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 مـقَـدمـة
 
 

وتـردد ـا جربائيـل      ،      احلمد هللا احلميد ايد الذي أكرم اِحلجاز الشريف مبواطن عمِرت بالوحي والتنزيـل            
وتشرفت تربتها  ، ت جنباا بالتقديس والتسبيح والتهليل والتكبري     وضج، وعرجت منها املالِئكة والروح     ، وميكائيل

ومساجد ، مدارس آيات ، وِمنها ِدين اهللا وسنة رسوله صلّى اهللا عليه وآله وسلّم ما انتشر           ، باحتواء جسد سيد البشر   
، ومشـاعر الْمسـلمني   ، مناِسك الـدين  و، ومعاهد الرباهني والْمعجزات  ، ومشاهد الفَضائل واخلَريات  ، وصلَوات

، ومواِطن مهبط الرسالة  ، حيث آثار النبوة  ، ومتبوأ خامت النبيني صلّى اهللا عليه وآله وسلم       ، ومواقف سيد الـمرسلني  
 .فجدير أن يتربك ِبثَراه وِبمعاِمله الطّاِهرة، ومقَام إبراهيم ومصاله

   
ـَمان األكْمالن على سيد أنبيائه وأصفيائه سيدنا وسندنا حممـد الرمحـة املهـداة والنعمـة                والصالة والسالم األَ   ت

املترفّعني ، الـمسداة جامع أُصول املَفاخر العلية وِنهاية املَحاِمد واملَآِثر املُصطَِفية وعلَى آله املتفرعني من دوحة نبوته              
 نبوته واملسلسل هلم من الشرف واد فهم بقية الدوحة الشريفة من قـال تعـاىل يف   إىل ذروة الشرف العريقة مبنحه  

 وزوجاته أُمهـات  )٣٣_األحزاب (����   تطِْهريا ويطَهركُم الْبيِت أَهلَ الرجس عنكُم ِليذِْهب اللَّه يِريد ِإنما ����شأْم  
 . اهللا عنهم أمجعني ����واملستفيضة آثارهم املؤمنني وأصحابه املشهورة أخبارهم 

 
 

     اعلم رمحك اهللا أن تاريخ البشرية هو ِعبارة عن أحداث متعاقبة وحوادث متتالية ومن احلكمة اإلهلية أن يكـون                   
اإلنسان مركز هذه احلوادث وقطب رحاها ملا كرمه اهللا تعاىل به من مواهب وملكات حني سوى نفسـه فأهلمهـا                    

فأهل الفضائل هم هداة أنـاروا الطّريـق        ، وقد قدر اهللا اخللق متفاوتني تفاوت الفضائل والرذائل       . اهافجورها وتقو 
 فكـان ، للسالكني من بعدهم فأرشدوا إىل اهلدى ومروا على هذه الدنيا مـرور الغيث فارتوت األرض بعبـورهم              

 ألوِلـي  ِعبـرةٌ  قَصِصِهم ِفي كَانَ لَقَد����ال تعاىل   ق، أجدر أن يسجل تارخيهم ملن بعدهم وجِعلت أفعاهلم عربة للوعاة         
  ) .١١١_يوسف(. ���� األلْباِب
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زمان جاء على البسيطة رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فهم رجال متخلقون بفضـائل                    وعلى مر التاريخ واأل   
فمنهم الرؤساء والعلماء والكُرماء والفُضالء واُألدباء والشعراء وهلـم جـر فكـانوا             ، األخالق وجالئل األعمال  

والرجال هـم صـانعوا     ،  الرجال فعلم التراجم هو تاريخ   ، ومن هنا كان فن كتابة التراجم والسري      ، أصحاب أفعال 
 .واحلديث يف ذلك سجال يطول، فال دولة بال رجال وال رجال بال دولة، الدول فلكل زمان دولة ورجال

 
      واخلالصة أنين منذ سنوات وأنا أعتين بتاريخ الرجال يف أرض احلجاز وباألخص يف بالد احلرمني الشريفني مكة                 

وهللا الفضـل   ، كان علم الرجال أوائل صنعيت وأسأل اهللا أن أكون قد وفّقت فيما كتبتـه             ف، املكرمة واملدينة املنورة  
وليس كل ما نكتبه يف علم الرجال نراه فإننا نكتب  بلغة احلاضر عن حقبة من املاضي وكأننا نعيش احلاضـر                 ، واملنة

اهم بل إنه يعرف عنهم ما يعرفـه        باملاضي فال حاضر بدون ماضي والكاتب لتاريخ الرجال مير بسري الرجال وال ير            
واعلم أن تاريخ الرجال املرتبط بالزمن واملكان هو حديث قصص حتلو به االس وتسـعد بـه النفـوس                   ، صنوهم

 .به األخالق السيما إذا كان يف أفذاذ الرجال وتستأنس به القلوب وتتطهر
 

فقد انقسمت األسرة إىل قسـمني أو       ، حلَسين ألين مل أره        وممن تتبعت خربه اجلَد الشريف حممد إبراهيم الكُتيب ا        
واآلخر املدين وهو أحد فروعها فالتواصل موجود ولكن ال يكون اللّقاء إال            ، األول املكي وهو أصل الشجرة    ، أكثر

يف املناسبات لكثرة مشاغل احلياة فقد كربت األسرة وأصبحت اليوم مخسة أجيال وهذا من بـاب الشـئ بالشـئ                
فاحلاصل أنين مسعت الكثري عن اجلَـد ليس ألنه جـدي فحسب بل ألنـه أحــد أعــالم اِحلجــاز                   ، ريذك

وقد التقطت ذلك من أفواه الرجال وجلّهم قـد         ، ومسعت عنه مبن جالسوه   ، مسعت عنه مبن رأوه وعاصروه    ،وعلَمائه
 .رحل عن دنيانا فرمحة اهللا عليهم أمجعني

 
    كانت م ـل                انّ سرية اجلَدجل على عجلتقط من األخبار من بني حديث يف الذّاكرة وآخر يف قصاصات األوراق س

فجلَسـت  . فقد    عاصر العهود الثّالثـة، فعزمت أن أمجع أشتات سرية وتاريخ اجلَد فِسريته حسنة وتارخيه مشرف  
ومنهم من عاش   ، الذين عرفوا جدي وعاصروه    جازأهـل  احلِ   من   مع ِكبـار اُألسرة آل الكُتيب احلَسين وغريهـم      

 .اد نِفه وحوزته ِمن أبناء وأحفوتربى يف كَ
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 وكان والدي الشريف يعقوب رمحه اهللا هو مصدري األول والذي خصص يل الكثري من وقته لكتابة تاريخ                  ،وتالميذ
فسِمعت تاريخ جدي من ِفلِْق فيه رمحه اهللا حىت أصبح ما دونته هو ما أصبوا إليه ويصـلح أن يكـون       ،اجلَد رمحه اهللا  

 هذا العمل يكون من باب الوفاء واملربة للجـد ومـن   فكتبت ما استطعت أن أكتب ولعل    ، مؤلفاً عن سريته وتارخيه   
 .بعده الوالد رمحهما اهللا مجيعاً

 
فَدونت الكتاب مبنهج علمي يبدأ بدهلزة تارخيية عن اِحلجاز واملراحـل      ،      فمن املربة أن يصل الرجل أهل ود أبيه       

ت األشراف بين احلَسن وارحتال األسرة خبروجها من        مث تدرجت بتاريخ طبقا   ، األوىل لسرية أهل البيت الطّالبيني فيه     
 مث تتبعت عودة اجلَد  إىل موطنه األصـلي        ، اِحلجاز ودخوهلا إىل العراق أوالً مث بالد اهلند واستقرارها فترة من الزمان           

فالكتـاب  ، يف مكة املكرمـة   اِحلجاز وجهوِده الِعلْمية والثّقافية واالجتماعية والسياسية يف منطقة اِحلجاز وباألخص           
 .فاهللا أسأل أن يرمحنا إذا صرنا إىل ما صاروا إليه وهو نعم املوىل ونعم النصري، سرية اجلَد من الوالدة حىت الوفاة

 
 
 
 
 

       يناحلَس يبريف أنس بن يعقوب الكُتالش                                                   
 ه١٤٢٩                                  ليلة النصف من شعبان سنة                  



 
 
 
 
 
 
 
 

 حممد إبراهيم الكُتيبالشريف 
 

  نشأته- مولده – وصفه –نسبه 
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الشد إبراهيم الكُتريف حمميناحلَس يب 
 

بن  بن عيسىا ابن نور حممد احلَسين كسلفه    بن حممد عبداهللا يبحممد إبراهيم الكُت    هو  الشريف العالّمة املُحدث     
بن إبراهيم بن عبداهللا بن حممد بن عيسى     سىبن موابن حممد ا عبداهللا الداخل    علي بن احلَسن بن حممد بن الشريف

بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن علي بن صائم بن اعبداهللا بن حممد     بن علي بن احلَسن بن أمحد بن حممد بـن
بن يب الِكرام بن داود أبن إمساعيل بن سليمان بن موسى بن عبداهللا امساعيل بن حممد بن عبداهللا إحممد بن     إبراهيم بن

عبداهللا احملض بن احلَسن املُثنى بن احلَسن بن علي بن أيب     أمحد املُسور بن عبداهللا الشيخ الصاحل بن موسى اجلَون بن
 .)١(السالم    طالب عليهما

 

  :وصفه
، ي اجلبةيرتد، حية اللّثّكَ ،ظرةمجيل الن، قىن األنفأ، أمسر اللون، حنيل اجلسم ،كان رمحه اهللا متوسط الطول     

وال يضع على رأسه إال العمامة البيضاء وهو زيوال يعرفه ، س يف آخر حياته نظارة طبيةِبلَ، لماء يف ذلك العصر الع
  .)٢(معاصروه إال متوكـئاً على عصا

يد حثين معايل وزير احلج األسبق السوقد حدسيبهـ بقولن كُت) :ابهالس ار، )يد الكبري كُنِرف الشوع يبيف الكُت
 .ةة والعملية والعلميإذ أخفى الكثري من جوانب حياته الشخصي، بقضاء األمور بالكتمان

                                                 
عبـداهللا السـادة وعـارف       ؛٢ ص ٤ج ،امع لصلة األرحام  اجل: أمحد وفقي  ؛١٠١-٩ ص، حتفة لب اللباب  : ضامن بن شدقم   )١(

: ابـن الطقطقـي    ؛٣/٩٥٩،  للعلماء واملتخصصني يف الشريعة اإلسـالمية       موسوعة أسبار  ؛٩٤٤ص٢ج ،جهد املقلني : عبدالغين
: هدي الرجـائي  السيد م   ؛ ٢١٦ص  ،    ساللة األشراف آل الكُتيب احلَسين     يفحبث خمتصر   : حممد نبيل القوتلي   ؛٩٤ ص، األصيلي

: الكتيب  ، ٢٣٥ ص،البية يف أنساب األسر والعشائر الطّالوجيز: السيد حسني الزرباطي  ؛١٩٦ ص١ج، املعقبون من آل أيب طالب
     .١٩٩-١٩٠ص٢ج، أعالم من ارض النبوة 

    . رواية الشريف يعقوب وبعض معاصريه)٢(



 مولده ونشأته................................................ .................... ........................................١١

 :شأتهمولده ون

 القرن الثالث عشر اهلجري يف أواخر      وِلد الشريف حممد إبراهيم يف قرية نائية يف وسط شبة القارة اهلندية يف
 دخل جده السادس أشراف احلجاز األمحديونفهو عريب األصل شريف حسين من ،  هـ١٢٧٥شهر صفر سنة 

أي ، هـ١١١٤ يف بالد اهلند مشاال سنة )١( احلَسين إىل سلطان بورىل اهللا الشريف عبداهللا بن حممد بن موسىإالداعي 
وكان جده ، سالمي يف تلك املنطقة من العاملوتولّى أجداده نشر الدين اإل، قبل والدته مبائٍة وإحدى وستني سنة

 احلَسنية من وهو أول من دخلها من اُألسرة، الشريف عبداهللا والذي يعرف بالداخل أستوطن بلدة سلطان بور
ينر بن عبداهللا احلَسِرف الشريف عبداهللا يف مجيع أرجاء شبه القارة اهلندية بدعوته ، أعقاب داود بن أمحد  املسووع

أرض سلطان بور على عهد ـفقد كان شريفاً يوصف بالديانة واألمانة فاجتمع عليه القوم فولِّي الصدارة ب، إىل اهللا
تلك الفترة هي أفضل الفترات، )٢(بن جهانكري بن أكرب هاميون بن بابر التيموري عاملكريك األمري لْم دعاليت  وت

واستمرت العائلة احلَسنية يف  ،)٣(اهلند فقد احتوت على فطاحلة الدعاة والعلماء واحملدثني انتشر فيها اإلسالم يف بالد
تاألول للم لطان بور ونواحيها يف الدعوة حىت زمن اجلَدمسجر يند بن عيسى احلَسوالذي  ،له الشريف نور حمم

 من أهلها فاستقر هناك وأصبح يعرف فيها بالشريف نور  بانتخاب)٤(ضلعانتقل من سلطان بور إىل قرية أطكويل 
ألكرب حممد وتستعد اُألسرة لالستقرار مبكاا اجلديد وفيها ينجب الشريف نور حممد ابنه ا، سلطان بور احلَسين حممد

عاشت اُألسرة احلَسنية مراحل حياا مستقرة رغم ظروف الترحال اليت مرت ). مبحمد عبداهللا( خدا خبش الشهري
فقد خرجت هذه اُألسرة ، ا لطلب االستقرار والذي حصلت عليه اُألسرة يف بالد اهلند على عهد الدولة التيمورية

 . من أرض احلجاز منذ زمن ليس ببعيد

 

 

                                                 
)١( ا كانت تابعة سابقا لبلدة فيض اباد تبعد عن بلـدة                ال  وتار پرادش  أ  كبرية تابعة لوالية   ةبلد: طان بور لْ سشمالية بعد االستعمار اذ ا

     . كيلو متر٨٠لكنو حوايل 
     .كان عابداً تقياً مصلياً، حكم اهلند نصف قرن، جعل كلمة اهللا هي العليا، )هـ١١١٨ – ١٠٢٨( السلطان املشهور عاملكري )٢(
    .١٢٩ ص٦ ج،طرنزهة اخلوا: الشريف عبداحلي احلَسين )٣(
    .معظم سكاا من املسلمني، مشال لكنومشال شرقي  كم ٢٠طان بور حوايل لْاهلند، تبعد عن سبوتار پرادش أقرية يف والية : طكويل ضلعأ )٤(
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطّاِلبيون ساداتُ الِحجاز وَأشْرافُه
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 :ن سادات اِحلجاز وأشرافه والطّالبي
فقريش هذه القبيلة ،  اإلمام علي بن أيب طالب عليه السالم يعود مرتبطاً بإقليم احلجازانّ تاريخ الطّالبيني أبناء     

العربية اليت اصطفى اهللا منها النيب األعظم سيدنا حممد بن عبداهللا اهلامشي القرشي كان هلا اجلذور احلقيقية والثابتة يف 
لسماء االرتباط األساسي بالدعوة احملمدية خامتة األديان أرض احلجاز وكان هلذه الشجرة الثابتة األصل وفرعها يف ا

 .رض ومن عليهاالسماوية حىت يرث اهللا األ
 

 :     قال اإلمام الترمذي يف جامعه 
بِد اللَِّه بِن عمِرو بِن عوِف بِن  كَِثري بن عي     حدثَنا عبد اللَِّه بن عبِد الرحمِن أَخبرنا ِإسماِعيلُ بن أَِبى أُويٍس حدثَِن

 ِإنَّ الدين لَيأِْرز ِإلَى الِْحجاِز كَما ((    : قَالَ- صلى اهللا عليه وسلم-زيِد بِن ِملْحةَ عن أَِبيِه عن جدِه أَنَّ رسولَ اللَِّه 
ينالد ِقلَنعلَيا وِرهحةُ ِإلَى جيالْح أِْرزا تغَِريب ِجعريا وأَ غَِريبدب ينِل ِإنَّ الدبأِْس الْجر ِة ِمنِويِقلَ اُألرعاِز مالِْحج ِمن 

 .)١(حقَالَ أَبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحي. )) يفَطُوبى ِللْغرباِء الَِّذين يصِلحونَ ما أَفْسد الناس ِمن بعِدى ِمن سنِت
 .      بني املسجدين أي  جيتمع وينضم يأرز:   اقول      
از هو اسم مكَّةَ والْمِدينِة وحوالَيِهما ِفي الِْبالِد وسميت ِحجازاً َألنها حجزت ج واِحل:قال املباركفوري يف التحفة     

   .)٢(لْغوِرأَي منعت وفَصلَت بين ِبالِد نجٍد وا
 

از هو اإلقليم الغريب يف شبه اجلزيرة العربية ومتتد حدوده الغربية على شاطئ البحر األمحر من مدينة جاِحل: اقول     
 مبحاذاة ماالًـد شـكما ميت. محر إىل خليج العقبةر األـ اجلنوبية لساحل البحئالقنفذة الساحلية على الشواط

وهي آخر حدود  )٣(وتيماء وتبوك إىل معان ���� صاحل اراً خبيرب والعال ومدائنـنورة مر األمحر من املدينة املـالبح
از بقدسيته باملدينتني املقدستني مكة املكرمة واملدينة املنورة واليت وي إليها جاِحللقد عرف الناس . مع الشام احلجاز

فمع مرور ، على اخلريطة رغم كل التغرياتا فقدمه بامسه الذي كان األرض ومغار قلوب املسلمني يف مشارق
وحممد صلى اهللا عليه وآله ، فالدين ِحجازي، الدول عليه على مر األزمان مل يتغري املسمى التارخيي ألرض اِحلجاز

 .ازيون جوالطّالبيون ِح، وأهل اِحلجاز ِحجازيون، وأُحد ِحجازي، والكعبة ِحجازيه، وسلّم ِحجازي
                                                 

 من طريـق  ) ١٤٦( وللحديث شواهد صحيحة  عند مسلم     أقول، ) ١١: (١٧والطرباين يف الكبري    ) ٢٦٣٠ (جامع الترمذي ) ١(
    . من طريق هارون بن معروف) ٧٥٦(وأيب يعلى ، )١٦٠٤(مري ؛ وأمحد عاصم الع

    . ٤١٨: ٧ حتفة األحوذي) ٢(

 رةاجلزي شبه على األطراف الغربية للهضبة الصحراوية املمتدة من  اململكة األردنية اهلامشيةتقع يف اجلهة اجلنوبية من أردنية مدينة )٣(
  .٢٣حملات من تاريخ احلجاز ص: ؛حممد علي مغريباملؤدي إىل مكة املكرمة على الطريق وتقع، الشام بادية حىت لعربيةا



 ٧................................ ................................................ سرية وتاريخ –مد إبراهيم الكُتيب الشريف حم

فهم معدن احلكمة والرسالة وألمر قـدره اهللا عـز        ،  واِحلجاز هو املنبع لنهر العلم وأهل البيت هم املصب العذب           
 والفنت وسفكت دمائهم بال رمحة وال هوادة وقُِتلوا وشردوا وطُـِردوا وهـم              وجل نزلت على أهل البيت املصائب     

فهذا اإلمام علي بن أيب طالب خرج من املدينة إىل الكوفـة وقُِتـل يف حمـراب                 ، أبرياء يف عهد األمويني والعباسيني    
مث ، ىت ضربوه على فخذه املبـارك     وهذا ابنه اإلمام احلَسن اتىب الشهيد املسموم لقي ما لقي من األعداء ح            ، عبادته

وهـذا  ، فلقي وجه ربه بعد أربعني يوماً كان فيها ضجيع الفـراش ، صاغوا له مؤامرة الغدر واخليانة ودسوا له السم       
حىت شهد كربالء دفاعاً عن احلـق       ، لقي لقي من األعداء ومن أقرب الناس ما      ، أخيه اإلمام احلُسني الشهيد املقتول    

ـ     ـواستم،  اهللا فأدموه وقتلوه شر قتلة ومألوا األرض بدمه الشريف         وجهاداً يف سبيل   روناً ـرت مقاتل أهل البيت ق
وا فيه ومل   ـر خاب ـسرف خصوهم يف حماربتهم ونصبوا أنفسهم ألم      أوقد   ،ر مسموم ـوقرون من شهيد مقتول وآخ    

يروى وخرباً يتناقل وتواريهم سنة      البيني من أهل البيت حديثاً    وأصبحت مقاتل الطّ  ، محل ظلماً  يفلحوا فقد خاب من   
 واألرض تشهد على دمائهم   ، إجباراًواخنراطهم يف غري أهلهم      اكم السياسي ـمن احل  مغيبهم فرض مسلّ  تو، يعمل ا 

 املسفوكة وهذا كله حقداً على مكانتهم فمن هوان الدنيا ودناءا وخستها أن يفعل بذرية الرسول أبنـاء البضـعة                  
، يأسف القلم لكتابتـه    وامري بتاريخ أسود   ولو أردنا أن نكتب عن سرية أهل البيت احملزونة مللئت الطّ           ،االبتول هكذ 

اليت أُحكمت عروقها وكثرت أفناـا وأينعـت    ومتأل األوراق بدمعات من الدم كيف ال وهم  من الشجرة املباركة        
وقـد مـرت    . يت النبوة ومعدن احلكمة والرسـالة     الذرية الطاهرة ونتيجة أهل ب     مثرة الدوحة اهلامشية وفرع    مثارها

األزمان وذهب من ذهب وبقي التاريخ وظلت هذه األحداث مناراً لألزمان فإن تفرقهم وطلبهم يف األمصـار لـه                   
 :حكمة حسب علمي القاصر تكمن يف أمرين هامني

 .    ليزداد فضلهم وأجرهم وثوام عند اهللا عز وجلّ:      اوهلما

 .البيني سادات أهل البيت مصار يتوالها الطّاز فيوضات ربانية يف شىت األجاِحل يخرج من حبرل:  ثانيهما

كُوِفي  حدثَنا محمد بن فُضيٍل قَالَ حدثَنا اَألعمش عن عِطيةَ عـن             الحدثَنا عِلى بن الْمنِذِر      :الترمذيقال األمام      
  ِعيٍد وِن          أَِبى سِد بيز نِن أَِبى ثَاِبٍت عِبيِب بح نع شمولُ اللَِّه         أاَألعسا قَاالَ قَالَ رمهنع رضي اللَّه قَمصلى اهللا عليه   -ر

 اب اللَِّه حبلٌ ممدود ِمن    ا أَعظَم ِمن اآلخِر ِكت    ـ ما ِإنْ تمسكْتم ِبِه لَن تِضلُّوا بعِدى أَحدهم         ِإنى تاِرك ِفيكُم   ((: وسلم
 .هذا حديث حسن غريب:  وقال )). )١( ولَن يتفَرقَا حتى يِردا علَى الْحوضي أَهلُ بيِتيالسماِء ِإلَى اَألرِض وِعترِت

  

                                                 

من طريق مسلم بن صبيح وقال ) ٣/١٤٨(واحلاكم يف املستدرك، )١١١٣١(و)١١١٠٤(وأخرجه امحد ، )٣٧٨٨(الترمذي  )١( 
من طريق زيد ) ٢٤٠٨(سلم اقول وللحديث شاهد صحيح عندم، ) ٣٦٤(والطرباين يف الصغري ، ووافقه الذهيب، صحيح اإلسناد :

 .بن أرقم  
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     ورغم كل هذه املقاتل إال أن اهللا قد بارك يف هذه الذرية فقد أعقب اإلمامني احلَسن واحلسني ابين اإلمام علي 
لده اإلمام بن أيب طالب العدد الكثري من األبناء ولكن أكثرهم توىف يف وقعة كربالء فلم يبقى لإلمام احلُسني إال و

 .كما أنه مل يبقى ألخيه اإلمام احلَسن إال ولديه احلَسن املثىن وأخيه زيد، علي زين العابدين

مام علي زين العابدين مع اختالف طبقام فقد كانت  اجلامع هلم اإلدفكلّ األشراف احلَسينيون ينتهون إىل اجلَ    
فقد كان على عهد بين العباس إمارة لبعض ، واحلُسينني  واجلعافرةاإلمارة يف املدينة املنورة صراع بني احلَسنيني

وقد شاركهم فيها زيد بن احلسن وبنوه ومل تكن هذه اإلمارة ، احلُسينني من أبناء موسى الكاظم ابن جعفر الصادق
ين عمومتهم من أبناء عهد بين العباس إال أن الرياسة والسيادة كانت لب قليدية علىشريفية التاإلمارة الت إال بصفة

وقد استقرت بعد صراع طويل ، األعرج بن احلسني األصغر ويف بنيه اإلمارة باملدينة املنورة عبيداهللا جعفر احلجة بن
األمري شيحة بن هاشم  بناء القاسم بن عبيداهللا بن طاهر حىت وصلت إىلأتتوارث بأيديهم مث انتقلت يف بين عم أبيهم 

وصارت  ةوهو وارث احلكم بعد أبيه وأخيه عيسى بن شيح،  ويف عقبه اجلمامزة اإلمارةةشيحوبقيته ابنيه مجاز بن 
اً هلم ـوارقية املشهورة على طريق املهد سكنإال أنّ العياسا اختذوا قرية الس، إىل عقبه العياسا الوجاهة والسيادة

فروعهم مع بين عمومتهم من  لطت بعضـتوقد بقي بعض اجلمامزة يف املدينة املنورة واخ، ةـلوا مع الباديـخاوتد
واحلمزات هلم من، ريف حيار بن حنتوشالعياسا وباملدينة من احلُسينني بين احلُسني األصغر احلياريني أبناء الش 

ومل يقتصر األشراف احلسينيني على تلك الفروع بل إن ابناء  ،السيادة والوجاهة ما لبين عمومتهم العياسا واجلمامزة
اخلواري بن موسى الكاظم   ابناء موسى بن علي بن احلسن بن جعفراملوسويني والذين نعتوا باملواساعمهم من 

 والعياسا أكثر بين حسني ،سكنوا وادي الفرع من نواحي املدينة هم وبين عمهم من اجلعافرة وال تزال هلم بقية هناك
اطنيني املدينة املنورة  هجرات عديدة إىل اهلند وبالد  وللحسينيني أشراف احلجاز الق،فروعاً وعدداً يف زمننا احلاضر

ار يف زهار وزالل األسيين يف كتابه حتفة األ فصلها نسابة بين حسني يف عصره السيد ضامن بن شدقم احلُ، فارس
بقى من ومل ي، وقد حوى كتابه تارخيهم وفروعهم وهو خالصة ما كتبه أبيه وجده وتبعاً هلم، نسب األئمة األطهار

، فغالبيتهم استوطنوا املدينة املنورة ويسكنون حملة العوايل ونواحيها، احلُسينني يف السوارقية ووادي الفرع إال القليل
ومقطوع  بل إن هناك فروع كثرية متواتر، احلُسينيني مقصورين على هؤالء املوجودين يف احلجاز وليس األشراف

وهم بطون ، حناء العامل اإلسالمي مثبتني يف جرائد النسب واملشجراتأن جدادهم إىل كثري مأبصحة نسبتهم هاجر 
 . اهللا وجعل فيهم النفع والربكةمتسعة كثّرهم

    اما اإلمام احلَسن اتىب بن اإلمام علي بن أيب طالب عليهما السالم فعقبه ال يصح إال من بقيته احلَسن املثىن وزيد                     
، انيلموبقية زيد بن احلَسن انتهى إىل ملوك طربستان وبـالد الـد           ،  ينتهون إىل أحد العقبني    فكُلّ احلَسنيني يف العامل   

وهم أبناء القاسم الرسي وهم بطـون       ، وعقب زيد منتشر يف كثري من بالد العجم وإىل احلَسن املثىن ينتهي الرسيون            
      . دة ونواحيها وكان منهم ملوك اليمنوأفخاذ وينتشرون يف جنوب اِحلجاز وخاصة بالد اليمن ونواحيها وصع
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 السيد احلَسن املثىن بن احلَسن بن علي بن أيب طالب العلوي الطّاليب

 ٤١حلَسن املثىن بن احلَسن اتىب بن علي بن أيب طالب عليهما السالم مولده املدينة املنورة سـنة                حممد ا بو       هو أ 
كان عاملا حمدثاً جليالً روى عـن     ، وهو كبري الطّالبيني وشيخ بين هاشم     ، أُمه خولة بنت منظور بن زيان بن سيار       ، ه�ـ 

ه ولّي صدقات جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم            هالً للخالفة وهو وصي أبي    أوكان  ، أبيه عن جده مرفوعاً   
 .)١(توارى بأرض اِحلجاز حىت تويف باملدينة سنة سبع وتسعني وقُِبر بالبقيع. وأوقاف جده علي بن أيب طالب

، )احملدث صاحب الصندوق بالكوفة     ( وإبراهيم الغمر ، وعبداهللا شيخ بين هاشم   ، )مئناث(وعقبه ستة رجال حممد       
ويف اخلمسة بقيـة    ، )اخلطيب صاحب الكالم املأثور     (  وجعفر، )صاحب الدعاء املشهور    ( وداود  ، واحلَسن املثلّث 
 .)٢( عقبه باحلجاز

 عبد اهللا بن احلَسن بن احلَسن بن علي احلَسين الطّاليب
شيخ ،  هـ٧٠ولده باملدينة املنورة سنة م، اما عبداهللا بن احلَسن املثىن بن احلَسن اتىب بن علي بن أيب طالب     

ض ألنه علوي فاطمي من جهة األب واألم أمه فاطمة بنت احلُسني ـلقب باحمل، الطّالبية يف عصره وديباجة بين هاشم
مات  ،املـمن ألقابه الك ،كان من العباد وكان له شرف وعارضة وهيبة: ابن سعد الـق، بن علي بن أيب طالب

، الـرج ةـه من ستـوبقية عقب، نيـس وسبعـو ابن مخـوه، هـ ١٤٥وفة سنةـالكمية بـيف حمبس اهلاش
، )قتيل بامخري(وإبراهيم  ،)ةـار الزيت بشامي املدينـقتيل أحج ةـالنفس الزكي(اسم حممد ـأبو الق :وهم
أعقام ويف ، )صاحب السويقة(وموسى، )صاحب املغرب(وإدريس، ) املقتول بفخ(وسليمان ، )صاحب الديلم(وحيي

  .)٣(بقية عبداهللا بن احلَسن

                                                 
 .١٢٢٦ترمجة ، تقريب التهذيب:  ؛ ابن حجر٤٨٦ ص٤ج  ،سري أعالم النبالء: الذهيب )١(
     .٣٠٩منتقلة الطّالبية ص:  ابن طباطبا )٢(

 .١٨٠ص، مقاتل الطالبيني:  ؛ أبو الفرج األصفهاين١١٦ ص٣ج، مصدر سابق:  ؛ ابن حجر٣٨٦ ص٣ج: طبقات ابن سعد )٣(
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 موسى بن عبداهللا احملض بن احلَسن  احلَسين الطّاليب
وأما موسى اجلَون بن عبداهللا احملض بن : قال الطقطقي يف أصيله، جريحد عظماء أهل البيت يف القرن الثاين اهلا

واألدمة سواد يكون يف اللّون عِرف باجلَون ، وكان موسى آدم، احلَسن بن احلَسن عليه السالم فكان سيدا جليال
ت موسى بن عبداهللا بن رأي: قال عنه أمحد بن حنبل. )١(بفتح اجليم ونون بعد النون الساكنة واجلَون لسواد لونه

، ثقة مأمون روى احلديث ويرويه عنه ابنه عبداهللا: قال حيي بن معني، وكان موسى حمدثا،  حسن وكان رجالً صاحلاً
قُِتل بالسياط يف سجن اهلامشية وهو ابن مخسني سنة واألرجح أن وفاته : قال ابن فندق يف اللباب، وكان يقول الشعر
عبداهللا  فهو أكثر أوالد وأما أبو عبداهللا موسى اجلَون : قال الفخر الرازي يف شجرته)٢( هـ١٨٠بسويقة املدينة سنة 

اُألخيضر وكانت  ه بنوـموسى فمن عقب أما إبراهيم بن، قبه يف ابنيه إبراهيم وعبداهللا ، وع)٣ (احلَسن املثىن عقباًن اب
 .هلم مملكة يف ميامة جند

عبداهللا وإبراهيم ومنهما العدد واإلمرة والرئاسة التامة يف  موسى منحصر وعقب:      قال صاحب مناهل الضرب
 )٤(يف احلجاز واليمامة مث انتشروا يف سائر بالد العراق وزحفوا بأهليهم إىل بالد العجم واستوطنوا يف سائر أصقاعها

 

                                                 
 ٨٩ص ،األصيلي : ابن الطقطقي ، ١٢٠ص ،النفحة العنربية : اليماين املوسوي )١(
، املصدر السابق:  ؛ أبو الفرج األصفهاين٨٣ص١٠ج، البداية والنهاية: ؛ ابن كثري١١ ص١٥ج،تاريخ بغداد: اخلطيب البغدادي )٢(

 .٣٣٣ص
  .٢٠ص فخر الرازي  )٣(
    .٢٠٧ ص ،مناهل الضرب: األعرجي )٤(
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 السيد عبداهللا بن موسى بن عبداهللا  احلَسين الطّاليب
من بيت السيادة ، الناسك املعروف بالشيخ الصاحل، احملدث، العامل الزاهد،      علم من أعالم القرن الثالث اهلجري 

 بكر أيبأُمه سلمة بنت حممد بن طلحة بن عبدالرمحن بن ، م والفضلوبقية أهل العل، جنم بين احلَسن ، والرئاسة
وموسى بن ، وأمحد بن عبداهللا، روى عنه أبناؤه حممد بن عبداهللا، روى عن أبيه موسى اجلَون عن جده، الصديق
 . وإمساعيل بن يعقوب، وإدريس ابن حيي بن عبداهللا بن احلسن، عبداهللا

حدثنا علي بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب  :قالعجم الصغري روى له الطرباين يف امل    
بالكوفة، حدثنا موسى بن عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن احلَسن بن علي بن أيب طالب، حدثين أيب عبداهللا بن 

ن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني بيه موسى، عن أبيه عبد اهللا بن احلَسن، عن أبيه احلَسن بن علي بأموسى، عن 
 .)١(حفظوين يف العباس؛ فإنه بقية آبائيإ ": قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم :قال

وقد توارى عبداهللا أيام املأمون فكتب إليه بعد وفاة اإلمام علي بن موسى الرضا يدعوه إىل الظهور ليجعله      
 يف هـ ٢٤٧مث خرج إىل البادية ومات ا سنة ، فأيب وأعتزل، ن عفا من أهلهواعتد عليه بعفوه مم. مكانه ويبايع له

 .أيام املتوكل الذي تويف بعد عبداهللا بأسبوع

بن موسى اجلَون   اويعد عبداهللا   . )٢(اً  وعقبه باحلجاز أكثر بين احلَسن عدداً وأشدهم بأساً وأمحاهم ذماماً وأوفاهم عهد           
موسـى  : وهم، فقد أعقب من مخسة رجال    ، شراف الثالثة ممن كانت هلم اإلمرة باحلجاز      هو اجلَد اجلامع لطبقات األ    

، وهو جد الطبقة األوىل   ، فقد كان رجالً صاحلاً راوياً للحديث وفيه أفخاذ ويعرفون باملوسويني         ، ويعرف مبوسى الثاين  
         ديداً وجيهاً وولده بالبادية باملخالف السليماين وهو جوصاحل وهو أقل إخوته عقباً     ،  الطبقة الثالثة    وسليمان كان س

وال يعرف هلم بقية يف احلجاز يف زمننـا واهللا          ، )٣(( غرب النيل  أقصى وكان للصاحلني ملك بغانة من بالد السودان يف       
     .اعلم

                                                 
 .من طريق علي بن حممد العلوي ، )٥٧٣(املعجم الصغري :  الطرباين  )١(
  ٢١٠ص، مناهل الضرب :  ؛ األعرجي ١١٦ص ، عمدة الطالب :ابن عنبة )  ٢(
 .٥٥٢٦ترمجة رقم ، ١٥٢-١٥١ ص١٦ج، الوايف بالوفيات: الصفدي )٣(

 
 



 طّالبيون سادات اِحلِجاز وأشرافهال......................................... ..................... ...........................١٢

بن اوهؤالء الثالثة من أبناء عبداهللا بن موسى أمهم أُمامة بنت طلحة بن صاحل بن عبداهللا بن عبداجلبار ابن منظور                        
أُمه خليدة بنت زهري بن زمعة بن ربعي بن فـزارة بـن             ، وأما حيي السويقي ويقال له الفقيه      ،زبان بن سيار الفزاري   

ويقال لولده السويقيون وهم بطن متسع من بين احلَسـن          ، ن قيس بن سيار بن هبرية من بين أسد بن خزمية          معاوية ب 
 .وال يعرف هلم بقايا باحلجاز يف زمننا

وهو جد الطّبقة الثّانية مـن    ، وأما أمحد األمحدي أو املسور كان سيداً شجاعاً وستأيت ترمجته يف حملّها من هذا الكتاب              
ومنازهلم الفرع قرب املدينة املنورة     ، جاز وبنوه بطن متسع من بين احلَسن يعرفوا بأشراف اِحلجاز األمحديون          أمراء احلِ 

 .بنواحي سويقة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طَبقات َأشْراف الِحجاز بني الحسن
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 :طبقات األشراف يف اِحلجاز من بين احلَسن

، شراف اِحلجاز بين احلَسنأسلَك مؤرخو البلد األمني املتأخرين ممن كتبوا عن تأريخ أمرائها وحكامها من      
رغم أم مل يدخلوا يف هذا ، ين قسموهم إىل ثالثة أقسامحيث أن املتأخر، منهجاً مل يعمل به من سبقهم من املؤرخني

ولعل هذا التقسيم من جانب من ، التقسيم مجيع فروع بين احلَسن بل اقتصر على  بعض أبناء عبداهللا الشيخ الصاحل
يمهم م اعتمدوا يف تقسأحكم مكة املكرمة صحيح إال أنه خيالف املنهج الصحيح إلمارة احلجاز ونواحيه السيما 

واألصل أن هذا التقسيم احلادث مل يكن منهجاً معمل به ، عناية خاصة لطبقات احلُكّام ممن عاصروهم ومروا بدوهلم
وظلّ هذا التقسيم املتأخر غري معروف إال فيما بني هذه ، يف كتب األنساب اليت اهتمت بأعقاب وتراجم الطّالبيني

م  األبعدين أشراف احلجاز األمحديني  ممن كانت هلم اإلمرة الطّبقات رغم وجود طبقات أخرى من بين عمومته
فهم بذلك قد جتاهلوا طبقة من أهم طبقات ،   وهلم بقية يف زمننا احلايل، يف ينبع ونواحيهاوالسيادة والرياسة

تأخرة ولعل املؤرخ السنجاري صاحب منائح الكرم هو أول من عمل به وتبعه مجلة م، نيني باحلجازساألشراف احلَ
و ، وغريهم ممن دونوا هذا التقسيم واحتجوا به، )١(كالدحالن يف خالصته والسباعي يف تارخيه والراوه يف أُمرائه

واليت يعتمد عليها يف معرفة ، لوعدنا لكتب األنساب اليت اهتمت وتتبعت أعقاب أشراف احلجاز من بين احلَسن
ومبا أنه قد وجب علينا التقسيم فكان علينا أن نقَسم ، لتقسيم احلادثاألصول والفروع فإا مل تقسم لنا هذا ا

ـِمن كان هلم اإلمرة والسيادة يف اِحلجاز ونواحيه من بين احلَسن وال نقتصر على إمارة مكة املكرمة  الطّبقات ب
حيح ومنهجيته العلمية وقد عملت جاهداً على أن أُعد هذا التقسيم بشكله الص، وهذا ما حرصت عليه. وحدها

ىل إساس الطّبقة وماهلا من التفرعات يف جدها اجلامع فيكون تقسيماً يبدأ باألصول متدرجاً أواليت ترتكز على 
وخالصة القول أنه كم ترك األول لآلخر وباهللا . الفروع مرتبطاً باألحداث السياسية كاإلمارة والسيادة والرياسة

 .ليه أنيبالتوفيق فعليه توكلت وا
     اقول يف عبداهللا بن موسى اجلَون تلتقي الطّبقات الثالث من أشراف اِحلجاز ممن كانت هلم اإلمرة باِحلجاز وهلم 

 :واليك تفصيل الطبقات، بقايا حىت يومنا هذا

     :                                                                             الطبقة األوىل

وهم أبناء موسى الثاين بن عبداهللا بن موسى اجلَون بن عبداهللا احملض بن :     األشراف املوسويون أو املوسويني
                                                   : وهم ثالث طبقات مميزات، احلَسن املثىن بن احلَسن اتىب بن علي بن أيب طالب عليهما السالم

 حممد األمري بن احلُسني األمري بن حممد الثائر بن  أيب جعفراألشراف اجلعفريني أو اجلعفريون أبناء جعفر بن :وىلاأل
 .                                     وهلم إمرة يف اِحلجاز ونواحيه قدمياً، موسى الثاين

                                                 
 .١٢٩راء مكة أم، ١٩١تاريخ مكة .١٦خالصة الكالم  ،٢/٢٦٠ منائح الكرم )١(
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 حممد األمري ابن احلُسني  أيب هاشماألشراف اهلواشم األمراء أبناء أيب هاشم حممد األصغر بن عبداهللا بن: الثانية
وكانت هلم اإلمرة فترة من الزمن ، وتلتقي األوىل مع الثانية يف احلُسني األمري، األمري بن حممد الثائر بن موسى الثاين

 .ومساكنهم مكة املكرمة وجدة ووادي فاطمة وغريها، ويتفرعون إىل عدة فروع رئيسية ىف زمننا

وهم أبناء قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكرمي بن عيسى بن احلُسني : األشراف القتادات أو القتاديون :الثالثة
 سنة حىتن حممد الثائر بن موسى الثاين وهم آخر األشراف إمرة على احلجاز بن سليمان بن علي بن عبداهللا ب

وهم أكثر األشراف احلَسنيني عدداً يف زمننا احلايل ويتفرعون إىل عدة فروع رئيسية ويسكنون اِحلجاز ، هـ١٣٤٣
 .جبميع نواحيه

 : الطبقة الثانية

بن عبداهللا احملض بن اد املسور بن عبداهللا بن موسى اجلَون وهم أبناء أمح: األشراف األمحديون أو األمحديني    
وكانت هلم قدمياً إمرة باِحلجاز ونواحيه وعلى ، احلَسن املثىن بن احلَسن اتىب بن على بن أيب طالب عليهما السالم

 .وانتشروا يف اِحلجاز واليمن والعراق والشام  واهلند وبالد فارس، األخص ينبع

 .)١()وآل أمحد املسور بن عبداهللا ذوو عدد ورئاسة يف جلد وكياسة وسيادة وسياسة: (ناهل الضربقال صاحب م

 . )٢()هل رياسة وسيادةأوهم عدد كثري (وقال ابن عنبة

أُمه ، وصاحل بن أمحد املسور أقلهم عقباً، حممد األصغر وصاحل وداود: هم،      وأعقب أمحد املسور ثالثة رجال
قال الشريف ، كان له عقب من ابنه الوحيد موسى،براهيم بن حممد بن إبراهيم بن حممد النفس الزكيةفاطمة بنت إ

 . )٣()وكان منهم باملوصل شيخ حجازي يقال له احلَسن بن ميمون األمحدي: ( العمري النسابة 

      

 

                                                 
    .٢٢١ ص،مصدر سابق: األعرجي )١(
    .١٢٠ ص،عمدة الطالب: ابن عنبة )٢(
    . ٥٢ ص،مصدر سابق: العمري )٣(
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 :وينقسم األمحديون إىل طبقتني مميزتني

أبناء حممد األصغر بن أمحد املسور بن عبداهللا وهو السيد الشجاع منازله منازل أبيه : األشراف احملمدية:األوىل     
ه وصلى ـهم وقد قُِتل حممد بفرع املسور على يدي غلمانـُتدى إمرت والذي يعرف بفرع املسور وهو مب)١()عرالفَ(

 .رة باِحلجاز ونواحيه وهو فروع رئيسية منتشرة ببادية احلجازـويف بنيه إم. )٢(عليه بعض األعراب

ملة ونسبتهم إىل العمق بفتح العني امله،  بن حممد األصغر بن أمحد املسور العمقيأبناء علي: األمراء العمقيون
سول وهي مرحلة يف مزينة الر وهو اسم موضع من بالد، وسكون امليم وقاف يف آخره وهو أول من نسب إليها

 له ": قال ابن فندق، وبنوه بطن من بين احلَسن يقال هلم العموق والعمقيون أو العمقيني، البادية على طريق احلاج
 .")٣(من األوالد من أمراء احلجاز

 .وهم أبناء جعفر املترف بن حممد األصغر بن أمحد املسور: لكشيش     األمراء بين ا

ويقال له السراج بتخفيف الراء ، وهم أبناء حيي بن حممد األصغر بن أمحد املسور: األمراء آل حيي السراج    
ومنهم أمحد األمري ، )٥(وهم منتشرون باِحلجاز وأمهم حسينية وفيهم أُمراء.  )٤(ن غلمانه قتلوهإوكسر السني وقيل 

ومل نعرف هلم بقية يف احلجاز يف زمننا واهللا  ، )٦(السراج بن حيي السراج وأخوه حممد الصعلوك فارس بين حسن
 .اعلم

وقد انتشرت . اودية وهم أبناء داود بن أمحد املسور اآليت ترمجته يف حملّها من هذا الكتاباألشراف الد:الثانية   
الِكراميون واملتارفة ومن بقية الِكراميون  وهم فروع كثرية وهلم إمرة متعددة يف ينبع متوارثة ومنهماألمارة يف عقبه 

يناحلَس يبرفاء آل الكُتاز الشاوديني يف اِحلجالد ،يناحلَس يبد إبراهيم الكُتريف حممرجال  وقد أعقب سبعة. أبناء الش
الشريف ، قاضي املدينة ومفتيها الشريف حممد نور وعقبه باملدينة املنورة:  همو، منتشرون يف احلجاز وبقيته يف مخسة

 والشريف يعقوب ، والشريف حممد أمني وهو أقل إخوته عقباً فعقبه من ولد واحد وهو جبده، إمساعيل وعقبه جبده

                                                 
    .بينها ومثعر مرحلة من املدينة، الفَرع بالفتحتني من أودية األشعر قرب سويقة وهو فرع املسور بن إبراهيم الزهري )١(
 ،مصدر سابق:العمري؛ ٧٠٧ص، مصدر سابق: أبو الفرج األصفهاين؛  ٤٣٠ ص١ج، لباب األنساب: ابن فندق البيهقي )٢(

 .٥٢ص
    . ٢٨١ ص١ج، املصدر السابق: ابن فندق البيهقي )٣(

    .٢٦٥ ص١ج، املصدر السابق: ابن فندق البيهقي )٤(
    .٥٦ ص،مصدر سابق: العمري؛ ٩٢ ص ، يف أنساب الطالبينيالفخري: األزورقاين )٥(
    .٢٦ ص ،مصدر سابق: يالفخر الراز )٦(
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والشريف يوسف مات دارجاً والشريف . والشريف حممد مجيل وعقبه ِجبدة ومكة املكرمة، وذريته باملدينة املنورة
 .)١(صاحل مات ومل يعقب

احملقق املعاصر السيد ابة وعلق النس) بطن من بين احلسن وموسى بن عبداهللا بنوه : قال النسابة األعرجي يف املناهل
 .)٢(منهم مجلة من شرفاء املدينة حاال وفيهم علماء ونسابون:مهدي الرجائي بقوله

 

  :الطبقة الثالثة   

ن ابن عبداهللا احملض بن ووهم أبناء سليمان بن عبداهللا بن موسى اجلَ: األشراف السليمانيون أو السليمانيني     
مرة قدميا باحلجاز وبعدها يف وكانت هلم اإل. يب طالب عليهما السالمأ بن على بن احلسن املثىن بن احلسن اتىب

املخالف السليماين وهم فروع رئيسية تتفرع بطون وفيهم عدد وكثره وبقيتهم يف زمننا يف املخالف السليماين وهو 
 .مدينة جازان وما حوهلا

 

                                                 
 .١٩٦ ص١ج، املرجع السابق: السيد مهدي الرجائي )١(
 .٢٢٩ص، مصدر سابق:  ؛ األعرجي٢٥ص، املصدر السابق: فخر الرازي )٢(
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 بن عبداهللا احلًسينالسيد الشريف أمحد ............. ........................................................................٢٠

د الشين الطّاليب    ريفالسيأمحد بن عبداهللا بن موسى احلَس 

، )املسور (   الشهري بـ  من أعالم الشجاعة فيه، الشريف اهلامشي األصيل،    من فرسان احلجاز، وعلم    فارس
ة اِحلجاز مبنطقة الفرع ،وأُمه املدينة قبل نزول والده بسويقة وقد توارى بنواحيها ووفاته على األرجح ببادي    مولده

 .)١(الطّفيل بن مالك بن جعفر بن كالب    عائشة بنت عبداهللا بن محيد بن سهيل بن حنظلة بن

 .روى عنه حيي بن احلسن العلوي،صاحب  رواية يف احلديث 

د بن عبد اهللا بن محاحدثنا : حدثنا حيىي بن احلسن قال: حدثين أمحد بن سعيد، قال: جاء يف مقاتل الطّالبيني      
تلك أن عبد اهللا بن احلسن كان يصلي على طنفسة يف املسجد، وأنه خرج فأقامت : حدثين أيب: موسى، قال

 .)٢( ال ترتفعالطنفسة دهراً

أن : حدثين أيب: حدثان أمحد بن عبد اهللا ابن موسى، قال: قال. حدثنا حيىي بن احلسن: حدثين أمحد بن سعيد، قال
حممد بن عبد اهللا أوىل ذا ِمني، :  فقال، املدينة أتوا علي بن احلَسن، فذكروا له هذا األمرهلمجاعة من علماء أ

فرأيناه يف ذلك : قال، هنا تقتل النفس الزكية ها:  على أحجار الزيت فقالأوقفينمث : فذكر حديثاً طويالً، قال
  .)٣(رضوان اهللا عليه وسالمه، املوضع الذي أشار إليه مقتوالً

فيقتل     فإذا رفع يده ملع السوار بنور ساطع،    ،)٤(ألنه كان يعلم يف احلرب بِسوار يلبسه) املسور     (وإنما لقّب بـ      
  من يقربه من الشجعان ويهزم منه العدو جلود ما ذكر من فراسته وشجاعته

دقَم مانصداًَ جلي« : هـقال ابن شالشأن،در، رفيع املرتلة، عظيمـل القـكان سي     ن الشمائل،جمسح 

وشهامة، وفراسة وشجاعة، له يف احلروب مواقف     الفضائل،كرمي األخالق، ذكي األعراق، ذا مهّة عالية، ومرؤة
 .)٥(»عظيمة، وغارات جزيلة 

 

                                                 
 .٤٧ ذيب األنساب )١(
 . ١٨٤ص، مقاتل الطّالبيني: األصفهاين )٢(

 . ٢٤٨ص، مقاتل الطّالبيني: األصفهاين )٣(

 .١٢٠ ص ،لطالبعمدة ا:ابن عنبة )٤(
 .١/٣٩٤حتفةاألزهارج ؛ ٩٩ ص،حتفة لب اللباب: ضامن ابن شدقم )٥(
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             .)١(األمحدي     أمحد:      قال عنه بعض النسابني 

العلقمية من     وكانوا يستوطنون ر    ،)٢(وهم عدد كثري، أهل رئاسة وسيادة         ويقال لولده بنو املسور األمحديون،
    علي بن أيب طالب، كبين حراب بن عبداهللا بن )٣(السبط    وادي ينبع، هم وأبناء عمومتهم بين احلَسن املثنى بن احلسن

                                   .)٤(احملض، وبين إبراهيم

 .)٥( شجاعاًشهماًكان : لعلوي احلُسيين     قال ا

قلت لستر خربه  قاله النسابة السيد مجال الدين أمحد بن حممد ،      وقد اختلف يف لقبه فقيل املسور وقيل املستور
لوي احلُسيين من أعالم النسب يف القرن التاسع يف خمطوطه املوسوم بالدر الثمني يف أنساب الطالبيني صفحة الع

ليه بعض املصادر التارخيية أن إومما تشري ، )هذا أمحد األمحدي املستور كان شهماً شجاعاً قتله غلمانه: (مانصه١٤
ملسور نسبة إىل املسور بن عبدالرمحن الزهري فلعله نسب أمحد كان يسكن منطقة الفرع واليت كانت تسمى بفرع ا

رجح عندي أن لقب املسور ألاعلى كل حال ف. أكثر كتب األنساب تذكره بأمحد األمحدي ليه لسكناه السيما أنإ
 .نسبة لفرع املسور السيما أن الثابت عندي أن ذريته كانت تقطن الفرع بال خالف وهي منازهلم واهللا العامل

أنّ اهللا     املسور بسبب مطاردة العباسيين للعلويين، فانقطع خربه ومل يعرف مكان قربه، إالّ      فقد اختفى أمحد   
الثّقات عقبه ودونوه يف كتبهم ومشجرام رغم     وقد تتبع أرباب علوم النسب. سبحانه وتعاىل بارك يف ذريته وأبقاها

 : ه يف ثالثة أقطاب معقّبني، همعقب    واملتفق على. انتشارهم يف بالد شتى

وهم طبقة أشراف اِحلجاز . ومشجرات األنساب    وأنسام مفصلة يف كتب. )) حممد، وصاحل، وداود      ((
)٦(روحه الفردوس األعلى بإذنه تعاىل    رحم اهللا الشريف اهلامشي األصيل أمحد املسور وأسكن اهللا. األمحديون

    

 

                                                 
؛ الشجرة املباركة يف انساب الطّالبيني      ٩٤-٩١؛ الفخري يف أنساب الطّالبيني لألزورقاين ص      ٥٢ ادي يف األنساب للعمري ص     )١(

    .١٢١؛ عمدة الطالب البن عنبه ص١٤-١١لفخر الرازي ص
    .١٢٠ص،  الطّالبعمدة: ابن عنبة )٢(
 .٤/١٠٥تاريخ ابن خلدون  )٣(
    .٥٥١ ص١ج، غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام:  ؛ ابن فهد٤٢ ص٧ج، العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني: الفاسي )٤(
 .١٤ص): خمطوط(الدر الثمني يف أنساب الطّالبيني  )٥(

؛ الشجرة املباركة يف انساب الطّالبيني ٩٤-٩١اب الطّالبيني لألزورقاين ص؛ الفخري يف أنس٥٢ادي يف األنساب للعمري ص )٦( 
 ؛ ،١٠١-٩٩؛ حتفة لب اللباب ص ٢٢٩مناهل الضرب ص ،١٢١؛ عمدة الطالب البن عنبه ص١٤-١١لفخر الرازي ص

 �����٥٦ ا���ب ص  ، ٩٤ األصيلي ص 



 السيد داود بن أمحد املسور احلَسين............ ............................................................................٢٢

 الطّاليبالسيد داود بن أمحد املُسور بن عبداهللا احلَسين 

دوحة النبوية، سليل القائد، فخر ال    األمري الفارس،، هو الشريف السيد داود بن أمحد بن عبداهللا العلوي الطّاليب     
 .البيت احلَسين، الشهيد املقتول

    

بيٍت عريق، فهو حسين     نشأ داود يف .من أعالم البيت النبوي يف القرن الثالث اهلجري ووفاته يف اِحلجاز،         مولده
ين النبوياالنتساب إىل البيت احلَس ع شرفمض جحلقيادة، فهو من بيت اعة واجالشريف ِمن طرفَيه، ومجع الش    م

تربى ألبوين  .الطالبية    أنه من بيت احلركة والثورة بيت اإلمارة والسيادة والرياسة،كما    احلكمة والرسالة النبوية،
احلروب العلَوية واملُبارز املغوار هازم األعداء وقاتل     كرميني، فأبوه السيد اجلليل صاحب املواقف البطولية يف

 .)١(عبداهللا األشتربن حممدالنفس الزكية     فاطمة بنتوأمه، الشجعان

ملْك     ، بايعه بنو هاشم ِسراً يف آخر)املهدي ( ، وبـ )النفس الزكية ( امللقَّب بـ         فجده ُألمه حممد بن عبداهللا
ض على أبيه وقُِتل هو وبعض أهله، فعِلم فتخفّى، فقُِب    اُألمويني، وجاء احلُكم للعباسيني فلم يبايعهم، فطُِلب إىل الكوفة

يقاتله فثبت، ثُم     خمبئه ثائراً وأقام ثورة طالبية وبايعه أهل املدينة باخلالفة، فأُرِسل إليه جيش    حممد مبقتل أبيه فخرج من
وأربعني ومائة، االثنني الرابع عشر من رمضان سنة مخسة     تفرق عنه أنصاره وقُِتل بأحجار الزيت باملدينة عصر يوم

 .املنصور    وقُِطع رأسه وأُرسل إىل

    

املُسور احلَسين، فقد عاش رجالً شجاعاً          كلّ هذه اجلوانب كان هلا الدور النفسي يف حياة داود األمري بن أمحد
حتى ، )٢(الزمنوظلّلت األمارة يف أعقابه فترة من . وحيارب من يسعى إىل إسقاطه    حتى أصبح أمرياً بينبع حيكم فيها

    اجلعفريني والعلَويني، وكان سبب ذلك أنّ القيم بأمر املدينة ووادي القُرى    ثارت الفتنة باملدينة ونواحيها بني

عامالً ِمن ِقبله، فوثب أهلُ     ونواحيها كان يف هذه السنة إسحاق بن حممد بن يوسف اجلعفري، فولّي وادي القُرى
أخوين إلسحاق، فخرج إسحاق إىل وادي القُرى فمرض به     ن حممد فقتلوه وقتلواإسحاق ب وادي القُرى على عامل

    موسى بن حممد، فخرج عليه احلَسن بن موسى بن جعفر، فأرضاه بثمامنائة دينار، مثّ    أخوه ام بأمر املدينةـومات، فق

طَربستان، فقتل موسى     حبخرج عليه أبوالقاسم أمحد بن امساعيل بن احلَسن بن زيد بن عم احلَسن بن زيد صا
فضبط املدينة وقد كان غال ا السعر،  احلَسن بن زيد،    وغلب على املدينة، وقَدِمها أمحد بن حممد بن إمساعيل بن

 احلَسين      للتجار أمواهلم ورفع اجلباية فرخص السعر وسكنت املدينة، فولّى السلطان    فوجه إىل اجلار وضمن

                                                 
    .٩٢ ص،الفخري يف أنساب الطّالبيني: األزورقاين )١(
 ١/٢٥٣ألنساب للبيهقي جلباب ا )٢(



 ٢٣.................................................... .......................... سرية وتاريخ –اهيم الكُتيب الشريف حممد إبر

ويف تلك املعركة اليت كانت بني .اجاملدينة إىل أن قدمها ابن أيب الس     ون األمريل اجلعفريني قَتني واجلعفريالعلوي
 .من أهل البيت العلوي    تل يف تلك األيام مجعوق. ه٢٦٦سنة  )٢(باملضيق، )١(داود

باملدينة ونواحيها بني اجلعفرية والعلوية، وتغلّب عليها     ويف سنة ست وستني ومائتني وقعت فتنة":      قال ابن كثري
    ريةتان، وجرت شرور كثرية بسبب قتل اجلعفسِربساللة احلَسن بن زيد الذي تغلّب على طَ    رجل من أهل البيت من

 ." )٣(والعلوية

    

الداودية منتسبون إىل السيد داود، وهو الذي "    :     قال العالّمة النسابة أيب احلَسن علي البيهقي الشهري بابن فندق
    والداودية رهط جليل وهلم أعقاب من أُمـراء . عبداهللا السويقي بن موسى اجلَون    هلك يف البحر، وهو ابن أمحد بن

 .")٤(الّء اليمن وهم يفتخرون بذلك اِحلجاز وأج

    

واألصح ما ذكر يف الرواية األوىل أنّ  .")٥(اجاألمري داود مات يف حبس الس" :      قال العالّمة النسابة ابن مهنا
 .هـ، واهللا أعلم٢٦٦كان باملضيق سنة     مقتله

 عدداً، وأكثرهم سيادة، فقد انتشرت فيهم املُسور احلَسين         ويعد عقب داود األمري أكثر أعقاب بين أمحد
 :داود األمري بن أمحد املُسور احلَسين من ستة رجال، هم    وقد أعقب. اإلمارة

 

. ))عبداهللا     وعلي األزرق، واحلَسن األصغر، وجعفر السراج، وإدريس األمري، وأبو الِكرام     احلُسني األكرب،(( 
    .)٦ (وكلّهم معقِّبون

                                                 
    .٧١٦ ص ،مصدر سابق: أبو الفرج األصفهاين )١(
 .وهو مضيق وادي الصفراء، وهو ضيق كلّ واٍد،  من الضيق)٢(
    .٤٧ص  ١١ ج:مصدر سابق:  ابن كثري)٣(
    .٢٥٣ ص١ ج،مصدر سابق:  ابن فندق البيهقي)٤(
    .٥٥ ص ،التذكرة:  ابن مهنا)٥(
:  ؛ الفخر الرازي١٢١ص، عمدة الطالب: ؛ ابن عنبة٢٢٩ص، مصدر سابق:  ؛ األعرجي٥٧ذيب األنساب ص:العبيديل )٦(

:  ؛ ضامن بن شدقم٩٤ص، األصيلي يف أنساب الطالبيني: ؛ ابن الطقطقي٩١مصدر سابق ص:  ؛ األزورقاين٢٧ص، مصدر سابق
 .٢ ص٤مرجع سابق ج:  ؛ أمحد وفقي١٠١ص، مصدر سابق



٢٤........ ................................................... .........................ريف حممد بن أمحد بن علي احلسينالش 

 احلَسين الطّاليب  بن علي الشريف حممد بن أمحد

إمساعيل بن     بنبن أمحد بن علي بن صائم بن إبراهيم بن حممد بن إمساعيل بن حممد بن عبداهللا          هو الشريف حممد
 .)١(سليمان بن موسى بن عبداهللا أيب الِكرام بن داود األمري بن أمحد احلَسين

    

. املُسور    اجلليل، الفاضل، الوِرع، أبو إبراهيم املُسوري نسبةً إىل جده أمحد         الشريف األصيل، الشجاع، اهلُمام،
 . فيه، فقد كان جده األعلى داود أمريأً بينبعاإلمارة واحلكم    مولده ومنشأه احلجاز، ومن بيت

    

وهم بطن . األمري    ريف عبداهللا أبو الِكرام بن داودمن قبيلة الِكراميون العظيمة اليت تنتهي إىل الش         واملُترجم له
    كثري هلم عدد

    البيوت العلويةواملُترجم له من أشهر . يف احلجاز والشام والعراق وفارس واهلند    وقد انتشرت أعقابه)٢(

 وموسى بن عبداهللا، ": جعفر األعرجي    قال عنه النسابة السيد. احلَسنية، فجده الشريف موسى بن عبداهللا أبوالِكرام
 .")٣(وبنوه بطن من بين احلَسن 

    

 وهي ،احلجاز إىل العراق    قرر الشريف حممد اخلروج من، هـ٥٩٨     ولظروف السياسية يف ذلك العصر، ويف سنة 
املُقام، وانتشرت أعقابه وذراريه يف العراق واهلند  حيث استقر به،  السنة اليت متكن فيها قتادة بن إدريس من ينبع

املؤيدين واملناصرين ألهل البيت ـ كان للسادة واألشراف الوضع     ويف العراق وما حوهلا ـ ولكثرة ،)٤(فارس    وبالد
    من الذين صدرهم علمهم وشرفهم يف جمالس أهل العلم والشرف، فطبقتحممد بن أمحد     املميز، فكان الشريف

مة شرفاء ذلك العصر، رجالً وهب حياته للدعوة إىل احلقه اآلفاق، فأصبح يف مقدى لقي     شهرتواجلهاد يف سبيله حت
شرت ذريته وبارك اهللا فيها، الطاهرة بدنه يف بالد الرافدين وانت    وجه ربه ال يريد إالّ األجر و الثّواب، وفارقت روحه

 .عليه    فرمحة اهللا

                                                 
السيد ؛ ٩٤ ص،مصدر سابق: ابن الطقطقي؛ ٢٢٩ ص،مصدر سابق: األعرجي؛ ١٠١-٩٩ ص ،مصدر سابق: ضامن بن شدقم )١(

     .١٩٦ ص١ج: مرجع سابق: مهدي الرجائي
     .٢٧ص، مصدر سابق :؛ فخر الرازي ٢٢٩ ص ،املصدر السابق: األعرجي )٢(

    .نفسه )٣(
 .١٠١-٩٩ ص ،املصدر السابق: ضامن بن شدقم؛ نفسه )٤(
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الشينريف عبد اهللا الدد بن موسى احلَساخل بن حمم 

احلَسن بن أمحد بن     بن موسى بن إبراهيم بن عبداهللا بن حممد بن عيسى بن علي بنعبداهللا بن حممد          هو الشريف
)١(حممد بن عبداهللا بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن أمحد احلسين

الظاهر، والفضل     ذو السؤدد الشريف العلي القدر،    
 .الباهر

     من اُألسرة احلَسنية من أعقاب الشريف أمحدهلند بالد اعشر اهلجري، وهو أول من دخل من أعيان القرن الثاين     

شبه القارة اهلندية يف مطلع القرن الثاين      والثابت واألصح عند النسابني أنه ظهر وطبق صيته أرجاَء، املُسور احلَسين
لت إىل العراق يف وانتق، سلَِفها، من أشراف اِحلجاز األمحديون     ، فهو من أُسرٍة أصلُهـ١١١٤عشر اهلجري سنة

 ادس اهلجري٢(أواخر القرن الس(. 

    علوم متعددة من املعقول واملنقول، درس وأفاد وانتفع به العباد، وأفىت حتى أصبح        كان أحد العلماء املُتبحرين يف

وتعد تلك الفترة هي . اهلند    من أعيان العلماء وأكابر الفضالء ببلدته، فولِّي الصدارة بأرض سلطان بور من أعمال
ة مونعاملكريك األمري لْمدمايوقد عاش      بن جهانگري بن أكرب ه ،الذي توارث احلُكم أباً عن جد بن بابر التيموري

     عشر اهلجري، وسخر اهللا له البطانة الصاحلة، واختار النخبة منالثاينالقرن     حىت مطلع علم كريوحكم السلطان 

املساجد واملشاهد، وأكثر      فأمر بالعدل وأزال املظامل من البالد، وأمخد الفنت والبدع، وأسسالعلماء الصاحلني،
م إليه    ادة والعلماءاالحترام واإلحسان إىل السابنه عزام شاهمثّ جاء من بعده    .وقر     

 .وحكم تلك املنطقة)٣(

سين املُترجم له، وهي فترة قد احتوت على عبداهللا بن حممد بن موسى احلَ         تلك هي الفترة اليت عاشها الشريف
والشيخ مجال الدين ، مرزا مظهر جانالدعاة والعلماء واملُحدثني أمثال املترجم له يف سلطان بور، والشيخ     فطاحلة

نصري والسيد حممد نور احلُسيين ال، والسيد أمحد بن إبراهيم الكيالين، والشيخ أبواحلسن السندي الكبري، الكوجرايت
 ،وحجة اهللا الشيخ عبدالعزيز الدهلوي، والشيخ حممد عابد السندي، والشيخ ويل اهللا عبدالرحيم الدهلوي، أبادي

 .وكثر ال يتسع اال لذكرهم

                                                 
؛ ٩٤ ص ،مصـدر سـابق   : ابن الطقطقي ؛  ٢٢٩ ص ،مصدر سابق : األعرجي؛  ١٠١-٩٩ ص   ،مصدر سابق : ضامن بن شدقم   )١(

 .٢١١ص، مرجع سابق: حممد نبيل القوتلي؛ ١٩٦ ص١ج، مرجع سابق: السيد مهدي الرجائي
، املرجع السـابق  : السيد مهدي الرجائي  ؛  ١٠١-٩٩ ص ،املصدر السابق : ضامن بن شدقم  ؛  ٢٢٩ ص ،مصدر سابق : األعرجي )٢(

    .٢٥ ص،املصدر السابق: الفخر الرازي؛ ١٩٦ ص١ج
 .٦/١٢٩ نزهة اخلواطر املسمى أعالم اهلند ج)٣(
 



 سين احلموسىحممد بن عبداهللا الداخل بن الشريف ....................... .......... .......................................٢٦

    احلَسين أحد أُولئك الرجال يف اهلند، فطاف يف أحناء اهلند مشرقاً ومغرباً ينشر         وكان الشريف عبداهللا بن حممد

يديه، حتى استقر به املقام     الدعوة، حيث هدى اهللا به الكثري من اهلندوس وامللل املشركة، وأسلم مجاعة منهم على
املنطقة ومن حوهلا من القرى، وبقي فيها إىل أن انتقل إىل      بلدة سلطان بور فعظم شأنه وعِرف فضله، فدانت لهيف

 .ذُريته ا وبارك اهللا فيها    جوار ربه، وانتشرت
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 :ّ احلَسين الشريف عيسى بن علي

العالّمة ، )١( احلَسن بن حممد بن الشريف عبداهللا بن حممد بن موسى احلسين         هو الشريف عيسى بن علي بن
 .اهلجري    النسيب،أحد أفراد اُألسرة احلَسنية اليت وطئت أرض اهلند يف مطلع القرن الثاين عشر    الزاهد، احلَسيب

    

وقد نشأ . التابعة حملافظة فيض آباد باهلند         وِلد رمحه اهللا يف أواخر القرن الثاين عشر اهلجري ببلدة سلطان بور
على يد كبار العلماء يف ذلك العصر باهلند، حتى متكّن وأصبح يتمتع بالعلم     املُترجم له يف بيت علٍم وفضل، وتعلّم

يف بناء املساجد يف     عومة أظفاره سار على ج أجداده يف نشر العلم والدعوة، فقام هو بدورهيبارى، فمنذ ن    الذي ال
إىل ، ، ، ، وأجداده يف العلم والتقى والزهد واجلود    منطقة سلطان بور وما حوهلا من القرى، وكان على منهاج آبائه

 .... عليهم، وله ا ذُرية منتشرةدفن فيها أبوه وجده رضوان اهللا    أدركته املنية، ودفن يف البلد اليت

                                                 
؛ ٩٤ ص، مصـدر سـابق   : ابن الطقطقي ؛  ٢٢٩ ص ،مصدر سابق : األعرجي؛  ١٠١-٩٩ ص   ،مصدر سابق : ضامن بن شدقم   )١(

 ،مرجـع سـابق   : أمحد وفقـي  ؛   .٢١٣ص، مرجع سابق : القوتليحممد نبيل   ؛  ١٩٦ ص ١ج، مرجع سابق : السيد مهدي الرجائي  
 .٣٢٣ص٤ج
 



 الشريف نور حممد بن عيسى احلَسين............................... ................ .......................................٢٨

ينالشد بن عيسى احلَسريف نور حمم 
د بنهو الشاحلسين    ريف نور حمم دالعالّمة البحر    .)١(عيسى بن علية اهللا بني األنام،      اهلُمام، السيجاإلمام، ح

 . . . . فخر السادات احلَسنية يف عصره ،  ،  ،  ، )سلطان بور(املُحدث الكبري الشهري بـ 

الكثري من العلماء العرب، وباألخص     وِلد رمحه اهللا يف أوائل القرن الثالث  عشر اهلجري، ذلك القرن الذي ظهر فيه
اهلندية على فترات خمتلفة وإىل مناطق متعددة لنشر الدعوة هناك،     لذين دخلوا شبه القارةأبناء السادة العلوية ا

د حيىي بن    والذي منهم جدلطان بور، والسييف س ينم له الشريف عبداهللا بن موسى احلَسرجاملُت     الترمذي علي
احلَسين يف رائي بريلي، والسيد جالل الدين احلُسني     احلُسيين يف كجرات، والعالّمة الشهري السيد قطب الدين املدينّ

خاريالب احلُسيين د    بن عليد حمميف بلدة خمدوم بور، والسي د خمدوم احلُسييند حممكر وملتان، والسي بن عبداهللا     يف
ادالدين حممد الدهلوي اِحللِّي، والسيد عم    احلُسيين البخاري يف كجرات، والسيد ضياء الدين علي بن أُسامة

املُحمدي هناك وقد تركه     الذين استطاعوا أن ميكّنوا دعائم الدين ،)٢(اجليالين    احلُسيين، وأحفاد السيد عبدالقادر
    . . . . أسالفهم خللف ناصعاً يف قلوب دانت هلم بالوالء واهلداية

كبري وبالفضل شهري، مدبج اجلوانب     بيت علٍموِلد الشريف نورحممد يف بلدة سلطان بور وتعلّم ا، فقد نشأ يف 
العلماء وأساتذة الزوراء، ويف مقدمتهم والده الشريف عيسى،     بالعلماء األسالف، فأخذ العلم واملعرفة عن فحول

اك السادات هن    علي احلَسين وغريهم من العلماء، حتى برز بني أقرانه يف بالد اهلند من أبناء    وعمه الشريف حممد بن
وقد انتهى . االحترام والتقدير بني سالطني اهلند    والذين كان هلم الوضع املميز بني طوائف اهلنود املسلمة، وكانوا هلم

أعلم أهل زمانه يف احلديث وروايته، وكان رضي اهللا عنه وعن آبائه سيداً جليل     إليه علم احلديث يف زمانه، فقد كان
 .األرض ومغارا مشارق    نطقة ورئيساً هلم يزوره الطالّب والعلماء والسالطني منمفسراً، شيخاً لبين تلك امل    القدر،

ويف أطكويل  .)٣ (هلم    باهلند سكناً        بـلدة أطكويل ضلع    وله مؤلّفات يف تفسري القرآن وغريه، وقد اتخـذ هو وذُريته
   بور،  الشريف نور حممد سلطان بور النتقاله من بلدة سلطان    ضلع غلب عليه مسمى

                                                 
؛ ٩٤ ص ،مصـدر سـابق   : ؛ ابن الطقطقي  ٢٢٩ ص ،مصدر سابق : ؛ األعرجي ١٠١-٩٩ ص   ،مصدر سابق : ضامن بن شدقم   )١(

؛ عبـداهللا السـادة و عـارف        . ٢١٤ص، مرجع سابق : القوتلي ؛ حممد نبيل     ١٩٦ ص ١ج، مرجع سابق : السيد مهدي الرجائي  
    .٩٤٤-٢ ج،مرجع سابق: عبدالغين

  .سالميةاإل قطارنيون هلم انتشار يف مجيع األسالنيون حياجل )٢(
؛ السيد ٩٤ ص ،مصدر سابق: ؛ ابن الطقطقي٢٢٩ ص،مصدر سابق: ؛ األعرجي١٠١-٩٩ ص ،مصدر سابق: ضامن بن شدقم)٣(

: و عارف عبـدالغين   ؛ عبداهللا السادة    . ٢١٤ص، مرجع سابق : القوتلي ؛ حممد نبيل     ١٩٦ ص ١ج، مرجع سابق : مهدي الرجائي 
    .٩٤٤-٢ ج،مرجع سابق
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    ودفن ا بعد حياة حافلٍة بالعطاء حتى توفَّاه اهللا عن عقب ا، وقد عاش تسعني سنة والسيادة    وانتهت إليه الرياسة

 .عصره رمحه اهللا تعاىل     الدعوة إىل احلق، فقد كان نورحممد احلَسين من الرجال القالئل يفواجلهاد يف

 :خروجه من اهلند

 :     نواصل احلديث عن الشريف حممد إبراهيم

 بقية األسرة احلسنية تعيش يف بالد اهلند باستقرار حىت أواخر القرن الثالث عشر اهلجري مث تغريت الظروف 
شبه ما تكون البالد يف حرب أهلية إذ أا أوالقالقل بني املسلمني واهلنود، فكانت     كثرت املصادمات ة فقدالسياسي

 الربيطاين والذي مد نفوذه فأصبحت االستعماريالسيما وجود احلكم     فترة االستقالل لبالد اهلند األساسية،
املسلمون أنّ     لعرب ورجال اهلندوس، فرأى العلماءاملشاكل تزداد يوما بعد يوم  وباألخص بني علماء املسلمني ا

وكثرت املشادات اليت أدت إىل وفاة الكثري .  الذي أصاب املسلمنيلالضطهادعلى أبنائهم اخلروج من البالد نظراً 
د احلَسين من ابنه األكرب الشريف حمم) خدا خبش(من أبنائهم حتت ظل احلكم اجلائر، فطلب الشريف حممد عبداهللا 

 موطنه األصلي مكة املكرمة ليجدد به عهدا قد مضى بعدما تركها أجداده منذ إىلبراهيم أن يغادر املنطقة والعودة إ
 إيران مث إىلفاجته مشاالً إىل أفغانستان ومنها ، هـ١٢٨٩ربعة عشر عاماً أي سنة أمئآت السنني وكان عمره آنذاك 

يد عبدالقادر اجليالين احلَسين فتوجه إليهم ذرية الشيخ الكبري السالعراق حيث اجته إىل بغداد وهناك كانت تقطن 
 كان صاحبا للشيخ عبدالسالم بن مشس الدين )١(حيث أن جده الشريف نور حممد احلَسين وعرفهم بنفسه فعرفوه

 يند إبراهيم ينهل من، بن عبدالعزيز بن نور احلق اجليالين احلَسمناهل العلوم ويلتقي ويف العراق بقي الشريف حمم 
بالعلماء ووجهاء األشراف من أهل البيت حىت حصل له من العلم ما يروى ظمأه فنال اإلجازة من العلماء واستأذن 

، هـ١٣٠٦فوصل إليه مع قوافل احلجيج سنة ، )٢(ىل أرض احلجازإمستضيفيه فضرب عصا الترحال ملواصلة رحلته 
لرسول األعظم على ساكنها أفضل الصالة والسالم وبقى فيها عاما يطلب وأدى فريضة احلج مث زار مدينة جده ا

 مكة املكرمة على عهد والية الشريف عون الرفيق بن حممد بن إىلالعلم على علماء املسجد النبوي الشريف مث عاد 
رف به هو الشيخ أول ما تع، عبداملعني ويف مكة وضع عصا الترحال حيث مبتغاه فطاف حبلقات العلم يطلب العلم

فدا حممد والذي كانت له مكتبة كبرية يف باب السالم لبيع الكتب فكان يقضي جل وقته عنده لالطالع على 
مث فتح حانوتا بباب السالم الكبري لبيع ، الكتب وزيادة معرفته مث عمل مع الشيخ فدا يف استرياد الكتب وبيعها

  .)٣(تيبالكتب فبدأ يعرف بالشيخ حممد إبراهيم الكُ

                                                 
ه وا ذكر اسم درثها عن أبيه عن جاجازة على جلد توإد القادري رمحه اهللا انه لديه يد حممشراف السحدثين شيخنا نقيب األ )١(

ونسب  الشد احلَريف نورحممجازات السادة القادرية يف العاملإىن ضمن سلسلة س . 
)٢( ريف رسالة من الشعبدالرزاق بن حممد نور حفيد املترجم له توضح دخول جىل احلجازإه د . 
  .ورواية العم سعيد خبش رمحه اهللا؛ ٧٩٠-٣/٧٨٧عالم املكيني جأ: ؛ املعلمي٣/٩٥٩سبارج أموسوعة )٣(



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لَقَب الكُتُبي في الِحجاز
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  :يف اِحلجاز    الكُتيب    لقب   
 . ة     كثرياً ما يسألين الناس عن اُألسر الكُتبي

      وهل آل الكُتيب أُسرة واحدة ؟ 
      وهل هم أبناء رجل واحد ؟ 

وهم عوائل كثرية ، إن لقب الكُتيب كثري من حيمله يف اِحلجاز وباألخص يف مكة املكرمة:      أقول
 هذه اُألسر الكُتبية اشتهر أحد اجدادها بالكُتيب    فالكُتيب لقب وليس اسم وكل، ةوبيوتات عديد

وما دمنا يف حديثنا . ر لقباً هلم وآخرون مل يلتصق مصاوبعضهم التصق م و    وأصحبت إليه النسبة
 :وهم كاآليت، عن الكُتبية فسوف أقوم بسرد تعدد البيوت من الكُتبية كل أُسرة على حدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
١-يبيواسي الشهري بالكُتد احلنفي السسني بن حممد حيد حممأحد اجداده مصر قادماً     سكن،  أُسرة الس

            مكة من ابنه حممد صاحل    وعقبه يف، من سيواس يف بالد الروم بعد خروجهم إليها من اِحلجاز
د والصحيح ما أثبتناه محم    شر يف اسم حممد صاحل ومساهوقد وهم صاحب الن، )هـ١٢٩٥ – ١٢٤٥(

د مكي د نور وحمماهلادي وحمم    د أمني وعبدد صاحل من سبعة ذكور هم حمميد حممب السوقد عقّ
يب وزير األوقاف تن كُسيد حوالس    يبتد أمني كُيد العامل حمم ومن أعقام الس،وحسن وأمحد وطاهر

    ،إدريس بن عبد اهللا احملض     أمحد بن إدريس بنسنيون يرفعون نسبهم إىل وهم سادة ح،األسبق وغريهم
 .از وغريهاجوهم يف زمننا منتشرون يف مدن اِحل

     
     الشهري)هـ١٢٥٤ -١٢٥١(الدهلوي     الكُتيب    يارشاهعبد اهللا      أُسرة الشيخ املعمر إبراهيم بن-٢

 .)١(والذي كانت له دكان يف حملة الشامية لبيع الكتب، باللّحياين
 
وكانت لعبد احلفيظ مكتبه    ، وعبد احلفيظ كُتيب  ، ومنهم عبد احلميد كُتيب   ،  عبد الصمد حيي كُتيب    يخأُسرة الش -٣

 .وهم أُسره كبرية العدد ومنتشرون يف مكة املكرمة وجدة، سليمان  وعبد الوهاب كُتيب: ومنهم، بباب السالم
 
 .ملوجود يف جدةالشيخ خالد كُتيب ا    والد    الكُتيب    أُسرة قاسم امليمين    -٤

                                                 
    .١/١٠ ص  قرة العني بأسانيد احلرمني؛٢١-٢٠ صتشنيف األمساع )١(
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 . . . . أُسرة عبد العزيز نصري كُتيب  وابنه عبدالباري-٥
 
 .ـ أُسرة املترجم له الشريف حممد إبراهيم الكُتيب احلسين٦
     

والختفاء الكثري من جوانب حياة اجلَد ، ولكثرت من تلقب ذا اللّقب من اُألسر املكية باألخص: اقول     
فقد وهم من ترجم ، وجتاهل بعض معاصريه أو تغييبها من غريه، الشريف حممد إبراهيم الكُتيب العلمية والشخصية

، )١( وهم ابن العم الدكتور زهري حممد مجيل الكُتيب يف كتابهوكان أول من ، عنه  ممن كتبوا سريته ونسبوه إىل غريه
يبهري بالكُتر إبراهيم بن عبد اهللا يار شاه  الشفظنه هو ، إذ اختلط عليه تشابه امسه واسم والده مع العامل الشيخ املعم

 مما كتبه ابن العم ئنفس شفكان يف ال، جازة والسماع  للفاداينونقل ترمجته من كتاب تشنيف األمساع بشيوخ اإل
فكتبت يف ملحق ، الذي كان عليه التريث ولكن لكل جمتهد نصيب، كتبه الدكتور زهري وحاولت تصحيح ما

نا وابن أوأتى من بعدنا واحتاورا فيما كتبناه ، وزاد الغموض حول سريته، التراث ترمجة عنه ولكن التوفيق مل حيالفين
، ىل ما أراده فزاد ت الفجوةإاملعلّمي يف أعالم املكّيني  وحاول  التحقيق فلم يصل واحتار ،  العم فومهوا كما ومهنا

 ريف يعقوب فأشار عليدي الوالد الشنذاك أن أبدأ البحث والتمحيص يف تاريخ هذا الرجل الذي آفتحدثت مع سي
ت العدة ومشّرت السواعد  فأعدد، العلم ال يقبل اجلمود: وتذكّرت قول القائل، أمهله  التاريخ وتناساه قومه

وها أنا ، حىت من علي الباري عز وجل وانكشفت خيمة الغطاء عن تارخيه، وأخذت بالبحث عن تاريخ هذا العلم
ـُمـهمل بقية األسرة احلَسنية وقد يأيت من بعدي ويكمل ، أكتب عنه اليوم حىت أُظهر تاريخ هذا الشريف ال

هللا در أيب : وأقول كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن عمه أيب طالب، خروكم ترك األول لآل، ويصحِح
 .واهللا يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،  إبراهيم لو كان حياً لَقَرت عيناه

بعضهم و طباعتها وأاقتنائها  وأذكرا حيملون هذا اللّقب إما بسبب بيع الكتب     وهناك أُسر كثرية غري اليت:اقول 
وأُسرة     ،الكُتيب    أُسرة السيد حممد حسني احلنفي    ،أما اُألسرتني. التصق م وصار لقباً هلم وآخرون مل يلتصق م

األسرتني عن دوما من الكُتبية شرف العلم وشرف     فقد مجعت هذه، احلَسين    ّالكُتيب    الشريف حممد إبراهيم    الشيخ
 .النسب

 

                                                 
 .١١٤-١١٠ ص٣ج، رجال من مكة املكرمة: زهري كُتيب )١(
 
 



 ٣٣....................................... ....................................... سرية وتاريخ –هيم الكُتيب الشريف حممد إبرا

 :دروسه باملسجد احلرام

يف عهد حاكم مكة املكرمة الشريف عون الرفيق وبدأ ، باملسجد احلرام         نصب الشريف حممد إبراهيم مدرساً 
دريس، وإىل جانب دروسه باملسجد وبقائه يف دكانه يف باب السالم لبيع الكتب بدأ يعرفه العلماء يأخذ مكانه يف الت

    وقد اعتزل التدريس    .والتفسري والفقه    وقد عقد حلقته يف باب السالم يدرس فيها احلديث. والوجهاء وطالب العلم

عبداملعني لظروف خاصة، فطلب     هللا بن حممد بنيف عهد والية الشريف علي باشا بن عبدا، هـ١٣٢٥رمسياً يف عام 
فأصبح يدرس وجييز ويفيت لبعض خواصه من تالمذته من أهل مكّة     أن يكون مدرساً غري رمسي فسمح له بذلك،

 .)١(البالد اإلسالمية    واحلجاز والقادمني من

 :مؤلفاته 

 .)٢(      ألّف الشريف حممد إبراهيم بعض الكُتب ولكنها فقدت 

 :ه تالمذت

تتلمذ على يد الشريف حممد إبراهيم الكثري من الذين كانوا هلم مناصب رفيعة فمن تالمذته ابنه إمام املسجد احلرام                   
   يناحلَس يبدنور الكُتريف حمميخ عبداللطيف قاري، حضرة العالمة القاضي الشوالكابنت طيـار سـعيد حيـي    ، والش

 .والشيخ إسحاق قاري، )٣(خبش

 :                                                                                          فتاويه      

  لقد كان للش      شد اإلنكار شرب الدخان وحلق     انكر  أ مشهورة بني أقرانه وطالبه فقد       ىد إبراهيم  فتاو   ريف حمم
سـتخراج  ن يصور ال  أليه  إخول احلكومة السعودية طلب     وحني د ، اللحية والتصوير ولو غري جمسم ولو كان مشسيا         

 . فأىب وعارض فاستثين من التصويرةهوي

 

                                                 
    .٣/٩٥٩ج سبار أموسوعة )١(
) مقالـة (ي  دتنسوا ج   ال : :؛ زهري كُتيب  ٣٧ ص ١ ج ،معجم املؤلفني املعاصرين  : ؛ حممد خري رمضان   ٣/٩٥٩ج سبار أ  موسوعة )٢(
 . .ه ١٤١٣رمضان ٣ربعاء الصادر عن جريدة املدينة بتاريخ لحق األمب
 حصل بذلك على وسام امللـك       ،ةول طيار حيلق يف مساء مك     أطيارين السعوديني وهو    وائل ال أحجازي من    سعيد حيي خبش طيار    )٣(

  .ديب ومسعت منه الكثري عن سرية اجلَتريف الكُترىب يف بيت الش، عبدالعزيز



  سرية وتاريخ–الشريف حممد إبراهيم الكُتيب ................................... .................. ...................... ٣٤

 :الشريف حممد إبراهيم والثّورة العربية الكُربى
اليـوم  ، )١(ه�ـ ١٣٣٤شـعبان ٢٥     الثورة العربية الكربى اليت فجرها شريف مكة الشريف احلُسني بن علي يف               

بيت اهللا املعظّم أعلن فيهـا  ، الذي أُطلقت فيه الرصاصة األوىل يف مساء مكة املكرمة احملبوبة إىل قلوب املسلمني قاطبة        
لعثمانيني الذين بدأ حكمهم يهتز رغم طول خالفتـهم اإلسـالمية           شريف مكة بداية اجلهاد والنضال ضد األتراك ا       

فسبحان اهللا احلي   ،  أجنزت الكثري من األعمال يف بالد احلرمني الشريفني ولكن هو امللك ال يدوم إال هللا               العادلة واليت 
د إبراهيم أنه وصل إليه     وقد حدثين سيدي الوالد الشريف يعقوب نقالً عن والده اجلَد الشريف حمم           . الذي ال ميوت  

                 لمائها يدعوهم شريف مكة عن رأيهـم يف اجلهـاد ضـدع ِسراً يف مكة املكرمة اقتصر على أشرافها وعزمنشور و
ويروى أنّ العلماء كانوا  جيتمعون باستمرار يف        . فهبوا العلماء إىل ضرورة القيام بالثورة ضد احلُكْم العثماين        ، األتراك

نت أيضا الدروس تتجه حنو الثّورة على أا واجب ديين على كلِّ مسلم وأنه على كل مسلم حماربة                  احلرم املكي وكا  
 يف مكتبته يف باب السالم جيتمع إليه رجال شريف مكة ويلتقط منهم             إبراهيموكان الشريف حممد    ، الظّلم والطّغيان 

ة  البيت اآلمن للمسلمني وكـان جيلـس إليـه           األخبار ويديل مبا يراه من الرأي السديد وحيرص على أن تكون مك           
ويسترسل الشريف يعقوب   ، العلماء ووجهاء األشراف من أبناء عمومته ونذكر منهم الشريف خالد بن لؤي العبديل            

أنّ والده كان حيمد اهللا أن مرت هذه األزمة على مكة خبري فقد أصبحت آنذاك قيادة عسكرية وأن العامل كله                    : بقوله
 .)٢(ازجها ليعرف ما مر ا من  أحداث سياسية حىت انتهت الثّورة العربية واستقلّ الشريف احلُسني باِحلمتجه حنو

                                                 
    .١٥١ ص١ج، ثورة العربية الكربى: أمني سعيد )١(
)٢( ريف يعقوب رمحه اهللارواية الش.  



 ٣٥.................................................. ........................... سرية وتاريخ –الشريف حممد إبراهيم الكُتيب 

 :لة السعوديةالشريف حممد إبراهيم والدو
احلرام وبيع الكتب بل كان له دور كـبري              مل يقتصر دور الشريف حممد إبراهيم الكُتيب على التدريس يف املسجد          

كرمة فهو رجل حق عرف منذ يومه األول فقد كان على صلة وطيـدة حبكـام مكـة                  يف احلياة السياسية يف مكة امل     
ور القيادي التوعوي بني الناس خشية أن  حتدث الفتنة  وكان هذا الدور يقدر               ويف زمن الثّورة كان له الد     ، وأُمرائها

، وعندما قامت احلرب العاملية األوىل ووضعت احلـرب أوزارهـا         ، له من بني والة األمر والقيادات يف مكة املكرمة        
 بن حسن آل الشيخ والذي      واستقل الشريف احلُسني حبكم اِحلجاز تعرف الشريف حممد إبراهيم على الشيخ عبداهللا           

، )١(أصبح صديقا محيماً له حيث أنه كان جيالسه يف حانوته يتناولون أطراف احلديث ويتدارسون يف األمور الدينيـة                 
وقد أكد يل سيدي الشريف يعقوب أن يف مكتبة الشريف حممد إبراهيم تعرف الشيخ عبداهللا بن حسن آل الشـيخ                    

وبعـد  . )٢( الكُتيب يف مكتبتـه    إبراهيمي العبديل وكان كالمها جيتمعان عند الشريف حممد         على الشريف خالد بن لؤ    
ويف أوائل شهر صـفر     ،  حاهلا وحدث ما حدث من حكمت اهللا وإرادته        إىلاالستقالل وانتهاء الثّورة وحالت األمور      

 مـن جهـة الطـائف       )٣(وية عسكر جنود امللك عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل خارج مكة  باحل           ه�ـ ١٣٤٣سنة  
فكان الشريف حممد إبراهيم الكُتيب احلَسـين  ، ودخلت خيول رجاله حىت وصلت باب السالم منادية باألمن واألمان 

أحد الرجال الذين وقفوا وردوا اخليل عن الدخول إىل املسجد احلرام وذهب إىل ابن عمه وصديقه الشريف خالـد                   
ان قائداً جليش امللك عبدالعزيز آنذاك مث أمرياً ملكة فيما بعد وحتدث معه عن أمر اخليـول                 بن لؤي العبديلّ والذي ك    

إنك قلت  : وأن دخوهلا سوف حيدث فتنه بني الناس وحتدث الشريف حممد إبراهيم مع الشريف خالد بن لؤي بقوله                
ذا وجنوده ترغب بالدخول إىل املسجد      أن عبدالعزيز سوف حيكم البلد وينشر األمن واالطمئنان ا فكيف حيدث ه           

وأن أهـل مكـة     ). وأن من دخله كان آمناً    ( ، )وجعلنا البيت مثابة للناس وأمناً    (وذكره بقوله تعاىل    ، احلرام خبيوهلم 
وكيف حتدث البيعـة فقـال      : فقال الشريف خالد بن لؤي    ، مانع لديهم من املبايعة وأم سلم ملن ساملهم        املكرمة ال 

 ريف حممريف خالد    ، مكة وأنا أوهلم   سوف يكون أهل باب السالم أول املبايعني يف       : د إبراهيم الشوبالفعل أرسل الش
واجتمع الشريف حممد إبراهيم مع أهل باب السـالم ونـادوا            دخول املسجد احلرام   جنوداً معه مينعون اخليالة من    

أم بايعوا عبدالعزيز بـن عبـدالرمحن ملكـاً علـى      بصوٍت عاٍل وهو يف مقدمتهم بأننا قد بايعناه بايعناه يقصدون           
  .)٤(اِحلجاز

                                                 
      .ه اهللا حفيد املترجم لهرواية الشريف عبدالرزاق رمح )١(
     .رواية الشريف يعقوب رمحه اهللا )٢(

  .٣٣٣-٣٣٠ ص٢ ج،شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبدالعزيز:خري الدين الزركلي )٣(

قامت دارة امللك عبدالعزيز بتدوين وتسجيل حلقه كاملة حول هذه القصة ضمن تاريخ التوثيق الشفوي عن تاريخ امللك  )٤(
 بسجل رقم هـ١٠/٣/١٤٢٣ين يف يوم سيب احلَتبراهيم الكُ إدعزيز باحلجاز وكان ضيف احللقة الشريف يعقوب بن حممعبدال

    .٣٣٣-٣٣٠ ص٢ ج،املرجع السابق: خريالدين الزركلي  ؛اتىب مبرتله باملدينة املنورة دار ٩/٧١١
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 :دوره يف احللقة العلمية والثّقافية

كان له جهداً كبرياً يف احلركـة العلمـية والثقافية يف بل     ،سجد احلرام فقط     مل يقتصر دوره على التدريس يف امل
أشهرها ما كان يف باب السالم والقشاشية وباب     فقد أسس رمحـه اهللا عدة مكتبـات علمية،، )١(اِحلجاز
وتعد هذه ، والثقافية واالجتماعيةوكان هلذه املكتبات األثر الكبري والدور الفعال يف إحياء احللقة العلمية . )٢(العمرة

    للعلماء واملثقّفني وطالّب العلم الذين يِردون على الشريف حممد إبراهيم، فقد كان    املكتبات واليت كانت جممعاً

 . والعمرة    يزوره كبار العلماء واحملدثني من العامل اإلسالمي وباألخص يف مواسم احلج
    

فاعيريف     يقول عبدالعزيز الرعن الش     يباً على املطالعة ال ميلّها((((: الكُتكبأراه يف مكتبته يف باب العمرة م كنت (((( 
 .)٣(انتهى بتصرف

 :                                                                    مكتباته
س الشعدة مكتبات علمية      اس يب٤(شهرهاأريف الكُت(              :                        

١-    وكانت تقع مكتبته إىل يسار اخلارج من احلرم حيث تبدأ من خمرج احلرم مكتبـة               : الم الكبري مكتبة باب الس
مث مكتبـة   ، مث مدخل حوش الرمادة املوصل إىل سـويقة       ، مث مكتبة الشيخ عمر عبداجلبار    ، الشيخ حممد لبين  
مث ، مث مكتبة الشريف حممد إبراهيم الكُتبي     ، مث مكتبة أمحد حلواين   ، صريمث مكتبة عبدالعزيز ن   ، عبدالغفار مرزا 

    .مث مكتبة علي النهاري، مث مكتبة الد البوصي، مكتبة عبدالعزيز مرزا القرطاسية

 

                                                 
)١( يب ؛ زهري ريف عبدالرزاق رمحه اهللا حفيد املترجم لهرواية الشللدكتور زهري كتيب ةمقال؛ ١١٤-١١٠ ص٣ ج،مرجع سابق: كُت 

 ص  ،رحليت مع املكتبات  : ؛ عبدالعزيز الرفاعي  ه ١٤١٠شعبان  ٢٥يف  ٩٤٣١حديث يف املكتبات املكية جريدة البالد العدد      (بعنوان  
    .٢٩٦ ص١ ج،معجم املطبوعات العربية يف اململكة ؛ ٣٢٤ ص،باب السالم :سليمان ؛ عبدالوهاب أبو ٣٤

    .رواية الشريف يعقوب رمحه اهللا )٢(
  .٣٤رحليت مع املكتبات ص )٣(

 .بية يف باب السالم والقشاشية وباب العمرةتورقات للشريف يعقوب مع رسم كروكي للمكتبات اخلاصة بوالده والكُ )٤(
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يف    ومت افتتاح هذه املكتبة يف أوائل اخلمسينات حيث أنّ الشريف الكُتبي أُصيب بنكسة : مكتبة القشاشية  -٢
حد شركائه يف طبع الكتب ومات هذا أكان  جتارته ودكانه وكان ذلك من جراء صداقته احلميمة مع رجل

ريف الكُتته للشديق فجأة ومل يقم ببيان ما بذمومن جراء ذلك كسدت جتارته وقلّ دخله وكانت تقع الص يب
املكتبة يف العمارة اليت خلفها أشعة الدكتور حممد خاشقجي وأمامها عند مدرسة العجيمي مكتبة الباز ومكتبة 

    .أمحد حلواين

    

 ألنه كَبر يف مطلع الستينات اهلجرية انتقل الشريف الكُتيب إىل منطقة باب العمرة وذلك: مكتبة باب العمرة -٣
فاستأجر دكاناً يف مدخل ساحة ، ِسنه فوجد أنه البد له أن ينتقل بدكانه إىل باب العمرة ليكون قريباً من بيته

حتتوي مكتبة الوالد على : ويقول ابنه الشريف يعقوب رمحه اهللا. باب العمرة يف أحد دكاكني وقف عني زبيدة
كما تباع فيها كُتب التفسري ، األكثرية منها على املذهب الشافعيكتٍب دينية وفقهية على املذاهب األربعة و

 .وكُتب أدعية املناسك كانت بقلّة فقد كان يبيعها باجلملة بكثري من اللغات، واحلديث والفقه وشروحها

 آنذاك، وهو إبراهيم الكُتيب بطباعة كثري من الكُتب واستريادها من اململكة املصرية         وقد قام الشريف حممد
على نفقته، فقد قام على سبيل املثال بنشر كتاب     من الكُتبية الذين يبيعون الكُتب باجلملة واملفرق ويقوم بنشرها

التحفة السنية من علم العربية، يف : عن عوامل اإلعراب وشرحها وامشها    شرح األجرومية ويليه رسالة اإلعراب
 وقام بطباعة كتاب .املُكرمة     مكّةهـ١٣٢٩ العصامي األسفرائيين، وسنة طباعته واحد من تأليف عبدامللك    كتاب

 وكتب على هـ١٣٤٢فتح الرمحن بشرح رسالة الشيخ الويل رسالن لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري سنة 
ة املشرفة وقام بباب السالم مبك)) براهيم الكُتيب إعلى نفقة حضرة األجمد الشيخ حممد ((الكتاب الطبعة الثانية 

وهو انتخاب هيئات مراقبة الدروس ) النخبة املعتربة من مناسك احلج على املذاهب املشتهرة(بطباعة كتاب 
 .)١(هـ١٣٤٧والتدريس باحلرم املكي سنة 

                                                 
ربعاء الصادر عن جريدة املدينة لحق األ مب)مقالة(ي دتنسوا ج  ال:يبت زهري كُ ؛٣٢٤ ص،املرجع السابق: بو سليمانأعبدالوهاب  )١(

    .١١٤-١١٠ ص٣ ج،مرجع سابق، ه ١٤١٣رمضان ٣بتاريخ 
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 :حليته

يعرف  فمن مث ال، وخلق عظيم مبا اشتهر به علماء السنة والفقه يف ذلك الوقت، صاحب أدب رفيع،      عامل وقور
عرفت ، ومعرفة واسعة، ذو ثقافة واسعة ، ذكي، والقراءة للكتب، وهو دائم االطالع، أو أعداء، له خصوم

أو يقرضهم ، وجل ة املالية على شراء الكُتب قيقدمها هلم هبة لوجه اهللا عزمساعدته للضعفاء ممن ال ميلكون القدر
ومما يعد يف حسن معاملته أنه يعري الكُتب ملن ال يستطيع شراءها ويساعد أصحاب البسطات ، قيمتها قرضاً حسناً

كسب من بيعها دون املنتشرة يف ساحة باب السالم لشراء كميات من الكُتب وأدعية املناسك للت)) املباسط((
 .)١(وعدم التضييق عليهم يف السداد، املطالبة بالنقد إال بعد بيعها 

    

الكُتبي  كأحد علماء مكّة البارزين وأعياا ويف مقدمة شرفاء ذلك العصر، فكان رجل          لقد عرف الشريف
 طبقات األمر جعل له وجاهته يف حكمه وفراسه وحبه لعمل اخلري يرجو بذلك األجر والثواب ال سيما أن هذا

 وحكم ةاتمع إضافة ملعاصرته الكثري من األحداث السياسية وإدراكه للعهود الثالثة من حكم الدولة العثماني
وقد عرف عنه حلّ الكثري من  القضايا واألمور املعلقة ملا كان يثق به من     العهد السعودي من أوله  األشراف وعاصر

الناس، وحدثين     ن يذهب إىل امللك عبد العزيز حللّ بعض اُألمور وإىل والة األمر لقضاء حوائجفقد كا، والة األمر
سيدي الوالد رمحه اهللا أنه حينما كانت حتدث القضايا بني الكُتبية يأتون إليه لالحتكام وجيمع بينهم ويصلح األمر 

راهيم شدة تعبده فقد كان يذهب ما بني احلني وقد عِرف عن الشريف حممد إب. فقد كان حمل االحترام والتقدير
يفوته  كما كان ال، خر إىل غار حراء ويقضى يومني للتعبد وإحياءاً لسنة املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلمواآل

 .احلج يف كلّ عام حىت يف السنة اليت تويف فيها

 :وفاته
اجلمعة املوافق     لِكتاب أجله فاضت روحه إىل بارئها يف يوماحلافلة باألعمال الصاحلة،وعندما بلغ ا    بعد هذه احلياة   
وفقدت مكّة ، هـ١٣٦٨ربيع أألول سنة     ١ صباح السبت املوافق ةودفن يف مقابر املعال، هـ١٣٦٨ صفر سنة ٣٠

ك فيه العلم بالعمل، وشيعت جنازته يف موكب حافل اشتر    مبوته يومئذ عاملاً من علمائها الصاحلني ااهدين قَرن
صاحلاً،     وكافّة الطبقات، فقد كان حمبوباً من الناس، قدوةً يف الِعلم والعمل واملعاملة،    العلماء والوجهاء واألعيان

 بربه، رمحة اهللا عليه    ورعاً، يرونه أبداً يف وقار ومساحة نفس ويعرفون فيه التزامه وشدة صلته

 
                                                 

  .٣٢٤ ص،املصدر السابق: بو سليمانأعبدالوهاب  )١(
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 املصادر واملراجع
 
 . القرآن الكرمي-١
 
حتقيق السيد مهدي الرجائي _لصفي الدين حممد املعروف بابن الطقطقي احلسين_  األصيلي يف أنساب الطالبيني-٢
 .قم_ النجفي نشر مكتبة آية اهللا املرعشي_هـ ١٤١٨طبع سنة _
 
 . هـ١٤٢١سنة_١ط-مؤسسة الفرقان اإلسالمي- أعالم املكيني للشيخ عبداهللا املعلمي-٣
 
 .هـ١٤١٨_ ٢ط_ منشورات اخلزانة احلَسنية_ الشريف أنس الكُتيب احلسين _  أعالم من ارض النبوة-٤
 
 .عارفالناشر مكتبة امل_عبدالفتاح راوه املكي _  أمراء مكة عرب عصور اإلسالم -٥
 
 . هـ ١٤٢٧ _١ط_ مكتبة النهضة احلديثة _ عبد الوهاب أبوسليمان . د_  باب السالم يف املسجد احلرام -٦
 
 .دمشق–م ٢٠٠١طبع سنة . حممد نبيل القوتلي- حبث خمتصر يف ساللة األشرا ف آل لكتيب احلَسين-٧
 
 .دار إحياء التراث العريب _ البن كثري _ البداية النهاية-٨
 
 .لبنان_ بريوت _مؤسسة مجال للطباعة والنشر _هـ ١٣٩٩طبعة سنة _اريخ ابن خلدون ت-٩
  

 . هـ١٤٢٢ _١طدار الغرب اإلسالمي _حتقيق الدكتور بشار عواد _ للخطيب البغدادي_  تاريخ بغداد -١٠
 

 .هـ ١٤٠٤ _٥ط_ السباعي _  تاريخ مكة -١١
 

 .دار إحياء التراث العريب ،ض وعادل عبد املوجود إعتناء علي معو_  املباركفوري _  حتفة األحوذي-١٢
 

 .هـ ١٤٢٠سنة١ط-للنسابة ضامن بن شدقم ـ مرآة التراث_ حتفة األزهار وزالل األار-١٣
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طبع سنة _ السيد مهدي الرجائي:حتقيق _  لضامن بن شدقم-فة لب اللباب يف نسب السادة األجناب حت-١٤
 .قم _نشر مكتبة آية املرعشي النجفي_هـ١٤١٨

 
 .هـ١١٤٢١ط_ قم _ نشر مكتبة املرعشي- حتقيق السيد مهدي الرجائي- التذكرة البن مهنا-١٥
 

 .القاهرة- دار الشباب -حممود سعيد ممدوح تشنيف األمساع بشيوخ اإلجازة والسماع مجع -١٦
 

 .هـ ١٤١٨ _٤ط_ سوريا _ دار الرشيد _ حتقيق  حممد عوامة _ احلافظ ابن حجر_  تقريب التهذيب -١٧
 

حتقيق الشيخ حممدكاظم _ لشيخ الشرف أيب احلسن العلوي العبيديل _  ذيب األنساب واية األعقاب-١٨
 .هـ١٤١٣سنة الطبع .احملمودي 

 
 .هـ ١٤١٧ _١ط_ دار املعرفة_ حتقيق الشيخ خليل شيحا _ احلافظ ابن حجر _ ذيب التهذيب --١٩
 

 .القاهرة –طبعة البايب احلليب - الثورة العربية الكربى أمني سعيد-٢٠
 

 .م ١٩٩٨_٢ط_ دار الغرب اإلسالمي _ حتقيق الدكتور بشار عواد _  احلافظ الترمذي - اجلامع الكبري-٢١
 

 .الشريف  امحد وفقي حممد ياسني -امع لصلة األرحام يف نسب السادة الكرام اجل-٢٢
 

 .هـ ١٤١٠/شعبان/٢٥يف ٩٤٣١ جريدة البالدالعدد-٢٣
 

 .هـ ١٤١٣/رمضان/٣بتاريخ )ملحق األربعاء ( جريدة املدينة -٢٤
 

 . كنان دار – ١ ط- عارف عبد الغين والشريف عبداهللا السادة- جهد املقلني يف ذرية السبطني-٢٥
 

 .هـ ١٣٠٥_ الناشر املطبعة اخلريية مبصر_  أمحد زيين دحالن – خالصة الكالم -٢٦
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سنة ١_ط-مكتبة الثقافة الدينية-حتقيق الدكتور على عمر-للسمهودي- خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى-٢٧

 .هـ ١٤٢٧
 

 .خمطوط جامعة طهران - للنسابة احلسيين– الدر الثمني يف انساب الطالبيني -٢٨
 

 .هـ ١٤١٢سنة ١ط-دار الفنون للطباعة جبدة-زهري حممد مجيل كتيب- رجال من مكة املكرمة اجلزء الثالث-٢٩
 

سلسلة من - الرياض- دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع - عبدالعزيز الرفاعي-  رحليت مع املكتبات-٣٠
  .١ ط-دفاتري

 
 _٢ ط -  مؤسسـة الرسـالة       -يب األرنـؤوط    الشيخ شع :حتقيق  _ مشس الدين الذهيب       سري أعالم النبالء     -٣١

 .هـ ١٤١٨
 

  .م١٩٩٧_٧ط_ دار العلم للماليني _ كلي خري الدين الزر_  شبه اجلزيرة العربية يف عهد امللك عبد العزيز -٣٢
                 

نشر مكتبة _ حتقيق السيد مهدي الرجائي _ لإلمام  فخر الرازي _ الشجرة املباركة يف أنساب الطّالبية -٣٣
 . هـ ١٤١٨الطبعة الثانية ،هـ١٤٠٩ - ١ط_ قم _ املرعشي النجفي 

 
 ١ط_ دار اخلري _ حتقيق الشيخ مسلم عثمان_ بوري لإلمام مسلم بن احلجاج النيسا_ صحيح مسلم -٣٤
 . هـ ١٤٢٣_
 

 .هـ ١٤١٨ _١ط_ دار صادر _ تقدمي الدكتور إحسان عباس _ البن سعد_   الطبقات الكربى-٣٥
 

بريوت _  مصورة يف مؤسسة الرسالة ٢ط_ فؤاد سيد حتقيق_ الفاسي _   العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني -٣٦
 . هـ ١٤٠٦_
 

دار _للسيد مجال الدين أمحد بن علي احلسين املعروف بابن عنبة_  عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب -٣٧
 .النجف_ األندلس للطباعة والنشر والتوزيع 
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_ هـ ١٤٠٦ _ ٢ط_ القاهرة _ حتقيق فهيم شلتوت _البن فهد _  غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام -٣٨
 .جدة _دار املدين للطباعة والنشر 

 
حتقيق السيد _للسيد عزيز الدين أيب طالب إمساعيل املروزي األزورقاين _  الفخري يف أنساب الطالبيني -٣٩

 هـ١٤٠٩_٢ط_ قم _ ملرعشينشر مكتبة ا_ مهدي الرجائي 
 

 .  خمطوط - للفاداين – قرة العني يف أسانيد شيوخي من أعالم احلرمني -٤٠
 

حتقيق السيد مهدي الرجائي _ ))ابن فندق(( للبيهقي الشهري ب_  لباب األنساب واأللقاب واألعقاب -٤١
 .هـ ١٤١٠الناشر مكتبة املرعشي .
 

 .هـ ١٤١٤-مطبعة املدين- حملمد على مغريب حملات من تاريخ احلجاز قبل اإلسالم-٤٢
 

أمحد املهدوي . د: حتقيق _ للسيد جنم الدين أيب احلسن العلوي العمري _  ادي يف أنساب الطالبيني -٤٣
 .الدامغاين

 
 .مصورة الطبعة اهلندية _  دار املعرفة  _ للنيسابوري _  املستدرك على الصحيحني -٤٤
 

 ..هـ١٤٢٩_ ٢ط_ الرسالة مؤسسة _ األرنؤوط شعيب الشيخ: حتقيق_ نبل  مسند األمام أمحد بن ح-٤٥
 

 ١ط_دار الثقافة العربية _ حتقيق حسني أسد _ احلافظ أمحد بن علي التميمي _  مسند أيب يعلى املوصلي -٤٦
 .  هـ ١٤١٢_
 

 . مشجرة الشريف حممد إبراهيم الكُتيب احلَسين -٤٧
 

 .دار إحياء التراث العريب_ حممد سليم إبراهيم مسارة:حتقيق _ طرباين احلافظ ال_  املعجم الصغري --٤٨
 

 .هـ ١٤٢٥سنة١ط-مكتبة امللك فهد الوطنية الرياض-حممد خري رمضان يوسف- معجم املؤلفني املعاصرين-٤٩
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 .هـ ١٤١٨سنة ٢ط-على جواد الطاهر_ معجم املطبوعات العربية-٥٠
 

 .هـ١٤٢٧سنة١ط-مؤسسة عاشوراء - للسيد مهدي الرجائي املوسوي- املعقبون من آل أيب طالب -٥١

منشورات _هـ ١٤١٤_ إيران  _١ط_ حتقيق السيد أمحد صقر _ أليب الفرج األصفهاين _  مقاتل الطالبيني-٥٢
 .الشريف الرضي 

، حتقيق مجيل بن عبداهللا املصري وآخرون، _السنجاري _  منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم -٥٣
 م١٩٩٨/ هـ ١٤١٩، مكة املكرمة، ١ط
 

 .يحتقيق السيد مهدي الرجائ_ للنسابة السيد جعفر األعرجي احلسيين _  مناهل الضرب يف أنساب العرب -٥٤
 

 .هـ ١٤١٩_ موسوعة أسبار للعلماء واملتخصصني يف الشريعة اإلسالمية-٥٥
 

-دائرة املعرف العثمانية-٠. للشريف عبد احلي احلسين- نزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظر-٥٦
 .هـ  ١٣٨٢سنة٢ط
 

-١ ط–ة املرعشي  منشورات مكتب– حتقيق السيد مهدي الرجائي -النفحة العنربية يف أنساب خري الربية-٥٧
 هـ١٤١٩

 
 _  ١ط _  العريب التراث إحياء دار _ منصور وتركي  األرنؤوط امحد:  حتقيق - للصفدي- الوايف بالوفيات-٥٨

 .هـ ١٤٢٠
 

 . وثائق اخلزانة احلَسنية الكُتبية اخلاصة -٥٩

  .١ط_ السيد حسني الزرباطي _  الوجيز يف األسر والعشائر الطّالبية -٦٠

 



 ٤٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الفهر

 الفهرس
 

 أ............................................ ..........................................................املقدمة 
 ٣.......................... .....................................................نسبه ووصفه ومولده ونشأتة  

 ٦................... .........................................................الطالبني سادات اِحلجاز واشرافه 
 ٦......................... .............................................................اإلميان يأرز إىل اِحلجاز 

 ٧............................. ................................................................ِحلجاز وفضله ا
 ٧............................ .............................................................مصائب أهل البيت 
 ٧.................................................................... .......................مقاتل أهل البيت 
 ٧................................................................... ........................تفرق أهل البيت 
 ٧............. .................................................................................حديث الثقلني 

 ٨................ ........................................................................األشراف احلسينيون 
 ٨...................... .......................................................................... املدينة إمارة

 ٨.................................. ..............................................طبقات األشراف احلسينيون 
 ٨...................... .................................................................اإلمام احلسن بن علي 

 ٨....................... .......................................................احلََسنيون يف األقطار اإلسالمية 
 ٩...................... ...................................................................اإلمام احلَسن املثىن 

 ٩.......................................... ............................................................حياته 
 ٩............ ....................................................................................وفاته و قربه 

 ٩...... .................................................................................. احلسن املثىن أعقاب
 ٩........................................... ....................................عبداهللا احملض بن احلسن املثىن 

 ٩............................................... ...............................................حياته و مقتله 
 ٩................... ................................................................... ...............أعقابه

 ١٠......... ..................................................................موسى اجلَون بن عبداهللا الطّاليب 
 ١٠...... .........................................................................................حياته وفاته 

 ١٠.......... .......................................................................بنو موسى اجلَون باحلجاز 
 ١١ ...........................................................................بن موسى الشيخ الصاحل  عبداهللا



  الفهـرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٦

 ١١......................................................... ...........................................حياته 
 ١١........................................ ...................................................روايته احلديث 

 ١١ .....................................................................................توارى الشيخ الصاحل 
 

 ١٢.... .................................................................................................وفاته 
 

 ١٥........................................... ..............................طبقات أشراف احلجاز بين احلَسن 
 

 الطبقة األوىل
 ١٥......... .............................................................................األشراف املوسويون 
 ١٥..... .................................................................................ن األشراف اجلعفريو

 ١٥.................. .....................................................................األشراف القتاديون 
 الطبقة الثانية

 ١٦.............................................. ........................................األشراف األمحديون 
 ١٦....................................... ................................................. ينبع ونواحيه إمارة

 ١٧............................. .............................................................منازل األمحديون 
 ١٧..................... .....................................................................فروع األمحديون 
 ١٧.... .....................................................................................األشراف احملمدية 

 ١٧. ......................................................................................شراف االداودية األ
 الطبقة الثالثة

 ١٨.. ..................................................................................األشراف السليمانيون 
 ١٩... ...............................................................ز بين احلَسن مشجر طبقات أشراف اِحلجا

 ٢٠................................................... ..........................امحد املسور بن عبداهللا الطّاليب 
 ٢٠............................... .....................................................................حياته 

 ٢١............... ..........................................................................حتقيق حول ألقابه 
 ٢١...... ...............................................................................................وفاته 
 ٢٢........ .................. ..........................................................................أعقابه

 ٢٢................... ..........................................................داود بن أمحد املسور أمري ينبع 
 



 ٤٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفهرس 

 

 ٢٢....................................................... .............................................حياته 
 ٢٣....... .............................................................................................مقتله 
 ٢٣.................................................... .................. ..............................أعقابه

 ٢٤.................................................. ..........................الشريف حممد بن أمحد احلَسين 
 ٢٤........................................................ ............................................حياته 

 ٢٤.................................................... ....................................خروجه إىل العراق 
 ٢٤.............................................. .......................................................وفاته 

 ٢٥............................................. .....................الشريف عبداهللا الداخل بن حممد احلَسين 
 ٢٥............. .................................................................................دخوله اهلند 

 ٢٦............................. .................................................دعوته إىل اهللا يف سلطان بور 
 ٢٧..................... ......................................................الشريف عيسى بن علي احلَسين 

 ٢٧.............................. ......................................................................حياته 
 ٢٨.... ..................................................................الشريف نور حممد بن عيسى احلَسين 

 ٢٨...................... ..............................................................................حياته 
 ٢٨........................ ............................................................انتقاله من سلطان بور 

 ٢٩......... ........................................................................استقراره يف أطكويل ضلع 
 ٢٩........... ..........................................................................................وفاته 

 ٢٩........................... ................................................خروج الشريف الكُتيب من اهلند 
 ٣١.............................. ......................................................ز لقب الكُتيب يف اِحلجا

 ٣٢.............................. ......................................تنبيه هام  حول تراجم الشريف الكُتيب 
 ٣٣.................... ...............................................................دروسه باملسجد احلرام 

 ٣٣............................. .....................................................................مؤلفاته 
 ٣٣............ ......................................................................................تالمذته 
 ٣٣....................... ............................................................................فتاويه 

 ٣٤.................................. ...........................الشريف حممد إبراهيم والثورة العربية الكربى 
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 ٣٥................................. ..................................الشريف حممد إبراهيم والدولة السعودية 
 ٣٦........ ...................................................................دوره يف احللقة العلمية والثقافية 

 ٣٧...................................................... ............................................مكتباته 
 ٣٨............................. .......................................................................حليته 
 ٣٨........................ .............................................................................وفاته 

 ٣٩.............................................................. ...........................املصادر واملراجع 

 


