
الحضرمية الناساب مختصر
باكرموم فارس أبو

في الفوت ( ادراك المسمى النوحي باخيل القدير الساتاذ كتاب من منقول
... الضاافات بعض ) مع حضرموت اهل اناساب

الجيم - حرف اللف : حرف الوأل الجزء

 
*** اللف *** حرف

: أبان بنو

).32 ص (القلقشندي ناهد من قديم بطن

: البارقة

وأوأادي الدين ريدة بين الطريق . يسكنون باجعول : آل منهم ، الدين من قبيلة
).97 ص . (الشامل عمد

: بابراهم آل

الصدف، من وأأصلهم بابراهم آل غيضة وأهي وأكسر بفتح : الرشة الشامل في جاء
) .89ص منهم(الشامل وأاحد بيت وأقيدوأن برحاب وأمنهم بالهجرين، وأكاناوا

: البايضة

بالمذهب علقة لهم أن البكرى سايبان. وأيرى من الحالكة من العديد قليلة قبيلة
ًا كان الخوارج) الذي مذاهب من (مذهب الباضاي (البكري دوأعن وأادي في ساائد

الشتقاق في الختلف بسبب ذلك البعض يرى ل العربي) بينما  الجنوب193 ص
إباض بن عبدالله إلى ناسبة "أبيض" وأالباضاية جمع وأهي أبايضة كلمة بين اللغوي

بعض قلب عرفوا قد العرب بأن الرأي هذا يدفع وأقد ، الخوارج زعماء أحد
حلف قصة عن الجداد تناقله لما معقول كلم . (( وأهو مواضاعها عن الحروأف

باللبيضي)) دعوه وأرجل الحالكة اجداد بين قديمة

البعوس) : (آل لبعوس

: آل وأهم ، االعين وأساكون الباء "البعسي" بضم لها وأالنسبة ، العليا يافع من قبيلة
، بهينة آل ، هرم آل ، متاش بن آل ، ساحيان آل ، الجرف آل ، عبدالصمد آل ، عمر

آل ، طبيه آل ، حبة آل ، البر آل ، الشسعة آل ، مضيق آل ، حريب آل ، عديوه آل
).283 ص وأعدن : حضرموت الديون" (البكري آل ، منصور آل ، المغرا آل ، أحمد

جاءوأا وأاناهم يافع من القبيلة هذا الي ينتمون ناوح في البامعس قبيلة ان (( وأيقال
ما)) فتنة من هاربين السيطان الي

: البقور

).43 ص . (العبدلي لحج ابة) في (بنا قرية يسكن ، يافع من بطن

: الحامدة



بن صلح الشاعر ) منهم92 ص (البطاطي يافع من الموساطة من القعطة من
: القائل أحمد

مايجود وأغيرك ياجيد وأأدعوك بك أبديت

القيود الساق من يامطلق ياقيوم ياحي

: وأمنها

الساود وأهمدان عبدالله آل أين الدوأل أين

عبود ساالم بن وأين ربعه وأين مطلـــق بن وأين

الربـود في تطرح ذي يافع أين القعيطي أين

سانود في يطلعوناه مجرى السيل يرعضون ذي

)101 ص (البطاطي

: الحامدة

).227 ص العربي . (الجنوب حمير من ، الضالع منطقة قبائل من

: احتلة آل

أهل ، يسلم أهل ، الوبر : أهل وأهم ، السفلي العوالق من باكازم آل من قبيلة
)63 ص ناجمة" (الجازع

: الحجور

 أوأدية (أحد حجر إلى ناسبة لحج في السام بهذا يعرفون ، الموالى من فئـــات

قبائل إحدى العرب" وأعدهم "بلد كتابة في الدباغ مصطفى حضرموت) وأوأهم
شديدة، سامرتهم ، حضرموت في حجر إلى ناسبة السام بذلك : وأدعوا وأقال ، لحج
ًا أكبر عام بوجه وأهم ًا وأأشد جد لحج في يشتغلون وأالحجور ، اللحجي من سااعد

قبائلهم إلى ينتسبون ) وأهم36 ص بتقواهم" (الدباغ عرفوا وأقد الشاقة بالشغال
ًا "هدية صاحب وأعد ، الحضرمية ) وأيكثروأن297 ص (العبدلي منهم الزمن" عدد

"الشامل" : "آل في جاء كما قسمان حجر في . وأهم الزراعة لكثرة لحج في
).76 ص الصبيان" (الشامل ، باحسن

: الحدوأث

ت الحدوأثي الحضرمي ناعيم بن خير . منهم حضرموت من نااهض من قديم بطن
).30 ص1ج  (اللباب137



: الحلف

باخشب آل ، بازعزوأع آل ، باشميل آل ، بالعمش : آل هي أسار خمسة يجمع حلف
اناساب بعض بين ). وأقد186 ص . (الشامل العرسامه يسكنون ، باجخيف آل ،

 كندة الي ناسبها وأقد جندان بن ساالم السيد السار هذه

الحمر) : (بنو بلحمر آل

ليسر وأادي بلحمر" في "عرض تسكن حضرموت بادية قبائل من شهيرة قبيلة
. الحالكة وأغيل

الحداث في وأاساعة مشاركة لهم ، سايبان من الحالكة من بادقيل آل من
"الخريبة" على هجم  حين890 سانة أحدهم ذكر ، دوأعن وأادي في السياساية

 ص2ج الحقاف (جواهر منهم فارس آل اساتعادها حتى سانوات عشر وأحكمها
. الحالكة رئاساة ) . فيهم176
حيدان بن ساعد بن الحلكي بن دقيل بن رشيد بن بالحمر الملقب ساالم بنو وأهم

)) وأالبريبرة ساعيد وأال (( الباناقيطة ديار ثلثة الي وأينقسموا السيباناي حصن بن

الخرم) : (بنو بلخرم آل

بن ساعد بنو من ) . وأهم172 ص "حوفة" (الشامل تسكن ، الحالكة من قبيلة
 السيباناي حصن بن حيدان بن ساعد بن الحلكي

: أرض بنو

 بني - فرط : وأالفرط بامطرف ذكر ، حضرموت تسكن ، يافع من قبيلة

ص ملحظات ، (بامطرف حضرموت اساتوطنوا الذين البيضاء قبائل من وأهم أرض
العرب) .  مجلة17  ج237 ص "العدان" (السقاف بعضهم ) وأيسكن18

: إساحاق بنو

آل ، ربيع آل ، حمدان آل ، شيبان : آل وأهم ، الصيعر قبائل تساكن المشايخ من
) .149 ص الغشاليق" (البلدى ، عقيل آل ، النهم

لعبت التي العشائر أفراد بعض هجرة إلى المشايخ فئة ناشوء سابب البعض وأيرجع
ًا ًا دوأر ًا أن السبب لعل . أوأ السالم صدر في بارز وأالدين العلم إلى اتجهوا أفراد
ًا وأجعلهم القبلية الحروأب جنبهم مما مضطربة قبلية مجتمعات في لحل مرجع

. القبائل بين الناشئة المشكلت
 كندة الي وأناسبهم جندان بن السيد ذكرهم

: أساود أبي بنو

) .33 ص (القلقشندي ناهد من قديمة قبيلة
من هذا ساود لبي وأكان ناهد ابن ساود أبي بنو وأهم القحطاناية من ناهد من بطن
 .وأزيد وأحرام مالك الولد



 .حنظلة بن مالك بني في : وأعدادهمعبيدة أبو قال

: الساود عيال

) .144 ص (البلدى ساالم عيال ، ساليمان : عيال هم ، الكرب من قبيلة

: أشا بنو

 . حضرموت من أمة أشاءة أمهم إلى ناسبوا ، كندة من قديم بطن

).23 ص (المقحفي

: الشاوألة

منهم باوأزير، غيل يسكنون (اللشولي) ، لهم وأالنسبة ، سايبان من السموح من دار
بن الحارث ابنا وأحسن بطين الخوين بنو من اتحاد . وأهم باراكة آل ، بازياد : آل

 سايبان

الشرف) : (بنو بلشرف آل

 ص2ج حضرموت تاريخ (البكري ، سايبان من الحالكة من بادقيل آل من قبيلة
بن الحمر اوأ الشرف بنو . وأهم دوأعن وأادي الماء" في "بلد ) يسكنون101
ساعد بن الحلكي بن دقيل بن رشيد

: الشعوب

بن جشم بن عمروأ بن شعبان بن عمروأ بن شعب بنو هم ، لحج منطقة قبائل من
الي هاجروأا وأغيره حزم ابن ذكرهم ) . وأقد38 ص (العبدلي حمير بن شمس عبد

 اثر بها وألهم وأمصر الشام
ناسبه تقدم وأحمير حمير بن الهميسع بن ابين بن زهير بن عمروأ بن شعبان بنو وأهم
المشهور المتقدم الفقيه الشعبي ينسب وأاليهم المهملة الحاء حرف في ذكره عند

 عامر وأاسامه

أصبح) : (ذوأ الصابح

الفقيه منهم ، حمير بن زيد بن مالك بن أصبح ذوأ حارث بنو هم حمير قبائل من
الله رحمه الشريفة الهجرة دار إمام هـ179 ت الصبحي أناس بن مالك المعروأف

 . تعالى

كبير قبيل اليوم : الصابح الكليل من الثاناي الجزء محقق . ذكر كبيرة بقية لهم
التي الصابح وأأشهرها ، مختلفة محال في قبائل أربع إلى تتفرع ، عظيم وأهي
) .149  ص2 ج الصبيحة" (الكليل لها يقال

: الصنعة

وأادي تسكن السام هذا تحمل لزالت فرقة منهم ، الحواشب اليوم تسمى قبيلة



 )26 ص . (المقحفي اليمن جنوب في توناة

: الصووأت

) .26 ص (المقحفي الصيات آل هم يافع من قبيلة

: العبود

) .73  ص1 ج (اللباب كندة من السكاساك من قديم بطن

: العدوأل

قاضاي العدوألي الحضرمي لهيعة من عبدالله منهم حضرموت من قديم بطن
) .307  ص1 ج (السمعاناي مصر

ساعد بن الحلكي بن دقيل بن رشيد بنو من العسر) : وأهم (بنو بلعسر آل
السيباناي

. الحالكة من قبيلة

العسم) : (بنو لعسم آل

آل ، قطيان : آل هم ، الكرب من ساليمان عيال (الفشع) من لفشع آل من فخذ
).144 ص . (البلدي العسم بن أحمد

(العسمان) : العسم آل

باشجير آل ، باعاناي آل ، جعم آل ، الصقع : آل هم ، بلعبيد من باحيان آل من قبيلة
آل ، بافضل آل ، باعنس آل ، ماخش آل ، باشيبة آل ، بامزعب آل ، باعقل آل ،

) .368  ص2 ج (الشاطري بلعبيد ساوط . يسكنون زيد

: العلم آل

).72  ص2 ج (جواهر الحقاف جواهر صاحب ذكرها ، كندة من قبيلة

العمش) : (بنو بلعمش آل

عنها ناقلوا "هينن" ثم بـ قديما كاناوا قيل ، الحلف "العرسامة" من تسكن أسارة
) .182 ص (الشامل

: العمور

) .38 ص (العبدلي كندة من لحج منطقة قبائل من

: العنود



العندي، أحمد من بكر أبو الشاعر منهم ، وأأبين لحج منطقتي بين تسكن قبيلة
)30 ص . (المقحفي وأثانايه أوأله بفتح

الغلف) : (بنو بغلف آل

بن محمد المحسن . منهم دوأعن وأادي "هدوأن" وأ"خسوفر" في تسكن أسارة
. الحضرمية البلد على البيضاء اليد صاحب بغلف أحمد

الفشع) : (بنو لفشع آل

(البلدى القناص آل ، العسم : آل هم ، الكرب من الساود ساليمان عيال من قبيلة
) .144 ص

: القدوأر

ص . (المقحفي لحج منطقـــــة (الثعلب) في قرية تسكن ، الحواشب من قبيلة
31.(

القموش) : (بنو لقموش

آل ، لحمان آل ، مجور آل ، فاطمة آل "حبان" منهم تسكن ، حمير من كبيرة قبيلة
) .44 ص (الشامل أحمد آل ، منصور آل ، حنش

: النادائي

) .360  ص1 ج (السمعاناي تجيب بن عدي بن أنادا بنو هم قديم بطن

ّوأاب : أ

1 ج (السمعاناي التابعين أحد الوأابي ناافع بن زياد منهم تجيب من قديــــم بطن
) .378 ص

: أوأد

عمروأ بن صلءة وأهو الوأدى الفوه الجاهلي الشاعر منهم ، مذحج من كبيرة قبيلة
: القائل

ساادوأا جهالهم إذا وألساراة لهم لساراة فوضاى الناس ليصلح

)175  ص1 ج قتيبة (ابن
 بنو من وأهو
بنو ، كليب بنو ، مزاحم بنو ، كتيف بنو ، قيس بنو ، شبيب : بنو القديمة بطوناها من

بن أوأد بنو ). هم184 ص الصفة (الهمداناي دثينة منطقة في بقية لها ، ساويق
العشير ساعد بن صعب

العشيرة ساعد بن صعب بن اوأد بن منيه بن عوف بنو من وأهو
: الوألومي



) .388  ص1 ج (السمعاناي الصدف من قديم بطن

: أيدعان بنو

 حضرموت وأمن ، الصدف وأمن ، تجيب من قديمة بطون
  

*** الباء *** حرف

: البار آل

ص (المقحفي أحمد بن علــــــوي بن علوي بن البار علي بنو هم السادة من بيت
. الخريبة ) يسكن41

َباّر [ آل بن علي بن علي الشريف الراء):عقب وأتشديد الموحدة الباء (بفتح ال
الفقيه محمد بن أحمد بن علوي بن الله عبد بن محمد بن أحمد بن علوي

].55ص اللطيف ،وأالمعجم1/376 الظهيرة المقدم...إلخ.[اناظر:شمس

: البتيري آل

)78  ص2 ج (السمعاناي ناهد من بطن بتيرة إلى ينسبون ناهد من قديم بطن

: بابحر آل

حاضانة وأفيها وأالحاء الباء بفتح البابحر : جبال الشامل في جاء ، ناعمان من قبيلة
تنحدر فسكون بضم بازرعة آل ، بافقير آل وأمنهم وأحرث ، لهم مساكن بها البابحر

السائر يسار ) وأهم71 ص (الشامل حجر إلى تسيل عديدة أوأدية البابحر جبال من
ًا حجر وأادي في ً متجه . شمال

: بابحيث آل

. بايوساف آل ، بامقص آل ، باسافالى آل هم سايبان من المحمدين من قبيلة

: بحيث آل

. ناعمان من قبيلة
البحيث:

بن دقيل بن ساليمان بن جعيفر بن البحيث بنو وأهم الحالكة الجعافرة من فخيذة
السيباناي ساعد بن الحلكي

: بابحير آل

 )11ص2كندة(جواهرج من اناهم قيل دوأعن، وأادي في الحبيل تسكن أسارة

: بداء بنو

بدا بنو . وأهم المشاهير من عدد ) منهم129  ص1 ج (اللباب كندة من قديم بطن
كندة بن معاوأية بن مرتع بن ثور بن معاوأية بن الحارث بن



 بدا بنو
عمروأ بن ساعد بن بد بنو وأهم القحطاناية من العشيرة ساعد من جعفي من - بطن

منهم الجيم حرف في ذكره عند ناسبه يأتي وأحعفي جعفي بن مران بن ذهل بن
 .أمري وأعصيت تمري : أكلتله معاتبا الزبير له الذيقال الحصين بن الجراح

: بدر آل

آل ، العواهمة ، حزيم آل ، محمد آل ، بشير آل وأهم ، ناهد من كليب آل من قبيلة
) .161 ص (البلدي حدجان

: بابدر آل

ص (الشامل صاهد "باطريق" وأشرج يسكنون ، الدين من باقاري آل من قبيلة
96. (

: البدوأ

مقابل ، القبائل أفراد على حضرموت في الدال "بدوأي" يسكنون كلمة تطلق
في كان وأان التقسيم . وأهذا المحلي (الحراث) بالمصطلح المستقر المزارع كلمة
على يعتمد عرقي تقسيم آخر جاناب وأمن اناه إل ، - اقتصادي اجتماعي منه جاناب

ضامن تبقى الرض فلحة في وأعملت اساتقرت وأان البدوأية فالقبيلة ، النسب
. بدوأية التقسيم

إلى - الجتماعي القتصادي ناظامها حسب حضرموت في البدوأية القبائل وأتنقسم
حضرموت شمال قبائل وأهي ، البداوأة جواناب كافة فيها تتمثل ، رحل قبائل

وأالكرب وأالصيعر وأالعوامر وأالمناهيل كثير كآل الخالي الربع لصحراء المتاخمة
كقبائل حضرموت في الوساطى الهضبة في وأتعيش ، رحل ناصف . وأقبائل وأناهد

ّوح سايبان . وأغيرها وأالحموم وأنا

ناشوء في سااهمت وأأوأديتها حضرموت في وأالزراعية النباتية الطبيعة أن وألشك
أطراف الساكنة القبائل أبناء فدفعت ، ساكاناها بين وأاقتصادية اجتماعية اتجاهات
دفعت بينما ، الكامل البدوأي النظام وأاعتماد ، الصحاري في التوغل إلى الصحراء

مراكز ناحو التجارية الهجرة إلى الحضر فئات وأبعض وأالمستقرة الجبلية القبائل
في البحري النقل وأساائل تطور وألعل ، وأالقريبة البعيدة القتصادي النشاط
الغنية المناطق ناحو الجبلية حضرموت قبائل اتجاه على سااعد الهندي المحيط

البداوأة ناحو الناتقال دوأرة كسر في نافسه الوقت في وأسااهم ، وأإنادوأنايسيا كالهند
. القبائل لهذه

المؤثرة الفئات كإحدى العراب ظهر فقد ، بالبداوأة عهد حديثة حضرموت وأليست
)149  ص2 ج (جواد القديمة حضرموت مملكة فترة خلل القوى موازين في

ًا حضرموت المسلمين الجغرافيين بعض ) وأاعتبر212 ص بافقيه (مختارات صقع
. الشديدة البداوأة عليه تغلب

: البرحي آل



) .134 ص1 ج (اللباب المهملة بالحاء بريح إلى ناسبة كندة من قديم بطن

: بروأم آل

وأيسكن ، المكل غرب البحر سااحل "بروأم" على قرية إلى ناسبوا ، السادة من بيت
. دوأعن وأادي الماء" في "بلد بعضهم

: بابريبرة آل

وأادي "المجرى" في يسكنون ، الدين من الياس آل من ساليمان بن عمر آل من
) .171 ص (الشامل دوأعن

 الحالكة بادقيل ال من الرشايدة من بلحمر ساالم بنو من قبيلة بريبرة ال
: بابريجة آل

) .160 ص (الشامل دوأعن في الجبيل تسكن أسارة

: بريك آل

. ذكرت شبوة وأمنطقة جردان وأوأادي ، الجنوبية الرملة يسكنون ، المشايخ من
المحيطة الراضاي في شيخ لقب يتوارثون : هم عنهم السالمية المعارف دائرة

آل عبدالرحيم، : آل حضرموت) وأهم / مادة السالمية المعارف (دائـــرة بشبوة
(الشامل زيد آل ، باسايف آل ، عبدالقوي آل ، عمر بن ساالم آل ، أحمد بن علي
) .126ص

وأهم ، بريك آل من جماعة شبوة : وأفي للسقاف حضرموت تاريخ في وأجاء
في تفرقوا وأقد ، الجهات تلك قبائل بين احترام وألهم ، السلح يحملون مشايخ

7 ج العرب مجلة (السقاف وأشبوة وأعرما دهر وأفي حول وأادي وأفي جردان وأادي
) .332 ص

: بريك آل

من اناتقلوا ) ،93 ص (البطاطي يافع من قاصد بني من نااخب بني من قبيلة
. لهم دوألة وأأساسوا ، الشحر إلى عمد وأادي في حريضه

: البطاطي آل

(البطاطي دوأعن "القزة" بوادي بلدة بعضهم يسكن ، يافع من يزيد آل من قبيلة
) .93 ص

: بابصيل آل

آخرهم من علماء وأفيهم السقاف وأذكر دوأعن وأادي في الهجرين تسكن أسارة
14 ج العرب مجلة (السقاف بابصيل ساعيد بن محمد الشيخ بمكة الشافعية مفتى

).665 ص

: بابطين آل



آل ، وأهم دوأعن وأادي "ظاهر" في تسكن ، ناوح من قبيلة ، ثانايه وأكسر أوأله بفتح
باعثمان. آل ، باسالوم آل ، بابشر آل ، محمد آل ، باخيل آل ، ساعيد

: بابطين آل

. سايبان من السموح من قبيلة ، المكسورة الياء وأتشديد الطاء بفتح

: بابقي آل

) .11  ص2 ج الحقاف (جواهر كندة من وأقيل مذحج من قيل ، دوأعن من أسارة

: البقيلي بنو

 )286ص2ج حضرموت(السمعاناي من قديم بطن القاف، وأفتح الباء بضم

: بكر آل

ناسر بن آل ، الحقبي آل ، الدين عز : آل وأهم ، العليا يافع من الظبي آل من قبيلة
صلح المؤرخ ). منهم91 ص (البطاطي ضايف آل ، الدريبي آل ، موجر آل ،

. البكري

: بابكر آل

وأجدبة ، وأقويرة ، المسن كورة "حبان" في يسكنون ، ساعد قبيلة من لسود آل من
) .50 ص (الشامل عثيمان

: البهيش آل

باقحوم. وأهم آل ، المهادية ، باعيزر آل ، بادريس آل منهــــــم ، سايبان بن قبيلة
وأال وأالمهدي باصبار ال وأهم سايبان بن الحارث بن فارس بن محمد بن الهيش بنو

 وأباعلوان باحمران

: البواقي

) .354  ص2 ج (الشاطري المناهيل من بالمعشني بيت من قبيلة

: البواقي

) .223  ص2 ج الحقاف (جواهر تميم من عمروأ آل من قبيلة

: البيتي آل

في منهم ، السقاف عبدالرحمن بن ابراهيم بن بكر أبي وألد من ، السادة من بيت
) .29 ص العشيرة (خدمة وأمحمدة وأكنينة وأحجر دوأعن
بن السقاف عبدالرحمن بن إبراهيم بن بكر أبي الشريف : عقب البيتي [ آل



ٌع فهم ، المقدم...إلخ الفقيه محمد بن علوي بن علي بن الدوأيلة مولى محمد فر
بن محمد الشريف إلى : ينتسبون أخرى قبيلة وأهناك ، السقاف آل الشراف من

علوي بن الرحمن عبد بن أحمد بن الله عبد بن بكر أبي بن علي بن علوي بن علي
،شمس60ص اللطيف الشهر.[اناظر:المعجم هي وأالوألى ، الفقيه...إلخ عم

].2/534 ،1/215 الظهيرة
زين بن أحمد وأحوطة الريضة تسكن حضرمية : أسارة البيتي منهم:آل وأليس

(ط). بحضرموت

: بابيتر آل

) .97 ص (الشامل السويدا تسكن ، الدين من قبيلة
وأال عبود ال وأهم المراشدة الصيراح من اتحاد عن نااتجة مجموعة وأهم بابيتر ال

شواطة وأال حسن وأال مخارش وأال بالماح وأال باجوه وأال حلموس وأال الهشه
بن حيدان بن الجبلي عبدالله بن حسن بن مرشد بن صريح بن عمر بنو من وأهم

... السيباناي حصن
: البيض آل

أحمد بن محمد بن علي بن حسين بن عبدالرحمن بن أحمد بن هم السادة من بيت
) .56 ص العشيرة (خدمة هـ945 سانة بالشحر توفي ، الفقيه

الهاشمية العباساية باوأزير آل أسارة موقع ***تنسيق التاء  حرف ***

: تبيع آل

) .378  ص2 ج (الشاطري العوامر وأناجد تاربة تسكن ، العوامر من قبيله

: تجيب

بنو وأهم كندة من ، السالم صدر تاريخ في مشاركة لها قديمة قبيلة ، فكسر بضم
مذحج من امرأة تجيب أمهم إلى ناسبوا ، كندة من السكون بن شبيب بن الشرس

) .185 ص (القلقشندي

الصفة (الهمداناي دوأعن ، عمد ، رخية ، دهر ، أوأدية حضرموت في مساكنها كانات
. السالم صدر في المشاهير من العديد إليهم ) ينسب176 ص

بطن موحدة ياء ثم تحت المثناة الياء وأساكون الجيم وأكسر التاء - بضم تجيب - بنو
عند ناسبه يأتي وأكندة كندة بن السكون بن شيب بن اشرس بنو وأهم كندة من

عرف امهما هي وأتجيب وأعدي أشرس الولد من له كان الكاف حرف في ذكره
: وأجعلعبيد أبو قال كذا مدحج بن رها بن ساليم بن بولن بنت تجيب وأهي بها بنوها
بن شبيب بن أشرس ابني ساعد وأبني عدي بني عن عبارة هم تجيب العبر في

وأقال تجيب له قيل ساعد وأبني عدي وألد من كان : فهوالقضاعي قال السكون
لهم القضاعي ذكر وأقد أما ل لهم أبا تجيب فجعل كندة بن تجيب بنو : همالجوهري

يوم الصديق بكر أبي بن محمد قتل الذي جفنة بن خديج تجيب وأمن بمصر خطة
ٍة بعد الناس خير إن : ألبقوله معيط ابنأبي عقبة بن الوليد عنى وأاياه الدار ثلث
صمادح بنو وأمنهم مصر من جاء الذي التجيبي قتيل

: الترابي آل



. هـ778 ت بالترابي المعروأف الفقيه علي من حسن بنو هم ، السادة من بيت
) .61 ص العشيرة (خدمة تريم يسكنون

: تملك بنو

 ) .188 ص (القلقشندي كندة من قديم بطن
كندة بن معاوأية بن الكبر الحارث بن معاوأية بن عمروأ ابن القيس امرئ بنو وأهم

 المذحجي زبيد ابن عمروأ بنت وأهي مذحج قبيلة من امهم وأتملك
: تميم بنو

ًا القعيطية السلطنة مع وأقفت ، قضاعة من ظنة بني من قبيله مواجهة في كثير
. وأالحموم كثير كآل المعادية القبائل

ًا أوألها "عينات" بكسر بلدة بين وأتسكن ًا كثير وأآل شرق ً العوامر وأناجد ، غرب شمال
ًا وأالغرف ) .98  ص2 ج السياساي حضرموت (تاريخ جنوب

ناسبها في قيل وأقد ، السالمي التاريخ في المعروأفة النجدية القبيلة غير وأهي
قبائل من أناهم وأقيل ) ،222  ص2 ج (جواهر همدان من أناهم منها عدة أقوال
بن تميم بنو العرب أناساب جمهرة في ) .وأجاء352  ص2 ج (الشاطري ظفار
بن قضاعة بن الحافي بن أسالم بن ساود بن ليث بن زيد بن هذيم ساعد بن ضانة
ّنــان ) . وأذكر447 ص حزم (ابن حمير بن مالك في ضانة ببني يعرفون وأكاناوا باح

مسعود وأآل عمروأ آل ) وأهم222  ص2 ج الحقاف (جواهر الهجري السابع القرن
آل ، مرسااف آل ، عبدالشيخ آل ، ساعيد . آل يماناي : آل إلى عمروأ آل وأينقسم ،

آل ، دحنان آل ، عيسى بن عمروأ آل ، عثمان آل ، الركيز آل ، قصير آل ، سالمة
البواقي. ، خفر بيت ، السماح آل ، ساعد

آل ، أحمد بن على آل ، الحمارساة ، العوران ، فلوقة : آل إلى مسعود آل وأينقسم
آل ، عبودة آل ، بلهندي آل ، محمد آل ، زيدان آل ، الفرامصة ، شملن آل ، شيبان

) .223  ص2 ج الهيج" (جواهر

وأآل )،352 ص2 ج (الشاطري روأح وأآل المعارة ناسب المؤرخين بعض وأيرجع
)203 ص الجنوب (البكري تميم قبيلة إلى رخية وأادي في شحبل وأآل حيدرة
ًا هولفريتز الرحالة وأيصف ًا الدليل : وأكان بقوله تميم ًا بدوأي بني قبيلة من شاب
ًا إل فوقه وأليرتدي ، السمرة شديد وأجه ذوأ ، النافة كثير فتى وأهو تميم، مئرز
ًا ) .59ص (هولفريتز بندقيته عتاد بنطاق وأساطه إلى يشده أبيض

: التنعي آل

 )224 ص1ج (اللباب أوأله بكسر تـنعة إلى منسوب ، حضرموت من بطن

: باتيس آل

) وأجاء11 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من أناهم قيل ، عمد وأادي تسكن قبيلة
، عمد بوادي وأمخية ، وأرميد ، : ساده يسكنون ، ناعمان من باتيس : آل الشامل في

ذكرت عمد وأادي عن حديثها ) .وأعند126 - 73 ص (الشامل بازير آل منهم
الوادي في بعضهم يعيش الذين البدوأ من الباتيس أبناء : وأكان هويك الطبيبة



) .272 ص (هويك الجول في وأبعضهم

الثاء*** *** حرف

 : ثعين

قبائل من أصلهم ، الشحر شرقي كبيرة بقية لها قديمة : قبيلة وأفتح وأساكون بفتح
) وأجاء355  ص2 ج (الشاطري ضانة بني من المؤرخين بعض وأعدهم ، المهرة

وأهم ، حضرموت ذرية من وأأصلهم ، الحموم من يعدوأن : الثعين الشامل في
من الهمداناي ) وأعدهم107 ص (الشامل وأقصيعر الريدة مابين المشقاص بأوأدية

) .193  ص1ج (الكليل المهرة

، المهرة من ليسوا ثعين أن : وأالصحيح بقوله الهمداناي على بامطرف وأيعلق
إناما وألكنهم ، المهرية المنطقة وأليسكنون ، القديمة اليمنية لهجتهم وأليتحدثون

من الغرب إلى وأتقع بهم الخاصة منطقتهم وألهم ، الحضرمية العربية يتحدثون
من أفراد بين المصاهرة بحكم هذا فان ، المهرة إلى ثعيني اناتسب وأإذا المهرة،

قضاعية المهرة إن ، النسب أصول رفع بحكم ل ، المتجاوأرتين القبيلتين هاتين
قبيلــة من فرع ثعين أن يزعم من لقول وألصحة ، يمنية حضرمية وأثعين ، يمنيه
) .28 - 27 ص ملحظات القضاعية. (بامطرف ظنه بني

من فان وأالمهرة ثعين بين الجغرافي للبعد فبالنسبة الناكار هذا في حجة وأل
، الحالية مساكنها من الغرب إلى كانات الصل في المهرة مساكن أن الثابت
. نافسه بامطرف قول يؤكد كما متجارتين فمازالتا ذلك من الرغم وأعلى

سااعدها حضرموت عن الشرق في مهرة لعزلة ناتيجة فاناه اللغة اختلف عن أما
وأتداخلت مواطنها في فبقيت ثعين قبيلة أما ، الصلية لغتها على المحافظة على

. القديمة لهجتها انادثار في سااهم مما ، حضرموت قبائل مع

بيت ، البسيري بيت ، حمــــــــدان بيت ، عدلى آل ، جرير آل ، نامور : بيت وأهم
النحتيين" بيت ، العمق بيت ، غتنين بيت ، قراد بيت ، عساناة بيت ، قديم

) .355  ص2 ج (الشاطري

*** الجيم *** حرف

: باجابر آل

أناهم ) وأيزعم526  ص8 ج العرب مجلة (السقاف عندل يسكنون المشايخ من
من أناهم بعضهم . وأيرى لذلك وألساند عبدالله بن جابر الصحابي إلى ينسبون

 بالصواب أعلم وأالله طالب أبي بن عقيل ساللة

: جابر آل

ًا وأيحدهم ، علي بن وأادي هضاب أعلى تسكن ، كثير آل من قبيلة ريدة جنوب
ًا ، الجوهيين ًا ، عدم وأادي وأشرق حضرموت تاريخ (البكري منوب وأادي وأغرب
) .99  ص2ج السياساي



: الجابري آل

2ج السياساي حضرموت (تاريخ عمد وأادي في ، الجعدة من المراضايح من قبيلة
) .94 ص

: جارضاة أهل

حميد وأأهل العليان حميد : أهل وأهم ، السفلى العوالق من ساعد أهل من قبيلة
) .65 ص جازع (آل السفلن

: جازع آل

) .42 ص جازع (آل العليا العوالق من معن آل من يسلم آل من
الجزع ال

بالجزع ساموا وأالهجرين قيدوأن بين التى المنطقة في ساكنت القبائل من مجموعة
اناهم اعلنوا اساتقروأا وأعندما هاربين وأحروأب فتن بها مناطق من قدموا اناه يقال
وأل القبائل لهذة اساتضعاف اعلن وأهو عليهم يعتدي فل الخوف اهل أي الجزع اهل
من اناهم ساالم السيد وأيقول بامداعس ال . منهم الروأايات تلك بصحة لنا علم
عثمان الشيخ فترة في قبيلي بدوأر احدهم ذكر وأقد بامساعد ال وأمنهم كندة

ال الي بالناتماء اليوم منهم البعض يندعي وأقد وأالبلغيم المحارزه وأمنهم العمودي
. كثير ال قبيلة من جابر

ّبار آل : باج

. الساحل على بروأم في وأبعضهم ، الهجلة يسكنون المشايخ من

: باجبع آل

. اليمن دوأعن وأادي في القويرة تسكن أسارة

: باجبل آل

. سايبان من السموح من الشكعى من دار

: باجبير آل

) .11  ص2ج (جواهر كندة من أناهم قيل أسارة

: باجبير آل

النبي وأادي يسكنون القثم من بامسلم علي آل من باجبير : آل الشامل في جاء
) .171 ص (الشامل

: الجحافل

ًا ذكرها وأرد ، مذحج من قبيلة تسكن اللؤلؤية" للخزرجي، "العقود كتاب في كثير
وأالجحافل الرساولي وأذكر ) ،158  ص1ج (الخزرجي دثينة في وأعدن لحج بين



ًا يسمى لهم جد إلى ينتسبون سانان بآل وأدعوتهم مذحج من وأفي ، سانانا
 )36 ص (الرساولي كثير خلق منهم حضرموت

: باجحاوأ آل

) .126 ص (الشامل الروأيضة يسكنون ، بلعبيد من سالم من

: جحزر أهل

: آل وأهم السفلى العوالق من باكازم آل من حيدرة بن منصور أهل من قبيلة
) .70 ص (الجازع أحمد أهل ، حيدرة أهل (العنسي) ، امعنسي أهل باجراد

: جحلن بن آل

من أناهم فيهم السن كبار يؤكد ، اليمن دوأعن وأادي الماء" في "بلد تسكن أسارة
، أخرى قبائل سابع مع عنها وأناقلوا ، بهينين كاناوا أناهم الحداد يروأى بينما ، يافع

) .182 ص (الشامل القرى في وأتفرقوا

. مبارك آل ، ساالمين : آل وأهم

: جحلن بن آل

 )92 ص (البطاطي شبام تسكن ، يافع من الموساطة من القعطة من قبيلـــــة

: القعيطي يصف بقوله قصائده إحدى في القعيطية الدوألة وأزير عناهم من وأهم

حال كل في له العلم وأأمس جحلن لبن تصفى

هبال ثاناي شي قال حد وأان الصدق كلم هذا

)145 ص (المحضار

: باجخيف آل

) .186 ص (الشامل العرسامة تسكن ، الحلف من أسارة

: باجذيع آل

 )13  ص2 ج الحقاف (جواهر كندة من أناها قيل أسارة

: الجراب بنو

وأبين بينهم : حدث فقال الهمداناي ذكرهم ، همدان من ناشق بن الجراب ذوأ بنو هم
: شاعرهم يقول ، ثروأة اليوم بها فلهم حضرموت إلى عنها جلوا حرب عمهم بني

وأيمجــد الجراب ذي من وأمجتمعا مسكنا الدهر في روأثان يكن لم كأن



وأساردد سااكنين حضرموت قرى فأصبحـــــــوا الزمان ريب ففرقهم

)124  ص10 ج الكليل (الهمداناي

: باجراد آل

(آل السفلي العوالق من باكازم آل من حيدرة بن منصور آل من جحرز أهل من
) .70 ص جازع

: جريد بن آل

) .171 ص (الشامل النبي وأادي تسكن ، بامسلم على آل من القثم من

: جرير بيت

. ثعين من قبيلة

: الجروأ آل

) .11 ص2ج (جواهر كندة من أناهم قيل أسارة

: باجري آل

، بلقصير آل هم ، جاوأرها "بور" وأما تسكن ، حضرموت شمال كثير آل من قبيلة
2 ج السياساي حضرموت تاريخ (البكرى كرتم آل ، ابراهيم آل ، على بن أحمد آل
) .100 ص

: الجزلي

) .250  ص3 ج (السمعاناي كندة من قديم بطن

: الجعاشم

 ص2 ج الحقاف (جواهر ابراهيم وأآل عمروأ : آل هم الصدف مـــن قديمة قبيلة
10. (

: الجعدة

، مرة بني من أناهم "الجعيدي" قيل لها وأالنسبة ، عمد وأادي تسكن قبيلة
).372  ص2ج (الشاطري

أحمد بن عبدالله آل ، ساليمان من سالمة آل ، وأالمراضايح ، أحمد بن محمد آل وأهم
، ناوبان آل ، فيران آل ، نامارة آل ، شملن : آل إلى أحمد بن محمد آل وأينقسم ،

. بلخشر آل ، علي بن عامر آل ، الشيبة آل ، لجذم آل



، الهندي آل ، حبيش آل ، جبل آل ، مبارك آل ، على : آل إلى المراضايح وأينقسم
. الجابري آل

ماضاي وأآل ماضاي آل ، حمد آل ، كريتان آل إلى أحمد بن عبدالله آل وأينقسم
).94 ص2ج السياساي حضرموت تاريخ (البكري كندة من أصلهم

من وأناصرتها فارس خمسمائة : كتائبهم الجعدة عن الفاخر الدرر مؤلف وأذكر
)22 ص . (البسام فارس ألف الراجلين

تبرعة ، النعير ، البطيح ، عنق حد ، الجدفرة ، السبلة ، : نافحون مساكنهم وأمن
).341  ص7 ج العرب مجلة (السقاف

اكبر وأتستوطن وأالمساحة السكان حيث من عمد وأادي في قبيلة اكبر تشكل وأهي
الوادي بداية من القبيلة هذه ساكنى أراضاى تمتد بحيث الوادي في جغرافية منطقة

وأتعداد  كم50 بـ تقدر إجمالية بمساحة تقريبا الوادي ثلثي إلى الشمال نااحية من
ًا الوادي في لقبيلة تعداد اكبر يشكل ساكاناها مؤساسها قدم القبيلة هذه بان علم

من اثنين ) بمعية ( ناجران الجنوبية الخالي الربع أطراف من المري علي بن حمد
بن حريز وأاناجب وأصوله بعد تزوأج ثم حمد بن وأسالمه حمد بن الله عبد وأهم أبنائه
وأاساتقر حضرموت وأادي اسافل إلى وأالدته بمعية وأالده وأفاة بعد رحل الذي حمد
0 وأتكاثر هناك
في وأاساتقر السنين مئات منذ حضرموت إلى القبيلة مؤساس قدوأم وأكان هذا

تحت كهف في وأساكن الوادي من الغربي الجاناب في نافحون بمنطقة المر بادي
ذلك بعد اليوم هذا إلى باسامة وأالكهف الصخرة هذه وأساميت الكبيرة الصخور أتحد

الذكر السابقة وأالمدن القرى أي الخرى الوادي مناطق بعض ذريته اساتوطنت
القريبة المناطق اساتوطن سالمه لبنه بالنسبة التالي النحو على تفرقهم وأكان

نافحون أي المري حمد الوالد بها سااكن كان التي المنطقة من وأالمجاوأرة
ساريواه الجدفرة السيلة نافحون هي سالمه ساللة اساتوطنتها التي وأالمناطق

في اساتوطن الله عبد للبن وأبالنسبة الخرى الصغيرة القرى وأبعض الرحم شامخ
ناشا اناه إل تبرعة وأمدن قرى اغلب وأاساتوطن وأعلي حمد أبنائه بمعية تبرعة وأادي
وأعبد وأساليمان وأعامر حمد وأهم الربعة وأأبنائه على الخوين من كل بين خلف

مائي مورد على الخلف وأكان ثاناية جهة من محمد الوحيد وأابنه وأحمد جهة من الله
في منطقة إلى وأابنه حمد وأرحل تبرعة في وأأبنائه علي بقي الخلف ذلك وأبعد
وأادي في يصب الشرج وأهذا تبرعة شرج تسمى الوادي من الغربي الجبل سافح
مرة حمد ذريت نازلت ذلك بعد الزمن من طويلة فترة هناك ذريته وأمكثت تبرعة
ًا به وأاساتقرت محمد عمر بن ال الوادي إلى ثاناية وأساط في أي تبرعة عن بعيد

وأغيرها حبب بامليح شظية النعيرالرحب عنق التالية المناطق وأاساتوطنت الوادي
وأاساتوطن محمد عمر بن وأهو الشكل بن ذلك بعد بهم وألحق المجاوأرة القرى من

الجعيدي بقبيلة الخاصة الشجرة وأاليكم إخواناه من بالقرب الشكل بن حصن
ً ناجران من القادم حمد الجد أبتدأمن الخرى البطون وأبعض أبنائي إلى وأصول

ًا تسلسلها اعرف الذي ًا تاريخي بالرسام وأاضاحة الشجرة تكون ان حاوألت / عذر
اكتبها ان وأقبل كتابًة اكتبها ان لي اسامحوا وألذلك اساتطع لم اناني ال المنتدى في

0عليها اطلعكم وأددت التي المعلومات بعض اليكم
إلى أوأل هاجر وأالذي المري الجعيدي علي بن حمد هو ناجران من القادم الجد

اخوته وأبين بينة ناشب خلف اثر وأذلك ناجران من قريبة منطقة وأهي الجعدة هضبة
بتلك وأجودة امر اناكشاف وأبسبب الزمن من فترة بها وأاساتقر عمومته وأبني

اخواله الي ناسبة الجعيدي الى اسامة بتغيير وأقام حضرموت الي هاجر المنطقة
0اخرى مرة امرة لينكشف لكي



حمد بن حريز –حمد بن - سالمة حمد بن الله / عبد هم وأساللته
 –مسلم بن – حميد بن – مرضااح بن – هلبي / بن هم وأساللته حمد بن سالمة

وأغيرهم
حريز آل / جميع هم وأساللته حمد بن حريز
الله عبد بن -علي الله عبد بن / حمد هم وأساللته حمد بن الله عبد

 –علي بن ساليمان – علي بن عامر – علي بن / حمد هم وأساللته الله عبد بن علي
علي بن الله عبد
حمد بن / محمد هم وأساللته الله عبد بن حمد

محمد بن ساالم – محمد بن عمر – محمد بن / شملن هم وأساللته حمد بن محمد
محمد بن الله عبد– 

عوض –الله عبد بن ساليمان – الله عبد بن / ساعيد هم وأساللته محمد بن الله عبد
الله عبد بن

الجذام بدا الجد لصابة لجذم بن مسمى بداء هنا ( من لجذم بن الله عبد بن عوض
من ناوع المقولة هذه وأفي القبيلة من يخرج ل الدا هذا أن تقول مقولة وأهناك
ٍد إلى الصحة ) ماء ح

بن عمر – عوض بن محمد – عوض بن ساليمان – عوض بن / ساعيد هم وأساللته
 عوض
لجذم بن عمر بن / علي هم وأساللته لجذم بن عوض بن عمر
بن ساعيد – علي بن محمد – علي بن / عمر هم وأساللته لجذم بن عمر بن علي
علي

ساعيد بن حمد – ساعيد بن / محمد هم وأساللته لجذم بن علي بن ساعيد
حمد بن محمد – حمد بن / صالح هم وأساللته لجذم بن ساعيد بن حمد

الله عبد – محمد عامربن – محمد بن / ساالم هم وأساللته لجذم بن حمد بن محمد
محمد بن

الله عبد بن - ساالمين الله عبد بن / ساعيد هم وأساللته لجذم بن محمد بن عبدالله
الله عبد بن مبارك– 

مبارك بن الله / عبد هم وأساللته لجذم بن الله عبد بن مبارك
الشجرة محمدوأهذة – مبارك – / ساالم هم وأساللته لجذم بن مبارك بن عبدالله

الكريم للمتصفح تكون ان اريد كما تكن وألم رسامتها التي
المري الجعيدي علي بن حمد
الله عبد سالمه حريز
حريز ال جميع
حمد علي

مسلم /بن حميد /بن مرضااح / بن هلبي بن
محمد

حمد عامر ساليمان الله عبد
الله عبد شملن عمر ساالم
ساعيد ساليمان عوض

لجذم بن تسلسل بداء هنا من
عمر ساعيد ساليمان محمد
علي
ساعيد محمد عمر

حمد محمد
محمد صالح



ساالم عامر الله عبد
ساعيد ساالمين مبارك

الله عبد
ساالم مبارك محمد

 المسميات تلك تعود وألمن الجعدة لقبيلة الجديدة المسميات بعض عن معلومات

حمد بن الله عبد بن علي بن الله عبد بن / هو بلحباك
سالمه آل من حميد بن / هو صنهاجة بن

حمد بن الله عبد بن علي بن ساليمان بن / هو باذيل
حمد بن الله عبد بن علي بن ساليمان بن / هو مريطان بن
حمد بن الله عبد بن علي بن ساليمان بن / هو كريشان بن
حمد بن الله عبد بن علي بن ساليمان بن / هو بشر بن
حمد بن الله عبد بن علي بن عامر بن / هو غانام وأآل سارحان بن
حمد بن الله عبد بن علي بن عامر بن / هو لصوع بن
حمد بن الله عبد بن علي بن عامر بن / هو صلوفح بن
حمد بن الله عبد بن علي بن عامر بن / هو عصيل بن
حمد بن الله عبد بن حمد بن محمد عمر بن / هو ناوبان بن
حمد بن الله عبد بن حمد بن محمد عمر بن / هو الشكل بن

حمد بن الله عبد بن حمد بن محمد عمر بن / هو البصير
حمد بن الله عبد بن حمد بن محمد ساالم بن / هو بلخشر

سالمه آل من حميد بن / هو بومحمد
حمد بن الله عبد بن حمد بن محمد بن الله عبد بن ساعيد بن / هو الشيبة بن

الشيبة بن / هو المنطب
حمد بن الله عبد بن حمد بن محمد بن الله عبد بن عوض بن / هو لجذم بن
حمد بن الله عبد بن حمد بن محمد بن الله عبد بن ساليمان / بن نامارة بن
حمد بن الله عبد بن حمد بن محمد بن شملن / بن شملن بن
شملن بن / هو قيران بن

: عامر بن جعدة آل

تقطن قبيلة القبائل معجم في جاء ، بالجعود وأتعرف ، الضالع منطقة تسكن قبيلة
يافع من الغرب إلى وأتقع عامر بلد ساكنوها التي البلد وأتدعى ، العرب بلد جنوبي

 ص1 ج (كحاله وأالتبغ وأالبن التمور ينتج خصب الشمالي وأالقسم جبلية وأبلدهم ،
193. (

: جعف

كانات ، أدد بن مالك بن العشيرة ساعد بن جعف بنو . هم مذحج من كبيرة قبيلة
جردان وأادي عن الحديث عند الصفة في الهمداناي ذكر ، حضرموت غرب تسكن

 ) .199 ص (الصفة لجعف كثيرة قرى فيه عظيم وأاد

، المعروأف الشاعر المتنبي الطيب أبو منهم ، المشاهير من الكثير لهم ينسب
. - بالولء الصحيح - صاحب البخاري المام لهم وأينسب
وأل زيادة غير من جعفي إليهم النسبة القحطاناية من العشيرة ساعد من - بطن
في ذكره عند ناسبه يأتي العشيرة وأساعد العشيرة ساعد بن جعفي بنو وأهم ناقص



: وأهماعبيد أبو قال وأحريم مران الولد من لجعفي وأكان المهملة السين حرف
 .الرقمان

البخاري ينسب هؤلء الجعفي وأإلى الجعفي الرحيل : منهمالبر عبد ابن قال
 .مولهم الجعفي فيقال بالموالة

 .الجعفي وأجابر الجعفي الحر بن الله عبيد : وأمنهمالجوهري قال
: جعفر آل

) .378  ص2 ج (الشاطري العوامر من فخيذة

: بدر بن جعفر آل

) .378  ص2 ج (الشاطري كثير آل من عون آل من فخذ

: باجعمان آل

ص "هينين" (الشامل في كانات أناها ذكر ، دوأعن وأادي "خديش" في تسكن أسارة
182. (

: جعم آل

2 ج (الشاطري بلعبيد ساوط تسكن ، بلعبيد من باحيان آل من العسمان من قبيلة
) .368 ص

: باجعول آل

ص (الشامل ففتح فسكون "الجدفرة" بفتح يسكنون الدين من البارقة من قبيلة
97.(

: باجعيفر آل

ج السياساي حضرموت تاريخ (البكرى سايبان من الحالكة من بادقيل آل من قبيلة
) .101  ص2

محمد وأبنو باجعيفر بوجعور محمد وأبنو باجعيفر احمد بنو وأهم
. باجعيفر البحيث وأبنو باجعيفر قملن
وأبنقسم احمد بن عبدالله احمد,وأبنو بن جعيفر بنو الي باجعيفر احمد بنو ينقسم

بن سالوم بنو الي احمد بن جعيفر بنو
بن عبدالله ابناء وأمحمد وأساالمين وأساليمان احمد وأهم جعيفر
احمد بن جعيفر بن احمد عمهم جعيفر,وأابناء بن سالوم بن جعيفر

وألده الذي علي ساوى وألدا يعقب وألم وأساالم وأعبدالله وأعلي ساليمان هم باجعيفر
ساالم اعقب الذي احمد بن ساليمان وأكذلك احمد بن علي بن احمد بن علي بنو في

باكرموم). وأسايبان-ساليمان دوأعن باجعيفر)(تاريخ احمد بن وأعبدالله.(تم وأجعيفر
 سالوم وأال بوجعور مبارك ال دارين فهم بوجعور محمد بنو اما

وأسالوم المشهور المقدم مبارك بن عبدالله مبارك اعقب بوجعور
. مبارك بن وأدقيل الفتنه في قتل مبارك بن

ساالم اعقب سالوم بن وأمحمد سالوم بن ساالم بوجعور سالوم وأاعقب
وأسالوم محمد بن احمد سالوم بن محمد وأاعقب ساالم مبارك سالوم بن



بحصون الجعافره معقل في موجوده عريقه اساره بوجعور وأال محمد بن
كثير. خلق بالخارج وأمنهم المشرقي

محمد بن احمد وأبنو محمد بن علي بنو فهم قملن محمد بنو اما
 ابناء وأعلي ساالم هم الذين ضابعان ال هم محمد بن علي عقب

قملن. محمد بن علي بن حمد بن ساالم بن محمدضابعان
ساليمان اعقب وأمحمدوأعبيد وأساالم ساليمان فهم قملن محمد بن احمد بنو اما

قملن محمد بن حمد بن ساالم وأاعقب وأساالم وأعبدالله وأساالمين وأاحمد دقيل
حمد بن ساالم بن عمر هو وألدا
عمر. وأ وأساالم عبدالله محمد وأاعقب جعيفر اعقب الذي
بشروأج ساكنهم موقع الي ناسبه برقاش يعرفون قوم قملن اهل وأمن

وأسايبان- ساليمان دوأعن قملن.(تاريخ احمد بن عبيد بنو وأهم السوط في رقاش
باكرموم)........

باجعيفر. قملن بلجوز سالوم بن احمد بنو وأهم بلجوز ال وأمنهم
: باجعيم آل

 ص2 ج (الشاطري بلعبيد ساوط تسكن ، بلعبيد من سالــــــم آل من قبيلة
366. (

: الجفري آل

بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن جفر بكر أبي بنو هم ، السادة من بيت
).59 ص العشيرة (خدمة العوالق وأبلد وألحج حجر في منهم ، الفقيه

: جليجل أهل

. حبان منطقة قبائل من ، ذيـيب من باخرخور أهل من قبيلة

: باجمال آل

 )70 ص2 ج الحقاف (جواهر الصدف من أناهم قيل أسارة ، الميم بتشديد

: جميل آل

) .615  ص2 ج (الحامد حرام بني من ساعد بني من قبيلة

: باجنادة آل

بن على مشايخهم باجنادة : آل قوله الصحاب طرفة في جاء ، مذحج من قبيلة
).139 ص . (الرساولي مخاشن بن جندب بن مخاشن أخيه وأابن مخاشن

: باجندوأح آل

ّوح من قبيلة . دوأعن وأادي باجندوأح" في "قرن تسكن ، نا

: الجهضمي



آل ، باخميس آل ، باسابعان آل ، بامهدي : آل هم ، سايبان من السموح من قبيلة
. باهفيف آل ، باقرن

إبان حضرموت إلى اناتقلوا ، عمان أزد من مالك بن جهضم بني من لعلهم قلت
. إليها الباضاي المذهب امتداد

: الجهمة

، لحول آل وأهم ، لعمق ، الرقاب دار ، الحجيل ، : البديعا تسكن ، بلعبيد من قبيلة
وأمنه بامزعب آل ، عمر بن أحمد آل ، محمد بن علي آل ، زوأبع آل ، دهر آل

).132 ص (الشامل رئيسهم

: الجهوري آل

حضرموت في القطن تسكن ، يافع من الموساطة من حوثرة آل من قبيلة
: القائل الجهوري قاسام بن يحيى الشاعر منهم ) ،92 ص (البطاطي

أناسابها فروأع من جهاوأرة النصيل الحب مالك بني قومي

)664 ص14ج العرب مجلة (السقاف

: الجوادي آل

سالخب بن وأديعة بن جواد بن أثير بن جواد بنو هم ، حضرموت من قديم بطن
).331  ص3 ج . (السمعاناي الحضرمي

 : باجوه آل

. سايبان من المراشدة من بابيتر آل من دار

: الجوهيون

لها وأالنسبة ، حضرموت وأساط في الجوهيين ريدة تسكن ، سايبان من قبيلة
. الجيم "الجوهي" بضم

صدف" (الشاطري آل ، باكميش آل ، صائب بن آل ، عوض آل ، بارميدي آل منهم
359  ص2ج

بن سالمان بن حيدان بن حسن بن وأصعب رميدي بنو من اتحاد هم وأالجوهي
 سايبان بن الحارث

الزاء - حرف الضاد : حرف الثاناي الجزء

*** الضاد *** حرف

: ضانة بنو

قضاعة بن الحافي بن أسالم بن ساود بن ليث بن زيد بن هذيم ساعد بن ضانة بنو هم



. حمير بن مالك بن

كلها بطون، عود ، قطيعة ، غنم ، : تميم هذيم ساعد بن ضانة : وألد حزم ابن ذكر
) .447 ص حزم (ابن

 ضانة بن تميم آل وأأهمهم ، حضرموت إلى قبائلها بعض اناتقل وأقد

*** الحاء *** حرف

: باحاتم آل

)70  ص2 ج الحقاف (جواهر الصدف من هي قيل ، تريم تسكن أسارة

: بلحاج آل

) .187  ص2 ج الحقاف (جواهر كندة من وأقيل مذحــــج من قيل بافضل آل من

: باحاج آل

: "وألهم بقوله الحداد وأعناهم ، عمقين وأادي "ريمة" في يسكنون ، المشايخ من
 )50 ص عقيل" (الشامل آل وأجول بريمة وأهم ، البوادي عند وأجاهة

: باحاذق آل

)11 ص2 ج الحقاف (جواهر كندة من باعويدين آل من أناهم ذكر أسارة

: باحارث آل

(جواهر هـ583 سانة ت السيباناي أبي بن حسن أبناء أناهم ذكر ، سايبان من
) .98  ص2 ج الحقاف

: بلحارث

العطف" إلى مراد بيحان : ساكان للهمداناي الصفة في جاء ، بيحان قبائل من
من وأهم ، بيحان وأادي على الغالبة هي مراد قبيلة : لتزال فقال المحقق وأعلق

) .206 ص الصفة (الهمداناي مذحــــج بن مراد بن نااجية بن مفرج بن الحارث وألد

الماعز شعر من خيام في يعيشون ، الرحل البدوأ من : وأهم عنهم فليبس وأذكر
ًا وأيرتدوأن ، وأالعناق القامات طوال رجالهم هاجروأا أناهم وأيذكروأن ، فضفاضاة ثياب

) .93 - 91 ص قروأن" (فليبس عدة قبل ناجران من

: كعب بن بلحارث

لكنها ناجران حول تسكن كانات ، مذحج من ، السالم تاريخ في مشهورة قبيلة
آل مثل عدة قبائل حضرموت إلى منها وأاناتقل ، الزيدية الدوألة ضاغط بفعل تشتت
. ناهد لقبيلة الرئيسية الحليفة هي . وأكانات ساعد وأبني خيثمة وأبني منهال



: الحارث بنو

: هم وأقال ، الكبيرة حضرموت قبائل من الهمداناي عدهم ، الصدف من قبيلة
مرشد آل ، نااعمة أبي : آل بطوناها من وأذكر ، فيها السيادة وألهم حضرموت أمراء

).339  ص2 ج الكليل (الهمداناي ثور أبي آل ، النمر آل ، ناافع آل ،

: الحالكة

وأالنسبة ، اليسر دوأعن وأادي وأفي الحالكة غيل تسكن ، سايبان من كبيرة قبيلة
. اللم وأساكون الحاء "احلكي" بفتح لهم

. البايضة ، باساعد آل ، باناخر آل ، بادقيل : آل وأهم

باحميد آل بلشرف، آل ، باجعيفر آل ، بلغيث آل ، بلحمر آل إلى بادقيل آل وأينقسم
. بازفين آل ،

ساليمان. بنو وأهولء وأباصيور باصليله ال بابلغيث ال وأمن
بالكمع آل باطويل، آل ، بقشان آل ، باكرموم آل ، عبود : آل إلى باناخر آل وأينقسم

بوحسن. وأال باضاراح آل ، باسات آل ،
بودهش آل ، بخرم آل ، حاج آل ، خليسى آل ، عمر : آل إلى باساعد آل وأينقسم
).101  ص2 ج السياساي حضرموت تاريخ (البكري

 بلحمر احمد بن عمر المقدم قياده وأتحت الحالكه دخلت وأقد
باصره مندوأبها وأمع القعيطيه الحكومه مع طويل نازاع في
 القرن خمسينات في القعيطيه الحكومه مع نازاع في دخلت ثم

. سايبان قبائل ايطار في العشرين
: الحامديون

، البونايه مساكنهم وأمن ، دوأعن في وأبعضهم ، هوته وأادي تسكن ، سايبان من قبيلة
. بادعم آل ، باشعفين آل منهم ، العجل

: باحاوأي آل

. دوأعن وأادي في القويرة تسكن أسارة

: حبتور آل

المشباب" ، الرديحة ، الغرير ، "الصفاة يسكنون ، حبان ساعد من الغسيل آل من
).51 ص (الشامل

: الحبشي آل

بن علي بن بكر أبي بنو هم السادة من بيت ، الباء وأساكون المهملة الحاء بكسر
).63 ص العشيرة (خدمة الترابي حسن بن أحمد

: حبيش آل



حضرموت تاريخ . (البكري دوأعن وأادي في المراضايح من الجعدة من فخذ
).94  ص2ج السياساي

: باحبيل آل

. حوفة تسكن أسارة

: حداد آل

) .92 ص (البطاطي يافع من الموساطة من القعطه من

: باحجري آل

. دوأعن وأادي في القرين تسكن أسارة

: الحجري آل

) .51 ص (الشامل عمقين وأادي تسكن حبان ساعد قبيلة من

: باحديلي آل

. المحمدين وأادي يسكنون سايبان من المحمدين من

: باحدينة آل

باعوضاه آل مع متحالفة وأهي ، حجر وأادي من قادمة أناها يقال ، حبان قبائل من
. ذيـيب من

: حرام بنو

من أناهم المؤرخين بعض يرى ، الهجري السابع القرن أوأائل أمرها اشتهر قبيلة
ناهد إلى ينسبون أناهم الرساولي ). وأيذكر70  ص2 ج الحقاف (جواهر الصدف
إلى الهدل تاريخ على اعتماد بعضهم وأينسبهم ) ،139 ص (الرساولي منها وأليسوا

2 ج (الحامد حضرموت إلى التهامية يعقوب بن حلي مدينة من هاجروأا وأأناهم كناناة
الشامل مؤلف وأينكر ، الساماء تشابه من ناشأ لعله ليصح ناسب ) وأهو499 ص

).55 ص (الشامل ذلك

تاريخ ) وألكون253 ص الصفة (الهمداناي ناهد قبائل أكبر حرام بني الهمداناي وأعد
ناهد مع الوثيق وألتحالفها ، حضرموت إلى ناهد هجرة بعد ساوى يظهر لم القبيلة هذه

. الهمداناي ذكر كما ناهد في حرام بني ناسب هو فالراجح

شمال في السياساية العسكرية بالمشاركات حافل ساجل حرام لبني وأكان
وأقد ، السياساية إناجازاتهم أبرز حرام بني من يماناي آل دوألة وأكانات حضرموت

بو بدر السلطان يد على هـ627 سانة وأساقطت هـ621 يماناي بن مسعود أساسها
. يماناي آل سالطان بن أحمد بن محمد أمرائهم آخر عهد في الكثيري طويرق



: باحرزي آل

).181 ص (الشامل باعويدين آل من أناهم ذكر ، صبيخ تسكن أسارة

: بحرق آل

 )121  ص1 ج الشعراء (معجم حمير من هي قيل حضرموت تسكن أسارة

: الحرقة

) .123 ص (القلقشندي ناهد من قديم بطن

: الحريبي آل

).92 ص (البطاطي يافع من الموساطة من قبيلة

: الحريبي آل

منهم بقية وأبها بضه من أصلهم ، الجول ، "مشيط يسكنون ، عمودي آل من
) .169 - 74 ص ص (الشامل

: الحزيمي

)133  ص4 ج (السمعاناي ناهد من قديم بطن

: باحسان آل

 ص2 ج الحقاف (جواهر كندة من الحارث بن معاوأية بن حسان بنو هم قيل أسارة
14.(

: حسن بنو

قرب البحر سااحل إلى الجبال ناواحي من : أناهم الشاطري ذكر ، سايبان من قبيله
، باحاج آل ، باعبدالرحيم آل ، باضالع آل ، باحنحن آل ، باخميس آل منهم ، المكل

) .358  ص2 ج (الشاطري بارعيدة آل

ذكر كما سايبان في دخلوا الصدفي الحارث بن يزيد بن بنوحسن لعلهم قلت
) .52  ص2 ج الكليل . (الهمداناي الهمداناي

: حسين أهل

"عرقة" . يسكنون ، ذييب من

: علي بن حسين آل

. ذييب من العظم آل من قبيلة



: حشم آل

)149  ص4 ج (السمعاناي الصدف من قديم بطن

: باحشيفة آل

).183  ص2 ج (جواهر ناهد من قبيلة

: حضرموت

حديثه عند فقال الهمداناي ذكرها ، السالم صدر حتى بقية لها كان ، مشهورة قبيلة
هذه ناسبت ، الصغر جزؤها وأهي ، اليمن من : حضرموت حضرموت بلد عن

) .167 ص الصفة (الهمداناي الصغر حمير بن حضرموت إلى البلدة

بن كعب بن الصغر سابأ من : حضرموت فيقول حضرموت يذكر الكليل وأفي
بن شمس عبد بن جشم بن معاوأية بن قيس بن عمروأ بن الجمهور زيد بن ساهل
بن الهميسع بن أيمن بن زهير بن عريب بن قطن بن حيدان بن الغوث بن وأائل
، فهد آل ، ربيعة آل ، شبيب آل ، الحارث آل ، مرة : آل بطوناها من وأذكر ، حمير

)331  ص2ج تنغم" (الكليل بنو ، تريم آل

من (قحطان) وأذكر يقطان أخو يقطن ابن هو حضرموت أن فيذكر حزم ابن أما
في وأكاناوا ، عصفور بني ، خلدوأن : بني القبيلة حضرموت إلى المنتسبة البطون
).460 ص حزم (ابن وأالصدف ، مكة في الحضرمي وأبني النادلس

عليه الله صلى الله رساول صحبوا الذين حضرموت رجالت من حزم ابن وأيعد
بن العلء ، الحصين بن كهيل بن سالمة ، حيدان بن ربيعة ، حجر بن : وأائل وأسالم

).461 ص حزم (ابن الحضرمي

على تقتصر ل حضرموت قبيلة مواطن أن بامطرف يذكر القبيلة هذه مواطن وأعن
هي الحالية الحموم قبيلة مواطن أن يرى بل ، فحسب حضرموت شمال مدن

(بامطرف مواطنها من هي شبوة أن إلى إضاافة حضرموت قبيلة مواطن
) .20 ص ملحظات

ّنان أما إلى حولها وأما شبام في مواطنها من اناتقلت حضرموت أن فيذكر باح
وأحضرموت كندة بين ناشأت التي الحروأب ضاغط بسبب وأالساحل وأيبعث شبوة

) .34  ص1 ج الحقاف (جواهر

الحميرية القبائل وأأن ، المعروأف الجغرافي للقليم اسام هو حضرموت أن وأأرى
تأسايس القبائل هذه أمراء وأاساتطاع ، السام هذا اكتسبت قد نازلته التي القديمة
450 - 1020 بين بدايتها في المؤرخون اختلف ، الميلد قبل قامت قديمة مملكة
: مدناها وأمن شبوة أيل" وأعاصمتها "صدق بعضهم حسب ملوكها أوأل كان ، ق. م

ًا ظفار إقليم وأحتى غربا بيحان بين وأتمتد ، ظفار في روأرى خور ، ميفعة شرق
اساتمرت أناها أي ، م300 "شمريهرعش" حوالي السبئي الملك يد على وأساقطت

) .39 ص بافقيه  ،129  ص2ج علي (جواد قروأن سابعة قرابة



: الحضرمي آل

في الشبر قرية يقطن من منهم ) ،91 ص (البطاطي يافع من الظبي آل من قبيلة
في القطن يسكن من ) وأمنهم282 ص وأعدن (حضرموت العليا يافع بلد

ص وأعدن (حضرموت صنيان آل ، العطف : آل ) هم11 ص (البطاطي حضرموت
) .91 ص (البطاطي الشاؤش آل ، المرفدي ) وأآل283

: الحضرمي بنو

صدر أحداث في أبناؤها وأشارك ، مكة في السالم قبل ساكنت حضرمية أسارة
الحضرمي بن العلء منهم ، قريش من شمس عبد بني أحلف وأكاناوا ، السالم
. البحرين وأفاتح وأسالم عليه الله صلى الله رساول صاحب

) .44  ص2ج (الكليل الصدفي أكبر بن سالمى بن عماد بن عبدالله أبناء أناهم قيل

: باحطاب آل

خديش إلى اناتقلوا ثم بهينين كاناوا أناهم الحداد وأذكر ، خديش تسكن أسارة
).182 ص (الشامل

: الحطاطبة

) .378  ص2 ج (الشاطري العوامر من بطن

: باحف آل

)367  ص2 ج (الشاطري بلعبيد ساوط تسكن ، بلعبيد بن سالم من قبيلة

: باحفص آل

) .74 ص "مشيط" (الشامل يسكنون ، المشاجر من

: باحفين آل

) .11  ص2 ج الحقاف (جواهر الصدف من هم قيل أسارة

: باحكم آل

).74 ص (الشامل السفلى القارة ، : مشيط تسكن المشاجر من قبيلة

: باحكيم آل

من أصل أناهم قيل ، اليمن دوأعن وأادي في باحكيم قرن تسكن ، ناوح من قبيلة
) .13  ص2 ج الحقاف (جواهر كندة

: باحلوان آل



) .11  ص2 ج الحقاف (جواهر الصدف من أناهم قيل أسارة

: باحمران آل

. ساالم وأأهل على أهل وأهم سايبان من الزي من قبيلة

: حمودة بيت

الحموم قبيلة مع البادية يسكن ، أحمد بن عقيل بن زين ذرية من السادة من بيت
).23 ص العشيرة (خدمة

: الحموم

 تسكن ، محاربة قبيلة وأهي ، حضرمــــــوت في البادية قبائل من كبيرة قبيلة

ً عبيد آل وأمقد المناهيل بين وأماحولها الشحر ًا وأالساحل شمال وأسايبان ، جنوب
ًا وأالعوابثة ًا المسيلة وأوأادي غرب  )107  ص2 ج السياساي حضرموت (تاريخ شرق

بيت شنين، بيت ، قحطان بيت ، الحموم قبائل أكبر من وأهم ، عجيل بيت وأهم
بيت ، ساالمين بن بيت ، يمين بيت ، البصارة بيت ، نااحد بيت ، ظبيه بيت ، على

بيت تيس، بيت ، عصيم بيت ، بلقري بيت ، غراب بيت ، محمود بيت ، العوامر
، باحسين آل بيت ، شظيان بيت ، قويدر بيت ، الشراخيم بيت (القرزي) ، قرزات

بيت ، طرموم بيت ، علي آل ، النعوم بيت ، عبيد بيت ، باشبيبه آل ، باحسن آل
بيت ، سالطة بيت ، عمرين بيت ، عيسى بيت ، المساميت ، ذبيب بيت ، خرش

بيت ، ساعيد بيت قتيب، بيت ، الصحابة بيت ، الغدرة بيت ، عنجيل بيت ، الحميقي
) .357  ص2 ج (الشاطري السماسايح

)24 ص ملحظات (بامطرف حضرمـــــوت قبيلة بقايا أناهم المؤرخين بعض وأيرى
.

: باحميد آل

 ص2ج السياساي حضرموت (تاريخ سايبان من الحالكة من بادقيل آل من قبيلة
. دوأعن وأادي في الماء بلد ) يسكنون101

: باحميد آل

) .367  ص2 ج (الشاطري عرما وأادي في بلعبيد من سالم من قبيلة

: حميد بن آل

قويرة ) وأفي10  ص2 ج الحقاف (جواهر تريس في ، كندة من ذكرأناها أسارة
. حميد بابن تعرف أسارة الخزب

: حمير



أصل ، قحطان بن يعرب من يشجب بن سابأ بن حمير بنو هم ، فسكون بكسر
. اليمن قبائل من كثير له ينسب

ملوك فهم ، الجاهلية في الشأن ذات المهمة القبائل من حمير الخباريون وأيعد
أمر وأهو ، وأالمغرب سامرقند بعضهم وأفتح ، وأاساع نافوذ لملوكهم كان وأأناه ، العرب
حتى ، العربية الجزيرة في وأاساعة مناطق حكموا أناهم الثابت أن غير ، فيه مبالغ

القبائل على له ممثل تعيين حمير ملوك أحد من طلب الروأمان القياصرة أحد أن
: قوله المفصل في وأجاء ) ،383  ص3 ج (جواد العربية الجزيرة شمال الواقعة

إلى خبرها وأوأصل ، الميلد عند الجنوبية العربية في العربية القبائل من حمير كانات
) .510  ص2 ج (جواد وأالروأمان اليوناان

أيامه في يحكمون كاناوا الحميريين : أن قوله قديم مؤلف عن علي جواد وأينقل
كاناوا كما ، حضرموت حتى المحيط وأسااحل الحمر البحر من وأاساعة منطقة

ًا سااحل يمتلكون ) .511  ص2 ج (جواد أفريقيا في عزاناي

، المنازل هذه من الشرق إلى كانات الصل في حمير منازل أن كذلك وأيرى
ًا) المسكن يافع أرض وأتؤلف لل القديم (حالي

*** الخــــــــاء *** حرف

: الخامعة

وأبلدة الغربية حموضاة شعاب من جاناب تسكن ، سايبان من الزي من شهيرة قبيلة
. ليسر وأادي في تصب التي الشعاب وأبعض ، الرشيد

) ،359  ص2 ج (الشاطري بارشيد آل ، باسالوم آل ، باقديم آل ، باصرة (آل وأهم
. باقعر آل ، بلجهم آل

: خراقه آل

. ذييب من ساليمان أهل من قبيله

: باخربوش آل

) .97 ص (الشامل الدين ريدة "إلمر" في تسكن أسارة

: باخرخور آل

. جليجل أهل ، لعيشوم أهل ، عميرة أهل "الرحبة" هم يسكنون ذييب من قبيله

: خرد آل

العشيرة (خدمة خرد بن علي بن زين بنو هم ، وأتريم بظه يسكن ، السادة من بيت
) .44 ص

: الخرشان



) .133 ص (الشامل شحبل آل من قبيلة

: باخشوين آل

"هدوأن" . مساكنهم من ، سايبان من المراشدة من قبيلة

: خشيمة آل

آل ، العساكرة ، عون بن عبدالله : آل وأهم ، الصيعر من بلليث محمد آل من قبيلة
) .147 ص (البلدي خشيدل آل ، فرج آل ، عبيدوأن

: باخطيب آل

)11  ص2 ج الحقاف (جواهر الصدف من اناهم قيل ، باخطيب حجي تسكن أسارة
.

: باخضر آل

. دوأعن وأادي في الدوأفة تسكن أسارة

: الخلقي آل

عوض بن آل ، معمر بن آل ، الركابي : آل هم ، العليا يافع من الموساطة من قبيلة
) .92 ص (البطاطي

: خليس آل

2 ج السياساي حضرمـــــوت (تاريخ سايبان من الحالكة من باساعد آل من قبيلة
) .101 ص

: خليفة آل

: المعارف دائرة في "الحاضانة" جاء تسكن ، كندة من هلل بني إلى تنسب قبيلة
بنو هاجر وأعندما ، هلل بني من أناها تزعم وأهي خليفة آل قبيلة تسكنها وأالحاضانة

خليفة آل اسام عليهم أطلق ثم وأمن العرب بلد جنوبي في الحاضانة في ظلوا هلل
وأإذا ، الصغيرة الجابية مدينة في مقرة عقيل يحكمها ، مقاتل ألف قرابة وأهم

المعارف (دائرة ناصاب في العليا العوالق سالطان راية تحت قاتلوا الحرب ناشبت
).253  ص7 ج

. الصوة آل منهم حبان قبائل من وأهم

: خليلي آل

علي بن محمد : آل هم ، السفلى العوالق من باكازم آل من منصور أهل من قبيلة
ص . (الجازع الهميس أهل ، ساودان أهل ، جعفر أهل ، برقان أهل ، أحمد آل ،



68. (

: خمر بنو

خمر بن قيس شمر أبو الشاعر منهم ، الكندي وأهب بن عمروأ بن خمر بنو هم
: القائل

 زرارة أبي وأرهط خمر عن المجد الوارثون

)460  ص1 ج اللباب الثير (ابن

الخير) : (بنو بلخير آل

الشاعر لهم ينسب ، اليمن دوأعن وأادي في بلخير غيل يسكنون المشايخ من
. بلخير عبدالله المعروأف المعاصر

ّيل آل : باخ

 دوأعن وأادي "ظاهر" في يسكنون ، بابطين آل من ساعيد آل من قبيلة

الهاشمية العباساية باوأزير آل أسارة موقع ***تنسيق الدال *** حرف

: باداس آل

 ص2 ج ، الحقاف (جواهر الصدف من هم قيل ، عرقة يسكنون من المشايخ من
أثري موضاع عن حديثه معرض في علي جواد ذكر ، الساحل على ) . وأبعضهم70
ًا مازال فاناه (بدش) ، باداس "أما ، التحريف من بشيء وألكن ، اليوم حتى معروأف
السام هذا جاء باداس) وأقد (مشايخ بـ يعرفون رعاة قوم يعيش المكان هذا وأفي
) .161  ص2 ج (جواد القديمة باداش من

: داوأد آل

) .91 ص (البطاطي يافع من الظبي آل قبيلة من

: باداوأد آل

وأادي "ضاري" في تسكن أخرى وأأسارة ، دوأعن وأادي في رحاب تسكن أسارة
"ليسر" .

: الداهر

) .193  ص1 ج (الكليل المهرة من قديمة قبيلة

: باداهية آل

) .145 ص (الشامل قيدوأن يسكنون ، عمودي آل من



ّيان آل : بادب

ّوح من باصبارة آل من قبيلة ، بازيد (آل وأهم ، حجر وأادي "محمدة" في تسكن ، نا
باقشوة) . آل ، مهدي آل ، باسامين آل

: بادبيس آل

ّوح من صبارة با آل من قبيلة  . حجر وأادي "يون" في تسكن ، نا

: بادجاناة آل

القرن في الشحر في دوألة لهم كانات ، كندة من فارس بن ساعد بن محمد بنو هم
).565  ص2 ج (الحامد عدن حكم أمرائها بعض حاوأل ، الهجري التاساع

: الدحابجة

ص (البلدي خميس آل ، : الدهاملــــة وأهم ، الصيعر لقبيلة التابعة القبائل من
148. (

: بادخن آل

).367  ص2 ج بادخن" (الشاطري "حنكة يسكنون ، بلعبيد من سالم من قبيلة

ّعام آل : باد

، العمق ، الجدفرة يسكنون ) ،367  ص2 ج (الشاطري بلعبيد من سالم من قبيلة
 ).132 ص (الشامل الكسران منهم ، رخية وأادي في

: بادعم آل

. دوأعن وأادي بعضهم يسكن ، سايبان من الحامديين من قبيلة

ّغار بن آل : د

(جواهر دغار بن حجر يعرف كان الذي حجر وأادي يقطنون كاناوا ، كندة من قبيلة
. حجر وأادي في بقية ) لهم11  ص2 ج الحقاف

: الدغار بنو

)418  ص2 ج (الحامد شبام وألة كاناوا ، الهزيل آل من

: بادقيل آل

آل ، باجعيفر آل بلشرف، آل بلحمر، : آل هم ، سايبان من الحالكة من قبيلة
 )101  ص2 ج السياساي حضرموت بازفين. (تاريخ آل ، باحميد آل بلغيث،



: دليع آل

) .145 ص (البلدي الكرب من قبيلة

: الدهابل

، الصفة في الهمداناي ذكرهم ، دثينة منطقة في أوأدية لهم ، مذحج من أوأد بني من
من شرجان وأادي في هذا الناس يوم إلى بقية "لهم بقوله المحقق وأعلق

)185 ص العواذل" (الصفة

: بادهري آل

)125 ص (الشامل بلعبيد من هميم آل من قبيلة

: دهم

)243  ص10 ج (الكليل ، اليمن شرق شمال تسكن ، همدان من بكيل من قبيلة
وأآل المناهيل وأالعوامر كثير كآل حضرموت شمال قبائل مع بحروأبها اشتهرت

) .191 ص (تسيغر رشيد

: بادريس آل

) .197 ص (الشامل الدين ريدة في الحمر ذي تسكن أسارة

: دوأيس آل

أزال حين هـ927 سانة حتى تريم وألة منهم كان ، حرام بني من يماناي آل من
).186 ص2 ج الحقاف (جواهر بوطويرق بدر الكثيري السلطان حكمهم

: دريس آل

 ص2 ج (الشاطــــري الصيعر من بلليث علي آل من سالم آل من عذرب آل من
362. (

: بادوأيلن آل

) .143 ص (الشامل الخريبة تسكن أسارة

: باديان آل

ّبان قبائل من "الحضن" ، تسكن ، ناعمان من قبيلة . ح

ّين ّد : ال

تسكن ، البادية قبائل من قبيلة ، وأكسرها الياء وأتشديد ، وأفتحها الدال بتشديد



 . دوأعن وأوأادي عمر وأادي بين الواقعة الدين" وأالمرتفعات "ريدة

بايومين آل ، الياس آل ، يسلم آل ، باقاري آل ، باحنحن آل ، بامسدوأس : آل وأهم
وأمن ، باقضاعة ) وأآل365  ص2 ج (الشاطري بامعين آل ، البارقة ، ساويدان آل ،

: آل ساويدان آل وأمن ، باجعول آل ، بلعجم آل ، بابدر آل ، بامنيف : آل باقاري آل
-96 ص ص (الشامل بامكراب آل بامسدوأدس آل وأمن ، بامجبور آل ، باغويز

97. (

لقحلين ، عتود ، ساويدان آل مجرى ، صاهد شرج ، منتر : شرج مساكنهم وأمن
، النخيلت ، الحجلين ، الحنو ، الثجرة ، المكيرب ، المكراب ، (القحلين) الضليعة

) .97 - 96 ص ص (الشامل ، السويدا ، بجيدة

من مهرة قبيلة عن الحديث عند الهمداناي ذكر ، قديمة قبيلة أناها لي يظهر وأالذي
وأيحنن ، حسريت الدين فأوألد ، وأقال ، مهرة بن اضاطمرى بن الدين . "بنو قضاعة

) .193  ص1 ج (الكليل وأالثعين : كرشان يحنن وأأوألد ،

اعتراض وأذا ، المهرة بلد عن الحالية الدين قبيلة مساكن ببعد البعض يعترض وأقد
ٍه  . جهتين من وأا

ً . كثيرة وأالشواهد ، بالقبيلة المحيطة الظروأف بتبدل تتبدل القبائل : مساكن أوأل

ًا مساكنها من الغرب إلى كانات القديمة مهرة مساكن أن الراجح من : يبدوأ ثاناي
. الحميرية القبائل ضاغط بفعل ربما الشرق ناحو وأاناتقلت ، الحالية

ضامن "الدين" بالتشديد صيغة اللغوية المعاجم تذكر لم سابق ما إلى إضاافة
الباقية اللفاظ من بكوناها العتقاد إلى يدفع (دين) مما الثلثي المصدر تصاريف

. العربية الجزيرة جنوب في السالم قبل ساادت التي الجنوبية العربية اللغة من

 فيها أخرى قبائل دخول الراجح من أناه غير

*** الذال *** حرف

: ذبيح بن آل

) .70 ص2 ج الحقاف (جواهر الصدف من بطن

: ذخير آل

) .11 ص6ج (السمعاناي الصدف من قديم بطن

: الذراخن

قديمة ) قبيلة284 ص وأعدن موت (حضر ، العليا يافع من المفلحي قبيلة من
) .177 ص (الصفة الصفة في الهمداناي ذكرها

: ذهبان بنو



) .70  ص2 ج الحقاف (جواهر الصدف من بطن

 : ذهل

صلى النبي على وأفد الذهلي الكندي النعمان بن حجر منهم كندة من قديم بطن
) .536 ص1ج (اللباب وأسالم عليه الله

: باذيب آل

ج الشعراء (معجم كندة من ) وأقيل128  ص2 ج (جواهر الزد من هي قيل أسارة
) .32  ص5

وأصلوا وألما ، يوساف بن الحجاج زمن البصرة من خرجوا أناهم الجواهر في وأجاء
) .93  ص2ج (جواهر شبام فقهاء وأمنهم ، شبام أمير آوأاهم حضرموت

: ذييب

ًا قديمة قبيلة وأهي ، حمير من حبان قبائل من كبيرة قبيلة ناص في ذكرها وأرد جد
مدينة ذكر بعد  ق. م600-620 المشهور صراوأح ناص هو ، المسند بالخط مكتوب

قبيلة مواطن من الوادي هذا ) وألزال298 ص2ج (جواد ، حبان وأادي في حبان
. ذييب

من (الصابح) اخوة (المراقشة) وأصبيح وأرقوش ذييب أن العامة روأايات وأتذكر
. حمير بن احمد اسامه رجل

أهل ، عبدالله أهل ، حسين أهل ، ساليمان أهل ، باعوضاه : آل إلى ذييب وأتنقسم
. باساردة آل ، باخرخور

: ذييب أهل

، عوض بن خليل أهل ، ذييب (أهل وأهم ، السفلى العوالق من باكازم آل من قبيلة
64 ص خليل) (الجازع بن علي أهل

*** الراء *** حرف

: باراس آل

كندة من هم ) وأقيل41 ص (الجازع العليا العوالق من معن آل من ، المشايخ من
) .11  ص2 ج الحقاف (جواهر

، دوأعن في الخريبة يسكن من وأمنهم ، حجر بوادي الحصين يسكن من وأمنهم
السيباناي الظفري باراس عبدالله بن على الشيخ ذرية إلى الحداد وأناسبهم

) .79 ص (الشامل

: راشد آل



تريم حكموا ، حضرموت من فهد آل من قحطان آل من شجعنه بن راشد بنو هم
 ص2 ج (الحامد هـ615 سانة مهدي ابن يد على ساقوطها حتى هـ547 سانة
408. (

: رامي آل

يملك رئيسها وأكان ، المسند كتابات في اسامها وأرد ، حضرموت في قديمة قبيله
ًا جزء ) .162  ص2 ج على (جواد حضرموت وأادي في كبير

: بارباع آل

) .11 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من قيل أسارة ، الثاناية الباء بتشديد

: رباع آل

وأيسكنون ، الراكة حصن هـ822 سانة بنوا وأأناهم كندة من أناهم باحنان ذكر أسارة
) .158  ص2 ج الحقاف (جواهر حورة من قريبتان قريتان ، وأبدرة سادبــــــــة

: باربيع آل

. باساعد آل ، : المصاميم هم ، دوأعن وأادي في الماء بلء تسكن أسارة

: ربيعة بن آل

. اليمن دوأعن وأادي تسكن سايبان من قبيلة

: بارّجاش آل

ّوح من باصبارة آل من قبيلة ، الجيم بتشديد (كنينة) . تسكن ، نا

: بارحمة آل

) .72 ص (الشامل ناعمان قبيلة من فخيذة

: رشيد آل

ظفار بين ، الخالي للربع الجنوبية الشرقية الجهة تسكن ، كثير آل من قبيلة
على وأهم ، ثيسيغر وألفريد مثل الناجليز للرحالـــة أدلء أفرادها بعض كان وأالمهرة

 -69 ص ص العرب (رمال الخالي للربع وأالجنوبــــي الشرقي الجزء بطرق دراية
80. (

: رشيد بن أهل

. حبان رشيد" وأ"ميفعة" في "ريدة تسكن ، ناعمان من قبيلة



: بارشيد آل

) .359  ص2 ج (الشاطري سايبان من الخامعة من قبيلة

: بارشيد آل

: آل وأمنهم ، حجر لوادي الشرقية الشمالية الطراف تسكن ناوح من كبيرة قبيلة
بازمان" . منهم آل ، باجحام آل ، باشقار آل ، باجحلن آل ، ساعيد آل ، باشيبة
العقيمة" . ، الصدارة ، "لبنة مساكنهم وأمن كافة ناوح مقدم

: بارزيق آل

) .136 ص (الشامل دوأعن "الرباط" في تسكن أسارة

: بارزينة آل

بني من وأهم ، وأسانا ، وأالجزع ، الحموم بادية يسكنون ، السادة من بيت
) .40 ص العشيرة (خدمة علوي بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن

: بارطاس آل

) .357  ص2 ج (الشاطري الحموم من قبيلة

: بارضاوان آل

) .186 ص (الشامل العرسامة تسكن أسارة

: بارعيدة آل

) .358  ص2 ج (الشاطري سايبان من حسن بني من قبيلة

: رعيل بنو

) .138 ص6ج (السمعاناي الصدف من قديم بطن

: بارقبة آل

) .45 ص العشيرة (خدمة بتريم السادة من بيت

: الرماناي بنو

) .160 ص6ج (السمعاناي كندة من السكون قبيلة من قديم بطن

: بارميدي آل

ابن عبدالله : آل ) وأهم359 ص2ج (الشاطري سايبان من الجوهيين من قبيلة



ريدة "السفيل" في يسكنون ، حسن بن محمد آل ، حان دحيد وأآل ، ساعيد
) .105 ص (الشامل الجوهيين

: روأح آل

ابن آل ، شحبل : آل قسمان هم ، رخية وأادي تسكن ، ضانة بن تميم من قبيلة
) .353 ص2ج (الشاطري حيدرة

: روأيس آل

) .42 ص (الجازع العليا العوالق من معن آل من يسلم آل من

(الروأيكي) : روأيكة آل

وأأضااف ، حضرموت "عمقر" في قرية تسكن ، السفلي يافع من يزيد آل من قبيلة
(في حضرموت إلى اليمن من يافع نازوأح قبل فيها وأاساتقروأا : جاءوأها البكري
) .70 ص الجزيرة جنوب

: الريان آل

جد : هو الهمداناي ذكر ، الصدف بن ألمي بن عمروأ بن قطيبة بن الريان بنو هم
) .51  ص2 ج (الكليل بهدوأن الريان بني

تسكن كانات وأقيل ماجد قرن تسكن أسارة وأهي ، باريان بآل تعرف بقية لهم وألعل
) .182 ص (الشامل هينين في

: باريان آل

الريان) . بنو (اناظر

*** الزاء *** حرف

: بازار آل

) .371  ص2 ج (الشاطري مجشر آل منهم ، العوابثه من

: بازج آل

ّدين من قبيلة ) .96 ص (الشامل عتود تسكن ال

: بازرارة آل

) .183  ص2ج الحقاف (جواهر ناهد من قبيلة

: بازرعة آل



الصدف من جعشم بن زرعة بنو "الرشيد" لعلهم بلدة يسكنون ، المشايخ من
) .37  ص2 ج (الكليل بهدوأن وأكاناوا

) .180 ص (هويك دوأعن في لهم زيارتها عند هويك الطبيبة وأذكرتهم

: بازرعة آل

) .71ص (الشامل البابحر حاضانة يسكنون ، بابحر آل من فسكون بضم

: زريع آل

)172ص (المحامي هـ569 سانة حتى عدن حكمت همدان من يام من قبيلة

: بازريع آل

. دوأعن "ظاهر" بوادي يسكنون ، المشايخ من

: بازعزوأع آل

) .186 (الشامل العرسامة تسكن ، الحلف من أسارة

: الزغب بن آل

بابن الشهير الجعفي المبارك عمر بن الفقيه بنو وأهم ، جعف من هم قيل أسارة
) .138  ص2ج الحقاف (جواهر هـ688 سانة المتوفى الزغب أبي

: بازغيفان آل

) .11  ص2ج الحقاف (جواهر الصيعر من قبيلة

: بازفين آل

) .101 ص2 ج السياساي حضرموت (تاريخ سايبان من الحالكة من بادقيل آل من

: بازقور آل

وأشبوة وأالرملة عرما تسكن ، بلعبيد من باحيان آل من المشايعة من قبيلة
) .143 ص (البلدي

: زوأي بنو

) .276 ص (القلقشندي ناهد من قديم بطن

: الزوأف بنو

 ص6 ج (السمعاناي حضرموت من آخر وأبطن ، مراد من عوبثان بني من بطن



ًا ) . وأيوجد333 في الماء بلد يسكن ، بلزوأف بآل يعرف فخذ بحضرموت حالي
. الحالكة من بلحمر آل من دوأعن وأادي

: الزي

: المراشدة منهم سايبان قبائل من مجموعة ، وأتشديدها المعجمة الزاء بكسر
في الراضاي بعض على وأحروأب خلفات الحالكة قبيلة وأبين بينهم كان ، وأالخامعة

. الحالكة غيل

: زياد بنو

) .92 ص2ج السياساي حضرموت "سايحـــوت" (تاريخ تسكن مهرة من قبيلة

 : زيدان آل

) .223  ص2 ج الحقاف (جواهر تميم من مسعود آل من

: زيد بنو

) .279 ص (القلقشندي ناهد من قديم بطن

: بازير آل

) .126 ص (الشامل القعير تسكن ، باتيس آل من قبيلة

 
*** السين *** حرف

: باساالم آل

)13 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من أناهم ذكر أسارة

: باساالم آل

"الخريبة" . تسكن أخرى وأأسارة "ضاغر" "الوليجات" ، تسكن أسارة

: ساالمين بيت

) .354  ص2 ج (الشاطري المناهيل من قبيلة

: سابعان بن آل

)123 ص (الشامل منها وأليسوا ، الصيعر مع تسكن قبيلة

: سابعة بن آل



) .44 ص (العبدلي لحج يسكنون ، يافع من قاصد بني من

: باسابعين آل

. دوأعن وأادي في الدوأفة قرية تسكن أسارة

: سابوله بنو

) .197 ص العربي (الجنوب المناهيل من قبيلة

: باسابيت آل

) .11 ص2 ج الحقاف "منخوب" (جواهر تسكن ، كندة من هم قيل أسارة

: باسات آل

) .193 العربي (الجنوب سايبان من الحالكة من باناخر آل من قبيلة

: باسات آل

).97 ص (الشامل القثم من قبيلة

: السرائي آل

على بن آل ، جابر عاطف آل ، المصلي : آل هم يافع من الظبي آل من قبيلة
) .91ص (البطاطي الصلحي آل ، عبادي آل ، حزام أبو آل ، البطل آل ، ساواد

: ساريع آل

).125ص الكريف" (الشامل ، الركح ، "العميق تسكن ، النمارة من قبيلة

: ساعد أهل

، حبان بوادي الساكنون وأهم ، حبان ساعد قسمان : وأهم قوله الشامل في جاء
من تجيب ساعد أناهم ناسبهم عن وأذكر ، وأشعابه عمقين بوادي وأهم الشعاب ساعد
) .51 - 50 ص (الشامل كندة

: ساعد أهل

) .65 ص (الجازع شمعي أهل ، جارضاة : أهل هم العوالق من كبيرة قبيلة

: ساعد بنو

إلى ناهد اناتقال خلل السياساية الحداث في وأاساعة مشاركة لها كان قبيلة
القرن أوأاخر في ، ناهد مع وأالمنتقلة المتحالفة القبائل من وأهي ، حضرموت
. الهجري السادس



جميل : آل لنهد تقسيمه عند الصحاب طرفة في . جاء حسن آل ، جميل آل وأهم
ساعد بني من أيضا حسن آل ، ظنة بني من وأليسوا ، ساعد بنو لهم وأيقال

) .139 ص (الرساولي

 ص2 ج (الحامد هـ846 سانـــة ساقطت وأقد ، شبام مدينة مركزها دوألة لهم وأكان
620. (

: السعدي آل

) .93 ج (البطاطي حنش بن : آل منهم يافع من قاصد بني من بطن

: ساعيد آل

ّوح من ، العكابرة من فخذ آل وأمنهم بازبيدي آل ، باراجح آل ، باحيدان : آل وأهم ، نا
. الغريفين ، العين أسافل ، : المسنة وأيسكنون ، باعبد

: ساعيد بيت

) .357  ص2 ج (الشاطري الشحر تسكن ، الحموم من قبيلة

: ساعيد بنو

كاناوا ، الصدفي ساعسم بن دهفل بن عبيد بن حمار بن كامل بن ساعيد بنو هم
. بقية ) لهم52  ص2 ج (الكليل دوأعن وأادي يسكنون

: السعيدي آل

أحمد جابر بن آل ، جابر علي بن آل منهم ، العليا يافع من الموساطة من قبيلة
) .92 ص (البطاطي

: السقاف آل

. السادة من بيت

: السقالدة

، العنفدي ، القزعي ، الرباط ، السيل ، : الرناف هم ، يافع من الشعيب قبائل من
) .214 ص العربي (الجنوب النجدي

 : السكاساك

. كندة من وأقديمة كبيرة قبيلة



: السكون

 ص2 ج (اللباب كثير خلق إليها : وأينســب الثير ابن ذكر ، كندة من قديمة قبيلة
125. (

: سالّم آل

ص (العبدلي لحج سالطين العبادلة محسن آل منهم ، يافع من ، اللم بتشديد
41. (

: سالمة بنو

(الكليل الهجرين في كاناوا ، الصدف من عبيد بن حمار بن كامل بن سالمة بنو هم
. دوأعن في معروأفة ) وأبقيتهم52  ص2 ج

: سالم

باهيصمي آل ، هميم : آل هم ، بلعبيد ساوط تسكن ، بلعبيد من قبيلة فسكون بفتح
آل ، باجحاوأ آل ، بادعام آل ، مكسر بن آل ، باسالوم آل ، باجعيم آل ، باضافر آل ،

باحف آل ، بايوساف آل ، بادهري آل ، باكرش آل ، بادخن آل ، باحميد آل ، عبدالله
 ) .366  ص2 ج (الشاطري باوأهال آل ،

مكة بين كتاب بمؤلف لقائه عن بلعبيد راوأية يفصلها لم التي القبيلة سالم وأهي
مكة في الذين الحضارم كل أذكر لزم سالم لك فسرت : إذا له وأذكر ، وأحضرموت

. بصحيح ذلك ) وأليس142 ص . (البلدي وأجدة

: سالمان بن آل

. الرباط بلدة تسكن أسارة

: سالمة آل

) .352  ص2 ج (الشاطري ضانة بن تميم من عمروأ آل من

: سالمة آل

) .293 ص (القلقشندي كندة من السكون من قديم بطن

: ساليمان بن سالمة آل

 آل ، بوقاسام آل ، عفيف : آل منهم عمد وأادي في ، الجعدة من قبيلة

) .359  ص2 ج السياساي حضرموت (تاريخ حميد آل ، هلبي آل ، بوجديل

: باسالوم آل



) .359  ص2 ج (الشاطري كورسايبان يسكنون ، سايبان من الخامعة من

: باسالوم آل

ج (الشاطري سايبان من هم قيل ، بلعبيد ساوط تسكن ، بلعبيد من سالم من قبيلة
) .366  ص2

: ساليع بنو

المحدثين من السليعي الحضرمي العين بن حيان منهم حضرموت من قديم بطن
) .121  ص7 ج (السمعاناي

: ساليم بنو

ص العربي (الجنوب كنيبة ذوأ ، الثجر ، القدم ، كلثوم : آل وأهم ، يافع من قبيلة
228. (

: ساليمان آل

ّوح من ، العكابرة من قبيلة يسكنون ، بحلص آل ، برجف آل ، باساالم : آل هم ، نا
النويمة" . ، برجف غاضاة ، "غارة

: ساليمان أهل

بن محمد آل ، زيد أهل ، خراقة : أهل وأهم "المطهاف" ، تسكن ، ذييب من قبيلة
. باقشاقيش أهل ، غبران أهل ، ساعيد

: ساليمان عيال

) .144 ص (البلدي الكرب من الساود عيال من قبيلة

: السماح

، الرميدي بيت ، الرقاع : بيت وأهم ، شرخاوأي وأادي تسكن ، المناهيل من قبيلة
) .355  ص2 ج (الشاطري الخضيرة بيت

وأكاناوا اليمن قبائل من وأأصلهم ، السين بكسر : السماح الشامل في وأجـــاء
ص ص (الشامل ثعين من وأعدهم ، حضرموت على اساتيلئهم عند ناهد في دخلوا
100-107. (

: السموح

وأغيل يون إلى دوأعن بين ما "السومحي" تسكن لها وأالنسبة ، سايبان من قبيلة
. باوأزير

، الحسني ، بابطين آل ، الشولي ، الجهضمي آل ، أكثرهم وأهم ، : الشكعي وأهم



الحيق. آل إليهم وأينسب الجوداناي ، باوأسايم آل ، بامنصور آل ، الغويثي

: ساميدع آل

حصن ، وأسالمون ، النخلة ذي في علي آل ساوط تسكن ، علي آل من قبيلة
 )132 ص فسكون) (الشامل الجيم (بفتح الجيزة حصين ، الشرقي

وأعمد رخية - بين باتيس آل سادة جنوب في هو ساميدع آل : ساوط السقاف وأذكر
العرب كانات ما على ، وأاحد رجل على باتيس آل مع يرجعون ، ناعمان من - وأهم
مجلة (السقاف الجار وأأمان الضيافة وأحسن وأالوفاء وأالشهامة المروأءة من عليه

) .337  ص7 ج العرب

: باسامير آل

بلعبيد ساوط "ساومح" في تسكن ، بلعبيد من سالم من ، الميم وأفتح السين بضم
) .126 ص (الشامل

: باساهل آل

)70 ص2ج الحقاف (جواهر هينن في ، كندة من تجيب من هم قيل أسارة

: ساهل آل

ص العشيرة (خدمة عقيل بن زين بنو هم الحموم مع يسكنون ، السادة من بيت
23. (

: باساودان آل

)11  ص2 ج الحقاف (جواهر مذحج من هم قيل ، الخريبة يسكنون ، المشايخ من
.

: السودة

) .169 ص (المغيري ناهد من قديم بطن ، ناهد بن ساويد بنو هم

: السومي

فتح شهد حيوان بن خيثمة منهم تجيب من قبيلة ، الواوأ وأساكون ، السين بفتح
) .193  ص7 ج (السمعاناي مصر

: باساويد آل

عنهم تحدثت ، دوأعن وأادي في لجرات باساويد" في "عرض تسكن ، ناوح من قبيلة
) .173 ص (هويك دوأعن إلى رحلتها خلل هويك

: ساويدان آل



: منهم ، لقلحين ، عتور ، ساويدان آل مجرى يسكنون ، الدين من إلياس من قبيلة
) .96 ص (الشامل بامجبور ، باغويز آل

: ساويدان بن آل

).95 ص2 ج السياساي حضرموت (تاريخ الجعـــدة من ماضاي آل من قبيلة

: سايبان

البكري ذكر ، حضرموت قبائل وأأكبر ، العربية الجزيرة جنوب قبائل أكبر من قبيلة
ًا وأأصعبها ، البادية قبائل أعظم من : هم ً وأأكثرها ، مراسا حضرموت (تاريخ رجال

) .101 ص2ج السياساي

عوف بن ساعد بن الغوث بن زيد بن مالك بن الحارث بن أسالم بن سايبان بنو هم
) .235 ص2 ج (الكليل حمير بن زرعة بن سادد بن زيد بن مالك بن عدي بن

وأعلق بحضرموت، كبيرة بقية لهم بأن وأقال ، حمير قبائل في الهمداناي ذكرهم
) .40 ص2 ج بحميريتها" (الكليل تعتز بقية "لهم بقوله الكوع

ً الهمداناي وأزاد قبائل أن ، محمد بن كويل حضرموت لقبائل راوأيته عن ناقل
يقول هذا وأفي ، بدوأهم وأهم ، منها قسم سايبان وأأن ، أقسام ثلثة حضرموت

: الشاعر

 الحــــــرث معشر أوأ بالشبا فهت وأإن

حــــــــدث أوأ حل معظم في وأسايباناها

 الجدث سااكن أوأ الجسد في طائر فكن

ناكث من حتف إناهم منهم تنجو فلن

)339 ص2ج (الكليل

قبل ما عصور إلى يمتد بل ، السالم بعد ما حقبة على القبيلة هذه تاريخ يقتصر وأل
صراوأح بنص يعرف ، بالمسند مكتوب قديم ناص في سايبان ذكرت فقد ، الميلد

سابأ دوألة ملوك أوأل عهد في كتب ، القديمة التاريخية الوثائق أخطر أحد وأهو
 ق. م) .600 - 620 أيل (كرب

من وأجماعة أوألده مع وأدوأناه أشوع السميفع ناص هو آخر ناص في كذلك وأذكرت
حصن بناء بمناسابة النص وأدوأن ، ذوأناف سايبان محرج قبائل وأكبراء القبائل ساادات

ًا) (جواد الغراب (حصن ماوأية ) .291  ص2 ج على حالي

هذه قراءة من "مهرة" وأيبدوأ قبيلة مع الفترة نافس في آخر ناص في ذكرها وأوأرد
في الحالية مواطنها عن تختلف ل لسيبان القديمة المواطن أن السابقة النصوص

. حضرموت في الشرق ناحو توساعت كانات وأأن ، حضرموت



ًا سايبان إلى وأينتسب ، الحالكة ، الخامعة ، المراشدة ، : ناوح هي كثيرة قبائل حالي
، حسن بنو ، الحيق آل ، المحمديون ، السموح ، الجوهيون ، الحامديون ، القثم

. ربيعة بن آل ، العصارناه

وأادي ، باوأزير وأغيل ، دوأعن وأادي ، يبعث وأادي ، : كورسايبان سايبان وأتسكن
. حجر وأادي ، حويرة

: سايف بن آل

 ص2 ج السياساي حضرموت (تاريخ علي بن وأادي تسكــــن ، كثير آل من قبيلة
100. (

: السييلي آل

(البطاطي الشهابي آل ، داعر بن آل ، الفضلي : آل هم يافع من الظبي قبيلة من
 )91 ص

*** الشين *** حرف

: الشاطري آل

وألحج وأالشحر بتريم يسكنون ، أحمد بن علي بن علوي بنو هم ، السادة من بيت
) .62ص العشيرة (خدمة

: باشاعر آل

) .172 ص (الشامل دوأعن وأادي في حوفة تسكن أسارة

: الشاعر

) .227 ص العربي (الجنوب الضالع بلد تسكن ، حمير من كبيرة قبيلة

: شبابة

وأجهينة حرب في مايذكر شبابة بطون : وأمن المغيري ذكر ، ناهد من قديمة قبيلة
من أناه رجل فادعى الموسام وأقت حضر إذا القديم الزمن في كان فاناه ، وأعتيبة
) .165 ص . (المغيري وأعتيبة وأجهينة حرب عليه اجتمعت شبابه

: باشبيبة آل

) .357 ص2 ج (الشاطري الحموم من قبيلة

: شجرة بنو

).303 ص (القلقشندي كندة من الكرمين معاوأية بني من قديم بطن

: باشجيرة آل



) .368 ص2ج (الشاطري بلعبيد من باحيان آل من العسمان من

: باشجيرة آل

)32 ص2ج السياساي حضرموت (تاريخ سايبان من الخنابشة من

: الشحاريون

 ص2 ج السياساي حضرموت (تاريخ ظفار في بقية لها ، القديمة ظفار قبائل من
209. (

: الشحاشحة

)380 ص2ج (الشاطري المهرة من قبيلة

: شحبل آل

هم ) وأقيل354 ص2ج (الشاطري ضانة بن تميم من روأح آل من هم قيل قبيلة
وأبلعبيد ناهد قبيلتي بين ) يسكنون335 ص7ع (السقاف كندة من السكون من
آل ، وأهم ، حسوة ، الزيارة ، السيلة ، ناباع ، : المخارم قراهم وأمن رخية وأادي في

(الشامل عجيان آل ، حسين بن مساعد آل ، حسين آل ، خرشان آل ، مظفــــر
).132 ص

: الشحفي آل

آل ، باكتيفة آل ، باقراضاة آل ، بامقبل : آل هم ناوح من العكابرة من قبيلة
. العكابرة وأادي . يسكنون باجحام آل ، بارشيد آل ، باحويصل

: شخراة بنو

)377 ص7ج على (جواد المهرة من قديمة قبيلة

: الشراشرة

)161ص (البلدي ناهد من كليب بني من

: شرخة آل

) .100  ص2 ج السياساي حضرموت (تاريخ جابر آل من بطن

: باشرف آل

(جواهر ل أم منها أهي أدري السام بهذا أسارة وأتوجد ، الصيعر من أناهم باحنان ذكر
).11 ص2ج الحقاف



: الشرفي آل

آل ، الشمعوطي آل ، عبدان آل ، مساوأى : آل هم يافع من الظبي من قبيلة
).91 ص (البطاطي الدوأشي آل ، بوطلعة آل ، عبدالملك

: باشعفين آل

ًا القائل باشعفين ساالم الشاعر منهم ، سايبان من الحامديين من دار السيد مخاطب
 . المحضار حسين

المقال في يلعن وأالكذاب قبل من لك حكيــت

وأالعيـــــــال وأالقرابة أهلي من أناكرناي السيد

وأالدهال درعي سايبان وأمن اناكرناي دوأعن من

الجبال ذلك في وأقسيم وأاناا عقـروأن في مال لي

)137 ص (المحضار

: شعيب آل

ًا يسكنون ، المشايخ من ).381 ص2ج (الشاطري الجوهيين ريدة من قريب

: الشعيب

ص العربي (الجنوب الجنوب مناطق من منطقة باسامها تعرف ، يافع من قبيلة
228. (

: باشقير آل

 ص8ج العرب مجلة (السقاف يبعث وأادي غربي حول تسكن المشاجر من قبيلة
527. (

: شكامة بنو

الجندل دوأمة صاحــــــــــب أكيدر منها ، كندة من السكون من قديمة قبيلة
)306 ص2ج (القلقشندي

: باشماخ آل

ص ص (الشامل الخزب قويرة وأفي ، دوأعن وأادي في رحاب قرية تسكن أسارة
153-159. (

: الشماساي آل



وأذكر ، وأالمكل بروأم بين الساحل تسكن ، سايبان من الّزي من هم قيل قبيلة
في كاناوا أناهم حبان مؤرخ عن وأينقل ، بابحر آل من حمير من : الشموس الحداد
حمحار يسكنون أناهم كذلك وأيذكر ، العوالق فقتلهم فيها الدوألة لهم وأكانات ، يشبم

) .83 - 76 ص ص (الشامل المحمدين وأادي في

: شمعي أهل

علي بن نااصر أهل ، حسين : أهل وأهم ، السفلى العوالق من ساعد أهل من قبيلة
) .66 ص (الجازع

: شملن آل

ج السياساي حضرموت (تاريخ عمد وأادي في ، الجعدة من أحمد بن محمد آل من
) .94 ص2

: باشميل آل

) .186ص (الشامل العرسامة تسكن أسارة

: باشميلة آل

)235 ص5ج الشعراء (معجم المشايخ من باعباد آل من

: الشنافر

، جابر آل ، باجري آل ، العوامر ، كثير : آل هي القبائل من عدد على يطلق اسام
. سايؤوأن في الكثيرية الدوألة عماد كاناوا

: باشنفر آل

. دوأعن وأادي في عورة تسكن اسارة

: الشنظوري آل

)93ص (البطاطي السفلى يافع من قاصد بني من الجهري آل من

: شنين بيت

)357 ص2ج (الشاطري الديس تسكن ، الحموم من قبيلة

: باشهاب آل

).189 ص العربي (الجنوب ناوح من قبيلة

: شيبان آل



(جواهر العماهرة ، عمر بن مبارك : آل وأهم ، ضانة بن تميم من مسعود آل من
).223 ص2 ج الحقاف

: باشيبان آل

).61 ص العشيرة (خدمة قسم في السادة من بيت

: باشيبة آل

) .368 ص2ج (الشاطري بلعبيد من باحيان آل من العسمان من

: باشيبة آل

)369 ص2ج (الشاطري ناوح من بارشيد آل من

: باشيخ آل

)13 ص2ج الحقاف (جواهر هدوأن تسكن ، كندة من هم قيل أسارة

: شيخة آل

ص (الجازع الطيري أهل ، الخضر : أهل وأهم السفلى العوالق من باكازم آل من
63.(

الهاشمية العباساية باوأزير آل أسارة موقع ***تنسيق الصاد *** حرف

الصافي: آل

بن علي بن محمد بن عبدالرحمن بن الصافي عمر بنو هم ، السادة من بيت
).25ص العشيرة (خدمة السقاف عبدالرحمن

: ساالم بن صالح آل

آل صالح، بن محمد آل ، دليع : آل هم ، بلعبيد من باحيان آل من عمر آل من قبيلة
).143 ص (البلدي فعفع آل ، قاهران آل ، صينية آل علي، بن ساالم

: صباح بنو

).312ص (القلقشندي ناهد من قديم بطن

: باصبارة آل

ّوح من كبيرة قبيلة ، الثاناية الباء بتشديد ، باقروأان : آل هم ، حجر وأادي تسكن ، نا
. بامساطر آل ، بادبيس آل ، بادبيان آل ، بارجاش آل ، بافقاس آل

: باصبرين آل



أحمد بن على الصحيح العتقاد صاحب العالم الشيخ منهم باحميش آل من قبيلة
ً : كان عنه السقاف قال باصبرين ساعيد بن مجلة (السقاف العلم جبال من جبل

ًا كان إذ للناتباه ملفتة شخصية بأناه القول ) وأيمكن646 ص2ج العرب معارضا
. حضرموت في الشرك مظاهر من وأللكثير السائد الصوفي للجو

: الصبيحة

الصابح من هم ، المندب وأباب لحج بين الجبال سافوح على تعيش مشهورة قبيلة
ًا أبين مخلف وأيحدهم ، حمير بن زيد بن مالك بن أصبح ذي الحارث بني من ، جنوب

ً وأالحواشب بلداناهم وأأكبر ، الجمال بتربية وأيهتمون ، بالزراعة يشتغلون ، شمال
).37 ص2ج (الدباغ الباحة طور

ساكاناه وأأكثر ساواحل وأله أبين من بالقرب لحج : مخلف البلدان معجم في وأجاء
) .67 ص5ج (الحموي أناس بن مالك رهط أصبح بني من

: الصدف

حمير، من وأقيل ، كندة من قبيلة ، المهملة الدال وأكسر ، المهملة الصاد بفتح
ُناقل حضرموت بن زياد بن دعمي بن شهال الصدف : اسام قوله الدارقطني عن وأ

، صحبة له الصـدفي ثعلبة بن جعشم منهم العلماء من كثيرة جماعة إليه وأينسب ،
) .236 ص2ج (اللباب الشجرة تحت وأسالم عليه الله صلى النبي بايع ممن وأهو

(الصدف) بن مالك وألد من حمير من هم النسابة من كثير : قال الكليل في وأجاء
بن سادد بن زيد بن مالك بن الحارث بن شرحبيل بن السبب بن ديسع بن عمروأ
ًا أوألد معاوأية بن مرتع أن آخر موضاع في وأذكر ، الصغر حمير ًا كندة وأهو ثور وأمالك

على الدائرة فوقعت وأاقتتلوا ، مباعدة حضرموت وأبين مرتع بين وأقعت ثم ،
رهم أختهم وأفيهم بها وأأقاموا ، شبوة دخلوا حتى منهزمين فخرجوا ، حضرموت

ًا مالك ابنها وأمعها ، مرتع امرأة اناقطع فلما ، منهم وأتزوأج ، أخواله في فنشأ صغير
ًا أخاك لظن : إناي ثور لبنه مرتع قال أبيه عن ، مال أي ، عنا صدف قد مالك

. حضرموت في الصدف دخول سابب ذلك وأكان ، يومئذ من الصدف فسمى

ً للصدف الهمداناي وأعد 2ج (الكليل حضرموت ناواحي في اناتشرت ، كثيرة قبائل
).54-30 ص ص

الكثير وأأن ، الحالية حضرموت قبائل في دخلت الصدف بطون بعض أن وألشك
إلى تنتسب حضرموت وأشمال ، وأعمد دوأعن أوأدية في المتحضرة السار من

قبيلة المعروأفة الصدف بقايا وأمن ، ذلك ليعرف بعضهم كان وأإن ، الصدف
ًا تعد باسامها احتفظت بقية وألها ، حضرموت غرب في الصيعر قبيلة في حالي

. سايبان من الجوهيين

: باصرة آل

).2ص العشيرة (خدمة وأالحديدة وأدوأعن هينين في ، السادة من بيت

: باصرة آل



في القعيطية الدوألة ناائب منهم كان ، سايبان من الخامعة من مشهورة قبيلة
"الرشيد" . بلدة يسكنون دوأعن

باصراح) : (آل باصريح آل

. سايبان من المراشدة من قبيلة

: باصفار آل

. دوأعن وأادي في هدوأن تسكن اسارة

: بصفر آل

) .359 ص2ج (الشاطري ناوح من الحبيل تسكن قبيلة

: باصقر آل

. سايبان من المراشدة من قبيلة

: باصقع آل

) .359 ص2ج (الشاطري سايبان من الخامعة من

: الصقعان

آل ، ساعدوأن : آل وأهم ، الصيعر من بلليث محمد آل من عمروأ بن الليث آل من
) .147 ص (البلدي ربيع آل ، بعران آل ، محمد بن عوض

: باصليب آل

 من أناهم ذكر ، الوادي هذا أعالي يسكنون ، عمد وأادي قبائـــــــــــل من

(الشاطري بامسدوأس آل ، باموكرة آل ، النقيب آل ، باعران : آل وأهم المشاجرة
) .375 ص2ج

: باصم آل

بفتح باصم آل فيها "الحصون الشامل في جاء ، باصم حصن تسكن ، ناوح من قبيلة
ّوح من الصاد ) .74ص (الشامل للمشاجر وأصريخهم ، نا

: باصهي آل

).12 ص2ج الحقاف (جواهر الصدف من أناهم قيل أسارة

: الصيعر



بن أشموس بن الصيعر بنو هم ، حضرموت في البادية قبائل من مشهورة قبيلة
).41 ص2ج (الكليل الصدفي مالك بن حريم بن مالك

مسلم وأآل الكسالين إلى علي آل وأينقسم ، بلليث على آل كبيران قسمان وأهم
).147ص (البلدي عمر بن الليث آل ، خشيمة آل ، الهجمة إلى محمد آل وأينقسم

: وأقبيلة العرب" فقال "رمال كتاب في البريطاناي الرحالة ثيسيغر وألفريد وأتحدث
جنوب قبائل وأكانات ، قوية كبيرة قبيلة وأهي ، الصحراء بذئاب تعرف هذه الصيعر

من ، عليها وأتسطو ، شفقة دوأن تنهبها لناها بأساها وأتخشى تخافها كلها الجزيرة
ً الحراسايس وأجادة مقشن بلد حتى الشرق نااحية وأالدوأاسار يام بلد حتى وأشمال
اصطاد الذي بوساكاف إل ربوعها الى الوصول من أوأربي يتمكن وألم مرة وأآل

لطراف خاطفة بزيارة قام الذي وأأناجرامس  ،1931 عام بلدهم في الوعول
).209ص (ثيسيغر هـ1934 سانة أراضايهم

الربع الشمال من أرضاهم وأيحدها حضرموت غرب شمال الصيعر قبائل وأتسكن
المشقاص من العوامر الشرق وأمن وأحضرموت وأناهد الكرب الجنوب وأمن الخالي

جهة من وأالصيعر دهم بين الفاصل . وأالحد وأعبيدة وأيام دهم بلد الغرب وأمن ،
من وأالصيعر عبيدة بين الفاصل وأالحد الخالي وأالربع وأالنعيجان ، : عكم الغرب
من وأحضرموت وأناهد الصيعر بين الفاصل غويربان. وأالحد جبل الغربية الجهة
الرماد عرق وأالكرب بينهم الفاصل وأالحد وأالشريح وأالبدوأع تريم الجنوبية الجهة
) .47 ص (البصراوأي وأعكبان صناد وأوأادي الكلب وأذريع الحمار وأعرق

ًا البل من جيد بنوع الصيعر وأيعرف ًا قديم ّيب ذكر فقد وأحديث علس بن المس
: الجاهلي الشاعر

مكدم الصيعرية عليه بناٍج احتضاره عند الهم أتناساى وأقد

عشر الرابع القرن أوأاساط النجدي سابيل بن عبدالله الشعبي الشاعر وأذكر
: الهجري

تلد عراٍب عيراٍت سااس من صيعريات عندناا من ياراكٍب

الخالي الربع بدوأ الصيعر الى ناسبة صعريات الديوان جامع الفرج خالد وأعلق
) .205ص (الفرج بالجودة مشهورة وأإبلهم

*** الضاد *** حرف

: ضانة بنو

قضاعة بن الحافي بن أسالم بن ساود بن ليث بن زيد بن هذيم ساعد بن ضانة بنو هم
. حمير بن مالك بن

كلها بطون، عود ، قطيعة ، غنم ، : تميم هذيم ساعد بن ضانة : وألد حزم ابن ذكر
) .447 ص حزم (ابن



 ضانة بن تميم آل وأأهمهم ، حضرموت إلى قبائلها بعض اناتقل وأقد

*** الطاء *** حرف

: طبن بن آل

) .70 ص2ج الحقاف (جواهر الصدف من هم قيل أسارة

: باطرفي آل

 ،169  ،151 ص ص (الشامل وأحوفة ، بضة في وأبعضهم ، القويرة تسكن اسارة
172( 
: طرموم بيت

) .357 ص2ج (الشاطري الحموم من قبيلة

: الطفي آل

صادق بن آل ، الزغلدي آل ، الظبي عفيف : آل وأهم ، يافع من الظبي قبيلة من
) .91ص (البطاطي

: الطمح بنو

(القلقشندي منصور بن الخرب من سالمه بن الطمح بنو هم ، كندة من قديم بطن
) .64ص

ّناف بن آل : ط

) .120ص (الشامل لمناهيل من كزيم آل من فخيذة

: باطوق آل

) .126ص (الشامل بلعبيد ساوط "الهجيرة" في يسكنون ، عمودي آل من

: الطول بنو

) .65ص (القلقشندي ناهد من قديم بطن

: باطويل آل

)101 ص2ج السياساي حضرموت (تاريخ سايبان من الحالكة من باناخر آل من
 "الدوأفة" يسكنون

: باطويل آل

181ص (الشامل صبيخ تسكن ، عمودي آل من



*** الظاء *** حرف

: الظبي آل

على الشيخ : آل وأهم ، حضرموت في كبير نافوذ وألهم ، يافع من كبيرة قبيلة
العيدي آل ، السييلي آل ، الطفي آل ، الشرفي ، الصلحي ، السرائي آل ، هرهرة

).91ص (البطاطي المفلحي آل ، الفردي آل ، داؤد آل ، البكري آل ، الحضارم ،

: باظفاري آل

) .182 ص (الشامل الدوأفة تسكن اسارة

: الظلفان

)161 ص (البلدى ناهد من كليب آل من

*** العين *** حرف

: عاطف بن آل

).125ص "الجيف" (الشامل يسكنون ، النمارة من

: عامر آل

ًا حضرموت في لها كان ، ناهد من كبيرة قبيلة ًا تأثير السادس القرن في كبير
) .147 ص2ج الحقاف (جواهر الهجري

: باعاناي آل

) .368 ص2ج (الشاطري بلعبيد من باحيان آل من العسمان من قبيلة

 : باعباد آل

ج (الحامد حمير من هم قيل ، الحموم قبائل عند محترمة مكاناة لهم المشايخ من
من الصدف من وأالحرمية باعباد آل نادعوهم من وأهم : العباد ) وأقيل785 ص2

وأبعد السيول، بفعل انادثرت وأقد ، ، رخية بوادي كانات فقد العباد قرية أما ، كندة
بحضرموت كثيرة وأمدن قرى في التاريخ في متعددة أدوأار في باعباد آل تفرق
) .23 ص وأشبام" (ملحظات الشحر فيها

ص ص (الشامل دوأعن وأادي في وأالدوأفة ، رخية وأادي في صنا منازلهم وأمن
132-182. (

: العبادلة

لحج سالطين ، محسن آل منهم ، يافع من سالّم آل من ، لحج قبائل أشهر



وأحبهم بالشجاعة اشتهروأا ، لحج قبائل "أشهر عنهم الدباغ ) وأذكر39ص (العبدلي
سانة لحج في سالطنتهم أساسوا الذين المحمية سالطين محسن آل منهم للزراعة
) .36 ص2ج (الدباغ م1735-  هـ1145

: العبادي آل

، الردن قاضاي الكندي ناسي بن عبادة منهم السكون من قديم بطن العين بكسر
) .311 ص2ج (اللباب التابعين صالحي من

: عبدات بن آل

بن وأعبيد عبدات بن عبيد بن عمر منهم ، كثير آل من عامر آل من شهيرة قبيلة
الغرفة مدينة في عبدالله لل منافسة دوألة اناشاء حاوأل اللذان ، عبدات بن صالح

) .255 - 254 ص ص العربي (الجنوب

: عبدالحق آل

) .125ص (الشامل العجيما يسكنون المشايخ من

: عبدالرحيم آل

) .127 ص (الشامل عرما وأادى "المطرة" في قرية يسكنون بريك آل من

: عبدالله آل

بنو هم الكثيرية السلطنة زمن سايئون في الحاكمة السارة منهم ، كثير قبائل أشهر
الشاعر فيهم يقول ، هـ850 سانة المتوفي الكثيري جعفر بن علي بن عبدالله
. ماجد قرن صاحب العمودي القحوم عبدالله

 تنجالي السما في الكواكب مثل الدجى مصابيح عبدالله آل ناسل

البطال الوغــــى حل وأتنادبوا وأالنقــا الرياساة شرع على جدوأا

) .137 ص عبدالحق (المعلم

: عبدالله آل

. حبان في بامعبد عين ، : الجواري بلدتــــــــي تسكن ، حمير من ذييب من قبيلة

: باعبدالله آل

كندة من باعويدين آل من أناهم ذكر ، دوأعن وأادي "رحاب" في قرية تسكن اسارة
في وأجاء ، بابركات آل ، جميل آل ، ساعدان آل ، بامحسن آل ، بامجلي : آل هم ،

ً للسقاف حضرموت تاريخ أن رحاب من وأهو الحبشي عبدالله بن علوي عن ناقل
اساتقللهم على صالحهم بوطويرق بدر ظهر وألما ، عبدالله لل كانات رحاب وألية

).227 ص12ج العرب مجلة (السقاف الداخلي



: عبدالودوأد بن آل

المعروأفة الريدة تسكن ، الكثيري عبدالله بن عبدالودوأد بنو هم ، كثير آل من قبيلة
للتحقيق قبلية طريق وأهي البشعة بمشائخ عرفوا . وأقد عبدالودوأد : ريدة باسامهم

) .87ص (فيلبس فيهم المشبوه مع

: عبود بن آل

).101 ص2ج السياساي حضرموت (تاريخ سايبان من الحالكة من باناخر آل من
بن ساالم وأالمقادمه عبود بن أحمد المقدم منهم الباناخر دار في الرئاساة وألهم
 حمد بن ساليمان وأالمقدم ساالم بن احمد وأالمقدم عبود بن حمد
: عبيد بنو

أبي بن علي مع وأصفين القادساية شهد عميرة بن يعلى منهم ، ناهد من قديم بطن
) .318  ص2ج (اللباب اللواء وأمعه ، عنه الله رضاي طالب

: باعبيد آل

-143 ص ص (الشامــــــــــل هــــــــــدوأن تسكن وأأخرى ، الخريبة تسكن اسارة
153. (

: بلعبيد

وأدهر عرما أوأدية يسكنون ، كندة من أناهم ذكر ، حضرموت قبائل من ، كبيرة قبيلة
آل كبيرتان قبيلتان وأهم وأالرملة شروأرة ناواحي وأحتى وأشبوة بلعبيد وأساوط
آل رجال "وأعدد قوله الشامل في وأجاء الكرب باحيان آل وأمن سالم وأآل باحيان
: السوط في قراهم من وأعد ، هميم بن فيهم الرئاساة وأدار ، اللف فوق بلعبيد
، الخضر ، ضاده ، الروأيضة ، ساخور ، الروأضاة ، المحيجر ، ساومح ، الجر ، معبر
شرق" (الشامل جفينة، ، وأبريث ، وأمسلب ، وأالسمحاء ، وأالحمة ، باوأهال شرج

) .127 - 126 ص ص

: باعتينة أهل

السفلى العوالق من باكـــــازم أهل من الحاق أهل من ساعيد بن على أهل من
).69ص (الجازع

: عثمان آل

).223 ص2ج الحقاف (جواهر تميم من عمروأ آل من

: باعثمان آل

. العرسامة تسكن اسارة

: عجاج آل



. قعوضاة تسكن ، ناهد حكم منها قبيلة

: عجيان آل

).133ص (الشامل رخية وأادي في المخارم قرية تسكن شحبل آل من قبيلة

: عجيل بنو

ص (الشامل الجبل وأعسد الفاية عسد في الساحل تسكن ، الحموم من قبيلة
100.(

: عذرب آل

آل السمادعة، ، باروأح : آل هم الصيعر من بلليث على آل من سالم من قبيلة
) .148 ص (البلدي مسلم باقي آل ، دوأيس

: باعران آل

) .375 ص2ج (الشاطري عمد وأادي تسكن ، باصليب آل من

: العريفي آل

) .337 ص2ج (اللباب الصدف من قديم بطن

: عساناي بيت

. ثعين من قبيلة

: العساناي آل

) .339 ص2ج (اللباب الصدف من قديم بطن

: باعشن آل

الرباط بلدة يسكن من وأمنهم ، الدين ساوط "الحنو" في يسكنون المشايخ من
).171  ،136 - 96 ص ص (الشامل النبي وأوأادي

: العطاس آل

هـ1075 سانة المتوفى العطاس عبدالرحمن بن عمر بنو هم السادة من بيت
).32 ص العشيرة (خدمة بحريضة

) وأعلى190ص العربي (الجنوب عمد وأادي في الجعدة قبائل على نافوذ لهم كان
. حجر وأادي قبائل بعض



: باعطية آل

. دوأعن وأادي في خديش تسكن أسارة

: العظم آل

: منهم ، الساحل حورة ، أرضاوم ، الحامية تسكن ، حمير من ذييب من قبيلـــة
. عبيد أهل ، علي بن حسين أهل ، كوز أهل ، بابكر أهل

ًا الجهات هذه أهل أكثر : وأهم عنهم الحداد وأذكر شجاعة وأفيهم ، بالدين تمسك
) .45 ص (الشامل وأناجدة

: العفار بنو

المهرة من قديمة ) وأقبيلة70 ص2ج الحقاف (جواهر الصدف من قديمة قبيلة
) .68ص (القلقشندي

(العفوي) : العفو أهل

مقبل أهل ، بكيري أهل ، لشب : أهل وأهم ، السفلي العوالق من باكازم آل من
) .64ص (الجازع

: عفيف آل

) .11 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من أناهم ذكر أسارة

: باعفيف آل

"رحاب" . تسكن اسارة

(العقربي) : العقارب

خولن بن ساعد بن ربيعة بن عقارب بنو هم ، لحج منطقة في بقية لها قديمة قبيلة
) .38ص (العبدلي قضاعة بن الحاف ابن

(عقن) : عقان

وأادي تسكن "المسند" كانات كتابات في وأردت التي القديمة حضرموت قبائل من
).162 ص2ج (جواد عمد

: باعقبان آل

).353 ص2ج (الشاطري تميم من المعارة من

: عقبة آل



) .70ص ج الحقاف (جواهر قيدوأن في الصدف من

: باعقل آل

) .368 ص2ج (الشاطري بلعبيد من باحيان آل من العسمان من قبيلة

: باعكابة آل

) .11 ص2ج الحقاف (جواهر قيدوأن في ، كندة من هم قيل اسارة

(العكبري) : العكابرة

ّوح من قبيلة وأمن ، بالمكل المحيطة وأالجبال العكابرة وأادي تسكن ، حمير من نا
، النويمة ، علي تلة ، باعمر تلة ، الخربة ، الخبة ، فوه ، : المكل وأبلداناهم قراهم

. غار ، الغريفين ، شهورة ، العين أسافل ، الغاضاة ، المسنة

الشرق وأمن ، السموح الشمال وأمن ، سايبان من ، المحمديين الغرب من وأيحدهم
. الساحل الجنوب وأمن ، الحيق وأآل ، العوابثة

. ساعيد آل ، ساليمان آل ، الشحفي : آل كبيرة قبائل ثلث إلى العكابرة وأينقسم

: علي آل

) .44ص (العبدلي لحج تسكن ، يافع من نااخب ذي من قبيلة

: علي آل

بكر أبو آل ، ساالم آل ، يسلم آل وأهم ، العليا العوالق من معن آل من كبيرة قبيلة
) .41ص (الجازع مذحج آل ، عتيق آل ، عبدالله آل ،

: علي آل

، قردوأد آل ، لفنخ : آل وأهم ، الصيعر من بلليث علي آل من ، الكسالين من قبيلة
) .147 ص (البلدي الزبابنة ، علي بن محمد آل

: علي آل

، : باهذيل قراهم من ، ساميدع آل وأمنهم ، علي آل ساوط تسكن ناعمان من قبيلة
) .126 ص (الشامل وأساحك ، النخلة وأذي ، طلوح ، الكريف

: بلليث علي آل

)147ص (البلدى مسلم وأآل ، الكسالين هم ، الصيعر من كبيرة قبيلة

: علي بيت



)356 ص2ج (الشاطري الحموم من كبيرة قبيلة

: نااصر بن علي آل

مهدي بن نااصر أهل ، مهدي بن عبدالله : آل هم ، السفلى العوالق من كبيرة قبيلة
، سااحمي أهل ، بدي آل ، حسن أهل ، نااصر بن علي أهل ، مهدي بن بوبكر أهل ،

المساعدة ، اليحاوأية ، المشرقي (البسطي) أهل امبسطي أهل ، بابول أهل
).62ص (الجازع

: عمبرة أهل

. حبان قبائل من ، ذبيب من باخرخور أهل من

: جعفر بن عمر آل

) .189 ص العربي (الجنوب كثير آل من عمد في قبيلة

: عمودي آل

مراكزهم أهم وأمن ، حضرموت من كثيرة مناطق في يتوزعون ، المشايخ من
. دوأعن بوادي وأبظه قيدوأن

ًا عمودي آل وأسااهم ، المتأخرة القروأن في لحضرموت السياساي التاريخ في كثير
بوطويرق بدر الكثيري السلطان عهد من دوأعن وأادي على طويلة فترة وأسايطروأا

عنه. سايطرتهم نازع اساتطاعت التي القعيطية السلطنة عهد  حتى977 ت

عرف وأقد ، ناسبوا وأإليه ، الدين بعمود الملقب عيسى بن ساعيد الشيخ بنو هم
وأقبره هـ671 سانة وأتوفى ، معاصريه عند معروأف مقام له وأكان ، بتدينه الشيخ
يقول باطل، شركي اعتقاد فيه وأيعتقد ، عام كل من رجب في "قيدوأن" يزار ببلدة

 ص2ج وأالفلح" (الحامد النجاح لحصول مجرب أناه قيل "وأقد قبره عن الحامد
. وألعل الزيارة لهذه الحنيف ديننا في أصل وأل ، فاساد قول ريب بل ) وأهذا773

السبيل ساواء إلى الهادي وأالله ، ذلك أقر لما عاش لو ساعيد الشيخ

عن نانقلها أقوال فيه وأقيل عيسى بن ساعيد الدين عمود الشيخ ناسب في وأاختلف
رضاي الصديق بكر أبي الخليفة المام الى فينهوناه ناسبهم : أما يقول الذي الحامد

ناسبهم أن : يقال السافر النور في العيدروأس عبدالقادر السيد قال ، عنه الله
ففي المؤرخون أما ، العلويين من غيره قال الصديق" وأهكذا بكر ابي الى ينتهي
العمودي عيسى بن ساعيد الشيخ التاريخ صاحب حسان ابن ذكره عندما الغرر

بامخرمة الطيب وأقال ، المحمديين لهم يقال سايبان من قبيلة وأناوح ، النوحي
للسيد الشجرة ظهر وأفي النوحي العمودي عثمان بن عبدالله فقال أحدهم فنسب

، المحمديين إلى ينسبوناهم وأالمؤرخين النسابين : أن المشهور عبدالرحمن
ّوح من قبيلة وأالمحمديون . سايبان من ناوح وأقبيلة ، نا

وأهو الصديق بكر أبي سايدناا إلى عمودي آل ناسب في وأالعمدة الحامد وأيضيف
وأهو ، المكاشفات كتابه في العلوي السكران عبدالرحمن الشريف الشيخ ماحكاه

عن وأينقل ، وأالمنام اليقظة في له روأحية وأاطلعات وأقائع ذكر على يحتوي كتاب



وأليقال ، الصديق بكر أبي ناسل من العمودي أن يقال : وأكذلك قوله العطاس
عبدالرحمن الشيخ سايدناا أن بلغنا لناه ، باجابر وأآل إساحق آل في ماقيل مثل فيهم

: قال أبوك، : من البرزخ عيسى) في (بن ساعيد الشيخ ناادى السكران علي بن
ًا وأجده أباه فنادى فأخبره ًا وأاحد الصديق" بكر أبي إلى ناسبتهم بلغت حتى وأاحد
) .777 - 776 ص  ص2ج (الحامد

ّوح إلى النسب صح أوأ ، عنه الله رضاي الصديق بكر إبي إلى النسب صح وأساواء نا
وأيعرف حضرموت تاريخ في قوي حضور ذات معروأفة قبيلة عمودي آل فإن

. الكريمة العربية وأالصفات وأالنجدة بالشجاعة أفرادها

 ، دوأعن في كبير نافوذ عمودي لل وأكان
، باموساى آل ، باداهية آل ، باجعيفر آل ، باطوق آل ، مطهر : آل عمودي آل وأمن

مشعب" وأبطون آل ، باطويل آل ، باصقر آل ، ساعيد بن محمد آل ، باعبود آل
. أخرى

: باعنس آل

وأثيبة ) في368 ص2ج (الشاطري بلعبيد من باحيان آل من العسمان من
. وأالخضرا

: باعنس آل

. العقوبية ) في371 ص2ج (الشاطري باذياب : آل منهم ، العوابثة من

: العوابثة

دوأعن وأادي شرقي ، العين وأادي تسكن ، حضرموت بادية قبائل من معروأفة قبيلة
ج العرب مجلة (السقاف الهشم ، غورب ، الشريف : شرج قراهم . من اليسر

) .823  ص15

لهم ) وأالنسبة407 ص حزم (ابن مذحج من مراد بن زاهر بن عوبثان بنو هم
قيس السالم صدر في رجالها أبرز من الذكر القديمة القبائل من (العوبثاناي) وأهي

. المرادي المكشوح بن

مواطن من حضرموت في الحالية مواطنهم الى العوابثة هجرة تاريخ وأليعرف
. وأبيحان مأرب في المعروأفة مراد

: العوالق

وأهم حضرموت غرب مواطنها تقع العربية، الجزيرة جنوب في الكبيرة القبائل من
ً وأتقع العليا العوالق قسمان ًا. وأتقع وأالسفلى شمال جنوب

ًا يحدهم بينما الجنوبية، الخالي الربع بأطراف العوالق بلد وأتتصل بحر سااحل جنوب
ذييب وأقبائل خليفة آل الشرق وأمن وأالفضلي، العواذل بلد الغرب وأمن العرب،
وأناعمان.



وأذكر: الحنك، وأادي يسكنون باليمن قوم المحيط: العوالق القاموس في وأجاء
علق). مادة المحيط (القاموس وأالجوع وأالذئب الغول كجوهر العولق

النواحي أكبر وأبلدهم الساحل، على فضل آل جيرن عنهم: هم الريحاناي وأذكر
ًا وأنايف ميل مائة مساحته التسع، قسمين إلى تقسم وأهي شمالً، وأمنها شرق
ًا المؤلف - زمن الوألى وأيحكم السفلي، وأالعوالق العليا العولق منها - قسم

ًا (ناصاب) وأيحكم الناصاب في وأمركزه العولقي عبدلله بن صالح السلطان قسم
ًا السلطان يفوق بل يعادل آخر ًا قوة صالح بلدة يشبم. وأهناك وأمركزه وأنافوذ

الخر عن الواحد مستقلن شيخان يحكمها حورة هو وأميناء عرقة، اسامها
).451 ص (الريحاناي ناصاب وأسالطان يشبم شيخ عن وأمستقلن

لهجات في العوالق حكم العوالق" أن ناسب في البارق "السيف مؤلف وأزعم
ًا الشديدة النار أوأ الشرارة تعني الجنوب قبائل شاعرهم: قول على معتمد

الدلق مسامير ناحــــن علـق من العوالق ناحن

 احترق فينا دخل من جهنم من شرارة ناحن

)23ص (الجازع

ًا العوالق قبائل أصول في المؤلف وأخلط ًا خلط يرجع معن آل أن فذكر منكر
ًا قريش من شيبة بني الى ناسبه الذي زائدة بن معن إلى ناسبهم للحقيقة خلف

ًا وأزعم ، المعروأفة التاريخية من المحاجر وأهم العوالق من الثاناي البطن أن أيض
أناظر بدليل. (للمزيد وأماذاك ، الساماء تشابه ساوى دليل وأل الزد من الحجر قبيلة

).33 - 31 ص ص : الجازع

وأالعوالق ، وأالمحاجر معن آل هم العليا العوالق أن البارق السيف في وأجاء
).62 ص الشمعي) (الجازع (آل ساعد أهل ، نااصر بن على آل هم السفلى

مذحج اسام وأليزال حمير، من وأاليزوأن مذحج من خليط الرجح على هم وأالعوالق
لحج بين باليمن يزن ذي "وأآل الكليل في وأجاء قبائلهم، من قبيلة على يطلق

جزيرة الصفة كتاب محقق ) وأذكر246  ص2 ج (الكليل اليزوأن وأهم وأمرخة
آل يسكنه عظيم، وأاد "هو العليا العوالق أدوأية أحد يشبم عن الحديث عند العرب

عند السقاف ) وأذكر200 ص (الصفة العوالق من اليوم وأعداده اليزوأن، من على
يزن ذي إلى العولقي ناسب "وأينتهي الصداع حصن صاحب العولقي عن الحديث

) .656  ص3ع الحميري" (السقاف

ًا، العوالق يسكنها التي المناطق تتبع الرأي هذا وأيؤيد مذحج مساكن من وأهي حالي
حمير. من وأاليزوأن

عمر الكثيري السلطان أن ذكر فقد جيدة الكثيرة بالسلطنة العوالق علقة وأكانات
المير اساتعاناة ذكر وأكذلك يافع، لحرب هـ1125 سانة بالعوالق اساتعان جعفر بن

 هـ.1263 سانة الكثيري ساالم بن عبود

باعوضاه: أهل



. حبان في ، القليتة ، الغييلة ، : ميفعة يسكنون ذبيب، قبيلة من

: العوامر

الشرقي "تاربة" وأالجزء تسكن الشنافر من حضرموت شمال في كبيرة قبيلة
آل ، عبدالباقي : آل وأهم ، ظبي ابو امارة وأحتى الخالي الربع لصحراء الجنوبي

آل وأعيل، آل ، الكساسايب ، الحطاطبه ، براهم آل ، جعفر آل ، كليلة آل ، هادي
)378 ص2ج (الشاطري تبيع

أبو : وأفي تمام حمدي وأذكر ، ظبي ابو إمارة شرقي العوامر من الكثير وأيسكن
: إلى بدر آل وأينقسم ، لز آل ، بدر : آل فخذن فيها هم كبير قبيل العوامر من ظبي

المقالة. وأينقسم ، الحباناين ، العويني ، الحلطة ، كليلة آل ، شيوخهم وأهم حيو آل
، الجعافرة ، مبارك آل ، عصيد آل ، عمر آل ، شيوخهم وأهم خميس آل إلى لز الى
. شريف آل

)72 ص (تمام ظبي أبو إمارة شرقي وأالحمرة وأالكدن الختم أرض وأيسكنون
لهم يقال بادية هناك فإن عمان رمل من جاؤا أناهم "يظهر عنهم الحداد وأذكر

ً العربية الزيت لشركة بحث في ) وأجاء120 ص (الشامل العوامر بعض عن ناقل
بأن . وأيذكر عمان شرق وأحتى حضرموت شمال من تمتد أرضاهم أن العوامر
بآل علقتهم وألزالت الخالي الربع في البدوأ قبائل عند همدان بابن يعرف أحدهم

ًا يستخدمون أناهم حتى وأاضاحة كثير ًا وأسام العرب مجلة الزيت (شركة لبلهم وأاحد
هـ).1390 5 س4ج

: باعوض آل

).83 ص (الشامل المحمديين من قبيلة

: باعوض آل

)172 ص (الشامل حوفة تسكن اسارة

: باعويدين آل

)13 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من هلل بني من أناهم ذكر بطن

: باعويدين آل

ص (الجازع السفلي العوالق من باكازم أهل من الحاق أهل من حسين أهل من
69.(

ّياف بن آل : ع

)123 ص (الشامل منهم وأليسوا ، الصيعر مع تسكن قبيلة

: باعيبة آل



)83 ص (الشامل سايبان من المحمديين من قبيلة

: العيدروأس آل

السكران بكر أبي من العيدروأس عبدالله الشيخ بنو هم ، الســــادة من بيت
الساد أساماء من العيدروأس كلمة أن الشاطري ) وأزعم12 ص العشيرة (خدمة

) .140 ص اللطيف (المعجم

: العيدي بنو

) .69ص (القلقشندي مهرة من فدعي بن العيدي بنو هم ، المهرة من قديم بطن

: العيدي آل

(البطاطي مثنى آل ، الجحوشي : آل هم يافع من الظبي قبيلة من ، العين بكسر
) .91 ص

: باعيسى آل

. الخريبة تسكن أسارة

: عيسى أهل

أهل ، مهدي أهل ، عسيلة : آل وأهم ، السفلى العوالق من باكازم آل من قبيلة
) .63 ص (الجازع فرج أهل ، على ساالم أهل ، عمبرة

: العيسائي آل

92 ص (البطاطي حضرموت في معروأفة وأهي ، يافع من الموساطة من قبيلة

 
*** الغين  حرف ***

: غانام آل

) .132 ص (الشامل رخية وأادي في علوجة قرية تسكن حيدرة آل من

: باغانام آل

(جواهر حضرموت "بور" شمال بلدة تسكن ، الصدف من أناهم قيل اسارة
)11 ص2ج الحقاف

: غبران أهل



. حمير من ذييب من ساليمان أهل من قبيلة

: غراب بيت

) .357 ص2ج (الشاطري الديس تسكن الحموم من قبيلة

: باغريب آل

)136 ص "الرباط" (الشامل بلدة تسكن اسارة

: باغزال آل

) .184 (الشامل دوأعن وأادي في الجديدة تسكن اسارة

: الغسيل بنو

آل ، علي بن عمر آل منهم ، حبان غيل تسكن ، ساعد من ، فسكون ففتح بضم
-50 ص (الشامل المشياب ، الروأيحة ، الغرير ، : الصفاة مساكنهم وأمن ، حبتور

51.(

: باغوث آل

) .13 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من هم قيل اسارة

: غويث آل

"كوكة" . يسكن سايبان من السموح من بطن

: باغويز آل

).96ص "السلق" (الشامل يسكنون الدين من ساويدان آل من

الغيث) : (بنو بلغيث آل

 ص2ج السياساي حضرموت (تاريخ سايبان من الحالكة من بادقيل آل من قبيلة
101.(

*** الفاء  حرف ***

: فاطمة آل

) .44 ص (الشامل الخبر تسكن لقموش من قبيلة

: فارس آل



القرن حوالي الشحر وألة ) كاناو66 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من قبيلة
اليمن، وأالى مهدي ابن منه طردهم حين هـ650 سانة حتى ، الهجري السادس

(جواهر هـ509 سانة محفوظ بن راشد حكامهم وأأوأل ، دوأعن وألة منهم وأكان
).66 ص2ج الحقاف

: بافاضال آل

ص ص (الشامل بلعبيد ساوط في المحيجر تسكن ، بلعبيد من سالم من قبيلة
125-126. (

: فدعق آل

) .45 ص (الشامل "هدا" وأحبان بعضهم يسكن ، السادة من بيت

: الفرامصة

) .223  ص2ج الحقاف (جواهر ضانه بن تميم آل مسعود آل من

: الفردي آل

).91 ص (البطاطي يافع من الظبي آل من قبيلة

: بافضل آل

ً الحامد يذكر ، اسارة مذحج من العشيرة ساعد من أناهم قوله أحدهم عن ناقل
. بلحاج آل منهم ) ،472 ص  ،2ج (الحامد

: بافقاس آل

ّوح من باصبارة آل من ، القاف بتشديد . حجر وأادي "كنينة" على تسكن ، نا

: بافقعش آل

).71 ص (الشامل وأحبان حجر بين الجبال تسكن ، حمير من قبيلة

: بافقير آل

. بابحر آل حاضانة تسكن ناعمان من بابحر آل من قبيلة

: بافلحة آل

) .67 ص (الجازع السفلى العوالق من شمعي أهل من قبيلة

: بفلح آل

) .126 ص (الشامل على آل ساوط في النخلة ذي تسكن أسارة



: فلوقه آل

) .223 ص2ج الحقاف (جواهر تميم قبيلة من مسعود آل من

: بافنع آل

ًا أناها يقال ، دوأعن وأادي تسكن ، ناوح من قبيلة . شأن ذات كانات قديم

: فهد آل

في كاناوا ، حضرموت قبيلة بطون ضامن الهمداناي ذكرها ، حضرموت من قبيلة
) .173 ص العرب جزيرة (صفة شبام

: بافياض آل

)50 ص (الجازع العليا العوالق من معن آل مع يعدوأن ، حضرموت قبائل من قبيلة
.

*** القاف *** حرف

: باقادر آل

(الشامل دوأعن وأادي في وأهما ، تولبة تسكن أخرى وأأسارة ، الخريبة تسكن أسارة
) .173 - 143 ص ص

: باقار آل

) .184 ص (الشامل باقار عرض يسكنون حسن بني آل من قبيلة

: باقارح آل

) .97 ص (الشامل الثجر تسكن ، الدين من البارقة من قبيلة

: باقاري آل

ّين من قبيلة ّد . بابدر آل ، بامنيف : آل منهم ، ال

: باقازي آل

. الماء بلد تسكن أسارة

: قاصد بنو

بن آل ، الذبياناي ، البطاطي آل ، اليزيدي : آل : هم السفلى يافع من كبيرة قبيلة
) وأعدهم93 ص (البطاطي الناخبي ، السعدي ، الجهري ، الكلدي ، عفيف

)177 ص (الصفة يافع في الهمداناي



: باقتادة آل

ًا(الشامل وألتها من وأكاناوا دوأعن، وأادي في القرين تسكن أسارة  )146ص قديم

: باقتيبة آل

) .126 ص (الشامل باتيس آل ساوط في الجربة تسكن أسارة

: القثم

 (تاريخ وأعمد دوأعن بين الجبال تسكن ، سايبان من معروأفة قبيلـــــــــــــــة

عيال ، المقدم عيال ، بامغروأمة : آل ) . منهم101 ص2ج السياساي حضرموت
. باصقع آل ، علي

حكم أحدهم تولى فقد ، بارز دوأر ذات كانات أناها القبيلة هذه تاريخ من وأيظهر
2ج الحقاف (جواهر هـ732 سانة الرساولي المجاهد السلطان عن نايابة الشحر

 )140ص

: قحطان آل

تريم سالطين . منهم حضرموت قبيلة من فهد بني من العوم بن قحطان آل هم
هـ440 سانة حتى تريم العوم بن قحطان جدهم وأحكم ، راشد وأآل فارس آل

) .405 ص2ج (الحامد

: بريك بن قحطان آل

) .93 ص (البطاطي السفلى يافع من قاصد بني من نااخب آل من بطن

: قحطان بيت

) .357 ص2ج (الشاطري الحموم من قبيلة

: باقديم آل

) .359 ص2ج (الشاطري سايبان من الخامعة من قبيلة

: القرا بنو

حضرموت (تاريخ الكندر وأزراعة الرعي على وأتعيش ، ظفار جبال تسكن قبيلة
بن يبرح بن القرا : بنو الهمداناي عنهم قال ، مهرة ) من206 ص2ج السياساي
).193 ص1ج (الكليل بطن ، مهرة من ، المرى بن اضاطمرى

: القراميش



قراميش من أصلهم أن وأذكر ، وأعياذ وأصعدة وأالسفال الضواحي تسكن قبيلة
) .125 ص (الشامل حريب

: قرزات بيت

يمين بن غيل ) تسكن357 ص2ج (الشاطري قبائلها أكبر من ، الحموم من قبيلة
.

: قروأان آل

آل قروأان، بن على : آل هم الصيعر من بلليث على آل من مسلم آل من قبيلة
) .148 ص (البلدي الصغر قروأان آل ، هديب آل ، حيران آل ، دوأمان

: باقروأان آل

ّبارة آل من قبيلة ّوح من باص وأبعضهم حجر وأادي على باقروأان حصن تسكن ، نا
. وأميفع وأبروأم فوه بين الساحل يسكن

، على . عيال باقلعط آل ، باعبود آل ، باترس آل ، ساعيد عيال ، بامهدي : آل وأهم
. بامقدم آل

: باقروأان آل

ًا نازحوا أناهم يقال ، تولبه تسكن أسارة . حجر وأادي في باقروأان حصن من قديم

: بقشان آل

حصن "خيلة" وأيقابله تسكن ، سايبان من الحالكة من باناخر آل من معروأفة قبيلة
. اليسر دوأعن وأادي من الغربي الجاناب في بقشان

: باقضاعة آل

).97 ص (الشامل بجيدة ، الصلل تسكن ، الدين من قبيلة

: القشاعير

آل قبيلة مع متحالفة وأهي ، حجر وأادي من مهاجرة أناها يذكر ، حبان قبائل من
 العظم

*** اللم *** حرف

: بالبيد آل

أناهم باحنان المؤرخ وأذكر ، اليسر دوأعن وأادي قرى "ضاري" إحدى تسكن أسارة
لبيد ابن زياد ذرية من أناهم يذكر من وأهناك )،11ص2ج الحقاف كندة(جواهر من

، عنه الله رضاي الصديق بكر أبي الراشد الخليفة زمن حضرموت وأالي الناصاري
لم اذ إثبات إلى يحتاج رأي وأهو حضرموت في الردة حركات قمع الذي الوالي وأهو



ذكر المقابل في عقب، بها له أن أوأ حضرموت في كانات لبيد بن زياد وأفاة أن يذكر
ج (الكامل عنه الله رضاي الخطاب بن عمر الخليفة مقتل إبان بالمدينة حادثة في

بايسر. آل باشيبة، : آل أرجح. منهم كندة إلى فنسبهم )لذا279ص3

: بالحم آل

) .74 ص (الشامل السيلة تسكن المشاجر من قبيلة

: لقيط بنو

) .10 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من قديم بطن

: اللحاقي آل

ًا عرقة بين يسكنون ، باكازم آل من المخاشبة من ًا وأأحور شرق البحر وأمن غرب
ً المنقعة إلى ) .45ص (الشامل شمال

: بلليث آل

) .375 ص2ج (الشاطري رخية وأادي يسكنون ، العليا العوالق من

: بالميح آل

 )74ص (الشامل الغار تسكن ، المشاجر من قبيلة

: بالميق آل

).192ص العربي (الجنوب عمد وأادي في الجعدة من ماضاي آل من

*** الميم ***حرف

: ماخش آل

 )368 ص2ج (الشاطري بلعبيد من باحيان آل من العسمان من

: ماضاي آل

جدهم هاجر ، كندة من هلل بني من أناهم يقال ، الجعدة من ، عمد وأادي قبائل من
، ساويدان بن آل ، طيف آل وأهم ، حضرموت غرب البويرقات بلدة من عمد الى
حضرموت (تاريخ مسلم آل ، مرعي آل ، نايف آل ، عقيل بن آل ، دق بن آل

).95-94 ص  ص2ج السياساي

: مالك بنو

).414 ص (القلقشندي ناهد من قديم بطن



: مالك بن آل

حاكم راشد بن شجعنه السلطان قتلوا بهم يعرفون عبيد لهم كان ، كندة من بطن
) .105 ص2ج الحقاف (جواهر هـ593 سانة تريم

: باماناع آل

. دوأعن وأادي في خسوفر تسكن أسارة

: مبارك آل

، مكوم آل ، : المزاريع هم ، الصيعر من بلليث علي آل من الكسالين من
) .147 ص (البلدي الشموس

: بامجبور آل

ّين من قبيلة ّد  )96ص (الشامل الحنو يسكنون الدين، من ساويدان آل من ال

: بامجلي آل

. باعبدالله آل من هي ذكر أسارة

: مجيد آل

ابن الحاف بن عمروأ بن حيدان بن عمروأ بن مجيد بنو هم ، لحج تسكن قبيلة
، العارة ، المندب ، الحناء وأادي ، : موزع مثل لحج في قرى عدة يسكنون قضاعة
) .38ص (العبدلي العميرة

: بامجيمر آل

) .97ص "قده" (الشامل تسكن المشاجر من قبيلة

: المحاجر

، الزد من البارق) أناهم (السيف صاحب زعم ، العليا العوالق من كبيرة قبيلة
).35ص (الجازع ذلك وأليصح

آل ، دغار آل ، ربيز آل ، عبود آل ، همام آل ، ديان آل ، الجباة ، : المرازيق وأهم
) .55ص (الجازع الدوألة

: محارب بنو

حيث ، الشحر حضورهم عند بهم يتحفروأن التجارة كان ، المهرة من قديم بطن
) .377 ص7ج علي (جواد جاهلي ساوق فيه كان

: المحارقة



، سابعان آل ، عياف آل وأهم ، الصيعر من بلليث محمد آل تتبع التي القبائل من
) .148 ص (البلدي الملقيط

: محفوظ بن آل

) وأقيل148ص (البلدي الصيعر من قيل ، دوأعن وأادي في الهجرين تسكن قبيلة
) .149 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من السكون في هم

الشيبة آل ، القعاوأشة ، طيران آل ، محفوظ بن عمــــــر آل ، المراشدة وأهم
) .148 (البلدي

في قبل من كاناوا اناهم وأقالت ، حضرموت قبائل في المعارف دائرة ذكرتهم
 ص7ج السالمية المعارف (دائرة الجبال في متفرقون الن وأهم ، الهجرين

463.(

بلدة وأهي ، الهجرين في ، الهجري السابع القرن أوأاخر في دوألة لهم أساسوا وأقد
عدد بين تماس منطقة وأتعد ، وأحضرموت دوأعن وأادي بين الطريق تتوساط حصينة

العمودي وأآل حضرموت وأادي في كثير آل مثل المنطقة في السياساية القوى من
من جعفر ابي آل حكم تحت وأكانات ، الغربي الشمال في ناهد وأقبائل ، دوأعن في

هـ787 سانة محفوظ بن آل سالطين أوأل محفوظ بن عمر أخرجهم حتى ، كندة
القوى بعض أبعاد عبر سالطته تثبيت في بدأ ثم وأمن ، المنيظرة الى وأأجلهم

 . ساعيد وأآل جعفر أبي آل مثل له المنافسة

محفوظ بن عمر مؤساسها جاناب الى الدوألة هذه أمراء من المؤرخون وأذكر
عبدالله بن علي بن محمد وأالسلطان محفوظ بن بكر أبي بن عبدالله السلطان

بن علي بن محمد وأالسلطان محفوظ بن عبدالله بن علي وأالسلطان محفوظ بن
المكون الحلف هجوم صد اساتطاع إذا أبرزهم الخير هذا وأكان محفوظ بن عبدالله

وأفي ، هـ916 سانة محفوظ بن آل من وأبعض باداس وأآل ناهد من عامر آل من
ًا صد هـ917 سانة ًا هجوم ، جعفر بن عبدالله بن محمد الكثيري السلطان شنه آخر
. الذين النهديين عامر آل من وأاساتعادها  ،920 سانة المنيظرة ضام عهده وأفي
من اناتزاعها يبدوأ فيما ذلك بعد اساتطاعوا وأقد ، الهجرين أمراء خصوم أشد كاناوا

على اساتولى الكثيري بوطويرق بدر السلطان أن ذكر إذ محفوظ بن آل يد
. النهديين عامر آل من هـ948 سانة الهجرين

ًا التوساع لها يكتب لم المارة هذه أن للنظر وأالملفت الهجرين حدوأد خارج اطلق
ًا وأثلثين مائة من أكثر ظلت أناها رغم العوامل من عدد الى ذلك يعود . وأربما عام
:- منها

محفوظ بن عبدالله بن علي السلطان بقتل بدأت التي الداخلية - الخلفــــات
ابن يد على محفوظ بن محمد بن عبدالله مقتل ثم ، الهجرين في عمه بنى يد على
ًا أن المؤرخون ذكر وأقد ، عمه من عامر آل مع تحالفوا محفوظ بن آل من بعض
. الهجرين على محفوظ بن عبدالله بن علي بن محمد السلطان وأهاجموا ناهد

بدر السلطان وأجه في دوأعن في عمودي آل مع وأتحالفهم عامر آل قوة - تنامى
. الكثيري بوطويرق



أن المرجح أن إل محفوظ بن آل دوألة ساقوط سانة المتاحة المصادر تذكر وألم
السلطان فيها اختط التي السنة وأهي هـ941 - 920 بين الفترة في كان ساقوطها

ًا فيها "صيلع" وأأساكن بلدة بوطويرق بدر . محفوظ بن آل من بعض

) .195-149 ص ص الحقاف (جواهر

: محمد آل

).161 ص (البلدي ناهد من كليب آل من بدر آل من

: محمد بنو

آل ، حترش ابن ، ساــــــــالم بن علي : آل منهم قيل ، كندة من قديمة قبيلة
(جواهر عدوأان بن آل ، باعجـــــــاج آل ، باعشرة آل ، باجبير آل ، بارباع آل يحيى،

) .13 ص2ج الحقاف

: بلليث محمد آل

آل ، : الهجمة هم ، الكبيرتين الصيعر قبيلتي احدى ، الليث بن محمد بنو هم
) .147ص (البلدي عمر بن الليث آل ، خشيمة

: المحمديون

وأذكر ، المحمديين وأادي وأفي ، وأالمكل بروأم بين منازلها ، سايبان من قبيلـــــة
ّوح من مفخم وأالحاء الميم بضم محمد آل : هم عنهم الحداد ، باعوض آل وأهم ، نا

).83ص (الشامل المحمديين وأادي يسكنون ، الشماساي ، باحديلي آل باعيبة، آل

: مخاشن آل

) .139ص (الرساولي حضرموت في ، مذحج من قبيلة

: مخاشن بن آل

 ص2ج السياساي حضرموت "العرض" (تاريخ قرية تسكن الحموم من قبيلة
107(

: المخارم

).197 ص2ج الحقاف (جواهر عمقين في كاناوا ، كندة من السكون من

: المخاشبة

. باكازم آل من قبيلة

: بامخرمة آل



) .197 ص2ج الحقاف (جواهر سايبان من ، بالعلم معروأفــــــــــــــة أسارة

: بامخشب آل

-125 ص ص (الشامل ساخور تسكن ، بلعبيد من سالم آل من ففتح فسكون بفتح
126. (

: بامخير آل

 دوأعن وأادي في حوفة تسكن أسارة

: مذحج

هم ، العربي الجنوب عرب قبائل وأأشهر أكبر إحدى ، فكسر ساكون ثم أوأله بفتح
ص حزم (ابن كهلن بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن أدد ببن مالك بنو

405.(

الحكم منذ اليمن في - السياساية العسكرية الساحة على الفاعلة القبائل من
، الراهن وأقتنا وأحتى ، القديم الحميري

  
الهاشمية العباساية باوأزير آل أسارة موقع ***تنسيق النون *** حرف

: الناخبي آل

يسكن وأبعضهم ، يافع بلد في : الخضراء قرية يسكنون ، السفلى يافع من قبيلة
 . حضرموت

لحمان آل ، همام آل ، عبدالقادر بن آل ، معوضاة آل ، النشاري آل ، كساد : آل هم
) . وأآل93ص (البطاطي الذيباناي آل ، قحطان آل ، بريك آل ، الريداناي آل ،

)287 ص وأعدن (حضرموت مرشد آل ، عمار آل ، الكهالي آل ، قحيم آل ، منصور
.

: بانااعمة آل

الحارث بني ساادة : هم وأقال الهمداناي ذكرهم ، الصدف من دوأعن تسكن أسارة
نااعمة بن مالك نااعمة أبي بنو هم ) وأقيل339 ص2ج (الكليل حضرموت بن

) .70 ص2ج الحقاف (جواهر الصدفي

: باناافع آل

ًا يعدوأن ، المشايخ من ، "هدا" أحور ) يسكنون114 ص (الجازع العوالق من حالي
) .49 ص (الشامل يشبم ، المنقعة



: باناخر آل

آل ، بقشان آل ، آل ، عبود : آل هم سايبان من الحالكة من بادقيل آل من قبيلة
 ص2ج السياساي حضرموت (تاريخ باضاراح آل ، باسات آل ، بلكمع آل ، باطويل

101. (

: ناشق بنو

10ج (الكليل بحضرموت أكثرهم أن الهمداناي ذكر ، همدان من بكيل من بطن
 )124ص

: ناعمان

، باجيل آل ، باديان آل ، رشيد بن : آل منهم ، حضرموت غرب تسكن كبيرة قبيلة
، باتيس آل ، بحيث آل ، منصور آل ، لخسل آل ، حنش آل ، ساالم آل ، الحجري آل
) .73ص (الشامل ساميدع آل ، باقطمي آل ، علي آل

وأسايطان الدين بريدة التي القبائل جميع صريخ يجتمع ناعمان وأباسام الحداد وأقال
كثير آل أوأ يافع أوأ سايبان مثل الخرى القبائل على وأالبابحر جردان وأقبائل البلعبيد

) .72ص (الشامل ناهد أوأ

حبان وأوأادي اللجلج وأوأادي عروأمة وأوأادي سالمون وأوأادي ناعمان جبل وأيسكنون
) .73 ص (الشامل وأجردان وأحجر وأميفعة

: النمارة

آل ، ساريع آل ، عاطف بن آل ، حسن آل منهم ، حضرموت غرب تسكن قبيلة
) .125 ص (الشامل ضاباب

: بونامي آل

بن نامي أبي بنو هم ، وأسايئون وأكنينة وأأحور باوأزير غيل يسكن ، السادة من بيت
) .48 ص العشيرة (خدمة عبدالله بن علي بن عبدالله

: ناهد بنو

بن مالك بن قضاعة بن الحافي بن أسالم بن ساود بن ليث بن زيد بن ناهد بنو هم
) .187 ص1ج (الكليل حمير

وأقتنا وأحتى ، السالم قبل ما عصور منذ العربية الجزيرة جنوب قبائل أهم من
، عظيم بطن ناهد بنو : منهم قضاعة عن الحديث عند الشتقاق في جاء الراهن
، ناهد وأرجل ، ناهد فرس يقال ، وأالخيل الناس من الخلق : العظيم اللغة في وأالنهد
ج دريد (ابن غيرهــــــــا أوأ للحرب ناهضوا إذا بعض إلى بعضهم القوم ناهد وأيقال

 ) .546ص

. المعروأفة قضاعة قبائل إحدى فهي الجاهلية عصور منذ يبدأ عريق ناهد وأتاريخ



أما المفصل، في جاء ، الحجاز شمال بعضها وأساكن ، اليمن في بطوناها أكبر ساكن
قبائل في منها بطون دخلت وأقد ، ناجران منطقة في بطوناها أكبر ساكن فقد ناهد

) .430 ص4ج علي وأانادمجت" (جود أخرى

وأذكر المنورة وأالمدينة مكة بين الصفراء وأادي القاطنة القبائل في ناهد وأذكرت
المدينة "رضاوى" "عزوأر" ناواحي جبلي عن الحديث معرض في السلمي عرام

، المدر دوأن خاصة البر وأفي ، وأجهينة ناهد وأاحوازهما ذراهما : وأيسكن المنورة
) .7ص (السلمي ظاهر يسار هناك وألهم

 ص5ج (الحموي كثيرة محال وألهم الهجيرة وأقريتهم ناهد مخلف الحموي وأذكر
70. (

ًا أن المصادر بعض وأتذكر ثم ، الجزيرة شمال أمرها أوأل في تسكن كانات ناهد
الخبار كتب وأتورد ، قضاعة من جرم قبيلة وأكذلك ، اليمن إلى بطوناها اكبر اناتقل
ما معجم في جاء مذحج وأقبائل - وأجرم ناهد بين وأالعلقات ، الناتقال هذا قصة

في مذحج فجاوأروأا اليمن بلد إلى وأناهد جرم قبائل : وأساارت قوله اساتعجم
لها يقال السراة تلي أرضاا منها فنزلوا ، وأماوأالها وأتثليت ناجران من منازلهم

فقال البلد تلك بعض على وأغلبوا وأاحدة وأكلمتهم جميع يومئذ "أديم" وأأمرهم
. الزبيدي يكرب معدي بن عمروأ

ناهد ماء الحواضار فأصبحت قومي ماء الحواضار كان لقد

بن ناهد فلحقت وأتفرقوا وأاقتتلوا فتلحقوا ، وأفصائلها ، بها وأناهد جرم بطون وأكثرت
حتى زبيد ببني جرم وألحقت ، وأجامعوهم ، فحالفوها كعب بن الحارث ببني زيد

من جرم وأفرت زبيد، بني على يومئذ الدبرة فكانات ، زبيد وأبنو الحارث بنو تحاربت
من معهم يغزوأن وأصاروأا ، الحارث بني في وأحالفوا بنهد وألحقت ، زبيد من حلفائها
. وأجرم ناهد بين كان فيما النهدي الصقعب بن خالد وأقال ، قاتلوا

ًا بيننا عقدناا ًا عقد ًا وأثيقــــ بالخيـــــــــوط ليوصل شديد

المشيط الرأس ذي شعر تقارب جرم وأبيوت بيوتنا فتلك

وأمن السالم الله أظهر حتى الحلف ذلك على وأهي البلد بتلك وأناهد جرم تزل فلم
) .43 ص1ج اساتعجم ما (معجم بقيتهم وأبها منهم هاجر من هاجر هناك

: أوأصيكم فقال الوفاة حضرته حين بنيه أوأصى ناهدا أن كذلك البكري وأينقل
ًا بالناس ًا ، شر ًا ضارب ًا وأطعنا ، أز ًا كلموهم ، وأخز ًا اناظروأهم ، نازر ، شزر

ًا وأاطعنوهم ، كان حيث الغيث وأارعوا ، السانة وأطرروأا ، العنة أقصروأا ، دسار
: شاعرهم فقال

وأذاهب أبـــوه موص امرئ وأكل وأصاتـــه فاتبعنا أبوناا وأأوأصى

ناضارب عليهــــا كنا كما وأحاموا دياركم تستباح ل بأن فأوأصى

ثاقب الحرب به ترمي لكم شهاب تزل فل العدوأ ناار أوأقدت إذا



صائــب الخيل يـردع وأطعن جلد وأناسائنــــــا أبنائنا عن يفرج

زاغــــــــــب يتــــرص مما وأخطية سايوفنا إل الناس عنا ذاد وأما

)33 ص1ج اساتعجم ما (معجم

السالم . وأجاء الجاهلية في ناهد على البداوأة - غلبة ثبتت - أن الوصية هذه وأتوضاح
عليه الله صلى النبي أمر فقد ، الحارث بني مع حلفها على مواطنها في وأناهد

ًا يكتب أن وأسالم وألبني كعب بن بلحارث أبيه لبني الحارثي الحصين بن لقيس كتاب
) .268 ص1ج ساعد (ابن الحارث بني حلفاء ناهد

ًا كتب وأالسلم الصلة عليه النبي أن النهدي زهير أبي بن طهفة وأفد خبر وأفي كتاب
بن ناهد بنى إلى الله رساول محمد ، الرحيم الرحمن الله "بسم فيه جاء ناهد لبني
، الفريضة الوظيفة في ناهد يابني لكم ، وأرساوله بالله آمن من على السلم ، زيد

، سارحكم ُيمنع ل ، الضبيس وأالفلو ، الركوت العنان وأذوأ ، وأالفريش الفارض وألكم
أقر من ، الرباق وأتأكلوا الماق تضمروأا لم ما ، دركم ُيحبس وأل ، طلحكم ُيعضد وأل
فعليه أبى وأمن ، وأالذمة بالعهد الوفاء الله رساول من فله الكتاب هذا في بما

)55 ص2ج عبدربه . (ابن الربوة

قوائم في رجالها من كثير ذكر فقد ، السالمي التاريخ أحداث في ناهد وأشاركت
العاص بن ساعيد مع طبرساتان فتح في مشاركتها وأذكرت ، وأالتابعين الصحابة
) .55 ص3ج (الكامل

كإحدى عدت فقد ، اليمن تاريخ في بالحداث ناهد - تاريخ الحقبة هذه - بعد وأارتبط
وأقد ) ،103ص (عمارة الصليحي محمد بن علي الملك لدوألة المؤيدة القبائل

الحسين بن يحيى الهادي الزيدي المام لهجمات الحارث بنى حليفتها مع تعرضات
على وأالوافدة المؤيدة القبائل ضامن ذلك بعد ذكرت ثم ، هـ298 سانة المتوفى

الماناي (غاية وأناهد وأدهمه وأادعة قبائل وأهي هـ535 سانة ساليمان بن أحمد المام
(غاية ناجران في يام قبيلة قتال  في549 سانة معه وأاشتركت ) ،298 ص1ج

) .309 ص1ج الماناي

في وأالقوية المهمة القبائل من كانات أناها لنهد الخيرة التحركات هذه وأتوضاح
. المنطقة

مصادر تذكر - حسبما هـ592 سانة وأبالتحديد ، الهجري السادس القرن أوأاخر وأفي
ًا خمسين من أقل بعد - أي الحضرمي التاريخ مقاتلة في ناهد اشتراك من عام

إلى الحارث بني من حلفائها وأبعض ، الكبيرة ناهد قبائل بعض - تحركت يام قبيلة
ناهد من ظبيان وأبني حرام وأبنو معروأف بني قبائل وأهي ، حضرموت غربي شمال
مذحج من كعب بن الحارث بني من ساعد وأبني خيثمة وأبني قضاعة من ضانة وأبني

الحديث الصحاب" عند "طرفة في جاء ، بنهد هجرتها بعد القبائل هذه . وأعرفت
قيل وأإناما ، ناهد لها يقال كلها الوجوه "هذه ساعد وأبني ضانة وأبني ، خيثمة قبائل عن
مختلفوا فهم وأإل ، عليهم فغلب السام هذا إلى وأاناتسبوا ، البلد في لناهم ناهد لهم

) .139ص قحطان." (الرساولي فيهم وأالصل ، القبائل

: التالية الساباب أحد عن يخرج ل فلعله التحرك سابب أما



. جفاف ظروأف وأحدوأث ، النباتية بالحياة متعلق - سابب

من يام وأقبائل صعدة في الزيدية الدوألة ضاغط هو - عسكري ساياساي - سابب
. الشمال من وأشهران خثعم وأقبائل ، الجنوب

. الزراعية حضرموت أوأدية في وأحلفائها ناهد قبائل طمع هو اقتصادي - سابب

ًا باحنان المؤرخ وأيذكر ًا سابب قلسان بن وأشماخ ، شماخ بن فضالة مقتل هو مباشر
 ص2ج الحقاف (جواهر بحضرموت عمد وأادي في مرة بني يد على ناهد من

101. (

على الحروأب من - عواصف هجرتهم - بعد وأحليفاتها ناهد قبائل أثارت وأقد
إقامة وأاساتطاعوا ، وأكندة حارثة كبني حضرموت في المحلية القبائل مع السلطة
بذلك وأأصبحوا ، حضرموت وأادي من كبير جزء في وأالتحكم ، محلية طويلت

حضرموت وأالى مهدي ابن قتلوا أناهم حتى ، حضرموت شمال قبائل أقوى إحدى
. هـ621 سانة اليوبيين قبل من

حضرموت شرقي ضانة بنو فسكنت ، حضرموت في ذلك بعد ناهد اساتقرت وأقد
. منها الغربي الشمال في ناهد وأبقية

إذ كاملة، تكن لم وأتثليث ناجران بين القديمة مواطنها من ناهد هجرة أن ريب وأل
التي قحطان قبيلة في ذلك بعد ذاب ثم مواطنه في بقي قد بطوناها بعض لعل

. ناهد مواطن وأرثت

(الصفة وأتثليث ناجران بين القديمة مساكنها الهمداناي عد فقد ناهد مساكن عن أما
) .253 ص

ً (شروأري من فهي الحالية مساكنها أما ًا حضرموت وأادي إلى شمال مارة جنوب
) .162 ص (البلدي وأزمخ العبر قرب

التي المنطقة في منها المستقرة وأتسكن ، رحل بادية وأأخرى مستقره قبائل وأهي
 ص2ج . (الشاطري وأهينن دوأعن وأادي بأسافل وأتنتهي القطن غرب من تبدأ

363. (

عن . أما ناهد من الحكمان يسكن وأفيها ، المستقرة ناهد قبائل مركز قعوظة وأتعد
وأبني ، ناهد أكثر وأهم حرام ، : معرف القديمة بطوناها من الهمداناي ذكر فقد قبائلها
، يربوع بني ، ضانة بني ، صخر بني ، مرمص بني ، خزيمة بني ، دوأيد بني ، زهير
كانات ، معروأف ببني تعرف بقية معرف لبني وألزال ) ،253 ص (الصفة قيس بني

معروأف) . بني مادة (اناظر حضرموت إلى المهاجرة القبائل ضامن

: هي كبيرة معروأفة قبائل ثلثة البكري صلح ذكر فقد الحالية ناهـــد بطون أما
آل وأمن عامر آل ، مقرم آل إلى كليب بنو . وأينقسم معروأف بنو ، كليب بنو ، ناهيد

. محمد آل ، مهنا آل ، الشراشرة ، : الظلفان مقرم

، ثابت آل ، البقري آل ، مذعذع آل ، صريمان آل ، بدر : آل إلى عامر آل وأينقسم



. منيف آل ، حويل آل ، محمد آل ، بشر آل ، فارس آل

آل ، الزوأع بني ، بالحامظ آل ، بالذياب : آل يزيد) إلى (بنو معروأف آل وأينقسم
) .199 ص العربي . (الجنوب شبيب

ً يختلف ناهد لقبائل آخر وأحضرموت) تقسيم مكة (بين كتاب في وأجاء عن قليل
: هي رئيسية فروأع ثلثة إلى ناهد قسم فقد ، الوأل التقسيم

مقيزح آل ، صريمان آل ، منيف آل ، بدر آل ، ثابت آل ، عجاج : آل وأهم ، كليب آل
، عبري آل ، ناهيد آل ، كوير آل ، حويل آل ، مذعذع آل ، البقري آل ، بشر آل ،

آل ، عزوأن آل ، جذناان آل ، كليب آل ، صايل آل ، طاهر آل ، مهنى آل ، الشراشرة
. الظلفان ، كرشين آل ، شرمان

، جبل آل ، العود آل ، ذياب آل ، : المقاصفة وأمنهم يزيد بنو وأهم الثاناي الفرع ثم
. فهيد آل ، الرماة آل ، الزوأع آل ، الحمظان ، شبيب بنو

، غانام آل ، قحام آل ، عتنان : آل وأهم اليميني آل وأهم الثالث وأالفرع
 -160 ص ص . (البلدي حويران آل ، الرام آل ، وأريدان آل ، الغشمــــــــــــان

161.( 

، خيقان آل ، سايف آل ، رباع آل ، روأضاان : آل ناهد قبائل من الشاطري وأزاد
).364 ص2ج (الشاطري القازين آل ، بهيان آل ، سالمان آل ، المرادعة

ًا ناهد من عجاج آل وأيعتبر ًا ناهد من حكام قبائل إليهم ترجع ، قبليين حكام
. قعوظة . وأيسكنون القبلية المنازعات بعض لفض حضرموت

: باناهيم آل

: القائل باناهيم ساالم الشاعر منهم ، سايبان من المراشدة من باكردس آل من

عزرائيل) ......................... الموت ناا المرشدي (ناا

: النوبة أهل

أهل ، السحم : أهل هم ، السفلى العوالق من باكازم آل من منصور أهل من
) .68 ص (الجازع الهارش أهل ، جهمة أهل ، المحضية

ّوح : ناـــــــــ

القاموس صاحب ذكر ، حمير من ، حضرموت في المهمة البادية قبائل إحدى
نااح)  مادة243 ص2ج (الفيروأزبادي حجر ناواحي في (كبقم) قبيلة : ناوح المحيط

.

الجدناي أسالم بن علقمة الحميري بالشاعر علقة القبيلة لهذه يكون أن يستبعد وأل
ّنواحة" لكثرة بـ وأالملقب قبيلة من ) وأهو274 ص2ج (الكليل حمير في مراثيه ال

: هي المعطيات من عدد ذلك وأيؤكد ، حمير من جدن ذي



، عــــوف بن ساعد بن الغوث بن زيد بن الحارث بنو هم جـــــــدن ذي بني - أن
الغوث بن زيد بن أسالم من سايبان عمومة أبناء بذلك ) وأهم272 ص2ج (الكليل

ّوح وألزالت ساعد بن . منها يعدها من النسابة من بل لسيبان القبائل أقرب نا

الحميرية القبائل مساكن ضامن يقع ناوح لقبيلة الحالي الموطن حجر وأادي - أن
ًا تبعد ل جدن ذي قبيلة أن جاناب إلى ، القدم منذ عدت فقد ، الوادي هذا عن كثير
بيحان وأادي مركزها وأكان ، الميلد قبل ظهرت التي القتباناية الدوألة قبائل من

، حجر وأادي تسكن فهي الحالية ناوح قبيلة مساكن ) . أما218 ص2ج علي (جواد
. اليمن دوأعن وأادي وأعالية

ّوح من حميش ببني النهدي لبيد ابن اساتعاناة الحضرمي التاريخ كتب وأذكرت نا
شمال مسيب وأقارة بور بين حرام بني من يماناي بن مسعود بن عمر على للغارة

الساتعاناة هذه ) وأتظهر130 ص2ج الحقاف (جواهر هـ653 سانة حضرموت
ّوح قبائل بعض اناتقال وألعل ، مواطنها في القبيلة هذه قوة بنوح دوأعن عالية ناحو نا
. الوقت ذلك في

ّوح الذكر السالفة الغارة عن حديثه معرض في باحنان المؤرخ وأزعم بفتح : وأنا
وأقيل ، حمير من قيل ، حضرموت إلى الناقلة العرب من الواوأ وأتشديد النون

) .131 ص2ج الحقاف (جواهر خولن كقبيلة العرب من قبائل من مؤلفون

، خولن بقبيلة لنوح علقة وأجود صح إن فاناه ، حمير من ناوح أن الثابت أن وأمع
خولن المجاوأر ابن ذكر فقد ، ناوح في خولن قبائل بعض دخول إلى يرجع فلعله

) .255 ص2ج المجاوأر (ابن المهمة دوأعن وأادي قبائل كإحدى

وأمن وأالحيسر لبنة في حجر وأادي عالية وأيسكنون بارشيد آل ناوح قبائل وأمن
، بابطين آل ، باحكيم آل ، باحميش : آل دوأعن وأادي عالية الساكنين ناوح قبائل

الساكنة قبائلها وأمن ، بصفر آل ، باجندوأح آل ، باساويد آل ، باصم آل ، المعوس
آل ، بادبيس آل بادبيان، آل ، بافقاس آل ، بارجاش آل ، باقروأان آل حجر وأادي

. باصبارة بآل وأيعرفون ، بامساطر

. بالمكل المحيطة وأالجبال العكابرة وأادي وأيسكنون العكابرة ناوح قبائل وأمن

: بانايف آل

السياساي حضرموت (تاريخ مسلم آل ، مرعي : آل وأهم الجعدة من ماضاي آل من
) .95 ص2ج

*** الهاء *** حرف

: باهاروأن آل

) .68ص العشيرة (خدمة وأدثينة وأالمخا وأدوأعن تريم يسكن ، السادة من بيت

: باهبري آل



أناهم باهبري آل . وأيدعى البكري ذكر ، بالسلطين يعرفون ، سايبان من قبيلة
ًا لهم وأأن ، سايبان سالطين ساللة ًا مقام الحالكة لسايما ، سايبان قبائل عند محترم

)32 ص2ج السياساي حضرموت (تاريخ سالطان يا له يقال أحدهم ينادى وأحينما ،
.

الحضرمي التاريخ كتب وأذكرت ، اللقب هذا ناشوء طبيعة يوضاح مصدر لدينا وأليس
قام ثاناية وأغارة هـ937 سانة الشحر قرب تباله قرية على وأسايبان باهبري آل إغارة

هذه ) وأتظهر188 ص2ج الحقاف (جواهر باوأزير غيل على باهبري ساليمان بها
. الفترة تلك في باهبرى آل قوة التحركات

دوأعن وأادي "جريف" في قرية في منهم وأقليل حمم وأادي باهبرى آل وأيسكن
. معروأفة حرب الخناشبة وأبين بينهم كان وأقد ، اليسر
المقدم دوأعن تاريخ في الشهيرة الشخصية ساللة من كلهم هم باهبري ان وأيقال

به فعرف ساليمان للمقدم لقب هو باهبري اناه وأربما باهبري بكر ابي بن ساليمان
القرن في الحداث ساير في المؤثرة الشخصيات من المقدم كان وأقد ابناءه

من الكثير في العمودي احمد بن عثمان الشيخ مع وأاساهم دوأعن في العاشر
اليوم الي متميزة علقة العمودي ال بالمشائخ باهبري ال علقة زالت وأل العمال

.
في زعامته وأاضاح بشكل يوحي الفترة تلك في باهبري ساليمان المقدم ذكر ان

بن الحارث بن فارس بن شماس بالجد يتصل الباهبري ناسب ان .. وأربما سايبان
.. اعلم وأالله سايبان

: باهدا آل

 ) .35 ص (الجازع السفلى العوالق من معن آل مع المتحالفة القبائل من

: هرهرة آل

) .91ص (البطاطي العليا يافع سالطين منهم ، العليا يافع من الظبي آل من

: هلبي آل

السياساي حضرموت (تاريخ عمد وأادي في ، الجعدة من ساليمان بن سالمة آل من
) .94 ص2ج

: هلل بنو

عامر بن هلل بني وأبين بينهم المؤرخون بعض وأيخلط ، بقية لها ، كندة من قبيلة
 ص2ج السياساي حضرموت (تاريخ أفريقيا شمال إلى المهاجرة الحجازية القبيلة

) .153 ص2ج الحقاف ) (جواهر15 ص )(ملحظات236

وأادي في وأهم النسييون ، خليفة : آل هم بطون أربعة الكندية القبيلة هذه وأبقية
 ص2ج (الشاطري عمد وأادي في ماضاي آل ، جردان وأادي في النمارة آل ، مرخا
373. (

: همام آل



ص (الجازع رخية وأادي في بلليث آل منهم ، السفلى العوالق من المحاجر من
55. (

: هميم آل

) .366 ص2ج (الشاطري بلعبيد من سالم من

: الهيج آل

) .223  ص2ج الحقاف (جوهر تميم آل من مسعود آل من

: باهيصمي آل

) .366 ص2ج (الشاطري بلعبيد من سالم من قبيلة

*** الواوأ *** حرف

: باوأاحدة آل

)13 ص2ج الحقاف (جواهر كندة من هم قيل أسارة

: باوأارث آل

. هدوأن تسكن أسارة

: باوأزير آل

دوأعن وأادي في العرسامة وأفي ، باوأزير وأغيل ، العين وأادي يسكنون ، المشايخ من
. اليسر

ساالم ذرية من العربية" أناهم الجزيرة تاريخ "معالم مؤلف فيذكر ناسبهم عن أما
كان طراد بن وأعلى العباساي طراد بن علي بن يوساف بن يعقوب بن عبدالله بن

المسترشد الخليفة وأوأزير العباساية الدوألة زمن بغداد في العباسايين ناقيب
هو يعقوب جدهم وأأن ، الوزير آل فقيل إليه ناسبوا وأأناهم ، المقتفي وأالخليفة
)100 - 97 ص ص . (باوأزير حضرموت إلى المهاجر

، عبدالصمد آل ، ناهيم آل ، عبدالرحمن آل ، ساهيل آل ، جنيد : آل باوأزير آل وأمن
الديراناي آل قويرة، آل ، عبدالرحيم آل ، شيخ بن آل ، جراس آل ، عثمان آل

. بركات آل أيضا ) وأمنهم382 ص2ج (الشاطري

: باوأسايم آل

) .82ص "روأبة" (الشامل تسكن ناوح من قبيلة

: وأعيل آل



) .378 ص2ج (الشاطري وأحرضاه تحيس بين تسكن العوامر من قبيلة

: باوأهاب آل

).182ص (الشامل بامقعين آل من أناهم ذكر ، دوأعن وأادي في بظه تسكن أسارة

: باوأهال آل

).126ص (الشامــل باوأهال وأشرج ضاده في يسكنون ، بلعبيد من سالم من

الياء*** *** حرف

: يافع

يافع بنو هم ، حمير من رعين ذي من ، العربية الجزيرة جنوب قبائل أشد من قبيلة
2ج رعين. (الكليل ذي يريم بن الحارث بن شرحبيل بن نااعته بن زيد بن قاوأل بن
شبه قبائل أعظم من يافع "وأقبائل فقال عنهم العرب جزيرة مؤلف ) ذكر306ص

ًا وأأصعبها ، الجنوبية العرب جزيرة ًا وأأكثرها مراسا مملوء وأتاريخهم ، عدد
وأحماية كالكرم العربية بالصفات تحتفظ يافع قبائل تزال وأل ، الجسام بالحوادث
سانحاوأل ، حافل يافع قبيلة ) وأتاريخ42 ص2ج (الدباغ عنه وأالدفاع المستجير

. فيه الرئيسية الخطوط بعض تلمس

المسند، ناصوص "دهس" "دهسم" في بـ تعرف يافع بلد كانات السالم فقبل
2ج علي (جواد وأالعسكرية السياساية الحداث في وأاساعة مشاركة ذات وأكانات

) .289ص

ًا السالمية الفتوحات في بفعالية يافع شاركت السالم وأبعد جبهتي على خصوص
ًا المشاركة وأكانات ، وأالشام مصر (الجنوب رعين ذي قبيلة لواء تحت تأتي ما غالب

 ) .92ص العربي

مع اشتراكهم فهو ، العربية الجزيرة جنوب تاريخ في ليافع وأاضاح بروأز أوأل أما
ًا وأكان المهدي الله عبيد داعية الحميري فضل بن علي الشيعة مذهب على رافضي

جعفر بن إساماعيل إلى تنسب ، شيعي مذهب - وأالساماعيلية الساماعيلية
السالم عقائد هدم وأحقيقتها البيت لل التشيـــــــــع ظاهرة فرقة وأهي ، الصادق

) .45ص الميسرة (الموساوعة

فاناه فضل بن علي الماناي" : أما "غاية مؤلف يقول اليافعية المشاركة هذه وأعن
الماناي (غاية الناحية تلك أهل به فافتتن ، وأالزهد العبادة أظهر يافع بلد قصد لما
العسكرية تحركاته يبدأ أن اليافعية القبائل تأييد خلل من ) وأاساتطاع192 ص1ج

اليمن عاصمة صنعاء على الساتيلء من مكنه مما هـ291 سانة اليمن في الناجحة
على الساتيلء قبل الفاساد مذهبه طبيعة يظهر يكن لم أناه وأيبدوأ ، هـ293 سانة

بن على تمكن "وألما بقوله ذلك على الحسين بن يحيى المؤرخ يعلق إذ ، صنعاء
المشؤوأم وأدينه الخبيث مذهبه أظهر بل ، صنعا فيها يحسن لم صنعاء من فضل
هـ.303 سانة القرمطية دوألته ساقطت ) . وأقد197 ص1ج الماناي (غاية

ساوى الدوألة هذه وأحماية بناء في اليافعية المشاركة حجم لدينا الواضاح من وأليس



. معاركه في فضل بن علي مع اشترك الذي اليافعي الطوق ذي القائد عن ذكر ما

هي بل ، مذهبية مشاركة تكن لم القرمطي القائد مع يافع مشاركة أن وأأرى
ًا ، فحسب عسكرية مشاركة بن على أن افتراض اعتبارناا في أخذناا إذا خصوص

قاعدة أن إلى إضاافة ، صنعاء دخوله بعد ساوى الفاساد مذهبه يظهر لم فضل
ًا اناتقلت إناها بل ، يافع بلد في تكن لم الدوألة لهذه الحكم جعفر مخلف إلى مبكر

بين الخبيث المذهب لهذا بقايا وأجود عدم سابق ما وأيؤكد حاليا) ، إب (منطقة
مخطوطة ذكرته ما ساوى ، الشافعي المذهب على سانيون فهم ، يافع قبيلة أفراد

بحكومة القائمين إخواناه وأباقي وأعوض القعيطي صالح أن زعمت مجهول مؤلفها
 السنة3ع السعودية الدارة (مجلة الباطنية مذهب على وأالشحر وأشبام قطن

) .157 - 124 ص  ص1402

ًا صحة وأل أن الكثيري. وأيبدوأ اليافعي الصراع مخلفات من يعد الذي الرأي لهذا أبد
تؤديه القبيلة هذه أصبحت عسكري دوأر من جزء فضل بن على حركة في يافع دوأر
أبي بن عمر نازع هـ723 سانة في أناه ناقرأ إذ ، العربية الجزيرة جنوب تاريخ في
ً - وأكان الدوأيدار بكر من - يده الرساولي المجاهــد قبل من وأأبين لحج على عامل

(غاية يافع أهل العسكر بعض من بمساعدة فأخذه عدن إلى وأقصد ، المام طاعة
) .499 ص1ج الماناي

تحت ، شعفل بن أحمد هو أمير يحكمها يافع بلد إن ناقرأ هـ1040 سانة وأفي
) .833 ص2ج الماناي (غاية صنعاء أئمة إشراف

حضرموت هي جديدة منطقة في المرة هذه لكن ، ليافع العسكري الدوأر وأيستمر
القبيلة هذه ساجل في التاريخية الصفحات أبرز تشهد أن ذلك بعد لها كتب التي
عهد إبان ذلك وأكان ، حضرموت في اليافعي بالدوأر عليه ناطلق أن يمكن ما وأهو

وأاضاحة السلطان دوأافع وأكانات ) ،977-925( بوطويرق بدر الكثيري السلطان
من عليه قامت التي العامة الثورات ضارب يقصد كان أناه إذ ، الساتعاناة هذه في
. حضرموت في وأالمهرة وأناهد كنده وأقبائل ، دوأعن في عمودي آل

مرتزقة بمثابة الجنود هؤلء اعتبر بوطويرق بدر الكثيري السلطان أن وأيظهر
إحدى يافع أن إذ وأاقعية تكن لم النظرة هذه أن غير ، الدوألة خدمة على تعيش

في السياساية الحياة معترك دخول في كغيرها تطمح التي المجاوأرة القبائل
. الوألى بالدرجة قدمها تثبيت على العمل في تتواناى لم فهي لذا حضرموت،

حكم خلل يكن لم حضرموت في يافع اساتيطان أن باحنان المؤرخ وأيرى
فان المر يكن ) وأمهما210 ص2ج الحقاف (جواهر بوطويرق بدر السلطان

ًا الباب فتحت قد يافع بقبائل بوطويرق بدر السلطان اساتعاناة مشاركة أمام وأاساع
كياناات بناء أجل من يعملون بدؤوأا حيث ، حضرموت في السياساية الحداث يافع

. حضرموت في لهم ساياساية

يافع من جديدة بقوات الكثيري المردوأف محمد بن بدر السلطان اساتعاناة وأجاءت
الطموحات لهذه تقوية بمثابة مقاتل آلف ساتة التقديرات بعض حسب بلغت

من يافع المردوأف بدر السلطان اساتعاناة أن المؤرخين بعض وأيعتبر ، السياساية
) .35 ص (عكاشة الحضرمي التاريخ في التحول ناقاط

م) ثم1579( الجادة اليافعة المحاوألت أوألى المكل في كساد آل إمارة وأكانات



آل وأمحاوألة )م1866-1751( )هـ1283 - 1165( الشحر في بريك آل محاوألة
حضرموت في ليافع السياساية النجاحات أكبر أما ، هـ1332 سانة تريم في غرامة

أهم من وأكان )م1968-1839( )هـ1388-1255( القعيطي سالطنة قيام فهو
: النجاح هذا عوامل

. آناذاك حضرموت في السائد السياساي - الضاطراب

. الهند في القعيطي عمر بن عوض جناها التي المالية - الثروأات

. كثير آل سالطين قبل من حضرموت في اليافعي للوجود البالغ - التهديد

. حضرموت خارج من يافع لقبائل الجديد - التجنيد

كان ما عدا الحضرمية البلد غالبية لوائها تحت تضم أن السلطنة هذه وأاساتطاعت
. رعاياها ضامن الحضرمية القبائل معظم وأكانات ، كثير آل يد في

ًا تعرف ما وأهي يافع بلد أما حمير" فتنقسم "ساروأ بـ العرب الجغرافيين لدى قديم
ًا وأمن ، عدن من الشرقي الشمال في وأتقع ، السفلى وأيافع العليا يافع إلى حالي
، الصيرة ، الجربي ، القدمه ، ذيصراء ، الهجر ، الشير ، : قريش العليا يافع قرى

، ريان مريان، ، سارار ، : حمومة السفلى يافع قرى وأمن ، المحجبة ، النور مسجد
) .221 ص العربي (الجنوب جعار ، الحص ، الخضراء

الداخل حضرموت في وأالقرى المدن في يافع ساكن يتركز حضرموت وأفي
الساحل وأمدن ، وأعمد دوأعن أوأدية وأفي ، وأسايؤوأن ، وأشبام ، وأتريم كالقطن
) .10-9 ص ص (البطاطي وأالمكل كالشحر

ًا اليمن قبائل أكثر من تزال وأما كانات التي يافع قبائل أما الهمداناي وأذكر ، عدد
، شعيب بنو ، قاصد بنو ، الصووأت ، البقور ، الذراحن ، (أذان وأمنها قبائلها بعض

(الصفة أديد بنو السياوأن، ، الريوم ، كلد ، هجر بنو ، سامي بنو ، صائد بنو ، جبر بنو
) .177 ص

ًا أما آل ، الحضرمي : آل (مكاتب) هي قبائل خمسة إلى العليا يافع فتنقسم حالي
إلى السفلى يافع قبائل وأتنقسم المفلحي) ، ، الموساطة ، الظبي آل ، لبعوس

يهر"(حضرموت آل ، يزيد آل ، الناخي آل ، كلد : آل (مكاتب) هي قبائل أربعة
) .286 - 282 ص ص وأعدن

، الظبي آل ، : الموساطة هي كبيرة قبائل ثلثة تحت يافع تجتمع حضرموت وأفي
).91 ص (البطاطي قاصد بنو

: يام بنو

ًا تسكن ، معروأفة همداناية قبيلة القديمة النصوص في ذكرت ، ناجران منطقة حالي
العاصمة في منافسيه لضرب حضرموت ملك بها اساتعان فقد ، المسند بخط
عدن حكم ذلك بعد منهم أسارة اساتطاعت ) وأقد149 ص2ج علي (جواد شبوة

. هـ569-467 الياميين زريع آل عهد في



: بايحي آل

ًا تولبة إمارة لها أسارة ) .173 ص (الشامل قديم

: بايزيد آل

 ص7ج العرب مجلة (السقاف عمد وأادي في الخميلة يسكنون المشايخ من
339. (

: يزيد آل

بوادي الهجرين في بعضهم "ريان" وأيسكن قرية تسكن ، السفلى يافع من قبيلة
صهيب آل فليس، بن آل ، جحنون بن آل ، البياناي آل ، البطاطي : آل وأهم ، دوأعن

) .288 ص وأعدن (حضرموت جرهوم بن آل ، طوق بن آل ،

: بايعشوب آل

الرملة في بعضهم ) وأذكر184 ص (الشامل دوأعن وأادي في الجديدة تسكن أسارة
 )236  ص7 ج العرب مجلة (السقاف الكسر شروأج من وأهي

: يهر آل

الخموساي آل ، حمير آل وأهم "حمومة" ، قرية تسكن ، السفلى يافع من قبيلة
) .288 ص وأعدن (حضرموت

: بايوساف آل

) .125ص (الشامل وأفرثا المحيجر يسكنون ، بلعبيد سالم من قبيلة

: بايومين آل

. كندة من هم قيل ، الدين من قبيلة

: بايوناس آل

) .173 ص (الشامل تولبة تسكن أسارة
 


