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.               بسم هللا الرحمن الرحیم   
لْنَكمْ شعُوباً   عَ جَ أُنثى وَ رٍ وَ كَ لَقْنَكم مِّن ذَ یَأَیھَا النّاس إِنّا خَ

لِیمٌ  مْ إِنّ هللاَّ عَ ندَ هللاِّ أَتْقَاكُ كمْ عِ مَ فُوا إِنّ أَكرَ َ قبَائلَ لِتَعَارَ وَ
بِیرٌ    – )الحجرات( )) خَ

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم                   

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ " 
زوجھا وبث منھما رجاالً كثیراً  واحدةٍ وخلق منھا

 ".ونساءً واتقوا هللا الذي تسائلون بھ واألرحام
  -1- )النساء(

  بسم هللا الرحمن الرحیم
ا نُفِخَ    الَ  فَإِذَ ئِذٍ وَ مَ ابَ بَیْنَھُمْ یَوْ ورِ فَآل أَنسَ فِي الصُّ

لُونَ    .               )101/المؤمنون() یَتَسآءَ

  
  :وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا رسول قال

 للرحم قرب ال فإنھ ارحامكم تصلوا بأنسابكم اعرفوا 
 وصلت، إذا لھا بعد وال قریبة كانت وان قطعت، اذا

 .قریبة كانت وان
  

 .وقال صلى هللا علیھ وآلھ
   .والخارج منا بغیر سبب نسبلعن هللا الداخل فینا بغیر 
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  صورة الغالف                                                

   .خالدةالمعجزة ال                 
  رسوم دیار قد عفت وعرات *** وبان عرى صبري وھاجت صباتي

  متى عھدھا بالصوم والصلوات*** فا نسأل الدار التي خف اھلھا ق
  اتـــرقـــواحي األرض مفتــوت في نـــث  *** ع ــــة بمضاجــوم تربــل یـــم كــلھ

   .                                                         .)رض(شاعر اھل البیت دعبل الخزاعي 
  

آباد التابعة إلى مدینة  الدین في ناحیة زرین مقام جدنا السید محمد قطب
أھل المنطقة یقولون ھذا مقام السید  .الحدود العراقیة قرب. ایران/ایالم 

منذ ما . ومحاطة بالبیوتالموقع منطقة سكنیة . جدنامحمد قطب الدین 
 بقعةھذه ال في الحفرالمعاول والفؤوس  لم تستطع عام یقارب ثالثمائة

بقى یل ،وإلى اآلن أو أي محل فیھا،بیت للسكن بناء  علىلم یقدر أحد و
لى أن استقر الرأي على بناء إ .رأبد الدھظاھرة ملموسة  معجزةالمقام 

 في الصورة. وسمحت األرض ببناء مسجدشریف، المقام المسجد في 
ال حظ العلم األخضر وھو لون بني ھاشم . البناءأساس ) الحدیثة(

 ھذه البقعة على الناس من مئات السنین یرفعھ) ص(عشیرة النبي محمد 
. هللا تعالىعند  ، وعلى جاه عظیمھاشمیة نسب جدناحجة حاضرة على 

لیست  بقعةال. ویروي أھل المنطقة العدید من الكرامات والمعاجز للمقام
  ..           نا وھذا ما یزید األمر اعجازاً قبراً، بل بقعة خاصة بجدّ 

------------------------- ------  
  ). إن شاء هللا تعالى. 46في الفصل التاسع، ص بعض الكرامات والتفصیل حول المقام (
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                              التمھید
بسم هللا الرحیم الرحیم                                                

 األتقیاءمحمد وآلھ نبیھ المصطفى والصالة والسالم على  � والحمد
مع بعض صدار مشجر أو عامود نسبي إیعد لم  .صحابھ النجباءاو

بل ال یكفي إلقناع نفس ، یكفي إلقناع المجتمعالتواقیع واإلمضاءات 
حاالت بعض وقوع بسبب ، ذلك تدعي النسب النبوي عشیرةأي بناء أ

 ألنّ  وحساس جداً، موضوع الكتاب مھم. الحقیقة ھنا أو ھناك تزویر
لھم األصھار العشائر ھم مثل بقیة ومثلئل، القطبیین لیسوا بالقال

) ذابین جرش(، وعندھم من األحالف واالصدقاء واألنساب والجیران
اعلنا جھاراً اتصالنا بالنسب النبوي  سیما بعد أنال  بالمصحلح العامي،

ھم للغایة خاصة وموضوع النسب النبوي موضوع حساس وم. العظیم
                        .اإلمامیة عند معاشر الشیعة

جامعیة وشھادات  على شھادات عشائریة وشھادات الكتاب یشتمل
                               .وأثریة وجغرافیة استدالالت علمیةحكومیة و

مقام جدنا ومؤسس عشیرتنا السید محمد قطب الدین،  صورة الغالف 
كرامة  عام 300منذ ما یقارب عجاز فرید من نوعھ تمثّل اوھي بقعة 

 معجزة ظاھرة ملموسة للعیان .المظلومإلى جدنا المھاجر باھرة إلھیة 
وما زال العلم األخضر یرفعھ ). 46ص / 9راجع فصل ( إلى ھذه الساعة

 بني ھاشم وھو لون ،منذ مئات السنین إلى ھذا الیومعلى المقام السكّان 
 اصولھمالكتاب یتحدث حول عشیرة آل قطب الدین  .)ص(آل النبي 

 في ایران إقلیم ایالمإلى قبل ثالثمائة عام وعھم وھجرة زعیمھم رفو
         .العراق بعد برھة وجیزة من الزمن ومن ثم رجوعھم الى ارض

ان ھذه وتأریخ سكّ یخ ھذه المناطق الحدودیة عن تارث قلیال أتحدّ س
بغالبیتھ كان إقلیم ایالم . .مھمةتأریخیة وبقاع وھي مناطق  .المناطق

االئمة  األعظم وأوالد الرسول ذریّةوافل محل سیر قفي إیران دیة الكر
مذھب و ي دینالمظلومین من أالمعصومین وشیعتھم وعامة المؤمنین 

مراقد ذریة الرسول األعظم منذ الكثیر من ویوجد في اقلیم ایالم  .كانوا
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التأریخ العربي والفارسي لم یتوقف عندھم كثیراً . مئات السنین
 ھمما یذكرالشیعة والسنة، فقلّ  ینالمؤرخغالبیة  ذكرھم أھملوالكردي، و

رضا غالبیة المؤرخین یذكرون سفر اإلمام ال والغریب إنّ . مؤرخونال
بھا بشئ من ات التي مر والمحطّ إلى مشھد في خراسان ونیشابور 

قف قلیالً مع أس. ولكنّھم ال یذكرون ما جرى في ھذا االٌقلیم ،التفصیل
الذین سكنوا في مناطق األكراد وتوّفوا فیھا ) بناء عم جدناأ(والد األئمة أ

س وتطمئن عندھا وبنى أبناء الدیار لھم مراقداً وقباباً تھفو لھا النفو
سماء عدة من أوالد األئمة أذكر فیھ أوأخصص فصال . قلوب المؤمنین

                .)58،ص/11فصل ( .في ھذه المنطقة وصور مراقدھم العامرة
الحدود وصورة خارطة  ،صورة ناحیة زرین آبادفي الكتاب  توجد 

الكتاب  .قطب الدین التي دخل منھا موكب جدنا السیداإلیرانیة  العراقیة
ن من أربعة وعشرین فصالً ومن حوالي مئة وسبعین صفحة      .یتكوّ

مني أو  أحذّر بالمالحقة القانونیة أي شخص سواء كان قریباً  :ختاماً 
الكتاب ما زال بحاجة  ،الكتاب المذكور دون إذن منيطباعة بعیداً یقوم ب

وزیادة ستظھر في الطبعة األولى غیر ھذه النسخة المنشورة  إلى تنقیح
المتكفل ن یستأذن على شرط أ في نفس الوقت أسمح بطباعة الكتاب

  .سمح لھ بعد التنقیح والتصحیحویتعھد بعدم التحریف فامني  بالطباعة
األنترنیت مواقع في الملف المنشور على ما یحصل رب :مالحظة أخرى

.       لذا اقتضى التي ستتم طباعتھاعندي مع النسخة اإلصلیة اختالف 
.                                            PDF النظام المنشور ھو برنامج  

                                                البرنامج فیھ حذف للكلمات وبعض األخطاء 
                     .  

                                                                  علي آل قطب الدین الموسوي
. جنوب السوید/ مالمو   

.ھجري 1432رجب  1م 3/6/2011  
ali.ramadan@hotmail.se 

0046736465628 
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   اإلھداء
لعل ھذه أول مرة . الدین السالم علیك یا جداه سید محمد قطب

  .عن تاریخك وھجرتك كتاباً یكتب فیھا أحد أحفادك 
ا ولكنّ تك وال نعلم الكثیر عن مكان قبرك، ال نعلم الكثیر عن حیا

االقدار ساقتك من بالد العرب  نّ ونعلم أ. ھذا مقامك نّ نعلم أ
  ..                    محصورة بین الجبالال الناحیةإلى ھذه 

أبنائك ل جھود بعض اكتب الكتاب باسمي إنما أنقـوأنا حین 
للوصول إلى حقیقة رحلتك وھجرتك من الذین حققوا واجتھدوا 

   .رأیت نفسي أحمل أمانة أن انشرھا للناس وللتأریخ .العراق
تنا في اضطراب أیھا الجد الغریب كلفتنا رحلتك الكثیر وجعل

ا ، وشتمنوالمغرضون ادت بنا الحسّ وتشتت وحیرة، وشم
علم أ ولكنّيالدخالء على النسب واشتبك على بعضنا نسبھ، 

  ك كنت مظلوما ومجبورا على ان
الھجرة من بلد إلى بلد حالك حال أجدادك من آل البیت 

  .وشیعتھم) علیھم السالم (الطاھرین 
ویلة، لعلي أكون قدمت شیئاً أكتب ھذا الكتاب من غربتي الط

یكون ھذا الكتاب دلیالً ول. للواجب داءً لصلة الرحم وأ وفاءً 
جیالً بعد جیل أمام من ینكر نسبھم، ویعیب حفادك وحجة بید ا

األحفاد أصلھم كما یفعل ینكر وال  علیھم رجوعھم إلى أصلھم، 
وال یبقوا حیارى من بعدي ال یعرفون كیف الكثیر منھم، 

الحسّاد اذا اتھموھم في المغرضین ویجیبون من شذّ ودب من 
   .                  .أصلھم
  حفیدك 
  .المؤلف
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              صورة عمید عشیرة آل قطب الدین                            

 
عمید ورئیس عشیرة آل قطب الدین جناب الحاج النسابة السید جبار زیدان آل 

یسكن في . عالمة النسب النبويبالعقال األسود ) حفظھ هللا ورعاه. (قطب الدین
.العراق/ بغداد   
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 دكتور مھندس عبد الكریم آل قطب الدین الموسويأحد وجھاء آل قطب الدین 

صورة بالعقال . العراق/أستاذ جامعة العلوم التكنولوجیة ) حفظھ هللا ورعاه(
.األسود عالمة النسب النبوي  
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 مؤلف ھذا البحث 
     )القطبي(علي آل قطب الدین الموسوي 
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  .                      .    المقدمة
والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على بسم هللا الرحمن الرحیم 

    . خاتم النبیین محمد وآلھ  الطیبین الطاھرین وصحبھ المنتجبین
ئل والعشائر اباألمم والق وكانت .التأریخدراسة عن  عاقل ال یستغني

ابتھا كي وتحترم قدّرة تاألصیل أصلھا ذكرھا و وایحفظ مؤرخیھا ونسّ
د آل قطب الدین عن كنمع األسف لم ی. وال تضیع آثارھا روعھافو

ھم عالم دین یھتم بھذا األمر، ولم یكن منتأریخھم وآثارھم، یكتب  مؤرخ
ولم یكترث في بیت من الشعر، تأریخ األجداد رخ وال حتى شاعر یؤّ 

حیاة وتأریخ الغالبیة من آل قطب الدین بكتابة تأریخھم ومعرفة 
. عدھمب منأي باحث ب المھمة على ا صعّ ممّ جدھم، عشیرتھم وتأریخ 

بمعرفة وحفظ النسب في بعض أجدادنا وشیوخ العشیرة كتفى ا
ادة من بناء السید محمد قطب الدین بشھصدورھم، واكتفى العدید من أ

عوھا على أبناء العشیرة وعلى ویوزّ یطبعوھا أو من ذاك،  ابةھذا النسّ 
لعشیرة في البحث عن وثیقة أبناء ا ھم األمر، ثم ال یلبث نفسمن یھمّ 
تتعلق ، أحیاناً ة تؤید أو تخالف الوثیقة الموجودة، ألسباب شخصیّ أخرى 

حتى  .أحیاناً أخرى القناعة الخاصةأو إلنعدام ، الخالفاتبالزعامة أو 
ب حالة من عدم وسبّ. دھاار القطبیون بین كثرة الروایات وتعدّ تحا

  . األمر ھممن یھمد ـنـوع ،عندھموعدم االھتمام المصداقیة 
لتوثیق النسب نحو المؤرخین وعلماء األنساب  ینالقطبیندفاع وسبب إ
كما  الطبقي لیس بسبب الشعور بالنقصومن ثم النسب النبوي  ،العربي

ن كل إنسان یحن إلى حكمت بأتكوینیة  حقیقةبل ، الجھلة بعضقد تیع
  .                                 .أصلھ بالفطرة

لنسب العرب، وعلماء النسب الكرد أیضاً أن علماء اوالسبب اآلخر  
ى تعال(إلى أن شاء هللا وبقى التردد  .عربیة آل قطب الدینعترفون بی

صحیحة من  المشجرات المطلوبةقطب الدین أن تأتي إلى آل ) شأنھ
  .  ستأتي التفاصیل في الفصول الالحقةكما  ،حیث لم یكونوا یحتسبون
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   .                               .األبرز  الشاھد التأریخي.المعجزة المقام 
یین في ھذه أجداد القطبعدم وجود قبور و ،المقام الخالد المعجزة
جماع وجھاء وشیوخ زرین آباد والمناطق وإالمناطق اإلیـرانیة، 

المجاورة المنطقة نقالً عن آبائھم وأجدادھم أن السید محمد قطب الدین 
وھذا . هللا بن رسولیسید یا : انت الناس تنادیھاء إلى المنطقة كحین ج

جعفر األستاذ الكوردي  المؤرخ كره مدیر ناحیة المنطقة في حینھاما ذ
في حول عشائر في كتابھ التحقیقي التأریخي والجغرا) حفظھ هللا(خیتال 
ن ن كل مإ: قائالً  حین كتب إلى التأریخ شھادتھ المھمة والقیّمة اإلقلیم

ذكروا لھ نقالً عن آبائھم باد في زرین آكبار السن المعمرین وسألھم من 
  : وأجدادھم ھذه الحقیقة التأریخیة وھي

یاً علویاً فاطمیاً ھاشمیا، وإن عربسیداً كان الدین السید محمد قطب إن  
ھجرتھ الى الدیار الحدودیة بین العراق وایران یناھز عمرھا على 

 كون جیالتسعة اعندنا الطبیعي عمر الوبحساب ، ةثالثمائأغلب التقادیر 
. والتاسع لمن ھو اكبر سناً  ،الجد العاشر لنا السید محمد قطب الدین ھو

بین اإلبن واألب ثالثة  واآلخرالجیل بین العمر الطبیعي  فرقحیث 
                                  .عاموثالثون عام إلى أربعة وثالثین 

                   :    ا ونقف عنده في مصنّفنا ھذاتساؤالت سنعالجھ
                                  أن نعلم ما الذي جرى على اجدادنا؟من حقنا 

  لماذا ھاجروا من العراق بدون سابق انذار إلى ھذه البالد؟
  ؟لماذا رجعوا إلى العراق سریعاً 

رى في ایران؟ لماذا ھاجر جدنا مرة أخرى من المنطقة إلى مدن أخ
  لماذا لم یرجع مع أبنائھ إلى العراق؟

  ة أخرى جدنا المھاجر وأین استقر بھ المقام؟؟مرّ جدنا إلى أین مضى 
  أین قبره على وجھ الدقة؟

  .                                   ما ھو خالفھ مع والي األقلیم في زمانھ؟ 
ا إلى الخلیفة حول انتسابن جوادمصطفى . دالمرحوم وماھي روایة 

 .مقطوعة التسلسل النسبيضعیفة وھي روایة  ،عثمان بن عفانالثالث 
   .                                   ؟وال تعتبر حجة علمیة
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قة القصر الجمھوري والموثّ دیوان الموجودة في قصة الوثیقة  يوما ھ
اءتھم ولم یكن یعلم  بھا القطبیون، بل ج ،قسم التاریخ ،عة بغدادمن جام

تسعى، وتشھد برجوع نسبنا إلى اإلمام علي الھادي علیھ السالم حفید 
السید جعفر  عن طریق السید ادریس بن) ع(لكاظماإلمام موسى ا

     .                        ). شخصیاً  أعتمدھاالتي وھي الروایة (؟ الزكي
أوالد  الزاملي بان القطبیینالسید عباس النسابة  المرحوم شھادةھي وما 

السید جعفر إلى  لسادة الزاملیة الذین یرجعونناء عم اوابالسید زامل 
  .            ؟) علیھ السالم(بن االمام موسى بن الكاظم  الخواري

في العراق رئیس نقابة األشراف  روایة السید نبیل األعرجيما ھي  
    .                  حسینیون؟ یعني ).ع(السجاد إلى االمام علي بن الحسیننا بانتساب

       .  .                                                     ھدف ھذا الكتاب
لیست (على ما تبقى من معلومات ومصادر ومستندات مني وخوفاً 
ال أقول إني . سأقدم شھادتي إلى األبناء واألحفاد وإلى التأریخ) بالقلیلة

فقت ھذه الفترة التأریخیة ولكني سأحیط بكل األسرار والخفایا التي را
جمعت كل ما وقع  بیدي من معلومات ومصادر  سواء ما أرسلھ لي 
أبناء العم من داخل العشیرة، أو من غیرھم علماً أن ھناك معلومات 

  .                                                  .         وصور اخرى لم یرسلھا لي أبناء العشیرة رغم طلبي منھم عدة مرات
لسید محمد قطب الدین  اعتقد أن المشیئة اإللھیة الحكیمة كتبت تأریخ ا 

األحفاد  بعضأن هللا تعالى ، ألن في علم المقام المعجزةبوجود ھذا 
لوا أصلھم النبوي غیر مكترثین تجاھیوكتابة تأریخ جدھم سیھملون 

 ، ا بغیر نسبنلعن هللا الداخل فی(ظم ن النبي األعذیر الوارد عبالتح
بعض ان ) تعالى شأنھ(علم هللا في و ،)بغیر سببا سبب والخارج من

رضا هللا تعالى  ناس دونغلوا بالدنیا وكسب رضا عامة النشاألحفاد سی
فیا لھا من إرادة ویالھ من اعجاز عجیب أراده هللا حجة . ورضا رسولھ 

اد  لحاقدین نصرین اوالعتقطع ألسنة المجھولین والمتربصین من الحسّ
الدخالء على النسب المدفوعین من من و على كل ما ھو ھاشمي عربي،

یطعنوا في و ).علیھم السالم(یسیئوا إلى أئمة آل البیت لبھا، یعلم هللا جھات 
  .، وجدنا محمد خصمھم یوم القیامة)لعنھم هللا(نا النبوي الشریفنسب
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        الفصل األول                                 
       .لمحة تأریخیة عن المناطق التي ھاجر إلیھا جدنا             

 
زرین آباد تحت صورة مقام السید ناحیة  من موقع ایراني تظھرالحدود العراقیة خارطة 
  ).ص(ھجرة ذریة الرسول مقصد اشارة الى ان المنطقة كانت  .ابراھیم

--------------------------------- --------------- ---------------  
قریبة من تین مھران اإلیرانیو نمنطقة زرین آباد بین مدینة دھلرا

یسكنھا مناطق وھي  .تابعة إلى محافظ ایالم في منطقةالحدود العراقیة 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


15 
 

امتداد و وھم بقایا. اإلیرانیونیة واللكي والبختیاراألكراد واللر 
، وغیرھم ومریینمیین والسالھیتیین واالیال ناإلمبراطوریات المندثرة م

ن یین والمستشرقین الشرقییالمؤرخالعشرات من  ركما ذكر ھذا األم
المقطع ھذا نقل أ .حد سواء الكورد والعرب علىالمؤرخین و والغربیین

 )محاولة في فھم أصلھم وفصلھم.. الكورد الفیلّیون (: من مقال 
ارا بارب(الباحثة األلمانیة : االیالمیون والسومریون واللور :مقطع

رغم ) لورستان الغارقة في القدم( تؤكد في بحث لھا بعنوان) غوتمان
صل ھذا الشعب ودیانتھ غیر أ نّ إت اآلثاریة فكل التنقیبات والمكتشفا

والتي لى منطقة إیران والھند إوفة، فھو قد سبق ھجرات اآلرایین معر
 نإلى إلوثائق التاریخیة تشیر ایضا لكن اخرج عنا المیدّیون والفرس 

ي إلى أ زستان الحالیتین،حفاد ھذا الشعب في منطقة لورستان وخوأ
متد على الذین كانت لدیھم حضارة عریقة ت) نوالعیالمی(أو  نیاإلیالمی

قرون عدیدة رغم إلى حتلوا بالد سومر إطول جبال زاغروس والذین 
ن بعض المباحث التاریخیة تخمن وجود عالقة قرابة وتداخل نسب إ

ویبدو أن اإلیالمیین األوائل الذین . بینھم وبین السومریینووشائج لغویة 
وقبلھا صموئیل ھنري كوك، ) باربرا غوتمان(تحدثت الباحثة 

صاموئیل نوح كریمر وجورج رو، والذین عاشوا في األلف السابع قبل 
ومن ھنا فالكثیر من ) ھیتي(المیالد كانوا یطلقون على أنفسھم إسم 

وقد تداخل ھؤالء مع . ین القدماء بالھیتیینالباحثین یسمون اإلیالمی
النازحین اآلریین في األلف الرابع والثالث قبل المیالد من منطقة 

الكثیر  القفقاس الحالیة لیشكلوا حضارة إیالم وسومر فیما بعد، بل إنّ 
مینورسكي، نیكیتین، كریمر، : مثالأن الباحثین األوربیین والشرقیین م

نوف زرنوف، طھ باقر، جورج رو، جمال سن مارتن، نورمان، فلیا
وغیرھم یذھبون إلى ان السومریین ھم من الشعوب اآلریة التي  رشید،

نزحت من منطقة القفقاس الحالیة، واننا لو أردنا ان نبحث عن بقایا للغة 
السومریة وتشكیالتھا ومفرداتھا فعلینا أن نتفحص اللغة الكوردیة 

. نھا تضم الكثیر من الكلمات السومریةوالفارسیة والھندیة والسریانیة أل
وقد حاول بعض الكتاب والباحثین المعاصرین من الكورد وغیرھم تتبع 
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. إبراھیم باجالن، عباس سلیمان إسماعیل والباحثان د: ھذا األمر أمثال
تاریخ (رضا جواد الھاشمي في كتابھما القیم . سامي سعید األحمد و د

                                                                .وغیرھم) الشرق األدنى القدیم
القدماء كانت، لو ) اإلیالمیین(بعض المصادر تشیر إلى ان منطقة 

تأملناھا الیوم، تمتد من خوزستان جنوبا مرورا بلورستان ووصوال الى 
غیر أن الشعوب والقبائل التي . كوردستان وحتى حدود آذربیجان

بعد في ھذه المنطقة وشكلت دوال وإمارات وحضارة لم  تداخلت فیما
بة والتداخل الدیني تكن غریبة عن بعضھا من الناحیة النسب والقرا

ن منطقة جبال أث التاریخیة واآلثاریة تشیر إلى البحو .واللغوي
زاغروس شھدت تداخل شعوب عدیدة كانت متجاورة أحیانا واحیانا 

                                                                                               )1()).أخرى متتابعة
.  

وكذلك الحال بالشیخ خزعل /: ثة نحم سلمان مھدي نصاً البحاوذكر (
ثة الكعبي الذي كان یسمي اتباعھ بالعرب الفیلیة ویطلق على أرضھ المثلّ 

سم أرض الفیلیة الشكل والمحصورة بین نھر الكارون وشط العرب ا
 أخوهوكان  ،وحتى قصره الفخم الذي بناه أطلق علیھ إسم قصر الفیلیة

وكذلك كان لھ سجن الشیخ مزعل قد اطلق على أراضیھ اسم الفیلیة 
                                  . )فیلیة أیضاً بإسم ال
روایات في تبیان اختالف الوالھدف من ذكري بعض الروایات  :الشاھد

كي تحصل عندنا . ردیةالكھذه المناطق الحدودیة متداد التأریخي إلى اإل
                   ..                          فكرة مختصرة حول ھذه المناطق

   
 

 -------------------------------  
  .محاولة في فھم أصلھم وفصلھم.. الكورد الفیلیّون : في مقالھ: برھان الشاوي -1

http://www.wattan4all.org/wesima_articles/fayleekurd-20060613-
16150.html  

 .24نجم سلمان مھدي الفیلیون نص  -2
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  الفصل الثاني                                
            .              نظرة إلى التركیبة السكانیة في مناطق الھجرة               

  
ن آباد وھي مركز للقرى الصغیرة القریبة من الحدود العراقیة صورة قدیمة إلى ناحیة زری

               .ثالثمئة عاماإلیرانیة وھذه الناحیة التي ھاجر إلیھا جدنا قبل 
   ----------------------------------------- --------                          

               لناس من نقض وطول شتاتعلى ا***ألم تر لألیام ما جر جورھا             
         آت وآخر ماض ھوى أسارى*** أنفس سر عن باألنفاس یخبرن            

                                              .ھـ 220تل صبراً سنة قُ  ،دعبل الخزاعي
                    ----- ------------- ---------------------------          

مع بعض ھذه المناطق التي ھاجر إلیھا السید محمد قطب الدین، 
األكراد (إسم  لى سكانھاعارحامھ وأبناء عشیرتھ ویطلق العراقیون 

أو ، یتداولوهاإلیرانیین من بناء المنطقة سم ال أعتقد أن أإوھو ( )الفیلیون
قول  ھورومن المش. لقب یعرفھ العراقیون فقط) الفیلیون(ھذا اللقب  مانإ

المرجع الدیني الراحل آیة هللا اإلمام السید شھاب الدین النسابة األشھر 
 :قال ا ھو أصل األكراد الفیلیةسأل م’حین  )طیب هللا ثراه(المرعشي النجفي

ینتھي نسبھم إلى فاطمة  یعني سادة(عوائل علویة وفاطمیة بعضھم 
وأنفسھم إلى ھاجروا ھربا بدینھم ) بنت الرسول األعظم) ع(الزھراء 
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في بالد  تلك المناطق بسبب اإلضطھاد التأریخي الذي وقع على الشیعة
وھذا . ھل تلك المناطق وتزاوجوا  وتصاھرواثم عاشوا مع  ا ،العرب

المرجع الراحل في جوار . مضمون ما فھمتھ من النقل ولیس بالنص
 سمعت ھذاإنما  ،لیس لي یقین بھ وال أرید أن أنقل عنھ مااآلن ربھ 

لة وھناك بعض األد. الحدیث من كثیر من العراقیین في قم المشرفة
روفة عمن العشائر المالمقارنة التي تؤید ھذا القول منھا وجود الكثیر 

ھاشمیة صول عي أنھا ترجع إلى أولكنھا تدّ اآلن بأنھا أكراد فیلیة، 
راني وقد أعشائر الفیلیة، أحد أكبر  )علي شروان(منھا عشیرة ، عربیة

یسكن في مالمو صورة ) ابو حسن الفیلي علي شروان(خ الوجیھ األ
مشجر یحمل عشرات التواقیع یرجع نسب علي شروان إلى موالنا أبي 

د لي ان فیھا )ع(الفضل العباس  ، وبعض التوقیعات كانت قدیمة وأكّ
.     توقیع المرجع الراحل السید شھاب الدین المرعشي النجفي  

 ،یفرلى النسب النبوي الشإھا ترجع تدعي أنّ  ھناك عشائر الكما انّ  
. علمأ وهللا ،ع بعضھا إلى عشائر عربیة اصیلة معروفةورجب تقولإنما 

ت محل ھجرة ونزوح العدید من ذریة ان المنطقة كانإنما الثابت 
الرسول األعظم وشیعتھم خاصة من أبناء اإلمام موسى الكاظم بسبب 

توجد مزارات وأضرحة . ھمواألموي ومن بعداإلضطھاد العباسي 
ید السید ابراھیم والسمثل ھؤالء السادة  ىوقباب في المنطقة ترجع إل

بعربیة بعض قول الولكن  .وغیرھم فخر الدین والسید علي الصالح،
لم یطلعوا ن اد الذیاألكر أبناءبعض  ةیثیر حفیظوال یزال  كانالعشائر 

ولیس . تقرب إلى العربوالالطبقیة ھم بویتھمو على تأریخ ھذه العشائر،
دماء وإال فال. نما ھو البحث عن الحقیقة لیس إالإ .ر كذلك أبداً األم
تسري العربیة والدماء الكردیة خوال ھذه العشائر لطة واألكراد ھم أمخت

 الفصل اكلمتھیجب أن تقول  یةتأریخحقیقة اللولكن ا، في عروقھم
نحن من أبى،  شاء من شاء وأبى ،الواجب أن یعرف اإلنسان اصلھو

موجودة في  جدادناأبعض وقبور  ولدنا وآباؤنا وأجدادنا في العراق
. یاً كانتنا اعن جذور نا أن نبحثفكیف تعیب علی .النجف األشرف

                .نھا األكراد أنفسھم قبل غیرھمألیست ھذه عنصریة عانى م
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ى العراق ت إلاالصل جاء )فیلیة(كردیة عشائر بال شك كما توجد ایضاً 
وھذه ھي وتسكن فیھ  من الزمن،في فترات متأخرة من ایران أو غیرھا 

. وتختلط الدماء تتجاور وتتعایش وتتصاھر وتتزاوجاألقوام  الحیاةسنة 
للكرد في  ھذا التحفظ والغضب یوجد عند االبناء الحالیین: مالحظة 

أین  منویعلمون  ،حقیقة األمر ولكن اآلباء واألجداد یعرفون ،المنطقة
حیث استقبلتھم عشائر وشیعتھم، سیما ابناء الرسول ر أتت بعض العشائ

الرسول المنطقة وتعاطفت معھم واكرمتھم احتراماً الى مقام جدھم 
سیما ، وتصاھروا وتزاوجوا معھم، وصاروا أمة واحدة، )ص(األعظم 

   .)عشریة شیعة جعفریة إثنا( المناطق على مذھب واحد ان سكان ھذه
                                                      : منیرة أومید. دتكتب 

یعتمد الكاتب في تعریفھ لكلمة الفیلي على مصادر مختلفة ومنھا قول ((
، حیث )329ص  2ایران وقضیة أیران ج(جورج، كرزن في كتابھ 

معرفة (یعرف كلمة الفیلي، بالثورة، وكذلك رأي ھنري فیلد في كتابھ 
، بمعنى المتمرد والعاصي، ثم یؤكد ورود ھذه )98وام االیرانیة صاالق

أما عن  .الكلمة في مصادر أخرى بمعاني الشجاع والفدائي والثائر
الى نسبھم الى ) ھوگو گروتھ(أصل الكورد الفیلیین فیورد تأكید 

حینما أرى وجھ الفیلي الحالي فأنھ یذكرني " العیالمیین القدماء بقولھ 
، ویتجسم أمامي كل االقوام التي عاشت قبل آالف السنین، وال بالھیتیین 

ھذا االعتقاد  "یستبعد بأن یكون الفیلییون من بقایا العیالمیین القدماء
ویرجع تسمیتھم بالفیلي الى انھ وكل الفیلیین تقریبا یذھب الیھ الكاتب 

مشتق من أسم الملك العیالمي پیلي الذي أسس ساللة بأسمھ في عیالم، 
م.ق 2670( الذي تولى اثنا عشر ملكاً منھم الحكم ما بین اعوامو  - 

، ) ر أنیشوشیناكیوزو(ابتدأ بحكم پیلي وانتھى بحكم ) م. ق 2220
ولكن المؤرخون . واطلق ھؤالء الملوك اسم پیلي على رعایاھم ایضاً 

) . اوان(نسبة الى مدینتھم العیالمیة ) ناوا(اشاروا الیھم بأسم ساللة 
أیران في اوائل ( في الكتاب أن البروفسور جورج كامرون  كما یرد

م من مدینة . ق 2670أثبت تولي پیلي العرش عام ) 24التأریخ، ص 
في كتابھ ) والتر ھینتس(راي  بینما یذھب الكاتب لیوضح شوش أبتداءأً 
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واكتشافھ كتیبة أثریة في معبد كیریریشا یعود ) دنیا عیالم الضائعة(
ثم یورد . م منقوش علیھا اسم الملك پیلي. ق 2250 تأریخھ الى العام

وتمدن ایالتأریخ (رأي المحقق یوسف مجید زاده في كتابھ  تأكید  ( 
حكم الملك پیلي في عیالم، لیتوصل الى ان حرف الپاء تحول بمرور 
الزمن الى الفاء كما حصل في تغییر اسم پاریس القدیم الى فارس، 

ء ھما من حروف الشفة وفي معظم اللغات ویرجع ذلك الى ان الپاء والفا
                          )1().الحیة والبائدة كثیراً ما یستعاض عن الواحدة باالخرى

ان مناطق لرستان وبعد ان تتحدث عن مواقع سكن الفیلیین وذكرھا 
:     یدممنیرة أو. اھم مناطق استقرار األقوام الفیلیة تضیف د كانت

ي التي یراد نشوء ھذه الحضارات وسقوطھا وھاننا اضطررنا أل(
وتواجدھم ) اجداد الفیلیین ( ، دور العیالمیین توالت على المنطقة لتبیان

واقوام  التاریخي في المنطقة رغم تداول الحكم بین امبراطوریات
، و مناقشة ما جدھمكما یمكن ان نصل الى معرفة مناطق توا .مختلفة

یث یتطرق الى تحدید المقدم منذر ، مؤلف الكتاب حاورده الحقاً 
لرستان " بقولھ{) عرب واكراد بالد الفیلییة(الموصلي في كتابھ 

      .             .             الكبرى غرب ایران وجنوبھا ھي بالد الفیلیة
من كل ما تقدم اعاله نستنتج صحة وجود الكورد الفیلیین في ارضھم 

 شوء الحضارات االولى فیھا ، وقدالتاریخیة في وادي الرافدین مع ن
 وتوسعت تبعا لقوة االمبراطوریات التي، انحسر دورھم وارضھم 

حكمت المنطقة في فجر التاریخ االول ، ولكن یمكن أن نؤكد انھم كانوا 
     حوالذي رافقھ نزو سكنة شرق دجلة ، حتى ظھور االسالم وانتشاره

واندماجھم مع السكان  عدد اكبر من القبائل العربیة الى المنطقة،
     المنطقة بحكم ان لغة القرأن عربیة،في تعریب  االصلیین، وتأثیرھم

 
  --------------- ------------- -------------                                                       

في بحثھا  17/02/2009الثالثاء . الحلقة األولى–منیرة أمید . دالباحثة العراقیة الفیلیة  -1
            .نجم سلمان مھدي الفیلي  المؤرخ  للراحل   - الفیلییون -أضواء على كتاببعنوان 
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وتغلب الشعور الدیني على الشعور القومي وخاصة اذا فھمنا ان العرب 
ج والذي سنعرّ . الالحقة من تاریخ المنطقةكانوا القوة الحاكمة للفترة 

              .علیھ الحقاً لتبیان دور االقوام االخرى في التاریخ االسالمي
ما نستنج ایضاً وما تأكده المصادر واالحداث وقبل شمول الكورد 
الفیلیین بحمالت أبادة مبرمجة قامت بھا الحكومات التي تولت حكم 

كان یشكل , عراقیة في بدایات القرن المنصرملالعراق منذ نشوء الدولة ا
الكورد الفیلییة االكثریة السكانیة في قرى وقصبات محافظة دیالى ، 
والكوت وبعض من العمارة ، وكانوا ایضاً ینتشرون في المدن الكبیرة 

وان ارضھم التاریخیة تقاسمتھا . كالبصرة وبغداد والحلة والكوفة
زاء االخرى من كوردستان التي قسمت العراق وایران حالھا كحال االج

                                               )1().بین اكثر من بلد في بدایات القرن المنصرم

            .                                . على ما جاء في الدراسةتعلیقي        
رخین من المؤمنیرة أقوال العدید . السیدة دواستشھدت  تذكر

، حیث یعرف كلمة )جورج كرزن(واإلیرانیین منھم   والمستشرقین
الفیلي، بالثورة، وكذلك رأي ھنري فیلد ، بمعنى المتمرد والعاصي، ثم 
یؤكد ورود ھذه الكلمة في مصادر أخرى بمعاني الشجاع والفدائي 

. )ھوگو گروتھ(أما عن أصل الكورد الفیلیین فتورد تأكید  .والثائر
اختالف الروایات العدیدة في اصول  :أقول. یلیین إلى الھیتیینبرجوع الف

) الفیلي(سكان المنطقة، واختالف التأویالت واألقوال حول تسمیة 
ومنھا تأویل أو تحلیل المحقق یوسف مجید زاده الذي علق على التسمیة  

  .علیھ على حد علمي اللغویة، بتحلیل غیر متفق
. حدث عن تاریخ قدیم غیر متفق علیھوكل ھذه التحلیالت التأریخیة تت

 وتبدلت من بعده األمم واألقوام وانقرضت شعوب وجائت شعوب
أخرى، ولعل األوضح واالھم والواضح المتفق علیھ ھو ما جاء في 

  ولكن یمكن أن نؤكد انھم كانوا سكنة شرق.( منیرة قولھا. دراسة د
 -----------------------------------------                                          

      - الفیلییون -أضواء على كتاب17/02/2009الثالثاء . الحلقة األولى–منیرة أمید . د -1
.للراحل نجم سلمان مھدي الفیلي   
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من  نزوح عدد اكبر، حتى  ظھور االسالم وانتشاره والذي رافقھ دجلة
وتأثیرھم  ، واندماجھم مع السكان االصلیین،القبائل العربیة الى المنطقة

في تعریب المنطقة بحكم ان لغة القرأن عربیة، وتغلب الشعور الدیني 
                                                             ).على الشعور القومي

صول وتسمیة الكرد حول أن بحث مقطع ماضیف على ھذه الدراسة و
سكان المنطقة یشكل الكورد الفیلّیون أحد ((: برھان الشاوي. د.الفیلیة 

وقد تضاربت آراء . مكونات الشعب الكوردي الجوھریة واألساس
الباحثین واألكادیمیین حول تحدید ھویتھم وتحدید أصل تسمیتھم 

، )مینورسكي فالدیمیر(فالمستشرق الروسي المعروف ). الفیلیّن(ب
جون مالكولم، براون والباحث الكوردي : ویؤیده في ذلك كل من 

) فیلي(یعتقد بان البدایات األولى لظھور مصطلح  ،)إسماعیل قمندار.د(
كان في القرن السادس عشر، حیث إستخدمت ھذه اللفظة للتمییز بین 

وحكامھا الذین یعتبرون انفسھم اللر الحقیقي ) اللر الصغیر(إمارة 
كإمتداد لھم ولیس  مقارنة باللر الكبیر الذین یحسبون) الفیلي( الفعليو

ینسجم ) فیلي(نحو ) فعلي(معتمدا على ان تطور وتحول لفظة . األصل
مع القوانین العامة في معالجة األحرف والمفاطع الصوتیة األجنبیة في 

رغم ان ھذا المصطلح لم یستخدم في تلك المناطق . لھجة اللور الصغیر
ال نادرا، بینما صار یستخدم في القرن التاسع عشر إلى سكان منطقة إ
 ان إستخدام ھذا المصطلح حتى من قبل سكان فقط، علما) بیشتكو(
كورد ھذه المناطق الذین صاروا ضمن  حالیا ال یطلق إال على) بیشتكو(

ترسیم الحدود بین إیران والعثمانیین في العام حدود الدولة العراقیة بعد 
، علما ان سكان خانقین ومندلي، وھم من األكراد الجنوبیین، ال 1905

علما أن ھذا المصطلح . یستخدمون ھذا المصطلح للتعریف بأنفسھم
یستخدم لتمییز ھذه الشریحة من الكورد من الناحیة المذھبیة، من حیث 

منھم الباحث الراحل نجم (وھناك آراء  .انھم من اتباع المذھب الجعفري
إسم الملك إنھ مشتق من تعود بأصل ھذا المصطلح إلى ) يمھدسلمان 

) إیالم(الذي أسس ساللة بأسمھ في دولتة ) بیلي(العیالمي  –اإلیالمي 
تحول بمرور الزمن إلى ) بیلي(وإن أسم . م.ق 2670حوالي العام 
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) بارس(على غرار تحول أسم ) فاء(الى ) الباء(من خالل تحول ) فیلي(
منھم (ك عدد من الباحثین واألكادیمیین الیا وھناح) فارس(القدیم إلى 

عبد الرحمن حامد عیسى محمود و. سرو غوران، دحیدر ایزد بناه، خ
 884(تعود إلى زمن المیدیین ) فیلي(یؤكدون بأن جذور كلمة ) مزوري

محمد . د(كما یؤكد الباحث اللغوي والتاریخي األیراني . م.ق) 550 –
الشعب المیدي كان یعرف  بأنّ ) ارسيالمعجم الف( في كتابھ) معین

ثم صار ھذا المصطلح یطلق حصرا على ) بھلو –بھلة ( تاریخیا ب
ن ھذا المصطلح إستمر كما یؤكد بأن ھذه باّ . أو المیدیینأرض المادیین 

م، إذ أخذت بعض اسرھم )652- 224(حیا حتى في زمن الساسانیین 
بل ویذھب ھنري . واھاللداللة على رفعة مست) بھلو( النبیلة تحمل لقب

) بیلي(فیلد وعبد الرحمن مزوري ابعد من ذلك حینما یقارنون مفردة 
بإلشتقاقھا السومري الذي یعني الشجاعة والبسالة وھو نفس معنى 

 .ویة لملحمة الشاھنامة للفردوسيالكلمة وفق تفسیراتھم ومقارنتاتھم اللغ
یة ألول مرة في كمنطقة جغرافیة في المصادر العرب) بھلة(وجاء ذكر 

ألبن فقیھ ) مختصر تاریخ البلدان(القرن العاشر المیالدي في كتاب 
، )إیالم(ھمدان، ماسبن : الھمداني، إذ یشیر بأن ھذه المنطقة تضم 

، )دینور(، ماه الكوفة )نھاوند(، ماه البصرة )درھشھر(سمرة 
لمدن یذكر ھذه ا) الفھرست(في كتابھ ) أبن الندیم(كما ان . وكرمنشاھان

في كتابھ ) الطبري(، مثلما یذكر )فھلھ(نفسھا تقریبا وینسبھا لمنطقة 
یرد  كما. ھم أھل كورة الجبال) الفھلو(بأن ) تاریخ الرسل والملوك(

للفردوسي كطائفة معروفة في تاریخ ) الشاھنامة(ذكرھم في ملحمة 
ایران، كما یؤكد الباحث عبد الرحمن مزوري بأن الفردوسي یستخدم 

بمعنى الجبل أیضا، وإلشتھار سكان الجبال باإلقدام ) بھلو(لفظ 
والشجاعة فقد أخذت ھذه الكلمة تتعطي معنى الشجاع، ولربما من ھنا 

والغریب . في اللغات الكوردیة والفارسیة واألوردیة) بھلوان(أشتق لفظ 
یعني بالسومریة الشجاع والباسل أیضا، وبعیدا عن ) بیلي(ان لفظ 

، نستنتج مما تقدم بان )فیلي(مي في البحث عن اصل كلمة الغور األكادی
الكورد الفیلیین ھم سكان أقصى الجنوب من كوردستان، وبالتحدید 
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. وھم وحدھم المقصودین بھذه التسمیة) بیشكو(و) بیشتكو(منطقة 
                             )1(.وصارت ذات داللة مذھبیة أكثر مما ھي سمة قومیة

         :  التعلیق
في د تضارب وتعدّ یوجد بحسب أقوال المستشرقین : لخاص ھوتحلیلي ا
تاویالت حول أصل الكلمة قد تكون الو. تسمیة الفیلیینفي أصل  األقوال
منذ فترة لیست بالقصیرة ردیة منطقة كالولكن  .احیاناً عن الحقیقةبعیدة 

ھیتیة والیالمیة عال رجع إلى االمبراطوریةوتأریخھا القدیم یكذلك حالیاً و
 یةالعرببعض العشائر  یھاإلیھا إل تھاجروالمیدیة والساسانیة وغیرھا، 

 رالعربي بعد انتصاالمتأخرة حیث حصل االمتداد التأریخي  في القرون
ا وغیرھنیرة م. وھذا جاء في دراسة د ،أصقاع األرض المسلمین في

 تسمیةأن  على حد علميو. نوالسابقیباحثین المعاصرین ال ر منیثلكا
 ندالتسمیة عان : واضیفھذه المناطق،  يفقط فموجودة ) الفیلي(

وال .  مما ھي قومیةذات صبغة مذھبیة أكثر  العراقیین فقط والتسمیة
إنما كانت ھذه اطاللة على تأریخ  ،متینبغي االستفاضة أكثر مما قدّ 

مد جدنا السید محإلرتباطھا بھجرة  ،ھذه البقاع واألقوام التي سكنتھا
                                         .)رحمھ هللا(قطب الدین 

حین أنشر مقاطع من دراسات األساتذة المذكورین  مالحظة أخرى     
، ولست في صدد تفق مع كل ما جاء في بحوثھماأعاله ال یعني أني 

ریخ وجود دول أو إمارات للكرد الفیلیین في ھذه المناطق أو تأثبات إ
ما أخذت محل الشاھد في إنّ ھذه حقائق لھا بحثا المستقل والخاص،و ،تلك

توضیح واقع وحال ھذه المناطق التي انتقل إلیھا جدنا وعشیرتھ قبل 
                                                                        .ثالثمائة عام

 
 

 -------------------------                                                        
. د - محاولة في فھم أصلھم وفصلھم.. برھان شاوي، الكورد الفیلیّون . د -1
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  الثالث الفصل                              
    ان بنسبھ معرفة االنس                           

والخوض  ،ومدارسھلھ اصولھ ومعاھده علم قائم بحد ذاتھ م االنساب عل
فیھ بدون علم والخبرة ضرب من ضروب السفاھة، وال یخوض في 

ومن  ،علم ال یعلمھ إال الجاھل الذي ال یحترم نفسھ وال یعلم حقیقة العلم
. والناسالعلم على  العلم من الطبیعي أن یكون متجاوزاً  ال یعلم حقیقة

. نسانیةعات االالتعریف بالنسب من صفات العقالء واعراف المجتم
عندنا في السوید دوائر . واالھتمام بالنسب ال یقتصر على أمة دون األمم

ودائماً ما . األنساب خاصة في بعض الجامعات السویدیة تبحث عن علم
وعن اإلعالم السویدي یتحدث عن اصول الملك كارل غوستاف  نرى
االبنة الوحیدة ( وھيسیلفیا ملك لزوجة اھ واجداده وتتحدث عن آبائ

بوھلر "ووالدتھا ، سویديوالنصف  ألمانيالنصف  "لوالثر سومیرالث"
أثناء  بألمانیا ھایدلبرغولدت في  سیلفیا،البرازیلفي المولودة " أودیھولم

حیث  البرازیلانتقلت عائلتھا بعد الحرب إلى ، والحرب العالمیة الثانیة
عائلتھا إلى  بعدھا عادت 1957و 1947بین عامي  ساو باولونشأت في 

الرئیس باراك أوباما،  وأوباما یزور جدتھ في بالد كینیا بین . )1(.مانیاأل
الفترة واألخرى، وھو یذكر أصلھ ومكان تولده واقامة آبائھ وأجداده 

  .متقدمةعالم اللول اوباقي دنسا رلنسبة إلى بریطانیا وإلى فاالحال ب وھكذ
 ناً موال تسمع احد .ھمبإصول العقالء والعظماء یبحثون ویھتمون 

تھیج حالة إذا تعلق األمر بالعرب وبالنسب النبوي ولكن المعترضین، 
م من ال   .بمناسبة وبدون مناسبة غضب والتبرّ

سیّد أصلھ من الھند أو حتى من الصین  ب أن یكونستغرال أحد یني ذیع
شخصاً أو عائلة سكنت في مناطق  وأمأ أن تقول أن ،ربایجانأو من آذ

تنقلب  الرسول من آل من بني ھاشم أو سادة صلھم عرب االكرد ولكن 
. هللاسبحان  .غراباإلنقباض واإلستسام إلى الوجوه من االنشراح واإلبت  

                           .                             .  
 ----------------------------------    

. -1  . http://ar.wikipedia.org/wik  - Drottning Silvia av Sverige.  
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                                           .یقول ھذا الكاتب المقیم في السوید
ھناك البعض ممن یرفض وینكر البحث في النسب، ویراه عمالً عقیماً (

ومضیعة للوقت والجھد، وتراثاً مستھجناً مرفوضاً ورثناه عن العصبیة 
ئم عصرنا الراھن المھتم وھو ما الیال. القبلیة في الماضي المتخلف

بالفرد وحقوقھ األساسیة والمساواة والدیمقراطیة، ومدى مساھمتھ في 
بناء حاضره ومجتمعھ من خالل عملھ وجھده الخاص مثلما قال الشاعر 

.:                                                العربي القدیم   
               .ا قد حصلإنما أصلُ الفتى م***ال تقلْ أصلي وفصلي أبداً 

                                                                      :والقائل اآلخر
                 .لیس الفتى من قالَ كان أبي * إن الفتى من قال ھا أنا ذا 

ھ في مقدمتھ أنھ ال عیب في ذلك، ألنّ  االستاذ جرجیس فتح هللاوقد ذكر 
ومصدر اعتزاز حتى عند األسر األوربیة واألمریكیة  مطلب عاطفي

وھذا صحیح . العریقة بحیث أن بعضھم یحرص على شجرة نسبھ
لمسناه من خالل تجربتنا الشخصیة في السوید وفي موقع عملنا السابق 

، حیث كان یوجد قسممدینة اسكلستونافي مركز الكومبیوتر في  ) 
ت مھمة القسم ھذا ھو تنظیم كان )البحث في الساللة(خاص تحت عنوان 

دورات للراغبین في تعلم كیفیة وطرق البحث العلمیة عن الساللة 
كان یرأس ھذا القسم موظف سویدي متخصص . والعثور على جذورھا

في ھذا المجال، وھو نفسھ ذكر لنا أنھ استطاع باستقرائھ وبحثھ أن یعثر 
اھتمام السویدیین ولوال . على شجرة نسبھ المتداد مئتین وخمسین عاماً 

بھذا الجانب وادراكھم ألھمیتھ العاطفیة واالجتماعیة لما أفردوا لھ قسماً 
خاصاً یخصصون لھ أمواالً وھم الذین یحسبون لصرف المال العام ألف 

وھو ما یدخل ضمن البرامج االنتخابیة . حساب وكتاب ونقاش وجدال
امج مالیة المھمة لألحزاب من أجل الفوز، وكثیراً ما اسقطت بر

 كان یعمل معنا في ھذا المركز رجل فنلندي في. حكومات واحزاباً 
الخمسینات من عمره، اعتادت أسرتھ بجمیع فروعھا وأفخاذھا وأفرادھا 
وأبنائھا وأحفادھا أن تجتمع مرة كل سنة في قاعة مستأجرة محددة في 
 ھلسنكي عاصمة فنلندا قادمین من شتى البقاع من مدن ومناطق مختلفة
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ودول متعددة لیلتقوا معاً فتتواصل العالقة وتترسخ بینھم وبین أوالدھم 
وقد أراني مرة صوراً لھم تجمعھم في القاعة . وال تنقطع عن اجیالھم

ھذا أخي، وھذه أختي، وھؤالء : منتشرین على موائد عدیدةالمعنیة 
      )1(.)وتلكوذلك  وذاك ابن عمي وأسرتھ وتلك ابنة عمي وأسرتھا أبناؤھما

                                                        .                                                                              .   
.یكثر من قول أنھ النبي العربي التھامي) ص(كان رسول هللا نبینا محمد  

           انا بن عبد المطلب ****انا ابن النبي الكذب
 طالب علیھ السالم یستشھد بنسبھ، وكان أمیر المؤمنین علي بن أبي 

). ال حقاً سیأتي التفصیل (من أخیھ عقیل  اإلستشارة في زواجھ وطلب  
 في ساعات الشھادة والشدةاإلمام الحسین یوم عاشوراء ولم یترك 

ثم وقف قبالة : ن شھر آشوب ابقال التعریف في اصلھ وفصلھ ونسبھ 
وسیفھ مصلت في یده ، آئسا من الحیاة ، عازما على الموت ،  ،القوم

                                                                         :  وھو یقول
       كفاني بھذا مفخرا حین أفخر***  أنا ابن على الخیر من آل ھاشم

یزھر     األرض  ونحن سراج هللا في***وجدي رسول هللا أكرم خلقھ  
         وعمي یدعى ذا الجناحین جعفر***وفاطم أمي من ساللة أحمد 

األكبر حین برز ارتجز قائالً لحسین بن ا وكذلك الشھید العظیم علي  
   ـة جـد ابیھــم النبـــيـمن عصبـ  ***انا علي بن الحسیــن بـن علـي

ـى ینثنــياطعنـكــم بالرمح حتـ ***وهللا الیحكم فینـا ابن الدعــي  
                         ضـرب غـالم ھاشمــي علوي

لما انتھى القتال إلى الھاشمیین و. والعدید من آل البیت الحسیني كذلك
  :                                                                                .:             یرتجز ویقولرز عون بن عبد هللا بن جعفر ب

شھید صدق في الجنان أزھر        *** إن تنكروني فأنا ابن جعفر  
  )2.(كفى بھذا شرفاً في المحشر***  یطیـر فیھا بجناح أخضر

 ---------------------------------------  
               . .               موقع الحوار المتمدن. الكاتب والشاعر عبد الستار نوري علي -1

                  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129391   
        . 200 ص).زینب الكبرى علیھا السالم من المھد الى اللحد( محمد كاظم القزویني -2
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 استشھد .زینب الحوراء ن موالتنا عقیلة بني ھاشم ابو وعون الشھید ھ
تھ العقیلة زینب الدبحضور و وعمره ثالثة عشر عام في كربالء

التعریف  )ع(المام الحسیناصحاب الم یترك  .)لسالماعلیھا (الحوراء 
واصطكاك األسنة  فویشغلھم بریق السیلم ونسبھم ولھم وفض بأصلھم

حبیب بن  وھذا.وغیرھم سالم هللا علیھمھام، رماح وتطایر السلاو
       .                                            :    .     مظاھر یرتجز ویقول

             *فارس ھیجاء وحرب تسعر **   أنا حبیب وأبي مظاھر    
             )1(.حقا واتقى منكم واعذر* *ونحن اعلى حجة واظھر    

.  

           
         

فرسھ قال فیھ اإلمام علي  ن قع الشھید الحر بن یزید الرماحي مو وحین
) لسالما علیھما(ن وقیل اإلمام الحسین بن علي بن الحسین زین العابدی

 .تعالى نھبیتین من الشعر ذكر فیھما عشیرة الحر رضي هللا ع
     الرماح  مشتبك عند صبور         ریاح بني حرُ   الحرُّ  لَـنعم
      .        )2( .الصباح عند  بنفسھ   وجاد       حسیناً  فادى  إذ الحرُّ    ونعم

 
م ألوانھ تلفاھدتي الناس بمخلحیاة ومشومن خالل تجاربي في ا

ة المحترمة صاحب الشخصیالشریف اإلنسان  نقومیاتھم رایت أو
كان أصلھ  أیاً  یعتز بنسبھ ھو الذي والغیرة المروءة والقویة من ذوي  
تنكر المنافق ھو الذي یو والفاسدفھ ، ورأیت أن التاوأیا كنت قومیتھ

بل رأیت ان المنافق  .لھھن عشیرتھ وقومھ وأألصلھ وال یدافع ع
                .یحارب أرحامھ وبني عشیرتھ لذلة وحقارة یجدھا في نفسھ

 
 
     .  

  -------------------------------------------                                                      
نف األزدي الكوفي، وقعة الطف -1 خْ                                       2ص, ابو مِ
                           ..                             .   245، ص )ع(عبد الرزاق الموسوي المقرم، مقتل الحسین  -2
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 لرابع الفصل ا
       صلة الرحم                                    

  بسم هللا الرحمن الرحیم                               
افُونَ سُوءَ  یَخَ بَّھُمْ وَ نَ رَ وْ شَ یَخْ لَ وَ رَ هللاَُّ ِبھِ أَن یُوصَ ا أَمَ لُونَ مَ ینَ یَصِ الَّذِ وَ

ابِ  سَ   الرعد )21(الْحِ
  كنت عند ابن عباس رضي هللا عنھ : حدثنا اسحاق بن سعید حدثنا أبي قال

فأتاه رجل فسألھ من انت ؟ فمت لھ برحم بعیدة، فأالن لھ القول وقال        
قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم: اعرفوا بأنسابكم تصلوا ارحامكم 
فإنھ ال قرب للرحم اذا قطعت، وان كانت قریبة وال بعد لھا إذا  وصلت، 

                                      .

وان كانت قریبة.(1)                                                      
     قال هللا تعالى في سورة النساء:                                                 

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وخلق منھا " 
زوجھا وبث منھما رجاالً كثیراً ونساءً واتقوا هللا الذي تسائلون بھ 

  .سورة النساء-1-اآلیة  .)"واألرحام
 وسالمھ هللا صلوات األئمة محمد آل رحم ان السالم علیھ الرضا وعن(

 ثم قطعني من واقطع وصلني من صل أللھم تقول بالعرش لمعلقة علیھم
  . اآلیة ھذه تال ثم المؤمنین أرحام في بعدھا جاریة ھي

 مقرون بثالثة أمر هللا نإ ):ع) (اإلمام علي الرضا( عنھ العیون وفي
 لم رحمھ یصل لم فمن الرحم وصلة هللا باتقاء وأمر قولھ إلى ثالثة بھا
 رسول قال قال السالم علیھم علي عن آبائھ عن أبیھ عن وعنھ .هللا یتق
 رحماً  رأیت السماء إلى بي أسري لما :وسلم وآلھ علیھ هللا صلى هللا

 فقالت أب من وبینھا بینك كم لھا فقلت ربھا إلى رحماً  تشكو بالعرش
انَ  هللاَ  إنَّ {  أباً  أربعین في نلتقي لَیْكُمْ  كَ قِیباً  عَ            )2(.}رَ

ومن مصادیق صلة األرحام كفّ األذى عنھم ، قال اإلمام جعفر   
عظّموا كباركم، وصلوا أرحامكم، ولیس        : (الصادق علیھ السالم  
 -------------------------------  

  .312 يالطوس --- 1454 الترمذي امعج على المستخرج األحكام مختصر - 1 
          .سورة النساء 419ص  -1-جتفسیر الصافي  )ھـ 1090ت (الفیض الكاشاني  -2
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لرواة قلت یقول أحد ا  )1().تصلونھم بشيء أفضل من كفّ األذى عنھم
بعضا،  فالن یبر بعضھم إن آل«) لسالمعلیھ ا(ألبي عبد هللا الصادق 

في ذلك حتى  لونوینمون فال یزا ،إذاً تنمى أموالھم: واصلون فقالویت
  )  2(.یتقاطعوا فاذا فعلوا ذلك انقشع عنھم

علیھ (في كتاب علي ): (علیھ السالم(وقال اإلمام أبو جعفر الباقر 
البغي، : ثالث خصال ال یموت صاحبھن أبداً حتى یرى وبالھن) السالم

   .)وقطیعة الرحم، والیمین الكاذبة یبارزُ هللا بھا
إن رجالً من خثعم جاء إلى ): (لیھ السالمع(وقال اإلمام أبو عبد هللا 

یا رسول هللا أخبرني ما أفضل : فقال) صلى هللا علیھ وآلھ(رسول هللا 
ثم : صلة الرحم، قال: ثم ماذا؟ قال: اإلیمان با�، قال: اإلسالم؟ قال

: فقال الرجل: األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، قال: ماذا؟ قال
ثم ماذا؟ : الشرك با�، قال: إلى هللا؟ قالفأخبرني أي األعمال أبغض 

األمر بالمنكر والنھي عن : ؟ قالثم ماذا: قطیعة الرحم، قال: قال
  .)المعروف

، ویزیدان ان الدیاریعمر.. صلة الرحم وحسن الجوار(: )ع(قال الصادق
  .)في االعمار

، ان صلة الرحم تزكي االعمال: (الق) علیھ السالم(عن أبي عبد هللا 
  )، وتزید في العمري االموال، وتیسر الحساب، وتدفع البلوىوتنم

  یا أبا محمد أما علمت أنّ صلة الرحم : ()علیھ السالم(قال الصادق 
والذین یصلون ما أمر هللا بھ أن : (ثمّ تلى قولھ تعالى! »ف الحساب؟تخفّ 

  .)یوصل ویخشون ربھم ویخافون سوء الحساب
أنھ قال لعمر بن یزید لما ) ھ السالمعلی(وفي الكافي عن اإلمام الصادق 

  ھذه): (والذین یصلون ما أمر هللا بھ أن یوصل: (سألھ عن قولھ تعالى
  
  

------ -------------------------------  
  .  165:  2الكافي   الكلیني،-1
  من باب صلة الرحم)  20( حدیث : اصول الكافي الكلیني ـ  2
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وقد تكون في قرابتك، ) یھ وآلھصلى هللا عل(نزلت في رحم آل محمد 
 ). إنھ في شيء واحد: فال تكونن ممن یقول للشيء

ولو أن اآلیة إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك ماتت : (وفي تفسیر الفرات
اآلیة لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن یجري أولھ على آخره 

یر أو مادامت السماوات واألرض، ولكل قوم آیة یتلوھا ھم منھا من خ
  ). 1(). شر

ل من  حم معلّقة بالعرش تقول اللّھم صِ والعیّاشي عنھ علیھ السالم الرّ
وصلني واقطع من قطعني وھو رحم آل محمد صلَّى هللا علیھ وآلھ وسلم 
وھو قول هللا والذین یصلون ما أمر هللا بھ أن یوصل ورحم كل ذي 

  )2(.والعیاشي ورحم كلّ مؤمن.)رحم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
- ----------------------    

 - 345ص  المال فیض 2 - دراسات في الحدیث والمحدثین - ھاشم معروف الحسیني، - 1 
           .21سورة الرعد،/. ،تفسیر الصافي في تفسیر كالم هللا الوافيالفیض الكاشاني  -2
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  خامسلالفصل ا
                                                        .                    :منھا قواعد واصول وفروع ھو علم بحد ذاتھ یقوم علىالعلم باألنساب 

  . دعاء النسبإالتواتر في  - 1
  .الشھادات العشائریة - 2
  .شھادات علماء االنساب - 3
  .  شھادات علماء التأریخ األكادیمیین - 4
  . شھادات علماء الدین االسالمي - 5
  . ھادات التأریخیةالوثائق والمستندات والش - 6
  .    قبور اآلباء واألجداد - 7
     .                                .الشیاع - 8
                               .  المعابد أو النقوش والرسوم وما شابھومثل البیوت القدیمة اآلثار - 9

.  
  .وشروط أخرى یعلمھا علماء النسب وھم أعلم مني في ھذ المجال 

. ت ھذه الشروط في اثبات نسب أوالد السید محمد قطب الدیناجتمع
ضیفت إلیھا وأ. في البحث عن أصول العشائروھو أمر قل ما یجتمع 

ھ یجب فحص الحمض أما القول بأنّ . الخالدة عالمة معجزة المقام
.      حد أحفادهأو أ )ص(الرسول  للمدعي النسب مع جسد النووي

                                                                          :   الجواب
لیأخذ عینة من جسد  ) (ص(من الذي یستطیع أن یفتح قبر الرسول  - 1

وأخالقیاً وھل یجوز ھذا  .)الطاھر   .اعوذ با� تعالى من غضبھ ؟شرعاً 
 أحادیث عدیدة یؤدي معناھا إلى ارتفاع جسد األنبیاء من القبر إلى  - 2

قیل ثالثة . بعد ایام من وفاة الرسول أو النبي أو اإلمام المعصومالسماء 
والمصادر موجودة منھا مجلد  ،ایام وقیل أربعون یوما وقیل غیر ذلك

                  ).رحمھ هللا(.مقتل الحسین للعالمة الراحل السید عبد الرزاق المقرم

العامي من كأن یتزوج  ،أیضاً یوجد الحمض النووي من جھة األم  -3 
یطلق على ابن العرف ). ص(سب إلى الرسول األعظم امرأة ترجع بالن

وھو مع ذلك یحمل التشابھ في ). المیرزا(العلویة من ذریة الرسول لقب 
       :وهللا تعالى یقول). ص(الحامض النووي مع جده الرسول االعظم 
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ندَ هللاَِّ فَإِ ( طُ عِ بَاِئھِمْ ُھوَ أَقْسَ عُوھُمْ آلِ مْ فِي ادْ انُكُ وَ ھُمْ فَإِخْ َلمُوا آبَاءَ ن لَّمْ تَعْ
 حكماً و أي أعدل عند هللا قوالً  )ھو أقسط عند هللا(. )5(سورة االحزاب . الدِّینِ 

وروى سالم عن ابن عمر قال ما كنا ندعو زید بن حارثة إال زید بن 
أورده ) دعوھم آلبائھم ھو أقسط عند هللا(محمد حتى نزل في القرآن 

أي لم تعرفوا بأعیانھم  )فإن لم تعلموا آبائھم(ري في الصحیح البخا
الشاھد   )1().أي فھم إخوانكم في الملة فقولوا یا أخي) فإخوانكم في الدین(

          .                        عدم شمول ابن األم بالنسب من جھة األب
ولى أن حث عن الحمض النووي علیھ من باب أمن یطالب أن نب - 4

یجیبنا ھل أثبت أصلھ، سواء إن كان عربیاً أو كردیا أو فارسیاً من 
ن نبحث أث عن حمضھ كیف یطلب لم یبحمضھ النووي فإن خالل ح

   .وينوال السالح عننا ض هللا ایامكم، وابعدال أحم.النوويمضنا حعن 
   ..                            أھمیة علم األنساب عند أمیر المؤمنین

جھا فتلد أنظر إلى امرأة قد ولدتھا الفحول، ألتزوً  :لعقیل) ع(ي عل قال(
ھ لیس في العرب تزوج أم البنین الكالبیة، فإنّ : فقال لھ. لي غالماً فارساً 
لم یكن بحاجة إلى  )علیھ السالم(أن علیاً : الحظ ھناون "أشجع من آبائھا

رب، إال ، وال إلى علم غیره بأنساب وأحوال الع)رحمھ هللا(علم عقیل 
المقصود ھو تعریف الناس بمقام تلك الصفوة التي سیكون لھا  أن یكون

  . في كربالء )علیھ السالم(ب األوفر في نصرة اإلمام الحسین النصی
  وأن ذلك بمثابة إخبار غیبي عن والدة ھؤالء الصفوة، وعن المھمات

  .الجسام التي سوف یضطلعون بھا، في نصرة ھذا الدین
 أن التھیؤ لھذه المواقف والتضحیات قد بدأ قبل والدة وفیھ إشارة إلى

أنھ أراد التنویھ بعلم عقیل : یضاف إلى ذلك.. و.. یزید وابن زیاد و
 وتبرئتھ من. باألنساب، ورد ما سوف یكیده بھ األمویون وأعوانھم

اإلتھامات الباطلة التي سیوجھونھا إلیھ حین یكشف للناس مخازي 
  :وأن یعلم الناس.. یعطي كل ذي حق حقھ".. علیھ السالم"أعداء علي 

 ----------------------------------  
                             .     .-5-أمین الدین أبو علي الفضل الطوسي، تفسیر مجمع البیان، األحزاب  -1
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أن ال غضاضة في الرجوع إلى أھل الخبرة، إلظھار فضلھم، واإلعالن 
                )1(.بالتكریم لھم

وھذا یدل على عظمة واھمیة موضوع علم األنساب عند أمیر : أضیف
نحن نعلم أن اإلمام علي  باب علم مدینة رسول ) علیھ السالم(المؤمنین 

هللا وال یعرف المسلمون وال البشریة جمیعا أعلم منھ بعد رسول هللا 
ولم یكن . یلكان أعرف من عق" علیھ السالم"مع یقیننا بأن علیاً  ).ص(

ولكنھ أراد أن یبین اھمیة . بحاجة إلیھ في اختیار من یشاء من النساء
                        .االختصاص والخبرة لكل عالم وخبیر في مجال اختصاصھ وعلمھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 -------------------------  
مدة الطالب البن نقالً عن ع ،264) ع(حعفر مرتضى الصحیح من سیرة االمام علي  -1

ط (و  390و  389ص 10ج) ھـ 1389ط سنة (وقاموس الرجال للتستري  357عنبة ص
األمین  وأعیان الشیعة للسید محسن 196ص 12ج (مركز النشر اإلسالمي ـ الطبعة األولى

وعقیل بن أبي طالب لألحمدي  442واألنوار العلویة ص 389ص 8وج 429ص 7ج
  .47المیانجي ص
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ل السادسالفص  
    .النبويیقة تؤید النسب أول وث وثیقة الدیوان الجمھوري العراقي  

 
     أول وثیقة في النسب  .النسب إلى آخر.. بن حیدرالسید حمید بن مجید بن رستم          
     أیدھا الدكتور علي ، جمھوريالقصر الدیوان قسم ملف األنساب في  موجودة في       
لت   وانا أعتمد ھذه التسلسل، وفصّ   .العراق/في جامعة بغداد  استاذ التأریخ زيالعـن       
         . األسباب في الفصول اآلتیة       
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 بدایة اعالن النسب الشریف                            

          
ل قطب  آ السید حسین بن السید حمید   ل قطب آ السید حمید بن السید مجید  

 
 أخبرني السید حسین ابن السید: أولى جاءت تسعى لنا ولم نسعى لھا شھادة
دائرة النسب كان موجودا في عامود  أنآل قطب الدین الموسوي حمید 
القصر الجمھوري في زمن الرئیس السابق صدام، دیوان  فياألنساب ملفات 

ات األنساب بأن یأتي یطالب بنسب قد اخبر والده احد المشرفین على ملف
الشخص تربطھ  ھم من السادة األشراف، وھذاأن على اعتبار .الدین قطب

یعمل في القصر و )السید حمید السید مجید آل قطب الدین( ه والدعالقة ب
ان : أخبر السید حمید قائالً لھ بعد إن اطلع على وثیقة النسب الجمھوري 

ب د المطلأیّكما . وجود في الدائرة الحكومیة الخاصةنسبكم  النبوي م
استاذ مؤرخ في جامعة ھو و .علي الغزي. الدكتوراه في التأریخ اإلسالمي د

یرجع إلى االمام علي وأیّد ما جاء في نسب آل قطب الدین الذي  ،بغداد
یعني یجوز للسید حمید ان  ....الھادي ویصل إلى االمام موسى بن جعفر

 علي الھاديلي الھادي واالمام ألنھ من أبناء االمام ع یحمل لقب الموسوي
علیھ (عصوم العاشر من أحفاد امامنا وجدنا موسى بن جعفر موھو االمام ال

صدام سید حمید إن الرئیس العراقي السابق ن ضاف السید حسین با .)السالم
بدون  ) ص( نبيللبإعدام كل من یدعي اإلنتساب  ر حكماً حسین كان قد أصد

أنساب ملفات  وأضاف إن الرئیس الرئیس العراقي السابق حصر. حق
وكان نسب  ،یوان القصر الجمھوريدشعبة خاصة في  اقیة فيرعلالعشائر ا

                     .ونحن ال نعلم. فیھ بعد التحقیق والتدقیق اً عشیرتنا موجود
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                                             .                                                                                        : شھادة ثانیة جاءت لنا تسعى  
في اتصال ھاتفي ( یضیف السید حسین بن السید حمید القطبي من بغداد   

 السید عباسأن السید البحاثة النسابة م  2011في بدایة عام  معھ بیني وبینھ
طبیین الق على من أصرّ  ھو) رحمھ هللا( لموسوياالزاملي بن السید حیدر 

) رحمھ هللا(یرجعون من خالل السید زامل أنھم و ،السید زاملد بأنھم اوال
  .                                 .                   )علیھ السالم(إلى االمام موسى الكاظم 

المرحوم السید  منالقطبیون لم یطلب : أضاف السید حسین بن السید حمید
ویسكن  .ولده النسابة السید كریم ھذا المطلبید أو ،ابتداءً  ھذه الشھادة عباس

، وھو ابن بغداد) الثورة (في مدینة الصدر السید كریم حفظھ هللا تعالى حالیاً 
          .                 الزاملي الموسوي  اسالسید عبالسید النسابة المرحوم 

.                                      .                                .                   .  ى إلیھاجاءت لي تسعى ولم أسعشھادة ثالثة    
نقلھا لي عن  )رحمھ هللا(من سماحة العالمة السید سعید الخطیب شھادة  

المرجع الراحل السید كیل و) رحمھ هللا( والده العالمة السید ابراھیم الخطیب
    .                               ).رحمھ هللا(محسن الحكیم 

التكلیف  النسب وسقوط وھذا أھم عامل جعلني أشعر باإلطمئنان من صحة
التي ترفع التكلیف عن عاتقنا وتجعلنا في حل من المسائلة الشرعیة أمام هللا 

.   الحجج الشرعیة والعلمیة نكر النسب بعدلم یعد بإمكاننا أن نإنھ تعالى كما 
.  )علیھ السالم(باالنتساب الى اإلمام موسى الكاظم  ربع شھاداتأ :النتیجة 

ووجھ األھمیة ھنا أنھ ال . جاءت إلى آل قطب الدین دون أن یسعوا إلیھا
ھذا ف. للنسب من خالل وثائق غیر صحیحةیستطیع أحد أن یتھمنا بأنا سعینا 

نعلم طرق ونحن ال ال النسب موجود عند الدولة، وعند العشائر مع اختالف 
                                                                                  :ولم نسعى لھ بھ
                                            ).الدیوان الجمھوري( حكومیةشھادة  - 1
                                                 .)علي العنزي.د(  شھادة جامعیة -2 
.                                        عشائریةشھادة  - 3  
العالمة السید سعید الخطیب نقالً عن وھي شھادة شھادة علمائیة دینیة،  

.         ..                           والده العالمة السید ابراھیم الخطیب وسیاتي تفصیلھا  
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 عموم  ضوع الخالف بین شیخمود حسین سید حمید ما ھو سألت السی .
والسید عباس  .وبین السید عباس الزامليالزاملي الزوامل السید ماجد 

لم یتفق مع السید عباس حول نسب  اولماذ الزاملي أیضاً من شیوخ الزاملیة،
جد ن السید مابن السید حمید إ قال السید حسین. آل قطب الدین مع الزوامل

 بمناسبة تحقیق ھاالعشاء التي أقامھا والدحضر مأدبة  )رحمھ هللا(الزاملي 
مئة وخمسون مدعو منھم حضر المأدبة و .الموسوي النبوي النسبوإعالن 
 ) رحمھ هللا( سید ماجد الزامليالو ،)رحمھ هللا(السید عباس الزاملي النسابة 

ارتباط  بخصوصالسید عباس حینھا، السید ماجد حینھا على لم یعترض و
وقع مستجداً  ن خالفاً أ ولكن یبدو ،السید زاملجدھم نسب آل قطب الدین ب

بعض التفاصیل  .ال نعرفھ الزاملي بین السید عباس الزاملي والسید ماجد
عبد الكریم . والتي أرسلھا لي السید د وابیةجسائل الحول ھذا الشأن في الر

                                .               .المقبلة ان شاء هللا تعالى شأنھ فصولي الف ةمذكورآل قطب الدین 
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      سابعالالفصل                                     
       . إیران/إیالم / زرین آبادحول المعلومات بعض                    

نسبھ النبوي   أمرلم یدر في خلد جدنا السید محمد قطب أن یختفي ربما 
صحیحاُ في دوائر الدولة و النسب ویجدوه موثقاظھر لی عام أو أكثر 300

جدنا السید  وھل دار في خلد .ویسلموه إلى ابنائھ من آل بو عرب العراقیة
اسمھا نوب السوید في مدینة في ج احتفال أن یقام )رحمھ هللا(الدینمحمد قطب 

                      .كتاباً في ھذا الشأنحفیده ثم یكتب  ، ومنكریستان ستاد
 والمعجزة القاھرة، الصحیح النسب كان جدنا صاحب الكرامة الباھرة

یعیش الھاشمي  السید محمد قطب الدین العربي القریشي.. والشریف الحسب
مكة المكرمة والمدینة المنورة ثم والده وبني عمومتھ وعشیرتھ في أمع 

، وقیل لم ن، وقیل سكن في العراق مدة من الزمبغدادانتقل إلى العراق إلى 
.      األراضي اإلیرانیةلى یسكن، بل كان العراق محطة سفر في ھجرتھ إ  

وھو زعیم عشیرة . عشر على وجھ التقریب سابعالقرن ال  وكان ھذا في 
 والمدینة المنورة،إلى مكة وترجع أصولھا وامتدادھا إلى الجزیرة العربیة 

                                              )1(..ي ذكر بعضھمالمؤرخین الذین سیأت واتر أراءتقریش ب ائرومن عش
 .

 

 ، لم یكن للعشیرة حینھا أي)م 1700عشر عام السابع  أي في القرن(حینھا   
                 .    ، ال من قریب وال من بعیدكرادألنسب أو صلة مع اخوالنا ا

دنا السید محمد بن انتقل جم  1700بدایة عام وفجأة وعلى حین غرة وفي 
السید عربي بن سید قطب الدین القریشي العربي المكي، وھاجرت معھ 

       .الیوم تبعاتھا إلىإخوتھ وأوالده وأبناء عمومتھ في رحلة تأریخیة بقیت 
                                                           .رحلة غیرت تاریخ العشیرة

.قومیاً وجغرافیاً ھ تاریخ العشیرة، أقصد غیّرتھ وجوحین أقول غیّرت     
 

  ---------------         
نا قراتھ ، أالكتاب موجود في بغداد .183 ص ، )من تأریخنا(كتاب محمد سعید العامودي منھم  -1

وقال للقطبیین . وجود عشیرة القطبي في المدینة المنورة ومكة المكرمةفیھ  العامودي وذكرشخصیاً 
 ،أنا سالت عن ھذا الباب حین كنت في الحج ولم یعرفھ احد. جد الحرام بیت هللاص في المسباب خا

                        .79راجع ص  .مر آخر، وهللا أعلمأالحكومة الحالیة أو المقصود بھ  ربما غیّرتھ
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 آلل قطب الدین العشیرة العربیة القریشیة المكیة أي لم تكن أن فبعد
) بین لیلة وضحاھا(كراد اإلیرانیون الشیعة ، صار األلبالدبھذه اعالقة  

أخوالنا واشتركنا بالدماء معھم وسكنا في أرضھم التي أھدوھا إلى 
 .و� في خلقھ شؤون. ت في بالدھمأمالك وعقارالنا  صارجدنا، و

                                                 .وسبحان مغیر األحوال
 .                                                       .زرین آبادمعلومات حول 

زرین  .نطقة یقال لھا زرین آبادالرحلة كانت إلى الحدود العراقیة إلى م
تقع بالقرب من الحدود  ةالمنطق .آباد تعني الواسع الجمیلیل تعني جم
) لرانمھران ودھ(ما ، وتقع بالضبط بین مدینتین ایرانیتین ھالعراقیة

الحدودیة التابعة إلى اقلیم  رانلمن ضواحي مدینة دھرسمیاً ھي اآلن و
.                . .       كیلومتر70وتبعد عن مھران الحدودیة حوالي . ایالم اإلیراني  

 وھذه معلومات من موقع زرین آباد اترجم بعضھا من اللغة الفارسیة
وجود آثار ران وتوجد من نواحي دھلمنطقة زرین آباد  :إلى العربیة

والناحیة مركز ألحداث تأریخیة كثیرة،  ة في الناحیةوقالع تاریخی قدیمة
وھي منطقة  ھمیة استرتیجیة للحكومات اإلیرانیة السابقةأوكان لھا 

                        .قلعھ شیاخ وقلعھ انجیرحدودیة ومن آثارھا 
اقد ألوالد األئمة ثمانیة مر زرین آبادیوجد في ناحیة زرین آباد 

منھم  ،األنترنیت المعصومین بحسب ما جاء في موقع زرین آباد على
 زاده سید فخر امامو زاده سید ناصرالدین، امامو زاده سید ابراھیم، امام

 ویوجد احترام خاص للسید فخر الدین بین الناس). علیھم السالم()1(.الدین
ویقال (. أعیاد نوروزبعیدة في  ویزوره االیرانیون من مناطق ،ھناك

منطقة رین آباد زو. )ھو أحد اجدادنا المباشرینأن السید فخر الدین 
وتربیة تربیة الحیوانات ، وفیھا مشاریع ةزراعیة فیھا انھار عدید

اللغة ھي .  الف نسمة 15حوالي یسكن في الناحیة . األحیاء المائیة
                 )2(. احیاناً  وتمتاز بجو حار جاف أحیاناً ومعتدل. الكردیة الفیلیة

     -----------------------                          
.                 تركب من كلمتین وتعني ابن االمام المعصومإمام زادة مصطلح فارسي ی -1  

                http://zarinabad.blogfa.co .                         موقع زرین آباد  - 2            .                               .                                    .                                                  .  
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    .                 .                ثامنالالفصل            
                     الھجرة التاریخیة آلل قطب الدین تفاصیل                

 
قھروا  وآل أحمد مظلومون قدیوماً *** أضحك هللا سن الدھر إن ضحكت  ال

لیس یغتفر كأنھم جنوا ما*** مشردون نفوا عن عقر دارھم  
                                               )رض( الخزاعيدعبل ) ع(شاعر أھل البیت  

 
                                  ایالم  /دھلران/ناحیة زرین آباد 

ي الزمن الذي ذھب ف: نرجع إلى موضوع جدنا قطب الدین الموسوي
، حینھا لم تكن الحدود مرسومة ،فاراً من الظلم، أو اً فیھ جدنا مھاجر

ولم یكن على یدخل األراضي اإلیرانیة ) رحمھ هللا(وحینھا كان جدنا 
في زمن تعتبر فیھ  .ھاتو ایرانیّأن عراقیتھا، ثر یبیّأالمناطق الحدودیة 

                . .                العثمانیة إلمبراطوریةكل المناطق تابعة إلى ا
. كیف استقبل أھالي المنطقة موكب آل قطب الدین  

 خي عن طریق أكثر من مصدر تأریخيیبدوا من خالل النقل التأری
أھالي  وعن) هللا رحمھم(عن لسان اجدادنا وجداتنا وعماتنا و معتبر

طب الدین كان ن موكب شیخ العشیرة السید محمد قإ )زرین آباد(منطقة 
 .والتقدیر الكبیرین نطقة بالترحابفاستقبلتھ عشائر تلك الم ،ھیبام كبیراً 

واإلحتمال األبرز الذي ربما یكون شاھداً على أن سید محمد بن سید 
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لیحصل ألي ا االحترام لم یكن ھذ نّ ، أمن ذریة النبيعربي كان سیداً 
   .ان تلك المناطق ھم من الشیعة االمامیة الجعفریةسكّ  ة وإنّ ، خاصّ كان

رون ذریة آل النبي علیھ وآلھ ون ویقدّ والشیعة كما ھو معلوم یحبّ 
    ).النسبلحمة كلحمة الوالء (): ص(قال رسول هللا . الصالة والسالم

دي وذكرت لي المرحومة عمتي زینب عباس مھ. روایة زواج جدنا
 قطب الدین وعمتي المرحومة الحاجة نشمیة بنت السید رمضان قطب

ن شیخ المنطقة الذي استقبل شیخ إ: ھذه الروایة بعض أبناء العمالدین و
ج إبنتھ من السید محمد قطب الدین  ن وكا ).جدنا(السادة القطبیة قد زوّ

ج أحدفي تلك ا انمن عادة السكّ   ھإنّ ف منھم ابنتھ من رجل لمنطقة إذا زوّ
تذھب العروس مع ج، والمتزوّ  م ھدیة كبیرة بحسب مقام الرجلیقدّ 

فیستقبلھا أبیھا ویسلمھا  .من الزمنكاملة  ترجع بعد سنةزوجھا، ثم 
طبعا الھدیة تكون أكبر إذا كان المتزوج من أھل الشان ، ھدیتھا

زوجھا السید  ردیةحینھا سألت الزوجة الك. والزعامة والنسب النبوي
أھلي إن  :قال لھا؟ ماذا ترید أن اطلب من أبي ھدیة: الدین محمد قطب

مالك لیست لھم أنھم وعن دیارھم ووطدون مشرّ عمامي وعشیرتي وأ
جمع بھا عشیرتي المھاجرة، أفاطلبي من أبیك ارضاً كي  ،بھاون رّ ـیستق

فكان لھ ما أراد، وطلبت جدتنا من أبیھا قطعة ارض لعشیرة زوجھا 
جدنا وقال إلى  ،شیخ العشیرة والد جدتنا افقفو )1(.العربي المھاجر

لك وإلى  من ھذا المكان إلى ذاك الجبل: قطب الدینالسید محمد 
كم ھي مساحة األرض  على وجھ الدقةال أعلم  .عشیرتك ھدیة زواجك

األقدام ما   ولكني رأیت ان المسافة كانت بحاجة إلى السیر علىالھدیة، 
أما عن . ھذا من حیث الطول) أكثر وربما(الیقل عن عشرین دقیقة 

أنا رأیت المكان وقدرت المسافة، وكان . عرض المساحة ال أعلم كم ھي
                                                       .ھذا في منتصف الثمانینات

 
 ---------------------------                                                                           

في اتصال  الروایةھذه  ،السید جبار زیدان عشیرة آل قطب الدین عمیدبشكل اجمالي أید  -1
                                                           .وقیل من عشیرة أخرى تلیفوني بیني وبینھ
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م 1983خالل الثمانینات من القرن الماضي مت األراضي تقسّ بعض  
من قطع وإلى اآلن توجد الساكنون في ایران، واستفاد منھا تقریباً 

ع أموالھا على باقي توزّ   مت ولمو قسّ أم تقسّ  األراضي ما زالت لم 
ة إلى جدي المباشر رمضان وتوجد حصّ  .من العراقیین العشیرة فروع

ولكن المرحوم العم نیابة عن آل رمضان، طالبت بھا ) تعالى رحمھ هللا(
تھم، : قال حینھاقطبي س إلیا یجب أن یأتي آل رمضان لیستلموا حصً

حیث كان التواصل . وكان ھذا الكالم في زمن الحرب العراقیة اإلیرانیة
ي في ة جدّ أي شئ من حصّ  ستلملم أوبین العراق وایران شبھ مستحیل، 

لم أستلم أي إرث من بیت جدي رمضان في مدینة  ن آباد، وللتأریخزری
العراق ألن البیت لم یتم بیعھ بسبب تعقید المعاملة في  / الكوت واسط

كما قال لي بن عمي الحاج رفعت جبار رمضان آل قطب  ،نقل اإلرث
كذلك لم أستلم أيّ  .اه هللا منذ ستین عامعلماً ان جدي رمضان توفّ . الدین

إرث أو تعویض من بیت الوالدة في بغداد، بسبب مشاكل في نقل الملكیة 
رحم هللا الماضین . وتوًفت الوالدة منذ عشرة سنین. یقولونللبیت كما 

ذكرت ھذه الحقائق  .وال أقول إال حسبي هللا ونعم الوكیل. وسامح الباقین
و إرثي أللتأریخ وحتى ال یقول أحد بعد موتي بأني أخذت شیئاً من حقي 

آل  السید محمد قطب الدین أو جدي المرحوم السید رمضان جديمن 
                                                 .كل حال� على الحمد و. سواء في العراق أو في إیران ،قطب الدین

 

 
 
 
 
 
 

         -----------------------------                                                               
بن اد أسرة آل رمضان وھو ابن عمي رفعت الحاج جبار رمضان آل قطب الدین عمی -1

شقیق المرحوم استاذ جامعة الطب في جامعة  .العراق/عمي المباشر یسكن في بغداد 
                                     .   اسعد جبار رمضان. اإلمارات العربیة المرحوم الطبیب د
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                     .، واألسباب ما زالت مجھولةالھجرة صارت ھجرتان
إلى ھذا الیوم ما زال سبب الھجرة مجھوالً لدى أبناء العشیرة سواء و

ي الجزیرة العربیة الذین بقوا في ایران، أم الذین بقوا في بغداد وبقوا ف
عیم العشیرة في حینھ، نا ز، ولم یھاجروا مع جدّ سوریا وغیرھالبنان وو
دماؤھم مع األقوام   صولھم العربیة دون أن تختلطأوظلوا على  
ھذه الرحلة التأریخیة التي  اصیلفوالسبب في عد معرفتنا بت .لكردیةا

وجھ تأریخنا واصولنا وعدم اكتراث ابناء العشیرة بكتابة غیرت 
                                          . تاریخھم ولو بالحد االدنى المختصر

د مّ مح(نا السید إن جدّ  :ینطویلوبحث الذي أستطیع قولھ بعد متابعة 
وال (، ألن زرین آباد كانت لم یھاجر ألجل طلب الرزق) قطب الدین

قریة مھجورة محصورة بین الجبال من أربع جھات، صغیرة ) زالت
. تستحق الذكركبیرة المساحة، ولیس فیھا حركة اقتصادیة، أو زراعیة 

كبیرة  نكانت وال زالت مدوالمدینة المنورة ومكة في حین أن بغداد 
 والداني طلباً للرزق الزمن یقصدھا القاصي على مر امخةغنّاء ش

.جواب قاطع إلى صلألم أستطع أن  وإلى اآلن .والعلم والثقافة واألدب  
                             .                 .                    .التأریخي لالتساؤ

         دنا السید محمد قطب الدین وھاجرت معھ عشیرتھ؟ج لماذا ھاجر
  ؟ة، أم عداوات عشائریة، أم ماذاھل ھي أسباب سیاسیة، أم طائفی

 )رحمھ هللا تعالى( ئریة فقد كانجدنا عداوات عشاعند ستبعد أن یكون أو
ورع صاحب وومبارك أین ما حل، صاحب كرامات وصاحب دین 

وإذا كان ، ره مشھور ومقصود ومجرب بالكراماتیشھد لھ مقامھ ومزا
ولى ھو وقوع الظلم التأریخي على ذریة الرسول سبب الھجرة األ

                         االعظم  وعلى شیعتھم فما ھو سبب الھجرة الثانیة؟
عمامي أو عماتي من كبار السن، كان الجواب أنھم أوكل ما سألت أحد 
ولكن أعمامي وعماتي  ذكروا لي . على وجھ الیقین ال یعرفون السبب

ت إلى جدنا السید محمد قطب الدین ال أدري تفاصیل ومواقف وبطوال
                             .وهللا العالم وحده. مدى صحتھا

خالف بین جدنا السید محمد قطب  قوعو والمتواتر منھا ھو رالمشھو 
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اإلیرانیة  )م آبادخرّ (مدینة ذي كان مقره في والي المقاطعة ال الدین وبین
بسبب الضرائب العالیة التي  )لي خانحسین ق(كما ھو مشھور واسمھ 
وقیلت أسباب  ،غیرھاو في مناطق زرین آباد، فرضھا على الساكنین

ویقول عمید العشیرة السید جبار زیدان أن !!! وحدههللا أعلم و أخرى
.        )جھار محال بختیاري(اسمھا  مدینة ایرانیة أخرىقبر جدنا في   

                     .األشھر الظلم والجور على المؤمنین ھو السبب
شیعة أن الظلم والجور الذي وقع على الیعرفھ ي الذالسبب المعلوم لكن  

األئمة المعصومین  الذي أجبر كان السببوشیعتھم آل بیت رسول هللا 
إلى الھجرة إلى أصقاع األرض وخاصة إلى ) ص(من أبناء رسول هللا 

حیث  ایران، /ن اقلیم ایالممن مدوھما  كذلك دھلرانوالحدودیة   مھران
ة ئمّ األ والدأھ لھا توجّ من جنوب العراق قریبة مدنا حدودیة  كانتا

ھم من سكان ھذه المناطق الكردیة إن لم یكن جمیع (ومعظم  .وشیعتھم
قد ثمانیة مراوحدھا وضواحیھا زرین آباد  ویوجد فيجعفریة، الشیعیة ال

طقة صغیرة ال یتجاوز وھي من )وأضرحة من أبناء اإلئمة المعصومین
                                                       .سكانھا الخمسة عشر ألف

 شاعر آل البیت دعبل الخزاعي رضوان هللا علیھ حین أنشد رحم هللا 
              :                                                                                          قائالً 

     .أضحك هللا سن الدھر إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قھروا ال
          ) 1(. مالیس یغتفر كأنھم جنوا   مشردون نفوا عن عقر دارھم 

                                              
  
 

                                                  
 
 
  

------------ --------------                                                                        
      

                 .266/ 2: عن عیون أخبار الرضا  ،الرضا عیون أخبارالصدوق،  - 1 
                                                                       .  
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                              . تاسعال  الفصل
 .خالدةالمعجزة ال .آباد ناحیة زرین مقام جدنا السید محمد قطب الدین

  .قرب الحدود العراقیة االیرانیة. ایران/التابعة إلى مدینة ایالم 
جدنا وجد كل أھل المنطقة یقولون ھذا مقام السید محمد قطب الدین 

  لم یقدر أحد . حاطة بالبیوتوممنطقة سكنیة  الموقع. السادة األقطاب
ومنذ ما یقارب مئتین عام لم تأخذ  .ھذه البقعةبیت للسكن في بناء على 

لم  )الشفالت(حتى الحفارات اآللیة بقعة، المعاول والفؤوس من ھذه ال
   .                 .رأبد الدھظاھرة ملموسة  قى معجزةلتب .تستطع الحفر

للسید  ة على أنحجة حاضروذا إشارة ن في ھإ) وهللا العالم(ویبدوا  
ویروي أھل المنطقة العدید . هللا تعالىعند  عظیم قطب الدین سرّ محمد 

 تلك المناطق اعتاد الناس فيو. في ھذه البقعة من الكرامات والمعاجز
اسم على المقام  السكان یطلق. وتقدیم النذور مالمقا منحاجات طلب ال

باللغة اصطالحا كلمة بخت  .ب الدینكرامة قط: یعني) قدبینمال  بخت(
  ). و كرامة عند هللا إلى شخص ما، أهللاكرامة من ( :تعنيالكردیة 

بلد قبر جدنا في  .ربما كان محل السكن أو محل التعبد. المقام لیس قبراً 
 اھئالمحدودة في ھذه البالد التي جا خالل اقامتھ اتخذه مقامإنھ . آخر

وھذا یزید اإلمر إعجازاً  .والجزیرة العربیة من بالد العراق راحالً إلیھا
  . وكرامة

ر أھل المنطقة في السنین األخیرة بناء مسجد، وحینھا تمكنوا من  قرّ
حفر األساس بأطراف البقعة لیكون البناء حول مقام جدنا  السید محمد 

على أن یبنى المسجد . ، كما ھو ظاھر في الصورة)ولیس داخل المقام(
  .                                         .                 .   في المستقبل

بیت و ھو لون بني ھاشمو ،بھ العامود والقماش األخضر الملفوف حظال
نا من یوجد اتفاق في منطقة زرین آباد على ان جدّ . )ص(النبي محمد 

أنا رأیت البقعة قبل ثمانیة وعشرین سنة ولم  .)ص(محمد یة نبینا ذرّ 
التقطت قبل سنتین كما قال حدیثة ساس الحالي، وھذه الصورة یكن األ

 .مھندس عبد الكریم آل قطب الدین حین أرسل لي الصورة. بن عمنا د
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وھناك من یتبرع من أھل المنطقة لتنظیف الموقع  ،ال حظ البقعة نظیفة
  . بصورة دائمة من األكیاس واألوراق التي تتطایر بسبب الریاح

  .                                       : بعض أحوال المقام
ا م أخذت إجازة من المجاھدین في األھوار العراقیة، وكنّ  1984في سنة 

في حرب مع النظام الصدامي، وزرت مقام جدي السید محمد قطب 
الدین ورأیت األحجار الكثیرة على األرض، وكل حجر ملفوف بعصابة 

. لوحة فنیة ملونةصارت ض قماش من لون مختلف، وكأن األر
عام ما المنظر منذ ثمانیة وعشرین .أللوانعصابات األقمشة من كل ا
وسألت أحد أرحامنا في المنطقة من أبناء . زال في مخیلتي كأنھ البارحة

ال أتذكر (المرحوم الیاس قطبي أو أبناء المرحوم عبد األمیر قطبي 
یطلبون  ھنا ن الناسإ: فقال ليعن ھذه األحجار الملفوفة، ) لضبطبا

: فقال لي. وھل یستجیب هللا الدعاء: فقلت لھھذا النذور من مقام جدنا 
  ).أي الناس في المنطقة(ھكذا یقولون 

واتصلت بابن عمنا حسین بن شبیب قطبي قبل شھر من اآلن في نھایة 
وھو یسكن حالیاً في خرم آباد في إیران . م 2011الشھر الخامس عام 

أنھ سیرسل لي : ات مقام جدنا فقال ليوقلت لھ حدثني عن كرام
ولكنھ ) ولم یفعل(مجموعة من الروایات مكتوبة حول كرامات المقام 

وھي أن أحد أبناء المنطقة أخذ حجراً من : ذكر حالة قال لي أنھ سمعھا
المقام احتاجھ في بناء بیتھ فاختل عقلھ واصیب بالجنون، واضطر أھلھ 

وتوسلوا ایاماً  ،لحجر الى المقامیرجعوا ا’بعد أن عرفوا السبب أن 
   .)وهللا وحده العالم(.عدیدة  طالبین العفو، إلى أن رجع الرجل إلى رشده

  حادثة  ) 1(.رحیم عبد األمیر آل قطب الدین. ذكر لي دن الكرامات مو 
  وذكر( عشیرة أخرى نمنطقة ملمن سكان االً جأن ر وھيرآھا بعینھ 

------------------------------ ---  
راه وكتد .ال قطب الدین رحیم عبد األمیر. د. م19/5/2011رحیم في .یفونیاً مع داتصلت تل

استاذا ومحاضراً بالقرب من المقام ویعمل ین آباد یسكن اآلن في ناحیة زالعربیة   لغةفي ال
رسالتھ . )الوالء في شعر دعبل الخزاعي(لھ كتاب مؤلف بعنوان . امعة محافظة ایالمجفي 

محمد مھدي الجواھري والشیخ العالمین شھادة الدكتوراه الفكر السیاسي عند العلمین لنیل 
  ).رحمھما هللا تعالى ( .أحمد الوائلي.د
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السید محمد  ناالمقام ویشتم جدّ كان یستھزأ ب )واسم الشخص اسم العشیرة
یعرفھ أحد، ولم یجد األطباء لھ  صیب برأسھ بمرض لمفأ ،الدین طبق

لألطباء  كررةرات مزیاوبعد . وثمحیاتھ یفقد عقلھ عالجاً وكاد أن
عالج لھ إال إذا أن الأھلھ علم و ،لیأس منھاأھلھ  صابوعالج طویل أ

عسى من صاحب المقام  واریعتذكي  ذھبوا إلى بقعة مقام السید محمد
عن لرجل یمتنع فكان ا. یرفع ما بھ من بالءور لھ ن یغفأى  تعالهللا

 نھم لبواوط ،المقام لىإ عنوةو اھلھ جبراً اخذه  إلى أناإلعتذار، 
عدم العودة إلى ما واإلقرار بوالتوبة إلى هللا حب المقام امن صاالعتذار 
مام الرجل أشفي فاعتذر الرجل مع عائلتھ و. من اإلساءة كان علیھ

من اكثر من شخص  وسمعت .ولم یعد إلى ماكان علیھ أبدا المقام،
تخشى من القسم تي تعلم بشأن المقام الاألرحام  واألصھار ان الناس 

آل قطب الدین أبناء حد من یخشون من اإلساءة إلى أو. بإسم جدنا كذباً 
تھم في ھذا حوادث ، وأدلّ قطب الدین السید محمدجدھم خوفاً من غضب 

  .)وهللا العالم( باتمجرّ 
ن إ: سمع من أھل المنطقة ھنإ. ي السید حسین بن سید شبیبوروى ل

الً تحت أرض المقام، فأتوا لیآثار  أو) كنز(موال أبوجود ا جماعة سمعو
تقدح نار بالمعول أو الفأس،  احفرووا إذا ، فكانیحفرون للوصول إلیھ

، حتى شعروا بالرعب تكاد تحرقھم من موقع ضربة الفأس إلى السماء
وجد في أنھ تمع العلم  .أبداً  ھاا لمثلووا من المكان ولم یعودالشدید، وفرّ 

بعض األرحام إن المنطقة تضاعف  ویذكر. قدیمة إماراتآثار  المنطقة
  . بعد مجئ  جدنا السید محمدرزقھا وخیرھا ومطرھا 

 عمامناحد أو أسمعت من أكثر من شخص أن أحد الحكماء أبناء المقام؟
ام أن المقام لن یبنى إال إذا كان في المنأشار على العشیرة أو رأى 

  .البناء بغیر ھذااألرض لن تسمح ، واً أو مصلى أو حسینیة مسجد
   

 --------------------------  
  .           م 2011الخامس  اتصلت بھ منتصف الشھر. آل قطب الدین بن سید شبیب  حسینسید  -1
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لى أن یتم عحدود المقام، كما اشار احدھم إلى أنھ یمكن البناء خارج 
  .الل الجدارتسقیف المقام من خ
قال لي ابن العم . عمال البناء ولكنھا اعمال بطیئة جداً وقبل سنتین بدأت أ

و أ ،عخالھ المرحوم خضیر عباس تبرّ  اءبنأحد أ نإحسین القطبي 
  )1( .المقام ءدینار عراقي للمساھمة في بنا نیلغ عشرة مالیببمسیتبرع 

تقیم بھذه المعجزة و تفتخركانت سأي عشیرة لو كان المقام إلى : أقول
 نارحامأ مع العلم أن بعض من. تستلم إرثاً  لم حتى إذا ،ھمقاماً الئقاً ب

السید میراث جدنا من استلموا اإلرث واستفادوا مادیاً وبنوا بیوتھم 
  . عدة مدن ایرانیةمحالت في واشتروا . محمد قطب الدین

  

وعددھم قلیل  وحدھم) زرین آباد(العتب لیس على أھل الناحیة ولكن 
وروبا وأمیركا نان ودول أالعراق ولبفي كثیرون القطبیون  .جداً 

ھذا وكذلك یوجد في األھواز في إیران أكثر من تسعین بیتاً، ، والمغرب
ف األمر على عدم بناء المقام، بل ولم یتوق. ما زال على حالھمقام جدنا 

ھذه الناحیة عزم على الرحیل من  ولماذا ؟؟ھم قوا أین قبر جدلم یحقّ 
السید النسابة ایة علمنا أن عمید عشیرتنا غ...؟؟؟وإلى أیناإلیرانیة، 

في قطب الدین قبر جدنا السید محمد  إنّ  :قال) حفظھ هللا(زیدان جبار 
           .العالموهللا . )حال بختیاريمجھار و(مدینة ایرانیة اسمھا 

 السید محمدبحق  كرامة ال تمحى لتأریخلسجلت  العنایة اإللھیة ولكن
ض، قطب الدین وأنا (رحام واألحفاد األجحود ) شأنھ تعالى(هللا  ھوعوّ

ھ جاه د المبارك لن ھذا السیّإ: لتأریخنا ایقول لولھذه الكرامة ) منھم
 وجود بقعةخبارنا من خالل أراد إ) تعالى شأنھ(كأن هللا وكذلك ، عظیم

 بآلھوجالت بھ لیس من اھل البالد سید غریب  دون وجود جثمانھ أنھ
 وأكرمھ أھل الدیار. الطیبة في ھذه الدیارت بھ استقرحتى  األقدار

جزاھم هللا خیر . اسعة لھ وألبنائھموا لھ ھدیة أراضي وجوه وقدّ وزوّ 
  .الجزاء

المقام بناء  منھ أتمكن فیھ منیرزقني فضالً أن  وأدعو هللا تعالى شأنھ
 )رحمھ هللا(ه ونبحث عن قبربدون أن احتاج أحداً،  ھة فوقضع قبّوأ

  . بعزیزوما ذلك على هللا. قونبنیھ بشكل الئ
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                                      الفصل العاشر                          
  .                             .عشیرة قطب الدین وھاشمیة عربیةالدالئل على 

أو أي جنسیة أخرى  ،بیا أو كردیاً عنصریا ال یھمني أن أكون عر لست
عیب مولكن من ال )إن اكرمكم عند هللا اتقاكم(عني،  إذا كان هللا راضیاً 

ى أتحرّ في ھذا الموقع نا أو ،على اإلنسان أن ینكر أصلھ وتأریخھ
 لما زاالتناسب بیننا وبین الكرد أن وأعرف  ،وأبحث عن الحقیقة

 ،الكرد أخوالنا ونحن نحبھمو، نا التأریخیةمن یوم ھجرة جدّ  اً مستمر
ھذا ان  :الیوم وغداً  الجمیع ن تذكر ویسمعھایجب أالتي ولكن الحقیقة 

ولیس فیھ مجال لألھواء الف البشر آوھذا تأریخ  ،نسب الرسول األعظم
 ساقول شھادتي للتاریخ .لبعضین عند اعنصریالواحالم والمزاجات 

إلى ھذه المناطق  الھجرة األدلة على وأذكر. وهللا ال یستحي من الحق
                                       :اإلیرانیة بحسب ما توصلت إلیھ

        .                                                         .   الدلیل األول   
لكن و قبر جدنا وال قبور أبنائھ في ھذه المناطق ؟؟وجود  عدم - 1

ن ك فیھ الساكنویتبرّ  )مقام السید محمد قطب الدین معجزة(یوجد مقام 
مساحة األرض  .ه من كرامات ومعاجزووجدبعد ما مناطق لافي تلك 

ال یسمح  و ،تلك األرضحفر یأن  أحد ستطعیلم  .مترة ئتساوي ربما م
                .علیھاالسكّان ألي كان الحفر في تلك البقعة أو التجاوز 

مھندس عبد الكریم  .كتب لي د إذن أین مضى جدنا وأین قبور أبنائھ؟
قبره في  نّ إ :زیدان قال إن عمید العشیرة السید جبار آل قطب الدین

ن ول إومن ھذا نستطیع الق ،)جھار ومحال بختیار(مدینة ایرانیة یقال لھ 
       .یرةقصفترة زمنیة كان في  بقاء جدنا مع األكراد في تلك المناطق 

.قبور األجداد في النجف األشرف. الدلیل الثاني  
 جففي النآبائنا واجدادھم القطبیین ن قبور قسم كبیر م وما زال
لم یسكنوا في ایران،  أجدادناالعدید من  ب الظاھر انسبحو .األشرف

                                                 .                               ..                وهللا العالم ، ھذا على حد علمي،وربما لم یروھا أصالً 
                                      .تاخیر استثمار األراضي: الثالدلیل الث
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التي حصل علیھا من والد زوجتھ  سید محمد قطب الدین السیدأراضي 
ن قام النظام الصدامي أر توزیعھا إلى تأخّ . باعتبارھا ھدیة الزواج
  .                    . الشیعة والمعارضین وتھجیر بجریمتھ الكبیرة بتسفیر

رون  ونوحین وصل القطبی ق قاموا ببیع بعض إلى تلك المناطالمھجّ
                                      .في البعض اآلخر واسكنتلك األراضي و

 ھلیرھم، ولكن أكثر أض من عشیرة القطبي تم تھجالبع: مالحظة
بقى والدي وأعمامي وأخوالي والكثیر من و. یتم تھجیرھملعشیرة لم ا

خوالي في العراق لم یتعرض أ، كذلك بقى في العراقوائل القطبیة الع
 أن من والظاھر .التھجیر الظالمةشملھم حملة ، ولم تالنظام السابقلھم 

الجنسیة العثمانیة، یحملون شھادة كانوا  لم تطلھ ید التھجیر الصدامیة
ة كان یحمل شھادة الجنسیطالھ التھجیر ، ومن كما ھو معروف

تھجیرھم رین تم جّ رین والمھمن المسفّ والمعلوم أن الكثیر . اإلیرانیة
عالقة لھا وال حیث تم تھجیر عشائر عربیة ال وطائفیة، ألسباب سیاسیة 

وأعرف بعض األصدقاء واإلخوة األعزاء من عشیرة . ارتباط بإیران
  .                   .بعضھم ذكر ليكما  تم تھجیرھمفي جنوب العراق العرب الغرباوي 

بمدىال عالقة لھ أو اإلیرانیة لعثمانیة اوحتى موضوع الشھادة الجنسیة   
                          .الطائفیة السیاسیة ھاوطنیة المواطن العراقي، ولكن

  .                    . خیر في استثمار األراضيالـمھم التأالدلیل 
الدین في تلك  وھذا یدل أیضاً على عدم وجود ابناء السید محمد قطب

فبقت تلك األراضي إلى قام  ،المناطق حتى یستثمروا تلك األراضي
العوائل، وكان منھم بعض بعض النظام الصدامي الدیكتاتوري بتھجیر 

    .                                    .بتقسیم األراضيرحام القادمون من العراق ألرحامنا فقام ھؤالء اأ
عام إلى حین تھجیر البعض  200 راضي حواليیعني تأخر توزیع األ 

                        .)ظلماً وعدواناً (عراق  من أبناء آل قطب الدین من ال
                                                                        الدلیل الرابع 

ن كل إ: حین كتبجعفر خیتال  المؤرخزرین آباد ناحیة شھادة مدیر   
دھم أن السید محمد جداعن آبائھم وألھ من قابلھ من شیوخ المنطقة نقلوا 
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حین جاء إلى المنطقة قبل معروفاُ بأنھ سید ھاشمي قطب الدین كان 
          .                                                               .   عام 300

                          .                                ..            م سلمان مھدينجالفیلي  وقفة مع المؤرخ.الدلیل الخامس
 )رحمھ هللا( )نجم سلمان مھدي(المؤرخ الكردي الفیلي المرحوم د كما أیّ

دون ذكر ضمناً، آل قطب الدین عربیة  حقیقة) الفیلیون(في كتابھ 
الشواھد ھي م الفیلي وأدلتي على اعتراف المرحوم نج. الحقیقة صریحاً 

                                 :التالیة
في  ردیةالعشائر الكضمن ولم یحسبھم  ،القطبیین في كتابھ لم یذكر -1 

حصاھا في كتابھ أالتي ، ردیةسماء العشائر الكذكر أعندما بدایة بحثھ 
                              .سیأتي ذكر أسماء العشائر )الفیلیون( روشھمال
حظ ال) مجموعات( نانوبعفي ثنایا الكتاب عشائر السادات ذكر - 2 
                                       .)مجموعات ولیست عشیرة(
لذلك ذكر      . القطبيلم یستدل كتاب الفیلیون بآراء شیوخ عشیرة  -3 

لم یذكرھا شیوخ عشیرتنا وخاصة حول تسمیة القطبیینأموراً غریبة                           .                                    
ربّما  .حیحبلفظ غیر صفي كتابھ كلمة قطبین  تبكإنّھ كما . حول أوالده

                                      .كان یقصد غیر آل قطب الدین 
دون الكلم)قطب الدین( ھولقب العشیرة باللغة العربیة   ة ، والكرد یكرّ

العلم مع  ،ال نعلم بھا من قبل )قطبین(كلمة وأما ) نـیـدبـق(فیلفظوھا 
     ).قطب الدین( ذكر الكتاب مرة أخرى اللقب بصورة صحیحة وكتب

ف اسم الفخذ البو محمد باللھجة الكردیة في المناطق  لكما لم یذكر المؤ
ة كلم معنى لقب تكرید ، وھو)المیشكھ(حیث یطلق على البو محمد لقب 

مي إلى رسول هللا عن كان ینتمن  والسیدمحمد أو من معنى المیرزا،  
أما المیرزا تعني من كانت أمھ  .)ع(فاطمة الزھــراء سیدة النساءطرق 

.                                  علویة أي ترجع إلى النسب النبوي   
 ---------------------------    

الزمن، وبحسب معلوماتي فإن ناحیة زرین آباد فترة من مدیر  .المؤرخ جعفر خیتال - 1 
وھو اھم . حول تاریخ المنطقة وانساب العشائر الفیلیة من اعظم ما كتب في ھذا الشأن كتابھ

                                                                                       .فیلي مؤرخ  كردي
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                :ن مھدي حول أصل تسمیة المنطقةكتب المؤرخ نجم سلما
یقول المؤلف بأنھ : اسا كما یليأس) ممیوند(وتكونت مجموعة مي مي (( 

د منطقة سكن شخص اسمھ محمّ : ل احد المعمرین عن أصل التسمیة فأجابھأس
أنا مما سمعتھ )) والقول للمؤرخ نجم((أقول .كان یطلقون علیھ عند داللتھ مميمیمھ و
وقد ). مة محمد بلھجتھم المحلیة بـ میمھكنى تلك المنطقة یلفظون كلإن س

           )1().خلف محمد ھذا ثالث اوالد باسماء قطبین و كاكلي و برامسي
الذي فھمتھ من خالل النص ان المؤرخ نجم سلمان ابتعد عن ذكر اصول  

نطقة لمبا أسمائھم ربط  وابتعد عن ذكر اصول السادة، بلعشیرة قطب الدین 
ذكر رسل بمجموعات سكنت ھذه المناطق ثم است ھمنالمذكورة واكتفى بقولھ إ

رین فقال لھ سكن نھ سأل من أحد المعمّ أ) رحمھ هللا(وذكر . تفاصیل المنطقة
د إ دون كلمة محمّ  لى ممھ، ولم یبیّن المنطقة رجل اسمھ محمد واالكراد یكرّ

الفیلي الكردي رخ المؤّ ریخ فإنّ وللتألكن . بھمن این أتى محمد ھذا وما ھو نس
   .           موضوعیةو الحقیقة بصراحة ذكر) حفظھ هللا(جعفر خیتال 

الساكنین في المنطقة  المعمرینبآراء المؤرخ نجم  الفیلي لم یستدل  - 4
             .في بحثھ عن اصولھا كما فعل مع الكثیر من العشائر الكردیة

كما  خیتال في أصل عشیرة قطب الدین لمؤرخ جعفرلم یذكر رأي ا - 5
                   . .                        موارد عدیدةفعل في كتابھ في 

وھي مصادر  العدیدة، من مصادرهتأریخي أي مصدر  لم یذكر -6 
                 .الكردیة الفیلیة وأصول العشائر ذكرھا في شرحھ جذور

والسادات  ربیة مثل السادات ناصر الدینالعشائر العلم یذكر أصول  - 7
عشائرعربیة وھي  القتال،ابراھیم  ت صالح الدین،افخر الدین والساد

زعماء طرق وبعضھم وفیھم علماء وشعراء یقیناً وقطعاً، ھاشمیة 
ھا سكان ولھم مراقد علیھا قباب وھي مزارات یؤمّ . صوفیة اسالمیة

ولم یتطرق إلى . الد ایران الكردیة وغیرھم من القومیات من بالمناطق 
 العشائر  أحدصول م المؤرخ نجم ذكر أمع العلم ان المرحو .أصولھا

كتب حیث بیات التي تنتھي الى األصول التركیة مثل عشیرة   الفیلیة
مصادر عدیدة بأن أصلھم من األتراك       ذكرت : بیات(( قائالً : نصاً   

 ----------------------------------------   
  .                      194ص  نجم سلمان مھدي، الفیلیون، -1
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التابعة الل سلیمان وجغا سفید گكالده و گچیسكنون في قرى زیر
وفي نفس الصفحة وعند ذكر عشیرة ھوري قال المرحوم ) 1()).لدھلران

عند تحقیقنا مع أحدھم حول (. )ھوري(: حول عشیرة ھوري نجم
أكراد شمال العراق أساساً انتشروا في مناطق  أصلھم أكد لنا بأنھم من

في حین ام في قریة ھور التابعة لدھلران من ایران أیضاً ومنھم من أق
منطقة م جعفر خیتال ضمن مجموعة جایروند المقیمین في ضمن ذكرھ

                                                                                                                  )2().مھران
  .                                         :نصاً  یوجد )الفیلیون(في كتاب 

مجموعة السادات منھا سادات فخر الدین وسادات نصرالدین وسادات ( 
ابراھیم القتال وسادات صالح الدین ومن اسماء ھذه األقسام نستنتج انھا 

والكرمنشاھیة وأكراد الشمال میة واللرستانیة خلیط من الطوائف االیال
 أما أسماء .ت من السادات والبیات األتراكة إلى مجموعاإضاف

    .          )3()الخ....عشائرھم ومناطق تواجدھم فھي على ھذه الصورة
م أماكن تواجدھم دون اإلشارة إلى أصولھم .         الھاشمیة العربیة قسّ

أسماء صالح الدین وفخر  ’ھل تدلّ  :ستغرابیثیر اإل وھنا سؤال آخر
 تؤالاست؟ !!!! سبحان هللا..الدین وابراھیم على انھا اسماء كردیة

المرحوم نجم سلمان  .حول كتابإشكاالت تبحث عن جواب و یخللتأر
 ،اكتفي بھذا المقدار موضوع عنوان الكتابولكن حتى ال نخرج عن 

ر ال یستغني عنھ أحد كمصدكتاب بأھمیة الفي نفس الوقت عترف أو
بإسلوب اناقشھ أناقش مضمون الكتاب حین أنا و .ھذا الشأنیبحث في 

         .)رحمھ هللا(نجم سلمان مھدي لمؤرخلمع بالغ احترامي فقط اكادیمي 
       : )الفیلیون(كتاب العشائر الكردیة في المنطقة التي ذكرھا  بعض 

    )شروان علي( علیشروان الشوھان،) كلھور( كلھر ممسني، القیتول،
     سوره ، كاكا باوه، زوري، أحمد، وبویر الكھكلویھ الزنكنة، الخزل،
    ریز الوس، قره بنجستون، مني، ھني بولي، دوسان، أركواز، مري،

 -------------------------------------   
 .                                                          197نجم سلمان مھدي، الفیلیون، ص  -1
.                                                                                          ذاتھ المصدر -2  
.                                                                             194ذاتھ، ص المصدر -2  
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                                        .                                           لور. قاضي دیناروند، ملخطاوي، رتال میشخاص، موسي، ھوند،

      بیر زیار، ،آل باالئي ده كرزكزي، خدا، كاید لرني، بوري،
                                                                        .                                       )1().رودیار د،بیرانون حسنوند، السكوند، ھداوند، بازوكي، حیاتي،

.                                      . ادسسالدلیل ال                              .  
وھي شھادات  ،العربي القریشيشھادات علماء األنساب في نسبنا 

متفق علیھا بالمطلق بعربیة السید محمد قطب الدین ورجوعھم إلى 
علماء . يالزاملي الموسومثل السید عباس . ھاشميالنسب الموسوي ال

مكتبة آیة  مثل المصدر الموجود في. الحسنیینقالوا بانتسابنا إلى السادة 
                                                             .                                                                      ) طاب ثراه(هللا العظمى السید شھاب الدین المرعشي النجفي 

 ترنیت،وحین أقول جماعة ال أقصد كتاب األن )2( )تذكرة األنساب(كتاب 
         .، بل أقصد علماء التأریخ واألنسابأو كتاب الصحافة الورقیة

أید وعلق على صحة العامود النسبي والمشجرات خمسة عشر كما 
.           ىنسابة سیأتي ذكر أغلبھم في الفصول القادمة ان شاء هللا تعال  

الثالث عثمان بن  الخلیفةإلى ) رحمھ هللا(مصطفى جواد . دأرجعنا كما 
 تھروای كنّ لو .عفان في رسالة معنونة تحمل اسمھ وتأریخ الرسالة

مع العلم ان الخلیفة الثالث عثمان . غیر موصولمقطوع  اوسندھضعیفة 
 الخلیفة .حیث یلتقي بھ في الجد الرابع )ص(ھو ابن عم النبي محمد 

ونبینا محمد ن امیة بن عبد شمس بن عبد مناف، عثمان بن عفّان ب
   .                             بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف) ص(
تنسب آل القطبي نسب أو شجرة علمي  ال یوجد أي دلیل:  ابعلدلیل السا

عشر أي من  بعاسقرن ال، أو إلى الفیلیة قبل الاألكراداي عشیرة من إلى 
                                     .رة جدنا السید محمد قطب الدینزمن ھج

  ---------------------    -                                                        
                                                    . .                      194، ص ذاتھالمصدر  -1
تقدیم السید لمھنّا الحسیني العبیدلي إعداد وكتاب التذكرة في األنساب المطھرة للعالمة ا -2

لنجفي اام آیة هللا العظمى المرعشي من منشورات مكتبة اإلم) 250ص (رجائي المھدي 
              .                                                                                                                                   )).قدس سره(
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:                                 ثامنالالدلیل   
   شیرة قطب الدین یعیش بین المدینة المنورة مازال بعض أفراد ع

منذ سنین طویلة مع القطبیین االت مراسالت واتصّ ھم ومكة المكرمة، ول
وانھ واعمامھ في ومنھم ابراھیم بن جمال القطبي واخ. وإلى ھذا الیوم
وھم سعودیون الجنسیة لم یسكنوا في العراق وال في . المدینة المنورة

                       .عید قیصر القطبي في دراستھذكر عناوینھم س. ایران
.                 .                                                            .التاسع الدلیل     
                :شھادات أبناء العشیرة حول ھذه الروایة - 1
حول  مھدي القطبيعباس عم أبي المرحومة زینب بنت  تبنشھادة  - 1

  . زواج جدنا من جدتنا الخلیلیة لتفاصیروایة مجئ جدنا السید محمد و
ماتت في ایران ودفنت في قم المرحومة العلویة زینب آل قطب الدین 

وانساب بعض وكانت عالمة بأصول العشیرة (م  2008عام المشرفة 
)   التأریخیة سأل في مثل ھذه الشؤونممن یو ،العشائر الفیلیة والعربیة            .  

یسكنون في زرین  أبناؤهوغیرھم وما زال  الیاس القطبيالمرحوم   -2 
                   .1085/  1984ذا في الثمانینات بن ایران وكان ھ/ آباد 

  ).1.(يالمرحومة عمتي الحاجة نشمیة رمضان الموسو أید الروایةو - 3
من سكنة مدینة ابن عمي األستاذ على عبد األمیر قطبي الموسوي  - 4

 .ویعمل موظفاً ما زال یسكن في زرین آباد . سابقاً  الصدر الثورة بغداد
بي في تعلیقھ ذكر ابن عمنا ماجد ارزوقي عزیز فرج فنجان القط - 6

ض المناطق ن في بعیعلى بیوت القطبیالناس ضع ی: على موقع النور
-                                           )2( )1(.دلیل النسب الشریف .الحناء باللون األخضر

 ----------------------------------------                                                                            

وھي  )رحمھا هللا(لبنان  فيتوفت ودفنت . الحاجة العمة نشمیة رمضان آل قطب الدین -1
دفن في (در الدین الصائغ العاملي إمام جماعة قانا وحانویھ آیة هللا الشیخ بالمرحوم حرم 

دفن في دمشق الشام (وأم المرحوم آیة هللا الشیخ جعفر الصائغ العاملي ) النجف األشرف
  ،ینتشرون في أنحاء العالمأوالد وأحفاد رحمھا هللا تعالى  اولھ ).ع() جوار السیدة زینب

طرف عمتنا الحاجة أم من  لبنان وفي أنحاء العالمأكثر من سبعین بیتا في ارحام في لنا و
                          .  .                                                     الشیخ جعفر

             http://www.alnoor.se/article.asp?id=20411    ---- موقع النور -1
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ھو  ومرحومة زینب عباس مھدي وابن ال قطبي شبیببن حسین  - 5
               .نفس المدینةووالده یسكن معھ في . في خرم آبادیسكن  تاجر

                        .قلیة تسكن في ایران وزرین آباداأل. العاشرالدلیل 
ین شبیب الذي حسعن عبد الكریم آل قطب الدین نقالً . كما ذكر لي د

ئل من القطبیین یسكنون في منطقة زرین آباد ن القالإ: یقیم في خرم آباد
ا أضیف أن الكثیر من القطبیین وانالعراق، واألغلبیة منھم في 

    .                                                       . یعرفون اسم ھذه المنطقة ولم یروھا في حیاتھمال
                               .                                 الدلیل الثاني عشر

وجود العدید من مراقد السادة الموسویة وغیر الموسوین بالقرب من 
السید صالح : زرین آباد واألسماء تتشابھ في التركیبة اللغویة مثال

. الدین والسید ناصر الدین والسید فخر الدین وجدنا السید قطب الدین  
الدین ھو جد مباشر إلى آل وذكر اكثر من ابن عم لي أن السید فخر 

واألمر  . قطب الدین ومرقده قریب من مقام السید محمد قطب الدین
یحتاج إلى تحقیق وذھاب إلى نفس المناطق ربما یمكنني هللا تعالى من 
السفر إلى زرین آباد والبقاء فترة للتحقیق في شجرة السید فخرالدین 

                     )        رحمھما هللا( والسید محمد قطب الدین
      .                                                       الدلیل الثالث عشر   

علومة مذكرت لي عمتي العلویة المرحومة زینب عباس مھدي القطبي  
في مدینة دزفول ) السادة القطبیون(بإسم سادة وھي وجود مھمة  

وطالما قالت لي العلویة عمتي أم . داإلیرانیة القریبة من ناحیة زرین آبا
في تلك المدینة ویلبسون العمائم السوداء یین كثیرین ن القطبإ: حسین

ا الكوفیة الخضراء  ، لخضراءالكوفیة او ة إلى بني ھاشم عشیرة نسبأمّ
ا النبي، و االمام  ىنسبة الى الحزن علادة ھو لون عمائم السفاد السوأمّ

وأنھا تتمنى أن تطلع  أرحامنامن  أنھمن نھا تظألي  وقالت ،)ع(لحسینا
، ودفنت في وأدركھا األجل دزفول، مدینةم تزر كنھا لعلى احوالھم ول

                 .           .                         قم المشرفة رحمھا هللا تعالى
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                          الفصل الحادي عشر
                 

         .   ایران/في أقلیم ایالم  اقد السادة الموسویینرمأسماء وصور 
ران لدھ /زرین آبادفي ایران وضواحیھ ذي الغالبیة الكردیة   إقلیم إیالم

العراق إلى من مرور القوافل القادمة طریق وھي  .شھر دري/مھران /
على الظلم والفساد والجور ھاجر لھا الھاشمیون والثائرون . بالد فارس

وكانت محطة طریق  .ظالمةواألموي والعثماني والحكومات ال العباسي
حتى صارت ھذه البقاع . بالد الري وخراسان وغیرھا المسافرین إلى

مقر مراقدھم  ومن بعد محمدیة،سكن الكثیر من الذریة الكردیة محال ال
كون ویتبرّ  ،وغیرھمالكرد وباقي القومیات الموجودة  یزورھا المسلمون

شقیق  )کبراسید ( ویوجد فیھا مرقد .لھا موتاھمویدفنون حوبھا 
معصومة قم فاطمة بنت اإلمام موسى جعفر اخت اإلمام علي بن موسى 

ج قاصداً العراق  ،رجع من خراسان الى قم) معلیھ السال( الرضا ثم عرّ
 ،المدینة المنورة في الحجاز وأدركھ األجل في ھذه البقاع الطیبة ثم

حین نذكر  لم تنل ھذه البقاع اھمیة. مشھود ودفن فیھا ولھ مزار ومقام
ال ال نقرأ كثیراً عن حیاة أوالد االئمة فیھا . األعظم سفر ذریة الرسول

. خي الكرد وال من العرب وال من الفرس أو الترك أو غیرھممن مؤرّ 
حین یسمع أحد  لؤمب عند البعض عن جھل أو عن حتى نرى اإلستغرا

ھو  إنما ھاشمي سكن. ما في سید كردي ن فالناً سید كردي، طبعاً إ ما
أم سباب ھل ھي قومیة ما ھي األ .أو أحد أجداده في مناطق األكراد

        :حین قال اعيدعبل الخز رحم هللا شاعرو سیاسیة أم شئ آخر؟؟؟
 

            واتــا صلـخ نالھـواخرى بف ***ة ـان واخرى بطیبــوفـور بكـــقب
          وأخرى ببا خمرا لدى الغربات***لھا واخرى  بأرض الجوزجان مح
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           )علیھم السالم( بن االمام موسى الكاظم الدین فخرالسید مرقد 

 
السابع موسی نا من احفاد امام الدین شجره الموجودة ھو السید فخرالبق ط 
وقد ذكر  .أقدم سند مكتوب في تأریح المدینةالشجرة عتبر ت. )ع(کاظمال

آب  زر في قریةالمقام . أحد أجدادناالسید  فخر الدین  ن عم لي أنأكثر من اب
وان  ،زرین آباد /میمھ/بجنب طریق ایالم دھلران مدینة  زرین آباد ناحیة

علماً أن مقام . ق من ھذه المعلومةزرت المنطقة سأتحقّ وفقني هللا تعالى و
.           )ثراھما بطا(محمد قطب الدینالسید فخر الدین قریب من مقام جدنا السید   

 http://www.imamrezatv.ir/sn/pages/id/874  
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         )علیھم السالم( السجاد ابن االمام علي  علی صالح السید مرقد

 
ن عبد هللا األعرج ابن حسین ابن االمام اب :زاده علی صالح امام مقام زیارة

کاظم المام موسی إلا ةمن المعاصرین إلى حضر. علي بن الحسین السجاد
استشھد في منطقة صالح . وأدرك زمان االمام علي بن موسى الرضا، )ع(

الکو خان وزمان ھآباد تابع إلى اقلیم إیالم بین مقاطعتي مھران ودھلران في 
  .يمغولال

http://www.ilam-miras.ir/index.aspx?siteid=71&pageid=480  
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    )علیھ السالم(حسن بن اإلمام موسى الكاظم السید  مرقد

 
        بین) علیھ السالم(سید حسن بن اإلمام موسى الكاظم  امام زادهمقام 

ھو ابن االمام ن الروایة أن السید حس: اقلیم ایالم/ومھرانلران مدینة دھ
   .حسب ما جاء في موقع ایراني باللغة الفارسیة. مباشرةموسى الكاظم 

 http://forum.1pars.com/thread75036-2.html 
    http://www.portal-il.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=17  
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ابراھیم من ابناء االمام الباقرالسید  مرقد  

حسب ما جاء في  )علیھ السالم(ابناء االمام الباقر مقام السید ابراھیم من 
     .ایالم/ المربقد في مدینة دھلران   .محافظة ایالم في ایرانموقع تابع الى 
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    السید عباس شیروان چرداول مقام               
  

          
من احفاد االمام زین العابدین منطقة : عباس شیروان چرداول السیدمرقد 

  . كیلومتري مدینة ایالم 45عباس آباد 
http://www.portal-il.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&pageid=1749      
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  مرقد امام زاده سیف الدین بن اإلمام موسى الكاظم

 كیلومتر 22زاده سیف الدین بن اإلمام موسى الكاظم في مرقد امام 
التابعة إلى اقلیم ایالمشمال شرق مدینة دره شھر   
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)علیھم السالم(ر قتال من احفاد االمام الباقابراھیم المرقد السید   

    الزعیم حد أجدادویقال ھو أ، السید ابراھیم القتال من احفاد االمام الباقر
قطب  آلعبد الكریم . في رسالة دكما جاء . سید علي خامنئي الحالي االیراني

ویوجد اكثر من موقع على األنترنیت بإسم السادة آل القتال یمكن  .دینال
                                                .الدخول علیھ التوسع في المعلومات في ھذا الشان

                         http://qattal.com      
                              

.                                                                       
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) علیھم السالم(سید اکبر بن االمام موسى الكاظم 

 

ي بن موسى المباشر واخ االمام عل بن االمام موسى الكاظم کبرأسید  
 شقیقة )علیھا السالم(قم فاطمة  حضر مع معصومة) علیھم السالم جمیعاً (الرضا

في سفرھم إلى  خراسان وإلى قم  الرضا بن موسى االمام علي 
.اقلیم ایالم/ كیلومتر خارج دھلران 10وتوفي في ھذه البقعة  . المشرفة  

          .        

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


67 
 

                          .  عشرالفصل الثاني                      
                                               .        لیس األقطاب كلھم ینتمون إلى النسب النبوي          

.     
عمید من ماتي رحمھم هللا تعالى، والعدید من أعمامي وع علمت من 

بالقطبي لیس كل من تسمى   )حفظھ هللا(رتنا السید جبار زیدان یعش
  . ھو من آل قطب الدین

إلى أربعة عشر بیتاً أو فخذاً ،ویوجد  عدیدة ربما تصلبیوت االقطاب 
كما بعضھم لیسوا من أوالد السید محمد قطب الدین إنما ھم  .)األحالف(

لعشائر العراقیة في العراق وتسمیھم ا) حالفاأل(یطلق علیھم مسمى 
  .)ذبّابة جرش(
  لبیوت او فروع ال

  .عبد الكریم موسوي. م. د رسالة
  ال قطب الدین المحترم نالسید علي كاظم رمضا

  .بركاتھالسالم علیكم ورحمة هللا و
 في السؤال عنیكم على ھذا التاخیر غیر المبرر في البدء اعتذر ال

  .عائلتكم الكریمة من كل مكروهحفظكم هللا و رعائكم و. احوالكم
صل عشیرة أواتر للعارفین بحسب ماھو متبالنسبة لسؤالكم فانھ نعم و

  :یلي ل قطب الدین فانھا تتكون من ماآ
، ال ناظر، ال منظور، ال )انا منھمالشایب، و(ال رضا، ال حسین  - 1

  .ھم اوالد محمد بن محمد قطب الدینو. ال حافظمزھي و
وھم اوالد محمد علي بن محمد قطب الدین ) انت منھمو(ال محمد . 2

  .طب الدیناو محمد بن علي بن محمد ق
وھم اوالد عربي بن محمد قطب ) سید جبار زیدان منھمو(ال عرب . 3

  .الدین
  .اما قادر بن محمد قطب الدین فال عقب لھ.  4

فمن ) 4و  3(لیلیة اما یعتقد ملكشاھیة خمن ام و)  2و  1(الذریة في 
  ..                        ھذا حسب روایة سید جبارم اخرى وأ
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م من غیرھم فھلبو خلیل، البو حداد، البو نور وا(خاذ اما بقیة االف 
  .)بیننا مصاھرةالعشیرة باالخوة و

   ..                               أسماء األفخاذ من روایة أخرى
دون أن یذكر  كتب ھذه األسماء رسالة سعید محمد قیصر القطبي في 

   .من ھم األفخاذ ومن ھم أبناء السید محمد قطب الدین
     . قسم العشیرة إلى اثني عشر فخذاً وھيوت
عرب  -البو حافظ -البو خلیل –البو منظور –البو ناظر  –البو محمد  

 –البو شایب  - قادر بیك –البو مزھي   -البو رضا  –البو حداد  - بیك
  .البو نور

  . القطبي أو آل قطب الدین أصح
في نھایة أسمائھم وقام العدید من األقطاب حالیاً بإدراج لقب قطب الدین 

للتمییز عن فروع وبیوت یحملون لقب القطبي وھم ال . بدل لقب القطبي
كما ) ذاب جرش(بل ھم أحالف  .رجعون إلى السید محمد قطب الدینی

بل وقفاً على آل قطب الدین، األحالف  )فخاذألا(موضوع ولیس . یقال
إلى ذ تنتھي فخالھم فروع وأ) إن لم یكن كلھم(الكبیرة  عشائرمعظم الإن 

  .متحالفة معھم ولھم أفخاذالجد مؤسس العشیرة، 
  
               .                                                                  
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                        .عشر الثالفصل الث                            
        بروایة السید حیدر الزاملي وعامود النسبجر شماختام و        

السید عباس ھذا المشجر فیھ اسمي واسماء أوالد عمي بیت رمضان القطبي بروایة 
  ). بغداد(حسن آل جابر آل حنین الزاملي الموسوي بن السید حیدر آل م) توفى(
  . وانا اضعھ من باب البحث ال من باب اإللتزام القطعي) رحمھ هللا( 
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  .  الخبر أول مرة على موقع النور الثقافي
 تمحیص ومحاوالت عدیدة طالت سنین طویلةبعد طول انتظار وبحث و

للتأكد من نسب عشیرة القطبي التي أنتمي إلیھا یبدوا أن الیقین قد قطع 
حقیقة انتساب . ي إلخفاء حقیقة نسبيعاد مجال ل الشك عندي وما
قطب الدین بن اإلمام محمد   السید لى السید عربي بنعشیرة القطبي إ

العابدین بن  قر بن اإلمام علي زینموسى بن جعفر بن اإلمام محمد البا
 اإلمام الحسین سید شباب أھل الجنة ابن اإلمام أمیر المؤمنین علي ابن

وقد استلمت صورة للشجرة . أبي طالب علیھم أفضل التحیات السالم 
    .واسم اخوتي ووالدي وجدي المرحومین التي یوجد فیھا اسمي

البیضاء یبدوا  یتي بالعمامةد الناس الذین یعرفوني على رؤوبعد أن تعوّ 
 وھو, یر لون العمامة الى اللون األسودانھ قد حان وصار لزاماً تغی

 .  اللون الذي یدل على النسب الھاشمي العلوي النبوي
السید حسین  وھو أبناء أحد مشایخ عشیرتنا القطبي،وھذه الرسالة من 

  :السید حمید القطبي الموسوي
لم ..وبركاتھ  السالم علیكم ورحمة هللا  لقطبيإبن العم السید علي ا((   

 تسلسل   أرسلت لك  لك، ن أبعث المشجر كامل وبصورة كاملةأستطع أ
علیھ (إلى اإلمام موسى بن جعفر الكاظم  االجداد من والدك السید كاظم

   : (السالم
رمضان بن السید علي بن السید  السید علي بن السید كاظم بن السید

بن السید محمد بن السید  سماعیل بن السید دوريھادي بن السید ا
 قطب الدین بن السید طھ بن السید یاسین بنمحمد عرب بن السید 

السید حسین بن السید زامل بن السید صالح بن السید علي الشجري 
محفوط بن السید ثابت بن السید موسى بن السید  بن السید بن السید

السید ثامر بن السید موسى  بنمحمد بن السید حمدان بن السید راشد 
بن السید  بن السید محطم بن السید منیع بن السید سالم بن السید فاتك

ھاشم بن السید ھشیمة بن السید ھاشم األول بن السید فاتك بن السید 
السید سالم بن السید علي بن السید صبرة بن السید موسى  علي بن

ن الثائر بن اإلمام بن السید الحس العصیل بن السید علي الخواري
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إنتھت ).  علیھ السالم(جعفر الخواري بن اإلمام موسى الكاظم 
بن ) ع(بن االمام جعفر الصادق . الرسالة اسمحوا لي أواصل النسب

بن االمام ) ع(بن اإلمام علي زین العابدین ) ع(محمد الباقر االمام
ن أبي بن اإلمام امیر المؤمنین علي إب) ع) سید الشھداء) ع(الحسین 

سالم هللا (فاطمة الزھراء  بن موالتنا سیدة نساء العالمین) ع(طالب 
     . (علیھا

 وإن شاء هللا سوف ابعث لك المشجر خالل ھذا اإلسبوع وأي شئ
وأي شئ . وإعتبرني أخوك الصغیر في العراق تحتاجھ بس دزلي مسج

  . بالخدمة موالي ترید تعرفھ كلي وآني
 :طبي الموسويإبن عمكم السید حسین الق

  .القطبي د حمید بن السی السید حسینانتھت رسالة ابن العم العزیز  
 . والحمد � رب العالمین

------------ 
ھذا العامود النسبي عن طریق المرحوم السید عباس الزاملي : مالحظة

تي كانت عتمد الروایة األولى للنسب البل ا ،وانا ال اعتمدھا اآلن
 .في حینھاالجمھوري في بغداد دیوان ألنساب في الدائرة ا فيموجودة 

   .اآلن لذا اقتضى التنویھنسخة منھا  ولكني ال أملك
  

   الخبر كما نشره موقع النور في تاریخ
20/03/2008 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
رٍ وَ أُنثى وَ  كَ لَقْنَكم مِّن ذَ عَلْنَكمْ شُعوباً وَ قَبَائلَ  یَأَیھَا النّاس إِنّا خَ جَ

ندَ هللاِّ لِ  كمْ عِ مَ فُوا إِنّ أَكرَ بِیرٌ  تَعَارَ لِیمٌ خَ مْ إِنّ هللاَّ عَ  ).13(الحجرات )) . أَتْقَاكُ
   : وقال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ

  . ال تأتوني یوم الحساب بأنسابكم وإتوني بأعمالكم 
   : قولھ) السالم  علیھ أفضل(وینسب إلى موالنا علي أمیر المؤمنین  

 یغنیك محموده عن النسب*** ن من شئت واكتسب ادبا كن اب
 لیس الفتى من یقول كان أبي*** ذا ـــــــــا أنــــــالفتى من یقول ھ ان
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  : العصماء وقال الشاعر الموالي الكبیر أبو فراس الحمداني أبیاتھ 
بت قربى وال رحم    والشیم یوما إذا أقصت االخالق*** ھیھات القرّ

  حمر ولم تكن بین نوح وابنھ *** لھم رحما كانت مودة سلمان
العشیرة  رغم ان حقیقة النسب الموسوي حقیقة یعرفھا كبار وشیوخ

القطبي ومنذ زمن طویل إال أن التأكد والتحقق من ھذه الحقیقة ھو الذي 
والعدید من ابناء وشیوخ العشیرة   ،اإلعالن من قبلي عنھا رأخّ 

وقد عتبوا علي  م منذ فترات طویلة،رسمیاً انتسابھ ووجھائھا قد اعلنوا
السوداء طیلة ھذه السنین وال أدري من  عتباً حارا لعدم إرتدائي العمامة

    یعتب على من ؟؟
  .                        .تغییر لون العمامة

ولي إسم  على الرغم من إني الوحید في ھذه العشیرة من یلبس العمامة
 لى منابر المساجد والحسینیات إال إنھمواقع األنترنیت وعفي الصحافة و

) جبار زیدان(أبي عالء   ة بجناب شیخنا وعمناولوال إتصالي مصادف
واتصال العزیز إبن العم سید حسین بن سید  ،معلقة حول قضیة إرث

لما علمت بوجود  على الھوتمایل مجید بن سید حمید القطبي مشكوراً 
لجنة كربالء  یمة من قبلوما علمت بوجود الشھادات الق ،ھذه الشجرة

 ومن عمید السادة الحسنیین في النجف األشرف وبعض أساتذةلألنساب، 
وفضیلة عمید السادة آل الزاملي  ،الحوزة العلمیة المذكورة أسماءھم

لنسب الزاملي ابناء عمومتنا حیث نشترك معھم في ا ونسابة السادة آل
  .الطیب المبارك

العراق  عشائر السادة الموسویین في وقد سجلت العشیرة بتصنیفھا من 
في دول الجمھوریة وللعشیرة امتداد   .في سجالت النفوس العراقیة

العربیة السعودیة ولبنان وسوریا والمغرب  اإلیرانیة والمملكة
  .)1(العربي

  
 ----------------------------  

  موقع النور
http://www.alnoor.se/article.asp?id=204  
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  الرابع عشرالفصل 
  . تأیید علماء األنساب

احد مشایخد السید عباس السید حیدر  النسابة  المرحوم  شھادة جناب -1
                          .                                الموسویة یةاملالسادة الز

  .الموسوي يلامریم إبن الـنسابة السید عباس الزالنسابة السید ك  - 2
 . عنھم الشیخ علي الحسناوي.لجنة نسابي كربالء الرسمیة - 3
  .علي العــنزي دكتورالمؤرخ  فضیلة - 4
كربالء  رئیس لجنة نسابي محافظة.فضیلة السید مضر القزویني - 5

 المقدسة
قال  .رئیس نقابة أشراف بغــداد نبیل األعرجيضیلة النسابة السید ف - 6

   . بأنا سادة حسینیون
.   

 عمید السادة األشراف..ز الحسنية السید عبد الصاحب الكـفنویفضیل - 7
 .                              .النجف األشرف.الحسنیین

  .المقدسة عضو لجنة نسابي كربالء..سماحة الشیخ علي الحسناوي - 8
 مدرس في الحوزة العلمیة النجف. سماحة الشیخ ھاشم الزیدي - 9

 .األشرف
) سابقاً (المؤرخ اإلیراني وكیل وزیر الثقافة اإلیراني شھادة  - 10

 .في كتابھ حول أنساب الكورد الفیلیین) أبو صادق(جعفر خیتال  األستاذ
) طاب ثراه(العالمة المجاھد الحجة السید سعید الخطیب  شھادة - 11

قبل ) ونحن في جوار معصومة( الواحد الشفھیة حیث قال لي بالحرف
سماحة العالمة السید  إن والده: قال) رحمھ هللا (وفاتھ بسنین قلیلة 

شك وال  إن السادة القطبیة سادة ال: ابراھیم الخطیب قال لھ في العراق 
ال (القطبیة سادة یاسریة أو موسویة : وعقب بقولھ أن والده قال ریب،
  ..                  المؤدى واحد على كل حال). بالضبط أي الكلمتین أذكر
في أحد ) رحمھ هللا(قطب الدین  النسب واسم جدنا السید ویوجد - 12

الدین المرعشي  مصنفات مكتبة الراحل آیة هللا العظمى السید شھاب
للعالمة  انظر كتاب التذكرة في األنساب المطھرة). (طاب ثراه. (النجفي
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) 250ص (المھنّا الحسیني العبیدلي إعداد و تقدیم السید مھدي ألرجائي 
قدس (مكتبة اإلمام آیة هللا العظمى المرعشي ألنجفي منشورات  من

 ((                                  )1(.))سره
دائرة الجنسیة العراقیة وشھادة النفوس العراقیة حولت  كما إن - 13
  .. بت عندھابعد أن ث). رسمیاً ) إلى لقب الموسوي..القطبي ..لقب

. 
  

رانیة والمملكة العربیة السعودیة للعشیرة امتداد في دول الجمھوریة اإلی
وھناك صور أخرى لمشجر أفخاذ . وسوریا والمغرب العربي ولبنان

المقدار عسى هللا تعالى أن یجعلنا أھالً  وفروع العشیرة ولكن یكفي ھذا
  .  سمیع مجیب الدعاء لھذا النسب المبارك الشریف بفضلھ ومنھ انھ

ومدینة  ة كریستیان ستاداألعزاء اإلخوة في مدین أن أشكر وھنا اود
حین سماعھم بوصول صور  لذي قدموا التھنئة جنوب السوید ا/ مالمو

ومنھم الشاعر األستاذ فائق الربیعي على . التأییدات المشجرات وصور
وألقى خ الحدث حیث أرّ  في ھذه المناسبةالعصماء التأریخیة قصیدتھ 

ن نكون كما عسى أ.. وذكر في فضلنا الكثیرقصیدى أكثر من رائعة 
 .قال وعند حسن ظن المؤمنین

            ) 2(.الطاھرینالطیبین  خاتم النبیین وآلھهللا وإیاكم شفاعة رزقنا 
 
 

 
                                                           

 
 
 

 ----------------------------------------- 
آل  عمنا الدكتور المھندس عبد الكریم الموسويمن ابن  في رسالة على االیمیل الخاص -1

.ھـ1431/محرم / /02م 19/12/2009بغداد .قطب الدین  
-23/03/2008 . خاص تقریر مصور/ موقع النور  -2  
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           . .                    عشر الفصل الخامس                                
  .                                 .القطبي محمد دراسة قیصر سعید

بل قوأرسلت لي من العراق القطبي  قیصر سعیده دراسة أعدھا ھذ
على ق علّ وأنقلھا لكم سأ 1/1/2000 الدراسة تاریخحوالي عشرة سنین 

یثیر رجو أن ال مصطفى جواد، وأ. موضوع النسب الذي أرسلھ د
 ریخالتأ حال قضیة تأریخیة وھذا استغرابكم تعدد الروایات نحن نناقش

اختالف المصادر على موضوع واحد ذلك حسب فیھ لروایات اعدد تت
بین  یجمع أو ،الروایاتصح أ من یختار رلحاذق الخبیاوالعالم 
حین أنقل ھذه وانا  .خرج بنتیجة منطقیة وعلمیة معقولةیو ،الروایات

بعض ولكن لوجود . ما جاء فـیھاكل الرسالة ال یعني أني أتفق مع 
التي  لتي تنفعنا في نتیجة االستدالالتخیة الصحیحة االمصادر الـتأری

بحث التأریخي النسبي التحقیقي نتیجة ھذا الستساھم في وصولنا إلى 
روایة نّ امع العلم  .الذي سیأتي في نھایة الكتاب إن شاء هللا تعالى

جماعة مدینة الكوت في العراق،  القطبیونیأخذ بھا  الراحل مصطفى
كن عمید آل قطب الدین السید جبار زیدان ال یأخذ ولوھم مقتنعون بھا، 

بھا، وال یأخذ بھا أیضاً كاتب السطور وال أعتمد علیھا إال من بعض 
  .المعلومات التي توصلني إلى النتیجة المطلوبة

 -------------------------------------------      
  الرسالة

لمكرمة  وصاحب أبناء قطب الدین المبارك مفتي قبلة المسلمین مكة ا
وأحفاد أمیر المؤمنین ذو النورین ) اإلعالم(التاریخ الشھیر المسمى 

وقد بارك المسلمون ھذا النسب فسمي ) رضي هللا عنھ(عثمان بن عفان 
الباب الرابع من الجھة الشمالیة في المسجد الحرام بمكة المكرمة بباب 

بحارة  القطبيبیت ن مساك وھو إلى الیوم كذلك وكانت) القطبي
الھاشمیة عند الباب الصغیر للمسجد الحرام الذي یقع بالركن الغربي 

  .الیماني من دار الندوة
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حمد بن میكائیل بن ابراھیم بن فقطب الدین بن فخر الدین أبو م
  سیدنا عثمان بن عفان تھي نسباً إلى ماعیل بن علي العثماني المناس
  . األموي القریشي)  عنھرضي هللا(

وكان مفتي مكة المكرمة  القرن العاشر الھجري لمن أھدین لوقطب ا
  .من طرف الدولة العثمانیة وھو أول مفاتي مكة من الحنفیة

     . وتقسم العشیرة إلى اثني عشر فخذاً وھي
عرب  -البو حافظ -البو خلیل –البو منظور –البو ناظر  –البو محمد  

 –البو شایب  - كقادر بی –البو مزھي   -البو رضا  –البو حداد  - بیك
  .- البو نور

  
   .   .                           المخطوطات والكتب التي تسند  نسب العشیرة

مخطوطة مجمع اآلداب في معجم األلقاب ، كمال الدین أبو الفضل  - 1
ار ھجري مكتبة اآلث 743-642عبد الرزاق بن تاج الدین الشیباني 

    .                         .        قسم المخطوطات/ العامة بغداد
مودي الطبعة لعااالعالمة محمد سعید / 183كتاب من تاریخنا  ص  - 2

  .م الدار السعودیة للنشر1967/ ھجري  1387ة محرم الثانی
  .األستاذ صالح محمد جمال/  68دلیل الحاج المصور صحیفة  - 3
  . األستاذ عمر رضا كحالة/  960معجم قبائل العرب صحیفة  - 4
العالمة الشیخ عبد الستار الدھاوي الدار /كتاب موائد الفضل والكرم  - 5

  . السعودیة للنشر
قاضي مكة المكرمة تقي /كتاب العقد الثمین في تأریخ البلد األمین - 6

     ..                                       الدین الفاسي
  .الدار السعودیة للنشر/اسحق عبد هللا /كتاب اھل مكة - 7
  .1964جامعة بغداد الموجھ الیناعام /كتاب العالمة د مصطفى جواد - 8
محالت قطب / كتاب ابن عمنا ابراھیم جمال ابراھیم القطبي - 9

شارع ابي ذر /المدینة المنورة / المملكة العربیة السعودیة/ األصواف
  .1998الموجھ الینا 
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                                رعش سادسالالفصل                           
إلى  وتتویج السید القطبي بعمامة االنتساب احتفال المولد النبوي 

 ).   التغطیة خاصة من موقع النور( ).ص(الرسول 
  النور23/03/2008

. لتأریخلع المحفل شھادة انقل وقائ. مصور تقریر -خاص/ لنورا 4555: قراءات
  ات المطر السماء مع ذرات الثلج في لیلة ممطرة كانت تنزل فیھا قطر

عن اتصال  خاتم النبیین وسید المرسلینفي مولد ولعلھا تنبئنا  إللھيا
.                      مع خیرات األرض تیمناً بمیالد النور بركات السماء  

ستاد  المیة في مدینة كریستیانأقامت جمعیة الھادي الثقافیة واالس
 . إحتفاالً بھیجاً قل نظیره في مناسبتین عزیزتین

الكائنات  المناسبة األولى وھي األكبر واألھم مولد النبي المصطفى سید 
  ).ص(وخاتم األنبیاء محمد بن عبد هللا 

القطبي بعمامة  والمناسبة الثانیة مناسبة تتویج خادم الحسین السید علي
وقد كان . إلى ذریة وساللة رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ اإلنتماء

   .احتفاالً بھیجاً ورائعا قل نظیره
مراسیم  عرافة) أبو وضاح(لى السید الوجیھ یحیى أبو شوكة ثم تو

المحفل وبعد ان ابتدأ العرافة باسم هللا تعالى والصالة على الحبیب 
الكرام من المؤمنین  والحضور قدم تھانیھ لألمة االسالمیة المصطفى

المولد العظیم وكذلك ھنأ السید علي  والمؤمنات بالتحیة والتھنئة بھذا
 ). ص(رسول هللا  القطبي بمناسبة ارتدائھ عمامة اإلنتساب إلى بیت

والئي  دینة مالمو الذي حضروا بموكبمباً بالضیوف الكرام من ومرحّ 
ن الكریم من قبل القرآمن ابتدأ االحتفال بتالوة عطرة وطیبة  .جمیل

 . األخ المقرئ
مدرسة یوم  ميثم أعلن عن تقدیم جائزة تقدیریة قیمة من قبل معلّ  1-

إلى السید علي القطبي ) ع(التابعة إلى جمعیة اإلمام الھادياألحد 
بھذه المناسبة العزیزة وشكراً لھ على جھوده وتشجیعھ وحثھ  الموسوي

  .طاءالمواصلة والع القائمین على المدرسة على
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 وكذلك أعلن السید عریف الحفل عن تقدیم جائزة الشیخ جعفر
إلى السید علي القطبي ) حفظھ هللا تعالى) (أبو الصدوق(المشكوري 

القطبي الموسوي معرباً عن جزیل شكره وامتنانھ  واستلم السید علي
  . الكریمة لھذه اللفتات األخویة التقدیریة

دعا فیھ . التمیمي  القاھا األستاذ ھانيالفقرة الثانیة كلمة الجمعیة  -2-
 یصال مالمح منھاإمن سیرة الرسول وسیاستھ وعدلھ و إلى اإلستفادة

   . إلى المجتمعات األوروبیة التي نعیش فیھا
المبدع  عریف الحفل فقرة قصیدة الشاعر العراقي دیثم قدم الس 3-

ل هللا األستاذ فائق الربیعي الذي ألقى قصیدة من وحي مناسبة رسو
   ثم تلى على السامعین قصیدة خاصة, إعجاب الجمھور  نالت) ص(

بمناسبة تتویج السید علي القطبي  ھادحوالي خمسة وعشرین بیتاً أنش
القصیدتان إعجاب  وقد نالت   )ص(الموسوي عمامة بیت آل رسول هللا 

القصیدتین أكثر  مقاطع من ھم وطلب الجمھور إعادة الجمھور وتفاعل
  ومن ھذه القصیدة الخاصة بالسید علي القطبي .من مرة 

 للحساد  الغيِّ     لسانَ    وطوى      وضعَ العمامة َفارتدى تاج التقى
  اإلرشاد  في روعة  جده   عن    راوي حدیثَ المصطفى عن أھلھ 

ـلـَة ً     المنابرَ     زانَ         أعوادَ منبر ِ وعظھِ    فلو ارتقى   بالضاد   حُ
  اإلنشاد  بنغمةِ   القلوبَ     ملكَ          مترنما  شدا   إذا   خدم الحسینَ 

  . رابط القصیدة لمن أرادھا كاملة
http://www.alnoor.se/article.asp?id=20562 

أبو الصدوق  كانت لسماحة الشیخ جعفر المشكوري الفقرة الرابعة -   4
 حیث طلب منھ السید عریف الحفل الحدیث في ھذه) حفظھ هللا تعالى( 

 :المناسبة فتحدث من وحي المناسبة
حصل  وتطرق إلى عظمة أخالق النبي والتغییر الجوھري الكبیر الذي 

 ). ص(في العالم بعد مبعث الرسول المصطفى 
  رمضان ثم قدم السید یحیى آل شوكة السید رئیس الجمعیة سالم 5-
ابتدأ حدیثھ بالتھنئة والشكر للحضور على   حیث. قي كلمة بالمناسبة لیل

وشكر هللا تعالى بوصول سماحة . وإحیائھم ھاتین المناسبتین  مجیئھم
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الحاج محمد السماوي أبو كاظم من العراق  الشیخ أبو صدوق والعزیز
  .  معافین   سالماین

الموسوي  طبيعرج األستاذ سالم رمضان بالتوجھ إلى السید علي الق
مھنئاً ومتمنیاً لھ التوفیق في خدمة اإلسالم وشكره على ما قام بھ من 

أیام شھر رمضان وشھر ) ع(دي المنبر الحسیني في جمعیة الھا خدمة
مرحباً بھم قائالً لھم أن ھذه الجمعیة  ثم توجھ إلى الضیوف ،صفر

تكون ھذه بیننا وأن ال  الطیبة ھي بیتكم وأرجوا التواصل الدائم في ما
الجمعیة ویحب  أخ مسیحي یعمل في وذكر ان في الجمعیة . ر زیارةخآ

وھو مستمر على  ،أیام عاشوراء وباقي أیام السنة أن یخدم في
وان الجمعیة تحاول أن تجمع المؤمنین وھذه أخالق من  ،التواصل

 .)ص(الرسول األكرم 
مدیر  وھوكانت ھذه الفقرة للسید أحمد الصائغ من مدینة مالمو  -6-

حیث طلب منھ عریف الحفل أن یتفضل ویلقي كلمة   )موقع النور(
كلمة تھنئة بمناسبة والدة الرسول وإرتداء السید علي   بالمناسبة فألقى

وشكر ) ص(إلى رسول هللا  القطبي الموسوي عمامة االنتساب
متمنیا  على ھذا المحفل الرائع  )ع(الحضور وجمعیة اإلمام الھادي

للسید علي القطبي التوفیق والتأیید في وم التطور واإلزدھار للجمعیة دوا
    .اإلسالم الحنیف ومنبر آل البیت علیھم السالم خدمة
. مالمو ثم قدم السید عریف الحفل السید علي الحسني من مدینة  7-

حیث ألقى السید الحسني خطابھ مھنئاً الحضور بمناسبة والدة الرسول 
قطبي بمناسبة ارتداءه عمامة الرسول المصطفى ومھنئاً السید ال األعظم

العمل المشترك لبناء المؤسسات والمراكز  وحث الحضور على) ص(
   . لغة ودین األبناء اإلسالمیة ومحذراً المجتمع المسلم من ضیاع

الحضور  حیث ھنأ كلمة األستاذ الحقوقي محمد عنوزثم جاء دور   8- 
القطبي الموسوي بمناسبة إرتداء بالمولد النبوي الكریم والسید علي 

وتطرق إلى ضرورة ) ص(االنتماء إلى بیت رسول هللا  عمامة
 العراقیة في بالد الغرب إلى التخطیط السلیم للمجتمع والجالیة

   .لالمستقب
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الصراف  ثم جاء دور المدائح النبویة مع خادم الحسین المال ھادي   9-
شد خادم الحسین مال ھادي ووصلت ذروة اإلحتفال حین أن, الكربالئي 

الكربالئي مدائح الوالء النبوي فتفاعل أبنائنا الشباب وظھر  الصراف
، نبیھم علیھم أفضل الصالة والسالموآل بیت  حماسھم وشوقھم لنبیھم

تزامناً مع ردات المال ھادي  وانفتحت قرائحھم باألھازیج والھوسات
   . مرات ة عدةوطلب الجمھور إعادة القصید, الصراف الكربالئي 

السید  وفي الختام قدم عریف الحفل السید یحیى آل أبو شوكة سماحة
حدیثھ بذكر  ابتدأ السید القطبي: علي القطبي الموسوي لیلقي كلمتھ 

لبعض الشعراء ومن ھذه ) ص(مدح الرسول المصطفى  ابیات في
 : األبیات

  .   يلألرض إذ أمست لنورك تنتم*** یا نور یوم ولدت قامت عزة  
 . أمسى حصاه یتیھ فوق األنجم*** ألكوكب األرضي حین وطئتھ 

األمام  وجمعیة ومن ثم شكر الحضور جمیعاً في مدینة كریستیان ستاد  
وشكر سماحة الشیخ الحجة جعفر المشكوري إمام جمعة ) ع(الھادي 
وشكر الضیوف الذي تجشموا عناء السفر من مدینة , المدینة  وجماعة

  ،أخرى إلى مدینة كریستیان ستاد   نومد نة ھلسنبوريمالمو ومدی
على الخمسة زادت  وشكر الشاعر فائق الربیعي على قصیدتھ التي

االنتساب  في مناسبة ارتداءه العمامة السوداء دلیلوعشرین بیتاً في حقھ 
 ).ص(إل �بیت النبوة 

كبیرة والتزام  النسب المحمدي مسؤولیة: و تفضل بالحدیث قائالً 
   .عف یستلزم أن یكون العطاء واإللتزام أكبر واكثرمضا

ینسبان إلى  ھناك بیتان من الشعر. وال یغني اإلنسان نسبھ بال عمل
  ).ع(   اإلمام علي

  ..        یغنیك محموده عن النسب*** كن ابن من شئت واكتسب ادبا 
  لیس الفتى من یقول كان أبي*** ذا ــا أنـول ھـن یقـان الفتى م

  : رسل السید القطبي في الحدیث قائالً ثم است
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وتفاعلھم  زون في أخالقھمإن ھذه المدینة وأبناء ھذه الجمعیة ممیّ 
وانھ سبق أن كتب مقاالً مطوالً في المیزات التي  ، وثقافتھم ومحبتھم

   .ةفي ھذه الجمعی رآھا
 التي وأضاف سماحة السید القطبي الموسوي إن رسالة اإلسالم العظیمة

وجعلت البشریة تحترم بعضھا  ،غیرت العالم) ص(ھا نبینا جاء ب
 . األموال واألنفس واألرواح بالبعض اآلخر في

عشرة  من ي بیتھ وحده قد دخل اإلسالم أكثرف: وقال السید القطبي
اشخاص من الجنسین من خالل الزواج المشترك بین المسلمین وباقي 

ین والدانماركیین دومن السوی, الدیانات األخرى  أھل الكتاب من
وقال السید . في ھذا المجال رغم أن حركتھ محدودة ،وجنسیات أخرى

وخططا معاً من  علي القطبي أن ھناك صنفان في المجتمع إذا توافقا
 ومن ،معنا من الضیاع والتیھ إلى حد ماالممكن أن نحافظ على مجت

 . ر في المجتمعات التي نعیش بھاالممكن أن نؤثّ 
، الدینیة لى رجال الدین وھم العلماء وطلبة العلومالمجموعة األو

  .. اإلسالمیة والمجموعة الثانیة ھم المشرفون واللجان في الجمعیات
 جتمع ھؤالء بشكل دوري وخططوا للمستقبل من الممكن أن نحفظا إذا

أما أن  ،جیلنا من الضیاع واالنحراف واإلنسالخ عن دین اآلباء األجداد
یمتلكون مقرا للحكم  على الجمعیات یعتقدون أنھمیبقى بعض المشرفین 

العلماء وطلبة  وكذلك اذا ابتعد ،زارة ویخافون أن یتعانوا مع احدأو الو
فإن خطر   العلوم بعضھم عن البعض كما ھو حاصل في بعض األماكن

واستشھد بكالم السید علي الحسني بأن ھناك  ،الجیل الجدید كبیر ضیاع
 .نسى لغتھ العربیة اآلن من أبناء المسلمین قد

زالت  وأضاف السید القطبي ما زلنا أحیاء نحن األباء واألمھات وما
ة كیف یكون الحال بعد عشرین الھجرة قریبة وبعض ابنائنا نسى العربی

وفي الختام شكر  . كیف سیكون الحال إذا انتقلنا من ھذه الدنیا بل ،عام
تھا وتمنى لھم المزید ومحب السید القطبي جمعیة الھادي على عطاءھا

المباركة في  من التوفیق داعیاً المؤمنین أن یحذوا حذو ھذه الجمعیة
  ..                             اخالصھم واحترامھم لرجال العلم والدین
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القیام بھ  كما ذكر في ختام حدیثھ مشرو ع مساعدة المعوقین الذي تولى
 ولمن. موقع النور خالل منومن خالل التبلیغ  وسافالسید على السید 

 . أراد المزید حول ھذا المشروع الدخول إلى ھذا الرابط
http://alnoor.se/article.asp?id=18902    

التھنئة  ع الجمھور وقابلھ الحضور جمیعاً بالعناق وتقدیمومن ثم ودّ 
ومن ثم  (ص(التوفیق لخدمة اإلسالم والرسول وآل الرسول والتمنیات ب

مدائحھ على الشباب  د ابو وضاح المال ھادي مرة أخرى لیقرأم السیّقدّ 
 وانتھى) ص( المتعطش للفرح في ذكرى والدة الرسول المصطفى

ان وأن تعالى أن یحفظ المؤمنین في كل مك الدعاء إلى هللاباإلحتفال 
إنھ تعالى سمیع  العراق المبتلى ج عنویفرّ  ،افةیرحم اموات المسلمین ك

 وكانت ھناك قاعة مستقلة للنساء في جمعیة الھادي تنقل إلیھا .مجبیب
مالمراسیم مباشرة من خالل شاشة تلیفزیون   .یاتالطعام والحلو ، وقدّ

  

  
امام جمعة وجماعة مدینة  ھدیة الشیخ جعفر المشكوري ابو الصدوق البصري 

     .إلى كاتب السطور. .السوید /كریستان ستاد 
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  .مرعبي الحسیني مدیر موقع النورالسید احمد الصائغ ال                  

 
یلقي كلمة السوید /أحد أئمة الجمعة في مدینة مالموالسید علي الحسني الخطیب 

 .في االحتفال
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 .یلقي كلمتھ في االحتفال) ابو الصدوق(سماحة الشیخ جعفر البصري 

  
 . الیاسري في االحتفال  اسامة الیسار األستاذ محمد عنوز أبو سومر والسید من
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شیخ ابو الصدوق . الشاعر فائق الربیعي. سید علي آل قطب.السید حیدر الحبوبي

  .البصري

 
  السید علي القطبي الموسوي یلقي كلمتھ في االحتفال 
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  .النسب النبوي المباركنبوي والتتویج بعمامة لحضور احتفال المولد اجانب من 

                                 

  
  . السوید/ھدیة مدرسة یوم األحد للغة العربیة في كریستان ستاد
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  الفصل السابع عشر                              
     قصائد خالدة قیلت في حقنا                          

 دع فائق الربیعيالشاعر العراقي المب                  

 
  األمجادِ   قمةِ    أحمدَ    لسلیلِ       اإلنشاد ِ   حلوة ُ    التحیة ُ    لمن

  تـَھدي رقیق القول بالمیالد     وتحیةُ األحبابِ طوع مشاعري
  طیفُ الخیال ِ الحادي  وكأنھُ            یُقدمھُ الشعور تحیةً   شعري

غتُ الحروف لقولھا             اإلسعاد  نسمةِ ب   یرق   معنىً         ومشاعري صُ
ـُذھا معطرة َالجبین ِ حروفـُھا ُ الحروفِ          خ   األجداد  بنفحةِ    سرّ

  األحفاد  دوحةِ   من  قطبینا           غصن ِالوفا   لترى بنور محمدٍ 
  موضع ِالوفاد   دررُ الندى في          والغصنُ فرعٌ واألرومةُ ھاشم ٍ 

  المیاد   بغـُصنِھا   یلوحُ    طودا         وزمزم ٍ  یا نجلَ مكةَ والحطیم ِ 
  فسرى دلیلُ الصدق ِفي اإلسناد        وبدا لھُ التأصیلُ واتضحَ الھدى
  واألجداد   األحفادِ   صفحةِ   عن         ورأیتُ طالعَ أصلِھ اصلُ التقى

  بمحضر األشھاد   البیانَ   ھاتَ           محمدا  بالبیانِ      باركَ     فاللـھُ 
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  وعلى الیسارِ لصفوةِ األسیاد          مین ِلھاشم ٍنسبٌ على غصنِ الی
  اإلیفاد  على  لحیدرةٍ     ینمى             بیتھا   وعزةِ   لفاطمةٍ     نسبٌ 

  الزھراء ِحبلُ وداد   فالبضعة           فافخر أبا حسنٍ بطیف وِدادھا
  كفلتكَ حقَّ الخمس ِفي اإلیراد            تئولُ عروة َ حقــِّھا  لما رأتكَ 

م ِفي   وترى قیامَ           حكمة ً  األلبابُ تشھدُ    یكھاوإل   المیالد    القرْ
  للحساد   الغيِّ    لسانَ    وطوى     وضعَ العمامةَ فارتدى تاج التقى

  ما قد أماتَ الدھرُ في األضداد           لنا   أحیا  الذي   العلم ِ   عالّ مة
  إلرشادا  في روعة   جده  عن    راوي حدیثَ المصطفى عن أھلھ 

ـلـَة ً   المنابرَ     زانَ         أعوادَ منبر ِ وعظھِ   فلو ارتقى   بالضاد   حُ
  اإلنشاد  بنغمةِ    القلوبَ     ملكَ          مترنما   شدا  إذا   خدم الحسینَ 

ھا   تبقى            ببالغةٍ    أعطى الخطابة َحقھا حُ      المرتاد  على  مَالمِ
ھدَ    یَفیضُ     ورع ٌ           فأصخ إلیھ السمعَ جلّ ُحدیثھِ    للعّباد  الزُ

  بحكمة ٍ وسداد   العراق  قلبَ         فوجدتھُ        جالستھُ        رافقتھُ 
  األشھاد   مندوحة  شھدت بھا         الدین رمز محبةٍ    قطب  وعليُ 
  فاقبل قوافي الشعر في اإلنشاد        تحیة ً   القریض ِ    نظمَ      أھدیتھُ 

سبـُكَ      )1(.المیالد  بفرحةِ     یَعودُ     صالً أ       بالتقى واھنأ أبا حسن ٍ وحَ
  
  
  
  
  

 -------------------------------------  
قصیدة اخي وصدیقي الشاعر المجید المبدع االستاذ . الشاعر فائق الربیعي -1

في  رئیس رابطة الشعراء العراقیین في جنوب السوید األدیب فائق الربیعي
لتي لیست مثل باقي اللیالي حیث الخالدة في تلك االلیلة العصماء ا ورائعتھ قصیدتھ

جزاه  .امتزجت ذرات قطر السماء الطاھرة باحتفالیتنا الزاھرة وأبیات فائق الباھرة
خیر ) رض(وعن جدي السید محمد قطب الدین) ص(هللا عن جدي رسول هللا 

                                                                                .الجزاء
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 الفصل الثامن عشر 
)المرعبي الحسیني ( البروفسور عبد االلھ الصائغ    

 

 
23/03/2008: التاریخ  

 حدیقة ورد للحسیب النسیب السید علي القطبي  الموسوي
 عبد االلھ الصائغ

أھلَ بیتِ النبيِّ أھل المعالي  ***   ولدي السید االریب الموالي   
     القتران االفعال باألقوال ***   اسمك معنى    یاعلیا وحسب

   یا ابن عمي وكنت خیر مثال *** كنت قطباً من الحنان المصفى 
      سیباھیك نادلُ األسمال ***  كاظم الغیض جدكم فبأيٍّ      

      إن ربي حباك زین الخصال***  فاغتنم فرحة السموِّ خطاباً 
     وجزاك انتساب أشرف آ لِ *   **فتعالى الوھاب زانك نفال  

       وتعــلــل بمغــدق اآلمـــال***   تھ دالال كمثل حالك حالي   
     ووھبت الجواب قبل السؤال*** قد حبیت الفالح قبل صباح 
       قبل ھذي ومثل حالك حالي***  فبحسبي اني احبك إلفاً    
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الكمال وغدا نحن من اروم*** فإذا أنت ابن عمي وذخري   
فتعالوا یاسادتي الحتفالي**** من اروم البیت الشریف المزكّى  
بان دمع االفراح فینا آللي*** الحتفال األرحام یزدان حتى    
ھاشمیاً یضيء سود اللیالي***سوف یبدو القطبي یحمل تاجاً   

) 1(وھنیئا لھ احتفاء الرجال ***    فھنیئا لنا بقطب رحانا   
 عبد االلھ الصائغ

غن المحروسةمشی  
2008مارس آذار  20  

وقد رددت ببعض األبیات على فضیلة البروف العم السید عبد اإللھ الصائغ المرعبي 
 الحسیني موجودة ضمن الردود على رسائل التھنئة 

 
http://www.alnoor.se/article.asp?id=20562 

                      
 
  
 
 
 
 
 
 

 -------------------------------- --------   
البروفسور عبد اإللھ الصائغ سفیر السالم العالمي من األمم المتحدة، رئیس  -1

قسم اللغة العربیة كلیة اآلداب جامعة الكوفة واستاذ في الكلیة النمستنصریة في 
سبق أن درّس في جامعات طرابلس لیبیا وجامعة الوسط تونس . بغداد سابقاً 

س في عدة جامعات أمریكیة منھا كلیة ھنري وجامعة الحسن الثاني المغرب ودر
    .         .           فورد وكلیة تكساس وحاضر في جامعة جورج تاون  وغیرھا
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  الفصل التاسع عشر                         
 سردار محمد سعید

                      
قطبا  أقطبي كنت َ وما زلت  

 
27/08/2010 

قطبا  أقطبي كنت َ وما زلت    

وغربا  شرقا   جناحیك    تمد     

 كأن ضیاء الثریا بإظاللھن

جدبا   المـدى صار  الوفیر  

غوان  أم النجوم   وأبكــار  

 خجـالى حییـات ُ آثرن حجبا

تـــدور   علمت بأن النجوم  

سربا   فرادى ولكن بمسراك  

 وإذ ساورتھا الظنون ورادت
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  فرارا رأت في حنانیك جذبا

 فضمت جناحا برھب وعدنَ 

  بطیب النفوس وما عدن غصبا

 غیاض المجرات في ضفتیك

آض بالدوح أبـّـــا  وتغماضھا   

یوم عظیمجسرا ل  وأعتدت  

  وذو العقل من جاز حزنا وكربا

 وأفشیت سلما على من حوالیك

 لكن على النفس أعلنت حربـــا

ارتویت  أیابن عیون العلوم  

  بما عادني منك علمـا وحبــــا

 أیحزنك أمري ؟ فحسبي النقاء ُ 

  وما جئت إمــرا وما حزت ذنبــا

 وتحزن لو مس طین العراق

ــــــافكیف ومن أھــلھ رام نقبــ   
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 وتبقى تحن وإن قد قلـــوك

وقربـــا   وترجو الدیار جوارا   

 لدیك بأطناب بیت الھــدى ما

)1. (وللبیت ربــــــــــا  -یقین  -یقیــك    

 

 
 

 

 

 

 

  
  

 ----------------------------- ---                                                                               
   http://www.alnoor.se/article.asp?id=88435 

مدرس الفیزیاء المدرس في ثانویات وجامعات العراق عشرین : سعیدمحمد سردار  -1
  .عام  والمساھم في وضع البرامج التربویة التعلمیة في وزارة التربیة العراقیة سابقاً 

أقول إلى استاذي سردار  .قصیدة األدیب األستاذ الفیزیائي المربي سردار سعید محمد حول 
الشعراء،  قلّ ما مر على ناظري مدح أعظم من ھذا المدح وإني ) الرئیس(أنت سردار 

وعلماً وصبراً ولكن أبیاتك بكثیر مما قلت فيّ وأنا أخوه  أعترف أني اقل ایھا  األصغر سناً 
  . عظیمة بمعناھا وسموھاالشاعر العظیم 
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  الفصل العشرون                                   
      عباس طریم                                   

  )یا تأریخ فوك الزمن سامي(                            

                                               

  احاجیك    الصایغ  السید   سمحلي
           سالمي     حیدر  یبن   وابعث لك     

  الیدانیك    یاھو  وكرم     عز    یا
  سامي    الزمن    فوك   تاریخ   یا
  یفتخر بیك    عراقي   كل  حك   من

  وامامي   خلفي    علم    یاالسمك
  یحمیك   هللا   ادعي   قطب  سید یا

  وحرامي     وفظ   مدعي  كل   من
  اویاذیك   الیكرب    حیدر    یاذیھ

  رامي    یحطلھ     هللا    والیرمیك
  صعالیك  ,   وسید   تتقارن     ما 

  عامي   وبالكاع,   بالسمھ    السید
  انادیك   وصرت   الحدود   تعدیت

  مقامي   واعرف   الحسب    ابن  واني
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  ماضیك    تاریخ  قطب      سید     یا
  ضامي   كلب   كل    وروت   انھار 

  یرضیك   مایجري  ,وفكر   علم    یا
  وشامي  بي  یلعب   المصري    البالد

  شاریك     تلكاش   ما   اتكون    ما مھ
  دامي   البلد   امن   اوترجع     تزور 

  اللي اینشف الریك  الحجي  امن   تعبنھ
  المي    ویغنون        رست     نعزف 
  غوالیك       ویعز     العلي    یحمیك 
  )1( وقیامي    ادعیھ    اكعد   من   بصالتي

  
  
  
  

 ----------------------------------------   
رئیس تحریر جریدة الشاعر الشعبي والشاعر الفصیح العامودي واإلعالمي عباس طریم  

  فیھا قصیدتھ الجمیلة ذات العنوان األجمل  السالم الصادرة في والیة اریزونا االمریكیة
. وفیھا قصیدة األمیر عباس طریم  , عبد اإللھ الصائغ. رسالة جائتني من السید المؤرخ د

  ).حفظھ هللا تعالى(یر عباس طریم تضمنت قصیدة األم
  : عبد اإللھ الصائغ

بوركت ولدي االستاذ الشاعر المبدع عباس طریم، وجزاك هللا عني وعن سماحة ابن عمي 
   .السید علي القطب الموسوي خیر الجزاء

  باقات ورد لكما 
  عبد االلھ 

 Abbas Trimم، جاء من  09:39 2010, یولیو 06بتاریخ 
trim5491@yahoo.com  

سمح لي ابي واستاذي البرفسور الدكتور عبد  سماحة السید علي القطب الموسوي اعزه هللا
  .االلھ الصائغ، اطال هللا بعمره بالسالم علیكم
  ودمتم سالمین غانمین باذن هللا الواحد , السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  ).علي القطب الموسوي(إلى أخیھ .. عباس طریم..عالمي االستاذ قالدة الشاعر اال
http://www.alnoor.se/article.asp?id=83423  
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           الفصل الواحد والعشرون                       
                رسائل التھنئة                                  
مع النور انقلھا للتأریخ موقع من المصدر ورسائل التھنئة مع ردودي 

بعض الرسائل من العشائر وفیھا . كافة دول العالمللمرسلین من شكري 
وبعضھم من السادة  ،وایران السعودیة والكویتوالعربیة في العراق 

االشراف ینتھون إلى النسب النبوي الشریف وكذلك توجد رسائل تھنئة 
                            من آل قطب الدین بعض األرحاممن قبل 

ل في تعلیقات اإلخوة واألخوات:مالحظة قد تكون بعض الھنات النحویة أو . لم اتدخّ
الكلمات المتالصقة أو  مثل فكإال في حاالت قلیلة  ال أتدخل  على االمانة اإلمالئیة حفاظاً 

.            .   لذا اقتضى التنویھ. الحروف في كلمة واحدةمن قبیل تكرار األخطاء المطبعیة   
  

  00:59:29 09/06/2011                                علي القطبي الموسوياإلسم 
سالمي على ابنائنا األعزاء . اشكر مشاركتكم.  ابن عمي السید حسین شبیب القطبي

  حفظھم هللا جمیعاً 
  13:14:56 29/12/2010  : التاریخ. حسین شبیب القطبي : االسم

  .كم ھذا االنتساب الحمد � مبروك لنا ول
  

                                                                علي القطبي الموسوي: االسم
13:41:31 13/09/2009: التاریخ  

                                                       العزیز ابن العم عدنان فرحان القطبي
                                                             ھالسالم علیكم ورحمة هللا وبركات

رمضان كریم ومبارك علیكم أدعو هللا أن تكونوا بأحسن حال وأن یفرج عنكم وعن 
                                                                                    العراق المبتلى

صیرة وزرت العدید من اٌألقاربكنت في كربالء قبل فترة ق  
http://www.alnoor.se/article.asp?id=54627 

                                                                       نتواصل ان شاء هللا تعالى
 

                                                                عدنان فرحان القطبي: السما
07:10:40 13/09/2009: التاریخ  

                                                              السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
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ابن عمنا السید علي القطبي الموسوي ابعث لك تحیاتي وسالمي من العراق وانشاء 
                                                                   هللا سوف نتواصل في الكتابة

 
                                                                 علي القطبي الموسوي: االسم

16:14:59 04/08/2009: التاریخ  
                                                                  السالم علیكم العزیز ابو علي

ة                                                                                      تحیة طیب     
736465628 0046د تلفوني في السوید من خارج السوی  

                                                                                   ابو علي: االسم
04:39:49 31/07/2009: التاریخ  

                                   السالم علیكم سیدنا الجلیل نبارك لكم ھذا النسب الطاھر
                                             واطلب منكم رقم ھاتفكم لكي نتشرف بمكالمتكم

 aaaa_5310@yahoo.com                                                    ابو علي
 

                                                                 علي القطبي الموسوي: االسم
12:41:15 08/07/2009: التاریخ  

                                         .فواز رمضان شدید سلمان الھندال .األخ الفاضل
                                                            وبركاتھ  السالم علیكم ورحمة هللا

                                           اشكرك على رسالتك الكریمة ومحبتك الصادقة
        وقد, انا اعیش في السوید منذ اربعة عشر عاماً ولست خبیراً في علم األنساب

                       نجائتني شھادات النسب من قبل االقرباء في العراق وفي إیرا 
بامكانكم أن تنظروا في األسماء الموجودة على األختام والصور التي أیدھا العلماء 

                                                                          المذكورة أسماءھم أدناه
مرعشي النجفي وقد سمعت ان نجل آیة هللا العظمى السید المرحوم شھاب الدین ال

وأعتقد ان اسمھ السید مھدي المرعشي وھو یسكن في قم المشرفة في ایران عارف 
                       شجرتكم شجرة مباركة وطیبة إن شاء هللا تعالى شأنھ. باالنساب

مع غایة شكري ومحبتي وامنیتي لكم أن تحصلوا على الشھادات الالزمة بصحة 
                                                         تعالى شأنھنسبكم المبارك ان شاء هللا

  
 

                                                                    فواز رمضان الھندال: االسم
15:06:33 07/07/2009: التاریخ  
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                                             السالم علیكم سیدي المبجل ورحمة هللا وبركاتھ
                                                       اھنأكم بنتسابكم الصحیح والعظیم لنسب

                                                    جدنا رسول هللا صلى هللا علیھ وألھ وسلم
                                                          یقول النبي علیھ وألھ الصالة والسالم

 ( تعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم)                                                            
                                                                  واني وجدت السیدین الشریفین
وسماحة السید العالم  دین المرعشي النجفي رحمھ هللالسید ایة هللا العظمى شھاب ال

من اشھر النسابھ في الوقت الحالي وقد مر ذكر  النسابھ مھدي الرجائي حفظھ هللا
حینما ذھب إلى اخیھ عقیل وكان  النسابھ في زمن اإلمام علي علیھ الصالة والسالم

لفحولھ من العرب نسابھ ویعرف األنساب وقال لھ یاعقیل اختر لي امرأة أنجبتھا ا
قال ال تحید عن أم البنین فاطمة بنت حزام الكالبیة من بني أسد أم البنین فالنسب 
والنسابھ شي عظیم ودراسھ عالیة ال یصل إلیھا كل شخص وھي صعب المراسكما 

  كل نسب مقطوع اال ( قال الرسول صلى هللا علیھ وألھ وسلم : أبین لكم التالي
                                                                                 او كما قال) نسبي 

                                          فحفظ هللا نسب الرسول و من انتسب الى الرسول
وھؤالء لیس , الثابت اال جاھل معاند او حاسد حاقد اقول الیطعن في النسب  وبعد

                                                                     لھم دواء على وجھ االرض
.           االعداوات من عاداك في النسب *** مودتھاكل العداوات ترجا   وقد قیل  

                                                                                        وقیل ایضا
                                           والحسد اعیت من یداویھا  اال الحقدلكل داء دواء 

                                                وختاما قال الرسول صلى هللا علیھ وآلھ وسلم
                                             خصلتان في امتي ال یتركونھا الطعن في النسب

ة وقد یظھور اسم عائلتنا في الشجرة الھاشم نحن من السادة القریب جدا ىأألخر
كن النبالي نرجوا التحقق من اسم عائلتنا على نسبنا مرات وكرات ولطعن في 

 طریقتكم وبوركتم ودمتم ذخرا
  وارجوا منك قرأت نسبناھذا المدون باألسفل

بن علي بن  سلمان بن مرھج بن ھندال بن مطر بن عقاب بن یوسف بن نجم
الحسین بن زید بن حمد بن الحسین المشرفي بن زید بن الحسین بن الناصر بن 
الحسن بن منصور بن محمد بن علي بن منصور بن الحسین بودیة بن ابي ناصر 

محمد ھبة هللا بن ابي مضر محمد بن ابي تغلب  محمد بن محمد الحشوش بن ابي
ب أحمد األكبر بن أبي علي الحسن بن محمد بن ابو فویره علي المحدث بن ابي الطی

أبي الحسن محمد الحائري بن أبي محمد أبراھیم المجاب بن محمد العابدبن موسى 
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الكاظم بن اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام محمد الباقر بن اإلمام علي السجاد زین 
بن أبي العابدین بن اإلمام الشھید بكربالء السبط أبي عبد هللا الحسین بن اإلمام علي 

 طالب وصي رسول هللا صلى هللا علیھ وألھ وسلم
 وامنا الزھراء البتول وجدتنا خدیجة الكبرى صلوات هللا وسالمھ علیھم اجمعین

فواز رمضان شدید سلمان الھندال - من الكویت / أخوكم   
 

علي القطبي الموسوي: االسم  
22:45:13 11/11/2008: التاریخ  

                                                                     ولد النمر.. العزیز الفاضل 
                                         تحیة طیبة لكم.. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

               أشكرك على تھنئتك الكریمة النبیلة وأشكرك على صراحتك ومصداقیتك
      أكرمكم عند هللا: وقد قال هللا تعالى في كتابھ المجید السید بعملھ : سیدي الكریم 

أسأل هللا تعالى أن یحشرك مع نبینا  أنا أبو كل تقي) ص(وقال رسول هللا ,, أتقاكم  
                                                           وجدنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین

 
                                                                                ولد النمر: االسم

19:52:32 11/11/2008: التاریخ  
                                                                          بسم هللا الرحمن الرحیم

                             ي الموسوي حفظھ هللابطالسید علي الق/نا العزیز الفاضل سید
                                                             ورحمة هللا وبركاتھ السالم علیكم

 اوال اھنیئكم النتسابكم الى ھذا الشرف العظیم وھذا النسب الذي النسب یعلو علیھ
من البحث  لقد لفتني تسلسل انتسابكم الى الدوحة الھاشمیة وذلك خالل سنوات طویلة

ثم التصدیق علیھا من العلماء االعالم والنسابة الموثوق بھم في العراق وبعد 
التمحیص والتدقیق والجھد الكبیر واالطمئنان التام تم اعالن النسب الشریف وھذا 

                                              ھوالمعروف بین اتباع اھل البیت علیھم السالم
                                                                                      سیدي العزیز

لقد قام بعض من عشیرتنا للبحث عن النسب وبعد ست سنوات وصل الى نتیجة 
وقد اشھروا نسبھم في احتال كبیر رغم عدم وجود ادلة  واھیة ھزیلة ضعیفة

لسنة واطمئوا لذلك وبقي القسم االخر واضحةواعتمدوا على نسابة من مذھب اھل ا
لم بقتنع ولم یطمئن وكان البحث في نجد والحجاز تم عرجوا على العراق 

ص خراقي والزقاونسبھم بھم من خالل شوحصلواعلى مشجرة الحد السادة المح
                                         خارج العشیرة فالحول والقوة االبا� العلي العظیم
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المرحومین في زمرة ختام اعدو هللا لكم بالبركة والعزة والتأیید وان بحشرنا معكمو  
                                                           والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

                       الدمام السعودیة احمد النمر
                                                                

                                                                 الموسويعلي القطبي : االسم
08:16:26 03/09/2008: التاریخ  

یمكن الرجوع إلى ھیئة النسابة .. تحیة طیبة .. األستاذ خالد الھاشمي السالم علیكم 
.. عرفون ھذه اللجنة ویعرفون أرقام تلیفوناتھم في كربالء المشرفة وأھالي كربالء ی

وأرجوا العذر منكم لیس بأمكاني أن أنفعكم بشئء في ھذا المجال لعدم وجود 
                                                                 المصادر عندي وأنا في السوید

 
                                                                 علي القطبي الموسوي: االسم

08:13:48 03/09/2008: التاریخ  
تحیتي لكم یا ابن العم .. أبارك لكم شھر رمضان الكریم .. نصیف جاسم محمد . د

                                               ودعائي لكم بالقبول والتوفیق وصالح األعمال
          امنا واصدقائنا في مدینة الكوت الطیبة االصیلةدعائي بالخیر لكم ولكل ارح

                                    وأشكر مشاركتم النبیلة من خالل ھذه الرسالة الجمیلة
انھا حقیقة كنا نعلم بھا منذ زمن بعید ولكن العلم الیقیني من خالل الشھادات التي 

یوخ عشیرة آل الزوامل أوالد عمنا حصلنا علیھا من كثیر من علماء االنساب وش
الكرام جعلتنا أمام واجب االعالن عن ھذه الحقیقة مع تقدیرنا لكل العشائر الشریفة 

                                                أن أكرمكم عند هللا أتقاكم.. الطیبة والقومیات 
 

                                                                            خالد الھاشمي: االسم
19:09:15 28/08/2008: التاریخ  

ة النسب الھاشمي لمعرفة االصول السالم علیكم ھل ھناك مجال للبحث في شجر
                                                            شكرا یرجى اخباري بھا و شكراو

 
                                                                   نصیف جاسم محمد.د: االسم

10:06:44 22/08/2008: التاریخ  
نھنأ انفسنا على ھذا التطور المھم في نسب العشیرة التي طالما كاأرجعھا البعض 

الى النسب واألصول الفارسیة او الكوردیة مع احترامنا الكبیر لھم اخوتك من ابناء 
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ینة الكوت فرحون جدا بھذا التأصیل الذي كنا نبحث في بطون العشیرة في مد
  التأریخ عنھ

 
علي القطبي الموسوي: االسم  

22:53:43 05/08/2008: التاریخ  
أحي األعزاء الكرام السید أحمد الزیدي واألستاذ علي الخفاجي واألخت سارة وھیثم 

نبلھم وحسن  وأشكرھم غایة الشكر على تھنئتھم وتقدیرھم وھذا من, الحمود 
شكراً لكم مرة أخرى.. اخالقھم وطیب أصلھم   

  
میثم الحمود: االسم  

02:22:49 01/07/2008: التاریخ  
 ھنیئا لكم سیدنا االنتساب الى الدوحھ الھاشمیھ

اتمنى منكم سیدنا تعطیني رقم ھاتف او ایمیل لجنة نسابي محافظة كربالء المقدسة 
العراق یكون عارف ومتمكن من األنساب  ورقم الھاتف او ایمیل ألي نسابھ في

 الھاشمیھ في الحجاز والخلیج وذلك للظروره الشدیده
 miytham@live.com على ایمیل

 ولكم الشكر الجزیل
سارة: االسم  

10:09:31 14/06/2008: التاریخ  
من العراق لسالم علیكم اناا  
 

علي الخفاجي: االسم  
23:14:06 21/04/2008: التاریخ  

السید علي القطبي العزیز: عالىبسم هللا ت  
لم یكن الخبر السعید بتاكید االنتساب للدوحة المحمدیة غریبا علي لسبب بسیط ان 

 الرجل منذ عرفتھ كان یحمل خلق محمدیا ونفسا علویا بقول كلمة الحق
اخي العزیز السید علي القطبي قد تكون تعلیقتي مختلفھ فكما قلت االنتساب لمحمد 

ن النار بل اراه اضافة مسؤولیة اكثر لكل من یحمل ھذا النسب الیعني عتقا م
الشریف وكما عھدتك اھال لھ واسئل هللا لك التوفیق بحیاتك وخدمة اھدافك النبیلة 

 والسالم علیكم
 

احمد الزیدي: االسم  
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16:37:56 20/04/2008: التاریخ  
ان تكون ذخرا اھنىء السید علي القطبي الوسوي على ھذه الشجرة الشریفة واتمنى 

واحي ابن عشیرتي عالء الزیدي ))احمد الزیدي (( للعراق ویحفظكم هللا   
 

                                                                الموسوي علي القطبي: االسم
16:09:40 03/04/2008: التاریخ  

أشكر تھنئتك .. كم السالم علیلعزیز األخ الصدیق الحاج أبو مھدي المرشد النجفي ا
وأسعد هللا أیامكم باإلیمان والسالمة .. وھذا دلیل محبتكم وروحیتكم الكریمة النبیلة 

                                                  كنت وال زلت أخاً كریما مخلصاً .. والعافیة 
الحاج وأشكر زیارتكم لنا في المنزل بمعیة الفاضل سماحة الشیخ عزیز البصري و

 .توفیق دائماً لوأدعوا لكم با. ابو زینة والكاتب الفنان أبو جاسم والحاج السید أبو زید 
   

اشكر تواصلكم ومحبتكم وھذا من لطفكم وطیب ..  العزیز االخ عالء سعید الفتالوي
                                                                                               اصلكم

إن حزنك الشدید بھذا الشأن یدل .. ع وفاء سلطان واتھاماتھا لالسالمبالنسبة لموضو
واعلم یا اخي الحبیب ) ص(على اھتمامكم وحرصكم على دینكم وسمعة نبینا محمد 

قد كان على خلق عظیم ویكفي انھ عفا وتجاوز وسامح ) ص(ان رسول هللا محمد 
وعفا عن ھند ) رض(یھ الشھید العظیم الحمزة حتى على الوحشي قاتل عمھ وحام

                                                                                         آكلة األكباد
وعملت من احشائھ قالدة تتزین بھا في ) ع(وكانت ھند قد أكلت من كبد الحمزة

                                                                                            المجالس
وعفا عن قریش ولم یسمح ألحد أن یقول ھذا الیوم یوم الملحمة لئال تتروع 
القریشیات المكیات وأمر علي ابن ابي طالب بأن ینادي في یوم الفتح الیوم یوم 

بھ قریش واھل رغم القسوة والعذاب التي جابھتھ .. الیوم تصان الحرمة  المرحمة
ھذه األحادیث التي تقول أن النبي شق امرأة نصفین بعد أن ربطھا بجملین وان . مكة

النبي قتل امرأة مرضعة ألنھا قالت بیتین من الشعر مخالفة لكل الحوادث التي تدل 
           ورحمتھ التي ھي من رحمة هللا تعالى.. على رحمة النبي واخالقھ العظیمة 

ستكثر الكذابة من بعدي فان جاءكم حدیث ) ما معناه ( هللا في حیاتھ وقد قال رسول 
فاعرضوه على كتاب هللا وعلى سنتي فما وافقھما فخذوا بھما وما خالفھما فاضربوا 

ا الشأن في البحث الموسوم وسأكتب ان شاء هللا بھذ، عرض الحائط) اي الحدیث(بھ 
                                                 رسول الحریة والسالم) ص(محمد : بعنوان

                                                                    حیاك هللا ودام في توفیقھ لكم

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


107 
 

                                                                                              خوكما
 علي القطبي الموسوي

 
                                                                   .عالء سعید الفتالوي: االسم

    18:50:12 02/04/2008: التاریخ
                                   تھنئھ من القلب الى حضرة السید علي القطبي الموسوي
  والصراحھ ھي ادلھ على وكل مافیك من اھتمام المور المجتمع والدین والصدق

                                                                           انتسابك لعرق شریف
اود ان تقرأ ھذا الرابط ادناه ولما یحمل من موضوع .. حضرة السید علي القطبي 

.. االخرىال اطیقھ ومن المواضیع اللتي تھدف لتشویھ الدین االسالمي امام االدیان 
.. وعذرا الن تزامن ھذا مع تھنئتي بنسبكم الشریف  وان تدلي برأیك ان وجب ذلك

ودمتم لنا اخا وناصحا وشكرا لكم. لم احتمل ان اتجاوز ماكتب في ھذا الرابط ولكن  
                                                                                 الرابط ھو

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=129776 
 

                    .                                           .ابو مھدي المرشد النجفي: االسم
22:37:37 01/04/2008: التاریخ  

   سیدنا العزیز ابو حسن القطبي الموسوي السالم علیكم مبروك لك ھذا النسب
                 وھو تاج السیادة ونرجو الباري ان یوفقك لكل خیر الشریف المبارك

 
                                                               الموسوي علي القطبي: االسم

13:16:07 01/04/2008: التاریخ  
      ال زالت كلماتك النبیلة تھطل علینا.. الفاضل الشیخ المھندس عدلي أبو حمزة 

دلیل وھي .. دقة تزیدنا روحیة ومعنویةدعواتكم الصا. كذرات المطر المباركة 
                        دمتم موفقین لكل خیر. مساندتك ألخوتك المؤمنین

                                        
أ أشكر مشاركتكم ودعواتكم الخیرة وزادنا هللا وإیاكم عطاء..  الفاضل معد الخرسان

تحیتي لكم والى الشبكة . تحیتي لكم وشكري البالغ على لطفكم وتقدیركم .. وایماناً 
                                                          العراقیة لثقافة حقوق االنسان والتنمیة

                                                                 دمت موفقاً بدعاء أخیك القطبي
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ال زلت سابقاً .. یة طیبة تح..  األخ العزیز الكاتب والباحث عبد األمیر الھماشي
ورسائل المحبة التي ترسلونھا في كل مناسبة تدل على لطفكم وطیبتكم , بالخیر

.. ن لیس بالقصیر نحن أصدقاء في درب القلم والفكر ومنذ زم وروحیتكم العالیة
دمت موفقاً لكل خیر.. وتھنئتك ودعواتك ھذه محل اعتزازي وتقدیري وشكري   

خوكم علي القطبي الموسويا  
 

عبداالمیر علي الھماشي: االسم  
08:52:06 01/04/2008: التاریخ  

 السالم علیكم
كنت قد باركت سابقا فور قراءتي الخبر ویبدو ان خلال فنیا حال دون وصول 
 تھانیي
والیوم اعید تباریكي واقول ھنیئا لك مرتین اولھا انتسابك الى االل بعملك وتقوالك 

وھو النسب المعنوي الي یربط المؤمنیین جمیعا وصوال الى )) انا جد كل تقي(
 ابراھیم علیھ السالم
وثانیھما انتسابك النسبي الى رسول هللا واسال هللا ان تكون اھال لحمل مثل ھذا 

من مضاعفة الجھود في خدمة االنسانیة وصالح المجتمع النسب ولمزید  
 دعائي وتحیاتي
 

                                                                           معد الخرسان: االسم
07:29:16 31/03/2008: التاریخ  

                                                               سماحة السید الجلیل علي القطبي
زادك هللا فخرا وجاھا بآل بیت محمد األطھار األخیار وجعلنا وأیاكم نموذجا خالدا 

).                         ص(وقدوة ألھل الدین كسلسلة أمتد نورھا الى آل بیت محمد   
                                                                                      معد الخرسان

                                         ممثل الشبكة العراقیة لثقافة حقوق االنسان والتنمیة
 

                                                                      ابو حمزة الیافاوي: االسم
00:20:42 31/03/2008: التاریخ  

  زیز السید على القطبي ، لقد زادك النسب بال البیت الكرامتحیاتي الى الشیخ الع
شرفا وحبا فانت اخ عزیز ونعم االخ ، اسال هللا تعالى ان ینفع بك االسالم 

                                                                        والمسلمین ، وهللا یرعاكم
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                                                                الموسوي  علي القطبي: االسم
17:12:16 30/03/2008: التاریخ  

.. وشكراً لكم على تقدیركم .. تحیة طیبة .. السالم علیكم .. العزیز علي األسدي 
أي قبل ثالث ,ھجري  1426عام ) ع(كان ذاك المجلس في حسینیة خدمة الحسین 

موفقاً بحضوركم والمؤمنین الموالین واإلدارة الجیدة  وكان مجلساً . سنین من اآلن 
                                                                 )ع(من قبل ھیئة خدمة الحسین 

 
                                                                              علي االسدي: االسم

15:49:47 29/03/2008: التاریخ  
                                                                    السید والشیخ واالخ المحترم

ولكن انا اتذكرك جیدا من خالل مجالسك الحسینیھ ربما التعرفني والتتذكرني، 
كما یعبر ( وبال مبالغھ والتعقید وكنت ناقال للحقیقھ بعینھا,القیمھ في كوبنھاكن

وووو وھذا ,خرین في المجالس الحسینیھ من خالل مبالغتھم لحقیقھ واقعھ الطف اال
                                                           یجعل السامع یشكك وینتقد أحیانا ما

طالما .ولو ھذه الحقیقھ التغبر من طبیعھ االنسان,ھنا اود ان ابارك لك ھذا االنتساب
                          والھ االطھار)ص(یر على نھج عقیده الرسول كان ومایزال یس

 
                                                                  الموسوي علي القطبي: االسم

20:14:20 27/03/2008: التاریخ  
وأنتم . .محبتكم وتقدیركم یحملنا دیناً كبیراً .. السالم علیكم .. شیخنا الخزاعي 

دعواتكم وكلماتكم وتقدیركم یدلنا عن مشاعر .. السباقون في أداء الواجب والمساندة 
ال حرمنا هللا .. أخویة صادقة وتواضع ووجدان حي تصدر من إنسان نبیل وفاضل

            .زادكم هللا تعالى شرفاً وتوفیقاً و, من دعواتكم الصادقة 
أكون شاكر .. رسلوا لي اإلیمیل الخاص بكم إن أمكن أن ت موالنا الشیخ الخزاعي 

                                                                               وممنون لكم
كلماتكم الطیبة ووفائكم المعھود یزیدني .. الصدیق واألخ الحبیب نصیر الكیتب

القلیل ممن یقدر .. ا إطمئناناً بأن الطیبین األوفیاء ما زال لھم وجود في محیطن
                                             الجھود والخدمات التي قمنا ما زلنا نقوم بھا

الرحمن.(ھل جزاء اإلحسان إال اإلحسان. الحمد � إني أرى تجسید قولھ تعالى  ).. 
وأنا  لعلم بثبوت النسب النبوي الشریف،أخي عذركم مقبول وعزیز في تأخركم با

عتبكم ھذا دلیل مشاعركم الوجدانیة النبیلة  . طلب منكم العذر في عتبكم المشروع أ
إضافة  م مقفالً أو تبدل ال أدري بالضبط،ال أدري یا موالي الكریم إن رقم تلفونك
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إلى إن مشاغلي قبل االحتفال كانت كثیرة حتى نسیت أن أتكلم في كلمتي في 
                         ھا مذكورة في ھذا المقاللحمد � أنا..اإلحتفال حول أمور مھمة

مكانكم خالي بین األصدقاء واألحبة من مدینة مالمو وھلسنبوري .  لعزیز أبا عليا
الذین تجشموا السفر من مدینة مالمو وھلسنبوري وبعض المدن القریبة في أكثر من 

الكریمة ) ع(ادي ثمان سیارات إلى مدینة كریستیان ستاد حیث اإلخوة في جمعیة الھ
                      خرة والعذر عند كرام الناس مقبولأعتذر منكم مرة أ. في انتظارنا

                                        سالمي لكم وإلى آل الكیتب إخوتي الكرام األجاوید 
                                                                             نصیر الكیتب: االسم

20:48:15 26/03/2008: التاریخ  
علمت متاخر عذرا ... الف تحیة وسالم للسید الفاضل ابا حسن القطبي الموسوي 

ایھا الصدیق الفاضل نسبك الجدید ال یزیدك اال شرفا فوق شرفك الرفیع فانت شیخ 
محبة ھنیئا جلیل وخطیب بارع متنور وخدمت االسالم والمسملمین بكل تواضع و

... لك انتسابك الشرف خلق هللا تعالى اال وھو النبي المصطفى ص والھ الطاھرین 
عتب صغیر عدم ... رزقكم هللا تعالى وایانا شفاعتھ یوم ال ینفع ال مال وال بنون

         وفقكم المولى لما یحب ویرضى....ھھھھھھھھھ .... علمي باالحتفال لنخدمكم 
 

                                                                      عيالشیخ الخزا: االسم
18:21:53 26/03/2008: التاریخ  

                                                                                     السالم علیكم
                                                                       سیدنا الجلیل علي القطبي

وھي شرف وعز ما بعده  )صلى هللا علیھ والھ(نھنئكم بارتداء عمامة رسول هللا 
وانھ لفضل من هللا من بھ علیكم باظھار نسبكم الشریف واقراره من قبل ، شرف

فبعد ان كنت استاذا ومبدعا وكاتبا مرموقا في فضاء الكلمة  النسابة في العراق
قة اصبحت مع ذلك سیدا موسویاالصاد زادك هللا فضال من فضلھ ورفعك الى مقام . 

                                                 اسمى وارفع وحشرك مع اجدادك الطاھرین
                                                                               دمت لنا اخا واستاذا

               .  .                                                  الموسوي علي القطبي: االسم
                                                                

18:15:15  26/03/2008: التاریخ  
أشكركم على نصائحكم وأعلم ایھا ..السالم علیكم .. حمید بغدادي .. األخ الكریم 

ان الداخل في إثنان ملعون: ( األخ الكریم إني لوال حدیث مضمونھ قال فیھ المعصوم 
ولعلك ترى تأخري في اعالن النسب  ،لما أخبرت عن نسبي ).النسب والخارج منھ
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وقد أتتني شجرة االنتساب ولم ،تي نعلم بالنسب من عشرات السنینوانا وعشیر . 
ر السادة كانت تبكي دماً حاراً في أحد ذكرتم أن الناس من غی. أذھب إلیھا یوماً 

فلیس , وھذا لیس دلیالً ، الحسني من الیمن ما كان مكترثاً  والسید, المجالس في كندا 
بل ربما من الباكین من یقوم بالسوء , كل من بكى كان دلیالً على اإلستقامة والتقوى 

رسولھ  وآل) ص( ولم یوصلھ البكاء إلى طاعة هللا تعالى ورسولھ, والذنوب والظلم 
أقول تقبل هللا من .. الشواھد على ھذا كثیرة مع األسفو ،علیھم أفضل الثناء السالم

تغتروا ال: (یقول االمام الصادق لعلكم قرأتم قول.. باحسن القبول )ع(محبي الحسین 
بصالتھم وال بصیامھم فان الرجل ربما لھج بالصالة والصوم حتى لو تركھ 

                            . )عند صدق الحدیث واداء االمانة استوحش ولكن اختبروھم
ستقامة والورع ویتبقى اال.. البكاء مستحبو, الصالة واجبة .. الحظ أخي الكریم

األعمال ولیس وأنا معكم لیس النسب دلیالً على األفضلیة في .. واألمانة ھي األصل
      .         لكم وشكراً على تعلیقكم على كل تحیة..والعیاذ با�  ،باعثاً على التعالي

 
                           .حیدر الفلوجي الموسوي.. إبن العم والصدیق الفاضل السید 

                                     السالم علیكم أیھا المبلغ والخطیب اإلسالمي المخلص 
مات الطیبة والنافعة وأقول وأشكركم على ھذه الكل..أشكركم على تھئنتكم الكریمة 

لكم لإلنصاف إن الذي بحث عن النسب ھم عمومتنا من شیوخ العشیرة وبالذات 
أبو ( وشیخ العشیرة السید جبار زیدان , السید حمید ابن السید مجید الموسوي 

وھم من سجل ھذه الشھادات من علماء ونسابة , وربما كان ھناك غیرھم ) عالء
وثقوا الشھادات من عمید ونسابة عشیرة الزوامل حفظھم  وكذلك, كربالء والنجف 

                                                                        وھم أبناء العم.. هللا تعالى 
الذي قمت بھ أنا إني اضفت بعض الشھادات والمعلومات الفرعیة حول ھذا النسب 

.. لطافكم ایھا األخ المواصل الكریم من أال حرمنا هللا.. ونشرتھ على األنترنیت 
.وأسألكم الدعاء أن نكون أھالً لھذا النسب الشریف الطاھر  

  
حیدر الفلوجي الموسوي: االسم  

01:14:09 26/03/2008: التاریخ  
                                        .                                                بسمھ تعالى

سالمي الى اخي وزمیلي . لحمد � وصلى االلھ على رسولھ محمد والھ الطاھرینا
وشكر هللا سعیكم واثابكم على تنیقبك ، والسید الجلیل حدیثاً ، خطیب سابقاوالشیخ ال

وبحثكم للوصول الى ھذا النسب الطاھر وانھ لعمري لیس باالمر السھل وانما 
ال من ف الى ذلك معاناة مواجھة الجھّاضیتطلب ذلك بذال للجھد والبحث والوقت و
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 ،ابناء المجتمع وانا اعلم علم علم الیقین بان ھذا االمر قد اخذ منكم مأخذا كبیرا
 وھنالك معاناة كثیرة قد تخفى على البعض ولكن صاحب الشأن اعرف بھا منا

لى ال القطبي جمیعاعلى ھذا النسب غاظھار ھذه الحقیقة المشرفة لكم وابارك لكم 
والذي من المفترض ان یظھر منذ امد بعید اال اننا ال نعلم ما ھي ظروف ,طاھر ال

اجدادكم التي منعتھم من اظھار ھذه الحقیقة ونحن ال نمتلك سوى ان نترحم علیھم 
وھذه افضل ھدیة تقدمونھا البنائكم والجیالھم مستقبال النكم , ونبارك لكم والبنائكم

من اجدادكم وھو انجاز على ھذا الصعید البنائكم صنعتم ما لم یفعلھ من كان قبلكم 
وانتم مثابون على ھذا الفعل قطعا والحمد � وسالمي لكم سیدنا الجلیل القطبي 
الموسوي ةیسعدنا ان نراك بھذه العمة وانت تخدم اجدادك الطاھرین باظھار 

مام الصادق واختم كالمي بحدیث اال .مظلومیاتھم وفضائلھم واحادیثھم للناس
لو علم الناس علمنا (رى وفي روایة اخ، محاسن حدیثنا التبعونالو علم الناسُ ):ع(

.                          ل المؤمنین واالصدقاء في مالموسالمي لكم ولك )التبعونا  
 

كنــــدا -حمیـــــد بغـــــدادي : االسم  
13:47:48 25/03/2008: التاریخ  

 سیدنا الموسوي القطبي
، و ان كانت تعني شيء بعض  لدائمة في بالد الشرق ، ھي مسألة الضاھرمشكلتنا ا

، ان األنتماء الحقیقي ھو انتماء القلوب و العقیدة و تولي و تبري ، انت ابن الوقت
یا علي انا و انت ابوا ھذه األمــة ) : ص و ألھ (من تتولى ، من ھنا قال رسول هللا 

القیمة ، فاألبوة الھاشمیة ھي ابوة المبدء و   
لھذا كان حجر بن عدي الكندي ، غاضب لما الت الیھ األمور وقت األمام الحسن 

و كان یفضل الموت على ما یجري ، و قد دخل على الحسن و بدء بمالمتھ ، ) ع(
كما یروى( فغمزه الحسین بعینھ فسكت   ) . 

و كان  ،) ع(قبل ایام دعوت سید حسني من الیمن بمناسبة شھادة القاسم بن الحسن 
الشیخ المخلص الحسیني العالمة احمد األنصاري ، یقرح القلوب بصوتھ الشجي و 
قرأتھ األلیمة ، و كنت انظر الى المجلس و قد اشتعل بنار الدمع و الصراخ ،على 

لس في مقھى مصیبة بن الحسن ، و شاھدت السید الحسني الیمني ، و كأنھ جا
ال اعتبار : ماء من اھل العرفان عنھ فقالیالحظ مباراة كرة قدم، و سألت احد العل

        .  .                        ، من ال یحترق للحسین ال یحترق الحسین لھلسیادتھ
من دواعي األفتخار ، ھي صفة األخالق و األداب السامیة ، و ھي من : ثانیآ

    لشاعرل امتین موقع الفرد داخل المجتمع ، ھذا قوصفاتكم ، لھا دور فاعل في ت
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مع یبحث عن لذلك المجت. كن ابن من شئت و اكتسب ادبا یغنیك محموده عن النسب
یعتبرون سیادتھم  ،ھناك عدد من السادة لیس على لون العمامة،و) األنسان القیمة(

 احسن من األخرین مع ، و مصابین بعقدة الفوقیة ، وھم افضل وتعالي على المجت
اھنئكم من صمیم قلبي ، و اقول لكم تذكر جدك عبد  المیزان ھو التقوى في التفاضل

دار الكعبة ، تھابھ صنادید المطلب ، وھو مععم بعمامتھ الخضراء مستندا على ج
. اكتسب منھم الفضائلنھ لھیبتھ ووقاره، تذكر اھلك و، و تجلس على مسافة مالعرب

                                                                         .تقدیري لكم 
                                                                         

                                                                          علي القطبي: االسم
22:58:16 23/03/2008: التاریخ  

                                  الحسینيالبروف عبد اإللھ الصائغ المرعبي السید إلى 
                                                                    طال بقاءه في سالمة وعافیة

                                             ھذا نظمي شكرأ على درركم التي اتحفتمونا بھا
                           لفن وال ادعیھا شعراً واعذروني وباقي الشعراء لست من أھل ا

  
                                              عبد اإللھ حلو الخصال*** أبّ وعمید ورمز 

قل نظیره في األمثال*** عالم أدیب مثقف   
                                           باحث فذ خصب المقال*** أستاذ مدرس ألمعي 

بز بالعلم سطح العوالي*** امعي حوزوي باحث ج  
                                    تسقي المحبین طیب الزالل*** یا منشداً ویاناظم الدر 

صفة الكرام بذل النوال*** مفضال أصیل باذل   
                                      ما عشت حیا بین الرجال*** شاكر دھري أشعاركم 

كنت اول مدعوا الحتفالي*** بعیدةّ أعذرتنا  دیارّ   
                                       یرمى بالنبال’شیمة الفارس*** سھام تطالك طالتنا 

أوفیكم ولو بنقل الجبال*** صفات الوفاء صفاتي   
 

الموسوي  علي القطبي: االسم  
13:17:22 23/03/2008: التاریخ  

رئیس جمعیة الھادي الثقافیة ) .. أبو كرار( رمضان  العزیز موالنا األستاذ سالم
ھي نفس كلماتكم ) .. ص(السالم علیكم ومبارك علیكم مولد النبي .. اإلسالمیة 

میلة لیلة الطیبة الصادقة الصریحة التي سمعتھا منكم في تلك اللیلة التأریخیة الج
وآل ) ص( وإرتدائي عمامة اإلنتساب إلى رسول هللا ،)ص(ذكرى والدة الرسول 
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شكري على ھذا اإلحیاء الرائع والبدیع للمولد النبوي . بیت رسول هللا علیھم السالم
كانت لیلة والئیة تأریخیة جمیلة جمعت األحبة من أھل .. موالنا أبو كرار.. الشریف

لیلة تمثلت بھا  لمو وھلسنبوري والمناطق القریب،كریستیان ستاد وضیوفھم من ما
وھذا بفضل ) ص(وآل بیت رسولھ ) ص(والمحبة لرسول هللا اإلخوة اإلیمانیة 

جھودكم وجھود اإلخوة الطیبین في جمعیتكم المباركة التي جمعت ھذا الحشد الكریم 
مع األسف ھناك من المشتغلین . تعلیقاً على تعقیبكم .بكل ومحبة وكرم الضیافة

من خالل ) ع(وآل بیت رسولھ ) ص(بالسیاسة ممن ینظر إلى هللا تعالى ورسولھ 
وال ینظرون إلى جھاتھم وفئاتھم من خالل رضا هللا تعالى ، رضا جھاتھم السیاسیة

إنما الحیاة الدنیا .. وأمثال ھؤالء ال شغل لي بھم ولیس بھم قربة إلى هللا تعالى .. 
وھناك من یجلس بالمرصاد لكل عامل . متاع قلیل ثم نلقى هللا تعالى بأعمالنا ونیاتنا

وتدخلت في ھذا نفوس مریضة جاھلة مدفوعة , لیقطع الطریق علیھ مخلص كفوء 
وإني أعاھد هللا تعالى وجدي رسول  تتستر بإسم الدین لتصل إلى أھدافھا الخاصة

وما , وأعاھد الخیرین والطیبین أمثالكم في جمعیتكم الكریمة المخلصة ) ص(هللا 
مة ھذا الجیل الجدید كي دام ھذا النفس ینبض سأبقى إن شاء هللا تعالى أعمل لخد

وإن قاطعنا ، یحافظ على دینھ وأخالقھ وبكل الوسائل المحدودة المتاحة أمامي
خال  العزیز .فإن الطرق في الدعوة إلى هللا عدد أنفاس الخالئق ،البعض بغیر حق
حبة والمعروف واأللفة دعائي إلى هللا تعالى أن یوفقكم ویدیم الم.. األوالد أبا كرار

وأنتم أھل . تكم لتحافظوا على دینھم وأخالقھملتخدموا أبنائكم في مدین كم،فیما بین
لحجة جعفر وأشكر جمعیة الھادي كافة سیما سماحة الشیخ ا.. لكل خیر ومعروف

والسید الوجیھ أبو وضاح السید یحیى آل أبو شوكة . )أبو الصدوق(المشكوري 
األخ الحاج أیاد .. ریفسسین لھذا المجلس المبارك الشواإلخوة أوائل المؤ..

.. أمیر النجفي.. جفيالحاج سلیم تویج الن.. الحاج محمد السماوي أبو كاظم..ويالسما
وكل  ،والسید میثم ..السید وضاح.. جالل الكربالئي .. وأبو جاسم .. وأبو طاھر

والشباب المشارك في كل المناسبات . وة العاملین ممن ال أحفظ أسماءھماإلخ
                                     .إحیائھم ھذه االمسیة المحمدیة الجمیلةاإلسالمیة على 

وسماحة موالنا الشیخ الجلیل ) ع(وأشكر معلمي مدرسة األحد في جمعیة الھادي 
وأقدم اعتذاري وشكري مرة . دایاھم التكریمیة القیمة الجمیلةألمشكوري على ھ

ق على جھوده وضیافتھ الكریمة لي أخرى لسماحة الشیخ الحجة الفاضل أبا الصدو
                                                            .ولإلخوة الضیوف الذي كانوا معي

وأشكر كذلك اإلخوة موقع النور على تجشمھم السفر من مدینة مالمو الى كریستیان 
االخوة الشعراء  وأشكر كذلك, ستاد وتغطیتھم الجیدة لھاتین المناسبتین السعیدتین 

واالستاذ الشاعر العراقي المبدع فائق الربیعي والروادید الذي أبدعوا في تلك اللیلة 
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وكذلك الشكر لألساتذة األعزاء في موقع , سیما المال ھادي الصراف الكربالئي 
وكذلك اإلخوة السید علي وساف  ،السید أحمد الصائغ مدیر الموقع النور سیما

حمد عنوز واألستاذ االعالمي جابر األسدي والسید الجلیل حیدر واألستاذ المحامي م
الحبوبي والفنان الكاتب محمد الكوفي والسید اسامة الیاسریوكل الضیوف االعزاء 

                             .منھم األصدقاء األعزاء أبو زینة وریاض ھدو ومیثم الشوك
المرعبي الحسیني( عبد االلھ الصائغ : االسم   

05:26:14 23/03/2008: التاریخ  
 حدیقة ورد للحسیب النسیب السید علي القطبي

                               ولدي السید االریب الموالي أھلَ بیتِ النبيِّ أھل المعالي
                                       یاعلیا وحسب اسمك معنى القتران االفعال باألقول

  الحنان المصفى یا ابن عمي وكنت خیر مثالكنت َ قطباً من 
                                            كاظم الغیض جدكم فبأيٍّ سیباھیك نادلُ األسمال

                                       لِ ب زانك نفال وجزاك انتساب أشرف آفتعالى الوھا
                                              تھ دالال كمثل حالك حالي وتعلل بمغدق اآلمال

                                 قد حبیت الفالح قبل صباح ووھبت الجواب قبل السؤال
                                        فبحسبي اني احبك إلفاً قبل ھذي ومثل حالك حالي

                                   فإذا أنت ابن عمي وذخري وغذا نحن من اروم الكمال
                               من اروم البیت الشریف المزكّى فتعالوا یاسادتي الحتفالي

                                    الحتفال األرحام یزدان حتى بان دمع االفراح فینا آللي
ھاشمیاً یضيء سود اللیالي                                سوف یبدو القطبي یحمل تاجاً 

                                            فھنیئا لنا بقطب رحانا وھنیئا لھ احتفاء الرجال
 عبد االلھ الصائغ

مشیغن المحروسة  2008مارس آذار  20  
 

علي القطبي: االسم  
20:57:36 22/03/2008: التاریخ  

          .تحیة طیبة.. زھراء حاتم الشرعالسید أبو سیدنا  فاضلإبن العم العزیز ال
جمعیتكم  نرى مظاھر المحبة واإلحترام والتواضع بین أبناء مثل كل مرةوفي  

. خدمة المجلس بدون تكبر وال منیةحیث یتسابق الجمیع ب ،)جمعیة الھادي(الكریمة 
 ائلةوحقیقة وكما قال العزیز سالم رمضان أبو كرار أن ھذه الجمعیة ھي مثل الع

وعید ) ع(وتحیة لكم انكم ذكرتم عید السید المسیح . الواحدة في تحابھا وتالحمھا
كان الكل مرتاحاً متحاباً ووصلت ذروة . األخوة الصابئة المندائیین عید النوروز
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اإلحتفال حین أنشد العزیز خادم الحسین مال ھادي الصراف الكربالئي مدائح الوالء 
اسھم وشوقھم لنبیھم وآل بیت نبیھم علیھم أفضل فتفاعل أبنائنا الشباب وظھر حم

وانفتحت قرائحھم باألھازیج والھوسات تزامناً مع ردات المال . الصالة والسالم 
 مما زاد المحفل فرحاً وبھجة قل ما نشعر بھا من قبل, ھادي الصراف الكربالئي 

رأوا  وسمعت من كل ضیوف مدینة مالموا الذین حضروا اإلحتفال أنھم نادراً ما
أنھ فرح : ولعل قول السید الجلیل حیدر الحبوبي .. مثل ھذه األجواء البھیجة الجمیلة

مرتین في عمره في مثل ھذه المناسبات مرة في احتفال في لبنان وھذه المرة في 
وال یمكن أن أنسى ھذه المشاعر الكریمة التي رأیتھا من أھل ھذه .. كریستیان ستاد 

وسعادتي الكبرى إني أسمع من الجمیع أنھم یستفیدون .. فرداً  المدینة والجمعیة فرداً 
وھذا دلیل القبول من هللا , من محاضراتي ومجالسي وأسمع شكرھم وثنائھم الدائم 

والحمد � على .وآل بیت نبیھ األخیار األبرار ) ص(تعالى ومن نبیھ المصطفى 
               .                   .                 أشكركم على محبتكم وصفاء نیتكم. فضلھ

                                                                                   
المناسبة قد ال  ما ان ھذهكنا نحب مجیئكم سیالشیخ عزیز البصري موالنا سماحة 

ما تلقونھ وتبقى أخاً فاضالً عزیزاً وأقدر ظروفكم و, ولكن عذركم مقبول  ،تتكرر
                                          زاد هللا تعالى في تسدیده وعونھ لكم. من المتاعب 

شكراُ على السید حسین السید حمید القطبي الموسوي العزیز ابن العم الحبیب 
تحیة لكم ولكل أعمامنا .جھودكم الطیبة والكریمة وعلى ارسالك النسب الكامل 

اق وفي كل مكان سیما الوالد العزیز الفاضل السید حمید والسید القطبیین في العر
.جبار زیدان أبو عالء  

أشكركم على تھنئنكم ومشاعركم الكریمة وأتفق معكم .  اإلزیرجاوي رافدالعزیز 
.دعائي لكم بالتسدید والتوفیق في كل أموركم.. في ما تفضلتم بھ   

 
أبو جاسم الكوفي: االسم  

13:58:17 22/03/2008: التاریخ  
السید علي القطبي حضرنا احتفالك في المبارك في مدینة كریستیان .. السالم علیكم

ن احتفاالً ملؤه المحبة كا.. ستاد الذي قل نظیره في خالل وجودنا في دول اوروبا 
نحن كلنا أمل في مثل ھذه المناسبات .. بین االخوة المقیمین في السوید وااللفة 

داول ھموم األمة االسالمیة ومآسیھا سیما ھموم العراق الوطن الدینیة أن نجتمع ونت
وأن نحذوا حذو االخوة في جمعیة الھادي الثقافیة االسالمیة في كریستیان .. الجریح 

ستاد في تحابھم وتوادھم ألفتھم ونشكرھم على موقفھم االخوي الجلیل تجاه السید 
مدینة مالمو في موكب حسیني  وقد حللنا ضیوفاً من, العزیز علي القطبي الموسوي 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


117 
 

نتمنى .. علوي والئي فاحسنوا ضیافتنا والترحیب بنا وعشنا لیلة سعیدة من العمر 
واشكر جمعیة الھادي كافة .. من العلي القدیر أن یمن علیھم وعلینا بالخیر الجزیل 

ورئیس جمعیة وموقع  ).ابو الصدوق(لشیخ جعفر المشكوري سیما سماحة ا
.. د سالم رمضان والسید الوجیھ ابو ضاح السید یحى آل ابو شوكة السی) ع(الھادي

على إحیائھم ھذه االمسیة العلویة الجمیلة واشكر موقع النور على تجشمھم السفر 
. من مدینة مالموا الى كریستیان ستاد وتغطیتھم الجیدة لھاتین المناسبتین السعیدتین 

یما المال ھادي بدعوا في تلك اللیلة سواشكر كذلك االخوة الشعراء والروادید الذي ا
         ..                             واالستاذ الشاعر فائق الربیعي ،الصراف الكربالئي

                              
حسین حمید القطبي: االسم  

10:59:42 22/03/2008: التاریخ  
لعالم الذي ینفع الناس مشكور االخ عالء الزیدي ویبقى السید على القطبي ذاك ا

 مھما كان لو عمامتھ وموضع احترام وتقدیر
 

حسین حمید القطبي: االسم  
10:49:26 22/03/2008: التاریخ  

السالم علیكم مبارك علیك النسب الشریف وان شاء تعلو المنابر الحسینیھ وتعمل 
ى ما في خدمة الرسول الكریم واھل بیتھ علیھم افضل السالم وانا لم افعل شئ سو

كان على فعلھ منذ سنین ان ارسل لك المشجر لنسب عشیرتنا القطبي واشكر كل 
                        من ساھم في احیاء حفل ابن العم السید على القطبي الموسوي

                      .                                     .    حسین حمید القطبي الموسوي
                                              

سالم رمضان: االسم  
01:29:41 22/03/2008: التاریخ  

أوالً أبارك للسید علي القطبي الموسوي أثبات . السالم علیكم روحمة هللا وبركاتھ
ونحن في مدینة كریستیان ستاد كان لدینا عید . النسب لألھل البیت علیھم السالم

وعیدأخر ھو تتویج السید علي القطبي بتاج ) ص(د والده المصطفى أبى القاسم محم
ثانیاً اشكر موقع النور وجمیع العالیمن بھذا الموقع الممیز  آل البیت علیھم السالم

                                               لدعم المعنوي األخوي للسید القطبي الموسوي
في مدینھ مالمو أخوتي األعزاء  ثالثاً واألھم ھوأن أخاطب كل الجالیھ العراقییھ

الكرام أرجوا أن تدعموا السید الجلیل الكریم خادم الحسین السید علي القطبي وأن 
تفتحوا لھ كل المجال في خدمة المنبر الحسیني الشریف وأن التلتفتوا الى األصوات 
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المشبوه الحاسده الغیوره وأن تحكموا ضمائركم قبل مسامعكم على أنسان رائع 
كان للسید , لتملق لمن الیستحق المدح والثناءھد وخطیب موضوعي الیعرف اومجا

.البنا بدعوة السید في كل مناسبةتطجمیع سكان المدینھ و حضور ممیز في جمعیتنا  
ونحن نستغرب كل األستغراب كیف یكون مثل ھذا الرجل المثقف الواعي الحریص 

أخي . الیھ من محاضرتھ القیمھالمذھب ولم تفتح لھ كل األبواب وتستفید الج  على
العزیز السید القطبي الموسوي سر في دربك وكن فخوراً بأصلك ونسبك وأعلم نحن 

ونحن نتشرف بكم سیدنا ,والتھتم لتلك األصوات النشاز الحاسده لكم  ،جمیعاً معك
 وبیتونا مفتوحة وقلوبنا لیناتتشرف بحضوركم إ) ع(الھادي  القطبي وجمیعة اإلمام

                                                                                         .نالكم موال
وال  التخشى األقزام ألنك شریف وحسیني،تكلم سیدنا القطبي الموسوي واكتب و

خر الدرب حتى یضھر ظر الى األمام ونحن نقف معك الى آأن تلتف الى الوراء أبداً 
..                            ن شاء هللالحق والذي ھو معك أ  

                   كریستیان ستاد) ع(أخوكم سالم رمضان رئیس جمعیة اإلمام الھادي 
 

                            .                                           .        حاتم الشرع: االسم
23:55:18 21/03/2008: التاریخ  

یالء من احلى لیالى العمر فى ھذه الغربھ الصعبھ وفى یوم مولد الھدى فى لیلھ ل
رحمھ البشر الحبیب محمد ص ومولد موالنا االمام الصادق ع ویوم عید النوروز 
ویوم عید المسیح ویوم عید الخلیقھ الخواننا الصابئھ الكرام انھا لیلھ لھا مابعدھا 

ا تم تتوجیھ سیدنا الجلیل ابوحسن كانت من اسعد لیالى مدینھ كریستینستاد ففیھ
القطبى تاج رسول هللا تاج الفخر والجود وسط فرحھ الجمیع وتھلیلھم للسید الكریم 
القطبى لتواضعھ الجم وادبھ الرفیع وخدمتھ لمنبر االمام الحسین شھید كربالء 

مو الذین اصرو على فكانت لیلھ رائعھ بوجود االخوه الكرام الضیوف من اھالى مال
النا العزیز خلذكر منھم االستاذ محمد العنوز ودنا العزیز واخص باور تتویج سیحض

فائق الربیعى واوالد عمنا الكرام االستاذ احمد الصائغ والسید خضر الصائغ 
ومبروك لھ وصول العائلھ الكریمھ والسید العزیز الموسوى واالخرین الكرام الذین 

الساده االدباء والشعراء والمثقفین ان اضفو على االحتفال جوا جمیال ونتمنى من 
یعلمو ان جمعیھ كریستینستاد مفتوحھ للجمیع وابوابھا مشرعھ لكل المثقفین 

كل اوربا والسوي العراقیین ولمد الجسور مع جمیع المثقفین العراقیین فى وفى  
النھایھ اكرر تھنئتى للسید العزیز ابوحسن القطبى وحبى واحترامى الى كل ضیوفنا 

.                                              مدینھ مالمو الكراممن   
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عزیز عبد الواحد: االسم  
23:14:43 21/03/2008: التاریخ  

 سیدي الجلیل
ارجو انك تفھّمت اعتذاري لعدم التوفیق للحضور ببدني معكم ومع ھذا الجمع 

).اشرك في عملھم من أحب عمل قوم( اشھد لقد شاركناكم ھذه الفرحة ألن. الطیب   
 

رافد األزیرجاوي: االسم  
15:39:08 21/03/2008: التاریخ  

 موفق سیدنا وأخونا علي القطبي وھنیئا لك سیدنا ھذا الشرف
 عندما دخل أبو نامنا الصادق ع ألبي حنیفة النعماوأتخطر بھذه المناسبة محاورة أم

 قال لھ األمام ع بما معناه  األمام عحنیفة على                                             
فأسرع  ھل تعلم یا ابا حنیفة أن ھذه العصا التي في یدي ھي عصا رسول هللا ص؟؟

یا أبا حنیفة تقبل  فقال لھ أمانا الصادق ع بما معناه أبو حنیفة الى تقبیلھا وضمھا الیھ
من ودمي وعظمي ھو جزء  وھذا أنا لحمي عصا النھا كانت بید رسول هللا ص

فھنیئا لك ھذا الشرف باألنتساب الى رسول الرحمة ص والى علي خیر رسول اللھ
وبھذا الشرف سیدنا تزداد مسؤولیتك وتضاف على عاتقك  البشر بعد المصطفى ص

فأنت أن أحسنت فحسنتك مضاعفة ألنك تحسن عمال وتحسن الى  وضائف أخرى
تسيء لنفسك ولرسول هللا  فسوف) أبعد هللا عنك األساءة(وأذا أسأت  رسول هللا ص

جعلك هللا من السائرین على  وسیقول الناس أنظروا الى حفید رسول هللا ص )ص(
                وجعلك معھم في مقعد صدق عند ملیك مقتدر خط محمد وآل محمد ص

 
                               .                                 الموسوي علي القطبي: االسم

11:40:44 21/03/2008: التاریخ  
أشكركم على تھنئتكم المخلصة  )..أبو زھراء( العزیز ابن العم السید حاتم الشرع 

وشكراً , الصادقة واشكرالسادة الكرام األطایب من آل الشرع جمیعاً أفضت وأجدت 
ھو الظلم على المستضعفین والمصلحین من بني اإلنسان ..على ما جادت بھ یراعك

عسى هللا تعالى أن یوفقنا ) ..علیھم السالم(على أئمة آل البیت المعصومین سیما 
.للدفاع عن كل مظلوم ونشر المحبة الرحمة بین بني البشر جمیعاً   

 
أیھا الطیب الكریم ابن األطایب .. العزیز ابن العم الحبیب السید حیدر الحبوبي 

ھكم العراقي العشائري األصیل وهللا سیدنا الحبوبي إني كلما أنظر إلى وج.. الكرام 
أتذكر تذكر أولئك السادة والعمداء والمشایخ العراقیین الكبار في جنوب ووسط 
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العراق وكل مكان وھم یكتبون دروس الغیرة والشرف والكرم والحمیة بأعمالھم 
                          .ال حرمنا هللا من أمثالك الخیرین المؤمنین المتقین.. وسیرتھم 

 
شكرا لكم ھذه اإللتفاتة . .صباح محسن جاسم..الكاتب األستاذ العراقي الجمیل

وشكراً على مقاالتكم كلماتكم التي كلما أطلعتعلیھا أرى فیھا مالمح المحبة . الكریمة
كنت .. لإلنسان في كل مكان وخصوصاً ألبناء وطنك وجلدتك العراقیین المظلومین

ئام والتفاھم والتركیز على المشتركات االنسانیة یا سیدي الكریم والزلت داعیاً للو
.خیر ت لكل النبیلة واآلمال الوطنیة المشروعة للعراقیین جمیعاً وفق كذلك أشكر .. 

أبو ( الصدیقین الحبیبین األستاذ الكاتب والباحث والمحامي العراقي محمد عنوز 
ابو زینب العمیدي  وأشكر كذلك األستاذ اإلعالمي القدیر والكاتب العراقي, ) سومر 

على تطوعھم بالسفر معنا إلى جمعیة الھادي في مدینة كریستیان ستاد ومشاركتنا 
وھذا من طیبتھما وحسھما الوجداني .. ھاتین المناسبتین  وشكري إلى األستاذ جابر .

أبو (واألخ میثم الشوك , والعزیز ریاض ھدو , والسید إسامة الیاسري , األسدي 
بالسفر معنا في موكبنا القادم من مدینة مالمو إلى مدینة على تطوعھم ) حسن

                                              .كریستیان ستاد للمشاركة في ھاتین المناسبتین
                                               

                                                                    السید حیدر الحبوبي: االسم
10:05:34 21/03/2008: التاریخ  

                                                                سیدنا العزیز علي القطبي
مبروك لكم ھذا الثبات في النسب المبارك ولك في ذلك امران االول كل نسب 

ي یوم الحساب بأنسابكم واءتوني منقطع اال نسبي صدق رسول هللا والثاني ال تأتون
بأعمالكم وكنتم خیر مثال الرجل الورع التقي الخادم الصادق للرسول االمین 

                   وعترتھ الطاھره مرضاتا � جلھ جاللھ فھنیئا لك ھذا النسب الشریف
 

                                                                    صباح محسن جاسم: االسم
07:42:47 21/03/2008: التاریخ  

                                                                 األخ الجمیل علي القطبي
. یزداد فرحنا بفرح كل انسان طیب ومنتج لفعل الخبرسیما وھذه األیام المباركة 

لدعوة للم شتات العراقیین نتمنى أن یعزز انتسابك المشرّف ھذا الى المثابرة في ا
بكل الوان طیفھم وان تعاود باقات الزھور تجمعھا في روضھا العراقي الكبیروان 
.لم تقو على ضوعھا للطیوب فتحفز براعم شجیرات وردھا للنماء من جدید ولیظل  
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ابا یعزز من الروح الوطنیة والى عراق مستقر حر وسعید          .عطر اخوتك جوّ
                                                           

                                                                             حاتم الشرع: االسم
00:46:37 21/03/2008: التاریخ  

سیدنا العزیز ابوحسن القطبى اھنئك واھنى جمیع الساده من ال القطبى الكرام ابناء 
فاضل على رجوع الحق الشریف الى اھلھ وحصولكم على حقكم من عمومتنا اال

تاج رسول هللا ص وانى نیابھ عن ابناء عمومتك الساده ال الشرع فى الداخل 
سیدنا العزیز ان  والخارج نبارك لكم ونتمى لكم الموفقیھ فى خدمھ محمد وال محمد

لمعاناه التى عانتھا دل تاخر معرفتكم بانتسابكم الى تاج رسول هللا اال الى حجم ا
الشیعھ على مر العصور وتخفى الشیعھ فى كل مكان خوفا من بطش القتلھ 

نفسى وكل محبین السید على القطبىوالمجرمین الحكام الظلمھ وفى النھایھ اھنىء   
                                                على ھذه البشاره المباركھ ولكم جزیل الشكر

                                                                     سید حاتم الشرعابن عمك ال
 

الموسوي                                                          علي القطبي: االسم  
00:40:50 21/03/2008: التاریخ  

                                          فضیلة الشیخ عزیز عبد الواحد دامت افاضتھ
الحكمة والعقل دمت مدافعاً عن الدین والمذھب ب.. تحیتي لكم ایھا الشیخ الجلیل 

.                                                                                  .الذین تمتاز بھما  
                 

یحیى غازي .. العراقي األصیل ..  المندائي..األدیب ..المؤرخ ..العزیز المثقف 
عیدكم مبارك .. شكراً لكم تھنئتكم ..  )أسوثھ نھویلخون(.. تحیة طیبة   األمیري

وسعید أتمنى وأدعوا أن تكون أعیادكم طیبة وطاھرة كقلوبكم المؤمنة الموحدة با� 
أرجوا أن تصل عن طریقكم تحیاتي وسالمي وتھنئتي لكل أبناء الصابئة .. 

) ص(ولوال انشغالي بأیام میالد الرسول األعظم .. ئیین بعیدھم الجمیل المندا
ووصول شجرة نسبي المتصل ببیت أجدادي من آل الرسول الكریم المصطفى 

لكنت أوجھ نداء تھنئة لكل أبناء الموطن الصابئة ) صلوات هللا وسالمھ علیھم (
سالمي لكم جمیعاً .. حافة المندالئیین األعزاء جمیعاً من على مواقع األنترنیت والص

.                     ولكل العراقیین بكل طوائفھم  
ما زلت  .لكل خیر دام موفقاً  ..السید علي الحسني.. الخطیب الحسیني المخلص

یا لألسف أن الطیبین یتعذبون في ھذه الدنیا والمخلصون یجابھون . سباقاً للخیر
.. حسنة في الصبر على األذى والمظالم  العداء ولكن لكم بجدك اإلمام الحسن اسوة
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وأشكركم على تھنئتكم القلبیة وانت في ھذا الوقت حیث لم ترضى أن تمر على 
أیھا الصادح بصوت الحق ..اإلعالن لیلة واحدة بدون تكتب مشاركتك التي اعتز بھا

                                                                      والطیبة
 

سني: االسم علي الحَ  
00:10:22 21/03/2008: التاریخ  

آلن یھدي هللا بك رجلٌ خیر لك مما طلعت علیھ الشمس او غربت ھذا ما توج 
عندما ارسلھ الى ) ع(امیر المومنین علي بن ابي طالب) ص(رسول االسالم محمد

سان الیمن نعم ھذه رسالة االنبیاء ومھمة المصلحین وھدف السماء ان یكون االن
انسانا مھتدیا ھادیا ما اروع من نحى ھذا السبیل وكان ھمھ ھدایة العباد وتقریبھم 
الى بارئھم فبوركت ایھا السید القطبي فلقد كنت وما زلت ناشراً ما یحي القلوب 
واالذھان اذن انتم اھل ومحل لھذا التوفیق ومزید من الخدمھ خیر الناس من نفع 

                                   .                             .  اخوكم الحسني. الناس ودمتم
 

                                                                        عزیز عبد الواحد: االسم
23:21:42 20/03/2008: التاریخ  

ك حسن لقد كان كل شیئ من السید العزیز القطبي الموسوي  یاسینٍ  سالم على آل  
نسالھ تعالى . واالن منك احسن لقرابتك القریبة من رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ

وكنت وما زلت للدین ، مبارك لكم تاج السیادة التوفیق لنحفظ فیك ھذه القربى
               .آمین.ختم هللا لكم ولنا بالسعادة ولرسالة جدك المصطفي ذائداً من الذادة

                                    
الموسوي علي القطبي: االسم  

23:11:25 20/03/200: التاریخ  
أیھا المجاھد بقلمك وقریحتك .. فائق الربیعي..دیب البارع والشاعر العراقي الفذاأل

ل اعتزازي ولیس كل كلمة ھي مح كل حرف،.. روحك الوطنیة الوثابةالغزیرة و
یاتك البدیعة في تأریخي وتأریخ عشیرة وستبقى كلماتك وأب ومحبتي ما حییت أبداً،

غضین بأن المنصفین آل القطبي والسادة الموسویة شموعاً تذكر المحبین والمب
شكرا لكم ولإلخوة األحبة .. واألخیار كثیر، وھم موجودون في كل زمان ومكان
                  ..                       الذین أطرونا بكلماتھم ومشاعرھم األخویة الكریمة

                                                                            
           .                                               .       العزیز األستاذ عالء الزیدي
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دعائي لكم .. شكراً على تھنئتكم الكریمة وعلى محبتكم وحسن ظنكم الذي أعتز بھ 
                                                  .وفیق في أعمالكم والقبول من هللا تعالىبالت

                                                       
وكل تقي بنسب التقوى ینتمي .. قال رسول هللا أنا أبو كل تقي  ..العزیز أیوب رزاق 

شكراً على .. إن شاء هللا تعالى ... ریم منھم وأنت أیھا الك. إلى الرسول والرسالة 
                                                       . .                                     تعلیقكم

                                                       
على حسن ظنكم الدائم  شكراً .. صباح محسن كاظم .. العزیز األستاذ الكاتب القدیر 

بأخیكم وتھنئتي لكم بمیالد الحبیب المصطفى علیھ وآلھ أفضل الصالة والتحیة 
                                                                                               .السالم

أشكركم ..  السید علي وساف الموسوي.. سیدنا الفاضل الكریم وإبن عمنا الكبیر 
                   على مشاعرك الكریمة ومحبتك التي أعتز بھا أیھا الكریم ابن الكرام

            
.. وأعتز بشھادتك , ھذا من طیب أصلكم أیھا الكریم حمدان العبل ..األخ الفاضل 

                                   .                                 .شكرا لكم
                         

یحیى غازي األمیري: االسم  
23:06:32 20/03/2008: التاریخ  

رعاك (الشیخ الجلیل وصدیق الحق و المدافع عن حقوق المظلومین علي القطبي 
 ( هللا

تحیة عراقیة طیبة) .. أسوثھ نھویلخون .. ( السالم علیكم   
القطبي الموسويأخي وصدیقي الطیب أبو حسن   

مبروك لكم ھذا اإلثبات في النسب المبارك الشریف، ومبروك لكم اإلعالن عنھ في 
، والذي یتزامن مع " ص " محمد "ھذا الیوم الكریم المبارك یوم والدة النبي الكریم 

المباركة" البنجة " أیام عید   
ومدتھا خمسة أیام " ا البرونای" أو عید الخلیقة وباللغة المندائیة یسمى " عید البنجة 

یوما ً وتضاف لھا ھذه  30شھرا ً وكل شھر من  12إذ أن السنة المندائیة تتكون من 
یوما ً ، وھذه األیام تكون من األیام المباركة في  365األیام الخمسة لتكون السنة 

وھي أیام اكتملت فیھا الخلیقة، وفیھا تقام  ،المندائیة وتسمى األیام البیضاء الدیانة
مختلف الطقوس والشعائر الدینیة المندائیة ، وفي ھذه األیام فقط یحق إقامة كافة 

" الطقوس والشعائر في اللیل والنھار فھي أیام نوارنیة مباركة، وتقام فیھا الصلوات 
الصباغة في الماء " أي الوضوء والصالة و شعیرة التعمید"الرشامة والبراخة 
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والنساء واألطفال، ویقام فیھا طعام الغفران  الفردي والجماعي للرجال" الجاري 
على أرواح الموتى المتوفین،وتقدم فیھا " اللوفاني"لذي یسمى في المندائیة وا

الصدقات والعطایا، وغیرھا من الطقوس المندائیة المھمة ، وتعد البنجة عند 
حالمندائیین بأیامھا الخمسة المباركة احتفال دیني أكثر مما ھي عید بھجة وفر لقد .

فرحت لجنابكم العزیز من كل قلبي ،لما لمستھ بشخصكم عن قرب من حسن الخلق 
واألدب وكذلك من خالل متابعتي لما تكتبونھ وتتناولونھ في كتاباتكم و طروحاتكم 

السالم ونشاطاتكم مبروك لكم فرحتكم بانتسابكم إلى اإلمام موسى الكاظم علیھ 
                                                             .العدیدة المتنوعة المفیدة والجریئة

                                                                   وصدیقكمأخوكم 
                                                                   یحیى غازي األمیري  

                                                              أحد أبناء الصابئة المندائیین
                                                                2008أذار 20السوید في 

 
                                                    علي السید وساف الموسوي: االسم

21:36:28 20/03/2008: التاریخ  
                                                 اخي وابن عمي السید الجلیل علي الموسوي

                                      تھنة من االعماق انھ نسب یستحق ان یتبرك بھ المرء
  كم سررت بك وبھذا الخبر سائل المولى العلي القدیر ان یحمیكم ویمن علیكم

الدائمة انھ السمیع المجیب صدق االخ الربیعي وسلم حیث نعتك  حةبالموفقیة والص
                    ..                                                    بھذه االبیات

      
                                                                      صباح محسن كاظم: االسم

21:34:24 20/03/2008: التاریخ  
                                     اھنئك بوالدة جدك المصطفى ایھا الجلیل بقلمھ وخطبھ

 
                                                                              حمدان العبل: االسم

21:32:31 20/03/2008: التاریخ  
ھذه الشجرة رجل شریف ومحب للحق والخیر ویكفیك بھذا شرفا  سیدنا وأنت بدون

                                                                                                ونسباً 
                                                            

                                                                               أیوب رزاق: السما
19:52:05 20/03/2008: التاریخ  
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                                                                        سماحة السید علي القطبي
                                                                                       ھنیئا لكم ذلك

                                                                                 فنعم النسب نسبكم
                                                      قال رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم

                                    سبيكل نسب ٍ وحسب ٍ منقطع یوم القیامة اال نسبي وح
                                                                             هللا صدق رسول 

                   بحق محمد وال محمد اسال هللا تعالى ان یحفظكم ویوفقكم لكل خیر
                       .                                            .     ایوب رزاق تحیاتي

                                                              
                                                                            فائق الربیعي: االسم

19:26:07 20/03/2008: التاریخ  
                                         علي القطبي الموسوي أخي وصدیقي سماحة السید

                                                              السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
أبارك واھنأ النسبَ والمنسوبَ والمناسبة َونرفع ذلك كلھ إلى إمام العصر والزمان 

وأنھا لفرحة كبرى أن یتزامن ذلك , ى فرجھ الشریف األمام الحجة عجل هللا تعال
).                                              ص(كلھ بذكرى والدة سید الكائنات محمد    

ـُقیھا في  وأقدم المقطع األخیر من قصیدتي التي أھدیتھا إلى سماحتكم والتي سأل
.                                      مدینة كرستیان ستاد بھذه المناسبة العزیزة والكبیرة  

ـلـَة ً بالضاد@ لو ارتقى أعوادَ منبرَ وعظھِ                                  زانَ المنابرَ حُ
                                  ملك القلوب بنغمة اإلنشاد@ خدم الحسین إذا شدا مترنما

ھا على المرتادتبقى مَالمِ @ أعطى الخطابة حقھا ببالغةٍ                                 حُ
                               طول الزمان مجالس ونوادي@ وتذكر الزھرا ولوعة قلبھا

                                ورع ٌ یفیض الزھُدَ للعباد@ فاصغ ِإلیھ السمع جلّ حدیثھ 
                                       دادقلب العراق بحكمةٍ وس@ رافقتھ جالستھ فوجدتھ 

                             شھدت بھا مندوحة األشھاد@ وعليُ قطب الدین رمز محبة 
                             فاقبل قوافي الشعر في اإلنشاد@ أھدیتھ نظم القریض تحیة ً

                              أصال یعود بفرحة المیالد@ أبا حسن ٍوحسبك بالتقي واھنا
                                                                              فائق الربیعي

 
                                                                              عالء الزیدي: االسم

17:30:39 20/03/2008: التاریخ  
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ھو ، ذلك  -لسماحة السید علي القطبي الموسوي ، الذي سیبقى ھو  تھنئة حارة
ودعاء إلى . العالم المسلم الملتزم بالجادة الوسطى ، مھما اختلف لون عمامتھ 

             .المولى عز وجل ، أن ینفع المؤمنین وعموم الناس بفكره االعتدالي القویم
  التعلیقات  

  الحاج محمد عناد ابوكاظم : االسم
   22:25:54 14/04/2010: التاریخ

  السالم علیكم 
  االخ العزیز السید الجلیل علي القطبي المحترم

اني اول مرة ادخل ھنا ولكن اقول انت تستاھل ھذا النسب من اخالقك الحلوة ھنیئنا 
  لك عمامھ رسول هللا ولو اني مشغول في وفاة اخي 

  احوك الحاج ابو كاظم
14-4 -2010   

  
  احمد عبد شكیر القطبي اسامة  :االسم

   10:47:48 05/04/2010: التاریخ
السالم علیكم ابو حسن مبروك تتویجكم بعمامة ساللة رسول اللةواتمنا من اللة 

ابن خالك  ابن احمد اسامة( العلي الكریم التفوق واالزدھار لخدمة الدین والمذھب
  تحیاتي الى االھل جمیعا ) عبد شكیر

  
  وسوي عدنان فرحان الم :االسم

   09:24:46 28/09/2009: التاریخ
سیدنا العزیز ابعث الیكم اجمل التحیات واطیب األمنیات بمناسبة عید الفطر 
المبارك سائال المولى عز وجل ان یحفظكم من كل سؤكما انقل لحضرتكم تحیات 

وكل عام وأنتم بألف وتقبل هللا منا ومنكم ) فرحان القطبي الموسوي(السید الوالد
  . تالطاعا

  
   عدنان فرحان القطبي الموسوي: االسم

   08:36:16 14/09/2009: التاریخ
الى ابن عمنا السید علي الموسوي یسرني أن ابعث الیك من العراق تحیاتي 

  .ووسالمي وسالم جمیع أبناء عمومتك وسأتواصل معك انشاء هللا
  

  السید أبو الحسن المبارك الموسوي  :االسم
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   03:56:10 08/05/2009: التاریخ
نبارك لسماحة السید القطبي شرف االنتساب آلل النبي األطیاب من دواعي 
سروري أن أتواصل معك ویجمع بیني وبینك أبوة اإلمام الكاظم علیھ السالم یابن 

  العم وفقك هللا لخدمة المذھب والمؤمنین 
  

  السید أبو الحسن المبارك الموسوي : االسم
   03:51:15 08/05/2009: التاریخ

لجدتنا الزھراء علیھا السالم و نبارك إلبن )الكوثر(اللھم زد وبارك بالنسل الطاھر 
  العم سماحة السید علي القطبي واسرة القطبي الموسویة ظھور النسب الشریف 

  
  عامي النسب نمري الحسب : االسم

   05:07:14 18/11/2008: التاریخ
ى انتسابھم الى شرف رسول هللا القطبیین الموسویین الذین وصلوا ال نبارك للسادة

وآلھ االطھار علیھم السالم باالدلة الشرعیة والبحث الصحیح وشھادة النسابة العدول 
  في العراق وتم االحتفاء بھم وتھنئتم من قبل كل من عرفھم سابقا والحقا 

اما نحن ابناء عائلة المبارك الصائغ فالیوجد شيء من ذلك كلھ قصص واوھام 
تیب االثر في االدعاء بالسیادة الواھنھ الشیاع الشھرة البحث شرعي وشبھات تم تر

  الدلیل قطعي الوثائق تثبت النسب فال حول والقوة اال با� 
ارجو من ابناء عمنا ان الیلصقوا السیادة فینا ونحن مؤمنین عامیین منذو مئات 

  السنین 
  

   علي القطبي الموسوي: االسم
   13:02:41 11/11/2008: التاریخ

.... ألسید عبد اللطیف الحمود المبارك الصائغ الموسوي .. أوالد العم أحمد الحسني 
  .. السید محمد موسى محمد حسین ابو علي القطبي 

أرجوا منكم التواصل .. اشكر تھنئكم ومحبتكم . السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  iraki.ali@hotmail.com. معي على إیمیلي الخاص للتعرف علیكم 

  علي القطبي الموسوي : االسم
   18:44:48 07/11/2008: التاریخ

أرجوا منكم مراسلتي على .. األعزاء أوالد العم السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
  . ھذا الرابط ألشكركم واحداً واحد 

iraki.ali@hotmail.com  
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  إبن عمكم علي القطبي الموسوي 
  احمد الحسني : االسم

   19:17:51 04/11/2008: التاریخ
  اخوي محمد موسى یا لي تقول انك من قبیلة الحسني 

  احمد هللا على ان هللا قد رحمنابان اوجدك في ھده البالد الطیبھ 
وان كنت حسني او قطبي فتا كد بان هللا الیسألك ...... ولم یجعلك من بالد الخوارج 

  .ھ وشكرا عن نسبك وال عن اصلك وانما عن اعمالك ان صالحھ او طالح
  

  السید عبداللطیف الحمود المبارك الصائغ الموسوي : االسم
   00:16:57 16/09/2008: التاریخ

مبارك لك یااستاذي الفاظل وابن عمي تتویجك العمامة وثبوت نسبك الى ساللة 
مبارك لك مرة ثانیة ھذا االنتصار الكبیر مع دعائي لك بدوام .... الدوحة المحمدیة 

  سیر الى الھدى التوفیق في ال
  

   محمد موسى محمد حسین ابوعلي القطبي الحسني: االسم
   10:52:01 01/09/2008: التاریخ

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
ابارك الخواني واخواتي االشراف واالسیاد بشھر مضان الكریم اعده هللا علینا 

  وعلیكم بالخیر والنعم
  

   علي القطبي الموسوي: االسم
   11:38:17 04/08/2008: التاریخ

  الفاضل العزیز صوحان رشید الھجري العبد االحسائي 
والنعم منكم أخوالنا حشرنا هللا .. تحیة طیبة لكم .. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  .ى وایاكم تحت لواء جدنا المصطفىتعال
  

   ..ألسید ذو الجناح .. سیدنا الفاضل العزیز 
جمعنا .. والنعم منك ومن أھلك الكرام األجاوید ..  وبركاتھ السالم علیكم ورحمة هللا

هللا تعالى ایاكم على محبتھ ورضوانھ سبحانھ وتعالى ورزقنا شفاعة نبیھ المصطفى 
وحشرنا وایاكم مع أجدادنا الطبین الطاھرین محمد وآل محمد صلوات هللا وسالمھ 

  .علیھم
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  صوحان رشید الھجري العبد االحسائي : االسم
   21:05:43 05/07/2008: لتاریخا

نبارك البناء العم اننسابھم للشجرة المباركة الھاشیة حیث اخوالنا ال مبارك النجدي 
  االحسائي تم اتسابھم للسادة الموسوین

  صوحان
  المبرز االحساء بالد رشید الھجري الصعصعة العبدي رحمھم هللا 

  
   السید ذو الجناح: االسم

   00:45:28 05/07/2008: التاریخ
  هللا مصلى وسلم على محمد وال محمد

  الف مبروك ثبوت النسب الشریف 
  وهللا والنعم في القطبي بلغو سالمي 

ونحن ال مبارك الصایغ في السعودیھ ثبة نسبنا الشریف ونحن موسویین مثلكم وهللا 
  یبارك لنا ولكم 

  ونتمنا التوفیق للجمیع 
  

  علي القطبي الموسوي : االسم
   12:30:34 02/07/2008: التاریخ

  الشریف محمد موسى محمد حسین ابوعلي القطبي الحسني
  الشریف محمد موسى ابوعلي القطبي الحسني

  ..الموسوي........ السیده مریم 
  ألسید آل مبارك الصائغ 
  السید مرتضى الموسوي

  السید أبن النمر المبارك الصائغ الموسوي
  سید علي المبارك الصائغ الموسوي

  الموسوي محمد 
السالم علیكم جمیعاً ورحمة هللا وبركاتھ .. أوالد العم وبنات العم األعزاء الفضالء 

  وھنیئاً لكم ولنا بالنسب الطاھر الزاكي , تحیة طیبة لكم جمیعاً شكراً على تھنئتكم .. 
  . نسال هللا تعالى أن یوفقنا للعمل بطاعتھ بما نكون أھالً لھ لھذا النسب العظیم 

الفاضل الشریف محمد موسى ابوعلي القطبي الحسني أرجوا كتابة رقم مفتاح السید 
  .ألجل اإلتصال بكم ) الكد(البلدة والمدینة 
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   سید علي المبارك الصائغ الموسوي: االسم
   21:36:28 01/07/2008: التاریخ

  ھنیئا لكم ثم ھنیئا مباركین نسبكم الشریف فأنتم
  طیة أبناء عمومتنا ومشكورین على التغ

   محمد الموسوي: االسم
   20:16:14 01/07/2008: التاریخ

  الف مبروك علیكم االنتساب 
  

   السید ابن النمر المبارك الصایغ الموسوي: االسم
   17:22:33 01/07/2008: التاریخ

  السالم علیكم 
  مبرووك علیكم النسب الشریف 

  ونحن ایضن شھرنا نسبنا من قبل اسبوع في السعودیھ
  فق الجمیع الف مبروك یاساده وهللا یو

  السید مرتضى الموسوي : االسم
   03:02:19 01/07/2008: التاریخ

  نبارك البناء العم الساده القطبي 
  انتسابھم لھذا النسب الشریف 

  وجعلنا هللا وایاكم من االخذین بثار الزھراء 
  وثأر ابنھا الحسین علیھم السالم 

  سادة آل مبارك الموسوي 
  

   دامام -سید آل مبارك الصائغ ال: االسم
   16:07:24 30/06/2008: التاریخ

  موفقین  -وتشكروون على التغطیھ الرائعھ  -الف مبرووووووك لالنتساب 
  

  .. الموسوي........ السیده مریم : االسم
   12:13:50 30/06/2008: التاریخ

  . .الف الف مبروك لكم انتسابكم الى آل البیت االطھار علیھم السالم 
  .ف مبروك لنا ایضا انتسابناو الف ال

  ..!! اء عمومھ یا سادة القطبي اجل صرنا ابن
  .. علیكم بالعافیھ .. هللا فرحة االنتساب الل البیت االطیاب شيء ال یوصف و
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   الشریف محمد موسى ابوعلي القطبي الحسني: االسم

   01:25:15 18/06/2008: التاریخ
من االشراف كنا نسكن وادي العرجاء سابقا اما االن ھال نحن القطبي من السعودیة 

بوادي یبھ بقریة عنیكر ھال لقبنا من االشراف اسمي كامل فوق رقمي 
  اخبروني لوسمحتم  0541362213

  
   الشریف محمد موسى محمد حسین ابوعلي القطبي الحسني: االسم

   01:22:35 18/06/2008: التاریخ
فده بالسعودیة كنا نسكن وادي العرجاء بالطائف سالم علیكم ابي اعرف نحن من القن

ھال نحن من االشراف ام ماضھ االن نحن في وادي یبھ بقریة عنیكر ھال نحن من 
  االشراف ارجو االجابھ وشكراااااا ضروري لوسمحتم 

  
  علي القطبي الموسوي: االسم

   23:00:48 07/04/2008: التاریخ
اشكر تھنئتك وكلماتك ..تحیة طیبة.. العزیز األخ حسین األعسم السالم علیكم 

.. الجمیلة إن كلماتكم الصادقة ومشاعركم النبیلة تزیدنا عزماً على العطاء والخدمة 
  . دعائي لكم بالتأیید والتوفیق والعافیة. حفظك هللا أخاً كریما وناصرأ وفیاً 

  
   حسین االعسم: االسم

   15:12:41 06/04/2008: التاریخ
الموسوي بمناسبة إرتداء عمامة االنتماء إلى بیت رسول هللا السید علي القطبي 

اتقدم الیك بازكى ایات التبریك واالمتنان راجیا من هللا ان ننال شفاعة جدكم ) ص(
  یوم ال ینفع مال والبنون 

نعتقد جازمین ان ھذا االنتساب سوف یحفزكم على بذل المزید من الجھد من اجل 
  ورفده بكل ما ھو جدید خدمة الدین والمجتمع العراقي

  وفقكم هللا لكل خیر ورزقنا وایاكم حسن العاقبة انھ سمیع الدعاء 
  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  
   علي القطبي الموسوي: االسم

   20:40:34 25/03/2008: التاریخ
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رزقنا هللا وإیاك وعامة , أشكر تھنئتك . سھى الموسوي. إبنة عمنا الفاضلة الكریمة
  ).ع(والین شفاعة جدنا اإلمام موسى الكاظم الم

أول مرة منذ مجئ إلى ) حفظھ هللا تعالى ( أبو كرار . سالم رمضان.تحیة للعزیز 
.. أوروبا أرى مثل ھذه المحبة والكرم والطیبة كما رأیتھا في جمعیتكم المباركة 
في أسأل هللا أن یحفظكم ویوفقكم وكل األعزاء في جمعیة الھادي اإلسالمیة 

  .كریستیان ستاد 
  

اً على دعواتك شكراً على كلماتك الحكیمة وشكر.. األخ االستاذ عبد األمیر الھماشي
  .وعلى حدیثك النافع

وأقول لكم , حسن شكراً على كلمات الحسن واأل..  عزیز البصري.. أألخ الكریم 
  . ولو حضرت اإلحتفال كان أحسن , لو لم تعتذر كان حسن : على نفس اإلیقاع

  
  عزیز عبد الواحد : االسم

   18:46:34 24/03/2008: التاریخ
  اخي الكریم ابوحسن الموسوي دام موفقا

  السالم علیكم
  ) .ع(لقد زدت حسناً على حسنك یا أبا حسن وحق عمك الحسن

  . ختم هللا لكم ولنا بالحسنى
  

   عبداالمیر علي الھماشي: االسم
   09:26:48 24/03/2008: التاریخ

  ید الذي انتسب الى الرسول من خالل خط التقوىنبارك للس
وھو النسب المعنوي لیتوج بنسب مادي من خالل االباء )) انا جد كل تقي((

  واالجداد والوصول الى ذریة الرسول الموسوي
نسال هللا سبحانھ ان یوفق السید القطبي على اتباع سیرة جده امرا بالمعروف وناھیا 

   .ذكرى مولد جده المصطفى الداعیة االكبر عن المنكر داعیا الى هللا في
  

   سھى الموسوي: االسم
   03:36:54 24/03/2008: التاریخ

مبارك لك یااستاذي الفاضل وابن عمي تتویجك العمامة وثبوت نسبك الى ساللة 
م مبارك لك مرة ثانیة ھذا االنتصار الكبیر مع دعائي لك بدوا.... الدوحة المحمدیة 
  . الى الھدىالتوفیق في السیر 
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   سالم رمضان: االسم
   01:30:04 24/03/2008: التاریخ

  السالم علیكم
  

ھذا الموقع الممیز  ئغ وجمیع العاملین في موقع النورنشكر األستاذ أحمد الصا
الرائع وعلى ھذه التغطیھ الجمیلھ واألسلوب الفني في النقل والتصویر تقبلوا تحیاتي 

  ودمتم سالمین
  أخوكم سالم رمضان 

   
  23:36:49 19/10/2010  : التاریخ. علي القطبي الموسوي

  .السالم علیك ورحمة هللا وبركاتھ..اخي علي الحلي
وقائداً  مجاھداً كان ابي زھراء الحلي كان اخي وصدیقي رحم هللا خالك الشھید 

یشق لھ غبار ومع شجاعتھ وفروسیتھ متحلیا بالخلق الرفیع والتقوى  ال وفارسا
  .والخشوع

ھد ابو زھراء على بعد كیلومترین من مكان تواجدي على الجسر القریب من استش
ناحیة الكحالء على تخوم مدینة العمارة ، وسألت أنا شخصیا عن جسده الطاھر 
فقال لي من كان معھ أنھم لم یتمكنوا من سحب جثتھ الطاھرة ، وقد استولى الجیش 

نھایة االنتفاضة الشعبانیة ،  الصدامي على جثتھ وباقي جثث الشھداء وكان ھذا في
وال أدري این دفنوا الجثث الطاھرة رحمھم هللا وحشرھم مع الحسین وأصحاب 

  .الحسین إن شاءهللا تعالى
  

  23:27:32 19/10/2010  : التاریخ. علي القطبي الموسوي
  .السوید/ سماحة الشیخ الفاضل عزیز عبد الواحد البصري امام جماعة مدینة مالمو 

  لیكم ورحمة هللا وبركاتھالسالم ع
  .أشكر مشاعرك النبیلة ، وابقاك هللا مؤیداً بالعمل الصالح وقدوة للمؤمنین

  
  17:39:00 19/03/2010  : التاریخ. علي الحلي

  السالم علیكم
لقد اطلعت على السیرة الذاتیة للسید علي القطبي وعرفت انھ شارك في االنتفاضة 

زھراء الحلي وانھ خالي لكننا لم نعرف عنھ مكان  الشعبانیة مع القائد المیداني ابو
  استشھاده اذا لدیھ معلومات ممكن ارسالھا لنا مع تحیاتي

  17:38:54 12/03/2009  یخ التار. ماجد ارزوقي عزیز فنجان فرج القطبي
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ابن العم علي القطبي السالم علیكم لبسكم للعمامة السوداء تزیدناشرفا فوق شرف 
الى الرسول ص اعترفت بھ العجم قبل العرب ویكفینا فخرا  بناویكفیتا فخرا بان نس

فخرالدین القطبي لھ مزار یزار ویكفینا فخرا ان ابواب بیوتنا تطلى بالحناء  ان جدنا
  في طلب بخت القطبي من دون كل االبواب

  
  00:55:13 20/10/2010  : التاریخ. علي القطبي الموسوي

  القطبي ابن عمي ماجد ارزوقي عزیز فنجان فرج
  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  أھنئك أوالً فأنتم اھل التھنئة
یشھد هللا تعالى أني لم اسعى ولم ابحث عن النسب یوماً ما ، ولكن وصل لي النسب 
وانا في السوید وبعید عن العراق منذ ثالثین عام ، لم ازر العراق إال مرة واحدة قبل 

قاالت وبحوث عدیدة وان ابقاني هللا تعالى عامین ونصف، وذكرت التفاصیل في م
  .حیا أصدر كتابا أو كتیبا في ھذا الشان إن شاء هللا تعالى

والنسب النبوي آلل قطب الدین في العراق مسجل رسمیاً في دائرة النفوس  
في زمن صدام لم یستطع صدام ان یفرض نفسھ على دائرة النفوس  .العراقیة

اء األنساب ویبدو ان ھذا العالم باالنساب قد خاف من العراقیة ، فذھب إلى أحد علم
) اي كان عقیما (صدام فأوصل نسبھ باحد أوالد األئمة من الذین لم یخلفوا ذریة 

  .فقال ھذا العالم ان السید المذكور قد أنجب ولداً ھو جد صدام 
  .ماذا یعني ھذا ؟ یعني البد من دلیل

وف منھ فمن یخاف من عشیرة القطبي ، وإذا كان دلیل صدام الوحید قد جاء بالخ
ولنا اكثر من اثني عشر ختم وتأیید من شیوخ العشائر السادة ومن علماء الدین ومن 

ونحن أناس فقراء ومستضعفین لیس فینا اثریاء وال رؤوساء وال  .علماء األنساب
  . كبار فال أحد عندنا یخافون منھ ،  أو یطمعون في اموالھ وزراء وال ضباط 

سالما غانما ابن عمي الحبیب وسالمي ودعائي لكم واھل بیتكم ومن یلوذ بكم  دمت
  .جمیعاً 

  الدعوة الى االحتفال 
http://www.alnoor.se/article.asp?id=20411  

  رابط االحتفال
http://www.alnoor.se/article.asp?id=20646  
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       العشرونالفصل الثاني و                       
   .آل قطب الدینبیوت بعض صور مشجرات 

عداد ھذه المشجرات عمید عشیرة آل قطب الدین السید جبار قام بإ
 السادة رئیس نقابةشراف وإ آل قطب الدین بإجازة علي جزاعزیدان 

وإن ، السید نبیل صائب األعرجيفضیلة النسابة  األشراف في العراق
لتأریخ من باب البحث الموضوعي ولیس كنت ال أتبناھا ولكن أنشرھا ل

ن عدم التزامي بالمشجر الحسیني ال إ. خرىومالحظة ا.  بھا إللتزامي
جبار زیدان آل قطب الدین  سیدال التسلیم بزعامة یعني أني أخالف

 .وشیخنا وسیدنا أبو عالء ھو عمیدناالنسابة السید جبار  جناب. للعشیرة
سواء كان حسینیا أو  ى كل حالوالمشجر یؤدي إلى النسب النبوي عل

كما ابدي إحترامي إلى العالمة النسابة المتبحر السید نبیل .موسویاً 
   ،ف العراق، وھو عالم في ھذا الشأناألعرجي رئیس نقابة أشرا

ھ لھ شیخ مسلّ والخالف لیس مع فضیلتھ ألنھ اعتمد فرعاً وغصناً 
ابة جزاه ظیفة النسّ وھذه و ،ربطھ بالجذورو العشیرة السید جبار زیدان،

إنما ألتزم  .وقد تكون ھذه المشجرات ھي األصح وهللا العالم. هللا خیراً 
  . بحسب خبرتي المحدودة.ما كان  دلیلھ أقوى واكثر اسانیداً 

   :في الحدیث الشریف
  وأوالده ) أنا وعلي من نور واحد): (صلى هللا علیھ وآلھ( قولھ

صلى ( كمالھ كما قالمظاھر ھ ومنھ وإلی) علیھم السالم(  المعصومون
، )أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد): (هللا علیھ وآلھ

 الفرق اإلسالمیةمن معتبرة وتدل على ھذا المقصد روایات كثیرة 
والمعمول بھ بین  لفقھاءعلیھ بین العلماء ا فقحدیث الكساء المتو

ا خلقت سماءاً مبنیة وال وعزتي وجاللي أّني م: (الخواص والعوام وفیھ
إال في محبة ھؤالء .. أرضاً مدحیة وال قمراً منیراً وال شمساً مضیئة

  .)لذین ھم تحت الكساءالخمسة ا
شرین النتیجة التي توصلت عالرابع والوفي ختام الكتاب في الفصل 

  . إلیھا
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  مشجرعمید آل قطب الدین السید جبار زیدان جزاع قطب الدین

http://i76.servimg.com/u/f76/11/76/30/22/erabiq10.jpg  
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         ..    

تتوضح الصورة كي من اسم جدنا السید محمد قطب الدین الصورة مقطوعة 
      .                      .على عامودھم النسبي آل قطب الدینلع البو حافظ طّ یو

http://i66.servimg.com/u/f66/11/76/30/22/p1020111.jpg  
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كي تتوضح الصورة ویطّلع قطب الدین السید محمد البو رضا من آل السادة بیت 
                  .آل قطب الدین على عامودھم النسبيرضا البو 
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كي تتوضح الصورة فخذ السادة بیت البو مزھي من آل السید محمد قطب الدین    
                  .آل قطب الدین على عامودھم النسبيمزھي من ویطّلع البو 
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كي تتوضح الصورة فخذ السادة بیت البو حیدر من آل السید محمد قطب الدین      

                  .آل قطب الدین على عامودھم النسبيسادة البو حیدر ویطّلع ال
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  الفصل الثالث والعشرون                              
  ریم آل قطب الدینعبد الك. رسائل المھندس د               

  
  عبد الكریم الموسوي. فضیلة ابن العم د

 19/1/2008مالمو السوید 
  دام سالماً وموفقاً 

  .السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
مع األسف لقد اختفى  .موضوع كتاب صادق خیتال ابو جعفر حول

ن ھناك إ :الكتاب من السواق في ایران وحین سألت عن السبب قالوا لي
في حیث إعتبر السید صادق خیتال ، صلت بسبب الكتابمشاكل ح

لنسب المحمدي كذلك وأخرج رد الفیلیة تنتمي إلى الكبیوتاً من ا الكتاب
 ،طبعا بحسب تحقیقھ ورأیھ. ردیة فیلیة من النسب المحمديعوائل ك

  . عن محتویاتھ.ورغم ھذا فقد سألت من قرأ ھذا الكتاب
. ن أھل الكوت وكان مجاھداً معناوأكد لي أحد األصدقاء واسمھ ماجد م

/ مواد الغذائیة في مالموالل وھو صاحب محالوندي رشید واألستاذ 
عشیرة أن  أخبروهالكرد رین المعمّ  إن صادق خیتال ذكر أنً . السوید

  .  ھاجروا إلى ھذه الدیارالقطبیة سادة باألصل 
تاب ایران ارجوا السؤال عن ھذا الكتاب وھو كإذا كنتم تذھبون إلى 

  .مختص بذكر العشائر الفیلیة
  :موالنا الدكتور

ذكرتم ان السید ماجد ابن السید محسن ابن السید طالل شیخ الزوامل في 
  الكوت  قد أنكر وجود نسب من السید طھ بن السید یاسین/قضاء الحي 

  :وذكرتم أیضاً  ما نصھ 
مراجعة السادة سید جبار زیدان وسید حسین فرھود وسید  وذكرتم(
النجف / رحان وھم من أعمامنا إلى النسابة السید حسن أبو سعیدة ف

نساب السادة في ا" المشجر الوافي"وھو صاحب الموسوعة 
وطالبھم في الجد في ) ثانیا(الموسویة بعد عاشورا، أكد ما جاء في 

  ).البحث و التقصي
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.  
  .ذكرتم أیضاً في رسالتكم الموقرة

الروس و اإلیرانیین قد تناولوا أحداث األلمان و إن الباحثین االنكلیز و(
وان لكم الید الطولى في الوصول إلى مخطوطاتھم . ھذه الفترة تفصیلیا

ھنالك مواقع إیرانیة تنشر . خاصة في المكتبة البریطانیة.و كتبھم 
                                 .)وتحقق الكثیر من ھذه المخطوطات ولكنني ال أعرف اللغة الفارسیة

أعلم بوجود لھذه المخطوطات ولكن أنا في السوید وال  :موالي الفاضل
 .ن كانت لدیكم روابط  أرجوا أن ترسلوھا لي مع شكري وتقدیري لكمإ

ن اخبركم اني رأیت مقام السید قطبین ورایت ھناك المعجزة أأحب 
) بخت قدبین(الناس ھناك بنفسي لقد كانت قطعة األرض التي تسمیھا 

فارغة من البناء ألن المعاول والشفالت وكل وسائل الحفر لم تستطع أن 
مئة من كون تتحفر تلك األرض ویوجد حول ھذه القطعة التي ربما ت

وال یجرأ ح. البیوت المحفورة األساس والمبنیةمتر مربع  العشرات من 
ھذا . ى حالھامن حفر األساس في تلك األرض وبقت علالناس  أحد 

وارجوا أن تسلم لي على  .وعشرین سنةثمانیة الكالم قبل حوالي 
د األعمام كافة سیما العم جبار زیدان وفرحان القطبي والعم سید مجی

  .ولده السید حسینو

   ..                                     عبد الكریم آل قطب الدین. جواب د
 بسم هللا الرحمن الرحیم

  .كاظم رمضان ال قطب الدین الموسوي المحترم السید علي
  .رحمتھ و بركاتھسالم هللا علیكم و

حمد بن عبد الصالة والسالم على سید األنبیاء و المرسلین أبي القاسم م
و , قرائین هللا الناطقة, أھل بیتھ الطیبین الطاھرین هللا الصادق األمین و

لیس النا قطب الدین ودھلران مقام مو /یوجد في منطقة زرین آباد. بعد
شمال  )جھار محال بختیاري(د في محافظة ویقال ان قبره موجو. قبره

و ینتسب إلیھ نوعان من القطبیین ممن كانوا في تلك المناطق . االحواز
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العراق في مناطق محافظات واسط وبغداد  أو داخل، داخل إیران
    :وھم بابلوكربالء والبصرة و میسان و

. عن جھالة باألمر أم عالما بھ منھم ناكر لھ كانبذلك وأوالده فمنھم مقر 
  .أعدادھم ال باس بھا إال أن ریحھم متفرقةو
ربما غیرھم م القطبیون باالنتساب من العرب واألكراد واألحالف وھ   

  .من األقوام
 ، لذین التقیتھم و خاصة من أوالدهالملفت للنظر بان جمیع القطبیین ا

ال لعوائلھم ون عمود نسب موالنا قطب الدین وكالیمل ،ن اعرفھم أناممّ 
ھذا جعل عموم القطبیین و. ما یقال لھم المتواتر أو على وجھ الدقة إال

  :في العراق ینقسمون في الرأي إلى ثالث أقسام
ھو و ،هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم إن قطب الدین ھو من أوالد رسول

  .ويعلوي حسیني موس
وقد ذھب بعض . ولد أبان بن عثمان بن عفانإن قطب الدین ھو من   

  .من أھل الكوت إلى ھذا الرأي
ثر نفر االنقطاع عن نسبھ القطبي واالنتساب إلى باقي العشائر آثرا آ      

   .السالمة بعد ما علم بما حل ببعض القطبیین في زمن الطاغیة صدام
قطب  - 1-:وحسب المصادر المتوفرة لدي فإن السید قطب الدین ھو

لدین بن فخر الدین بن محمد بن میكائیل بن إبراھیم بن إسماعیل بن ا
كما یقول البعض مستندین الى كتاب ابن الفوطي . علي العثماني األموي

لة للعالمة مصطفى جواد في رساو). ھـ723- 642(الشیباني الحنبلي 
قال إن قطب الدین ھذا قد قدم بغداد في القرن السابع  ،رحمھ هللا

  .ذا مستبعد لكون الفارق ثمان قرونوھ. الھجري
محمد  29عبد هللا بن 30محمد بن 31جالل الدین بن 32قطب الدین بن 33 .2

 23بن   أبي الفتوح 24حسن بن 25محمد بن 26ھادي بن 27عبد هللا بن 28بن
حسین  18محمود بن 19حسین بن 20محمد بن 21حسان بن 22إبراھیم بن

عبد هللا  12حسن بن 14دریس بنإ 15بن   أبي الفضل 16معترف بن 17بن
 6جعفر بن 7ابي العباس بن 8حسن بن 9محمد بن 10موسى بن 11بن

اإلمام  3أبي عبد هللا الحسین األصغر بن 4علي األصغر بن 5عیسى بن
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اإلمام علي  1بن) ع(اإلمام الحسین الشھید  2بن) ع(علي السجاد 
مة المھنّا انظر كتاب التذكرة في األنساب المطھرة للعال. المرتضى 

من ) 250ص (الحسیني العبیدلي إعداد و تقدیم السید مھدي ألرجائي 
  ).قدس سره(منشورات مكتبة اإلمام آیة هللا العظمى المرعشي ألنجفي 

محمد  22حسین بن 23قطب الدین بن 24محمد بن 25قطب الدین بن 26. 3
 16محمد بن 17إبراھیم بن 18حیدر بن 19احمد بن 20شاه أمیر بن 21بن

 10مسلم بن 11جعفر بن 12حسن بن 13محمد بن 14إبراھیم بن 15محمد بن
 4عبید هللا بن 5جعفر بن 6الحسن بن 7یحیى بن 8طاھر بن 9عبید هللا بن

اإلمام الحسین الشھید  2بن) ع(اإلمام علي السجاد  3الحسین األصغر بن
ذا وانأ أمیل لھ. نفس المصدر السابق  .اإلمام علي المرتضى  1بن) ع(

أبو محمد قطب الدین االصغر بن (  العمود ألني سمعت إن جدنا یلقب بـ
  نورالدین بن قطب الدین االكبر

قطب الدین بن یاسین بن حسین بن زامل بن صالح المنتھي نسبا  .4
بن ) توفى(وھذا رأي النسابة السید عباس ). ع(باإلمام موسى الكاظم 

  ). بغداد(املي الموسوي السید حیدر آل محسن آل جابر آل حنین الز
بن السید محسن آل ) واسط/الحي(السید ماجد علماً ان السید المرحوم (

یختلف مع  طالل آل روضان آل جابر آل حنین الزاملي الموسوي
وكل منھم یدعي المشیخة العامة . )المرحوم السید عباس الزاملي

  .للزوامل إال إن االرجحیة للسید ماجد
تزوج ابنة قطب الدین قد قدم منطقة دھلران وا ویقول البعض إن موالن

لسید وعلى رأي السید جبار ا. احد شیوخ العشائر الكبیرة في المنطقة
فان العشیرة ھي خلیلیة والمرأة اسمھا زرینة  علي آل قطب الدین

ومن ثم لیسود أوالده من بعده المنطقة وتسمى المنطقة فیما بعد ). ذھب(
  .زرینھ آباد

سبب رحیل الكثیر من ل ھو ما حدث في المنطقة وحوأن مفتاح ال
فأما ان یكون بسبب القحط الذي أصاب مناطقھم . القطبیین عن أرضھم

قوات والي سكریة بین القطبیین والرعویة أو انھ قد حدثت معركة ع
تاریخیا في (بیشتكو حسین قلي خان في عھد الشاه فتح علي القاجاري 
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وبعد ). م 1823روم األولى  م قبیل معاھدة ارض1820حدود عام 
فر البعض منھم إلى  ،للمعركة و إعدام الوالي للقیاداتخسارة القطبیین 

ولم یعلنوا لذریتھم . ارة تاركین كل شيء ناجین بأنفسھماھوار العم
والبعض یروي روایة مختلفة یقول ان والي بیشتكو . تفاصیل أصلھم

اه رضا بھلوي على حسین قلي خان قد طرد من بیشتكو بعد سیطرة الش
حاج حاج الجي و( عروفین الحكم، لیلتجأ الى احد بیوت القطبین الم

وھنالك اكثر من . قرب الكوت ثم لیدفن في مدینة النجف االشرف )بنیان
  .حسین یدعون بـ قلي او قولي خان في ھذه المنطقة

وكما اعتقد ان مفتاح الحل ھو معرفة ماذا حدث في ھذه المنطقة ضمن 
) ھـ1135(الزمنیة المحصورة بین نھایة حكم الدولة الصفویة  الفترة

وھنا یاتي دوركم . الى اجتیاح الشاه القاجاري فتح علي لمنطقة بیشتكو
المھم في البحث في مخطوطات المكتبات البریطانیة او االلمانیة او 

. النمساویة النھا كانت دول كبرى عاصرت الصراع العثماني الفارسي
   .م و رحمة هللا و بركاتھوالسالم علیك

 أخوكم
  الدكتور عبد الكریم الموسوي

  آل قطب الدین 
  م 19/12/2009بغداد 

  ھـ1431/محرم /02
karimmosawi@yahoo.com 

- ---------------------------------------  
  :م القطبي الموسويعبد الكری. ابن عمنا فضیلة درسالة مني  إلى 

                                           السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
عظم هللا اجوركم بأیام محرم الحرام ذكرى استشھاد سید شباب اھل  

بعد توجیھ الشكر لكم على ھذه   ).علیھما السالم(نة الحسین بن علي الج
          . ي في ما تفضلتم بھابین وجھة نظر المالحظات القیمة أحب أن

التي ذكرتم فیھا المصدر لفقرة الثانیة األھم في رسالتكم الموقرة ھي ا
كتاب التذكرة في األنساب المطھرة للعالمة المھنّا الحسیني (( الثاني
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من منشورات ) 250ص (لرجائي اتقدیم السید مھدي إعداد و العبیدلي
ذلك ألن أي  .)قدس سره(ألنجفي  لعظمى المرعشيمكتبة اإلمام آیة هللا ا

لنجفي یعتبر حجة قول یصدر عن المرحوم المرجع اإلمام المرعشي ا
األسماء في كتاب التذكرة مختلفة عن اسماء إن  :اقول ،عند عامة الشیعة

 .العمود النسبي الذي جاء من طرف المرحوم السید عباس الزاملي
               .جد عندكم تفسیراً لھذه اإلشكالیةأوأتمنى أن 

بالنسبة لموضوع  ث اآلن عن رسالة الدكتور مصطفى جوادأتحدّ 
مصطفى جواد فھي ضعیفة ومقطوعة . دالرسالة القادمة من المرحوم 

 :والً أ ،أسباب ربعةما اعتمد علیھا القطبیون من اھل الكوت ألوانّ  ،السند
فھم ال  ،من أھل الكوت بعلم أصول األنساب رحامناأعدم معرفة 

عرفون أن النسب في رسالة المرحوم مصطفى جواد مقطوع وغیر ی
الفرق  والیعرفون كما تفضلت انّ . صل إلى الخلیفة عثمان بن عفانمتّ 

.مع الخلیفة ثمانیة قرون أو أكثر بین جدنا قطب الدین والنسب المتصل  
نھا جاءت لھم عن طریق ابن عمتنا حمزة القطبي قبل مجئ إ :اً ثانی 

 .)رحمھ هللا(بة عباس الزاملي من قبل المرحوم السید النسا العمود النسبي
من صحیح  خیر وعلى قاعدة خطأ مشھور. من الناس ثالثاً خوفا وحرجاُ 

         .مھجور
ابتعاد أھل الكوت عنكم في بغداد والمشجرات موجودة في بغداد : رابعاً 

حوا لھم األمر وربما التواصل بینكم وبینھم ضعیف،             .ولم توضّ
 ووقوع حرب ،موضوع الوالي حسین قلي خان :المالحظة الثانیة

                                                    .عسكریة بینھ وبین القطبیین
على فرض صحة ھذه الحوادث الـتأریخیة ال أعتقد أن لھا عالقة أو 

                                           .تأثیر كبیر في معرفة نسبنا الصحیح
 ،تقع حرب بین الوالي حسین قلي خانأنا استغرب أن  :مر اآلخرواأل

مع عشیرة  ،جود على امتداد أرض اقلیم لرستانوھو والي كبیر ولھ و
                                     .محدودة العدد والعدة.غریبة عن المنطقة
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زینب قطبي التي تي عم فھمھ رغم إني سمعت من المرحومةشئ ال أ  
 روایات الحربكما إن . ھذه الروایاتكانت تسكن في خرم آباد مثل 

                                      .م أجد لھا مصدراً معتبراً غیر معروفة ول
على (على كل حال كما ذكرت وعرضت في خدمتكم أن ھذه الروایات 

              .     ي نفیھعالقة لھا في اثبات النسب أو فال )فرض صحتھا
التذكرة في (كتاب  واألھم ھو معرفة الفقرة الثانیة التي ذكرتموھا في

بیدلي إعداد و تقدیم السید األنساب المطھرة للعالمة المھنّا الحسیني الع
من منشورات مكتبة اإلمام آیة هللا العظمى ) 250ص (لرجائي امھدي 

                                              )).قدس سره(المرعشي ألنجفي 
ھل یوجد تشابھ بین العمود النبي عن طرف المرحوم السید عباس 
الزاملي وبین العمود النسبي عن طرف كتاب التذكرة في األنساب 

    .                          ا ذكرت في خدمتكممھذا ھو األھم ك. المطھرة
                                  والتقدیر أرجوأن اقرأ تعلیقكم مع بالغ الشكر

                                                      دعائي المخلص لسالمتكم
                                                         علي القطبي الموسوي

 ---------------------------------------                               
                         .                     عبد الكریم الموسوي. جواب د

قد حدثت معركة عسكریة بین القطبیین و قوات والي بیشتكو حسین قلي 
م 1820تاریخیا في حدود عام (خان في عھد الشاه فتح علي القاجاري 

ین وبعد خسارة القطبی. )م 1823قبیل معاھدة ارض روم األولى 
فر البعض منھم إلى اھوار العمارة  ،إعدام الوالي للقیاداتللمعركة و

ولھ  تاركین كل شيء ناجین بأنفسھم ولم یعلنوا لذریتھم تفاصیل أصلھم
   . .         *لرستان* قلعة ما زالت موجودة في خرم آباد عاصمة إقلیم 

                                
Date: Sun, 7 Nov 2010 22:50:45 -0800                  

From: karimmosawi@yahoo.com  
Subject: Re: عبدالكریم ال قطب الدین  

To: iraki.ali@hotmail.com 
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 -------------------------------------  
                          . عبد الكریم القطبي                       . من المھندس د. الجواب الثاني

 السید علي كاظم القطبي الموسوي حفظكم هللا و رعاكم. 
  السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ

  أود أن أبین لجنابكم بعض الذي اعرفھشكرا لكم لھذه الرسالة القیمة و
ع لنا ویعتقد أن البو خلیل لیسوا من أوالد محمد قطب الدین الجد الجام   .1

قبیلة تمیم   وان الكثیر منھم أحالف مع. أصلھم من الملكشاھیة إن
إن احدھم استخرج شھادة نسب  وقد سمعنا مؤخراً  .ولیسوا معنا

عباس الزاملي مدعیا أن خلیل جدھم ھو  بمساعدة النساب سید كریم سید
 العالقة بین سید جبار زیدان عمید ابن محمد قطب الدین وحدث ھذا الن

المرحوم سید عباس حیدر  أسرة آل قطب الدین وسید كریم الزاملي ابن
اإلمام موسى علیھ  وھو الذي انسبنا إلى جعفر ألخواري بن(الزاملي 

یحصلوا و إذ ال یوجد تنسیق وال تعاون بینھما فیدخل الدعاة) السالم
  .على ما یشتھون بمالھم

 ویعتقد إن أصولھم كردیة) اوھنكر(یلحق بنا من األحالف من البو حداد    .2
وان سید . كذلك البو نور وكذلك من یسمون ب ذي اللحى الحلیقةفیلیھ و

  .زیدان ھو موسوعة بھم من جھة العراق جبار
زرین آباد في بیشتیكو حول  –التفاف الكثیر من أبناء منطقة دھلران    .3

 جدنا محمد قطب الدین وأوالده جعلھم ینسبون انفسھم الیھ حبا لھ وال
ن واوالده عالقة لرابطة الدم بذلك وتاصلت العالقة بین محمد قطب الدی

الكردیة من جھة اخرى بالتزاوج  سكان المنطقة ذات الغالبیةمن جھة و
ویقول سید جبار ان قطب الدین تزوج امرأة خلیلیة . المصاھرةو

لھ ستة اوالد رضا و حسین ( ملكشاھیة فأولدھا ذكرین ھما محمد 
. ھذا جدكموھذا جدي ومحمدعلي و) حافظ و منظور و اظرومزھر ون

خلیلي وزوجة واستمر التزاوج و المصاھرة إلى یومنا ھذا فزوج عمتي 
یقول سید جبار إن لمحمد ولدان آخران من إمرة و. سید جبار خلیلیة

  ).العقب لھ(و قادر ) جده(أخرى ھما عربي 
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من ذریة الحسین  یقول احد باحثي األنساب إن محمد قطب الدین ھو    .4
األصغر بن اإلمام علي زین العابدین علیھ السالم و قد ذكرت ھذا 

و المشجرات الجدیدة بمسؤولیة سید جبار لمنع دخول . الموضوع سابقا
و خلیل و البو و أقول نعم إن الب. من ھم من غیر أبناء محمد قطب الدین

ال و(رات غیر مشمولین بھذه المشج) يریشن(البو حداد و البو نور و
ل قطب الدین آضھم جزء من عشیرة ولكن بع). بالمشجرات القدیمة

  .)حالفأ(
إن جدتي ام والدي كردیة فیلیة فلست املك ضغینة أو حقد على الكرد       .5

اھو حقد ام حسد ام . ولكني لست كردیا فبأي حق یرید البعض تكریدي
حقد اقول بل ھو . نصب على ذریة فاطمة الزھراء علیھا السالم

  .شوفیني
یقع اللوم على أبناء عمومتنا الموجودین في الكوت فإنھم یدعون أنفسھم    .6

ب قطبي قریش ورئیسھم كریم محسن حمزة وھم أحالف مع عشیرة 
المنتشرة في محافظة واسط ألنھم خجلون ) ذات أصول عباسیة(قریش 

  د یعرفھم سادة؟اح الن ال )صلى هللا علیھ و الھ(رسول هللا  ذریةیعلنوا أنھم أن 
في القرن الثاني عشر الھجرى فلماذ  -محمد قطب الدین قدم دھلران   .7

د سمعت روایة من لق. ارتحل ابنائھ الى اھوار میسان و اراضي واسط 
ان الصراع بین من سید جبار نقال عن النسابة الجدید جدي رحمھ هللا و

كو نتیجة ووالي بیشتی ب الدین واحالفھم ونقول القطبییناحفاد قط
رض فرض ضرائب ھو السبب علما ان ھذه االارضھم والسیطرة على 

م في زمن  1820قد احتلھا القاجار عام كانت تابعة الى والیة بغداد و
رجو منكم التبحر في ھذ االمر فانتم اقرب مني أو. السلطان فتح علي

  .لھكذا مواضیع
  السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھو      

                                Date: Sat, 9 Nov 2010 14:01:44 -
0700 

                                       From: 
karimmosawi@yahoo.com 
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                                      Subject: Re: القطبي الكریم عبد 
 الموسوي

                                               To: 
iraki.ali@hotmail.com 

 ----------------------------  
  الرسالة الرابعة 

 علیھ الجواد االمام وموالنا سیدنا بوفاة نااجور هللا وعظم. علیكم السالم
 .السالم
  المحترم الدین قطب ال علي سید اخینا
  وبركاتھ ورحمتھ علیكم هللا من سالم

 صلة فان ابتداء اعتذر انو. السبب ما دريأ وال بیننا االنقطاع طال لقد
  .عزوجل هللا سنن من االرحام

 انتم وخصكم علینا (.......) المدعو ھجمة شبابیك منتدى في قرات لقد
  .المسمومة بسھامھ

 الى یدعون الذین ان. حسد ام غیرة اھي الظالمین القوم على هللا لعنة اال
 العروبي رالفك یلعنون ھم .عنصریة اجندات ینفذون انما عشیرتنا تكرید

  . یختلف ال وفكرھم الشوفیني
 عشیرتكم انصروا و دعائكم من تنسونا ال. بالموفقیة لكم تعالى هللا اسال

  .جذورھا دراسة في وتعمقوا بالحق
  .المستطاع قدر عنا رسائلكم تقطعوا ال
 الدین قطب ال عبدالكریم اخوكم. السالم و

                From: Ali Ramazan iraki.ali@hotmail.com 
                                         To: 

karimmosawi@yahoo.com 
                           Sent: Tue, August 15, 2010 5:47:25 

PM 
                                   Subject: RE: الكریم عبد  القطبي 

 الموسوي
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 --------------------------------------- -------------  
الفاضل عمنا ابن                            الموسوي الكریم عبد الدكتور 

  القطبي
                              وصیامكم طاعاتكم هللا وتقبل

أجرك هللا وعظم  الصالة علیھ المؤمنین أمیر المولى شھادة بأیام 
لتكون . فضیلتكمارجو اإلجابة على أسئلتي التي ارسلتھا إلى  والسالم

.أحد مصادر الكتاب   
                                  عمكم ابن

القطبي علي                                                  الموسوي     
 -------------------------------------------                          

               Date: Fri, 15 Jan 2010 13:13:30 -  0800 
                                   From: 
karimmosawi@yahoo.com 

                                           Subject: القطبي الكریم عبد 
 الموسوي

                                                To: 
ali.ramadan@hotmail.se 

  ىتعال بسمھ
 القطبي رمضان كاظم علي سید الخطیب فضیلة اعمن وابن سیدنا

  هللا حفظكم الموسوي
  ).ع( اإللھیة الرحمة سبط استشھاد بذكرى أجوركم هللا وعظم 

  .وبعد
  : أوال

 األنساب في التذكرة" كتاب من الدین قطب محمد نسب علیكم سأتلو 
 مھدي السید تقدیم و إعداد العبیدلي الحسیني المھنّا للعالمة" المطھرة

من منشورات مكتبة اإلمام آیة هللا العظمى  )250 ص( لرجائيا
  ).قدس سره(المرعشي ألنجفي 
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 بن هللا عبد بن محمد بن هللا عبد بن محمد بن الدین جالل بن الدین قطب
 محمد بن حسان بن إبراھیم بن الفتوح أبي بن حسن بن محمد بن ھادي

 بن إدریس بن الفضل أبي بن معترف بن حسین بن محمود بن حسین بن
 بن جعفر بن العباس أبي بن حسن بن موسى بن   هللا عبد بن حسن

 العابدین زین اإلمام بن األصغر الحسین بن األصغر علي بن عیسى
  ).ع( المؤمنین أمیر اإلمام بن) ع( الحسین اإلمام بن) ع(

 سید للمؤلف الطالبیة العشائر و األسر انساب في الوجیز"كتاب في أما
 بغداد - االولى الطبعة-المثالیة المطبعة– الزرباطي ینيالحس حسین
     .ھـ1424

  ):قطبشاھي(قطبي ): 329ص(- 1454      .1
یعقوب بن نور الدین بن شھاب الدین بن جالل الدین بن أبي الحسن بن /

جالل الدین بن أبي الحسن بن نظام الدین بن أبي الفتوح بن عطاء هللا 
أبي طالب بن عز الدین یوسف بن  بن* محمد قطب الدین/ بن علي بن

قطب الدین حیدر بن شھاب الدین احمد بن قطب الدین حیدر بن شھاب 
الدین احمد بن جالل الدین عبد هللا بن قطب الدین محمد بن جالل الدین 
عبد هللا بن قطب الدین محمد بن عبد هللا بن ھادي بن محمد بن حسن بن 

بن احمد العقیقي بن   ن عیسىمعتوق بن إدریس بن حسن بن عبد هللا ب
 بن) ع( العابدین زین اإلمام بن األصغر الحسین بنعیسى بن علي 

  ).ع( المؤمنین أمیر اإلمام بن) ع( الحسین اإلمام
 الشیرازي الدین قطب محمد الورع والشاعر الرباني   العالم ھو*

  .ھـ1173 في المتوفى النیریزي
  :ال القطب): 329ص(-1455   .2

 االمام ذریة من موسویة وھم الكربالء، االحساء من حوانز كربالء،
  .اخرى معلومات أي لدي التوجد.... الكاظم موسى

  :قائم مقامي):321ص(– 1411      .3
محمد بن حسین بن خداداد بن عبد الوھاب بن إسحاق بن حسن بن /

عیسى القائم مقامي بن أبو الفتح سلیمان بن ابي الفخر عباس بن ابي 
بن روح هللا بن رضا بن جالل بن بایزید * بن قطب الدین/ الخیر صفي
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بن میر بابا محمد ھاشم حسن بن حسین بن محمود بن نجم الدین بن 
مجد الدین بن فتح هللا بن روح هللا بن مبارك شاه بن عبد هللا بن صمد 

بن شریف الدین بن عبد الفتاح بن ) عبد الحمید(بن عبد المجید ) احمد(
علي بن سلطان العلماء احمد بن محمد ألمدائني بن  علي بن علي بن

بن اإلمام زین علي األصغر الحسن بن الحسین بن الحسن األفطس بن 
  ).ع(بن اإلمام أمیر المؤمنین ) ع(بن اإلمام الحسین ) ع(العابدین 

  .السید الخامنئياإلمام ھو جد *
   http://qattal.com.اما موقع احفاد السید القتال      .4

سید محي الدین بن تاج الدین منصور بن قطب الدین حیدر بن شرف 
الدین  الدین موسى بن تاج الدین منصور بن قطب الدین حیدر بن شرف

سید محمد أبو   موسى بن قطب الدین صالح بن سید كامل بیر بن
الدین برقان بن علي بن حسین الفضل سیف هللا القتال بن معال بن نعیم 

األكبر بن  بن مھدي بن أبي محمد القاسم بن الحسین المحدث بن احمد
موسي ابي السبحھ بن إبراھیم المرتضي بن موسي الكاظم بن جعفر 

السبط بن    الحسین  الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن
  .بن أبي طالب علي

ذائع الصیت من آل القتال من رجاالت سید محي الدین القتال شاعر     
الحادي عشر الھجري ومن صالحي عصره وعارفیھ الذین  القرن

اما    .عاشوا في نواحي بر فارس والرستان وجھانكیریة والموانيء
  .ابنائھ فلیس لي بھم علم

  :ثانیا      
  اعرفھا التي األمور بعض لكم سأذكر

ر الزاملي فقد نسب قطب أما السید النسابة سید عباس سید حید     )1
الدین الى طھ بن یاسین بن حسین زامل وشدد ابنھ السید كریم السید 

ولكن ال توجد أي وثیقة لدیھم ) 2004(عباس على ذلك بعد وفاة والده 
  . تؤكد قولھم

عند مراجعتنا انا والسید حسین فرھود عبد رامي إلى السید ماجد   )2
الحي في /شیخ السادة الزوامل السید محسن آل طالل) اخ السید ناظم(
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وقد أكد بأنھ ال . وكما تشیر كتب األنساب التي طالعتھا) 2006(عام 
وقد . توجد وثیقة أو مخطوطة تؤكد إن لـ طھ ولدا اسمھ قطب الدین

  .طعن في السید عباس السید حیدر
سید ن فرھود وسید حسیمراجعة السادة سید جبار زیدان و عند  )3

النجف وھو / نا إلى النسابة السید حسن أبو سعیدة فرحان وھم من أعمام
في انساب السادة الموسویة بعد " المشجر الوافي"صاحب الموسوعة 

  .، أكد ما جاء في ثانیا وطالبھم في الجد في البحث و التقصي عاشورا 
الكالم المتواتر لدینا إن لـ محمد قطب الدین ستة أوالد ولكننا ال    )4

بالتالي یمكن ألي شخص أن والیقین أسمائھم و على وجھ الدقةنعرف 
 یدعي إن عمود نسبھ یتصل بـ محمد قطب الدین حیث إن أخوالنا

إن جدھم خلیل ھو ابن محمد قطب الدین ادعوا بأنھم سادة و" خلیلیھ"الـ
  .وال یمكن ألي شخص أن یثبت أو ینفي ذلك لعدم و جود وثیقة بذلك

قدم منطقة ) نحمد بن قطب الدیم(إن السید محمد قطب الدین أو    )5
في القرن الثاني عشر الھجري ولھ مقام ھنالك وھو / دھلران/ زرین آباد

الناس تتبرك بھ رض صغیرة مسورة بحجارة ال أكثر وعبارة عن ا
وھذا یدل داللة قاطعة على انھ " بخت موالنا قدبین"وتحلف بھ بقولھم 

زوجتھ خلیلیة على و ان . ارتحل عن المنطقة وبقیت من ذریتھ فیھا
  . رأي سید جبار زیدان

 ذكر لي أخي سید حسن شبیب شیواز القطبي الموسوي وھو عدیلي، )6
سید فخر الدین على بعد بضعة ھنالك مقامان لسید ناصر الدین و

وكذلك ھنالك سادة . كیلومترات من زرین آباد وھذان المقامان مزاران
 سأذھب لزیارة سیدي واني بإذن هللا. قطب الدین في منطقة دیسفول

ثم سأحاول في العطلة الصیفیة و) ع(ى الرضا وموالي علي بن موس
  .القدوم إلى ھذه المنطقة فلعلي أجد بعض التفاصیل المھمة

محمد قطب الدین  سمعت من بعض أقربائي بان القطبیین من ذریة )7
ھم  وإن الغالبیة الكثیرة  أو یكاد ال یذكرون في منطقة زرین آباد  قلیلین

  .في العراق
  :ثالثاً 
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بـ كتابھ ) توفى قبل طبع كتابھ(ذكر المؤلف نجم سلمان الفیلي  
. ستوكھولم/ الناشر دار الشمس  -راجعھ جرحیس فتح هللا" الفیلیون"

  :مور التالیةبعض األ. 2001- السوید
زرین آباد و ابادانان ضمن بیشتیكو إیالم ھي إن مناطق دھلران و) 1

التي أسسھا الوالي علي خان ) كرد علي(لة كرد الي أماكن استقرار قبی
ھذه القبیلة ). ھذا في فترة حكم القاجار. ( بن حسن خان بن أسد خان

  .ة مختلفة و ادعى المؤلف إنھم كردعبارة عن خلیط من مجامیع قبلیّ
منھا مجموعة . ة من خمسة مجموعات رئیسةلیتتألف ھذه القب     )2

التسمیة مشتقة من تالل میمة التي اكتشف  ویعتقد المؤلف بان. ممیوند
وقد عایشت ھذه المجموعة مجموعات اخرى كـ قطبین . فیھا آثار قدیمة

  .الخ...و كاكا علي
: وایضا من ھذه المجموعات الرئیسیة ھي مجموعة السادات وھي )3

سادات فخر الدین، سادات ناصر الدین و سادات ابراھیم القتال وسادات 
  صالح الدین

یقول المؤلف : أساسا كما یلي) ممیوند(تكونت مجموعة مي مي و) 4
سكن شخص اسمھ : بأنھ سال احد المعمرین عن أصل التسمیة فأجابھ

أقول أنا مما . (ن یطلقون علیھ عند داللتھ مميمحمد منطقة میمھ وكا
مة محمد بلھجتھم المحلیة بـ سمعتھ إن سكنى تلك المنطقة یلفظون كل

كاكلي و د ھذا ثالث اوالد باسماء قطبین ومحم وقد خلف). میمھ
  . برامسي

یسكنون في قریة بھلة التابعة الى زرین اباد واھم فروعھم : قطبین) 5
  .نوريا واھنكر وقطب الدین وخلیل ومی

نھایة حكم  یؤكد إن السید محمد قطب الدین قد قدم المنطقة  ھذا اقول إن
مرأة خلیلیة لیعقب الصفویین وكانت لھ كرامة وشارة وقد تزوج من ا

ھذا ما یعتقده سید جبار جزاع ألننا علي ونعتقد محمد و(ا أو اثنین ذكر
فیتربى محمد . ولھ كرامات ثم لیرتحل) نقول محمد بن قطب الدین

. بأحضان أخوالھ الخلیلیة ثم لیسود علیھم بعد أن تطبع بھم و تزوج منھم
البو (ل االھنكر واصبح من حولھ ینتسبون إلیھ منھم ذریتھ واخرین مث
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لیس و(وكلھم یسمون بـ القطبیین ). ورالبو ن(النیري والخلیلیة و ) حداد
  ).قطبین

تحدیدا (ذا حدث خالل حكم والة القاجار على بیشتكوا اوإننا إن عرفنا م 
  .لعرفنا الحقیقة كاملة) في القرن الثاني عشر

ین لخدمة حسب بل لنعمل جاھدلع وإنني اذكر لك ھذه المعلومات ال لتطّ 
  .أبناء عمومتنا في معرفة الحقیقة

قد تناولوا أحداث  اإلیرانیینإن الباحثین االنكلیز واأللمان والروس و
وان لكم الید الطولى في الوصول إلى مخطوطاتھم . ھذه الفترة تفصیلیا

ھنالك مواقع إیرانیة تنشر . طانیةوكتبھم، خاصة في المكتبة البری
  .طوطات ولكنني ال اعرف اللغة الفارسیةوتحقق الكثیر من ھذه المخ

  .والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
  
    یم آل قطب الدینعبد الكر. د
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  .عبد الكریم آل قطب الدین. التعلیق على رسائل د
عبد الكریم آل قطب كانت تعتمد . المعلومات التي ساقھا وارسلھا  د  - 1

جبار زیدان آل قطب الدین، وعلى العدید  على آراء النسابة شیخنا السید
من المصادر المعتبرة التي اّطلع علیھا، ولم یأت بشئ من آرائھ الخاصة 

فمن رأى عدم صحة ھذه االخبار أو صحة ما  .وھذا ھو منطق العلم
ا  نقلتھ أنا شخصیاً فبامكانھ أن یعترض علینا بالحجة والدلیل وأمّ

أنشر كل رد علمي مخالف وموافق وس. المھاترات فال تؤدي إلى نتیجة
  .إن شاء هللا تعالى. في الطبعة المرتقبة للكتاب

البیوت القطبیة وبین البیوت الفرق بین عبد الكریم  .د حوضّ  -2 
البیوت المتحالفة معنا ال تنتمي إلى . المتحالفة مع آل قطب الدین

ھم لعدم ثبوت انتساب. الرسول باإلنتساب حتى وإن حملوا لقب القطبي
ار زیدان أو أحد ولم یضع الشیخ جبّ .إلى جدنا السید محمد قطب الدین

) حسب المصطلح الشعبي() الذابین جرش(ء األحالف من سماابة أالنسّ 
إن و .في المشجرات الحسینیة، أو الموسویة أو غیرھا من المشجرات

أھم اسباب الخالف مع السید كریم الزاملي بن المرحوم السید عباس 
 ر نسب القطبیةنھ وضع أسماء أحد ابناء األحالف في مشجّ ا ليالزام

غیر جائز شرعاً ھذا و. عمید آل قطب الدینالسید جبار دون السؤال من 
عمام أعلم ومعھ بعض األ ألن السید جبار زیدان .وال عشائریاً وال قانوناً 

                 .بأصول العشیرة وفروعھا
. لمتحالفین من األفخاذاملي واكریم الز للسیدمع بالغ احترامنا وتقدیرنا 

     . فقط الموضوع قضیة تكلیف ولیست قضیة تشریفإن : أقول لھم
إن تأریخ عشیرتنا بحاجة الى بحث الوثائق : عبد الكریم. ذكر د - 3

قبل أللمانیة والروسیة واإلنكلیزیة الحكومیة اإلیرانیة وا والملفات
ه المنطقة بحاجة إلى بحث ھذألن تأریخ  ،عام على األقل 300ي حوال

. من الكتاب الحادي عشر ألمر في الفصلا ھت إلى ھذاوقد نوّ  ،واھتمام
آل  عبد الرحیم. یما بن عمنا فضیلة دسالمتعلم  فبالشباب المثقّ ملي وأ

أن وفي ھذه الملفات، إن تمكنوا من الوصول إلیھا  واقطب الدین أن یبحث
أوالد األئمة  تأریخ  عشیرتنا أو في تأریخ ن سواء فيالشأ في ھذا وافیؤلً 
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ألنھ یوجد تأریخ مخفي على األقل  .إیران/إقلیم ایالم في ) علیھم السالم(
                                                        .عند الباحثین المعاصرین

كتاب  الدین من نقل الدكتور عبد الكریم روایات نسب محمد قطب -4   
مكتبة األنساب المطھرة للمؤرخ المھنا العبدلي رحمھ هللا من  التذكرة في

وتعلیقي تعلیقالسید المھدي الرجائي، االمام الراحل المرعشي النجفي 
                       .   الروایات واالسانیدعلى ھذه 

للدالئل  أنّھ ال یشترط أن یكون متعلقاً بجدنا السید محمد قطب الدین  -أ
:                            هالتالیة أدنا  

ل ان المقصود  -أوالً  ھو السید الساكن في منطقة ب قطب الدین لم یسجّ
                                                                           .زرین آباد

         .الدین موجود بكثرة في ایران وبالد الشام اسم السید قطب - ثانیاً 
عمق اخل د تمتد إلى ي ذكرھاإنّ بعض األسماء الت: الثالث الدلیل - ثالثاً 

 بنائھ وبني عمومتھ لم یسكنوا نا واجدّ ، في حین ان رانیةاألراضي اإلی
الد العربیة بینما تنتھي بقى امتداد العشیرة في البوفي العمق اإلیراني 

  . یرازمدن ایران مثل شإلى  )رحمھ هللا( بدليالمؤرخ المھنا العأسانید 
في  تدل على مناطق سكن السادة،األسماء فارسیة واضحة  بعض - رابعاً 

عربیة واضحة تدل على السكن والمناطق التي  حین أن اسماء أجدادنا
طبعاً ھذه األدلة لیست قطعیة إنما ھي عوامل مساعدة . عاشوا فیھا

ستبعد أن لذا أ. تساعدنا في الوصول إلى النتیجة من خالل جمع األدلة
.                            یكون المقصود ھو جدنا السید محمد قطب الدین  

اسم جدنا   . مالحظة أن مسمى قطب الدین ھو لقب جدنا ولیس اسمھ
                                             ).طیب هللا ثراه(محمد قطب الدین  

ختام حال عندنا نحن آل قطب الدین من االسانید واالكل على 
ذكرتھا دون ھذه الروایات التي كفي لإلكتفاء بالنسب واالمضاءات ما ی

والتوسع في طرح الروایات للزیادة في .   وهللا  العالم ،خالل البحث
                  . العلم وإال نحن لسنا بحاجة إلى ھذا الكم الھائل من األدلة

        .الجھود الحثیثة عبد الكریم على ھذه. جزى هللا ابن عمنا السید د  
                                                                      . المؤلف  
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  لفصل الرابع والعشرون                       ا                           
                                    نتیجة البحث  

  .                        ؟ت لھاتي توصللانتیجة لا ل ما ھيیصاتفالبعد ھذه 
وبالتواتر ب النبوي النسقطب الدین یرجعون إلى آل نحن متفقون ان 

وإذا كان من دلیل یقول بعكس  ،دلیل معارض معتبر جودو بدون
األدلة التي سردناھا في ھذا  فھو ال یثبت أمام حشدالنبوي بنا اانتس

ن كان إنتساب اال رشجً محول ) حدیثاً ( وقع الخالفولكن المصنًف، 
وأما من  ).ع(علي الھادي من طرف اإلمام أو  اَ موسوی أو اً حسینی

طرفي سألتزم النسب األول الذي استلمھ السید حمید السید مجید من 
نا الى  اإلمام علي  الھادي، القصر أو الدیوان الجمھوري وھو الذي یردّ

یضاً ألن اإلمام أ ويالموسن التزم اللقب أویجوز لي في ھذه الحالة 
        ).علیھم السالم جمیعاً (علي الھادي ھو حفید اإلمام موسى الكاظم 

      :لعدة دالئل منھادون غیره والتزامي ھذا العامود والمشجر النسبي 
ن تأتیك الشھادة أو ،ت لنا تسعى ولم نسعى لھااءج ةالشھاد ھذهن إ -1 

ھا وھذا تذھب وتسأل عن ھادةشمن  .مصداقیة عنھا اكثر لم تبحث توان
                       .األمر یقینا ووضوحا واطمئناناً وهللا العالمالحال یزید 

، وھي شھادة قائمة على أس مستقلة الوثیقة مؤیدة من لجنة حكومیة - 2
..                                        علمیة اكادیمیة واداریة وجغرافیة  

وجود امضاء استاذ التأریخ في دلیل أكادیمیا وجامعیاً ب الشھادة مؤیدة - 3
                                            .جامعة بغداد الدكتور علي العنزي

ي كربالء دة من عدة علماء واساتذة الحوزة العلمیة فالوثیقة مؤیّ - 4
.   )ذكرت األسماء أكثر من مرة في الكتاب. (الشرفة والنجف األشرف

حاصل على التأیید العشائري ولم یظھر أي اعتراض علیھا العامود  -5 
من العشائر العراقیة أو غیر العراقیة بینما حصل اختالف بین شیوخ 

  ت یردنا إلى السید زامل رحمھ هللا السادة الزوامل حول العامود الذي
د السیوالده السید سعید الخطیب نقالً عن  شھادة العالمة المرحوم - 6
والزلت اذكر حماس وانفعال . )رحمھما � تعالى(اھیم الخطیب برا

نت سید أ :السید سعید الخطیب وھو یقول ليالمرحوم العالمة وعصبیة 
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) رحمھ هللا تعالى(ال یجوز لك أن تنكر نسبك وذكر لي رسول هللا  ابن
سم قرب یمر ببیوت القطبیة الموجودین في مدینة القاحین أن والده كان 

 إن اصحاب ھذه البیوت: ویقول یقسم بأغلظ اإلیمانحلة العراقیة مدینة ال
ن القطبیھ إ :والده قولونقل لي  .على ما یقولالقطبیة ھم سادة موسویة 

ال شك : (وكان رحمھ هللا تعالى یكرر جملة والده .سادة ال شك وال ریب
رحمھ (سعید الخطیب للسید یوجد علماً . )وال ریب أنتم سادة موسویة

 ،من طالب الحوزة العلمیة القمیةولدان احدھما في العراق واآلخر  )هللا
. )تعالى حفظھما هللا(وما زاال حیان یرزقان وھما صدیقان قدیمان لي 

                                           .ذا الكالم قبل سبعة وعشرون عاموھ
وھي شھادة  الزاملي السید عباس السید حید م النسابةرحوالموشھادة  - 7
ھ بانتساب والد عمّ أن اختلف معھ بعض إموسوي حتى والنسب ال دیتؤ

الحكم الثانوي (ب القطبیة الى حضرة السید زامل، ولكن شھادتھ من با
على یعني روایة مساعدة على الوصول إلى الحكم الیقیني ) األصولي

 ذهھو). علیھ السالم(انتساب آل قطب الدین إلى االمام موسى الكاظم 
تعالى  من هللاؤمن الملتزم عاتق الم الشرعي عن لیفأدلة ترفع التك

وربما یكتفي بعض السادة المنتسبین للرسول بدلیل أو دلیلین فقط . شأنھ
                        .وهللا العالم وحده، العدیدة التي ذكرتھا من ھذه األدلة

قیة منذ عشرة تسجیل النسب الموسوي رسمیا في دائرة النفوس العرا - 8
.                                                                   سنین وإلى اآلن  

وأنا ال اقفل باب النقاش والبحث مع أي عالم أو باحث أو نسابة عنده 
   .رأي آخر على ان یكون من اھل العلم و البحث استقبلھ  بصدر رحب

 إلى النسب النبوي عن طریقأما روایة النسب الحسیني أي رجوعنا 
علیھما السالم فھذا رأي حدیث ) زین العابدین(  االمام علي بن الحسین

ربما و .كیف حصلوعنھ  لعلم أي تفاصیوال أ ،واحدعمره عام 
واتصلت عدة مرات ببعض  یستطیع أحد أن یقنعني بأدلة علمیة منطقیة،

لم اجد وي الحسین النسبكیف حصل ق وسألت االعر ابناء العشیرة في
ي رأي ألتباع وأ ،منشورعنواني موجود وحال على كل  .ابا مقنعاوج

 واتواضعھ تحت أدما  لي وأرىأحد ما ا الدلیل ممكن ان یكتبھ ھذ
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ي اذا نصیحت .ھ صحتھوجالعلمي التأریخي النسبي حتى أرى أ ثالبح
 ةأبناء عمھم الساد ین بفرعھناك خوف من ذوبان آل قطب الدكان 

بین السید زامل وقع  رجوع الىالالنسب ة في صحّ شكال إ أو املیة،زال
وھي  وجد الروایة األولىتالدین والسید كریم الزاملي ف قطبآل  شیوخ

الدیوان الجمھوري  األولى التي جائتنا من طرفوھي الروایة  ،األصح
یرجعنا إلى طریق االمام ر عن مشجّ  ماالمام موسى الكاظوھي تربطنا ب

وفي نفس الوقت  .)علیھ السالم(عشر علي الھادي المعصوم الحادي 
بقائھ بخیر  هللاأطال (یبقى فضیلة الحاج النسابة السید جبار زیدان 

                    ..                      رة وشیخنایعمید العش)وعافیة
حتى یقضي إن شاء هللا تعالى لذي سألتزمھ النسبي اوھذا ھو العامود  

                                       .                                                                                       : مفعوال هللا أمراً كان
علي بن ھادي بن اسماعیل بن دوري  علي بن كاظم بن رمضان بن 

بن على المكي بن  ......محمد قطب الدین بن محمد بن عرب بن
ن محمد بن ابي بكر بن عمر بن علي بن محمد بن الحسن بن ابراھیم ب

ادریس بن بن جعفر الزكي بن االمام علي الھادي بن االمام محمد 
الجواد بن االمام علي الرضا بن االمام موسى الكاظم بن اإلمام جعفر 
الصادق بن االمام محمد الباقر بن اإلمام علي السجاد بن اإلمام 

بن أبي طالب من ابناء موالتنا فاطمة الزھراء الحسین بن اإلمام علي 
                                        .صلوات هللا وسالمھ علیھم 

 
األصل   سوا كرامیخرین لیسوا سادة ولاس اآلنكلمة السادات العني تال 

 كتاب هللا ذاھالصالح و والعمل االسالم ھي للتقوى الشرف والسیادة في 
 واقولال ت : ارسيلفا حق سلمانألعظم في ا هللا رسول لووقالى تع

.ان منّا أھل البیتي سلمالمحمد لمانلكن قولوا سي وسلمان الفارس  
لساعة ام أبي لھب في كتاب هللا تعالى إلى قیا لعنوفي نفس الوقت نزل    

.  رسول العظیملى ارذكاللقب لقب أطلقھ عامة الناس احتراما إلى  اھذ  
صالحاً بالنسب النبوي اذا كنت منحرفا بالعمل،   لن اكون عالما شریفاً 

ولن أكون فاسدا جاھالً إذا كنت صالحاً بالعلم والعمل حتى وإن لم أنتمي 
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ال فخر للمنحرفین في صالح آبائھم وال عیب . للنسب النبوي الشریف
وكم من عظیم وھو ال ینتمي للنسب . على الصالحین إن فسد ابناؤھم

ولدتھ أعظم األباء واشرفھم لم ینفعھ النسب،  النبوي، وكم من منحرف
وناھیك بعم النبي ابي لھب لعنھ القرآن فجرى لعنھ على افواه الخلق من 

:           قال تعالى في كتابھ الكریم: األولین واالخرین إلى قیام الساعة
َتبَّ      ا أَبِي لََھبٍ وَ ا ) 1(تَبَّتْ یَدَ مَ الُھُ وَ نْھُ مَ َنى عَ ا أَغْ سَبَ مَ ) 2(كَ

اتَ لََھبٍ  ا ذَ َلى نَارً َیصْ َطبِ ) 3(سَ الَةَ الْحَ مَّ أَتُھُ حَ رَ امْ بْلٌ ) 4(وَ ھَا حَ یدِ ِفي جِ
دٍ  سَ                                                        .سورة المسد). 5(مِّن مَّ

            ..      نياألمیر الشاعر الخالد أبو فراس الحمدا قولما أعظم 
اقصیت یوما األخالق والشیم   ***اال قربت قربى وال رحم إذ ھیھات  

  )1(.لـم یكــن بیـن نـوح وابنـھ رحـمو***كانت مودة سلمان لھم رحم 
اني كنت أتمنى ان ال تأتیني المصطفى ورسولھ تعالى شأنھ ویشھد هللا 

والء منتسب بالعمل والفعالً ي ألنّ  ،المشجرات واألختام والعامود النسبي
والحب إلى نبینا ومقتدانا وموالنا رسول هللا وآلھ الطیبین الطاھرین، 

ن والمنافقی اسدینالح ترمیني سھام ولم أكن احتاج ان اكون غرضاً 
سواء أعلنت أم وسلیلھم  النبوي لبیتاذا ني ابن ھوهللا یعلم أ ،نافسینموال

لجھید جھد اأخفیت النسب، ولكن السبب الوحید الذي جعلني أقوم بھذا ال
ھو قول نبینا محمد المصطفى صلى هللا علیھ وأتحمل ھذا التحدي الكبیر 

.                                                    .           .      وآلھ الطاھرین  
   .لعن هللا الداخل فینا بغیر نسب والخارج منا بغیر سبب

 ----------------------------------------- ---------  
  علي آل قطب الدین الموسوي 

  المنفى اإلختیاري 
  السوید / مالمو 
9/6/2001  

 ---------------------------------                                            
    .357 توفى 321/  320أبو فراس الحمداني المولود  ، 4ص،شعراء الغدیر األمیني، -1
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  الخاتمة                                        
أوني كر االخوة واالخوات واألصدقاء وآالف الناس المحبین الذین ھنّ أش

 .واآلن ھم أعز األصدقاء ،ال أعرفھموالكثیر منھم كنت  ،بالنسب النبوي
    . سیما بعض أبناء القبائل العربیة من الحجاز ونجد  والكویت وغیرھم

 
                                                      .إلى بعض المواقع العراقیة

لیس محلھ مواقع األنترنیت أو ). أي نسب كان(ب موضوع النسإن 
 الصحف والمجالت، بل ھي قضیة عائلیة وعشائریة حساسة یجلس فیھا

علماء األنساب والدین وشیوخ العشائر، وال عال قة لھا كبار القوم و
                                   .والحزبیةبالعنصریات واألھداف السیاسیة 

 الكثیر.  كما إن لقب قطب الدین لیس حكرا على عشیرة آل قطب الدین
من العوائل العربیة والفارسیة والكردیة والتركیة تحمل ھذا اإلسم 

بعضھم من السادة الموسویین وبعضھم من السادة الحسنیین . واللقب
بل من  ،وبعضھم لیسوا من الھاشمیینبعضھم من السادة الحسینیین، و

                                                .عامة العشائر المحترمة األصیلة
لیس كل من یحمل ھذا اإلسم ھو ابن عم لي واني إذ أطلب من بعض و 

أصحاب المواقع أن یلتزموا بشرف المھنة واخالقیات العمل اإلعالمي 
وأطلب منھم . لحتھم ویزید من مصداقیتھمھذا في مص والصحفي، فإنّ 

نھ قریب إ: في المستقبلان یكتبوا كیفیة اتصال النسب بأي شخص یقول 
رابطة ن لم تكونوا تعرفون وإ .نات أوال صلتھ النسبیة بلي حتى نثب

. ، وبدون دلیلأنتم ال تعرفونھم كیف تختلقـون ارحاماً لي ، فناصلتھ ب
لفة قانونیة وشرعیة في كل األدیان ألیست ھذه إساءة أخالقیة ومخا

                                                                .والشرائع والقوانین
واشاعة  التي تبتعد عن التشھیر والتسقیط احترامي للمواقع المحترمة 

          .والحمد � ھذه المواقع الملتزمة موجودة. االتھامات والشائعات
من أساء واختلق لي ارحاماً ال أعرفھم أن یعتذروا علناً على أطالب 

  .مواقعھم، إذا كانوا یمتلكون ثقافة اإلعتذار وشجاعة اإلعتراف بالخطاً 
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                                                        .إلى أدعیاء التدین والدین
ولیس الدین  ،غایةالحضارات ھو األسمى في  التعامل الدیني االسالمي

بعض العبادات وبعض الشعائر، بل مجموعة كاملة من القیم األخالقیة 
نھى اإلسالم عن التعامل مع أي قضیة خالفیة شخصیة . واإلجتماعیة

 مرضىلك لقطع الطریق على المدفوعین ووذ.في غیاب الشخص
. والجھّال والحاسدین من تشویھ صورة الشرفاء والصالحینالقلوب 

. المجتمع قضایاالشورى إسلوباً للتعامل في  وجعل هللا تعالى اسلوب
استعدادي لإلجابة عن كل تساؤل سواء عن كتاباتي  تأعلنلي أن سبق و

او خطابي المنبري أو أحادیثي الشخصیة أو النسب النبوي أو أي أمر 
لم فردي، وآخر، وسواء كان ھذا التساؤل أمام المجتمع أو على شكل 

واإلیمیل  ،ابي یوما بوجھ أحد، ولم اقفل تلیفوني وال غیًرتھأغلق ب
فما ھي حجة  . أستطیع جوابھ أو مساعدتھولم أرد سائالً كذلك، موجود 

  وبعضھم. وانا غائب عن ھذه المجالسون إلى سمعتي ؤالذین یسی
سنین طویلة، وبدون أن یردّھم أحد أدعیاء الدین  منذبتعرض لي بالسوء 

حقیقیاً                                                                             .رداً 
نا السید محمد قطب ھذا ان ال ینسى جدّ كل من یقرأ كتابي أرجو ختاماً 
كذلك إلى روح حفیده أخي الشاب السید  ،الفاتحةقراءة سورة الدین ب

یة عماد كاظم القطبي الذي قتل صبراً في مستشفى الرشید في بدا
بعد أن اصیب برصاصة بعثیة ظالمة، من القرن الماضي  الثمانینات

إلى الربیع التاسع  ولم یصل. ل مع الجیش الصداميلقتا رفضھ ا ببسب
وشھداء الحق المظلومین . وكل شھداء العراق األبریاء. عشر من عمره

الحمد  � رب العالمین  وآخر دعوانا .في كل مكان في ھذه المعمورة
                  .والسالم على نبینا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین والصالة

 
 خادم شریعة سید المرسلین                       

 علي آل قطب الدین الموسوي                         
                     السوید    / مالمو                        
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                            المصادر والمراجع 
نف األزدي الكوفي، وقعة الطف، ص - 1 خْ                           .2ابو مِ
                       .الدار السعودیة للنشر اھل مكة،اسحق عبد هللا،  - 2
.     357 توفى،  أبو فراس الحمداني 4األمیني، شعراء الغدیر،ص - 3  
جمع البیان، األحزاب ر مأمین الدین أبو علي الفضل الطوسي، تفسی - 4  
بن وھو رسالة من كتاب ، ابراھیم جمال ابراھیم القطبي - 5

نة المنورة المدی/المملكة العربیة السعودیة/محالت قطب األصواف/عمنا
المصدر عن قیصر  .1998 ى آل قطب الدینلإشارع ابي ذر الموجھ /

                                      .سعید محمد القطبي
إعداد كتاب التذكرة في األنساب المطھرة ، المھنّا الحسیني العبیدلي - 6

من منشورات مكتبة اإلمام آیة ) 250ص (لرجائياوتقدیم السید مھدي 
                                  )).قدس سره(هللا العظمى المرعشي النجفي 

  127ص 35) ع(عفر مرتضى الصحیح من سیرة االمام علي ج - 7
واإلصابة البن  287ـ  282ص 2وسیر أعالم النبالء للذھبي ج نقالً 

وتاریخ اإلسالم  107، والمحبر للبغدادي ص16ـ  14ص 8حجر ج
                                                               178ص 4للذھبي ج

  /.  960معجم قبائل العرب صحیفة ، عمر رضا كحالة  - 8
العالمة الشیخ /كتاب موائد الفضل والكرم  ،يعبد الستار الدھاو - 9

           ..                                     الدار السعودیة للنشر
     .245، ص )ع(عبد الرزاق الموسوي المقرم، مقتل الحسین  - 10
كتاب العقد الثمین في ، قاضي مكة المكرمة ،تقي الدین الفاسي - 11

                                                                 /تأریخ البلد األمین
                .68 ،صالح محمد جمال صحیفة دلیل الحاج المصور - 12

13-  الطوسي 312مختصر األحكام المستخرج على جامع الترمذي 
                                                                              .1454 

سورة /. تفسیر الصافي في تفسیر كالم هللا الوافيالفیض الكاشاني،  - 14
                                                                         .  21الرعد،
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- 642كمال الدین أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدین الشیباني  -15 
، مكتبة اآلثار لقابوطة مجمع اآلداب في معجم األمخط، ھجري 743

                                                .م المخطوطاتقس/ العامة بغداد
  .  165:  2الكلیني،  الكافي - 16
 من باب صلة الرحم)  20( حدیث : ـ الكلیني اصول الكافي  17
زینب الكبرى علیھا السالم من المھد الى (محمد كاظم القزویني  - 18

                                       . 200ص ).اللحد
إلى آل قطب معة بغداد الموجھ جامن كتاب  /مصطفى جواد - 19

عام وحسب علمي ھي موجھة إلى المرحوم ابن عمتي حمزة  القطبي 
1964.                                                                               

الطبعة الثانیة  /183كتاب من تاریخنا ص  وديمحمد سعید العام - 20
                     .الدار السعودیة للنشر ،م1967/ ھجري  1387محرم 

     طباعة دارالشمس ،24ص  ،الفیلیونكتاب  ،نجم سلمان مھدي - 21
                                                     .م2000. السوید/استوكھولم 

- 345ص  دراسات في الحدیث  - ،ھاشم معروف الحسیني -22 
                                                                        2،والمحدثین

            
مدیر ناحیة زرین آباد فترة  .تالجعفر خیلمؤرخ ل )مجموعة آراء(تاب ك: مالحظة

یخ المنطقة وانساب من الزمن، وبحسب معلوماتي فإن كتابھ الشھیر حول تار
نقلت عن . وھو اھم مؤرخ  كردي. العشائر الفیلیة من اعظم ما كتب في ھذا الشأن

 .رغم محاوالتي العدیدة. الكتاب بصورة غیر مباشرة ألني لم احصل على الكتاب
    .وإني أرجو ممن یعرف تلیفون او ایمیل أستاذ جعفر خیتال أن یكتبھ لي مشكوراً 

                
                     . نسبنا النبوين اتصلت بھم حول ماء األرحام الذیأس

.                                      األسماء دون مراعاة الحروف األبجدیة  
 .من فخذ البو عرب عمید عشیرة آل قطب الدین لسید جبار زیدانا - 1

                        .                                 العراق/یسكن في بغداد
 .من فخذ البو حافظ آل قطب الدین عبد الكریم الموسوي.السید د - 2

.                                                        العراق/یسكن في بغداد  
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یقیم في  تاجر. آل قطب الدین من فخذ البو محمد حسین شبیبالسید  - 3
.   ایران  

أستاذ اللغة العربیة جامعة . ر ال قطب الدینرحیم عبد األمی. د - 4
                                                                          .ایران/ایالم

یسكن في  آل قطب الدین من الحاج رفعت جبار عمید آل رمضان  - 5  
           .                                         وھو ابن عمي المباشر. بغداد

المرحومة العمة زینب عباس آل قطب الدین ماتت في ایران ودفنت  - 6
).                                                           رحمھا هللا( في ایران  

توفت في . العمة نشمیة رمضان آل قطب الدینالمرحومة الحاجة  - 7
                                                    ).رحمھا هللا( لبنان ودفنت فیھ

.               راقالع /بغداد ماجد ارزوقي عزیز فنجان فرج القطبي - 8
   سید حمید سید مجید آل قطب الدین من فخذ البو عرب یقیم في -9 

.                                                                     العراق/ بغداد  
.   بغداد/یقیم في العراق . حسین سید حمید من فخذ البو عرب سید - 10  
.                              السوید/ مالمو . األستاذ رشید الوندي - 11          
.                               مالمو السوید/ علي عزیز فنجان القطبي - 12  

                                               .                            ومواقع مقاالت 
       http://www.alnoor.se/article.asp?id=20411 احمد  -1 

.موقع النور الصائغ   
  .محاولة في فھم أصلھم.. الكورد الفیلیّون: في مقالھ: برھان الشاوي -2

http://www.wattan4all.org/wesima_articles/fayleekurd-
20060613-16150.html  

   http://zarinabad.blogfa.co. موقع زرین آباد  -3
                                    موقع النسابة سید نبیل االعرجي، نقابة األشراف

http://www.ansab-alarab.org/vb/archive/index.php/t-
11520.html 

في بحثھا بعنوان  17/02/2009الثالثاء . الحلقة األولى–رة أمید منی -4
              .المؤرخ  نجم سلمان مھدي الفیلي  -ونالفیلی -أضواء على كتاب
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http://www.gilgamish.org/viewarticle.php?id=beestoon-
20090217-   

                                                                         مقدمة الكتاب -5
http://ar.wikipedia.org/wik  - Drottning Silvia av Sverig     

   .موقع الحوار المتمدنكتاب الفیلیون، . عبد الستار نوري علي -6
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=129391 
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