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المد ل والصلة والسلم على رسول ال وآله وصحبه أجعي .
 المد ل الذي جعل ف كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من

 ضل إل الدى، ويصبون منهم على الذى، ييون بكتاب ال الوتى، ويبصرون بنور
 ال أهل العمى، فكم من قتيل لبليس قد أحيوه، وكم من ضالI تائه قد هدوه، فما

أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم.
 الاهلي، الذين عقدوا ينفون عن كتاب ال تريف الغالي، وانتحال البطلي، وتأويل

 ألوية البدع، وأطلقوا عقال  الفتنة فهم متلفون ف الكتاب، مالفون للكتاب، ممعون
 يتكلمون ، على مفارقة الكتاب، يقولون على ال، وف ال، وف كتاب ال بغي علم

 بالتشابه من الكلم، ويدعون جهال الناس با يشبهون عليهم، فنعوذ بال من فت
.الضالي

.]  خطبة المام أحد كما وردت ف كتابه الرد على الهمية والزنادقة [
قال علي بن صال الغرب – غفر ال  تعال له ولوالديه : 

 وشيخنا العلمة الدكتور ممد تقي الدين اللل – رحه ال تعال- من علماء الدعوة

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**1**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 السلفية الباركة الذين دعوا بتوفيق من ال تعال من ضل إل الدى ، وصبوا على
 الذى ، وأحي بكتاب ال تعال وسنة نبيه عليه الصلة والسلم  بتوفيق من ال

عزوجل الوتى إل غي ذلك من جهوده
  – رحه ال تعال - ف الدعوة إل الكتاب والسنة إل أن لقي ربه عز وجل – أجزل

ال تعال له الثواب وأدخلنا وإياه النة بغي حساب –  .
 قلت : منذ مدة وأنا أسأل رب عز وجل التوفيق والسداد لكي أخرج ترجة موجزة

 لشيخنا علمة الغرب ممد تقي الدين اللل –رحه ال تعال – وذلك بعدما
 اطلعت على العديد من التراجم الختصرة له وجلها إن ل نقل كلها منقولة من مصدر
 واحد وعليه تدور  إل تراجم قليلة ، والصدر الذي نقل منه جل من ترجم للدكتور

 " سبيل الرشاد فممد تقي الدين اللل – رحه ال تعال – هي مقدمة كتاب 
  ف أول الزء الولعمر مسن، وأقصد الترجة الت أخرجها هدي خي العباد " 

  الت طبعت ف آخر حياة الدكتور ممد تقي الدين اللل – رحه الالطبعة الشرعية
تعال - .

  بواسطة الكتب التعليمي السعودي بالغرب بعد جهد مشكور لفضيلة الستاذ ممد
 العبد السلم اللحق الثقاف السعودي – رحه ال تعال- الذي كان مدا متهدا{ ف

إعادة طبع كتب السلف الصال بالغرب ومنها 
  " منهاج السنة النبوية"  لشيخ السلم أحد بن تيمية – رحه ال تعال- وكتاب "

 أضواء البيان " للعلمة المي الشنقيطي – رحه ال تعال- ، و«الفتاوى» لبن تيمية
 كذلك ، و «شرح العقيدة الواسطية » لليل الراس ، وحياة الشيخ الدد ممد بن
 عبد الوهاب -  رحهما ال تعال -  ، إل غي ذلك من الكتب  والرسائل العلمية

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**2**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



الت نفع ال تعال با العديد من الغاربة وغيهم .
 وكان – رحه ال تعال- يذكر ل قبل موته بقليل أنه فضل اللوس ف الغرب بعد

 التقاعد لنه وفقه ال تعال لعدة أعمال شرعية بالغرب وهو فرح مسرور بإحيائه
 مسجد مولينة بدينة الرباط الذي كان مهجورا ومغلقا أكثر من مائة سنة ،وله أعمال

أخرى جليلة – رحه ال تعال-. 
 هذه وقفة كان لبد منها موجزة مع بعض أعمال الستاذ ممد العبد السلم –رحه

 أ�ب�ي ه�ر�ي�ر�ة� -رضي ال عنهال تعال- وكما جاء عنه صلى ال عليه وسلم من حديث 
 – قال : قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : «من ل يشكر الناس ل يشكر ال » .

.[أخرجه الترمذي ف كتاب الب والصلة]
 للدكتور اللل ف مقدمة "سبيل الرشاد.."  هي الت فالترجة الت أوردها عمر مسن

 عليها اعتمد جل من ترجم للدكتور اللل – رحه ال تعال- على بعض الواقع
 الليكترونية وكذلك الذين تسلطوا على كتب ورسائل الدكتور اللل ، وقاموا

 بطبعها من غي إذن ورثة الدكتور اللل  ، ومنهم تاجر الكتب القرصان مشهور
 حسن آل سلمان الذي ارتى على كتاب "سبيل الرشاد .." فقام بطبعه من غي إذن

 ورثة الدكتور اللل ووضع على الكتاب من غي حياء [جيع القوق مفوظة :
 الطبعة الثانية ] . فل ندري من الذي سلمه حقوق الطبع ورخص له ف طبع

الكتاب ؟ 
  وكذلك فعل بديوان الدكتور اللل – رحه ال تعال-  " منحة الكبي التعال " ،

 هذا مع العديد من النايات ف هذين الكتابي على الدكتور اللل وسلسلة من
الخطاء وقلب للحقائق .

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**3**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 الطبعة الثالثةأما قوله عن سبيل الرشاد الطبعة الثانية فهذا غي صحيح  ، فهي 
 «سبيل ، ولذلك لا نشي إل طبعة هذا القرصان فإننا نقول القرصنة السروقة

  ، وسأعود ف كشف موجز لفضح تاجر الكتبالرشاد...» الطبعة غي الشرعية
 القرصان مشهور حسن آل سلمان عما قريب - إن شاء ال تعال- ، على أن نرج
 فيما بعد رد�ا  مفصل على جنايات تاجر الكتب على كتب علمة الغرب الدكتور

ممد تقي الدين اللل – رحه ال تعال- .
 وقبل أن نرج ترجة الدكتور اللل حسب السنوات والعوام ل بد من وقفة لنبي
 فيها بالتفصيل التخبط الذي وقع فيه عمر مسن ف نسب الدكتور اللل وتبعه على
 ذلك كل من ترجم للدكتور اللل إما عب الواقع الليكترونية أو الرسائل القرصنة

 والكتب الت طبعت من غي إذن ورثة الدكتور اللل –رحه ال تعال- وإليكم ذلك
بالتفصيل . نسأل ال تعال التوفيق والسداد .

 الترجة الت أورد عمر مسن للدكتور اللل –رحه ال تعال- ف مقدمة كتاب
 ) ، طبعة الكتب التعليمي1/13«سبيل الرشاد ف هدي خي العباد» الطبعة الشرعية (

السعودي بالغرب .
)  [ "  نبذة من ترجة الؤلف " .1/13قال عمر مسن : (

نسبه : 
 [ هو ممد تقي الدين بن عبد القادر اللل ، نسبه إل هلل الد الادي عشر بن 

 ممد العروف بـ:بابا بن عبد القادر ، بن الطيب ، بن أحد ،بن عبد القادر بن
 ممد، بن عبد النور ، بن عبد القادر ، بن هلل بن ممد ، بن هلل ، بن إدريس ،
 بن غالب ، بن ممد الكي بن إساعيل ، بن أحد ، بن ممد ، بن أب القاسم ، بن

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**4**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 علي ، بن عبد القوي، بن عبد الرحن ، بن إدريس بن إساعيل بن سليمان  بن
 موسى الكاظم ، بن جعفر الصادق ، بن ممد الباقر ، بن علي زين العابدين ، بن

السي بن علي وفاطمة الزهراء بنت ممد صلى ال عليه وسلم " ] . 
 قلت : هكذا جاء عن عمر مسن ف ترجة الدكتور اللل –رحه ال تعال- ف
 مقدمة " سبيل الرشاد ..."  الطبعة الشرعية ، بإشراف الكتب التعليمي السعودي

  ) أي قبل سنة واحدة من وفاة الدكتور اللل –رحه1986  - 1407بالغرب (
 ال تعال- وقولنا الطبعة الشرعية حت ل يغتر جل إن ل نقل كل من وقف على

 الطبعة القرصنة والشوهة الت قام بطبعها تاجر الكتب القرصان مشهور حسن آل
سلمان ، وكما سبق ذكره فالقام ل يسمح للتفصيل الن .

 قلت : ف هذه الشجرة السينية أو قل سلسلة نسب الدكتور اللل –رحه ال
 تعال-  أخطاء فادحة من  عمر مسن وكل من نقل عنه هذه الشجرة السينية
 للدكتور اللل ف الكتب والرسائل السروقة الت سطوا عليها من غي إذن ورثة

الدكتور اللل –رحه ال تعال- ، وبعض الواقع الليكترونية
 إل مشهور حسن سلمان ف مقدمة «سبيل الرشاد ...» الطبعة غي الشرعية ف اسم

واحد  ولكنه سقط ف غيه هو كذلك . وإليكم التفصيل.
جاء عن عمر مسن ف ذكره نسب الدكتور اللل –رحه ال تعال-

):1/13كما سبق نقله عنه من «سبيل الرشاد ...» الطبعة الشرعية (
 بن موسى الكاظم ...»سليمان«... إدريس بن إساعيل بن 

 والسم الوارد على نسب آل البيت السينيي الذي ليس منهم ول يوجد ف الشجرة
  بنسليمان بن إساعيلأي : " ( سليمان ) السينية  ف أبناء موسى الكاظم هو 

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**5**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 موسى الكاظم " . وقد زرت عمر مسن باللس العلمي بعي الشق بالدار البيضاء
   الذي أورده فسليمان ) وسألته عن 2014 - مارس 1434ف (جادى الول  

نسب الدكتور اللل –رحه ال تعال- فأجاب بقوله  : 
 " هكذا سعتها من الدكتور اللل  " 

  ول يقدم ل أي توضيح ، بل رفض الكلم معي ف هذه السألة . فانصرفت لال
 سبيلي بعدما علمت أن الرجل ل يعد يريد التكلم عن الدكتور اللل – رحه ال

 تعال لسائل يعلمها العديد من أهل السنة ف الغرب . - نسأل ال تعال الثبات على
منهج السلف الصال  - .

وقد ذكرن ذلك ببيتي لشيخ السلم أحد بن تيمية – رحه ال تعال-
- والعي تعرف من عين مدثها** إن كان من حزبا أو من أعاديها .

- إنارة العقل مكشوف بطوع هوى**وعقل عاصي الوى يزداد تنويرا .
  بل إن الدكتور اللل – رحه ال تعال -  حصل له شك ف هذه الشجرةقلت  :

 نفسها  ، ل لنه ليس من السينيي  ، بل لعلمه با كان  يصل ف ذلك الزمان من
 شراء النساب  ، وانتساب التشرفة للنسب السن أو السين ،  وقد حصل هذا
 بالضبط  بعد وفاة السلطان ممد بن عبد ال العلوي – رحه ال تعال –  ، كما

ذكر بعض الؤرخي الغاربة ومنهم  أبو القاسم الزيان  .
  ذكر ابن عم الدكتور اللل الشيخ ممد العرب اللل –رحه ال تعال -  وزوج

 ابنة الدكتور اللل فاطمة ابن أخته عبد الكبي البكري الذي توف قبل مدة  ، أن
 الدكتور اللل –رحه ال تعال- سأل جده قائل له :  "على ماذا اعتمدت ف هذا

النسب ؟ " 

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**6**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 فقال له جده : " اعتمدنا على الشجرة  السينية الفوظة عندنا "
 .فأجابه الدكتور اللل  قائل : 

 درهم ويصنع لك الختصون شجرة  " .500 "  تعطي 
  فقال له  جده : لا قدم السن الول سجلماسة عي اثنا عشرة  قاضيا شهدوا لنا

 أننا من آل بيت النبوة فأعطانا من بيت الال لن آل النبوة ل يأخذون الصدقات "  .
 قلت :  فشجرة النسب السين الت  أدل با جد الدكتور اللل أمام السلطان

 السن الول  - رحه ال تعال – أثناء زيارة  السلطان لسجلماسة ، وقام القضاة
 شهدوا لد الدكتور اللل انتسابه للحسينيي مقارنة مععلى إثر ذلك بتوثيقها و

 شجرة النسب السين الت أوردها عمر مسن ف ترجة الدكتور اللل فيهما
 اختلف  بي الشجرة الوثقة وبي ما أورده عمر مسن . وكل من قلد عمر مسن

واتبعه على ذلك  وقع ف هذا الطأ .  
 وبعدما عدت للعديد من كتب النساب وخصوصا النسب السين أي أبناء السي

 بن علي وفاطمة الزهراء -  رضي ال تعال عنهما - ل أجد سليمان هذا من أبناء
موسى الكاظم –رضي ال تعال عنه - .

وإليكم ذلك بالتفصيل – أسأل ال تعال التوفيق والسداد .
قال صاحب كتاب " عمدة الراغب " .

   "  أما موسى الكاظم فهو المام السابع من أئمة آل البيت ، ولد بالبواء وهو
 هـ )وتوف ف بغداد سنة128مكان بي مكة والدينة سنة ثان وعشرين ومائة ( 

هـ) .188ثان وثاني ومائة (
 وولد موسى الكاظم ستي ولدا ، سبعة وثلثون بنتا وثلث وعشرون ابنا ، منهم

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**7**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 خسة ل يعقبوا وهم : عبد الرحن وعقيل والقاسم ويي وداود، ومنهم خسة ف
 أعقابم خلف وهم : السي وإبراهيم الكب  وهارون  وزيد  والسن ومنهم
 عشرة أعقبوا بل خلف وهم علي  وإبراهيم الصغر والعباس  وإساعيل  وممد

وإسحاق وحزة وعبدال وعبيد ال وجعفر .
وقال العمري أبو اليقضان ، إن السن بن موسى الكاظم ل يعقب ".

   عبد السلم العمران الالدي83[نقل عن الواهر الباهرة ف النسب الشريف ص: 
. [

 قال علي بن صال الغرب غفر ال تعال له ولوالدية  : وإل ذلك ذهب ابن حزم ف
 "جهرة النساب  " والفخر الرازي ف  " الشجرة الباركة " والكلب ف " جهرة

 أنساب العرب " ، والفضيلي ف " الدرر البهية"، والسمرقندي ف " تفة الطالب" ،
 والواسطي الرفاعي ف : " عمدة الطالب ف نسب آل أب طالب " .كل هؤلء

  مثلما أورد عمر( سليمان )وغيهم ل يذكروا ف عقب موسى الكاظم من أبنائه  
 مسن ف نسب الدكتور اللل –رحه ال تعال- ، ونقل  ذلك الطأ الشنيع

 والفظيع عنه  ، إل مشهور حسن آل سلمان إل أنه وقع ف خطئ مثله ف جهة أخرى
من الشجرة . سنعود إليه إن شاء ال تعال . 

 وإليكم أبناء موسى الكاظم  كما تبينه الشجرة السينية  التالية .

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**8**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 قلت : يظهر من الشجرة السينية أن موسى الكاظم ليس له من البناء سليمان كما
سبق ذكره عن العديد من النسابي ، ومنهم صاحب كتاب 

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**9**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



  "  الواهر الباهرة ف النسب الشريف  " الذي جع العديد من أقوال النسابي مثل
صاحب كتاب   " الشجرة الباركة " ،  وصاحب كتاب 

" تفة الطالب  " وغيها . 
 الذي أدخله على النسب(سليمان  )  فل أدري من أين جاء  عمر مسن ب  

 ف نسب الدكتور اللل –رحه ال تعال-   الذي لا سألتهالسين وأقحمه  كذلك 
 عن السألة ل أجد عنده جوابا إل أنه رد المر للدكتور ممد تقي الدين اللل  –

رحه ال تعال -  .
 ف أبناء موسى الكاظم ل ف نسب الدكتور اللل ول ف(سليمان ) فل وجود ل 

  ل هو ف الذين لسليماننسب غيه لن الشجرة تدور على موسى الكاظم  . ف
 يعقبوا  من أبناء موسى الكاظم المسة الوارد ذكرهم  ، ول هو ف المسة الذين

 فيهم خلف بي النسابي ف  عقبهم  ، ول هو ف العشرة الذين ليس ف عقبهم
خلف .

قال النسابة الغرب ادريس الفضيلي ف تفته " الدرر البهية والواهر النبوية" (
) ف التعريف بوسى الكاظم وأبنائه وعقبهم :2/223

  " يكن أبا السن وأبا إبراهيم وأشهر ألقابه الكاظم ولد بالبواء سنة ثان وعشرين
 ومائة وتوف مسموما سنة ثلث أو ثان وثاني ومائة لمس بقي من رجب ودفن
 بقابر قريش ف باب السد من بغداد ، وقد ترك أربعة عشر رجل ،وهم السن ،

 والسي ، وعلي الرضا ، وزيد النار ، وعبد ال ، وعبيد ال ، والعباس ، وحزة ،
وجعفر ، وهارون ، وإساعيل ، وإسحاق ، وممد العابد ، وإبراهيم الاب "  . 

 والصواب هو : سليمان ،إذا ل يوجد ف أبناء موسى الكاظم الدعو 

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**10**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



" ...إساعيل بن موسى الكاظم " .
  هوسليمان فإساعيل الذي ورد عن عمر مسن أنه حفيد موسى الكاظم وأنه ابن 

  فل وجود له  ف أبناء موسى الكاظم إل فيما سطرهسليمانابن موسى الكاظم ، أما 
عمر مسن .

الطامة الثانية الواردة ف نسب الدكتور اللل عن عمر مسن هي قوله التال :
 بن موسىسليمان  بن إساعيل بن إدريس"... بن عبد القوي بن عبد الرحن بن 

الكاظم " .
ليس من أبناء موسى الكاظم .سليمان قلت : أفصلنا با نقلناه عن النسابي أن 

 أما الواب عن الطامة الثانية الت وردت عن عمر مسن ف نسب الدكتور اللل –
  بنإدريس"... بن عبد القوي بن عبد الرحن بن رحه ال تعال  - وهي قوله 

 فهو كالتال : بن موسى الكاظم " .سليمان إساعيل بن 
جاء عن النسابي بل خلف أن إساعيل بن موسى الكاظم عقب له من ثلثة أبناء .

قال صاحب " تفة الطالب بعرفة من ينتسب إل عبد ال وأب طالب " 
 ) ف ذكر أبناء موسى الكاظم –رحه ال تعال- :106( ص  

 " الثالث عشر إساعيل بن موسى الكاظم ، له ثلثة : موسى له ولد ، وأحد : له
 عقب .وموسى أعقب من جاعة ، منهم موسى ، وينسب إليه الكلثوميون ؛ منهم :

بنو السمسار ، وبنو أب العسÄاف، وبنو نسيب الدولة ، وبنو الوراق " .
   ) عقب موسى  بن96قلت : و بي صاحب كتاب  " الشجرة الباركة ( ص 

إساعيل بن موسى الكاظم  كذلك  بقوله :

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**11**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 " وأما إساعيل بن موسى الكاظم فعقبه الصحيح من رجل واحد ، وهو موسى العال
 ، وهو منالدث الدن بصر ،وقيل : له ابن آخر وهو أحد البصري بكة وعقبه با 

النقرضي " .
 قلت : سقط من تفة الطالب الولد الثالث لساعيل بن موسى الكاظم بيث ذكر

 اثني فقط ، موسى ، وأحد ، ول يذكر الثالث الذي أشار إليه بقوله كما سبق نقله
إساعيل بن موسى له ثلثة " ." :  106عنه ف ص 

فالبن الثالث لساعيل بن موسى الكاظم كما أورده صاحب كتاب 
" الشجرة الباركة وصاحب كتاب المهرة " الذي أشار إليه صاحب 

 " كتاب  تفة الطالب " ول يذكر اسه هو جعفر بن موسى الكاظم . وذكر
 صاحب " كتاب الشجرة الباركة وصاحب كتاب المهرة " أن جعفر بن موسى

الكاظم قتل بإفريقيا .
كما أنه حصل خلف بي صاحب كتاب " الشجرة الباركة " وبي 

  بعض النسابي الخرين ، فالول ذكر أن إساعيل عقب له ابن اسه موسى الذي
 ينسب إليه الكلثوميون ، بينما ذكر  صاحب كتاب  "الشجرة الباركة "  والنسابة

 ابن مهنا العبيدل ف " التذكرة ف النساب الطهرة  " وابن حزم ف  "المهرة " : أن
 الكلثوميي ينتسبون إل  جعفر بن إساعيل بن موسى الكاظم  وهو العروف بابن

كلثم وله بقية بصر .
) 107ول يشر القق لكتاب  " تفة الطالب " للسمرقندي  ف ( ص

 لذه السألة ول يعمل على تقيقها  ، مع العلم أنه اعتمد ف تقيقه للمخطوط  على
  ). الت ث19النسخة الصحيحة الفوظة ف معهد إحياء الخطوطات العربية  ( برقم 

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**12**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 22 )كما  ذكر ذلك بنفسه ف (ص40ه ). وعدد أوراقها (1093نسخها  ( عام 
 )من الكتاب ، وهي غي النسخة الخرى من منشورات الزانة الكتبية السينية الت

 فيها العديد من الخطاء و حذر منها العديد من النسابي الذين ذكروا بعض أخطائها

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**13**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**14**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 قلت : بعد هذا التفصيل وكما يرى القراء فإن عمر مسن أسقط من نسب الدكتور
  العروف ب  ( موسى الدث) ابن إساعيل بنموسىاللل –رحه ال تعال – 

  بن موسىإبراهيم بل وأسقط آخر وهو (إدريس) موسى الكاظم ووضع مكانه 
  وجدإبراهيمالدث وهو والد إدريس  فيكون عمر مسن أسقط والد ادريس وهو 

 وأدخل اسا{ على نسب موسى الكاظم –رحه ال تعال  سى الدثووهو مإدريس 
 لبيانه وهو قول عمر مسن :كما وفقنا ال تعال (سليمان) – هو  

 بن موسىسليمان  بن إساعيل بن إدريس"... بن عبد القوي بن عبد الرحن بن  
الكاظم ».

 موسىبن براهيم والصواب هو : " ابن عبد القوي بن عبد الرحن بن إدريس بن إ
 بن اساعيل بن موسى الكاظم " .الدث

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**15**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



  ف نسب أبناء موسى الكاظم وهو غي موجود ف أبناءسليمانفيكون عمر مسن زاد 
 ابن إساعيلموسى الدث موسى الكاظم كما سبق الشارة إليه بتفصيل ، وأسقط 

   بن إساعيل وهو والد إدريس . فإساعيل بنوأسقط إبراهيمبن موسى الكاظم ، 
 موسى الكاظم هو الد الكب لدريس وليس والده ، بيث أسقط عمر مسن ومن

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**16**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



تبعه على خطئه  رجلي من الشجرة السينية . 
 أما تاجر الكتب القرصان مشهور حسن آل سلمان فقد تفطن للطامتي اللتي زلق

 موسى الدث ف الشجرة ، وإسقاط سليمانفيهما عمر مسن  فيما يص زيادة 
  والد إدريس وحعلإبراهيمولكنه أي مشهور آل سلمان  تبع عمر مسن ف إسقاط 

إدريس ابن لوسى الدث بينما هو حفيذه. 
 )من1/13 ف ( قال مشهور حسن آل سلمان معلقا على ما ذكره عمر مسن

 «سبيل الرشاد ... الطبعة الشرعية  - حيث  قال عمر مسن : «... بن إدريس بن
بن موسى الكاظم ».سليمان إساعيل بن 

): هـ - (1/92قال مشهور حسن ف الطبعة القرصنة من «سبيل الرشاد ..» ف (
2.(

«الصحيح أن يقال :  " إدريس بن  موسى بن إساعيل ..." .
 بن إساعيل.."بن إبراهيم بن موسى الدثقلت : والصواب هو " إدريس 

 أي كما سبق أن ذكرنا بتفصيل ، فإساعيل عقب له من موسى  الدث ، وموسى
الدث عقب له من إبراهيم  ، وإبراهيم عقب له من إدريس .

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**17**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**18**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 قلت  : ذكر كبار النسابي  من الذين سبق ذكرهم أن  موسى بن إساعيل بن موسى
 الكاظم عقب له من أربعة أولده هم : السي بدمشق، السن وإساعيل بالدينة ،

 وممد بصر ، وجعفر بالبصرة ، وعقب لساعيل إبراهيم وعقب لبراهيم إدريس ،
 أي أن بي إدريس وموسى الدث بن إساعيل بن موسى الكاظم والده إبراهيم وجده

إساعيل بن موسى بن إساعيل .
) .18أنظر الشجرة ف الصفحة (

  للتذكي : إدريس الوجود ف نسب الدكتور اللل –رحه ال تعال- أحدث اسه
 عدة تساؤلت عند كبار النسابي الذين ل حظوا أن إدريس الذي جاء ف عقب

 إبراهيم بن موسى الدث بن إساعيل بن موسى الكاظم ل يوجد إل ف نسب
 السينيي الغاربة أبناء موسى الكاظم  ، أي ف ليبيا وتونس والزائر والغرب . فأبناء

 موسى الكاظم من السينيي غي الغاربة ل وجود لدريس عندهم ، بل  حت
 النسابي الغاربة ل يدوا جوابا شافيا لتلك التساؤلت رغم جهود بعضهم ف هذا

 الباب حيث زعموا أن إدريس لعله يكون ابن جعفر الزكي أي الصدق بن علي
الادي بن ممد الواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم .

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**19**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



وهذه هي الشجرة الت ذكروا :
موسى الكاظم
علي الرضا
ممد الواد
علي الادي
جعفر الزكي

إدريس بن جعفر
 قلت : وهذا بعيد كل البعد عن الصواب ، فهؤلء خلطوا بي إدريس بن إبراهيم بن

 موسى الدث بن إساعيل  بن موسى الكاظم كما ورد ف النسب السين الغرب
 لبناء موسى الكاظم ، وبي إدريس بن جعفر الزكي بن علي الادي بن ممد الواد

بن علي الرضا بن موسى الكاظم  .
 فالول من ذرية إساعيل بن موسى الكاظم  ، والثان هو من ذرية علي الرضا  .

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**20**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**21**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**22**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**23**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**24**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



للتذكي 
ذكر ل الشيخ ممد  اللل العروف بابن الطيب الذي كان كاتبا للدكتور اللل –

 ) – متعه ال تعال1968-1959)-(1389-1380رحه ال تعال- ما بي (
  هـ ماي1436بالصحة والعافية – ف زيارت الخية له بتاريخ (رجب 

 م)أنه زار مع الدكتور اللل –رحه ال تعال- مدينة ورززات بنوب الغرب2015
 ) وقد حرص الدكتور اللل –رحه ال تعال- على الوقوف1964-1385(سنة

 على شجرة السينيي أبناء إساعيل بن موسى الكاظم وأن يتحقق من النسب الذي
 بوزته النسوب إل الفرع السمى ابن الطيب . وقد وصل الدكتور اللل مع كاتبه

 دز قريبة من ورززات إل أنه ل يد صاحبڭممد اللل إل مدينة صغية اسها أ
سنـڭيلالشجرة ف تلك الفترة ف جهة تسمى قصر ابن 

 وهذا الفرع هو كالتال :

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**25**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**26**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**27**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 ) الطبعة الشرعية بعدما أورد نسب1/13وقال عمر مسن  ف سبيل الرشاد  (
الدكتور اللل السلسل بالخطاء والساء الدخيلة عن نسبه -رحه ال تعال -  : 

  " فهو كما ترى ينتهي نسبه  رضي ال عنه إل السي بن علي ذكر ذلك غي واحد
 من الؤرخي ، وأقر هذا النسب السلطان السن الول حي قدم سجلماسة سنة

 هـ  "  .1311
 قلت : وقد تبع عمر مسن على هذا الكلم تاجر الكتب القرصان مشهور حسن

 ): الطبعة القرصنة غي الشرعية من "سبيل الرشاد" ، مع العلم أن1/92سلمان ف (
 مشهورآل سلمان استدرك على ما نقله عمر مسن من نسب الدكتور اللل -رحه

  بن موسى الكاظم ..." ،سليمانال تعال- عند قول عمر مسن ".. بن اساعيل بن 
 فقال تاجر الكتب الشهور " بل إدريس بن موسى بن إساعيل ..." ، ولكن مشهور

 )كلم عمر مسن بذافيه  " أن1/92حسن آل سلمان أ عاد ف نفس الصفحة (
 ه 1311السلطان السن الول أقر هذا النسب عند زيارته لسجلماسة سنة 

  نقول لعمر مسن : من هم الؤرخون كما جاء ف كلمك الذين ذكروا نفسالثان :
 النسب الذي سلسلته بالخطاء ف نسب الدكتور اللل -رحه ال تعال-  ؟ بل قل

 ف النسب السين ، حيث زدت وحذفت منه بغي تثبت، ول تقف عند ذلك بل
نسبت ذلك للمؤرخي –سبحانك هذا بتان عظيم . 

ث تبع ذلك بقوله : " وأقر هذا النسب السلطان السن الول  " .
 أقول : ل يقر السلطان السن الول -رحه ال تعال- هذا النسب الذي أورده عمر

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**28**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



 مسن ف ترجة الدكتور اللل ، فهذا غي صحيح ، والسلطان بريء ما قاله عمر
مسن .

Äفالنسب الذي أورده عمر مسن فيه أخطاء ما بي الزيادة والنقصان . فالسلطان أقر 
 نسبا غي هذا الذي أورد عمر مسن من النسب السين الذي هو نسب الدكتور

 اللل من أبناء موسى الكاظم –رحه ال تعال- كما أقرÄ السلطان كذلك النسب
 السن الذي هو نسب العلويي وغيهم من السعديي والدارسة ،ف زيارته لقليم

 هـ1310تافيللت سجلماسة الت قام فيها لتوطيد سلطانه ونشر الستقرار ف سنة 
  هـ  )كما ذكر ذلك الناصري ف "1311ورجع منها  ( ف جادى الول من عام 

 الستقصا لخبار الغرب القصى "    ، وابن زيدان ف " إتاف إعلم الناس  بمال
أخبار حاضرة مكناس "  . 

 والنسب السين والسن الذين أقرها السلطان السن الول –رحه ال تعال-
 موثقان ضمن الوثائق اللكية ف الزانة السنية  بالرباط – اللكية سابقا - . وما

 أورده عمر مسن وتبعه على أخطائه كل من استنسخ  منه ذلك ليس هو الوثق  .
وال الوفق .

هذا ما وفقن رب تعال إليه وهو الوفق إل سبيل الرشاد .والمد ل رب العالي .

كتب
علي بن صال الغرب رباط الفتح الغرب القصى

 م2015 أكتوبر 26 هـ  - 1437 مرم 12

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**29**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 



ويليه الزء الثان
تقيق ترجة الدكتور اللل -رحه ال تعال-

   للشيخ علي بن صالح الغربي أعانه ا**30**تحقيق نسب الدكتور الهللي رحمه ا 


