
 
 

  

 العوائل الرفاعية في سوريـاإبطال نسب 

، جد األسرة الكيالية الرفاعية ، فنسبها) القطب إسماعيل الكيال     ( :ويعود نسبهم إلى    يسكنون في حماه وحمص      : آل االبرش     * 

 . ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

. بجندل الجد األعلى آلل الجندل الحمصـيين           آل جندل  مع   آل الصمصام  أسرة تقطن حمص، ويلتقي نسبهم هم و           : آل االخرس    * 

وهو) هـ675: ت(القطب محي الدين إسماعيل المعروف بجندل المنيني دفين قرية منين من أعمال دمشق                      : ( وينتهي نسبه الى   

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي المزعوم باطل ) ابن أحمد ابن القطب شمس الدين محمد سبط الحضرة الرفاعية

ببطـالن نسـب، فنسبهم العلوي باطل       )  القطب عز الدين أحمد الصيادي     : (وينتسبون الى يسكنون في حوران      : آل البديوي   * 

 .الرفاعيين

بي حيَّـاةينتسبون إلــى يسكنون في تل العمارة ولهم انتشار في بعض بالد الشام كبيروت والجوالن ،                           : آل جميل    *   فـرج أ

ببطـالن النسـبفنسبهم العلوي باطـل  . المدفون بالقرب من الخصيمية بأراضي سلمية ويرجع نسبه الى قبيلة النعيم الرفاعية            

 . وليس من العائلة الرفاعيةنسب قبيلة النعيم يرجع الى الخزرج من االزدفضالً عن إنَّ . العلوي المزعوم للرفاعيين

دفين القريا بجبل حوران وينتهي)  عثمان الملقب بالبلخي الحوراني      (يسكنون نواحي حوران ودرعا، وجدهم هو             : آل البلخي     * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي) القطب عز الدين أحمد الصياد(نسبه بـ 

موسى بن القطــب عـز(عشيرة منتشرة برأس العين ونواحيها من محافظة الحسكة السورية، وجدهم األعلى هو                       : آل البيّ * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل ). الدين أبي حمرة الكبير الرفاعي

مرة الكبيـر(عشيرة منتشرة في نواحي سوريا، وجدهم األعلى هو                  : آل التوبلس  *  بي ح عبد الرحيم ابن القطب عز الدين أ

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل ). الرفاعي

بير              (عشيرة تقطن نواحي إدلب وحلب، وجدهم األعلى هو           : آل الجلوف  *  ).عبد الوهاب ابن القطب عز الدين أبـي حمـرة الك

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

فنسـبهم. أسرة تقطن حمص ويقال إنهم أسرة متفرعة من آل الحراكي الذين يتصل نسبهم بـآل الرفـاعي                           : آل جمال الدين   * 

  .ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

لوي. أسرة تقطن حمص ويقال إنهم أسرة متفرعة من آل الحراكي الذين يتصل نسبهم بآل الرفاعي                       : آل الجمالي  *  فنسبهم الع

  .ببطالن نسب الرفاعيينباطل 
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 السلطان علي أبي الحسن المكي دفين بغداد ، فنسـبهم لذلـكينتسبون إلى  يسكنون في بعض نواحي سوريا ،           : آلبو جميل   * 

 .ببطالن النسب العلوي المزعوم للرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . يرجع الى العائلة الرفاعية

بي حيَّـاةينتسبون إلــى يسكنون في تل العمارة ولهم انتشار في بعض بالد الشام كبيروت والجوالن ،                           : آل جميل    *   فـرج أ

ببطـالن النسـبفنسبهم العلوي باطـل  . المدفون بالقرب من الخصيمية بأراضي سلمية ويرجع نسبه الى قبيلة النعيم الرفاعية            

 . وليس من العائلة الرفاعيةنسب قبيلة النعيم يرجع الى الخزرج من االزدفضالً عن إنَّ . العلوي المزعوم للرفاعيين

منتشرون في الديار الشامية والسيما في دمشق وبعلبك وجبل القلمون وحمص بالخصوص، ولهم انتشار في مصر: آل جندل* 

فنسبهم . أيًضا، ويعود نسبهم إلى القطب السيد محي الدين إسماعيل المعروف بجندل المنيني دفين قرية منين من أعمال دمشق

   .ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

أسرة تقطن مدينة حمص وهم وآل جندلي وحجو الرفاعي والقاضي الرفاعي الحمصيين فرع واحد، : آل جندل الرفاعي* 

وجدهم األعلى هو السيد جندل نزيل حمص ابن السيد عبد الرحيم بن علي بن عبد اهللا بن محمد ابن القطب السيد محي الدين 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . إسماعيل المعروف بجندل المنيني دفين قرية منين من أعمال دمشق

فنسبهم العلـوي). عبد الجواد الكيالي الرفاعي     (تنتشر األسرة الجوادية في حلب وضواحيها وجدهم األعلى هو                  : آل الجوادي * 

  .ببطالن نسب الرفاعيينباطل 

ببطالنفنسبهم العلوي باطل      . أسرة تقطن حوران وجدهم األعلى هو القطب عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي                   : آل حاج علي   * 

   .نسب الرفاعيين

أسرة تقطن دمشق وهم فرع من آل الحكيم ، وجدهم األعلى هو السيد حافظ المتصل نسبه إلى القطب عز الديــن: آل الحافظ * 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . أحمد الصيادي الرفاعي

أسرة لها انتشار في سوريا ولبنان وجدهم األعلى هو السيد حسن المتصل نسبه إلى القطب سـليمان السبســبي: آل الحبال * 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الكبير الرفاعي المدفون في الخصيمية

فنسـبهم. أسرة تقطن حلب يتصل نسبهم إلى القطب عز الدين أحمد المكنى بأبي علي الصياد الكبير الرفــاعي                      : آل الحجازي * 

  .ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

أسرة تقطن حمص وهم وآل جندلي وجندل الرفاعي والقاضي الرفاعي الحمصيين فـرع واحـد، وجدهـم: آل حجو الرفاعي * 

مد(األعلى هو    عبد القادر بن عبد الرحيم بن جندل بن علي بن جندل نزيل حمص بن عبد الرحيم بن علي بن عبد اهللا بن مح

ببطـالن نســبفنسبهم العلوي باطل    . ابن القطب السيد محي الدين إسماعيل الرفاعي المعروف بجندل المنيني دفين قرية منين                     

  .الرفاعيين

آل الولي خير اهللا بن أبي بكر بن خير الدين بن عز الدين أبي بكر بن راجح بن(يسكنون حلب ويلتحقون بنسب : آل الحربلي* 

ببطالن نسب فنسبهم العلوي باطل ). عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي  عبد الملك المندالوي الكبير المتصل نسبه إلى القطب

   .الرفاعيين

في دمشق وحماة وحلب ، وهم ينتسبون الى آل السبسبي الذين يعود نسبهم الى القطب سليمان السبسبي الكبير : آل الحلبية* 
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 ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي المدفون في الخصيمية

أسرة دمشقية األصل لها انتشار في سوريا ولبنان ويقال إن نسبهم يعود إلى القطب سليمان السبسبي الكبير : آل الحلواني* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي المدفون في الخصيمية

  

منصور ابن القطب عز الدين أبي حمـرة الكبيــر(عشيرة منتشرة في بعض نواحي سوريا، وجدهم األعلى هو                  : آل الحمران  * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل ). الرفاعي

فنسـبهم. ديارهم حماه يعود نسبهم إلى القطب السيد عثمان الحوراني الرفاعي صاحب المرقد المشهور بحماه                   :  آل الحوراني * 

  .ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

).محمد ابن القطب عز الدين أبي حمرة الكبير الرفاعي            (عشيرة منتشرة في نواحي سوريا، وجدهم األعلى هو               :  آل الخزامات * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

. أسرة تقطن دمشق وجدهم األعلى هو خضري المتصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي: آل الخضري* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

أسرة منتشرة في قرية معربليت في منطقة أريحا السورية وفي الالذقية وجدهم األعلى على ما قيل هو يوسف : آل الخطيب* 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . المستعجل المتصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد الصياد الرفاعي

فنسبهم العلوي باطل . أسرة لها انتشار في حوران وجدهم األعلى هو القطب عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي: آل خلف* 

  .ببطالن نسب الرفاعيين

أسرة تقطن حي الميدان بدمشق وهم فرع من آل الحكيم الرفاعيين، وجدهم األعلى هو السيد خليل الخُولي : آل الخُولي * 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . المتصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي

ديارهم حلب وما جاورها، ولهم انتشار في بعض الديار الشامية، وجدهم األعلى هو خير اهللا بن أبي بكر : آل خير اهللا* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . المتصل نسبه بالقطب عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي

المتصل نسبه إلى القطب عز ) علي بن عبد العالم(عشيرة منتشرة في وديان الربيع بالشام وجدهم األعلى هو : آل الدرويش* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الدين أحمد الصيادي الرفاعي

ببطالن فنسبهم العلوي باطل . أسرة تقطن دمشق ، يتصل نسبهم بالقطب عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي: آل دك الباب* 

   .نسب الرفاعيين

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . منتشرون في الديار الشامية والعراقية وغيرهما، وهم رفاعيون: آل الراوي* 

يوجد أكثر من أسرة تحمل هذا اللقب منهم جماعة يقطنون حلب ونواحيها، وجماعة يقطنون قرية كفرسجناء قرب : آل رجب* 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . معرة النعمان وكلهم من الرفاعيين
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من دير الزور المتصل نسبه إلى القطب عز الدين) عبد اهللا الرحيباتي(أسرة تقطن الحسكة، وجدهم األعلى هو : آل الرحيباتي* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . أحمد الصياد الرفاعي

نة: آل الرفاعي  *  بطن منتشر في كثير من الديار اإلسالمية ال سيما في الشام والعراق، ولهم عصابة في المغرب وفـي المدي

كارم رفاعـة. المنورة والجد الجامع ألنساب الرفاعييين هو علي أبو الفوارس حازم الرفاعي بن أحمد ابن علي بن أبــي الم

 .  )اهنـ(للمزيد من االطالع على نسب الرفاعيين أضغط . فنسبهم العلوي باطل كما بّينا ذلك سابقاً. الحسن

أسرة تقطن حمص، وجدهم األعلى هو رمضان المتصل من ذرية عبد اهللا المدني بن الحازم علي أبي الفوارس: آل َرْمضون    * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . جد القطب الكبير الشيخ أحمد الرفاعي

المتصل نسبه إلـى) عبد الرحيم األرقم    (أسرة منتشرة في سوريا وفي الحسكة بالخصوص، وجدهم األعلى هو                  : آل الرخمان  * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . القطب عز الدين أبي حمرة الكبير الرفاعي

أسرة تقطن حي الميدان بدمشق، ولهم أبناء عمومة في صيدا وبيروت، وجدهم األعلى محمد وهو أول من لقب: آل الزعتري  * 

بن محمـد(ويتصل نسبه إلى      ) هــ 1140توفي سنة    (بالزعتري   عبد الرحيم ممهد الدولة بن سيف الدين عثمان بن حسن 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل ). عسلة بن أبي الفوارس الحازم الرفاعي

) .محمد ابن القطب عز الدين أبي حمرة الكبير الرفاعي              (عشيرة منتشرة في نواحي سوريا، وجدهم األعلى هو              : آل الزواتنة  * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

نزيل كفر زيتا المتصل نسبه إلى القطب عز ) أبي بكر الزيتاوي(أسرة تقطن كفر زيتا وحماه وهم من ذرية : آل الزيتاوي* 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الدين أحمد المكنى بأبي علي الصياد الكبير الرفاعي

أسرة منتشرة في معظم الديار الشامية ال سيما في حماه وحمص وطرابلس، ويعود نسبها قاطبة إلى القطب : آل السبسبي* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . سليمان السبسبي الكبير الرفاعي المدفون في الخصيمية

فنسبهم العلوي . المتصل نسبه إلى برهان الدين الحريري الرفاعي) حسن(أسرة تقطن دمشق وجدهم األعلى هو : آل الست* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينباطل 

فنسبهم . المتصل نسبه إلى برهان الدين الحريري الرفاعي) أحمد(أسرة تقطن دمشق وجدهم األعلى هو : آل الست الخباز* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

المتصل نسبه إلى ) مصطفى السسا(أسرة تقطن دمشق وهم فرع من آل الحكيم الرفاعيين ، وجدهم األعلى هو : آل السََّسا* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . القطب عز الدين أحمد الصياد الرفاعي

سعيد بن محمد بن حسن بن محمد بن حسين بن عثمان ، جد آل (أسرة من كفرزيتا تابع حماه، نسبوا إلى جدهم : آل السعيد* 

    .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل ). رجب ويتصل نسبه بالقطب عز الدين أحمد الصياد الرفاعي

  

من األسر القديمة في دمشق يقطنون حي الصالحية والميدان ومنهم جماعة نزلوا إلى بيروت، وكان مجيئهم إلى : بيت سكّر* 

فنسبهم . ويصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي) حسن الملقب بالسكر(دمشق من بعلبك، وجدهم األعلى هو 
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    .ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

فنسبهم . أسرة تقطن حمص قديًما، ويقال إن جدهم األعلى هو السيد أحمد السلقيني وإنه من قبيلة النعيم: آل السلقيني* 

 . النسب العلوي المزعوم للرفاعيين ، وببطالن ببطالن النسب العلوي المزعوم لقبيلة النعيمالعلوي باطل 

جماعة منتشرة في تل لبعيسى وتل التنك واالصطحية والسليمانية وأبو خشب ومنقار الشيخ التابعة لناحية تل : آل السليمان* 

النسب العلوي وببطالن . حميس بمنطقة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية، وجدهم األعلى هو السيد سليمان الرفاعي

   .المزعوم للرفاعيين

أسرة تقطن حمص وقرية مودان من أعمالها ويصل نسبهم إلى القطب أحمد السواح الثاني الرفاعي دفين قرية : آل السواح* 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . مودان

يسكنون إدلب وسرمين ، وجدهم األعلى هو السيد علي واشتهر بالسيد وذريته يقال لها آل السيد ويصل نسبه إلى: آل السيد* 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . القطب إسماعيل الكيال جد األسرة الكيالية الرفاعية

المتصل نسبه بالقطب عز الدين أبي حمرة ) عبد الوهاب(عشيرة تقطن نواحي إدلب وحلب، وجدهم األعلى هو : آل الشقان* 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي الكبير

فنسبهم . أسرة تقطن سلقين ويتصل نسبهم بالقطب الشيخ إسماعيل الكيال الرفاعي جد األسرة الكيالية الرفاعية: آل الشيخ* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

. أسرة مشهورة في معرة النعمان ويقال إن نسبهم يتصل الى القطب الشيخ عز الدين أحمد الصياد الرافعي: آل الشيخ موسى* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

عشيرة منتشرة في الجزيرة وجدهم األعلى هو سليمان الملقب بسليم ابن القطب عز الدين أبي حمرة الرفاعي : آل الشيخان* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الكبير

أسرة تقطن كفر زيتا وهم من ذرية عثمان شيخ رواق متكين المتصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد الصياد : آل الشيوخ* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

أسرة منتشرة في دمشق ولهم جماعة منهم في األردن ويقال إن جدهم هو السيد ياسين الصيادي قدم من معرة : آل الصباغ* 

ببطالن فنسبهم العلوي باطل . النعمان إلى دمشق واستقر فيها ويتصل نسبهم إلى القطب الجليل عز الدين أحمد الصياد الرفاعي

    .نسب الرفاعيين

أسرة تقطن حمص، ويلتقي نسبهم هم وءال األخرس مع آل جندل بجندل الجد األعلى آلل الجندل الحمصيين : آل الصمصام* 

فنسبهم . المتصل نسبه إلى القطب محي الدين إسماعيل الرفاعي المعروف بجندل المنيني دفين قرية منين من أعمال دمشق

    .ببطالن نسب الرفاعيينالعلوي باطل 

ببطالن نسب فنسبهم العلوي باطل . أسرة دمشقية تفرعت هي وآل المأمون من السيد حمود السبسبي الرفاعي: آل َصنُّوفَه* 

    .الرفاعيين
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أسرة تقطن الالذقية، وجدهم األعلى هو مصطفى األول نزيل الالذقية وهو ابن محمود الصوفي بن أحمد : آل الصوفي* 

الصوفي بن يحيى الملقب بالصوفي أول من قدم الالذقية من بني الصيادي الرفاعي المتصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد 

    .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الصياد الرفاعي

منتشرون في كافة الديار الشامية والعراق ومصر وغيرها من البالد، يعود نسبهم إلى السيد القطب عز الدين : آل الصياد* 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . أحمد الصياد الرفاعي

. عشيرة منتشرة في نواحي مضايا وجدهم األعلى هو يوسف ابن القطب عز الدين أبي حمرة الرفاعي الكبير: آل الطحان* 

   .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

الحسن : ( ينتهي نسبه الىأسرة دمشقية، وجدهم األعلى هو السيد محمد سعيد الشهير بأبي طوق والذي : آل أبي طوق * 

 .ببطالن نسب الرفاعيين، فهم من العوائل الرفاعية ، فنسبهم العلوي باطل ) األصغر رفاعة

لهم انتشار بحلب وسرمين وإدلب وغيرها من المدن، وهم فرع من آل الكيال الرفاعية ، وجدهم األعلى هو محمد: آل الطيار   * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الشهير بالطيار المتصل نسبه إلى القطب إسماعيل الشهير بالكيال الرفاعي

أسرة تقطن حلفايا وشيزر سابقًا، وجدهم األعلى هو محمد العاري الصيادي المتصل نسبه إلى القطب عز الديـن: آل العاري  * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . أحمد الصياد الرفاعي

ببطـالنفنسبهم العلوي باطــل      . أسرة تقطن حلب، وقد جاء في سياق نسبهم أن جدهم هو السيد رجب الرفاعي                 : آل عاشور * 

 .نسب الرفاعيين

مد: آل العبيسي  *  منتشرون في الديار الحلبية والحموية، وهم أيًضا فرع من آل السبسبي الرفاعيين إال أن جدهم الشــيخ مح

العبيسي صاحب المرقد بحماه الذي جاء في أواخر القرن التاسع الهجري الى حماه واستقر فيها ويتصل نسبه إلى الشيخ محمد

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . المهدي الرفاعي نزيل سبسبة من أعمال الشام

أسرة تقطن معرة النعمان وخان شيخون وتلك النواحي، وجدهم األعلى هو محمد بن حسين برهان الدين بن عبد: آل العجاج  * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . العالم المتصل نسبه بالقطب أبي علي عز الدين أحمد الصياد الرفاعي

ديارهم كفر زيتا من أعمال المعرة، ويعود نسبهم إلى عرفات المتصل نسبه بالقطب عز الـدين أحمـد الصـياد: آل عرفات  * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

. عشيرة منتشرة في نواحي مضايا وجدهم األعلى هو يوسف ابن القطب عز الدين أبي حمرة الرفاعي الكبير: آل عز الدين* 

وهناك أيًضا آل عز الدين في بقسمته غربي إدلب وجدهم األعلى هو عبد الوهاب ابن القطب عز الدين أبي حمرة الكبير 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

ببطالن النسب العلوي المزعوم فنسبهم العلوي باطل . وهناك آل عز الدين نواحي حلب وحماه من فرع عشيرة النعيم الرفاعية

 . النسب العلوي المزعوم للرفاعيين ، وببطالن لقبيلة النعيم

فنسبهم العلوي باطل . أسرة لها انتشار في حوران وجدهم األعلى هو القطب عز الدين أحمد الصياد الرفاعي: آل عكاشة* 

 .ببطالن نسب الرفاعيين
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عشيرة تقطن حران العواميد بتل أصفر وجدهم األعلى هو علي المتصل نسبه بالقطب عز الدين أحمد الصياد : آل العلي* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

. جماعة من آل النعيم ديارهم نواحي منبج وهم فخذ من آل جميل المتصل نسبهم إلى آل نعيم أو قبيلة النعيم: آل العويشات* 

 . النسب العلوي المزعوم للرفاعيين ، وببطالن ببطالن النسب العلوي المزعوم لقبيلة النعيمفنسبهم العلوي باطل 

ببطالن فنسبهم العلوي باطل . أسرة لها انتشار في حوران وجدهم األعلى هو القطب عز الدين أحمد الصيادي: آل عياض* 

 .نسب الرفاعيين

جماعة في قرية خراب الزباد ناحية تل حميس في منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية، وجدهم األعلى : آل العيسى* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل ). عيسى الرفاعي(هو 

.دفين حماه) محمد الغزالي(من األسر التي هي من فروع السادة السبسبية الرفاعية الحسينية، وجدهم األعلى هو : آل الغزال* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

عشيرة منتشرة في نواحي مضايا وجدهم األعلى هو السيد يوسف ابن القطب عز الدين أبي حمرة الرفاعي : آل الفاعل* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الكبير

المتصل بالقطب ) القطب فخر الدين الصغير(في كفر تخارين أسرة تحمل هذا اللقب ويتصل نسبهم إلى جدهم : آل فخر الدين* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . إسماعيل الكيال الرفاعي

. المتصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد الصياد الرفاعي) محمد الفقير(أسرة تقطن دمشق وجدهم األعلى هو : آل الفقير* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

أسرة تقطن نواحي حلب وجدهم األعلى هو القطب إسماعيل الشهير بالكيال الرفاعي دفين قرية الترنبة من : آل القاضي* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . أعمال حلب

أسرة تقطن حمص وهم وآل جندلي وجندل الرفاعي وحجو الرفاعي الحمصيين فرع واحد، وجدهم : آل القاضي الرفاعي* 

األعلى هو عبد القادر المتصل نسبه إلى القطب محي الدين إسماعيل المعروف بجندل المنيني الرفاعي دفين قرية منين من 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . أعمال دمشق

عشيرة منتشرة برأس العين ونواحيها من محافظة الحسكة السورية، وجدهم األعلى هو موسى ابن القطب عز : آل القضية* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الدين أبي حمرة الرفاعي الكبير

ببطالن نسب فنسبهم العلوي باطل . أسرة تقطن حماه ويتصل نسبهم إلى القطب إسماعيل الكيال الرفاعي: آل القنيع* 

 .الرفاعيين

. عشيرة منتشرة في وديان الربيع بالشام وجدهم األعلى هو علي المتصل نسبه بالقطب عز الدين أحمد الصياد: آل الكاظم* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

عشيرة تقطن نواحي إدلب وحلب، وجدهم األعلى هو عبد الوهاب ابن القطب عز الدين أبي حمرة الرفاعي : آل الكميان* 
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 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الكبير

أسرة لها انتشار كبير في معظم البالد اإلسالمية وفي الديار الشامية خاصة السيما في سرمين وإدلب وديار حلب : آل الكيالي* 

وجد األسرة الكيالية عامة هو القطب إسماعيل . وبيروت وطرابلس ويافا وحماه وحمص وحيفا وعمان، وهم من بني الرفاعي

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الشهير بالكيال الرفاعي دفين قرية الترنبة من أعمال حلب

 .ببطالن نسب الرفاعيين ، فنسبهم العلوي باطل من الفروع الرفاعيةأسرة دمشقية : آل أبي لبادة 

أسرة دمشقية ولها فرع في بيروت وجدهم األعلى الذي نسبوا اليه هو مأمون المأمون الدمشقي المتصل نسبه : آل المأمون* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . إلى الشيخ سليمان السبسبي الرفاعي

أسرة تقطن شمالي لبنان نواحي طرابلس امتداًدا إلى حماه، ويتصل نسبهم على حسب ما قيل إلى جدهم األعلى : آل المانع* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . مانع المتصل نسبه بالقطب الشهير أحمد عز الدين الصياد دفين متكين

جماعة منتشرة في الحسكة وتل حجر والعزيزية والنشوة وغويران والمشيرفة وكشكوك وقرية الخزنة : آل المحاميد* 

الفوقاني، ومنهم أسرة واحدة في دمشق، وجدهم األعلى هو محمد الملقب بالمحاميد المتصل نسبه إلى الشيخ رجب الرفاعي 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الكبير

أسرة منتشرة في بعض نواحي سوريا وجدهم األعلى هو محي الدين إسماعيل المعروف بجندل المنيني الرفاعي : آل المحفل* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . دفين قرية منين من أعمال دمشق

. أسرة تقطن إدلب وسرمين ويتصل نسبهم إلى جدهم محمد حافظ بن عمر بن إسماعيل الكيال الرفاعي الرابع: آل محمد* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل 

أسرة تقطن الالذقية، وجدهم األعلى هو يوسف المستعجل المتصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد الصياد : آل المحمودي* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

أسرة تقطن إدلب وسرمين ويتصل نسبهم إلى جدهم محيي الدين الكبير ابن أحمد الكبير بن إسماعيل الكيال : آل محي الدين* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي الرابع

عشيرة تقطن نواحي إدلب وحلب، وجدهم األعلى هو عبد الوهاب ابن القطب عز الدين أبي حمرة الكبير : آل المداهيش* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

فنسبهم العلوي باطل . أسرة لها انتشار في حوران وجدهم األعلى هو القطب عز الدين أحمد الصيادالرفاعي: آل مزعل* 

 .ببطالن نسب الرفاعيين

أسرة تقطن إدلب وسرمين ويتصل نسبهم إلى جدهم مصطفى المتصل نسبه بالقطب إسماعيل الكيال جد األسرة : آل مصطفى* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الكيالية الرفاعية

جماعة ديارهم تل صفوك والحصوبة والصوفية وكربزيل فوقاني بمحافظة الحسكة، وجدهم األعلى هومصطفى : آل المصطو* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الملقب بمصطو المتصل نسبه إلى الشيخ رجب الكبير الرفاعي
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عشيرة منتشرة برأس العين ونواحيها من محافظة الحسكة السورية، وجدهم األعلى هو موسى ابن القطب عز : آل المطايرة* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الدين أبي حمرة الكبير الرفاعي

أسرة منتشرة في الديار الشامية والسيما في صيدا ونواحي حلب، ولهم انتشار أيًضا في مصر ودمياط، ويعود : آل المطيع* 

نسبهم إلى عبد اهللا المطيع ابن منصور أبي الصفا ابن نجم الدين أحمد بن مهذب الدولة السيد علي بن سيف الدين عثمان بن 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . حسن بن محمد عسلة بن الحازم أبي الفوارس علي الرفاعي

أسرة دمشقية وجدهم األعلى هو معتوق المتصل نسبه إلى علي المشهور بأبي شباك الرفاعي دفين القاهرة ابن : آل معتوق* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . القطب عز الدين أحمد الصياد الرفاعي

أسرة منتشرة في بعض نواحي سوريا وجدهم األعلى هو القطب محي الدين إسماعيل المعروف بجندل : آل المعصراني* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . المنيني الرفاعي دفين قرية منين من أعمال دمشق

أسرة منتشرة في نواحي الغاب بين حماه وحلب وجدهم األعلى هو السيد أبو بكر المندالوي الصيادي : آل المندالوي* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

يجتمعون مع بني الرفاعي في مهدي الرفاعي الحسيني وهم بطون كثيرة، منهم بحلب جماعة يعرفون بآل البيك : آل المهدي* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . أو آل البك

يسكنون في إدلب وسرمين ال غير ويتصل نسبهم إلى جدهم األعلى أحمد الملقب بالمال المتصل نسبه بالقطب : آل المال* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . إسماعيل الكيال الرفاعي جد األسرة الكيالية

جماعة منتشرة في تل الناصر والحصوة ناحية تل حميس منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة، وجدهم األعلى هو : آل الناصر* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . ناصر المتصل نسبه إلى الشيخ رجب الكبير الرفاعي

أسرة تقطن نواحي حلب وبعض المدن السورية واألردن وفلسطين وجدهم األعلى ناصر الدين المتصل نسبه : آل ناصر الدين* 

ببطالن نسب فنسبهم العلوي باطل . إلى السيد علي عبد المحسن بن عبد الرحيم ممهد الدولة بن سيف الدين عثمان الرفاعي

 .الرفاعيين

عشيرة منتشرة في نواحي سوريا، وجدهم األعلى هو السيد محمد ابن القطب عز الدين أبي حمرة الكبير : آل الناصيف* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

فنسبهم العلوي. ديارهم حماه وأعمالها ويتصل نسبهم إلى سليمان السبسبي الكبير الرفاعي المدفون في الخصيمية: آل نبهان* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينباطل 

أسرة منتشرة في الجزيرة الفراتية وجدهم األعلى هو نجرس المتصل نسبه إلى القطب عز الدين أحمد الصياد : آل النجرس* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

أسرة تقطن خان شيخون وجدهم األعلى هو نجم بن عبد اهللا ابن القطب السيد حسين برهان الدين ءال خزام المتصل: آل نجم* 

  .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . نسبه إلى القطب أحمد عز الدين الصياد الرفاعي
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ببطالن نسب فنسبهم العلوي باطل . أسرة تقطن حمص نزلها جدهم إبراهيم السبسبي الرفاعي الشهير بالنجار: آل نجار* 

  .الرفاعيين

  

القطـب(المتصل نســبه بــ   ) أبو النور بن أبي السعود الكبير  : (أسرة منتشرة بإدلب وسرمين ينتسبون الى     : آل أبي النور   * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي) إسماعيل الكيال بن السيد علي مهذب الدولة

ببطالن نسـبفنسبهم العلوي باطل      . أسرة حلبية، وجدهم األعلى هو السيد شعيب بن عبد اهللا المدني الرفاعي                : آل الهبراوي  * 

 .الرفاعيين

جماعة منتشرة في ناحة تل حميس وتل براك بمحافظة الحسكة، وجدهم األعلى هو الشـيخ ولـي اهللا هلـوش: آل الهلوش  * 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي ابن الولي محمد علي الكبير الملقب بسور الطفيحية

ببطـالن نسـبفنسبهم العلوي باطـل     . أسرة ديارها حلب وضواحيها، ويعود نسبهم إلى قطب الدين محمد الرفاعي                   : آل وفا * 

 .الرفاعيين

بي حمـرة الكبيـر:  الوهبان*  عشيرة تقطن نواحي إدلب وحلب، وجدهم األعلى هو السيد عبد الوهاب ابن القطب عز الدين أ

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الرفاعي

عثمان ابن القطب عز الدين أبي حمـرة الكبيـر(عشيرة منتشرة في بعض نواحي سوريا، وجدهم األعلى هو                 : آل البوهياز    * 

 . ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل ). الرفاعي

ببطالن نسبفنسبهم العلوي باطل  . أسرة لها انتشار في حوران وجدهم األعلى هو القطب عز الدين أحمد الصياد           : آل الياسين* 

 .الرفاعيين

يسكنون إدلب وسرمين يتصل نسبهم إلى جدهم يحيى المتصل نسبه بالقطب إسماعيل الكيال الرفاعي جد األسرة : آل يحيى* 

 .ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . الكيالية

المتصل نسبه بالقطب ) يساوي(أسرة تقطن مدينة الحسكة ودير الزور وتلك النواحي وجدهم األعلى هو ياسين : ل اليساويآ* 

 . ببطالن نسب الرفاعيينفنسبهم العلوي باطل . عز الدين أحمد الصيادي الرفاعي
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