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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الذي قمت بالدعوة لتأليفه، وشاركت " املعجم اجلغرايف للبالد العربية السعودية"هذا الكتاب صنو لكتاب 
 يف حتديد موضع -به اسم قبيلة أو فرع من فروعها حني مير -يف ذلك، حىت قارب التمام، فمطالعه حباجة

  .أو مورد، أن يعرف صلة تلك القبيلة أو ذاك الفُرع بالقبائل األخرى

 ال جيد بني يديه كتاباً شامالً مرتباً على احلروف، خمصصاً لقبائل هذه - أي قارئ كان-كما أن القارئ
  .البالد، على كثرة املؤلفات يف املوضوع

جياز بإيراد املعلومات بقدر اإلمكان، فلم أتطرق للبحث يف األصول، وال يف إيراد خمتلف وقد حاولت اإل
األقوال عن تفرع القبائل الكبرية، ومل أتوسع يف ضبط األمساء، بل اكتفيت بإيراد االسم مضبوطاً 

  .بالشكل

ائل اليت حتضرت كل ومل أتعرض لذكر القبائل القدمية اليت ليس هلا بقية يف هذه البالد وال لذكر القب
فروعها، ومل يبق هلا بادية، وال لذكر القبائل اليت نزحت عنها، سوى فروع بعض قبائل بقي أصلها 

ونزحت تلك الفروع إىل العراق والشام وغريمها، مث ملا أنعم اهللا على هذه البالد بنعمة األمن والرخاء بدأ 
عد غياب طويل، فكثري من فروع عنزةَ وشمر كثري من تلك الفروع يف الرجوع إىل مواطنه القدمية ب

والظَّفَير وغريها من القبائل عادت إىل هذه البالد، وقد يعود غريها، وهلذا فقد حاولت ذكر بعض فروع 
تلك القبائل، ممن هاجر، وال تزال مغريات العودة إىل هذه البالد تزداد بازدياد ازدهار العمران، وتوفر 

  .غيدةأسباب احلياة الر

أصول "ومع عناييت بدراسة أصول أنساب القبائل، واجتاهي لتدوين بعض املعلومات عنها يف مؤلف عن 
إال أن عملي يف " أصول األسر املتحضرة يف جند"وآخر عن " أنساب القبائل يف اململكة العربية السعودية

تقاة من مؤلفات معروفة، ال يعدو اجلمع، فهو منحصر يف مجع املعلومات وترتيبها مس" املعجم"هذا 
  .مذكورة يف آخر الكتاب

أنين أدعو القبيلة باالسم اليت : منها: وقد حتاشيت ذكر ما يثري التساؤل، أو يؤثر يف بعض النفوس بوسائل
الذي ال تعترف به تلك القبيلة املنتشرة حول " هتيٍم"تريد أن تسمى ا مثل بين رِشيد فقد استعملته بدل 

يطلق على غريها بل أصبح من " هتيم"وإن كان اسم . فوح احلرار احمليطة به، ويف جبلي أباٍنخيرب، ويف س
  .كلمات الشتم
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أن بعض نسايب القبائل خيتلفون بإضافة هذا الفُرع إىل تلك القبيلة، فلم أعر هذا االختالف : ومنها
الناس مأمونون على : "على قاعدةاهتماماً، ما دام ذلك الفُرع ينتسب إىل تلك القبيلة، بل سرت 

  " .أنسام

  .إذا كان لذلك االختالف أساس صحيح" من"بدل " يف"وقد استعمل كلمة 

أن حصر مجيع فروع القبائل من الصعوبة مبكان، وهلذا فحني أورد أمساء الفروع أو األفخاذ أعرب : ومنها
فكثري من أحوال عشائر جنوب اململكة ال فقد أكون قد تركت على جهل ما يعرفه غريي، " منها"بكلمة 

وقد أذكر الفخذ منسوباً إىل فرعني من فروع القبيلة وهذا ناشئ عن . يزال حباجة إىل الدراسة والبحث
  .اختالف الرواة يف نسبته

أن كثرياً من عشائر ِتهامة : وحتَسن اإلشارة إىل أمور قد حيتاج إىل معرفتها الباحث يف هذا الكتاب منها
ما يقرب منها من سفوح السروات قد تنتمي إىل األماكن اليت تعيش فيها أو حوهلا، وتهمل انتماءها إىل و

اِجلذْم الذي يربطها بأصل معروف، فتشتهر بانتساا إىل املوضع أكثر من اشتهارها بانتساا إىل األصل 
وهلذا فليس أمام " غسان"و " بارق"الذي يربطها بأحد األصول املعروفة، وهذا معروف منذ القدم، مثل 

 سوى ذكر املوضع الذي حتله، وهذا - ممن جيهل اِجلذْم الذي ينتمي إليه-من يعىن بتدوين أحوال العشائر
و " اِملخالَف"و " فَيفَا"و " صبيا"و " جازان"و " بيش"ما فعلته، فذكرت عشائر امة بأمساء بالدها مثل 

  . كغريها من القبائل-وال شك أن كثرياً ممن ذكرت ذات أصول معروفةوغريها " الْموسم"

ومنها أن القبائل اليت تقع بالدها جنوب اململكة يف جهات جنران، ويف بالد عِسير، ويف غرا يف امة من 
زة،  ال تزال جمهولة، إذ مل تدرس أحواهلا، ومل يكتب عن أنساا سوى نتٍف موج-مكة جنوباً، حىت اليمن

يعتريها اخلطأ، وعدم التحقيق، وهلذا فليس أمام من يعىن بالكتابة عنها سوى االختالط ا يف بالدهم، أو 
  .أن يقوم بذلك املثقفون من أبناء تلك القبائل، كما فعل غريهم من إخوم عن قبائل السروات

    

 ِسرت يف هذا الكتاب على ما أن تداخل القبائل سبب خالفاً واسعاً يف نسبة بعض الفروع وقد: ومنها
يف فروع " ثُمالَة"يف فروع عتيبةَ، و " وقْدان"هو معروف اآلن يف عهدنا وإن خالف الصحيح، فذكرت 

  .ثَِقيف

أن الختالف هلجات القبائل أثراً كبرياً يف طريقة النطق باألمساء كعدم التفريق بني الضاد والظاء، : ومنها
ياء، وتقارب النطق حبروف اجليم والقاف والكاف، أو السني والصاد وهذا يوقع والتعاقب بني اجليم وال

اخلطأ يف كتابة األمساء، وقد حاولت كتابتها بأقرب الوجوه إىل الصواب، مع ذكر الصورة اليت تنطق ا 
  .وإن خالفت القاعدة املعروفة
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" بليعرب"و " بنيوس" نطقها مثل  مع اإلشارة إىل صفة-كما جردت األمساء من مجيع الزوائد عند ذكرها

" آل"حبذف احلروف الزائدة على األمساء مثل" اجلرشي"و " يعرب"و " أوس"فقد أوردا " بلْجرشي" و 

  .وأمثاهلا " أوالد"و " عيال"و " ذوي"و " بين"و " ِولْد"و " ضنا"و " أل"و " إيل"و 

  .إشارة إىل الشك" ؟"ه عالمة االستفهام أنين قد أنقل االسم شاكاً يف صحته بعد: ومنها

أنين قد أكتفي بإيراد اسم الفُرع من القبيلة عند ذكرها، مث أذكره يف موضعه، فحدث عن هذا : ومنها
بعض التكرار، وقد ال أذكره، وكان ينبغي ذكر كل فرع يف حمله، مع اإلحالة إىل القبيلة بدون ذكر 

  .اركه، مستقبالً، إن تسىن يل اإلشراف على إعادة طبع الكتابفروعها عند ذكرها، وهذا ما ينبغي تد

   : - فيما كتبته-وسيالحظ

 التكرار عند تفريع الفروع أو األفخاذ، وقد عملت هذا حتاشياً لوقوع خلط بني تلك الفروع أو -1
  .األفخاذ، لوقوع التشابه يف األمساء

 امسها، ولكنين ال ألتزم هذا دائماً، وهذا ناشئ  أنين قد أسرد أمساء فروع القبيلة وأفخاذها عند ذكر-2
 أو كثرة تلك الفروع وشهرا، أو عدم -إما االختالف القوي حول فروع تلك القبيلة-: عن أحد أمور

  .وجود مصدر أطمئن إليه يف تفريعها

سري  قد أذكر بعض األفخاذ عن ذكر فرعه مث أعيد ذكر االسم يف موضعه يف الكتاب، وكان ينبغي ال-3
  .على هذه الطريقة عند ذكر أفخاذ القبائل، وهذا ما أرجو مالحظته حني يعاد طبع الكتاب

ليس يل من عمل يف هذا املؤلف سوى اجلمع، فما كان فيه من - فكما سبق أن أوضحته-: وبعد 
 -صواب فهو ملن سبقين فرجعت إىل كتابه، وما كان من خطأ فأنا شريك فيه، ولعل دعويت إىل نقده

  . تكون شافعة يل فيما ارتكبت عن غري قصد-صالح ما فيه من خطأ، أو إكمال ما اعتراه من نقصإل

 .وعسى أن يكون يف ذلك ما ميكنين من تدارك األخطاء، ومن إكمال النقص



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  5  

 

األلفباب   

  .بطن من بلْحاِرث من فَهم: آل إبراهيم

  .املعاصبة واملصامدة واحلُمران: منهم

آِهيمراِرث:آل إبلْحاِصرة، من بكان، من نمن بين كرمي من اِحلس .  

  .من الغضاورة، من ضنا عليان، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ: االبراهيم

  .حرف احلاء" حلَيس: "أبا حلَيس

  .حرف احلاء" احلياء: "أَبا الْحياِء

  . حرف النون"النعم: "أَبا النعِم

  .من األشراف ذوي حسن، يف جنوب اللِّيث: أوالد إبراهيم

  .ذوو عياف والصعوب، والصمدان، وآل حميي الدين: منهم

  .من بين مالك، من جهينة: بنو إبراهيم

ساوية، والصيايدة، والشهابني، والفقهاء والصيادلة، وامل" الشطَّرة"الصراصرة، واملسافرة، والشطارية : منهم
وذوو سعد، وذوو سلَيم، وذوو زيد وذوو محود، واملوايل، واجلرسة، واحلالتيت، والدسابكة، والشناورة، 

  .واملنادقة، والعالونة، والصفارين

  .من آل أيب نمي، من األشراف يسكنون وادي فاطمة: بنو إبراِهيم

اِهيمرإب وعبطن من اللبايدة من امل: ذَويطات، سكان الِبدساعيد من احلُو.  

من الدهاِمشة من ِبشٍر، من " غريب الدار"من اجلميشات، من الزبنة، من أوالد علي ": االبلة"اَألبالَْء 
  .عنزةَ

  .من آل حممد، من قَحطان: آل اُألبيِطن

  : منهم

  . آل روِق-1

  . آل سعد-2

  :  من بين ِشهِر امة، من احلَجر ومن أفخاذهم-ن الثاء املثلثة وآخره باءبضم األلف والراء وإسكا: أُثْرب

  . آل بقرة-1

  . آل عاصم-2
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  . آل حمجوبة-3

  . آل العالء-4

  . آل حمية-5

  . آل حيمد-6

  . بفتح النون واأللف املقصورة- آل يمنا-7

  . آل وحيش-8

    

: وشرقاً. مشاالً وادي خاط وبنو عمٍرو وبنو ِشهِرومنازهلم يف امة على جبل أُثرب ووادي شرى، حيدهم 

  .بقْرة من ِشهِر امة: قبيلة احلصنة، وغرباً قبائل يارق، وجنوباً

  : من بين ِشهِر البادية، من ِشهِر من احلَجر من أفخاذهم: بنو أثْلَةَ

  . آل الشيخ-1

  . آل محيا-2

  .فد وادي ترج، يف سفوح السراة الشرقيةوبالدهم ضفاف وادي تنومة، من روا

آل دحماَن، بين الم، : وبعضهم يعترب بين أثلة أحد جذمي بين ِشهِر والثاين سالمان، ويعد من بطونه 
باحلُصين، كنانة، بين بكر، بين قُشير، األخارصة، آل وليد، آل خشرم، بين يوس، جبيهة، الشعفَين، 

  . وهلذه البطُوِن فروع كثريةالعوامر، بين التيم،

  .من ِشهِر امة من بين ِشهِر من احلَجر من أفخاذهم: باَْألجدع

  . آل حسن ويدعون صيِوي باسم واديهم-1

  . آل فارس-3 آل خارج -2

وعربان ووادي " الغلف"يف وادي صيوي وقن، وما حوهلما من اجلبال كجبل أمغلف . وبالدهم يف امة
ترانخية ووادي خاط ووادي حب.  

  . من بين سامل من حرب-واحدهم أمحدي : اَْألحاِمدةُ

  : ومنهم

ومنازهلم بني " صخري" "الصخاِريةُ" الصخور -3" فُضيلي" الفُضلَة -2" صميدي" الصميدات -1
  .وما سال منه" جبل الِْفقْرة"املدينة وينبع،ويف ينبع النخل واألشعر

  .من زهران" بين أوس"من بين يوس : َألحالَفا

  .باألسود، وآل ظهري، وآل فالح، وبنو زرعة، وآل سلطانة، وبنو زهري: ومن فروعهم
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  . يف امة-يحر، وِقلْوةُ والبدلَةُ، والذُّويب وجبل أحمار، وجبل الرهوة: ومن بالدهم

ة، بالده: اَْألحالَفعرف تاِرث، جنوب الطائفمن ثَِقيلْحم جوار ب.  

دمو أحنلَةَ، ومنهم: بِجيراة باِرث يف سلْحلَةَ، بالدهم جنوب بِجيم من بين مالك من بعمن أبا الن :

  .الدبابيس، والِعيضة واملشاقيف، والشظابية

دمو أحنب :يماٍز-من األشراف آل أيب نرلُ وذوي حاِديمنهم املَن .  

دمامة، جنوب جدة: ِذِوي أح ة، يفِرميجمن األشراف الثعالبة، قرب م.  

  .من قلبية احلَجر": بلِّحمِر"بنو اَألحمر، باَألمحر، 

ريمواحدهم أح.  

  : - باعتبار منازهلم-وأقسامهم

  . بنو األمحر يف السراة-1

  . بنو األمحر يف امة-2

  .ة بنو األمحر البادي-3

  : فبنو األمحر الذين يف السراة من فروعهم

  . آل حممد-2 انب -1

  . نازلة-3

  .واحدهم أُخيضر: اَألخاِضرةُ

  .من عروة، من بين مالك، من جهينة

  .من بين كَعب من بين عمٍرو البادية، من بين عمٍرو من احلَجر واحدهم أَخوِصي: اَألخاِوصةُ

  :من أفخاذهم

  . آل غضاة-1

  . آل رافعة-2

  . آل مِحي-3

  . آل قديع-4

  .من بين نواٍل، من بين ربيعة، من فُتيةَ من سلَيم: واحدهم أُذيين": اُألذَنات"اُألذَينات 

  .من بين ِسنان من موسى من جهينة: اَألزاِيدةُ

  .من الفقعة، من احملمد من السقا، من اجلبل: اَألزد

  . الِعمارات من عنزةَمن



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  8  

  .واحدهم أزيدي من بين هاجر: آل أُزيد بن عبد اهللا

  : ومنهم

  . الوثُون واحدهم وثين-1

  . احلراملة واحدهم حرميلي-2

  . احلدباء واحدهم حديب-3

  . آل معتق واحدهم معتقي أو عتيقي-4

  ".هملةبالباء املوحدة واحلاء امل" آل ِدلْباح واحدهم دلْبحي-5

  . الربدة واحدهم بريدي-6

  . من الروقَِة من عتيبةَ-واحدهم أَسعِدي: األساِعدةُ

  .حرف السني" السبعة: "اَألسبعة

  .واحدهم أَسعِدي: بنو أَسعد

  .من طَلْحة من الروقَِة من عتيبةَ

لمر الكبرية ومن أفخاذهم: اَألسمالة، والفردة وآل سحيم وآل هريار آل : من فروع شوالسكوت " ؟"طُو
  . كذا ذكر موزل-والكتفة وآل سليط والوجعان" ؟"وآل جحيش وآل وهب، واهليض 

  .وقال إن بالد األسلم متتد من جبال سلمى حنو اجلنوب الشرقي حىت تنتهي عند الْبشوك وجراب

  " .قرية"مان وجبل سلمى والصفراء أم هروج، وجبل ر" مبنطقة حايل"ومن منازهلم 

لَممن رجال أَلْمع: أَس.  

  .مع قومهم يف بالد عِسير

لَمب: أَسرروح، من حسد، من ميبمن ز.  

  .قرب رابغ" السائرة"يف وادي حجر 

    

  .املناقيش، واحلوايصة، وريان: ومنهم

ملُواِم: اُألسمن ي.  

  .يرتلون يف جهات جنران

اُألسان: لُوممجٍر من الْعيبمن آل و.  

إحدى " بلَّلسمر"وقد يكتب خطأ " بلَّسمر"وينطق االسم أحياناً بتشديد الالم " : بنو اَألسمِر"باَألسمِر 
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يرمر والنسبة إليها أسقبائل احلَج.  

  :  إىل ثالثة أقسام- حبسب منازهلا-وتقسم القبيلة

  .سراة بنو األمسر يف ال-1

  . بنو األمسر يف البادية-2

  . بنو األمسر يف امة-3

  :  من فروعهم- أي سكان السراة-فبنو األمسر السراة

  . بنو منِبح يف الشام-1

  . بنو منِبح يف اليمن-2

  " .بنو العذْمة" بالعذْمة -3

  .وبنو األمسر البادية

  : منهم

  . آل جبل-1

  . آل محامة-2

  . بكسر العني املهملة وفتح املثناة التحتية، فألف ممدودة- آل ِعياِء-3

  .وبنو األمسر يف امة

  : من فروعهم

  " .بالعذمة امة" آل سعد -1

  . بنو مالك-2

  . بنو معتب-3

  .من زهران" بين أوس"من بين يوس ": بنو اَألسود"باَألسوِد 

  : منهم. لَف، من مسِلم، من عنزةَمن املَح: اَألشاجعةُ

  . البالعيس-1

  . املهيوب-2

  . البدور-3

  . اخلليفات-4

  . املعجل-5

  . الغنامنة-6
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  .ووادي السرحان، مشال اململكة" احلرة الرجالء"ومن منازهلم الْحماد، حول جبل عنزةَ إىل حرة الراجل 

افرف-: اَألشِريمنهم:  واحدهم ش :  

  .مبكة ووادي فاطمة: جحة الروا-1

  .جنويب جدة على ساحل البحر األمحر:  الثعالبة-2

  " .الشاقَّتني الشامية واليمانية" ذوو حسن بني اللِّيث والشاقة اليمانية من امة يعرفون بأهل الشواق -3

  .ويعرفون بسادة فُلَيتةَ يف وادي فاطمة:  اُألمراُء-4

  .نبع النخليسكنون ي:  ذوو ِهجار-5

  .يف وادي اخلَوار من صدر خلَيص:  ذوو ِعنان-6

  . مبكة املكرمة ووادي فاطمة ونواحيه- السادة العنقاوية-: آل عنقاء-7

  .يف املدينة وينبع ووادي احلَمض مشايل ينبع خيالطون جهينة" واحدهم عياشي: " العيايشة-8

  .احلمض وما واالهخيالطون العيايشة يف وادي :  القرون-9

  : من بين إبراهيم يف مالك من جهينة ومن أفخاذهم: اَألشراف

  " .واحدهم ِهجاري" ذوي هجار -1

  . ذوي هزاع-2

  . املَحاِميد-4

  .من بين حرب من بين مالك من بِجيلَةَ جنوب الطائف: اَألصاِفرةُ

  " .خنل قدميا"ف من مسروح، من حرب يسكنون حول اِحلناِكية من عو: والنسبة إليهم صلُيب: اَألصاِلبةُ

  : من بين سفار، من بين األمحر من احلَجر منهم": لَصلَع"آل اَألصلَع 

  . آل صلِْفيح-1

  . آل عازم-2

  . آل ِمزهر-3

  . آل مقْطع-4

  . آل مهجي-5

، وذوو " ذوي سقيان"السقايني : اهللا من مطَيٍر ومنهممن بين عبد " العونة"من ذوي عون : ذَِوي أُصيمع
  .شطَيط، واهلدابني، والكماهني وسكناهم مع قومهم جنوب غريب القصيم

داِضيةَ، باسم موضع سكناهم مشال شرقي الطائف عند املبعوث منهم: اَألعبيتاملدنة، : من قريش، ع
  .واملسافرة، والوعلة
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ابصلمن الطَّ: اَألعذَية من هِودات، من آل صاحل، من الطُّلوح، من اِملسلح.  

  .من الصعبة من سبيع" : الِْعزة"وتنطقها العامة بتسهيل اهلمزة فتكتب خطأً : األعزةُ

  .من اجلُبالَن، من ِعلْوا من مطَيٍر: اَألِعنةُ

  . عتيبةَمن الكُرزان من املُقَطَة، من برقا من: اَألِغرةُ

من الدهاِمشة من الِعمارات " غريب الدار"من اجلميثات، من الزينة، من أوالد علي " : األغراء: "األغرة
  .من ِبشٍر، من عنزةَ

  .من آل فاطمة من ياِم: اَألفهاد

 كْلُب"أكْلُبويبدلون األلف ياء فيقولون " : ي كْليب"واحدهم أَكْلُيبي. "  

 بنو سهم، وبنو عامر، واِهلزر، وبنو سعد وآل منيع وآل جربة وآل مسرة واجلياهني والعطارين، :ومنهم
والذُّوبة، والفَزع وبالدهم " هويدي"وآل بالشنني والنشاوي، واألعامشة، واجلُنبة، واملزايدة واهلَودان 

  .أسفل وادي ِبيشة ووادي تبالَة

افطان ا: ألْحجلنوب، خمالط لوقشة، وللفرعني أفخاذ كثريةمن فروع قَح.  

عامة: أَلْم رِسيمن ع-والنسبة إليهم أَملَِعي .  

  : ومن فروعهم

  . بنو قيس بن مسعود-1

    

  . بنو ظامل-2

  . بنو جونة-3

  . بنو بكر-4

  . ويقال بنو شحب- بنو عبد شحب-5

  . شديدة-6

  . بنو زيد-7

  . بنو قطبة-8

  " .أو عبد العوص" بنو العيص -9

  . البنا-10

 بضم الكاف أو كسرها وفتح السني -وبالد قبيلة أملع يف امة على روافد وادي حلي مثل وادي كُسان
  . ووادي رمي ويف جبال حسوة وقلوة وغمرة-املهملة خمففة بعدها ألف فنون
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  .وقاعدم بلدة الشعبيِن وبلدة رجال

  .من قبيلة بلْحاِرث" : بنيوس"بنو أوسِ 

  : ومن فروعهم

  . اجلياشة-1

  . الشدادين-2

  . الشواحطة-3

  . الصليخات-4

  . املذاهبة-5

  . الطُّهفَِة-6

  . الشبعة-7

  . العضاوية-8

  . متعان-9

  . الغورية-10

  .من زهران": بنو يوس"بنو أوس 

  .كنانة، وبنو عامر واألحالفمنهم بنو حسن، وبلِْخزِمر، وبنو 

  .من العلويني من هذَيل يف جبال بامسهم ناحية بلَملَم جنوب جدة: اَألِهلَّة

  .من السويلمات من الدهاِمشة من العلي، من الِعمارات، من ِبشٍر من عنزةَ: األمهل

  .- وهم يشددون الياء-: ِإياس

  .بال املشرفة على وادي نعمان بقرب عرفاتبطن من اِملسِودة من هذَيل يف اجل

  .والردي واملشروقي، وآل بنية" بنو كُلَيٍب"الكُلَبة : ومن بطوم

  : منهم: من عنزةَ: اَأليدا

  . املشادقة-1

  . الشمالن-2

  . اجلريدة-3

  . العبادلة-4

  . احلمامدة-5

  . املشطة-6
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  .واحلُفَيرة" أبا العشاش" وادي وبالدهم يف خيرب، وبينه وبني تيماء، يف

الفُسطة : ومنهم" يويب"وينسبون " ِبنيوب"من بين عمٍرو من حرب، وهم ينطقون االسم : بنو أيوب
  .والعبادية واحلمران واملعاريف، والعساسيف ويرتلون يف ثافل اجلنويب، وهو جبل يعرف م اآلن واألبواء

الباءباب   

ادية من كنانة:ذَِوي ببعاِدلَة من بين شد من اجلَحِشيمن آل الر .  

  : واحدهم بارقي ومن أفخاذهم: باِرق

  . آل حجري-1

  . آل سامل-2

  . آل عرام-3

  . آل فصيل-4

5-ليوسى بن عآل م .  

6-ليآل جب .  

  .آل سباعي-7

  . آل محيضة-8

  .وتقع بالدهم يف امة غرب بالد بين ِشهِر ومشاهلا

  .من بجالَةَ: والنسبة إليهم بارقي: الباِرقَّيةُ

  .الشيعة، وبنو سهم، وبنو مالك، واملروان: منهم. يف أعايل اللِّيث

  .واحدهم بتويل: الْبتايلَةُ

  .من احلُجلِة من مروح من بين سامل من حرب

  .من فروعهم ذوي فُريج، وذوي عيد، وذوي صاحل

  .من احلَجر" بين األمحر"ن نازلة من باَألحمِر م: بنو ِبجاٍد

  : منهم

  . آل حسني-1

  ".عمر" آل عمر -2

  .من شهران: آل ِبجاد

  .منها. عشرية تسكن أعايل وادي اللِّيث يف روافده تانة، وتسبح، وذَهب: والنسبة إليهم بجايلٌّ: بجالَةَ
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  .فلح، وآل عيسى، وآل عابد، واحلُمرةآل م:  بنو جابر، وفيه من البطُوِن-1

  .الشيعة وبنو سهم، وبنو مالك، واملروان:  البارقية، وفيه من البطُوِن-2

  .من احملمد، من السلقَا، من الِعمارات من عنزةَ: البجايدة

  .الدلَقة، العبيات يف جهات خيرب: منهم

  .واحدهم ِبحاين: الِْبحانُ

  .املُوِركَة من املَحاِميد، من البقُوممن 

  .عشرية امية بني محايل والربك، غرب بالد رجال أملع ومشاهلا: بحر بن سكَينة

  : واحدهم بحيحي من آل ِبشٍر بن سعيد بن شبيب من آل مرة، منهم": البحيحة"آل بحيح 

  . آل سوحييت واحدهم سوحيييت-1

  .هم سنيدي آل سنيد واحد-2

  . آل حسنا واحدهم حسناوي-3

  . آل سعيد بن ضرفاس واحدهم ضرفاسي أو سعيدي-4

  . آل صاحل بن ضرفاس واحدهم ضرفاسي أو سعيدي-5

  . آل منيِتم بن ضرفاس واحدهم منيتمي-6

  . آل جحيش واحدهم جحيشي-7

  . آل نابت واحدهم ناِبيت-8

اتريحع، منهممن املساعيد من احلُ: البيطات، سكان الِبداجلرابعة، والسالميني: و.  

  .من املعالية من عمرين، يف نواحي اللِّيث: آل بِخيت

  .واحدهم بدري: البداري

قُومازٍع من البة من ومن الِكلَب.  

ناِريدراين: البدب: واحدهم برٍرو، من حممن بين ع.  

    ان والفراسنة، والسواحلة والغالفصة احملمد واحلمدان والسمح: ومنهم

  .والعياضات واحلميدات واملالحني

  ".اجلريب"بلغة وبليغة والنفازي، والزهيِرية والرطْرِطية يف أطراف وادي اجلرير : من بالدهم

ناِريداين: البردواحدهم ب.  

ضر أكثرهم، فانتشروا يف سدير واحململ وغريمها وما حوله وحت. من آل صهيب، من الدواسر، يف واديهم
  .من البالد
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  .من واصل، من بريٍه من مطَيٍر: البدناُء

  .من القُرنة، من فَهم: البراِهمةُ

عشرية ترتل بني الشاقة : البدوانُ" آل جودي"بنو سريع والكُلَبة واحلُرزة واليماين، واجلَوادي : ومنهم
  .للِّيثالشامية وا

  .احلراتيم، وآل عيسى: وتنقسم إىل

رودةَ: البزنِلم، من عسا منلَف من اجلالس من ضمن املَح.  

  .من حويطات العالوين، من احلُويطات: البدولُ

  .ةذوو مقبول وذوو مفلح وذوو رد: من الدماشقة من الشدادين، من بنيوس من بلْحاِرث، ومنهم: البدوةُ

  .من اجلُحشِة من القُريِنية: آل بديع

  : ومنهم

  . آل مساعد-1

  . آل ِعزران-2

  . آل الطويل-3

  . آل مرضي-4

  . آل محدان-5

  .والنسبة إليهم بذَّايل: البذَاِذيل

  .من جهم من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .العالسية، والثمرة، واجلعافرة: من فروعهم

  .من الدغْمان، من الرولَِة، من عنزةَ: رةُالبراِب

قاِريراق: البةَ: واحدهمَ بربيتقَِة من عوفرع من ذوي ثُبيت من الر.  

  ".وضاخ"وهجرم أُضاخ 

ازاترول: الْبهمن الس.  

  .من رفاعةَ من بين مالك، من جهينة: الْبراِطمةُ

  .وهة من ِعلْوا من مطَيٍرمن املُ: البراِعصة

  .من الزوران، من الطُفحة، من عتيبةَ: البراِعصة

  .وادي املطاوي من روافد وادي الغرس: من بين رِشيد، بالدهم: الْبراِقعة

اكرد من بالدهم: البِشيجبل،" ديب خطأ"البعيجاء واخلنقة وضيب " : مبنطقة إمارة حايل: "من بين ر 
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  ".جبل"وومسة . والذكري والصخنة واملثواة ومراغان

  .والضغن ضغن احلرة، وضرغد وضريغد والنبوان

  .بنو سريع، والكُلَبة، واِحلرزة، وآل جودي، واليماين: منهم. من القُرنة، من فَهم: الْبراِهمةُ

  .واحدهم برازي: الِبرزانُ

  .من بريٍه من مطَيٍر

  . والنسبةَ برقاِوي-أحد ِجذْمي عتيبةَ الكبريين: َبرقاُء

  : منهم

  . العصمة-1

  . القُثَمة-2

  . الشيابني-3

  . النفعة-4

  . الدعاِجين-5

  . الدغالبة-6

  . الروسان-7

  . املقطة-8

  . الثَّبتِة-9

  . الدهسة-10

  : وقد تقسم برقاء إىل

  :  عيال منصور أو-2 شملَة -1

  . طَِفيٍح-2ل منصور  عيا-1

  .وهناك اختالف أيضاً يف الفروع امللحقة ببرقاء بني نسايب القبيلة يف جند ونسابيها يف احلجاز

ركَاتلٍَد منهم: الْبخمن م ليمن قبيلة ب :  

  . املعاقلة-2.  الفُريعات-1

  . الرموث-4.  الوحشة-3

  . واحدهم خويلُّ- اخلَوالَى-6.  اهللبان-5

ركَاتوالنسبة إليهم بركة: الْب.  

الرفعة، واجللوية، والرتلية، : بطن من البطَنة من الصواعد، من عوف من مسروح من حرب منهم
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  .والشرطة، واملواقدة، واجلمامني

كَاتومنهم: من األشراف: ذَِويَ بر :  

  . وهم غري ذوي ناصر العبادلة أو النواصر- ذوي ناصر-1

  .رمي أو الكرماء ذوي عبد الك-2

  . ذوي رضا-3

  . الرباعنة-4

  . ذوي شاكر أو الشواكرة-5

  . الغيوث- آل غيث-6

  . الربكات-7

  . ذوي حسني-8

  . املفاحلة-9

  . ذوي عبد اهللا-10

  . ذوي إبراهيم-11

  . العرامصة-12

  . العلواة-13

  . املغاربة-14

  .والنسبة إليهم بركي: بركَةُ

اجلباريت، واخلُضرة، والرزم، واملساريح وهم يف أعايل وادي ستارة، بني مكة : هممن فُتيةَ من سلَيم من
  .واملدينة

  .من آل ِبشٍر من شِبيب من آل مرة، وأحدهم بريدي: آل بريد

  .من آل مرة، واحدهم بريصي: آل بريص

كيرر" من آل حممد: "البمة من شصمن اخلُر.  

  : منهم

  . الولفة-6 املاجد -5 الغوارب -4 السعدي -3 احلصنة -2 البهيمان -1

  .بطحاوين واجلديدة واملختلف" مبنطقة حايل: "من ِسنجارة من شمر، من بالدهم: آل بريك

كَاتريالب :    

  .من القُوعة من العواِزم
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  .من السبوت من العطَيات من بين عِطية: البريكَات

 واحدهم بريهي، ويقال هلم البرهة -بضم الباء وفتح الراء وإسكان املثناة التحتية وآخره هاء: بريه
  .والربهان من مطَيٍر

  : منهم

1- اتيب2 الع- ناِحييو عبد اهللا -4 الربزان -3 الدنلَةُ -5 بران -6 الثُّععاء -8 املرخيات -7 الصندالب 
  . الوسامي-11لعفسة  ا-10 العوارض -9

  .من بين بكر من بين ِشهِر، من احلَجر: آل بريه

امسطان: البةَ من قَحدبمن ع.  

  .شرق بالد عِسير

اِيسسِة: البفَعةَ، جنوب الطائف: من النبيتقاء، من عرمن ب.  

  : ومنهم. من اِحلبالن، من اجلبل، من الِعمارات من عنزةَ: البسات

  . اهلداهدة-6 اللحادة -5 املعني -4 الشعافني -3 املتانني -2 اجلداعني -1

  .من املُقَطَِة من برقا من عتيبةَ: واحدهم بسيسي" : البصصة: "البسة

  .العقَفَة، واهلميسات، والعطَيات، واهلوارنة، والصبحة، واهلُدبةُ: منهم

  .يواحدهم بسيس: البسسةُ

  .من وِديعة من حبٍش من سلَيم يف وادي سابة

اتسيستةُ" : أنظر البسسات: "الباَيشيت: البيشوالنسبة إليهم ب.  

  .من عروة من بين مالك من جهينة

  .من ِولْد عبد اهللا من بين عمٍرو، من مسروح من حرب: والنسبة إليهم ِيشٍري" : البشور: "ِبشٍر

احلجورة، واجلردات، : ومن فروعهم. وعسفان وكُلية والفُرع" وادي فاطمة"ديارهم بني مر الظهران 
  .والصبوح، والركب، واملرخيات، والسدارين، واملدارسة، واملواسية

  .أحد فروع عنزةَ الكبرية: والنسبة إليهم ِيشٍري: ِبشٍر

  : منهم

  " .الِعمارات" ضنا سهيل -1

  . عبيد ضنا-2

وهي وإخواا بنو شِريف على ضفاف واديي راحة ويعوظ، من بالد قَحطان : من قَحطان: بنو ِبشٍر
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شرق جنوب بالد عِسير، وفروع القبيلتني كثرية وخمتلطة مع فروع قومهم عبيدة ورفيدة وجارمة من 
  : قَحطان، ومنها

  . آل فرحان-5آل حممد  -4 التهمان -3 آل حيان -2 آل عرفان -1

وبالدهم جنوب سراة عبيدة مع إخوم شِريف جنوب بالد عبيدة ورفيدة، وشرق بالد جنب وغرب 
  .بالد احلباب ومشال بالد سنحان، وكل هذه القبائل خملطة يف املنازل

رِشيةَ: البزنارات من علقَا من الِعممن احلامد من الشمالن، من الس.  

  .بطن من آل سعيد مث من آل شبيب، من بين مرة: يربِش

  : ومن أفخاذه

  . آل يزيد-3 آل حييا -2 آل فاضل -1

  .بطن من زهران: بنو بِشٍري

  . اَألشتاُء وآل سلمان واجلدالن وآل زياد- وفروعهم فالقرية تسمى باسم الفُرع-من قراهم

ذوي عويض، والعجران، واملعانزة، وذوي : بلْحاِرث، ومنهممن الدماشقة من بنيوس من : البصصةُ
  .سعود، واملرامشة

  .من ذوي ِحجي من الصعران من بريه من مطَيٍر: آل بصيٍص" : البسسةُ: "البصصةُ

  " .بضيعي"والنسبة إليهم بضاعي " : البضٍيعات: "الِبضاعات

ازٍع من البة من ومن الكُلَبقُوم.  

  .من الظَّفَير: آل بطَّاٍح

  .من مرير، من ِلحيان من هذَيل: البطَحةُ

  .من احلُويطات: البطَحةُ

طْنطان: البمان من اجلحادر من قَحلَيمن آل حممد من آل س.  

  : منهم

  . آل سعد-2 آل روق -1

  .ةَمن الدرعان من اجلمعان من الرولَِة، من عنز: الِبطْنانُ

  .من الصواِعد، من عوف من مسروح من حرب: والنسبة إليهم بطَيين: الِبطَنةُ

  .الربكات والترامجة والعلوات: ومنهم

  :  من فروع عتيبةَ يف احلجاز، ومنهم-مثَّىن بطن: البطْنين



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  20  

 احلشابرة -8 الوذاِنني -7  اجلُعيدات-6 احلبوس -5 اِحلصنة -4 السياييل -3 اللُّهوب -2 خديد -1
 الطفحة -15 العبابيد -14 اجللسة -13 اجلمعيات -12 اجلُعدة -11 السوطة -10 احلليفات -9

      العمارة -16

  . بنو زايد-18 الزوران -17

  .وبعضهم جيعل البطْنين من بني سعٍد، ويقسمهم إىل طَِفيٍح والنفعة

  .ائف جبوار بلْحاِرث مع بين سعدوبالد البطْنين جنوب الط

  .مجع بطٍْن من الظَّفَير: البطُوِن

  : من أفخاذهم

 -8 آل سويط -7 الطُّلوح -6 آل كثري -5 بنو خالد -4 آل سعيد -3 بنو حسن -2 آل بويت -1

ي  آل رمس-14 آل ضوحيي -13 آل عفتان -12 املعاليب -11 آل بطَّاح -10 احلوال -9آل منري 
  . آل عدوان-15

 من -من آل رميزان من آل يوسف من احملمد آل نصر اهللا من الزقَاريط: بطَين" : البطنيات: "البطنة
  .شمر

  .القمصة، والرسالني، واملصاربة: من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر،من عنزةَ ومنهم" : البطنة"البطَنيات 

  .من القُروف من وازٍع من البقُوم: يهم بعجاينوالنسبة إل: البعجةُ

  .من بين ِسناٍن من موسى من جهينة: البغرانُ

  . ويف السواِرقَّيِة00من جهم من بين عمٍرو، من حرب يف وادي الفُرع: البغولية

 وهو من روافد وادي - يف امة-بقَرةوهم يف وادي . من بين ِشهِر ِتهامة من بين ِشهِر، من احلَجر: بقْرة
  .الذي ينحدر اىل وادي حلي. الغيل

  .من بين راِشد من فُتيةَ من سلَيم يف وادي ستارة ونواحيه بني مكة واملدينة: والنسبة إليهم بقيلي: البقَلَةُ

  .من آل مناٍع من آل صاحل من الطُّلوح، من اِملسِودة من هذَيل: البقَلَةُ

  .من حرب من بين مالك من بِجيلَةَ، يف امة: البقَلَةُ

قُومقَِمي: البوالنسبة إليهم ب.  

واحلرة املعروفة باسم تلك القبيلة، ويف جبل حضن وما . منازهلم يف وادي تربة وما حوله من وادي كراء
  .حوله

  : وتنقسم اىل ِجذْمين
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  " .بين حممد" حماميد -1

  " .ين وازٍعب" وازٍع -2

  .وها هي أِشهِر بطوم

  " .بنو حممد" املَحاِميد -أ

  . النسبة حممدي-

  : من بطوم

  . الكُرزان-6 الدمهَة -5 السميان -4 هذَيل -3 املرازيق -2 املُوِركَة -1

  . النسبة وازٍعي-:  وازٍع-ب

  : ومنهم

  . الدغافلة-5 اجلنبة -4 رحمان -3 القُروف -2 الكُلَبة -1

  .وسيأيت ذكر هذه البطُوِن يف أماكنها

  .من بين يوسف من ثَِقيف ترعة" : الفُرعين: "الْبقَمةُ

  .واحدهم بقَيعي. من آل مرة: آل بقَيعةَ

  .من ذُبيان، بني العرج وإضم من نواحي اللِّيث: آل بكٍْر

  .آل عنادة، والبساس، واهلواملة: ومن فروعهم

 ومنازهلم جبل صلٍَب، ومضايق وادي كُسان وروافده، جنوب -من قبيلة أَلْمع، من عِسير امة: بنو بكْر
  .بلدة الشعبيِن، على بعد مثانية أَكيال

آل عراف، وآل حودة، وأَمشروة، وآل شهدان، وآل روق، وآل سعدان، وآل الشعيب وآل : منهم
  .السرو

  .ِر البادية من بين ِشهِر من احلَجرمن بين ِشه: بنو بكر

  : من أفخاذهم

  .ضفاف وادي ترج:  آل غَشام وبالدهم-4 آل سعاد -3 آل بريه -2 آل بالفالح -1

  .من حرب من بين مالك من بِجيلَةَ يف نواحي اللِّيث: البكَرةُ

  : م من بين عمٍرو من حرب وفروعه-واحدهم ِبالَِدي: الِبالديةُ

  " .زيادي: " الزيادات-1

  " .ِدحِوي: " الدحو-2

  " .بنيوب" بنو أيوب -3
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  .ومساكنهم بني رابغ ووادي الفُرع، وخلَيص وكُلية

  .من األشاجعة من املَحلَف من اِجلالَس من ضنا مسِلم، من عنزةَ: البالعيس

زالَِليلَف من أوال: الْباش، من املَحمن العي ليةَ" غريب الدار"د عزنٍر، من عة، من ِبشاِمشهمن الد.  

  .من الطُّهفَِة، من بنيوس، من بلْحاِرث: الْبالَِهدة

  .حرف األلف" بنو األمحر: "بَألحمر

  .حرف األلف" بنو األمسر: "بَألسمر

  .حرف اجليم" بنو اجلُرشي: "بلْجرشي

  .حرف احلاء" و احلارثبن: "بلْحاِرث

  .حرف اخلاء" آل أيب اخلري: "الْبلخير

  .حرف اخلاء" آل أيب اخليل: "آل بلْخيل

  .حرف الشني" آل أيب الشعر: "آل بلشعر

    

  .حرف العني" بنو العري: "بلْعير

  .حرف القاف" بنو القرن: "بلْقَرن

ليالقبيلة املعروفة: ب-والنسبة إليها ب وتنتشر بالدها يف مشال احلجاز، حول بلدة الوجه، ممتدة شرقاً . لَِوي
 وإليها تنتسب -وهلا ِجذْماِن كبريان مها مخلٍَد، وخزام. إىل العال ونواحيها، ويف أطراف حرة العويرض

  . وسيأيت تفريعهما-أكثر فروع القبيلة

  .دبطن من القَعاِنيب من بين رِشي: ذَِوي بليٍم

  .من فروع قبيلة أَلْمع، من عِسير امة: الِْبنا

  .ومنازهلم على ضفاف وادي حِلي شرق بالد شديدةَ، ومشال بالد بين ظامل، وبين العيص وكلهم من أَملع

  .احلارث، وآل وهبة، وااة، وآل حجري، وآل مظلم وآل مقطوف واملشورة: و منهم

  .ن آل مرةواحدهم بناين، م: آل بنا

  .والنسبة إليهم بنايت، من البقلة من بين راِشد من فُتيةَ من سلَيم، يف نواحي وادي ستارة: ذوي بناٍت

يوِر يف اهلدة قرب الطائف: الِبنممن الن.  

  .من اِملسِودة من هذَيل، يسكنون مشال شرقي مكة يف وادي الزبارة ووادي خنلة الشامية: بين

  .م ِلحيان، وبنو عمري، وبنو مسعود، واملطاِرفَةُمنه

  .حرف األلف" بنو أَيوب: "بنيوب



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  23  

  .حرف األلف" بنو أَوس: "بنيوس

  .من الشعالن من املرِعض من اِجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: بنية

  . ستارةمن بين راشد من فُتية من سلَيٍم منازهلم حول: بنيةُ

  .من ِإياٍس من هذَيل: آلُ بنية

  .من اجلُعرة، من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي بنية

اتيوالب :ليبطن من العرادات من ب.  

  .يف امة

  .واملداعمة، والْوثَرةُ" : سييد"السيدةُ بنو : منهم

ِدييود: البِشيِة، من بين ربمن الذِّي.  

اتنيوالب :ليلٍَد، من بخالة من مبمن الز.  

  .الصبحة، واحدهم صبحي: ومنهم

  .من آل الشريف من سفْيان، من ثَِقيف: البهاِدلَةُ

  .من البطُوِن، من الظَّفَير: آل بويٍت

ناِحييالب :ليلٍَد من بخموث من ممن الر.  

  .دةَ، من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَمن العب: الْبياِيعةُ

  : ومنهم

الوادي املعروف يف منطقة :  السعيد بيش-5 الفريعات -4 الشايع -3 الرويشدة -2 املُوينع -1
 - آل املش- الزنبيدي- آل عطيف- العوارضة- النهاِريةُ- الفالِكيةُ-الفقهاء:  ومن عشائره-جازان

  . املشايخ، البوراسين- املالحة- الشمة-يب آل زغْ-الدواحة

  .البارك والدارين واملصاِعبة واحلناديد واملصاقري: من بين يوس من زهران، من قراهم يف السراة: الِْبيضان

  .الصور والصقران والعرباء والواسطة والعني: ويف امة

  .وبعض هذه القرى مسماة بأمساء أفخاذ من تلك العشرية

  .من بين عمٍرو، من مسروح من حرب: والنسبة إليهم ِبيضاينُّ: الِْبيضان

  " .نخل قدميا"ومنازهلم أطراف الفُرع إىل قرب رابغ، ومنهم يف الطرفية وثادق يف القصيم، ويف احلناكية 

  .حرف الياء" بنو يعرب: "الِبيعرب

التاءباب   
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  .واحدهم ترمجي: التراِجمة

  .يف جبل خلٍْص املتصل ِبوِرقَانَ قرب املدينة. ن البطنة من الصواعد، من عوف، من مسروح من حربم

  .واحدهم ترجِمي من املَحاِميد، من حبٍش من سلَيم: الترامجةُ

ة وهم ثَِقيف ثَِقيف ترع: موضع شرق جنوب الطائف، يضاف إليه فرع من فروع ثَِقيف، فيقال: ترعة
  .اليمن، لوقوع بالدهم يف جنوب بالد ثَِقيف

  .من آل علي من الزقاريط من عبدةَ من شمر: التركي

  .بدائع مريفق، واخلنقة والقُصير، ومريفق" : مبنطقة حايل"من عبدةَ، من شمر من بالدهم : التريبان

  .واسرمن الد" : بنو تغِلب"التغاِلبة 

  .- وقد حتضر أكثرهم-واحدهم تغليب

  .احلُقْبان يف وادي الدواسر ويف كمدة والصغو وواسط يف األفالج ويف الدلَم يف اخلرج: منهم

  .يف اهلَدار" مصروري"واملَصارير 

التييف الوادي-واخلُي .  

 ورمري"والعمة" عرميف ت.  

  " .مشِوي"واملَشاِويةُ 

    من عشائر منطقة جازان يف اجلبال الواقعة بني جبال احلشر غرباً : تلَيدآل 

  .مشاالً، وتبعد عن جازان شرقاً حنو مئة وستني كيالً" امصهيف"وجبال بين مالك جنوباً وجبال الصهيف 

ناِريمة: التِنييِة من القُرشومنهم: من اجلُح :  

 آل -7 آل مهيزع -6 آل العريض -5 آل بشري -4 آل هديف -3  آل دهيم-2 آل عيران -1
  .من الفضيل، من اجلعافرة، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: مرزوق التمام

ماِيمر ومنهم: التمةَ من شدبمن املغرة امللحقة بع :  

  " .نو تميمب: " املومين التمم-2 املاللطة -1

  .والنسبة إليهم تميمي

  .من ِولْد حممد بن ميمون، من بين سامل بن حرب

  .املساهرة، والشتايلة، والزوارعة واجلدعة: مرتهلم وادي احلَمض، ومنهم

  .من التومان، من شمر: التمياط

ِميمالقبيلة املشهورة: ت.  

لذين دخلوا يف قبيلة مطَيٍر وأصبحوا معدودين فيهم ومنها قسم من اِجلبالن، ا: يعرف من باديتها يف جند
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  .عرينات سبيع

  " .املعجم"وِذكر تميٍم ليس من شرط هذا 

ِميمف: تفْيان من ثَِقير، من بين سممن بين ع.  

  .سِلم، من عنزةَمن جبارة، من ضنا مفَرج، من ِولْد علي، من وهب، من ضنا م: التواِجراةُ

  .من ِرفَاعة من بين مالك من جهينة: التواِيهةُ

  .من احلُويطات" من حويطات ابن جازي: "التوايهةُ

  .من حبيٍش من موسى من جهينة" : التولة"التوالَت 

  .رة من شمر من ِسنجا-بضم التاء وإسكان الواو بعدها ميم مفتوحة فألف فنون: التومان

  : وأفخاذ التومان

  . آل زميل وبالدهم بقرب الصبيِة، بقرب احلدود العراقية-4" اهلدبة" اهلدبا -3 الربع -2 التمياط -1

  : ومنهم أيضاً

  . الربعة وهؤالء قرب املوصل-5 الصخيل -4 الصدفة -3 النجبان -2 األوضاح -1

  .اجلوارية، والذيبيات والعوينات: منهم" آل عطا"من العوازل : التومةُ

ِبتيوِبيت: آل تيور وأحدهم تاِصينر من الْمعلْشمن آل ب.  

  .آل احلية: ومنهم

  .واحلتارشة واحدهم حتروشي

  " .متيين. "واملتانة

  .وآل الزحاف أو الزحاحفة واحدهم زحايف

  .وآل طويلب واحدهم طويليب

  .وآل مطر واحدهم مطري

  . واحدهم شغفوري- أو الشغافرة-وآل الشغفوري

  .من اجلثايث من الشالَوى، من بلْحاِرث: التويمات

  .من املواهيب، من البطنيات، من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: التويمات

  .واحدهم تييس: التيسة

نيهوسى من جٍش من ميبةمن بين ح.  

  .من بين ِشهِرة السراة، من بين ِشهِر، من احلَجر: بنو التيم

  : منهم
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  " .آل لَيلح: وينطقون االسم" آل االجلح -3 آل زيدان -2 آل خشرم -1

  .ويف أصدارها حنو امة.  آل ولَيد ومنازهلم يف السراة-4

  .من املغافلة من القُريِنية: التيهة

  : ومنهم

  . آل ِنمر-3 آل أَبو ظُهير -2  آل محاد-1

الثاءباب   

  .من بين مالك بِجيلَةَ، يف سراة بِجيلَةَ قرب جبل ِيشٍرة: بنو ثَاِبٍت

  .من دميٍح، من بين راِشد، من فُتيةَ من سلَيم: بنو ثَاِبت

  .من بين ِشهِر، من احلَجر: بنو ثَاِبت

ذَّال من اِحل: الثاِمرةَمن آل هزنارات من عالن من الِعمب.  

  . واحدهم ثُبٍييت-" : ذوي ثُبٍيِت"الثَّبتِة 

نفُء "شيوخ الروقَِة، ومن بالدهم ِنِفي " الرباعٍين"من املَزاِحمِة من الروقَِة من عتيبةَ، منهم آل ربٍيعانَ 
  .انُوخف وعنز والرشاِويةُ وغَثْم" قدمياً

  .من بين سعد واحدهم ثبييت: الثَّبتِة

  : فمن ِلصٍة.  والصريرات-منهم ِلصةُ

 أهل جدارة -6 الثعابني أهل الذيبة -5 املناجيم -4 الروقَِة أهل املَعِدن -3 املراوحة -2 القساورة -1
 -11 الْمناِصير -10 الذويبات -9  الشهبة-8:  أهل لَغب ومن الصريراِت-7وهم الغدران واحملاسنة 

    : الرباريق واحلشايش وذوو هليل الثُّبوت:  أهل املعدن-13 آل عيسى -12الذبانية 

  " .أوالد عطا"من املسامحة من العوازم 

  .من بين ِشهِر امة من بين ِشهِر من احلَجر: ثَربانُ

  : ومنهم

  ." مشجعة: " مشيعة-2 آل قُريع -1

جبال : مخيس حرب ومجعة من ربيعة من بالد زبيد، ومشاالً: ومنازهلم على جبل ثَريان، وحيدهم غرباً
  .مثيدات من بالد بالقرن يف امة وشرقاً وجنوباً وادي يبةَ

  .من األشراف يسكن اخلبت جنوب غريب مكة إىل مشال اللِّيث: والنسبة إليهم ثَعلَيب: الثَّعالَبة

ذوي مسعود، والطواحرة، وذوي ِلفَّاي، واملسافرة، والدهالكة، وذوي أمحد، والعسوم، : منهم
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  .والقراريص، وذوي مكَمل، واحلجارية، والضبسة، والفواضلة

  .ومنازهلم يف وادي احملاين. من الِعضياِن من الروقَِة" : الثعايل"الثعالية 

  : من احلَجر منهم" بلحمر"األمحر من املَجنِب من بين : بنو ثَعلَبة

  . بفتح اخلاء والالمني وبالدهم يف السراة- اخلللة-3 بنو ثعلبة -2 البهشة -1

  : ومن باديتهم

  . بضم اجليم- اجلُبرة-1

  . بفتح اجليم وسكون الالم وفتح احلاء املهملة- آل ابن جلْحة-2

  .لة مفتوحة فهاء بالدال املهملة بعدها واو فحاء مهم- الدوحة-3

  .من احلمايرة من املُضيان، من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: الثُّعيل

  .من رفاعة من بين مالك من جهينة: واحدهم ثَقَِفي: الثُقْفَانُ

  .من الشيابني، من برقا من عتيبةَ واحدهم ثَقَِفي: الثُقْفَان

  . علم املردمة-مشال العلم" لعويندا"من مياههم الثقفية، بقرب نفود 

  :  ومنهم- القبيلة املعروفة-النسبة إليهم ثَِقيفي وثقفي: ثَِقيف

 ثَِقيف اليمن -8 اِحلمدة -7 عوف -6 بنو سامل -5 ثُمالَة -4 النموِر -3 طُويِرق -2 بنو سفبان -1
  " .ثَِقيف ترعة"

 أو ثَِقيف اليمن لوقوع بالدهم جنوب شرقي بالد قومهم -: يف ترعة الشيابني ثَِق-10 قريش ثَِقيف -9
  .من أودية بالدهم: من ثَِقيف، وترعة

 -خلمة: ومن بالدهم. قسم كبري من قبيلة ثَِقيف يقطن جنوب الطائف بني سراة بين سعد، وبين مالك

  .ذه قرى وه- وترعة، ودارااردة ومدغل- جبال- وبيضان، ودفعان-واد

  : ومنهم

  . بالغني املعجمة-احلمدة، وآل مسعود، والقثاورة، واملغدة:  بنو جاهل-1

الدارين، أو أهل : ومن آل حممد. املدان، وموبل وقها: ومن آل يعلي. آل يعلي، وآل حممد:  الندبة-2
  . أسم قرية-الدارين

  .الفُرعين:  هلم ويقال-ااردة، والعسلة والبقَمةُ:  بنو يوسف-3

  .آل مقِْبل، والضباِعني، والسواِعدة، وآل زيد، والسودة، والطِّوال، واملشايخ: يف ثَِقيف، ومنهم: ثُمالَة

  . قرية40 كيالً يف واد بامسهم يضم حنو 50وبالدهم يف اجلنوب الشرقي من الطائف على حنو 

  . من كنانةمن اجلُبرة من بين شعبة: الثُّمانية
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  .يف غميقة من نواحي اللِّيث

  .من بين مالك من بين األمسر من احلَجر، يف امة بين األمسر: ثَمران

  .واحدهم ثُميِري، من البذَاِذيل، من جهم من بين عمٍرو، من مسروح، من حرب: الثُّمرة

  .مرداس، وثُمير، ومالك: منهم

  .ن وادي حلية، يف نواحي اللِّيثمن متعان، يسك: الثُّوبة

  .منهم العبادلة، واهلمامهة

  .من سبيع: بنو ثَوٍر

ِريواحدهم ثَو.  

  .يف األملح، ويف اخلرمة، مع قومهم: وهم يف وادي رنية

  .واحدهم ثَوِري: بنو ثَور

  .من العزرة من زبيد، من مسروح من حرب، يسكنون وادي قُديد

ةُالثُّون، بطن يرتل العرج وِحقَال، يف جهات اللِّيث: رريممن ع.  

  . من العشائر التهاِمية-: بنو ثُوعةَ

  : من فرعها

 آل فُضيلَة وبالدها يف امة، غرب بالد بألمحر وشرق بالد حبر بن -3 آل قُبيص -2 آل غَنية -1
  .سكَينة

  .مرمن ِسنجارة، من ش: الثُّنيانُ

  .رطَيان الصلعان : - مبنطقة حايل-:من بالدهم

ِبتيةَ: الثُوزنارات من عقُور، من الِعممن الص.  

الجيمباب   

  .من آل سعيد مث من آل شبيب من آل مرة: آل جابر

  : ومنهم

 آل -4 آل غضبان واحدهم غضباين -3 آل مقلم واحدهم مقلمي -2 آل زقيمة واحده زقيمي -1
     آل ابن نعام -5ف واحدهم غضيفي غضي

يرتلون نواحي العرج وإضم بأطراف " اللِّيث"من ذُبيان سكان :  آل شاجع واحدهم شاجعي آل جابر-6
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  .اهلطالن، والسبعة،وأهل صبح، وآل معلَّى واألحالف: اللِّيث ومن فروعهم

اِرث، وبال: اجلَاِبرلْحاِصرة، من بث، من نيعدهم ميسان ونواحيه جنوب الطائف ومنهممن الش :  

  .ويسكنون قرية العرايف. اجلرادي وآل سفران وذوو وصل:  النمرة-1

  .آل غزيز والشرمة وآل أمحد، وسكناهم قرية العلي:  احلجان-2

  . الدلبة والدفاس والعودة وآل سعدة وآل منسي وسكناهم قريتا احلباب واخلضرة-3

  .شي واحلشرة، ويسكنون قرية الطِّوال آل زايد وآل منسي وآل هر-4

  . املراشدة وآل ساعد وآل فنني واملظافرة والسعيد وسكناهم قرية اليحيا-5

  . الصوفة واحملمد وآل عواض وآل خلف اهللا وسكناهم قرية البورة-6

ون  املشافية والغضاورة واملذاخرة وآل عكاف وآل زايد والعنوة وآل عايد واللمعة واحلكمة ويسكن-7
  .قرييت حريزة واجلناب

ا حممد : اجلَاِبرنا فريض، من ضنا " الِولْد"من اجلمال، من اهلضيب، من اخلميس، من ضنان من ضعمن الِفد
  .عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ

  .والنسبة إليهم جاِبري: بنو جابر

زهلم من القُرع إىل أعايل النقيع ويف عالية منا. من ِولْد عبد اهللا من بين عمٍرو، من مسروح من حرب
بنو محيد، والشوامني واللوافية، واملساطحة، والبحائية وذوو براك، والكالمثة، والشتاوية : ومنهم.جند

  .والعصمة

من اِملسِودة من هذَيل يف السفوح الغربية للسراة غرب الطائف يف جبال رهجان " : اجلوابرة: "بنو جابر
  .ا حوهلا، ومن جباهلم ضرعاُء فوق وادي النعمانوم

  .آل مقِْبل، وآل حسن، وآل ِشماس، وآل ِعيسى: منهم

  .من بجالَةَ يف شعاب تانة، وتسبح، وذهب، من فروع وادي اللِّيث: بنو جاِبر

  .آل مفلح، وآل عيسى، وآل عايد، واحلُمرة: منهم

  .من شمرمن احلفيل من ِسنجارة : آل جاِرد

  .يف نواحي غذفا مبنطقة حائل مشاهلا

  . من شمر-من اجلزعة من آل حممد اجلربا: آل جاراهللا

يعد ثالثاً ِلعبيدةَ ورفَيدة، ومنازل هؤالء خمتلطة، حيدها مشاالً ِشهِران، وجنوبا ِبشٍر وشريف، : جاِرمةُ
  .ن وفرعهم خمتلطةوشرقاً الربع اخلايل، مع قومهم قَحطا

يف وادي البجيدي مشايل جبل كَبكَِب املشهور، وبعضهم يف سراة الطائف : من األشراف: ذوي جازان
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  .الغربية بوادي الشرقَة جبوار قبيلة طُويِرق الثقفية

  : منهم

  . وهؤالء يف سراة الطائف- ذوي حمسن-3 ذوي حممد -2 ذوي ِعنان -1

4- لير-6 ذوي معتوق -5 ذوي عيبدي:  ذوو شيجوهؤالء يف الب.  

  .، وأسفله جازان األسفل" أبو عريش"واد أعاله يدعى جازان األعلى، وقاعدته : جازان

 - القوامسة الصعاِديةُ- النمرة- احلماِزيةُ- احلَكاِميةُ- أهل البيض-القصامة: فمن عشائر جازان األعلى

 - امحالبه- اجلزارة- آل مىت- الشراونة- الرفاعية- آل ادريس- املوارية-واينة احل- الشواذلة-االية

  .احلرابية

وهذه العشائر تنتشر على ضفة وادي جازان حيدها مشاالً ضمد، وشرقاً وجنوباً املسارحة وغرباً قبائل 
  .وادي جازان األسفل والشرفاُء

 بين - العقالية- الدشانية- املقارية- اهلجارية- اخلرادلة-آل األسدي: أما عشائر جازان األسفل فمنها
  . العساونة- أهل العشوة- العقارية- الكواملة- احلضاوية- الفقهاء-باشة

  .من احلُويطات: اجلَاِزي

اِسمر: جمة من شارجمن آل زرعة من الثَّاِبت من ِسن.  

  : ومنهم

  .يع من األسلم، من الصايح من شمرمن املن:  آل وسيد اجلَاِملُ-2 احلدبان -1

  .من احملمد من النصر اهللا من الزقاريط، من عبدةَ من شمر: جاِملٌ

  .من بين عفيف من بين مالك من بِجيلَةَ: آل جاِملَةَ

  .من ثَِقيف ترعة: بنو جاِهٍل

  .احلمدة، وآل مسعود، والقثاور، واملُغدة: منهم

  .من بين حممد من بين حرب من بين مالك من بِجيلَةَ جنوب الطائف: اجلَباِبرةُ

  .من الرواحلة من اجلمعان، من السمحِة من بلي: اجلُبارةُ

  .من ضنا مفَرج ِولْد علي من وهب، من ضنا مسِلم من عنزةَ : - الباء مشددة-: جبارةُ

    

  : نهمم. منازهلم بني خيرب والعال

والنسبة إليهم " : اجلَبرت" الوحادين اجلَباِريت -5 الرموم -4 العليان -3 الضريغط -2 التواجرة -1
  . يف فُتيةَ من سلَيم-بطن يف بركة: جبريت
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  .من النبيجان من األسلم من الصايح من شمر: اجلبارية

ربالْج :محمن الرواحلة من اجلمعان من السليِة من ب.  

  .من البطْنين من الشريفات من املغرة، من عبدةَ من شمر: اجلُبرانُ

  .سكان السراة من احلَجر" باألمحر" من بين ثعلبة من بين األمحر- بفتح اجليم واالء والراء-: اجلَبرة

  .بالدهم ما بني واديي ِعبل وصبح وأسفل بهوان من سراة احلَجر

  .من القُثَمة أوالد منصور من عتيبةَ واحدهم جباِري: اجلُبرة

  .ومنازهلم مع إخوم الدهسة، يف جند ويف احلجاز

  : ومنهم

:  العقاِيلَةُ اجلُبرة-6 ذوي هديان -5 ذوي سويد -4 ذووي قُبيل -3 ذووي مهِدي -2 احلضانية -1

حريي من بين يببوالنسبة إليهم جرون من بين سامل من حمييي من م.  

  .واحدهم جبيري: اجلُبرة

يسكنون قرية غُميقة وما حوهلا، شرق بلدة اللِّيث إىل الشمال على الضفة اليمىن . من بين شعبة من كنانة
  .الغمانية، والقُبان، وآل شوق، واحلُمدة: من فروعهم. لوادي اللِّيث

  .من ِولْد علي من وهب من عنزةَمن الطيار : اجلُبرةُ

  .من بين ِبشٍر، من قَحطان: اجلُبرة

  .وادي القصب من ظهران اجلنوب يف بالد سنحان، ومنهم يف أسفل بيشة مع أكْلب: بالدهم

  .واحدهم ِجبريين" : جربيل: "ذوي جربين

  .يف نواحي ستارة. من حلَيٍل من فُتيةَ من سلَيم

ةآل جعب :عاِويبة واحدهم جرمن آل م.  

  .من الِعمارات من ِبشٍر من عنزةَ" : آل اجلَبل"اجلَبلُ 

  .ومنهم السلقَا، واِحلبالن والصقُور

  .من احلَجر" بألمسر"من بين منبح من بادية بين األمسر : آل جبلُ

  : ومن أفخاذهم

وادي خارف ووادي خرص ووادي حوراء، من منحدرات : دهم آل الشِقيف وبال-2 آل منيع -1
  .السراة

  .من ِعلْوا من مطَيٍر: اِجلبالَنُ
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ليبواحدهم ج.  

  : ومنهم

  " .جبلي"واحدهم :  العراقبة اِجلبالَن-4 األِعنةُ -3 املقالدة -2 العقيمات -1

قُومد من الباِميِركَة من املَحمن املُو.  

ٍر: لَةُاجلُبطَيد اهللا من مبالت من بين عيضمن اهلجال، من الع.  

رومن بين خالد: اجلُب.  

  .جبوري: واحدهم جبري وقد يقال

  .آل مقدام، وبنو د والبشوتات والعماير وآل صبيح: ومنهم

روع: اجلُبيبر من سمة، من بين عبعان، من الصرمن اخلُض.  

واجلُبر :ِريبوالنسبة إليهم ج.  

  .من بين علي من مسروح من حرب

  .الكراشيف، والكُلَحة، والدواعرة، واللهامقة، والفقوع، والكُتمةُ، واملشارطة: منهم

  .من الشمالن من احلامد من السلْقا من اجلبل من الِعمارات من عنزةَ: اجلُبور

  . واحدهم جابريُ:اجلُبور

  . بين عقْبةَ سكان مقْنامن

من الِفدعان، من ضنا " الِولْد"من العتيق، من اهلضيب، من اخلميس، من ضنا فريض، من ضنا حممد : اجلبيل
  .عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ

  .فرع من الشالَوى من بلْحاِرث: اجلَثَاِيثُ

  .الدواشني، وذوو عبد اهللا والتوميات: منهم

  .بالدهم واديا ضراء وبواء جنوب الطائفومن 

اِدرطان: اجلَحمن سنحان من قَح.  

ِريدحواحدهم ج.  

  : منهم

  . آل حممد بن جحدر-1

  . آل اجلمل بن جحدر-2

وبالدهم اجلحادر حيدها شرقاً بالد يام وغربا بالد ِولْد عمر من سنحان وجنوباً احلمرة ومشاالً بالد 
  .احلباب
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  .من بين شعبة من كنانة: والنسبة إليهم جحديل: لةُاجلَحاِد

  .يف جنوب مكة، يف وادي إدام وأسافل يلَملَم إىل الساحل

  : من فروعهم

ذووبادي، وذوو مساعد، والعضيان، واملسارجة، وذوو حجاج، : ذوو فاضل: ومنهم:  آل راِشد-1
  .واخلشنة، واحلسان، واهلدرة

    دة، والقنازعة، والفطيمات، واخلنافسة وذوي ومنهم املطار:  اجلملة-2

  " .الشيِنية"وذوي شيين " العليانيِة"حمارب وذوي سامل، وذوي عليان 

  .، وذوي سامل" اهلرشة"اهلروش :  السلَّم ومنهم-3

آل سهم الثعبانية والقرشية واجلبريٍه واحلسانية وآل منيف وآل فَهم و: وعد بعضهم من أفخاذ اجلحادلة
  .وآل مدائر وآل يام وآل زحني، وبين بور

  .والنسبة إليهم جحديلٌّ: اجلَحاِدلَةُ

  .من زبيد، يف الدعيجية وساحل ثُوٍل بني رابغ وجدة

  .من آل عاصم من قَحطان" : اجلحاِدرة"آل جحدر 

  : منهم

  .من القُريِنية:  آل مجل اجلُحشةُ-2 آل سلَيمان -1

  : هممن

والنسبة إليهم :  آل مخيس اجلُحوش-5 آل مسلط -4 التمارين -3 آل بديع -2 آل مهلك -1
  .جحشي

  .من ِولْد مرير من بين علي، من مسروح من حرب

مواجلُح :ليلٍَد من بخالة من مبمن الز.  

  .من األسلم من شمر: آل جحيٍش

  : ومنهم

  . آل جحيش أيضاً-3نيفة  اجل-2 الشوادحة -1

والضربة " راط"بدائع املَعرش، ووادي البكر يف جبل رمان، وأراط " مبنطقة حايل: "من بالدهم
  .والعوشزية

  .من آل مرة: آل جحيش

اتشيشي: اجلُححوالنسبة إليهم ج.  



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  34  

قُومازٍع من البة من ومن الكُلَب.  

  .ديبوالنسبة إليهم جخ: اجلَخاِدبة

قُومازٍع من البِة من ومن اجلَنب.  

  .من الدمهان من الصقُور، من اجلبل من الِعمارات، من عنزةَ: اجلَداعةُ

  .من آل سمير من ِولْد علي من عنزةَ" : اجلداهنة"اجلَداِعنةُ 

  .من الذِّيبِة من بين رِشيد: ي احملارثي اجلَداِعنيمن ذوي عِطية من الروقَِة من عتيبةَ، يسكن واد: اجلَدِاعين

  .من البريِك، من اخلُرصة، من شمر: اجلدايةُ

  .من كحيل من اخلُرصة، من الِفدعان، من عنزةَ: اجلُدعة

  : ومنهم

  .من عبدةَ من شمر:  املتينة آل جِدي-3 العليان -2 اهلشالن -1

  : ومنهم

من :  العنيزان آل جديع-6 التومة -5 العقيدات -4 آل خنيفس -3 املراحلة -2غنيمان  آل -1
  .الزوايدة من املَحلَف من آل علي، من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ

  .من املشطة من ِولْد علي من مسِلم من عنزةَ" : اجلذامل"اجلذاملة 

  : منهم

  .من املزامحة من الروقَِة، من عتيبةَ:  الطالع اِجلذْعانُ-3لعرفة  ا-2 الوسامة -1

  .يشاركون فيها السياحني" هجرة"اجلثوم : من بالدهم

اتِة-واحلَممجبال- مجع ح .  

  .مورد: والدلَيسية

  " .هجرة"وعفيفة 

  .كرها مبنطقة إمارة عفيف يف عالية جندوالعواية، وحمامة ابن زريبة، واملزيرعة وكل هذه املواضع املتقدم ذ

  .من الِفدعان" الِولْد"من الشميالت، من ضنا منيع من ضنا حممد : اِجلذْعانُ

  .من ضنا عبيد من ِبشٍر من عنزةَ

  .النصر، والنواصرة، والقصران والزينة والسياري: ومنهم

  .واحدهم ِجذْعاين: اِجلذْعانُ

رد من حيبومنهم يف الشاقة اليمانية-ب، يف نواحي ذهبان مشال جدةمن ز .  

  .من النبيجان من األسلم من شمر: اجلُذَلَة
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  .من الزبالة من مخلٍَد من بلي: اجلُذُولُ

  .من آل علي بن مرة، من آل مرة، واحدهم جربوعي: اجلراِبعةُ

  : ومنهم

  . آل جربان واحدهم جرباين-1

  .م واحدهم جنمي آل جن-2

  . بياءين واحده طُبيراين- آل طُبيران-3

  .واحدهم جربوعي: اجلَراِبعةُ

  .من البحريات من املساعيد من احلُويطات يف نواحي الِبدع

عاِبيةَ: اجلَرزنعة، من عبةَ من السدبمن الع.  

  .من الزبالة من مخلٍَد، من بلي: اجلَرادانُ

  . العوامرةمنهم

  .والنسبة إليهم جردايب: اجلَراِدبةُ

قُومد، من الباِميان من املَحزمن الكُر.  

  .من السالطني من الدهاِمشة، من الِعمارات، من عنزةَ: آل جرادة

  .والنسبة إليهم جراذي: اجلَراِذيةُ

قُومد، من الباِميمن املرازيق، من املَح.  

و جناٍرباري: روالنسبة إليهم جر.  

  .من جهم من بين عمٍرو، من حرب، منهم النواِجيةُ، وذوو سامل

    : اجلَراِرحةُ

  .من املُخضبِة من بين هاجٍر

  .من احلُويطات" من حويطات التهم: "اجلَراِفين

  .حي ظبايف ضوا" أدامى" يف واديي دما وداما - مع السلَيمانني-ومنازهلم

  .فيهم الرئاسة.  بطن من شمر- آل حممد-: اجلَرباء

  .من عمور احملارشة من الِفدعان من عنزةَ: اجلُرحة

اتداجلَر :ِديروالنسبة إليهم ج.  

  .بنواحي كُلية الفُرع. من بين ِبشٍر من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يفمن بين سامل من ثَِق: اجلَردات
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  .من آل غفيلة من ِسنجارة من شمر: اجلرذان

  : منهم

  .من الربشان من القعاقعة من الرولَِة، من عنزةَ:  احلوقان آل ِجرِذي-3 آل مايق -2 املياق -1

  .واحدهم جريسي: اجلُرسةُ

  .من بين إبراهيم من مالك من جهينة

الربكة، بنو عامر، الغازي، احلصن،  : - يف السراة-من قراهم. ن قبيلة غامدم" : بنو اجلُرشي"بلْجرشي 
  .والقرى بأسم األفخاذ. بنو عبيد، حزنة، الفقهاء، غيالن، املكارمة، العطاشني البكري، جرب،

  .من عنزةَ" الرولَِة"من حويرث من وايل : اجلُرفَةُ

  : منهم

من غُرابة، من ميمون، من بين عبد :  آل خطام اِجلروةُ-4 آل عرفان -3 آل محصي -2 آل مقيِبل -1
  .اهللا، من مطَيٍر

  .من الغشوم، من اِحلبالن من آل جبل من الِعمارات من عنزةَ: اِجلروان

  .من اليحيان من عبدةَ من شمر: آل ِجِري

  .زةَمن آل مهيٍد ، من الِفدعان من عن: اجلُريبان

  .من احلمامدة، من ضنا مفَرج، من ِولْد علي من وهب من مسِلم من عنزةَ: اجلُريدةُ

  .يسكنون بني خيرب والعال

اتشيريشي: اجلُرواحدهم ج.  

  .من العراعرة من بين رِشيد

ناِليالين: اجلَززوالنسبة إليهم ج.  

  .وممن القُروف، من وازٍع، من البقُ

  .من شمر" اجلرباء"من آل حممد : اجلُزعةُ

  : ومنهم

  .من بطون يام:  آل ِمجول جشم-3 آل جار اهللا -2 آل عاصي -1

  .آل مرة: ومن فروعه

  .وبالدهم جشم بنواحي جنران سوى آل مرة

  .سروح من حربواحدهم جعثمي يف نواحي قُديد من العزرة، من زبيد، من م: اجلَعاِثمةُ

  .واحدهم جعثوين: اجلَعاِثنةُ
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قُومازٍع من البة، من ومن الكُلَب.  

  .واحدهم جعثوين: اجلَعاِثنةُ

  .من العميرات من احلُويطات

  .مساكنهم وادي عفَال

  .واحدهم جعِدي: اجلعادنة

  .من عروة من بين مالك من جهينة

  .شمرمن السويد، من : اجلَعاَِري

  .الصنينا" : مبنطقة حايل: "من بالدهم

القُحرة، وذوو سيف، وذوو حميسن، : فرع من الشالَوى، من بلْحاِرث، وفيه من البطُوِن: اجلَعاِرين
  .واملشاحلة

  .ويسكنون وادي ضراء ووادي بواء جنوب الطائف مع قومهم

  " .العلي"قال هلم وي. والنسبة إليهم جعفَري: اجلَعاِفرة

  : ومنهم. من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ

 آل -8 آل متَّام -7 القراوعة -6 آل مرحيم -5 الزواوية -4 اخلمرون -3 السهول -2 العواجي -1
  .الفروع اليمنة على اختالف يف بعض هذه -12 ضنا صقر -11 الفُضيل -10 آل متران -9مبارك 

أبا سلَيمان، وأم طاقية، وبيضاء نِثيل، وحزباء وطفحان، وفرحة وقليب األطرم والعباسية، : ومن بالدهم
  .كل هذه مبنطقة إمارة حايل ومنهم حول تيماء، وجبل ِبرد

  .من اهلُويمالت من بين عبد اهللا من مطَيٍر: اجلَعاِفرةُ

  . - يف منطقة جازان-: اجلَعاِفرةُ

 الطمامح - آل سواد- آل سلطان- املشايخ- آل خريين- آل شعالن- املكرمي- اليوشي-التباعة: منهم
  . الشواجرة، املغاربة- األثالوه- اجلرابية- احلذاوية- الصراخية- السباعية-" الطمحة"

قَوز اجلعافرة واجلعافرة تقع بالدهم يف امة مشال جازان وتدعى : على اختالف يف كثري من هذه البطُوِن
  .وهي مرسى وهي قاعدم

  .أبو الطيور، األثلة، البطيح، اجلحيش، احلرف، احلقاوية، سوادة: ومن قرى اجلعافرة

  .والنسبة إليهم جعفري: اجلَعاِفرةُ

    

  .من البذَاِذيل، من جهم من بين عمٍرو، من مسروح من حرب ومنهم العبادلة
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  .ة، من ِخزام، من بليمن واِبص: اجلَعاِيطَةُ

  " .أنظر القعدان: "اجلعدان

من الطُّفَحة من بين سعد، من عتيبةَ يف شقصان، جنوب : والنسبة إليهم جعيِدي، أو جعيد: اجلُعدةُ
  .الطائف

  .من بلْحاِرث. من بين كرمي من اِحلسكان، من ناِصرة: اجلُعدةُ

  .والعزيزين، واجلفان، وذوي صغري، وذوي حنيش، وآل شايعاخلواصني، : ومن بطوم

  .وسكناهم مع قومهم الشهباء بوادي ميسان، جنوب الطائف

  .وبين مروان مشال ميِدي: من قبائل امة، بالدها جوار بالد املسارحة: جعدة

  .من اجلياشة من بنيوس، من بلْحاِرث: اجلُعرة

  .ذوو عاتق: منهم

  " .ذوو فطيحان وذوو بنية: "طاحنيوالف

  .واخلصيات

  .والدراحمة

  .من الربيعية من عبدةَ من شمر" : اجلعافرة"آل جعفَر 

: وآل غطون والرزنا ومن بالدهم آل جعفر مبنطقة حايل" أُحيمر"آل خليل وآل حيِمر : ومن أفخاذهم

  .بقعاء الشرقية، واحلُوير والنيصية

ع: الَنُاجلُعيطات سكان الِبدمن الطرافية من املساعيد من احلُو.  

  .من آل جبٍل من الِعمارات من عنزةَ: آل جعيئن

  : ومنهم

  .من اِحلبالن، من اجلبل، من الِعمارات، من عنزةَ:  الصوينع اجلُعيِثن-3 املقاحطة -2 الرويان -1

  .، والسحيم، والدشاش، واحلَسن والعدينان فيهم االمارة، والعبري-ومنهم اهلذَّال

اتديف: اجلُعِرق، من ثَِقييمن طُو.  

  .والنسبة إليهم جعثَمي: اجلَعاِثمةُ

  .من العزرة من زبيد، من مسروح من حرب

  .بأصلهم من بين جابر من بين عمٍرو، من مسروح من حر: يسكنون وادي قُديد، وقال عاتق البالدي

  .من ذوي رِشيد، من املساعيد احلُويطات، سكان الِبدع: اجلَغاِغمةُ

  .من اِحلزمان من القُرنة من بين فَهم: اجلَغاملَةُ
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  .من الغضبان من الشعار من زوبع، من شمر: اجلُفَّال

  .ٍر من عنزةَمن حيدة من اخلُرصة من ماجد من الِفدعان، من عبيد من ِبش: اجلُفَّلُ

  .من الفرجة من الرولَِة، من عنزةَ: اجلُفَيانُ

  .من الزقاِريط من عبدةَ، من شمر: اجلُفَيلُ

  : ومنهم

  . آل معاىف-2 آل عودة -1

  .من الكَباِكبة من اِملسِودة من هذَيل يف جبل كبكب، بقرب عرفات وحوله: اجلَالِجلَةُ

  .واحدهم جلَيدةُ" : الِديةاجلَ: "اجلَالَِدين

  .من بين حميا، من موسى من جهينة

نيةَ: اجلَالدبيتقا من عرمة، من عيال منصور من بصمن الع.  

ةَ: اِجلالسزنِلم من عسمن م.  

  .الرولَِة، واملخلف: منهم

داجلَالَِعي :ٍر، من عارات من ِبشة من الِعماِمشهةَمن الدزن.  

  : ومنهم

  . العماير ومن بالدهم اخلَّوة، مبطقة حايل-5 اللواحية -4 الزعري -3 السلَيم -2 السلَيمة -1

  : منهم' من الصقُور من اجلبل من الِعمارات من عنزةَ: اجلَالَّلُ

والنسبة إليهم : ل العطَياتفات بنوجالَّ-5 اول -4 الغدفان -3 ايثل -2" الدواغر" آل داغر -1
  .جالَّيل

  .مع قومهم معبد يف وادي غُران وما حوله. من عاصم من معبد من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يسكن وادي ساية يف غَِريف اجلالة. من حبش من سلَيم: اجلَالَةُ

  .والزراكنة، والصوايرة، والزوانيةالنجاجرة، والشكرة، واملقاعية، والسرحة، وذوو محود، : ومن فروعهم

  .من الشالَوى من بلْحاِرث، يف وادي بواء وضراء: اجلَالَةُ

  .من احلَجر" بين األحمر"من بين ثعلبة، من باَألمحر : جلْحةُ

  .بالدهم أسفل سراة احلَجر على أوديتها الشرقية حيث تلتقي بوادي ابن هشبٍل

وادي احلُلَيفة من روافد الرمة، ووادي الروض أعلى : شايدة، بين رِشيد، ومن مساكنهممن الر: آل ِجلْدانَ
  .احلليفة ينحدر من احلَرة

  .من طَِفيٍح، من البطْنين من بين سعد من برقا من عتيبةَ: اجلَمات
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  .من اهلدبة، من التومان، من شمر: اجلَمازة

    : اجلَماعةُ

  .لْد سلَيم من ِولْد حممد من ميمون من بين سامل من حرب، منهم الناقي، والفراعني، والشباِرقَةمن ِو

ناِعياِرث: اجلَملْحمن املعاتبة من الشالوي من ب.  

ناِعية: اجلَمِطيات من بين عطَيمن الع.  

: عان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ ومنهممن اهلضيب، من اخلميس، من ضنا فريض من الِفد: اجلَمال

  .اجلابر، واحلجالن

  .من بين عمر، من الصعبة من سبيع: اجلمالني

  .من عروةَ من بين مالك من جهينة: اجلماملة

  .نزةَمن العبادات، من العبدةَ، من السبعة من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من ع: اجلماميس

اتعةَ: اجلُمديرر وعةَ، يسكن احلَجزنمن الفُقَراء من ع.  

  .ومنهم اجلبالت بطن

  .من الرولَِة من عنزةَ: اجلمعان

  : ومنهم

  .من السحمِة من بلي:  آل مهنا اجلُمعانُ-5 الصواحلة -4 الدرعان -3 الدغْمان -2 املرعض -1

  .لَيمان، والزبنالرواحلة، والس: منهم

  .اجلُبر، واجلُبارة: ومن الرواحلة

  .املُعدي: ومن السلَيمان

  .من اجلُعرة، من اجلياشة، من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي ِجمعان

  .من بادية بين عمٍرو، من احلَجر: آل جمعة

  .آل باحلَفَا، وآل طاهر: ومنهم

  .املةآل صِخيف، والعص: فمن آل بلحفا

ومنازهلم يف سفوح سراة احلَجر على : آل ثابر، وآل سعود، والوطَيفةُ، وآل الناِطق: ومن آل طاهر
ِجسرٍج وترضفاف وادي ت.  

  .آل الدهيس وآل حممد: ومن آل مجعة

  .وهذان الفخذان يف امة بين ِشهِر

  .ةَمن الروس من املنيع، من الِفدعان من عنز: اجلُمعةُ
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  .من قَحطان: آل اجلَمل

  : منهم

 -7 آل شبوةَ -6 آل عياف -5 آل مريِتع -4 آل عليان -3 آل سويدان -2 آل مسعود -1

  .من ِولْد عالَ، من بين ميمون من سامل من حرب: العجارشة اجلُمالء

  .واحدهم جميلي

  .املُريخان، والوسدة والِغربان: منهم

هدي"البالهدة : خيانفمن املُرليواملعاجلة واملسعود واملالسنة والفرارجة والسلطان واحملمد واحلنشة " ب
  " .ومن احملنشة ذوي سلَيمان وذوي نوجيع وذوي شلية"

  .والرحلة" بين بالل"واألبال " مسطاين"السعيد واملبارك والسمطان : ومن الوسدة

  . القصيميف نواحي املدينة ويف: وبالد اجلمالء

  .من اجلحادلة من بين شعبة من كنانة: اجلُملة

املطاردة، والقنازعة، والفطيمات، واخلنافسة، وآل حمارب، وذوي سامل، وذوي عليان، : فيه من الفروع
  .وذوي شين

  .من هذَيل" الندِويين"من بين ندا : اجلُملَةُ

  .يف وادي ِضيٍم جنوب عرفات

  :  القُريِنية ومنهممن: آل جمهور

من الزينة من آل علي من الدهاِمشة من :  آل سعد اجلُميشات-3 آل ِسدران -2 آل فهد -1
  .الِعمارات، من عنزةَ

  : ومنهم

 -9 العرضان -8 الفالجية -7 الصعول -6 الزنانية -5 األبله -4 الصقَّار -3 األغرة -2 العتيق -1

من بين سعٍد، من برقَا :  الطواطحة اجلُميعات-13 العليان -12 القحوص -11ة  القهاد-10امللعب 
  .من عتيبةَ

اتعييني: "اجلُمة" : اجلميعانِطيقيالت من بين عمن الع.  

  .واهليشة، والفرحيات والعوافسة" الفروج"الزوايدة والفرجني : منهم

والندِويون، والسراِونة، وبنو إياس، واجلوابرة، وبنو " القُرح "-العلويونمن هذَيل، منها دعد، و: جِميٍل
  .واحلساسنة، والعبدةَ واِملسِودةُ" الطُّلوح"كَعب، والطلحات، 

وديار جِميٍل من نعمان يف الشمال إىل مشارف وادي يلَملَم جنوباً آخذة من السراة مائلة إىل جهات 
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  .من أوديتها نعمان وِضيم ودفاقالطائف، و

  .من القَعابيب، من بين رِشيد: ذوي جِميٍل

  .من العبادات، من العبدةَ من السبعة من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ" اجلنادلة: "اجلَنادرةُ

  .من حرب من بين مالك من بِجيلَةَ يف سراة بِجيلَةَ: اجلَناِدلَة

ةَبادنو جن :     

  .من احلَجر" بين األمسر"من باَألسمر 

  .من بين هالل، يف جبل عفف، جنوب شرقي اللِّيث: اجلَناِديةُ

بنطان: جمن قَح.  

  : منهم

  .واحدهم جنيب:  شِريف اجلَنبةُ-2 عبيدة -1

قُومازٍع، من البمن و.  

  : ومنهم

  . اجلخادبةَ واحدهم جخديب-1

  .آل مفرح واحدم مفرحي -2

  . امللحني واحدهم ملحي-3

  . القصبة واحدهم قصيب-4

  .احلُكْمان، وآل سرور، وآل صقاعة وآل طاهر: من زهران، منهم: بنو جندب

  .وقراهم تسمى بأمساء فروعهم

  .من السواملة من املَحلَف من مسِلم من عنزةَ: آل جندل

  . شمرمن األسلم من: اجلَنفَاء

  . السويق وغَمرة- مبنطقة حايل-من بالدهم

  .من الدرعان من الدغْمان من الرولَِة، من عنزةَ": اجلنفا: "اجلنفَانُ

  .من عضل يف بين شعبة من كنانة: اجلُنونُ

  .منهم العيضة

  .من الشدادين، من بنيوس، من بلْحاِرث: اجلُنيح

من آل حييا، من عبدةَ من : ن الظاهر من احلمام من اللُّحيوات من زوبع من شمر آل جنيدةَم: اجلُنيِدل
  .شمر
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  .من اجلُحيش من األسلم من شمر: اجلنيفة

  .واجدهم جابري من الفليحان من الشراراِت" : اجلوابرة: "اجلَواِبرة

 واملفاحلة، واحدهم مفلحي -بكسر الالم وفتح احلاء املهملةاللحاوين، واحدهم ِلحاوي : ومن أفخاذهم
  .والعتايقة والدليهان والربكات

  .من كَعب من بين عمٍرو البادية، من بين عمٍرو، من احلَجر: اجلَواِبرة

  : من أفخاذهم

  .ان شرق مكةمن جِميٍل من هذَيل يف وادي رهج:  آل فطرة اجلَواِبرة-3 آل صاحل -2 آل شني -1

  .آل علي وآل محدان، وآل حسن: ومنهم

  .واحدهم جودي: من األشراف" : ذوي جود اهللا"اجلَوادا " بنو جابر: "اجلوابرة

  : منهم

 -7 ذوي عجالن -6 ذوي سعيد -5 ذوي ادريس -4 ذوي مهنا -3 الرواجحة -2 ذوي مبارك -1

 -13 ذوي سلَيمان -12 ذوي حممد -11  النوامي-10 ذوي فهد -9 ذوي شاكر -8ذوي شايق 

  .اللُّمعان: ومنهم" آل عطا"من العوازم :  ذوي بركات اجلَواسرة-14الربامهة 

  .من الصمدة من الظَّفَير: اجلَواِسم

  .من الزينة من آل علي من الدهاِمشة من الِعمارات، من عنزةَ: اجلَواِسم

  . جامعيوالنسبة إليهم: اجلَوامع

  .من البقلة من بين راِشد، من فُتيةَ، من سلَيم

  .من حويطات التهم، من احلُويطات: اجلَواِهرة

  " .اجلَوادي: "ذوي جود اهللا

  .والنسبة إليهم جوِدي

  .من األشراف بين حسن بن أيب نمي، من سكان الطائف

  . الثَّاِبت من ِسنجارة من شمرمن آل عقْبةَ من آل زرعة من: اجلُودانُ

  .واحدهم جوِدي: اجلُودة

  .من ِرفَاعة من بين مالك، من جهينة

  .من الربامهة من القُرنة من بين فَهم: آل جوِدي

  .من الصدعان من شمر: اجلُوراِنيةُ

  .واحدهم جوِني: اجلُونةَ
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  . البقُوممن الدمهَة من املَحاِميد، من

  . من عِسير امة-من قبيلة ألْمع: بنو جونةَ

وبالدهم جبل القاوية، وجبل بين جونة وما يقربه من وادي كُسان ووادي رمي، جنوب بلدة الشعبيِن على 
  .بعد مثانية أكيال

  .ء، وآل اللحجنياملشبلة وامحيسن، وامعصادة، وآل جندب، وآل ثواب وآل العال: ومن فروع بين حونة

  .من الدلفية من الصدعان من شمر: آل جويِمل

  .من اِحللَسة من الشراراِت: آل جوينان

  .من بلْحاِرث من بين ِشهِر من احلَجر، ويطلق عليهم أسم قريش: اجلَهايِضمةُ

  .يسكنون يف وادي تنومةَ يف السراة من قراهم علية

  .مالك من بِجيلَةَ، يف سراة بِجيلَةَ، جنوب الطائفمن بين : اجلَهاِلين

  .من ذوي حنيتم من الشالَوى من بلْحاِرث: اجلَهاِمين

  .من عشائر هروب، مبنطقة جازان: بنو اجلَهل

مهمي: جهوالنسبة إليهم ج.  

  .من بين عمٍرو من بين مسروح من حرب

  .سبيع والبذَاِذيل، ومناش: قرى عديدة، ومن فروعهممنازهلم حول الفُرع وهلم فيه 

مواجلُه :    

  .بطن من الزكور من سبيع، يف وادي رنية، من مياههم بقْعاء

  .من اجلدادة من الشعار، من زوبع من شمر: اجلُهيم

  : ومنهم

  . اجلهيم أيضاً-2 احلين -1

  .واحدهم جهِني: جهينة

  :  ِجذْمين كبريينتنقسم اىل

  : من أفخاذهم:  بين موسى فبنو مالك-2 بين مالك -1

 -8 اِملساِوية -7 الصيادلة -6 الفقهاء -5 الشهاِبين -4 الشطارية -3 املسافرة -2 الصراِصرة -1

التيت، سعد، ذوي سلَيم، ذوي زيد، ذوي محود، املوايل، اجلرسة، احل: الصياِيدة وذكر فؤاد محزة
ولست مما ذكر على يقني بل أرى أن بعض . الدسابكة، الشناورة، املنادقة، العالونة، الصفارين، انتهى

  .األمساء حمرف
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  .وسيأيت ذكر بعضها يف بطون أخرى

  : الزوايدة ومن أفخاذهم: ثانياً

  :  أفخاذهمقُوفَةَ، ومن:  العامري ثالثاً-5 املعاقلة -4 املسايرة -3 العقارب -2 احلُضرة -1

 -8 احلَشاِكلَة -7 الكُشوش -6 احلُصينات -5 العنينات -4 الدبسة -3 العرفاء -2 القضاة -1

:  اِهلدبان رابعاً-14 الشظَفَة -13 الكُتنة -12 الربيات -11 املشاِعلة -10 املوالية -9املرارات 

  : ِعروة، رمح أفخاذهم

 اللبدان -8 املهاِدية -7 البوينات -6 املَسعد -5 اِجلماِملَة -4 الفُهود -3ة  الشالهي-2 القُرون -1
  .اجلعادنة:  اَألخاِضرة وزاد األستاذ فؤاد محزة-9

  : خامساً بنو كلب، من أفخاذهم

  : رفاعة، ومن أفخاذهم:  الزيود سادسا-5 السكَّان -4 احلفزة -3 العرافني -2 الزهريات -1

 -8 النوايهة -7 البساتني -6 املدارجة -5 الوهبان -4 العتايقة -3 احلساونة -2ري  املشاه-1

 احلريبات -13 الفداعني -12 الثُّقَفَاء -11 ذوي قُطَيل -10 العيايشة من األشراف -9الرباطمة 
  .الثرود:  ذوي جودة وعد فؤاد محزة من أفخاذهم-16 القسبان -15 النقران -14

  : راف، ومن أفخاذهماألش: سابعاً

  . املَحاِميد اجلذم الثاين من جهينة بنو موسى-3 ذوي هزاع -2 ذوي ِهجاٍر -1

  : موسى، ومن أفخاذهم: أوالً

 -9 الفحامني -8 العلَّافني -7 اِمللحان -6 املُقِْبل -5 النمسة -4 احلمدان -3 الزرقَان -2 الغنيم -1

  .احلجور: النطايطة ثانياً

  : نزةُ، ومن أفخاذهم: ثالثاً

  : ذُبيان، أفخاذهم:  الرويشدي رابعاً-6 الغزوز -5 املوانعة -4 الوثارية -3 املالفية -2 السماليل -1

:  اخليطة خامساً-7 العطَياتفان -6 الغربان -5 املداجنة -4 السواحيت -3 اهلميمات -2 املصلح -1

  : املَوالُ، ومن أفخاذهم: ساًساد: العالَِوين

  : السمرة، ومن أفخاذهم:  الشناِدرة سابعاً-4 الصقطان -3 الفقهاء -2 احلالتيت -1

 العقب ومسى فؤاد محزة أحد -5 العطَياتة -4" املضاحية" املضحى -3 املضاعني -2 املرادسة -1
  .أفخاذهم الطبسة

  : الفوايدة، ومن أفخاذهم: ثامناً

  : حبيش، ومن أفخاذهم:  الفايقة تاسعاً-4 العرور -3 الشواِيطة -2احلوافظة  -1
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:  الصبيحات عاشراً-7 احلمر -6 التيسة -5 القنينات -4 التوالت -3 الضواحكة -2 املساحري -1

  : املشاوقة، ومن أفخاذهم

   :احملايا، ومن أفخاذهم:  الصفارين احلادي عشر-3 العالونة -2 املشاهرة -1

  : ِسنان، ومن أفخاذهم:  املعازلة الثاين عشر-3 العسالني -2 اجلالدين -1

    " ذوو حميد"  احلُميد -2البعران -1

ذوي " النشاة -8" ذوي شاري" الشواِرية -7 الشمسة -6 الدحالني -5 اخلُددة -4 الفواحجة -3
  : ن أفخاذهماحلمدة، وم:  األزايدة الثالث عشر-10 الشواهرة -9" ناشي

روس البعري، :  العنايقة وذكر فؤاد من عشائرهم-5 الدحالني -4 املساهرة -3 السكة -2 احلوافظة -1
  .فرع من بنيوس، من بلْحاِرث: احلميد اجلياشة

  .اجلُعرة، وذوي مسيِعيد: منهم

  .من املهايرة من املغرة، من عبدةَ من شمر: اجلَياِميز

  .تقدم" جازان: "انذوي جيز

  .بطن من مزينة من مروح من بين سامل من حرب: ذوي جيالَن

  .يف امة قرب الساحل جنوب شرقي جدة

الحاءباب   

  .واحدهم حارثي" : بنو احلارث"بلْحاِرث 

متتد . ستطيلة كيال وهي م60يبعد أوهلا مسافة . وتقع بالد قبيلة بين احلارث بالنسبة ملدينة الطائف جنوباً
من امة على حدود اللِّيث غرباً إىل بالد البقُوم وغامد شرقاً، خمترقة بذلك جبال السروات، وهي أرض 

ذات جبال وسهول تقع سهوهلا يف عالية جند ومتتد جباهلا على امتداد جبال السروات، وفيها عدد من 
ووادي ِقيا ووادي الصور، " ضراء"بو راكة وادي ميسان ووادي بواء ووادي أ: االودية املشهورة، منها

  .ووادي غَزايل، ووادي البيضة، ووادي اجليوب

وحيد قبيلة بين احلارث من الشرق قبائل البقُوم وغامد الزناد، ومن الغرب امة إىل حدود اللِّيث، ومن 
  .يلَةَ بِج-الشمال قبيلة عتيبةَ، ومن اجلنوب قبيلة ثَِقيف وقبيلة بين مالك

  : وتنقسم قبيلة بين احلارث إىل ثالثة أقسام

 ناِصرة ويتفرع من كل قسم من هذه االقسام الثالثة عدة -3 الشالَوى -2" بنو أوس "- بنيوس-1
  " .بين أوس: "بنيوس: أوالً: فروع وهي كما يلي



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  47  

 وذوي -اجلُعرة:  وهم بطناناجلياشة: الفُرع االول: حنو عشرة فروع وكل فرع ينحدر منه بطون
  .مسيِعيد

  " .ذوي عاتق وفيهم إمارة اجلياشة كافة" بطن اجلُعرة وهم -1

 - وذوي فهد-ذوي مجعان واحلناتيش" اخلصيات ومنهم -وذوي بنية" ذوي فطيحان"الفطاحني ومنهم 

 وذوي - عواض وذوي- وذوي عويض- وذوي شاهر-ذوي عواضة"الدراحمة ومنهم " وذوي سلطان
  ".عايض

 ذوي عايد ، ذوي ربيع، ذوي مشحن، ذوي مطرب، ذوي -وهم الوياطني:  بطن ذوي مسيِعيد-2
  .سحيم

  .ويسكنون وادي قياء، ووادي البيضة ووادي البعيثرانة والصفنية

الرياض والوشم ويف هذا الصدد نشري إىل أن جزًءا كبرياً اليستهان به من اجلياشة حتضروا فاستوطنوا اآلن 
  .وسدير

  : وهم بطنان. الشدادين : الفُرع الثاين

 والقصار، - وفيهم إمارة الشدادين كافة-ومنهم املهارسة:  بطن القطمان-1 الدماشقة -2 القطمان -1
  .وذوي عبد اهللا، وذوي زايد

  .ذوي مقبول، وذوي مفلح، وذوي ردة: وهم البدوة ومنهم:  بطن الدماشقة-2

قَِةالرومنهم العماهجة، وذوي صاحل، وذوي مصلح: و.  

ذوي عواض ومنهم ذوي مبارك، واحلوالية، وذوي فاهد، . واحلجارية ومنهم ذوي برينيس واملسافرة
  .وذوي هريس، والصمايلة، واجلنيح

  .ذوي عويض، والعجران، واملعانزة، وذوي سعود: ومنهم: البصصة

  .وهم فخذ واحد: املرامشة

  .ومن الشدادين من استوطن اآلن الرياض والوشم والسدير. ن وادي قياء، ووادي البيضة والرحياويسكنو

ذوي عمر، وذوي عريف، واهلتامني، واهلدالن، : وهم: الشواحطة وهم مخسة بطون: الفُرع الثالث
  .وادي ِقياء، وأم احلميطة، وقرماء، ووادي ضراء: والشيمان، ويسكنون

ذوي فهد، وذوي مصلح، وذوي جويعد، وذوي مبارك، : الصليخات وهم تسعة بطون: الفُرع الرابع
وذوي ردة، وذوي هيف، وذوي شاحل، والشالوين، وذوي شنيف، ويسكنون وادي قياء، ووادي البيضة 

  .وأم احلميطة وقرماء، ووادي ضراء

ويسكنون وادي قياء، ووادي . اهلالبنيالغماظني والوقتة واهلواملة و: أربعة بطون: املذاهبة: الفُرع اخلامس
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  .البيضة، والصفنية

  .ويسكنون وادي قياء، ووادي غزايل. الذيابات والبالهدة: وهم بطنان: الطُّهفَِة: الفُرع السادس

الشواشني واملوامسة والسعودة ويسكنون وادي قياء، ووادي : وهم ثالثة بطون: الشبعة: الفُرع السابع
  .ضراء

    

العبابسة وآل عاضة واخلليات والقبابري والسنانات واملخالد : وهم تسعة بطون: العضاوين: لثامنالفُرع ا
  .واجللهابني والقرب والصقاعني

  .آل حممد والعمريات، والشباِشبة والقبسان واحلفاة: وهم مخسة بطون: متعان: الفُرع التاسع

  . بفتح الشني"ومنهم جزء يف املشراة أو الشراء"ويسكنون شفا احلدب 

آل عبد اهللا والعلثاء والسواهر واافية وآل شداد واملفارجة : وهم مثانية بطون: الغورية: الفُرع العاشر
  .والعبدةَ والضبعة ويسكنون وادي مقسا ووادي فاحل ووادي مجعة، وعضمان ووادي رحمة وشفا احلدب

ذوي : الفُرع األول: ها بطون وهذه الفروع التسعةوينقسمون إىل تسعة فروع ينحدر من: الشالَوى: ثانياً
وفيه أربعة بطون بطون ذوي دخيل اهللا ومنهم احلرشة وهم بيت إمارة يف ذوي حطَّاب، : حطَّاب

بطن احلسابلة ومنهم . واحلسانني وذوي بنية، والغدافني والعطاش وذوي حامل وذوي مفلح والبداهني
يف ذوي حطَّاب وذوي عشيش واجلغامثة، والشوامني والضوارين وذوي املهاجلة وهم بيت إمارة أيضاً 

  .جرب والدحالني والدالبني والدواغني

  .السبور والكراشني واللوامي والسهاوين والدبالني والدواغني: بطن الطفلة ومنهم

 راكة ويسكنون أبو. ذوي مثعي وذوي علي وذوي سلَيم وذوي قني والظوالعة: بطن العجالني ومنهم
اء والعشارية وعنوواخلمرة ووادي ب.  

  .ونشري إىل أن جزءا من ذوي حطَّاب استوطنوا اآلن الرياض والوشم وسدير

وبطن ... ومنهم اجلماعني واهلجادين وذوي زايد واخلماسني:  وهم ستة بطون-املعاتبة: الفُرع الثاين
  .العميان وبطن العوادين وبطن ذوي عبداهللا

  . وبطن الصرانعة ويسكنون وادي بواء ووادي ضراء ووادي أبو راكةوبطن الضبابني

ويسكنون وادي . السرايني واهلوايف واملزامية واجلهامني: ذوي حنيتم وهم أربعة بطون: الفُرع الثالث
  .بواء، والعشارية، وقريدان

ن واملشاحلة، ويسكنون وادي القحرة وذوي سيف وذوي حميس: اجلعارين وهم أربعة بطون: الفُرع الرابع
  .ضراء ووادي بواء
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ويسكنون وادي بواء ووادي . العكاوكة واملراسنة والدخانني: وهم ثالثة بطون: القناثلة: الفُرع اخلامس
  .ضراء ووادي أبو راكة

واء، الدواشني وذوي عبداهللا والتوميات، وسكناهم وادي ب: وهم ثالثة بطون: اجلثايث: الفُرع السادس
  .ووادي ضراء

  .املعزة والروامي ويسكنون وادي بواء: وهم بطنان: احلمدات: الفُرع السابع

 وبطن الدمجان، - وفيهم إمارة العمور كافة-بطن العواجية: العمور، وهم أربعة بطون: الفُرع الثامن
  .ويسكنون التشمية ووادي بواء والعشارية. وذوي عبيان والدحافلة

  .اجلاله ويسكنون وادي بواء ووادي ضراء:  التاسعالفُرع

  : وهذه الفروع هي" كل فرع ينحدر منه عدة بطون"وناصرة تنقسم إىل ثالثة فروع 

  : وهم ثالثة بطون: اِحلسكان:  املُوسى الفُرع األول-3 الشعيث -2 اِحلسكان -1

" وفيهم إمارة اِحلسكان كافة"منهم آل غزال و: بين كرمي:  احلنشة أوالً-3 اايشة -2 بين كرمي -1

  .والسريع والرباهيم والعطفة والقحارشة، وسكناهم العطاء مبيسان

 وسكناهم الشهباء -اجلعدة، ومنهم اخلواضني، والعزيزين واجلفان وذوي صغري وذوي حنيش وآل شايع
  .بوادي ميسان

  .ناضح وسكناهم امل-الزمحة، ومنهم ذوي غصن وذوي سعد وذوي خليفة

وسكناهم . وهم القربة والعصابية والعشان والعمرة والرقاصية والقراشدة: ومنهم اهلملة: اايشة: ثانياً
  .احلراء وظفر ومرقنة وداما والكوت والكتمة، وهي فروع لوادي ميسان

  .املتاعبة والقرابعة وذي مكي واحلبوس والرواجحة وسكناهم وادي ميسان:  قريش ومنهم-2

3-رية العوهم العويضني وذوي ثومير والشعافني واحلنشان: م.  

  .وسكناهم الصخرة وبيضان

  .البلخري ومنهم الزربة والصقاقرة والعليان وآل سعيد والغثيم: البلخري والقطعان: وهم: احلنشة: ثالثاً

  .كرةومنهم العدادين واحلرشان، وسكناهم غياض والعقيبة والغالة والشعبة وأغر وامل: القطعان

  . واجلابر-العناترة: الشعيث وهم بطنان: الفُرع الثالث

  : ومنهم: العناترة: أوالً

.  اخلتام وفيهم إمارة الشعيث كافة، والعوفة واليحمد والشدنة وآل دخيل اهللا والرخلة والقحرة-1

  .وسكناهم قرية الشعاعيب بوادي ميسان
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  .خلبارات والبلوي وآل خلف اهللا وسكناهم العمارين بوادي ميسانآل بنيان والبرقاء، وا:  آل سويد-2

  .وآل حسن وآل عكاف، وسكناهم الظرب بوادي ميسان:  آل محاد-3

  .واخلدان واملطارفة والشتفة وآل غنيم والصملة وآل عياف وسكناهم قرية اخللد

  : اجلابر ومنهم: ثانياً

  .اهم قرية العرايف النمرة واجلرادي وآل سفران وذوي وصل، وسكن-1

  .آل غزير والشرمة وآل أمحد، وسكناهم قرية العلي:  احلجان-2

  . الدلبة والدفاس، وسكناهم قرية احلباب والعودة وآل سعد وآل منسي وسكناهم قرية اخلضرة-3

  . آل زايد وآل منسي وآل هرشي واحلشرة، وسكناهم قرية الطِّوال-4

  .وسكناهم قرية اليحيا.  والسعيد املراشدة وآل ساعد فنني واملظافرة-5

  .وسكناهم قرية البورة.  الصوفة واحملمد وآل عواض وآل خلف اهللا-6

 املشافية والغضاورة واملذاخرة وآل عكاف، وآل زايد والعنوة، وآل عابد، واللمعة واحلكمة، -7
  .وسكناهم قرية حريزة واجلناب

  .لبيعرب وا-الظيفة: املُوسى وهم بطنان: الفُرع الثالث

  " . والنوافلة-احلسني: "وهم قسمان: الظيفة: أوالً

  .العراميني وذوي عبد اهللا، وسكناهم قرية الظهرة: احلسني ومنهم

  . ويسكنون قرية مسيكة-اهلواشلة والدبسة

  ".وتعرف بقرية صعبة سابقاً"احلنشان والظلفة ويسكنون قرية الربامة 

وادي العجالطة والشمالني والدلفة والنصبة والبدوي ذوي معيض، وذوي أمحد وذوي نامي ويسكنون 
  " .أو املشراة"والبشتة والسوادين ويسكنون قرية احملارزة بالشرا 

احلمدان والعمران . ويسكنون الفُرعة واملوزحة. ذوي عباد، والعمري، والفراشني: ومنهم:  النوافلة-2
والشناقلة والزنيد ويسكنون قرية " ت رئاسةوهم بي"ذوي مصري . ويسكنون السد. والربدة والكراجبة

  .الدهاِمشة

  .الزهارين وذوي باين ويسكنون قرية الدجماء

  .ويسكنون قرية ريشان بكسر الراء. ذوي جاهل والسعالية

  .املشاخلة والدواساء والعبدةَ وذوي ساطي ويسكنون العلي مبيسان

  .ة والزبدة ومسيالتاليزيد والصدع: وهم أربعة بطون: البيعرب: ثانياً

: املنسي. اهلجنة والكرازية واهلالل والعمار والقرابعة، ويسكنون قرية زيان واهلياضلة: ومنهم:  اليزيد-1
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الصالحبة واملالفية والغربان والكرايعة ويسكنون وادي . املهادية وذوي مرضي ويسكنون قرية العرق
  .الصور ووادي مثان

والشوالن ويسكنون . رايعة وذوي هادي ويسكنون وادي املريفقالسمارين وامل: ومنهم:  الصدعة-2
  . ذوي صرة وذوي سعدي ويسكنون املشراة-وادي الشراء

  .ويسكنون قرية زريق واملثناة.  الزبدة ومنهم ذوي علية وفيهم إمارة املُوسى كافة، والراجح والسريع-3

  . ويسكنون مثان واحلمة وغالبهم بدو رحلاليعيش والوبارين والفُرع والشمالني،: ومنهم:  املسيالت-4

. ذوي سفران وذوي راجح وذوي عبد اهللا وذوي سعد وذوي عبيد وآل غبار: ومنهم: املشاييخ

  .ويسكنون وادي املريفق ووادي ميسان

 احلَالفات ومن فروعهم آل قَيسبة، وآل غَِنيمة وآل بطْحان،: أوالً: وأفخاذهم: سكان تِرج: بلْحاِرث

  .وبين عالء

  .آل عاِطف والقَنافذَة، وهماس، والشحوف وآل الصماء: ومن فروعهم: اخلشارمة: ثانياً

  .آل مرير وآل فاضل: ثالثاً

  .املُواِمرة واحلُصنةُ، واحلَرشةُ، وآل مهدية، واحلراملة: آل خالد، ومنهم: رابعاً

  .مة والبطْالَن، وآل الربيعاآلذار، ومنهم الشملَة، واِخلر: خامساً

  .آل عيسى، والعرمة، وآل زياد، اهلمايسة، آل السروي، احلجريات: ومن أفخاذ بلْحاِرث أيضاً

وبلْقَرن جنوباً، " احلَجر"وبالدهم شرق ِبيشة وجنوا، جتاورهم ِشهِران مشاالً وأَكْلَب غرباً، وبنو عمٍرو 
  .دهم على ضفاف وادي ترج وحوران والبِهيم ووادي املُسمىوبنو ِشهِر شرقاً وبال

  .من بين ِشهِر السراة، من بين ِشهِر، من احلَجر: بالْحاِرث

  : ومن أفخاذهم

  " .ويقال هلم قريش" اجلهاِضمة -5 العمرة -4 آل الصعِدي -3 الشعفَين -2 آل دحمان -1

  . احلصون وآل العوصا على اختالف يف هذه الفروع-9نو جار  ب-8 بنو الم -7 جبيهةُ -6

  .ومنازهلم يف سراة قومهم يف وادي تنومة ووادي سدوان، ووادي الدهنا، وما حول هذه األودية

  .من بادية عمٍرو الشام من بين عمٍرو من احلَجر: بلْحاِرث

  .واحدهم حارثي

    

  .ل هماس واللَّحمتيِنآل عاطف، والقنافذة، وآ: منهم

  .وبالدهم وادي ماسرة من فروع وادي دحيم
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  .من بين فَهم: بلْحِرث

  : ومن فروعهم

 -7 بنو معاوية -6 اخللوان -5 آل خمضور -4 احلَسنة -3 الِفتنة -2 آل إبراهيم ومنهم املعايصة -1

  .مع قومهم بين فَهم. ي اللِّيث احلمدة وهم يف وادي يلَملَم ونواح-9 الشملة -8الرعود 

  .من جشم، من يام" : بنو احلارث"بالْحارث 

  .يف جهات جنران

  .من السويلم من الشعار، من زوبع من شمر: احلاكم

ة : احلَاِزملَبب"من الصلَيص. "  

  : منهم

  .من الِفدعان، من عنزةَ:  آل موسى حاِزم-2 آل عيسى -1

  .ن احلُفَيل من ِسنجارة من شمرم: حاِزم

  .من السلقَا، من اجلبل، من الِعمارات، من عنزةَ: احلامد

  . والرشدة، والبشري، والكلوح واملراجلة- وهم اجلبور-ومنهم الشمالن

  .من الظاهر من احلمام من اللُّحيوات، من زوبع من شمر: احلَاِمد

  .ذَيلمن كَعب من ه: ذوي حاِمٍد

ابر: احلَبمةَ من شدبمن املغرة من ع.  

  : منهم

  .من سنحان، من قَحطان:  الزبيدات آل حباب-3 السرحان -2 البقَّاط -1

  .بالدهم احلَمرة، جنوب شرقي بالد عِسير

  .بطن من الكُثَّر من أهل القُرنة من فَهم: احلَباِحبة

  .آل سعيد، والضبان، واحلمانآل ِعيضة، وآل جمعة، و: منهم

  .من ذوي عبد اهللا من القُثَمة من عيال منصور من برقا من عتيبةَ: احلَباِلصة

  .بطن من السعايد من صلَيم من اِملسِودة من هذَيل، يسكنون خنلة اليمانية: احلَباِلصة

  .واحدهم حبرِدي: احلَبرِدية

تقَِة من عوةَمن الربي.  

  .مساكنهم حول غول يف عالية جند

  .من بين سلَيم، يف ساية وستارة وما حوهلا: حبش
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  .واجلاله، ووديعة، والضباِعني، وقريش" بين حممد"ومنهم املَحاِميد 

  .من الغضاورة، من ضنا علَيان، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: احلبشان

  .من بين مالك من عِسير: اِحلبِشي

  : ومنهم: من آل جبل من الِعمارات من عنزةَ: اِحلبالن

  .واحدهم حِبييب:  البسسات آل حِبيب-5 الغشوم -4 اخلتارشة -3 اهليازع -2 اجلعيثن -1

  .من عشائر جازان

  .من آل عذاران من آل مرعي، من قَحطان: آل حبيٍش

  . من موسى من جهينة-حدهم حبيِشيوا: حبيش

  : ومن أفخاذهم

 الصبيحات -7" احلمرة" احلُمر -6 التيسة -5 القُنينات -4 التوالت -3 الضواحكة -2 املساحري -1
  .ومنازهلم بني ينبع والِعيص، وهناك حرةُ حبيٍش" الصبحة"

  .والنسبة إليهم حتريشي: احلَتاِرشةُ

  .من صلَيم من اِملسِودة من هذَيل

  " .الشرائع"يسكنون صدر وادي حنني 

  .من الروس من املنيع من الِفدعان من عنزةَ: اِحلتِمل

  .من اليحيا من عبدةَ من شمر: حتمور

اجةُ: احلَجاِبهةَ-هم املَنزنِلم من عسا منب، من ضهمن بين و .  

  : منهم

من آل راِشد من اجلحادلة من بين :  املصاليخ ذوي حجاج-4 الفقراء -3 اخلماعلة -2 احلَسنة -1
  .شعبة من كنانة

  .من بنيوس، من بلْحاِرث: من الروقَِة: احلَجاِريةُ

  .ذوو برينيس، واملسافرة: منهم

  .ة، مشال اللِّيثمن األشراف الثَّعاِلبة، يف وادي الغالَّ: احلَجاِريةُ

  .من اجلابر من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: احلَجانُ

  .منهم آل عزيز، والشرمة، وآل أمحد

  .يف جهات الِبدع. من النصيرات من املساعيد من احلُويطات: احلَجاِيجةُ
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  .رجال احلَجر: ويقال: احلَجر

  :  وهم-والنسبة حجري

 بلْحاِرث يف وادي ترج على اختالف يف -5 بنو عمٍرو -4 بنو ِشهِر -3بنو األمسر  -2 بنو األمحر -1
  .هؤالء

بالد ِشهِران وبالْحارث : وتقع بالدهم جنوب اململكة، بني بالد غامد وزهران، وبالد عِسير، حيدها شرقاً
  .امة عِسير وبالد زبيد: وبلدة ِبيشة وغرباً

  .بالد بالقرن: ومشاالً

    

  .بالد عِسير: وجنوباً

  . وسفوحها الشرقية ويف امة وأغوارها- سراة احلَجر-وهم منتشرون يف السراة

  .من املعالية، من عمرين: احلَجرةُ

  .يف جهات اللِّيث

  .والنسبة إليهم حجري: احلَجرةُ

  .من زهران

  .يف امة قرب دوقة

  .من املَحاِميد من حبٍش من سلَيم: ريواحدهم حج: احلَجرةُ

من الِفدعان، من " الِولْد"من اجلمال، من اهلضيب، من اخلميس، من ضنا فريض، من ضنا حممد : اِحلجالن
  .ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ

 ديارهم حول املُسيِجيد :بطن من مروح من بين سامل من حرب: وبالنسبة إليهم حجيلي: احلُجلة
  .ويف وادي الصفراء" املُنصرف قدمياً"

  .النعامني، والشواعرة، والعويضات، واملرايزة، والبتايلة: منهم

  . من الزقاريط من عبدةَ من شمر-ويعرفون بأهل احلَجالَ: احلُجلَةُ

  : منهم

 -8 آل كنهاب -7 آل زنوق -6 آل شدوخ -5 الغضيان -4 املعجل -3 العويد -2 اجلفيل -1

  .من بين وهب من ضنا مسِلم من عنزةَ" املناة"من احلَسنة من حجاج : الزريف احلجم

  .من املناة، من بين وهب، من ضنا مسِلم من عنزةَ: احلُجور
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  .واحدهم ِحجِري

  : ومن أفخاذهم

 - اهلَالَباء-5 اجلرعات -4 بالقاف مضمومة -وم القر-3 باحلاء املهملة - احلُرصان-2 الكرشان -1

  . الصهبان بالدهم قرب احلَجر وتيماء-6واحدهم ِهالَيب 

  .واحدهم ِحجري: احلُجور

  .من موسى من جهينة

  .والنسبة إليهم ِحجري: احلُجورة

  .من ِبشٍر من يب عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يف عسفان مشال مكة

جف: ةَآل حفْيان من ثَِقيف، من بين سِريمن آل ش.  

  .وأبو الظُّهير، وآل منيف، وآل عيسى" أبو الدم"اخلُمس، والبهادلة، وآل بدم، : فيه من الفروع

  .وبالدهم يف سراة الطائف

  .من ذوي عوٍن من مطَيٍر: احلُجيالت

  .بالدهم صفَينةُ والسواِرقَّةُ

بر: اناِحلدمة من شارجمن آل جاسم من آل زرعة من الثَّاِبت من ِسن.  

  .من العجاجرة من الِفدعان من عنزةَ: اِحلديب

  .من آل مرزوق من الْعجمان: آل حدجة

  .من األشاجعة، من املَحلَف، من اِجلالَس، من مسِلم، من عنزةَ: احلذاق

  .اِبت، من ِسنجارة من شمرمن آل زرعة من الثَّ: احلَذَانا

  .من النبيجان من األسلم من شمر: احلُذَنة

  .من اخلُرصة من الِفدعان من عنزةَ: احلُذَيالَت

  .من الفذاعة من زوبع من شمر: احلَرابة

  .من بين علي من اانني، من حليان من هذَيل: احلَراِبشة

  .من بين عمٍرو، من حرب: بة إليهم حرييبوالنس: احلَراِبية

  .يف وادي الفُرع

  .من البدون: احلَراِتيم

  .بني واديي الشاقة الشامية واللِّيث
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  .من هذَيل، من املَحاِميد، من البقُوم: احلَراِدبة

 -بن أيب نمي بن بركاتفرع من األشراف، وهم بنو حراز ابن أمحد : ويقال هلم احلرازات: ذوو حراز

  .وديار احلرازات كانت بني جدة وحبرة خيترقها الطريق وتسمى احلرازية

  .ويف جبل طفيل من اخلبت جنويب مكة املكرمة ومنهم فخذ يسكن وادي اُألخيضر أسفل وادي العرج

  .والنسبة إليهم حرشين: احلَراِشنةُ

  .ح من حربمن معبد من بين عمٍرو، من مسرو

  .يسكن وادي أبو حليفاء شرق خليص

  .احلنامتة، وذوو حسن، والعياسى: ومنهم

  .واحدهم حرفُوِضي: احلَراِفظَةُ

  .من اهلنادية من بين حممد من بين عمٍرو، من حرب

  .مع قومهم يف وادي الفُرع واألبواء

  .ههم املنجور، غرب بلدة اخلماسنيمن الرجبان، من الدواسر من ميا: احلَراِوشةُ

  .واحدهم محرول: احلَراِولَة

  .من احلُويطات، يف جهات الِبدع. من ذوي رِشيد من املساعيد

   .- القبيلة املعروفة-واحدهم حريب: حرب

  .بنو سامل ومسروح: تنقسم قبيلة حرب اليوم إىل فرعني مها

  .ن، ومروحميمو: وتنقسم بنو سامل إىل

  .بين عمٍرو، وزبيد، وعوف، وبين علي وبين السفْر: وتنقسم مسروح إىل

    

وهم منتشرون بني مكة واملدينة على طول الطريق، ومنهم من انتقل إىل بالد جند، يف هجٍر معروفة منها 
  .قُبة ودخنة والشبيكية وغريها

وذايوف " جبل"والطراق واخلدار " وادي"عيثة، واألجردي الربيكة والب:  مبنطقة حايل-: ومن بالدهم
 والفويلق وقبة، وقليب سلَيمان - وخيالطهم فيه بنو رِشيد-والرديفة والشعيالء، والطليحي، والعلَم" مورد"

  .وقليبات الشهبان ومطلق

  .أخرى كثريةاألرطاوي وثادق واجلرمثي ودخنة والشبيكية والدليمية، وقرى : ويف منطقة القصيم

من بين مالك من بِجيلَةَ، بالدهم جنوب الطائف يف السراة املعروفة قدمياً بسراة بِجيلَةَ إىل امة : بنو حرب
  .جهات اللِّيث، وقاعدة بالدهم مهور
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  .العصمان، والقضاة، واألصافرة، وبنو حممد، والعاصد، واجلبابرة، وإيل عازب: ومنهم

  .واحدهم حارثي: ن األشرافم: احلُرث

  : منهم

 واحدهم -:  اليبس احلُرث- آل أيب يابس-7 ذوي عبد الكرمي -5 ذوي محزة -3 ذوي احلسني -1
ثيحار.  

  : وينقسمون إىل قسمني

  .الكعوب، والغاوية، ووالبة، والفرشة، ولَخضوب: نجعي فمن احلقاريني-2 حقَاري -1

  .نو سالمة، والعالويني، وبنو زاهر، واارشة، وبنو دارس، والغاويةاهلزاهيز، وب: ومن النجوع

  .بنو ذهل وبنو شراحبيل: ومن احلُرث

وبالد احلُرث يف القسم الشرقي اجلنويب من مقاطعة جازان، ومركزهم اخلَوبة، وذكر األستاذ العقيلي أن 
 وأم التراب وأم القَضب، وبتول -ريش املعروفةأبو عريش غري أيب ع:  ومما ذكر منها74قراهم تبلغ 

وحبرة، والبحطيط، والبختة والبداح وبديع اخلرم، والبرِنية والبيضاء وتيهان واجلابري واجلبابية واجليبة 
وجالح، وحميل واخلرايج واخلشابية واخلشل واحلقوانية والدبا والدفينية ودوحة بين خضر والدوائر 

قة، وقائم ورصفة والرقْم، والغاوية، وغفري، والفُلَيابة، والعابطية، والعيالِصل والصبقة وصة، والشم
الكعوب وقائم الروحة وقائم زبيد وقُرثَة، والِقرقاعي والقرن وقَمر، والِكبِشية والِكرس، واِملحصارة، 

  .ِملعترض واملقَتل والوديواِملدب واِملدرعة، واملَروة، واملُزيرات وا

  .من األشراف بين حسن من آل أيب نمي" : بنو الْحاِرث"احلُرثُ 

  .يف وادي املضيق بنخلة الشامية

  .من قُريٍش احلضر من ثَِقيف: احلُرثَةُ

  .من الشويفات من الغرير من شمر" : احلَرادنة"احلُردانُ 

  .ة، من القُرنة من بين فَهممن الربامه: احلُرزةُ

  .من العبادلة، من املَحلَف، من مسِلم، من عنزةَ: احلُرزةُ

  .من ميمون، من مطَيٍر: اِحلرشانُ

  .من ذوي حطَّاب من الشالَوى، من بلْحاِرث: احلُرشةُ

  .ٍرمن ذوي سويعٍد من العونة، من بين عبداهللا بن مطَي: احلُرصانُ

  .من الِفدعان من عنزةَ: احلرصة

  .من بين مالك من بِجيلَةَ: بنو حرف
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  .بسكن سراة بِجيلَةَ جنوب بلْحاِرث

بور: احلُرمةَ، من شدبمن املردان من ع.  

  .واحدهم حرييب" : احلرابية: "احلُريبات

  .من رفاعة من بين مالك، من جهينة

يرو حنان: ٍربرهر، من زمان. من بين عرهراة زيف س.  

  .محِوية واِحلبشةُ وآل سعيدان، والدعبة والصعدان وقد تسمى القرية باسم الفخذ من القبيلة: من قراهم

  .من الصبحي من الصايح من شمر: احلُريرةُ

  : ومنهم

:  آل موعد بنو حِريص-7 البدن -6 الكومية -5 الشريان -4 اخلُلَيف -3 آل صقر -2 آل زعيل -1

  .من عشائر منطقة جازان، يف جبل يعرف م، وقاعدم بلدة العارضة

  .البشامة واخلوصرة والشياق والصبابة وكرسي الدائرة واملدخال: ومن قراهم

 اجلبلي ومن ويدعون حريص احلشر وهو جبل يسكنونه يف منطقة جازان يف القسم الشرقي: بنو حِريص
  .قراهم القريبة والقلة، وهم غري حريص املتقدم ذكرهم

  .من اهلُجال، من الصعوب من بين عبد اهللا من مطَيٍر: اِحلزمانُ

  .منهم ذوي مرشد، وذوي رِشيد

  .من القُرنة من بين فَهم: اِحلزمانُ

  .العظمة، وآل عاسي، واجلغاملة: منهم

    : اِحلزمانُ

  .حلَناِتيش من الروقَِة من عتيبةَمن ا

  .وهلم هجر يف وادي جهام، مبنطقة إمارة الدوادمي

  .واحدهم حزيمي: احلُزمة

  .من الكرامشة من طَلْحة، من الروقَِة من عتيبةَ

ابل وجبا: احلُسهاليم بني جبال الص ل هروبمن عشائر شرق منطقة جازان، يف جبال تعرف.  

  .من ذوي حطَّاب، من الشالَوى من بلْحاِرث: احلَساِبلَة

  .املهاجلة وذوو عشيش، واجلغامثة، والشوامني، والضوارين، وذوو جرب والدحالني، والدالبني: ومنهم

  .فرع من جِميٍل من هذَيل: والنسبة إليهم حساين: احلَساِسنةُ

 ويف الشرقَة يف الشفا، ويف الدقياء واحلدب واخلداجية واحلصن -ان من روافد وادي نعم-يف وادي يعرج
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  .واجلرين من ضواحي الطائف ونواحيها

فاحلصانية سكان يعرج، واخلداجية والوعول سكان . احلصانية، واخلداجية، والوعول: ومن فروعهم
  .الشرقة

  .بطن من جهينة: بنو حسان

اتانةَ" : احلسينات: "احلَسبيتقا من عرمة من عيال منصور من بصمن الع.  

  .من ِرفاعة من بين مالك من جهينة: احلَساِونة

  .من ناِصرة من بلْحاِرث: اِحلسكان

  .بين كرمي، واايشة، واحلنشةُ: منهم

  . برقا من عتيبةَمن بين علي من طَِفيٍح، من البطْنين من بين سعٍد من شملة من: احلُسلَةُ

  .من صهيب من الدواسر: آل حسن

  : منهم

  . الشكرة-2 الِفرجان -1

 آل أبوراس -9 آل محدان -8 آل حجي -7 العجالين -6 آل حممد -5 احلراجني -4 آل عمار -3
 -16 الدبالني -15 اخلُضران -14 الغييثات -13 اهلواملة -12 الصخابرة -11 اهلواشلة -10

 آل -22 آل نشري -21 آل قينان -20 آل مزمان -19 آل ثاقب -18 آل بو علي -17الشينة 
من الدغْمان من اجلمعان من الرولَِة، :  البدارين آل حسن-25 آل مانع -24 آل واسط -23مبارك 

  .من عنزةَ

  .من جشم من يام: آل حسن

  .يف جهات نجران

نآل حف: سفْيان من ثَِقيف، من بين سِريمن آل ساعد، من آل ش.  

  .أحد فروع اللِّيث العليا: من بين يزيد سكان سِلبة: آل حسن

  .منهم اهلتمة، والطورة، وآل خريج، والرزقة، وآل عجالن

  .بطن من اجلوابرة من هذَيل: آل حسن

  .لمن الكباكبة من اِملسِودة من هذَي: آل حسن

  .جنوب اللِّيث" الشاقَّتين"من األشراف ذوي حسن، يسكن الشواق : آل حسن بن أحمد

  .من زهران" أوس"من بين يوس : بنو حسن

  .قرى اجلعدة: ويف امة. وادي الصدر والعصداء واجلوفاء، وآل موسى ونعاش وشربقة: بالدهم يف السراة
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  .مة من بين ِشهِر، من احلَجرمن ِشهِر ا: بنو حسن

  : من أفخاذهم

سفوح جبل ريمان وما :  آل حيمد ومنازهلم يف امة-4 آل ناجية -3 آل مليح -2 آل مفلح -1
  .حوله

  .من اجلعيثن، من اِحلبالن من الِعمارات من عنزةَ: احلَسن

  : ومنهم

من الدغْمان، من :  احملوص احلَسن-6آل هشال  -5 الكهموس -4 الشموم -3 املتني -2 املُطَيٍرة -1
  .الرولَِة، من عنزةَ

  .فرع من العماِئِر من بين خالد: حسن

  .من اجلوابرة من اِملسِودة من جِميٍل من هذَيل اليمن، من هذَيل: حسن

  .من األشراف: ذوي حسن

  : منهم

 اخلمجان -7 آل عساف -6 ذوو عياف -5 علي  آل-4 ذوو بركات -3 احلوامتة -2 الصمدان -1
 الصعوب -13 آل حسن بن محدان -12 اايشة -11 الصواملة -10 آل مهدي -9 سبع -8

  . القوامسة وتقع بالدهم مشال اللِّيث-15 النعرة -14

  .من األشراف العبادلة: ذوي حسن

  .الرميدة بوادي ِلية، يف منطقة الطائف: من قراهم

  .من دعد، من هذَيل اليمن، من هذَيل: احلَسنان

  .من بين السفْر من مسروح من حرب" : بنو حسن"اِحلسنان 

  .يرتلون شرق احلناكية، واحليسونية يف القصيم

    : اِحلسنان

  .من بين راِشد من اجلحادلة من بين شعبة من كنانة

  .بطة، وآل منيف، وذوو سبع، وذوو عايد، وذوو حامد، والزقَلةاملقاصية، والزندة، واملخا: منهم

  .واحدهم حسين: اِحلسنة

  .من املناة من ِولْد علي من عنزةَ

  : منهم
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  .والنسبة إليهم حسين:  الشمس اِحلسنة-6 احلجم -5 القبالن -4 العوميل -3 امللمم -2 الفيصل -1

  .يلبطن من دعِد من جِميٍل، من هذَ

  " .منيفي: "، وآل منيف" ذييب"الذيبة : منهم

  .يف صدور يلَملَم. من بلْحاِرث من فَهم: اِحلسنة

  .من بين عمٍرو، من بين مالك من بِجيلَةَ: اِحلسنة

  .جنوب الطائف

  .من الدغيم، من السلفا، من اجلبل، من الِعمارات، من عنزةَ: اِحلِسين

  : ومنهم

  .من آل موسى، من بلْحاِرث:  القماقمة حسيكَة-4 السويلم -3 العويضات -2  الرباع-1

  .والنسبة إليهم حسيين: آل حسين

قُومازٍع من البان من ومحمن ر.  

  .من نازلة من بين األمحر من احلَجر، وهم بادية يرتلون مصب وادي صبح بوادي ابن هشبٍل: آل حسين

  . من الظَّفَير:آل حسيٍن

نياِرث: احلُسلْحاِصرة من بفَِة، من املُوسى، من نيمن الض.  

العراميني، وذوي عبد اهللا، واهلواشلة، والدبسة واحلنشان، والظلفة، وذوي معيض، وذوي : فيه من البطُوِن
  .أمحد، وذوي نامي، والشمالني، والدلفة، والنصبة، والبدري، والبشتة، والسوادين

  " .املشراة"واحملارزة يف الشراء " صعبة"الظهرة ومسيكة والربامة : ومن قراهم

نيةَ: احلُسدبغريات، من عر: من الدممن ش.  

  .مبنطقة حايل: من بالدهم

  .أم رقاتني هجرة والصهوة وضبيعة

نير: احلُسمهيل من شمن آل س.  

  .جبل، من الِعمارات من عنزةَمن الغشوم، من اِحلبالن، من آل : احلُسين

  .بطن من اِحلبالن من الِعمارات من عنزةَ: حسين

  " .وادي فاطمة"من األشراف يف وادي من الظهران : ذوي حسين

  .من العقالية من اهلُويمالت من بني عبد اهللا من مطَيٍر: ذوي حسين

  .والنسبة إليهم حسيين: احلسينات

  .ق من الصواعد من عوف من مسروح من حرببطن من عالَّ
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ذوي مريزيق، وذوي غريبان، وذوي مهدي، والرمثة وذوي سعيد، واهلرسة، وذوي عليان، : من فروعهم
  .واخلضري، والسالهبة، والذكرة

  .من شمر: احلُسينةُ

  .أبا احلريان هجرة تابعة ملركز موقق، مبنطقة حايل: من بالدهم

 - آل األسدي- النحوس- العنابرة- الوحاِشية- السباِعية-الذروة:  ومن العشائر التابعة للحسيين:احلُسيين

  . العوامرة- العقَالية- الطواشة- الشراحية الدراحمة- احلدارية- آل طريان- البصالية- القصارية-احلوازمة

  .من عتيبةَ: احلَشاِبرة

الصور وزعفران واحلمادات : ك، خيالطون فيها العصمة، منهايف وادي بسل جنوب الطائف، هلم قرى هنا
  .وهيالة

من الِفدعان، " الِولْد"من السلَيمان، من احلناتيش، من املقرن، من ضنا فريض من ضنا حممد : احلشاشرة
  .من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ

  .نةمن قُوفَةَ من بين مالك من جهي: احلَشاِكلَةُ

  .من بين مالك من بِجيلَةَ جنوب الطائف: اِحلشانُ

  .من آل طريف من آل عاصم من قَحطان: آل حشٍر

رعشرية ترتل يف شرق مقاطعة جازان يف جبال تضاف إليهم يف أعلى وادي قَِصٍي من فروع وادي : احلَش
  .صيبا

  .يلَةَ، قرب بثَرةمن بين مالك من بِجيلَةَ، يف سراة بِج: بنو حشٍر

  .من اجلابر من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: احلُشرةُ

شوٍر: احلُشطَية من مبعمن الص.  

  " .خنل قدمياً"منازهلم بقرب احلناكية 

  .من آل رميزان من آل يوسف من النصر اهللا من عبدةَ من شمر: آل حشيٍش

  .براهيم من بلْحاِرث من فَهممن آل إ: احلَصاِمدةُ

  .من مزينة من مروح من بين سامل من حرب: اِحلصنانُ

  .واحدهم ِحصين

  .دخنة ودهيما: من بالدهم

اتمهسات، والبيومنهم الطَّع.  

  .من طَِفيٍح من البطْنين، من بين سعد من عتيبةَ: احلُصنةُ
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  . من اخلُرصة من شمرمن آل بريٍك: احلُصنةُ

    : منهم

  .من بلْحاِرث من بين ِشهِر، من احلَجر" : بنو احلُصيِن: " آل سوحيان بلْحصني-2 اجلداية -1

اتنية: احلُصنيهفَةَ من بين مالك من جمن قُو.  

اتنيين: احلُصيصب- بضم احلاء-واحدهم حرمن بين سامل من ح .  

ة: اةُاحلُضنيهفَةَ من بين مالك من جمن قُو.  

  .من الشالَوى من بلْحاِرث: ذوي حطَّاب

احلرشة، وذوي حطَّاب، واحلسانني، وذوي بنية، والغدافني، والعطاش، : ومنه. ذوي دخيل اهللا: منهم
  .وذوي مفلح، والبداهني

مني والضوارين، وذوي جرب، والدحالني، املهاجلة وذوي عشيش، واجلغامثة، والشوا: واحلسابلة ومنهم
  .والدالبني، والطفلة والعجالني

  . مع قومهم بلْحاِرث ومنها أبو راكة واخلُمرةُ وبواء، والعشارية وعن-وبالدهم

  .واحدهم حطماين: احلُطْمانُ

قُومد، من الباِميان، من املَحيممن الس.  

  .ني من اللُّحيوات من زوبع، من شمرمن الزامل من الكروشي: احلُطُوطُ

  : من آل مجعة من بين عمٍرو البادية من بين عمٍرو، من احلَجر، من أفخاذهم" : بنو احلفاء"آل بالْحفَاء 

  .واحدهم حايف:  املصاملة احلُفَاةُ-2 آل سخيف -1

  .من طَلْحة من الروقَِة من عتيبةَ

  " .هجرة"ةَ هجرة يف السر، واألشعرية عسيلَ: ومن بالدهم

  .وبئر خصيوي، والثعل" مورد"يشاركهم فيها الذِّيبة وأنيسة " جبال"وأم السباع 

  .واد يشاركون فيه النفعة: ورحيان. جبال يشاركون فيها املغايرة: واخلنفسيات

  .والعوراء، والكودة جبل يشاركهم فيه الِعضياِن" جبل"وسجا، وشعر 

  .جبل يشاركهم فيه املراشدة، واملعطي: فواملش

واٍد يشاركون فيه الِعضياِن والغبيات وكل األمكنة املتقدم ذكرها تقع يف عالية جند، مبنطقة إمارة : ونومان
  .عفيف

  .من متعانَ، من بنيوس من بلْحاِرث: احلُفْاةُ

  .والنسبة إليهم حفَيزي: احلفَزة
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  . من جهينةمن بين كلب من بين مالك

  .من الدواسر: احلُقْبان

  .من بين مسعود من هذَيل، يف وادي الزبارة وما حوله: احلُفَظَةُ

  .والنسبة إليهم حكَِمي: احلَكَاِمية

  .بطن يف هذَيل، يف وادي املضيق من خنلة الشامية

  .بنو احلَكَم: احلَكَِامية

  .من قبائل منطقة جازان

 وجياوروم من الشرق ومنازهلم يف اجلنوب الشرقي من بلدة جازان، -من املسارحةكانوا يعدون 
أبو كرش، أم :  قرية على ما ذكر األستاذ العقيلي ومما ذكر12وقاعدم املضايا، وهلم من القرى حنو 

  .العبب، اخلضراء، اخلُلْفة، العقْدة، ِمزِهرة، املضايا وهي قاعدة بالد احلكامية

بنو ويل، والسواملة، واحلواسية وآل حفظ اهللا، وبنو سهل، وبنو إبراهيم، وبنو مهدي، : فخاذهمومن أ
  .واملغافري

  .من اجلابر، من الشعيث من ناِصرة، من بلْحاِرث: احلُكَمةُ

  .والنسبة إليهم حلْبِدي: احلَالَِبدةُ

  .من العزرة من زبيد من مسروح، من حرب

  .يف نواحي خلَيٍص

  .من الْمواِل، من موسى من جهينة: احلَالَِتيت

  .من العصمة، من عيال منصور، من برقا من عتيبةَ، يف تربة: احلَالَِحلَةُ

  .وهم السِعيد من آل عاصم من قَحطان: آل حالٍَّف

ثعم: اِحلالَفَاتمن خ.  

قالَِليالَّق: الْحيواحدهم ح.  

  .من العراعرة من بين رِشيد

  .من الشراراِت، واحدهم حلَيسي: احلُلَسة

الصبحي والرشايدة، والصبيحات واحدهم صبيحي، والدباوين واحدهم دبيواين والقوينات : ومن بطوم
ف  غري الصبيحات، واحدهم صبحاوي، والدفا-والصباحنة" واحدهم عمري"واحدهم قويين، والعمرو 

  .واحدهم دفايف

  .من ذوي سويعٍد، من العونة من بين عبد اهللا من مطَيٍر: الِْحلف
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  .من عضل املنضمة إىل بين شعبة من كنانة: اِحللَقَة

  .من غَاِمٍد: الِْحلَّةُ

  .فرع من بين مالك من بِجيلَةَ، يف سراة بِجيلَةَ، جنوب بلْحاِرث: أبا حلَيٍس

  .من املزاريع من طَِفيٍح، من البطْنين من بين سعد، من عتيبةَ: اتاحلُلَيفَ

فَاتلَير: الْحمع من شبووات من زيمن اللُّح.  

  .والنسبة إليهم حلَيٍلي: حلَيٍل

    

املوسة، : من فُتيةَ من سلَيم، يف وادي ستارة ونواحيها وواديي ِمسرين بقرب خلَيص، ومن فروعهم
  " .جربيل"والوعارى، وبنو عطاء، وذوي جربين 

  .من العناترة من الشعيث من بلْحاِرث: آل حماد

: آل حسن وآل عكاف واخلدان واملطارفة والشنقة وآل غنيم والصملة وآل عياف وسكناهم: ومنهم

  .الضرب بوادي ميسان وقرية اخللد

ادِة من ب: احلَمدبمن الْفُررروح من حسفْر، من مين الس.  

ادمالْح :ليلٍَد من بخوِف من ممن اهلُر.  

ادمد: الْحِشيِة، من بين راِدسمن الْفَر.  

ادمر: الْحمع من شبووات، من زيمن البكر من احلمام من اللُّح.  

  .من آل وبيٍر من الْعجمان: حماد

  . علي من عبدةَ من شمرمن آل: حماد

  .من طَلْحة من الروقَِة من عتيبةَ: ذوي حماٍد

  .من طُويِرق يف املبريز من روافد وادي قَرٍن، مشال غرب الطائف: بين ِحماٍد

اتادمن: "الْحةَ، وهلم قرية احل" : احلماِديبيتقا من عرمة من عيال منصور، من بصمادات يف وادي من الع
  .ِبسل بقرب الطائف

  .من هذَيل من املَحاِميد، من البقُوم: الْحماِديدنُ

  .من مطَيٍر: الْحماِدين

  .واحدهم حميداين

  .عني ابن هذَّال بقرب املذنب، وقليب احلميداين مبنطقة إمارة حايل تابعة ملركز بقعا: من بالدهم

ناِريمالْح :راينواحدهم حم.  
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  .من العصمة من عيال منصور، من برقا من عتيبةَ

  .من السويلمات من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ" : احلماطر: "الْحماِطرةُ

  .من اللُّحيوات من زوبع من شمر: احلمام

  : ومن أفخاذهم

 -9 احلماد -8 الفارس -7 احملمد -6نيدل  اجل-5 القعدان -4 احلامد -3 احلميدي -2 احملمود -1

  .من ِولْد علي من ضنا مسِلم، من عنزةَ:  البكر احلمامدة-12 العساف -11 العودة -10العواد 

  : منهم

 -8 الربيالت -7 اجلريدة -6 الطوالعة -5 اخلالد -4" الفروك" العويمر -3 الركاب -2 اليديان -1

  .من احلَجر" بين األمسر"من بادية باألمسر : آل حمامة" رتامال" القرشة -9املذاودة 

  .ومنازهلم يف املنحدرات الشرقية من سراة بين األمسر حيث حيادون شهراَنَ، بقرب وادي ابن هشبٍل

داِميادي: احلَممواحدهم ح.  

  " .عرجة"فرع من الروقَِة من عتيبةَ، وهجرم عرجا 

  .من القعاقعة، من الرولَِة من عنزةَ: يداحلَماِم

  .من املضيان من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: احلمايرة

  : ومنهم

  .من اهلُويمالت من بين عبد اهللا من مطَيٍر:  الساعد الْحماِيين-2 الثعيل -1

  .ِة من عنزةَبطن من العلمة من املرعض من اجلمعان من الرولَ: آل حمد

  .واحدهم حمدي من عشائر مقاطعة جازان. بضم احلاء املهملة وفتح امليم املشددة وآخره دال: بنو حمد

اجلماعة، والِشهِرة، والعرفا، الصماميح، : فرعان، الِشهِرة وبنو عيسى، فمن أفخاذ الِشهِرة: وبنو حمد
  .وبنو واصل

  .لنجاِمية، والعكرة، وبنو مهدي، والفننة، والطوافرة، وبنو عيسىا: ومن أفخاذ بين عيسى

وبالد بين حمد تقع يف اجلنوب الشرقي من منطقة جازان، مشال احلدود اجلنوبية، وجنوب شرق بالد بين 
وعنطوطة اخلَوجرة والسرداح، والشمهانية والطوال والعكرة، : شبيل، وقاعدم بلدة سامطة ومن قراهم

  .واملَِجنة واملكنبل، والنجاِمية

  .من الشالَوى، من بلْحاِرث: احلمدات

  .املعزة والروامي: منهم

  .يف وادي بواء جنوب الطائف
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  .من الغبني من كحيل من اخلُرصة، من الِفدعان من عنزةَ: احلَمدان

  .من جهينةمن موسى " املراوين"بطن من مروان : احلَمدان

  .من اجلوابرة من جِميٍل من هذَيل اليمن: حمدان

  .بطن من ثَِقيف، يقيم يف وادي لُقَيم ونواحيه من أودية الطائف: احلُمدة

    الزرابات، والعرافية، والزواهر، وذوي هندي، والقواسم، : ومن فروعهم

  .ومن احلمدة أهل قرية املُلَيساء يف الطائف. والعقالن

  .من بين جاهل من ثَِقيف ترعة: اِحلمدة

  .من املتاِعبة، من الكُرزان من املقطة من برقا من عتيبةَ" : آل محيد: "اِحلمدةُ

  .من بلْحاِرث من فَهم: اِحلمدةُ

  .من بين سنان من موسى من جهينة: اِحلمدة

  .يف غُميقة مبنطقة اللِّيث.  كنانةمن اجلُبرة من بين شعبة من: اِحلمدة

  .واحدهم حمِري، من أفخاذ بلي: احلُمر

  .منهم احلميدان، والقبل، وآل حممد، والسيف. ومنازهلم يف نواحي العالَ، مع قومهم

  .جيتمعون مع بين هاجر يف شِريف: آل الْحمراء

  .واحدهم محراين

  : ومنهم

 آل -4 آل بعيث واحدهم بعيثي -3ل عمار واحدهم عماري  آ-2 الشرمان واحدهم شرمي -1
 اجلعاملة -7 اهلرامسة واحدهم هرمسي -6 الشعافيل واحدهم شعفويل -5شعيل واحدهم شعيلي 

  .من غامد، يف سراة غامد: واحدهم جعملي احلُمران

  . مطَيٍرمن العصاِعصة من الشطَّر من الصعوب من بين عبد اهللا، من: احلُمران

  .من آل إبراهيم من بلْحاِرث، من فَهم: احلُمرانُ

  .واحدهم محراين: احلُمرانُ

  .من طُويِرق من ثَِقيف

  .والنسبة إليهم محراين: احلُمران

  .بطن من جهم من بين عمٍرو، من حرب

  .لك من سكان جدة اليومالدواخية، والشاوية، وبنو ما: يف وادي الغوالَِء مشال جدة، ومن فروعهم

  .من الربكات من مخلٍَد، من بلي: احلُمران
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  .الشوالة، واخلمايشة، والبعاجني، والنجم: منهم

  .واحدهم محراين: احلُمرانُ

  .من وذي ثبيت من الروقَِة من عتيبةَ

  .من اللُّهيمص من الشريفات من املغرة، من عبدةَ من شمر: احلُمران

  .من الْمناِصير من الغرير، من شمر: مرانُاحلُ

  : ومنهم

  .من السويلميني من العطَيات من بين عِطية:  الغامن احلُمرانُ-4 احمليسن -3 العويضة -2 العساف -1

  .من بين حبيش من موسى من جهينة: احلُمرةُ

  . اللِّيثمن بين جابٍر من بجالَةَ، سكان: احلُمرةُ

  .من السويد من شمر: احلَمِزي

  .مورد تابع ملركز موقق مبنطقة حايل: اللجاوي: من بالدهم

  .من القُروف من وازٍع، من البقُوم: واحدهم حمودي: آل حموٍد

  .بقرب عرفات. من السراِونة من هذَيل، يف الضيقة من روافد نعماِن: آل حموٍد

  .من النفافشة، من الغرير، من شمر: موداحلُ

  .من بين إبراهيم من بين مالك من جهينة: ذوي حموٍد

  .من اجلاله من حبش من سلَيم: ذوي حموٍد

  .من املقابلة من الصلَتةَ من شمر: احلُميانُ

  : ومنهم

من آل مناٍع من آل صاحل، : اعد آل حميٍد املس-5 اخلليفة -4 السالمة -3 الرواضي -2 الرديين -1
  .من الطُّلوح من اِملسِودة من هذَيل

  .من السراِونة من هذَيل: آل حميد

  .بطن من هذَيل من املَحاِميد، من البقُوم: واحدهم حميدي" : اِحلمدةُ: "آل حميِد

  .جهات اللِّيثمن الْمعالية من عمرين يف : آل حميِد

دير: احلُممع من شبوبطن من اجلدادة من الشعار، من ز.  

  : ومنهم

  .من بين سنان من موسى من جهينة:  الكاظم ذوي حميد-2 الظاهر -1

اتدييطات: احلُمران، من احلُومبطن من الْعباِدلة من الع.  
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  .يمن احلُمِر من مخلٍَد من بل: احلُميدان

  . والصواحلة-العواِدين: منهم

ديير: احلُممع، من شبووات من زيمن الظاهر من احلمام من اللُّح.  

  .من الفداغة من ِسنجارة من شمر: احلَِمري

  : ومن أفخاذهم

  .والنسبة إليهم محريي:  آل سيد احلُميرات-4 الرثعة -3 املطعاي -2 آل غريب -1

زبمن العرروح، من حسد، من ميبرة من ز.  

  .من السويلم من الشعار من زوبع، من شمر: احلُميزةُ

  .من الصدقة، من التومان من ِسنجارة من شمر: حميضانُ

طَاتيطي: احلُميمواحدهم ح.  

    

ليام من بمن الفواضلة من ِخز.  

  .اينوالنسبة إليهم حمي: احلُميةُ

  .من الصريراِت من الثَّبتِة من بين سعد، منازهلم مظَلَّلَةُ، جنوب الطائف

  .بطن من طَلْحة من الروقَِة، من عتيبةَ: احلَناِتشةُ

اِتشوِشي: احلَنتواحدهم ِحن.  

  .فرع من الروقَِة من عتيبةَ

  .ومن هجرهم ساجر واحليد والعبل

اِتياحلَنِشي: شِتيوالنسبة إليهم ِحن.  

قُومازٍع من البغَافلة من ومن الد.  

شاِتياِرث: احلَنلْحس، من بويناشة، من برة، من اجليمن اجلُع.  

شاِتيةَ: احلَنزنان، من ععا قريض، من الِفدنمن املقرن، من ض.  

  .منهم السلَيمان والفهيد

  .ين مالك من بِجيلَةَ، يف سراة بِجيلَةَمن ب: احلَناِحنةُ

  .والنسبة إليهم حنيين: احلَناِنيةُ

  .من مروح من بين سامل من حرب

  .اجلالدية، واجلدعة، وذوي سلَيمان: ومن فروعهم
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 وكلها يف منطقة إمارة حايل ودرمييحة -مسرا الدمياسة والضوراء وغسل والقسعاء: ومن بالدهم
  .والرفايع يف القصيم. دليميةوال

  .من اِحلسكان، من بلْحاِرث: اِحلنشةُ

  .البلْخير والقطعان: ومنهم

  .وسكناهم غياض والعقيبة والغالة والشعبة وأَغْر واملكرة جنوب الطايف

  .من بين هالل، يرتل جبل عفَف وما حوله، جنوب شرقي اللِّيث: اِحلنشةُ

  .وة من املقابلة من الصلَتةَ من شمرمن البن: حنظَلُ

  .من اجلهيم من اجلدادة من الشعار، من زوبع من شمر: الْحين

السرايني، واهلوايف، واملزامية، واجلهامني، : فرع من الشالَوى من بلْحاِرث، وفيه من البطُوِن: ذوي حنيتم
  .ويسكنون وادي بواء، والعشارية، وقريدان

  .والنسبة إليهم حنيطٌّي: نيطَاتاحلُ

  .من مروح من بين سامل من حرب

  .يف الواسطة بوادي الصفراء

  .ومن فروعهم الدربةُ، واملهاملة، واحملاسنة، واملداعشة، والربامهة، والروبة، والقنايعة

فينل: حذَيد من همن ِقر.  

  .واحدهم حوبا: الْحواِبيةُ

ةَمن الكُربيتان من املقطة من عز.  

  .من أوالد بلقاسم من األشراف ذوي حسن، سكان حنوب اللِّيث: الْحواِتمةُ

  .من السحالني من املشارف من الصعوب من بين عبد اهللا، من مطَيٍر: احلواتني

اِزماحلَو :اِزميوالنسبة إليهم ح.  

  .دياره احلمراء بوادي الصفراء، وما حوهلا. بطن من مروح من بين سامل من حرب

  .أوالد أبا احلياء، والغبشة، والوسانني والنقمة والردادة: ومنهم

اِزمول: الْحذَية من هِودمن الكباكبة من اِملس.  

اِزموةَ: الْحزنان من ععمن الِفد.  

اسوةَ: حزنعة من عبمن العرفة من الس.  

اِصياحلَووِاصي: نوالنسبة إليهم ح.  

قُومد، من الباِميمن املرازيق من املَح.  
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  .يف نواحي الِعيص. من عنمةَ من موسى من جهينة: الْحواِفظَةُ

  .من الشدادين، من بنيوس، من بلْحاِرث: الْحوالية

  .من الْهروِف من مخلٍَد من بلي: الْحواِمدةُ

وةُالْحطَات: اِمديوران، من الْحممن العبادلة من الع.  

  .من الرجبان، من الدواسر: الْحواِوشةُ

  .من احلَجر" بنو األمسر" "باألسمر"من بين منبح الشام من بين األمسر : آل حوراء

  : ومن فروعهم

ز وبالدهم على واد يدعى وادي  آل حمر-5 آل عتمة -4 آل مارد -3 آل الصدر -2 آل بِشثَّة -1
  .حوراء، ووادي خرص

  .من املهيد من منيع من الِفدعان من عنزةَ: احلُوالت

  .من بين سامل، من ثَِقيف: احلُوتةُ

  . من عنزةَ-من الرولَِة: آل حويِرِث

  : ومنهم

 -8 آل شجٍري -7 آل سلمان -6  اجلواهلة-5 آل ربيع -4 آل سمري -2العبيدان -2 العطالن -1

  : وهم ثالثة فروع:  آل غُنيم احلُويطَات-11 اجلُرفة -10 آل وهيب -9آل رشود 

  . حويطات التهم-1

  " .الْعالَوين" احلُويطات العلويون -2

  . حويطات ابن جازي-3

  .واحدهم حويطي

     جاز مشال  متتد يف مشال احل- على وجه اإلمجال-وبالد احلُويطات

  .الوجه على ساحل البحر إىل داخل جزيرة سيناء، ومن تيماء جنوباً إىل الكرك مشاالً

ومن بالدهم تلك حقْل والعقْبةَ ومقْنا والبدع وظبا وحالة عمار وِحسمى ومعان ووادي موسى والشراة 
  .والكرك

  .ل البحر األمحر مشال الوجه حىت العقْبةَنسبة إىل بالدهم امة على ساح: حويطَات التهمِة

  : ومنهم

 القُرعان -8 الذيابني -7 املشاهري -6 املساعيد -5 املَواسة -4 العميرات -3 العبيات -2 العمران -1
 -14"البالملة" السلَيمانيني -13 القُبيضات -12 الطقيقات -11 اجلواهرة -10 الزماهرة -9
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باعتبار منازهلم مرتفعة " : الْعالوين" الشوامني احلُويطَات -17 الصريعات -16جلرافني  ا-15الفحامني 
  .عن إخوام

  : ومنهم

 -8 املَحاِميد -7 العوامة -6 السالمني -5 املقابلة -4 القدمان -3 اخلضريات -2 الصويلحني -1

 املناجعة -14 الصقُور -13 الغيالني -12 السروريني -11 البدول -10 السالمات -9العزاجني 
  .أُضيف هؤالء إىل أحد رؤسائهم: حويطات ابن جازي

  : ومنهم

انظر : " التوايهة الْحيا-7 العطون -6 الدمانية -5 املرابع -4 العمامرة -3 الدراوشة -2 املطالقة -1
  .حرف احلاء" إىل آل يحيا

  .وح من بين سامل من حربمن احلوازم من مر: أوالَد أبا الْحياء

  .يف وادي احلمراء من روافد وادي الصفْراِء

  .ومنهم ذوي عوادة، وذوي شوميي، والعويضات والصهبة، وذوي حسن، والنفعة

  .والنسبة إليهم حيدِري: الْحياِدرةُ

  .من ميمون من بين سامل، من حرب

  .يف املدينة، وينبع النخل

ناِزييد: الْحِشيِة من بين راِدسمن الْفَر.  

  .من خريص من الِفدعان من عنزةَ: الْحيدةُ

  .من الروقَِة من عتيبةَ: احليصان

  : من أفخاذهم

من اجلرذان من الغفيلة من ِسنجارة من :  العروة احليكَانُ-4 اجلمالية -3 احلمران -2 الرباريق -1
  .شمر

الخاءباب   

  .ويدعون املشايخ: لدآل خا

  .من عشائر بيٍش

  .واحدهم خالدي: بنو خاِلد

  : ومن فروعهم
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 آل -8 آل منيخر -7 الضبيبات -6 الدعم -5 آل جناح -4 القرشة -3 املهاشري -2 اجلبور -1
بقرب ساحل اخلليج العريب، جنة واملُسِلمية جزيرتان بقرب :  املعامرة وبالدهم-10 العلجان -9بشوت 

  .بيل، وأطراف القطيف والظهراناجل

 اخلَاِلد"ل" : اخلُلَّدذَيٍل من هِميبطن من الطُّلوح من ج.  

  : ومنهم

  .من احلمامدة، من ضنا مفَرج من ِولْد علي من عنزةَ:  آل عطَّاف اخلَاِلد-2 آل رِشيد -1

  .بني العال وخيرب

اِلدر: خِن من الظَّفَيطُومن الب.  

  .من الصلَتةَ من شمر: الدخ

  .من اِحلبالن من اجلبل من الِعمارات من عنزةَ: الْختاِرشةُ

  .املداميغ: منهم

  .من الكواكبة من الرولَِة من عنزةَ: اخلتام

امتاِرث: الْخلْحاِصرة من بث من نيعمن العناترة من الش.  

  .دنة، وآل دخيل اهللا والرخلة، والقحرةالعوفة، واليحمد، والش: منهم

  .وسكناهم قرية الشعاعيب بوادي ميسان

  .والنسبة إليهم خثعمي: الْخثاعمة

  .من اِملسِودة من هذَيل" بين"بطن من املطاِرفة من 

  .ذوي حممد، وذوي بشيت، وذوي مرزوق، وذوي ناجي وذوي عويد: منهم

  .ثَمة من عيال منصور من برقا من عتيبةَمن القوامسة من القُ: الْخثَاِعمةُ

مثْعِمي: خثْعواحدهم خ.  

  : شمران وِعلْيان والْفَزع وأكلب ومن أفخاذهم: وفروعهم

 -8 آل ملحة -7 آل عقيل -6 آل قادم -5 آل جرادة -4 آل عمرية -3 آل زين -2 الكعوب -1

 آل عاصم -14 آل عامر -13 آل بِجيلَةَ -12  شمران-11 آل رمحة -10 آل جبة -9آل جربان 
     :  آل يزيد بنو خثَيٍم-16 احلنشة -15

  .من غامد

رغْدان والرهوة وآل بلْعاَء وقمهدة وبنو مشهور واملراصعة وبعض قراهم بأمساء  : - يف السراة-من قراهم
  .أفخاذهم
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  .ة من الِعمارات من عنزةَمن الزبنة من العلي من الدهاِمش: اخلُدرانُ

ديدةَ: خبيتٍح من عمن طَِفي.  

  .اللهوب، والنخشةُ، والبصالَن، والكُشمة، والْقَالَيا، والْيعاِقيب: منهم

  .يف جهات الطائف

  .واحدهم خديدي" : الْخدود"ذوي خديِد 

  .من بين ِسنان من موسى من جهينة

صاِريروالنسبة إليهم خراصي: الْخ.  

  .من ذوي عِطية من الروقَِة من عتيبةَ

  .قرب املويه والدفينة

  .من آل شايقَة، من آل شاِمِر: آل خرصان

  .من الِفدعان من عنزةَ: اخلُرصة

  .والنسبة إليهم خرماين: اخلرمان

  .بطن من العرزة من زبيد من مسروح من حرب

  .ن وادي قُديديسكنو

  .من اخلُرصة من الِفدعان من عنزةَ: خريص

  .من الوثرة، من العبدةَ من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ: اخلزوم

  .بين األسمِر من احلَجر" باألسمر"من بين قاعد من بلْعذْمِة السراة من : آل خزيم

ماِزيزواحدهم خزامي: الْخ.  

قُومازٍع من البغَاِفلَة من ومن الد.  

  .بضم اخلاء املعجمة وفتح الزاي بعدها ألف فعني مهملة فهاء: خزاعةُ

   : - حبسب بالدهم-: وهم قسمان

  .بقرية تدعى دف خزاعة" مر الظهران" خزاعة الوادي ويسكنون وادي فاطمة -1

  .والبطنان أسفل واديي ِملْكَان وعرنة" صقْري"والصقَاِريةُ " طَلْحي"لَحةُ الطُّ:  خزاعة البر وهم بطنان-2

  .ومن خزاعة ِفخذٌ يرتل املُلَيح بقرب السيل الصغري مشال الطائف

ةَ: اخلزامزنارات من عة من الِعماِمشهبنة من العلي من الدمن الز.  

  . من الغرير من شمرمن الشويفي" : أبو ِخزام"ِخزام 

  .باخلاء املعجمة والزاي مفتوحة: ِخزام
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ليعي قبيلة بفَر دأح.  

  : ومن أفخاذه

  .واحدهم وابصي:  واِبصة-1

  .واحدهم ميهويب:  املواهيب-2

  .واحدهم فاضلي:  الفواضلة-3

  .واحدهم مطريف:  املطارفة-4

  .واحدهم مقْبلي:  املقابلة-5

 ِمرلِْخزمر"بو اِخلزنان" أوس"من بين " : برهمن ز.  

  .القبل والكعامري ومولغ: من قراها يف السراة

  .ويف امة وادي أشحط

  .من املغرة امللحقة بعبدةَ من شمر: خسرج

  .الرحاحلة والدوالب، والصغريات وآل عفر، وآل خضر: ومن أفخاذهم

ناِبيايب: اخلَششوالنسبة إليهم خ.  

قُومد، من الباِميمهَة من املَحمن الد.  

  " .أبو خشيم "-واحدهم: اخلُشمان

ليلٍَد من بخالة من مبمن الز.  

  .اللمعة، والفواحلة: ومنهم

  .من االدة من الصعوب، من بين عبد اهللا من مطَيٍر: اخلُشمانُ

  .من العقابيب من بين رِشيد: اخلُشمانُ

نين: انُاخلُشيشوالنسبة إليهم خ.  

  .من آل راِشد من اجلحادلة، من بين شعبة من كنانة

  .يف نواحي اللِّيث

  .من اجلواسم من الصمدة من الظَّفَير: اخلُشيبةُ

اتميا: اخلُشقْنةَ سكان مقْبمن بين ع.  

ناِفيف: اخلَصِرق من ثَِقييمن طُو.  

اتياِرثمن ا: اخلُصلْحس من بويناشة من برة من اجليجلُع.  

  .ذوو مجعان، واحلناتيش، وذوو فهد، وذوو سلطان: منهم
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  .والنسبة إليهم خضرمي: اخلضارمة

قُومازٍع، من البوف من ومن القُر.  

  .والنسبة إليهم خضراينٌّ: اخلضارين

قُومد، من الباِميمن املرازيق، من املَح.  

  .من البنوة من املقابلة من الصلَتةَ من شمر: راخلض

من الِفدعان، من " الِولْد"من السلَيمان، من احلناتيش، من املقرن، من ضنا فريض، من ضنا حممد : اخلضر
  .ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ

رر: اخلُضمع من شبووات من زيمن السعدان من اللُّح.  

  .من القُواِعين، من مخلٍَد من بلي: خلضراءا

  .من بين عمر من سبيٍع: اخلُضران

  : منهم

من ذوي عبد اهللا، من الرحلَِة، من املطاحلة :  العرينات الْخضرةُ-4 النبطَة -3 اجلُبور -2 الصملَةُ -1
  .من ميمون من بين سامل من حرب

  .واحدهم خضيري

    

  .ذوي مروان، وذوي عويف: منهم

  .من بين عمر من بين سفْيان من ثَِقيف: الْخضرةُ

  .من النموِر، من ثَِقيف: الْخضرةُ

  .اللوامية، واملشايخ، واملشاهبة، والقبسة: من أفخاذهم

شاهبة واللوامية وآل عيسى الزرقة، والقبسة والعثامني، وآل عبيد وامل: وادي املَحرم، ومن قراهم: ومنازهلم
  .وآل غازي واملشايخ والدار البيضاء

  .واحدهم خضيري: الْخضرةُ

  .من بين بركة من فُتيةَ من سلَيم

  .يف وادي ِستارةَ

  .من اللُّهةَ من عوف من مسروح من حرب: الْخضرةُ

  .من الزوايدة من بين مالك، من جهينة: الْخضرةُ

  .من واِبصة من ِخزام من بلي: خضرةُالْ
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  .من العطَيات من بين عِطية: اِخلضرةُ

  .وبالدهم بنواحي تيماء والْقَِليبة ومغرياء يف جهات تبوك

  .والنسبة إليهم خضِري: الْخضِريةُ

  .بطن من الدعاِجين من برقاء، من عتيبةَ

  .رجة من الرولَِة من عنزةَمن الف: الْخضعانُ

  .من آل سِعيٍد، من البطُوِن من الظَّفَير: الْخضور

  .من السعدان من اللُّحيوات، من زوبع من شمر: اخلضري

اترييطات: اخلُضمن حويطات العالوين، من احلُو.  

آل نادر، آل شوية، آل رميح، : من فروع قَحطان خمالط لفرع جارمة، ومن أفخاذ الفرعني: خطَّاب
  .العرينة، آل عمرة، العراب، آل زهري، آل الشيخ

  .ذوي معيلي وذوي يحيا: منهم. من بين السفْر من مسروح من حرب ومنازهلم يف وادي كُلية: الْخطَباء

 لَّداِلدي" : آل خالد"الْخالنسبة إليهم خ.  

  .ن هذَيلمن الطُّلوح من اِملسِودة م

  .آل راِشد، وآل عطاف: منهم

  .ومن بالدهم جبل ظَبيات

د: "اخلُلَّدلَّيِب" : ذوي خروِب من حمن الْوه.  

لَعالْخ :لَعيوالنسبة إليهم خ.  

قُومازٍع من البمن الدغافلة من و.  

لَفةَ: الْخزنان، من ععمن العجاجرة من الِفد.  

لَفرمن العامود : خمة من شصاخلُر.  

لَفا حممد : الْخنا فريض، من ضنةَ " الِولْد"من املقرن، من ضزنٍر، من عد، من ِبشيبا عنان من ضعمن الِفد
  .الغضيور، والقلفان: ومنهم

  .من اجلابر من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: آل خلَِف اهللا

  .ث من فَهم يف وادي يلَملَم وما حولهمن بلْحاِر: اخلُلْوانُ

  .من الصلَبة: الْخلَِويةُ

  " .مبنطقة حايل: "من بالدهم

  .مبنطقة الغزالة: الربكة
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  .والنسبة إليهم خلَيِدي" : الْخلَّد"ذوي خلَيد 

  .بطن من ذوي فاضل من القُثَمة من عيال منصور من برقا من عتيبةَ

فلَيرم: الْخمن احلريرة من الصبيحي من الصايح، من ش.  

  .من األشاجعة من املَحلَف، من اِجلالَس من ضنا مسِلم، من عنزةَ: الْخلَيفَات

فَاتر: اخلُلَيمع من شبومن السويلم من الشعار من ز.  

  .من آل لُهيِمص من الشريفات من املغرة، من عبدةَ من شمر: اخلليفات

  .من احلميان من املقابلة من الصلَتةَ من شمر: الْخِليفَة

  .من الْفُردِة من حرب: اخلَِليفَةُ

  .من الشياِبين من برقا، من عتيبةَ: ذوي خِليفَةَ

  .من طُويِرق من ثَِقيف: ذوي خلَيٍق

  .من آل جعفر من عبدةَ من شمر: آل خِليل

  . العجاجرة من مزيد من الِفدعان، من عنزةَمن: اخلماتيش

  .من الصديد من اجلرباء من شمر: اخلماس

  : ومنهم

بطن من اهلداب من الكروشيني من اللُّحيوات من :  آل هليل اخلماس-3 آل مسِلم -2 اخلاشوقة -1
  .زوبع من شمر

  : ومنهم

  .من دوار من الصلَتةَ من شمر" : بيت مخاس" الدهش مخاس -4 احملمد -3 الدغش -2 البادوش -1

  .من املعاتبة، من الشالَوى من بلْحاِرث: اخلَماسني

ناِسياسر: اخلَمومن الد.  

ناِسياينُّ: اخلَمسيمواحدهم خ.  

قُومازٍع من البة من ومن الكُلَب.  

  .ةَمن املناة من ِولْد علي من عنز: الْخماِعلَةُ

  .واحدهم خمعلي بفتح اخلاء املعجمة

  : ومن أفخاذهم

     الذَّيابةُ واحدهم ذيايب -1

  .واحدهم فُضيلي.  بضم الفاء وفتح الضاد املعجمة- الفُضيل-2
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  . تصغري أَخنع-واحدهم أُخينع.  اخلنعانُ-3

  . ضد القدمي- اجلديد-4

  .واحدهم حشِري.  احلُشور-5

  . بفتح اجليم- اجلَمعان-6

  .واحدهم حرييب.  احلُريبات-7

  .واحدهم شهايب.  الشهاب-8

  .واحدهم يزيدي.  اليزيد-9

  .من بين عِطية: الْخماعلة

  .من عدوان: الْخماِميش

اشمواحدهم خ.  

  : ومنهم

  . اللهامقة-1

  . ذو سنان-2

  . ذوو هريس-3

  . ذوو مبارك-4

  . ذوو سعد-5

6-سد ذوو مِعيي.  

يف وادي ِشرب وما حوله مشال شرق الطائف من قراهم الْحِويةَ واحلُصين والرويدف والركية وأم العيدان 
  .والدهاسية واخلضارة

  .من بين عِطية" : اخلمسيات"الْخماِيسةُ 

  .وبالدهم شرقي ِحسمى

  .واحدهم خميج: الْخمجانُ

  .من املُقطة من عتيبةَمن املتاعبة من الكُرزان 

  .من األشراف ذوي حسن، سكان جنوب اللِّيث: اخلُمجانُ

سسي: اخلُمميوالنسبة إليهم خ.  

  .من زبيد الشام من مسروح من حرب

  .يف الساحل قرب رابغ مع قومهم
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سف: اخلُمفْيان من ثَِقيف من سِريمن آل ش.  

  .مع قومهم يف سراة الطائف

  .من القمصة من البطينات من السبعة من عنزةَ: خمسانالْ

  .من ِسنجارة من شمر: الْخمسانُ

  .اجلَبريٍه، تابعة ملركز سِمرياء" : مبنطقة حايل"من بالدهم 

  .من الِعبادلة، من املَحلَف، من اجلالس، من مسِلم من عنزةَ: اخلُمسةُ

  . من الرولَِة من عنزةَمن الكواكبة: الْخمسي

  .من ِولْد سلَيمان من الِفدعان من ِبشٍر من عنزةَ" : اخلمشان"اخلُمشةُ 

  .ديارهم بني خيرب وتيماء

  .القعدان، والشقران، والزحالقة، واملُقِْبل، والشواقية، والصواملة، واخلُزيم، واملصاحبة، والقرين: منهم

  .حشِة من القُريِنيةمن اجلُ: آل خميس

  .من الِفدعان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ" الِولْد"من ضنا فريض، من ضنا حممد : اخلميس

  .امليس، والضحوة، واهلضيب، واحلازم: منهم

سِميواحدهم مخيسي: الْخ.  

  .من الضباِعني، من الشراراِت

  .بيعانيني والدعيجاُءاجلُريد، والض: وأفخاذهم

سِمير: الُخِة من الظَّفَيدممن اجلواسم من الص.  

  " .فلج قدمياً"ومنازل الظَّفَير بني الدبِدبِة واحلَجرة، مشال وادي الْحفَر 

سيماِزم يف جهات خيرب: الْخومن الْع.  

ساتية: اخلُمِطيمن بين ع.  

اهللبان، واحلمادين، والبلهال " معجم قبائل العرب"يوف، واحملاسنة، وزاد يف النشرة، والض: منهم
  .واملباركيني

  .من بين هالل، يف جبل عفف، جنوب شرقي اللِّيث: آل خِميسةَ

ِدفِخن : قُومف، وسبيع والبم وثَِقيلَيل وسذَيٍر وهطَياسم يشمل جمموعة من القبائل متباعدة النسب منها م
  .امد وجبيلة وغريهاوغ

وجهينة وبلي " بِجيلَةَ"ويقابله اسم شبابة يضم قبائل أخرى منها عتيبةَ وحرب وبلْحاِرث وبنو مالك 
  .وزهران، وغريها
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  .وهو تقسيم كانت تلك القبائل تلجأ إليه حينما حتدث بينها حروب كبرية يف العهود املاضية

  .يان من السلقَا، من الِعمارات، من عنزةَمن املُض: الْخنقَةُ

  .من آل دهيم من آل حممد من آل سلَيمان من قَحطان: الْخناِقر

واحدهم خنقري.  

  .واحدهم خنفري: الْخناِفرةُ

  .فخذ من املُقَطَةَ من برقا، من عتيبةَ

  .من آل جدي من عشبدةَ من شمر: خنيفس

وةُالْخرر-من أهل اخلابور: ابمع من شبووات، من زييلحقون بالسعدان من اللُّح .  

  .من املُوهِة من علْوا من مطَيٍر: الْخواِطرةُ

اِلدور: الْخمةَ من شلَتل من املقابلة من الصمن اهلُذَي.  

  .والنسبة إليهم خويلدي: الْخواِلدةُ

  .من البالدية من بين عمٍرو، من حرببطن من الدحو، 

  .منازهلم النويبع، شرق رابغ، ومنهم املصاليخ

  .املعتق، والسعيد، والكرادية والربكات: من الربكات من مخلٍَد من بلي، منهم: الْخوايل

رواِويالْخ :     

  .من حرب، من زبيد، حول غُميقة قرب بلدة اللِّيِث

  .ومنهم اللُّمظَةُ واحلُجران. أحد أودية اهلَدة: من النموِر، من ثَِقيف، ينسب إليهم وادي اخلُولة: الْخولَةُ

ِيتمةَ: اخلُوزنارات، من عقُور، من اجلبل، من الِعممن الدملة، من الص.  

ِطريور: خميد، من اجلرباء، من شدمن الصيداد، من الص.  

  .من عتبة من الصلَتةَ من شمر" : ويلدبيت خ"خويلد 

  .من بين رِشيد: الِْخيارات

  .واحدهم ِخياري

  . األمسرة، والشوميس، ويف جهات خيرب- مبنطقة حايل-: من بالدهم

  .والنسبة إليهم خياري: الِْخياِريةُ

  .من بين عمٍرو، من حرب

  .املدينة والقصيميف أودية الفُرع، ويف جند على الطريق بني 

  .الروثة، واحملاميد، واحلرابية، والشعب، والعياضات والعوابدة: ومن فروعهم
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ناِرييِة، من بين هاجٍر-من املخاضيب: الْخبضاملُخ .  

  : ومن فروعهم

  . املطاوعة واحدهم مطَّوعي-1

  .واحدهم غامني.  آل غامن بن سيف اهلاجري-2

  " .كميطي"قميطي واحدهم " كميط" آل قميط -3

  .واحدهم شرعاين" الشراعني" آل شرعان -4

  .من الدواسر" : اخلُييالت"الْخياالت 

ليييواحدهم خ.  

  .من اللهيمص من الشريفات من املغرة امللحقة بعبدةَ من شمر: الِْخيانُ

  .من العلويني من جِميٍل، من هذَيل: آل خيٍر

  .من احلنشة من اِحلسكان من ناِصرة، من بلْحاِرث" : نو اخلَيرب"الْبلخيءر 

  .الزربة، والصقاقرة، والعليان، وآل سعيد، والغثيم: ومنهم

  : من األشراف منهم: آل خيرات

 آل أيب -7 آل حيدر -6 آل حمود -5 آل عقيل -4 آل فَواز -3 آل حسني -2 آل حوذَان -1
 -14 آل حيىي -13 آل ناصر -12 آل بشري -11 آل علي -10 آل النش -9 املكارمة -8طالب 

من الدعاِجين، " : ذوي خيوٍط" آل أيب ذياب اِخليطَة -17 آل منصور -16 آل ظافر -15آل مسعود 
  .من برقا، من عتيبةَ

  : ومنهم

  .مح آل هتيلة من بالدهم ماسل اجلُ-3 آل محيا -2 الْعضاِوين -1

  .من ذُبيان من موسى من جهينة: اِخليطَةُ

  .من آل رحمةَ من املضناِصري: آل بلْخيل

  .واحدهم خييلي

  : ومنهم

  .واحدهم عفصاين:  آل عفصان-1

  .واحدهم حواشي:  أو احلواوشة- آل حواش-2

  .واحدهم قطري:  القطارى-3

  .واحدهم قدمي:  القدميات-4
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  .دهم شلبيديواح:  الشالبدة-5

  .واحدهم مرخاين:  آل مرخان أو املراخني-6

  .واحدهم مسيفري ويقال هلم الكالمثة أيضاً واحدهم كلثمي:  املسافرة-7

  .واحدهم مسبيت:  آل مسبت أو املسابتة-8

  .واحدهم جرواين:  آل جروان-9

  .واحدهم هزميي:  آل هزمي-10

الَتيياسر: الْخومن الد.  

الدالباب   

  .من اجلالَّل من الصقُور، من الِعمارات من عنزةَ: رداِغ

  .من الصلَتةَ من شمر: داِور

  : من أفخاذهم

 بيت -7 بيت خالد -6 بيت وادي -5 الدواورة -4 بيت محود -3 بيت ضيخ -2 بيت زريق -1
  " .يف العراق" بيت طرفة ومنازهلم يف اجلانب الشرقي من دجلة -9 بيت مخاش -8دبش 

دواومن بين هاجر: آل د.  

  .منازهلم مع أَكْلب يف أسفل بيشة

 نيارن"الديارة" : أهل الدعرف تةَ، من ثَِقيدبمن آل حممد من الن.  

  .من الشطَّر، من الصعوب، من بين عبد اهللا، من مطَيٍر: الدباِدبةُ

  .جهينةمن قُوفَةَ من بين مالك، من : الدبسة

روبيطات: الدمن احلُو.  

  .من الصيداد من الصديد من اجلرباء، من شمر: الدبيانُ

  .من آل جنيم من الثَّاِبت من ِسنجارة، من شمر: دجارة

  .من الْعمور، من الشالَوى من بلْحاِرث: الدجمانُ

  .واحدهم دحداح: الدحاِدحةُ

  . سكان مقْنامن بين عقْبةَ

  .من العمور من الشالَوى، من بلْحاِرث: الدحاِفلَةُ

  .من الدغَاِفلَة من وازٍع، من البقُوم: الدحاالَت
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نالَيحالد :     

  .من بين سنان، من موسى من جهينة

  .والنسبة إليهم دحِوي: الدحو

  . مسروح من حربمن الِبالَِدية من بين عمٍرو، من

  .الرزوق، واخلوالدة، واملطران، والضياعني واملهاذلة: منهم

  .من شمر: الدحيالنُ

  . شرق الدهناء-خضراء: من مياههم

  .من العوامر من بين ِشهِر، من احلَجر: دحيم

  : ومنهم

  . بفتح الباء املوحدة- آل بِهيش-1

  . النهي-2

 ،ٍجمنازهلم وادي الغررجس أعلى ترليح الذي يسيل إىل تمن روافد وادي م.  

  .حرف الدال" ذوي دخيل اهللا: "الدخاخلة

ناِنيخاِرث: الدلْحالَوى من بمن القناثلة من الش.  

  .من األشراف الشنابرة، حول وادي سعيا جنوب مكة" : ذوي دخيل اهللا"الدخايلَةُ 

  .قُريِنيةمن ضبة، من ال: آل دِخيل

  .ويقال هلم الرصعان نسبة إىل أخواهلم من السهول يسمون ذا االسم

  .وبالنسبة إليهم دخيلي" : الدخاِخلَةُ"ذوي دخِيل اهللا 

  .من هذَيل" البين"بطن من املطارفة من 

  .الصعايدة، واملسارحة: منهم

  .من الشعار، من زوبع من شمر: الدخين

راِبسب: ةالدرروح من حسفْر من ممن الوهوب من بين الس.  

  .والعويض" مصطبح"املصطبحة، : منهم

  .ومنهم حول أبان األمحر

  .من األشراف يف بالد ينبع: آل دراٍج

  .من اجلبور، يلتحقون بزوبع، من شمر" أبو عِطية"من اللهيب من آل : الدراِفلَةُ

  .جلُعرة، من اجلياشة، من بنيوس من بلْحاِرثبطن من ا: الدراِمحةُ
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  .ذوي عويضة، وذوي شاهر، وذوي عويض، وذوي عواض، وذوي عليض: منهم

  .والنسبة إليهم دريوشي: الدراوشة

  .يف نواحي قُديد. من العزرة من زبيد من مسروح من حرب

  .من حويطات ابن جازي من احلُويطات: الدراِوشة

شاِويرٍر: الدطَيب، من بين عبد اهللا من موعطَّر، من الصمن العصاعصة من الش.  

  .من الدغْمان من الرولَِة من عنزةَ: الدرعان

  : منهم

  .من قُريش ثَِقيف يف وادي ِلية:  البطنان آل ِدرويش-2.  اجلنفان-1

  .ررؤساء شم" اجلرباء"من آل حممد : الدرة

  : منهم

من الغبين من كحيل من اخلُرصة من الِفدعان :  آل شالل الدريان-3 آل فيصل -2 آل عبد العزيز -1
  .من عنزةَ

  .من القُمصة من البطينات من السبعة، من عنزةَ: الدريب

  .من بين إبراهيم من جهينة: الدساِبقَةُ

  .رعان من الصمدة من الظَّفَيرمن الذِّ: الدسامى

  .من املقابلة من الصلَتةَ من شمر: الدسوم

  .من اجلعيثن من اِحلبالن من الِعمارات من عنزةَ: الدشاش

  .والنسبة إليهم دعجاين: الدعاِجين

  .من عيال منصور من برقاء، من عتيبةَ

  .واخلضرة واملالبسة واهلُدف، واملعالية" ي اخليوطذو"السوامل واِخليطَةُ : ومنهم

  .ويف جند هلم هجر وموارد. حول الطائف يف وادي جليل، ويف القيم

  : ومنهم: من الصدعان من شمر: الدعجةُ" : الدعجةُ: "الدعجانُ

 العمرية -8شيخ راِشد  ال-7 الزور -6 السامل -5 الصلخة -4 الشديد -3 املطار -2 الشوخيات -1
  .والنسبة إليهم دعجي" : الدعجانُ: " الرميح الدعجة-9

  .من القُرح من اِملسِودة، من جِميٍل من هذَيل، يف جبل عروان

دعوالنسبة إليهم دعدي: د.  

  .من جِميٍل من هذَيل
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  .يسكن صدور ملكان ودفاق وضيم وحمرض ورهجان

  : مومن فروعه

  .الِبقران، وآل محمد، والنخلة: ومنهم:  العريمات-1

  .الذيبة، وآل منيف: ومنهم" احلسنان" احلُسنة -2

  .آل يعلي: الصمان والعاصي وهذان الفرعان تتفرع منهما أفخاذ وعد بعضهم منهم: ويقال هلم

رغَاِريمن عشائر جازان: الد.  

  .البقُوممن وازٍع من : الدغَاِفلَةُ

غَفْليواحدهم د.  

  : ومنهم

  . العليان-1

 -8" اهلضابني" اهلضيبات -7 اهلجارسة -6 اخلزازمي -5 احلناتيش -4 املساعيد -3 الشوامى -2

  : واحدهم دحالين وأحلق بعضهم:  الدحاالت-10واحدهم خلعي :  اخللع-9اللوامني 

     بين سعدي -2 بين زامل -1

  .واحدهم دغَيليب: زان الدغَاِلبةُ بين خ-4 بين شريان -3

  .من عيال منصور من برقاء، من عتيبةَ

  : ومنهم

  . الْعويدات وهم يف شرق الطائف، ويف جند-4 القُبعةُ -3 ذوي غُلُوب -2 النعرة -1

  .من املصاعب من الصقُور، من الِعمارات، من عنزةَ: الدغَاِلبةُ

  .هم دغَّاميواحد: آل دغَّام

قُومد، من الباِمييان من املَحممن الس.  

نغَاِميوالنسبة إليهم دغماين: الد.  

ليام من بمن املواهيب، من ِخز.  

غشر: الدمع من شبووات من زيمن اخلماس من الكروشيني من اللُّح.  

  .من الرولَِة من عنزةَ: الدغْمانُ

  : ومنهم

بطن من :  املُهنا الدغَمةُ-6 آل حسن -5 الربابرة -4 الصواحلة -3 آل درعان -2 هشقة  آل-1
  .العوازم يف جهات خيرب
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اترغَير: الدمةَ، من شدبمن آل حييا من ع.  

  : منهم

 -8 آل عطوان -7 آل حيمر -6 آل خليل -5 اجلعافرة -4 الغياثا -3 آل علَيان -2 الشريهان -1

من الفداغة من ِسنجارة من :  آل حسن الدغَيم-12 آل جِدي -11 الويبار -10 الزقاريط -9الرزنة 
  .شمر

  .من السلقَا من اجلبل من الِعمارات، من عنزةَ: الدغَيمث

  .منهم احلَسين، واملضيان

فَّاسالد :لْحاِصرة من بث من نيعاِرثمن اجلابر من الش.  

  .من احلُلَسة من الشراراِت: آل دفَّاف

  .من هذَيل من املَحاِميد من البقُوم: واحدهم دفناِني: الدفانني

  .من طَلْحة من الروقَِة من عتيبةَ: الدالَبحةُ

حيلْبواحدهم د.  

  .م فيها املغايرة، موردان يف جهة عفيفويشاركه: اِجلمش، هلم فيه قرى، والدلبحية والغثمة: من بالدهم

  .من الصلَتةَ من شمر: الدالَِبحةُ

  : ومنهم

من بين عبد اهللا :  العراقلة الدالِقين-6 اهلداب -5 الزبيدي -4 الوحيش -3 القويطع -2 الرويح -1
  .من مطَيٍر

  .من بالدهم رفايع النجج بقرب طمية ورميان

نيالموالنمس: الداِنيلْمبة إليهم د.  

  .بطن من الوهوب من بين السفْر، من مسروح من حرب

  .من اجلابر من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: منهم اهلمالن، والنخشة، وبنو راضي الدلَبةُ

  .ن عنزةَمن البجايدة، من احملمد، من السلقَا، من اجلبل، من الِعمارات، م: الدلَقَةُ

  .من الصقُور، من اجلبل، من الِعمارات، من عنزةَ: الدلَمةُ

  .من الشنادخة من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: الديل

ناِسيمةَ: الدبيتقَِة من عوة، من الراِحمزاِن من الْميمن الِعض.  

ِفجيرانمن بالدهم يف القصيم ع.  

  .من الشدادين من بين يوس من بلْحاِرث: الدماِشقَةُ
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البدوة والروقَِة وذوو عواض والبصصة واملرامشة يف وادي ِقياٍء ووادي البيضة والرحيا جنوب : ومنهم
  .شرق الطائف

  .بطن من دميٍح، من بين راِشد، من فُتيةَ من سلَيم: الدماِلكَةُ

مالدنناينٌّ: اِنيوالنسبة إليهم ِدم.  

قُومازٍع، من البة من ومن الكُلَب.  

  .من حويطات ابن جازي، من احلُويطات: الدماِنيةُ

  .من املشطة، من ِولْد علي من وهب من مسِلم من عنزةَ: الدمجانُ

  : ومنهم

من املُهيد، من مِنيع من الِفدعان، من : مخةُ الرواحلة الد-4 السعايدة -3 السعدي -2 النمران -1
  .عنزةَ

  .من آل مرة: آل ِدمنان

اِنينواحدهم ِدم.  

  .والنسبة إليهم دميحي: دميح

  .من راِشد من فُتيةَ من سلَيم

  .يف وادي ستارة ونواحيه

  .الدمالكة، وبنو ثابت، والوبران، واملثالية: ومن فروعهم

ةُالداِهرد: نِشيمن املهامزة من بين ر.  

  .من الفليح من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: الدندن

ِويينةَ حول خيرب: الدزنمن ع ليمن ِولْد ع.  

ناِشيوالد :    

  .من اجلثاثيث من الشالَوى من بلْحاِرث

اِسروالد :ِريسووهم فرعان: واحدهم د :  

 آل زايٍد ورأيت يف أوراق وجدت يف تركة الشيخ صاحل العثماين القاضي ما -2 آل دوسِر بن تغلب -1
سامل : املعروف عند من له معرفة من الدواسر يف أنسام أن أوالد بدران ابن زايد اثنان: هذا نصه
  .وصهيب

  .ودعان جد الوداعني: وأوالد سامل ثالثة

  .ومانع جد املخارمي
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  .ورجب جد الرجبان

  .جد املساعرة وآل بِريك وآل بوزمام: جِري: وأوالد صهيب أربعة

  .وحسن

  .وموسى

  .وعيسى

  .وأوالد حسن بن صهيب ثالثة، وهو شكْر، وعمار، وفرج وكل واحد منهم جد قبيلة

" كذا" باحلاء املهملة، واجلرووه -الغرابا، واملفارحةفشكر جد الشكَرة وهم آل بو علي واجلعاثنة و

  .والربدة واحلناجبة

وأما عمار بن صهيب فهو جد آل عمار، وهم آل قينان، والنشري، وآل مبارك، والشواهني، وآل بتير، 
  .والسواحلة، والدغمة

شلة، واخلضران، والوبارين، الصخابرة، واهلواملة، واهلوا: وأما فرج بن صهيب فهو جد الفرجان، وهم
  .، واحلداجني، وآل حجي" بوراس"واحلراجني، والعجالني أهل لَيلَى، وآل محدان، وآل 

  .وأما موسى بن صهيب فهو جد الغييثات

  .وأما عيسى بن صهيب فهو جد الشرافا

أبا "جد آل وحسن " بو سباع"سباع، جد آل : إن أوالد حسن بن جري بن صهيب اثنان: ويقولون
  .عشرية ابن قُويد" احلَسن

ويقولون إن اخلُييالت واملشاوية، والعمور واحلقبان، واملصارير أم من تغلب، وأم جيتمعون مع الدواسر 
  .يف دوسر، فاهللا أعلم انتهى

  .من اجلُبوِر، من بين علي، من مسروح حرب: الدواِعرةَ

  .من السبعة، من عنزةَمن العبدةَ : الدوام

  : ومن أفخاذهم

  .من الْفُردِة من حرب:  الضويِعن الدواِميك-3 املنيع -2 اجلرابيع -1

  .من بين رِشيد: الدواميك

  .مبنطقة إمارة حايل" شعيب"القرن : من بالدهم

  .ا، من عتيبةَ والنسبة إليهم دويينمن ذوي عبد اهللا من القُثَمة من عيال منصور من برق: الدواِنيةُ

  .ومرتهلم السيل الصغري واحلوية واِملضباع بقرب اِحلوية

  : ومن أفخاذهم
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  .من داِور من شمر:  احلبالصة الدواِورةُ-4 القُحمان -3 القُحرة -2 الفواضل -1

  .من عوف من ثَِقيف: آل أبو دواهي

وايخرمن الل: الدمع من شبوة، من اجلبور، ويلتحقون بزِطيهيب من البوع.  

  .من االدة من الشطَّر من الصعوب، من بين عبد اهللا من مطَيٍر: الدواخيَةُ

  .من احلَجر" بلَّحمر"من بادية بين ثعلبة، من بين األحمر : الدوحةُ

  .لْد علي من وهب من ضنا مسِلم من عنزةَمن العواض، من املشطة، من ِو: الدوِخي

  .والدوخي هم آل سمري بيت إمارة

سوان: درهمن ز.  

  .واحدهم دوسي

  : ومنهم

  . دوس بين فَهم-1

2-ليدوس ع .  

  . دوس بين منِهب-3

لرحيان وآل خاجة واجلحاف وسيحان ورمس واحلبشة وا" ايل نعمة"آل نعمة : ومن قراهم يف السراة
  .وغُدي والزرقان وعمضان والوكف والقرن وثروق

  .اجلرداء والفُرعة والسند واملعربة والعقب والكلبات وفضالة: ويف امة

  .وهم يف سراة زهران، وامتها

  .من الدواسر: آل دوِسِر بِن تغِلب

  : منهم

  . من مطَيٍر-من املوهة: عمور الدوشانُ ال-5 املصاوير -4 احلقبان -3 اخلييالت -2 املشاوية -1

  .واحدهم دِويش، وهم شيوخ مطَيٍر

  .من خسرج من املغرة امللحقة بعبدةَ، من شمر: الدوالَب

  .تقدم" الدواِنيةُ: "الدونةُ

خيوةَ: الدزنلَِة، من عومن العلمة من املرعض من اجلمعان من الر.  

  .من اللهيب من النبيجات من األسلم من شمر: اتالدويز

  .من القُثَمة من برقاء، من عتيبةَ: ذوي دهاس

  .من األشراف الثعالبة، قرب مجيِرمة، جنوب جدة: الدهاِلكَة
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  .بطن من الْفُردِة، من بين السفْر من مسروح من حرب: الدهاليس

  .ن الِعمارات، من ِبشٍر، من عنزةَمن الْعِلي، م: الدهامشة

  : ومن أفخاذهم

     الزبن -2 آل محلَف -1

 -9 الشلخان -8 احملينات -7 السالطني -6 اجلالعيد -5" غريب الدار" آل علي -4 السويلمات -3

  .من العجاجرة من مزيد من الِفدعان، من عنزةَ:  اْالد الدهاوة-10الزوايدة 

  .من الفُلَيحات من الشراراِت: ل دهبانَآ

  .واحدهم دهاسي: الدهسةُ

  .من أوالد منصور من برقاء، من عتيبةَ" اجلشمة"من القُثَمة 

  .الدهاسية شرق عفيف وحول جبال النري إىل نواحي الدوادمي: ومن بالدهم

  .املبعوثوبقرب الطائف يف احلوية والسيل الصغري والقثامية و

  : ومن أفخاذهم

من احلماس من :  املَراِهبة الدهش-4" اجلنادب" اجلنادبة -3" البنيات" ذوي بنية -2 ذوي ِدرِويش -1
  .الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع، من شمر

  .من الصقُور، من اجلبل، من الِعمارات من عنزةَ: الدهمانُ

   :ومن أفخاذهم

:  الوضاحني الدمهَة-7 الشرمان -6 الطرشان -5 آل مسعود -4 اجلداعة -3 الشعارة -2 املريبد -1

  .واحدهم دهيمي

قُومد من الباِميمن املَح.  

  : ومنهم

  .واحدهم خشايب:  اخلشابني-1

  " .سويلمي"واحدهم سواملي :  السواملة-2

  .واحدهم شفعاين: الشفعان-3

  .جوينواحدهم :  اجلونة-4

  .واحدهم صلباين:  الصلبان-5

  .واحدهم قواتيلي:  القواتيل-6

  .واحدهم عمامقي:  العمامقة-7
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  .واحدهم عيادي:  العيادين-8

  .من بين مالك من بِجيلَةَ، يف سراة بِجيلَةَ جنوب بين احلارث، قاعدم اجلواُء: بنو دهيٍس

 والعصمان، واحملارزة، والسنوان، والشترة، واملسابية، العمشان، والغلطة، وبنو خبيت،: ومن فروعهم
  .واهلبار، واحلطمة

  .من آل حممد من آل سلَيمان، من قَحطان: آل دهيٍم

  : منهم

 آل عاطف -4 املشاعلة -3 اخلنافرة -2شيوخ قَحطان " ابن قَرملَة"آل هادي :  آل حممد، ومنهم-1
يمهمهَة: "الدالد : "ميواحدهم ديه.  

  .من ِولْد مرير من بين علي، من مسروح من حرب

  .بطن من واصل من بريه من مطَيٍر: الدياحني

  .واحدهم ديحاين

  .املطارفة، والكراكرة، واملشاهبة، والعكالَى وذوي مبارك والعناترة: منهم

  .يطات من املساعيد من احلُو- بفتح الراء-من ذوي رِشيد: الديانُ

  .والنسبة إليهم ديسي: الديس

  .من السوامل من فُتيةَ من سلَيم

  .يف الكامل وملح، يف نواحي سايةَ

الذالباب   

  .واحدهم ذبياين: بنو ذبيان

  .من عشائر اللِّيث بني العرج وإضم

  : ومنهم

  .آل عنادة، والبساس، واهلواملة: ومنهم:  بكر-1

  .هلطالن، والسبعة، وأهل صبح، وآل معلّى، واألحالفا: ومنهم:  آل جابر-2

  .من ثَِقيف ترعة: ِذبيان

  .اجلُفَرةُ والبردةُ، والشرمانُ: ومنهم

  .من بين موسى من جهينة: ِذبيان

  : ومن أفخاذهم
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:  اِخليطَةُ الذُّبيبات-7فات  العطي-6 الِغربانُ -5 املداِجنةُ -4 السواِحيت -3 اهلُميمات -2 املصلح -1

  .من السوامل، من فُتيةَ من سلَيم

  .والنسبة إليهم ذَروي: الذَّرا

  .من العزرة من زبيد من مسروح من حرب

  .يف كُلية ونواحيها

  ".نسب حرب"ومنهم اانني يف حليان من هذَيل على ما يف كتاب 

ناِعيمن الف: الذَّرليام من بواضلة من ِخز.  

  .من قُريٍش احلضر من ثَِقيف: الذَّراوى

  .من الصمدة من الظَّفَير: الذِّرعانُ

  : ومنهم

  . السويلم ينتقلون بني احلَجرة والدبدبة شرق اجلزيرة-4 اجلمعان -3 الزوابع -2 الدسامي -1

  .من الزميل من ِسنجارة من شمر: الذُّرفَان

  .ومركزهم تربة، شرق حايل

يِن: ذُعطُوطان اجلنوب خيالطُ بين قيس وآل الشواط يف املنازل والبمن فروع قَح.  

  .من احلسينات من عالق من الصواعد من عوف من مسروح، من حرب: الذُّكَرة

واحدهم ِذكِْري.  

  .ن شمرمن اجلدادة من الشعار امللحقة بزوبع م: الذُّواِلفَة

  .من املَحلَف من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: الذَّوايدة

    : منهم

 من -واحدهم ذُويبي بضم الذال-:  الكعود الذُّوبة-5 اِملنِور -4 اجلديع -3 السلطان -2 املزيد -1
  .ذوي محمد، وذوي رميح:  منهمذوي عيينة من العطور من ِولْد حممود من بين عمٍرو، من حرب،

  .من الصريراِت، من الثَّبتِة من بين سعد: الذُّويبات

  .مساكنهم الشوحطة شرق الطائف

  .من النصرة من املطارفة من السلقَا من الِعمارات، من عنزةَ: الذَّهاِهبةُ

ابة، من: الذِّيارجرمن آل عمار من الثَّاِبت من ِسنمش .  

ابر: ِذيمةَ من شدبمن آل حممد من آل نصراهللا، من ع.  

اتاباِرث: الذِّيلْحس، من بوينفَِة، من بمن الطُّه.  
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  .، من وهب من مسِلم من عنزةَ" املناة"من اخلماعلة من حجاج : الذِّيابة

  .غرب تيماء" اِجلناب"يسكنون اجلهراء 

  .والنبسة إليهم ِذيباين: ينالذِّياِب

قُومد، من الباِميل من املَحذَيمن ه.  

ناِبيالذِّي :ايبواحدهم ِذي.  

  . من احلُويطات-من حويطات التهم

  .قرب املويلح

  .والنسبة إليهم ذيايب: الذِّيبة

  .من طَلْحة من الروقَِة من عتيبةَ

  .ِعمارات من عنزةَمن اِحلبالن من ال: الذِّيبة

  .والنسبة إليهم ِذيايب: الذِّيبة

  .من بين رِشيد

مجاعة ابن مسرة، والرقَيان، والصوادرة، والْعتيق، والْعويض، والفجاوين، واهلونة، : السمرات: منهم
ديوِدي، واجلداعني، والْعيون، والْبينرة، والسس وديارهم ا. واملسرلة من روافد الغلْصن ووادي الصللَّح

  .بني خيرب واملدينة

اتبيةَ: الذُّيزنٍر، من عد، من ِبشيبا عنعة، من ضبةَ، من السدبمن العبادات، من الع.  

الراءباب   

  .من املُوِركَة من البقُوم" : الرواجح: "آل راِجٍح

اِشدالر :واحدهم راشدي.  

  .ن الْفُردِة من بين السفْر، من مسروح من حربم

  . من املناة، من بين وهب، من ضنا مسِلم، من عنزةَ-وهم الفقراء-: الراِشد

  .من الطُّلوح من اِملسِودة من هذَيل" بين خالد"من اخللَّد : آل راِشٍد

  .من الطَّلحات، من هذَيل: آل راِشٍد

  .بطن من اجلحادلة من بين شعبة من كنانة: آل راِشٍد

  .منهم ذوو فاضل، وذوو بادي، وذوو مساعد، والعضيان، واملسارجة واحلسنان، واهلدرة

  .واحدهم راشدي: بنو راِشٍد
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  .من العميرات من احلُويطات، يف وادي عفَال إىل الِبدع

  .السواِعدة، والربيعات: ومنهم

  .ن سلَيمم: بنو راِشد

حيمقَلَة ودمنهم الْب.  

  .بطن من السرحة من ميمون من بين سامل من حرب: ذوي راِشد

  .السواسية وذوي عفنان، وذوي داهس، واملرازيق وهؤالء يسكنون قرب احلناكية: منهم

  .من الْفرادسة من بين رِشيد: الراشد

  . الصدعان، من شمرمن الدعجِة من" : الشيخ راِشد"راِشد 

  .من الغريباِويني، امللحقني بزوبع، من شمر" : أبو راِشد"راِشد 

  .من العلمة من املُرِعِض، من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: الراِشِدي

  .من شهران: راشة

  .ع، من شمرمن الصايح من اجلدادة من قبيلة الشعار امللحقة بزوب: الراضي

  .من بين عمٍرو الشام، من بين عمٍرو، من احلَجر: بنو رافع

بادية : وبالدهم أقصى بالد بين عمٍرو من جهة الشمال، حتدها بالد بالقرن من الشمال، ومن الشرق
، باحلارث، ومن اجلنوب عضيدات إخوام من عمٍرو الشام، وتقع قرى بين رافع على وادي احلصبا

  . شعف بين رافع-املنحدر من جبال حرفة ويافع، وقمة السراة

  .من بين عمٍرو، من بين مالك من بِجيلَةَ يف سراة بِجيلَةَ: بنو رباٍح

اعبر: الرمر من شيومن الغ.  

  .من اهلوامل من احلَسين من الدغيم، من اجلبل، من الِعمارات من عنزةَ: الرباع

انُالرشةَ : بزنلَِة من عومن القعاقعة من الر.  

  : ومن أفخاذهم

من التومان من :  العطية الربع-6 الوقيت -5 الرمحة -4 العجيل -3 آل جرذي -2 العوينان -1
  .الثَّاِبت من ِسنجارة من شمر

    : الربعيةُ

  .شمرمن اجلدادة من قبيلة الشعار امللحقة بزوبع من 

  .والنسبة إليهم ربيقي: الربقَة

  .بطن من العطور من ِولْد حممود من بين عمٍرو، من مسروح من حرب يف وادي الفُرع
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  .من بديٍد من اللُّهبِة من النواصفة من عوف من مسروح من حرب: الربقَةُ

  .واحدهم ربيقي

  .ما حوهلماو" ورقان"و " قدس"يف جبال عوف 

اتيبة: الرنيهفَةَ من بين مالك، من جمن قُو.  

  .من احلَجر" باَألحمِر"من البهشِة من بادية الْمجنب من بين األمحر : آل الرِبيع

عِبين من بين سعد: ريطْنمن النفعة من الب.  

  .ة، والسمور، واجلرادحةالغبشة، واجلمالن، والغرابية، والشتاوية، والعطاون: منهم

  .بالدهم قرب الطائف

  .من بين راِشد، من احلُويطات: الربيعات

  .يف وادي عفَال وما حوله

  .من الثَّبتِة من الروقَِة من عتيبةَ، وهم أمراء الروقَِة" : الرباِعين"آل ربيعانُ 

  .رمن الدلفية من الصدعان من شم: ربيعان

  .من عبدةَ من شمر: الرِبيعةُ

  : منهم

 اجلعفر -8 احمليسن -7 املراد -6 الزقاريط -5 العفاريت -4 الدغريات -3 آل جدي -2 اهلامل -1
  .من بين مالك من عِسير:  الويبار رِبيعةُ ورفَيدةُ-11 آل حسن -10 اجلندة -9

  : منهم

 آل -6" أَمتالدة" التالَدة -5 الرفْقَتني -4 أهل طَبب -3 أهل الطَّلْحة -2" أوالد بندر" أهل الغال -1
 أهل تيهان وهلذه الفروع أفخاذ -10 بنو ثُوعة -9 آل احلارث -8" العصمة" آل عاصم -7شدادي 

  .كثرية

كم، وجنوب باألمحر، وبالدهم يف سراة عِسير ووادي طَبب وأودية تلك السراة مشال غرب أا، مشال عل
  .وشرق أملع، وغرب بين مالك

  .والنسبة إليهم ربعي: رِبيعةُ

  .من فُتيةَ، من سلَيم

  .بنو سري، وبنو نوال، والفقهاء: منهم

  .وسكناهم جبل شمنِصري ووادي وبٍح، وما حوهلما

  .طات يف امةمن العبادلة من العمران من احلُوي" : الرِبِيعيني"ربيعة 
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  .من قبائل امة، بني القنفذة، وبارق: رِبيعة

قيبةَ: الرزنٍر، من عد، من ِبشيبا عنعة، من ضبةَ، من السدبماح، من العمن الر.  

  .من العقَيالت من بين عِطية: الربيالَت

  : ومنهم

ذات احلاج وحوهلا :  النوابطة بالدهم مشال تبوك-5عثامني  ال-4 الضباوية -3 احلوامدة -2 الِْعيدة -1
  ".اليتم"ووادي األمت 

الَتيبةَ: الرزنِلم من عسب من مهمن و ،ليج، من ِولْد عفَرا منمن احلمامدة، من ض.  

  .منازهلم بأطراف حرة خيرب

  . علي، من وهب، من مسِلم، من عنزةَالقرشة من احلمامدة من ضنا مفَرج، من ِولْد: الرتام

  .من ميمون، من بين سامل من حرب" مطلحي"من املطاِلحة : الرثَعةُ

  .واحدهم رثَيعي

  .مع قومهم املطاحلة يف العرج واجلي ووادي الصفراء

  .من الفداغة من ِسنجارة من شمر: الرثَعة

  " .رياع"آل ابن رجاع 

  .ِشهِر ثرامني من ِشهِر السراة من بين ِشهِر، من احلَجرمن 

  : منهم

1- ضحدة والدحض واحلالة وآل :  آل ليمان ومن قراهم-3 الشهوم -2 الديا وحعدة وجاِلبالبطن وت
  .سعدية والشهوم وآل لَيمان

  .من سامل بن ودعانَ من الدواسر: الرجبان

  .واحدهم رجباين

  : ومن أفخاذهم

 احلرارشة -7 آل براز -6 الطِّوال -5 آل ثُويمر -4 آل عريمة -3 الشوايق -2 املخارمي -1
الَتججلي: الروالنسبة إليهم ر.  

قُومد من الباِميمن املرازيق من املَح.  

  . من املساعيد من احلُويطات- بفتح الراء-من ذوي رِشيد: الرجولُ

  . الِبدع وعينونايف جهات

 ديجدي" : الرواجيد"الريجواحدهم ر.  
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  .من ذوي رِشيد من املساعيد، من احلُويطات

  .بقرب املويلح والبدع

  .من العصابني من العمران من احلُويطات: الرجيالت

  .من خسرج، من املغرة، امللحقة بعبدةَ من شمر: الرحاِحلَةُ

امحر :    

  .ن احلُفَيل من ِسنجارة من شمرم

  .من مطَيٍر: الرحاِمين

  " .مورد"أُم أَرطى : من بالدهم

. جبال يشاركون فيها العضيالت:  يشاركهم فيه القسامسة من عتيبةَ، والشمط- مورد-وأم سلَيم

  .جبل يشاركهم فيه املغايرة من عتيبةَ: وكالوان

  .مبنطقة إمارة عفيفوكلها يف عالية جند، 

  .من الشالِلحةَ، من الكُرزان من املَحاِميد، من البقُوم: الرحاِمين

من اليحيا، ملحق بآل مغامس من آل يوسف من احملمد من آل نصراهللا من الزقاريط من عبدةَ من : الرحبةُ
  .شمر

  .والنسبة إليهم رحيلي: الرحلَة

  .حلة من ميمون من بين سامل من حربمن املطا

  .بني الروحاء واملدينة على الطريق

  : ومن فروعهم

  .الصوادرة، واملنامجة، والوبرة، وذوي مسيِعيد:  ذوو حويت، ومنهم-1

  " .مويت"واملوتة " خضريي"واخلضرة " فَضلي"الفضول : ومنهم" عبديلٌ" ذوي عبد اهللا، -2

محوالنسبة إليهم رمحاين: انر.  

قُومازٍع من البمن و.  

  .، واللواحني، والقمازين وآل حسني والْعرنات" عراين"الغرامني، والعران : منهم

  .من بين شعبة: رحمان

  .يف جهات اللِّيث

  .من البطينات من السبعة من ِبشٍر من عنزةَ: الرحمةُ

  .من القعاقعة من الرولَِة، من عنزةَمن الربشان، : الرمحة
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  .من الفارس من الصدعان من شمر" : بيت رمحة"رحمةُ 

  .من الْمناِصير: آل بو رحمة

  .واحدهم رحِمي

  : من فروعهم

  .واحدهم خييلي.  آل بلخيل-3 آل وبران -2 آل تعيب -1

  . آل عصيان-4

  . الدالوية واحدهم دليوي-5

  . آل تريس واحدهم تريسي-6

  . آل طريف واحدهم طريفي-8

  . الطوارفة واحدهم طرايف-9

  . العواص واحدهم عويصي-10

  . املداعية واحدهم مديعي-11

  . املخازمة واحدهم خمزومي-12

  . الشتاونة شتيوين-13

  . الرجاالت واحدهم رجيلي ومنهم آل عمهج-14

  . العتيبات واحدهم عتييب-15

  .دة واحدهم عقيدي آل عقي-16

  . آل الصميم واحدهم صميمي-17

  . آل غنيمة واحدهم غنيمي-18

  . آل مطر بن راية-19

  .من الصردان من ميمون، من بين عبد اهللا من مطَيٍر: الرخالُ

  .من املُوهة من ِعلْوا من مطَيٍر: الرخمان

  .رمن الزميل من ِسنجارة من شم: الرِخيص

  .ومن قراهم مبنطقة حايل الرِخيصية

  .والنسبة إليهم رداِدي: الردادة

  .من الْحوازم من مروح من بين سامل من حرب

  .يف القفارة يف فُرع الردة، وحرزة، غرب املدينة
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، " مسحلي"واملساحلة، " مخيسي"واخلمس " سالمي: "وبنو سالمة" غامني"الغوامن، : ومن فروعهم
  " .شبيهاين: "والشبيهات

ناِفيدد: الرِشيمن املضابرة من بين ر.  

  .من السادة احلسينيني، يف بدر وينبع واألبواء والقضيمة والغالَّة مشال اللِّيث: الردنة

  .آل مهاب: ومنهم

  .من مزينة الساحل: ذوي ردةَ

  .بني مجيِرمة واللِّيث

  . بين إياٍس من هذَيلمن: الردي

  .من احلميان من املقابلة من الصلَتةَ من شمر: الرديِني

  .من بلْقَرن: بنو رزق

  : ومنهم

1- كِنيٍق-2 الْحآل رز دِميطان:  الْحمن آل عاصم، من قَح.  

  : منهم

  .والنسبة إليهم رزمي:  آل نصار الرزم-2 آل عبيد -1

  . من فُتيةَ من سلَيم، يف وادي ستارةمن بركة

 من مطَيٍر منهم ذوي العفَين، وذوي معيوف، وذوي - من الصعوب من بين عبد اهللا-من الشطَّر: الرزنانُ
  .ِصيالَة

قوزوالنسبة إليهم رزقوي: الر.  

روح من حسٍرو، من ممِة، من بين عو، من الِبالَِديحبمن الدر.  

  .ذوي ماطر، وذوي صاحل، والعضة، وذوي رجاء: منهم

  .من العطُور من ِولْد حممود، من بين عمٍرو، من مسروح من حرب: الرزونُ

  .من البطينات من السبعة من عنزةَ: الرساِلين

  : ومن أفخاذهم

  .من البطُوِن من الظَّفَير" : سِميالر" الشفيع الرسمة -4 اهلويشان -3 القاسم -2 آل عجالن -1

ناِديشِدي: الرشوالنسبة إليهم ر.  

قُومد من الباِميمن املرازيق من املَح.  

    : رشاِيد
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  .من بلْشعر، من الْمناِصير

  " .بنو رِشيد"الرشاِيدةُ 

  .واحدهم رِشيدي

ف قدمياً باسم ِضغِن عدنة، وهو القسم الشرقي املنحدر قسم يسكنون الضغن، ويعر: والرشايدة قسمان
  .من أودية الْحرِة يف السهل

  .وقسم يسكنون يف احلَرة يف وادي السرير بالتصغري الذي يصب يف وادي خيرب

  " : الرشايدة"وأقسام بين رِشيد 

، وقسم يسكن العقَيلَة يف أعلى قسم يسكن إبان اجلبل املعروف يف القصيم: وهم قسمان:  املضابرة-1
  .وادي الغرس، أكرب روافد وادي خيرب

  .وهؤالء يسكنون الِضغن يف ضرغَد وضريِغد والنبوان:  آل براك-2

وقسم من سكان . يسكنون احلُلَيفَةَ، واٍد ينحدر من احلَرِة، ويصب يف وادي الرمة:  آل ِجلْدان-3
  . احلرة وجيتمع بوادي احلُلَيفَةالروض، واٍد ينحدر من

" 2. "مجاعة ابن هديبان، سكان املُرير، وهو واٍد قبلى احلويط يف احلرة" 1" : "املهامزة" املهيمزات -4

مجاعة " 4. "سكان العوشزي، بقرب صفَيط" 3. "مجاعة ابن رفادان سكان صفَيط، واٍد يفيض يف احلليفة
وهو واٍد ينحدر من جبل " الرقم قدمياً"سكان الرقَب " 5. "حلليفة، بقراابن خزمي سكان أم هشيم، قبلة ا

  .العلَم ويصب يف الرمة

سكان أَبلَةَ، وهي هجرة تقع يف وادي أَبلة، ينحدر من احلرة، بني احلائط واحلُويط، ومنهم :  الْعواِمرةُ-5
ومنهم سكان كَرانيف واٍد يقع شرق .  احلائط واحلُويطسكان أبا الصبان، واٍد يفيض فيه وادي أَبلَةَ، بني

  .أبا الصبان، ويفيض إىل جهة احلُلَيفَة

  .سكان الِبدع، وهو واٍد بني أَبلَة، وأبا الصبان:  الشواعلة-6

 وادي مجاعة سعود بن فاحل ابن مسرة سكان الديسِة يف وادي السرير، يصب يف" 1: " السمرات-7
مجاعة سند بن سرور بن مسرة، " 2" . "وادي اجلَول"خيرب، وفروع الديسة تصب من الرأس األبيض 

  .سكان البحرة، وهو واٍد يصب يف وادي خيرب، فروعه وادي الغرس

مجاعة معوض بن فضلية سكان الثَّمد، وهو واٍد ينحدر من وادي الغرس ويصب يف " 1: " الفرادسة-8
مجاعة مخسان بن حيزان سكان اخلَرزةَ وهو واٍد يفيض من وادي احلَِصيد، ويصب يف " 2. " خيربوادي
  .خيرب

. مجاعة علي بن هون، سكان الصلصلة وهو واٍد يصب يف الْغرِس، ويفيض على خيبر" 1: " الذِّيبةُ-9
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  .مجاعة ابن رويضي سكان الصلْصلَِّة السفلى" 2"

مجاعة عيد بن ناحي، سكان الْمطَاِوي، وهو واٍد يقع شرق العقيلة، ينحدر يف وادي : رباقعة الْ-10
  .الْغرس

سكان اللِِّحِن، واٍد يقع بني املدينة والصلْصلة، فروعه الشفَيةُ بقرب الصلصلة، وينحدر :  العراِعرة-11
  .حىت يصب يف وادي احلمض

  .لَسِة من الشراراِتمن الْح: الرشاِيدةُ

  .من الرموث، من مخلٍَد من بلي: الرشودة

  .من الشمالن من السلقَاء من الِعمارات من عنزةَ: الرشدةُ

  .من آل بلشعر من الْمناِصير: آل رِشيد

  .واحدهم رِشيدي

  .آل حليمان واحدهم حليماين: ومنهم

  .وآل عذبة واحدهم عذيب

  .وآل مبارك واحدهم مباركي

  .واملساندة واحدهم مسنيدي

  .من ضبة، من القُريِنية: آل رِشيد

  " .الرشايدة: "بين رِشيد

  .من املساعيد من احلُويطات سكان الِبدع: بفتح الراء: ذوي رِشيد

 والرجول، وذوي عبد اهللا، الغنادرة، والديان والكيالت، واادرة، والسحوب، وذوي سلَيمان،: منهم
  .واجلغاغمة" الرجيدات"وذوي عمر، واحلروالة، والرجيد 

  .من السرحان: الرِشيد

  .منازهلم حول قريات امللح إىل األزرق

  .ااشعة، واليعاجية، والنوافجة: ومنهم

  .من القعاقع من الرولَِة من عنزةَ: الرِشيد

  .من قبيلة الشعار امللحقة بزوبع، من شمرمن الغضيان : الرِشيد

  .من احلزمان من اهلُجال من عبد اهللا من مطَيٍر: ذوو رشيد

  .الصغايرة واملضاحية: ومن أفخاذهم

  .من العقْصان من العضيالَت من الصعوب من بين عبد اهللا من مطَيٍر: بالتصغري: ذوو رشيد
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  .بايدة من الْمساعيد من احلُويطات، سكان الِبدعمن اللَّ: ذوو رشيد

  .من القعاقعة من الرولَِة من عنزةَ: الرشيدات

     : الرشيش

  .من الروس من املنيع من الِفدعان من عنزةَ

  .من األشراف: ذوي ِرضوان

  .يف الريان بوادي الزبارة مشال مكة

دوعم: الراِرث من فَهلْحمن ب.  

  .واحدهم ابن رفادة شيوخ بلي: رفَاداتال

ليلٍَد من بخمن املعاقلة من الربكات من م.  

  .من بين مالك من جهينة: ِرفَاعة

واحدهم ِرفاعي.  

  : ومن أفخاذهم

  . املشاهري-1

  . احلساونة-2

  " .ذوي عتيق" العتايقة -3

  " .الوهوب" الِوهبان -4

  . املداِرجة-5

  .ِتني البشا-6

  . التواِيهة-7

  . الرباطمة-8

  . وهم أشراف- العياشية-9

  . أشراف- ذوي قُطَيل-10

  " .الثقفان" الثُقَفَاء -11

  . الفَداِعني-12

  " .احلرابية" احلُريبات -13

  " .النقرة" النقران -14

  " .القَبسة: القبسان -15
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  . ذوي جودة-16

  . الثُّرود-17

  .من بادية غَاِمٍد: ِرفَاعةُ

  .من الفوايدة، من موسى من جهينة: الرفَاِيقَةُ

شفُور: الرمع من شبووات من زيمن الزامل من الكروشيني من اللُّح.  

اتدفَيطان: الرمن قَح.  

  : منهم

  . سكان بيشة ابن سامل-2 اجلهال -1

  .ِة ِبيشة ابن سامليف أعايل وادي ِبيش.  خطاب وبالدهم شرق أا-4 بنو قيس -3

  .من عِسير: رفَيدةُ عِسير

تقْرن دائماً مع ربيعة فيقال ربيعة ورفيدة، من عِسير السراة، ويقال يف النسبة إليها عِسيري خبالف النسبة 
  .إىل رفيدة قَحطان فيقال رفَيدي وربيعة ورفيدة خمتلطان يف الفروع واملنازل

  . قَحطانمن: رفَيدة قَحطان

  .واحدهم رفيدي

  .- بيشة ابن سامل-يف أعايل وادي بيشة: منازهلم

  .بطن من حويطات التهم، يف اخلُريبة، قرب املُويلح: الرقَاِبيةُ

  .من املكلف من املوايقة، من السبعة من عنزةَ: الرقارقة

قاقَاتفَال: الريطات يف وادي عرات من احلُويممن الع.  

  .والنسبة إليهم رقَيِقيص: الرقَاِقصة

ليام من بمن الفواِضلة، من ِخز.  

  .بطن من الثَّبتِة من بين سعد، من عتيبةَ: الرقْبان

  .يف عرج الطائف قرب اخلرار

  .من حرب من بين مالك من بِجيلَةَ، يف امة: الرقْعان

  .ي من الدهاِمشة من الِعمارات، من عنزةَمن الزبنة من العل: الرقْعان

  .من الذيبة من بين رِشيد: الرقَيان

  .من احلمامدة، من ضنا مفَرج من ِولْد علي، من وهب من مسِلم، من عنزةَ: الركَاب

  .منازهلم بني خيرب والعال
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  .ح من حربمن املهالبة من بين السفْر، من مسرو: ذوي ركَّاب

  .مع قومهم يف نواحي كُلية وصعرب

  .من سبيع: الركاكضةُ

  .واحدهم ركَّاضي

  .من ميمون من مطَيٍر: الرماِثية

  .من العبدةَ من السبعة من عنزةَ: الرماح

  .من الفرحة من الرولَِة من عنزةَ: الرماح

  .واحدهم رمضاين: الرماِضين

قُومازٍع من البة من ومن الكُلَب.  

العسوفية، والطرابشة واملدامية، والصفقة : من العطَيات من بين عِطية، ومنهم" : الرميضات"الرماِضين 
  .والغمضة والرطيمات

  .يف اجلنوب الغريب من تبوك وغربه

  .من غفيلة من ِسنجارة من شمر: الرمال

السايبية، " هجرة"وجبة والروض " هجرة"وأُم القُلْبان " جبل"أُم سنمان  : -طقة حايل مبن-: من بالدهم
  .وقَنا

  .من احليدة من خريص من اخلُرصة من الِفدعان، من عنزةَ: الرمث

  .واحدهم رموثي: الرموث

ليلٍَد، من قبيلة بخمن فرع م.  

  : ومن أفخاذهم

 -9 الشنقان -8 العضدةُ -7 البياِحين -6 احملاسنة -5 الْهرمةُ -4 الزونة -3ني  العثام-2 الرشود -1

  .من شهران:  الكُذَيبات الرمثَين-10الشناِنطَة 

  .بنو عمٍرو وبنو سهم، والشارية وبنو ِنسعة، والسرعاء والبوادنة: منهم

  .حو والرقيطا والصبيحا وأبا الشوك وقنيع واحلمة واحلريرةالد: وبالدهم يف أسفل وادي بيشة

  .من اخلوالد من الصلَتةَ من شمر: الرمح

  .والنسبة إليهم رميلي: الرملَة

  .من بين حييا من ميمون من بين سامل من حرب

    ، " قلقلي"، والقالقلة " هطَيلي"، اهلطلة " عاطفي"العواطف : من فروعهم
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  " .حواين"، واحلُوان " لويفي"واللُّوافية 

  .من اجلدادة من قبيلة الشعار امللحقة بزوبع من شمر: الرموث

  .من جبارة، من ضنا مفَرج، من ِولْد علي، من ضنا مسِلم، من عنزةَ: الرموم

  .من ذوي حسن األشراف: رميثَة

  .جنوب اللِّيث

محالرر: يمعان، من شدة من الصجعمن الد.  

  .من املُسيِعيد من عشرية املغرة امللحقة بزوبع من شمر: الرميح

  .من آل يوسف من احملمد من نصراهللا من عبدةَ من شمر: رميزان

  : منهم

  .زةَمن ِولْد علي من عن:  آل حشيش الرميالَت-2 آل بطَين -1

  .منازهلم بني العالَ وخيرب

  .من عبس: الرنف

  .يف امة

  .من النواصرة من املُرِعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: الرواِبعة

  .من البريكَاِت من السبوت من العطَيات من بين عِطية: الرواِبين

  .ن ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَمن ضنا صقر، من اجلعافرة، م: الرواجح

  .والنسبة إليهم راجحي: الرواِجح

قُومد، من الباِميِركَة من املَحمن املُو.  

  .من األشراف" : ذوي راجح: "الرواِجحة

  .ِبمر الظهران يف خيِف الرواجحة

  .والنسبة إليهم رويِجحي: الرواِجحة

  .ن بين السفْر من مسروح من حربم

  .يف كُلية وجدة

  .تقدم" الرجيد: "الرواجيد

  .من الدجمان، من املشطة، من ِولْد علي، من وهب من ضنا مسِلم، من عنزةَ: الرواحلة

  .من بين عِطية: الرواِزين

  .واحدهم راشدي: الرواِشدة
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  .ابغمن زبيد الشام، قرب ر

  .واحدهم رويِشِدي: الرواِشدة

  .من نزةَ، من موسى من جهينة

  .من احلميان من املقابلة من الصلَتةَ، من شمر: الرواِضي

  .من احلِْمدات من الشالَوى، من بلْحاِرث: الروامي

  .والنسبة إليهم ريضي: الرواِيضة

  .حربمن زبيد من مسروح من 

  .يف الغايضة من وادي اجلُحفَِة

  .واحدهم روييب من سبيع: الروبة

  .يف رنية يف قرية الْجرثُِميِة

  .من املُهيد من منيع من الِفدعان، من عنزةَ: الروبة

  .والنسبة إليهم رويِثي: الروثَان

  .من اخليارية من بين عمٍرو، من حرب

  .الفُرع، ورابغيف وادي 

  .والنسبة إليهم رويثي: الروثَان

  .من ميمون من بين سامل من حرب

  .يسكنون وادي الصفراء

سواجر: الرمن بين ه.  

  .آل موسى واملظافرة: ومن فروعهم

سوةَ: الرزنان، من ععا منيع من الِفدنمن ض.  

  : ومن أفخاذهم

  . الفليح-6 اجلمعة -5 احلتمل -4الرشيش  -3 الفالية -2 القروح -1

  .من املراوحة من طَِفيٍح من برقا من عتيبةَ:  املثلوثة الروسان-7

  .واحدهم رويس

  : منهم

  . املقاِحصة-1

  " .شهييب" الشهبةُ -2
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  " .املريبض" املرابضة ومنهم -3

  . العونة-4

  . السراِحين-5

6-يرجذوي م .  

  . ذوي منصور-7

  " .جبل وبيٍر هزاع بن عون"البرة : ومن بالدهم

  .جبال يشاركون فيها النفعة واملقطة: واحلمات

  " .هجرة"واٍد يشاركون فيه الذِّيبة واملراشدة وسحيلة : وسجا

  " .هجرة"وشبيبة مورد يشاركهم فيه القسامسة وقمعة 

  .واملشقوق واٍد يشاركهم فيه املقطة

  .يشاركهم فيه املقطة" جبل"والينويف 

  .وكل ما تقدم من املواضع مبنطقة عفيف، يف عالية جند

  .ومِصدة هجرم، مشال الدوادمي

  .من الكُرزان، من املُقضطة من برقا من عتيبةَ: الروسان

  .واحدهم رويس

  .من طُويِرق من ثَِقيف: الروسان

  . رويسواحدهم: الروسان

  .من الثَّبتِة جنوب الطائف

  .من آل عقبة من آل زرعة من الثَّاِبت من ِسنجارة من شمر: الروسان

  .من العطيفات، من املشطة، من ضنا مفَرج، من ِولْد علي من وهب، من ضنا مسِلم، من عنزةَ: الروسان

  .ريِنيةمن املغافلة من القُ: الروسة

  : ومنهم

    :  الرماالت روضان-4 آل رِشيد -3 آل جليدان -2 آل حسن -1

  .من الشعالن من املُرعض، من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ

  .اجلذم الثاين من عتيبةَ: الروقَة

  .واحدهم روقي

  : ومنهم



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  109  

  .جة السمرة واحدهم مساري ومنازهلم ضواحي دغَيِب-1

  . منهم الثُّعالَية قوم ابن ثعلي، والدماسني واجلمانية- الِعضياِن واحدهم عضياين-2

  " .غُبيِوي "- الغبيات-3

  " .ِمرِشِدي "- املراشدة-4

  .يف كَبشان واملضردمة يف ضواحي عِفيف

  " .ذيايب" الذِّيبةُ -5

  .لدفينة واملُويه واحملازةومنازهلم حول ا" خراصي"ومنهم اخلَراِريص 

  " .مغريي" املغايرة -7

  .وهم حول الدفينة ووادي الرشا وغرب الدوادمي" غَنامي" الغنامي -8

  . القسامسة-9

  . الفراهدة-10

  .وهم أهل القُرين" دلْبحي" الدالحبة -11

  . اِحلزمان يف شبيِرمة-12

  . ذوي عايل-13

  . جالل مشال نقي الدماسني وهلم أبو-14

  . أهل ساجر- ذوي محيا-15

  . الزرقان-16

  . العوازم هم يف واي جهام-17

  . ذوي زراق-18

  . وهم أهل القاِعية وسجا وعسيلة- احلُفَاة-19

  . يف الداهنة والزلفي والغاط- األساعدة-20

  " .براق" الْرباريق -21

  . ساجر أكثرهم يف احلجاز ومنهم يف- الكرامشة-22

  . اِجلذْعان-23

  . احلمران-24

  " .حبردي" احلَبرِدية -25

  . احلناتيش-26
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  . الطُّلوح-27

  : وهناك تقسيم آخر ِللروقة هو أم فرعان

 وهؤالء من ثبتة بين سعد"الِعضياِن، والغبيات واملراشدة، وبنو عِطية والعوايل والثَّبتِة : ومنهم:  املزامحة-1

  " .من برقا

ومنهم العوازم والذِّيبةُ والدالحبة واحلناتيش وذوي زراق والسمرةَ وذوي حماد وبين أسعد، :  طَلْحة-2
  .واحلفاة

  .والروقَِة منتشرون من رهاط إىل كُشٍب ويف عالية جند إىل السر

  . العماهجة، وذوو صاحل، وذوو مصلح، واحلجارية:من الدماشقة من بنيوس من بلْحاِرث، فيه: الروقَةُ

  .ومنهم ذوي برينيس واملسافرة

  .من ضنا مسِلم، من عنزةَ: الرولَِة

  .واحدهم رويلي

  : ومن عشائرهم

من اجلُعيِثن، :  الكواكبة الرويان-6 آل مانع -5 القَعاقعة -4 الفُرجة -3 املثرعض -2 الدغْمان -1
  .بالن، من الِعمارات من عنزةَمن اِحل

  .من األوضاح من التومان من ِسنجارة من شمر: رويان

  .من الدالِبحة من الصلَتةَ من شمر: الرويح

  .من البيايعة، من العبدةَ من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: الرويِشد

ِشديوةَ: ةُالرزنعة من عبةَ من السدبمن البيايعة من الع.  

  .من بين رِشيد: الرويضان

  . وهي بأطراف الْحرِة-أبو صور، وأُفَيعية، وشعيال: من بالدهم

  .من آل ماجد، من الصلَبة" : الرويعي"رويع 

  .من غامد يف السراة: الرهوة

  .ة والعذبة، وبلْعذَمة وبنو هالل، والطَّلِْقيةمقمور، والعسل: منهم

  .وقراهم بأمساء أفخاذهم

  .من آل غراء من آل سعد من بين األمسر، من احلَجر: الرهوة

  .من بالدهم جبل ضرم بتهامة بين األمسر مع إخوم

  .واحدهم ِرياحي" : الِّرحيات"الرياحات 
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  .ممن الكُلَبة من حماميد البقُو

  : ومنهم

  .والنسبة إليهم ريحاِني:  املناة الرياحني-2 الغوامنة -1

  .من متعان يسكن حلْية، يف جهات اللِّيث

  .آل سعيد، واجلَرداُء، وآل فاضل، واجلحادلة: ومنهم

  .الرياحني" : االرتسامات اللطاف"وجاء يف كتاب 

  : منهم

 اهلبور -8 املطارقة -7 العطال -6 العفاس -5الكراكبة  -4 العناترة -3 العوارض -2 آل ومسى -1
  .حرف الدال فهم املقصودون وما هنا تصحيف" الدياحني"وانظر 

  " .رجاع: "آل رياع" : بنو ريشة: "الرياشي

  .من بين ِشهِر البادية، من بين ِشهِر من احلَجر: آل ابن رياع

  : من أفخاذهم

 آل الشيخة وبالدهم يف سفوح السراة بأعلى وادي نحيانَ حيث -3لسعدية  آل ا-2 آل سِخيطة -1
  .يلتقي بوادي ترجس أعلى ترج

  " .جازان"من عشائر املخالف السلَيماين : الريثُ

     : ومنهم

  . آل سلمى، آل مسعود، آل مشيفي، آل امصاِعرة- آل النجاد-آل الشحنة

  . قبيلة قَحطان، وجنوباً وغرباً قبائل عبس والْحقِْووالريثُ، جياورون مشاالً

  .ومن جباهلم القَهر، ومن أوديتهم يخرف، من روافد وادي وساع

  .ومن مياههم املَحرد والنجاد، ونزل. مقْزع: ومن قراهم

  .من قبائل امة، غرب بالد باَألسمر، إىل الشمال الشرقي من محاِيل: الريش

  .حيدها مشاالً بارق وجنوباً آل موسى وبنو ثوعة، وشرقاً رجال احلَجر، وغرباً آل موسى

  .السادة، واملشايخ، والشعثاء، وآل مشمول، وأمعشر، والكدسي وآل دريب، والعني وآل املصبح: ومنهم

  .من القعقع من الرولَِة، من عنزةَ: آل ريشان

  : منهم

 آل عجيل -7 آل عوينان -6 آل جري -5 السبعة -4 آل وكَيد -3 آل معيذر -2 آل حنيان -1
  .واحدهم ريشي:  آل منشد الريوش-9 آل سِليم -8
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  .من احلُويطَات

  .يف عينونا بني الِبدع واملُويلح

  .غرب وادي عرنة. من هذَيل" : الرياشي"بنو ِريشة 

  .من الطَّلَحاِت من هذَيل: أهلُ الريع

  .من اجلعفر من عبدةَ من شمر: رية

الزايباب   

  .من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع، من شمر: الزاِملُ

  : ومن أفخاذهم

من آل نصري من املرعض من اجلمعان من الرولَِة :  العزبة زاِهي-4 الشحل -3 احلطوط -2 الرفوش -1
ةَمن عزن.  

  .اسم يطلق على الرولَِة، أحد فروع عنزةَ الكيربة: الزاِيد

  .ِعزوةٌ تشمل كل الدواسر: آل زاِيد

  .من اجلابر من الشعيث، من ناِصرة من بلْحاِرث: آل زاِيد

  .من القطمان من الشدادين من بنيوس من بلْحاِرث: ذَِوي زاِيد

  . من املعاتبة، من الشالَوى من بلْحاِرثبطن: ذَِوي زايد

  .من البطْنين من بين سعد: زايد

  .يف جهات الطائف

  " .الزوايد: "الزايِدي

  .من الشيابني من برقا من عتيبةَ: الزياِدية

  .من اجلدادة من الشعار امللحقة بزوبع، من شمر: الزبار

  : ومنهم

  .من فرع مخلٍَد من قبيلة بلي: خين الزبالَة الد-2 آل مغامس -1

  .واحدهم زبايل

  : ومن أفخاذهم

  . املشاعلة واحدهم مشيعلي-1

  . الصرابطة واحدهم صريبطي-2
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  . العصاِبني واحدهم عصباين-3

  . اِجلذُول واحدهم ِجذيل-4

  . البوينات واحدهم بويين بالباء املوحدة والنون-5

  .شمان واحدهم ِخشماين بكسر اخلاء املعجمة اِخل-6

7-ليبلَة واحدهم عبضم العني وقد تكسر- الِعب .  

  . بضم السني-واحدهم سميِري" السمريات" السمير -8

  . القراِعطة واحدهم قرعوطي-9

  . اجلحوم-10

  . الشتاوية-11

  . املساعرة-12

  . اِحلردان-13

ليراة بلوبالدهم يف سالة، بقرب وادي اجلزبهضب الز ،.  

  .بطن من زبيد، من مسروح من حرب: زبالَة

  .والنسبة إليهم زبايل

  .والنسبة إليهم نجاري" بين النجار"النجار : ومن فروعهم

  " .حسين"وذوو حسن " . نحيل: "والنحلة" طويرشي: "والطوارشة

  .ي حجر بقرب رابغوهم يف واد" كريعيين"والكراعنة 

  .بطن من البيعرب من املُوسى من ناِصرة من بلْحاِرث: الزبدةُ

  .ذوو علَية، والرواجح، والسريع: منهم

  .وهم يف قرييت زريق واملثناة

  .من املفضل من اليحيا من عبدةَ من شمر: الزبدة

  .من زبيد اليمن: زبدةُ

  .بقرب القنفذة

نالزح من بين خالد: بيبمن آل ص.  

نبر: الزمر من شيرمن النفافشة من الغ.  

  .من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ" الزبن: "الزبنةُ

  : ومنهم
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  . اجلميشات-1

  . السبابيح-2

  " .اجلعبان" القبعان -3

  . الصرماء-4

  . الرقعان-5

  . القواسم-6

  .ة الفويز-7

  . االد-8

  . اخلزام-9

  " .زينني العيون" العرايف -10

  . اخلدران-11

  . البواحث-12

  . اهلوت-13

  .من مسروح، من حرب: زبيد

  .والنسبة إليهم زبيدي

  : قبيلة تسكن الساحل جنوب جدة إىل ينبع، وتنقسم زبيد اليوم إىل

  .د الشيخ زبي-4 الصحاف -3 زبيد الشام -2 العزرة -1

    :  العزرة-1

القراقرة، والفوارس، واخلرمان، والذرا، واحلمريات، والسواطي، والدراوشة، والروايضة، : منهم
  .واحلالبدة، واملغاربة، واجلعامثة، والشعيبات، وبنو ثور، وعدوان

  .قسم من زبيد من مسروح من حرب:  زبيد الشاِم-2

  .الغوامن ومنهم آل مبيريك: رابغ إىل قرب بدر مشاالً، ومنهميسكن املنطقة احمليطة ب

  .، والنوافع، والرواشدة، واخلسس واهلداهدة، والعصالن" مزتاد"مزداد : ومن زبيد الشام

  .والنسبة إليهم صحفي:  الصحاف-3

  : منهم

سفل وادي غُرانَ مما يلي  العتبان، يف أ-5.  العالبية-4.  النواجعة-3.  السوامل-2.  ذوي حسن-1
  .خلَيص
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ويقصد بالشيخ هنا ابن عسم الذي كانت له إمرة حرب يف زمن تقدم وهم من أحالف :  زبيد الشيخ-4
الشوابح، والصبوح، واملزاريع، واملزاميم، واللبدة، والصعايدة، والكنادرة، : ، ومنهم" مرقَّعة"شىت، مسوا 

  .والطربة

  . من زبيد من مسروح من حرب:زبيد اليمن

  : منهم

 -8 الدفرة -7 الصالعبة -6 بنو عتمة -5 آل ِإمِلِحي -4 آل سعيدة -3 بنو زبدة -2 آل ِضري -1

 العجالني وبالدهم حول اللِّيث بينه وبني القنفذة، يف وادي -11 اجلداِرمة -10 آل جِميٍل -9املُشعف 
  .هلماقَرماَء وناوان وما حو

  .من البعري من األسلم، من شمر: الزبيدات

  .من الدالجبة من الصلَتةَ من شمر: الزبيدي

  .من احلُفَيل من ِسنجارة من شمر: زبير

  .من طُويِرق، بوادي الْمحرم: الزحاِرية

  .اِرثمن بين كرمي من اِحلسكان من ناِصرة، من بلْح: الزحمة

  .ذوي غصن، وذوي سعد، وذوي خليفة: منهم

  .وسكناهم املناضح قرب ميسان

  .من بين نواٍل من ربيعة من فُتيةَ من سلَيم: الزحمة

  .من الِْحمدِة من ثَِقيف: الزرابات

  .من زهران" بين أوس"من بين يوس : بنو زراعة

  .قيوالنسبة إليهم زرا: ذوي زراق

  .بطن من طَلْحة من الروقَِة من عتيبةَ

  .حول رهاط

  .بطن يف ِلية جماور للفعور والنسبة إليهم زرقي بضم الزاي وتقدميها على الراء: الزراقية

  .من اِجلالة من حبٍش من سلَيم: الزراِكنة

  .ر يف جبل ضرم، بتهامة بين األمسرمن احلَج" بنو األمسر"من آل غراِء من باألسمر : الزرايب

  .من الثَّاِبت من ِسنجارة من شمر: زرعة

  : منهم
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واحدهم أزرق، من الغنيم من موسى من :  آل تومان الزرقَان-4 آل عمار -3 آل جنم -2 آل عقْبةَ -1
  .جهينة

  .ومهممن واِبصة، من ِخزام من بلي، يف امة مع ق: الزروطُ

  .من املُضيان من الدغيم، من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: الزريعة

  .من أهل احلجال من نصراهللا من عبدةَ من شمر: الزريف

  .من داور من الصلَتةَ من شمر: زريف

  .من املهامزة، من بين رِشيد: الزعاِترة

  .ِمشة من الِعمارات من عنزةَمن اجلالعيد من الدها: الزعير

  .من احلريرة من الصائح من شمر: زعيل

  : منهم

  .من سلَيم:  آل سامل ِزعب-3 آل حسني -2 آل غامن -1

  . واحدهم ِزعيب-

  .وبالدهم يف املنطقة الشرقية جبوار بالد مطَيٍر من الشرق

  . ميمون من بين سامل، من حربمن السواِعدة من ِولْد حممد من: الزغَيبات

يبغَيواحدهم ز.  

  . يف جبل إمرة-من بالدهم اخلشيِبي بقرب الرس ومواجه

  .املشايطة واملطاخبة: ومنهم

  .من عبدةَ من شمر: الزقَاِريط

  .من سبيٍع: الزكُور

  : من فروعهم

 الشميسات -8 الوزران -7 السودة -6 آل حممد -5 الفراعنة -4 املراغني -3 امللوح -2 اامعة -1
  .يف رنيةَ وما حوهلا

  .فرع من عنزةَ دخل يف احلُويطات: الزالِبية

  .من اِملسِودة من هذَيل: زلَيفَة

  .واحدهم زلفي

فاة الشعب واجلرين والقرن وأم اهلضاب واحلدب والقبيس والص: مبنطقة الطائف" اهلدة"من بالدهم يف 
  .واحلصن وغَرزة وهي محى هلم وشفا زليفة
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  .من احلُويطات يف امة شرق اخلُريبِة: الزماِهرة

    : الزماي

  .من املسعود من املنيع من األسلم من شمر

  .من الفداغة، من ِسنجارة من شمر: الزمالَت

  . من ِسنجارة، من شمر-من التومان: زميل

  : ن أفخاذهمم

 -8 النبهان -7 السلمان -6 الثنيان -5 الرِخيص -4 الشيحة -3 آل أبو سعد -2 النمصان -1

 آل سهيل ومن بالد آل زميل -13 الذرفان -12 اللواحق -11 اخلمسان -10 آل ضو -9العفاريت 
  .بديعات الذرفان، وحفر الرخيص وقليب أُصليع، وقليب طارش: مبنطقة حايل

  .والنسبة إليهم زنبِحي: ِبحةالزنا

  . كيال140ًمن بين شعبة من كنانة، يف وادي الغالة جنوب مكة بنحو 

  .وناصرة" فارسي"املذاخرة، والفقيه، والْفُرس : من فروعهم

  .والنسبة إليهم زنبقي: الزناِبقَة

  .من زبيد، من مسروح من حرب

  .ة وما حوهلايف الغايضة من وادي اجلحف

  .من اجلميشات من الزبنة من العلي من الدهاِمشة، من الِعمارات، من عنزةَ: الزناِتية

  .من قُريٍش احلضر، من ثَِقيف: الزنان

  .من اهلمل من السويلمات من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: الزنقَة

  .صراهللا من الزقاريط من عبدةَ من شمربطن من أهل احلجال، من ن: زنوج

  .من العوازم يف جهات خيرب: الزنوخ

  .من الْعواِزم يف جهات خيرب: الزنيوات

  .من الذِّرعان من الصمدة من الظَّفَير: الزوابع

  .من بادية غَامد: الزوابع

  .ات من زوبع من شمرمن الفليح من الكروشيني من اللُّحيو: الزواِبعة

  .من الْمناِصير من الغرير من شمر: الزواِبعة

  .واحدهم زوباينٌّ: الزواِبين

قُومد من الباِميل، من املَحذَيمن ه.  
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  .من البطُوِن من الظَّفَير: الزوارع

  .من اجلُالِه، من حبٍش من سلَيم: الزواِنية

  .من الِْحمدِة من ثَِقيف: ِهرالزوا

  .والنسبة إليهم زويِهِري: الزواِهرةُ

  .من هذَيل يف سولَةَ من نخلَةَ اليمانية

  .من اجلُميعات من العقيالت من بين عِطية: الزوايدة

  .من اخلمايلِّة من احلُويطات: الزوايدة

  .من مالك من جهينة: الزواِيدة

  : من أفخاذهم

  . العوامرة ومنازهلم بقرب ينبع وجبل رضوى-5 املعاقلة -4 املسايرة -3 العقاب -2 اخلُضرة -1

اِيعومن بادية غامد: الز.  

  .من شمر: زوبع

  : منهم

  .والنسبة إليهم زاِيدي:  الفداغة الزودث-3 اجلدادة -2 اللُّحيوات -1

 - تصغري-اِحلنشة، واللُّمصة، والعصمان، والشنفَان، والعصية: منهم:  البطْنين من بين سعدمن النفَعةَ من

  .والطحاسين، وذوي محيد، والْمضاِبية، وذوي شريع، وذوي مصلح

  .من الدعجة من الصدعان من شمر: الزور

  .يف الطفحة من عتيبةَ: الزورانُ

  .يواحدهم أزور

  .يف وادي ِلية وعشرية والسيل الصغري، ويف جند

ذوي رضا، آل مصرمي، وآل جمعة، والوزير، وسلسلة، والشقيق، واملرقبة والوهابية، والعزازمة، : منهم
  .والسراحات والضعيف وذوي غنيم، واحملاميد، واِملتانُ والرباِعصةُ، والْجراوين، واحلواشني

  .موث من مخلٍَد من بليمن الر: الزونةُ

  .والنسبة إليهم زويِري: ذَِوي زويٍر

  .من القُثَمة من عيال منصور، من برقا من عتيبةَ

  .من اجلبور من السعدان من اللُّحيوات من زوبع من شمر: الزوينات

  .من عمرين، يف وادي حقال، من نواحي اللِّيث: الزهاِرنة
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  .من بادية غَامٍد: الزهران

  : واحدهم زهراين، منهم: زهران

وِكنانة، وبنو عامر " بنو الِْخزِمِر"بنو حسن، وبيضان، وبلِْخزِمِر :  بنو يوس، ومن أفخاذهم-1
  .واألحالف

حِمد، وآل سعدي، وبالطفيل،  وآل مقِْبل، وآل ي-"بنو املفضل"باملُفَضل :  بنو سلَيم ومنهم-2
  .واملشاييخ، وبنو بِشيٍر

  .اجلُبر، وآل سويِدي، وبنو جندب وبنو حرير، وبنو عدوانَ، وقُريش:  بنو عمر، ومن أفخاذهم-3

    

  .بنو منهٍب، وآل عياٍش، وبنو علي، وبنو فَهم:  دوس، ومنهم-4

5-و عنب، ومنهم باِعير األشانَ : ماور أهل نمو عنر العلي، وبمو عنر، وبمو عنامة"ب اسم واد يف. "  

  .من بين امة من بين ِشهِر من احلَجر: بنو زهير

  : أفخاذهم

  .باجليم- آل جرادة-1

  . آل جودة-2

  . بضم احلاء املهملة مثنى حقَي- آل حقَيني-3

  . مخيس آل-4

  . آل فالح-5

  . املَالحة-6

  .وما حوهلا" لَعقَص"أودية ختبة واملالحة واألعقص : وبالدهم يف امة

  .من كَلٍْب من بين مالك، من جهينة: الزهيرات

  .من هذَيل منازهلم يف واديي نعمان، وِضيٍم: بنو زياد

  .ٍد من عتيبةَ يف وادي كُالٍَخمن النفَعِة من بين سع: ذوي ِزياٍد

  .والنسبة إليهم ِزياِدي: الزيادات

  .من الْبالِدية، من عمٍرو، من حرب

  .يف خلَيص والْفُرع

  .العرادات واملعارفة، والغنمة، والفضول، والكوامل، واملكاذبة: منهم

  .مرمن املُسيِعيد من املغرة امللحقة بعبدةَ، من ش: زيارة
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  .من احلَجر" بين األمحر"من بين سفار، من باألمحر : زيان

  .يف وادي ِعبِل

  .من بين رِشيد" : املزيون"الزيون 

  .بقرب السلَيمي، مبنطقة حايل" هجرة"مزِعلَة : من بالدهم

 دويد"الزيو زنة" : بنيهمن بين كَلٍْب من بين مالك من ج.  

ياينواحدهم زد.  

  .من فروع قبيلة ألْمع، من عِسير امة: بنو زيد

  .ومنازهلم على ضفاف وادي ِحسوة، يف اجلنوب الشرقي من بلدة الشعبيِن، بنحو عشرة أكيال

  .من عشاير امة: آل زيٍد

  .وآل أيب عليوآل أملك، وآل غامن، والنجوع، والعراق، وآل امرويعي، واملُسِلمة، : آل حيان: ومنهم

  .من اِملسِودة من جِميٍل من هذَيل اليمن، هذَيل: آل زيد

  : ومنهم

  .من احلَجر" بين األمسر"من منِبٍح الشام من باألسمر :  املَحاِميد آل زيٍد-2 القنعان -1

  .منازهلم يف وادي سدوان مع إخوم آل سريع

  .يفمن بين سامل من ثَِق: آل زيد

  . من عشائر امة-: زيد

  : منهم

  . آل عقال ومنازهلم يف امة بقرب القنفذة-3 املراحبة -2 ربيعة -1

ديوايدة: "زالز. "  

ديف: زالَة من ثَِقيمن ثُم.  

  .من الشعالن من املُرعض، من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: زيد

  . هاِجٍرمن املُخضبِة من بين: زيد

  .ِمن الْمنِجحِة: زيد

يسكنون وادي ِلية، واخلضراء يف القيم يف جهات الطائف واحلُسيِنية يف أَسفَل : من األشراف: ذوي زيد
  .عرنة جنوب مكة

  .من آل مناٍع من الطَّلحات من هذَيل: آل زيدان

  .رمن آل حممد من شم" : الزيادين: "زيدان
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  .من آل مناٍع من آل صاحل، من الطُّلُوح من اِملسِودة من هذَيل: آل زيدان

  .من آل ِبشٍر من شِبيب، من آل مرة: آل زيدان

السينباب   

  . يف غري بالد جند- يكثر إطالق هذا االسم على كثري من األسر- واحدهم سيد-: السادةُ

ما يكَونُ منهم عشرية متماسكة، كعشائر القبائل األخرى، باستثناء من ولكن ليس بينهم من الروابط 
  .يف منطقة جازان" السادة"يطلق عليه هذا االسم 

  .من عشائر منطقة جازان: السادة

 - الزراعية- آل صنبع ويام- آل دالك- آل حمسن- آل حسن- آل قاضي-آل شبيل: ومن أفخاذهم

  . آل بوعيشة- املراونة- آل إبراهيم آل جربان- املكارمة- العصارية-السباعية

  .من ضنا فريض، من الِفدعان من عنزةَ: الساِري

  : ومنهم

من القُرح من اِملسِودة من جِميٍل من :  احلوسة آل ساري-4 املسعود -3 الرجلني -2 العريعر -1
  .هذَيل اليمن، من هذَيل

من احلَجر يف جبل هادي يف امة بين " بين األمسر" بين معتب، من باألسمر من آل علي، من: آل ساِرية
  .األمسر

اعدةَ: السزنارات من علقَا من الِعمان من السمن احلمايرة من املضي.  

ر: ساِعدمةَ من شدبمن العفاريت من ع.  

  .من آل شِريف من بين سفْيان من ثَِقيف: آل ساِعٍد

    

  .منهم املنصوري، والسويعٍدي، والعبيدي، واحلَسين، والعيشي

  .من حرب من بين مالك، من بِجيلَةَ: آل ساِعٍد

  .من اجلابر من الشعيث من ناِصرة، من بلْحاِرث: آل ساِعدةُ

  .بطن من العضيالَت، من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: ذوي ساِفٍر

  .السحامني، واهلشاشيل، واملساعيد، والكالبني، والِفيران: منهم

  .من السحمِة من مخلٍَد من بلي: الساِلم

  .املُظِْهر، وفيهم الرئاسة: منهم
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  .املهنا والفضل: ومن املُظِْهر

  .والعقال، والقطيبات، واجلمود، واملسفر، والعائض

  . السلقَا، من اجلبل، من الِعماراتن من عنزةَمن الفقعة، من احملمد، من: الساملُ

  .من املوايقة، من العبدةَ، من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: الساِلم

  .من الدعجة من الصدعان، من شمر: الَّساِلم

  .من آل زايد، من الدواسر: ساِلم

  : من أفخاذهم

1-ِعيادالْو  انُ -2نبجاِلم-3 الرس ممن آل فاطمة من يام:  املخاِري.  

  .من آل زعيل من الصبحي من الصابح، من شمر: سامل

 -ميمون، ومسروح: من حرب، ديارهم وادي الصفراء وما جاوره، ويف القصيم وهم فرعان: بين سامل

  .ذكرا يف حرف امليم

  .من ثَِقيف: بنو ساِلٍم

  .عايل ِلية يف السراةيف أ

  : ومن بين سامل

 اجلردات، ومنهم -5 آل عابد أو عبيد -4 آل نافع، ومنهم املناجفة -3 آل أمحد -2 آل مخضور -1
  " .السواملة: " العياسي بنو سامل-9 احلوتة، ومنهم العصيب -8 آل ِعمرين -7 آل زيد -6آل جمبور 

  .ن الْمناِصيرمن آل بورمحة، م: آل سالْمين

  .من الشوردي من آل نصراهللا من الزقاريط من عبدةَ من شمر: الساير

  .من املكلف من املوايقة من السبعة، من عنزةَ: السايل

  .من السبعِة، من عنزةَ: السامي

  .من احلُويطات: السباِبهة

  .ِعمارات من عنزةَمن الزبنِة من الدهاِمشة من ال: السبابيح

  .من الفرجة من الرولَِة من عنزةَ: السباح

  .من العبدةَ من السبعِة من عنزةَ: السبابعة

  .من املُرعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: السبتةُ

  .من الكَباِكبة من هذَيل: السبعانُ

  .من األشراف: آل سبِع
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  . وادي اللِّيث قرب غُميقةيرتل

  .من ضنا عبيد من ِبشٍر من عنزةَ: السبعة

  .والبطينات، والقُمعة وهلم فروع ذكرت يف مواضعها" آل عبيد"العبدةَ : منهم

توبالس :ليام من بة من ِخزاِبصمن و.  

وتبة: السِطيمن العطيات من بين ع.  

  .ات، واملراعيةالربيك: ومنهم

  .القرعان، والروابية والرويعات والسوارية: ومن الربيكات

  .الزلة، واملوسة، والسالمات، والنجارات، ومنازهلم حول تبوك: ومن املراعية

  .من العقْصان من العضيالت من الصعوب، من بين عبداهللا، من مطَيٍر: السبورةُ

  .واحدهم سبيعي: سبيع

  : منهمو

الصيافَي، والقواودة، وبنو محيد، وعجمان الرخم، والقدعة، والعيادين، :  بنو عامر، ومن فروعهم-1
  .والضعفة

وآل علي، واجلبور، واملدارية، " األعزة"اجلمالني، والنبطة، والصملة، والعزة، :  بنو عمر، ومنهم-2
  .والعرينات

  .الصنادلة، واملشاعبة واملفاحلة، واملكاحلة:  عمري، منهمويقال هلم آل:  بنو عمري-3

  .القريشات، وبنو ثور، والزكور والروبة والسودة: ومن فروع سبيع

  .واملراغني" مليحي"اجلهوم، والفراعنة والشميسات، واملُلُوح : ومن الزكور

  .الفروععلى اختالف بني النسابني يف التقسيم، ويف احلاق هذه الفخوذ يف 

فكثري من فروعها تسكن يف قرى رنية . وتعترب بلدة رنية قاعدة هذه القبيلة. وسبيع منتشرة يف بلدان جند
  .وأوديتها وما بقرا من املواضع، ويف وادي اخلُرمة وتلك تدعى وديان سبيع

 ومذارية وصالن املرصوص واملرير واملبعوث والفوينخ والعجريدية وشجعة: ومن مياههم بقرب رنية
  .والدهثمي مشتركة بني املكاحلة واملفاحلة والصنادلة واملشاعبة

  .للمجامعة وآل حممد والروبة: وحبران والبدايع

  .للصنادلة: والسمرية

  .للمفاحلة: اهلميج
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  .آلل حممد واملخيفيشة واملغراء للمشاعبة والصنادلة: والصقلي

قيع والدحوة واهلمجة وحلوان وحدجان وصالصل وخنلة وحراضة واللواه والطوال والعوجيا والِعبالء وب
  .للملوح

  .لألشراف: وورشةُ

  .عراعر وحريان للملوح وآل حممد، الغليف

  .للسودة: جاالن واملذاء ومطرجم. ومسر ورغوة والعرصية آلل حممد

  .البدايع واخلنفسي واحلويا وابراهيم وعصالن، واحلزمي والشماس للفراعنة

  .لمجامعة واهلالميةاجلزعة ل

  .للمجامعة والروبة وآل حممد: للمجامعة العيص: فرثان وزهبان واحلصاء

  .للسودة: جربوعة وزهوة

  .لقطة: يف عالية جند: ومن بالدهم

  .وحزوا وشوية" لبين عامر منهم"معقلة : ومن قراهم يف املنطقة الشرقية

  .عتكاحلاير ورماح والرحمية وحفر ال: ويف منطقة الرياض

  .والنسبة إليهم سبيعي: سبيع

  .من جهم من بين عمٍرو من مسروح من حرب

، وبنو جرار " غَيداين"، والغيادين " محراين"، واحلمران " بيضاين"، والبيضان " عبيدي"العبدةَ : منهم
  " .جراري"

  . دخنة يف القصيم ويف احلناكيةيف القاحة ويف" السقْيا"بالدهم الفُرع وأم الِبرك 

  .من السعايد من هذَيل: سبيع

  .يف وادي سقَام من فروع خنلة الشامية

  .من بين سفْيان جبوار العبادل شرق جازان: سبيع

  .من ذوي حسن األشراف حول اللِّيث: سبيع

  .د، من ِبشٍر، من عنزةَمن املواهيب، من البطينات، من السبعة من ضنا عبي: السبيل

  .من آل عليان من اخلُرصة من شمر: سبية

  .من السعايد من صلَيم من اِملسِودة من هذَيل يف نخلَةَ اليمانية: الستيرات

  .من مشْرانَ: سحاب

  .من املعني من عقْبةَ من الصلَتةَ من شمر: سحاب
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ناِليحٍرمن املشا: السطَيب، من بين عبداهللا من موعريف من الص.  

  .القياصني، والنمورة، والْحواتني، وذوي ماضي: منهم

  .من آل حممد من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: السحالية

  .من اهلُجاِل من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: السحمان

  .املهادلة وذوي غنام: منهم

ِةالسمةَ: حبيتقَِة من عوِة من الراِحمزاِن من الْميمن الِعض.  

  .من مخلٍَد من بلي: السحمِة

  .واحدهم سحيمي

  : ومن أفخاذهم

  . واحدهم ِمظِْهري- بكسر امليم واسكان الظاء املعجمة وكسر اهلاء وآخره راء- اِملظِْهر-1

  . اهلروف واحدهم هريف-2

  .واحلة واحدهم رويحلي الر-3

  . واحدهم زبين- بالباء املوحدة بعد الزاي- الزبن-4

  . القَواِعني واحدهم قَويعاين-5

  . السلَيمان-6

  . السامل-7

  . اجلمعان-8

وبحد: السِشيع-من ذوي رمن املساعيد، سكان الِبد .  

بيحر: السمعان من شدمن الدلفية من الص.  

  .من الْفُردِة من بين السفْر من مسروح، من حرب: سحيمال

  .من القمصة من السبعة من البطينات، من عنزةَ: السحيم

  .من ذوي مسيِعيد من اجلياشة، من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي سحيٍم

  .واحدهم سريبطي: السراِبطَةُ

الة، من مبمن الزاتيهومنهم الس ،ليلٍَد من بخ.  

  .واحدهم ِسرحاينٌّ: السراِحين

  .من قريش ثَِقيف يف وادي الْغِديرين غرب الطائف

  .واحدهم سرحاين: السراِحين
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ليام من ببطن من املواهيب من ِخز.  

  .من هذَيل نعمان، والنسبة إليهم سرواينٌّ: السراِونة

ملبالشة، وآل محود، والسودة، وآل عساف، وآل محيد، والظّهوان، وذوي علي، وآل عليان، وآل ا: منهم
  .علية، وااريش

ناِييراِرث: السلْحالَوى من بتم، من الشينمن ذوي ح.  

  .من كلب من قضاعة: السرحان

  : منهم

ن بالدهم يف اجلوف ووادي السرحان، وقد  احلمدا-5 املنيد -4 احلجل -3 اهلياب -2 الرِشيد -1
  .حتضر أكثرهم، وانتقل قسم كبري منهم إىل نواحي األردن

  .من العفاريت من عبدةَ من شمر: السرحانُ

  .والنسبة إليهم سريحي: السرحةُ

  .من ميمون من بين سامل من حرب

  . النخلوديارهم بقرب وادي واسط بني وادي الصفراء وينبع

  .بين علي، وذوي راِشد: ومن فروعهم

  .واحدهم سريحي: السرحةُ

    

  .من اجلاله من حبٍش من سلَيم

  .من شمر" اجلرباء"من آل حممد : السرحةُ

  .من خثعم: السردان

  .من حويطات العالوين، من احلُويطات" : السرورين"السرور 

  .شرافمن األ: ذوي سروٍر

  : منهم

 آل مسعود ومنازهلم ضواحي مكة جنوب السعدية -4 آل عبداهللا -3 آل محود -2 آل سعد -1
  " .يلَملَم"

ِريو سنب :ِويروالنسبة إليهم س.  

  .من ربيعة من فُتيةَ من سلَيم، حول شمنِصري ووادي وبح

  .احلَسنان، والعبدةَ والنمرانالشونة، واملراهني، والعطاطيف، والنقرين، و: ومنهم
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  .من آل وبيٍر، من الْعجمان: آل سريح

  .بطن من الربامهة من أهل القُرنة، من بين فَهم: بنو سِريٍع

  .الشنان، وآل جاراهللا: منهم

  .من الصلَبة: السعادات

  .منازهلم قرب تيماء

  .اِصرة من بلْحاِرثمن بين كرمي من احلْسكان، من ن: السِريع

  .من احلَجر" بين األمسر"من منبٍح الشام من باألسمر : آل سِريع

  .منازهلم يف وادي سدوان مع إخوم آل زيد

  .من ِولْد حممد من ميمون من بين سامل من حرب: السعاِدين

  " .حبالين"واحلبالني " حويفي"احلوافا : ديارهم وادي احلَمض، وينقسمون إىل

  .املصاريع، واملهاينة، والذِّيابة والْعيادا، واليزد: ومن احلوافا

  .املصلح والسكارين واحلطاحطة، واملُشطة، والضعينات: ومن احلبالني

  .من العميرات من احلُويطات: السعاِفين

  .يف وادي عفَال وقَربه

عايدةُ: "السوالنسبة إليهم" : السعايدديعيس .  

  .من صِليٍم من اِملسِودة من هذَيل، وهم سكان النخلة اليمانية

  . والستيرات- وهم يكسرون العني والالم-احلبالصة، وذوو منري، وذوو علي: ومنهم

  .من الدجمان، من ِولْد علي، من بين وهب، من ضنا مسِلم، من عنزةَ: السعاِيدةُ

عطان: ٍدآل سمن آل حممد من اجلحادر من قَح.  

  .بنو سعد يف أسفل بيشة مع أكلب: منهم

  .وبنو سعد الشيابني يف عتيبةَ

  .وآل سعد يف اخلانق يف بالد يام

  .وآل سعد يف وادي جناب من بالد سنحان

  .وآل سعد الذين يف الرين

  .وآل سعد الذين يف تثليث

  . ويقال هلم بالعذمة امة-من احلَجر" باألسمر" من بين األمسر من باألسمر امة،: آل سعد

  : من أفخاذهم
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  . آل غَراء ويسكن الفخذان جبل الضرم، يف امة-2 آل السعيدي -1

  .من بين علي من بين مالك من بِجيلَةَ يف بالد بِجيلَةَ" : آل سعد: "إيل سعٍد

  .مام من اللُّحيوات، من زوبع من شمرمن العودة من احل: السعد

  .الصلَبة" صلَيب"من : السعد

  : ومن أفخاذهم

 -9 احلَسن -8 العراكية -7 الطرفة -6 النويشي -5 العرمان -4 املعييب -3 احلماد -2 السياالت -1

  .من املفضل من اليحيا من عبدةَ من شمر: اهلدالن سعد

  .طْنين من الشريفات من قبيلة املغرة امللحقة بعبدةَ من شمرمن الب: سعد

  : منهم: بنو سعد

 -9 اِحللَسة -8 احلُصنة -7 السياييل -6 السالقَا -5 بنو زايد -4 خديد -3 ربيع -2 الثَّبتِة -1

  .اجلُميعات وهناك من يلحق ببين سعد

  .قْدان و-3.  احلُمية-2.  اجلُعدة-1

  : وهناك من يقسم بين سعد إىل

  .اللُّصة، والصريرات: وتنقسم الثَّبتِة إىل:  الثَّبتِة-1

  .النفعة، وطَِفيٍح: وتنقسم إىل:  البطْنين-2

  .ومن بالد بين سعد املعدن وبقران والفُرعة والذيبة والشوحطة

  .من بين يوٍس من زهران: بنو سعٍد

  .نانةيف قرية الد

  .من غاِمد الزناد، يف امة، منهم العطوة: بنو سعد

  .من الْعقَالية من اهلُويمالت، من بين عبداهللا، من مطَيٍر: ذوي سعد

  .من بين ابراهيم من بين مالك من جهينة: ذوي سعد

  .من اخلماميش من عدوان: ذوي سعد

  .من نواحي الطائفيف الركية وأم العيدان، من وادي ِشرب 

  .من الزميل من ِسنجارة من شمر: آل أبو سعد

    : آل سعد بن حمد

  . من القُريِنية-من آل ضبة
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  .من اللُّحيوات من زوبع، من شمر: السعدانُ

  : من أفخاذهم

من :  الزوينات السعودةُ-7 العبيد -6 اليونس -5 الفرهود -4 العابد -3 اخلضر -2 اخلضري -1
  .الشعبة من بنيوس من بلْحاِرث

  .من آل اجلمل من الْجحاِدر من قَحطان: آل سعود

  .من البصصة، من الشداِدين، من بلْحاِرث: ذوي سعود

  .رمن البطْنين من الشريفات من قبيلة املغرة امللحقة بعبدةَ من شم: السعدونُ

  .بطن من العراعرة من بين رِشيد: السعدون

  .من الصعران من بريه من مطَيٍر: ذوي سعدون

  .من بين سفْيان من بين مالك من بِجيلَةَ: السعدةُ

  .واحدهم ابن سعدي: السعِدي

  . من بين السفْر من مسروح من حرب-أمراء الوهوب

  .ن املشطة من ِولْد علي من بين وهب، من ضنا مسِلم، من عنزةَمن الدجمان، م: السعدي

  .من الغشوم، من اِحلبالن، من آل جبل من الِعمارات، من عنزةَ: السعِدي

  .بطن من احلصنة من الربيك املعدودة من اخلُرصة، من شمر: السعِدي

  .م من زهرانمن بين سلَي" : أوالد سعدي"ولَد ِسعدي 

  .من اهلدباء، من التومان، من شمر: السعيد

  .من الفقعة، من احملمد، من السلقَا، من اجلبل، من الِعمارات من عنزةَ: السِعيد

دِعيةَ: السزنة من ععبةَ من السدمن البيايعة من الِعب.  

  .رة، من بلْحاِرثمن اجلابر من الشعيث من ناِص: السِعيد

  .من البطُوِن من الظَّفَير: آل سِعيد

  : ومنهم

  .من سنحان من قَحطان:  العجالني آل سِعيد-2 اخلضور -1

  : من فروعهم

  . آل مفتاح بن سعيد-1

  . آل مقرح بن سعيد-2

  . آل مكاذب بن سعيد-3
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وآل هادي وآل سلمان .  وآل مزاريآل معصمر وآل صبحة وآل مقيتة، وآل مرعي وآل كفران: ومنهم
  .وآل دحنان وآل مفَرج وآل سحمان وآل حسني وآل دلقم، غرب بالد وادعة وبادية احلباب

  .من آل شِبيٍب، من آل مرة: آل سِعيد

  .من آل حممد من اجلحادر من قَحطان: آل سعيدان

  . من بين عِطيةفرع من العطيات" : السعيدانيني"السعيدان 

  .ومن بالدهم احلَّرة شرق ضبا. الرخام، والركابات، الغنيمات، النوافات، والزمالن: منهم

  .من احلَجر من اْنب من بين األمحر السراة" بين األمحر"من باألمحر : بنو سفَار

  : ومنهم

  . آل لعبان ومن بادية بين سفار-3 آل قاسم -2 آل زيان -1

  .والنسبة إليهم سفَري" : السفْران"بنو السفْر " األصلع"ع آل لَصلَ

  .من مسروح من حرب

، والرواجحة " شريزي"، الشرايزة " وهيب"، والوهوب " فُهيدي"، والفُهدة " فُريدي"الْفُردِة : منهم
  " .طُميحي"، والطمح " مهيليب"، واملهالبة " روجيحي"

ة وما حولهومنازل بين السفْر يف جهات القصيم، ويف وادي كُلَي.  

  .من الْعجمان: آل سفْران

  .من اجلابر من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: آل سفْران

  .من امليامني من الصديد من اجلرباء من شمر: السفْيان

  .من ثَِقيف: بنو سفْيان

  .والنسبة إليهم سفْياينٌّ

  . يف سراة الطائف، وتعرف بشفا بين سفْيان، وشفا بين عمرديارهم

  : ومن بين سفْيان

  .العسران، ومتيم، واخلضرة:  بين عمر، ومن فروعهم-1

  .آل حجة، وآل ساِعٍد: وتنقسم إىل:  آل شِريف-2

  .من بين مالك من بِجيلَةَ: بنو سفْيانَ

  .زريبة، أهل عبدةاحملامدة، السعدة، الشعشعي، ال: منهم

  .يف سراة بِجيلَةَ

  .من عشائر جازان: سفْيانُ
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  .من الْمواِل من موسى، من جهينة: السقْطَان

  .من مطَيٍر" العونة"من أُصيمع من ذوي عوِن " : السقايني"ذوي سقَيان 

  .بالدهم صفَينةُ والسواِرقَّية

  .ب من بين مالك من جهينةمن بين كَلْ: السكَّان

  .من الصردان من ميمون من بين عبداهللا من مطَيٍر: السكَّان

كَّوتر: السملَم من شمن أس.  

  .من الدهاِمشة من الِعمارات، من عنزةَ: السالِطين

     : ومن أفخاذهم

من عشائر :  العجمات السالَِطين-6 القضاة -5 الشحوم -4 القنفذة -3 اجلرادة -2 احملاور -1
  .احلَقْو، وفيهم مشيخة تلك العشائر

  .من النفَعِة من البطْنين من بين سعد من عتيبةَ: السالَقَا

  .بقرب الطائف

  " .من حويطات التهم" : "السلَيماِنيني"الساللَمة 

  .يف ضواحي ظبا" مىأدا" يف واديي دما ودامى - مع اجلرافني-وبالدهم

  .من املراعية من السبوت من العطَيات، من بين عِطية: السالمات

وآل " رجاع"اجلهاضمة، دحيم، بنو مشهور، بنو رياع : من بين شهِر، ذو فروع كثرية منها: سالَمان
  .، بنو ثابت، احلصون، آل الصعيد، وقريش" األجلح"زيدان، آل جللح 

  .من الغشوم من اِحلبالن، من اجلبل من الِعمارات من عنزةَ: سالَمةُال

  .من احلميان من املقابلة من الصلَتةَ، من شمر: السالَمة

  . من اجلبل من الِعمارات، من عنزةَ-هو السلقَا: سالَمة

  .من األشراف، حول مكة: السالَِمين

  .ات من العالوين من املساعيد من احلُويطات يف جهات الِبدعمن البحري: السالَِمين

  .من العرفا، من العبدةَ من السبعة، من ضنا عبيد من ِبشٍر، من عنزةَ: السالمني

  .من الروقَِة من عتيبةَ: السلَسةُ

  .واحدهم سلَيس

  .خيالطون فيها الِعضياِن" جبال"شاعيب السلَيسية هجرة شرق عِفيف وأُم امل: من بالدهم

  .والصقرة وظفرية، وعكُلية، جبال يشاركون فيها الِعضياِن
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  .جبال يشاركون فيها الِعضياِن: والنري: ومكيدة

  .من البطُوِن، من الظَّفَير: السلُطَان

 طوال الظَّفَير، مشال وادي احلَفَر منازل الظَّفَير يف املنطقة احملايدة بني جند، والعراق، يف احلَجرة وحول
  " .الباطن"

  .من الزوايدة من املَحلَف، من العلي، من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: السلْطَان

  .من آل مغامس من آل يوسف من احملمد من آل نصراهللا من الزقاريط من عبدةَ من شمر: سلْطَان

  .اف يف تربةمن األشر: ذوي سلْطَان

  .من اجلُعرة، من اجلياشة، من بنيوس، من بلْحاِرث: ذوي سلْطَان

  .من زهران" بين أوس"من بين يوس : آل سلْطَانة

  .بطن من الِعمارات من ِبشٍر من عنزةَ: السلقَاء

  .احلامد، واحملمد، والدغيم: منهم

  .وديار السلقَاء بني خيرب وحائل

  . غرب حايل-ن بالدهم احلنوا والشمليوم

  .والنسبة إليهم سلَيفي: السلَفَةُ

  .من الكُرزان، من املُقَطَةَ من برقا من عتيبةَ

  .من الْعوامِر: آل سلٍم

  .واحدهم سلْمي

  : ومنهم

  . بيت علوة واحدهم ابن علوة-1

  . بيت عمار واحدهم عماري-2

  .م عطريي بيت العطريي واحده-3

  . بيت الشيبة واحدهم ابن الشيبة-4

  . بيت نايد واحدهم نايدي-5

  . بيت قطامي واحدهم قطامي-6

  . بيت فاطمة واحدهم ابن فاطمة-7

  . بيت قبع واحدهم قبعي-8

  . بيت اخلضريي واحدهم خضريي-9
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  .من اخلوالد من الصلَتةَ من شمر: السلمات

  .ن من كحيل من ماجد من الِفدعان، من عنزةَمن ِولْد سلَيما: السلَمات

  .من ِسنجارة من شمر: السلمان

  .جفر السبيعي، والْحفري" : مبنطقة حايل: "من بالدهم

  .من البعري من األسلم من الصايح من شمر: السلمان

  .من خثْعم: السلْمان

  .من العرفة من السبعة، من عنزةَ: سلْمان

  .من الروسان من الكُرزان، من املقطة من عتيبةَ: ذوي سلْمان

  .واحدهم سلْماينٌّ

  .من النبيجان من األسلم، من الصايح، من شمر: السلَمة" األسلُوم: "السلُوم

  .من اخلُرصة من الِفدعان، من عنزةَ: السلَمة

  .من شهران: سلُول

  .لويلواحدهم س

  . يف بيشة-الروشن، والنقيع: ومن منازهلم

  .من بادية غَاِمد: آل سلَم

لَمة من كنانة: السبعمن اجلحادلة من بين ش.  

  .بني إدام ويلَملَم: اهلرشة، وآل سامل، وسكناهم الوصال، ويفاعة: منهم

  .والنسبة إليهم ساملي: السلَم

  .يثمن متعان، يسكن حلية، بقرب اللِّ

  .آل محدة، والردحة، وآل مسعود، والرزقة: ومنهم

    : السلَمات

  .من ضنا علَيان من ِولْد سلَيمان من ضنا عبيد من ِبشٍر من عنزةَ

الصخوة، والعوامرة، والكليب، والشتاوية، والعجاالت، واملرتتمة، والدبيان، واملليحان، : منهم
  .والصخانية، والضياحني

  .من عبدةَ من شمر: السلَيط

  " .السفل"السفن : مبنطقة حايل: من بالدهم

  .من املردان من عبدةَ من شمر: السِليم
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  .والنسبة إليهم سِليمي: ِولْد سِليم

  .بطن من ِولْد حممد بن ميمون من بين سامل من حرب

  .مة بالقصيمقرب املدينة وبقرب وادي الر: ديارهم اجلفر

  .العطية، واملسرة، والعويض، واجلماعة، والفراعني، والشبارقة: ومن فروعهم

بطيحان، والبعايث واجلبريٍه، وحريد، وذوقان، والرفيعة  : -مبنطقة إمارة حايل جنوا: ومن بالدهم
ووتدة ووسيط " بلج"واملشاش واملطيوي، والنشاش " قرية"والزغيبية، وشعيل، والعجاجة، وفغانة وكتيفة 

  .الطرفاوي والشقْران وغريمها: ويف منطقة القصيم

  .من بين إبراهيم من بين مالك من جهينة: ذوي سِليم

  .واحدهم سلَمي: بنو سلَيم

  .حبش، وفُتيةَ: ومنهم

  .واجلالة، ووديعة وقريش والصباعني" بنو حممد"املَحاِميد : وتتفرع حبش إىل

  .ربيعة وحلَيٍل، وراشد وبركة، والسوامل: تفرع فُتيةَ إىلوت

  . بني مكة واملدينة-ومنازل سلَيم ساية وستارة

  : منهم: من فَهم من زهران: بنو سلَيم

احلَجرة، آل مقِْبل آل يسلم :  اجلُبر وبالدهم يف امة-4 بالْمفَضل -3 أوالد سعدي -2 الشغبان -1
ل سهلة بنو عطا، وادي رما، وادي الزرعة وادي اخلرايت وادي لقط وادي رمي وادي الشعراء وادي آ

  .مسعة، النجيل، وادي دقر، آل سويدي، آل بالريان

  .وقراهم بأمساء أفخاذهم

  .من اجلالعيد من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: السليم

  .راراِتمن الفُلَيحان من الش: السليم

  .واحدهم سِليمي

  .الدويرج، والليمون والصواحلة واحلزاملة والدقايقة واملعاقلة واملهرمس واحلُميد: ومن أفخاذهم

  .من ِولْد سلَيمان من اخلُرصة من الِفدعان، من عنزةَ: السلَيمات

  .من العطَيات من بين عِطية: السلَيمات

املواجزة، " السويدات"لعبادلة، العبدةَ، الضبعة، املواضرة، العراعرة، العوامرة، السودة ا: ومن فروعهم
  .الوقيان، املهادين

من بين عمٍرو : وبالدهم قرب جبل اللَّوز شرق الِبدع، ووادي عفَال، والوادي األخضر آل سلَيمانَ
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  .الشام، من بين عمٍرو، من احلَجر

  : منهم

  . بفتح العني- آل عِطيفة-1

  . آل عمار-2

  " .األصفاء" آل لَصفَا -3

  .من الْجحادر، من قَحطان: آل سلَيمانَ

  : من أفخاذه

  . آل حممد-1

  . آل عاصم-2

  .من جشم، من يام: آل سلَيمانَ

  .من احلُويطات: سلَيمان

  " .ةالصلَب"بطن من اخلصيالت من صلَيب : السلَيمان

  : ومن أفخاذهم

  . الفرح-1

  . اخلميس-2

  .من عدوان يسكن الْعبيالء:  احلبور ذوي سلَيمانَ-3

  .من األشراف يف الريان بوادي الزبارة مشال مكة: ذوي سلَيمان

  .من ذوي رِشيد من املَساِعيد، من احلُويطات، يف جهات الِبدع: ذوي سلَيمان

  .من ضنا عبيد من ِبشٍر من عنزةَ: يمانَِولْد سلَ

  : منهم

  .ضنا صقر، والفضيل، واليمنة: ومنهم" : العلي" اجلعافرة -1

الشقران، والزحالقة، والشواقية، :  ضنا علَيان، ومنهم اخلُمشان، والسلمات والغضاورة ومنهم-2
  .واملريف، والصواملة، واحلزمي، واملصاحبة

  .من حرِة خيبر وشرقه إىل تيماء إىل قرب حايلوبالدهم 

  .من احلناظلة من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: ِولْد سلَيمان

  : من ِولْد سلَيمان من ضنا عبيد من عنزةَ منهم: السلَيماِنيةُ
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  .تقدم" السالملة: "ِنيني احلميش السلَيما-3 الغضاور -2 السلَيمات -1

  .من اجلالعيد، من الدهاِمشة، من الِعمارات، من عنزةَ: السلَيمة

  .واحدهم سليمي من احلُويطات، يسكن امة قرب ظبا: السِليميونَ

  .من اهلُذَيل من املقابلة من الصلَتةَ، من شمر: السماح

ناِحيمبين هاِجرمن آل حممد من: الس .  

    : السماِليل

  .من نزةَ من موسى من جهينة

اترمة: السرواحدهم ابن ِسم.  

  .من الذَّيبِة من بين رِشيد

  .الديسةُ يف وادي السرير، والبحرة، ومها من أودية خيرب: من بالدهم

  .طَيٍرمن املهالكة من الصعوب من بين عبداهللا من م: السمرانُ

  .من الفرجة من الرولَِة من عنزةَ: السمران

  .بطن من طَلْحة من الروقَِة من عتيبةَ: السمرةُ

  " .سميري"والنسبة إليهم سماري 

  .من موسى من جهينة: السمرةُ

  .ضاعني، والعقْبةَ والطبسةوذوي عِطية، وامل" آل مضحي"املضاحية : ينسب إليهم سماِري، ومنهم

  .من اخلُرصة من الِفدعان من عنزةَ: السمونَ

  .من املرازيق من املَحاِميد من البقُوم: والنسبة إليهم سموينٌّ: السمون

  .من الكومية من احلريرة من الصايح من شمر: سميحة

  .من حماميد البقُوم: السميانُ

  .ميواحدهم ِس

  . العطايني واحدهم عطايي-2: ومنهم

  . العتاقني واحدهم عتاقي-2

  . احلطمان واحدهم حطماين-3

  . الشباعني واحدهم شباعين-4

  . الشعالني واحدهم شعيلي-5

  . الصملة واحدهم صملي-6
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  . آل دغام واحدهم دغامي-7

  . آل اهلاوة واحدهم هاوي-8

  . آل متعب واحدهم متعيب-9

  .ه واحدهم غُنيمي آل غُنيم-10

  . آل ِمحصان واحدهم ِمحصاين-11

من غرابة، من ميمون من بين : السميحات" الصلَبة"من املزايدة من اخلصيالت من صلَيب : السميان
  .عبداهللا من مطَيٍر

  .م، من عنزةَمن ِولْد علي من املشطة، من وهب، من ضنا مسِل" : ابن سمير"السمير 

  : من أفخاذهم

  .واحدهم سميري:  اجلداهنة السميرات-5 املُقَيبل -4 الدجمان -3 القطيفات -2 العواض -1

ليلٍَد من بخالة، من مبمن الز.  

  .الرواشدة، واملقابلة، والرِشيدات: منهم

ساِعينلَة : السةٌ لقَِبيوِعز عوسيرواحدهم ِسنمش.  

  .من الفضيل، من آل حييا، من عبدةَ من شمر: السنانُ

  .واحدهم سناين: بنو ِسنان

قُومد من الباِميِركَة من املَحمن املُو.  

  .من موسى من جهينة: بنو ِسنان

البعران، : هميسكنون حرة بني رضوا والعيص، تعرف حبرة بين سنان، جتاور حرة بين حبيش، ومن فروع
واالزايدة، " الشواهرة"، وذوي شاهر " النشاة"والدحالني، وذوي ناشي " اخلددة"وذوي خديد أو 

  .واحلمدة" الشوارية"وذوو محيد، والشمسة، وذوي شاري " الفواحجة"والفحيجي 

  .وقد حتضر من بين سنان كثريون يف مكة واملدينة وجدة

  .من شمر: ِسنجارة

  : هاومن أفخاذ

 التومان -7 آل غفيلة -6 الثَّاِبت -5" الفداغة" الفداغا -4 آل سويد -3 احلُفَيلي -2 آل زميل -1
  .ومن مياههم بقرب حايل توران

  .اهلبكة اهلبيكة والرقعا والروض ولوقة: ويف منطقةاحلدود الشمالية

  .من املشاريف من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: السنحان
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  .منهم الكُلَبة

  : من قَحطان منهم: سنحانُ

 -7 آل سلمان -6 آل شِريف -5 الغازي -4 الزرباء -3 بنو حباب -2" اجلحادر" بنو جحدر -1

 آل الثوكة وسنحان كثرية الفروع وبالدها على ضفاف وادي راحة، حيدها -9 أهل الفيض -8الرشدة 
ف وِبشيرب، وشرقاً شريفجنوباً وادعة ومشاالً شنٍر وغرباً ج.  

دنر: السمة من شارجد من ِسنيومن الس.  

  .اخلليقة والغمياُء : - مبنطقة حايل-: من بالدهم

  .من األشراف يف الريان بوادي الزبارة مشال مكة: ذوي سنِد

  .واحدهم سنوي: السنوات

  .ن عتيبةَمن العصمة من عيال منصور من برقاء م

  .من العميرات من احلُويطات يف وادي عفَال: السنيجات

  .من املضيان من الدغيم، من السلقَا من اجلبل، من الِعمارات من عنزةَ: السنيد

نيند: السِشيِة من بين ربمن الذِّي.  

  .من الفرجة من الرولَِة، من عنزةَ: السواِحلَةُ

تاِحيوة: السنيهوسى، من جان، من ميمن ذُب.  

  .من العزرة من زبيد من مسروح من حرب: والنسبة إليهم ساطي: السواِطي

  .يف نواحي خليص، يف وادي اخلَريق

    

  .والنسبة إليهم ساعدي: السواِعدة

الزغَيبات، : دي احلَمض، ومن فروعهممن ِولْد حممد من ميمون من بين سامل من حرب، يف وا
  .الظباء، والرحمة، والوفيان، واملهارى: ومن العجيات. املشايطة، واملطاحبة: والعجيات، ومن الزغيبات

  .من آل ِساعٍد من آل شِريف من بين سفْيان من ثَِقيف: السواِعدة

  .من ثُمالَة من ثَِقيف: السواِعدة

  .من بين راِشٍد، من العميرات من احلُويطات: السواِعدة

  .يف وادي عفَال وما حوله

واِلمم يف وادي ساية، يف ستارة ومثرة: السلَيةَ من سيمن فُت.  

  .والذّيبات، والديس، والقوامسة" بنو عصية"العصوة : ومن بطونه
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  .قا من عتيبةَمن الدعاِجين، من بر" : السواملة: "السواِلم

  : ومنهم: من املَحلَف من اجلالس من مسِلم من عنزةَ: السواِلمة

والنسبة إليهم :  املزاودة السواِلمة-5" وفيهم الرئاسة" اجلندل -4 اللهيب -3 امللحاق -2 الفراهدة -1
ساملي.  

قُومد من الباِميمهَة من املَحمن الد.  

  . اِملسِودة من هذَيلمن: السواِملةُ

  .يف وادي ِضيم، وفروع دهاق ورهجان، ويف السفوح الغربية من شفا هذَيل

  .والْفَرج، والنجبة" بين يِزيد"اليزدةَ : ومنهم

  .من صلَيم من اِملسِودة من هذَيل، ومنازهلم قرب سولَة: والنسبة إليهم سويِهري: السواِهرةُ

ةُالساِهرل السيل الكبري : وذَيل الشام، من هذَيقرن املنازل قدمياً"من ه. "  

  .من الرولَِة من عنزةَ" الفُرجة"من الْفُريج : السواِهلُ

  .من حرب من بين مالك من بِجيلَةَ: السوحةُ

  .يف امة جبهات اللِّيث

  .من سبيع: السودة

  .ي والفُرعة من قرى رنيةالقُبي: ومن قراهم

  .من ثُمالَة، جنوب الطائف: السودة

  .من محِرِز من ِلحيان من هذَيل: السودة

  .من السراِونة من هذَيل، يف الضيقَِة أحد روافد نعمان، بقرب عرفات: السودة

  .والنسبة إليهم سواطٌ: السوطَةُ

  .يٍح من بين سعد من عتيبةَمن املزاريع من طُِف

ذوي معيض، واحلصاين، والسبعان، والرواشد، والسفارى والعوامرة، والنواشي، واحلمادي، : منهم
  .والطورة

  .من احلصنة، من البريك من اخلُرصة من شمر: سويحان

  .من حرب من بين مالك من بِجيلَةَ، جنوب الطائف: السويحي

يور: دالسمة، من شارجمن ِسن.  

  : ومن أفخاذه
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 - العممة من بالدهم-7 الفداغة -6 الوعالن -5 آل سند -4 اهلرابدة -3 الكريشة -2 الفضلي -1

للهرابدة منهم " جبل"آلل سند من السويد، الغمياء للسند من السويد، الغوطة : اخلليقة : -مبنطقة حايل
د للهرابدة، كذا احملضر، وقليب محدان للفداغة منهمالعني للوعالن منهم، والْعيو.  

  ".جبل"ومتالع 

  .من العناترة من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: آل سويٍد

  .آل بنيان، والبرقاء، واخليارات، والبلوى، وآل خلف اهللا، وسكناهم الْعمارين بوادي ميسان: منهم

  .مات من العطَيات من بين عِطيةمن السويل: السويدات

  .من آل اجلمل من الْجحاِدر، من قَحطان: آل سويدان

  .من الصقُور، من الْجبل، من الِعمارات من عنزةَ: السويِدج

  .من البطُوِن من الظُّفير: السويط

  : ومنهم

  . آل عفْنان-2.  السلطَان-1

  .آل ضويحي-3

  .بطن من العونة من بين عبد اهللا من مطَيٍر: ي سويِعٍدذو

  .ذوي ميزان، واجلبارين، واحلرصان وذوي بدير ،واحللف: منهم

لميور: السة من الظُِفيدمان، من الصعمن الذر.  

  .من الشعار، من زوبع من شمر: السويلم

  : ومن أفخاذهم

  .م احلاك-2.  السويلمات-1

  . احلميزة-4.  اخلماس-3

  . اخلليفات-6.  العقيدي-5

  ".وهؤالء من املنتفق" احلالف -7

  .من اهلوامل من احلسنِة، من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: السويِلم

  .من السويلم من الشعار امللحقة بزوبع، من شمر: السويلمات

  .ة من العلي، من الِعمارات من عنزةَمن الدهاِمش: السويلمات

     : ومنهم

من العطَيات من بين :  احلماطرة السويِلِميني-5 الوطبة -4 العتقان -3" األمهل" اهلمل -2 احمليسن -1
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  .عِطية

  : ومن أفخاذهم

ات وبالدهم  العطَي-6 العطوي -5 العطاطرة -4" اجلرايدة" اجلريدات -3 املضالعة -2 احليانية -1
لية جنوب تبوك، إىل حدود بالد عِطيرة بين عح.  

  .من العبادلة من العمران، من احلُويطات يف امة: السويلميني

  .والنسبة إليهم ِسهلي: السهِلية

  .من النواصفة من عوف من مسروح من حرب

  " .السحمِة"ان بنو مطر، وآل فُريد، والغصنة، والسحم: منهم

  .السالَمات واخلُرصِة وذوي سعيد، وذوي سعيدان والرخصة: فمن بين مطَر

  .اجلوابرة وآل مبارك والربعة" : فريدي: "ومن آل فريد

  .الغصبان وبنو مبارك، واجلبور: ومن الغصنة

  .العبابنيالْعاليمة، واألرقاب، واملفاليح، و" سحمي"ومن السحمان 

  .وحرة اجلبور، وهرمة قرية جنوب الصويدرة. النِقيع والْيتمةُ: ومن بالد السهِلية

  .من الْجحاِدلَة: بنو سهٍم

  .من البارقَّية، من بجالَةَ من نواحي اللِّيث: بنو سهٍم

  .واحدهم سهلي: السهولُ

  : ومن فروعهم

 آل مرصوع -7 القبابنة -6 املَحلَف -5 السرية -4 الْبرازات -3ل محيِميد  آ-2 الظُّهران -1
  .وبالدهم يف أطراف جبل العارض، على مقربة من الرياض

 بقرب -والرويضةُ رويضة الِعرض، والرويضة أيضاً.  والدبيجة- بقرب الربة-أم الشطُن: من بالدهم
  .، ومشاش السهولرغبة، وِسلْح ورويغب

  .من الفضيل، من ضنا صقر، من اجلعافرة من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: السهول

  .من الْفُردِة من بين السفْر من مسروح من حرب: السهيات

  .يقولونمن ِبشٍر، من عنزةَ، وهو جد الِعمارات على ما : سهيل

  .من آل زميل، من ِسنجارة، من شمر: سهيل

  : منهم
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 -8 الربضان -7 املغافل -6 النمسان -5 الضرفان -4 آل ابن سعد -3 آل شيحة -2 آل سلمان -1

  .من اجلدادة من الشعار امللحقة بزوبع من شمر: الشلقان السهيلُ

  : ومنهم

  .من العميرات من احلُويطات: ة السهيالت الطرف-3 احلسني -2 العمرية -1

  .يف وادي عفَال

  .من الروقَِة من عتيبةَ: السياِحني

  .واحدهم سيحاين

  .يشاركهم فيها اجلذعان" هجرة: "اجلثوم: من بالدهم

  .يف عالية جند

  .من الدعِم، من بين خالد: السياِيرة

  .يايلوالنسبة إليهم س: السياِييل

  .من املزاريع، من طَِفيٍح، من البطْنين من بين سعد

  .من القفيفان من الغرير، من شمر" : بيت سيف"سيف 

  .من اجلعارين من الشالَوى من بلْحاِرث: ذوي سيف

فيالس :ليلٍَد من بخمر، من ممن الْح.  

  . من الِفدعان من عنزةَمن الغبني من كحيل من اخلُرصة،: السيدان

دير: السمان، من شوممن املقرن من الت.  

  .من الفداغة من سنجارة، من شمر: آل سيد

الشينباب   

 اِريةُ"ذوي شاِريوة" : الشنيهوسى من جاٍن من ممن بين ِسن.  

اِكرر: الشمةَ من شلَتبطن من املسعود من الص.  

اماتالش :ليمن ب.  

  .من يام: آل شاِمِر

واحدهم شاِمري.  

  .من مياههم سعد يف العرمة

  .من الدراحمة من اجلُعرة من اجلياشة من بنيوس من بلْحاِرث: ذِوي شاِهٍر
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  .من بين ِسناٍن من موسى من جهينة" : الشواِهرِة"ذوي شاِهٍر 

نخالدمن بين : آل شاهي.  

  .يف نواحي اجلُبيل يف املنطقة الشرقية

  .من الفارس من الصدعان من شمر: الشاِهني

  .من البيايعة، من العبدةَ، من السبعِة، من عنزةَ: الشايع

  : اسم يطلق على قبائل خمتلفة النسب، يف احلجاز، حيث تقسم القبائل هناك إىل قسمني مها: شبابة

1-ِخن ةُ-2. ِدفاببش .  

    

  .فاسم ِخنِدف يشملُ قبائل هذَيل وسلَيم، وثَِقيف ومطَيٍر، وسبيع والبقُوم، وغامٍد، وغريها

  .وزهران، وغريها" بِجيلَةَ"عتيبةَ وحرب، وجهينة وبلي، وبلْحاِرث، وبنو مالك : وشباِبة

ل متباعدة النسب، ويفرق قبائل جيمعها نسب واحد، وهو قائم على أساس حتالف هذا التقسيم جيمع قبائ
  .قدمي جمهول السبب

  .بطن من متعان، من بنيوس من بلْحاِرث: الشباِشبة

  .يسكن السراة املُِطلَّة على فروع وادي اللِّيث من الشرق

  .يٍرمن اهلُويمالت من بين عبداهللا من مطَ: الشباِشرة

  .من السميان من املَحاِميد، من البقُوم: شبعاين: واحدهم: الشباِعين

  .من املُخضبِة، من بين هاجر: الشباِعين

  .من بين علي من بين مالك من بِجيلَةَ جنوب الطائف: الشبان

  .من بلْحاِرث" بين أوس"من بنيوس : الشبعةُ

  .ويسكنون واديي قياء، وضراء.  واملوامسة، والسعودة:الشواشني: منهم

  .من املصاعب من الصقُور من الِعمارات، من عنزةَ: الشبول

  .من الكُتمة من اجلُبور، من بين علي من مسروح من حرب واحدهم ِشبِلي: الشبول

  .من آل اجلَمل من اجلحادر من قَحطان: آل شبوةَ

  : من آل مرة ومن أفخاذهم: ل شِبيب بِن مرةآ

  . واحدهم غُفْراين- الغفْران-1

  . واحدهم عويري- آل عوير-2

  . واحدهم جالَّيب- آل جالب-3



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  144  

  . واحدهم عيثاين- آل عيثا-4

  . واحدهم حثليين- آل حثلني-5

  . واحدهم مهراين- آل مهران-6

  . واحدهم درعي- آل درعة-7

  . واحدهم معياين-ن آل معيا-8

  . واحدهم جغراين- آل جغران-9

  . واحدهم مرصاعي- آل مرصاع-10

  . واحدهم فرجي- آل فرج-11

  .من الصديد من اجلرباء من شمر: الشبيش

  : منهم

  .من السادة، يف منطقة جازان:  اخلماس آل شبيل-3 املثلوثة -2 اهليشان -1

  .واحدهم شبيلي: بنو شبيل

طنهم متتد من البحر غرباً إىل بالد احلُرث شرقاً، وجنوباً قبائل املوسم وقبائل احلُرث ومشاالً املسارحة وموا
  .وقاعدم بلدة سامطة. واحلكَاِمية

بنو مبارك، الشعابية، املداخلة، املذاكرة، الفتاحية، الفودة، القضاه، العراشية، السهارية، : ومن أفخاذهم
  .برة، البجاوية، العربة، األشراف، الصوارمة، الصملة، اجلواهرة، احلنانة، بنو اجلرباحملانشة، الشنا

  .وبنو شبيل من قبائل منطقة جازان

  .من الزبالة من مخلٍَد من بلي" : بين شتيِوي"الشتاِوية 

  .من الصعبة الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: الشتيات

  .ازهلم شرق احلناكية بقرامن

  .من الصعران من بريٍه من مطَيٍر: الشتيالَت

  .من املُسيِعيد، من املغرة امللحقة بقبيلة عبدةَ من شمر: آل شتيِوي

  .من آل علَيان من اخلُرصة، من شمر: الشحاذَة

  .حرف العني" عبد شحب: "شحب

  .من الكرشينيمن الزامل : الشحل

  .من اللُّحيوات من زوبع من شمر
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  .من بلْحاِرث سكان ترِج من بلْحاِرث: الشحوف

  : ومنهم

 مهاس -7 آل عاطف -6 القنافذة -5 آل عيسى -4 آل الروحي -3 احلجريات -2 آل زياد -1
  .ومنازهلم يف وادي يمح من روافد ترٍج

  .ن، من الِعمارات، من عنزةَمن احلَسن من اِحلبال: الشحوم

  .من األسلَم من شمر: شحيم

  .من آل جراح من سبيع: الشختة

  .القُطْمان، والدماِشقَة: من بنيوس، من بلْحاِرث، منهم: الشدادين

  .من نصراهللا من الزقاريط من عبدةَ من شمر: الشدوخ

  .واحدهم شدي" الْمناِصير" من من آل بلشعر: الشدود

  .آل سيف: ومنهم

  .وآل حسني واحدهم حسيين

  .وآل بلْشاِعر، واحدهم شاعري

  .وآل مرزوق الشدود، واحدهم مرزوقي

  .وآل القُطريي واحدهم قطريي

  .من دعجة من الصدعان من شمر: الشديد

  .امةمن فروع قبيلة أَلْمع، من عِسير : شِديدة

وبالدهم جبل غَمرة، ومنهم من يسكن اخلبت احملاذي لبلدة القحمة، ويف واديي ِريم وعرمرم يف الشمال 
  .الغريب من بلدة الشعبين بنحو تسعة أكيال

     ومنهم آل امشره، وآل مظواح، وآل علي بن موسى، وآل عجيم، 

  .والصواعقة، والدعاجنة، واحمللوطة، وادين

  .واحدهم شراِري: الشراراِت

، " واحدهم دعيجاين"الدعاِجين، : الصبحي وأفخاذهم" أ: "وفروعهم" حلَيسي"احلُلَسة : ومنهم
  .املضاحكة" هليكاين"والنواوقة، العجيالت، الصواحلة، اهلالكني " دبيسي: "الدوابسة

  .رشيدي: الرشايدة" ب"

  " .صبيحي: "الصبيحات" ج"

  " .دبيواين: "الدباوين" د"
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  " .قُويِني"القُوينات " ه"

  " .عمري"العمرو " و"

  " .واحدهم صبحاوي"الصباِحنة، غري الصبيحات " ز"

  " .دفايف"الدفاف " ح"

  .، الضبيعاِنيين، الدعيجااجلُريد: وأفخاذهم" واحدهم خِميسي"اخلَِميس " أ: "ثانياً الضباِعني وفروعها

  .احلميدان، واحلمدان، واحلماد: وأفخاذهم" عويِمري"العويِمرة " ب"

  " .ِعيِدي"الِعيد " ج"

  .املُقِْبل" د"

  .احلَماِرين، املوانعة، العِطية: ، وأفخاذهم" قَرياِوي"القَرية " ه"

  " .رهيِدي"الرهيدات " و"

  " .صوا"الصواِوية " ز"

الدويرج، الليمون، الصواحلة، : ، وأفخاذهم" سِلِيمي"السليم " أ: "وفروعهم" . فُلَيحاين"الفُلَيحان : ثالثاً
  .احلزاملة، الدقايقة، املعاقلة، املهرمس، احلميد

، العتايقة، الدلَيهان، " مفِْلحي"احلة املف" اللِِّحاِويين واحدهم ِلحاِوي: ، وأفخاذهم" جابري"اجلوابرة " ب"
  .البركَات

" همِشي"، اهلُموش " فُلَيوي"، الفُلَيوات " خيايل"اخلَيايلة : املُسند، وأفخاذهم" أ: "العزام، وفروعهم: رابعاً

  " .نصاِري"النصار " عشيشاين"، العشيشان " حوياين"، احلُويان 

  .الوردة، النصار، اخلَِضري: املاضي، وأفخاذهم" ب"

  .احلمود" ج"

  .من آل عقْبةَ من آل زرعة من الثَّاِبت من ِسنجارة من شمر: شرارة

  . من احلُرث-واحدهم شراحيلي-: آل شراِحيل

  .مبنطقة جازان

  .واحدهم شراحيلي: بنو شراِحيل

  .، واحلصاميوناجلغادمة، واهلالمية: ومنهم

  .يف منطقة جازان

  .والنسبة إليهم شرعِبي، من املناة من وهب من مسِلم من عنزةَ: الشراِعبة

  .بني خيرب والعالَ وتيماء
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  .من الدواسر: الشرافَا

  .من بين هاِجٍر" املخاضيب"من املُخضبِة : الشراِهين

  .م شريزيوالنسبة إليه: الشراِيزة

  .من بين السفْر، من مسروح من حرب

  .يف كُلية وصعرب، وما حوهلما

  ".غري جمانني زبيد"ومنهم الفقهاء واحلسالن وذوي مسِفٍر واانني 

  .من بين هاِجٍر: الشرعان

  .من آل غَراء من آل سعٍد، من بين األمسر من احلَجر: الشرف

  .امة بين األمسريف جبل ضرم بته

 - العطفة- بنو الدهل- بنو شيخني- بنو حوايج- الكررة-الغزوة:  منهم-يف منطقة جازان-: الشرفَاُء

 - العوامرة- اخلُرم- املخدرش- الدبة- الدهالية واملشايخ- القحاطني- اجلغادمة- العجبة- العقلة-القحلة

  . املساملة- آل حلل- آل جملي- العواجلة- الكُلَبة-ايشة القر- العرابية- املساودة- املعيدة-املسارعة

  " .وانظر بين شعبة"

  .بالياء من بين عمٍرو، من بين مالك من بِجيلَةَ، جنوب الطائف: الشرفية

  .من العوامرة، من بين رِشيد: الشرمات

  .من الدمهان من الصقُور، من الِعمارات، من عنزةَ: الشرمان

  .من الفضيل من اليحيا من عبدةَ من شمر: الشرمان

  .من العميرات، من احلُويطات: الشرمان

  .يف وادي عفَال

  .من اهلُروِف من مخلٍَد، من بلي: الشرمان

  .من احلريرة من الصبحي من الصايح من شمر: الشريان

بيرالش :رمن الفضيل من اليمةَ من شدبا من عيح.  

  .من بين سفْيان من ثَِقيف: آل ِشِريف

  " .عايشة"آل ِحجة، وآل ساعد، وآل حسن وآل عبيد، وآل منصور، وآل عايش : منهم

  .من جنٍب، من قَحطان: شِريف

  .خمتلطون يف املنازل مع فروع قَحطان، ِبشٍر وعبيد ورفيدة

  : منهم
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  .من الدواسر:  آل سِريع الشريفَات-4 اهلُران -3 آل دا -2" أنظر هذا االسم"هاجر  بنو -1

  .من الكواكبة، من الرولَِة من عنزةَ: الشريفَات

    

  .من املغرة امللحقة ِبعبدةَ من شمر: الشريفَات

  : ومنهم

  . األشراف الفُعور، يف وادي ِلية جنوب الطائفمن:  آل لُهيِمص ذوي شريِن-2 البطْنين -1

والشعيبة وكلها مبنطقة " هجرة"والسويفلة " هجرة"الرضفني : من عبدةَ من شمر من بالدهم: الشريهة
  .ومنهم بادية شرق منطقة حايل بقرب تربة وهي مركزهم. حايل

  .الك من جهينة، ي ينبع النخلمن بين إبراهيم من بين م" : الشطارى"الشطَِارية 

  .االدة، والعصاعصة، والرزنان، والدبادبة: منهم. من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: الشطَّر

  .ومن بالدهم األرطاوي، والعمق يف عالية جند

  " .الشطارى"الشطَّرة 

  .، من حربمن الشعب من اخليارية من ِولْد حممود من بين عمٍرو

  .من ذوي أُصيمع من ذوي عوٍن، من بين عبداهللا، من مطَيٍر" : الشطَاِيطَةُ"ذوي شِطيٍط 

سمن بالدهم بئر عسكر اخلبازة واحلفر والضبيعة مبنطقة عفيف والرفايع قرب الر.  

  .من املعالية من عمرين، يف جهات اللِّيث: الشظْفَانُ

  .فَةَ من بين مالك، من جهينةمن قُو: الشظَفَة

  .من الْمناِصير، واحدهم شعيِبين: الشعاِبنة

  : تعد من زوبع من شمر ومنهم: الشعار

من الدمهان من الصقُور، من الِعمارات، من :  الفداغة الشعارة-4 اجلدادة -3 الغضيان -2 السويلم -1
  .عنزةَ

  . من بين سفْيان من بين مالك من بِجيلَةَ، حنوب الطائف:الشعاِشعة

  .من البسسات، من اِحلبالن، من اجلبل من الِعمارات، من عنزةَ: الشعاِفين

  .من الصعران من بريٍه، من مطَيٍر: الشعاِليل

  .واحدهم شعيلي: الشعاِلين

  .البقُوممن السميان من املَحاِميد، من 
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  .من آل حممد، من بين هاِجٍر واحدهم شعمِلي: الشعامل

  : ومنهم

  . آل علي بن منصور واحدهم علوي-1

  . آل حصني واحدهم حصيين-2

  . آل سعيد واحدهم سعيدي-3

  . آل حمجة واحدهم حمجي أو حميجي-4

  . السماحني واحدهم مسحاين-5

  .من احلَجر" بين األمسر"سمر من بين رافع من بَأل: الشعاِونة

  .منازهلم يف امة بين األمسر

 بوب"الشععوالنسبة إليهم ِشعيب" : الش.  

  .من اخليارية من بين عمٍرو، من حرب من عقْلَة الصقُور

  .الشطَّرة، واملهاويس، واملعابيس، والقواِضبة: ومن فروعهم

  .صلَبةمن الصلَيالت، من ال: الشعبان

  : من بطوم: بنو شعبة

  . اجلحادلة-1

  . عضل-2

  . الزناحبة-3

  . رمحان-4

  . اجلُبرة-5

  . بنو شهاب-6

  . إىل اللِّيث جياورون هذَيال وفَهما وخزاعة-وبالد هؤالء جنوب مكة يف أودية إدام والسعِدية وسعيا

 آل - آل زيد- آل شاربن مرعي-ل الياس آ- آل خضرة-آل هيازع:  منهم-ويف مقاطعة جازان
  . الشرفَا- آل عمر- آل حسان، آل حسن-بوسلَّة

 -:  على ما ذكر األستاذ العقيلي ومما ذكر منها- قرية16 يف منطقة جازان -وتبلغ قرى بين شعبة

  .مالن وأبو قرن، وأبو حييا، ورمي، والقائم، وقرار، والنغيب وهيجة ر- وهو قاعدم-الدرب

  .من الْمناِصير: آل بلْشعر
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ِريعواحدهم ش.  

  : ومنهم

  .واحدهم غوينمي.  آل غوينم الزهري-1

  .واحدهم تويبيت.  آل تويبت-2

  .وحلدهم رِشيدي.  آل رِشيد-3

  .واحدهم شدي.  الشدود-4

  .واحدهم مفلحي.  املفاحلة-5

فعان: الشرهمن ش.  

  .والنسبة الشعِفي

  : منهمو

 آل -8 آل محاد -7 آل ِطراد -6 آل جناة -5 آل أمار -4 آل حفَيان -3 آل مِطري -2 آل غَنوم -1
 آل عزام -14 القنانني -13 بنو املسرح -12 آل الرونة -11 بنو هشام -10 آل ذَهبان -9محيد 
  .ِعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَمن املُر:  آل ثواب الشعالَن-17 آل الشيخ -16 آل ثابت -15

  : منهم

 -8 آل نبيه -7 الصبيح -6 آل مهبل -5 آل ِمجول -4 آل زيد -3 آل مشهور -2 آل هزاع -1

بيعآل روضان ش :     

  .من احمليسن من عبدةَ من شمر

  .من اللَّقَاِمين من النواصفة من عوف من حرب: الشعيبات

  .حدهم شعييبوا

  .وما حوهلا" جبال عوف"يف بالد عوف القاحة وقدس وورقان 

  .والنسبة إليهم شعييب: الشعيبات

  .من العزرة من زبيد من مسروح من حرب

  .من ناِصرة من بلْحاِرث: الشعيث

  .العناترة، واجلابر: منهم

  .من زهران يف امة: الشغبان

  .من بين ِشهِر من احلَجر: آل شغيب

  : منهم
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  . باإلضافة إىل الوادي الذي يرتلون فيه- آل شغيب الضمو-1

  " .خاط" آل شغيب القُف -2

  .ومنازهلم يف واديي الضمو وخاط يف امة

  .واِحدهم ِشفْعاين: الشفْعان

قُومد من الباِميمهَة، من املَحمن الد.  

ةَ: فَقَةُالشزنِلم، من عسا منب من ضهة، من بين ومن الفقراء، من املنا.  

  .واحدهم شفِْقي

  : ومن أفخاذهم

  .واحدهم جريِوي.  اجلُروة-2 احلمدان -1

  .واحدهم سويِسي.  السواِسية-3

  .نزةَمن العبادلة، من املَحلَف من اجلالس، من ضنا مسِلم، من ع: الشفيع

  .من الرسالني من السبعة من عنزةَ: الشفيع

قر: الشٍرو، من احلَجممن بين عمرو الشام من بين ع.  

  : منهم

:  آل نييح وبالدهم-6 آل حمفوظ -5 آل الشميلة -4 آل الشاعر -3 آل سالمة -2 آل سعد -1

  .بل املَطْليأودية السهوة وغظار والفرشة وشث، وأعايل وادي عياش، وج

خوم بادية بين ': ومن الشرق" من بين ِشهِر"امة عبس : حيدهم مشاالً بالد إخوم آل الشيخ، وغرباً
  .إخوم بنو ثابت من ِشهِر الشام، وآل سلَيمان من عمٍرو الشام: عمٍرو، ومن اجلنوب

  .بمن بين سامل من حر" من مزينة"من بين سعد : الشقْران

  .واحدهم أشقر

  .الرويضا: من بالدهم

  .حول اِحلجِر

  .املبارك: منهم

  .من احلَجر" بين األمسر"من آل جبٍل من بين منِبٍح البادية من باألسمر : آل الشِقيِف

ققَيالعصارة- الغالقية- الصبانية- املشايخ-القرب:  ومن عشائره-من أودية منطقة جازان: الش - 

  . آل زياد-يةاملطام

  .من الدواِسر: الشكَرةُ
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  .آل هذَّال: منهم

  .وآل دحيم

  .واحلناجبة

  .وآل ظافر

  .وآل ظفر

  .وآل فراج

  .وآل هشام

  .ومساكن هؤالء األمحر، يف األفالج

  .واحدهم شكري: الشكَرة

  .من اجلاله من حبٍش من سلَيم

  .مرمن ش" اجلرباء"من الدرة، من آل حممد : شالَّلُ

  .من بين عبداهللا من مطَيٍر: الشالَِلحة

، " أضبط"، والضبطان " قميشي"القمشان : حول املهد جنوب شرقي معدن بين سلَيم قدمياً، منهم
  .والرحامني، واملوائق، والقعوان

  .ومن بالدهم املايني، والدمن والصلحانية وأُم أرطَى

الَِلنيواحدهم شلويل: الش.  

  .ملُوِركَة من املَحاِميد من البقُوممن ا

  .من بلْحاِرث: الشالَوى

واحدهم شلوي.  

ذوو حطَّاب، واملعاتبة، وذوو حنيتم، واجلعارين، والقناثلة، واجلثايث، واحلمدان، والعمور، : من فروعهم
  .واجلاله

ل، وآل ربيع، واحلراملة، واحلرشة، املرازيق، والفض: منهم" بنو خالد"ومنهم يف نواحي ترج بقرب بيشة 
  .والشملة، واخلُرصِة، والبطالن، والعيسى، والشحوف، والعرمة، والعطف، وآل زياد واهلماسية

  .والنسبة إليهم شلَيهيب: الشالِهبة

  .من عروة من بين مالك من جهينة

  .والنسبة إليهم شليحي: الشالَحيةُ

  .يد، من البقُوممن الكُرزان، من املَحاِم
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  .من املذاودة من املَحلَف من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ" : الشلخة"الشلْخان 

  : ومنهم

  .من ِسنجارة من شمر:  الشلَخة الشلْقَان-2 العيفة -1

  . الشيحية، وشوط- مبنطقة حايل-: من بالدهم

  .لة، من أسلم من شمرمن آل طوا: آل ِشلْهوب

  .والنسبة إليهم شلياين: الشلَيات

  .من الكُرزان من املُقَطَة من برقا من عتيبةَ

  .من املطارفة، من بين من اِملسِودة من هذَيل: الشلَيات

  .والنسبة إليهم شمراين: الشماِرين

قُومد، من الباِميمن املرازيق، من املَح.  

اٍسآل شل: مذَيمن اجلوابرة من ه.  

    

  .من سبيع: الشماسات

  .يف قرييت العماير والقوز من قرى رنية

  .واحدهم شمري: شمر

  : من عشائرها

 آل ثابت ومنازهلم حول جبلي أجا -6 فَداغة -5 التوامان -4 اَألسلَم -3 ِسنجارة -2 عبدةَ -1
  .اهلما، وقاعدم مدينة حايلوسلمى وشرقهما ومش

  .مبنطقة حايل: ومن بالدهم

وخئال . والتيم، وجلدية وجانني وجبلة وجربان وحبشي. أجا واُألديرع وأُم رضمة، وأبو روادف وتربة
" فردتان" وزرود والساملي وشيحان والصدر والطوال وفردات - باالشتراك مع عنزةَ-واخلاصرة وضراف

  . ووسيط واهلضوب-باالشتراك مع عنزةَجبال : واِملسمى

  .من خثْعم: ِشمران

  : منهم

  :  مشران امة ومن أفخاذهم-2 مشران الشام -1

 آل مبارك وبالدهم تقع رب بيشة على طريق الطائف يف السراة منحدرة -3 سحاب -2 العبوس -1
  . وبلْقَرنغرباً إىل امة، جنوب بالد غامد وغرب شهران ومشال خثعم
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  .من آل غراب من احملمد من نصراهللا من الزقاريط من عبدةَ من شمر: مشْران

  .من ِسنجارة من شمر: الشمروخ

  .اخلريزة، وعذفا: مبنطقة إمارة حايل: من بالدهم

  .من بلْحاِرث" بين أوس"من بنيوس : الشمسة

  . من جهينةمن بين سنان من موسى: الشمسة

  .من بين وهب، من ضنا مسِلم من عنزةَ" املناة"من احلَسنة من حجاج : الشمِسي

  .من احلامد، من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: الشمالَن

  : ومنهم

البالِزية :  الرشدة من منازهلم قرب حايل-5" الزيود" اجلبور -4 املراجلة -3 الكلوج -2 البشري -1
  .والوهيبية

  .من بين علي من مالك من بِجيلَةَ: الشمول

  .من بلْحاِرث من فَهم يف وادي يلَملَم وحوله: الشملَة

  " .شملَة"من برقا، من عتيبةَ : الشملَة

  : ومنهم

 املقطة -8 البصصة -7ة  اجلعد-6 اهلميسات -5 اهلمارقة -4 اهلوارنة -3 العقفة -2 العطيات -1
 الشيابني على اختالف يف ادخال هذه -13 بنو سعد -12 الروسان -11 النفعة -10 الطفحة -9

  " .شملَة"العشاير كلها يف مسمى 

  .من الزكور من سبيٍع: الشميسات

  .يف نواحي رنية

  .من ضنا منيع، من الِفدعان، من عنزةَ: الشميالَت

  : منهم

  .من اليحيا، من عبدةَ من شمر:  الكشور الشميلَة-2 اجلدعان -1

  .من األشراف: الشناِبرة

  .واحدهم شنبِري-

  : وهم يف اخلبت من امة قرب السعِدية ِبسعيا، وهلم قرى حول الطائف ومنهم

 -7 ذوي ثَقَبة -6ذوي باز  -5 ذوي مبارك -4 ذوي طالب -3 ذوي شنرب -2 ذوي عمرو -1

من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من :  ذوي بركات الشناِدخة-9 ذوي غيث -8ذوي سلَيمان 
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  .شمر

  : ومنهم

  .من املَوال من بين موسى من جهينة:  الشندوخ الشناِدرةُ-4 العديد -3 املصري -2 الديل -1

  .موث، من مخلٍَد من بليمن الر: الشناِنطَة

  .من العوامرة من بين رِشيد: الشناِنية

  .من بين إبراهيم من بين مالك من جهينة: الشناِورة

  .من ثَِقيف: آل أيب شنٍب

  .يف وادي األعمق من منطقة الطائف

  .يف جبل عفٍَف، جنوب شرقي اللِّيث: من بين هالل: الشنتة

  .ن الرموث من مخلٍَد من بليم: الشنقَان

  .من بين سري من رِبيعة من فُتيةَ، من سلَيم: الشنونة

  .من الصردان، من ميمون من بين عبداهللا من مطَيٍر: الشواِنبة

  .من بنيوس، من بلْحاِرث: الشواِحطَة

الن، والشيمان، يف أودية قياء وأُم احلُميطَِة، وقَرماء، ذوي عمر، وذوي عريف، واهلتامني، واهلد: منهم
  .وضراء

  .من اجلُحيش، من األسلم من شمر: الشواِدحة

  .من اللهيب من النبيجان من األسلم، من شمر: الشواِذب

  .من الشبعة من بنيوس من بلْحاِرث: الشواشني

    

  .جلنوب خمالط لبين قيس وذعي يف املنازل والبطُوِنمن فرع قَحطان ا: الشوط

  .والنسبة إليهم شاِعري: الشواِعرة

  .من احلُجلَة، من مروح، من بين سامل من حرب

  .ذوي بخيٍت، وذوي شلَيةَ، وذوي دهيِكر: منهم

  . بين رِشيد-من الرشايدة: الشواِلعة

  .والوسيطاُء" وسعة الروض"يليل والشق، والفيضة والوسعة الِبدع وثُو: من بالدهم

  .يف احلرة" فدك قدمياً"يف ضغن احلرة حرة احلائط وبقرب احلائط 

  .واحدهم شوماين: الشوامي
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قُومازٍع من البغاَِفلَِة، من ومن الد.  

  .واحدهم أبو شامة: الشوامي

ليام من بمن املواهيب من ِخز.  

  .من احلُويطات يف امة: الشواِمني

  .من آل وبيٍر من الْعجمان: الشواِولَة

  .من وقْدان من عتيبةَ" : بنو شاهر"الشواِهرة 

  .يف وادي ِنخٍب، قرب الطائف

  .من الفَوايدة من موسى من جهينة: الشوايعة

  .يط من عبدةَ من شمرمن آل نصراهللا من الزقار: الشودِري

  : ومنهم

  .من اجلُبرة من بين شعبة من كنانة:  آل بطوش آل شوٍق-2 الساير -1

  .من بين مالك من بِجيلَةَ: شوقَب

  .يف قرية بِجيلَةَ قرب جبل بثَرة

  .من قَحطان: شوكَان

  .شرق بالد عِسير

  .ن بِجيلَةَمن بين عمٍرو، من بين مالك م: الشوالن

  .من بين مسعوٍد، من هذَيل: الشوالن

  .يف وادي الزبارة ونواحيه

  .من الدعجة من الصدعان من شمر: الشويخات

  .من الفوايدة من بين موسى من جهينة: ذوي شويط

  .من الغرير من شمر: الشويفي

  : ومنهم

من اخلَماعلة من حجاج املناة من :  السعد الشهاب-4احلمود  -3 احلرادنة -2 آل أبو ِخزام -1
  " .اجلناب قدمياً"وهب من مسِلم من عنزةَ، يف نواحي اجلَهراء 

  .من الصدعان من شمر: الشهاب

  .من بالطُّفَيل من سلَيم من زهران: بنو ِشهاب

  .يف وادي دوقَة
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  .اهيم من بين مالك من جهينةمن بين إبر: الشهاِبني

  .من العرادات من بلي: الشهاِبين

  .من الصريراِت من الثَّبتِة من بين سعد من برقاء من عتيبةَ، حول الطائف: الشهبة

  .من الروسان من برقاء، من عتيبةَ: الشهبة

  .من احلَجر: بنو ِشهٍر

  .واحدهم ِشهِري

  : وهم ينقسمون إىل ثالثة أقسام حبسب منازهلم

  . بنو ِشهِر السراة-1

  . بنو ِشهِر البادية-2

  . بنو ِشهِر امة-3

  :  وهم سكان السراة، وعشائرهم-فبنو ِشهِر السراة

  : من أفخاذهم: لشام العوامر وِشهِر ا-5 ِشهِر الشام -4 ِشهِر ثَرامني -3 بلْحاِرث -2 بنو التيم -1

  . بنو ثابت-1

  . أيضاً-بفتح املثناة التحتية وإسكان الواو ويدعون عابس" أوس" بنو يوس -2

  . بفتح القاف والباء املوحدة آخره الم- القَبل-3

من "م مشال منازل قومهم بين ِشهِر السراة يف السراة أيضاً حيث حيدهم مشاالً بنو عمٍرو الشا: وبالدهم
اخوم بنو التيم، وغرباً بنو عمارة وبنو عيسى من ِشهِر امة، وشرقاً بادية بين عمٍرو : وجنوباً" احلَجر

  .وبين ِشهِر

  : وِشهِر ثَرامني من أفخاذهم

،  الكالمثة وهم يسكنون السراة-5 بنو قُشري -4 بنو جرب -3 بنو بكر -2" رجاع" آل ابن رياع -1
  .وسط بالد قومهم بين ِشهِر

  : وبنو ِشهِر البادية، منهم

املوادعة وبادية بين :  الكالمثة ويقال هلم-5 بنو قشري -4 بنو بكر -3 آل ابن رياع -2 بنو أثلة -1
 بادية: ِشهِر خمتلطة ببالد بين عمٍرو يف وادي ترجس وترج إىل بيشة وإىل وادي ابن هشبل حيدهم شرقاً

. بادية احلارث وبالقرن: قومهم من بين ِشهِر وبين عمٍرو ومشاالً: وغرباً. ِشهِران على وادي ابن هشبل

  .وجنوباً إخوم من بين األمسر وبين األمحر
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  .وبنو ِشهِر يف امة

  : - وقد يسمى الفخذ باسم موضعه-: وأفخاذهم

  .لراء وآخره باء بضم األلف وإسكان الثاء املثلثة وضم ا- أُثْرب-1

      بنو زهري -6 بنو حسن -5 ثربان -4 بنو األجدع -3 بقرة -2

 اادرة -11 آل كميت -10 عبس -9 آل صعيد -8 بالشني والغني املعجمتني - آل شغيب-7
سالمان وبين أثلة، :  نعص وهناك من يقسم بين ِشهِر إىل فرعني-14 مملح -13 بنو مليح -12

  .يهما بطون القبيلة، كما فعل الشيخ هاشم النعميويدخل ف

  .واحدهم شهراين: شهران

  .وتدعى شهران العريضة لكثرة فروعها

  : ومنهم

 -8 آل ِسرحان -7 آل رشيد -6 بنو جباد -5 بنو قحافة -4 ناهس -3 بنو منبه -2 بنو واهب -1

 آل ينفع -12" إراشة" راشة -11أهل القرعاء " القراعني -10 بنو مالك -9" أهل املَسقى"بنو شيبة 
 املَحلَف -18 بنو سلُول -17 معاوية -16 الرمثَني -15 آل الغمر -14 بنو جابرة -13" ينفعة"

 آل قعود وبالدهم من بيشة مشاالً إىل أعايل -22 آل حناس -21 آل غمار -20 بنو شعف -19
ث بالد قَحطان، يف سفوح سراة عِسير على ضفاف وادي شهران، وقاعدم أوديتها يف اجلنوب حي

  .مخيس مشيط حيدهم شرقاً تثليث، وجنوباً قَحطان، وغرباً عِسير ورجال احلَجر

  .من غاِمٍد" : بنو الشهم"بالشهِم 

احلميد، الِفرح، آل دكان، عبدان، األبناء، اجلحافني، آل زارع، -: من قراهم وتسمى بأمساء أفخاذهم
  .األزاهرة، قَذَّانة، القمع، حوالة

  .من املخاضيب من بين هاجر" : الشهاوين"آل شهوان 

  .واحدهم شهواين

  : ومن فروعهم

  .واحدهم مانعي.  آل مانع-1

  .واحدهم جراحي.  اجلرارحة-2

  .واحدهم دبيسي.  الدبسة-3

  .واحدهم عوامي.  آل العوامي-4

  .واحدهم قمزي وقميزي وقمزاين وقمزاوي. قمزة آل -5
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  .واحدهم زخنوين.  الزخانني-6

  .واحدهم نايفي.  آل نايفة-7

  .واحدهم جرباين.  آل جربان-8

  .واحدهم عربيدي.  العرابيد-9

  .واحدهم خليلي.  آل خليل-10

  .واحدهم شيباين: الشياِبين

  .من برقاء من عتيبةَ

  : ومنهم

 ذوي عبداهللا -5" الزباجلة" الزبالقة -4" قرايف" القرافني -3" الفُهيدات" ذوي فهيد -2  عيال صاحل-1
 ذوي -12 ذوي عمٍرو -11 ذوي خليفة -10 الزبادية -9 الفُواِرين -8 الشوام -7 ذوي شيبة -6

  . ذوي مسيفر على اختالف يف صلة هذه األفخاذ وتداخلها-13عواد 

  : ن الشيابني قسمانوذكر أحد شيوخهم أ

ذوي :  ذوي خليفة وكل قسم ينقسم إىل أفخاذ، والفخذ ينقسم إىل خوامس فمثالً-2 ذوي صاحل -1
  .صاحل من أفخاذه ذوي عبداهللا ومن خوامس ذوي عبداهللا، ذوي مرشد، والدموخ وذوي جنم

  .يه املراشدة والعصمةيشاركهم ف" وادي"الروضة واخلاصرة، وحلبان وأبو سلَيم : من بالدهم

  .ويشاركهم فيه القُثَمة، وحصيبانة واخللوي والدخول: وترابان

  .ويشاركهم فيه املقطة: والراهصي

" مورد"وعدلة . واٍد يشاركون فيه الِعضياِن: وعدل" جبل"والردادي، والزلعاء والصخة والعازمي والعاقر 

  .ل واملزيبدية، ومهيج الشيابنيومزع. مورد يشاركون فيه املقطة: والعنترية

  .ومنهم يف احلجاز، يف عشرية وركبة. وكل ما تقدم يف عالية جند

  .من بين مالك من بِجيلَةَ، يف سراة بِجيلَةَ: الشياِبني

  .من اللُّحيوات من زوبع من شمر: الشييت

  : منهم

  .مرمن سنجارة من ش:  احلليفات الشيحة-2 الشييت -1

  .هجرة تابعة ملركز موقَق: نايالَت: من بالدهم

  .من عمٍرو الشام، من بين عمٍرو، من احلَجر: آل الشيخ

  : ومن أفخاذهم
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حيدها مشاالً بالد إخوم .  آل طَلْحة وبالدهم بضفاف وادي عياش-3 آل حسيكة -2 الشيخني -1
الشيخني، قاعدة : وأِشهِر قراهم. بادية بين عمٍرو: الشق، وشرقاً: وجنوباً. امة عبس: عضيدات وغرباً

  .بالد بين عمٍرو وبين ِشهِر الشام

  .من آل غَراء من آل سعد من بين األمسر، من احلَجر: آل الشيِخ

 خيالش"خيشمنها، وهلم جبل ب" : م ليامسهم جنوب جبل من عشائر منطقة جازان، يف القسم الشرقي اجلب
  .هروب

  .من بين هالل: آل ابن الشيخ

  .يرتل جبل عفف، وما حوله، جنوب شرقي اللِّيث

  .من الصلَبة: الشيخات

    : الشيعة

  .من الباِرقية، من بجالَةَ

  .من اجلَحادلة، من شعبة من كنانة: آل شيل

  .يف وادي املراخ جنوب دفَاق، جنوب جدة

انالشماِرث: يلْحس، من بوينمن الشواحطة، من ب.  

  .من الكُشِر من القُرنة، من فَهم: آلُ شيٍن

  .والنسبة إليهم شيين" : الشيِنية"ذوي شيٍن 

  .من اجلملة من اجلحادلة من بين شعبة من كنانة

  .ذوي ملوح، وذوي مسفر، واجلنادبة: منهم
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  باب الصاد

من الِفدعان، من ضنا " الِولْد"ن العتيق، من اهلضيب، من اخلميس، من ضنا قريش من ضنا حممد م: الصابر
  .عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ

  .من الصيداد من الصديد من اجلرباء، من شمر: صاحل

  .من الطُّلوح من اِملسِودة، من هذَيل: آل صاِلٍح

  .الطلحات، وآل مناٍع: منهم

  .من الروقَِة، من بنيوس، من بلْحاِرث: ذوي صاِلٍح

  .من األشراف": الصواملة"آل صاِمٍل 

  .يف بالد رنية

  .من هذَيل: صاِهلَة

واحدهم صاهلي.  

  . قرب يلَملَم، يف وادي وديان- مع بين فَهم-منازهلم

اِيحر،: الصمكانت تابعت الصديد ملا حاربت اجلرباء فمن تابع اسم أُطلق حديثاً على جمموع من قبائل ش 
  .الصديد أُطلق عليه الصايح، ومن تابع اجلرباء عد منهم

  : ومن أفخاذ الصايح

 العيادة ويرتل أغلب الصايح يف ألوية دياىل وبغداد وكركوك -4 الطريف -3 النبيزان -2 الصبحي -1
  .يف العراق

  .ةَ من السبعة من عنزةَمن العبادات من العبد: الصايد

  .من آل فرجية من الرولَِة من عنزةَ: الصباح

  .من ميمون من بين سامل من حرب: بنو صبح

  .واحدهم صبِحي

  : ومن فروعهم

زوق ومن  ذوي مر-5" اللُّبدة" لُبيد -4" بين عبداهللا" العبادلة -3 القحوم أو القُحمة -2 بنو علَيان -1
العرج والقاحة وجبل ثافل، ويسمى جبل صبح، وجبل ِفعرى، ووادي يلْيل عند بدر، : بالدهم

  .ويشاركون زبيداً يف بلدة الرايس
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  .من العناترة من الصلَبة: الصبح

  .من البوينات، من الزبالة من مخلٍَد، من بلي: الصبحة

  .زينة من بين سامل من حربمن بين سعود من م: الصبحة

حييبواحدهم ص.  

  .من البصصة، من املُقَطَة من برقا من عتيبةَ: الصبحة

  .من بين حبيش من موسى من جهينة" : الصبيحات"الصبحة 

حييبواحدهم ص.  

  .من الصايح من شمر: الصبِحي

  . من الشراراِتمن اِحللَسة: الصبِحي

والدوابسة واحدهم دبيسي، والنواوقة والعجيالت " واحدهم دعيجاين"الدعاِجين : ومن أفخاذهم
  .واملضاحكة" واحدهم هليكاين"والصواحلة، واهلالكني 

حوبحي: الصبوالنسبة إليهم ص.  

  .من زبيد الشيخ يف خلَيص

 - اخلواجية- الشباعنة-احلدادية: ازان، ومن العشائر اليت ترتل يف منطقتهاالبلدة املعروفة يف بلدة ج: صبيا

 - القوادرة- آل مريع- آل سهل- الغراوية- احلرابية- آل جمنش- السباعية- الشتافية-احلكامية

  . آل طامي- عشائر العدايا- آل مشاري العذيقة- آل فاصخ- العثاثية- آل شيخني- آل جربان-اجلوابرة

يبحات"ح الصيبمن بين خالد" : الص.  

  .واحدهم صبيحي

  : ومن بطوم

 العثمان -8 الفروان -7 الصليحيني -6 البطمة -5 العظة -4 املُسيِعيد -3 النمنام -2 العطنة -1
  .وبالد هذه الفروع يف شرق اُألردن حول الرمثا

  .ومن صبيح قسم يف املنطقة الشرقية بقرب اجلبيل

حيبةَ:الصزنلَِة من عومن الشمالن من املُرِعض من اجلمعان من الر .  

  .من آل مجعة من آل مسِلم من الصلَبة: الصبيخان

  .والنسبة إليهم صحفي: الصحاف

  .ومن زبيد من مسروح من حرب

  .يف وادي غُران" وشومنهم اهلر"ذوو حسن، والسوامل، والنواجعة، والعالنية، والعلبان : منهم
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  .من األحامدة من ميمون من بين سامل من حرب" : الصخاِرنةُ"الصخور 

  .بطن يسكن الفقرة

  .واحدهم صخِري

  : ومنهم

  .املراودة، وبنو سرور، وبنو رويشد، وبنو علي والشرمان:  سعد، ومن سعد-1

    

  .عامر الثاين، واجلريدات: ومنه:  عامر-2

  " .ثَِقيف"من قريش احلضر : بنو صخٍر

  .آل ساِعد، وآل ِعيضة، وآل عاٍيض، وذوي ِمحِزي، وآل ِحجي: ومنهم

  .يف اهلدة بقرب الطائف

  .من ثَِقيف جنوب الطائف" : أهل الصخرية"الصخريني 

  .من النوماِن، من سنجارة من شمر: الصخيل

  . من باألمحر من احلَجرمن آل حممد: آل ِصداٍم

  .عرعرة يف وادي بيحان: من منازهلم

ردر: الصمة، من شارجمن ِسن.  

  .مبنطقة حايل" هجرة"املشيطية : من بالدهم

ردوالنسبة إليهم صاِدري: الص.  

  .من بين نوال من ربيعة من فَتيةَ من سلَيم

  .من شمر: الصدعان

 الشهاب -8 الكليب -7 اهلوميل -6 الفارس -5 الطليحة -4 دعجة -3 الثوابت -2 الصدعان -1
  .بطن من البيعرب من املُوسى من ناِصرة من بلْحاِرث: الصدعة

  .السمارين، واملرايعة، وذوي هادي، والشوالن، وذوي صرة، وذوي ِسعِدي: منهم

  .د بلْحاِرثيف بال" املشراة"ومن بالدهم وادي املريفق ووادي شراء 

  .من السعيدانية من العطيات من بين عِطية: الصدفَان

  .من التومان من ِسنجارة، من شمر: الصدقَة

  : ومنهم
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  .من اجلرباء من شمر:  آل هزميي الصديد-3 آل عويصي -2 آل حميضان -1

  : ومنهم

: والنسبة إليهم صريدحي:  الصيداد الصراِدحة-5 الشبيكي -4 الوحدان -3 اخلماس -2 امليامني -1

  .بطن من عاصم من معبٍد من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يسكنون الربزة ونواحيها من غران

  .واحدهم صريصري من بين مالك من جهينة: الصراِصرة

  : ومنهم

 -8 اِملساوية -7 الصياِدلة -6 الفقهاء -5الشهابني  -4 الشطَاِرية -3 املسافرة -2 الصراصرة -1

  .من ميمون من بين عبداهللا من مطَيٍر: العياِيدة الصردان

  .السكان والعيابني، والوهيطات، واهلويان، والرخال، والشوايبة، واحملاميد: منهم

  .الِعمارات من ِبشٍر، من عنزةَمن الزبنة من أوالد علي الدهاِمشة من : الصرمة

  .من املعاليم من الصمدة من الظَّفَير: الصرمة

  .من الثُّبتِة من بين سعد من برقا من عتيبةَ واحدهم صريِري: الصريراِت

والذُّويبات، " حمياين"مية واِحل" ذُبياين"الشهبة، والعصمة والدعاِجين والعيسى، والذُبيانية : ومنهم
  .والناصر

  .ومنازل أكثرهم بقرب الطائف شرقه

  .على اختالف يف ادخال بعض هذه األفخاذ من مسمى الصريراِت

  .واحدهم صريعي: الصريعات

  .من احلُويطات يف امة

  " .أنظر الصعوب: "الصعاِبني

  .ة من الذِّيبِة من الروقَِة من عتيبةَمن النقْر: الصعاِعرة

  .من زبيد الشيخ، يف خلَيص: الصعايدة

بعاٍم: صمن ي مشمن ج.  

  .من بين عمر من سبيع: الصعبة

  : ومنهم
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  .من بريٍه من مطَيٍر:  األعزة الصعران-4 املدارية -3 آل علي -2 اجلمالني -1

واحدهم صرييع.  

  : ومنهم

 اهلدالن -7 العبادين -6 اجلحادين -5 الشعانني -4 الشتيالت -3 ذوي سعدون -2 ذوي حجي -1
  .أم حزم يف القصيم: من قراهم

  " .مطَيٍر"من بين عبداهللا من " : الصعبة"الصعوب 

  : منهم

األثلة :  املهالكة ومنازل الصعوب-5 املشاريف -4 الشطَّر -3" اهلجلة" اهلُجال -2 العضيالت -1
وربيق والربقية وامللقى يف عالية القصيم، والعقالة على شاطئ اجلرير غالباً، وأرن واحلفيرة واملويه ودماسة 

  .والبديع وبطحي يف عالية جند

  .والنسبة إليهم صعيب: الصعوب

  .من األشراف ذوي حسن، سكان حنوب اللِّيث

عةَ: ولُالصزنارات من عة من الِعماِمشهمن اجلميشات من الزبنة من العلي من الد.  

  .من بين إبراهيم من بين مالك من جهينة: الصفَاِرين

    : الصفَاِرية

  .من املَشاِرقَة من موسى من جهينة

  . من عتيبةَمن القوامسة من القُثَمة من عيال منصور، من برقا: الصفَرة

  .من شمر" اجلرباء"من آل حممد : آل صفُوق

  .من املساعيد من النفَعة من برقاء من عتيبةَ: الصفَيان

  .ومنازهلم يف جبال النير

  .ومنهم يف كالخ قرب الطائف

  .من العليان من آل مسيلم من الصلَبة: الصفَير

  . من املغرة امللحقة بعبدةَ من شمرمن خسرج: الصفَيرات

  .من بين عفيف من بين مالك من بِجيلَةَ: آل صفَية

  .من اجلميشات من الزبنة من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: الصقَّار

  .ف من مسروح من حربمن النواصفة من عو" بين لقمان"من اللَّقَاِمني " : الصقْران"الصقَاِرنة 

  .واحدهم صقْروينٌّ
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  .وبالد عوف بقرب املدينة

  .والنسبة إليهم صقِْري: الصقَاِرية

  .من خزاعة يسكن جنوب مكة

  .من احلريرة من الصبحي من الصايح من شمر: آل صقٍْر

  . شمرمن آل غراب من احملمد من نصراهللا من الزقاريط من عبدةَ من: آل صقْر

  .من اجلعافرة من ِولْد سلَيمان من ضنا عبيد من ِبشٍر، من عنزةَ: ضنا صقِْر

  . واملبارك، والراجح واملطاردة، والعويفيات، والظرفة- بتشديد الياء-املقاطعة، والسعيد: منهم

  .من الفقراء من املَناِبهة من عنزةَ: الصقَرة

  .يِريواحدهم صقَ

  .واحدهم صقَيِري: الصقّرة

  .من العقابيب من بين رِشيد

  .من اجلبل من الِعمارات من عنزةَ: الصقُور

قِْريواحدهم ص.  

  : منهم

 الثويبت -7 اول -6" السويدج" الصويدق -5 الدملة -4 اجلالل -3 املصاعب -2 الدمهان -1
  .احي جنرانمن آل مرة، يف نو: الصقُور

  .308ع " جريدة أم القرى"بطن من الْعجمان : الصقْهان

  .من حويطات العالوين من احلُويطات: الصقُور

  .من القُثَمة من عيال منصور من برقا من عتيبةَ: ذوي صقَير

  .واحدهم صقَاِري

الَّحاِلحي: الصوالنسبة إليهم ص.  

  .من حربيف العطُور من بين عمٍرو 

  .منهم الفروات

حالَِفيٍر: الصطَيب، من بين عبداهللا من موعطَّر، من الصمن العصاعصة من الش.  

  .من رجال أملع، من عِسير: بنو صلٍَب

  .عشرية ال تنتسب إىل قبيلة" : صليب"الصلَبة 

  : ومنهم
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 العناترة -8 العذاذلة -7 آل رويع -6 آل ماجد -5 الصليالت -4 اهلليل -3 السبوت -2 هتيم -1
 -16 آل طرفة -15 العراقان -14 آل كبوان -12 آل سيالن -11 آل بناق -10 اجلميل -9

 -22 الظبيات -21 آل موسى -20 آل عيسى -19 آل حازم -18 آل مسيلم -17السعادات 

 الديرات -28 املالق -27 الصبيحات -26 اخلصيالت -25 السعد -24 البذاذة -23الشيخات 
 اهلزمي والصلبة منتشرون يف جهات كثرية يف مشال جند وشرقه إىل الكويت -30 الصريراِت -29

  .والعراق

  .أُرينبة، أُحيمرات اجلبا، املَلْحا" : مبنطقة حايل: "ومن بالدهم

  .والنسبة إليهم صلباين: الصلْبان

قُومد من الباِميمهَة من املَحمن الد.  

  .من شمر: لصلَتةَا

  : منهم

من دعجة :  املسعود الصلَخة-7 القراغول -6 اخلوالد -5 عتبة -4 داور -3 الدالحبة -2 املَقَاِبلة -1
  .من الصدعان من شمر

  .من الفرسات من اهلشامية من العقَيالت من بين عِطية: الصلْعان

  .من شمر: الصلُوِج

  .، مشال النفوذومركزهم عذْقَا

  .من بنيوس من بلْحاِرث: الصلَيخات

ذوو فهد، وذوو مصلح، وذوو جويعد، وذوو مبارك، وذوو ردةَ، وذوو هيف، وذوو شاحل، : منهم
  .والشالوين، وذوو شنيف

  .ويسكنون وادي ِقياٍء وقَرماَء، وضراء، مع قومهم

  .من بين األمحر، من احلَجر: يحآل صلِْف" : أنظر السليط: "الصلَيطُ

  " .لَصلع"من آل األصلع 

    

  .ومنازهلم أسفل وادي ِعبل من سراة احلَجر

  .من العلي، من الِعمارات، من ِبشٍر، من عنزةَ: الصلَيالَت

  .تنتسب إىل عبس: الصلَالت

  : منهم
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 -8 املغامس -7 املعيتق -6خ  الكوامي-5 الرضيالت -4 اهلنادسة -3 الشعبان -2 آل غافل -1

  . بني الكويت والزبري وجند- كالصلَبة-الطوثيب وتعيش متنقلة

من الِفدعان، من " الوالد"من العتيق، من اهلضيب، من اخلميس، من ضنا فريض، من ضنا حممد : الصليليعة
  .ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ

  . إليهم صليميوالنسبة" : الصلْمان"صلَيم 

  .من اِملسِودة من هذَيل

  .السعايد، واحلتارشة، والسواهرة، وعقيل، ومعطان: منهم

  .من الشق من بادية بين عمٍرو من احلَجر: آل الصماء

  : ومن فروعهم

  . آل حجاب بن فيصل-1

  . الضمود-2

  .غُرو واجلبوب بقرب ترٍج، والقَوباء: ومن بالدهم

اِرث: ماِيلَةُالصلْحس، من بوينادين، من بمن الشد.  

  .والنسبة إليهم صمداينٌّ: الصمدان

  .من األشراف ذوي حسن، سكان جنوب اللِّيث

  .من الظَّفَير: الصمدة

  : منهم

 -7 الذرعان -6 املسامري -5 آل املعلم -4 النفيسان -3" القواسم" اجلواسم -2 آل عريف -1

  .من بين عمر، من سبيٍع: عسكر الصملَةال

  .والنسبة إليهم صمِلي: الصملَة

قُومد من الباِميمن السميان من املَح.  

  .من األحامدة من ميمون من بين سامل من حرب: الصميدات

  .واحدهم صميدي

  : ومنهم

  " .مباركي" بنو مبارك -1

  " .جابري" بنو جابر -2

  " .ِشلْواين" بنو ِشلْوانَ -3
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  .وبالدهم الفقرة ورحقان، إىل طَاشا

  .من بين ِشهِر، من احلَجر: آل صميٍد

  : ومنهم

  .يف جبل تهوى:  امللحاء وبالدهم يف امة-2 الرهوة -1

  .ةَ من شمرمن آل حييا من عبد: الصميلُ

  .من آل عمري من سبيع: الصناِدلَة

  .األملح والعويلة واملغراء والناقة واملخيفيشة وكلها يف وادي رنيةَ: من القرى اليت يسكنوا

  .واحدهم صاِبِري: الصوابرة

  .من اجلالة من حبٍش من سلَيم

  .واحدهم صاِدري: الصواِدرة

  . بين رِشيٍدمن الذِّيبِة، من

اِعدوالص :اِعديوالنسبة إليهم ص.  

  .من عوف من مسروح من حرب

  " .عالَّقي"وعالٍَّق " . بطيين"الِبطَنة، : تنقسم إىل

ومنهم الرفعة واجللوية، والرتلية، والشرطة، واملواقدة واجلمامني والترامجة " بركي"الربكات : فمن البطنة
  " .علوي"لوات والع" ترامجي"

وبنو " عوين"والعونة " دهيلكي"والدهالكة " غزيلي"الغزيالت : ومن هؤالء" مغذَوي"املغاذية : ومن عالَّق
  ".مسييب"وذوي مسيب " وبيِغي"حامد والوبغة 

اك وذوي راِشد ذوي بر: ومن الظواهرة هؤالء" ظويهري"بنو حمد ومنهم الظواهرة : ومن املغاذية أيضاً
  " .فُهيري"والفهرة 

  " .مطَريف"املطارفة : ومن عالَّق أيضاً

بنو األشهب والضبعة وبنو مطلق وبنو رويشد، والعجارشة : ومن النواعمة" نويعمي"النواعمة : ومنهم
بنو جربوع وذوي عيد، وذوي بنو عليان و: ومن بين سعيدان" سعيداين"بنو سعيدان : ومن املطارفة أيضاً

  .رويعي

واخلرية وذوي مفَرج، وذوي " ذوي رِشيد"املراشدة : ومن اهلضبة" هضيب"ومن املطارفة أيضاً اهلُضبة 
  .سلَيمان

" رميثي"املرازيق وذوي غريبان وذوي مهدي والرمثة : ومنهم" حسيين"احلسينات : ومن عالَّق أيضاً
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والعوامرة " سليهيب"والسالهبة " خِضريي"وذوي عليان واخلضري " ِهرساين"رسة وذوي سعيٍد، واِهل
  " .ِذكْري"والِذكرة " عوميري"

  .وورقان وما حوهلا من األودية بقرب املدينة" قُدس"وبالد هؤالء مع قومهم يف جبال عوف 

  .من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: الصواِلحة

وةالصاِمع :ليكَاِت، من برمن الب.  

  .من األشراف، يف رنية، ويف اللِّيث قرب غميقة" : آل صامل"الصواِملَة 

  .من املعاتبة، من الشالَوى من بلْحاِرث: الصواِنعة

ناِويواين: الصيووالنسبة إليهم ص.  

    

رة من عيال منصور من بةَمن ذوي عبداهللا من القُثَمبيتقاء من ع.  

ناِويوع: الصيطات يف جهات الِبدمن اللبايدة، من املساعيد من احلُو.  

اِيرومن ذوي ِعياٍض، من العوازم: الص.  

  .من اجلابر من الشعيث، من ناِصرة، من بلْحاِرث: الصوفَة

  .من العفاريت من عبدةَ من شمر: الصويان

  .من حويطات العالوين، من احلُويطات: حنيالصويِل

  .من الدغْمان من الرولَِة من عنزةَ: الصويِلحة

  .من اجلُعيثن من اِحلبالن من الِعمارات، من عنزةَ: الصوينع

  .واحدهم صهلويل: الصهاليل

يول بالدهم تنحدر يف وادي من عشائر منطقة جازان يف شرقها، يف اجلبال، يف جبال تعرف م، وس
  .وساع

  .من ِعلْوا من مطَيٍر" العونة"من ذوي عون : الصهبة

  .من قراهم صقرية السفلى

بيهاسر: صومن سامل من آل زايد من الد.  

  : منهم

لي من عشائر منطقة جازان، يف القسم الشرقي اجلب" : امصهيف" املساعرة الصهيف -2 آل حسن -1
  .بني جبال الصهاليل وجبال احلشر

  .من بين إبراهيم من بين مالك من جهينة: الصيادلَة
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  .يف ينبع النخل

  .من زبيد، من مسروح من حرب: الصيادة

  .بالدهم رابغ وما حوله

  .واحدهم صييفي: الصيافَى

  .من بين عامر من سبيع

  .ان من الشطَّر من الصعوب، من بين عبداهللا من مطَيٍرمن الرزن: ذوي صيالَة

اددير: الصممن الصديد من اجلرباء، من ش.  

  : ومنهم

   الشواريق -6 الذُّبيان -5 آل قطيفان -4 آل خويطر -3 الِعبالن -2 آل صاحل -1

الضادباب   

  .حاِرثمن املعاتبة، من الشالَوى من بلْ: الضباِبين

  .واحدهم ضبيعاين: الضباِعني

  .من حبٍش، من سلَيم يف وادي ساية

  .بطن من ثُمالَة، من ثَِقيف: الضباِعني

  .والنسبة إليهم ضبعاين: الضباِعني

  .من الدحو، من البالدية، من بين عمٍرو، من حرب

  .ن بليبطن من اهلُروِف من مخلٍَد م: الضباِعين

  .من الشراراِت: الضباِعني

  .واحدهم ضبعاين

 واملُقِْبل، والقربة، - واحدهم عيدي- واحدهم مخيسي، والعوميرة والعيد-اخلميس: ومن فروعهم
  . واحدهم صواء-والرهيدات والصواوية

  .من الربيالت من العقيالت من بين عِطية: الضباِوي

  .شراف الثعالبة، يرتل الغالَّة، مشال اللِّيثمن األ: الضبسة

  .وواحدهم أضبط: الضبطَان

  .من الشالحلة، من بين عبداهللا من مطَيٍر

  .من بلْحاِرث" بين يوس"من بين أوس : الضبعة
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  .من السلَيمان من العطَيات من بين عِطية: الضبعة

  .ةمن القُريِني: بنو ضبةَ

  : ومنهم

 آل -7 آل دخيل -6 آل منشان -5 آل سعد بن حممد -4 آل مطرود -3 آل فهيد -2 آل حمسن -1
من العياش من املَحلَف من العليمن الدهاِمشة :  آل جرب الضبانُ-10 آل صندل -9 آل رِشيد -8هزاع 

  .من الِعمارات، من عنزةَ

بيبالض :ةمن آل حامد من الصلَب.  

من الِفدعان، من ضنا عبيد من ِبشٍر، من " الِولْد"من اخلميس، من ضنا فريض، من ضنا حممد، : الصخوة
  .عنزةَ

  .املرزوق، واحلضريي، والبخيان والعرير: ومنهم

  .بفتح الضاد وكسر احلاء املهملة: آل الضِحي

  .جرمن احلَ" بين األمسر"من بين مالك من باألسمر 

  .من الدغْمان من الرولَِة من عنزةَ: الضران

  .من الصمدة من الظَّفَير: الضرعان

  .من جبارة، من ضنا مفَرج، من ِولْد علي، من بين وهب، من ضنا مسِلم من عنزةَ: الضريِغط

  .من آل وبيٍر، من الْعجمان: آل ضعيٍن

مضاهلوادنة- القضاة- املعافني- املشايخ-احلوازمة: ومن عشائره" جازان"من بالد املخالف : د - 

 - اجلباه- آل عيادي- الدغاونة- آل سلطان- العالبية- العوامرة- املعاملة- الشوانية-املطاهرة

 - البوارية-هرة املطا- الزكارية- املصاحلة- الزيود- البكارة- احلمازة- القصادية- احلراشية-القحاطني

     - العوارضة-آل شافع

 قرية - احلمارية- الشيالية- آل عبداهللا- احلالفية- الوحاشية- اإلمرة- الربابة- الرقاعية-الدرابية
  . املصاخبة- البهاكلة- أوالد الشيخ-احلرجة

  .من املهالكة، من الصعوب، من بين عبداهللا من مطَيٍر: الضمونُ

  .هم ضميِنيواحد: الضمين

  .من ِولْد علي بن وهب، من مسِلم من عنزةَ

ضنا عبيد، ضنا مسِلم، : مثل" آل"ويقصد ا " ِولْد"يكثر استعمال هذه الكلمة يف قبيلة عنزةَ، مثل : ضنا
  .ضنا كحيل، وهكذا
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  .واحدهم ضويحكي: الضواِحكَة

هوسى، من جٍش، من ميبةمن حني.  

ور: الضمة من شارجِل من ِسنيممن الز.  

  .من الفضيل، من اجلعافرة، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد من ِبشٍر، من عنزةَ: الضواوية

من احلَجر يف األودية الشرقية من سراة " باألمحر"فخذ من بين ثعلبة من انب من بين األمحر : الضورة
  .حلَجرا

  .من البطُوِن من الظَّفَير: آل ضويِحي

  .من شمر: الضويلَة

  .مركزهم موقق، مبنطقة حايل

  .من املُوسى من ناِصرة، من بلْحاِرث: الضيفَةُ

  .احلُسين والنوافلة: منهم

  .من اخلميسات من بين عِطية: الضيوفيةُ

الطاءباب   

  .ِة غَاِمٍدمن باِدي: آلُ طَاِلب

  .من األشراف احلُرثُ: ذوي طَاِلٍب

  .يف وادي املضيق بنخلة الشامية

  .من آل مجعة من بادية بين عمٍرو، من احلَجر: آل طاهر

  : من أفخاذهم

  .من السمرِة، من موسى، من جهينة:  آل الناطق الطُّبسة-4 آل وطيفة -3 آل مسعود -2 آل شابر -1

  .من الرماِضين، من العطيات من بين عِطية: الطَراِبشةُ

  .من آل عليان من اخلُرصة من شمر: الطَّراِبلَةُ

  .من العريف من الصمدة من الظَّفَير: الطَّراد

  .من آل رحمة، من الْمناِصير: الطَّراِرقَةُ

  .من القُريِنية: الطَّراىفَ

  .من احلُويطاتمن املساعيد : الطَّراِفية

  .العودان، والعجالن، والعمارية: منهم
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  .يف جهات املويلح والبدع ومقْنا

  .واحدهم طريين، من العراِعرة، من بين رِشيد: الطَّراِنيةُ

  .والنسبة إليهم طُريِسي: الطُّرسان

  .وما حوهلايف احلناكية . من العطُور من بين عمٍرو، من حرب" حامضي"من ذوي حامض 

  .ذوي خليفة وذوي غُديف: منهم

   .- واحدهم طُرشاين-: الطُّرشان

  .من احلوازم من مروح من بين سامل من حرب" نعيمي"من النعمة 

  .مع قومهم احلوازم يف وادي الصفراء

  .من الدمهان من الصقُور من الِعمارات من عنزةَ: الطُّرشان

  .لْد مرير من بين علي من مسروح من حربمن ِو: الطُّرفَاء

فيواحدهم طُر.  

  .من بين يزيد، سكان سِلبة، من فروع اللِّيث: الطُّرفَاء

  .آل بنيان، والعمشان، وآل صبحي، والرشدة، وآل عاشةَ: منهم

  .شمرمن البكر من احلمام من اللُّحيوات من زوبع من : الطَّرفَة

  .من البعري من األسلم من الصايح من شمر: الطُّريف

  .من آل رحمة من الْمناِصير: طُريف

  .من آل عاصٍم من آل سلَيمان، من اجلحادر، من قَحطان: طُريف

فَاتيالطُّر :قُومد من الباِميِركَة من املَحمن املُو.  

  : ومنهم

  .من الزمول من بين خالد:  آل جريس الطُّعمة-3 آل بريك -2 آل عبود -1

  .من برقا من عتيبةَ: الطُّفَحة

  : ومنهم

 احلُلَسة -8 العبابيد -7 احلُبوس -6 احلليفات -5 السوطة -4 الوذانني -3 احلصنة -2 اجلُعدة -1
 ِلية واحلشابرة يف الزوران يف:  املزاريع وأضاف بعضهم-12 اللُّهوب -11 اجلمعيات -10 خديد -9

  .والزود والعصالن، واليعاقب، واليعاقيب والكشمة. بسل

  .املزاريع، ويفرع منهما األفخاذ املتقدم ذكرها" 2"خديد، " 1"ومنهم من يفرع الطفحة إىل فرعني 

  .من ذوي حطَّاب من الشالَوى من بلْحاِرث: الطُّفَلَة
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  .امي، والسهاِرين، والدبالني، والدواغنيالسبور، والكراشني، واللو: منهم

حطِفي :     

وهم قبائل عتيبةَ " أبرق عباة"قال العقيد محود القثامي العتييب الفُرع الثاين من برقا طَِفيٍح، ويقال هلم 
  : إن مجيعهم يرجعون للنفعة يقول الشاعر: برقاوية هناك اختالف يف أنسام ويقال

  إذا جا خَرزها من جنوبها" طْفَيِحيٍة"اجتْ مِْن قَبالَهو إذَ" نْفاعيٍة"

وإذا كان اإلعتداء داخليا فهناك تفرقة بني طَِفيٍح " نفاعية"أي إذا حصل اعتداء خارجي فالقبيلة كلها 
  .انتهى. ومشلة

  .وعد من طفيٍح من برقا من عتيبةَ

أهل السيل الكبري ومنهم الذويبات " واحدهم ثُبيِتي" الثُّبتةُ -4الروسان  -3 املُقَطَة -2 النفَعةُ -1
  .واملناصري

  .من زهران:  وقْدان بالطُّفَيِل-5

  .آل محامة، وبنو شهاب: عويرة والكورس، ومنهم يف امة: ومن قراهم يف السراة

  " .أبو طُقَيقَة"واحدهم : الطُّقَيقَات

  .طات يف ضواحي ضبا واخلريبةشيوخ احلُوي

  .من آل نصراهللا من الزقاريط من عبدةَ من شمر: الطَّالَّع

  .والنسبة إليهم طَلِْحي: الطَّلَحات

  .من آل صاحل من الطُّلُوح من اِملسِودة من هذَيل

  " .أهل الريع"آل راِشد، وآل منيف، واألعصاب، وآل عايل، : منهم

  .طائفبالدهم يف سراة ال

اتوالنسبة إليهم طَلِْحي: الطَّلَح.  

  .من املطارفة من بين هذَيل

  .ذوي مرزوق، وذوي غايل، وذوي نجم: منهم

  .والنسبة إليهم طَلِْحي: الطُّلَحة

  .من خزاعة، يسكن جنوب مكة

  .من الروقَِة من عتيبةَ" : الطُّلُوح"طَلْحة 

، وبين " احلماميد"والدالحبة، واحلناِتيش، وذوي زراق، والسمرة، وذوي حماد العوازم، والذِّيبة، : منهم
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  .أسعد، واحلُفَاةُ، واحلزمان، واألساعدة، واملغايبة

الطُّلُوح :والنسبة إليهم طَلِْحي.  

  .من اِملسِودة من هذَيل، يسكن الشفا املعروف بشفا هذَيل يف سراة الطائف

  " .بين خالد"حل، واخلُلَّد، آل صا: ومنهم

  .والنسبة إليهم طَلِْحي: الطُّلُوح

  .من ضنا مفَرج، من ِولْد علي من وهب من مسِلم من عنزةَ

  .املسعر: منهم

  .من البطُوِن من الظَّفَير: الطُّلوح

  .من الشمالن من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: الطُّلوح

  " .طَلْحة": الطُّلوح

  .من الصدعان، من شمر: الطُّلَيحة

ب: الطُّمحرروح من حسفْر، من مبطن من بين الس.  

  .واحدهم طُميِحي

  .يف كُلَيةَ ورابغ

  .من عشاير جازان: الطُّمحةُ

  : منهم

  . الشدادة ومنازل الطمحة بني صبيا وجازان-2 الفقرة -1

  .مل من السويلمات من الِعمارات من عنزةَمن اهل: الطُّننةُ

  .من األشراف الثعالبة، قرب مجيِرمة، جنوب جدة: الطَّواِحرة

  .من مزينة الساحل، بني مجيِرمة، واللِّيث: الطِّوالُ

  .من ثُمالَة، من ثَِقيف: الطِّوالُ

  . من برقاء، من عتيبةَمن ذوي درويش من الدهسة، من القُثَمة: الطَّواِلع

  : ومنهم

  .والنسبة إليهم طُوِيِلِعي:  ذوي ثالَّب الطَّواِلعة-4 ذوي نوار -3 ذوي سامل -2 ذوي سلَيمان -1

  .من ِولْد علي من وهب من مسِلم من عنزةَ

  .يف وادي الطَّبق، وبرمةَ، يف نواحي خيرب

  .، من شمرمن األسلَم: آل طُوالَة
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  .املعاِقيد، وآل نفْقَان، واملناصري، وآل شلهوب: منهم

  .يف منطقة حايل يف العش وريع تقريب، وعقلة جديد، وأبا القود والكهفة

  .من العطَياتفات، من ِولْد علي، من وهب من ضنا مسِلم، من عنزةَ: الطُّوالَة

من الدهاِمشة من العلي من " غريب الدار"نة، من أوالد علي من اجلميشات، من الزب: الطُّواِطحة
  .الِعمارات، من ِبشٍر، من عنزةَ

  .من الكُشر من أهل القُرنة من فَهم: الطُّورةُ

  .آل مطَيٍر، وآل عمار: منهم

  .من ثَِقيف: طُويِرق

  .واحدهم طويرقي

  .ىل وادي تضاع، والكُفِْو األسفل غرباًبالدهم غرب الطائف يف وادي املَحرم، إ

اجلُعيدات، واخلصافني، والزحاِرية، والفُضلُ، والروسان، والغرابني، والتراكية، والكُلَبة، والعبدةَ : ومنهم
  .والظفارين، واحلمران، وذوي خليق، والنهادية

    : ومن قراهم

  .ريز، واخلليصة والدار، وصر وملح، ومملكةامللتوي، والسواويد وحمسكة واحلرقة واملب

  .من املقرن من التومان من شمر: الطويلة

  .من املسعود من الصلَتةَ من شمر: الطُّويِلع

  .من بنيوس من بلْحاِرث: الطُّهفَِة

  .الذيابات والبالهدة: منهم

  .ويسكنون يف وادي قياء ووادي غَزاِيل

  .علي من عنزةَمن ِولْد : الطَّيار

  : ومن أفخاذهم

  .من آل حممد، من بين هاِجٍر:  احلمامدة الطُّياع-4 الطُّلوح -3 اجلُبرة -2 املشاجة -1

  .من املشاِدقة، من ضنا مفَرج، من ِولْد علي، من وهب، من شرب، من عنزةَ: الطِّيايرةُ

  .د من حربمن زبيد الشيخ من زبي: الطِّيرةُ

  .واحدهم طياري

  .يف نواحي خلَيص

  .من اهلنادية من بين حممد من بين عمٍرو، من حرب: الطَّيرةُ
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  .من الفداغة من ِسنجارة من شمر: الطيور

  : ومنهم

  " النوابث" آل نابث -2 آل قدور -1

الظاءباب   

  .امةمن عِسير " رجال أملع"من قبيلة أملع : بنو ظاٍمل

ومنازل بين ظامل على ضفاف وادي حِلي وروافده يف الشمال الغريب من الشعبني بنحو ثالثة أكيال، 
  . بضم الراء وفتح اجليم بعدها ألف فالم-وقاعدة بالدهم بلدة رجال

  .بطن من احلمام من اللُّحيوات من زوبع من شمر: الظاهر

  : منهم

 -9 احلماد -8 الفارس -7 احملمد -6 اجلنيدل -5 القعدان -4امد  احل-3 احلميدي -2 احملمود -1

  " .أنظر الظواهر: "العواد ذوي ظاهر

ناِيبالظَّب :ليلٍَد، من بخعات من الربكات من ميمن الفُر.  

  .من دعٍد من هذَيل اليمن، من هذَيل: الظَّبانُ

  .من غامد: بنو ظَبيان

  .الغمدة، وبين حدة والعشامرة واألجاعدة وبين جرة : - وهي بأمساء أفخاذهم-ة يف السرا-من قراهم

  : منهم: الظَّفَير

  . الصمدة ويتفرع منهما أفخاذ ذكرت يف مواضعها-2 البطُوِن -1

  .وبالد الظَّفَير يف شرق اململكة، مشال وادي احلَفَِر

  .طَيٍرمن اهلُويمالت من بين عبداهللا من م: الظَِّفين

اِلمر: الظَّوممن ش.  

اِهرالظَّو :والنسبة إليهم ظاِهِري.  

  .من مروح من بين سامل من حرب

. ذوي غامن، والفراهيد، والراشد، والثوابت، وذوي سامل، واخلنيفر، وهؤالء يف جهات القصيم: منهم

ي صقر، والرواشدة، وذوي عباس، وذوي سلمان، وذوي بديوي، وذوي هزاع، وذوي رشود، وذو
  .وهؤالء يف وادي الصفراء" ومنهم ذوي مجاعة"وذوي مصري، وذوي جِميٍل 

  .من حرب من بين مالك، من بِجيلَةَ: بنو ظُويِلٍم
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  .يف امة

  .والنسبة إليهم ظهراين: الظُّهرانُ

قُومد، من الباِميمن املزاريق من املَح.  

  .ن السهوِلم: بضم الظاِء: الظُّهرانُ

  .من املزايدة من احلصيالت من الصلَبة: الظُّهران

  .من السراِونة، من هذَيل: الظُّهوان

 رير"الظُّهيف" : أبو ظُهفْيان من ثَِقيف من سِريمن آل ش.  

اتريمن بين خالد: الظُّه.  

العينباب   

  .من بين جابر من بجالَةَ: آل عاِبد

  .للِّيثيف جهات ا

  .من بين سامل من ثَِقيف" : عبيد"آل عاِبد 

  .بطن من اجلُعرة من اجلياشة من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي عاتق

من قرى منطقة جازان، يتبعها عشائر متتد من املسارحة إىل احلدود الشرقية للمملكة، ومشاالً إىل : العاِرضةُ
  .فَيفا، وقبائل ضمد وعبس

" صحار" سحار - آل امنِخيف- قيس- بنو ودعان- بنو حِريص- بنو معني-العبادل:  العشائرومن تلك

  . الصوافة-سفْيان

  .من بين حممد من بين حرب من بين مالك من بِجيلَةَ، يف السراة" : آل عاِزب"إيل عازب 

 من احلَجر، من البادية، حيلون يف "بين األمحر"من بادية " لَصلَع" فخذ من آل األصلع : آل عازم
  .املنحدرات الشرقية من سراة احلَجر

  .من عضيدات من بين عمٍرو، من احلَجر: العاِسرة

  .يف وادي عياش، من اجلهة الشمالية الغربية

  .من اِحلزماِن من القُرنِة من بين فَهم: آل عاسي

اِصدب، : العرممن بين حممد من بين حلَةَ، يف سراِجيمن مالك من ب.  

    

  .من آل سلَيمان من اجلَحادر من قَحطان: آل عاِصٍم
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   .-النسبة إليهم عاصمي-

  : منهم

  .والنسبة إليهم عاِصِمي" : العصم" آل خضر عاِصم -3 آل روق -2 آل طُريف -1

  . صدور غران ورهاطيف. من معبد من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

، واهلدمة "حميشري"، واحملاشري "مسلويل"، والسماليل "جالَّيل"وبنو جالَّل " صردحيي"الصرادحة، : منهم
  .والزيود" حليسي"واحللسة " هدميي"

  .وهو يف وادي غُران ووادي اهلدأة وما حوهلما

  .من مالك من بِجيلَةَ: بنو عاِصٍم

  .يف السراة وامة

  .إيل غالية، والفُرعان، وبنو سعد: ومن فروعهم. القاعدة، والوهسة: هممن

  " .اجلرباء"من اجلزعة من آل حممد رؤساء شمر : العاِصي

  .بطن من الطُّلَحات من آل صاحل من الطُّلوح من اِملسِودة من هذَيل: آل عاِلي

  .تيبةَمن طَلْحة من الروقَِة من ع" : الْعايل"ذوي عايل 

  .من سبيع: بنو عاِمر

  : منهم

" القدعا" القدعة -6" القوالدة" القواودة -5 الصياىف -4 العيادين -3 عجمان الرخم -2 الغذوفة -1

  .من زهران" بين أوس"من بين يوس :  الضعفة بنو عاِمر-8 بنو محيد -7

  .ةَمن الروسان من برقا من عتيب: عيال عاِمر

دوامر: العمِة من شصمن اخلُر.  

  : منهم

  .من اجلابر، من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث:  آل خلف آل عاِيٍد-3 آل غضا -2 التجاغفة -1

  .من بلْحاِرث" بين أوس"من مسيِعيد، من اجلياشة من بنيوس : ذوي عاِيٍد

  .من قَحطان: عايذُ

  .يواحدهم عايذ

  " .األسر املتحضرة يف جند"من القبائل املتحضرة، الذين فُصلت أفخاذهم يف كتاب 

  .من آل ساعٍد من آل شِريف من بين سفْيان من ثَِقيف" : عايشة"آل عاِيش 

  .من الدراحمة من اجلُعرة من اجلياشة، من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي عايٍض
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اتاِيضالع :ِشيدمن بين ر.  

  .بدائع قين : - مبنطة حايل-: من بالدهم

  .من اخلوالد من الصلَتةَ من شمر: العباِبسة

داِبيبةَ: العبيتقاء من عرة، من بمن القُثَم.  

  .واحدهم عبود، أُمراُء القُثَمة

  .يف العصمة، من عتيبةَ: العباِبيد

  .يف وادي القَيم

داِبيبةَ: العبيتن من بين سعد من عيطْنٍح، من البمن طَِفي ليمن بين ع.  

  .من ذوي عياض من العوازم: العبايبد

  .من عضٍل يف بين شعبة من كنانة: بنو عباد

اتادةَ: الِعبزنعة من عبةَ من السدبمن الع.  

  .الكراديش، واجلنادرة والذبيبات واجلماميس: منهم

بيلٍّ: اِدلُالعدبلية الشرقية اجلنوبية، : مجع عم، يف املنطقة اجلب من عشائر مقاطعة جازان، يف جبالتعرف
  .بقرب احلدود اجلنوبية، وقاعدم بلدة العارضة

البحص، واجلميمة، واحلَمية والصِفيف وصمعة، وعبك، والغريب وقائم بين شراِحيل، : ومن قراهم
  .قُمران، واِملروا، واملْلحي، واملُودفَةوالقَصبة، و

  .من صبٍح من ميمون من بين سامل من حرب: العباِدلَة

  .واحدهم عبديلٌّ

  : ومنهم

وبالدهم مع " حرير" احلُريرات -3"  ظاهري-ذوي ظاهر" الظواهرة -2" شعيري" الشعيرات -1
  " .بدٍر"وجبل ِفعرى ووادي يلْيل " جبل صبٍح"األكرب قومهم صبح، وادي العرج وجبل ثافل 

  .من اجلعافرة من البذَاِذيل، من جهم من بين عمٍرو، من مسروح من حرب: العباِدلَةُ

  : منهم: من األشراف: العباِدلَة

  . آل عوٍن-1

ادي ِلية يف مكان يعرف وهم غري ذوي حسم أهل الشواق فهؤالء يرتلون بأسفل و:  ذوي حسن-2
  .بالرميدِة

  .منهم يف مكة املكرمة وجدة ويف أسفل وادي ِلية يعرفون بذوي بركات:  آل حازم-3
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  .يف تربة:  ذوي سلطان-4

  . ذوي لُؤي يف اخلُرمة-5

  . يسكنون اخلُرمة-أو الشياهني:  آل شاهني-6

  .ث وتلك الناحية ومنهم من يسكن رنيةمنهم من يقطن بصدور وادي اللِّي:  آل صامل-7

  .بالطائف وضواحيه بوادي ِلية:  الفُعور-8

  . آل حامد-9

  . أو احلمودية- آل محود-10

    : العباِدلَةُ

  .من اجلريدة من الشمالن من األيدا من وهب من مسِلم من عنزةَ

  .بطن من الثوبة من متعان: العباِدلَةُ

  .لزهرة، واهلدبة، والضيوف، وآل ساريا: من فروعهم

  .من العصاِبني، من العمران، من احلُويطات احلجاز: العباِدلَة

  .يف حقل وما حوله

  .الغريرات، واحلرامدة، وربيعة، والسويلميني، واحلميدات: ومنهم

  .من السلَيمات من العطيات من بين عِطية: العباِدلَة

ناِديبٍرم: العطَيب، من بين عبداهللا، من موعالَت من الصيضاِن، من العبضن الع.  

  .واحدهم ِعبري من الكُلَبة من وازٍع من البقُوم: العبارا

  .من زهران يف امة: آل عبد احلَِميِد

  . من عِسير امة-من أملع: بنو عبد شحٍب

 غرب بلدة الشعبين بنحو -كسر الراء وإسكان املثناة التحتية وآخره ميم ب-ومنازهلم ضفاف وادي ِريم
  .مثانية أكيال

  .آل أجمم وآل زياد، وآل قفيل، وآل رادة، والفقوة، وآل ماطر: ومنهم

  .من شمر" اجلرباء"من الدرة من آل حممد : آل عبد العِزيز

  .من األشراف: ذوي عبد الكرمي

  . آل هذَّال من اِحلبالن من الِعمارات من عنزةَمن: آل عبد اهللا

  .من الرولَِة من عنزةَ: آل عبد اهللا

  .من زوبع من شمر: العبد اهللا
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  .من املَحلَف من اجلالس من مسِلم من عنزةَ: الْعبد اهللا

  .من مطَيٍر: بنو عبداهللا

  . واحدهم عبديلٌّ-

  :  اهللا إىل مخسة أقسام هميتفرع بنو عبد

  . الصعوب، وهم مخسة فروع-1

  ".العونة" ذوي عون -3 ميمون -2

  . الشالِلحة، وهم مخسة فروع-4

  . اهلُويمالت، وهم ستة فروع-5

  .والعزائرة من بين عبد اهللا حلفاء

املَلْقَى يف عالية القصي، والعقيلة على العضيالت ومساكنهم األثلة وربيق والربقية و" أ: " الصعوب-1
من اجلهة الغربية وأرن واحلُفَيرة واملُويه بالتخفيف ودماسة والبديع وبطْحي يف " اجلريب"شاطئ اجلرير 

  .عالية جند

  .ومنهم العقصان، والعضبان، وذوي سافر

  .أما ذوي رشيد وذوي مريشد وذوي مرشد والسبورة بطن يف العقصان

  .عبادين وذوي رشيد واهلراسني بطن يف العضبانوال

 فَهم خليط من اهلُجال -والسحامني واهلشاشيل واملساعيد والكالبني والفريان بطن يف سافر، واجلَبلة
  .والعضيالت

اهلُجال وهم أبناء سامل ابن عطي بن خميفر بن كامل بن مزغت ابن عباد، ومساكنهم اخلُفَيق والعقد " ب"
األول : رجين والعد والدهناء يف احلجاز، وبدائع اهلُجال يف عالية جند، وينقسمون إىل أربعة أفخاذوأبو ِخ

  .احلزمان، والثاين السحمان، والثالث ذوي غنائم، والرابع القشوش وهم أبناء سالمة بن سامل

لقمشة والتومة وذوي كرفان وذوي موسى واجلرائشة وا. وذوي مرشد وذوي رشيد بطن يف احلزمان
وذوي عوض وذوي عائش والشواكية بطن . واملباطية بطن يف مرشد، والصغائرة واملضاحية بطن يف رشيد

واملهادلة وذوي عنائم بطن يف السحمانز والقشوش يقطنون اآلن وثَيالن وعشيران يف . يف ذوي غنائم 
  .القصيم

األول : مق يف عالية جند، وينقسمون إىل أربعة أفخاذالشطَّر ومساكنهم األرطاوي بالقصيم، والع" ج"
  .ااِلدة، والثاين العصاعصة، والثالث الرزنان، والرابع الدبادبة

  .واخلشمان والدوائخ وذوي عواض بطن يف االدة
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  .والدراويش والصالفيح واحلمران بطن يف العصاعصة

  .لرزنانوذوي العفني وذوي معيوف وذوي ِصيالة بطن يف ا

  .املشاريف ومساكنهم اهلرارة وأم شكاعة والفُجيج يف عايل جند" د"

  .األول السحالني، الثاين السنحان، الثالث اللوافية: وينقسمون إىل ثالثة أفخاذ

  .والقياصني والنمورة واحلواتني وذوي ماضي بطن يف السحالني، والكُلَبة بطن يف السنحان

: طاوي والدمثي يف القصيم والصعِبية يف عالية جند وينقسمون إىل أربعة أفخاذاملهالكة ومساكنهم األر" ه"

األول الضمون والثاين املضاحية والثالث العصاصمة، والرابع السمران واخلامس الفشحان سكان الصعيبة 
  : وفروعهم

  . بين مكىن-6.  بين مزرم-5. النحايني-4.  الدوانية-3.  اجلحف-2. ومنهم األمري:  بين نامي-1

 ميمون ومساكنهم احلسو، وصخيربة يف عالية جند وينقسمون إىل قسمني رئيسيني هم الصردان -2
  .وغرابة

    

األول السكان، الثاين العيابني، الثالث الوهيطات، الرابع اهلويان، : والصردان ينقسمون إىل سبعة أفخاذ
  .ِميداخلامس الرخال، السادس الشوايبة، السابع املَحا

  .األول السميحات، الثاين السالمني، الثالث الرماثية، الرابع اجلروة: أما غرابة فينقسمون إىل أربعة أفخاذ

ومساكنهم العمار يف القصيم واملُطَيِوي وجفرة ونجخ وثَِرب وفُجيج والضبعية " ذوي عون: " العونة-3
وذوي سويعٍد ينقسمون إىل ستة . وي سويعٍد وذوي أُصيمعوالرضمية، وصعينني وموزر وينقسمون إىل ذ

  .األول ذوي ميزان، والثاين اجلبارين، الثالث احلرصان، الرابع ذوي بدير، اخلامس احللف: أفخاذ

األول السقايني، الثاين ذوي شِطيط، الثالث اهلدابني، الرابع : وذوي أصيمع يتقسمون إىل أربعة أفخاذ
  .الكماهني

ذوي : وينقسمون إىل ثالثة أفخاذ. منهم العقالية ويسكنون حاذة يف عالية جند" أ: " اهلُويمالت-4
  .حسني، وذوي سعد، وذوي حممد

  .الشباشرة" و"احلمايني، " ه"اليبس، " د"اجلعافرة، " ج"الضوافرة، " ب"

ومساكنهم على . القعوان" ه "املوائق،" د"الرحامني، " ج"الضبطان، " ب"القُمشان، " أ: " الشالحة-5
  .املايين، والدمن والصلحانية وأُم أرطى: الترتيب

  .من غاِمد: بنو عبداهللا

  .الباحة والظَّفَير وبنو سعد وبشري، وبنو فروة: - وقراهم باسم أفخاذهم-من بالدهم
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  .ويف امة جبل شدا ووادي قَرما

  .ِجيلَةَمن بين مالك من ب: بنو عبداهللا

  .يف سراة بِجيلَةَ

  .من الشياِبيِن، من برقا من عتيبةَ: ذوي عِبداهللا

  .من األشراف الشنابرة: ذوي عبداهللا

  .يف وادي سعيا، جنوب مكة

  .من اجلَثَاِيث من الشالَوى من بلْحاِرث: ذوي عبداهللا

  . بلْحاِرثمن املعاتبة من الشالَوى من: ذوي عبداهللا

  .من القُطْمان من الشدادين، من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي عبداهللا

  .من اللقامني من النواصفة من عوف من مسروح من حرب: ذوي عبداهللا

  .واحدهم عبديل

  .من الرحلَِة من املطاحلة من ميمون، من بين سامل من حرب: ذوي عبداهللا

دبيطات: اهللاذوي عد من املساعيد من احلُوِشيمن ذوي ر.  

  .يف جهات الِبدع

  .من القُثَمة من عيال منصور من برقا من عتيبةَ: ذوي عبداهللا

  .البصايصة، واحلبالصة، والدوانية، والصواوين، والدهسة: منهم

  .من بين عمٍرو، من مسروح من حرب: ِولْد عبداهللا

  .ِبشٍر، والِبالديةُ، وبنو جابر، وبنو حممد، ومعبد: روعهومن ف

  .من السبعة من ضنا عبيٍد من ِبشٍر من عنزةَ: العبدةَ

  : ومن أفخاذهم

:  العبادات العبدةُ-8 العرفا -7 السبايعة -6 املسكا -5 الوترة -4 الدوام -3 الرمايقة -2 الرماح -1

  .هم عبيديوالنسبة إلي

  .من سبيٍع من جهٍم من ِولْد حممود، من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يف الفُرع قرب املدينة. يف قرية أيب ضباع ونواحيها

  .ذوي حامد، وذوي سيف: منهم

  .والنسبة إليهم عبيدي: العبدةُ

  .من ِولْد مرير من بين علي من مسروح من حرب
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  .والنسبة إليهم عبيدي: لعبدةُا

  .من بين سري، من ربيعة من فُتيةَ من سلَيم

  .من جِميٍل من هذَيل: العبدةُ

  .يف الشرفة جهة اهلدة ويف احلزم وسالسل يف سراة الطائف

  .من آل ساعٍد من آل شِريف، من بين سفْيان من ثَِقيف: العبدةُ

  .حطانمن قَ: عبدةُ

  : منهم

 آل -8 الفُردان -7 الوهابة -6 بنو طلق -5 الزهري -4 آل الصقري -3 البسام -2 آل قريش -1
 -15 اجلرابيع -14آل قرعة -13 آل الفهر -12 احلرقان -11 آل محدان -10 العرنة -9عابس 

  .ي بيشة سفالة وبالدهم يف شرق بالد عِسير، يف طريب وتثليث وأعايل واد-16اجلهمة 

  .من شمر: عبدةُ

  : ومن أفخاذها

      آل فُضيل -6 آل مفضض -5 آل جدي -4 الدغَيرات -3 الربيعة -2 اليحيا -1

وهذه -اجلثامية، ومطرية اجلربين، والوبالية، وبقعاء واخلوير والنيصية  : - مبنطقة حايل-: من بالدهم
  .الثالث سكاا آل جعفر من عبدة

خضراء ولينة وزرود والشعيبة واألجفر، وأن بالد عبدةَ متتد من أجا إىل ما : ل من بالد عبدةوعد موز
  .وراء لينة

سبامة: ع ِرر-من بين ِشهِر، من احلَجمن بين ِشه .  

  : من أفخاذهم

ة براد  آل عماز ومنازهلم يف امة على أودي-4 آل عبيد -3" حيد عبس" احلَيد -2 احلصنة -1
  .واملرحب ووثنة والبيضاء

سبمن أفخاذها: ع :  

 -9 بطارية -8 قطعية -7 خرازة -6 شغار -5 رنف -4 كفرا -3 مناصري الغريرة -2 ِمطْولة -1

  .موانع وبالدهم يف امة جنوب بالد بين حسن ومشال مغيد

سبامة يف منطقة جازان: ع يف.  

وهم وأهل " بلغازي"غرباً قبائل ضمد واحلسيين وبيش وشرقاً بالد بين الغازي جياورهم جنوباً سفْيان و
  .احلقو والعزيني داعية واحدة
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  .أبو ذَخرية، واألحواش واخلَِليف والعقدة واهليجة: وقاعدة بالدهم ضمد، ومن قراهم

 آل - النهارية-الشقافية - آل رِشيدة- آل غشم- الصبانية- السالطني-قبيلة العزيني: ومن أفخاذ عبس
  . آل قطينة- اخلواجية-موبد

  .من مسِلم من عنزةَ: العبلَةُ

  .من الصديد من اجلرباء من شمر: الِعبالنُ

  .من الطُّريفَاِت من املُوِركَة من املَحاِميد، من البقُوم: آل عبود

  : منهم

  .من مطَيٍر: يات آل نازي العب-3 آل عبيد اهللا -2 آل عتيق -1

  .واحدهم عبيِوي

  .احلمودية يف القصيم: من بالدهم

اتيبقَِة من هتيبة: العومن املُزامحة من الر.  

  .من احلُويطات: العبيات

  .يف وادي العني، قرب ظبا امة

  .من قريش من ثَِقيف يف وادي الوهيِط، من أودية الطائف: آل عبيانَ

  .من الْعمور من الشالَوى من بلْحاِرث: عبيانَذوي 

  .من السعدان من اللُّحيوات، من زوبع من شمر: العبيد

  .من آل شِريف من بين سفْيان من ثَِقيف: آل عبيد

  .من السبعة، من ضنا عبيد من ِبشٍر، من عنزةَ: آل عبيد

  : منهم

من آل موعد من احلرير من الصبحي من :  املواهيب آل عبيد-4 الدوام -3 املَواعقة -2 آل مسيكة -1
  .الصايح من شمر

  .من احلَجر" بين األمسر"من منِبح اليمن من باألسمر : آل عبيد

  : منهم

  . آل عبيد الشعِف، لسكناهم يف شعاف السراة-1

  .م فيها آل عبيد امة، لسكناه-2

  .من بين مالك من بِجيلَةَ: بنو عبيٍد
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  .من ِبشٍر من عنزةَ: ضنا عبيد

  : منهم

ومنهم أفخاذ بني .  السبعة وهلؤالء فروع كثرية، مذكورة يف مواضعها-3 ِولْد سلَيمان -2 الِفدعان -1
  .تيماء وخيرب، إىل غريب حائل يف ضغن احلرة

  .ن اجلعفر، من عبدةَ من شمرم: العِبيدات

  .واحدهم عبيدي: العبيدات

  .من بين عقْبةَ سكان مقْنا

  .من غاِمِد: العبيدات

  .من جنب من قَحطان: عِبيدةُ

  : منهم

من السلَيمات من :  احلُرقَانُ الْعبيدي-5 آل مهدي -4 املساردة -3 آل جرف -2 آل ِفهر -1
طَيةالعِطيات من بين ع.  

  .من ذوي ِعياض من العواِزِم: العتاِرمة

ناِقيتالع :اقيتواحدهم ع.  

قُومد، من الباِميان من املَحيممن الس.  

  .من آل السعيدي من آل سعد، من بين األمسر من احلَجر: العتبة

  .يف امة قومهم بين األمسر

  .شاِت من سبيٍعمن القُري: العترة

  .من السويلمات من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: العتقَانُ

اتبيتر: العاِصينورمحة من الْممن آل ب.  

  : ومنهم

  .واحدهم قضامي.  القضاضمة-1

  . آل احلمندي-2

  .واحدهم مديعري.  املداعرة-3

  .واحدهم صيدي.  آل بلْصيد-4

يتةَعيب-: بيتالنسبة ع .  

  .ِجذْمان كبريان مها برقاء، والروقَِة، ومها مفصالن يف مواضعهما من هذا الكتاب مع أفخاذ كل ِجذٍْم
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قر: العِتيمع من شبومن بين صخر من قبيلة الشعار اليت تلتحق بز.  

    

  .زةَمن املصاعب من الصقُور من الِعمارات من عن: العِتيق

  .من الذِّيبِة من بين رِشيد: العتيق

  .من عروة من بين مالك، من جهينة" : العتايقة"ذوي عِتيق 

قَاتيتل" بين"من املطارفة من : العذَية من هِودمن اِملس.  

  .ذوي حممد، وذوي راضي: منهم

  .من الرموث، من مخلٍَد من بلي: العثاِمين

  .من الربيالت من العقيالت من بين عِطية: اِمينالعثَ

  .من عدوان" : العثاِمين: "آل عثْمانَ

ويعرفون باملضايفية، وباملضايفيني، نسبة إىل عثمان املضايفي، وهم أهل قرية العقرب، وأمري تلك القرية 
  .اآلن منصور بن حممد ابن عبداهللا بن عثمان

  . من الشريفات من املغرة امللحقة بعبدةَ من شمرمن آل لُهيمص: العجاج

  .من الِفدعان من ضنا عبيد من عنزةَ: العجاِجرة

  : منهم

 -8 اخلماتيش -7 اهلديب -6 آل عبداهللا -5 آل هجر -4 النعيم -3 آل قرين -2 آل مايق -1

  .، من شمرمن آل عمار من الثَّاِبت من سنجارة: الدهاوة العجاِرشةُ

  .من ذوي حطَّاب، من الشالَوى من بلْحاِرث: العجاِلين

يف أبو راكَة واخلُمرة، ووادي بواٍء . ذوي مثْعي، وذوي علي، وذوي سلَيم، وذوي قني، والظوالعة: منهم
نوع.  

   .- يف واديهم-من آل حسن، من صهيب، من الدواسر: العجاِلين

جنالعر: اِليِن، من الظَّفَيطُود، من البِعيمن آل س.  

  .من زبيد، من حرب: العجاِلين

  .من بين رِشيد: العجاِونةُ

  .من البصصة، من الشدادين، من بنيوس، من بلْحاِرث: العجران

  .من املَحاِميد، من حبٍش من سلَيم: العجفَانُ

  .لرسالني من البطينات من السبعة من عنزةَمن ا: العجالَنُ
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  .من املغافلة من القُريِنية: آل عجالَنَ

  : ومنهم

:  آل حويل الْعجمان-6 آل ابن ناصر -5 آل ناجم -4 آل حنيظل -3 آل ميعان -2 آل مسعود -1

  .من ياٍم

  .واحدهم عجمي بإسكان اجليم

  .ومنهم آل مرزوق، وآل وبيٍر

 فرافقنا يف الراحلة فقال مملياً على األستاذ سعد بن 1398سمهم أحدهم حني مررت بالصرار سنة وق
  : الْعجمان هم: جنيدل

  .ومنهم آل ناجعة وآل سفْران وآل صاحل وآل هادي وآل لُزيز وآل رمية وآل سلْبة.  آل مِعيض-1

  .منهم آل ضاعن وآل شامر وآل مصرع:  آل مسعود-2

  . آل سلَيمان-3

  . آل حبيش-4

  . آل هتالَن-5

  . آل حمفوظ-6

  . الشواولة-7

  .وما حول تلك القرى" وادي الستار قدمياً"وبالد الْعجمان يف املنطقة الشرقية، يف الصرار وحنيذ ونطاع 

  .من بين عامٍر من سبيٍع: عجمانُ الرخِم

  .رجمنهم يف الضبيعة من قرى اخل

اتيجب: العرون من بين سامل من حمياعدة من ِولْد حممد من مومن الس.  

  .واحدهم ابن عجيان

ناِسيدةَ: العقْبمن بين ع.  

  .يف الصوقَاِء، وِتريم قُرب املُويلَِح

  .من احملموديني من احلجايا من اخلميسات من بين عِطية: العدِسيين

دد: الَتالعِشيمن العوامرة من بين ر.  

  .من العمور من اِحلسنِة من عنزةَ: العدوان

  .واحدهم عدواين: عدوانَ

  : منهم
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. ذوي سلَيمان" ب". "املضايفية"ذوي عبد الرمحن ومنهم ذوي عثمان " أ: "ويتفرع منهم:  اجلماهرة-1

  .ذوي مسعود" ج"

  . احلزاما-2

  .ذوي علي" ب"ي دخيل اهللا، ذو" أ: "ويتفرع منهم

  . اخلَماِميش-7 اجلهبان -6 ذوي ثُنيان -5 ذوي شعيل -4 ذوي بنية -3

ِلية والعرج، وِشرب، يف العقرب والعبيالء وانب، والباردة والفريدة : وبالد عدوان أسافل أودية الطائف
  .وصلَّبا

  .رانبطن من بين عمر من زه: عدوان

  . الضحوات والكرادسة والِكلَبةُ- بأمساء أفخاذهم-من قراهم

  .من البطُوِن من الظَّفَير: عدوان

  .من الشنادخة من الكروشني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: العديد

  .من املسعود من املنيع من األسلم من الصايح من شمر: العدمي

  .صلَبةمن ال: العذَاِذلَةُ

     : آل عذْبة

  .من آل فاضل من ِبشٍر من شبيب من آل مرة

  .واحدهم عذْيب

  .آل منصور واحدهم منصوري: ومنهم

  .وآل فارس

  .وآل دمنة

  .واحدهم جفيشي. وآل جفَيش

  .وآل قُريع

  .من بين األمسر، من احلَجر" : بنو العذْمة"بالْعذْمِة 

  : ومنهم

 بنو قاعد ومنازل بين خرمي أودية ذَبوب وآل عمري واملطرف املنحدرة من السراة يف -2 آل خريم -1
  .بالد بين األمسر

  .ومنازل بين قاعد أعلى وادي خرص ويف شعِف امة

ناِجيراينٌّ: العجروالنسبة إليهم ع.  
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  .من األشراف العبادلة، يسكن مكة وجنوا

اتادرلٍَد،: العخمن مليمن ب .  

  .والوعاوعة والشهاِبيةُ" قُروين"والقرون " هشيمي"البويات، اهلُشيمات، : منهم

  .يف امة حنوب الوجه من أوديتهم النابع ووادي املياه وأبا العجاج وأبو محيفرات

  .والنسبة إليهم عرادي: العردات

  .من البالدية من بين عمٍرو

والفواضلة، والسوارية، واهلدادة " ويدعون ذوي محود"لزوايرة، وذوي مسِلم وذوي سويلم ا: ومنهم
  " .مع عرادات بلي"والصماعنة، والظوافرة، والكرادمة 

  .من السلَيمات من العطَيات من بين عِطية: العراِعر

  .من بين رِشيد: العراِعرة

  .واحدهم عريعري

  .يق، واملراشدة، واهلروف، واجلريشات، والطرائبة، واملسعد، والسعدون، واحلراميساحلالل: منهم

  . من روافد وادي احلمض، بني املدينة والصلصلة بطريق خيرب-من بالدهم وادي اللِّحن

ناِفيرواحدهم عرايف: الع.  

  .من بين كَلٍْب من بين مالك من جهينة

  .ن ثَِقيفمن احلُمدة م: العراِفيةُ

  .من اِجلبالن من ِعلْوا من مطَيٍر: العراِقبةُ

  ...من الدالَحبة، من الصلَتةَ من شمر: العراِقلَةُ

  .من األشراف: العراِمطَةُ

  .يف شامة وطَِفيل، يف امة جنوب جدة

  .من رحمانَ، من وازٍع من البقُوم: العرانُ

  .دة من شمرمن ااو: العراِنسةُ

  .واحدهم عريِدي: العراِيدةَ

قُومد، من الباِميل من املَحذَيمن ه.  

اِيفرةَ: العزنارات من عة من الِعماِمشهمن الزبنة من العلي من الد.  

برر: العمر من شيرمن الكفيفان من الغ.  

  : ومنهم
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  .من اخلُرصِة من الِفدعان من عنزةَ: و خليف العربانُ الب-4 بيت سيف -3 البومطر -2 العوض -1

  .اجلمعة واملنشي: منهم

  .من آل فاطمة من يام: آل العرجاء

  .من آل وبيٍر من الْعجمان: آل عرجا

  .من الكواكبة من الرولَِة من عنزةَ: العرضانُ

  .ي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَمن اجلميشان من الزبنة من العل: العرضانُ

  .من قُوفَةَ من بين مالك من جهينة" : العرف"العرفَاُء 

  .احملاوسة والسالمني: من العبدةَ، من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ ومنهم: العرفَا

  .من قَحطان: آل ِعرفَان

  .يرجنوب بالد عِس

  .من السبعة من عنزةَ: العرفَة

  .من السعِد من الصلَبة: العرمان

اتناينٌّ: الِعرنواحدهم ِعر.  

قُومازٍع من البان، من ومحمن ر.  

رورالع :يرواحدهم ع.  

  .من الفوايدة من موسى من جهينة

  .جهينةمن " بين إبراهيم"من بين مالك : ِعروةُ

  .واحدهم ِعروي

  : من أفخاذها

  . القُرون-1

  . الشالهبة-2

  . الفُهود-3

  . اجلماملة-4

  . املَسعد-5

  . البوينات-6

  . املَهاِدية-7

  . اللبدان-8
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  . األخاِضرة-9

  . اجلعادنة-10

  .وبالدهم وادي الِعيص وما حوله

  .امةمن عشاير حلي، يف " : بنو العريان"بالعريان 

  .منازهلم وادي حلي، يف امة

  .من الصمدة من الظَّفَير: آل عريٍف

  .من بلْحاِرث" بين أوس"من الشواِحطَة، من بنيوس : ذوي عريٍف

فَاتيرالع :ليمن ب.  

اتميرالع :ِمييروالنسبة إليهم ع.  

  .من دعٍد، من جِميٍل من هذَيل

  .لِبقْرانُ، بكسر الباء املوحدة، وآل حممد والنخلَة، واحدهم نخليا: منهم

  .من بين مسعود، من مزينةَ من بين سامل من حرب: العريمات

    

مييرواحدهم ع.  

اتنيرع-: العيبرو من سمة من بين عبعمن الص .  

ينيرواحدهم ع.  

اتنيرةمن العسيف: العِطيالت، من بين عقَيات من الع.  

  .من الشراراِت: العزام

  .املُسِند، واملاضي واحلمود: ومن فروعهم

اتةَ: العزامزنعة من عبمن املكلف من املوايقة من الس.  

  .من بين عبداهللا من مطَيٍر: العزاِيزةُ

  . زوبع من شمرمن الزامل من الكروشيني من اللُّحيوات من: العزبة

  .من زبيد، من حرب: العزرةُ

ِرييزوالنسبة إليهم ع.  

، والسواطي، "حميري"واحلُميرات " ذروي"، والفوارس، واخلرمان، والذَّرا "قريقري"القراقرة : منهم
  .ت وبين ثور وعدوانوالروايضة، واحلالبدة، واملغاربة، واجلعامثة، والشعيبا" أبناء درويش"والدراوشة 

  .من الفُرجة من الرولَِة من عنزةَ: العزولُ
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  .من مطَيٍر" : ذوي عِزيز"عِزيز " انظر األعزة: "الِعزة

  .يرتلون حول صفينة والسوارقية

  .واحدهم عزي: العزيين

  .من عشاير امة

 م، تقع بني جبال الريث وجبال الصهاليل منها يسكنون شرق مقاطعة جازان يف اجلبال، يف جبال تعرف
  .ينحدر وادي غَوان من روافد وادي وساع وقرى من روافد بيش

  . من بين ِشهِر من احلَجر، وفيهم الرئاسة-من الكالمثة من ِشهِر ثَراِمني: العساِبلَة

ليبسواحدهم ع.  

  .ثيف جنوب اللِّي. من األشراف ذوي حسن: آل عساف

افسر: العمع من شبووات من زيمن احلمام من اللُّح.  

افر: العسمر من شيرر من الغاِصينمن احلمران من الْم.  

  .من بين محيا من موسى من جهينة" : العساِلين"العساِليةُ 

  .من بين عمٍرو من بين سفْيان من ثَِقيف: العسرانُ

  .من الصمدة من الظَّفَير: رالعسكَ

  . واحدهم عسلي-: العسلة

  .من بين يوسف من ثَِقيف ترعة

ومسالع :ِميسوالنسبة إليهم ع.  

  .من زبيد من مسروح من حرب

  .من سكان خليص

ومسالع :ِميسالَّة، مشال اللِّيث-واحدهم عمن األشراف الثعالبة، يرتل الغ .  

  .واحدهم عِسيري: عِسير

  : ومنهم

  .بنو مغيٍد، وعلْكُم وربيعة ورفَيدة وبنو مالك:  عِسير السراة-1

  " .أهل محايل" عِسير ِتهامة، ومنهم رجال أَلْمع، وأهل قنا والبحر، وآل موسى -2

فَاتيسة: العِطيالِت، من بين عقَيمن الع.  

  .وية والعرينات، والدهيمات، والشطيطات، واهلناهنة، والعنيقاتالعال: منهم

  .من آل نصري من املُرِعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: العشيران
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ناِبيصالع :ليلٍَد من بخالة من مبمن الز.  

، واملسافرة، والدحاجية، اهلليالت، والنصار، والزويدات، والطرايفة، والكُذيبات، والكحاتني: منهم
  .والرضيمات، والطباعني

ناِبيصيطات: العمن الِعمران من احلُو.  

  .الرجيالت، والعمارين، والعبادلة: منهم

  .من املهالكة من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: العصاِصمةُ

  .طَيٍرمن الشطَّر من الصعوب من بين عبداهللا من م: العصاِعصةُ

  .الدراويش، والصالفيح، واحلمران: منهم

  .من بين سامل من ثَِقيف: العصبا

  .والنسبة إليهم عصالينُّ: العصالَنُ

  .بطن من زبيد الشام، من مسروح من حرب

  .يف مستورة ونواحيها

  . بفتح الواو-ومنهم النوبةُ

  .والنسبة إليهم عاصمي: العصمان

مج شرق اللِّيثمن عرن، يف وادي العير.  

  .من بين حرب من بين مالك من بِجيلَةَ: العصمانُ

  .يف سراة بِجيلَةَ

  .من عيال منصور من برقا من عتيبةَ: العصمةُ

مييصواحدهم ع.  

  : ومنهم

  . واحدهم نبعاين- النباعني-1

  . واحدهم محراين- احلمارين-2

3-ان الشواحدهم شفعاين-فْع .  

  . واحدهم ركييب- الركيبات-4

  . واحدهم حلْحلي- احلالِحلَة-5

  . واحدهم نفراين- النفارين-6

  . واحدهم جعداين- اجلَعاِدين-7
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  . واحدهم غَزيلٌّ- الغزول-8

  . قوم أيب العالَ- العلُوات-9

  .العمرية-10

  . واحدهم علَيجي- العلَجةُ-11

  . احلسينات-12

13- واتنالس "وينس. "  

    

بالدهم مبنطقة الطائف يف وادي جليل ووادي اُألخيضر ولية وِشرب يف أسافل تلك األودية ومن قراهم 
  .الفضية واجلالدين واخلفيق وصبيات والدمهاء والنياعني والكشي والغنامني وقَملَةُ

  . مع املراشدة يف األخريين-طولة وأبو سلَيمويف جند سنام وطُحي وأُم سريحة، واأل

  .من ربيعة من عِسير مع قومهم ربيعة ورِفيدة، يف سراة عِسير" : آل عاصم"العصمة 

  .من السوامل من فُتيةَ من سلَيم" : العصوة: "عصية

  .يف وادي ساية، وستارة

  .من بنيوس، من بلْحاِرث: العضاِوين

العبابسة، وآل عاضة، واخلُلَيات، والقبابري، والسنانات واملخالد، واجلالبني، والقرب، والصقاعني، : نهمم
  .واخلشامني والتالعني

وادي قيا، وأُثال الوزر، واملكيسر، وغزالة وآبار القهيدي والصفنية، وقرماء وأُم خنلة : ومن بالد العضاوين
  .يف وادي ضراء، والعشارية

بٍر: انالِعضطَيب من بين عبداهللا من موعمن العضيالت من الص.  

  .العبادين، وذوي رِشيد، واهلراسني: منهم

  .من ِبشٍر من آل مرة: العضبةُ

  .من الرموث، من مخلٍَد من بلي: العضدة

  .من بين شعبة: عضلُ

  .الًيف وادي مركوب ووادي بشمى جنوب مركوب بعشرين كي

  ".ومنهم الِعيضةُ" واجلُنون -ومنهم احللقة، وبنو عباٍد

  .من املزامحة من الروقَِة من عتيبةَ: الِعضياِن

  .والنسبة إليهم عضياين
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  .الثَّعايل، والسحلَةُ، والدماِسين، واملَتاِيهةُ، واملَحاِقنةُ: ومن فروعهم

  .عشيرة ممتدة شرقاً حىت حرة كشب ونواحي مران، يف عالية جنداحلرة غرب : ومن بالدهم

  .يشاركهم فيها السلَسة" جبال"وأم أَيبد، وأم املشاعيب " هجرة"أبو عشرة 

  " .هجرة"وبدائع الِعضياِن 

 واٍد -ريرواجل" هجرة"والبديدية، وبئر التويس وبئر الضيط وبئر عبداهللا بديد، واجلفشرية واجلمانية 
  .يشاركهم فيه املراشدة واملهادلة واملغايرة

واحلرامية وخفاء ودامحة والدارة، والدهم والرميثي والستار وسقمان ووادي الشبرم خيالطهم فيه الغنانيم 
والصاحلية " . مورد"خيالطهم فيها العوازم واملهادلة والشعب " جبال"والشعب . والقسامسة والدالحبة

  " .هجرة"

  .يشاركهم فيها املهادلة والكرامشة" جبال"لعسيبيات وا

  " .جبال"يشاركهم فيه الشيابني، والعرايس " واٍد"وعدل 

  .يشاركهم فيها السلسة وعمرة" جبال"وعكيلة 

  .وغثاة ويشاركهم فيها احلفاة والقرينتني

  .جبل يشاركهم فيه احلفاة: والكودة

  .واملغرة. يضانومشاش الع" هجرة"ومشرفة " هجرة"واهلية 

  " .هجرة"ومنيفة 

  " .وادي"واملورقية 

جبال . والنير. يشاركهم فيه احلُفَاة والغبيات" واٍد"ووادي املياه يشاركهم فيه الغبيات واملراشدة ونومان 
  " .هجرة"يشاركهم فيها السلسة، ووبرة 

  " .هجرة"وكبيشة 

  .والنسبة إليهم عضياين: الِعضياِن

  .يف وادي مركوب، جنوب مكةمن عضل، 

اتديضر: عٍرو من احلَجمٍرو الشام من بين عممن بين ع.  

  : ومن أفخاذهم

  . الظَّفَيرة ويقال هلم آل يرار-1

  . العاِسرةُ-2

  . ناِبط-3
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ومن . امة: وبالدهم على ضفاف وادي عياش ووادي شثٍّ، جياورهم من الشمال بنو رافع، ومن الغرب
  .الشرق بادية بين عمٍرو ومن اجلنوب إخوم آل الشيخ

التيضلَةُ : العيضلي"واحدهم عيضع. "  

  .من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر

  .العقصان، والعضبان، وذوي سافر: فيه من البطُوِن

  .وعواضة واملُضيح. من مطَيٍرجبال يشاركون فيها الرحامني :  الشمطُ-يف عالية جند: ومن بالدهم

  .عضيلَة وعلْبا: ويف منطقة القصيم

  .مبنطقة حايل يف الشمال الشرقي منها. من املردان من عبدةَ من شمر: العطَاء

  .واحدهم عطَاِوي" : العطاونةُ"بنو عطَا 

  .من حلَيٍل من فُتيةَ من سلَيم

  .ارةبني وادي خليص ووادي ست

  .ِعزوةُ العواِزم: أوالد عطَا

  .من السويلِميني من العطَيات من بين عِطية: العطَاِطرةُ

  .من العويضات من احلُسنةُ من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: العطَاِعطَةُ

  .لمن الطُّلوح من اِملسِودة من هذَي" بين خالد"من اخلُلَّد : آل عطَّاف

فطَاِطيالع :     

  .من بين سري من ربيعة من فُتيةَ من سلَيم

  .واحدهم عطَايي: العطَاِيين" : بنو عطاء: "العطاِونة

قُومد، من قبيلة الباِميمن السميان من املَح.  

  . من عنزةَ-من الكواكبة من الرولَِة: العطْالَنُ

  . من اِحلسكان، من ناِصرة من بلْحاِرثمن بين كَِريٍم: العطَنةُ

  .من الصبيحاِت من بين خالد: العطَنةُ

رطَوالع :والنسبة إليهم ِعطْري.  

  .بطن من ِولْد محمود، من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يف وادي الفُرع

  .ذوي عيينة، واحلوامضة، وذوي حامض، والصالَّح: منهم

وذوي : ذوو عبداهللا والبصايصة والرزون واحلسينات، والروثان والسمان" : العيينات" ذوي عيينة فمن
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: ومن ذوي رويشد" ذوي حممد وذوي رميح: ومن الذوبة"ومن ذوي عبداهللا الفواويز والذوبة . رويشد

واجلرابعة والشمالني، ومن الضباِعين، ": ذوي حوميض"ذوي شعيل والربقة واملشاعلة ومن احلوامضة 
  .الكالليب والكرامشة والعروم: الضباعني

ومن الطُّرشان ذوي . واألشدة، واملواعزة واخلضران" طُريس"الطُّرسان " : حامضي"ومن ذوي حامض 
: الشيخان، والتنابيك والقُبيل والصوتان، وذوي مصلح ومن املواعزة: ومن األشدة. خليفة وذوي غُديف

  .الفروات" : صاحلي"الكمي ومن الصالَّح 

  .من آل جعفَر من عبدةَ من شمر: العطُون

  .من بين عِطية: العطُون

  .واحدهم عطَياين: العطَيات

  .من البصصة من املقطة من برقا من عتيبةَ

  .من بين عِطية: العطَيات

  .واحدهم عطوي

  : ومنهم

 -8 املصاحبة -7 اخلضرة -6 السبوت -5 اجلمعاين -4 العليني -3 السويلميني -2  السلَيمات-1

من " : بين عطيفة" الرويعات العطَيفَات -12 احلمران -11 الفرجان -10 السعيدانية -9الرماضني 
  .ذُبيان من موسى من جهينة

  .من عنزةَمن اجلالل، من الصقُور، من اجلبل من الِعمارات، : العطيفات

  .فرع من القعاقعة، من الرولَِة من عنزةَ: العطيةُ

  .واحدهم عطَِوي: بين عِطية

  : ومنهم

 -8 العقَيالت -7 الوكالء -6 الروازين -5 الربيالت -4 اجلميعانيني -3 السبوت -2 العِطيات -1

 اخلُميسات -14 العلْيان -13املساحبة  -12 السعيدانيني -11 السلَيمات -10 اخلماعلة -9املراخني 
تبوك وحالة عمار وحسمى وبئر ابن هرماس والقرية بقرا ومغرياء والْقَِليبة وتيماء وجبل : ومن بالدهم

" فجر"وجنر " الشرفة شرفة بين عِطية"اللوز، وحرة بين عِطية حرة تبوك واألخضر وذات احلاج والشرف 

  .املصطبغةوحمطة األوجرية وحمطة 

  .من الثَّبتِة، من بين سعٍد، جنوب الطائف: بين عِطية

  .من املزامحة من الروقَِة من عتيبةَ: ذوي عِطية
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  .واحدهم عطوي وعطاوي

  : ومنهم

 من من السمرِة:  احلَبرِدية ذوي عِطية-6 الغنائم -5 القواسم -4 املغايرة -3 املهادلة -2 املزاريق -1
  .موسى من جهينة

فَاتطَية: العنيهوسى من جان من ميمن ذُب.  

  .من اجلالل الصقُور من اجلبل من الِعمارات من عنزةَ: العطَيفَات

  .من ِولْد علي من مسِلم من عنزةَ: العطَيفَات

  .من عشرية ابن هذال من عنزةَ: الِعظَامات

  . احلُزمان، من القُرنة، من بين فَهممن: العظَمةُ

  .من الصبيحات من بين خالد: العظَمة

  .من احلَجر يف السراة، سراة احلَجر" باألمحر"من آل حممد من بين األمحر : آل ِعظَةَ

تفَاِرير: العمةَ من شدبمن ع.  

  : ومن أفخاذهم

 الصويان -8 املراوبة -7 السرحان -6 املطران -5 اادعة -4 آل ساعد -3 القعود -2 املفاضلة -1
  .من الروقَِة من عتيبةَ" الثَّبتِة"من ذوي ثُبيت :  اهلرشان العفَاِرين-10 الوبري -9

  : منهم

      اجليعة -4 الشقران -3 الفرزان -2" آل ربيعان" الرباعني -1

  .واحدهم عفَيِري: العفَاِرية

  .من سلَيم

  .م سايةمنازهل

فَّاسٍر: العطَيٍه من ميرن من واصل من باِحييمن الد.  

  .يف أطراف السواِرقية

  .من اخلسرج من املغرة امللحقة بعبدةَ من شمر: العفر

  .من البطُوِن من الظَّفَير: العفْنان

  .يثمن بين مالك من بِجيلَةَ يف وادي إضم جبهات اللِّ: بين عِفيٍف

  .آل جاِملة، وآل صفية، واحملاميد: منهم

  .من الرزنان من الشطَّر، من الصعوب، من بين عبداهللا من مطَيٍر: ذوي العفَيِن
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ة: العقابنيهمن الزوايدة من بين مالك من ج.  

  .من آل علَيان من اخلُرصِة من شمر: آلُ ِعقَاٍب

  . الزقاريط من عبدةَ من شمرمن نصراهللا من: آل ِعقَاب

  : ومنهم

  .من اهلُويمالت من بين عبداهللا من مطَيٍر:  آل فواز العقَاِليةُ-3 آل خان -2 آل خنني -1

  .ذوي حسني، وذوي سعد، وذوي حممد: منهم

  .جنوب السواِرِقية يف حاذة وماحوهلا

  .ومن مياههم عقيالن والعقيلية مبنطقة عفيف

  .من السمرة من موسى من جهينة" : العقَب"بةَ العقْ

  .من آل زرعة من الثَّاِبت من سنجارة من شمر: عقْبةَ

  : ومنهم

مشال ظبا يف مقْنا بني حقل والشيخ :  آل شرارة بين عقْبةَ-4 الوضحان -3 الروسان -2 اجلودان -1
  .حميد، على خليج العقْبةَ

  .ور، والدحادحة، والعبيدات، واخلشيماتاجلب: ومنهم

  .من العضيالت من الصعوب، من بين عبداهللا من مطَيٍر: العقْصان

  .ذوي رشيٍد، وذوي مريِشد، وذوي مرشد، والسبورة: منهم

  .من البصصِة من املقطة من برقا من عتيبةَ: العقَفَةُ

  .ِبدوةُ، واملَجاِنينالشعارية، وال: منهم

  .من املواِهيب من السبعة من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: العقال

  .من اِحلمدة من ثَِقيف: العقْالَن

  .من آل جِدي من عبدةَ من شمر: العقَيدات" : العقَبةُ: "العقييب

  .من عبدةَ من شمرمن الفضيل من اليحيا " : العجيل"العِقيل 

  .من الربشان من القعاقعة من الرولَِة، من عنزةَ" : العجيل"العقيل 

  .من صليم من اِملسِودة من هذَيل: بنو عقَيٍل

  " .حنين قدمياً"أعلى وادي الشرائع 

  .عة من عنزةَمن املكلف من املوايقة من العبدةَ من السب" : العجيالت: "العقَيالت

  .من احملينات من املَحلَف من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: العقَيالَت
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الَتقَية: العِطيمن بين ع.  

  .اجلُمعيات، والربيالت، والعسيفات، واهلشيمات، واملراخني: ومنهم

  " .شيخهم"ومساكن العقيالت حول تبوك، وبئر ابن هرماس 

ماتقَيٍر: العطَيا من مالَن، من ِعلْومن اِجلب.  

  .من العودة من احلمام من اللُّحيوات من زوبع من شمر: العقَيِدي

  .من آل حماٍد من العناترة من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: آل عكَّاٍف

  .من الدياحني، من مطَيٍر" : العقَّال"العكال 

  .زهلم بأطراف السوارقيةمنا

  .واحدهم عكْلي: العكَاِليةُ

  .من قريش يف ساية

  .من آل فاطمة، من ياٍم: آل عكَّام

  .من القناثلة من الشالَوا من بلْحاِرث: العكَاِوكَة

  .من بين هالل، يف جبل عفف وما حوله، جنوب شرقي اللِّيث: العكَسة

  .بين سامل من حربمن ميمون من : ِولْد عالٍَء

  .، والْوسدةُ والِغربانُ" مجيلي"اجلُمالَُء : ومنهم

  .ويف القصيم" خنل قدمياً"وبالدهم شرق احلناكية 

  .والنسبة إليهم عالسي" : بين عالَّس"العالَّسيةُ 

  .من البذَاِذيل من جهم من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .نو محودبنو علي، وب: منهم

  .من آل غُنيم من موسى من جهينة: العالَِّفين

  .والنسبة إليهم عالَّقي: عالَّق

  .من الصواعد من عوف، من مسروح من حرب

  .املغاذية، واملطارقة واحلسينات: منهم

العونة، وبنو حامد الدهالكة و" : غزيلي"الغزيالت وبنو محد ومن الغزيالت " : مغذَوي"فمن املغاذية 
  " .وبيغي"والوبغة 

     الظواهرة ومن الظواهرة ذوي براك وذوي " : محدي"ومن بين محد 

  .النواعمة وبنو سعيدان واهلُضبة" : مطريف"ومن املطارفة " فُهيري"راِشد، والفهرة 
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لق وبنو رويشد، والعجارشة ومن بين سعيدان بنو األشهب والضبعة وبنو مطْ" : نويعمي"فمن النواعمة 
ذوي "املراشدة " : هِضييب"بنو علَيان، وبنو جربوع وذوي عيد وذوي رويعي ومن اهلُضبة " : سعيداين"

  .واِخلرية وذوي مفَرج وذوي سلَيمان" مريشد

وذوي سعيد، " رميثي"هدي، والرمثة ذوي مريزيق، وذوي غريبان، وذوي م" " حسيِني"ومن احلسينات 
والذُّكَرة " عويمري"والعوامرة " سلْيِهيب"والسالهبة " خِضيري"وذوي علَيان واخلِضير " ِهرساين"واهلُرسة 

  " .ِذكِْري"

  .والنسبة إليهم عالَّين: عالَّنُ

  .من املطارفة من هذَيل

  .رةالبشايرة، واخلبايرة، واجلواب: منهم

  .فرع من بين إبراهيم من بين مالك من جهينة" : العالَِوين"العالَِونةُ 

  .من بين خالد: الِعلْجانُ

لَِجيواحدهم ع.  

  .من العصمة من عيال منصور من برقا من عتيبةَ: العلجة

  .والنسبة إليهم علَيجي

اتر: العلَجة من الظَّفَيدممن الص.  

  .من العبدةَ من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر ممن عنزةَ" املسكة"من املسكا : العلطان

  .من عِسير: علْكَم

  : منهم

 بنو مازن -7 آل ثوايب -6 تالدة عبدٍل -5 آل عاصم -4 بنو مقِْرن -3 آل عطاء -2 آل قاسم -1
  . آل سِعيِدي يف بطون أُخرى-9 عضاضة -8

وبالدهم يف سراة عِسير وحوهلا على وادي محرة، وحيدها جنوباً مغيد، ومشاالً ربيعة ورفيدة، وشرقاً بنو 
  .مالك وغرباً أملع

  .من املُرِعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: العلَمة

  : منهم

  .راف، بني جدة وعسفانمن األش:  آل دويح العلُوات-4 آل مدحم -3 آل محد -2 الراشدي -1

  .والنسبة إليهم علوي: العلوات

  .من البطَنِة من الصواِعد، من عوف، من مسروح، من حرب
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  .واحدهم علَِوي: العلْوانُ

  .من وديعة، من حبٍش من سلَيم

  .من مطَيٍر: ِعلْوا

واحدهم علوي.  

  : من أفخاذها

  . املُوهةُ-1

  .يم واملوحدة بعدها الم فألف فنون باجل- اجلبالن-2

  ".العونة" ذوي عون -3

  . املالعبةُ-5.  الرمخان-4

  . البراِعِصةُ-7.  الصهبةُ-6

  .من األشراف ذوي حسن: آل علي" : آل معلوي: "آل العلوي

  .جنوب اللِّيث

ليطان: آل ععيد، من آل عاصم من قَحمن آل حالَّف، من الس.  

  .من آل جعفر من عبدةَ من شمر: ل عليآ

لية: آل عرة من آل مرهو ابن م.  

  .الغياثني واجلرابعة: منهم

ليل: آل عذَيٍل، من هِمية من جِودة من اِملساِبرمن اجلَو.  

ليٍع، يسكن اخلرمة: آل عيبر من سمة، من بين عبعمن الص.  

ليففرع : آل عم، من ثَِقينمن قريش الغ.  

  .املذاكري، وآل محدان، وآل مكيدة: منهم

  .بطن من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: العلي

  : ومنهم

  . املُحلَِف-2.  الزبنةُ-1

ا صقر، والفضيل، وهم اجلعافرة، منهم ضن. من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: العِلي
  .واليمنة

  .من صبيح من الزقاريط من عبدةَ من شمر: العلي

  : منهم
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  .من القواعني من مخلٍَد، من بلي:  الفتيح العِلي-4 آل محاد -3 احلسني -2 التركي -1

  .من املُهيد، من منيع من الِفدعان من عنزةَ" : أبو علي"علي 

ليو عنلمن ا: بذَيان من هيانني من ِلح.  

  .ذوي بركات، وذوي مسن، وذوي غريب، والدغالبة، واحلرابشة: منهم

ليو عنان: برهٍس من زومن د.  

ليب: بين عرروح من حسمن م.  

  .ِولْد مرير واجلُبور: منهم

  " .عبيدي" واجلحوش، والعبدةَ والطُّرفاء،" الدمهة"الدهيم " : مريري"ومن ِولْد مرير 

الكراشيف، منهم الفروم والكُلَخة والدواعرة، واللهامقة، والفُقُوع، والكُتمة، " : جربي"ومن اجلُبور 
  .واملشارطة

    

  .وتلك اجلهات" يف وادي األجردي"وبنو علي حول املدينة، ويف جند، يف قُبةَ والطراق 

ليو عنب :بمن السرون من بين سامل من حميرحة من م.  

  .ذوي بريك، وذوي صاحل، وذوي مقبل، وذوي حريب: منهم

ليو عنلَةَ: بِجيبطن من بين مالك من ب.  

املالكي، املَحاِميد، الشمول، إيل سعد، املفاضلة، بنو سعد، الشبان، أهل الصفح، واملرو، وإيل : منهم
  .غالية

ِجيراة بلَةَوهم يف س.  

ليو عنةَ: ببيتقا من عرن من بين سعد، من بيطْنٍح، من البمن طَِفي.  

  .اجلُعدة، واحلصنة، واحلسلة، والعبابيد، واجلميعات، وخديد: منهم

ليل: ذوي عذَية من هِودليم من اِملسعايد، من صمن الس.  

  .يف نخلَة اليمانية

ليذوي ع :لمن السذَية من هراِون.  

  .يف وادي علق وأطرافه، يف السفوح الغربية للسراة اليت يسيل منها وادي نعمان، غرب الطائف

ليم: ذوي علَيةَ سياِشد، من فُتقْلَةَ من بين رمن الب.  

  .يف نواحي ستارة بني مكة واملدينة

ليد: ذوي عِشيمن العوامرة من بين ر.  
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ليةَ: ِولْد عزنِلم من عسا منمن ض.  

  .آل مسعد والعطَياتفات: ومنهم

  .والعواض واملقيبل

  " .احلماميد"واجلذاملة واحلمايدة 

  .والطُّلوح واجلبارة

  .واملشادقة والصقعة

  .والدجمان واملرخيات

  .والطوالعة والربيالت

  .والسند والشراعية

  .واخلالد والركاب

  .واجلريدة والضمني

  . والقرشة والوسامةواملشطة

  .ومنازهلم يف خيرب واجلهرا ووادي احلمض والعالَ وتلك النواحي

  .من السراِونة من هذَيل اليمن، من هذَيل: علْيان

  .من اجلدعة من كحيل من اخلُرصِة من الِفدعان، من عنزةَ: العلَيان

  .من عبدةَ من شمر: العلَيان

 أبو مزحامة، بدائع البكر، زبدائع العليا، والبنانة، والدقية والصداغية، والغار، والقاعية :من بالدهم
  .وكلها مبنطقة حايل. واملعترضة واملكظم والودي" هجرة"والقحصية ولكان 

  .والنسبة إليهم علَياين: العلَيان

قُومازٍع من البمن الدغافلة من و.  

  . من مخلٍَد، من بليمن القواعني: العلّيان

  .من بين عِطية: العلَيان

  .وبالدهم يف مشال شرق تبوك

  .من آل حممد، من بين هاجر: آل علَيان

  .واحدهم علياين

  : ومنهم
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  . الفلجة واحدهم فلجي-1

  . الكُلَبة واحدهم كلييب-2

  . آل بنينة-3

  . املسارير واحدهم مسروري-4

  .يدي آل زايد واحدهم زا-5

  . الكدادات واحدهم كدادي-6

  . القُروف واحدهم قريف-7

  .من آل اجلمل من اجلحادر من قَحطان: آل علَيان

  .من آل مسيِلم من الصلَبة: آل علَيان

  : منهم

  . آل عليان أيضاً-2.  اهلوميل الصغري-1

  .والنسبة إليهم علَياين: بين علَيان

  .ن بين سامل من حربمن صبح من ميمون م

  .بنو مرزوق، والِوبران، واملواثبة، واملواسية، وبنو سعيدان: ديارهم غيقة، ومن فروعهم

  .من اجلُملَة من اجلحادلة من بين شعبة من كنانة: ذوي علَيان

  .آل علي، والربصان، واحلُوسة، واهلبلة، وذوو هالل: منهم

  .د سلَيمان من ضنا عبيد من ِبشٍر من عنزةَمن ِولْ: ضنا علَيان

  .الغضِاورة، والسلمات، واخلمشان: ومنهم

  .من جِميٍل من هذَيل" : القُرح"العلَِويني 

  .من السراِونة من هذَيل أهل نعمان: آل علَية

  .من العطيات، من بين عِطية بقرب تبوك: العِليني

  .من الثَّاِبت، من سنجارة من شمر: رالعما

  : ومنهم

  .من الدواسر:  الذياب آل عماٍر-2 العجارشة -1

  .والنسبة إليهم عماري: ذَِوي عماٍر

  .من القُثَمة من برقا، من عتيبةَ

  .من ِبشٍر، من عنزةَ: الِعمارات
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  .ِمشة والصليالتالدها: اجلبل فمن العلي" 2"العلي " 1"ومنهم 

  .والصقُور، واجلبالن" جدهم سالمة"السلقَا : ومن اجلبل

  .من حويطَات ابن جازي، من احلُويطات: العماِمرةُ

  .من العصابني من العمران، من احلُويطات: العماِرين

  .يبةَمن القوامسة من القُثَمة من عيال منصور، من برقا من عت: العماِمرةُ

  .والنسبة إليهم عمامقي: العمامقَةُ

    

قُومد، من الباِميمهة من املَحمن الد.  

  . من اجلبور، من بين خالد-ويقال العمور أيضاً: العماير

  .الدواودة وآل حسن: منهم

  .من املهامزة، من بين رِشيد: العماِمير

  .واحدهم عماوي-: العماِويةُ

  .ة من بين عِطيةمن اخلُضر

  .واحدهم ِعماِوي: الِعماِويةُ

  .من الطرافية من املَساِعيد، من احلُويطات سكان الِبدع

رمع: بين عيبمن س.  

  .والعرينات واجلبور، واجلمالني، والنبطَةُ" العزة"آل علي، واملدارية، والصملة، واألِعزة : ومنهم

  .يف احلاير ورماحيف اخلرمة ونواحيها و

رمف: بين عفْيان من ثَِقيمن بين س.  

  . كيالً منه30يف سراة الطايف يف شفا بين عمر، جنوب الطايف على 

  .العسران، ومتيم، واخلُضرة: منهم

 عدوان، اجلُبر، وآل سويد، وبنو جندب وبنو: بنو عمر الْعلي، ومنهم: منهم: من زهران: بنو عمر
  .وقريش

  " .العياش"وبنو عمر األشاعيب 

  .يف السراة ويف امة

ذو عني، بنو عاصم، وادي ممىن ووادي منجل ووادي شعاق ووادي راش ووادي اجلنش، : ومن بالدهم
  .وحواز واملخواة والعياش ووادي اَألحسبة
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  .ِرثمن بلْحا" بين أوس"من الشواحطة من بنيوس : ذوي عمر

  .من األشراف الشنابرة، يسكن سعيا، جنوب مكة: ذوي عمر

  .من مسروح من حرب: بين عمٍرو

ِريموالنسبة إليهم ع.  

  .ومنهم ِولْد عبداهللا، وولد حممود

  .ِبشر، ومعبد، وبين حممد، والِبالِديةُ، وبنو جابر: ومن ِولْد عبداهللا

  .عطُورجهم، وال: ومن ِولْد حممود

 وثادق وثويدق واحلميمة -البديعةُ: يف احلجاز عسفان وقديد واخلريبة وخليص، ويف القصيم: من بالدهم
  .والزعفرانة والضعوبة وعطا وعطي والروضة. واحلنينة

  .الغريض بقرب النحيتية: ويف منطقة حايل

  .رببطن من املطاحلة من ميمون من بين سامل من ح: بنو عمٍرو

ِريمواحدهم ع.  

  .يف خيف احلزاِمي وما حوله يف وادي الصفراء

  .اللُّبنةُ، واملقاعدة، واملفاحلة واملراعية، والكحلة، واملغامسة: ومنهم

  .يف أودية العرج، واِجلي والصفراء

  .من احلَجر: بنو عمٍرو

  : من بطوم

  . كَعب-1

  . كرمي-2

  . جِميٍل ويقال هلم متيم أهل الغرة وقرية ابن-3

  . بنو عمارة-5

  . الشق-6

  . آل سلَيمان-7

  . آل الشيخ-8

  . عضيدات-9

  . بنو أرفع-10
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  . آل مجعة-11

  : ويقسم بنو عمٍرو حسب ديارهم إىل

  . بين عمٍر والسراة-1

  . بين عمٍرو البادية-2

  . بين عمٍرو، امة-3

  .تهموهم يف سراة احلَجر، وام

  : فبنو عمٍرو السراة قسمان

  . أي سكان اجلهة الشمالية من السراة- بين عمٍرو الشام-1

  . أي سكان اجلهة اجلنوبية- بنو عمٍرو اليمن-2

  . بنو عمٍرو البادية-3

  : أفخاذهم

  . بنو رافع-1

  . آل سلمان-2

  . بكسر الشني وآخره قاف- الشق-3

  . آل الشيخ-4

5-ات عديض.  

  . أي سكان اجلنوب بالنسبة ملنازل قومهم-بنو عمٍرو اليمن

  : ومن أفخاذهم

  . بنو عمارة-1

  . بنو كَِرمي-2

  . كَعب-3

وقعوان " ذا املطر"ومن بالدهم أودية العيمة وحلباء والعري بكسر العني املهملة وحضرين واملعداة و
  .وِصدريد وعاكسة وقفعة وبدوة والعطف

  .بين عمٍرو اليمن خمتلطون مع إخوم بين ِشهِر يف املنازل واملناهلو

  :  أقسامهم-وبنو عمٍرو البادية

  . آل مجعة-1

  . كَعب البدو-2
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  . آل الصماء-3

  .أسافل السراة حول ترِجس وترٍج ورنما والْبِهيم والقوباء ويمح: وبالد بادية بين عمٍرو

  :  امة فمن أفخاذهمأما بنو عمٍرو

 آل بثيبة ومنازل هؤالء -6 آل حممد -5 بنو قبيس -4 آل الدهيس -3 آل خشيل -2 آل أماشي -1
يف امة غرب مدينة النماص يف ضفات أودية الغيل وخاط وحلف واحلضوة وجبال وي وحيمة 

  .واألفاقمة

  .من فروع من بين مالك من بِجيلَةَ: بنو عمٍرو

امةيف الساة ور.  

  .بنو رباح، والشوالن، واحلشان، والشرفية، واحلَسنة، والفطيمة، واملطاع: منهم

  .من األشراف بين بركات" : العمور"ذوي عمٍرو 

  .يف وادي اهلَدا مشال مكة

    " : العمور"ذوي عمٍرو 

  .من الشيابني من برقا من عتيبةَ

  " .معدن سلَيم قدمياً"مهد هلم قرية بني عشيرة والْ

  .من حويطات امة، من احلُويطات: الِعمران

  : ومنهم

  . العصابني ومنهم السويلميني واملباركني والرضاويني واحلشاكلة-1

  . الرجيالت-2

  . الدبور-3

  . السماعني-4

  . احلوامدة-5

  . الربيعني-6

  . الزملة-7

  . احمليسينيني-8

  .لغريرات والشهيان والوقيالت ومساكنهم حقل ويرجعون إىل الفضولا:  الطربة ومنهم-9

  . العبادلة ومنهم املشاعلة والزيادين والعمارين-10

  . الفرجات، ومنهم الشماسني والزيادين واحلميدات والفرجات-11
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 رمي، والسرويبع والشريح، ووادي صران بقرب حقل، يف وادي النميفل، " ةقرب الشرف"وبالد العوا
  .مشال ِحسمى" األمت"ووادي اليتم 

  .من اللهيب، من النيبجان من األسلم من الصايح من شمر: العمرانُ

من الفهيد، من احلناتيش من املقرن، من ضنا فريض من ضنا حممد، من الِفدعان، من ضنا : العميريس
  .عبيد من ِبشٍر من عنزةَ

  . من العشاير اليت تسكن شرق اللِّيث يف أودية العرج، وحقال وما حول إضم:عمريٍن

  .العصمان والزهارنة، واملذارعة، واملعالية، والثُّورة، والفُقَهاء: من فروعها

  .من بين سامل من ثَِقيف: آل عمريِن

تِشيمةَ: العزنلَِة من عومن الفريج من الر.  

  .ويد من سنجارة من شمرمن الس: العممةُ

  .مبنطقة إمارة حايل: املخروق: من بالدهم

ودمر: العممن ش.  

أن أكثر " مشال جند"واحلفرية، والروض وذكر موزل يف كتاب " جبل" عرنة - مبنطقة حايل-: من بالدهم
 بزعامة شالش  بيت500عشرية العمود هاجر مع اجلربا إىل العراق، ومل يبق منهم سوى ما يقرب من 

  : بن فُنيدل وقسمهم إىل

  . احلسيين-2.  اخلريص-1

  . آل بريك-3

روماِرث: العلْحالَوى من بمن الش.  

  .العواجية وفيهم اإلمارة، والدجمان، وذوو عبيان، والدحافلة: منهم

  .يف وادي بواء والتشمية والعشارية

روماسر: العومن الد.  

  .من اايشة من اِحلسكان من ناِصرة من بلْحاِرث: العمِريةُ" : العماير ":العمور

  .منهم العريضني، وذوي ثومير، والشعافني، واحلنشان

  .يف الصخرة وبيضان

  .والنسبة إليهم عمري: العمِريةُ

  .من العصمة من عيال منصور من برقا من عتيبةَ

  .، من الشالَوى من بلْحاِرثمن املَعاتبة: العميان
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  .من سبيٍع: آل عمٍري

  .الصنادلة، واملشاعبة واملفاحلة، واملكاحلة، والروبة: ومنهم

  .واحدهم عميِري: آل عميٍر

قُومد، من الباِميل من املَحذَيمن ه.  

  .من الطلحات من هذَيل: آل عمير

  .يف وادي خماس

  .بة إليهم عمرييوالنس: بين عمري

  .من اِملسِودة من هذَيل" بين"من 

  .يف وادي الزبارة

اتريميطات: العع: من احلُوفَاٍل وما حوله، ويف الِبديف وادي ع.  

ومنهم بين راِشد، واجلعاثنة، والفوسة، والسعافني والعودات، والقراىب، والسنيجات، والسهيالت، 
  .والشرمان، والرقاقات

يماتالعاِرث: رلْحس، من بوينان، من بعتبطن من م.  

  .يسكن السراة املطلة على اللِّيث من الشرق

  .من الدعجة من الصدعان من شمر: العميرةُ

  .من القمصة من البطينات من السبعِة من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ: العميرةُ

  .مد، من بين هاجرمن آل حم: آل عميرة

  . بضم امليم-واحدهم عميِري

  : اهليازع، وفروعهم: ومنهم

  . املهاشري واحدهم مهشوري-1

  . آل مسيفرة واحدهم مسيفري-2

  . آل ضمني واحدهم ضميين-3

  . اللقامني واحدهم لقماين-4

  . آل ذعفة واحدهم ذعفي-5

  . القطون واحدهم قطيين-6

  :  وفروعهم-آل جدي واحدهم جديي" ب"
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  . آل حيدر واحدهم حيدري-1

  . املصاحبة واحدهم مصيبحي-2

  . آل مرمي واحدهم مرميي-3

  . آل طايع واحدهم طايعي-4

  . آل وضاخ واحدهم وضاخي-5

  . العرية واحدهم عييِري-6

  .من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: العناِترةُ

  .اخلتام وآل سويد، وآل حماد: منهم

  .من الدياِحين، من مطَيٍر: العناِترةُ

  .يف أطراف السوارقية

  .من الصلَبة: العناِترةُ

    : منهم

من األشراف يسكن اخلَوار :  الصبح ذوي ِعنان-5 العسابلة -4 احملارفة -3 اخللوية -2 املخاشبة -1
  .من أمٍج، يف أعلى خلَيص

  .قبيلة املعروفة ال-واحدهم عنزي: عنزةَ

  : من أصوهلا

  . وايل-2.  مسِلم-1

  . عبيد-3

والِعمارات، والِفدعان، وِولْد " احلجاج"الرولَِة، واملَحلَف، ِولْد علي، واملناة : ومن فروع تلك األصول
  .وهلذه الفروع أفخاذ كثرية، ذكرت يف مواضعها من هذا الكتاب. سلَيمان، والسبعةُ

" دومة اجلندل"واجلوف " أجا وسلمى"ومنازل عنزةَ متتد من احلجاز، من واحة خيرب شرقاً إىل اجلبلين 

  .ووادي السرحان واحلماد، والسماوة إىل بالد الشام حيث تنتشر هناك

  .وهناك تقسيمات أخرى لفروع عنزةَ

بشرى وبِرد، واحلليفة السفلى واحليزاء :  حوهلامبنطقة حايل وما" مياه وجبال وغريها"ومن بالد عنزةَ 
واخلرم والدارة، والرفيعة وروضة التنهات، وساحوت وشبريٍه احلمراء وعقلة اللنب وعرفان وقلبان 

  .واملَعدى، ووسيط الدهاِمشة، واليطروحة. الكواكبة

ىل العالَ حيث احلَجر والعذَيب، مما ال ويف احلرار حرة خيرب وحرة ضرغد، ويف أودية خيرب وما حوهلا إ
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  .يتسع اال لذكره

  .من ثَِقيف ترعة، من ثَِقيف: عنس

  .من موسى من جهينة: عنمةُ

  .واحدهم عنِمي

  : ومن أفخاذهم

  . احلوافظة-1

  . اِملسكَةُ-2

  . املساهرة-3

  . الدحالني-4

  . العنايقة-5

  . روس البعري-6

  .احلميد

  .الدهم ينبع وما حوهلاوب

  .من اجلابر من الشعيث، من ناِصرة، من بلْحاِرث: العنوةُ

اتزينر: العمةَ من شدبمن آل جدي من ع.  

 قَاتيناِيقَةُ"العنة" : العنيهوسى من جمةَ، من منمن ع.  

قَاتينِط: العقَيالت من بين عفات من العيسةمن العي.  

  .واحدهم عنيين: العنينات

  .يف نواحي الِعيص. من قُوفَةَ من بين مالك من جهينة

  .والنسبة إليهم عويِبدي: العواِبدةُ

  .من اخليارية من بين عمٍرو، من حرب

  .يف وادي الفُرع، ويف غُران

  .اِرثمن العمور، من الشالَوى من بلْح: العواجيةُ

  .من عشائر منطقة جازان، يسكنون قرية تعرف م شرق املُوسم، على احلدود اجلنوبية: بنو العواجي

ادوةَ: العزنمن ع لير، من ِولْد عيممن آل س.  

  .من كحيل من ماجد من الِفدعان من عبيد من ِبشٍر من عنزةَ: العواد

  .دالراشد، والرِشي: منهم
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  .من الظاهر من احلمام من اللُّحيوات من زوبع، من شمر: العواد

ناِديواِرث: العلْحالَوى، من بة من الشاِتبمن املَع.  

اِرضوٍر: العطَين، من ماِحييمن الد.  

  .بأطراف السوارقية

ازموالع :اِزميوالنسبة إليهم ع.  

  .ِة من عتيبةَمن طَلْحة من الروقَ

  .ومن هجرهم العازمية يف وادي جهام

  .واحدهم عازمي: العواِزم

  : حلفاء لقبيلة الروقَِة يف جند وهم فرعان

  . آل اخلَلَِوي، حلفاء للعضيان-1

  . الصواويغ حلفاء للمراشدة-2

  .احلَيد وبني نفْي يف وادي الرشاء، ومشِرفَةُ بني -وهلم من اهلجر الودي تصغري وادي

  " .آل عطا: "العواِزم

منهم القُوعة، وذوي غياض ومنهم اهلدالني، واملالعبة، والتومة واجلواسرة، والصوابر، : واحدهم عازمي
  .والبليحية، والبريكات والعبابيد، واحملالبة، واملسامحة والشالوين، والصواويغ، واملوايقية

  .رية والزنوخاملثا: ومن العوازم أيضاً

ويف جهات خيرب . وبالد العازم يف املنطقة الشرقية يف ثاج وما حوله والنقرية ونقري إىل اخلفقي والكويت
  .واجلوف

 اِزموام"العاِت" : العزرارمن الش.  

  .من ِولْد علي من مسِلم من عنزةَ: آل عواض

  .ة، من بلْحاِرثمن اجلابر من الشعيث، من ناِصر: آل عواٍض

  .بطن من الشدادين من بنيوس من بلْحاِرث: ذَوي عواٍض

  .ذوي مبارك، واحلوالية، وذوي فاهد، وذوي هريس، والصمايلة، واجلنيح: منهم

  .من الدراِمحة من اجلُعرة، من اجلياشة من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي عواض

    : ذوي عواض

ٍرمن اطَيب من بين عبداهللا من موعطَّر من الصالدة من الش.  

  .من قريش من ساية: ذوي عواض
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  .من اجلميعات من العقيالت من بين عِطية: العواِفسةُ

  .من املزامحة من الروقَِة من عتيبةَ" : ذوي عايل: "العواِلي

  .يف وادي رهاٍط، مشال مكة

  .م عامريواحده: العواِمر

 - وهم آل سلٍْم-جنوب قطر، شرق اجلزيرة، ذكرناهم لِشهِرم ولكون بعضهم" اليواء"اِجلواء : ومنازهلم

  .يعدون من رعايا احلكومة السعودية

  .من بين ِشهِر، من احلَجر: العواِمر

  : من أفخاذهم

  . آل باحلُصين-1

  . بنو مشهور-2

  " .دها ألف فميمالالم مفتوحة بع" بنو الم -3

  . دحيم-4

  . كنانة-5

بالد بلْحاِرث : ومنازل العوامر جنوب بلدة النماص يف األدوية املنحدرة من السراة شرقاً ، حيدها جنوباً
ومن الشرق بادية العمرة، ومن الغرب . ومن الشمال بالد ِشهِر ثرامني، بلدة النماص" تنومة"وادي 

  .سفْيان يف أُثرب بتهامة

راموة: العنيهمن بين مالك من ج.  

  .من املعاقلة من البركَاِت، من مخلٍَد، من بلي: العواِمرة

  .والنسبة إليهم عاِمري: العواِمرةُ

  .من بين رِشيد

  .الشنانية، وذوي علي، والعدالت، والعوران، والشرمان: منهم

  . وجبيلة واِحلفْنة والدغيبجة وكرانيف، واِملجصِة واملُجيصِةيف احلرة أبا الصبان، وأبلة: من بالدهم

اتدويطات: العرات من احلُويممن الع.  

  .يف وادي عفَاٍل

اتدوع ونواحيه: العيطات يف الِبدمن الطرفية من املساعيد من احلُو.  

  .من املواهيب، من ِخزام، من بلي: العودة
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  . احلمام من اللُّحيوات من زوبع من شمرمن: العودة

  : منهم

  . السعد-1

  . العقيدي-2

  .من اهلدبا من التومان من شمر: العودة

  .من العوامرة من بين رِشيد: العوران

  .من جبيهة من بلْحاِرث من بين ِشهِر من احلَجر: العوصاُء

  .سراةيسكنون قرية العوصاء يف تنومة يف ال

ضور: العمر من شيرمن الكفيفان من الغ.  

  .من ثَِقيف: عوف

  .الغنم واملُوسى: ومنهم

وادي ِلية، وتسمى قراهم بأمساء أفخاذهم، ومنها ذوي هادي وابن حسان، والغنم والشعبة : وبالد عوف
  .وسويد

  .من مسروح من حرب: عوف

  .والنسبة إليهم عويفٌّ

  .الصواعد، والنواصفة: منهم

  .البطنة، وعالَّق: ومن الصواعد

  .اللَّهبة، واللَّقاِمني والسهِلية: ومن النواصفة

وورقان إىل العقيق شرقاً، إىل احلناكية، والنخيل ويف جند " جبل عوف"وبالد عوف وادي القاحة وقدس 
  .الصمعورية

  . ياٍممن آل فاطمة من: آل عوكَلَةَ

  .من األشراف العباِدلة: ذوي عون

  .من ِعلْوي من مطَيٍر" : العونة"ذوي عوٍن 

  : منهم

 -8 السقايني -7 ذوي ميزان -6 احلجيالت -5 احللف -4 املُطَيٍرات -3 املالعبة -2 الصهبة -1

 املذكورون  ذوي عزيز وقد يكون ذَوو عوٍن هاؤالء وذوو عوٍن-10 ذوي بدير -9ذوي شطيط 
  .بعدهم فرعاً واحداً



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  220  

  .من بين عبداهللا، من مطَيٍر" : ذوي عوٍن"العونة 

  .ذوي سويعٍد، وذوو أُضيمع: منهم

  . بقرب شعبا-العمار واملطيوي، وجنخ وثرب والصبيعة والرضمية وصعينني وموزر وحباجة: ومن بالدهم

  .من الرشايدة بين رِشيد: العونة

  .من اجلفيل من الزقاريط من شمر: لعويدا

 ديوالع"ضيود" : العِشيِة من بين رببطن من الذِّي.  

  .من الغفْراِن، من آل مرة: آل عويٍر

ضيوب: العرروح من حسفْر، من ممن الوهوب من بين الس.  

  .واحدهم عويضي

  .يف القصيم

ضيوضيمن ِو: العيوب واحدهم عرون من بين سامل من حميم، من ِولْد حممد، من ملَيلْد س.  

  .يف الْبعايث يف وادي الرمة

  .من البصصة، من الشدادين من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي عويض

  .من الدراحمة من اجلُعرة من اجلياشة من بنيوس، من بلْحاِرث: ذِوي عويض

  .من احلُجلَِة من مروح من بين سامل من حرب" : العويض"العويضات 

  .والنسبة إليهم عويضي

    

  .ذوي سلَيمان، وذوي ِعيد، وذوي سامل: منهم

 اتضيوالع"ضح" : العويورمن أوالد أبا احليا من احلوازم من م.  

  .واحدهم عويضي

  .ذوي حمود، وذوي هنيديالشعابنة و: منهم

  .من احلَسنة من السلقَا من اجلبل من الِعمارات من ِبشٍر من عنزةَ: العويضات

  : منهم

  .من احلمران من الْمناِصير، من الغرير، من شمر:  العطاعطة العويضة-3 العزيز -2 النجادة -1

  . من اجلياشة من بنيوس من بلْحاِرثمن الدراحمة من اجلُعرة: ذوي عويضة

  .من الصدفة، من التومان، من شمر: العويضي

  .من ِولْد علي، من وهٍب، من عنزةَ: العويفَات
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  .من ضنا صقر، من اجلعافرة، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: العويفَيات

ِمريوةَ: العزننة من عمن احلُس.  

من ميمون " املراوحة"من احلُجلَِة، من ذوي مروح " بين النعمان"من النعامني " : العوامرة"ذوي عويِمِر 
  .من بين سامل من حرب

  .واحدهم عوِميري: العويِمرة

  .من الضباعني من الشراراِت

  .اداحلمدان واحلميدان واحلم: ومن أفخاذهم

  .من السلَيمات من العطيات من بين عِطية: العويمريني

نب: العويرروح، من حسفْر، من مِة من بين السدمن الْفُر.  

  .من القعاقعة من الرولَِة من عنزةَ: العوينات

دِوييوة: العلَبلم، من الصيسمن آل م.  

اتريهة" املقابلة"من املقبل : العنيهوسى، من جمن املراوين من م.  

  .من احلَجر" باألسمر"من بين األمسر : آل ِعياء

  : ومن أفخاذهم

  .آل عبد العلي:  ويقال هلم- الرهوة-1

  . اجلحور ويقال هلم آل السميِر-2

  .هِرانوهم يسكنون أسفل وادي ِعياء من روافد وادي ابن هشبٍل، وحيادون بادية ِش

  .من الصردان من ميمون، من بين عبداهللا من مطَيٍر: العياِبين

  .من اجلُحيش من اَألسلم من شمر: آل ِعيادةَ

  .واحدهم عيادي: العيادين

قُومد من الباِمية، من املَحمهمن الد.  

  .من بين مسعود من هذَيل: العياِزرةُ

بة، وما حولهيف وادي الزار.  

  .من بين ساٍمل، من ثَِقيف: العياسي

اشيةَ: العزنٍر، من عارات من ِبشة من الِعماِمشهلَف من العلي من الدمن املَح.  

  : منهم
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  . البالليز-2.  الضبيان-1

  . املعقل-4.  الغرير-3

  . املتاريك-6.  اللمعان-5

  .انمن دوٍس، من زهر: آل عياش

  .يف وادي حرباء

  .واحدهم عياشي: العيايشةُ

  .يف بين مالك من جهينة

  .الشقايف والنقْران والعبسان والفداعني والصيادلة والصيايدة: منهم

  " .آل عطاء"من العوازم : ذَِوي ِعياض

  : من أفخاذهم

  . املساعدة-2.  املالعبة-1

  . العبابيد-4.  اجلواِسرة-3

  . التومِة-6. ايقة املو-5

  . الصوابر-8.  العتارمة-7

  . القَراشة-10.  احملالبة-9

  ".أو آل الغريب" الغربة -11

  . الصواويغ-12

  .والنسبة إليهم ِعياضي: العياضات

  .من اِخليارية، من بين عمٍرو، من حرب

  .يف وادي الرمة

  .ر من قَحطانمن آل اجلمل من اجلحاد: آل عياف

  .من الْمناِصير من الغرير من شمر: العياف

  .والنسبة إليهم ِعيايف" : العيايفة"ذوي ِعياٍف 

  .من األشراف ذوي حسن، يف جنوب اللِّيث، ويف خلَيص

  .من النفافشة، من الغرير من شمر: آل ِعيد

  .ا ماجد، من الِفدعان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَمن الغبين، من ضنا كحيل من ضن: الِعيد

  .احلمدان، والدخيالن، والسعيدان: منهم
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  .واحدهم ِعيدي: ذوي ِعيٍد

  .من وِديعة، من حبٍش من سلَيم

  .عشرية امية" : بنو العير"بلْعير 

  : ومنهم

  . العمر-2.  النواشرة-1

  . جنوب بالد زبيد، وغرب بالد ربيعة- بني القنفذة وحمايلوبالدهم يف امة

  .من الصريراِت من الثَّبتِة من بين سعد، من برقا من عتيبةَ: الِعيسى

  .من احلازم، من الصلَبة: الِعيسى

    

  .من اجلَواِبرة من هذَيل: آل ِعيسى

  .من بين جابر من بجالَةَ: آل ِعيسى

  .أعايل اللِّيثيف 

  .من بين سفْيان من ثَِقيف: آل عيشةَ

  .من أملع من عِسير امة: بنو الِعيص

وبالدهم وادي العوص ووادي شصعة من روافد وادي حلي، غرب بالد علْكم، وشرق بالد بين ظامل، 
  .وجنوب بالد البنا ومشال بالد بين قيس وبين قُطْبةَ وعلْكم

  .من الكُشِر، من القُرنة من فَهم: آل عيفَةَ

  .الصحاونة، والقردة، واحلَجرة، واحلجلة: منهم

  .من الرؤساء من الشلخان من املَحلَف من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: الِعيفَةُ

  .بةَمن النفَعة من البطْنين من بين سعٍد، من برقا من عتي: الِعيلةُ

رييةَ: العزنارات من عالن، من الِعممن اِحلب.  

  .من العطور من بين عمٍرو، من حرب" : العيينات"ذوو عيينةَ 

  : ومن فروعهم

  .الذُّوبة، والفواويز، ومن الذَّوبة ذوي حممد وذوي رميح:  ذوي عبداهللا، ومن ذوي عبداهللا-1

  . والبصايصة-2

  . والرزون-3

  . واحلسينات-4
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  . والروثان-5

  " .املشاعلةُ، والربقَة: ومنهم" السمانُ -6

الغينباب   

  .من العلَيان، من عبدةَ من شمر: الْغاِزي

  . اجلرعاء وريع املكظم-: مبنطقة حايل-: من بالدهم

  .من قَحطان: الغاِزي

  .يف بالد عِسير

  .ير منطقة جازانمن عشا" : بلْغاِزي"بين الْغازي 

  : منهم

 آل قَِصي وهم يف سفح جبل فيفاء وتتصل -5 آل حياد -4 حساد -3 آل زيدان -2 املعاملة -1
  .بالدهم من الشرق ببالد بين مالك وغرباً بقبائل عبس، ومشاالً قبائل مركز هروب

أم الدراهم، آل : اوقد ذكر األستاذ العقيلي بأن قرى بين الغازي تزيد على عشرين قرية، ومما ذكر منه
ِحياد، اجلرية، جورا على وادي جورا من روافد وادي ضمد، اِحلشوة، احلناية، زاملة السكيين الطائف، 

  .العبدان، عيبان وفيه سوق أُسبوعي، الغاط، القاع، مثَالة، خمشوش

  .يف اجلبالوبالدهم تقع يف أعايل وادي ضمد، وعلى وادي جورا من روافده، وهي يف شرق املنطقة 

  .من الصلَيالَت من الصلَبة: الغاِفلُ

  .من بين علي، من بين مالك من بِجيلَةَ، جنوب الطائف" : آل غَاِليةَ"إيل غاِليةَ 

غاِمد :واحدهم غامدي.  

  : من فروعها

  . بنو كَبري-1

  . بن ظَبيان-2

  . بنو خثَيم-3

  . بنو عبداهللا-4

  . الرهوة-5

  " .بنو اجلرشي" بلْجرِشي -6

  " .بنو الشهم" بالشهم -7
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  . الزهران-8

  . رفاعة-9

  . القنازعة-10

  . آل طالب-11

  . احللة-12

  . اهلجاِهجة-13

  . آل سلَّم-14

  .الزوايع-15

  . بنو عمر-16

  . الظافر-17

  . الرمادة-18

  . بنو الم-19

  . الزعلة-20

  . املنتظر-21

  . احلُمران-22

  . آل صياح-23

  .من غامد: غَاِمد الزناِد

  . وهذا اسم فخذ من بين سعد منهم-ومنازهلم يف امة، ومن بالد بطاط، والعطوة

اِنمر: الغمر، من شيرر، من الغاِصينمن احلمران من الْم.  

  .من بين ِهالٍَل: الغبرةُ

  .يف جبل عفف، جنوب شرقي اللِّيث

  .والنسبة إليهم غُبيِشي: غبشةُال

  .من احلَوازم من مروح من بين سامل من حرب

  .والقُروف، والِقراف أيضاً" خطايب"ذوي نصار، واخلطاطية : من فروعه

  .واحدهم غُبيِوي: الغبيات

  .من املزامحة من الروقَِة من عتيبةَ

  .ب واجلريثمة وحدجية، ودبيبجة، وسالمِبئر جريثيم وبئر كتا: ومن بالدهم
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والكفية، وعسعس " جبل" والعوجاء والغبيوية، وكف - جبل يشاركون فيه الِعضياِن والسلسة-:وصفو
  .ومطربة وملحة" جبل"

  .يشاركون فيه الِعضياِن واملراشدة، وكل ما تقدم يف عالية جند: ووادي املياه

نيبا كُحيل، من ماج: الغنةَ ومنهممن ضزنٍر، من عد، من ِبشيبا عنان، من ضعن : د، من الِفداحلَس
  .والعيد

  .من املوايقة، من العبدةَ، من السبعِة، من عنزةَ: الغثابرة

  .من قريش، وهلم قرية بامسهم بني وادي عرنةَ ووادي السقْيا، خارج احلَرم: الغجرةُ

  .ن الصقُور من اجلبل، من الِعمارات، من عنزةَمن اجلالل، م: الغدفان

    : آل غْدير

  .من آل سلَيمان، من الْعجمان

  .من آل حممد من الزقاريط من عبدةَ من شمر: آل غُراب

  .بطن من ميمون من بين عبداهللا من مطَيٍر" : الغربةُ"ِغرابة 

  .، والرماثية، واجلُروةالسميحات، والسالمني: من أفخاذهم

  .واحدهم غرامي: الغراِمين

قُومازٍع، من البمن رمحان من و.  

  .من اَألشنة، من ربيعة، من فُتيةَ، من سلَيم: الغزاِوي

  .من ثَِقيف. من طُويِرٍق: الغراِيين

  .من ِذبيانَ من موسى من جهينة: الِغربانُ

  .دهم غرايبواح: الِغربانُ

  .من ِولْد عالَ، من بين سامل من حرب

  .اِجلفْنية، يف القصيم: من بالدهم

  .من املسعود من الصلَتةَ من شمر: الِغربانُ

  .من جشٍم من ياٍم: الِغربانُ

  .من النموِر، من ثَِقيف: الِغربةُ

  .وهلم واٍد بامسهم هناك. يسكن الْهدأةَ

  .ملُ والْبنيالكُ: منهم

  .من ذوي ِعياٍض، من العوازم: الغربة
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  .يف الروقَِة من عتيبةَ: الغربية

  .واحدهم غَريب

  .من بالدهم الصوح

  " .بين كَعب"من الْحميداِت من الكعاِبنة : الغرضان

  .واحدهم غريض

  .يف بلدة تبوك ونواحيها

  .جارة من شمرمن الفداغا من ِسن: آل غريب

  .من األسلَم من شمر: الغرير

  : منهم

 اجلعافرة -7" السكوك" الزكوك -6 النفافشة -5 اهلريار -4 الشويفي -3 الكفيفان -2 الْمناِصير -1
 الوشيالت من بالدهم أُبضةُ والشنان -12 الزقيطات -11 الباوية -10 الشهيالت -9 املردان -8

ىوالعدوة والنلْمبقرب جبل س يع.  

ريرا حممد : الغنا قريض، من ضنان، من " الولد"من الفهيد، من احلناتيش، من املقرن، من ضعمن الِفد
  .ضنا عبيد من ِبشٍر من عنزةَ

   .- أيضاً-من الضحوة، من اخلميس من ضنا فريض: الغرير

اتريرالغ :مطَاِتمن العبادلة، من العيران من احلُو.  

  .من بين كَِرمي من اِحلسكان، من ناِصرة، من بلْحاِرث: آل غَزاٍل

  .من زهران" بين أوس"من بين يوس : آل غَزالَةَ

  .واحدهم غُزيلي: الغزاِيلَةُ

  .من املقطة من برقا من عتيبةَ

  .والنسبة إليهم غَزيل: الْغزولُ

  .عيال منصور من برقا من عتيبةَمن العصمة من 

 اتزيزالغ"زوزة" : الْغنيهةَ من موسى من جزمن ن.  

  .واحدهم غَشامي" : الغشام"الغشاِشمةُ 

  .من القُثَمة من ذوي منصور من برقاء من عتيبةَ

  : ومن أفخاذهم
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  . واحدهم صقريي- الصقَرة-1

  .بة عماري والنس- العمامرة-2

  . ذوي ِحجي-3

  " .ذوي صويان" الصواِيين -4

  . البداِحني-5

  . الضياعمة-6

  " .ذوي خضري" اخلضارين -7

  . اخلضاِغمةُ-8

  .ومنازل الغشامشة يف ضواحي الطائف مشاالً يف وادي قُران وحوله

  .من قريش يف وادي األعمق يف اهلدأة يف الطائف: الْغشاِمرةُ

  .آل جبري، وآل حاسن، وآل سامل، وآل عابد: منهمو

  .من اِحلبالن، من اجلبل، من الِعمارات من عنزةَ: الغشوم" : القطامرة: "الغشاِمرة

  .السعدي، واجلروان، واحلسني، والسالمة: ومنهم

  .نزةَمن ضنا علَيان، من ِولْد سلَيمان من عبيد من ِبشٍر من ع: الغضاِورةُ

  .آل إبراهيم، واملفلح، والوفود، واحلماد، والسعالَوة، والكُلَخةَ، واحلبشان: منهم

  .من واِبصة، من ِخزام من بلي: الغضيات

  .من آل حالَّف، من آل خضر، من قَحطان: آل غفر

  .من آل شِبيٍب، من آل مرةَ: الغفْران

  .يلَةَمن بين مالك من بِج: الغفَرةُ

  .يف أعايل وادي إضم، يف جهة اللِّيث

  .من ِسنجارة، من شمر: آل غُفَيلَةَ

آل جارود وآل حازم وآل سليق وآل كالب والعمور وآل غبري وعلي بو علي وآل رخام : من أفخاذهم
  .والقين وآل جردان

  . أي ما بني أجا شرقاً إىل بيضا نِثيل غرباً-موقق وما حوله: وبالدهم

  .عزوة لقبيلة سبيع، تشمل فروع القبيلة: الغلْباء

  .من الدغالبة من برقاء من الروقَِة من عتيبةَ: ذوي غلوب

  : منهم



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  229  

      القُبعة -4 احلوافزة -3 الصراوخة -2 الضحول -1

  .من ِشهِران: آل غمار

  .شمرمن آل موعد من احلريرة من الصبحي من الصايح من : الغمالسة

  .والنسبة إليهم غموي: الغمايات

  .من متعان، يف وادي حلْية متعان، من نواحي اللِّيث

  .آل خليفة، وآل إبراهيم، والعاصبة، واحلَجرة، وآل ردة، واحلنشا، واجلوبرة: منهم

  .من الرماضني من العطَيات من بين عِطية: الغمضة

  .ساعيد سكان الِْبدعمن اللبايدة من امل: الغمضةُ

  .وفيهم الشوامني والدقايقة. من حويطَات التهم من احلُويطات: الغناِمين

  .ومن منازهلم وادي الديسة

ماِنينةَ: الغبيتقَِة من عومن الر.  

  .واحدهم غنامي

: وادي الشبرم. ركهم الروسانيشاركهم فيها القسامسة، والدعيكة واٍد فيه مورد يشا: داغان: من بالدهم

  .يشاركون فيه القسامسة والعضيان والدالحبة

  .وكلها مبنطقة عفيف: والشربمية

اِيمٍر: غَنطَيب من بين عبداهللا، من موعال، من الصجمن الْه.  

  .ذوو عوض وذوو عايش، والشواكية: منهم

  .واحدهم غُندور: الغناِدرة

  .ملساعيد من احلُويطات سكان الِبدعمن ذوي رِشيد، من ا

منف: الغف، من ثَِقيومن ع.  

  .والنسبة إليهم غُنيِمي: الغنمةُ

  .من الزيادات من البالِدية، من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يف النويبع شرق رابغ

  .ذوي طامي، وذوي كويران، والشمسة، واحلالبية: منهم

  .اجد، من الصلَبةمن آل م: الغنمي

مينة: الغنيهوسى من جمن م.  

  : من أفخاذهم
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 -9 العالِفني -8 اِمللْحان -7 املُقِْبل -6 النمسةُ -5 احملاسنة -4 احلمدان -3 الزرقان -2 املراوين -1

  . بين عِطيةمن السعيدانية من العطَيات من:  احلجور الغنيمات-11 النطايطة -10الفحامني 

  .من آل جِدي من عبدةَ من شمر: آل غُنيمان

  .من املعني من عتبة من الصلَتةَ من شمر: الغنيمةُ

  .واحدهم غُنيِمي: آل غَنيمة

قُومد، من الباِميان من املَحيممن الس.  

  .لى وادي ضمدمن عشائر مقاطعة جازان، يف أع" : امغنية"آل الغنيةَ 

ر: الغواِربمِة، من شصمن احلصنة من الربيك املعدودين من اخلُر.  

  .من آل ماجٍد من الصلَبة: الغواِزي

  .من األشراف" : ذوي غالب: "الغوالبة

  .والنسبة إليهم غامني: الغوامن

  .من زبيد الشام من حرب، يف رابغ، وقُديد وخلَيص

ِرييبك أُمراُء رابغومنهم آل م.  

  .من الرياحات من الكُلَبة من البقُوم: الغواِنمةُ

  : ومنهم

:  احلمادين الغواة-7 العفاكني -6 اخلضارية -5 آل وتيد -4 اخلواجني -3 احملايا -2 آل حصني -1

  .واحدهم غَاِوي

  .من بين حيىي من ميمون من بين سامل من حرب

  . من بلْحاِرث-يوس بن-من بين يوس: الغورية

  : ومنهم

 الضبعة -8 العبدةَ -7 املفارجة -6 آل شديد -5 اافية -4 السواهر -3 العلثاء -2 آل عبداهللا -1
  .ويسكنون أودية مقسا وفاحل ومجعة وعضمان ورحمة وشفا احلدب املطلة على فروع اللِّيث

  .ِصيرمن آل بلْشعر، من الْمنا: آل غُويِنم الزهري

  .واحدهم غوينمي

  .آل جربو: ومنهم

  .وآل زيتون

  .وآل نشيرة
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  . واحدهم ونيسي-وآل وِنيس

  .وآل علي

  .وآل ساملني بن ذباحة

  .وآل جافور واحدهم جافوري

  .وآل نهيل واحدهم نهيلي

  .من الوحدان من الصديد من اجلرباء من شمر: آل غُوينم

ناِثييةمن آل علي ب: الغرة، من بين مرن م.  

  .واحدهم غيثاين

  : ومنهم

  . واحدهم حريري- آل حرير-1

  . آل بزام واحدهم بزامي-2

ناِدييالغ :اِنيدواحدهم غَي.  

  .من جهم من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .ومنهم يف دخنةَ

  .من بين مسعود من هذَيل: ذوي عياٍض

  .ونواحيهيف وادي الزبارة 

  " .أوالد عطا"من العوازم : ذوي غياض

  .من األشراف: ذَِوي غَيٍث

  .، ويف وادي سعيا، جنوب مكة" وادي فاطمة"من مر الظهران 

  .من عبدةَ من شمر: الغيثة

     بدايع اجلرعاِء، وبدايع سقٍْف، واجلثجاثة،  : - مبنطقة حايل-من بالدهم

" هجرتان"، والظلل والقرينني وقليب ربيع، والقصة والقصيصة " هجرة"وحويان، وسقْف وصباغطة 

  .واملبيدع واهلويدي" هجرة"واملعيقالت 

ثَاتييثي: الغيواحدهم غُي.  

  .من الدواسر

الفاءباب   
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  .من األشراف: آل فَاِخٍر

  .يف وادي البيضاِء يف امة جنوب مكة

ر: الفَاِرسمعان من شدمن الص.  

  .من آل شِبيٍب، من آل مرة: آل فاِضل

  .من آل يوسف من آل حممد من الزقاريط من عبدةَ من شمر: آل فاِضل

  : ومنهم

  .من القُثَمة من عيال منصور من برقا من عتيبةَ:  آل نصار ذوي فَاِضل-2 آل يعقوب -1

  .اجلُبرةُ، واخلُلَّد: منهم

  .اِشد من اجلحادلة، من بين شعبة من كنانة، يف امة جنوب مكةمن آل ر: ذوي فَاِضٍل

  .من احلَجر" باألسمر"من آل السِعيِدي من بين األسمر : آل فَاِضية

  .يف جبل ضرٍم بتهامة

  .من ياٍم: آل فَاِطمةَ

  : منهم

 ِحيرة -8ادة  هد-7 اجلفة -6 أهل حالق -5 آل القرن -4 آل بدر -3 آل سامل -2 آل مطلق -1
:  األفهاد ذَِوي فَاِهٍد-14 آل جيبان -13 العواكلة -12 آل عكَّام -11 أبو عبار -10 آل صنيع -9

  .من الشدادين، من بنيوس، من بلْحاِرث

  .من األسلَم، من شمر: الفايد

  .احلوراء والدمهشية، واملطرفية : - ملنطقة حايل-:من بالدهم

  .لْحاِرث من فَهممن ب: الفُتنةُ

   .- أيضاً-آل حميا، والفُتنة: ومنهم

  .من احلُويطَاِت: الفُتنةُ

  .من بين سلَيم: فُتيةَ

  .ربيعة، وحلَيٍل، وراشد وبركة، والسوامل: منهم

  .وبالدهم يف نواحي جبل شمنِصير ووادي كُلَية

  .من الذِّيبة من بين رِشيد: الفَجاِوين

ِري: ورالفُجواحدهم فج.  

  .من الروسان من الكُرزان من املُقَطَِة من برقاء، من عتيبةَ
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  .من الغنيم من موسى من جهينة: الفَحاِمين

  .من حويطَات التهم، من احلُويطات: الفَحاِمين

 اتجية"الفُحاِحجة" : الفَونيهوسى من جمن بين سنان، من م.  

  .والنسبة إليهم فَدعاين: الفَداِعين

  .من ِرفَاعة، من بين مالك من جهينة

  .من السويد، من شمر" : الفَداغَة"الفَداغَا 

  .الرعجان، والزميالت: منهم

  .قليب محدان، بقرب موقَق : - مبنطقة حايل-ومن بالدهم

  .من عبيد، من عنزةَ: الِفدعان

نحمد وهم ضا منالِولْد"ا ماجد، وض. "  

  .ضنا كحيل واخلُرصِة: فمن ضنا ماجد: هذه الفروع ورد ذكرها مفصلة يف مواضعها

  .ومن ضنا كحيل الغبين، والعواد، واجلدعة

  .احلَسن، والعيد: ومن الغبني

  .العايل: ومن احلَسن

  .احلمدان، والدخيالن، والسعيدان: ومن الِعيد

  .الراشد والرِشيد: لعوادومن ا

  .املتينة واحلسيان، والعليان: ومن اجلدعة

  .ضنا حليدة، وضنا مزرع، وضنا عربان، واملكاثرة: ومن اخلُرصِة

  .املاحود والالمار، واجلفل، والرمث واهلتيمة: ومن ضنا حليدة

  .اخلشتة، واخلدالت: ومن ضنا مزرع

  .شياجلمعة واملن: ومن ضنا عربان

  .البغيق والصقرة والغضيان، والشديدة والشلية: ومن املكاثرة

  .أما الِولُد أو ضنا حممد فَهم ضنا منيع، وضنا فريض

  .الروس، واملُهيد، والسميالت: فمن ضنا منيع

  .الفليح، واملثلوثة: ومن الروس

  .املانع، والعلي والروابا والقريبان: ومن املهيد

  .اجلذعان والكشور: التومن الشمي
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  .النصر والنواصرة، والقصران والزبينة، والسيارى: ومن اجلذعان

  .الدملة، والطويق، والقضاة واملنيخر: ومن الكشور

  .، واملقرن، واخلميس" السيف"الساري : أما ضنا فريض فَهم

  .فمن الساري العريعر، واحلوسة، واملسعود والرجلني

  .واخللفاحلناتيش، : ومن املقرن

  .السلَيمان والفهيد: ومن احلناتيش

  .احلشاشرة، واخلضر، والرخيص: ومن السلَيمان

  .العمرييس، والغرير: ومن الفهيد

  .الغضيور والقلفان: ومن اخللف

  .امليس والضحوة واهلضيب واحلازم: أما اخلميس فَهم

  .احلرمييس والسامل والسويلم واحملمد والسحيم: ومن امليس

  .املرزوق واحلضريي والبخيان والغرير: ا الضحوة فَهموأم

    

  .وأما اهلضيب فَهم اجلمال والعتيق

  .اجلابر واحلجالن: ومن اجلمال

  .ومن العتيق الصليليعة واملقنوة والصابر واجلبيل

  .هذه الفروع ورد ذكرها مفصلة يف مواضعها

  .من بين رِشيد: الفَراِدسةُ

  .اشد، واحلماد، واحليازينالقميشات والر: منهم

  .الثَّمد واخلُرزة، من أَودية خيبر: ومن بالدهم

  .من كفيفان من الغرير، من شمر: الفراس

  .بفتح الفاء والراء بعدها ألف: الفَراِعنةُ

  .واحدهم فْريِعين

  .من الزكور، من سبيع

  .الروضةُ يف رنيةَ يشاركون سكاا: من بالدهم

  .من السواملة من املُحلَف من اجلالس من عنزةَ: الفَراِهدةُ

  .من السواِلمة من هذَيل: آل فَرٍج
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اتة: الفرجِطيات من السويلمانيني من بين عطَيمن الع.  

  .من الدواسر: الِفرجانُ

  .من الرولَِة، من عنزةَ" : آل فُرجية: "الفُرجةُ

  : ومنهم

  . الفلتة-2. اخلضعان -1

  . السمران-4.  آل مشيط-3

  . آل رماح-6.  آل سباح-5

  . البادي-8.  اهلطالن-7

  . السواحلة-10.  اجلدران-9

  .من البناق، من الصلَبة: الفرحان

  .من امليامني من الصديد من اجلرباء من شمر: الفُرحة

  .واحدهم فُريدي: الْفُردِة

  .، من مسروح من حربمن بين السفْر

  .آل محاد، واملخارشة، والسهيات، واهلدبان، والعوين: منهم

  .خصيبة وضيدة وطبقان وطوقان، والطوقي يف نواحي القصيم: ومن بالدهم

  .من أَسلم من شمر: الْفُردِة

سة من كنانة: الفُربعمن الزناحبة من بين ش.  

  .ت من بين عِطيةمن اهلشامية من العقيال: الفرسات

  .من حويطَات التهم من احلُويطات: الفُرعانُ

  .حرف الياء" بنو يوسف: "الفَرعيِن

دوهر: الفُرمع من شبووات من زيمن السعدان، من اللُّح.  

اتجية: الفُرِطيمن اجلمعيات من العقيالت من بين ع.  

  .من احلُويطات: الفُريجات

  .من الرولَِة من عنزةَ" : الفرجان: "آل فُريجةَ

  : ومنهم

 آل -7 آل هطالن -6 آل شايط -5 آل جدران -4 آل مشيط -3 آل صباح -2 آل رماح -1
تقدم ذكرهم مع اختالف دعا " السواحلة -11 آل هزاع -10 آل فليتة -9 آل جفيان -8سحران 
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  " .لإلعادة

  .ة من النواِصفَة من عوف، من مسروح، من حربمن السهِلي: آل فُريِد

ِدييواحدهم فُر.  

  .بقرب املدينة أعلى وادي العقيق" األمتة"يف وادي النقيع واليتمة 

  .من الِفدعان، من عنزةَ: الفريد

  : ومنهم

ضنا عبيد، من ِبشٍر من من الِفدعان، من " الِولْد"من ضنا حممد :  العجاجرة ضنا فُريض-2 الساري -1
  .عنزةَ

  .واملقرن، واخلميس" السيف"منهم الساري 

اتعيالفُر :ليلٍَد، من بخمن الربكات من م.  

  .الفريعات، والظبابني، والعود، والصقرة، والقحوم، واللتالتة، واخلُصيات، والفُروم، والسلَيم: منهم

  .بعة، من عنزةَمن البيايعة من الس: الفريعات

عمن خثعم: الفَز.  

  .واحدهم أَفْشح: الفشحان

  .من املهالكة من الصعوب، من مطَيٍر

  : وفروعهم

 بنو مكين وبالدهم الصعبية، -6 بنو مرزم -5 النحايني -4 الدوانية -3 اجلحف -2 بنو نامي -1
  .مبنطقة املَهِد بقرب أُبلَى

  .ن الكباكبة من هذَيلبطن م: آلُ فَضٍل

  .املشابعة، والسهمة، وآل حمسن: منهم

  .من ثُمالة من ثَِقيف، جنوب الطائف: آل فَضل

  .من طُويِرق، من ثَِقيف: الفَضلُ

  .من األحامدة من بين سامل من حرب: الفُضلَة

  : منهم

  " .الذكرة" الذكران -1

  . الفُضول-2

  . الضمارنة-3
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  .املسعود من املنيع من األسلم من شمرمن : الفُضلَةُ

  .من آل سويد من ِسنجارة من شمر: الفَضِلي

  .واحدهم فَضِلي: الفُضول

  .يسكنون وادي مر شرق رابغ. من الزيادات من البالدية من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .الدة والسواعدة والسميناتالعويضات، وذوي سعدون، وا: ومن أفخاذهم. القُوعة: منهم

    العجاجيب، وذوي خليفة وذوي رازن، : والبطن الثاين اجلبريات ومنهم

  .والقضاة

  .واحدهم فَضِلي: الفُضول

قُومازٍع من البة من ومن الكُلَب.  

  .من اليحيا من عبدةَ من شمر: الفُضيل" : الفضلة: "الفُضول

  : ومنهم

من :  العجل الفُضيل-7 املياخا -6 الشرمان -5 الشريب -4 احليساج -3مناِصير  الْ-2 آل سنان -1
  .اجلعافرة من ِولْد سلَيمان من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ

  .املرحيم، والقراوعة، والضواوية، والسهول، والتمام واهلبادين: منهم

  .ب من مسِلم من عنزةَمن اخلَماِعلَة من حجاٍج، من وه: الفُضيل

  " .اجلناب"يسكنون اجلهراء 

  .من ِولْد سلَيمان من الِفدعان من عنزةَ: الفُضيلُ

  .من اجلُعرة، من اجلياشة، من بنيوس من بلْحاِرث: الفَطَاِحين

  .من آل وبيٍر، من الْعجمان: آل فُطَيٍح

اتمِمي: الفُطَيبواحدهم فُطَيرروح، من حسٍرو، من ممد، من بين عبعة من ماَنبمن ه .  

  .فرع من بين عمرو من بين مالك من بِجيلَةَ يف جنوب الطائف: الفُطَيمة

رومن العبادلة: الفُع.  

  .ذوي زيد، وذوي حممد، وذوي سلطان، وذوي شرين: منهم

  .الواحد منهم فُغيم: الفُغمةُ

ةَمن الربيتان من املقطة من عزوسان من الكُر.  

موالفُغ :مواحدهم فُغ.  

  .من الصهبِة من مطَيٍر
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مود: الفُغِشيمن املضابرة، من بين ر.  

  .واحدهم فَِقري: الفُقَراء

  .من الشفَقَة من املناة، من ِولْد علي من ضنا مسِلم، من عنزةَ

  . وهم الذين يعرفون بالفقراء، وهم من الشفقة ومشل امسهم أفخاذاً حتت مشيختهم-كآل مبار: منهم

  .والشفقة

  .واجلَمعات

  .واحلُجور

  .والصقَرة

  . عردة، وأبو وشيع يف خيبر- يف وادي اِحلجر والعذَيِب، ويف نواحي تيماء-وبالدهم بقرب العالَ

  .السلقَا من الِعمارات من عنزةَمن املطارف من احملمد، من : الفقعة

  .منهم السامل، واألزد، والسعيد

  .من اجلبور، من بين علي، من مسروح، من حرب: الفُقُوع

  .من بين إبراهيم من بين مالك، من جهينة: الفُقَهاُء

  .من املوال من موسى من جهينة: الفُقَهاُء

  .ي العرج، وحقال، يف جهات اللِّيثمن عمرين، يف نواح: الفقهاُء

  .من ربيعة من فُتيةَ من مسِلم: الفُقَهاُء

  .من مزينة الساحل، من مسروح من بين سامل من حرب: الفُقَهاُء

  .يرتلون بني مجيِرمة واللِّيث

  . من احلَجر-فحذ من آل غراء من بين األمسر: الفَِقي

  " .باألسمر"بين األمسر يف جبل هاِدي، بتهامة 

  .من الزناحبة من بين شعبة من ِكنانة: الفَقيه

  .من املُوِركَة، من املَحاِميد، من البقُوم: الفَالتني

  .من عشائر امة: الفَالَِتيةُ

  : منهم

  . البناية، وآل عكفي منهم شيوخهم-1

  . الفقهاء-2

  . الدواحة-3
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  . املالحة-4

  . النهارية-5

  . العطفة-6

  . العوارضة-7

  " .آل زين الدين" الزينِدي -8

  . آل املش-9

  . املشايخ-10

  . الزغابة-11

  . الشمة-12

  .من الفرجية من الرولَِة، من عنزةَ: الفالح

  .من الروس من املنيع من الِفدعان من عنزةَ: الفالية

  . من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَمن اجلميشات من الزبنة، من العلي: الفَالِيجةُ

  .واحدهم فُلَيت: الفُلَتةُ

  .من النفَعِة، من برقاء، من عتيبةَ

  .من الفرجية من الرولَِة، من عنزةَ: الفُلَتةُ

  .من ِبشٍر، من عنزةَمن الِفدعان من ضنا عبيد، " ضنا حممد"من الروس، من ضنا منيع، من الولد : الفليح

  .من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: الفُلَيح

  : ومنهم

:  الاليف الفُلَيحانُ-7 القطوم -6 املنيصري -5 الزوابعة -4 اللوابدة -3 الطهماز -2 الدندن -1

  .واحدهم فُلَيحاِني

  .من الضباِعني من الشراراِت

  .ِليم واجلوابرةالس: ومن بطوم

  .من العمود، من شمر: الفُنيِدلُ

  .جرمة، والشقيق، ومها بقرب موقق: من بالدهم

  .من النبيجان من التومان من شمر: آل فُنيسان

    : آل فُنيٍن

  .من اجلابر، من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث
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  .روح من حربمن العزرة من زبيد من مس: الفوارس

  .ووادي دوران قرب قُديد. يسكنون كُلية ونواحيها

اِرسةَ: الفَوزنان من ععمن املهيد من منيع، من الِفد.  

ازر: الفَومةَ من شدبمن آل ِعقاب، من الزقاريط من ع.  

  .من آل هذَّال من اِحلبالن من اجلبل من الِعمارات، من عنزةَ: الفَواز

  .من ِخزام من بلي: الفَواِضلَةُ

  .واحدهم فاضلي

  : ومن أفخاذهم

  . واحدهم رقَيِقصي- الرقاقصة-1

  . واحدهم ِذرعاين- الذراعني-2

  . واحدهم حميِطي- احلُميطَات-3

  .واحدهم فَاِضلي: الفَواِضلَةُ

قُومد، من الباِميان، من املَحزمن الكُر.  

  .شراف، يرتلون الغالَّة، مشال اللِّيثمن األ: الفواضلة

  .من موسى، من جهينة: الفَواِيدةُ

  : ومن أفخاذهم

  . الشوايطة-2.  احلوافظة-1

3-رورفايقةُ-4.  العالر .  

  .عشرية تسكن يف ساحل مقْنا: الفَواِيدةُ

  " .ِريضةأبو ع"والعرايضة " أبو صفرية"والصفايرة " أبو جويفل:اجلوافلة : ومنهم

  .من العميرات، من احلُويطات: الفُوسةُ

  .يف جهات وادي عفَال

  .من الزبنِة من العلي من الدهاِمشة، من الِعمارات من ِبشٍر من عنزةَ: الفُويزة

  .واحدهم فَهادي: الفَهايدةُ

  .من قُريش يف وادي ساية

  .من بين خالد: آل فَهٍد

  .من شمر" اجلرباء"من آل حممد : آل فَهٍد
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  .من اجلُعرة، من اجلياشة، من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي فَهد

  .واحدهم فُهيِدي: الفُهدةَ

  .من بين السفْر، من مسروح من حرب

  .يف نجِد، ويف عوايل املدينة

  .من عِبيدةَ، من قَحطان: الفهر

  .بلْحاِرث: نقسم بنو فَهم إىل فرعني، مهاوت. واحدهم فَهمي: فَهم

آل إبراهيم، والفُتنة، واحلُسفَة، وآل حمضور، واخللوان، وبنو معاوية والرعود : ومن فروع بلْحاِرث
  .والشملَة واحلمدة

  .الكُشر، والربامهة، واحلزمان: أهل القُرنة، ومن فروعهم: والفُرع الثاين من فَهم

  .يف أعايل وادي يلَملَم ووادي اللِّيث، ومنها تبِشع وذَرا وتِصيل ونماِر، ويلَملَموبالدهم 

مان: فَهرهٍس، من زومن د.  

   .-واحدهم فَهِمي-

  " .زهران"يف سراة دوس 

ودة: الفُهنيهمن عروة من بين مالك من ج.  

من الِفدعان، من ضنا عبيد، من " الِولْد"نا فريض، من ضنا حممد من احلناتيش، من املقرن، من ض: الفُهيد
  .ِبشٍر، من عنزةَ

  .من آل رِشيد، من ضبة من القُريِنية: آل فُهيٍد

  : ومنهم

  .من املُخضبِة، من بين هاجر:  آل حسن آل فُهيد-3 آل عبداهللا -2 آل علي -1

   .- وفيهم املشيخة-.ِبين، من برقا من عتيبةَمن الشيا: ذوي فُهيد

اتديواحدهم فهيدي: الفُه.  

  .من بين رِشيد

  .يف جهات خيرب

  .واحدهم فُهيِدي: آل فُهيدةَ

  .من آل فاضل من آل شبيب من آل مرة

  : ومنهم
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  . آل شفيع-1

  . آل شافع-2

  . آل عازب، واحدهم عازيب-3

  . آل غامن-4

  .ملة السوا-5

  . آل نميانَ، واحدهم نمياين-6

  .من املضابرة من بين رِشيد: الفُهير

ر: الْفَير، من احلَجما، من بين اَألسمن آل غَر.  

  .يسكنون جبل ضِرم بالسراة

اضر: الفَيمع من شبومن بين متيم، يف ز.  

ناِليالفَي :طات العالوين، من احلُويويطاتمن ح.  

  .من بين منِبح الشام، من بين األسمر من احلَجر: آلُ الْفَيح

  .بأسفل وادي خرٍص يف أسفل سراة احلَجر

  .من شمر" اجلرباء"من الدرة من آل حممد : آل فَيصل

  .اجلبل املعروف يف منطقة جازان: فَيفَاُء

 - األبيات- امتيب- آل عمر- باحلكم-ي آل املدر- احمسايف- أمدائر- أجمشم-أمعامي: ومن عشائره

 آل - أمغامر- آل امتويع- آل سلمان- آل الظلمى- آل شراحيل- آل متعب- احلرابية-األشراف
  . امشينة- آل عيدل-حرب

القافباب   

  .من احلَجر" باألسمر"من بين معِتٍب، من بين األمسر : آل قَاِبٍل

  .جببل هادي، يف امة بين األمسر

     : اِرٍسآل قَ

  .عشرية بالدها بني واديي اجلائزة واحلَجرة يف اجلنوب الشرقي من اللِّيث

  .واحدهم قاِسمي: ذَِوي قَاِسٍم

  .من القُثَمة من عيال منصور، من برقا من عتيبةَ

  .اخلَثَاِعمةُ والصقرة، والعمامرة، والغشامشة: منهم
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  .شراف حسن، القاطنني جنوب اللِّيثمن األ" : أيب القاسم"أوالد بلْقَاسم 

  .اخلوامتة، وآل مهدي، والتعرة، وآل عساف، واخلمجان، وآل علي: منهم

  .من بلْعذْمة، من باألسمر، من احلَجر: بنو قَاِعد

  .من اجلُبرة، من بين شعبة من ِكنانة، يف وادي غُميقَة: القُبان

  . بنيوس، من بلْحاِرثمن متعان، من: القُبسان

  .واحدهم قُبيِسي: القُبسة

  .من ِرفَاعة من بين مالك، من جهينة

  .من النموِر من ثَِقيف، يف وادي املَحرم: القُبسة

  .من املعادلة من القُريِنية: آل قُبعان

  : ومنهم

من بين ِشهِر الشام، من : حامد القَبلُ آل -4 آل مضحي بن رِشيد -3 آل جابر -2 آل عجيان -1
  .احلَجر بالسراة

  .قاعدة بالدهم القَبلُ قرية باسم الفخذ، ويقال هلم بنو هاشم

  .من احلُمر من مخلٍَد من بلي، منهم السلَيم: الِقبلُ

  .من احلَسنة، من عنزةَ: القُبالَنُ

  .ن احلُويطَاتمن حويطَات التهم م: القُبيضات

اتةَ: القَتبيتقا من عرمن ب.  

  .يف وادي ِلية من أودية الطائف

  .من بين مسعود من هذَيل: القَشاِردةُ

  .يف وادي الزبارِة وما حوله

اِورة: القَشعرف تمن بين جاهل، من ثَِقي.  

  .والنسبة قثامي: القُثَمة

  .من عتيبةَمن أوالد منصور، من برقاء، 

يف أطراف النري، ونواحي اخلاصرة وشرق عِفيف، يف البجادية " واحدهم دهاسي"الدهسة " أ: "ومنهم
  .والقاعية واخلَوار

  : وأقسام الدهسة
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  . ومنهم الطوالع، والطوالع منهم ذوي سلَيمان وذوي سامل وذوي نوار وذوي ثَالٍَّب- ذوي درِويش-1

ويشومن ذوي ديذوي مبارك، وذوي وهق-ر .  

  " .البنيات" ذوي بنية -2

  " .اجلنادب" اجلنادبة -3

  . املراهية-4

  : وهم" جباري"اجلُبرة والنسب " ب"

  . احلضانية-1

  . ذوي مهِدي-2

  . ذوي قُبيل-3

  . ذوي سويد-4

  . ذوي هديان-5

  . العقايلة-6

  .الدهسة ويف احلجاز بضواحي الطائف وعشريةومنازل اجلُبرة يف جند مع 

  :  النسب زواري وهم-الزوران" ج"

 -8 اجلراوين -7 الرباعصة -6 املتان -5 املَحاِميد -4 ذوي غنيم -3 الضعيف -2 السراحات -1

  .احلواشني والزوران يف احلجاز ومنازهلم السيل الصغري، وعشرية، ويف جند

  : وهم" غشامي"النسب . الغشامشة" د"

  .وهم يف وادي قُران قرب عشرية" صقَيري" الصقرة والنسب -1

  " .عماري" العمامرة والنسب -2

  . الصواِيين-4.  ذوي حجي-3

  . الضياعمة-6.  البداحني-5

  . اخلضاعمة-8.  اخلَضاِرية-7

  .ومنازل الغشامشة يف احلجاز غالباً ضواحي الطائف مشاالً

  " .دويين"النسبة : دواِنيةُال" ه"

  : وهم

  " .أهل احلَِوية" القحرة -2.  الفواضل-1

  . احلبالصة-4.  القحمان-3
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  .والدوانية عموماً هم سكان السيل الصغري واحلوية واملضباع بقرب احلَِوية

  " .عصيِمي"العصمة، والنسبة : ثانياً

  : ومنهم

  " .تبعاين" التباعني -1

  " .محراين"ارين  احلم-2

  . العلوات منهم أبا العال-3

  ".شفعاين" الشفعان -4

  .هجرم أم سريحة:  العمرية-5

  " .علَيجي" العلجة -6

  " .ركييب" ركيبات -7

  " .حلْحِلي" حالحلة -8

  " .حسيِني" حسنات -9

  " .نقْراين" نقارين -10

  " .جعداين" جعادين -11

  . غزول-12

  . وأُم سرحية-نازهلم يف احلجاز سامودة وجليل شرق الطائف، ويف جند سنام وطُحيومن م

  :  وأضاف- عن قبيلته-كل ما تقدم عن مقال كتبه العقيد محود بن ضاوي القثامي

  .حلفاء للقثمة، وبالدهم شرق احلَِوية وجنوا، جماورون للقثمة" اخلماميش" اخلَماش -1

  . حلفاء أيضاً وبالدهم القُرشية، وهم مع القُثَمة- قريش القُثَمة-2

    

  .واملشهور أن اخلماميش من عدوان

  .من بين كرمي، من اِحلسكان، من ناِصرة، من بلْحاِرث: القَحاِرشةُ

  .من اجلعارين، من الشالَوى من بلْحاِرث: القُحرة

 شرق سراة احلجاز وجنوا ويف األودية املنحدرة  فروع كثرية متفرقة يف-واحدهم قَحطاين-: قَحطان
  .منها حنو جند، مثل فروع أودية بيشة، وتثِْليث وطَِريب وجاش، وظهران واجلوف وغريها

  .حيدها مشاالً ِشهِران وعِسير، وجنوباً صحار وجنران، وغرباً وادي بيش، وشرقاً الربع اخلايل

  : ومنهم. هم قَحطان اجلنوبومن: وتفريعهم حبسب مواقع بالدهم
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 جارمة -8 عبيدة -7 شِريف -6 وادعة -5 عبدةَ -4 سنحان -3 بنو ِبشٍر -2" رفيدة" الرفيدات -1
 الشواط على اختالف يف تداخل هذه -13 بين قيس -12 ذعي -11 وقشة -10 احلاف -9

  .الفروع، مع كثرة بطوا

  .ونواحيهومن قَحطان هؤالء سكان تثِْليث 

  : منهم

 -8 احلُباب -7 املساردة -6 آل شبوة -5 آل سويدان -4 املشاعلة -3 آل سعد -2 آل مسعود -1

  : آل عاطف وقَحطان جند منهم

  . جنب يف بطون أخرى-2 اجلحادر -1

  .من املصاعب من الصقُور، من الِعمارات من عنزةَ: القُحطَة

 مومة"القُحميواحدهم قُ" : القُحح.  

  .من صبح من ميمون، من بين سامل، من حرب

  .احلوازم، والسرحةُ، والصبرة، واملكاثرة، والزياِلعةُ: منهم

  .واحدهم قَدح: الِقدحان

  .من الروسان من الكُرزان من املُقَطَِة من عتيبةَ

  .من العصمِة من برقا من عتيبةَ: القُدرةُ

  .قرية زعفران والنخيِشية يف وادي ِبسٍل، بقرب الطائفيف 

  .من حويطات العالوين من احلُويطات: الِقدمان

  .من سنجارة من شمر" الفداغة"من الطيور من الفداغا : القدور

  .من بين مسعود، من هذَيل: القَذَاِملَةُ

  .يف وادي الزبارة وما حوله

  .يرات من احلُويطاتمن العم: القَرايب

  .يف وادي عفَال

ناِحيف: القَريش ثَِقيمن قُر.  

  .يف وادي نِخب، من أودية الطائف

  .من العشائر التابعة ملركز هروب مبنطقة جازان: بنو قراد

 صاِرياص"القَرمن األشراف الثعالبة" : ذوي قَر.  

  .يف وادي الغالَّة مشال اللِّيث
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  .من املصاليخ، من عنزةَ: القَراشةُ

  .من ذوي عياض من العوازم: القَراشة

  .من زبيد، من حرب: القَراِقرةُ

قرييواحدهم قُر.  

  .يف وادي خلَيص

  .من الزبالة من مخلٍَد، من بلي: القَراِعطَة

افب: القُررمن احلوازم، من بين سامل من ح.  

  .ياِبني من برقا من عتيبةَمن الش: القَراِفين

  .واحدهم قُريِقِري: القَراِقرةُ

  .من العزرة من زبيد من مسروح من حرب

  .يف وادي قُديد

  .واحدهم قُرمودي: القَراِمدة

قُومازٍع، من البة، من ومن الكُلَب.  

  . من احلَجر-رفخذ من آل علي من آل السعيدي من باألسم: القَراة

  .يف جبل هادي يف امة بقرية تسمى بامسهم

  .من الضباِعني من الشراراِت: القُربة

  .احلمارين واملوانعة، والعطَياتة: ومن أفخاذهم

حالقُر :واحدهم قاِرحي.  

  .من جِميٍل، من هذَيل اليمن، من هذَيل

فاق وموان وضيم ودرة وعايل يف يف جبال رذَيلَم الشمالية، وتلك آخر بالد هلَمض إىل أعايل يرح
  .اجلنوب

آل حمسن، وآل خير، وآل كامل، وآل حممود، وآل مطَيٍر، والكُدرة، والدعجان، واألِهلَّة، وآل : منهم
  .ساري

  .من واِبصة، من ِخزام، من بلي: القُردانُ

  .واحدهم قُرِشي: القُرشةُ

  .بطن من ِولْد علي من وهب من ضنا مسِلم من عنزةَ

  .واحدهم قُريشي" : القريشات"القُرشة 
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  .من سبيع

  .يف نواحي اخلُرمة

  .من الربيكات من السبوت من العطَيات من بين عِطية: القُرعان

  .من عبدةَ من قَحطان: القرعان

  .واحدهم قَرين : "بلْقَرن"بنو القَرِن 

    تقع بالدهم يف السراة مشاالً بالد شمران وعليان، وجنوباً بالد بين عمٍرو 

  .من رجال احلَجر، وشرقاً بادية بلْحاِرث وبيشة النخل، وغرباً امة بلْقَرن حيث حيل قسم منهم فيها

  .وقاعدم بلدة العالَية

  : ومنهم

  . آل قراد-2.  دحيم-1

  . بفتح احلاء وكسر امليم- احلميد-4. آل مليط -3

  . آل سلمة-6" . آل امزارية" آل الزارية -5

  . آل عبيد-8.  آل عبادل-7

  . آل روحان-10.  آل عليان-9

  . آل سلَيمان-12.  آل قابل-11

  . آل سعد-14.  آل طَلْحة-13

  . آل دالل-16.  آل راجح-15

  . آل زامل-18.  آل هلجام-17

  . آل مشيب-20. حلْنيك ا-19

  . بنو رزق-22.  آل عمران-21

  : وقسم أحدهم قبيلة بلْقَرن إىل

  .آل ِعيسى والِكرعان وآل عالء وآل عبيد: ومنهم" دحيمي" دحيم -1

  .ومنهم احلميد، وشعف:  بنو ِرزق-2

  .شريح، وآل أيب حسن، واحلَِنيكومنهم آل عمران وآل يزيد واحلُصنة، وآل :  آل سلَيمان-3

وآل طَلْحة وآل عبيد، وآل الزراية " رحيان"منهم املشايعة وثَماء، وآل روحان :  وآل مشيٍب-4
  " .امزراية"

  .من آل فاِطمة من يام: القَرن
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  .من بلْحاِرث من فَهم، جنوب مكة بني يلَملَم واللِّيث: القُرنةُ

  : ومنهم

1-رالكُش .  

  . الربامهة-2

  . احلزمان-3

حوةَ: القُرزنان، من ععمن الروس من املنيع من الِفد.  

وفيف: القُرواحدهم ِقر.  

  .يف تربة ونواحي حضن

قُومازٍع من البمن و.  

  : ومنهم

  . واحدهم بعجاين- البعجةُ-1

  . واحدهم خضرمي- اخلضارمة-2

  . مسفري واحدهم- آل مسفر-3

  . واحدهم نجيمي- النجفَة-4

  . واحدهم جزالين- اجلزالني-5

  . واحدهم مشلفي- املشاليف-6

  . واحدهم محودي- آل محود-7

  . واحدهم حمياين- آل محيا-8

  . واحدهم جمنوين- اانني-9

  .من الغبشة من احلَوازم، من بين سامل من حرب: القُروف

فواحدهم ِقر.  

  .من بين هاجر" املَحاِميد"من آل حممد : روفالقُ

  .واحدهم ِقريف

  .من العرادات من بلي: القُرون

  .العوضات، والقالقلة والسعيدات: منهم

  .من بين مالك من جهينة: القُرون

  .من ثَِقيف" ترعة"من بين يوسف من ثَِقيف اليمن : القُريحي
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  .واحدهم قُرِشي: قُريش

القبيلة املشهورة، ال يزال بعض فروعها باقياً على امسه القدمي، واختلطت فروع منها مبن جياورها من 
  .القبائل القوية، كقبيلة ثَِقيف وعتيبةَ وسلَيم وزهران وغريها، فأصبحت معدودة منها ومن تلك القبيلة

  . ثورمنازهلم حول مكة، يف عرفات وِمنى، وقرب جبل: قُريش

  .القُنعان والسواملة: وتنقسم إىل فرعني، مها

  .املهادية واملُعطان، والبصالن، والرقعان، والعشيق: وينقسم السواملة إىل

  .الغاللية، احلَواذين، املواسية، احلمادين، واحلَجرة: وينقسم القنعان إىل

  . مع حبش من سلَيم- يف وادي ساية-: قُريش

  .ايدة، والعكالية، وذوي عواضالفه: ومنهم

  .يف نواحي الطائف مع قبيلة ثَِقيف: قُريش ثَِقيف

  .وتنقسم قريش ثَِقيف إىل قريش احلضر، وقريش البدو

اِحلصنان، والذِّراوى، والزنان، واملطرة، واحلُرنة والغشامرة، وآل زيد، والقُصران وبنو : ومن قريش احلضر
  .صخر

دوومن قريش الب :  

  .الفُطَسة، وآل شاووش، وآل عودة، والزعابية، والصقرة، وآل عبد الكرمي:  اهليافني، ومنهم-1

آل درويش، وآل شفيع، وآل محود وآل بركي، والسراحني وآل عمٍرو، ومنهم :  اهلواملة ومنهم-2
  .الشوابرة

  .املذاكري، وآل محدان، وآل مكيدة:  آل علي ومنهم-3

شيةَ سكان ال: قُربيتة مشال الطائف حمالفون لقبيلة عة"قُريشيب قرب املبعوث " القُثَميف أسفل وادي ِشر
  .يف القُرشية ويعرفون بقريش األعاضيد باسم مزرعة هلم يف أسفل وادي العرفَاء

شياِرث: قُرلْحاِصرة من بكان من نايشة من اِحلسمن ا.  

  .، وذوو مكي، واحلبوس، والرواجحة وهم يف وادي ميساناملتاعبة، والقرابعة: ومنهم

شيلَةَ: قُرِجيعم، من بين مالك من بمن أبا الن.  

    

  .يف سراة بِجيلَةَ جنوب بلْحاِرث

شيان: قُررهمن ز.  

قرى باسم  وال-األطاولة وبين حممد والفقهاء واحلَسن وآل دكان واهلدوان: بالدها يف السراة ومن قراها
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  .البطُوِن

شير: قُرِر، من احلَجة. اسم يطلق على اجلهاضمة أحد أفخاذ بين احلارث من بين ِشهمونيف . يف شعاف ت
  .السراة

  " .القُرشةُ"القُريشات " : القُرشةُ"القُريشات 

  .واحدهم قُريشي

  .من سبيع

  .من بالدهم اخلُرمة

  .سم من الصمدة من الظَّفَيرمن اجلوا: القُريع

  .واحدهم قُريين بضم القاف: القُريِنية

  : ومن أفخاذهم

 الطَّراىف ومنازل القُريِنية يف -6 اجلحشة -5 آل مصيبح -4 آل مجهور -3 املغافلة -2 بنو ضبة -1
  .جبل العارض جنوب الرياض

  .تيبةَمن املُقَطَِة، من برقاء من ع: القَزاِيلَةُ

  .من سلَيم، يف وادي سايةَ" : القُزعان"القُزعة 

  .واحدهم قَسامي: القَساِسمةُ

  .من الروقَِة، من عتيبةَ

  . وحشاشة- يشاركهم فيه الرحامني من مطَيٍر-أم سلَيم ماٌء: ومن بالدهم

 ووادي الشربم يشاركون فيه -املراشدةجبال يشاركهم فيها :  والذنائب-وداغان ويشاركهم فيه الغنانيم
  .الغناِنيم والعضيان والدالحبة

  .جبال يشاركهم فيها الكرامشة: وقليشة، ومثلثة" هجرة"وصربة، وعدامة " هجرة"والشميطاء 

  .املعدن وكل هذه املواضع مبنطقة عفيف

  .من آل جعفر من عبدةَ، من شمر" : القشعم"القَشاعمة 

شوٍرمن: القُشطَيب، من بين عبداهللا، من موعاهلجال من الص .  

  .من بين ِشهِر البادية، من بين ِشهِر، من احلَجر: بنو قُشيٍر

  : ومن أفخاذهم

  . الغونة وبالدهم ضفاف وادي ترجس أعل وادي ترٍج-3 الزكرة -2 آل اخلمصة -1

  .واحدهم قَصيب: القُصبةُ
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  . من البقُوممن اجلُنبة من وازٍع

  .واحدهم قُصيري: القُصرانُ

  .يف اهلدة بقرب الطائف. من قريش ثَِقيف

  .الغيضة وآل ضيف اهللا وآل ثابت، وآل عيد: ومنهم

  .من الْمناِصير: القُصيالت

  .واحدهم قاضي: القُضاةُ

  .من قُوفَةَ من بين مالك من جهينة

  .اِمشة من الِعمارات من ِبشٍر من عنزةَمن السالطني، من الده: القُضاةُ

  .من الِعضياِن من الروقَِة" آل ِثعلي"من الثعايل : القُضاة

  .من بين حرب من بين مالك من بِجيلَةَ، جنوب الطائف: القُضاة

  .من العضيالت من بين عبداهللا من مطَيٍر: القُضوعةُ

  .وتعرف قريتهم بامسهم. ال وادي أِرنيسكنون قرية هلم بوادي العني مش

  .من احلَسنة من عنزةَ: القضه

  .من املوايقة من السبعة من عنزةَ: القطامرة

  : ومنهم

 الفراع كذا ورد -7 العمور -6 البالعني -5 املزاريع -4 النصفة -3 اامهة -2 البومرزوق -1
  " .الغشامرة" وهو خطأ صوابه "معجم قبائل العرب"و " عشاير الشام"االسم يف كتايب 

  .من النواصرة من املُرِعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: القَطَاعا

  .من أملع، من عِسير امة: بنو قُطْبة

  .ومنازهلم يف أعلى وادي حلي، يف بلدة الشعبين وما حوهلا

  . وآل أيب عابد، والنعامية، وحمجان والقرانبنو ثقيب، وآل حلمان، وآل موهوب، وآل زيدان،: ومنهم

  .من احلنشة من اِحلسكان من ناِصرة، من بلْحاِرث: القُطْعانُ

  .العدادين، واحلرشان: منهم

  .من الشدادين من بنيوس من بلْحاِرث: القُطْمان

  .املهارسة، والقصار، وذوي عبداهللا، وذوي زائد: منهم

القَطَن :يسةمن آل ملَبلم من الص.  

  .من الفليح من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: القُطُوم
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  .من آل سمير من ِولْد علي من عنزةَ: القُطَيفَات

  .من الصيداد من الصديد من اجلرباء من شمر: القطيفان

  .من األشراف، يف رفاعة من جهينة: ذوي قُطَيٍل

  .من اهلداب من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع، من شمر: القطَيِمي

باِبيد: القَعِشيمن بين ر.  

  .الصقرة، والعيفان، وذوي جِميٍل، واخلشمان،وذوي بليم، واملعاودة، وذوي مناور: منهم

    

  ".اخلفج: ويتطقونه" اخلفق - يف احلرة غرب منطقة حايل-: ومن بالدهم

اِقعةَ" : آل قعقاع"ةُ القَعزنلَِة من عومن الر.  

  : منهم

من :  احلماميد الِقعدان-6 آل شقري -5" املطفجة" املطففة -4 الغشوم -3 آل مانع -2 الريشان -1
  .الظاهر من احلمام من اللُّحيوات من زوبع من شمر

  .من شهران: آل قُعود

  .من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَمن الذوايذة من املَحلَف : القُعود

  .من العفاريت من عبدةَ، من شمر: القُعود

  .من الغرير من شمر" : كفيفان"آل قُفَيفان 

  : منهم

ن من الرماح، من العبدةَ، من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، م:  العرب القعيشيش-2 آل فراس -1
  .عنزةَ

  .من آل غَراء من بين سعد، من بين األمسر، من احلَجر: القَِفيلُ

  .يف جبل ضرم، بتهامة بين األمسر

  .من السويد من شمر: القالبا

  .احلطي، ودليهان، ومها بقرب موقَق مبنطقة إمارة حايل: من بالدهم

  .من بين رِشيد: القالدان

حايل بقرب احلرة وفيها، ويف العلم الِبدع واحلامرية، والدابية، والدوادمي  مبنطقة إمارة -من بالدهم
  .واملخروق واملرموثة ومرحب وخنلة، والنمارة. والروض، وطلوح وقصيباء والقسمة والقصري

  .من بين خالد: القماز
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  .واحدهم قَمازي: القَماِزين

قُومازٍع، من البمان، من وحمن ر.  

  . من احلَسين، من الدغيم، من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ:القُماِقمة

  .من اجلدادة من قبيلة الشعار امللحقة بزوبع من شمر: القُمزان

  .واحدهم قُميزي: القُمزةُ

  .من املُقَطَِة من برقا من عتيبةَ

  .من املُخضبِة من بين هاجر: القُمزةُ

  .احدهم قُميشيو: القُمشانُ

  .من الشالحلة من بين عبداهللا من مطَيٍر

  .من الكباكبة من هذَيل: القُمشان

  .من السبعِة من عنزةَ: القُمصةُ

  : منهم

 الفورة -7 الرسالني -6 الدريب -5 اخلمسان -4" الرمحة" الرحامي -3 السحيم -2 العمرية -1
  .ين رِشيدمن الفرادسة، من ب: القَميشات

اسم وادي امي من روافد وادي حلي، الذي يفرغ يف البحر األمحر وفيه قرى كثرية سكاا خليط : قَنا
  .من فروع القبائل تضاف إليه

  .ِولْد أسلم، وآل ختارش، وبنو جندب، وبنو حوثرة، وبنو سكينة، واملعيوف: منها

  .وهلذه الفروع أفخاذ كثرية

  .من الشالَوى، من بلْحاِرث: القَناِثلَةُ

  .العكاوكة، واملراسنة، والدخانني، ويسكنون وادي بواٍء ووادي ضراء: منهم

  .من بادية غَامد: القَناِزعة

  . من هذَيل-من آل زيد من اِملسِودة من جِميٍل من هذَيل اليمن: الِقنعانُ

  .من آل مواجد من ياٍم: آل قنف

ةالقَنين: نيواحدهم قُن.  

  .من العضيالت من بين عبداهللا من مطَيٍر

ير: القُنمجارة من شنلَة من سفَيمن الغ.  

  .وعقدة، مبنطقة حايل" جبل"العلَيم : من بالدهم
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  .من املزايده من الصلَبة: القُنيصات

اتنيين: القُنيواحدهم قُن.  

  . من جهينةمن بين حبيش من موسى

  .واحدهم قَواِتيلي: القَواِتيل

قُومد، من الباِميِة، من املَحمهمن الد.  

  .واحدهم قَاِئِدي" : القَواِويد"القُواد 

  .من ميمون من بين سامل من حرب

  .يسكنون ينبع النخل

ف: القَواِسمدِة من ثَِقيمن احلُم.  

  .واحدهم قامسي: القَوامسةُ

ليام، من بة من ِخزمن واِبص.  

  .من األشراف، ذوي حسن، سكان حنوب اللِّيث: القَواِسمةُ

  .من النواصرة من املُرِعض من اجلُمعان من الرولَِة من عنزةَ: القواطع

ر: القواِعدٍد، من بين األمسر، من احلَجععيدي، من آل سمن آل الس.  

  .يف جبل ضرم بتهامة

  .من مخلٍَد من بلي: واِعينالقَ

  .العلي، والعليان، والنواضية، واخلضراء، واملقابلة: منهم

  .من العصمة من عتيبةَ، يف قرية الصور، بوادي ِبسل، جنوب الطائف: القَواِنية

  .واحدهم قَوادي: القَواِودةُ

قُومد، من الباِميِركَة، من املَحبطن من املُو.  

    : القَواِودةُ

  .من بين عاِمٍر، من سبيٍع

داِويواحدهم قُائدي: القَو.  

  .من سلَيم، يف وادي ساية

  .واحدهم قُويعي: آل قُوعة

  .بطن من املَحاِميد من حبش من سلَيم
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  .من العواِزم: القوعِة

  : من أفخاذهم

  .من بين مالك من جهينة: فَةَ املسامحة قُو-3 الربيكات -2 اهلَدالني -1

  : ومن أفخاذها

 -8 احلشاكلة -7 الكشوش -6 احلُصينات -5 العنينات -4 الدبسةُ -3 العرفاء -2 القُضاة -1

:  اِهلدبان القُويِطع-14 الشظَفَة -13 الكُتنة -12 الربيات -11 املشاعلة -10 املوالية -9املرارات 

  .ة من الصلَتةَ من شمرمن الدالحب

  .من ثَِقيف، ترعة: قَها

  .من اجلميشات من الزبنة من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات، من عنزةَ: القُهدة

ناِضيٍر: القَيطَيب من بين عبداهللا من موعمن السحالني من املشاريف، من الص.  

  . من أملَع من عِسير امة-قيس بن مسعود: بنو قَيٍس

  : منهم

 -7 آل حييا -6 آل سامل بن هازم -5 آل عبد املتعال -4 آل عاطن -3 آل علي -2 بنو غالب -1

 آل سعيدي وبالدهم يف امة عِسير، فس سفوح جبل قَيس، -10 آل معصم -9 املسايلة -8آل يعال 
بعة، جنوب بلدة الشوان وِحسن بنحو مخسة أكيالبني وادي ِكسي.  

  .من فروع قَحطان اجلنوب خمالط آلل الشواط ودعي يف املنازل والبطُوِن: قَيس

  .يف شرق بالد عِسير

سشرق بالد العبادل، " جبال قيس"من عشائر منطقة جازان يف اجلبال الشرقية اجلنوبية بقرب احلدود : قَي
  .وجنوب بالد بين حريص، قاعدم بلدة العارضة

الكافباب   

  .من القُرح من اِملسِودة من جِميٍل من هذَيل: آل كَاِملُ

  .من املُسِودة من هذَيل: الْكَباِكبةُ

  .آل حسن، واحلوازم، وآل مناٍع، والسبعان، وآل فضل، وآل جابر، واجلالجلة، والقمشان: منهم

  .ومنازهلم يف جبل كَبكَب قرب عرفَاٍت

و كِبينمن قبيلة غامد: ٍرب.  

  .الغبر واحلدب: - يف السراة-من قراهم
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  .العبادل وبنو والبة والفالح وآل مرزوق وآل سامل وآل سرور: ومنهم

  .واحدهم كُتِمي: الْكُتمةُ

  .من اجلبور من بين علي من حرب

  .من قُوفَةَ من بين مالك من جهينة: الْكُتنةُ

  .رييواحدهم كَِث: آل كثري

  .من البطُوِن من الظَّفَير

  .من ماجد من الِفدعان من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: كحيل

  : منهم

1- نيبمان -2 الغلَيوة-4 اِجلدعةُ -3 ِولْد سوي:  العواد الكُديواحدهم كُد.  

  .من العلويني من جِميٍل، من هذَيل

اتبالْكُذَي :من الرليلٍَد، من بخوث من مم.  

  .من العبادات، من العبدةَ من السبعِة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ: الكراديش

  .من اخلوايل من مخلٍَد، من بلي: الْكَراِديةُ

  .من طَلْحة من الروقَِة، من عتيبةَ: الْكَراِشمةُ

  .ة إىل الشرقمساكنهم حول عقيق عشري

  .جبال يشاركون فيها القسامسة: صوية، ومثلَّثة: ومن بالدهم

  .والعسيبات يشاركون فيها املهاِدلة والِعضيان

  .وكل هذه يف عالية جند

فاِشيب: الكَررمن ح ور، من بين عليمن اجلُب.  

  . شيوخ بين علي- واحدهم ِفرم-الفروم: منهم

  .ِحين، من مطَيٍرمن الديا: الكَراكَرةُ

  .يف أطراف السواِرِقية

  .واحدهم كُريِزي: الكُرزانُ

قُومد من الباِميمن املَح.  

  " .جراديب"واجلرادبة " شليحي"والشالحية " متعيب"واملتاعبة " فاضلي"الفواضل : ومنهم

  .والنسبة إليهم كُريِزي: الكُرزان

تقا من عرقَطَِة من بةَمن الْمبي.  
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  .اهلمارقة، والسلفة، والشليات، واألعزة واملقاحصة واحلمدةَ: منهم

  .من األشراف ذوي بركات" : ذوي عبد الكرمي"الْكُرماُء 

  " .وادي فاطمة"يف نواحي مكة ومر الظهران 

شومة: الْكُرلَباق من الصنمن الب.  

نيوِشيالْكر :ووات من زيرمن اللُّحمع من شب.  

  : ومنهم

     الفليح -2 الزامل -1

من آل عبيد من آل رزق، من آل :  اهلداب آل كُريشانَ-6 اخلماس -5 اجلناظلة -4 الشنادخة -3
  .عاصم من قَحطان

  .من آل سويد من ِسنجارة من شمر: الْكُريشةُ

  .رمن اهلَدبا من التومان، من شم: آل كُريفَان

  .فرع من اِحلسكان من ناِصرة، من بلْحاِرث: بنو كَِريٍم

  .آل غَزال والشريع، وآل إبراهيم، والعطفة، والقحارشة واجلعدة وآل شايع والزمحة: منهم

  .يف وادي ميسان

  .من اهلداب من اللُّحيوات من زوبع من شمر: الكساب

رٍم: الْكُشمن القُرنة من فَه.  

  .هم كاِشِريواحد

  .آل شين، وآل عيفة، والطُّورة، واحلباِحبة: ومنهم

روا حممد : الكُشنا منيع، من ضنٍر، من " الولد"من الشميالت، من ضد، من ِبشيبا عنان، من ضعمن الِفد
  .عنزةَ

  .الدملة، والطويق والقضاة، واملنيخر: ومنهم

وشالكُش :ية:واحدهم ِكشنيهفَةَ من بين مالك من جمن قُو .  

  .من آل منِذٍر، من الْمناِصير: الكَعاِبرةُ

بل: كَعذَيٍل من هِميِة من جِودمن اِملس.  

  .يف صدور وادي رهجانَ، جنوب مكة

بر: كَعرو، من رجال احلَجممن بادية بين ع.  

  .اجلوابرة، واَألخاِوصةُ: منهم
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  .آل شين وآل صاحل، وآل فَطْرة: برةفمن اجلوا

  .آل ِعضاة، وآل الرافعة وآل قُديع: ومن األخِاوصة

  .وبالدهم أعايل وادي ترج وترجس

  .من عشاير تبوك" : بنو كَعٍب"الكَعاِبنةُ 

  .ومن أفخاذهم الْحميضات

  .مارات من عنزةَمن الزبنة من آل علي من الدهاِمشة من الِع: الِكعبانُ

  .من الْحفَيل من ِسنجارة من شمر: آل ِكالَِب

  .من آل حممد، من بين هاجر: الكَالَبا

  .من بادية بين ِشهِر من احلَجر: الْكَالَِثمةُ

  .بالدهم على امتداد وادي ترٍج، حىت وادي البهيم يف سفوح السراة

  .نةمن بين مالك من جهي: بنو كَلٍْب

  .الزهريات واحلفز، والسكان والزيود، والعرافني: منهم

  .واحدهم كُلَييب: الكُلَبةُ

قُومازٍع من البمن و.  

  .يف ضواحي تربة

  : ومنهم

  . واحدهم بضيِعي- البضاعات-1

  . واحدهم قرمودي- القرامدة-2

  . واحدهم رياحي-" الرحيات" الرياحات -4 اجلعاثنة -3

 واحدهم - اجلحيشات-10 العبارى -9 الفضول -8 الرماضني -7 اخلماسني -6 البدارى -5
  .جحيِشي

  . واحدهم ِدمناين- الدماِنني-11

  .من طُويِرق من ثُِقيٍف:  السواهر الْكُلَبة-12

  .بطن من إياس من هذَيل، بقرب وادي نعمان، يف جهة عرفات: الْكُلَبةُ

  .من الْقُرنِة، من بين فَهممن الربامهة : الِْكلَبةُ

  .من السنحان من املشاريف، من الصعوب من بين عبداهللا، من مطَيٍر: الِْكلَبةُ

  .من الْجبور، من بين علي من مسروح من حرب: الْكُلَخةُ
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  .شٍر، من عنزةَمن الغضاورة، من ضنا عليان، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِب: الكلَخةُ

  .من الِفدعان من عبيد من عنزةَ: الْكَلْفَانُ

ةَ: الْكُلُوخزنارات من علقَا، من الِعمالَن، من السممن الش.  

بر: الْكلَيمعان، من شدمن الص.  

  .من اهلوامل من احلَسنة من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: الكماجة

  .من ذوي أُصيمع، من ذوي عون، من بين عبداهللا، من مطَيٍر: ماِهينالْكَ

  .من النموِر، من ثَِقيٍف: الكُملُ

  .من ِشهِر ِتهامة، من بين ِشهِر، من الْحجِر: آل كُميت

  : ومنهم

  . آل صعب ومنازهلم يف امة على جانب وادي الضمو-2 آل كميت -1

   .-دهم كُنيِدري واح-: الكَناِدرةُ

  .من زبيد الشيخ، من حرب

  .يف القَِضيمة

  .من آل حممد من الزقاريط من عبدةَ من شمر: الكنامة

  .من زهران" أوس"من بين يوس : بنو ِكنانةَ

  .ي مشرانواد: ويف امة. املَندق، ومسير والنصباء وبلحكم: - يف سراة زهران-من قُراهم

  .من الرولَِة من عنزةَ: الكَواِكبةُ

  : ومنهم

 -8 آل شقري -7 الكويكب -6 الوهيب -5 اخلتام -4 العرضان -3 اخلمسي -2 الوكالن -1

    املدلوشة 

   .-واحدهم كاملي-:  الشريفات الكَواِملُ-10 املزاهبة -9

  .ح من حربمن الزيادات من البالدية، من بين عمٍرو، من مسرو

  .الغباشني، وذوي صاحل، وذوي زحام واجلُعيل، واحلَرجة: منهم

  .يرتلون يف جهات رابغ

  .من الصلَيالَِت من الصلَبة: الكَواِميخ

دِران: كَومن فروع قبيلة ِشه.  

 ِتندحةَ ويف وادي ومنازهلم مع قومهم مبنطقة أا، ومن بالدهم وادي الشيق بني أبها وبيشة ويف وادي
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  .رغْوةَ أَسفل الشيق

  .من املكلف من املوايقة من السبعِة، من عنزةَ: الكُويران

ِكبيةَ: الْكُوزنلَِة من عومن الكواكبة من الر.  

  .من احلريرة من الصاحل من شمر: الكُويمةُ

  .ن، وآل مسيحة واخلوال" عكيدي"آل عقيدي : ومنهم

سومةَ: الكُهزنارات من عالن من الِعمن من اِحلبمن احلَس.  

الالمباب   

ر: آل الَِفيمع من شبووات من زيمن الفليح من الكروشيني من اللُّح.  

ٍء: الَممن طَي.  

 يف احلاضرة، ومل يبق يف جند أحد من باِديِتِهم اليت نزحت إىل العراق يف القرن احلادي عشر اهلجري أما
  .فمنتشرون يف جند واألحساء

  .من الْعواِمِر، من بين ِشهِر من احلَجر يف السراة: بنو الٍم

  .من غَاِمٍد: بنو الٍَم

ساِبياسي: اللَّبواحدهم لَب.  

  . حول مكة وجنوا-من األشراف العبادلة

  .من املساعيد سكان الِبدع: اللَّباِيدةُ

  .يد، وذوي حميسن، وذوي إبراهيم، والغمضة، والصواوينذوي رِش: منهم

  .واحدهم لُبيِدي: اللُّبدانُ

  .من عروة من بين مالك من جهينة، يف نواحي الِعيص

ديِدي: لُبيسبة إليهم لُبوالن.  

  .بطن من بين صبح من ميمون من بين سامل من حرب

  .يسيسكنون الساحل بني بدٍر والرا

  .بنو مسِلم، والنقَرةُ: ومن فروعهم

  " .لَيمان: "لَجمان

  .من النبيجان من األسلم من شمر: اللَّحاِلحةُ

  .من املُسِودة من هذَيل" من بين: "ِلحيانُ
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  .ومنازهلم بني مكة ومر الظهران وسِرف، وتسمى اللحياِنية

  : وِلحيان فرعان مها

  .املوسة، واملسودة، وبين حممد: مرير ومن حمرز -2 حمرز -1

  .اانني، واملسايبة، والبطحة: ومن مرير

  .معبد: ومن البطحة

  .من اخلُرصِة من ضنا ماجد، من الِفدعان، من ضنا عبيد من ِبشٍر، من عنزةَ" : ضنا حليدة: "حليدة

  .رمث واهلتيمةامللحود، والالمار، واجلفل، وال: منهم

  .من زوبع، من شمر: اللُّحيوات

  .احلمام، والسعدان، والشيين، والكروشيني: منهم

  .من الثَّبتِة من عتيبةَ: اللَّصةُ

  : ومنهم

  " .الرباريق" البراق -4 الدهامني -3 املظافرة -2 ذوي عِطية -1

  " .آل منصور" الْمناِصير -6 املَخلٍَد -5

 العالوين -13 املناحيم -12 الثعابني -11 الشعارية -10 السمرة -9 الغدران -8 آل طَلْحة -7
 املقافشة -20 الروسان -19 املراشدة -18 الغنانيم -17 الْحوطَةُ -16 الشتيات -15 الشتاملة -14
اختالف يف من يطلق  الذُّويبات على -25 املراِوحة -24 وقدان -23 الفقهاء -22 الروقَِة -21

  .عليهم اسم هذا االسم، وهل يشمل هذه األفخاذ أو بعضها، وهل هو من الثَّبتِة أو فرع قائم بذاته

ِصمير: اللُّغممن املسعود من املنيع من األسلم من الصايح من ش.  

ة، جنوب مكة: ذَِوي لَفَّايِرميجمن األشراف الثعالبة، قرب م.  

  .من النواصفة من عوف من مسروح من حرب" : بنو لُقْمان"اللَّقَاِمين 

  .وما سال منه حنو املدينة من األودية" قدس"ومنازهلم جبل عوف 

، وذوي " هقيش"، واهلقشان " عبديل"، وذوي عبداهللا " زائدي"، والزوايدة " عامري"العوامرة : ومنهم
، والصقارنة " زرقي"، والزروق " ضحوي"، والضحاوية " عطياين"، وذوي عطيان " محيداين"محيدان 

  " .مرشودي"، واملراشدة " شعييب"، والشعيبات " صقروين"

  .من زوبع من شمر: اللكاكدة

    : اللُّمظَةُ

  .من النموِر من ثَِقيف
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  .من عنزةَمن العياش من املَحلَِف من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات : اللَّمعان

  .من الفليح من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: اللُّواِبدةُ

اِحقر: اللَّومةَ من شارجل من ِسنيممن الز.  

ناين: اللَّواِحيحواحدهم لَو.  

قُومازٍع من البمان من وحمن ر.  

  . عبداهللا من مطَيٍرمن املشاريف من الصعوب من بين: اللَّواِفيةُ

  .واحدهم لَوماين: اللَّواِمين

قُومازٍع من البمن الدغافلة، من و.  

  .من النموِر، من ثَِقيف، بوادي الْمحرم: اللَّواِميةُ

  .من واِبصة من ِخزام من بلي: اللُّوطَةُ

  .واحدهم لُهيزِمي: اللَّهاِزمةُ

  .من املُقَطَة من عتيبةَمن الروسان من الكُرزان 

  .من اجلبور، من بين علي من مسروح من حرب" : اللَّهاِمق"اللَّهاِمقَةُ 

  .من الْخماِميش، من عدوان: اللَّهاِمقَةُ

  .يف قرية الركَية والدهاسية من وادي ِشرب

   .- واحدهم لُهييب-: اللُّهبةُ

  .مسروح من حربمن النواصف من عوف من 

  .ووادي القاحة وما حوهلما" قدس"ومنازهلم جبل عوف 

  " .بديدي: "بديد" أ: "ومن اللُّهبة

  : ومنهم

  .ومن هؤالء البناِيين أمراء اللُّهبة:  بنو مقبول-1

  .ومنهم الدبابني وبنو زايد:  بنو مبارك-2

ذوي مرزوق وذوي : ء ذوي صويلح ومن ذوي صويلحومنهم وذي محود، ومن هؤال:  الْوحرة-3
  .ربيعان، وذوي عسكر

  .ذوي سلَيمان وذوي مطر، وذوي مهنا، والْعويدات: ذوي بريك ومن هؤالء: ومن الوحرة

  .وذوي شديد، وذوي سلَيم، وذوي اليف، وذوي عايض وذوي عيد: ومنهم السناجني:  ذوي عمران-4
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  . واحدهم ربيِقي-:  الربقَة-5

  : ومنهم" دعيِمي"دعيم " ب"

  .الذويب، وذوي محد، والكرائية، وذوي عطيان، وذوي مسفر: ومن هؤالء" هشيمي: " ذوي هشيم-1

  .واللُّبيةُ، والعودة، ومن العودة ذوي قيظي والشلوان واجلُبيالَن

  .ذوي ساعد وذوي سعد وذوي رمحة: ومنهم:  ذوي سعيد-2

  .اللُّطَيفي واحلمداين والدويخي والشاطري: ومنهم" جمبويب: "مجبوب" ج"

  " .خضيري: "اخلضرة" د"

  .لُهييب: والنسبةُ إليهم: اللُّهبةُ

قُومد من الباِميِركَة، من املَحمن املُو.  

  .من النبيجان من األسلم من شمر: اللُّهيب

ِمصيرمن الشريف: اللُّهمةَ من شدبات من املغرة امللحقة بع.  

  .العذبة، واحلمران وآل غرداش واخلليفات والعجاج، واملعيقل واملغاليث واملشعان والْحنيان: ومنهم

  .من بين ِشهِر ثَراِمين، من بين ِشهِر، من احلَجر" رجاع"من آل بورياع : لَيمان

  .لنماص، ويف جبل منعاهلم قرية بامسهم يف السراة شرق ا

الميمباب   

  .من الِفدعان من عبيد من ِبشٍر من عنزةَ: ماِجد

  .اخلُرصِة، وكُحيل: ومنهم

  .من احلصنة من الربيك يف اخلُرصِة من شمر: املَاِجد

  .من الصلَبة: املَاِجد

  .الغوازي، واحلريج والغنمي والضبيب والكبان والرويعي: ومنهم

  .من الشعالن من الرولَِة من عنزةَ: املَاشور

  .من املهايرة من املغرة من عبدةَ من شمر: املَاِضي

  .من العزام من الشراراِت: املَاِضي

  .الوردة، والنصار، واحدهم نصاري، واخلُضير: ومن أفخذاهم

  .وب من بين عبداهللا من مطَيٍرمن السحالني، من املشاريف، من الصع: ذِوي ماِضي
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  .من بطون جهينة: مالك

  : ومن فروعهم

  . الصراِصرة-1

  . الزوايدة-2

  . قُوفَةَ-3

  . ِعروة-4

  . بنو كَلٍْب-5

  . رفاعة-6

  " .بنو إبراهيم" األشراف -7

  . العوامرة-8

  .من بِجيلَةَ: بنو ماِلك

راة جنوب الطائف بني بالد بلَةَ قدمياًيف السِجيراة بان جنوباً، سرهاِرث مشاالً وزلْح.  

  : منهم

  . أبا النعم-1

  .بنو عاصم: ويقال هلم:  بنو علي-2

  . بنو سفْيان-3

  . بنو حرب-4

  . بنو عمٍرو-5

  .من البارقية من بجالَةَ: بنو ماِلك

  .يف جهات اللِّيث

  .، من بين عمٍرو، من حربمن احلُمران: بنو ماِلك

  .تنسب إليهم نزلة بين مالك، دخلت يف عمران مدينة جدة

    

  .واحدهم مالكي: بنو مالك

  .من عِسير

  : منهم
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  . آل يعلَى-1

  . بنو منبه-2

  . آل احلَبشي-3

  . بنو ِشدان-4

  . بنو ربيعة-5

  . آل الطبيب-6

  . آل رميان-7

  .زام بنو ِر-8

  . التالدةَ-9

  " .اجلمل" آل امجمل -11

  . أهل املَالحة-12

  . آل هتان-13

  .وهناك أفخاذ أخرى

وبالدهم مع إخوم مغيد يف السراة الواقعة جنوب سراة احلَجر، حىت سراة عِبيدة قَحطان، وما شرق حىت 
  . علكم وربيعة ورفيدة، وجنوباً مغيد وعلكمبالد ِشهِران شرقاً وحيدها مشاالً باألمحر، وغرباً

  .من باألسمر، امة، من بين األمسر، احلَجر: بنو ماِلٍك

  : ومن أفخاذهم

  . مثران-1

  .آل مطَيٍر.  انب-2

  " .آل امنامس" آل النامس -3

  .ومنازهلم يف امة ضفاف وادي املخاضة املنحدر من جبال السراة

  .قبائل امةمن : بنو ماِلك

تقع بالدهم قرب وادي مور، جنوباً حىت شرق اللِّيث مشاالً، وجياورون بين سعد يف الشمال وزهران يف 
  .اجلنوب واجلحادلة غرباً وبلْحاِرث شرقاً

  .من عشائر امة، مبنطقة جازان: بنو ماِلك

 - آل مزعلي- آل أمحد-آل نشمة - آل معبد- آل اجلحفة- آل حسني- آل حراز-آل سالمة: منهم

 - آل سنني- آل البقاع- آل عشوان- أمعزة- آل قطيل- آل حبس- آل مشِريف- آل نعامة-آل الرقبة



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  267  

  . آل غماط-آل نعشة

 كيالً من 130وتقع بالدهم يف منطقة جازان، يف اجلهة الشرقية اجلنوبية يف جبال تعرف م تبعد حنو 
أم احلجل : ومما ذكر منها.  قرية54ة، وذكر األستاذ العقيلي أن قراهم تبلغ جازان وقاعدم بلدة اخلوب

واجلوة واحلرة واخلزام واخلاشر واخلُلفني والزقَبة، وآل زيدان " الثاهر"والبدوة والبقعة وبني مقر، وأمثاهر 
شهدان :  وذكر من جباهلموالسرو وطرية والعنقة والقويعسة ولَبىن مقْر ومخر واِملسرب والنشمة والنعامة

  .وعثوان وطَلَالن

  .من عنزةَ" الرولَِة"من وايل : آل ماِنع

  : منهم

  . آل عِطية-2.  آل دويزر-1

  . الكواكبة-4.  آل كوينل-3

  . آل رِشيد-6.  الشراطني-5

  ".القعقع" القعقاع -8.  آل رِشيدان-7

  .لرولَِة من عنزةَمن ا" آل قَعقَع"من القعاقعة : املَاِنع

  .من آل شهوان، من بين هاجر: آل مانع

  .الفقراء من الشفقة من املناة من عنزةَ: آل مبارك

  : من أفخاذهم

  . املطلق-1

  . بضم الراء وفتح احلاء املهملة- الرحيل-2

  . العصمان-3

  . بفتح الدال- الدوعان-4

  . الصاحل-5

  .ران، من خثعممن ِشم: آل مبارك

  .من اخلَماِميش، من عدوان: ذوي مبارِك

  .يف وادي ِشرب قرب الطائف

  .من الشداِدين، من بلْحاِرث: ذوي مبارٍك

كاِريقَِة: املّبومن الر ليمن ذوي ع.  

  .يف وادي مسيحةَ من نواحي رهاٍط
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  .من السراِونة، من هذَيل: املَباِلشةُ

  .يف وادي نعمان، بقرب عرفات

  .من الشعالن من املُرِعض من اجلمعان من الرولَِة، من عنزةَ: املُبِهل

  .من املَحلَف من العلي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَ: املَتاِريك

  .والنسبة إليهم متِعيب: املَتاِعبة

  .من البقُوممن الكُرزان من املَحاِميد 

  .من اهلروب من مخلٍَد، من بلي: املَتاِعبةُ

  .من بلْحاِرث: املَتاِعبةُ

  .من الِعضياِن، من الروقَِة من عتيبةَ: املَتاِيهةُ

  .وهجرة ابن مشرع" هجرة"ناعمة : من بالدهم

  .ومها يف منطقة إمارة عفيف

  .بلْحاِرثمن " بين أوس"من بنيوس : متعان

  .آل حممد، والعمريات، والشباشة، والقبسان، واحلفاة: فيه من البطُوِن

  .ويسكنون شفا احلدب والشراء

  .يف وادي حلية، وأعلى وادي العرج: متعان

  : ومنهم

  .ومنهم آل خليفة، وآل إبراهيم، واملعاصبة، واحلَجرة وآل ردة، واحلنشا، واجلوابرة:  العمايات-1

  .آل سعيد، واجلرداء، وآل فاضل، واجلحادلة: ومنهم: ياحني الر-2

  .ومنهم آل حمدة، والردحة، وآل مسعود والرزقة:  السلَّم-3

  .العبادلة واهلمامهة: ومنهم:  الثُّوبة-4

  .واحدهم متعيب: آل متِعب

قُومد من الباِميمن السميان من املَح.  

    : املُتين

ن من اِحلبةَمن احلَسزنارات من عالن، من الِعم.  

  .من اجلدعة من كحيل من اخلُرصِة من شمر: املُتينةُ

  .من آل جنم من الثَّاِبت من سنجارة من شمر: آل متينة

  .من العوازم يف جهات خيرب: املَثَِاريةُ
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  .من دميٍح من بين راِشد من سلَيم: املَثَاِيلَةُ

  .من الِفدعان من عنزةَ" ضنا حممد"من الروس، من ضنا منيع، من الِولْد : املَثْلُوثَةُ

  .من الشبيش من الصديد، من اجلرباء من شمر: املَثْلُوثَةُ

  .من ذوي رِشيد، من املساعيد، سكان الِبدع: املَجاِدرةُ

  .من العفاريت من عبدةَ من شمر: املَجاِدعةُ

  . من بين يوسف، من ثَِقيف ترعة:املَجاِردةُ

  .من ِشهِر امة، من بين ِشهِر، من احلَجر: املَجاِردة

  .وبالدهم يف امة على ضفاف وادي اخلَطْوة ووادي الضمو ووادي رحب

  .من النواصرة من املُِرعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: املَجاِرمةُ

  .ن السروانة من هذَيلم: املَجاِريش

  .يف الضيقة أحد روافد وادي نعمان بقرب عرفات

  .من اخلُرصِة من الِفدعان من عنزةَ: املَجاِسرة

  .من الشطَّر من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: املَجاِلدة

  .اخلشمان، والدواخية،وذوي عياض: منهم

  .عيواحدهم مجم: املَجاِمعة

  .من الزكور من سبيع

السلم، والقاعية والشريانية وملَهي وكويكب، ومقابل وسويد والظُّهرية وقرا، واخلنق : ومن قراهم
  .وكلها من قرى رنية. والفُرعة

  .واحدهم مجن: املَجانُّ

  .من ِبشٍر، من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يف نواحي ضجنان وعسفان

  .واحدهم مجنوين: املَجاِنين

  .من ِلحيان من هذَيل

  .بنو مسفر، بنو حمسن، وبنو علي: ومنهم

  .واحدهم جمنوين: املَجاِنني

قُومازٍع، من البوف من ومن القُر.  

  .من السالطني من الدهاِمشة من الِعمارات، من عنزةَ: املَجاِور
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  .مرة من املوايقة من السبعِة من عنزةَمن القطا: املَجاِهمة

  .من اِحلسكان من ناِصرة من بلْحاِرث: املَجاِيشة

  .املهملة، وقريش، والعمرية، مع قومهم يف ميسان وبيضان: منهم

  .من األشراف يف نواحي اللِّيث: املَجاِيشةُ

  .دان وآل حسن بن مبارك، وآل طرشانآل لب: آل حسان، وآل جسار، وآل حيمد، ويقال هلم: منهم

ذُوعاملَج :ليلٍَد من بخمن املعاقلة من الربكات، من م.  

  .من التومان، من شمر: املُجري

  : ومنهم

  . الطويلة-1

  . اليعيش-2

  . السيد-3

  .من الروسان من برقاء من عتيبةَ: ذوي مجري

  . من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَمن الزبنة من العلي: آل ِمجالد

  .من الِفدعان من عبيد من عنزةَ: آل ِمجلي

  .من احلَجر" بلحمر"من بين األمحر : املَجنب

  : من أفخاذهم

  . بنو ثعلبة-1

  . بنو سفار-2

  . آل قاسم-3

  .وهؤالء حاضرة يف السراة ومن البادية

  ." الربيع" آل الربيع -1

  . آل سامل-2

  . آل ظَِعني-3

  . آل مسفر بن سعيد-4

بنر" بلسمر"من بين مالك من بين األمسر : املَجمن احلَج.  

  .بالدهم جنوب خِميس آل مطَيٍر

  .من املسكة من العبدةَ من السبعِة من عنزةَ: اهل
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  .من شمر" اجلرباء"من اجلزعة من آل حممد : آل جمول

  .من اجلالَّل من الصقُور من اجلبل من الِعمارات من عنزةَ: جولاِمل

  .من الشعالن من املُرِعض من اجلمعان من الرولَِة، من عنزةَ: اِملجولُ

  .من اجلالل من الصقُور من الِعمارات من عنزةَ: املُجيِثل

  .جرمن بين رافع من بين اَألسمر من احلَ: آل محاِبس

  .يف امة بين األمسر

  .من العناِترة من الصلَبة: املَحاِرثَة

  .من الرموث، من مخلٍَد من بلي: املَحاِسنةُ

  .من عتبة من الصلَتةَ من شمر: املَحاِسنةُ

  .من الغنيم من موسى من جهينة: املَحاِسنة

  . من مطَيٍرمن واصل من بريٍه: املَحاِلسة

  .من عنزةَ: املَحاِلسة

  .من ذوي ِعياٍض من العوازم: املَحاِلية

  .واحدهم محقَين: املَحاِقنةُ

  .من الِعضياِن من الروقَِة، يف احملاين

    

  .من بين سفْيان من بين مالك من بِجيلَةَ: املَحاِمدة

  .ديواحدهم محم" : بين حممد"املَحاِميد 

قُومأحد فروع قبيلة الب.  

  : ومن أفخاذه

  . املرازيق-2.  املُوِركَة-1

  . الكُرزان-4.  الدمهة-3

  . هذَيل-6.  السميان-5

  .من األشراف: املَحاِميد

  .يف جهينة

  .والنسبة إليهم حمامدي: املَحاِميد

  .من املطاحلة، من ميمون من بين سامل من حرب
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  . خلص قرب املسيجيد، ويف وادي الصفراء، ويف ينبع النخلمنازهلم جبل

  .املطيعي، واملذاكري، واملهابدة، والرثعة: ومنهم

  .من ميمون من بين عبداهللا من مطَيٍر: املَحاِميد

  .واحدهم حممودي: املَحاِميد

  .بطن من عفيف من بين مالك من بِجيلَةَ يف امة

  . من بين مالك من بِجيلَةَمن بين علي: املَحاِميد

  .من حبٍش من سلَيم" : بنو حممد"املَحاِميد 

  .املُرنة، واهلمعان، والقوعة، والترامجة والعجفان، واحلَجرة: منهم

  .ومساكنهم ساية وما حوهلا

  .من زبيد الشام من حرب: املَحاِميد

  .واحدهم حممادي

  .جدة وعسفانالوفيان يف اخلَشاش، بني : منهم

  .واحدهم حممادي: املَحاِميد

  .من اِخلياِرية من بين عمٍرو، من حرب

  .يف وادي الفُرع

  .من بين هاجر" : آل حممد"املَحاِميد 

  .من آل زيد من اِملسودة من هذَيل: املَحاِميد

  .من حويطَات العالوين من احلُويطات: املَحاِميد

  .ن عوف من زبيد، من حربم: املَحاِورة

  .من حرب من خوالَن: املَحاِورة

  .يف وادي ضحى أحد روافد اللِّيث

  .من العرفا، من العبدةَ، من السبعة، من عنزةَ: املَحاِوسةُ

  .واحدهم محيوي: املَحاِوية

  . من عنزةَمن البشري من الشمالن، من السلقَا من الِعمارات من ِبشٍر

  .واحدهم محياين: املَحايا

  .من النفَعِة، من برقاء، من عتيبةَ
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  .من موسى من جهينة: املَحايا

  : ومن أفخاذهم

  . اجلالدين-1

  . العسالني-2

  . املعازلة-3

  .من التومان من شمر" األوضاح"من الوضاح : املُحِجم

ِرزحان م: ميلمن ِلحذَين ه.  

  .املوسة، والسودة، وبين حممد: منهم

  .بطن من العلويني من جِميٍل من هذَيل: آل محِسن

  .من القُرح، من اِملسودة، من هذَيل: آل محِسن

  .من اهلداب من الكروشيني، من اللُّحيوات من زوبع من شمر: املُحسن

  .يةمن ضبة، من القُريِن: آل محِسن

  .آل حمسن وآل حممد: منهم

  .من املَجاِنين، من ِلحيان من هذَيل: بنو محِسٍن

  .الصنانيت، وذوي هديان، واملواتعة، وبين حممد، وذوي سعيد، والشراقية،وذوي محود: منهم

  .واحدهم حمصاين: آل ِمحصان

قُومد، من الباِميان، من املَحيممن الس.  

  .من الْعجمان: ظآل محفُو

لَفةَ: املُحزنِلم من عسا منمن اجلالس، من ض.  

  .األشاجعة، والعبادلة والسواملة، والبدور: ومنهم

لَفةَ" غريب الدار"من أوالد علي : املُحزنارات من عة من الِعماِمشهمن الد.  

  .العياش واملذاودة: ومنهم

  .ةَ، من السبعِة، من ضنا عبيد من ِبشٍر، من عنزةَمن املوايقة من العبد: احمللف

  .من شهران: املَحلَف

  : منهم

  . معاِوية-1

  . بنو جهم-2
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  " .اسم قرية" أهل اِحليفَة -3

  . آل مهدي-4

  . أهل النغيلَة-5

  .من الزكُوِر، من سبيع، حول رنية: آل محمٍد

  . الندبِة من ثَِقيف ترعةمن: آل محمد

  .من احلُمر، من مخلٍَد، من بلي: آل محمد

  .من بلْحاِرث" بين أوس"من متعان، من بنيوس : آل محمد

  .يف السراة املطلة على اللِّيث

  .من آل برغوث من اجلدادة من قبيلة الشعار امللحقة بزوبع من شمر: آل محمد

  .من اجلرباء، شيوخ شمر: آل محمد

  .من الظاهر من احلمام من اللُّحيوات من زوبع من شمر: آل محمٍد

  .من اخلماس من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: آل حممد

  .بدةَ من شمرمن آل مغامس من آل يوسف من آل حممد بن نصراهللا من الزقاريط من ع: آل محمد

     : ومنهم

  . آل غُراب-2.  آل يوسف-1

  . آل جامل-4.  آل ذياب-3

  . كنامة-5

  .من آل سلَيمان من قَحطان: آل محمد

  : منهم

  . آل اُألبيِطن-2.  آل دهيم-1

  .من اجلَحاِدر من سنحان من قَحطان: آل محمد

  : ومنهم

  .حجاىل آل -2.  آل سعيدان-1

  .من آل ناصر من آل حبيش من قَحطان: آل محمد

  .من سبيٍع: آل محمد

  .احلوف والدعيكة والعماير والقبيين واملساورة واملثاين والرويضة والفجانة: ومن قراهم مبنطقة رنية
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  .من بين األحمِر، من احلَجر: آل محمد

  : ومنهم

  .ين املَاو-2.  آل ِصدام-1

  .يف سراة احلَجر

  .من بين هاِجٍر" : املَحاِميد"آل حممد 

  .واحدهم حممدي

  : ومنهم

  . الشامل-1

  . آل عمرية أو عامرة-2

  . آل عليان-3

دمةَ: املُحزنارات، من علقَا من الِعممن الس.  

  .ومنهم البجايدة واملطارقة

  .واحدهم حممدي: بنو محمِد

مبمن بين عرروح، من حسواء وينقسم إىل. ٍرو، من مبين حممد الثاين واهلنادية: يسكن وادي األب.  

  .املطارفة، وذوي زيدان، وبين شجي، والكراعنة واألذنة: فمن بين حممد الثاين

  .احلَراِفضة، واملسافرة والفتلة، والطرية، وذوي سعداهللا، وذوي حمسن، وذوي مجعة: ومن اهلنادية

نٍدبحمةَ: و مبيتقا من عرمن املُقَطَِة من ب.  

  .اجلعيدات، وبنو محيد، والصويبات، وبنو هادي، وبنو عامر، وبنو قميمة، وبنو جعرور، وبنو عباد: منهم

  .من بين حرب من بين مالك من بِجيلَةَ: بنو محمٍد

  .العاصد، واجلبابرة، وإيل عازب: منهم

  .من محِرز، من ِلحيان من هذَيل:  محمِدبنو

  .من ميمون من بين سامل من حرب: ِولْد محمٍد

   .- بفتح السني-منهم السعاِدين، والسواعدة والتمم، والوفيان وولد سلَيم

  " .األشعر"وهم متفرقون يف وادي احلَمض، ووادي الرمة، ووادي الِفقْرة 

  .ويقال هلم الِولْد، من الِفدعان، من ضنا عبيد، من شمر، من عنزةَ: محمدضنا 

  .ومنهم ضنا منيع، وضنا فريض

  .من األشراف الفعور: ذوي محمد



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  276  

  .يف وادي ِلية من أودية الطائف

  . شمرمن اهلداب من الكروشيني من اللُّحيوات، من زوبع من: املُحمد السعيد

  .من احلناظلة من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من شمر: آل محمد الفَرحان

  .من العلويني من جِميٍل، من هذَيل: آل محمود

  .من الظَاهر من احلمام من اللُّحيوات من زوبع من شمر: آل حممود

  . من حربمن بين عمٍرو من مسروح: ِولْد محمود

  .ديارهم حول وادي الفُرع

  .ومنهم فروع يف جند

  .جهم، والعطُور، واِخلياِرية: ومن فروعهم

صوةَ: املُحزنارات من عالن من الِعمن من اِحلبمن احلَس.  

  .واحدهم حمياوي" : املُحياِوي"بنو محيا 

  .من موسى من جهينة

  .واملعازلة، واجلالدين" لنيالعسا"العسالية : منهم

  .واحدهم محياين: آل محيا

قُومازٍع من البوف من ومن القُر.  

  .من اجلَعاِرين من الشالَوى، من بلْحاِرث: ذوي محيِسٍن

  .من الربيعة من عبدةَ من شمر: املُحيِسن

  .ر من شمرمن احلمران من الْمناِصير، من الغري: املُحيِسن

  .من السويِلمات من الدهاِمشة، من الِعمارات من عنزةَ: املُحيِسن

  .من اخلوالد من الصلَتةَ من شمر: أبو محيِسن

  .من اخلُميسات من بين عِطية: املُحيِسِنيني

  .من السهول: آل محيِميد

  .ي من الدهاِمشة من الِعمارات من عنزةَمن املَحلَف من العل: املُحينات

  .الروسان، واملوزم والنمور، والعقيالت: ومنهم

  .من آل صبيٍح من بين خالد: احملازمي

  .من الروقَِة، يف وادي احملاين: املُحيِنيش

  .اللِّيثمن أوالد إبراهيم من األشراف ذوي حسن، سكان جنوب " : مِحدين"آل محي الدين 



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  277  

  .من الْفُردِة من بين السفْر، من مسروح من حرب: املَخاِرشة

ماِرياسر: املَخومن سامل من الوداعني من الد.  

    

  .واهلُملة" أبا الديون"آل معيلي والضبان، وآل : ومنهم

  .من العناترة من الصلَبة: املَخاِشبة

  .يف سراة بِجيلَةَ، قرب جبل بثَرة" بِجيلَةَ"م، من بين مالك من أبا النع: بنو مخِشي

  .من بين هاجر: املُخضبِة

  :  منهم-واحدهم خمضويب-

  . آل فهيد-2.  آل دبيسة-1

  . آل سلطان-4.  آل محراء-3

  . اجلرارحة-6.  آل حسني-5

  . املظافرة-8.  اخليارين-7

  . املزامحة-10.  املَّنع-9

  . آل زيد-12. القمزة -11

  . الشباعني-14.  الزعانيت-13

  . آل شرعان-16.  آل شهوان-15

  . الشراهني-17

راِضيقاء من عنيبة: املَخرمة من بصمن الع.  

  .قُبيعةَ، جنوب شرق الدواِدمي: من مياههم

ارتر: املُخممن ش.  

  .بادية مركزهم تربة، مبنطقة إمارة حايل

 آل -آل جغلة: أي املنطقة الشمالية من مقاطعة جازان، ومن عشائر تلك اجلهة:  الشامياملخالف
 - النمازة- آل زالف- آل ابن غالية- القباب- ابن امعريشية- املكاتلة- آل عثوان- آل بن طينة-إبراهيم

 آل -لعبد آل أيب ا- القباب- أهل أبو القعايد- قبائل السالمتني- أهل الشاخر- أهل العشة-الزغابة
 - العطايف- العماري- اجلواهرة- الدالكة- آل عقيل- اهلتانة- اجلواحلة- آل أمصدام-بومكي

 - اخلواجية- الشماخة- اخلداشة- الصمادحة- آل مشين- العطاوية- الرحبة- الكوسى-الشيخيين

 آل - املقدام-اشنة اهلر- آل بوحية- آل حنني- النعامية- آل أبو الزوابري- البكاالية- اخلداشية-العوامرة
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  . آل الرب- احملاصة- السمانة- اجلعابري- اهلتانة- آل الكبشي- املشرية- املثمي-أبو هادي

لَدخم :ليمن ب.  

  : منهم

  . واحدهم معيِقلي، ومنهم الرفادات- املعاقلة-1

  . واحدهم وحيِشي- الوحشة-2

  . واحدهم عرادي- العرادات-3

  .احدهم سحيِمي و- السحمِة-4

  . واحدهم رموِثي- الرموث-5

  . واحدهم زباِلي- الزبالة-6

  . واحدهم ِهلْباين- اهللْبان-7

  . واحدهم ِحمراين- اِحلمران-8

  . واحدهم خوِلي- اخلَواِلي-9

  .واحدهم مخلَِّفي: مخلَّف

  .من مسروح من حرب

وكلها جنوب غرب منطقة حايل والنحيتية، وجبرية . لعيثمية ومشرفةوا" واٍد"الطرفاوي : ومن بالدهم
  .خضرة، واٍد بقرب رابغ: ويف احلجاز" . خنل قدمياً"بقرب النِحيتية يف القصيم، واحلناكية 

  " .صريِري"الثوابت واخلرازات، وآل معدي، والصرر : ومنهم

  .واحدهم مدجين: املَداِجنةُ

ةمن ِذبنيهوسى من جان، من مي.  

  .من ِرفَاعة من مالك من جهينة: املَداِرجة

  .من بين عمر، من سبيع، يف اخلُرمِة: املَداِريةُ

راِميةَ: املَدزنارات من عالن من الِعممن احلُب.  

  .من اخلتارشة، من احلُبالن من الِعمارات من عنزةَ: املَداِميغُ

  .من الْمناِصير: املَداِهمة

  .من الرماضني من العطَيات من بين عِطية: املَداِمية

  .من الندبة من ثَِقيف ترعة: املَدان

  .من العلمة من املُرِعض من اجلمعان، من الرولَِة من عنزةَ: آل مدحم



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  279  

  .من ميمون من مطَيٍر: اِملدخال

  .من الكواكبة من الرولَِة من عنزةَ: شةاملَدلُو

  .واحدهم مديين: املُدنة

  .من قُريش عتيبةَ

  .من الزناِبحة، من بين شعبة، من كنانة: املَذَاِخرة

  .من اجلابر من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: املَذَاِخرة

رف، يف : املَذَاِكيٍش ثَِقيياِة، أعلى الطائفمن قُراملَثْن.  

من الدهاِمشة من العلي من الِعمارات، من ِبشٍر، من " علي غريب الدار"من املَحلَف، من العلي : املذاودة
  .عنزةَ

  .الزوايدة، والسلخان، واحملينات: منهم

  .من بلْحاِرث" بين أوس"من بنيوس : املَذَاِهبة

  . واهلواملة، واهلالبنيالغماطني، والوقتة،: منهم

  .يف أودية ِقياٍء والبيضِة والصفِْنيِة

ر: املُذِْعرِن، من الظَّفَيطُومن الب.  

رور: املَذْعممن املسعود من املنيع من األسلم من ش.  

ذْكَرام: ممن ي.  

    

  .الْعجمان وآخرون غريهم من فروع يام: من فروعه

لَعةَمن ال: املُذَيزنارات من عالن، من الِعمسحيم من اِحلب.  

  .واحدهم مريِبض: املَرابضة

  .من الروسان املَراِوحة، من برقاء من عتيبةَ

  .من الشمالن، من احلامد، من السلقَا من الِعمارات من عنزةَ: املَراِجلَة

  .من بين زيد: املَراِحبة

  .بالدهم بقرب القُنفُذَة

  .من آل جِدي، من عبدةَ من شمر: ملَراِحلَةا

  .من العقَيالت، من بين عِطية: املَراخني

  .البسسة، احلرامثة، واخلليفات، والرِشيدات: منهم
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  .من الربيعة من عبدةَ من شمر: املراد

  .واحدهم ِمرداِسي: املَراِدسة

  .من السمرِة، من موسى من جهينة

  .من قُوفَةَ، من بين مالك من جهينة" : املرارات"ذوي ِمراٍر 

  .- واحدهم مرزوِقي-: املَراِزيق

قُومد من الباِميومنهم. من املَح :  

  . احلواصني واحدهم حواصي-1

  . الرجالت واحدهم رجلي-2

  . الرشادين واحدهم رشدي-3

  . اجلراذية واحدهم جراذي-4

  . واحدهم شمراين الشمارين-5

  . السمون واحدهم سموين-6

  . اخلضارين واحدهم خضاراين-7

  . املشاليف واحدهم مشالفي-8

  . الظهران واحدهم ظهراين-9

  .من الندوبة من هذَيل اليمن: املَراِزيق

  .من القناثلة من الشالَوى، من بلْحاِرث: املَراِسنة

اِشدِذر، : املَرنرمن آِل ماِصينمن الْم.  

  .واحدهم مرِشِدي: املَراِشدة

  .من املَزاِحمة من الروقَِة من عتيبةَ

  .من بالدهم اخلُضارة واحلناِبج وكَبشان

واٍد يشاركهم فيه :  وأبو طريفاء-يشاركهم فيه العصمة والشيابني" وادي"ومن بالدهم أيضاً أبو سلَيم 
  .جبال" أجلهتنطق " وأجلى -املهادلة

  .يشاركهم فيها العصمة" جبال: "واألطولة

  " .وادي الثُّعل"واللنسيات 

  .والربيكة والثمامي واجلرفية

  .يشاركهم فيه الِعضياِن واملهادلة واملغايرة: واد" اجلريب"واجلرير 
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  .مورد: ودارة املردمة" هجرة"وخرجاء 

  .جبال: والدراعوات

  " .هجرة"ودغيثرة 

  .جبال يشاركهم فيها القسامسة: والذنانيب

  .وشحاذة، وظفرية

  .وخميط جبل يشاركهم فيه الِعضياِن

  .جبال يشاركهم فيها الروقَِة واملرشدية ومشاش علوب: واملردمة

  .يشاركون فيه الِعضياِن والغبيات واملتايهة: ووادي املياه

  .ة عفيفوكل املواضع املتقدم ذكرها يف عالية جند، مبنطقة إمار

  .من اجلابر من الشعيث من ناِصرة من بلْحاِرث: املَراِشدة

  .واحدهم مرشدي: املَراِشدة

  .من العراعرة من بين رِشيد

داِشين، يف نواحي اللِّيث: املَرريمبطن من املعالية، من ع.  

  .من آل بو منذٍر، من الْمناِصير: املراشيد

  .واحدهم مرشودي

  . آل محد وآل مرشود وآل األصلي:ومنهم

  .من السبوت من العطَيات من بين عِطية: املُراِعية

  .النجارات، والسالمات، واملواسات والزلة: منهم

  .من الزكور من سبيع: املَراِغين

  .يسكنون يف الروضة والرجع واحلوف من بالد رنية

  . شمرمن العفاريت من عبدةَ من: املَراِوبة

  .والنسبة إليهم مراحمي: املَراِمحة

  .من زبيد، من مسروح من حرب، يف وادي خلَيٍص

  .من البصصة، من الشدادين، من بنيوس، من بلْحاِرث: املَراِمشة

  .واحدهم مروحي" : مروح"املَراِوحة 

  .من بين سامل، من حرب
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  .يف وادي الصفراء، ويف جند

  : ومن بطون مروح

  . الظواهر-2.  احلَواِزم-1

  . احلنانيةُ-4.  احلُجلَة-3

  . مزينة-6.  احلُنيطات-5

  .من اللُّصِة من الثَّبتِة، من بين سعد من برقا من عتيبةَ: املَراِوحة

  .الثَّعابني، واملناِجيم: مراوحة الشام ومنهم: وهم

  " .الدهامني وذوي عِطية واملظافرة واملَخلٍَد والطُّلَّح. " القساورة:ومراوحة اليمن، ومنهم

  . وكلها يف جنوب شرق الطائف-قُديرة واملعدن وبقْران، ووادي الذِّيبة ووادي ِلزان: ومن بالد املراوحة

  .من املقاِحصةُ، من الروسان من برقاء من عتيبةَ: املَراِوحة

  .سم على مجيع الروسان الذين شيخهم ابن جامعوقد يطلق اال

  .واحدهم مرواِني: املَراِوين

  .من موسى من جهينة

    

  .من حويطات ابن جازي، من احلُويطات: املَراِيع

  .من بين ِسري، من ربيعة من فُتيةَ، من سلَيم: املراهني

  .والنسبة إليهم مريِزي: املَرايزةُ

  . من مروح من بين سامل من حربمن احلجلة

  .ذوي سالمة، واجلماميل، والكرامية، وذوي مسفر، وذوي فريج: ومنهم

  .من العوازم، يف جهات خيرب: املَرايين

  .من حبٍش، من سلَيم، يف ساية: مربح

  . ِبشٍر، من عنزةَمن اليمنة، من اجلعافرة، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من: املرتعدة

دةَ: املُرزنلَِة من عومن الر.  

  .من عبدةَ، من شمر: املُردان

  .الربك، وآل تبلس واحلرداب وآل عطا والسلَيم: منهم

  .من القحشان من املهالكة، من الصعوب، من بين عبداهللا، من مطَيٍر: بنو ِمرزٍم

  . الغرير، من شمرمن النفافشة من: املَرزة
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  .من الْعجمان: آل مرزوق

  : من أفخاذهم

  . آل ظاعن-2.  آل شامر-1

  . آل نشوان-4.  آل حدجة-3

  . آل خويطر-6.  آل حمفوظ-5

  . آل هثالن-8.  آل مساوي-7

  . آل سلَيمان-10.  آل علي-9

  .آل راِشد-12.  آل معيض-11

  . آل اللزيز-14.  آل هادي-13

  " .ومنهم آل ِحثْلَيِن" آل ناجعة -16. ل صاحل آ-15

  . آل سفْران-17

  .من بين عليان من صبح من ميمون من بين سامل من حرب" : املرازيق"بين مرزوق 

  .واحدهم مرزوقي

  " .ثافل األكرب"يف جبال صبح 

  .من احلزمان، من مطَيٍر: ذوي مرِشد

  .ذوي كرناف: منهم

  .ىوذوي موس

  .واجلرايشة

  .والقمشة

  .والتزمة

  .واملباطنة

  .من العقصان من العضيالت من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: ذوي مرشِد

  .من السهول: آل مرصوٍع

  .من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: آل مرِعض

  : ومنهم

  . آل نصري-2.  آل شعالن-1

  . آل جابر-4.  آل مبهل-3
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  . آل ناصر-6.  آل وهيف-5

  . آل روضان-8.  الكبوش-7

  . آل قاع-10.  آل بنية-9

  " .القُطَاعى" القُطعة -12.  السبتة-11

  . املوسرين-14.  العلمة-13

  .من آل عبيد من آل مرزوق من قَحطان: آل مرِعي

  : منهم

  . آل فاضل-2.  آل عذاران-1

  .واحدهم مرين: املُرنة

  .من املَحاِميد، من حبٍش، من سلَيم

ولَةَ: املَرِجيمن بين مالك من ب.  

  " .جازان ونواحيه"من عشائر املخالف السلَيماين : بنو مروان

  : منهم

  . الِعربة-2.  أهل املوسم-1

  . بنو العواجي-4.  املَزاِيبة-3

  . القبوس-5

ادي تعشر إىل ميدي، جنوب املسارحة وغرب حرض ومشال بين بالدهم يف امة بني وادي جازان وو
  .حسن

  .واحدهم مرواين" : املراونة: "املَروان

بطن من البارقية، من بين مالك : املَروان: تقدم ذكرهم" املراوين"من قُوفَةَ من بين مالك من جهينة، وهم 
  .من بِجيلَةَ

  " .أنظر املراوحة: "مروح

ةآل مي: ررواحدهم م.  

  : منهم

  " .بزامي"وآل بزام " حريري"وهم آل حرير " غيثاين"الغياثني " أ: " آل علي بن مرة ومن فروعهم-1

  " .طُييراين"وآل طُييران " جنمي"وآل جنم " جرباين"وهم آل جربان " جربوعي"اجلرابعة " ب"

  .غفراين"الغفران " أ: " آل شبيب-2
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  " .عويري"وير آل ع: ومنهم

  " .جاليب"وآل جالب 

  " .عيثاين"وآل عيثا 

  " .حثليين"وآل حثلني 

  " .مهراين"وآل مهران 

  .وآل درعة

  " .معياين"وآل معيان 

  " .جغراين"وآل جغران 

  " .مرصاعي"وآل مرصاع 

  " .فرجي"وآل فرج 

وآل " جذناين"انع وآل جذنان وآل م" نتيفي"آل شري وآل نتيفة : منهم" : زايدي"آل هادي بن زايد 
  " .جفراين"وآل جفران " غبشاين"غبشان 

  " .بربسي"وآل بربس 

  " .بقيعي"وآل بقيعة 

  " .بناين"وآل بنا 

  " .جابري"آل جابر 

وآل ابن " غضيفي"وآل غضيف " غضباين"وآل غضبان " مقلمي"وآل مقلم " زقيمي"آل زقيمة : منهم
  " .شاجعي"نعام وآل شاجع 

     : ومنهم" بحيِحي" أو البحيِحية آل بحيح

  " .مسراوي"آل مسرة 

  " .حسناوي"وآل حسنا " سنيِدي"وآل سنيد " سوحيييت"آل سوحييت 

  .السحاِلين

وآل منيتم بن ضرفاس " ضرفاسي"وآل صاحل بن ضرفاس " . ضرفاسي أو سعيدي"آل سعيد بن ضرفاس 
  " .منيتمي"

  " .يجحيش"وآل جحيش 

  " .نابيت"وآل نابت 

وآل غامن بن هادي والسواملة، " عازيب"آل شفيع، وآل شافع وآل عازب : منهم" : فُهيِدي"آل فُهيدة 



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  286  

  " .نمياين"وآل نميان 

  : ، ومنهم" منصوري"آل منصور " أ: "ومنهم" عذيب"آل عذبة 

  .وآل دمثة.  آل فارس-1

  " .جفيشي. " آل جفيش-2

  . آل قريع-3

  " .بريدي"آل بريد 

  " .زيداين"آل زيدان 

  " .مع آل فُهيدة"

  ".مجيعهم بنجران"والصقُور " جبعاوي"آل جبعة : منهم" ِدمناين"آل ِدمنان 

  " .هتيلي"آل هتيلة " ب"

  .وبالد آل مرة يف املنطقة الشرقية حرض وما حوله واجلافورة ويربين واخلن والسكك ونباك

بئر سامل وبئر معمورة وبئر األذاين، : اكة عدد من اآلبار اليت حفروها أو أحيوها ومنهاوآلل مرة يف الدك
وبئر هادي، وبئر احلارة وبئر اخلشيب، وبئر صبغة، وبئر طريوة، وبئر شنة، وبئر زويرة، وبئر القعدة وأبو 

ويكلة واألوراك، وكرش وريقة، وبئر مبارك، وخور ابن رشدان، وأبا احليايا، والقعاميات، واحلوايا والش
  .البعري

  .من خثْعم: مرة

  .من الدمهان من الصقُور من اجلبل، من الِعمارات من عنزةَ: املُريِبد

  .من آل موعد من احلريرة من الصبحي من الصايح من شمر: آل مريِبد

  .من آل اجلمل من اجلحادر من قَحطان: آل مريِتٍع

ِحميةَ: املُرزنمن الفضيل، من اجلعافرة من ع.  

  .الِبدع بقرب موقق غربه مبنطقة إمارة حايل: من بالدهم

  .واحدهم مريِخي: املُريخات

  .من واصل من مطَيٍر

  .من ِولْد علي من مسِلم من عنزةَ: املُريخات

   .- واحدهم مريِري-: ِولْد مرير

  .ن مسروح من حربمن فروع بين علي م

  : ومنهم
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  .واحدهم دهيِمي" الدمهة" الدهيم -1

  . الطُّرفَاء واحدهم طُريف-2

  . واحدهم جحشي- اجلُحوش-3

  . واحدهم عبِدي- الِعبدةُ-4

  .من بين ِلحيان من هذَيل: مرير

  .اانني، واملسابية، والبطحة: منهم

من الصواعد، من عوف من مسروح من " عالَّقي"من عالَّق " حسيين"ن احلُسينات م: ذوي مريِزيق
  .حرب

  .وما حوهلا" جبال عوف"مع قومهم يف القاحة وقُدس 

  .من العقْصان من العضيالت، من الصعوب من بين عبداهللا، من مطَيٍر: ذوي مريِشد

  .من عتيبةَمن الروقَِة : املَزاِحمة

  : ومنهم

  . الِعضياِن-2.  ذوي عِطية-1

  . املراشدة-4.  الدماِسني-3

  . اِجلذْعان-6.  الغبيات-5

  . الثُّبتِة-8.  العوايل-7

  .والوذانني. على اختالف يف بعض هذه الفروع

  .من املخاصيب، من بين هاجر: املَزاِحمة

  .واحدهم مزمحي

  : ومن فروعهم

  .شباعني واحدهم شبعاين ال-1

  . الركابني واحدهم ركباين-2

  . آل تواه واحدهم تواهي-3

  . املالمزة واحدهم مليمزي-4

  . آل منيف واحدهم منيفي-5

  . آل فُهيد واحدهم فُهيِدي-6

  . آل سلطان واحدهم سلطاين-7
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  . الشراهني واحدهم شرهاين-8

  . آل مرسان واحدهم مرساين-9

  .احدهم حسيين آل حسني و-10

  . آل أبو ظهري واحدهم ظهريي-11

  .من خثْعم: املَزاِرقَة

عواحدهم مزروعي: املَزاِري.  

  .السياييل والوذانني، والسوطة، واحللفيات: فيه من الفروع. من طُفَيٍح من البطْنين من بين سعد

  .ين زبيد من حربمن ب: املَزاِريع, وسكناهم جنوب الطائف، يف وادي العائرة وما جاوره

  .واحدهم مزروِعي

  .يف نواحي خلَيٍص

  .من زبيد من حرب: املَزاميم

وِميمزواحدهم م.  

  .بني خلَيٍص وعسفان يف امة" احلَمض"يف الكديد 

  .من الكواكبة من الرولَِة من عنزةَ: املَزاِهيةُ

  .والنسبة إليهم مزيدي: املَزاِيدة

  . مسعود، من هذَيل يف وادي الزبارة وما حولهمن بين

  .من اخلُصيالت من الصلَبة: املزايدة

  .القنيصات، وآل مبارك، والربيكات والسميان والننة والظهران: ومنهم

    : املزامية

  .من ذوي حنيتم، من الشالَوى من بلْحاِرث

  . مسروح من حربمن زبيد الشام من" : مزداد"مزتاد 

  .يف مستورةَ

: من اخلُرصِة، من ضنا ماجد من الِفدعان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ منهم" : ضنا مزرع"مزرع 

  .اخلشتة، واخلتالت

  .من الشعالن، من الرولَِة من عنزةَ: املزولُ

من بادية بين األمحر من بين األمحر من " لَصلع"من آل األصلع  فخذ -بضم امليم وهم يكسروا: آل مزِهر
  .احلَجر، حيلون املنخفضات الشرقية من سراة احلَجر
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  .من الزوايدة من املَحلَف من العلي، من الدهاِمشة، من الِعمارات من عنزةَ: املَزيد

  .من الغفيلة، من ِسنجارة، من شمر: آل مزيِريب

  .آل جارد، وآل حازم، وآل سلَيق وآل كالب والعمور وآل زبيد وآل بوعلي وآل رحام: ومنهم

  .من املَراِوحة من بين سامل من حرب: مزينة

-ينيزواحدهم م -.   

  .يف القصيم وقرب املدينة

  : منهم

  " .صبيحي"بحة ، الص" مرواين"، واملراوين " ِبشري"البشارية :  بنو سعود-1

" قيصي"القيصة " عوين"، العونة " ِسربايت"السرابتة " عريمي"العرميات " حنييت"النحاتية :  بنو مسعود-2

  " .حنتمي"احلنتم " دباغ"الدبابيغ 

  .، احلبارية" أشقر"الشقران " صعيقري"اهلبارية، الصعاقرة " سعدي" بنو سعد -3

  " .ميليهو" اهلواملة -4

  " .قصريي" القصريين -5

  " .مي"الطُّعيسات، والبهمات : ومنهم" ِحصين" اِحلصنان -6

  . إىل وادي اللِّيث- جنوب شرقي جدة-وقسم من مزينة يرتل الساحل املمتد من مجيِرمة

  .ذوو جيالن، واملقطة، وذوو ردة، والطوال وذوو نغموش، والفقهاء: ومن فروعهم

ةاملَسة: اِبحِطيمن بين ع.  

  .من القُوعِة، من العواِزم: املَساِحمة

  .واحدهم مسحور: املَساِحير

  .من بين حبيش من موسى من جهينة

  .من اليمنة، من اجلعافرة من ِولْد سلَيمان من ضنا عبيد من ِبشٍر من عنزةَ: املَساِربة

  .سرحيواحدهم م: املَساِرحة

  : منهم

  .احلفيلي-2" . الواصلي" بنو واصل -1

  " .البكارية" البكري -4" . الشرفاء" الشريف -3

  " .آل الدوشي" آل أمشندل -6" . العياشة" عياش -5

  " .النشلة" امنيشلي -8" . املسارعة" أمسارعة -7
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  " .العقلة" امعقيلي -10" . القحلة" امقحل -9

  " .الدبشة"بوش  امد-12.  املعيد-11

  " .اجلغدمي" اجمغدمي -14" . العولقي" امعولقي -13

  . املناقرة-16.  الغزوة-15

  " .احلوامضة" احمامضي -18.  العدوات-17

  " .القوافشة" امقوفشي -20" . احملارزة" احمرزي -19

  " .الصفاحية" امصفحي -22" . التعاشرة" امتعشري -21

  . غازي-24" . اجلربة" جباري -23

  " .احلسانة" بنو حسان -26" . الكُلَبة" امكُلَييب -25

  " .احلناتيل" امحنتول -28" . احلكامية" بنو احلكم -27

  . امعريب-30" . السوادية" مساودة -29

  . امذَباب-32.  امجنح-31

  . امالكده-34.  ابن امخترش-33

  " .الصالويةُ" امصلوي -36.  امدهل-35

  . امشاِرقَة-38.  امعطيفي-37

  . بين مبارك-40.  الطواهرة-39

  " .امحالوية" حملوي -42.  اامة-41

  " .الضوامرة" أمضامري -43

  .وفيهم مشيخة املسارحة" الفقهاء" بين الفقيهي -45

  " .العطفة" امعطيفي -47" . الرواجحة" امراجحي -46

  . اهلوامشة-49" . الكرارة" امكريري -48

  . املعاشية-51.  اخلُزم-50

  . الصفاحية-53.  العسة-52

  . النشلة-55.  اخلرباية-54

  . العجابية-57.  الزمخية-56

  . الطوالة-59.  العوامرة-58

    



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  291  

واملسارحة من أثرى قبائل امة وأِشهِرها، منازهلم من وادي خلْب مشاالً، حىت وادي جازان جنوباً، ومن 
  .حلَزنضفاف البحر حىت قرب ا

" احلصية"أمحصية " العرج" قرية، ومما ذكر منها أبو امعرج 83وقد ذكر األستاذ العقيلي أن قراهم تبلغ 

ترابة، اجلعدة احلوراين اخلزام، الداسة، زغفة، السويدية، شهرين، العبادية، الغصينة، الفُويدية، القائم، 
 احملامة، املَحشلْية، مستورة، املْروانة، اِملقَرقَم، اِملنجارة، املَنصورية، قُزع، قُنبورة، الكُوس، اروف،

  .اِمليزاب، اهلَجنبة، اِهللْبةُ، اهلَيجةُ

  .من عبيدة من قَحطان: املساِردة

  .وادي جاش، ومن قراه الفُرعة والروضة واجلرفني والعماير والرفائع وسفح اجلرم: بالدهم

  .والنسبة إليهم مسروحي: ِريحاملَسا

  .من فُتيةَ من سلَيم

  .بطن من اجلحادلة من بين شعبة من كنانة: ذوي مساعٍد

  .من األشراف الثعالبة، يقطن قرب مجيِرمة جنوب جدة: ذوي مساعٍد

داعر: املُسمةَ من شلَتمن احلميان من املقابلة من الص.  

  . من البطْنين من الشريفات من املغرة امللحقة بعبدةَ من شمر:املَساِعدةُ

  .من ذوي ِعياٍض، من العوازم: املَساِعدةُ

  .من صهيب من سامل من آل زايد من الدواسر: املَساِعرة

-ِعريسواحدهم م -.   

  : ومنهم

  . آل أبو حسن-2.  آل أبو سباع-1

  . احلزمان-4.  الرمضة-3

  . اجلفارين-6. لقودة ا-5

  . احلباشة-8.  الدموخ-7

  . آل أبو عقيل-10.  احلناتيش-9

  .واحدهم مسعري: املَساِعرة

ليلٍَد من بخالة من مبمن الز.  

  .من عنمةَ من موسى من جهينة: الْمساِعرة

داِعيواحدهم مسعودي-: املَس -.   
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  .من احلُويطات

  .ا يف امة يف الِبدع، عينونا وما حوهلابالدهم مشال ظب

  .الطرافية والنصيرات، والبحريات، وذوي رِشيد، واللبابدة: ومن فروعهم

  .من املفضل من اليحيا من عبدةَ، من شمر: املَساِعيد" : بين مسعود: "املَساِعيد

  .ةمن بين إبراهيم من بين مالك من جهين: املَساِفرة

  .من األشراف الثعالبة، قرب مجيِرمة، جنوب جدة: املَساِفرة

  .من بين هالل: املَساِفرةُ

  .يف جبل عفف، جنوب شرقي اللِّيث

  .والنسبة إليهم مسيِفري: املَساِفرةُ

  .من قريش عتيبةَ

  .من العسيفات من العقيالت من بين عِطية: املسامرة

راِميرمن ال: املَسة من الظَّفَيدمص.  

  .من املكلف من املوايقة من السبعة من عنزةَ: املَساِندةُ

  .من آل بلْشعر، من الْمناِصير: املَساِندة

  .من عبيدة من جنٍب من قَحطان: املَساِودةُ

  .من ِرفاعة من بين مالٍك من جهينة" : آل مساِوي"املَساِوية 

  .من عنمة من موسى من جهينة: ساِهرةاملَ

  .والنسبة إليهم مسيِبي: املَسايبة

  .من مرير من ِلحيان من هذَيل

  .من الزوايدة من بين مالك من جهينة: املَساِيرة

  .من جشٍم، من يام: آل مستِنيٍر

  .من سلَيم يف وادي ِستارةمن البقلة من راِشد من فُتيةَ : ذوي مستوٍر

   .- واحدهم مسروحي-: مسروح

  .بين عمٍرو، وزبيد، وبين عوف وبين السفْر، وبين علي: بطن من حرب، وينقسم إىل

  .وبالدهم متفرقة يف احلجاز ويف جند

  .من الذِّيبة، من بين رِشيد: املَسرة

طَاعلَةَ: اِملسِجيمن بين مالك من ب.  
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دعة: املَسنيهمن عروة من بين مالك من ج.  

  .من ِولْد علي من عنزةَ: املَسعد

  .وبالدهم بني العال وخيبر

  .من العراعرة من بين رِشيد: املَسعد

  .من الصلَتةَ من شمر: املَسعود

  .اهلرير واألخيدم والغربان، والشاكر، والطويلع: ومنهم

وعاملَسر: دملَم، من شمن األس.  

بدائع املكحول والبئر، والثعيليب، والشرثة، وطابة، والعظَيم، والغويل، وفيد، واملضابيع، : من بالدهم
  .واملكحول، وكلها جنوب منطقة حايل

  .من الدمهان من الصقُور من الِعمارات من عنزةَ: املسعود

دوعاملَس :     

  . من الِفدعان من عنزةَمن الساري من فريد،

دوعاملَس :ليلٍَد من بخمن املعاقلة من الربكات من م.  

  .من مزينة من بين سامل من حرب: مسعود

  .من ثَِقيف" ترعة"من عنٍس، من بين جاِهل، من ثَِقيف اليمن : آل مسعود

   .- واحدهم مسعودي-: بين مسعوٍد

لمن بين، من هذَي.  

  .يف اجلبال املطلة على وادي خنلة، وهناك جبل بامسهم، ويف وادي الزبارة

  .من أملع: بنو مسعود

  : منهم

  . بنو قيس-1

  . بنو جونة-2

  .من عدوان، يسكن املَجنب األعلى، والفريدة، بنواحي ِشرب أسفل الطايف: ذوي مسعود

  .ثعالبة حول مجيِرمة، جنوب جدةمن األشراف ال: ذوي مسعود

  .والنسبة مسفري: آل مسفٍَر

قُومازٍع من البوف من ومن القُر.  

  .من املَجاِنني، من ِلحيان، من هذَيل: بين مسِفٍر
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  .بنو جويرب، واخلرابية، والفالحية، والعرافحة، والدراوشة، والِوحران: منهم

  .لسبعِة، من عنزةَمن ا" : املسكة"املُسكَا 

  .املسيب، والعلطان، والنوابعة، واملقيبل: منهم

  .من عنمةَ من موسى من جهينة: املُسكَةُ

  .من اجلُحشِة، من القُريِنية: آل مسلَط

  .من اخلماس من الصديد، من اجلرباء من شمر: مسِلم

  .اجلالس، وبنو وهب: لكبريينن ويقال فيه ضنا مسِلم، ومن فروعهأحد فَرعي قبيلة عنزةَ ا: مسِلم

  .على اختالف يف فروع مسِلم هذا ذكرت يف مواضعها

  .من غامد: آل مسلَّم

  .من عشاير امة، يف أسافل ذهبان الِبرك بقرب حمايل: آل مسمر

  .أمريف، والبشابشة، وآل سامل، واملُشغلة: ومن أفخاذها

  .من العزام من الشراراِت: داملُسِن

  .اخليايلة واحدهم خيايل: ومن أفخاذهم

  .والفليوات واحدهم فُليوي

  .واهلموش واحدهم مهشي

  .واحلويان واحدهم حوياين

  .والعشيشان واحدهم عشيشاين

  .جِميلٌ، واملُسِودة: هذَيل ِجذْمان: املُسِودة

 نعمان الشمالية وما سامتها إىل الشمال إىل وراء خنلة الشامية، ومتتد شرقاً إىل وبالد املسودة أعايل وادي
  .وادي تضاع، حيث شفَا زلَيفَةَ، ومتيل غرباً بني مكة ومر الظهران إىل فَج الرحا

  : ومن فروع املسودة

  .وهم ِلحيان، وبين عمير، وبين مسعود، واملطارفة:  بين-1

  .السعايد، واحلتارشة، والسواهرة، وعقيل، ومعطان: ومنهم" : لمانالص" صلَيم -2

  .وهم سكان شفا زلَيفَة:  زلَيفة-3

  .سكان الشفَا جنوب اهلدة، بقرب الطائف:  السواملة-4

  .يف جبل كبكب بقرب عرفات:  الكباكبة-5

  .من املسكة من العبدةَ من السبعة من عنزةَ: املُسيب
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يةَ: ِعيداملُسزنٍر من عد، من ِبشيبا عنمان، من ضلَيمن اليمنة، من اجلعافرة، من ِولْد س.  

  .من اجلياشة من بنيوس، من بلْحاِرث: ذوي مسيِعيٍد

  .الوباطني وذوي عايد، وذوي ربيع وذوي مشحن وذوي مطَيٍر وذوي سحيم: وهم

  .ضة ووادي البعيثرانة، والصفْنيةوادي قياء ووادي البي: ومن بالدهم

  .من برقا من عتيبةَ: ذوي مسيِعيد

  .واحدهم مسيك: ذوي مسيك

  .من عنمة من موسى من جهينة

  .بطن من الْبيعرب من املُوسى من ناِصرة من بلْحاِرث: املُسيالت

  .، واملشايخ ومنازهلم مثان واحلمة يف سراة بلْحاِرثاليعيش، والوباِرين، والفُرع، والشمالني: منهم

  .من الرشايدة، بين رِشيد: مسيِلم

  .العويويد، والقطن، والعليان، واجلمعة، والقيعة: ومنهم

  .سلطان الطيار، من ِولْد علي من عنزةَ-من الطيايرة: املَشاِجعة

  . من عنزةَمن األيدا من مسِلم: املَشاِدقَةُ

  .من اجلُبور، من بين علي، من مسروح من حرب: املَشاِرطَة

  .من موسى من جهينة: املَشاِرقَة

  .املشاهرة، والعالونة، والصفارين: منهم

  .من الطَّلحات، من هذَيل: املَشاِرقَة

  .يف وادي خماس جنوب غرب الطائف

اِريفب: املَشوعٍربطن من الصطَيمن بين عبداهللا من م .  

  .السحالني، والسنحان، واللواقية: منهم

ويف سفوح جبال أُبلَى، ويف اهلرارة وأم شكَاعى والفُجيج، وكلها يف " معدن بين سلَيم"يسكن مشال املهد 
  .عالية جند

    

  .ن قرى رنية يف أُم الفروغ، ويف األملح، م-من آل عمري من سبيع: املَشاِعبة

  .احلجلة، والنوابت، وآل مسرية، واجلماعني، وآل مسفر: ومن بطوم

  .واحدهم ِمشعِلي: املَشاِعلَة

ليلٍَد من بخالة من مبمن الز.  
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  .السلَيمان، واملضغة والشطايطة: منهم

  .من الكباِكبة من هذَيل: املَشاِعلَةُ

  .ن ذوي رويشد، من العيينات من العطور من بين عمٍرو، من حربم" : ذوي شعيل: "املَشاِعلَة

  .من قُوفَةَ من بين مالك من جهينة: املَشاِعلَة

باِعيٍع: املَشيباح، من سرمن آل ج.  

  .أكثرهم حضر يف عنيزة وحوطة سدير وحاير وغريها

  .رة من بلْحاِرثمن اجلابر، من الشعيث، من ناِص: املَشاِفية

فاِلياملَش :قُومد، من الباِميق، من املَحاِزيمن املَر.  

  .من القُروف من وازٍع، من البقُوم: املَشاِليف

  .من موسى، من جهينة: املشاِوقَةُ

  .املشاهرة، والعالونة، والصفَارين: ومن أفخاذهم

  . وادي املَحرم، بقرب الطائفمن النموِر من ثَِقيف، يف: املَشاِهبة

  .من املشارقة من موسى من جهينة: املَشاِهرة

راِهياملَش :وريهشوالنسبة إليهم م.  

  .من رفاعة من بين مالك من جهينة

راِهيواحدهم مشهوري: املَش.  

  .من حويطات التهم، ومن احلُويطات

  .بقرب اخلُريبة

خاِيياِرثمن: املَشلْحاِصرة من باملسيالت من البيعرب من املُوسى من ن .  

  .ذوي سفران، وذوي راجح، وذوي عبداهللا وذوي سعد، وذوي عبيد، وآل غبار: فيهم من البطُوِن

  .ويسكنون وادي املُريِفق، ووادي ميسان جنوب الطائف

خاييلَةَ: املَشِجيمن بين مالك من ب.  

خاييالة جنوب الطائفم: املَشن ثُم.  

خاييف، يف وادي احملرم: املَشوِر من ثَِقيممن الن.  

خاييم: املَشرف، وهلم قرية بوادي املَحِرق من ثَِقييمن طُو.  

خاييس : املَشوان" بين أوس"بطن من بين يرهمن ز.  

  .يف وادي دوقَةَ
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  .و من حربحلفاء لبين عمٍر" : الشيوخ"املَشاييخ 

  " .اخلريبة"مساكنهم يف الربزة واألبواء 

  .حلفاء لزبيد من حرب" : الشيوخ"املشاييخ 

  .يسكنون يف غُران وخلَيص وحجر

  .من بين ِشهِر امة، من بين ِشهِر من احلَجر" : مشيعة"مشجعة 

  .يف جبل ثربان، من قراهم الفَِجي

  .د من شمرمن آل حمم: آل مشِحن

  .من ذوي مسيِعيد، من اجلياشة، من بنيوس، من بلْحاِرث: ذوي ِمشِحن

  .من إياس من هذَيل: املَشروقي

  .من ِولْد علي من وهب من مسِلم من عنزةَ: املُشطَةُ

  .من اللُّهيب من النبيجان من األسلم من الصايح من شمر: املُشِهد

شورآل مةَ: هزنلَِة من عوان من الرععالن من املُرِعض من اجلُممن الش.  

  .من الوحدان من الصديد من اجلرباء من شمر: آل مشوح

  .من شهران، وفيهم الرئاسة: آل مشيط

  .من الفرجة من الرولَِة من عنزةَ: آل مشيط

  .من بين عِطية: املَصاِبحةُ

  .جنوب بالد بلي إىل حرة العال مشاالًوبالدهم 

  .من القمصة من البطينات من السبعة من عنزةَ: املَصاِربة

  .من األوضاح من التومان، من شمر: آل مصارع

  .من الدواسر" تغلب" من التغالبة -واحدهم مصروري: املَصاِرير

  .يف اهلدار

  .ن بين هاجٍرمن آل محمٍد م: املَصاِرير

  .من البطينات، من السبعة، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: املَصاِريةُ

اِعبةَ: املَصزنارات من عقُور، من اجلبل من الِعممن الص.  

  .العتيق، والنمرة والقحطة، والشبول، والدغالبة: منهم

  .ِلم من عنزةَمن املناة من ِولْد علي من مس: املَصاِليخ

  .الصقَّارة، واحلُسنةُ: منهم
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خاِليب: املَصرٍرو، من حمة، من بين عو، من البالِديمن اخلوالدة، من الدح.  

  .يف النويبع شرق رابغ، مع قومهم

  .من القُريِنية: آل مصِبٍح

  .آل سعدون، وآل فَواز، وآل حزمي: ومنهم

  .بيٍر، من الْعجمانمن آل و: آل مصرع

يرصر: آل ممع من شبووات من زيمن الشنادخة من الكروشيني من اللُّح.  

    : املُصطَِفقَةُ

  .من القعاقعة من الرولَِة، من اجلالس من مسِلم من عنزةَ

ِلحة: املُصنيهوسى من جان، من ميمن ذُب.  

  .، من بنيوس من بلْحاِرثمن الروقَِة: ذوي مصِلح

  .والنسبة إليهم مضيِبري: املَضاِبرة

  .من بين رِشيد

  .الفغوم، والردافني، والفهري: منهم

أبا احلياص، وأبو ِجص، وأبو قُلَيبات وأَكْبرةُ، : منازهلم بقرب أبانني وفيهما، مبنطقة القصيم ومن بالدهم
  .لسليل وسويقة والشعب والرمثيةُوجدعاء، واِجلرذَاِوية، وا

  .يف احلرة" بقرب ضرغد"والفقي 

  .والعقَيلة، يف أعلى وادي الغرس يف حرة خيرب

  .من السمرة، من موسى من جهينة" : بين ِمضحي"املّضاِحية 

  .من املهالكة من الصعوب، من بين عبداهللا، من مطَيٍر: املَضاِحية

  .من عدوان: ملُضاِيفيةا

  .يف قرية املَجنب األسفل، يف أسفل ِشرب

  .من السويلميني من العطَيات، من بين عِطية: املضالعة

  .من البذاذلة من الصلَبة: املُضحي

  .من احلَجر" بلَسمر"من بين األمسر : املَضفَاة

  .ومنازهلم يف السراة

  .ن السلقَا من الِعمارات، من عنزةَمن الدغيم م: املُضيان

  .من الظواهر، من املراوحة من بين سامل من حرب: آل مضيان
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  .واحدهم مضيِفِري: املُضيِفرات

  .من وديعة، من حبش من سلَيم

  .من الدلفية من الصدعان من شمر: املَطَاِردة

  .ة، من ِولْد سلَيمان من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَمن ضنا صقْر، من اجلعافر: املَطَاِردة

  .والنسبة إليهم مطردي: املَطَاِردة

  .من بين نوال، من ربيعة من فُتيةَ سلَيم

  .من اجلُملَة من اجلحادلة، من بين شعبة من ِكنانةَ: املُطَاِردة

  .والنسبة إليهم مطْريفٌّ: املَطَاِرفَة

  .يف نواحي خنلة الشامية إىل السيل. من اِملسِودِة من هذَيل" ينب"من 

  : منهم

  .ومنه بشريي، وخبريي، وسرحاين وجابري:  عالَّين-1

  .صعيدي، ومسرحي: ومنه" ذوو دخيل اهللا" دخيلي -2

  .ذوي مرزوق، وذوي غايل، وذوي جنم:  طلحات-3

  .ذوي حممد: ومنهم" : عتيقات" عتيكي أو عتيقي -4

  .ذوي حممد، وذوي بشيت وذوي مرزوق وذوي عويد،وذوي ناجي: ومنهم:  اخلثاعمة-5

  .واحدهم مطَريف: املَطَاِرفَة

  .من عالَّق من الصواعد، من عوف من مسروح من حرب

  .النواعمة، وبنو سعيدان، واهلضبة: منهم

  .بنو رويشد، والعجارشةبنو األشهب والضبعة وبنو مطلق و" : نويعمي"فمن النواعمة 

  .بنو عليان وبنو جربوع وبنو عيد، وذوي رويعي" : سعيداين"ومن بين سعيدان 

  .، واِخليرة وذوي مفَرج، وذوي سلَيمان" ذوي مريِشد"املراشدة " : هضيب"ومن اهلُضبة 

  .واحدهم مطْريفٌّ: املَطَارفَة

  .ا من الِعمارات من عنزةَمن احملمد، من السلقَ

  .الفُقَعة والنصرة والوطيف، والسحالية: منهم

  .من بين عمٍرو، من بين مالك من بِجيلَةَ: املُطَاع

  .مع قومهم جنوب الطائف

   .- واحدهم مطْلَحي-: املَطَاِلحة
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  .من ميمون، من بين سامل من حرب

  .اء والصدارة، والفريش، حول املدينة يف وادي العرج واجلي والصفر-

والرثعة " مهبيدي"واملهابدة " . مذكوري"ومنهم املطيعي، واملذاكري " حممادي"احملاميد " أ: "ومنهم
  " .رثيعي

واملراعية، والكُحلَة " مفلحي"واملفاحلة " مقْعدي"واملقاعدة " لُبيِني"بين عمٍرو، ومنهم اللُّبنة " ب"
  " .مغامسي"املغامسة و" كُحيلْي"

الصوادرة واملنامجة والربة وذوي مسيِعيد، ومن : ذوي حويت ومن هؤالء: ومنهم" رحيلي"الرحلَة " ج"
  .ذوي مسيِعيد والعراقيب والدباجبة

  ".خضريي"واخلضرة " فضلي"ومنهم الفضول " عبديل" ذوي عبداهللا -2

  .ذوي مروان، وذوي عويف: ومن اخلضرة

  . ومنهم ذوي سامل وذوي سلَيم- واحدهم مويت-املُوتةو

  .ومنهم ذوي سلَيمان، وذوي نوجيع وذوي شلية:  اجلُمالء-3

   .- واحدهم مطرودي-من بين خالد: املَطَاِريد

  .من حويطات ابن جازي، من احلويطات: املَطَالَقَة

  .من منِذر، من املناصر: املَطَاِوعة

  .لعفاريت، من عبدةَ من شمرمن ا: املطْرانُ

     : اِملطْران

  : يقصد م قبيلة مطَيٍر كما يف قصيدة حممد بن هادي بن قَرملَة شيخ قَحطَان

امواالَرنِْجي والْفَر نْعا صهالَحِوسهتْهام ا ِمنتْهردلي الَْبِة ح  

 "يام"ِواالّ على " الِمطْران"لى بد ِمن يوٍم يثَور قتَاِمهأما ع ال

  .والنسبة إليهم مطَيٍري: اِملطْران

  .من الدحو، من الِبالدية من بين عمٍرو، من حرب

  . من القريِنية-من ضبة: آل مطْرود

  .آل حممد، وآل عبداهللا، وآل ناصر، وآل سعود: ومنهم

  .يفمن قُريٍش احلَضِر، من ثَِق: املُطَرة

  .من بين هالل يف جبل عفٍَف، جنوب شرقي اللِّيث: املُطَرة
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  .من الفداغة من ِسنجارة من شمر" : املطعات"اِملطْعاي 

  .من آل فاطمة من يام: آل مطْلٍَق

  .من آل وبيٍر، من الْعجمان: املُطْلق

  .من ِولْد علي من عنزةَ: املُطْلَق

  .بالدهم مدائن صاحل

  .من اخلماميش، من عدوان، بوادي ِشرب:  مطْلٍَقذوي

  .من عبس: اِملطِْولَة

  .يف امة

  .واحدهم مطَيٍري: مطَيٍر

  :  اليت ورد ورد تفصيلها يف مواضعها-ومن أِشهِر فروعهم

  . ِعلِْوا-1

2-هيرب .  

  .وبالدهم منتشرة يف عالية جند ووسطها وشرق الدهنا

  .لويني من جِميٍل، من هذَيلمن الع: آل مطَيٍر

  .من احلَجر" بلسمر"من بين مالك من بين األمسر : آل مطَيٍر

  .منازهلم يف امة بين األمسر

  .من ذوي عوٍن من ِعلْوا، من مطَيٍر: املُطَيرات

  .من احلَسن من اِحلبالن، من العمارات، من عنزةَ: آل مطَيٍرة

  .بر من الشعيث من ناِصرة، من بلْحاِرثمن اجلا: املَظَافرة

  .من الروس، من املفاقيع من املخضبِة، من بين هاجر: املَظَاِفرة

  .من السمرة، من موسى، من جهينة: املَظَاِعين

  . الشالَوى من بلْحاِرث-من ذوي حطَّاب: املَعاِتبة

  : ومنهم

  . اجلماعني-1

  . اهلجادين-2

  .ذوي زايد -3

  . اخلماسني-4
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  . العميان-5

  . العوادين-6

  . ذوي عبداهللا-7

  . الضبابني-8

  . الصوانعة-9

  . ذوي رياح من املعاتبة-10

  . ذوي طماح من املفي-11

  .ومن بالدهم وادي بواء ووادي ضراء ووادي أبو راكة

  .واحدهم معيِزيلٌّ: املَعاِزلَة

هوسى من جا من ميحةمن بين مني.  

  .من آل إبراهيم من بلْحاِرث، من فَهم: املَعاِصبة

  .من اجلفيل من أهل احلَجالَ، من الزقاريط من عبدةَ من شمر: آل معايف

  .والنسبة إليهم معيِقلي: املَعاِقلَة

ليلٍَد، من بخمن الربكات من م.  

  .دادوع، والعوامرة، والصوامعة، واملسعو: منهم

  .من الزواِيدة من بين مالك من جهينة: املَعاِقلَةُ

  .من آل طُوالَةَ من األسلَم، من شمر: املَعاِقيد

  .من ثَِقيف: املَعالُوة

  .يف وادي اَألعمِق قرب الطائف

باِلير: املَعِن من الظَّفَيطُومن الب.  

  .ظَّفَيرمن الصمدة، من ال" : املعلم"املعاليم 

  .اجلبهة، والصرمة: منهم

  .من الدعاِجين، من برقاء، من عتيبةَ: املَعاِلية

  .آل عبدةَ، والصعارين: ومنهم

  .من عمرين، يف وادي العرج وحقال، يف جهات اللِّيث: املَعاِلية

  .يدالشظفان، واملراشيد، واملناصري، واحلُجرة، وآل بِخيت وآل حم: ومنهم

  .من البصصة، من الشدادين، من بنيوس من بلْحاِرث: املَعاِنزة
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  .والنسبة إليهم معنا: املَعاِنية

  .من زبيٍد، من مسروح، من حرب

  .من القَعاِبيِب، من بين رِشيد: املَعاِودة

  .من املَحلَِف، من شهران: معاِوية

  .شة يف بي-يف ِنمران

  .من اجلواسم من الصمدة من الظَّفَير: املَعاِويل

  .من بين عمٍرو من مسروح من حرب: معبد

  .واحدهم معبِدي

  .هبانة وعاصم: ومنهم

" حميشري"وبين جالَّل والسمايل، واحملاشري " صريدي"الصراِدحة : -وهم العصم" عاصمي: "فمن عاصم

  .والزيود" حليسي"واحللسة " ديميه"واهلْدمة 

" حرشين"الفطيمات، والسلَيمات والعويدات والربامهة والثوابتة واملراسيل واحلراشنة " : هباين"ومن هبانة 

  .ومن احلراشنة احلتامتة وذوي حسن والعباسي

    

  .ط والبرزة وغُرانمن روافد وادي اهلَدة، وأسفل رها" أبو عروق"وادي : ومن بالدهم يف احلجاز

  .واحدهم معبِدي: معبد

  .من البطحة من مرير من ِلحيان، من هذَيل

  .من بين األمسر، من احلَجر: بنو معِتٍب

  .ويدعى بنو متعب بين منِبح امة

  : ومن أفخاذهم

  . بين رافع-2.  آل احلسني-1

  . آل علي-4.  الضحي-3

  .آل قَابل -6.  العمرة-5

  .وهم منتشرون على جبل هادي يف امة

  .من األشاجعة من احمللف، من اجلالس من مسِلم من عنزةَ: املُعِجل

  .من العياش من احمللف من العلي من الدهامشة من العمارات، من عنزةَ: املعِجل

  .من آل سلَيمان من اجلمعان من السحمة، من بلي: آل معدي
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  .من احلمدات، من الشالَوى من بلْحاِرث: املَعزةُ

  .من آل عليان من اخلُرصِة من شمر: املُعزي

  .من صلَيم، من اِملسِودة من هذَيل: بنو معطَانَ

  .من احلَجر" بين األمحر"من آل ِصدام من باألمحر : آل معلَِوي

  .يف وادي بيحان من بالد تلك القبيلة

  .والنسبة إليهم معمِري: بين معمٍر

  .من ِولْد عبداهللا من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يف وادي الفُرع

  .العمارية، وذوي مسند، وذوي معطش: ومنهم

  .من السعد من الصلَبة: املُعييب

رِرييةَ: املُعزنلَِة من عومن القعاقعة من الر.  

  . من الْعجمان:آل معيٍض

  .من الرزنان من الشطَّر، من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: ذوي معيوٍف

  .واحدهم معيويف: املَعيوفَات

  .من املهامزة من بين رِشيد

  .والنسبة إليهم مغذَِّوي: املَغاِذية

  .من عالق من الصواعد، من عوف من مسروح من حرب

  .الغزيالت، وبين حمد: منهم

  .واحدهم مغريب: املَغاِربة

  .يف العزرة من زبيد من مسروح من حرب

  .من النمور من ثَقيٍف يف اهلدة قرب الطايف: املَغاِربةُ

  .والنسبة إليهم مغيِريفٌّ: املَغاِرفَة

  .من الزيادات من البالدية من بين عمٍرو من مسروح من حرب

  .يسكنون النويبع شرق رابغ

  .من القُريِنية: املَغاِفلَة

  : ومنهم
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  . آل عجالن-2.  الروسة-1

  . التيهةُ-4.  آل قبعان-3

  . آل مهنا-5

  .من عشائر هروب، مبنطقة جازان: املَغفَرة

اِمسةَ من: املُغدبسف من احملمد من نصراهللا من الزقاريط من عورمن آل يمش .  

  : ومنهم

  . آل سلطان-2.  آل مشعل-1

  . الرحبة-6. آل حممد-5 آل مسربت -4.  آل مهنا-3

  . املزار-7

  .واحدهم مغيِبي: املَغاِيبةُ

  .من طَلْحة من الروقَِة من عتيبةَ

  .واحدهم مغيِري: املَغايرة

  .من الِعضياِن من الروقَِة من عتيبةَ

  " .هجرة"أبرقية : دهممن بال

  .هجرة، وبئر حمبس" بطيحة"وبدائع معزي وبدايه اض، وبطاحة " مورد"وأُم املقاليب 

   .- يشاركون فيه الِعضياِن واملراشدة واملهادلة-واجلرير واٍد

  " .هجرة"والشفَلَِّحية " هجرة"والذِّيبية " هجرة"وحسالت، واحلمادة 

  .فيها الدالحبة والغبيات والفيضة وقرينيسةيشاركون " هجرة"والغثمة 

  .جبال يشاركهم فيها الرحامني من مطَيٍر، واهلرانية" كليوان"وكالوان 

  .وكل ما تقدم يف عالية جند، مبنطقة إمارة عفيف، ومنهم من يسكن احلَرة غرب العقيق، عقيق عشرية

  .واحدهم مغيِضي: املَغاِيضة

  .سايةمن سلَيم يف وادي 

  .من بين جاهل، من ثَِقيف ترعة: املُغذَة

  .بطن يلتحق بعبدةَ من شمر: املُغرة

  : ومنهم

  . املهابرة-2.  املسيعد-1

  . اخلسرج-4.  الشريفات-3
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  . احلباب-6.  التمامي-5

  .من ِولْد سلَيمان من كُحيل من ماجد من الفدعان من عنزةَ: املُغرة

  . عِسيرمن: مغيد

  .واحدهم مغيِدي

  : ومنهم

  . آل ناجح-2.  آل يِزيد-1

  " .الشرف" أم شرف -4.  آل وازٍع-3

  . أم وادي ملَج-6.  آل امجريعات-5

  . بنو جعفري-8.  آل ومين-7

    

  . آل تمام-10.  آل عبد العزيز-9

  . آل احلاج-12.  آل زيِدي-11

  . ربيعة-14.  آل سكران-13

ى اختالف يف هذه الفروع وتداخلها وتفرعها إىل أفخاذ كثرية، وبالد مغيد حول حاضرم مدينة عل
  .أبها، حيدها شرقاً شهران، ومشاالً علكم وبنو مالك، وغرباً أَلْمع وجنوباً قحطان وشهران وبنو شعبة

  .من العوازم: املُِغير

  .من جهات خيبر

  . من عبدةَ من شمرمن العفاريت: املَفَاِضلَة

  . من الروس من بين هاجر- أو آل علي بن منصور بن موسى-: املَفَاِقيع

  .واحدهم مفقاعي

  : ومنهم

  . آل عبد اهلادي-2.  آل مناجي-1

  . آل ناصر واحدهم ناصري-3

  . آل براك واحدهم براكي-4

  .من آل بلْشعر، من الْمناِصير: املَفَاِلحة

  .مفِْلحيواحدهم 

  .آل األعرج: ومنهم
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  .واجلميدات واحدهم مجيدي

  .وآل صياح واحدهم صياحي

  .من آل عمري من سبيع: املَفاِلحة

  .اَألملح والعفَيِرية وأُم الغروس: يف قُرى رنية

  .من النفَعة من برقاء، من عتيبةَ: ذوي مفَرج

  .وازٍع، من البقُومبطن من اجلَنبة من : آل مفَرح

  .من عبدةَ من شمر: آل مفَضض

  .من آل حييا من عبدةَ من شمر: آل مفِْضٍل

  : منهم

  . آل موينع-2.  آل مسعود-1

  . الطرمان-4.  الطالع-3

  . آل بريك-6.  آل فُريِهد-5

  . الرباع-8.  السليط-7

  . اجلبول-10.  األحامل-9

  . بين سعد-12.  املنيس-11

  . العريات-14.  بين ندا-13

  . املساعيد-16.  الزبدة-15

  . آل مفضل-18.  السليط-17

ومن بالد آل مفِْضٍل . للمستشرق موزل" مشال جند"وقد يكون بعض هذه األمساء غري صحيح فاملصدر 
  .اخلُطَّة والعقْلَة: مبنطقة حايل

  .ةَ يف امةمن حرب من بين مالك من بِجيلَ: آل مفَضل

  .من بين سلَيم من زهران" : بنو املُفَضل"باملَفضل 

  .من السوامل من الدعاِجين من برقاء من عتيبةَ" : عيال مفلح"مفِْلح 

  .وهي ِعزوةُ الدعاِجين

  .ٍر، من عنزةَمن الغضاورة، من ضنا عليان، من ِولْد سلَيمان من ضنا عبيد، من ِبش: املفلح

  .من آل وبيٍر، من الْعجمان: آل مفِْلٍح

  .من بين جابر، من بجالَةَ: آل مفِْلٍح
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  .يف جهات اللِّيث

  .من الدماشقة من الشدادين، من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي مفِْلٍح

  .من الصلَتةَ من شمر: املقابلة

  .ذَيل، والدسوم، والكتافةاحلميان، والبنوة، واهلُ: ومنهم

  .واحدهم مقِْبلي" : املُقْبل"املَقَاِبلَة 

  .من املراوين من موسى من جهينة

  .من القواعني من مخلٍَد من بلي: املَقَاِبلَة

  .من حويطات العالوين، من احلويطات: املَقَاِبلَة

  .من الروساِن، من برقاَء من عتيبةَ: املَقَاِحصة

  .من اِحلبالن من الِعمارات من عنزةَ: املَقَاِحطَة

  .من ضنا صقر، من اجلعافرة، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: املقاطعة

  .من اجلُالَة، من حبٍش، من سلَيم: املَقَاِعيةُ

  .من الثَّبتِة من بين سعد: املقاِفشة

ٍر: ةاملَقَاِلدطَيا من مالَن من ِعلْومن اِجلب.  

  .من عشائر بلدة القَحمة، يف منطقة جازان" : أمقَبعة"املَقَبعة 

  .من ثَمالَة من ثَِقيف: آل مقِْبل

  .من بين سلَيم، من زهران: آل مقِْبل

  .من اجلَواِبرة من بين هذَيل: آل مقِْبٍل

  .لغنيم من املراوين، من موسى من جهينةمن ا" : املقابلة"املُقِْبل 

  .من الدماشقة من الشدادين، من بنيوس من بلْحاِرث: ذوي مقْبوٍل

اممن بين خالد: املقْد.  

من احلَجر، هلم قرية بامسهم يف جبل ضِرم بتهامة " باألسمر"فخذ من آل غَراء من بين األمسر : املَقْرا
  .قومهم

  .من الفدعان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر من عنزةَ" الِولْد" من ضنا فريض، من ضنا حممد :املقرن

  .ومنهم احلناتيش، واخللف

    من باَألمحر، من احلَجر، من البادية بالدهم أسافل " لَصلَع"من آل األصلَع : مقْطَع

  .وادي ِعبٍل، يف السراة
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  .قا من عتيبةَمن طُفَيٍح من بر: املُقَطَة

  : منهم

  " .اخلنفري" اخلنافرة -1

  " .كريزي" الكرزان -2

  " .شالطي" الشلطةُ -3

  " .غزيلي" الغزلَة -4

  .وهم غري روسان املراوحة" رويس" الروسان -5

  " .علَييب" العالبية -6

  " .خميِجي" اِخلمجان -7

  " .قُميِزي" القُمزة -8

  " .حوييب " احلوابيةُ-9

  . اخلضارية-10

  . القزايلة-11

  " .سلَيفي" السلَفَة -12

  . العقَفَة-13

  " .هدييب" اهلُدبة -14

  . اهلَواِرنة-15

  " .ِهمِرق" اهلَماِرقَة -16

  . اَألِغرة-17

  : وهناك من يقسم املقطة إىل

  .ات والعطَيات، واهلوارنة، والصبحةاهلدبة، والعقفة، واهلميس: ومن هؤالء" البسسة" البصصة -1

  .اهلمارقة، والسلفة، والشليات، واألِغرة، واملقاِحصة:  الكرزان، ومن هؤالء-2

  .وبالدهم يف جهات الطائف ويف جند

  .ومن بالدهم املقطة يف جند

  " .األرأسة قدمياً"أبو صفيح واألروسة : من مواردهم

 - ويشاركهم فيها النفعة-الِقالت، واأليسري، وبدائع رغبا والبديعة والبقرةوأُم احلجل، وأُم اجلواعر وأُم 

" وادي"وجة وتنضبة واجلربوعي، وجروح وحجول واحلرجي واحلفرية، واحلومية وحيزان وحبيشان 
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  .ودبيسة وذريع، ويشاركهم فيه النفعة

  .وصخيبرة" لجبا" الرديفة، ورغْباء -والذيابية والراهصي، ويشاركهم فيه الشيابني

  .والعاقر جبال يشاركهم فيها الشيابني

  .والعنترية مورد يشاركهم فيه الشيابني أيضاً

  .والغزالين والفجرية وقاعية رغبا

  .والكبدي ويشاركهم فيه النفعة

 فيه - ويشاركهم فيه النفعة واملشقوق جبل يشاركهم الروسان-ولقطان ولقيطني ومأمون، وخمضب
  .واهلتيمي

  .يشاركهم فيه الروسان" جبل"ويف والين

  .وكل ما تقدم ذكره مبنطقة عفيف يف عالية جند وأشهر هجِرهم عروا

  .وادي مدركة، من أودية مكة الشمالية: ومن بالدهم يف احلجاز

  .من مزينة، من مسروح، من بين سامل، من حرب: املُقَطَة

  .عنزةَمن ِولْد علي من مسِلم من : املُقَيِبل

  .من آل مسري من ِولْد علي من عنزةَ: املُقَيِبل

  .من املسكة من العبدةَ، من السبعة،من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزةَ: املُقَيِبل

  .من اجلَحاِدِر من سنحان من قحطان: آل مكَاِبٍس

  .آل مفرج، وآل محدة، وآل رزقة: منهم

  .رصة من الفدعان من عنزةَمن اخل: املَكَاِثرة

  .والشديد، والسلية والبغيق، والغضيان" الصقرة"الصقار : ومنهم

  .من آل عمري، من سبيٍع: املُكَاِحلَة

  .يف رنية يف قرييت األملَح والناقة

  .من بين رِشيد: املَكَاِحلَة

  .احلميمة، بقرب احلائط يف احلَرة: من بالدهم

  .والنسبة إليهم مكذِّيب" :  مكَذِّبعيال"املَكَاِذبة 

  .من الزيادات من الِبالدية من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .يسكنون شرق رابغ

  .البشايرة، والزفَايفة، والِوبران: منهم
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  .من املوايقة من السبعة من عنزة: املكلف

  : ومنهم

  . املساندة-2.  السايل-1

  .قنابري ال-4.  الكوبران-3

  . العزامات-6.  العجيالت-5

  . الرقارقة-7

  .من األشراف الثعالبة، يرتل الغالّضة، مشال اللِّيث: ذوي مكمٍل

  .من الفحشان من املهالكة من الصعوب، من بين عبداهللا، من مطَيٍر: بنو مكين

  .من الدعاِجين من يرقا من عتيبة: املَالَِبسةُ

  .وشة، وعيال محد، وذوي رمحةاهليضل، واحملا: ومنهم

  .من بين مالك من جهينة: املَالَدية

  .من ذوي عوٍن من ِعلْوا من مطَيٍر: املَالَعبة

  .من ذوي عياٍض، من العوازم: املَالِعبة

  . من موسى من جهينة-من نزة" : بين ملِفي"املَالِفية 

  .والنسبة إليهم املَح: اِمللْحان

  . موسى من جهينةمن الغنيم من

  .من الغشم من اخلرصة من مشر: امللحان

  .من اِحلسنِة من عنزة: املُلِحم

  .من احليدة من اخلرصة من ماجد من الفدعان من عبيد من ِبشٍر من عرتة: املَلْحود

  .واحدهم ِملْحي: اِمللْحني

  .من اجلنبة من وازٍع من البقوم

  .زبنة من العلي من الدهامشة من العمارات من عرتةمن اجلميشات من ال: اِمللْعب

  .من الزكور، من سبيع، يسكن رنية، يف قرية املَلْحاِء: املُلُوح

    

  .من السواملة من احمللف، من اِجلالَس من مسِلم من عرتة: امللهاج

  .من شهر امة من بين شهر، من احلجر: بنو ملَيٍح

  .هم وما حولهيف امة يف واٍد يسمى بامس
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  .من بين شهر امة، من بين ِشهٍر من احلَجر، ويرتلون وادي جرية، من روافد وادي خاط: مملَح

  .من ِولْد علي من عنزةَ: املناة

  .واحدهم منبهي

  : منهم

  . احلُسنة-1

  " .الفقراء" الشفقة، ومنهم آل مبارك -2

  . املصاليخ-3

  . الصقَرة-4

  .خلماعلة ا-5

  . احلُجور-6

  . املغاصيب-7

  . الزوارعة-8

  . اجلُمعات-9

  .من الرياحات، من الكُلَبة من وازٍع من البقوم: املَناِبهة

  .العلمة، واجلعرة، وآل موسم، واهلطاملة: ومنهم

  .من حويطات العالوين، من احلُويطَات: املَناِجعة

اِجيمٍد، من بر: املَنعةمن بين سبيتقا من ع.  

  .بالدهم بقرب الطائف جبوار الذويبات والزود

  .من بين إبراهيم من بين مالك من جهينة: املَناِدقَةُ

   .- واحدهم ِمنِديلي-: املَناِديل

  .من األشراف

  .يف نواحي اللِّيث والقُنفذة

  .والنسبة إليهم مناشي: مناش

سٍرو، من ممبمن جهم من بين عرروح من ح.  

  .سكناهم وادي الفرع

  .احلُسر، والبالهشة، واملرابطة، واملساهرة، واملساحلة: ومن فروعهم

  : منهم: الْمناِصير
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  " .مانعي"آل مانع " أ: "ومن هؤالء" منذري" آل بومنذر -1

  " .حويسي"احلويسات " ب"

  " .مرشودي"املراشيد " ج"

  .صلي آل األ-3.  آل مرشود-2.  آل محد-1

  " .حديلي"احلديالت " د"

  " .قصيلي"القصيالت " ه"

  " .مطيوعي"املطاوعة " و"

  . آل عبد املُعينب-2" . شعيبيين" الشعابنة -1

  " .مديهمي"املدامهة " ز"

  " .كعيبريي"الكعابرة " ح"

  .آل سيف" ط"

  " .معيسي"املعاوسة " ي"

  " .محادي"احلمادة " ك"

  " .ساحويت"السواحيت " ل"

  .ل علي بن صاحلآ" م"

  .آل عبيد" ن"

  " .حرمشي"احلرامشة " س"

  " .رباعي"الربابعة " ع"

  " .مصينعي"املصانعة " ف"

  " .حويليلي"احلواليل " ص"

  " .نويفعي"النوافع " ق"

  " .رمحي" آل بورمحة -2

  .آل تعيب" أ"

  " .وبراين"آل وبران " ب"

  " .عضيدي" آل عضيد -2.  آل ساملني-1

  " .عصفاين" آل عصفان -3

  " .خييلي"آل بلخيل " ج"
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  " .عفصاين" آل عفصان -1

  " .حواشي" آل حواش أو احلواوشة -2

  " .قطري" القطاري -3

  " .قدمي" القدميات -4

  " .جابري" آل جابر -5

  " .شلبيدي" الشالبدة -6

  " .مرخاين" آل مرخان أو املراخني -7

  .امسان لنفس الفرع" كلثمي"أو الكالمثة " مسيفري" املسافرة -8

  " .مسيبيت" آل مسبت أو املسابتة -9

  " .جرواين" آل جروان -10

  " .هزميي" آل هزمي -11

  .آل عصيان" د"

  " .دليوي"الدالوية " ه"

  " .شحيمي"الشحيمات " و"

  " .تريسي"آل تريس " ز"

  " .طريفي"آل طريف " ح"

  " .طرايف"الطوارفة " ط"

  " .عويصي"العواصي " ي"

  " .مديعي"عية املدا" ك"

  " .خمزومي"املخازمة " ل"

  " .شتيوين"الشتاونة " م"

  .آل عمهج" 1" . "رجيلي"الرجاالت " ن"

  " .عتييب"العتيبات " س"

  " .قضامي" القضاضمة -1

  . آل احلمندي-2

  " .مديعري" املداعرة -3

  " .صيدي" آل بلصيد -4
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  " .عقيدي"آل عقيدة " ع"

  " .صميم"آل الصميم " ف"

  " .غنيمي"نيمة آل غ" ص"

  .آل مطر بن راية" ق"

  " .شعري" آل بلْشعر -3

  " .عوينمي"آل غوينم الزهري " أ"

  . آل زيتون-2.  آل جريو-1

  . آل ونيس-4.  آل نشيوه-3

  . آل ساملني بن ذباحة-6.  آل علي-5

  " .يلي" آل يل -8.  آل جافور-7

  " .تويبيت"تويبت " ب"

  " .تروشيح" احلتارشة -2.  آل احلية-1

3- ري" آل املرمتيين" املتانة -4" . م. "  

  " .زحايف" آل الزحاف أو الزحاحفة -5

  " .طويليب" آل طويلب -6

  " .مطري" آل مطر -7

  " .شعفوري" آل الشعفوري أو الشعافرة -8

  " : رِشيدي"آل رِشيد " ج"

  " .حليماين" آل حليمان -1

  " .عذيب" آل عذبة -2

  " .باركيم" آل مبارك -3

  " .مسيندي" املساندة -4

  " : شدي"الشدود " د"

  " .حسيين" آل حسني -2.  آل سيف بن العبد-1

  " .شاعري" آل بلشاعر -3

  " .مرزوقي" آل مرزوق الشذوذ -4
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  " .قطريي" آل القطريي -5

  " .مفلحي"املفاحلة " ه"

  " .مجيدي" اجلميدات -2.  آل األعرج-1

  " .صياحي" آل صياح -3

  .ازل الْمناِصير الظفرة وسبخة مطِّي ومشال ان وآبار العقَل وكلها بأطراف قطرومن

السلع وبعجاء واملنبعج وعقلة النخلة وبلكري وبيوض وبوهارون وراية ومشاش جابر : ومن مياههم
 ورغوان وحايوين وبوحمارة ومقيطع وعقلة معطش وعقلة الرمث وعقلة سوداء نثيل وعقلة حايز وعقلة

اخلفوس، مشاش املطوع عقلة زويد القصرية، عقلة عامرة، عقلة شقراء، " أُم قرن"الْمناِصير، عقلة فرهود 
  .عقلة زرقاء اُألزيرق، عقلة املرخية، وكل ما تقدم يف حدود قطر

  .من األسلم من مشر: الْمناِصير

  . رك، وسبيعة والسليل-مبنطقة حايل: من بالدهم

اِصينر من مشَّر: رالْميرمن الغ.  

  .احلمران، والعياف، والزوابعة: ومنهم

  .من الفضيل من اليحيا من عبدةَ من مشَّر: الْمناِصير

راِصينوالنسبة إليهم منصوري: الْم.  

ليام، من بمن املواهيب من ِخز.  

  .من املعالية، من عمرين، يف جهات اللِّيث: الْمناِصير

نل: اٍعآل مذَيمن الكباكبة، من ه.  

  .فرع من آل صاحل من الطلوح، من املُسِودِة من هذَيل: آل مناٍع

  .من األشراف، يسكنون وادي الزبارة مشال شرقي مكة ويف الطَّرفا والريان، من وادي فاطمة: املَناِعمة

  .واحدهم منقَرة: املَناِقرة

ليمنهم: من ب :ديند، والسلمان-بالتصغري -السيواملُشد، واهلندي، والفُه .  

  .احلَجر، يف امة بين األمسر" بين األمسر"من بين مالك من باألمسر : آل مناِمس

  .من القعابيب من بين رِشيد: ذوي مناِور

  .من الوطبة من السويلمات من الدهامشة، من العمارات من عرتة: املناِهرة

  .من احلَجر" باألمسر"بين األمسر من : منِبح الشام

  : ومن أفخاذهم
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  . آل حوراء-1

  . آل زيد-2

  . آل سريع-3

  " .بفتح احلاء وإسكان الياء املثناة التحتية وآخره حاء مهملة" الفيح -4

  .من بين األمسر، من احلَجر: منِبح اليمن

  : منهم

  . املَضفاةُ-2.  آل عبيد-1

بهنان: مرمن شه.  

  .حدهم منبهيوا

  : من أفخاذهم

  . احملامدة-2.  آل سرار-1

  . القهادلة-4.  القنافذة-3

  . النجود-6.  القحوم-5

  .ومنازهلم وادي بيشة ووادي عِسير

هبنر: مِسيمن بين مالك من ع.  

  : منهم: املُنِجحة

  . العبدية-2" . اخلريص" امخريص -1

  " .احلاوش" آل امحاوش -4.  آل زيد-3

  . الشهِبي-6.  آل سرياح-5

  . أحممضي-8.  ِولْد إسالم-7

  . الروس-10.  أمعوض-9

  . أَمقحرة-12.  املعيوف-11

  . أمقبعة-13

وبالدهم يف امة مبنطقة جازان، بني الربك والشقيق جنوب بالد بين هالل وغرب بالد أملع، وقاعدم 
  .ة وذهبان، والنقاح ومن مواردهم القُعرالقَحمة على الساحل، ومن قراهم احلشاف

  .من آل هذَّال من احلبالن من العمارات من عرتة: اِملنِديل

  .من الْمناِصير: آل بومنِذر



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  318  

ِذرينواحدهم م.  

  : ومنهم

  . آل مانع واحدهم مانعي-1

  . احلويسات واحدهم حويسي-2

  . املراشيد واحدهم مرشودي-3

  . حديلي احلديالت واحدهم-4

  . القصيالت واحدهم قصيلي-5

  . املطاوعة واحدهم مطيوعي-6

  . املدامهة واحدهم مديهمي-7

  . الكعابرة واحدهم كعيربي-8

  . آل سيف-9

  . املعاوسة واحدهم معيسي-10

  . احلمادة واحدهم محادي-11

  . السواحيت واحدهم ساحويت-12

  . آل علي بن صاحل-13

  . آل عبيد-14

  .دهم حرمشي احلرامشة واح-15

  . الربابعة واحدهم رباعي-16

  . املصانعة واحدهم مصينعي-17

  . احلواويل واحدهم حويليلي-18

  . النوافع واحدهم نويفعي-19

  .من اجلابر من الشعيِث من ناِصرة من بلحاِرث: آل منِسي

  .من برقا من عتيبة: عيال منصور

  : ومنهم

  . القُثَمة-2.  الدعاِجين-1

  . العصمة-4.  الدغالبة-3

  .من آل شِريف من سفْيان من ثَِقيف: آل منصور
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  .من ااودة من مشر: املَنصور

  .من املُخضبِة، من بين هاجر: املُنع

ِوراِملن :    

  .من الزوايدة من احمللف من العلي من الدهامشة من عرتة

  .من دوٍس من زهران: بين منِهب

  .من السعايد من صليم من املسودة من هذَيل: نريذوي م

  .يف خنلة اليمانية وما حوهلا

ةَ من مشر: املَِنِيسدبمن املفضل من اليحيا من ع.  

من األسلم من الصايح من مشَّر: املَِنيع.  

  : منهم

  . الغرير-2.  اجلامل-1

  . الْمناِصير-4.  اهلريار-3

  . الصلتة-6.  املسعود-5

  . آل غشام-8.  النفقان-7

  . الكتفة-10.  الفايد-9

  .من الدوام، من العبدةَ، من السبعة، من ضنا عبيد من ِبشٍر، من عنزة: املَِنيع

  .من الولد من الفدعان، من عرتة: ضنا مِنيع

  .آل مهيد، والشميالت والروس: ومنهم

  .لُوح، من املُسودِة من هذَيلمن الطلحاِت، من آل صاحل من الطُّ: آل منيٍف

  .من آل شِريف من سفْيان من ثَِقيف: منيف: من اجلحادلة: منيف

اجة: املَوزنة، من ععبمن الس.  

  : ومنهم. من يام: آل مواِجد

  . آل قنف-2.  آل نصيب-1

  . ذوو شقمة-4.  آل مراطة-3

  . أهل سلوة-6.  ذوو وادعة-5

  .آل مهدي، آل علي، آل احلارث، آل رزق، آل عباس، اُألسلُوم: وتقسيم آخر

  .من الكالمثة من بادية بين ِشهر، من احلَجر: املَواِدعة
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  .بالدهم منحدرات السراة حول وادي ترجس، أعلى وادي ترج

  .والنسبة إليهم مورعي: املَواِرعة

  .من ميمون من بين سامل من حرب

  .ويف ينبع النخل" أودية األشعرمن "يف الفقرة 

 ناِزيزان"املَوٍر" : ذوي ِميطَيمن م.  

  .بئر هزاع املُطَيٍري والرضم، والرضمية، وكلها مبنطقة إمارة عفيف، يف عالية جند: من بالدهم

  .صعينني، والظاهرية والعقْلة: ومبنطقة القصيم

  : منهم. من احملاميد، من البقُوم: املَواِزين

  . الرجالت-2.  احلواصني-1

  . اجلراذية-4.  الرشادين-3

  . الظهران-5

  .من املراعية من السبوت من العطَيات، من بين عطية: املواسات

  " .773ص "كما تقدم " املرازيق"كذا ورد يف أحد الكتب وصواب االسم 

  .من املرد من الرولَِة من عنزة: املواسرة

  .بعة، من بنيوس، من بلْحاِرثمن الش: املَواِسمة

  .من حويطَات التهم من احلُويطَات: املَواِسمة

  .منازهلم بقرب اخلريبة

اِسيب: املَورروح، من حسفْر، من مِة من بين السدمن الْفُر.  

  .والنسبة إليهم ِميسِوي" : بين موسى"املَواسية 

  . حربمن ِبشٍر من بين عمٍرو، من

  .حول عسفان ومر الظهران

  .من اهلشامية من العقيالت من بين عِطية: املواضريون

  .ومنهم الكمي. من ذوي حامض من العطور من بين عمٍرو، من حرب: املَواِعزة

  .من موسى، من جهينة: املَوالُ

  .احلالتيت، الفقهاء والصقطان، والشنادرة: ومنهم

  .من قُوفَةَ من بين مالك من جهينة: املُواِلية

  .من نزة من موسى، من جهينة: املوانعة



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  321  

باِهياملَو :لياٍم من بمن ِخز.  

  .واحدهم ميهويب

  : ومنهم

  . الْمناِصير واحدهم منصوري-1

  . الشوامى واحدهم أبو شامة-2

  . الرحيات واحدهم رحياوي-3

  . ِسرحاين السراحني واحدهم-4

  . العودة-5

  . الدغامني-6

  .وهم يف حرة املواهيب طرف حرة العويرض، ومن قراهم ثرية وشالل وجيدة

باِهيرتة: املَوة، من ععبمن البطينات من الس.  

  .السبيلّ، والعقال، والتوميات: منهم

  .من العبدةَ من السبعة من عرتة: املُواِيقَة

  .لف والغثابرةالسامل، واحمل: ومنهم

  .من ذوي عياض، من العوازم: املُوايِقيه

  .من الندبة من ثَِقيف ترعة: موِبل

  .من ذوي عبداهللا من الرحلِة من املطاحلة من ميمون من بين سامل من حرٍب: املُوتة

  .واحدهم مويت

  .ذوي سامل وذوي سِليم: ومنهم

  .والنسبة إليهم موِرقي: املُوِرقة

  .من ذوي عِطية من الروقة من عتيبة

  .من احملاميد من البقُوم: املُوِركَة

  .واحدهم موِركي

  : ومن أفخاذهم

  . الطَريفات واحدهم طريفي-1

  . بين سنان واحدهم سناين-2

  . اهلُملة واحدهم هميلي-3
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  . اجلبالن واحدهم جبلي-4

    

  . البحان واحدهم حباين-5

  .حدهم شلويل الشاللني وا-6

  . الفالتني واحدهم فالتاين-7

  . اللهبة واحدهم هلَييب-8

  . الرواجح واحدهم راجحي-9

  . القواودة واحدهم قوادي-10

  . اهلراسني واحدهم هريسي-11

  .من احملينات من احمللف من العلي من الدهامشة من العمارات من عنزة: املوزم

  .ان من الرولِة من اجلالس، من عرتةمن املُرِعض من اجلمع: املوسرين

  .منطقة تقع جنوب مقاطعة جازان: املُوسم

  .العرية، وبنو العواجي، واملزيبة، والقوس، والقمرة: ومن قبائله

  .والنسبة إليهم موسى: املُوسة

  .بطن من محِرز من ِلحيان من هذَيل

  .والنسبة إليهم مويسي: املُوسة

  . فُتيةَ من سلَيم، يف ستارة ونواحيهامن حليل من

  .من الروس، من بين هاجر: آل موسى

  .املظافرة واحدهم مظفري: ومنهم

  .وآل دوحيس واحدهم دوحيسي

  .وآل حممد بن مثيب واحدهم حممدي

  .وآل حسن بن مثيب واحدهم حسين

  .وآل مسدر واحدهم مسدري

  .وآل منيف أو الطوال واحدهم منيفي أو طويلي

  .وآل عجالن واحدهم عجالين

  .وآل مليطع أو املالطعة واحدهم مليطعي

  .وآل دمهان واحدهم دمهاين



محد اجلاسر-معجم قبائل اململكة العربية السعودية  323  

  .وآل غاليب واحدهم غرييب

  .وآل مدرام واحدهم مدرامي

  .وآل األسري واحدهم أسريي

  .وآل جحيش واحدهم جحيشي

  .وآل حسني واحدهم حسيين

  .وآل الساعي أو السواعي واحدهم ساعي

  .م دشينوآل دشن واحده

  .واحلسنة واحدهم حسين

  .من جهينة: موسى

  : ومنهم

  . الغنيم-1

  . احلجور-2

  . نزة-3

  . ِذبيان-4

  . العالوين-5

  . املوال-6

  . السمرة-7

  . الفوايد-8

  . حبيش-9

  . املشاوقة-10

  . احملايا-11

  . ِسنان-12

  . احلُمدة-13

  . عنمة-14

  .ثمن ناِصرة من بلْحاِر: املُوسى

  .الضيفة، والِبيعرب: فيه من البطون
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  .من عشاير امة: آل موسى

  : فرعان

  . الصواحلة-2" أو ضغب" بنون شغيب -1

  : ومن بطوما

  . آل عقيل-2" . الشحاري" امشحاري -1

  . آل شعر-4.  آل عامر-3

  . آل شريفة-6.  آل ضبع-5

  . احلمايل-8.  القرون-7

  . بنو يزيد-10" . ياناجلر" امجريان -9

  .يف بطون أخرى

  .يف امة قاعدة بالدهم حمايل

  .على وادي تية وما حوله إىل ساحل حِلي جنوباً

من احلريرة من الصبحي، من الصايح من مشَّر: املُوِعد.  

  .آل عبيد، والتوام، وآل مريبد، والغمالسة: ومنهم

  . من مطَيٍر-من ِعلْوا: املُوهةُ

ياملُوة: نعزنة من ععبةَ من السدبمن البيايعة، من الع.  

  .من السحيم من احلبالن من العمارات من عرتة: املُويهي

  .من احلوازم من حرب: املَهاِجرة

  .بني واديي الفقرة والفقارة

  .يف وادي يدعى الفُرع، فرع الردادة

  . عتيبةمن الغنانيم من الروقَِة من: املَهاِدلُة

  .واحدهم مهيديل

يشاركون فيه الِعضياِن واملراشدة " اجلريب"ووادي اجلرير . أبو طُريفا، ويشاركهم املراشدة: ومن بالدهم
  .واملغايرة

  .يشاركون يف ه الِعضياِن والكرامثة:  والعسيبيات-يشاركون فيه الِعضياِن والعوازم: والشعب

ال، ومشاش مرتع، ووهبابةوع.  

  .من السويلمات من العطَيات من بين عِطية: املَهاِدين
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  .من عروة من بين مالك من جهينة" : بنو مهِدي"املَهاِديةُ 

  .يف العيص

  .من الدحو، من الِبالدية من بين عمٍرو، من حرب: املَهاِذلَة

  .يثمن الردنة يف الغالَّة، بقرب اللِّ: بنو مهاِرب

  .من القُطْمان، من الشدادين، من بنيوس، من بلْحاِرث: املَهاِرسة

   .- واحدهم مهشوري-: املَهاِشير

  .من بين خالد

  .آل كليب، وآل ثنيان، وآل عقيل، وآل عبيكة، وآل علي: ومنهم

   .- واحدهم مهيليب-: املَهاِلبة

  .من بين السفْر، من مسروح من حرب

  . كُلَية ورابغيف

  .ذوي ركاب: ومنهم

  .من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: املَهاِلكَة

  .الضمون، واملضاِحية، والعصاصمة، والسمران، والفشحان: منهم

  .من بين رِشيد" : املُهيمزات"املَهاِمزة 

  .الزعاترة، والنميان، والدناهرة والعمامري، واملعيوفات: ومنهم

     أبو دومة وأبو :  غرب منطقة حايل يف احلرة والعلم-: الدهممن ب

  .والعوشزي وامللوي واملرير واملرموثة" الرقم"وأم روشن، وأم هشيم، واحلفنة، واخلفيق، والرقب، . صور

  .من بين هاجر: املَهاِندة

  .نواحي قطر: ويسكنون

  .يف اجلباريت من سلَيم، يف ملحة من وادي ستارة: مهِدي

  .والنسبة إليهم مهداوي: آل مهِدي

  .من األشراف ذوي حسن، سكان جنوب اللِّيث

  .آل عبدةَ وآل أبو حسن: منهم

  .من عِبيِدة من جنٍب، من قحطان: آل مهدي

  .من اجلُحشِة، من القُريِنية: آل مهِلك

  .، وآل مسفر، وآل زيد" آل ناشي"آل فهد : ومنهم
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  .جلمعان من الرولَة من عنزةمن ا: آل مهنا

  .من آل مغامس من آل يوسف من احملمد من آل نصراهللا من الزقاريط من عبدةَ من شمر: آل مهنا

  .من ضنا منيع، من الفدعان من عنزة: آلُ مهيٍد

  .املانع، والعلي والروايا، والقريبان: ومنهم

وبياملَه :ةمن األشاجعة من املَحزنِلم من عسلَف من اِجلالس من م.  

  .من الفضيل من اليحيا من عبدةَ من مشَّر: املَياخةُ

  .من الصديد من اجلرباء من مشَّر: املَياِمين

  .السنيان، والوشاشة، والقرحة، واملناشرة: ومنهم

  .ٍرمن ذوي سويعد، من العونِة من بين عبداهللا، من مطَي: ذوي ِميزان

  .من اخلميس من ضنا فريض من الفدعان من عنزة: امليس

  .احلرمييس، والسامل، والسويلم واحملمد، والسحيم: منهم

  .من بين عبداهللا من مطَيٍر: ميمون

  .الصردان، وغُرابة: ومنهم

  . وصخيربة يف عالية جند- حسو عليا-اِحلسو: ومن بالدهم

  .بمن بين سامل من حر: ميمون

  : ومن فروعهم

  .يف الفقرة وحوهلا، ويف نواحي القصيم" أمحدي: " األحامدة-1

  .يف وادي احلمض وجبل الفقرة ونواحي الرمة" حممدي: " ِولْد محمد-2

  .يف العرج واجلي والصفراء وما حوهلا" مطلحي: " املطاحلة-3

  .ي بدرونواح" جبل صبح"يف وادي العرج وثافل " صبحي: " بنو صبح-4

  .حول احلناكية وغرب القصيم:  ِولْد عالَء-5

  .والفقرة" خنل قدمياً"يف ينبع النخل واحلناكية " : سريحي: " السرحة-6

  .يف ينبع النخل واملدينة" حيدِري: " احليادرة-7

  .يف ينبع النخل" القواودة: " القواد-8

  " .يحيوي: " بنو حييا-9

  " .األشعر قدمياً"يف الفقرة " ورعيم: " املوارعة-10
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  .يف وادي الصفراء" رويثي: " الروثان-11

  .من سلَيم، يسكن ساية ونواحيها: ميمونُ

النونباب   

اِبتارة من مشَّر: نجور، من الفداغة من ِسنمن الطُّي.  

اِجحر: نِسيٍد، من عيغمن آل م.  

  .من الْعجمان: آل ناِجعةَ

  .من بين األمحر سكان السراة، من الْحجر: ناِزلَةُ

  .بنو جباد، وآل عزة، وبنو ِهشام: منهم

  .ومنازهلم يف السراة حول وادي بيجان

  .من بين سنان، من موسى، من جهينةَ" : النواشية"ذوي ناشي 

  .من آل عذاران، من قَحطَان: آل ناِصٍر

اِصرالن :ٍدمن الصعِة، من بين ستاِت، من الثُّبرير.  

  .من املرد من الرولَِة، من عنزةَ: ناِصر

  " .الْقَيم"من األشراف العبادلة، يف الْعرج، أسفل الطائف يف شواحط ويف وادي لُقَيم : ذَِوي ناِصٍر

  .من بلحاِرث: ناِصرة

  .واحدهم بلحارث

  .واحدهم ناصري

  .والشعيثُ، واملُوسىاِحلسكان، : منهم

  .ومن بالدهم وادي ميسان جنوب الطائف، جياورون بين سعٍد

  .من الزناحبة، من بين شعبة من ِكنانة: ناِصرة

  .من بين سامل من ثَِقيف: آلُ ناِفٍع

  .ٍب من ميمون من بين سامل من حر- بفتح السني-من الْجماعِة، من ِولْد سِليم: آل نايف

  .من الِْفشحان، من املهالكة، من الصعوِب، من بين عبداهللا من مطَيٍر: ناِمي

اِهسران: نهمن ش.  

  .ومنازهلم يف وادي يعرا وما حوله مبنطقة أا، مع قومهم

  : ومن أفخاذهم
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  . بين علي-2.  املرازقة-1

  . بين صغري-4.  بين صوير-3

  . آل الذِّيب-5

  . من الشعالن من الرولَِة من عنزةَ:الناِيف

  .من حبيٍش من موسى من جهينةَ: النبسةُ

  .واحدهم نبيطي: النبطَةُ

  .من الصعبِة من بين عمر من سبيع

  .من آل زميل من ِسنجارة من مشَّر: آل نبهان

     : ومن أفخاذهم

  . اخلُمسان-2.  الشمروخ-1

  . آل كُويس-4. الوذْنان -3

5-وآل ض .  

اتجيبةَ: النزنمن النصرة من املطارفة من السلقا من العمارات من ع.  

  .من الصايح من مشَّر: النبيزانُ

  .واحدهم نجاري: النجاِجرةُ

  .من اجلالة من حبش، من سلَيم

  .لقا من العمارات، من عنزةَمن العويضات من احلَسنِة من الس: النجادى

جاراتة: النِطيمن املراعية من السبوت، من العطيات من بين ع.  

  .من التومان من سنجارة من مشَّر: النجبان

  .آل فنيسان، واحملصان، وآل هوميل: ومنهم

  .من السواملة، من هذَيل: النجبةُ

  .من الثابت من سنجارة من مشَّر: جنم

  . آل متينة، وآل دجارة:ومنهم

  .واحدهم نجيمي: النجمةُ

  .من القروف من وازٍع من الْبقُوم

وعجمن قبائل مقاطعة جازان: الن.  

  .بنو حممد، واهلجاوي وبنو ِمفْرح: ومنهم
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  .وبالدهم بني صبيا والدرب

  .، من مطَيٍرمن الفشحان، من املهالكة، من الصعوب من بين عبداهللا: النحاِيين

وسحمن قبائل مقاطعة جازان: الن.  

  .جياورون بين شعبةَ

  .واحدهم نخيش: النخشةُ

  .من النفَعِة، من برقا من عتيبةَ

  .يف وادي ِبسٍل، ويف جند

  .واحدهم ندوي" : الندِويين"بنو ندا 

  .من جِميٍل من هذَيل

  .اق وما حوهلما جنوب مكةيف وادي ضيٍم، ودف

  .اجلملة، والِقيسةُ، واملرازيق: من فروعهم

  .من املفضل من اليحيا من عبدةَ من شمر: آل ندا

  .من ثَِقيف ترعة: الندبةُ

  .آل يعلَى، وآل حممد: منهم

  .املدان، وموِبل، وقَها: من آل يعلَى

  .أَهلُ الدارين: ومن آل حممد

ةُنة: زنيهوسى، من جمن بين م.  

  .واحدهم نزاوي

  : ومن أفخاذهم

  . السماِليلُ-1

  . املالِفيةُ-2

  . الوثَاِريةُ-3

  . املوانعةُ-4

  " .الغزيزات" الغزوز -5

  . الرواشدة-6

  .واحدهم نشاري: النشارى

  .من بين عِطية
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  .يف جبل اللَّوز جبهات ِحسمى

  .من الفداغة يلتحق بزوبع من مشَّر: رالنصا

ارصةَ من مشَّر: ندبسف من احملمد من نصراهللا من الزقاريط من عومن آل فاضل من آل ي.  

  .من الزقاريط من عبدةَ من مشَّر: آل نصراهللا

  .آل حممد، وآل طالَّع، والشوردي: ومنهم

  .من عنزةمن املطارفة من السلقا من العمارات : النصرةُ

  .احلالية والذَّهاِهبةُ والنبيجات: ومنهم

  .من آل مواِجٍد من يام: آلُ نِصيٍب

  .من املُرِعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: آل نِصير

  .منهم العشريان، وابن زاهي

راتيصة: النِطيقيالت من بين عمن اهلشامية من الع.  

راتيصٍر "النِصيع" : بين نطَات سكان الِبديمن املساعيد من احلُو.  

  .الْحجاِيجةُ: منهم

  .واحدهم نطَيط: النطَاِيطَةُ

  .من الغنيم من موسى من جهينةَ

  .من حرب من بين مالك من بِجيلَةَ، يف امة: النعاِثلَة

 ناِميعبين النعمان"الن : "عاينوالنسبة إليهم نم.  

  .من احلُجلَِة من مروٍح من بين سامل، من حرب

" العوامرة"ذوي سلِْمي، وذوي عايض، وذوي حممد، وذوي معمر، وذوي هواش، وذوي عويِمر : منهم

  .وذوي مانع والْبذَاىل

  .واحدهم نعمي" : آل نعمة"النعامية 

  .من السادة

  .من قبائل مقاطعة جازان

  .من الدغالبة من عيال منصور من برقَا من عتيبةَ: لنعرةُا

  .املهري، والثعالني، واهلنادية، والدرابية: منهم

  .والنسبة إليهم نعيري: النعرةُ

  .من األشراف ذوي حسن سكان جنوب اللِّيث
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صعر: نجٍر من الْحامة، من بين ِشه من شهر.  

  : من أفخاذهم

  .د بن ذُهيب آل أمح-1

  . آل بركات-2

  . آل اجلرب-3

  . آل سلَيمان-4

  . آل طفافة-5

  .وبالدهم يف امة على جوانب وادي الْغيل

  .بين عبداهللا، وبين أمحد وقُريش، وبين مخشي: من فروع بين مالك، من بِجيلَةَ، ومنهم: أَبا النِعم

  .والنسبة إليهم نعيمي: النعمةُ

  . احلوازم من مروٍح من بين سامل من حرٍبمن

  .الطُّرشان، واجلبول، والنطَطَةُ، والعتيقي: منهم

     : ذَِوي نغموٍش

  .من مزينةَ الساحل، بني مجيِرمة واللِّيث

نفَاِرياين: النفْروالنسبة إليهم ن.  

يتقَا من عرِة من عيال منصور من بمصةَمن العب.  

نفَاِرية: النطيمن اهلشامية من العقيالت من بين ع.  

  .من الغرير من مشَّر: النفَاِفشة

  .الربدي، والزبن، والبوناصر، واحلمود، والرزة، والعيد: منهم

  .واحدهم نفَيعي: النفَعة

  .من برقا من عتيبةَ

  .يه، ويف جند بقرب النيرومنازهلم يف احلجاز يف ضواحي الطائف، كالخ ونواح

  : ومنهم

  . واحدهم زيادي- ذوي زياد-1

  . يف احلجاز- الزود-2

  . واحدهم نخيش- بالنون واخلاء والشني املعجمتني وآخره هاء- النخشة-3

  . ذوي سنان-4
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  . ذوي مفَرج واحدهم مفَرجي-5

  . احملايا واحدهم محياين-6

  .دي املساعيد واحدهم مسعو-7

  . البسايس-8

  . الوذانني واحدهم وذْناين-9

  . واحدهم جعيدي، ومنازهلم أوقح والنير بقرب الطايف- اجلُعدة-10

  . احللفة واحدهم حلَيف-11

  . احللسة واحدهم حلَيس-12

  . احلميان واحدهم حمياين-13

  . السالقى-14

  . ربيع-15

  . الِعيلةُ-16

  .هذه الفروععلى اختالف يف بعض 

البقرة واحلمات واحلومية وخويتمة، : وبالدهم بقرب الطايف، ومنهم يف جند، ومن بالدهم يف عاليتها
  .وذُريع والكبدي ويشاركهم يف كلها املُقطة

  . مع الْحفَاة، والعوجاء، واملقتسم- واٍد-ورحيان

  .من األسلم من شمر: النفْقَان

  .سبعان، مبنطقة حايل قرية بقرب ال-جل: من بالدهم

  .من الصمدة من الظَِّفير: النفَيسان

  .واحدهم نقِْري: النقَرة

  .من رفاعة من بين مالك من جهينةَ

  .من الذِّيبِة، من الروقَِة من عتيبةَ: النقْرةُ

  .الصعاِعرةُ: منهم

  .والنسبة إليهم نقْريين: النقْرين

  .ين سري من ربيعة من فُتيةَ من سلَيممن ب

  .من الْجعاِفرةُ من عنزةَ: النمرانُ

  .حول تيماء
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  .من بين سري من سلَيم: النمرانُ

  .من اجلابر من الشعيِث، من ناِصرة، من بلْحاِرث: النمرةُ

  .من املصاعب من الصقور من العمارات من عرتة: النمرة

  .واحدهم نميس: لنمسةُا

  .من الغنيم من موسى من جهينة

  .من ضبة، من القُريِنية: آل ِنمشان

  .آل محاد، وآل سامل، وآل راِشد: ومنهم

  .من ِسنجارة من شمر: النمصانُ

  .نقْرة قفار" هجرة"سرحية جو  : - مبنطقة حايل-من بالدهم

  .لنسبة إليهم ِنمريوا: النموِر

  .من ثَِقيف

  .يف اهلدأة ووادي احملرم بقرب الطائف

" . وهم البعروض واملصارية وآل سلطان وآل حريب"اخلُضرة، وأهل الدار البيضاء، : فأهل اهلدأة

  .واملشاِييخ

  .غاِربةالكُملُ، واللُّمضةُ، والْخولَة والِبين، والِْغربةُ وامل: وأهل وادي احملرم

  .احلجران وبين صخر والقصران والغشامرة واملطرة والذراو، واحلصنان، والزنان والشعب: ومن بالدهم

  .من احملينات من احمللف من الدهامشة من عرتة: النموِر

  .من السحالني، من املشاريف، من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: النمورة

  .من املهامزة من بين رِشيد: النميان

  .من الربيالت من العقيالت من بين عِطية: النواِبطَةُ

  .من املسكة من العبدةَ من السبعة من عنزةَ: النواِبغةُ

  .من اهلمل من السويِلمات من الدهامشة من العمارات من عرتة: النواِحلَةُ

  .ِعض من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَمن املُر: النواِصرةُ

  .آل عمر، والقواطع، والقطاعة: ومنهم

  .من األشراف يف الشميسي، بقرب مكة ونواحيه" : ذوي ناِصر"النواِصرةُ 

  .والنسبة إليهم ناِصفي: النواِصفَةُ

  .من عوف من مسروح من حرب
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  .هليةاللقامني، واللُّهبة، والس: منهم

  .من الْقُواِعني، من مخلٍَد من بلي: النواِضية

اِفعووالنسبة إليهم نافعي: الن.  

  .من زبيد الشام، حول مستورة، بقرب رابع

  .من الضيفة من املُوسى من ناِصرة من بلْحاِرث: النواِفلَةُ

  : ومنهم

  .الفرعة واملوزحة ذوو عباد والعمير والفراشني ويسكنون -1

    

2-دران والربدة والكراحية ويسكنون السماحلمدان والع .  

  . ذوو مصري والشناقلة والزنيد، ويسكنون قرية الدهامشة-3

  . الزهارين وذوي باين، ويسكنون قرية الدجماء-4

  . بكسر الراء- ذوو جاهل والسعالية، ويسكنون قرية ريشان-5

6-ان املشاخلة والدواسا، والعسيةَ وذوي ساطي، ويسكنون العلي بوادي مدب.  

اقَاتوة: النِطيمن السعيدانية، من العطيات من بين ع.  

  .والنسبة إليهم نوايل: نوالُ

  .من ربيعة من فُتيةَ من سلَيم

  .املطاردة، والصدر، واُألذَينات، والزمحة: منهم

  .وديارهم ساية وما حوهلا

اِمسوٍد: ةُالنِشيمن بين ر.  

  .الشقة، بقرب احلائط، يف احلرة: من بالدهم

  .واحدهم نامي: النواِميةُ

  .من الوسانني، من املراوحة من بين سامل، من حرب

  .من الْفُردِة من بين السفْر من حرب: النومانُ

الواوباب   

  .من ِخزام من بلي. واحدهم وابصي: واِبصة

   :منهم
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  " .خضِري" اخلُضرةُ -2.  القُردان-1

  " .زرطي" الزروط -4" . قامسي" القوامسة -3

  . اجلعاِيطَةُ-6.  الغضيات-5

  " .سبويت" السبوت -8.  اللُّوطَةُ-7

  .ووابصة يف امة قرب الوجه

  .من قحطان: واِدعةُ

وجنوب سنحان، وغرب . ران، مشال صحار وجنرانبالدهم قرب جنران بينه وبني عِسير، يف وادي ظه
  .حبونا وبدر، وشرقي جنب

  .ومنهم آل سيار، آل رِشيد، آل زاهر، آل جبري، آل مونس، آل ثابت، آل علي، القضاة، سحامي

  .من مواجد من يام مبنطقة نجران: وادعة

 اِزعاِزٍع"وازٍعي" : بنو ووالنسبة إليهم و.  

لقروف، ورحمان، والدغَاِفلَة، واجلنبة وديار وازٍع مع قومهم تربة إىل حضن وما الكُلَبة، وا: منهم
  .حوهلما

ازعر: وِسيٍد، من عيغمن م.  

  .من خثْعم: بنو واس

  .يف تبالة

  .من بريه، من مطَيٍر: واِصلُ

  .واحدهم وايف" : الوفيان"الْوايف 

  .سامل، من حربمن ِولْد حممد، من ميمون، من بين 

والغفرة " بريعصي"والرباعصة " سلَيمي"والسلَيمات " مزروعي"واملزاريع " عرجاين"العرجان : منهم
واملالوية، " درمي"والدرمة " شكراين"والشكارنة " حسين"وبين حسن " محادي"وذوي محاد " غفريي"

  .وبين نمير

  .املدينةغرب مشال " األشعر قدمياً"ومنازهلم يف الِفقْرة 

  : منه. من عنزة: واِيل

  . الدهامشة-2.  العمارات-1

 ناِطيبد"الْوِعييساِرث" : بنو ملْحس من بويناشة من بمن اجلي.  

  .من آل بورحمة، من الْمناِصير: آل وبرانَ
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  .واحدهم وبراين

  .دهم عفصاين، وآل عفصان واح" عضيدي"آل ساملني، وآل عضيد : منهم

  .والنسبة إليهم وبيٍر: الِْوبران

  .من دميح من بين راِشد من سلَيم

  .من البالدية من بين عمٍرو، من حرب: الِْوبران

  .من بين صبيٍح من بين سامل من حرب: الِْوبرانُ

  .من الْعجمان: آل وبيٍر

  : ومن أفخاذهم

  . آل رِشيد-2.  آل عرجا-1

  . آل مفِْلح-4.  آل مصرع-3

  . آل خويتر-6.  آل حيان-5

  . آل محاد-8.  آل ضعين-7

  . آل سلوم-10.  آل صليفي-9

  . الشواولة-12.  آل سريح-11

  . آل مطلق-14.  آل فطيح-13

ريبةَ من مشَّر: الْودبمن العفاريت، من ع.  

  .بين موسى من جهينةَمن نزه من " : بنو وثري"الِْوثَاِريةُ 

  .من العبدة من السبعة من عنزةَ: الْوثَرةُ

  .اخلزوم، والسليمان: منهم

  .من املسعود من املنيع من األسلم من مشَّر: الِْوجعانُ

  .من الصديد من اجلرباِء من مشَّر: الوحدان

  .آل مشوح، وآل غوينم، وآل جرذي، وآل فلوان: ومنهم

  . واحدهم وحيِشي:الْوحشةُ

  .من قبيلة بلي. من الربكات من مخلَد

  .النماِرين والنعيرات: ومنهم

  .من الدالِبحِة، من الصلَتِة من مشَّر: الوحيش

  .من مواِجٍد من ياٍم: ِوداعةُ
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ناِعيدواِسر: الْومن سامل من آل زايد من الد.  

  .واحدهم ودعاين

     اخلماسني، والوالمني وآل حنيش، وآل حممد، وآل عومير، وآل : مومنه

  .معني وآل ضويان والرواشدة واجلماعني

وبالدهم يف جهات وادي الدواسر، قرب السليل، ومنها األطواء وخريان وحمام، واِحلسي، والروضة، 
  .والعاقول، وامعة، ومران

  . ودِعيوالنسبة إليهم: وِديعةَ

  .من حبش من سلَيٍم

  " .مربح"ويقال هلم . ذوي عيد، والبسسة، والعلوان، واملضيفرات: منهم

نذَاِنياين: الْونذَيوالنسبة إليهم و.  

  .من املزاريع من طُفَيح من البطْنين، من بين سعٍد

كيرالْو :رممن األسلم، من ش.  

  .وا، بقرب العظَيمالصفْ: من بالدهم

  .من الزكور من سبيع: الِْوزرانُ

  .ويسكنون يف قرية العماير من قرى رنية

  .واحدهم وسِمي" : آل وسِمي"الْوسامى 

  .من واصل من بريه من مطَيٍر

  .من ِولْد علي من وهب من مسِلم من عنزةَ: الْوساَّمةُ

  .منازهلم يب خيبر والعال

  .الربيالت واجلُريدةُ، والنعيمات، واخلالد، واهلوادفة، والفروق: همومن

  .والنسبة إليهم وسناين: الْوساِنين

  .من احلوازم من مروٍح، من بين سامل من حرب

  .النوامية، وولد هالل، والقواضية، وأبو ذراع، والقبعة والركب: منهم

  .د عالَ من ميمون من بين سامل من حربمن الْجمالِء من ِولْ: الْوسدةُ

  .والرحلَةَ" بين بالل"واألبالل " مسطاين"السعيد واملبارك والسمطان : منهم

  .من آل جاسم من آل زرعة من الثابت من ِسنجارة من مشَّر: آل وسيد

  .من امليامني من الصديد من اجلرباء من مشَّر: الوشاشة
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  .عيث من ناِصرة من بلْحاِرثمن اجلابر من الش: ذوي وصل

  .من الدمهان من الصقور من العمارات من عنزةَ: الْوضاِحين

  .من آل عقْبةَ من آل زرعة من الثابت من سنجارة من شمر: الْوضحانُ

  .من بين عبداهللا ِمن مطَيٍر" الصعوب"من الصعبِة : الْوطَاِبين

  .لمات من الدهامشة من عنزةمن السوي: الْوطَبةُ

  .والنسبة إليهم وعيِري: الْوعارى

  .من حلَيل من فُتيةَ من سلَيم حول ستارة

  .واحدهم وعوع: الْوعاِوعةُ

ليلٍَد من بخمن العرادات من م.  

  .يف امة بلي قرب الوجه

  .من السويد من سنجارة، من شمر: الْوعالَنُ

  .الدهم، العني، بقرب موقَقمن ب

  .من آل مجعة، من آل مسيِلٍم من الصلَبة: الْوعالَن

  .والنسبة إليهم وعيلي: الْوعلَةُ

  .من قُريش األعاضيد

  .من الغضاورة، من ضنا عليان، من ِولْد سلَيمان، من ضنا عبيد، من ِبشٍر، من عنزة: الوفود

  .اميد من الصحاف من زبيد من حربمن احمل: الْوفْيان

  .يف اخلشاش بني جدة وعسفَان

  .تقدم" الوايف: "الْوفْيانُ

  .واحدهم وقْداِني: وقْداَنُ

  .من عتيبةَ

  .ومنازهلم بقرب الطائف يف وادي ِنخٍب

لروايغ واجلالدين والصور، أم سبيع، والقنينة والدار العليا، وأُم العاقد وأُم ا: من بالدهم بوادي خنب
  .والربامن، والرخيلة والركاء

  .فرع من قحطان اجلنوب يذكر مع أَلْحاف، والفرعان خمتلطان مع قومهم يف املنازل والفروع: وقْشةُ

اتقَية: الْوِطيات، من بين عِطيمات من العلَيمن الس.  

تقَيالْو :نلَِة من عوةَمن القعاقعة من الرز.  
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  .من بين عِطية: الْوكَالَُء

  .من الكواكبة من عنزةَ: الْوكْالَنُ

  .من األوضاح من التومان من مشَّر: آل وِكيع

ا حممد"اسم يطلق على أبناء حممد : الِْولْدنٍر، من عرتة" ضد، من ِبشيبعان من ضنا عأحد فروعي الِفد.  

  . وهلما فروعومن الِولْد ضنا مِنيع وضنا فريض،

  .من البريك من اخلرصة من شمر: الْولَفَةُ

  .من بين رِشيد: الْوهاِدين

بهمشَّر: الْو من األسلم ِمن.  

  . بقرب السبعان مبنطقة حايل-املضيح: من بالدهم

بهةَ: وزنِلم من عسا منهو الفرع الثاين من ض.  

  . وِولْد علي"آل نبهان"املناة : ومنه

  .من رفاعة من بين مالك، من جهينةَ: الْوهبانُ

بوهٍب: الورفْر، من حمن بين الس.  

يبهواحدهم و.  

  .الدرابسة والدالمني: ومنهم

  .والعويض" مصطبح"املُصطَِبحة : ومن الدرابسة

  .و راضيوبن" خنيش"والنخشة " مهالين"، اهلمالن " دملاين"ومن الدالمني 

    

  " .ابن سعدي"ومن الوهوب السعِدي 

  .ومن بالدهم أُم رشاد والزِبرية، واحلسكي شرق الدهنا بقرب التيسية، واملصطحبة يف أَبان األمحر

بوهيب: الْوهواحدهم و.  

  .من بين مالك من بِجيلَةَ، يف سراة بِجيلَةَ

 بوهانُ"الْوبهوة م" : الْورنةمن عيهن بين مالك من ج.  

  " .عرتة"من آل حويرث من الرولة : آل وهيب

  .آل حمِسن، وآل جلَيدان، وآل وادي: منهم

طَاتيهٍر: الْوطَيمن الصردان من ميمون، من بين عبداهللا، من م.  

اربير: الْومةَ من شدبمن ع.  
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  .وصبحاء، وعرجيا، والقصة، وقليبة بطراألجفر، والشعالنية :  مبنطقة حايل-: من بالدهم

  .من بين مالك من جهينةَ: الْوينانُ

الهاءباب   

  .واحدهم هاجري: بنو هاِجر

  " .مزمحي "-املزامحة" أ: "ومنهم

" منيفي"وآل منيف " مليمزي"واملالمزة " تواهي"وآل تواه " ركباين"والركابني " شبعاين"الشباعني : منهم

وآل حسني " مرساين"وآل مرسان " شرهاين"والشراهني " سلطاين"وآل سلطان " فهيدي"وآل فُهيد 
  " .ظهريي"وآل ظهري " حسيين"

  " .شهواين"آل شهوان أو الشهاوين " ب"

وآل قمزة " عوامي"وآل العوامي " دبيسي"والدبسة " جرارحي"واجلرارحة " مانعي"آل مانع : ومنهم
" جرباين"وآل جربان " نايفي"وآل نايفة " زخنوين"لزخانني وا" قمزي، قميزي، قمزاين، قمزاوي"

  " .خليلي"وآل خليل " عربيدي"والعرابيد 

  " .خرياين"اخليارين " ج"

وآل شرعان أو " كميطي"وآل كميط " غامني"وآل غامن بن سيف اهلاجري " مطوعي"املطاوعة : ومنهم
  " .شرعاين"الشراعني 

  " .حميمدي" آل حممد أو احملاميد -1

" سعيدي"وآل سِعيد " حصيين"آل حصين " علوي"آل علي بن منصور : ومنهم" : شعملي"الشعامل " أ"

  ".مسحاين"والسماحني " حمجي أو حميجي"وآل حمجة 

" مسيفري"وآل مسيفرة " مهشوري"واملهاشري " هيازعي"آل هيازع : منهم" : عميري"آل عمرية " ب"

  ".قطيين"والقطوان " ذعفي"وآل ذعفة " لقماين"واللقامني " ضميين"وآل ضمني 

وآل طايع " مرميي"وآل مرمي " مصيبحي"واملصاحبة " حيدري"آل حيدر : منهم" : جديي" آل جدي -2
  " .عيريي"والِعيرةُ " وضاخي"وآل وضاخ " طايعي"

  " .كُلَيبي"والكُلَبة " فليجي"الفلجة : منهم" : علياين"آل عليان " ج"

  " .زايدي"وآل زايد " مسروري"املسارير : منهم:  بنينةآل" د"

  " .كدادي"الكدادات " ه"
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  " .قريف"القروف " و"

  : ومن بين هاجر

  " .من آل موسى" "مظفري" املظافرة -1

وآل " علوي"وآل علي بن مثيب " حممدي"وآل حممد بن مثيب " دوحيسي"آل دويحس : ومن املظافرة
وآل عجالن " منيفي، طويلي"وآل منيف أو الطوال " مسدري"سدر وآل م" حسين"حسن بن مثيب 

  " .مليطعي"وآل ملطيع أو املالطعة " عجالين"

  " .دمهاين"آل دمهان " ه"

  " .غرييب"آل غريب " و"

  " .مدرامي"آل مدرام 

  " .أسريي"آل األسري 

  " .جحيشي"آل جحيش 

  .آل حسني

  " .ساعي"آل الساعي أو السواعي 

  " .دشين"ن آل دش

  " .حسيين"احلسنة " ز"

  .أو آل علي ابن منصور بن موسى أو آل منصور" مفقاعي" املفاقيع -2

  " .مناحي"آل مناحي " أ"

  " .ابن عبد اهلادي"آل عبد اهلادي " ب"

  " .ناصري"آل ناصر " ج"

  " .براكي"آل براك " د"

  " .أزيدي"آل أزيد بن عبداهللا " ب"

وآل دلباح " معتقي أو عتيقي"وآل معتق " حديب"واحلدبان " حرميلي"واحلراملة " وثين"الوثون : منهم
  " .بريدي"والربدة " دلبحي"

  " .حمراين"آل احلَمراء " ج"

  " .ويعترب شِريف اجلَد العام آلل احلمراِء وبين هاجر"

" شعيلي"وآل شعيل " يبعيث"وآل بعيث " عماري"آل عمار " شرمي"الشرمان : ومن آل احلمراء

  " .جعملي"واجلعافلة " هرمسي"واهلرامسة " شعفويل"والشعافيل 
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:  ويدعى جوف احلسا الواقع غرب بقيق ومشاله الغريب، ومن هجرهم-اجلوف: ومن منازل بين هاجر

  .صالصل وفودة والشهيال ويكرب، وعني دار والظهران ويف بالد قطر

  .ابن زايد، من آل مرة: آل هاِدي

  .واحدهم زايدي

  : ومن أفخاذهم

  . آل شري-1

  . واحدهم نتيفي- آل نتيفَةَ-2

  . آل مانع-3

  . واحدهم جذناين- آل جذنان-4

  . واحدهم غبشاين- آل غبشان-5

  .من بين هاجٍر: بنو هاِدي

  .بالدهم يف أسفل وادي بيشة مع أَكلب

    : بنو هاِشٍم

  .من األشراف ذوي حسن سكان اللِّيث وجنوبه

  .من شهر الشام، من بين ِشهٍر، من احلَجِر: بنو هاشم

  .يف قرية الْقَبِل وآل ميسري يف وادي حلَباء يف السراة

  .من اليحيا من عبدةَ من شمر: الْهاِملُ

  .نقْبيِن، من هجر حايل: من بالدهم

  .واحدهم هاوي: آل الْهاوة

  .من السميان من احملاميد، من الْبقُوِم

  .من بين سعد، من مزينة من بين سامل من حرب" : اهلبريات"الْهباِريةُ 

  .والنسبة إليهم هباينٌّ: هبانةُ

  .من معبد من بين عمٍرو، من مسروح من حرب

  .بني جدة وعسفان: يسكنون اخلشاش

واحلراشنة يسكنون قرب . لثوابتة، واحلراشنةالفُطَيمات، والسلَيمات، والعويدات، والربامهة، وا: منهم
  .خلَيص، وبعض البطون تسكن صدور وادي فيدة

روبٍر: الْهطَييه من مرن من واصل من باِحيمن الدي.  
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  .من الروسان من برقا من عتيبةَ: الْهبور

  .من الشواحطة، من بنيوس، من بلْحاِرث: الْهتاِمين

  .من آل مرة: ةَآل هتيلَ

  .واحدهم هتيلي

ولكنهم ينفرون من هذا االسم، ألنه يطلق أيضاً على من ال " الرشايدة"يطلق االسم على بين رِشيد : هتيم
  .أصل له من القبائل معروفاً، وهم هلم أصل، وهلم صفات محيدة

  .أو الرشايدة" ِشيدبنو ر"وهلذا فقد ذكرناهم يف هذا املعجم باالسم الذي يعترفون به وهو 

  .من املعاتبة، من الشالَوى من بلْحاِرث: الْهجاِدين

  " .اِهلجاِريةُ"ذوي هجاٍر 

  .من أشراف ينبع، يف بين مالك من جهينةَ

  .واحدهم ِهجِرِسي: الْهجاِرسةُ

  .من الدغافلة من وازٍع من الْبقُوِم

  . وفتح اجليم بعدها ألف فالمبضم اهلاء" : اهلَجلةُ"اهلُجالُ 

  .من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر

  .احلزمان، والسحمان، وذوو غامن والقشوش: وأفخاذهم

  .اخلفيق والعقد وأبو خرجني والعد والدهنا، يف احلجاز وبدائع اهلجال يف عالية جند: ومساكنهم

   .- يف القصيم-والقشوش يسكنون وثيالن وعشريان

  .من غامد يف السراة: جةُالْهجاِه

جوهجاِن: الْهلَةَ من سنجارة من مشَّر مبنطقة حايل، ومركزهم أم الْقُلْبفَيمن الغ.  

  .من الدالحبة من الصلَتة من مشَّر: الْهداب

  .من الكروشيني من اللُّحيوات من زوبع من مشَّر: الْهداب

  .واحملسن والكسابالقطيمي، واحملمد، وآل سعيد، : ومنهم

  .من ذوي أُصيمع، من ذوي عون من بين عبداهللا من مطَيٍر: الْهداِبين

  .من آل فاطمة، ِمن ياٍم: آل هدادة

  .والنسبة إليهم هدهِدي: الْهداِهدة

  .من زبيِد الشام، من مسروح، من حرب

  .من بين عِطية، يف الْحويطَات: اهلدايا
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انُاهلُدِبي: بيدواحدهم ه.  

  .من قُوفَةَ من بين مالك، من جهينةَ

  .من الْفُردِة من بين السفْر، من مسروح من حرب: اهلُدبان

  .من التومان من الثابت من سنجارة من شمر: الْهدبةُ

  .آل فواز، والنويلة وآل كريفان، وآل حزمي والسعيد: ومنهم

  .النسبة إليهم هدييبو: الْهدبةُ

  .من البصصِة، من املُقَطَة من برقا من عتيبةَ

ددان من األسلم من مشَّر: الْهجيبمن الن.  

  .من آل راِشد، من اجلحادلة من بين شعبةَ من كنانة: الْهدرةُ

  .الرقمان، والعبادلة، واحلمران وذوي محود، وذوي سلَيمان: منهم

دةَ: فالْهبيتن، من برقاء، من عاِجيعمن الد.  

  .الدغاليب، والصواِنعةُ: ومنهم

  .من الشواحطة من بنيوس، من بلْحاِرث: الْهدالَنُ

  .من عاصم من معبٍد، من بين عمٍرو، من مسروح من حرب: اهلُدمةُ

  .من التوماِن، من مشَّر: اهلُديا

بيدة: الْهلَبمن البذاذة من الص.  

  .من احلبالن من اجلبل من العمارات من عنزةَ: آلُ هذَّاٍل

  .آل عبد احملسن، والدغَيم، والثامر، واملنديل، والعبداهللا، والفواز: ومنهم

  .من القُوعِة من الْعواِزِم: الْهذَاِلين

  .واحدهم هذَِلي: هذَيلُ

  .سِودةجِميٍل وامل: ومنهم

" بنو جابر"والسراونة وبنو إياس، واجلوابرة " بنو ندا"ودعد، والندِويون " الْعلَِويونَ"الْقُرح : فمن جِميٍل

  " .الطلوح"وبنو كعب، والطلحات 

    

السعايد : لَيمومن ص" الصلْمان"ِلحيان وبنو عميِر، وبنو مسعود واملطارفة، وصلَيم : ومن الْمسِودة
  .واحلتارشة والسواهرة وعقيل، ومن املُسودة أيضاً زلَيفَةَ والسواملةُ، والكباِكبة

وهذَيل بالدها حول مكة والطائف يف واديي نخلَةَ اليمانية والشاِمية ويف اجلعرانة، ويف وادي فاطمة ويف 
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  " .السعِدية"يم ودفاق إىل يلَملَم جبل كَبكَب ويف عرفات ويف أودية نعمان ورهجان وِض

ومنهم من يسكن سراة الطائف، وما أشرف منها غرباً وسال من أوديتها إىل امة، وهلذا تقسم هذَيل 
هم الذين تقع بالدهم مشال مكة " الشام"باعتبار منازهلا إىل هذَيل الشام، وهذَيل الْيمن، فَهذَيلٌ الشمال 

  : ومنهم هذَيل الطائف وهم" وادي نعمان"اليمن هم الذين تقع بالدهم جنوب عرفات وشرقها، وهذيل 

  " .آل خالد" اخلُلَّد -2.  الطَّلَعان-1

  . زلَيفَةُ-4.  احلَساِسنةُ-3

  . العبدةَ-5

نوب وقُريش من فالطَّلحات واخلُلَّد يسكنون يف سرام املعروفة ببالد الطَّلَحات، بني بين سفْيان من اجل
  .الشمال

  .واحلَساِسنة يسكنون األصدار وِشعاف اجلبال غريب بالد النموِر، مما يلي يعرج

  ".اهلدة"وزلَيفَةُ يف شفَا زلَيفَة بوادي الشريف مشال اهلدأة 

  .مشال اهلدأة. واِهلبدةُ يف وادي الشرقَةَ

  .واحدهم هذَيلي: هذَيلُ

  .ميدمن احملا

  : منهم

  . احلرادبة-2.  احلماِدين-1

  . الدفَاِنني-4.  الزوابني-3

  . آل عمير-6.  العرايدة-5

  . الذِّيابني-8.  آل حميد-7

  .من السويد من ِسنجارة من شمر: الْهراِبدةُ

  .فرواحمل" جبل"اخلبة والرمادة، والعويد، والغوطة :  مبنطقة حايل-: من بالدهم

ناِسيرِسي: الْهيروالنسبة إليهم ه.  

  .من املُوِركَة من احملاميد من الْبقُوِم

  .من الِعضياِن من العضيالت من الصعوب من بين عبداهللا من مطَيٍر: الْهراِسين

  .من البذاذلة من الصلَبة: الْهرشان

  . من بلْحاِرثمن اجلابر من الشعيث من ناِصرة: آل هرِشي

  .من الرموِث، من مخلٍَد، من بلي: الْهرمةُ
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فورواحدهم هريف: الْه.  

ليلٍَد من بخمن م.  

  .احلوامدة، واخلماد، واملتاعبة، والشرمان، والضباعني: منهم

وفريفٌّ: الْهراِحدهم هو.  

  .من العراعرة من بين رِشيد

رية من مشَّرمن املسعود : اهلُرلَتمن الص.  

  .من الشدادين، من بنيوس، من بلْحاِرث: ذَِوي هريس

  .من اخلماميش من عدوانَ" : اهلُريسات"ذوي هريس 

  .يف وادي ِشرب، شرق الطائف

  .من الرسالني من السبعة من عنزة: الْهِريشانُ

  .معان من الرولَِة من عنزةمن الشعالن من املرعض من اجل: آل هزاع

  .من ضبة من القُريِنية: آل هزاٍع

  .آل سيف، وآل محاد وآل محد، وآل حممد، وآل سامل: ومنهم

  .يف بلدة اِحللْوة بقرب حوطة بين متيم يف جند

  .من األشراف العبادلة يف الْعرج أسفل الطائف: ذَِوي هزاٍع

  .نبع، يف بين مالك من جهينةَمن أشراف ي: ذوي هزاٍع

  .من الصلَبة: الْهزمي

  .البينات، واهلزمي: ومنهم

  .من احلسن من الِْحبالن من العمارات من عنزةَ: الْهشال

  .من اجلدعة من كُحيل من اخلُرصة من الفدعان، من عنزةَ: الْهشالَن

  .زةمن الدغْمان من الرولة من عن: الْهشة

  .من العرادات من مخلٍَد، من بلي: الْهشيمات

  .الشهابني، شيوخ العرادات، والقياضني: منهم

اتميشة: الْهِطيقيالت من بين عمن الع.  

  .ومنهم الفرسات، والصلعان، والقونية، والنقازين، والنصريات واجلربة

من الِفدعان، من ضنا عبيد، من " الولد"ا حممد من امليس، من اخلميس، من ضنا فريض، من ضن: اهلضيب
  .ِبشٍر، من عنزة
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  .اجلمال، والعتيق: منهم

اتبيضواحدهم هضايب: الْه.  

  .من الدغافلة من وازٍع من الْبقُوِم

  .والنسبة إليهم هطَيِعي: الْهطَعةُ

  .من الْحويطَات يف امة

  .لَِة من عنزةَمن الفرجة من الرو: اِهلطْالَنُ

  .واحدهم هطَيلي: اهلُطَلَةُ

    

  .من الرحلَِة من بين يحيا من ميمون من بين سامل من حرٍب

  .من الفَدعان، من عنزةَ: الْهفَيان

  .من الدغْمان من اجلمعان من الرولَِة من عنزةَ: آل هقْشة

  .ِليوالنسبة إليهم ِهالَ: بنو ِهالَل

  .يف جبل عفف جنوب شرقي مدينة اللِّيث

آل ابن الشيخ، واحلنشة، واملطرة، واملسافرة، والشننة، والعكسة، وأهل إنحو، وآل خِميسة، : من فروعها
  .والْغبرة، واجلنادبة

  .من عشائر امة: بنو ِهالَل

  : من أفخاذهم

  " .امجمعة" آل اجلمعة -1

  . آل ِمسحر-2

  . األخرش-3

  . أهل الِبرك-4

  .وتقع بالدهم يف امة حول ميناء الِبرك على ساحل البحر

  .من العريف من الصمدة من الظَِّفير: الِْهالَل

  .واحدهم هلباين: الِْهلْبانُ

ليلٍَد، من بخكَات من مروهم من الْب.  

  : ومن أفخاذهم
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  . واحدهم جويربي- اجلوابرة-1

  . واحدهم ربِدي- الربادين-2

  . واحدهم عجيرشي- العجاِرشة-3

  . واحدهم ضوياين- والضواونة-4

  . واحدهم جبيعاين- اجلُبيعات-5

  .من اخلُميسات من بين عِطية: الِْهلْبانُ

  .من السواملة من املَحلَف من اِجلالَس، من مسِلم من عنزة: الْهلَييب

  . من اخلماس من الصديد من اجلرباء من شمر:آل هلَيل

  .والنسبة إليهم ِهمِرق: الْهماِرقَةُ

  .من الكُرزان من املُقطَِة من برقا من عتيبةَ

  " .مر الظهران"من األشراف بوادي فاطمة : الْهماِرقَةُ

شاِميمطَان: الْهمن آل عذاران من آل مرعي من قَح.  

  .الثُّوبة من متعانمن : الْهماِهمة

  .منهم اخلُرصة، والفتنة

  .من البعري من األسلم، من شمر: الْهمزان

احلفر، والدارة، وسراء، والشبيكَة وعثوا وعبسا وقُليبات فاضل، وقُلَيبات الوحادين، وقُليب : من بالدهم
  .ا مبنطقة حايلذياب، وكليخان، واملكظم، ووسيط، وهدبا وهديبا وهديبان، وكله

  .والنسبة إليهم مهيعي: الِْهمعانُ

  .من احملاميد، من حبش من سلَيم

  .من السويلمات من الدهامشة من العمارات من عنزةَ: الْهمل

  .الطنفة، والنواحلة، والزنقة: منهم

  .واحدهم هميلي: الْهملَةُ

  .من املُوِركَة من احملاميد من الْبقُوِم

ماِرث: لَةُالْهلْحاِصرة من بكان، من نايشة من اِحلسمن ا.  

  .منهم القربة، والصعابية، والعشان، والعمرة، والرقاصية، والقرشة

  .وسكناهم وادي ميسان يف فروعه وهي احلراء وظفر ومرقنة، وداما والكوت، والكتمة

اتسيمقَطَِة من برقا من: الْهِة من الْمصصةَمن الببيتع .  
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اتميمِمي: الْهيمواحدهم ه.  

  .من ذُبيان، من موسى من جهينةَ

  .من الصليالت من الصلَبة: الْهنادسة

  .واحدهم هنداوي: اهلناِديةُ

  .من بين حممد من بين عمٍرو، من حرب

  " .حرفوضي: "احلرافضة: منهم

  " .مسيِفري: "واملسافرة

  " .فُتيلي: "والفُتلَةُ

  .من طُويرق، من ثَِقيف: الْهناِدية

  .من احلُمدة، من ثَِقيف: ذوي ِهندي

  .يف زبيد من حرب: الْهنود

  .من العسيفات من العقيالت من بين عِطية: الْهنيِهنات

  .واحدهم هوراين: الْهواِرنةُ

  .قا من عتيبةَ، من الْمقطة من بر" البسسة"من البصصة 

  .من الدواسر: الْهواِشلَةُ

  .من بالدهم أُم الِعالق من شعاب العرمة

اِشمومن السادة احلسينيني: الْه.  

  .يسكنون ثُول والْقَِضيمة

  .من احلسنِة من السلْقا من العمارات من عنزةَ: الْهواِملُ

  .من مطَيٍر، يف هجرة مبايض: الْهواِملُ

  .من مياههم الكُظيمة يف وادي الِْمشقَِر وادي الْمجمعة يف سديرو

  .من مزينة من بين سامل من حرب: الْهواِملَة

  .واحدهم هويِملي

  .احلجرة قرب الفوارة: من بالدهم

  .من قُريش الغنم، من ثَِقيف: الْهواِملَةُ

  .آل بركي، والسراحني، وآل عمٍرو، ومنهم الشوابرةآل درويش، وآل شفيع، وآل محود، و: منهم

  .وسكناهم وادي الغديرين، رأس خنلة الشامية
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اِيفواِرث: الْهلْحالَوى من بتم من الشينمن ذوي ح.  

  .من الذِّيبة، من بين رِشيد: الْهونةُ

    : الْهويانُ

  .من الصردان من ميمون، من بين عبداهللا من مطَيٍر

  .من الرسالني من البطَنيات، من السبعِة من عنزة: الْهويشان

  .من الصدعان من شمر: الْهويِمل

  .من العليان من آل مسيلم من الصلَبة: الْهويمل

  .من بين عبداهللا من مطَيٍر: الْهويِمالَت

  .واحلمايني، والشباشرة" بنو يابس "العقالية، والظوافرة، واجلعافرة، والْيبس: منهم

  .وسكناهم حول حاذة

اببطن من السرحان: الِْهي.  

  .الدلعة، واملبادل، واملصيفري والعاصم: منهم

  .وديارهم وادي السرحان

  .من احلبالن من اجلبل، من العمارات، من عنزةَ: اهليازع

  .احلزام: منهم

  . من ثَِقيفمن قريش البدو، يف الغنم،: الْهيافني

  .الفطسة وآل شاووش وآل مسعود، وآل عودة، والزعابية وآل عبد الكرمي: منهم

  .الوهط والكدا وصعب والْقَراحني: ومن قراهم مبنطقة الطائف

اررير: الْهمر من األسلم من شيرمن الغ.  

  .الرباع، والسجلة، واملعن، وخريف: منهم

  .من الصديد من اجلرباء من شمر" الشبيش"يك من الشب" : اهليشة"الْهيشانُ 

  .من املصاليخ، من عنزةَ: الِْهيشةُ

  .من اجلمعيات من العقيالت من بين عِطية: الِْهيشةُ

ضيمن أسلم من مشَّر: الْه.  

  .من الدغْمان، من الرولَِة من عنزة: الْهيهانةُ

الياءباب   
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امي :اميواحدهم ي.  

  : ومنهم

  . آل فاطمة-1

  " .أجشم" آل جشم وينطقوا بإسكان اجليم فتكتب خطأً -2

  . آل مواِجد-3

  . آل مذْكر-4

  .وبالد يام يف أودية جنران وما حوله، واجلوف الواقع جنوبه، وقد تفرقت منهم يف بالد أخرى

 سباِبس"الْيطَ" : بنو يمالت من بين عبداهللا من ميرمن اهلُوي.  

  .ويف القصيم بطِْحي من مياههم" معدن بين سلَيم"يف جبال أُبلَى قرب املهد 

  .من بين سلَيٍم من زهران: آلُ يحِمد

  .من ميمون، من بين سامل من حرب: بنو يحيا

  " .جبيِري"والْجبرةُ " غاِوي"والْغواة " رميِلي"ومنهم الرملَة 

لَِةومن الرِلي"العواطف واهلطلة : مطَيفي"واللوافية " قلقلي"والقالقلة " هيان " لُواء" حواين"واحلووأبو ح.  

  .وبالد بين يحيا وادي واسط، وينبع النخل ووادي الصفراء

  .من عبدةَ من شمر: اليحيا

لصميل والشميلة، وآل هامل، والدغريات الفُضيل، وآل مفَضل، والسنان، واجلنيدة، وآل جري وا: منهم
  .والسليط

  .بطن من صبيٍح من بين خالد: آلُ يحيا

  .والنسبة إليهم يزيدي: الْيزيد

  .من الْخماِعلَة، من حجاج، من وهٍب من مسِلم من عنزة

  " .الِْجناب"يسكنون اجلهراء 

دِزيا: الْيرب من املُوسى من نعاِرثمن الِبيلْحِصرة، من ب.  

املهادية، وذوي مرضي، : اهلجنة، والكرازية، واهلالل، والعمار، والقرابعة، واملنسي، ومنهم: منهم
  .والطالحية، واملالفية، والغربان، والكراعية، ومثان

  .زيان والعرق، والصور ومثان يف بالد بلْحاِرث: ومن بالدهم

  .من هذَيلمن السوامل من الِْمسِودة : يِزيد

  .بني نعمان وشفَا بين سفْيان
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  .واحدها يِزيدي: بنو يِزيد

  .عشرية امية، يف نواحي اللِّيث

  : منها

  .آل بنيان، والعمشان، وآل صبحي، والرشدة، وآل عاشة: ومنهم:  الطرفاء-1

  .اهلتمة، والطورة، وآل خريج، والرزقة، وآل عجالن: ومنهم:  آل حسن-2

  .من زبيٍد من مسروح من حرب: يدبنو يِز

  " .السائرة"يف وادي حجٍر 

  ".حسين"، وذوي حسن " شرايب"، والشرابات " مرعشي"املراعشة : منهم

دِزير: بين يجِر، من الْحاِرث، من بين ِشهلْحِن، من بفَيعمن ذي الش.  

  .واحدهم يِزيدي: آل يِزيد

  .من مغيٍد، من عِسير

  .آل مفرح، وآل أبو سراح وأوالد األمري: ومنهم

  .من املُوسى، من ناِصرة من بلْحاِرث" : البين يعرب: "الِْبيعرب

  .الْيِزيد، والصدعة، والزبدة، والبسيالَت: منهم

  .من دعٍد من هذَيٍل: يعالَ

  .من الندبة من ثَِقيف ترعة: آلُ يعالَ

ِعيالْيمان من مشَّر: شومن املقرن من الت.  

  .حرف األلف" أنظر أَكلب: "يكْلب

  .من الربامهة من القُرنِة، من بين فَهٍم: الْيماين

     : آل يمنا

  .من بين ِشهٍر، ِمن الْحجِر

  .يف جبل أُثْرب، يف امة

  .واحدهم مياين: الْيمنةُ

  . من عنزةمن اجلعافرة، من ِولْد سلَيمان،

  .املرتعدة، واملسارية واملسيعد: منهم

  .من شهرانَ: ينفَعةُ

  .حرف األلف" : بين أوس: "بين يوس
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  " .آل يوسف"بين يوسف 

  .من ثَِقيِف ترعة

  .اادرة، والْعسلَةُ، والبقَمة ويقال هلم، الفرعني: منهم

  .يط من عبدةَ من مشَّرمن آل حممد من نصراهللا من الزقار: آل يوسف

  .آل مغامس، وآل فضل وآل رميزان، وآل فارس: ومنهم

  .من السعدان من اللُّحيوات من زوبع من مشَّر: الْيونس
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  خاتمة الكتاب

 فاملوضوع من السعة حبيث - ال ما أردت أن أقدمه للقارئ جمموعاً-وإىل هنا انتهى ما قدرت على مجعه
  . واٍف فيهال يسع املرء تقدمي مؤلف

وحسيب أنين بذلت جهدي يف اجلمع وحده، فقدمت هذا الكتاب، ايل أرجو من املعنيني مبوضوعه أن 
تكون نظرام إليه نظرات نقد وتصحيح، ال نظرة إغضاء وستر لعيوبه، وأخطائه الكثرية اليت أدركت 

  .كثرياً منها بعد أن تصفحت جتارب الطبع، فلم أمتكن من إصالحها

االعتذار، وإلقاء التبعة على غريي ملا أعياين ذلك، إذ عملي منحصر يف اجلمع، والنقل مما كتبه ولو أردت 
  .غريي أوالً

ولكن ما قيمة عمل املؤلف إذا مل حيقق ما ينقله، فيختار . وجمال االعتذار واسع، لو جاز ملثلي أن يعتذر
 هذا ما كان جيب عمله يف موضوع حقاً إن! يسري على ما رسم له؟" إمعة"الصحيح منه وال يكون 

حمصور اجلوانب، ليس من السعة والشمول بالدرجة اليت يتصف ا موضوع هذا الكتاب ولن أطيل 
  : ومنها. فجوانب النقص كثرية، أشرت إىل أسباب بعضها يف املقدمة

أو مؤلفون  النقل عن مصادر الفها يف أول األمر مؤلفون أعاجم، فكتبوا األمساء حبروف التينية، -1
وهكذا "  عجيل-عقيل" " الشبيس-الشبيك"حاكوا العامة يف نطقهم حماكاة خمالفة للنطق الفصيح يف مثل 

  .يف أمساء كثرية

ووقع يف الكتاب أمساء من هذا القبيل، ال يهتدي إىل إصالحها سوى من له صلة أو معرفة ا أما ما كتب 
وهي " العويد"و " الغشامرة"وهي " القطامرة"مثل !! رهحبروف غري عربية، مث نقل إىل العريبة فما أكث

  .ويصعب التمييز بني األمسني ملن يعرف املُسمني" العويض"

" املرازيق"فيما مثل " األخطاء املطبعية" التصحيف يف املؤلفات العربية لتشابه احلروف، وكثرة التطبيع -2

 كثرية من هذا النوع، مل يكن يف اإلمكان تداركها وقد وقع يف هذا الكتاب أخطاء" املوازين"قد تكتب 
  .قبل الطبع

ومن يدري؟ فقد جيد هذا الكتاب عناية من القراء تكون عوناً إلبرازه يف طبعة أكمل وأصح وأوىف من 
  .هذه

  . ه1401وكتب يف مدينة الرياض يف العشرين من احملرم سنة 
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