيى اب

 نعمة بن طعمة الثالث المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  الوهّاب •

ابن نعمة بن علي  حمد علي بن عباسالسيد عبد الوهاب بن عبد الرزاق بن عبد الوهاب ـ واليه النسبة ـ بن م

 بن يحيى بن خليفة بن نعمة بن طعمة الثالث المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ النجف)  السَبْزواري •

ن محمد بن هـ ( بن علي رضا بن عبد علي بن عبد الغني بن محمد بن حسن ب1329السيد عبد االعلى ) م 

مد بن محمد مرتضى بن زين العابدين بن محمد بن احعلي بن محمد بن إبراهيم بن حسن بن شرف الدين بن 

حمد بن إبراهيم مبن احمد بن محمد بن احمد بن علي بن محمد بن ابي الغنائم بن ابي الفتح االخرس بن ابي 

لمجاب بن محمد بن عبد اهلل بن الحسن بركة بن معصوم ابن احمد بن الحسن بن محمد الحائري بن إبراهيم ا

 وسى الكاظم عليه الساّلم.العابد بن اإلمام م
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 ( ايران ـ دَزُفول)  السادات صدر •

لي بن حسين عالسيد مرتضى بن محمد امين بن حسن صدر السادات ـ واليه النسبة ـ بن محمد تقي بن غالم 

مد بن محمود بن حسين بن اقبال بن إبراهيم بن محمد بن جمال بن خلف بن طاهر ابن حسن بن محمود بن اح

لزاهد بن احمد ان بن هداية اهلل بن شرف الدين بن محمود بن محمد بن احمد بن حسين بن محمد بن نور الدي

 م.بن محمد الحائزي بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّال

 ( العراق ـ كربالء( ) ضوي) الدين ضياء •

بن مصطفى  فر بن عباس بن حسين بن محمد ابن عليالسيد عبد الزهراء بن هاشم بن محمد بن موسى بن جع

حيى النقيب بن يبن محمد ضياء الدين بن عباس بن شرف الدين بن ضياء الدين النقيب ـ واليه النسبة ـ بن 

حمد بن ابي مشرف الدين بن طعمة بن احمد بن ابي الفائز محمد بن علي ابي الحسن بن احمد بن محمد بن 

الحائري بن  فائزي بن محمد بن علي الغريق بن علي المجدور بن احمد بن محمدجعفر بن محمد بن محمد ال

 إبراهيم ابن محمد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كربالء)  التاجر •

لنسبة ـ بن االسيد جليل بن عبد الرضا بن محمد صالح بن حسن بن حسين بن حسن بن علي التاجر ـ واليه 

احمد بن  الحسن بن علي بن حسين بن عيسى بن موسى بن جعفر بن طعمة ابن شرف الدين بن طعمة بن ابي

 الفائز المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  الشُّروفي •

ن احمد بن يحيى السيد عبد الرزاق بن عباس بن محمد علي بن مصطفى الشروفي ـ واليه النسبة ـ بن محمد اب

عمة االول بن احمد طعمة اهلل بن نعمة بن علم الدين بن طعمة الثاني بن شرف الدين بن بن خليفة النقيب بن ن

 بن احمد بن ابي الفائز محمد المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ النجف)  البَكّاء •
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ن احمد هـ( بن عبد الرضا بن يوسف بن راضي بن احمد بن بركة بن علي خان ب1392ـ1330السيد علي )

المهدي بن  نسبة ـ بن مطلب بن علي خان بن خلف بن مطلب بن حيدر بن محسن بن احمدالبكاء ـ واليه ال

بن احمد بن محمد  فالح بن هبة اهلل بن حسن بن علي بن علم الدين بن عبد الحميد بن فخار بن معد بن فخّار

ه الساّلم. ولده ليبن الخير بن محمد الحائري بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم ع

 هـ (.1360السيد عدنان البكاء ولد في النجف )

 ( العراق ـ النجف)  الخوئي •

حمة اهلل بن علي رالسيد أبي القاسم بن علي اكبر بن تاج الدين بن علي االكبر بن قاسم بن ولي بن علي بن 

بن محمد  ضى بن محراببن ولي بن صادق بن خان بن تاج الدين بن علي بن محمد بن احمد بن حسن بن مرت

 ساّلم.بن محمود بن احمد بن حسين بن عبد اهلل بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه ال

 ( ايران ـ المُحمّرة)  الغُرَيفي •

ن عبد بهـ( بن شُبّر بن علي بن محمد بن علي بن احمد بن هاشم بن علوي 1340ـ1285السيد عدنان )

حمد بن احمد بن ماليه النسبة ـ بن الحسن بن احمد بن عبد اهلل ابن عيسى بن الحسين بن حسين الغريفي ـ و

ن بن محمد ناصر بن علي بن سليمان بن جعفر بن موسى بن محمد ابن علي الطاهر بن علي الضخم بن الحس

يل م السيد إسماعالحائري بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم. ومنه

ين الغريفي هـ( ابن نصر اهلل بن محمد شفيق بن يوسف بن حسين بن عبد اهلل بن علوي بن حس1296ـ1229)

 المذكور.

 ( العراق ـ كربالء)  البحراني •

اشم بن ناصر ههـ( بن محمد بن محسن بن عبد اهلل بن محمد بن ابراهيم ابن 1384ـ1302السيد محمد طاهر )

اهلل بن عيسى  بن عتيق الحسين بن الحسن العريضي بن حسن بن احمد بن عبد بن هاشم بن عبد اهلل البالدي

ه. وللسيد محمد بن حسن بن احمد بن ناصر بن علي بن سليمان بن جعفر بن محمد بن علي الظاهر المتقدم ذكر

 طاهر المذكور من االوالد: السيد محمد علي، والسيد عماد الدين.
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 ( ايران ـ بوشهر)  البالدي •

ابن علوي بن  هـ( بن ابي القاسم بن عبد اهلل بن علي بن محمد بن عبد اهلل1372ـ1291د عبد اهلل )السي

وسى بن محمد مالحسين بن الحسن بن عبد اهلل بن عيسى بن خميس بن احمد بن ناصر بن سليمان بن جعفر بن 

كاظم عليه ام موسى البن علي بن علي بن الحسن بن محمد بن إبراهيم المجاب ابن محمد العابد بن اإلم

 الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  خليفة •

بن احمد بن  هـ( بن محمد علي بن محمد بن خليفة ـ واليه النسبة ـ بن علي1374ـ1350السيد عبد اهلل )

ن محمد بن علي بن حاج بن محمد بن احمد بن محمد بن موسى بن محمد بن احمد ابن عبد اهلل بن احمد ب

ن احمد بن محمد إبراهيم بن عبد اهلل بن احمد بن موسى بن حسين بن إبراهيم بن الحسن بجعفر بن محمد بن 

 م.بن احمد بن محمد بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّال

 ( العراق ـ النجف)  الخراسان •

ن إبراهيم بشكر بن مسعود العيشي هـ ( بن عبد الهادي بن موسى بن حسن بن علي بن 1347السيد حسن ) م

ن ابي الفتح بن حسين بن مرتضى بن زين العابدين بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن علي بن محمد ب

 بن حسن بركة بن االخرس ـ واليه النسبة علي غير القياس ـ بن محمد بن إبراهيم بن ابي الفتح بن عبد اهلل

لساّلم. وللسيد جاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه ااحمد بن حسن بن محمد بن إبراهيم الم

 حسن المذكور من االوالد:

د محمد باقر هـ (. ومن االسرة: السي1352هـ (، والسيد محمد رضا ) مواليد 1340السيد مهدي ) مواليد 

 ر المذكور.بن شكهـ( بن هاني بن باقر بن محمد علي بن جعفر بن احمد بن درويش بن محسن 1354)مواليد 

 ( العراق ـ النجف)  سلمان السيد •

هـ ( بن كريم بن سلطان بن سلمان ـ واليه النسبة ـ بن درويش ابن يعقوب بن 1326السيد محمد رضا ) م

يوسف بن هاشم بن محمد بن عويد بن محمد بن عواد بن علي بن حسن الجميلي بن عبد اهلل بن علي النسابة 



46 
 

الدين فخار بن معد بن فخار بن احمد بن ابي الغنائم محمد بن ابي محمد حسين بن عبد الحميد بن شمس 

 الشيبي بن محمد الحائري بن إبراهيم المجاب ابن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( ايران ـ مشهد)  مصباح •

م بن عبد اهلل بد اهلل بن كاظهـ( بن اسد اهلل بن مرتضى بن إسماعيل بن ع1424ـ 1341السيد محمد حسين )

ن داوود بن بن كاظم بن احمد بن مختار بن حسن بن احمد بن هاشم بن حسين بن جعفر ابن عباس بن علي ب

علي بن داوود  قطب الدين بن يحيى بن محمد بن احمد بن إبراهيم ابن عباس ابن قاسم بن احمد بن حمزة بن

اب بن محمد بن حسين بن مرتضى بن محمد بن إبراهيم المجبن محمد بن احمد بن محمد بن حسين بن محمد ا

 العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  البغدادي •

بن فاتك  هـ ( بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن ناصر بن قاسم بن محمد بن كاسب1327السيد مهدي ) ت 

ن علي بن بى بن فضل اهلل ابن محمد بن ناصر بن يوسف بن احمد بن نصر اهلل بن محمود بن علي بن يحي

حمد العابد ميوسف بن علي بن محمد بن جعفر الطويل بن علي بن الحسين الحائري بن إبراهيم المجاب بن 

 بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ بغداد)  الطأبي أبي •

اسب بن راهيم بن ناصر بن قاسم بن محمد ابن كهـ( بن محمد بن حسن بن إب1329ـ1277السيد مهدي ) 

 فاتك المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ النجف)  العَوّادي •

هـ ( بن عباس بن سلمان بن حسين بن علي بن هاشم بن يوسف ابن هاشم بن 1330السيد عبد الحسين ) م

ي بن علم الدين المرتضى محمد بن عويد بن محمد بن عواد ـ واليه النسبة ـ بن علي بن حسين الجبيلي ابن عل

بن جالل الدين بن عبد الحميد بن فخار بن معد بن فخار بن احمد بن محمد بن حسين بن محمد بن إبراهيم 

 المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.



47 
 

 ( العراق ـ النجف)  الغُرَيفي •

الحسين  لي بن احمد بن هاشم ابن علوي ابنهـ ( بن إسماعيل بن محمد غياث بن ع1244السيد علي ) ت

جعفر بن موسى  الغريفي بن الحسن بن عبد اهلل بن عيسى بن خميس بن احمد بن ناصر بن علي ابن سليمان بن

اإلمام موسى  بن محمد بن علي الضخم بن الحسن بن محمد الحائري بن إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن

 الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ الشاميّة)  بيخط أبي •

ن عبد العزيز هـ( بن حسن بن علي بن ادريس أبي طبيخ ـ واليه النسبة ـ ب1380ـ1302السيد عبد المحسن )

حمد بن عبد الرضا بن هادي بن عبيد اهلل بن محمد بن هاشم بن علي العلوي بن عبد الرضا بن عبد النبي بن ا

حمد الزاهد احسين بن ابراهيم بن حسن بن احمد بن محمد بن  بن عبد النبي بن علي بن احمد بن موسى بن

 م.بن محمد بن احمد بن ابراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّال

 ( العراق ـ البصرة)  الحَجّار •

بن  وسفيهـ ( بن عباس بن سلمان بن حسين بن محمد بن بطي بن هاشم ابن 1330السيد عبد الحسين ) م

ن جالل الدين بهاشم بن محمد بن عواد بن محمد بن عواد بن علي بن حسن بن عبد اهلل بن علي بن المرتضى 

حائري بن ابراهيم بن عبد الحميد بن فخار بن معد بن فخار بن احمد بن محمد ابن الحسين الشيتي بن محمد ال

 المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  البهبهاني •

بد اهلل بن علوي هـ( بن اسماعيل بن نصر اهلل بن شفيع بن يوسف بن حسين ابن ع1328ـ1256السيد عبد اهلل )

ان بن جعفر بن حسين بن حسن بن احمد بن عبد اهلل بن عيسى بن خميس بن احمد ابن ناصر بن علي بن سلم

 ليه الساّلم.عن حسن ابن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم بن موسى بن محمد بن علي طاهر بن علي اب

 ( العراق ـ النجف)  الحمّامي •
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ر بن محمد بن هـ( بن علي بن هاشم الحمّامي ـ واليه النسبة ـ بن محمد ابن جعف1379ـ1298السيد حسين )

ن جعفر بن بابراهيم حسن بن حسين بن محمد بن اسماعيل بن حيدر بن محمد بن علي ابن محمد بن هاشم بن 

راهيم بن حسن موسى بن احمد بن محمد بن ابراهيم بن عبد اهلل بن احمد بن احمد بن موسى بن حسين بن اب

 اظم عليه الساّلم.بن احمد بن محمد جعفر ابن احمد بن ابراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الك

 ( ايران ـ شيراز)  الكَشفي •

قاسم بن محمود  هـ( بن ابراهيم بن عبد اهلل بن عبد الكريم بن محمد بن محمد ابن1267ـ1189السيد جعفر )

محمد بن  بن علي بن ناصر بن محمد بن محمود بن حسام بن علي بن جعفر بن حسين ابن مهدي بن حسن بن

هر بن ن طابمهنا بن محمد بن حسن بن مرتضى بن حمزة بن أبي طالب ابن محمد بن قاسم بن زيد بن محمد 

 لساّلم.علي بن محمد بن علي بن ابراهيم المجاب ابن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه ا

 ( العراق ـ الحلة)  ربيع •

محمد  هـ( بن ربيع بن عسكر بن محمد بن مهدي بن حسين ابن مهدي بن1325ـ1251السيد محمد حسين )

ن تراب بن بماد بن رضا بن شريف بن نور بن فضل بن الياس بن ابراهيم بن عزيز بن خليل بن محمد بن ع

ن موسى بن بنعمت بن هاشم بن حسين بن غياث بن ناصر بن حسين بن عبد اهلل بن محمد بن الحسن بن علي 

 ابراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( ايران ـ زنجان)  الزَّنجاني •

لي بن امين بن محمد ع( بن ساجد بن باقر بن ابراهيم بن بهرام علي بن مير بن مراد  هـ1344السيد ابراهيم ) م

ن حسين بن علي ببن علي اكبر بن محمد بن عبد اهلل بن القاسم بن تاج بن سلماس بن علي بن محمد بن احمد 

تضى بن ربن محمد بن حسن بن موسى بن عبد اهلل بن محمد ابن احمد بن محمود بن احمد بن حسين بن م

مام موسى الكاظم محراب بن محمد بن محمود ابن احمد ابن حسين بن عبد اهلل بن احمد بن محمد العابد بن اإل

 عليه الساّلم.

 ( العراق ـ كربالء)  الموسوي •
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عبد النبي  هـ ( بن حبيب بن هاشم بن عباس بن حبيب بن هاشم ابن عباس بن1415السيد عبد الحسين ) ت 

ن موسى بن ببن عبد اهلل بن عبد اللطيف بن محمد بن محمد بن احمد ـ ابي مصارين ـ  بن محمد بن موسى

ن محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد بن هبة اهلل بن محمد ابن ابي محمد بن علي بن احمد بن الحسن ب

كور من ين المذابراهيم المجاب بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم. وللسيد عبد الحس

 االوالد: السيد عبد الجبار، والسيد محمد، والسيد علي، والسيد عباس.

 ( العراق ـ كربالء)  الموسوي •

ي ابن محمد بن السيد عبد الحسين أبي لحية بن حسن بن حسين بن ابراهيم بن حسين بن زين العابدين بن عل

ن حسين بن مال ابن هاشم بن يحيى بعلي بن علي بن علي بن موسى بن يونس بن رضا بن علي بن نور بن ج

راهيم المجاب ناصر بن علي بن سلمان بن جعفر بن موسى بن محمد بن علي بن علي بن الحسن بن محمد بن اب

الوالد: السيد محمد بن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم. وللسيد عبد الحسين المذكور من ا

 والسيد جعفر.حسن، والسيد علي، والسيد محسن، 

 ( العراق ـ كربالء)  الموسوي •

لرضا بن عبد االسيد جواد بن حبيب بن عبد الغني بن محمود بن أبي تراب بن محمد بن عبد النبي بن عبد 

هلل بن احمد بن االنبي بن علي بن عبد النبي بن علي بن احمد بن محمد بن موسى بن محمد ابن احمد بن عبد 

راهيم بن حسن ن محمد بن ابراهيم بن عبد اهلل بن احمد بن موسى بن حسين بن ابمحمد بن جعفر بن احمد ب

ليه الساّلم. وللسيد بن احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم المجاب ابن محمد العابد بن اإلمام موسى الكاظم ع

 منير.د جواد المذكور من االوالد: السيد سمير، والسيد صباح، والسيد صفاء، والسيد سعيد، والسي

 

 من ذرية عبد اهلل بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( ايران ـ تُستَر)  الجزائري •



50 
 

ابن غياث الدين  هـ ( بن عبد اهلل بن محمد بن حسين بن احمد بن محمود1112السيد نعمة اهلل الجزائرى ) ت

الكاظم عليه  اإلمام موسى بن مجد الدين بن نور الدين بن سعد الدين بن عيسى بن موسى بن عبد اهلل بن

 الساّلم.

 ( الهند ـ لكنهو)  اللَّكنهوي •

ن السيد هـ( بن علي اكبر بن محمد جعفر بن طالب بن نور الدين ب1306ـ1224السيد مير محمد عباس )

 نعمة اهلل الجزائري المتقدم ذكره.

 ( ايران ـ شُوشتَر)  طيب آل •

حمد بن نور سين بن جعفر بن طيب ـ واليه النسبة ـ ابن مهـ ( بن جعفر بن ح1275السيد محمد حسين ) م

 الدين بن السيد نعمة اهلل الجزائري المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ النجف)  المُرَوِّج •

ن عبد اهلل بهـ ( بن محمد علي بن محمود بن احمد بن محمد رضا بن علي اكبر 1328السيد محمد جعفر ) م

هـ ( بن 1313ائري ) مالجزائرى المتقدم ذكره. ومنهم السيد صدر الدين الجز بن نور الدين بن السيد نعمة اهلل

اهلل الجزائري المتقدم  حسين بن محمّد علي بن عبد اهلل بن علي اكبر بن عبد اهلل ابن نور الدين بن السيد نعمة

 ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  الشَّهرستاني •

عبد العزيز  بن مهدي بن خليل بن إبراهيم بن محمود ابن هـ ( بن حسن الحكيم1355السيد صدر الدين ) م

فالح بن احمد  عمران بن جعفر بن ادريس بن جواد بن عماد بن خليفة بن علي بن محمد بن فالح بن محمد بن

علي الضرير بن  بن علي بن محمد بن احمد بن رضي بن إبراهيم بن هبة اهلل ابن الطيب بن محمد بن قاسم بن

 اهلل بن موسى بن عبد اهلل بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.محمد بن عبيد 

 ( ايران ـ اصفهان)  الرَّوضاتي •
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 ابن قاسم بن السيد محمد باقر بن زين العابدين بن القاسم بن حسين جعفر بن حسين بن قاسم بن محب اهلل

ن صالح بن إبراهيم ببن زكي الدين مهدي بن إبراهيم بن زين الدين بن إبراهيم بن كريم الدين ابن زكي الدين 

ن علي ببن محمد بن محمود بن حسين بن حسن بن احمد بن صالح الصغير بن إبراهيم من عيسى بن حسن 

» ليه لتأليفه كتاب ابن إبراهيم بن حسن بن عبد اهلل بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم. والروضاتي نسبة 

قي ) ت ، ومنهم: الحاج ميرزا حسن الروضاتي الجهاسو«دات روضات الجنات في احوال العلماء والسا

السيد مير هـ( بن ميرزا المسيح بن صاحب الروضات المذكور، ومنهم السيد محمد علي الروضاتي، و1377

 احمد الروضاتي

 ( ايران ـ قم)  الخوانساري •

ن ميرزا جعفر سم بن حسين بهـ( بن اسد اهلل بن محمد بن حسين بن ابي القا1371ـ1305السيد محمد التقي )

ن ركن الدين بن بن حسين بن قاسم بن محب اهلل بن قاسم بن مهدي بن زين العابدين ابن إبراهيم بن كريم ب

عيسى بن  زين العابدين بن صالح القصير بن محمد بن محمود بن حسين بن حسن بن احمد بن إبراهيم بن

 اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم. حسن بن يحيى بن إبراهيم بن حسن ابن عبد اهلل بن

 ( ايران ـ طهران)  الخوانساري •

م جعفر بن هـ ( بن يوسف بن ميرزا بابا بن مهدي بن حسن بن حسين بن ابي القاس1309السيد احمد ) ت 

ن ركن الدين بن بحسن بن قاسم بن محب اهلل بن قاسم بن مهدي بن زين العابدين بن إبراهيم بن كريم الدين 

ن عيسى بن العابدين بن صالح القصير بن محمد بن محمود بن حسين ابن حسن بن احمد بن إبراهيم ب زين

 حسن بن يحيى بن إبراهيم بن حسن بن عبد اهلل ابن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  الخوانساري •

ن بن جعفر بن حسين ابن محب اهلل بن السيد أبي تراب عبد علي بن جعفر بن محمد مهدي بن حسن بن حسي

القاسم بن المهدي بن زين العابدين بن ابراهيم بن كريم بن ركن الدين بن زين العابدين بن صالح بن محمد 
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بن محمود بن الحسين بن الحسن بن احمد بن ابراهيم بن عيسى بن الحسن بن يحيى بن ابراهيم بن الحسن بن 

 عليه الساّلم. عبد اهلل بن اإلمام موسى الكاظم

 ( العراق ـ النجف)  كَالْنتَر •

بي الفتح بن السيد محمد ـ مؤسس جامعة النجف ـ بن سلطان بن مصطفى بن ابي الفتح بن محمد باقر ابن ا

اهلل بن شمس  فرج اهلل بن محمد صادق بن خلف بن رشيد الدين بن محمد بن ولي ابن محمد بن احمد بن عبد

ن جمال الدين لدين بن صدر الدين بن عالي ابن علي بن نظام الدين بن محمود ببن احمد بن تاج بن شرف ا

 يه الساّلم.بن محمود بن صدر الدين بن مظفر الدين ابن احمد بن عبد اهلل بن اإلمام موسى الكاظم عل

 ( اصفهان ـ سده)  السَّدَهي •

بن ملك  محمد شفيع ابن علي هـ( بن حسن بن إسماعيل بن رضا بن هاشم بن1373ـ1306السيد إسماعيل )

 دم ذكره.بن حبيب بن فصيح بن إبراهيم بن كريم بن ركن الدين بن زين الدين بن صالح القصير المتق

 ( العراق ـ الكاظمية)  الكاظمي •

ن بن قاسم هـ ( بن محمد بن صادق بن زين العابدين بن حسين بن جعفر بن حسي1391السيد محمد مهدي ) 

ن العابدين بن سم بن مهدي بن زين العابدين بن إبراهيم بن كريم بن ركن الدين بن زيبن محب اهلل بن قا

 صالح القصير المتقدم ذكره.

 ( ايران ـ طهران)  فَيض •

ن محمد مهدي بن هـ ( بن محمد علي بن عبد اهلل بن عبد الكريم بن شاه ميرزا اب1314السيد فخر الدين ) م

اج الدين بن لي الدين بن محمد بن احمد ابن عبد اهلل بن محمد بن تمحمد شفيع بن مرتضى بن حسين بن و

ر الدين بن شرف الدين بن حسين بن علي بن صدر الدين بن نظام الدين ابن جمال الدين بن محمود بن صد

 مظفر الدين بن احمد بن عبد اهلل بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( اصفهان ـ سده)  حجازي •
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دي بن هـ ( بن حسن بن علي بن حسن علي بن محمد بن رضي ابن علي بن مه1320مهدي ) م السيد محمد

بن كريم الدين بن  تراب بن حيدر بن كاظم بن هداية اهلل بن مهدي بن إبراهيم بن زين العابدين ابن إبراهيم

 زين الدين بن صالح القصير المتقدم ذكره.

 ( ايران ـ شوشتر)  اإلسالم ناشر •

ن عبد اهلل بهـ ( بن محمد بن نعمة اهلل بن محمد حسين بن حسن بن علي اكبر 1305مد حسين ) مالسيد مح

ة اهلل بن مجد الدين بن السيد نعمة اهلل الجزائري بن عبد اهلل بن محمد بن حسين بن احمد ابن محمود بن عناي

 لساّلم.بن سعيد الدين بن عيسى بن موسى بن عبد اهلل بن اإلمام موسى الكاظم عليه ا

 ( العراق ـ النجف)  الحلو •

اليه النسبة وهـ ( بن عبد الحسين بن محمد رضا بن محمد بن حسن بن سلمان الحلو ـ 1325السيد يوسف ) م

احمد بن محمد بن  ـ بن فرج اهلل بن علي بن سعد بن فرج اهلل بن عبد اهلل بن محمد بن حمّاد بن الحسين بن

اإلمام موسى  ر الدين بن سعد الدين ابن عيسى بن موسى بن عبد اهلل بنغياث الدين بن مجد الدين بن نو

 الكاظم عليه الساّلم.

 

 من ذرية الحسين بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم

 ( العراق ـ النجف)  الشرمط •

ن سعد هـ( بن هاشم بن محسن بن علي بن حسن بن سعد بن احمد ابن يعقوب ب1308ـ1252السيد محمد )

اء االستدرجاني الب بن شمس بن قمر بن بدر بن بهاء بن جمال بن شريف بن فائز بن شهاب بن بدر بن بنبن غ

وسى الكاظم مبن جمال بن خباء بن شهاب بن قمر بن احمد ابن مطر ابن محمد بن حسين االعرج بن اإلمام 

 عليه الساّلم.
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 من ذرية جعفر بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم

 ( العراق ـ النجف)  الصافي •

م بن محمد بن هـ ( بن نعمة اهلل بن محمد بن صافي ـ واليه النسبة ـ ابن جاس1343السيد محمد حسين ) م

بن علي بن  احمد بن عبد العزيز بن احمد بن الحسين بن حردان بن حسان بن موسى ابن عبد اهلل بن حسن

فاتك بن  موسى بن محطم بن منيع بن سالم بنمحفوظ بن ثابت بن موسى بن حمدان بن راشد بن ثابر بن 

الكاظم عليه  علي بن سالم بن علي بن حيرة بن موسى بن علي بن الحي بن جعفر الجزائري بن اإلمام موسى

 الساّلم.

في المولود ومنهم السيد محمد امين بن علي بن صافي المذكور. ومنهم الشاعر النجفي السيد احمد الصا

 هـ(.1314)

 ( العراق ـ النجف)  المُقرَّم •

الدين بن  هـ ( بن محمد بن العباس بن حسن بن قاسم بن حسين بن كمال1391ـ1316السيد عبد الرزاق ) 

ي بن حيرة حسن بن سعيد بن ثابت بن يحيى بن درويش بن عاصم بن حسن بن محمد ابن علي بن سالم بن عل

 الكاظم عليه الساّلم.بن موسى بن علي بن الحسن االمير بن جعفر بن اإلمام موسى 

 ( العراق ـ النجف)  الشرع •

حمد بن هـ( بن مهدي بن ابراهيم بن محمد بن يوسف بن محمد بن علي ابن م1406ـ1313السيد داوود )

م بن مطلي خليفة بن صقر بن محمد بن محمد بن صقر بن كاظم بن علي بن محفوظ بن علي بن محمد بن قاس

 اظم عليه الساّلم.ن محمد بن الحسين بن الحسن بن جعفر بن اإلمام موسى الكبن عبد اهلل بن محمد بن جعفر ب

 ( العراق ـ القاسم)  عطيفة آل •

السيد طاهر بن ابراهيم بن طاهر بن ابراهيم بن علي بن محمد بن محيسن بن موسى بن عطيفة ـ واليه النسبة 

ابن درويش بن ثابت بن يحيى بن درويش  ـ بن كمال بن هاشم بن ابراهيم بن علي بن محمد بن علي بن جعفر



55 
 

بن عاصم بن حسن بن محمد بن علي بن سالم بن علي بن صبرة بن موسى بن علي بن الحسين بن جعفر بن 

 اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.

 ( العراق ـ القاسم)  الزاملي •

سين بن ونس حبن جبارة ابن السيد مهدي بن ناصر بن جواد بن محمد بن حمود بن ناصر بن حسين بن خليفة 

ى بن محمد بن بن زامل ـ واليه النسبة ـ بن صالح بن ابراهيم بن حسن بن علي بن محفوظ بن ثابت بن موس

اشم بن فاتك هحمدان بن راشد بن ثامر بن موسى بن محطم بن منبع بن سالم بن فاتك بن هاشم بن هثمة بن 

 بن علي بن سالم بن علي بن صبرة المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  الصفّار •

ن علي بن السيد علي بن جواد بن حسن بن صالح بن محمد بن مهدي بن هاشم بن حسين بن علي بن احمد ب

لي بن الحسن عاحمد بن خليفة بن ابراهيم بن عمر بن فاتك بن علي بن سالم بن علي بن صبرة بن موسى بن 

 الساّلم. االمير بن جعفر بن اإلمام موسى الكاظم عليه

 

 من ذريّة زيدِ النار بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم

 ( فلسطين ـ حيفا)  الخاروف •

واليه  ـم ( بن عبد اللطيف بن خورشيد بن احمد بن محمود بن موسى الخاروف 1943السيد خورشيد ) م

ن سليم بن بمد كشكول النسبة ـ بن احمد بن بدر بن طعمة بن عمر بن عبد الكريم بن بدر بن راجح بن مح

كلي بن احمد حمودة بن علي بن نور الدين بن المراخي بن نور الدين علي بن احمد الكساب بن محمد الكش

يد بن محمد بن بن عبد اهلل بن محمد بن بدر بن يوسف بن يعقوب بن مطر بن سالم بن محمد أبي الوفا بن ز

د المذكور من الكاظم عليه السّالم. وللسيد خورشيعلي بن نوفل ابن حسن بن زيد النار بن اإلمام موسى 

 االوالد: السيد عبد اللطيف.

 ( فلسطين ـ الخليل)  شحادة •
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ة ـ بن عمر بن م ( بن عبد الغني بن محمد بن علي بن محمد بن شحادة ـ واليه النسب1954السيد اسامة ) م

لمراخي بن نور اعلي بن نور الدين بن  عالء الدين بن بدر بن راجح بن محمد كشكول بن سليم بن حمودة ابن

االوالد: السيد  الدين بن علي بن احمد الكساب بن محمد الكشكلي المتقدم ذكره. وللسيد اسامة المذكور من

 صفوان.

 ( فلسطين ـ الخليل)  شاهين •

ة ـ بن ه النسبم ( بن رشاد بن شاكر بن رشيد بن شاهين بن إبراهيم بن شاهين ـ والي1942السيد حاتم ) م

لكساب بن محمد ااسحاق بن نور الدين بن اسحاق بن نور الدين بن المراخي بن نور الدين بن علي ابن احمد 

 الكشكلي المتقدم ذكره. وللسيد حاتم المذكور من االواالد: السيد طارق.

 

 من ذريّة هارون بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم

 ( العراق ـ كربالء)  الدين خير •

د علي بن هـ ( ـ اإلمام في صحن العباس )عليه السّالم( ـ بن حسين بن محم1394يد محمد علي ) تالس

الخير بن عبد اهلل  نوازش علي بن مظفر بن خير اهلل بن رحمة اهلل بن أبي تراب بن أبي سعيد بن نظام بن أبي

بن ضياء بن  شفيع بن احمدبن ضياء بن نظام بن نصير بن فخر بن شهاب ابن يوسف بن علي بن أبي بكر بن 

مام موسى الكاظم اسحاق بن اسماعيل بن حسام بن عبد اهلل بن أبي الحسن بن احمد بن محمد بن هارون بن اإل

 عليه الساّلم.

 

 من ذريّة الحسن بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم

 ( العراق ـ كربالء)  لطيف •
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ن مهدي بن خزعل محمد بن عبد اللطيف ـ واليه النسبة ـ ابالسيد كاظم بن هاشم بن عبد المطلب بن علي بن 

عفر بن جبن شمس بن ربيع بن محمود بن علي بن يحيى بن ناصر بن حسن ابن علي ابن محمد بن علي بن 

 لساّلم.امحمد بن الحسين بن حسن بن علي بن محمد بن جعفر بن الحسن بن اإلمام موسى الكاظم عليه 

 

 ملحق:

 اإلمام موسى الكاظم عليه السّالممن ذريّة صالح بن 

 ( ايران ـ سمنان)  الشُّجاعي •

احمد بن محمد  السيد حسين بن محمد بن نصر اهلل بن محمد بن صالح بن شجاع الدين ـ واليه النسبة ـ ابن

حمود بن عماد مبن اسماعيل بن أبي القاسم بن فضل بن علي بن حسين بن ضياء بن هايد بن جعفر بن تقي بن 

حمد بن حسن مالل بن مهدي بن طاهر بن طالب بن هاشم ابن نور ابن محمد بن عبيد اهلل بن اشرف بن بن ج

كاظم عليه بن عالء بن ركن الدين بن حسين بن ابراهيم بن يوسف بن حيدر بن صالح بن اإلمام موسى ال

 الساّلم.

 

 ملحق:

 من ذريّة شرف الدين بن اإلمام موسى الكاظم عليه السّالم

 ( العراق ـ النجف)  لخاليالخَ •

ن حسن بن هـ ( بن فاضل بن زين العابدين بن مير شاه بن رضا بن كاظم اب1344السيد محمد مهدي ) م 

ضل اهلل بن اسماعيل بن باقر بن محمد حسين بن علي بن زكي بن محمد بن عبد الرحيم بن علي اصغر بن ف

ر بن علي بن بن قاسم بن محمد امين بن محمد طاهعطاء بن قريش بن عاصم بن شاه مير بن كمال ابن محمد 

 ابراهيم بن زين العابدين بن معين بن شرف الدين بن اإلمام موسى الكاظم عليه الساّلم.
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 عقب االمام محمد الجواد عليه السّالم

 اعقب اإلمام محمد الجواد عليه الساّلم من رجلين:

 ـ موسى المبرقع .1

 ـ علي النقي الهادي .2

 

 سى المبرقع بن اإلمام محمد الجواد عليه الساّلمعقب مو

محمد بن موسى  . محمد بن موسى المبرقع بن اإلمام محمد الجواد عليه الساّلم. قال حسين الدينوري: إن1

 ذا.هينتسبون الى محمد « بني الخشاب » المبرقع ال نسل له. وكان جمع في بغداد يُعرَفون بـ 

لرضوية في مشهد ابن محمد االعرج بن احمد بن موسى المبرقع. ونسب السادة . ابو عبد اهلل احمد نقيب قم 2

ن السيد النقيب شمس وقم ينتهي الي ابي عبد اهلل هذا. ومن سادات مشهد السيد النقيب نظام الدين ابو طالب ب

قم الى تقل من الدين ميرزا محمد بن غياث الدين عزيز النقيب بن شمس الدين محمد ـ و شمس الدين هذا ان

بي الفتوح بن امشهد في عصر الميرزا شاهرخ ـ بن احمد بن محمود بن محمد بن ميرياد بن حسن بن علي ابن 

 عيسى بن ابي محمد بن جعفر بن علي بن محمد بن احمد بن محمد بن ابي عبد اهلل نقيب قم.

 

 من ذريّة موسى المُبَرقَع بن االمام محمد الجواد عليه الساّلم

 ( الهند ـ لَكنهو ) الرّضَوي •

صاحب  هـ( بن ابي الحسن بن علي بن صفدر بن صالح بن الحسين القمي1346ـ1285السيد محمد باقر )

بد اهلل احمد عالمزار في كشمير بن احمد بن منهاج بن جالل بن القاسم بن علي بن حديد بن حسين بن ابي 

 .محمد الجواد عليه الساّلم نقيب قم بن احمد االعرج بن احمد بن موسى المبرقع بن اإلمام
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 ( العراق ـ النجف)  الدين جمال •

ن عبد اهلل بن هـ( بن جعفر بن ميرزا عناية اهلل بن عبد النبي بن احمد ابن حسن ب1346السيد مصطفى )م 

ليمان بن غياث حسين بن عز الدين بن عبد اهلل بن عالء بن احمد بن ناصر ابن جمال بن حسين بن تاج بن س

حمد الجواد عليه هيم بن يونس بن حيدر بن اسماعيل بن احمد بن حسين بن موسى المبرقع بن االمام مبن ابرا

 الساّلم.

 ( العراق ـ النجف)  الكَشميري •

بن محمد  هـ( بن مهدي بن محمد بن كرم اهلل بن رضى بن حبيب اهلل بن مهدي1323ـ1268السيد مرتضى )

بقاء بن صقر بن زا بن محمد بن محمد بن محمد بن سلطان بن ابي البن ابي الحسن بن سالم اهلل بن شاه مير

بن مرسل  محزن بن إبراهيم بن عالء بن محمد بن إسماعيل بن ضياء الملك بن سلطان بن احمد بن محسن

ن إسماعيل بن ببن فريد ابن اويس بن عطاء اهلل بن عباس بن فخر الدين بن عبد الرزاق بن محمد بن عالء 

ام محمد الجواد صالح بن احمد النقيب بقم بن محمد االعرج بن احمد بن موسى المبرقع بن اإلمإبراهيم بن 

 عليه الساّلم.

د الرضوي ومن هذه االسرة في النجف السيد محمد الرضوي واخوه السيد مرتضى الرضوي ابني السيد محم

 بن السيد المرتضى المذكور.

سيد المرتضى الكشميري بن السيد علي نقي الكشميري بن الومن هذا البيت ايضاً في النجف السيد مرتضى 

 المذكور.

 ( العراق ـ كربالء)  الخيزران ابو •

الب بن شمس هـ( بن كاظم بن عبيد بن سالم بن امين بن سعد بن يعقوب بن سعد بن غ1367السيد احمد )ت 

ال بن احمد بن عيسى بن جمبن فخر بن بدر بن بهاء بن جمال بن شرف بن شهاب بن نور بن بدر بن بيدان 

االمام محمد  بن ضياء بن موسى بن قمر بن احمد بن موسى بن احمد بن محمد بن احمد بن موسى المبرقع بن

 الجواد عليه الساّلم.
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 ( العراق ـ كربالء)  الرضوي •

كيم بن بد الحعالسيد محمد طاهر بن جمال بن حسن بن علي بن حشمت بن حسين بن هبة اهلل بن فتح اهلل بن 

ن سعد بن بعطاء بن حسين بن احمد بن محمد بن مبارك بن علي بن محمد بن عز الدين بن فخر بن معراج 

ع بن االمام شمس بن كمال بن رضي بن قوام ابن احمد بن علي بن احمد بن محمد بن احمد بن موسى المبرق

سيد اطهر والسيد سيد محمد علي والمحمد الجواد عليه السّالم. وللسيد محمد طاهر المذكور من االوالد: ال

 تقدم ذكره.طه والسيد محسن والسيد كاظم و السيد مهدي والسيد حسين. ومن االسرة: توسل بن جمال الم

 ومحمد بن عبد الرسول بن جمال المتقدم ذكره.

 واحمد بن رضا بن حسن كريم بن علي بن حسين بن هبة اهلل المتقدم ذكره.

 ( العراق ـ كربالء)  الزَّعفراني •

هـ ، 1258لقعدة سنة ذي ا 20السيد ابراهيم الزعفراني ـ قاد المقاومة ضد الحكم العثماني في كربالء بتاريخ 

رسالة االسدية ـ بن ومن آثاره اليوم طاق الزعفراني في محلة باب الطاق نسبة اليه، و بها كان مولد مؤلف ال

حمد بن قاسم ممصطفى بن هاشم بن مصطفى بن مرتضى بن سعيد بن ابراهيم بن خليل بن ابراهيم بن هاشم بن 

ن عطاء بن محمد بن ابن ابراهيم بن شاه مير بن شكر اهلل بن نعمة اهلل بن قريش بن عطاء بن كمال بن محمد ب

بن االمام  قريش بن حسن بن محمد بن حسن بن احمد بن علي بن احمد بن محمد بن احمد بن موسى المبرقع

 الساّلم.محمد الجواد عليه 

 من ذريّة جعفر التواب بن اإلمام علي الهادي عليه السّالم

 ( الهند ـ لَكنهو)  النَّقَوي •

هـ( بن محمد معين بن عبد الهادي بن إبراهيم بن طالب بن مصطفى بن 1235ـ1166السيد دلدار علي )

بن عليم بن علم بن شرف  محمود بن إبراهيم بن جالل الدين بن زكريا بن جعفر بن تاج الدين بن نصر الدين

بن نجم بن علي بن ابي علي بن ابي يعلى بن محمد ابي طالب حزة بن محمد بن الظاهر بن جعفر بن اإلمام 

 علي الهادي عليه الساّلم.
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 ( الهند ـ لَكنهو)  النَّقَوي •

 ه.كرهـ( بن إبراهيم بن محمد تقي بن الحسين بن دلدار علي المتقدم ذ1325السيد علي نقوي )م 

 ( فلسطين ـ حيفا)  قرطومة أبي •

بن محمد بن ام( بن محمد سعيد بن قاسم بن إبراهيم أبي قرطومه ـ واليه النسبة ـ 1942السيد رمضان )م

شرف الدين  الشيخ خليل بن علي بن حسين بن سالم بن احمد عبد الدائم بن مصطفى بن حسين بن زقزوق بن

د بن أبي بكر حسين بن حسن االنوار بن علي بن إبراهيم بن محمبن محمد أبي العباس الحريتي بن علي بن 

بن عيسى الفاسي بن إسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى بن يحيى الصوفي ا

مضان المذكور من بن علي بن محمد بن حسن ابن جعفر التواب بن اإلمام علي الهادي عليه الساّلم. وللسيد ر

 د عبد اهلل .االوالد: السي

 ( فلسطين ـ حيفا عرعره،)  خليل الشيخ •

نسبة ـ بن علي بن م ( بن عبد الفتاح بن علي بن محمد بن الشيخ خليل ـ واليه ال1952السيد الشيخ تيسير )م

ي العباس حسين بن سالم بن احمد عبد الدائم بن مصطفى بن حسين بن زقزوق بن شرف الدين بن محمد أب

د: السيد بالل حسين بن حسن االنوار المتقدم ذكره. وللسيد تيسير المذكور من االوال الحريتي بن علي بن

 والسيد كمال والسيد محمد .

 ( فلسطين ـ كارم عين)  درويش •

حمد بن الحاج م( بن احمد بن علي بن محمد بن درويش ـ واليه النسبة ـ ابن خالد بن م1961السيد علي )م

حسن بن  طفى بن جودة بن داوود بن عبد الماجد بن مصطفى بن محمد بنعبيد بن محمد المنشاوي بن مص

 عدي والسيد محمد. إبراهيم العراقي بن حسن االنوار المتقدم ذكره. وللسيد علي المذكور من االوالد: السيد

 ( االردن ـ عمّان)  الشيخ آل •
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بيد بن محمد عمحمد ابن الحاج  م( بن علي بن محمد بن درويش بن خالد بن1947السيد الشيخ عبدالقادر )م

هيم العراقي المنشاوي بن مصطفى بن جودة بن داوود بن عبد الماجد بن مصطفى بن محمد ابن حسن بن ابرا

زم والسيد هاشم والسيد بن حسن االنوار المتقدم ذكره. وللسيد الشيخ عبد القادر المذكور من االوالد: السيد حا

 لسيد حمزة .محمد والسيد علي والسيد مُعاذ وا

 ( فلسطين ـ القدس)  محسن •

« لبيت الموسوعة الوافية ألنساب آل ا» م( ـ له كتاب في االنساب باسم 1941السيد عيسى محسن )م

حسن ـ واليه باالشتراك مع السيد فتحي عبد القادر سلطان، وال يزال مخطوطاً ـ بن خليل بن موسى بن م

وفل بن الدين بن محمد ابي عروموش بن حسن بن علي بن ن النسبة ـ بن حسين بن حرب بن حسن بن شمس

ي الليث بن إسماعيل بن نوفل ابن حسن الليثي بن علي الصويص بن محمد بن إسماعيل بن حسن بن احمد اب

بن محمد بن  سعد الدين بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين

ليه الّسالم. بن علي بن محمد بن حسن ابن جعفر التواب بن اإلمام علي الهادي ع موسى بن يحيى بن عيسى

 وللسيد عيسى المذكور من االوالد: السيد محمد والسيد فؤاد والسيد أمين والسيد مأمون.

 ( فلسطين ـ القدس)  طه •

ن عبد بحمود م( بن عبد الرحيم بن حسين بن يوسف بن عبد الرحيم بن ياسين بن م1937السيد محمد )م

يثي بن علي الرحمن بن طه ـ واليه النسبة ـ بن حسن بن علي بن نوفل بن إسماعيل بن نوفل بن حسن الل

السيد عبد الرحمن والصويص المتقدم ذكره. وللسيد محمد المذكور من االوالد: السيد عبد الناصر والسيد عمر 

 والسيد خالد

 ( فلسطين ـ القدس)  الشريف •

م( بن حسين بن خليل بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن فرحات بن محمود 1942حيم )مالسيد عبد الر

بن شعيب بن محمود بن محمود بن محمد بن عبد اهلل بن حسن بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن 

بن  إسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن محمد بن موسى المهدي بن يحيى بن عيسى بن علي
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محمد بن حسن بن جعفر التواب بن اإلمام علي الهادي عليه الساّلم. وللسيد عبد الرحيم المذكور من االوالد: 

 السيد فؤاد والسيد أمجد والسيد محمد.

 ( فلسطين ـ الخليل)  الشريف •

 مود بنم( بن حسين بن حسن بن حسين بن محمد بن ناصر بن علي ابن فرحات ابن مح1943السيد حسن )م

 شعيب المتقدم ذكره.

سيد راجي وللسيد حسن المذكور من االوالد: السيد حسين والسيد علي والسيد ايهاب والسيد جميل وال

 والسيد منجد .

 ( العراق ـ كربالء)  الحكيم •

امانت علي بن شكر  السيد عبد االمير بن حسن الحكيم ـ واليه النسبة ـ بن عبد االمير بن محمود بن عباس بن

كن الدين بن ربن محمد بن حامد بن مصطفى بن راجي بن تاج بن جالل بن راجي ابن سجاد بن جالل بن  اهلل

بن محمود ابن  ابي الفتوح بن حامد بن ناصر بن جالل بن حسين بن احمد بن حيدر بن علي بن جعفر بن محمد

الم. وللسيد عبد ي عليه السّاحمد بن عبد اهلل بن علي اصغر بن محمد بن جعفر التواب بن اإلمام علي الهاد

 سن والسيد علي .االمير المذكور من االوالد: السيد فؤاد والسيد كمال والسيد عماد والسيد رضا والسيد ح

 ( العراق ـ كربالء)  المَشهداني •

ي ـ واليه النسبة هـ( بن احمد بن محمد بن عبد اهلل بن سلمان المشهدان1346السيد عبد الوهاب الخطيب ) ت 

ن ابراهيم بن ببن عبد اهلل بن محمد بن مسلم بن منصور بن مسلم بن أبي بكر ابن ابراهيم بن أبي بكر  ـ

لي الهادي عليه عاسماعيل بن جعفر بن اسماعيل بن يعقوب بن محمد بن عبد اهلل بن علي بن جعفر بن اإلمام 

 لة اليوم.اكبر من في العائالساّلم. وللسيد عبد الوهاب المذكور اوالد منهم: السيد هاشم، ولعله 
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 من ذريّة محمد البعاج بن اإلمام علي الهادي عليه السّالم

 ( العراق ـ النجف)  البَعّاج •

اليه النسبة ـ هـ( بن عيسى بن محمد بن جابر بن إبراهيم بن يحيى بن محمد البعاج ـ و1386السيد حسون )

بن علي  بن محمد بن محمد بن حسين بن محمد بن حمزة بن يوسف بن علي بن إبراهيم بن سلطان بن علي

 بن محمد البعاج بن اإلمام علي الهادي عليه الساّلم.

 

 


