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م 16هـ/10ما بني هناية القرنداللة كلمة الرشيف والسيد يف املصادر الدمشقية 

 م18هـ/12وبداية القرن

 "عيال سلامن"إسحق أمحد سامل 

حمارض غري متفّرغ يف قسم العلوم االجتامعية بكلية اآلداب، جامعة الطفيلة التقنية،  حيمل درجة 

 م2013امعة مؤتة األردنية عام الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعارص يف ج
 

 

 ـ(ه20/7/1438وقبل للنرش يف هـ،9/3/1437)قدم  للنرش يف  

 

 .التاريخ احلديث، جمتمع مدينة دمشق:  املفتاحية الكلامت

تتناول هذه الدراسة معرفة دالالت كلمة )رشيف(، )وسيد( لدى املصادر الدمشقية البحث: ملخص

م، حيث 18هـ/12م. ومطلع القرن16هـ/10الفرتة ما بني هنايةالقرنمنتصف عهد الدولة العثامنية، أي 

ت مسألة َمْن يطلق عليه  جرى التعريف باملصادر الدمشقية التي تناولت فئة األرشاف بالرتمجة هلم، وُعوِلج

 لقب )رشيف( ولقب )سيد(.

ا السجالت الرشعية مل وتبنين من أخذ عّينات من مصادر خمطوطة وأخرى مطبوعة أنن تلك املصادر بام فيه 

ا مل تكن لدهيا قاعدة ثابتة عن  تلتزم بإحلاق كلمة )رشيف( مع احلسنيني وكلمة )سيد( مع احلسينيني، كام أهنن

هم،  هم أرشاًفا ومرة ال تُعدُّ رشافة العباسيني واِلعفريني والعقيليني وأحفاد حممد بن احلنفية، فهي مرة تعدُّ

كانت تلك املصادر تعرتف هبم أرشاًفا، وُتثنجي عىل َمْن ُولجد من أٍم رشيفة، وما  وفيام يتعلق بمسألة رشافة األم

 .جرى استنتاجه من املصادر التارخيية الدمشقية يندرج عىل ما ُأطُّلجع عليه من مصادر غري دمشقية أيًضا
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Abstract: The study discusses the Connotations of the sharĭf and Sayyid in the Damascus resources 

in the middle of Ottoman reign Country; the Period between the last of 10th hijri Century and the 

beginning of 12th hijri Century.  

 Taking Samples from Scripts such as notarial records showed that these resources didn't attach the 

word (sharĭf) with Al-ḫasanĭĭn and the (Sayyid) with Al-ḫosaĭnĭĭn. Additionally there is static base 

about Al-abāsĭĭn Al-jafarĭĭn Al-aḳĭlĭĭn Privilege and Al-ḫanafĭĭn. It sometimes Considers them nobles 

and sometimes doesn't Consider them like that  
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  املقدمة

ا املكانة  لألرشاف مكانة دينية ومكانة اجتامعية، أمن

الدينية فهي ما أوجبه اإلسالم من حقوق وفضائل 

لألرشاف يف كل زمان ومكان، وأهم تلك الفضائل 

من وجوب املحبة ألهل البيت دون إفراط أو تفريط، و

فضائلهم أيًضا عدم انقطاع نسبهم وسببهم إىل يوم 

القيامة، وكذلك الصالة عليهم تبًعا وربطها بالصالة 

ا مكانة األرشاف االجتامعية فهي عىل رسول اهلل  ، أمن

تتمثل بأفضلية نسب األرشاف من آل البيت عىل أي 

نسب آخر، ومن ميزات األرشاف االجتامعية جعلهم 

ال من العوام، وختصيص أعطيات من الفئات اخلاصة 

 هلم من بيت املال.

نلحظ وجود كلمة رشيف وكلمة سيد يف أثناء 

ترمجة كتب الرتاجم ألناس قد يكونوا أرشاًفا أو 

ب معرفة دالالت  آلخرين من غريهم، ولذلك َتوجن

ترجع إىل تلك الكلامت لدى مؤلفي املصادر التي 

 عومطلم 16هـ/10ما بني هناية القرن احلقبة

ف أواًل بتلك م18هـ/12القرن ، ولذلك سوف ُنعرِّ

د من هو الرشيف  املصادر وحمتواها وأمهيتها، ُثمن ُنَحدِّ

والسيد، أو من هو من آل البيت/ أهل البيت، ُثمن 

نتعرف عىل ما ورد يف املصادر من إحياءاٍت ختصُّ كلمة 

رشيف وسيد، ملعرفة مدى ارتباطها بفئة األرشاف، 

ل عنه سيد أو رشيف يف تلك املصادر فهل كل من قي

 يكون من آل البيت؟

تعريف باملصادر الدمشقية التي ذكرت  -

 األرشاف:

استندت هذه الدراسة عىل عدة مصادر يمكن  

تقسيمها إىل مصادر خمطوطة، ومصادر مطبوعة، 

 وأبرزها:

سجالت حماكم دمشق الرشعّية: إنن أهم  -1 

لدراسة باملعلومات الوثائق التي سامهت يف رفد هذه ا

املهمة عن كلمة سيد ورشيف هي سجالت حماكم 

دمشق الرشعية، املحفوظة يف قسم الوثائق العثامنية يف 

مركز الوثائق التارخيية بدمشق، وهذا املركز تأسس عام 

م. يف قرص العظم سابًقا، ويتبع إدارًيا ملديرية 1959

وهناك اآلثار واملتاحف يف اِلمهورية العربية السورية، 

ن السجالت الرئيسة ملحاكم دمشق  نسخة مصورة مج

الرشعية عىل أرشطة ميكروفيلم يف مركز الوثائق 

 واملخطوطات يف اِلامعة األردنية.

وغالبية تلك السجالت هي سجالت حمكمة 

القسمة العسكرية، مع وجود سجالت ترجع ملحاكم 

الكربى والباب والقسمة العربية، وما ُيميِّز السجالت 

رشعية وجود تفاصيل يف جوانب كثرية غالبًا ما تغفل ال

ا أفادت كثرًيا يف حتديد  عنها املصادر األخرى، كام أهنن

ا حمايدة إىل حدٍّ  األرشاف من غريهم خصوصًا وأهنن

 كبري يف هذا املجال.

وُيلحظ أنن بعض السجالت فيها خرم متوسط أو 

دقة شديد، كام أنن من السجالت ما كان غري مضبوط ب
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فيام يتعلق بأرقام احلجج والصفحات، والقارئ 

للسجالت الرشعية الدمشقية يف مركز وثائق اِلامعة 

األردنية َيلمُس احلاجة إىل إعادة النظر يف تصوير 

وترتيب تلك السجالت الغنية باملعلومات، فالتصوير 

فيه تداخل بني هناية الصفحة األوىل مع بداية الصفحة 

، لُيحذف مقدار كلمة من كل الثانية من كل ورقة

سطر، ممنا يؤدِّي إىل انقطاع يف اِلمل، ومن ثمن التخيل 

عن معلوماٍت كثرية، وكذلك احلاجة إىل إعادة فهرسة 

تلك السجالت ومطابقتها ألرقام األرشطة 

 )امليكروفيلمية(، املحفوظ بداخلها مادة السجل.

-1556هـ/1024 -هـ 963البوريني ) -2  

تراجم األعيان من أبناء أ بتأليف كتابه )م(، بد1615

م(، إىل ما قبل وفاته 1600هـ/1009سنة  الزمان

بقليل، وقد مجع تلك الرتاجم وفهرسها فضل اهلل بن 

حمب اهلل بن حمب الدين املحبي سنة 

علاًم يف  173م، حيث ترجم  لـ 1667هـ/1078

، حيث جرى العودة إىل النسخة (1)ورقة  185

ل الرجوع إىل املخطوطة منه،  وإضافة هلا استكمج

الكتاب املطبوع من هذه الرتاجم، احلاوي لثلثي تراجم 

ا  )البوريني( بتحقيق من صالح الدين املنّجد. أمن

املخطوط فقد ُلوحظ عليه وضوح اخلط، وفيه تكرار 

                                                 
توجد نسخة خمطوطة مصورة عن مكتبة تشسرتبيتي عىل   ( 1)

الوثائق واملخطوطات باِلامعة  مايكروفيلم يف مركز

 .3219األردنية يف رشيط رقم 

لبعض الرتاجم، مثل: ترمجة كامل الدين حممد بن 

َمن له عالقة  عجالن، كام يلحظ أننه يرتجم ملن يعرفه أو

معه فقط، ومن ثمن عدم االعتامد عىل مصادر أخرى، 

كام أننه يمثل مصدًرا أساسًيا للنجم الغزي وللمحبي 

 األب واالبن وغريهم، فنقلوا عنه ُجلن ما ترمجه.

 هـ/1061نجم الدين الغزي العامري )ت -3 

، الذي ترك مؤلفات عدة كان أبرزها ترامجه (2)م(1651

، ُثمن امللحق الذي أتبعه الكواكب يف كتابهالتي جعلها 

ى 1624هـ/1033لتلك الرتاجم  سنة  م حتت ُمسمن

، ورغم قلة األرشاف الذين لطف السمر وقطف الثمر

ا كانت معلومات  اللطف يتناوهلم كتاب بالرتمجة إالن أهنن

قيمة، نظًرا لقلة كتب الرتاجم يف مطلع القرن احلادي 

 القرن الثاين عرش. عرش اهلجري مقارنة مع 

م(، 1699هـ/1111حممد أمني املحبي )ت -4 

ُب إىل عائلة علم وتأليف، حيث أفاد هذه  الذي َينْتسج

خالصة األثر يف أعيان القرن الدراسة يف كتابني له مها: 

م، 1685هـ/1096الذي بيضه سنة  احلادي عرش

، نفحة الرحيانة ورشحة طالء احلانةوألنف قبله كتابه 

                                                 
سرية النجم الغزي العلمية ومؤلفاته انظر:  عنللمزيد  ( 2)

جملة كلية ، "نجم الدين الغزي"الزواهرة، تيسري خليل، 

، 6العراق، ع اِلامعة يف، كلية املعارف املعارف اجلامعة

؛ 90-55م، ص2004هـ/1425السنة اخلامسة، 

ر: دراسة حممود الشيخ عن النجم الغزي املوضوعة وانظ

لطف السمر وقطف يف مقدمة حتقيقه لكتاب الغزي: 

 .الثمر
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، وقد ُمدحت (1)عد ذياًل لكتاب اخلفاجيالذي يُ 

مؤلفات املحبي كثرًيا، ومن ذلك ما قاله )ابن شاشو( 

صننَف تارخًيا مل َيسبجق إىل حسن "حني ترجم له: 

تنميقه، ومل يلحق الئتالف مفرداته وإتقان 

 .(2)م(1886)ابن شاشو، "تطبيقه

تراجم ملخصة من تاريخ األمني خمطوط  -5  

ملخطوط ال يمكن للدارسني أن يصلوا ، وهذا ااملحبي

إليه من هذا العنوان، وذلك؛ ألننه يقع يف كشاف 

عناوين املخطوطات التابع ملركز الوثائق باِلامعة 

األردنية حتت عنوان آخر ال يمت إىل موضوع 

تراجم ملخصة من تاريخ املخطوط بصلة، وهو )

(، كام أننه موضوع باسم مؤلف جمهول، األمري حييى

ن بعد التمحيص يف ثنايا هذا املخطوط وجد ولك

الباحث أننه يعود حلفيد النجم الغزي واسمه عيل بن 

عبداحلي الغزي، ويمكن وصف هذا املخطوط بأننه ال 

يقترص عىل ما ورد لدى األمني املحبي يف كتاب ترامجه 

بل يذكر تراجم منقولة عن جده نجم )خالصة األثر(، 

                                                 
 هـ/1069الدين أمحد اخلفاجي املرصي تويف  ( شهاب1)

، حتقيق وزهرة احلياة الدنيا األلبارحيانة م، له كتاب 1659

 عبدالفتاح احللو. 

دراسة  :األثر هياملحبي وكتابه خالصة  عن( أشهر دراسة 2)

من أعالم الفكر العريب يف العرص العثامين ليىل الصباغ: 

حممد األمني املحبي املؤرخ وكتابه خالصة األثر يف  األول

 القرن احلادي عرش. أعيان

عاشوا بعد املحبي، وهو  الدين الغزي وتراجم أعالم

م لعلامء وأعالم يعرفهم معرفة تامة، أْي  غالًبا ما ُيرتجج

وكأننه يرتجم ملشاخيه، ومن ثمن فهو ال ُيلخص تراجم 

األمني املحبي، ممنا جيعلنا نقول: إننه كتاب مشيخة أو ما 

يقال له )ثبت(، وهو يرتب ترامجه عىل حسب حروف 

تهي بمحمد، وهلذا املعجم، فيبدأ بإبراهيم وين

فللمخطوط أمهية يف معرفة أعالم األرشاف الذين 

 وردت هلم تراجم رغم عددها القليل.

م(، 1740هـ/1153ابن كنّان الصاحلي )ت -6

 الذي ترك كتًبا عدة عن دمشق وصاحليتها، وكان كتابه

األكثر إفادة؛ ألننه ينقل األحداث التي احلوادث اليومية 

تباًعا، فُيعطجي صورة متكاملة مّرت عىل مدينة دمشق 

 عن املجتمع الدمشقي بام فيه األرشاف.

 هـ/1206حممد بن خليل املرادي )ت -7

م(، عاش يف القرن الثاين عرش اهلجري، وكتابه 1792

م ملئات األعالم، بام  سلك الدرر أفاد كثرًيا، فهو ُيرتجج

فيهم أعالم األرشاف الذي يعد واحًدا منهم، كام أّن 

ه التي يقدمها أثناء ترمجته لعلم من األعالم معلومات

ن معلومات املحبي الذي يركز عىل اِلانب  أغزر مج

 األديب والشعري.

 

 تعريف كلمة رشيف وسيد:  -

فاء، ورجل مَ كلمة رشيف ُتْ   ع عىل أرشاف ورُشَ

ماجد له آباء متقدمون يف الرشف، وجبل  :أي ،رشيف
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أرَشَف  عاٍل، والرشف من األرض أي ما :مرشف أي

َف  :عىل ما حوله، ومشارف األرض أي أعاليها، ورَشُ

)ابن منظور، دون  َكُرَم وعال يف دجيٍن أو ُدنيا :الرجُل أْي 

، 12م .م2005؛ الَزبيدي، 169، ص9تاريخ، ج

فالرشف هو املجد والعلو،  ومن ثمن (، 301-296ص

ت قَ والرشيف هو رشيف قومه وكريمهم، وقد ُأطلج 

 :كثرية، منها أرشاف الناس أْي  انٍ كلمة رشيف عىل أعي

رساهتم وقادهتم، وامَلقّر الرشيف واِلناب الرشيف، 

م أو صاحب املجد  ا السيد فتعني املالك أو املقدن وأمن

)جممع  والرشف، وتمع عىل أسياد وسادة وسادات

؛ 460، ص1اللغة العربية املرصي، دون تاريخ، ج

رشيف كلمة  (، ويلحظ أنن 213م، ص2000بركات، 

 .(1)تقارب كلمة سيد يف املعنى

ف فيمن هم األرشاف، ففي عرص اخللفاء لج لقد ُاختُ  

يمثلون آل العباس وآل عيل  الراشدين كان آل حممد 

وآل عقيل وآل جعفر بن أيب طالب، فكان اسم 

الرشيف يف الصدر األول يطلق عىل كل حسني 

وحسيني وعلوي كمحمد بن احلنفية وجعفري 

 يس، وقد رشح السخاوي ذلك بقوله: إنن وعقييل وعبا

بني عيل بن اأعظم رشف هو رشف احلسن واحلسني 

ا أبناء عيل من غري فاطمة وأبناء جعفر  أيب طالب، وأمن

                                                 
 نظر: ااألرشاف واألسياد عن ( 1)

W.A.Grham، art "Sharîf"، E.I.2، Vol11، p329. 

C.E.Bosworth، art "Sayyid"، E.I.2، Vol11، p115. 

ولكن  ،فهم أرشاف وعقيل وأبناء العباس عم النبي 

 دون الرشف احلاصل ألبناء احلسن واحلسني

 (.419ص .أ .هـ1418  )السخاوي،

الفة العباسية حرص العباسيون ويف زمن اخل 

فت الدولة عُ ا َض الرشافة يف العباسيني والطالبيني، ثم ملن 

بجعل الرشافة يف العلويني  العباسية عاد األمر لسابقهج 

وهو ما كان يف  ،واِلعفريني والعقيليني والعباسيني

ب. م 2000)السخاوي، والعثامنيني زمن املامليك 

 (.127، ص1ج

كأهل  ،والسيادة ألفاظ أخرىويرتبط بالرشافة  

ة النبوية أو الذرية الطاهرة، وقد اختلف رْت البيت أو العَ 

 ى آل البيت، فقيل: إنن سمن الفقهاء يف الداخلني حتت مُ 

ت عليهم الصدقة، وقيل: هم مَ رُ ن َح أهل البيت هم مَ 

إىل يوم القيامة، وقيل: هم األتقياء من  أتباع النبي 

نو عبد املطلب وقيل: هم بنو ، وقيل: هم بأمة حممد 

هاشم، وقيل: هم ذرية غالب مجيعهم، وقيل: هم 

أهل الرجل هم أزواجه  ألنن  ؛وذريته أزواج النبي 

-119وذريته)ابن قيم اِلوزية، دون تاريخ، ص

 (.29م، ص1972؛ املقريزي، 126

ى آل البيت قد سمن يكون مُ  ح فقهاء أنْ لقد رجن  

وآل جعفر وآل العباس،  ُأطلق عىل آل عيل وآل عقيل

ومنهم ابن قيم اِلوزية، وتبعه السخاوي يف ذلك، 

واحتج الفقهاء القائلون بذلك باحلديث الذي رواه 

ركم اهلل كِّ ذَ أُ "قال:  النبي  مسلم عن زيد بن أرقم أنن 
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يف أهل بيتي، فقال حصني بن سربة: ومن أهل بيته يا 

ل زيد؟ قال: هم آل عيل وآل عقيل وآل جعفر وآ

؛ 126)ابن قيم اِلوزية، دون تاريخ، ص"العباس

 . (1)(133، ص1م ب، ج2000السخاوي، 

ونرجح هنا اعتامد القول القائل برشافة العلويني  

ه القول نن ألواِلعفريني والعقيليني والعباسيني، وذلك 

الذي سار عليه سلف األمة من الصحابة والتابعني، 

ها أحكام كام لتلك علي اآلراء األخرى مل تقمْ  كام أنن 

كتحريم الصدقة وإرشاكهم يف الصالة مع النبي  ،الفئة

 فزوجات النبي ،  ،قد حُرم عليهن الزواج بعده

تبقى رشافتهّن حتى موهتّن، فيناقض بقاء العرتة  :أْي 

آل هاشم أو قريش فيه توّسع ،  هداية لألمة، كام أنن 

قياء، آل البيت هم األت بأنن  :وكذلك األمر يف القول

ه يدخل تلك فكل مؤمن باهلل ورسوله ال شك أنن 

الدائرة، فكيف حترم الصدقة عىل كل هؤالء، وجيب 

التأكيد عىل أّن األحكام السابقة مل ترج عىل آل احلسن 

                                                 
؛ وأبو داود 2408أورده مسلم يف صحيحه حديث رقم   ( 1)

؛ والنَسائي يف السنن 4973يف مسنده حديث رقم 

 ري؛ والطرباين يف املعجم الكب8175الكربى حديث رقم 

؛ وابن خزيمة يف صحيحه حديث 5028حديث رقم 

، 351، ص1، وابن أيب شيبة يف مسنده، ج2357رقم 

، 3األلباين يف: مشكاة املصابيح، جوهو صحيح بحسب 

، 4؛ وسلسلة األحاديث الصحيحة/ ج1732ص

، 1؛ ويف صحيح اِلامع الصغري وزيادته، ج356ص

 .  287ص

شعار الدعوة العباسية )الرضا  واحلسني فقط، ولعلن 

 من آل حممد( يؤكد ذلك األمر.

ة حول ثبوت كام اختلف فقهاء الرشيعة اإلسالمي 

النسب الرشيف من األمهات، وظهر االختالف يف 

أشد حاالته يف القرن الثامن اهلجري خاصة يف بالد 

املغرب العريب، وكانت املسألة حمصورة يف ثالثة أقوال: 

األول النفي لثبوت الرشف من األمهات، والقول 

 الثاين ثبوته، والثالث التوسط بينهام.

ه أنصار االتاه األول من عىل ما قال ونأخذ مثااًل  

أدلة، وهو ما ورد يف خمطوط )الفوز والغنم يف مسألة 

الرشف باألم( للفقيه خري الدين الرميل احلنفي الذي 

 هـ/1073أجاب فيه عىل سؤال ورده من مرص سنة 

ا ال تثبت، م حول الرشافة باألم، فأجاب: بأهنن 1663

 كر بأنن كثرية تؤيد رأيه، فقد ذ وأورد أدلة وأقوااًل 

   چۇ   ۇ      ۆ  چ : لقول اهلل تعاىل االنسب لآلباء تطبيقً 

 (، وأردف بقول الشاعر:233سورة البقرة،

 هّن أبناء الرجال األباعد    بنو بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

قوله وقول شيوخه من قبله هو  ثم يقرر الرميل بأنن  

(، 39-34)الرميل، خمطوط، قباألم نفي الرشافة 

حممد  :ار عىل قول الرميل علامء آخرون بعده، مثلوس

الرشف ال يثبت من  أمني بن عابدين الذي رأى أنن 

مطلب: "حتت عنوان  اجهة األم، حيث بّوب موضوعً 

)ابن عابدين، "الرشف ال يثبت من جهة األم الرشيفة

 (.404، ص5م، ج1994
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ا املثبتون للرشافة باألم فقال به فقهاء كثريون   أمن

، فقد وضع الشيخ حممد بن عبد الرمحن املراكيش اأيًض 

ساّمه: )إسامع الصم يف إثبات الرشف  االرضير خمطوطً 

أوهلا يف  :من قبل األم(، وجعله يف ستة أبواب

االستدالل من القرآن عىل إثبات الرشف من قبل األم، 

فمن األدلة التي أوردها قول اهلل تعاىل يف سورة 

حتى لو    چگ            ک  گ   چ  :28الزخرف، آية

 .م1979)احلصني، األمهات كانت نسبتهم من 

 (. 806ص

بني القولني، وهو قول  ااختذ موقفً  نْ ومن الفقهاء مَ  

ام الشافعي الذي قرر فيه أنن  ولد الرشيفة ُيكرم  األمن

بل هو  ،نسبه متصل ومتسلسل كرامة ألمه، ال أنن 

و ما رآه مفتي كغريه من العوام، وتوز له الزكاة، وه

ابن الرشيفة ليس  الشام عبد الرمحن العامدي بقوله: إنن 

 ، لكننه له رشف عىل من أمه ليست رشيفةارشيفً 

 (.39-34)الرميل، خمطوط، ق

 

داللة عبارة الرشيف والسيد يف سجالت حماكم  -

  دمشق الرشعية:

إّن كلمة سيد أو السيد أو سيدنا أو السادة أو  

ذكرها يف السجالت الرشعية فهي ال السادات إذا ورد 

عىل الرشافة، فكلمة )سيدنا( تأيت مرافقة  تدل دائاًم 

ألسامء القضاة واملفتني والعلامء الكبار حتى لو كانوا 

موالنا وسيدنا العالمة الفهامة "من غري األرشاف 

، 2)حماكم دمشق، سجل "الشيخ عبد اللطيف اِلالقي

سيدنا حمب اهلل  ثبت لدى"هـ(، 1036مجادى الثاين 3

، 4)حماكم دمشق، سجل"املالكي بالبينة الرشعية...

(، وإطالقها عىل أصحاب ـه1091 رجب 28

ه من السادة الكّتاب الوظائف الكتابية، فيذكر بأنن 

 ربيع األول  2، 11باملحكمة )حماكم دمشق، سجل

نني: هـ(، وكذلك ُتذكر كلمة السادة للمؤذِّ 1094

، وموظفي "بجامع منجكِلهة السادة املؤذنني "

، "السادة الكّتاب بمحكمة صاحلية دمشق"املحاكم: 

من أعيان مشايخ "وعىل رجال الطرق الصوفية: 

ذو  11، 20)حماكم دمشق، سجل "السادة القادرية

هـ(، وعندما ُيذكر اسم القايض يف 1098احلجة 

قايض القضاة موالنا "احلجج ُيكتب )موالنا وسيدنا(، 

)حماكم "دي القايض العام بدمشقوسيدنا حممد أفن

هـ(، والعبارة 1091 رجب 17، 1دمشق، سجل

افتخار "نفسها ُذكرت مع اسم نقيب أرشاف دمشق: 

العلامء واملدرسني الكرام موالنا وسيدنا حممد أفندي 

)حماكم "العجالين نقيب السادة األرشاف بدمشق

هـ(، ممنا يدل 1095 ذو القعدة12، 12دمشق، سجل

رة مرتبطة بأصحاب املناصب الرفيعة كالوايل ا عباأهنن 

، أم ال اوالقايض والنقيب واملفتي سواء أكان رشيفً 

 .وذلك بحسب كّتاب السجالت الرشعية

طلق كذلك لفظ سيد وسيدنا والسيد مرافقة وأُ  

ألسامء األنبياء والصحابة والعلامء الكبار والصاحلني 
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ت: ورجال الزهد والتصوف، وممنا ورد يف السجال

الذي أنزل "، "عليه السالم من قرية كرك السيد نوح"

)حماكم "اإلنجيل عىل قلب سيدنا عيسى بن مريم

هـ(. وممنا ورد عن 1053حمرم  9، 6دمشق، سجل

شهادته يف معرفة افتخار العلامء واألعالم "العلامء 

 العالمة الفهامة موالنا وسيدنا الشيخ حممد املغريب

هـ(، 1094ذو القعدة  11، 12)حماكم دمشق، سجل

سيدنا العبد الفقري حسن ولد "ومن أمثلة املتصوفة 

، "موالنا وسيدنا العالمة الشيخ أيب الفضل املوصيل

إبراهيم بن موالنا وسيدنا العارف بربه الشيخ أيوب "

ربيع الثاين  7، 14)حماكم دمشق، سجل "اخللويت...

 هـ(.1097

ء األعيان عت كلمة )السادة( مرافقة ألسامضج كام وُ  

والعلامء وأصحاب املناصب والشأن يف الدولة 

أقر فخر األكابر واألعيان "العثامنية، ومن األمثلة: 

سيدنا اخلواجا منصور البهنيس من أعيان السادة 

مجادى األول  8، 1)حماكم دمشق، سجل"التجار

 هـ(.993

من االّطالع عىل عرشات السجالت التي ترجع  

 مطلعم و16هـ/10القرن ما بني هناية املدةإىل 

يمكن استنتاج جمموعة من  ،م18هـ/12القرن

نظرة السجالت الرشعية إىل  عنامللحوظات 

تلك السجالت قّسمت  األرشاف، فيلحظ أنن 

 األرشاف يف دمشق إىل طبقات ودرجات دون أنْ 

رّصح بذلك، فالدرجة املميزة األوىل ُأعطيت لعائالت تُ 

قطعية ثبوت  -ها رشيفة دمشقية لدهيا قوة يف نسب

إضافة لوجود نقابة األرشاف فيها، أو تعمق  -النسب 

أفرادها بالتصوف والتنسك، وهؤالء األرشاف ميزهتم 

السجالت بعبارات التبجيل والثناء، إضافة لعبارة 

)السيد الرشيف( إلظهار ثبوت نسبهم، ويف هناية اسم 

ه لبيان أنن  ؛وضع كلمة )احلسيني أو احلسني(الرشيف تُ 

أعلم العلامء املتبحرين "سيد رشيف علوي فاطمي 

أفضل الفضالء املدققني قدوة السادة األرشاف زبدة 

آل عبد مناف واسطة عقد العصابة اهلاشمية ساللة 

السلسلة الفاطمية والنسب الطاهر واحلسب الفاخر 

والثابت بطيبة املجد السيد الرشيف احلسيب النسيب 

لسادة األرشاف السيد عبدالكريم أفندي نقيب ا

)حماكم "بدمشق الشام دامت فضائله كام طابت شامئله

 هـ(.1114مجادى الثاين  1، 26دمشق، سجل

ا أوصاف الرشيف الصويف يف السجالت فمنها   أمن

اثل واألعيان سيدنا السيد الرشيف " مفخر األمن

احلسيب النسيب رشف الدين عيل بن سيدنا الشيخ 

الصالح املريب املعتقد الصالح العابد الزاهد الشيخ 

شمس الدين الصامدي احلسيني أمتع اهلل بحبوحته 

شوال   4، 1)حماكم دمشق، سجل ونفع بربكات جده

 هـ(. 991

فيوصف بأوصاف التبجيل  اعاملً  اوإذا كان رشيفً  

عىل ألفاظ )العالمة، الفهامة، فخر  مع الرتكيز



 ...شقيةداللة كلمة الرشيف والسيد يف املصادر الدم:  "عيال سلامن"ق أمحد سامل إسح                         240

استأجر مفخر العلامء واملدرسني " ،املدرسني...(

ة آل طه وياسني فرع الشجرة الزكية السيد خالص

الرشيف خليل بن مفخر املشايخ املكرمني السيد 

)حماكم دمشق، "الرشيف السيد أمحد الدسوقي

 هـ(.1118ربيع األول  6، 28سجل

ضع كلمة ُتوال  اه يف حاالت قليلة جدً لحظ أنن يُ و 

سيد أو رشيف قبل اسم الرشيف رغم أّنه رشيف، 

األوصاف الواردة يكون الرتكيز فيها  ونعلل ذلك بأنن 

 :عىل اِلانب العلمي أو الصويف للَعَلم املذكور، مثل

شوال 14، 4)حماكم دمشق، سجل حييى املنقاري

افتخار "هـ(، ومن أمثلة تغليب عبارات العلم 1045

العلامء الفرضيني زبدة األئمة موالنا عيل بن الشيخ 

ان رمض 7، 8)حماكم دمشق، سجل "حممد احلصني

السجالت الرشعية اعتمد  هـ(، كام نلحظ أنن 1060

ُكّتاهبا رشافة العبايس واِلعفري والعقييل إضافة إىل 

الرشيف مرافقة  العلوي، حيث نجد كلمة السيد أو

جعل كلمة سيد مع أعالم آل املنقاري  :هلؤالء، مثل

العباسيني، كالسيد يوسف املنقاري والسيد عبدالباقي 

 رمضان  ، غرة 18مشق، سجل)حماكم د املنقاري

 هـ(. 1100

عبارات التبجيل والرشافة ألناس من  اوتوجد أيًض  

كبار موظفي الدولة وأصحاب املناصب الرفيعة، ممنا 

هذه العبارات قيلت هلذا السبب وليس قوة  يشري إىل أنن 

مفخر السادات أرباب "يف رشافتهم، مثل الفالقنيس 

اب التفخيم السيد التعظيم زبدة أهل الكامالت وأصح

)حماكم دمشق، "الرشيف عبد املعطي أفندي الفالقنيس

ثناء يف هــ(، كام ورد 1102شعبان ، ختام 20سجل

السجالت عىل بعض األنساب الرشيفة يف دمشق 

عقد "كالثناء عىل نسب السيد عبدالكريم احلمزاوي 

العصابة اهلاشمية ساللة السلسلة الفاطمية ذي النسب 

)حماكم دمشق، "الفاخر النابت الطاهر واحلسب

 هــ(. 1111ذو احلجة   25، 22سجل

خاطبت السجالت الرشعية املرأة الرشيفة بألفاظ  

ترد مع  عدة، فالعبارة الغالبة هي )السيدة الرشيفة(، إذْ 

أسامء النساء الاليت تناسلن من عائالت قطعية النسب 

عني "والعائالت ذات املكانة الرفيعة يف دمشق، 

رات زبدة املحجبات السيدة الرشيفة املصونة املوق

زينب ابنة افتخار العلامء واألرشاف السيد الرشيف 

، 14)حماكم دمشق، سجل"زين العابدين بن عجالن

السيدة الرشيفة نجيبة "هـ(، 1096مجادى األوىل  11

 15، 11)حماكم دمشق، سجل"-احلمزاوي  -خاتون 

نة السيد السيدة الرشيفة فاطمة اب"(، ـه1093صفر 

السيدة الرشيفة احلسيبة النسيبة "، "درويش الدسوقي

)حماكم  "السيدة زينب ابنة الشيخعبدالقادر الصامدي

 هــ(. 1113مجادى الثاين 25، 28دمشق، سجل

بالوكالة عن "تكتب )الست الرشيفة(  اوأحيانً  

-ابنة العالمة السيد عبدالرمحن  عائشةالست الرشيفة 

حمرم   5، 27مشق، سجل)حماكم د "-احلمزاوي 
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هـ(، ومل يقترص ذلك عىل أرشاف مدينة دمشق، 1118

بل امتدت لتشمل رشيفات من قرى الغوطة، كالسيدة 

الرشيفة راجحة ابنة فخر األرشاف السيد حسن من 

ربيع األول    8، 26)حماكم دمشق، سجل قرية عربيل

 هـ(. 1113

ا األلفاظ األخرى التي خاطبت هبا السجالت   أمن

ملرأة الرشيفة فكانت )احلرمة الرشيفة( أو)الست(، ا

احلرمة الرشيفة آمنة ابنة السيد سليامن "ومن ذلك 

زوجته احلرمة الرشيفة فاطمة ابنة السيد " ،"العاتكي

ربيع الثاين  27، 19)حماكم دمشق، سجل"حممد

وهي السيدة "هـ(، كام ترد لفظة )السيدة(، 1102

 "القارصة عن البلوغأسمهان ابنة السيد عيل القديس 

هـ(، 1093ربيع األول  27، 11)حماكم دمشق، سجل

السجالت مل يكن فيها تفريق بني السادة  ويظهر أنن 

واألرشاف، فالرشيفة فاطمة الدسوقي تذكر يف حجج 

 3، 18)حماكم دمشق، سجل أخرى بالسيدة فاطمة

 هـ(.1101مجادى األوىل 

الت معرفة الرشفاء من األمهات يف السج جيري 

 ثمن  ،بلفظة )السيد( اذكر االسم األول مسبوقً بالرشعية 

يف ذمته لفخر األرشاف "ذكر ذلك ألبيه وجده، ال يُ 

)حماكم  "السيد حسني بن احلاج حجازي املعرصاين

مفخر "هـ(، 1093ربيع األول   8، 11دمشق، سجل

الفضالء والسادة األرشاف السيد عبدالرمحن بن مفخر 

 "فضل اهلل أفندي األسطواينالفضالء واملدرسني 

هـ(، 1110حمرم   9، 20)حماكم دمشق، سجل

األرشاف السيد أمحد بن احلاج مراد  أصدق فخر"

ربيع األول   13، 12)حماكم دمشق، سجل"اِلايب

 هـ(. 1095

ويف أحيان قليلة َترد يف السجالت أدعية لألرشاف  

 مثل: تغمده اهلل تعاىل برمحته، وإذا كان من أهل الطرق

أعاد اهلل تعاىل علينا وعىل "الصوفية يرد الدعاء بـ: 

)حماكم  "املسلمني من بركاته وبركات والده وأجداده

، وإذا ُذكر (هـ1058 ذي احلجة 3، 7سجلدمشق، 

أدام اهلل خلفه "الرشيف وأبوه وجده ُيقال يف الدعاء: 

 ذي احلجة 17، 3سجل)حماكم دمشق، "ورحم سلفه

عاء عىل الرجال األرشاف، ، ومل يقترص الد(هـ1029

بل شمل كثرًيا من السيدات الرشيفات، حيث ترد من 

)حماكم "صان اهلل تعاىل حجاهبا"صيغ الدعاء هلن 

، وبعض (هـ1094 ذي القعدة 14، 4سجلدمشق، 

تلك األدعية مل تكن لألرشاف فقط، بل وجدت أدعية 

لعلامء آخرين وأصحاب مناصب ومتصوفة من غري 

ذلك أنن اسم القايض يف احلجج األرشاف، ومثال 

عي  الرشعية ينتهي بدعاء )دام فضله(، وإذا كان املدن

من غري األرشاف يكتب له )زيد قدره(، وأكثر دعاء 

يرد لألرشاف يف السجالت )زاد اهلل رشفه عظاًم(، أو 

 )زيد رشفه( أو )أدام اهلل تعاىل رشفه(.

ري وترد يف السجالت الرشعية ألفاٌظ وعباراٌت تش  

إىل الثناء عىل النسب آلل البيت، وإسباغ هالة من اهليبة 
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تاه األرشاف، فإذا ُذكر رشيف من أرشاف دمشق 

خصوصًا من العائالت املشهورة بقطعية ثبوت النسب 

ُتوضع عبارات، مثل: فخر السادة األرشاف، سليل 

الساللة الطاهرة من آل بني عبد مناف الفخام، فرع 

ز العصابة اهلاشمية، السيد الشجرة الزكية، وطرا

الرشيف احلسيب النسيب الكاميل كامل الدين حممد، 

قدوة السادة األرشاف الفضالء "ويف صيغة أخرى 

نخبة آل عبد مناف النبالء السيد الرشيف احلسيب 

)حماكم "حممد أفندي بن السيد الرشيف عمر احلرصي

 (.هـ1091 رجب 8، 10سجلدمشق، 

فخر السادة "ت مشاهبة وترد أيًضا صيغة بعبارا 

األرشاف صفوة آل عبد مناف فرع الشجرة الزكية 

السيد الرشيف احلسيب النسيب إبراهيم بن مفخر 

السادات وخالصة اخلالصات ومنبع اِلود 

والسعادات السيد الرشيف احلسيب النسيب يوسف 

ربيع األول    13، 28سجل)حماكم دمشق، "بن العيطة

أيًضا صيغة أخرى ، وترد يف السجالت (ـه1118

هي: فخر السادة األرشاف املعتربين عني األصايل 

امُلنتَخبجني بقية السلف الكرام الصاحلني السيد أمحد بن 

 املنقار. 

إنن أكثر عبارات الثناء لألرشاف تكراًرا يف  

فخر السادة "السجالت الرشعية هي كام ييل: 

األرشاف الكرام، نخبة آل طه وياسني الفخام، فرع 

، وأفخم "لشجرة الزكية، وطراز العصابة اهلاشميةا

صيغ الرشافة وأكثرها ثناًء ألرشاف دمشق هي ما ورد 

حرضة افتخار "يف بعض احلجج الرشعية كاآليت: 

العلامء واملدرسني الكبار فرع الشجرة الزكية الطاهرة 

وطراز العصابة اهلاشمية الفاخرة، سيد السادات ونبع 

الصة اخلالصات زبدة الفضالء والسعادات، وخ

البلغاء واملدققني موالنا وسيدنا السيد الرشيف حسن 

حمرم   9، 14سجل)حماكم دمشق، "أفندي العجالين

 (.هـ1097

وإذا كان الرشيف من العلامء تكون عبارات  

التكريم والثناء مع عبارات الثناء العلمي للتأكيد عىل 

ارة: املكانة العلمية التي يتبوأها الرشيف، فنجد عب

)افتخار العلامء واملدرسني زبدة الفقهاء واملحدثني 

السيد الرشيف احلسيب النسيب العالمة السيد(، كام 

يلحظ وجود كلامت ذات داللة عىل سعة العلم، مثل: 

مة(، أو عبارة )سليل العلامء(، الدالة عىل امتداد  )العالن

ن الَسَلف إىل اخلََلف، وترد عبارات أدبية دالة  العلم مج

عىل تعمق صاحبها باآلداب والنحو والفصاحة 

والبيان، مثل: )عمدة النحاة، خالصة األدباء النبهاء(، 

فخر الفضالء عني البلغاء زبدة الفصحاء "أو عبارة: 

السيد الرشيف يوسف بن فخر العلامء واملدرسني 

)حماكم دمشق، "قدوة املحققني حممد املالكي

عندما و ،(هــ1114مجادى الثاين  25، 26سجل

يكون الرشيف من أصحاب الطرق يكون لقب 

)شيخ( مرافًقا لكلمة السيد الرشيف يف اسمه للداللة 



 243                        (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

عىل أننه رشيف صويف، وعبارات أخرى، مثل: )بقية 

السلف الربكة املعمر الويل(، وكذلك )افتخار املشايخ 

املعتقدين مريب الفقراء واملريدين(، وغالًبا ما يرافق 

أكان رشيًفا أم ال لفظة )اخلواجا(،  اسم التاجر سواءً 

والقايض لفظة )مفخر القضاة زبدة الوالة موالنا(، 

الثابت بالعز واملجد "وألصحاب املناصب اإلدارية 

أمري األمراء الكرام كبري الكرباء الفخام ساحب أذيال 

  8، 16سجل)حماكم دمشق،  "املجد واالحرتام األمري

املالية:  ، وألصحاب الوظائف(هـ1100صفر  

)صاحب الذات املأنوسة والكامالت الباهرة 

والفضائل الشهرية الباهرة، من مجع بني املحاسن 

املتباعدة وحّصل املناقب اِلميلة املتزايدة، سيدنا 

 وموالنا(. 

وملحوظة أخرى تتعلق بمسألة ألفاظ التكريم يف  

سجالت املحاكم، إذ من النادر ذكر اسم الرشيف 

له كنيته مالصقة غالًبا لالسم، فقد  جمرًدا، بل يذكر

وجدنا أنن اسم حممد ُيسبق بكنية )شمس الدين( 

وأحياًنا )زين الدين( أو)كامل الدين(، وأمحد ُيكنى 

بالشهايب أو شهاب الدين، واسم إبراهيم يسبقه 

)برهان الدين( وإسامعيل يسبقه )أبو الفداء( ويوسف 

دين، وحسني ُيسبق بجامل الدين، وحسن ُيسبق ببدر ال

)رشف الدين( وعيل يكنى بالعالئي أو عالء الدين، 

وموسى )رشف الدين( وغري تلك األسامء سواء 

ا النساء من األرشاف فيلحظ  لألرشاف أم لغريهم، وأمن

وضع زيادة يف أسامء بعضهن، فاسم زين يضاف له 

فيصبح )زين الرشف(، وست يصبح )ست النسب( 

امئهن، مثل: فاطمة وهكذا، كام ورد ترخيم بعض أس

حمرم  11، 22سجل)حماكم دمشق، ترد فاطم 

 .  (هـ1112

وأكثر اسٍم ُيتسمى به أرشاف دمشق يف منتصف  

ا السيدات الرشيفات يف  العهد العثامين )حممد(، وأمن

دمشق فقد كثر تردد اسم )فاطمة( و)زين الرشف(، 

واملالحظ أنن املرأة الدمشقية الرشيفة كثرًيا ما يكون 

سمها مرتبط بالرشافة والسيادة، ومن أمثلة تلك ا

األسامء: ست األرشاف، نور الرشف، زين الرشف، 

 سيدة النسب، تاج الرشف. 

 

داللة عبارة الرشيف والسيد يف كتب الرتاجم  -

 الدمشقية:

داللة كلمة سيد ورشيف يف املصادر  ُتظهر 

 ،عينة من تلك املؤلفات عن طريقالدمشقية األخرى 

التي أكثرت من ذكر أرشافها، وأقدم مؤلف  وصاً خص

 يف تلك العينة: كتاب رشف الدين األنصاري املوسوم

األنصاري  يلحظ أنن  إذْ ، (بنزهة اخلاطر وهبجة الناظر)

ال هيتم بجعل لفظة رشيف ألحفاد احلسن ولفظة سيد 

أمحد بن عيل بن عدنان  ألحفاد احلسني، فهو يذكر أنن 

)األيويب  ألرشاف الشام ابً احلسيني الرشيف كان نقي

(، وحتى أرشاف 120، ص2م، ج1991األنصاري، 
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م من فرع  مكة املكّرمة أنفسهم خاطبهم بالسيد مع أهنن

وصل دمشق من مكة املكّرمة السيد "، احلسن

راجح... لكون السيد حسن ابن عمه نزل عن سلطنة 

 "ه أحقمكة املكّرمة لولده، فرأى السيد راجح أنن 

 (. 186، ص2م، ج1991ألنصاري، )األيويب ا

األنصاري من القائلني بحرص  كام يظهر أنن  

الرشافة بالعلويني فقط، فهو يقول عن السيد أمحد 

ه ليس وأنن  اونسبته إىل جعفر ال يثبت له رشفً "اِلعفري 

، 2م، ج1991)األيويب األنصاري،  "برشيف

 (. 195ص

ا البوريني يف كتابه تراجم األعيان من أ  بناء أمن

الزمان، فكان ال هيتم بالتفريق بني كلمة سيد وكلمة 

الرشيف "رشيف، فهو خياطب أحد احلسينيني بقوله: 

األجّل أبو حممد املوسوي بن الرشيف األجل السيد 

، 2م، ج1959)البوريني،  "احلسن البغدادي

(، ويف حادثة قتل أحد األرشاف يقول يف 16ص

ادات احلسينية... من الس ارشيفً  اإّن سيدً " :بدايتها

 "صحيح النسب ايف الرق قتل رشيفً  افقالوا مملوكً 

ه يرتجم (، كام أنن 216، ص1م، ج1959)البوريني، 

ألرشاف مكة املكّرمة احلسنيني فيذكرهم بلفظ السيد: 

)البوريني،  "السيد مسعود، السيد الكبري حسن"

(، لكننه يذكر سالطني مراكش 246، ص1م، ج1959

رشاف، وخياطب السقاف احلرضمويت احلسنيني باأل

(، 275، ص1م، ج1959احلسيني بالسيد)البوريني، 

 وكل هذه األمثلة التي جرى ذكرها تشري إىل أنن 

ي احلسني سمن البوريني مل تكن لديه قاعدة ثابتة تعله يُ 

 بالرشيف واحلسيني بالسيد.  

كان  وكذلك ال توجد لديه قاعدة حتدد إنْ  

أم ال، فرغم  اون والعقيليون أرشافً العباسيون واِلعفري

سيدنا " :برشافة آل جعفر الطيار حني يقول ه يقرُّ أنن 

)البوريني،  "وموالنا حممد أمني اِلعفري الطياري

ه يرفض تسمية أمحد بن  أنن (، إالن 5ص .1ج .م1959

)البوريني،  حممد بن املنقار العبايس بالسيد الرشيف

ه من البيوت ول أنن ه يق(، مع أنن 163، ص1م، ج1959

،  الكبرية التي تنتسب إىل حرضة العباس عم النبي 

 أو لعله حرص الرشافة بالطالبيني دون آل العباس. 

ويف كتايب النجم الغزي )الكواكب وملحقه( بعض  

طلق لفظة )السيد األرشاف، فهو يُ  عنملحوظات 

أكان  عىل من هو رشيف يف مؤلفاته سواءٌ  ،الرشيف(

يني، وسواء أكان من أرشاف دمشق أم من حسني أم حس

السيد الرشيف قطب الدين اإلجيي، السيد  :غريها، مثل

، 1ج .م أ1997)الغزي،  الرشيف يوسف اآلرميوين

(، ويثني عىل صاحب النسب الصحيح 569-563ص

وكان "الثابت، فهو يقول عن عبداملطلب بن مرتىض 

، 2م ب، ج1997)الغزي، "صحيح النسب ارشيفً 

ه صحب السيد حممد العجالين ، ويقول بأنن (182ص

باألخالق التي تدل عىل صحة الرشف  امتخلقً "فوجده 

 (. 65ص .1ج .م أ1997)الغزي،  "والنسب
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مل ُيعرف هل كان الغزي جعل لفظة رشيف  

ه جيمع بينهام إنن  للحسني ولفظة سيد للحسيني، إذْ 

بلفظة )السيد الرشيف(، وعبارات الترشيف والثناء 

ه تشبه ما يرد يف السجالت الرشعية كقوله عن لدي

السيد الرشيف احلسيب "حممد كامل الدين احلمزاوي 

، 1ج .م ب1997)الغزي، "النسيب احلسيني

 (. 40ص

جيعل الغزي آل العباس من األرشاف، فهو يقول و 

السيد الرشيف "عن عبدالرحيم بن أمحد العبايس: 

م 1997، )الغزي "احلسيب النسيب العبايس القاهري

 (. 159، ص2ب، ج

األمني املحبي من أكثر املهتمني برتمجة  يعدُّ  

األرشاف ليس يف دمشق وحدها، بل يرتجم ألرشاف 

من اليمن ومكة املكّرمة واملدينة املنّورة ومرص 

إضافة  ،والقدس ناضولوالعراق، وبالد املغرب واأل

ألرشاف مدن بالد الشام، وقد أطال يف ترمجة أرشاف 

كّرمة آل أيب ُنمي وباعلوي يف اليمن، ومن مكة امل

م لَ املحبي كان حيرص عىل ذكر النسب للعَ  املالحظ أنن 

ه وصل ألحدهم يف ذكر نسبه حتى إنن  ،الذي يرتجم له

 (. 196ص .م1986)الصباغ،  46حتى اِلد 

أصحاب األنساب  اكذلك يمتدح املحبي كثريً  

عية األرشاف ذوي األنساب القط صوصاً الرفيعة، خ

الثبوت، ومن ذلك قوله عن السيد أمحد الصّفوري: 

حسيٌب طّرز ُكَم األحساب، نسيٌب باهت بنسبته "

األنساب... رشفهم الرشف األعىل، وتبوأ من السيادة 

، 1ج .)املحبي، دون تاريخ ب "أسنى الغرف

 (. 324ص

املدقق يف عباريت سيد ورشيف لدى املحبي جيد  إنن  

سواء للحسني أم للحسيني، فحني ه جيعلهام سّيان، أنن 

 يرتجم ملحمد بن أمحد احلصني خياطبه بلفظ السيد، ثمن 

 ه رشيف يف بيت الشعر اآليت: يذكر أنن 

 د القطب ــــــريف حممــــالش إن  

 دعى حمب الدين لألخرى انتقلالذيي  

أمحد اليمني  كقوله: إنن  اجيمع الكلمتني معً  اوأحيانً 

األرشاف بني علوي، وقوله عن  فن عند قبور السادةدُ 

السيد الرشيف مسعود، وأخيه "رشيف مكة املكّرمة: 

، 1ج .)املحبي، دون تاريخ أ "السيد الرشيف حسني

(، وقوله: اجتمع يف مكة 362، ص4؛ ج316ص

 املكّرمة من السادة واألرشاف والعلامء والفقهاء واألعيان

(، وهو يتحدث 393، ص1)املحبي، دون تاريخ أ، ج

أرشاف مكة املكّرمة، كذلك جيعل كلمة سيد مسبوقة  عن

ألسامء أرشاف مكة املكّرمة كالسيد إدريس بن احلسن 

، ويصفه يف موضع آخر بقوله: "رشيف مكة املكّرمة

، 1ج .)املحبي، دون تاريخ أ "ابن سيد الناس"

(. لكننه يف موضع آخر يقول عنه: الرشيف 371ص

بن إبراهيم احلسني إدريس، ويف ترمجة أخرى إلسامعيل 

السيد إسامعيل وأبوه السيد إبراهيم وجده "يقول: هو 

 (. 404، ص1ج .)املحبي، دون تاريخ أحسني السيد 
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ا عن رشافة العباسيني واِلعفريني والعقيليني،   أمن

السيد حممد "ه يثبتها ويصف املنتسبني هلم بالسيد فإنن 

(، 249، ص1ج .)املحبي، دون تاريخ أ "العبايس

ال يثبت رشافة عبدالرمحن  كن يف موضع آخرل

احلنفية الشعراين املرصي الذي ينتهي نسبه ملحمد بن 

 (. 364، ص2ج .)املحبي، دون تاريخ أ

ثني عىل وفيام يتعلق برشافة األم فهو يثبتها ويُ  

رشفاء األمهات ويصفهم بعبارة )السيد الرشيف(، 

م فقد مدح السيد عبدالباقي بن مغيزل وهو رشيف أل

صت ذاته خلوص الذهب عن اللهب، وهو ممن خلُ "

 "من نسب رشيف وحسب زت بام أحرزتومتيّ 

 ظهر أنن ، ويَ (496، ص1ج.دون تاريخ ب .)املحبي

سبب ثنائه الكبري ألصحاب الرشافة من األمهات مثل 

املحبي نفسه رشيف ألم، ويرّصح  ابن مغيزل هو أنن 

 :وقوله "وأنا رشيف وأنت رشيف"بذلك بقوله 

 والسيد الرشيف قد  رشفني يف الرشف

يرى املحبي أفضلية نسب األرشاف من آل البيت  

عىل أي نسب آخر، فقد ذكر أننه مدح بعًضا من أرشاف 

دمشق وأنن سبب هذا املدح هو فضل نسبهم فقال: 

)املحبي، دون  "أنا متوسل إليهم بفضل النسب"

 .(90ص، 2جتاريخ ب، 

من أرشاف دمشق َنلحظ ومن ترمجة املحبي لكثري  

أنن أكثر األرشاف مكانة يف دمشق هم األكثر علاًم 

واألشد تصوًفا من وجهة نظره، ومثال ذلك ترمجته 

للسيد حسن بن حممد املنري، إْذ يقول: إّنه بلغ مكانة 

عالية القدر بني الناس كافة، فقد كان الناس يعظمونه 

تبادروا  وهيابونه، وإذا أقبل من بعيد يف سوق أو زقاق

، (64ص، 2)املحبي، دون تاريخ أ، جإىل تقبيل يده 

وكثرة عبارات املدح والثناء واإلجالل يف تراجم أعالم 

عائالت، مثل: ابن محزة والعجالين والصامدي 

واحلصني فيها داللة عىل علو مكانة الرشيف الصويف، 

وكذلك من وصف املحبي للسيد حممد بن سليامن 

وأقبلت أهايل دمشق عليه "املرسايب، فهو يقول: 

وعظموه واعتقدوا فيه ولزمه مجع وبعضهم يذهب 

ماشًيا؛ ألجل التربك وبعضهم التزم الذهاب إليه 

 .(474ص، 3ج .)املحبي، دون تاريخ أ "حافًيا

 هـ/12 أمثلة من مؤلفات القرن ُتؤخذوسوف  

ملعرفة كيف نظروا لفئة األرشاف، فقد وضع  ؛م18

من  ااملؤلفات ذكر فيها أرشافً ابن كنّان جمموعة من 

ه يكثر من ذكر كلمة أنن  مما ألنفه ويلحظدمشق وغريها، 

لكننه جيعلها لألرشاف ولغري األرشاف،  ،)السيد(

قادري  فاضاًل  اوكان سيدً "كقوله عن حممد املزّين: 

ويف السيد عيل بن موالنا حممد تُ "، وقوله: "الطريقة

(، 316؛ ص80م، ص1994)ابن كنّان،  "العامدي

ه صويف من لحظ أنن مطالعة حياة ابن كنّان يُ  ومن

أصحاب الطرق، وهذا ما جيعله يضع كلمة السيد 

األولياء وكبار  خصوصاً مرافقة لكثري ممن يذكرهم، 

 الصوفية، بل وحتى خدم األرضحة.



 247                        (هـ1438م/2017جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع، 29مجملة اآلداب، 

ه يستخدم كلمة سيد ورشيف كذلك يلحظ أنن  

 ،لكافة األرشاف سواء من احلسنيني أم احلسينيني

ويف السيد عبداللطيف وهو ثامن رشيف تُ "كقوله: 

 (.112ص .م1994)ابن كنّان،  "تويف هذه السنة

هو كتاب  .م18/هـ. 12واملصدر اآلخر يف القرن 

سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش للمرادي الذي 

يضع كلمة سيد  انتسب إىل عائلة رشيفة، فهو أحيانً يُ 

ن حممد زين الدين وسادة لغري األرشاف، كقوله ع

السادة "م: 1698هـ/1110الغزي وأعاممه سنة 

 .م1997)املرادي،  "األعالم مشايخ اإلسالم بالشام

 (. 56، ص4ج

وفيام يتعلق بمسألة الفرق بني األرشاف واألسياد  

ال هيتم بجعل كلمة سيد للحسينيني ورشيف 

 :للحسنيني، فهو يقول عن احلمزاوي احلسيني

 "عبدالرمحن الشهري بابن محزةالرشيف سعدي بن "

ما جيمع  ا(، وكثريً 177، ص4ج .م1997)املرادي، 

احلصني احلسيني  حمب الدين"كقوله:  االكلمتني معً 

مدينة تريم مسكن "، وقوله: "الشافعي السيد الرشيف

)املرادي،  "السادة األرشاف آل باعلوي احلسينيني

 (.  90، ص3؛ ج141، ص4ج .م1997

يف  اواحدً  ااختاذ املرادي موقفً  لحظ عدمكذلك يُ  

ه مسألة رشافة آل العباس وجعفر وعقيل، فرغم أنن 

ه ال يذكر  أنن جيعل مصطفى اِلعفري من األرشاف، إالن 

عليم اهلل العبايس النسب النقشبندي اهلندي املقيم  أنن 

، 3ج .م1997)املرادي،  بدمشق سيد أو رشيف

 (.250ص

افة األم موقف واملرادي يشبه يف موقفه من رش 

كقوله عن آل مغيزل:  اهبم أرشافً  املحبي، فهو يقرُّ 

، وقوله عن عائلة "السيد عبدالباقي الرشيف ألمه"

 "منهم السيد أسعد احلرستي الرشيف ألمه"احلرستي: 

 (. 223، ص1؛ ج233، ص2ج .م1997)املرادي، 

م 16/ـه10 مصادر القرنني وممنا سبق يتضح أنن  

م التارخيية بام فيها 18/هـ12م و17هـ/11و

السجالت الرشعية مل تلتزم بإحلاق كلمة سيد مع 

ا مل تكن احلسينيني وكلمة رشيف مع احلسنيني، كام أهنن 

رشافة العباسيني واِلعفريني  عنلدهيا قاعدة ثابتة 

والعقيليني وأحفاد حممد بن احلنفية، فهي مرة تعدهم 

ألة رشافة ومرة ال تعدهم، وفيام يتعلق بمس ا،أرشافً 

وُتثني  ا،تلك املصادر تعرتف هبم أرشافً  األم فكانت

 عىل من ُولد من أٍم رشيفة. 

استنتاجه من املصادر التارخيية  جرىما  إنن  

عليه من مصادر غري  ُأطُّلجعالدمشقية يندرج عىل ما 

دمشقية، ومنها كتاب )الشيل باعلوي، عقد اِلواهر 

(، حيث جيعل والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش

كلمة سيد للحسنيني واحلسينيني وكذلك كلمة 

السيد الرشيف " ارشيف، أو يضع اللفظني معً 

 "عبدالرمحن بن أمحد علوي أحد السادة األرشاف

ه يثبت (، كام أنن 393، ص7)باعلوي، دون تاريخ، ص
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رشافة األم، كمدحه رشافة آل البكري الصّديقي يف 

 مرص.

ه ال توجد قاعدة ملسألة السيد بأنن  ُأثبجَت ما  كام أنن  

والرشيف، يشابه ما ظهر يف بعض املصادر اململوكية 

التي جرى االطالع عليها، ومنها مؤلنف ابن فضل اهلل 

ام اليمن الزيدي إيقول عن  العمري، إذْ  السيدي "من

امي الرشيفي ، وعن رشيف مكة املكّرمة "األمن

 .م1992 )العمري، "الزعيمي الرشيفي سيد األمراء"

(، ويشاهبه يف ذلك ابن احلميص، 25، ص18ص

السيد احلسيب الرشيف مجال " :كقوله عن الكيالين

 (. 64، ص3ج .م1999)ابن احلميص، "الدين

وُتمع املصادر التي جرى إخضاعها يف العينة  

السابقة سواء الدمشقية أم غري الدمشقية عىل احرتام 

فيهم،  بي األرشاف والثناء عليهم، وحفظ وصية الن

بل والدفاع عنهم بعدة وسائل، ومنها الدفاع بالكلمة 

حيث قال عن األشقياء الذين  ،كام فعل )ابن مكي(

نسأل اهلل أن "أساؤوا إىل العلامء واألرشاف يف محص: 

 "خيذهلم وخيذل كل من هيني أهل العلم وأهل البيت

 (. 19ص .م1987)ابن مكي، 

 

  اخلامتة 

ل الباحث  موعة من النتائج يف هذه إىل جم توصن

ما  املدة دمشق يف مدينةالدراسة، تتعلق باألرشاف يف 

 هـ/12القرن ومطلع .م16/.هـ10هناية القرن بني

 :يم وه18

جعفر آل و عيلآل األرشاف يف هذه الدراسة هم  نن أ

حه كثري عباس، وهو القول الذي رجن آل الو لعقيآل و

مشق يف تلك عليه جمتمع د وهو ما كانمن الفقهاء، 

 .املدة

 القرن الدمشقية خصوصًا مصادر صادرامل إنن  

إطالق كلمتي  يفمل تلتزم قاعدة ثابتة  ،م17هـ/11

وأنن القول رشيف وسيد عىل احلسنيني واحلسينيني، 

القائل بتسمية أبناء احلسن باألرشاف وأبناء احلسني 

 ومل تلتزمْ باألسياد، مل يكن له ذكر لدى تلك املصادر، 

 . لك بإثبات رشافة العباسيني واِلعفريني والعقيلينيكذ

 الرشافة من األمهاتأثبتت املصادر الدمشقية  

ا رشافة  واعرتفت بتلك الرشافة رغم تأكيدها عىل أهنن

  دون الرشافة من اآلباء.

التي  عبارات التكريم والتبجيل آلل البيت أكثر 

السجالت الرشعية خصوصًا و ،املصادر وردت لدى

سليل الساللة  ،فخر السادة األرشاف" :راًرا هيتك

فرع الشجرة  ،الطاهرة من آل بني عبد مناف الفخام

الزكية وطراز العصابة اهلاشمية السيد الرشيف 

 ."احلسيب النسيب

 

  قائمة املراجع  

 * املخطوطات والوثائق:

 666صفحة،  356، حمكمة الكربى، 1سجل رقم

هـ، 993رجب  22 -هـ 991رمضان  3حجة، 

 .218مركز الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط 
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صفحة،  384، حمكمة القسمة العسكرية، 2سجل رقم

 24 -هـ 1035رمضان  20حجة،  401

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1036شوال 

 .218األردنية، رشيط 

صفحة، 382، حمكمة القسمة العسكرية، 3سجل رقم

مجادى  18 -هـ 1040حمرم  3حجج، 610

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1042 الثاين

 .218األردنية، رشيط 

صفحة )ثم ترقيم جديد 256، 4سجل رقم

حجة )ثم ترقيم جديد 476صفحة(، 64

ذي  5 -هـ 1044صفر  28حجة(، 161

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1048احلجة  

 .218األردنية، رشيط 

صفحة،  181، حمكمة القسمة العسكرية، 6سجل رقم

شوال  6 -هـ 1052شعبان  5حجة،  449

هـ، مركز الوثائق باِلامعة األردنية، 1053

 . 196رشيط 

صفحة،  388، حمكمة القسمة العسكرية، 7سجل رقم

ذي  13 -هـ 1057ربيع الثاين  9حجة،  696

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1059احلجة 

 . 196األردنية، رشيط 

 878صفحة،  381، حمكمة القسمة العسكرية، 8سجل رقم

ـ، 1062رجب  15 -هـ 1060صفر  28حجة،  ه

 .  196مركز الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط 

سجل تركات يف حمكمة القسمة ، 10سجل رقم

 23 -هـ 1091صفحة،  195، العسكرية

الوثائق باِلامعة  هـ، مركز1102صفر 

 . 201األردنية، رشيط 

صفحة 182، حمكمة القسمة العسكرية، 11سجل رقم

حجة، 973صفحة(،  328يم جديد )ثم ترق

هـ، مركز 1093رمضان  -هـ 1091شعبان

 .201الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط 

 306، حمكمة القسمة العسكرية، 12سجل رقم

صفحة(،  426صفحات )ثم ترقيم جديد 

شعبان  -هـ 1093ذي احلجة  1حجج، 805

هـ، مركز الوثائق باِلامعة األردنية، 1095

 .201رشيط 

صفحة 178، حمكمة القسمة العسكرية، 14قمسجل ر

، 202حجة يف رشيط273، 202يف رشيط

- 428، 219يف رشيط صفحة 199-443

رمضان  23، 219حجة يف رشيط931

هـ، مركز الوثائق 1097حمرم  22 -هـ 1095

 .219ورشيط  202باِلامعة األردنية، رشيط 

صفحة 64، ، حمكمة القسمة العسكرية16سجل رقم

صفحة(، 228يد حتى )ثم ترقيم جد

صفر  3-هـ 1099رجب  10حجة، 423

هـ، مركز الوثائق باِلامعة األردنية، 1101

 .219رشيط 
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صفحة، 313، حمكمة الباب، 18سجل رقم

ربيع  25 -هـ 1100شوال  18حجة، 501

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1101األول 

 .219األردنية، رشيط 

، لعربيةسجل تركات يف حمكمة القسمة ا، 19سجل رقم

 صفحة 488-251، 219صفحة يف رشيط239

 10 -هـ  1101رجب  15، 212يف رشيط

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1130رمضان 

 . 219 ورشيط 212األردنية، رشيط 

شعبان حجة، ختام 1084صفحة، 332، 20سجل رقم

هـ، مركز 1110مجادى األول  27 -هـ 1102

 .212الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط 

، حمكمة القسمة العسكرية، 22ل رقمسج

 3 -هـ 1112مجادى األول  2صفحة، 327

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1111ذو القعدة 

 .210األردنية، رشيط 

، حمكمة القسمة العسكرية، 26سجل رقم

ذو  23 -هـ 1112شعبان  22صفحة، 446

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1113احلجة 

 .210األردنية، رشيط 

صفحة )ثم ترقيم جديد 100، 27سجل رقم

 13 -هـ 1113ربيع الثاين  20صفحة(، 200

هـ، مركز الوثائق باِلامعة 1118ربيع ثاين 

 .210األردنية، رشيط 

 80صفحة )ثم ترقيم جديد 140، 28سجل رقم

 4 -هـ 1118ربيع األول  13صفحة(، 

الوثائق باِلامعة  هـ، مركز1113رجب 

 .210األردنية، رشيط 

)ت يف  عبد احلي الغزي الدمشقيلغزي، العامري ا

تراجم ملخصة من  ،م.(18هـ./12القرن

 48يقع يف  خمطوط تاريخ األمني املحبي،

: تراجم ورقة، )يرد تصنيفه خًطا حتت عنوان

(، مركز ملخصة من تاريخ األمري حييى

 .623الوثائق باِلامعة األردنية، رشيط رقم

)ت  البوريني، احلسن بن حممد

تراجم األعيان  خمطوط م(،1615هـ/1024

، نسخة مصورة من من أبناء الزمان

تشسرتبيتي يف مركز الوثائق باِلامعة 

  . 3219األردنية، رشيط رقم 

 هـ/1081)ت محد احلنفيأخري الدين بن ، الرميل

الفوز والغنم يف مسألة  خمطوط م(،1671

ورقات يف مركز  9، وهو الرشف باألم

 .379رشيط رقم الوثائق باِلامعة األردنية 

املراكيش الرضير، أبو عبداهلل حممد بن أيب زيد عبد 

إسامع الصم يف إثبات الرشف ، الرمحن املالكي

مصّور يف مركز الوثائق خمطوط ، من قبل األم

 .379باِلامعة األردنية رشيط رقم
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 *املصادر واملراجع املطبوعة:

 األيويب األنصاري، رشف الدين موسى بن يوسف

نزهة (، م1991)م(،1594هـ/1002)ت

ج، حتقيق عدنان 2، اخلاطر وهبجة الناظر

 إبراهيم، منشورات وزارة الثقافة، دمشق.

، ، )د.ت(باعلوي، حممد بن أيب بكر بن أمحد الشيل

عقد اِلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي 

، حتقيق إبراهيم املقحفي، مكتبة تريم عرش

 احلديثة، مكتبة اإلرشاد، صنعاء.

األلقاب والوظائف ، (م2000، )ات، مصطفىبرك

العثامنية دراسة يف تطور األلقاب والوظائف من 

، دار م1924-1517خالل اآلثار والوثائق 

 غريب للطباعة والنرش، القاهرة.

(، .م1615هـ/1024)ت البوريني، احلسن بن حممد

 ،األعيان من أبناء الزمان .(، تراجمم1963)

جد، مطبوعات ج، حتقيق صالح الدين املن2

 املجمع العلمي العريب، دمشق.

 احلصني، حممد أديب آل تقي الدين

، (م1979، )م(1940هـ/1358)ت

، قدم له كامل منتخبات التواريخ لدمشق

 الصليبي، دار اآلفاق اِلديدة، بريوت. 

 محد بن حممدأابن احلميص، شهاب الدين 

حوادث ، (م1999، )م(1527هـ/934)ت

ج، حتقيق 3، خ واألقرانالزمان ووفيات الشيو

عمر عبدالسالم تدمري، املكتبة العرصية، 

 بريوت.  - صيدا

)ت  اخلفاجي، شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر

رحيانة األلبّا ، (، )د.تم(1659هـ/1069

، حتقيق عبد الفتاح حممد وزهرة احلياة الدنيا

 ج، مطبعة عيسى البايب احللبي. 2احللو، 

 حممد مرتىض احلسينيالَزبيدي، حمب الدين 

(، تاج م2005(، )م1791هـ/1205)ت

ج، حتقيق 10 ،العروس من جواهر القاموس

  ، دار الفكر، بريوت. 1عيل شريي، ط

نجم "، (م2004هـ/1425، )الزواهرة، تيسري خليل

، كلية جملة كلية املعارف اِلامعة ،"الدين الغزي

، السنة 6العراق، ع اِلامعة يفاملعارف 

 90-55اخلامسة، ص

 السخاوي، احلافظ شمس الدين حممد بن عبدالرمحن

األجوبة هـ(، 1418(، )م1497هـ/902)ت 

املرضية فيام ُسئل الّسخاوي عنه من األحاديث 

، حتقيق حممد إسحاق إبراهيم، دار الراية النبوية

 للنرش والتوزيع، الرياض.

، السخاوي، شمس الدين حممد بن عبدالرمحن

اء الغرف بحب استجالب ارتق .(م2000)

، حتقيق خالد وذوي الرشف أقرباء الرسول

 بابطني، دار البشائر اإلسالمية، بريوت. 
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رفع اللبس ابن سودة، أبو العباس أمحد العابد املري، 

 والشبهات عن ثبوت الرشف من قبل

هـ، توجد نسخة منه 1321، ُطبع سنة األمهات

 يف مركز الوثائق باِلامعة األردنية. 

 ، عبدالرمحن بن حممد الذهبيابن شاشو

تراجم بعض أعيان ( .م1716هـ/1128)ت

، م1886املطبعة اللبنانية، بريوت  ،دمشق

نسخة ورقية حمفوظة يف مركز الوثائق باِلامعة 

 .األردنية

من أعالم الفكر العريب يف  .(م1986، )الصباغ، ليىل

، الرشكة العرص العثامين األول املحبي وكتابه

 ع، دمشق.املتحدة للتوزي

.( م1836هـ/1252)ت ابن عابدين، حممد أمني

( رد املحتار عىل الدر املختار رشح .م1994)

ج، دراسة وحتقيق وتعليق 12، تنوير األبصار

عادل عبداملوجود وعيل معوض، قّدم له حممد 

 ، دار الكتب العلمية، بريوت. 1بكر، ط

 العمري، شهاب الدين أمحد بن فضل اهلل

التعريف ( .م1992) (.م1346هـ/747)ت

، حتقيق سمري الدرويب، يفباملصطلح الرش

 منشورات جامعة مؤتة، الكرك.

 هـ/1061)ت الغزي، نجم الدين حممد بن حممد

الكواكب السائرة ( .م1997( ).م1651

ج، وضع حواشيه 3 بأعيان املائة العارشة،

، دار الكتب العلمية، 1خليل املنصور، ط

 بريوت. 

لطف السمر  .(م1981، )مدالغزي، نجم الدين حم

وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األوىل من 

م، حتقيق حممود الشيخ، 2 القرن احلادي عرش،

 منشورات وزارة الثقافة، دمشق.

ابن قيم اجلوزية، شمس الدين أيب عبداهلل حممد بن أيب 

 بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي

جالء األفهام ، ، )د.ت(م(1350هـ/751)ت

، حتقيق طه صالة والسالم عىل خري األناميف ال

 .املحمدية، القاهرةيوسف شاهني، دار الطباعة 

 هـ/1153)ت ابن كنّان، حممد بن عيسى الصاحلي

 أو يوميات شامية( .م1994.( )م1740

حد عرش وألف أاحلوادث اليومية يف تاريخ 

دراسة   هـ.1153وسنة  1111وميه، بني سنة 

 دار الطباع، دمشق. العلبي، حسن حتقيق أكرمو

، املعجم الوسيط، )د. ت( جممع اللغة العربية بمرص

، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنرش، 2ط

 .إستانبول

حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن  ،املحبي

نفحة د.ت(، .(، )م1699هـ/1111)ت حممد

ج، حتقيق 5، الرحيانة ورشحة طالء احلانة

بع بدار إحياء الكتب عبدالفتاح حممد احللو، ط

 العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه. 
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خالصة ، (د.ت)، حممد أمني بن فضل اهلل ،املحبي

ج، 4 األثر يف تراجم أعيان القرن احلادي عرش،

 دار صادر، بريوت.

 هـ/1206)ت املرادي، حممد خليل بن عيل بن حممد

( سلك الدرر يف أعيان .م1997(، )م1792

ج، ضبطه وصححه حممد 4 ،القرن الثاين عرش

 عبدالقادر شاهني، دار الكتب العلمية، بريوت. 

 هـ/845)ت املقريزي، تقي الدين أمحد بن عيل

( معرفة ما جيب آلل .م1972(، )م1441

حتقيق  ،البيت النبوي من احلق عىل مَن َعَداهم

 حممد أمحد عاشور، دار االعتصام، بريوت.

)ت  بن اخلانقاهابن مكي، حممد بن السيد احلاج مكي 

تاريخ  .(م1987، )(.م1722هـ/1135بعد

حتقيق عمر نجيب  .م1722 -1688 محص

العمر، املعهد العلمي الفرنيس للدراسات 

 العربية، دمشق.

 ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي

، ( لسان العرب.(، )د.تم1311هـ/711)ت

 دار صادر، بريوت. .ج15

 

  

 ية:املراجع األجنب  * 

C.E.Bosworth, (1993) , art: "Sayyid", E.I.
2
, New 

Edition, Leiden- New York . 
W.A.Grham، (1993) , art: "Sharîf", E.I. New 

Edition, Leiden- New York . 
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