إحتاف األحبة يف بيان مشتبه النسبة
(أعقاب أمحد بن عيسى املهاجر)

املؤلف
أمين بن حممد بن عبد اهلل احلِبشي احلسيين
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مدخ ل

امحلد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم عىل امام املتقني  ،وس يد املرسلني  ،س يدان محمد  ،وعىل آهل وحصبه
آمجعني آما بعد :
فان عمل النساب من العلوم الرشيفة اليت تبىن علهيا بعض الحاكم الرشعية  ،وتعرف هبا بعض احلقوق املرعية ،
ذلا فقد اه َّمت به العرب يف جاهليهتم  ،وبعد اسالهمم  ،حىت ُص ِّنفت فيه التصانيف  ،وآلفت فيه التواليف.
آال وان مما هل صةل وثيقة هبذا العمل َ ،ور ِّح ٌم قريبة هبذا الفن  :مشتبه النساب  ،واتفاق اللقاب  ،فقد حيصل
اتفاق آو اشتباه يف النس بة واللقب بني قبيلتني ال عالقة بيهنام  ،فيحصل اخللط عند غري العارفني  ،وهبذا يتبني
آمهية هذا املوضوع.
وهذا حبث خمترص يف مشتبه النس بة  ،مما وصل ا َّيل عل ُمه  ،آو وقفت عليه  ،وال آدعي آين وف َّ ُ
يت املوضوع اكم َل
حقه  ،فان ذكل ال حييط به اال من هل عمل واسع يف النساب  ،وليس رس ًا آكمته آن آقول  :انين لكام آح ُ
سست
بقرب الانهتاء من اعداد هذا البحث  ،اذا يب اكتشف شيئ ًا غاب عين  ،آو معلوم ًة ُ
كنت آهجلها  ،وال جعب ؛
فان هللا جل وعال يقول َو َما ُآوتِّ ُ ْيمت من ال ِّع ْ ِّمل اال قَ ِّل ْي ًال ) .
خاص ًا بقبائل السادة الرشاف بين علوي  ،ومه جيمتعون يف جدمه  :الس يد الرشيف محمد صاحب
وقد جعل ُته َّ
مرابط (تويف فامي بني 555و555هـ) بن عيل خالع قسم(ت 525هـ) بن علوي (ت512هـ)بن محمد (ت445هـ)بن
علوي (واليه النس بة) بن عبيد هللا(ت 383هـ)بن آمحد املهاجر(ت345هـ) بن عيىس بن محمد بن عيل
العرييض(ت215هـ) بن جعفر الصادق(ت148هـ) بن محمد الباقر(ت113هـ) بن عيل زين العابدين(ت33هـ) بن
احلسني الس بط(ت51هـ) ريض هللا عنه.
و َلط ْر ِّق موضوع النساب املتشاهبة فوائدُ عديدةٌ  ،يأيت يف مقدمهتا  :العمل ِّابدعاءات املدعني  ،ممن اشتتهت آلقاهبم
بألقاب السادة الرشاف  ،فأغرامه الش يطان ِّابدعاء الهامشية  ،فدخلوا جبدارة يف حديث رسول هللا صىل هللا عليه
وسمل  ( :لَيْ َس ِّم ْن َر ُج ٍل ا َّد َعى ِّلغ ْ َِّري َآبِّي ِّه َوه َُو ي َ ْعلَ ُم ُه االَّ َك َف َر َو َم ِّن ا َّد َعى قَ ْو ًما لَيْ َس َ ُهل ِّف ِّهي ْم فَلْ َيتَبَ َّوآْ َم ْق َعدَ ُه ِّم َن النَّا ِّر )
ِ
رواه البخاري ومسمل  ،وما آش نعه من جزاء .
هذا وقد رست يف هذا البحث عىل مهناج يتلخَّص يف نقاط:
آولها  :قسمته اىل مقدمة واببني  ،فأما املقدمة  :فتتعلق بعناية الرشاف بين علوي حبفظ آنساهبم  ،وبيان يش ٍء
من الكم املؤرخني والنسابني ذلكل .
وآما الباب الول  :فهو ُصلب البحث  ،وفيه بيان للقبائل العلوية وما اتفق معها آو شاهبها يف اللقب .
وآما الباب الثاين  :ففيه اشارة خمترصة لبعض القبائل آو الرس اليت قد يُظن آهنا من السادة العلوية  ،وليست مهنم
.
اثنهيا :اقترصت يف بيان التشابه يف آلقاب بين علوي مع غريمه  ،ال مع آنفسهم  ،فال آذكر ـ مث ًال ـ  :السادة آل
الفدعق  ،وآهنم ثالث قبائل ؛ اذ امجليع من بين علوي .
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وآما اذا ُو ِّجدَ التشابه يف قبي ٍةل عىل الرشط املذكور ُ ،وو ِّجدَ بني بين علوي آيض ًا  ،فاين آذكره خمترص ًا.
وقد َّفصل يف مشتبه النس بة بني قبائل الرشاف بين علوي آ ِّ
نفسهم النساب ُة الرش ُيف محمد ضياء ابن شهاب ادلين
العلوي يف تعليقه عىل ( مشس الظهرية يف آنساب آل البيت من بين علوي ) [.]538/2
اثلهثا  :اقترصت يف بيان املتفق واملتشابه عىل العرص احلارض فقط .
رابعها  :رتبت اللقاب عىل حروف املعمم .
خامسها  :آذكر القبيةل العلوية ونس تهَ ا اىل جد آحد البطون العلوية الربعة ( ويه :آل علوي بن الفقيه املقدم،وآل
عيل بن الفقيه،وآل آمحد بن الفقيه،وآل علوي مع الفقيه ـ والفقيه املقدم هو محمد بن عيل بن محمد صاحب مرابط ،
وقد تقدَّم ابيق النسب)  ،مث آذكر القبيةل اليت شاركهتا يف النس بة  ،مع بيان نس تها غالب ًا .
سادسها  :اقترصت يف هذا البحث عىل اللقاب اليت لها اس تعام ٌل عام ومشهور ويس تعمهل آفراد القبيةل اذا اكنوا بني
غريمه  ،آما اللقاب اليت ال تُعرف اال عند آفراد القبيةل ِّ
نفسها  ،آو عند ال َّنسابني ؛ فال آذكرها غالب ًا .
فال آذكر آل ابن عبيدان مث ًال ـ ومه خفذ من آل آمحد بن زين من السادة آل ا ِّحلبْيش ـ وتَشَ اب ُ َه لقتهم هذا مع قبيةل
آل ابن عبيدان ؛ اذ انه ال يس تعمل اال بني آل آمحد بن زين فقط  ،وال يلقبون به اال بني قبيلهتم .
سابعها  :آ ُّ
ثبت بعد ِّذ ْكر املعلومة املرج َع اذلي آخذُتُ ا منه  ،ومشيت عىل هذا املنوال يف غالب البحث  ،ومل آجعل
العزو يف احلاش ية  ،فهذا وان اكن خالف املشهور  ،اال آن حال الانرتنت خيتلف عن حال الكتاب املطبوع  ،فمل
ُآ ِّرد آن يتشتت القارئ ابلرجوع اىل احلاش ية بعد لك سطرين آو ثالثة.
ونظر ًا ل ُندر ِّة املصادر فامي يتعلق ببعض القبائل والرس  ،فقد آخذت بعض املعلومات مشافهة من بعض العارفني ،
ومه ثالثة من السادة الرشاف :
ـ الخ الرشيف محمد بن ال َّنسابة الرشيف سقاف بن عيل الاكف العلوي  ،وهو ـ الن ـ ِّ
حيّض املاجس تري يف لكية
الرشيعة جبامعة الزهر مبرص  ،وقد تفضَّ ل مشكور ُا بقراءة البحث اكم ًال  ،وابداء بعض املالحظات القةمة ،
وتزويدان ببعض املعلومات واملراجع  ،وقد رمزت ملا اس تفتدته منه ابحلرف ( ك ).
ـ والخ الرشيف عبد الرمحن بن طه بن عبدالقادر آل آمحد بن زين ا ِّحلبْيش العلوي  ،وهو ـ الن ـ ِّ
حيّض
املاجس تري يف الرشيعة جبامعة حّضموت  ،ومق ٌمي هبا حالي ًا  ،وقد آمدين مبعلومات هممة عن بعض القبائل والرس
عيل فض ٌل عظمي ؛ فقد آرسل ا َّيل بعض املراجع املهمة اليت طلبهتا  ،كام ساعدين ـ جزاه
احلّضمية الصل  ،وهل َّ
هللا خري ًا ـ يف مشمرة السادة الرشاف آل آمحد بن زين  ،وقد رمزت ملا اس تفدته منه ابحلرف ( ط ).
ـ والخ الرشيف عصام بن انهض الهجاري القتادي  ،وهو ـ الن ـ ِّ
حيّض املاجس تري يف لكية الرشيعة ابجلامعة
االسالمية ابملدينة النبوية  ،وقد تفضل مشكور ًا بقراءة ُج َّل البحث  ،وزودين مبعلومات هممة عن بعض الرس
والقبائل  ،وعرفين عىل الخ الس يد محمد بن سقاف (املذكور) ،ورمزت ملا اس تفدته منه ابحلرف ( ج ).
فلهؤالء مين الاعرتاف ابلفضل  ،واحلفظ للمميل  ،وادلعاء بظهر الغيب.
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وجتدُ ر االشارة اىل آين آ ُ
ثرت الاختصار هنا  ،واحتفظت ببعض املعلومات  ،حىت حني طباعته ونرشه َّ ،يَّس هللا
ذكل .

***
هذا والشكر هلل آو ًال وآخر ًا  ،هل امحلد كام ينبغي جلالل وهجه وعظمي سلطانه  ،مث آشكر الخ الفاضل الرشيف
ابراهمي بن منصور الهامشي المري  ،فقد اكن يلح يف اخراج هذا البحث  ،ويتابعين فيه  ،وحيثين عىل اخراجه ،
فهل مين الشكر والتقدير .
عيب آو خطأ آو نقص يف هذا البحث  ،آن يبني يل عيبه وخطأه  ،وآن يلمل يل
وآرجو من لك من اطلع عىل ٍ
نقصه ؛ فأكون هل من ادلاعني  ،ولصنيعه من الشاكرين .
يصلح يل الطوية  ،وآن جيعل ما كتبته قربة هلل  ،خدمة لل بيت رسول هللا
وآسأل هللا آن َ
خيلص يل النية  ،و َ
صىل هللا عليه وسمل  ،وهذا آوان الرشوع  ،ومن هللا العون والتوفيق.
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مقدمة
وتتعلق بعناية األشراف بين علوي حبفظ أنسابهم  ،وبيان شي ٍء من كالم املؤرخني والنسابني لذلك .

لقد حافظ الرشاف بنو علوي عىل آنساهبم صافية نقية  ،وهلم يف ذكل كتب معروفة  ،ومشمرات دقيقة حمفوظة  ،فهم َّ
املسمل هلم ؛ حلفظِّ
آنساهبم  ،يقول القايض جعفر اللبين (ت1345هـ) آحد مؤريخ مكة يف كتابه ((احلديث جشون رشح الرساةل اجلدية البن زيدون))ص54
":وآكرث السادة قاطين مكة واملدينة مه آل ابعلوي اذلين انترش ذكرمه يف حّضموت  ،مث صاروا يقدمون من حّضموت اىل مكة واملدينة
وغريهام من بالد هللا ...فهؤالء السادة مه َّ
املسمل هلم ؛ حلفظ آنساهبم  ،ومه املعروفون عند نقيب السادة يف مكة واملدينة  ،وال يكون نقيب
وُت َرص آسامهئم  ،وُتفظ آنساهبم عىل الطريقة املعروفة عندمه  ،القتسام وارداُتم من آ ٍ
السادة اال مهنم  ،وتضبط مواليدمه آيامن اكنوا ْ ُ ،
وقاف
وحنوها  ،ومن عدامه من لك من انمتى اىل النسب الطاهر سواء اكن مرص ًاي آو شامي ًا آو رومي ًا آو عراقي ًا ؛ فاهنم عىل كرثُتم مل َّ
يسمل هلم ؛
لعدم ضبط آنساهبم عىل قاعدة سلةمة عند امجلهور  ،غري آن بعضهم قد تقوم معه قرائن حيصل هبا بعض الظن عل صدق مدَّعاه "...اىل آخر
الكمه النفيس  ،وبنحوه قال النسابة عبد الس تَّار ِّادل ْهلَوي (ت1355هـ) يف كتابه ((موائد الفضل والكرم اجلامعة لرتامج آهل احلرم ))
ص.83
واكن من الكتب اليت اختصت حبفظ آنساهبم :
 )1غُرر التهاء الضوي يف مناقب بين جديد وبين برصي وبين علوي  .للس يد امل ُ ْس نِّد محمد بن عيل اخل َِّرد العلوي (ن355هـ)
الشيل العلوي(ت . )1533
 )2املرشع الروي يف مناقب السادة بين علوي  .للس يد محمد بن آيب بكر ِّ
 )3العقد النبوي والَّس املصطفوي للس يد ش يخ بن عبد هللا العيدروس العلوي (ت335هـ) .واملقصود من ذكر هذه الكتب الثالثة آهنا
اش متلت عىل ذكر يشء من آصول آنساب السادة العلوية.
 )4مشس الظهرية يف نسب آهل البيت من بين علوي  .للنسابة الفقيه الرشيف عبد الرمحن بن محمد املشهور العلوي (ت1325هـ).
 )5خدمة العشرية يف تلخيص وُتذيب وتذييل مشس الظهرية  .للنسابة الس يد آمحد بن عبد هللا السقاف(ت1384هـ) .
 )5املعمم اللطيف يف آس باب اللقاب والكىن يف النسب الرشيف يف بين علوي  .للنسابة الرشيف محمد بن آمحد الشاطري العلوي
(ت1422هـ) .
)5الشمرة الزكية يف النساب وسري آل بيت النبوة  .للرشيف يوسف بن عبد هللا مجل الليل العلوي .
غري بين علوي يف نس تهم  ،ومن آشهر آولئك  :النسابة اللغوي ِّ
احملدث الس يد مرتىض الزبيدي احلسيين (ت1255هـ)يف كتابه :
بل آلف ُ
الروض اجليل يف نسب بين علوي .
اختصت ببعض قبائلهم  ،ككتاب:الكوكب ادلري يف نسب السادة آل اجلفري للس يد ش يخ بن محمد اجلفري العلوي
فض ًال عن الكتب اليت َّ
(ت1222هـ) ،فض ًال عن كتب الرتامج اليت ذكرت مهنم آعالم ًا وساقت آنساهبم  ،واليت س يأيت ذكر بعضها ـ ان شاء هللا ـ.
السنية يف
اهر َّ
وآما املشمرات  :فقد اعتنوا هبا عناية فائقة  ،فقد آلف الرشيف عيل بن آيب بكر بن عبد الرمحن السقاف (ت835هـ)  :اجلو َ
نس بة ال ِّعرتة احلُس ينية  ،واعتىن بعده ابملشمرات جامع ٌة كثريون .
ويف عام 1133هـ آرسل سلطان املغرب الرشيف محمد بن اسامعيل العلوي اىل مكة ٍ
صالت للرشاف بين علوي َّ ،
فلكف الرش ُيف رسور
مري مكة الرحا َةل الس يدَ عيل بن ش يخ ابن شهاب ادلين العلوي ابحصاء الرشاف بين علوي وتقييد
بن مساعد آل زيد المنوي احلس ين آ ُ
آسامءمه  ،جفاب الخطار وُت َّمل السفار  ،ويف عام 1252هـ حرر وهجاء الرشاف بين علوي كتا ًاب بتوكيل الس يد املذكور يف العناية
بشمرُتم [انظر:مشس الظهرية . ]145/1
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وقد ُحفظت آنساهبم يف مشمرة عامة كبرية تقع يف مخسة عرش جمدل ًا  ،مجعها النسابة الرشيف عبد الرمحن املشهور (صاحب مشس الظهرية
)  ،فاكنت يه الشمرة املعمتدة  ،ومازال ي ُس َّجل فهيا اىل يومنا هذا يف احلجاز والةمن وحّضموت ودول رشق آس يا ورشق آفريقيا ،و ُحفظ
آصلها يف ترمي ( حبّضموت )  ،واعمتدت علهيا رابطة السادة العلويني جباكرات (بأندونيس يا) .
وهناك مشمرة عامة مشهورة للرشيف املُس نِّد عيدروس بن معر ا ِّحلبْيش العلوي(ت1314هـ)  ،ومشمرة عامة آخرى اكنت حمفوظة مبكة ،
واكن يقوم ابلتدوين فهيا القايض الرشيف آبو بكر بن آمحد بن احلسني ا ِّحل ْبيش العلوي (ت1354هـ).
ومع وجود هذه املش َّمرات العامة ُ ،و ِّجدت مشمر ٌ
ات خاصة لكثري من قبائل بين علوي  ،يسجلون فهيا آنساهبم .
واكن هلم نقباء  ،وآول من توىل نقابهتم  :الرشيف معر احملضار بن عبد الرمحن السقاف (ت855هـ)  ،واكن هلم مبكة واملدينة ش يخٌ يعيينه
آمري مكة واملدينة آنذاك  ،مفن ش يوخهم  :الس يد حمسن بن محمد العطاس ش يخ السادة العلوية يف عهد الرشيف غالب بن مساعد آل زيد .
واكن هلم مبقربة املعالة مبكة املكرمة حوطة خاصة هبم تسمى حبوطة السادة العلويني  ،وقد ذكرها العصايم (ت1111هـ) يف ((مسط النموم
العوايل))  ،453/4وذكل يف حوادث س نة آربع ٍ وآربعني وآ ٍلف للهمرة (1544هـ).
ومن آعظم ما متّيوا به  :وجود رابطة هلم  ،تسمى برابطة السادة العلويني  ،اليت آنشئت بعد تاكثر العلويني يف دول رشق آس يا  ،فاكنت
هذه الرابطة حلفظ آنساهبم  ،وضبطها وتدويهنا  ،فمل يكن املمتع الجعمي سبب ًا يف نس يان آو تضييع آنساهبم  ،وما زالت صلهتم بأبناء معومهتم
يف احلجاز و الةمن مس مترة اىل اليوم.
وقد اش هتر عند املؤرخني والنسابني ـ عىل ِّمر العصار ـ هذا النسب الهامشي  ،مفهنم عىل سبيل املثال ال احلرص :
)1مؤرخ الةمن اجلَنَدي(املتوىف ما بني 535هـ و532هـ) يف ((السلوك يف طبقات العلامء وامللوك))  ،حيث قال فيه (... ": )135/2مهنم:
آبو احلسن عيل بن محمد بن آمحد بن جديد بن عيل بن محمد بن جديد بن عبد هللا بن آمحد بن عيىس بن محمد بن عيل بن جعفر الصادق بن
محمد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن آيب طالب كرم هللا وهجه  ،ويُعرف ابلرشيف آيب اجلديد عند آهل الةمن  ،آصهل من
حّضموت  ،من آرشاف هناكل يعرفون بأل آيب علوي  "... ،اىل آن قال...":مث سافر اىل مكة فذكروا آنه تويف هناكل حنو س نة عرشين
وس امتية  ،واكن حافظ عرصه مل يكن هل اذ ذاك يف الةمن نظري يف معرفة احلديث "ا.هـ.
جتوز ًا  ،واال فهو من آل آخيه الرشيف جديد بن عبد هللا بن آمحد املهاجر ـ كام هو
قلت  :وامنا نس به
ُّ
اجلندي اىل الرشاف آل علوي ُّ
وا ٌ
التموز موجو ٌد عند النسابني  ،فقد تنتسب قبيةل اىل رجل معني مشهور  ،ويتبعها يف اللقب عقب آخيه ؛
حض يف معود نس به ـ  ،وهذا ُّ
لشهرة الول  ،خصوص ًا آن بين جديد وبين آخيه برصي قد انقرضوا يف آوائل القرن السابع الهمري [ كام يف مشس الظهرية . ]53/1
فائدة ُ :ع ِّر َف الرش ُيف عبدُ هللا بن آمحد املهاجر بعبي ِّد هللا (ابلتصغري)  ،حيث اكن ي َْس َت ِّ
حس ُن ذكل تواضع ًا [.كام يف املرشع الروي وغريه].
 )2وآبو احلسن عيل بن احلسن اخلزريج ( ت 812هـ) فقد ترمج يف كتابه (( العقد الظاهر احلسن )) [خمطوط] (ابب العني املهمةل)
للرشيف آيب اجلديد  ،وذكر معود نس به اىل عيل بن آيب طالب ريض هللا عنه  ،وآشار اىل آنه من الرشاف آل آيب علوي .
 )3وآبوالعباس آمحد بن آمحد بن عبد اللطيف الرشيج الزبيدي (ت 833هـ ) حيث ذكر يف كتابه(( طبقات اخلواص )) [ص ]135جهر َة
جد الرشاف بين الهدل وجد بين ال ُقدَ يْ ِّمي وجد بين علوي من العراق اىل الةمن  ،وعزا ذكل اىل ((اترخي الفقيه حسني الهدل)) ،و((
جواهر التيجان يف آنساب عدانن وحقطان )) للفقيه محمد املدجهن القريش.
 )4والنسابة الرشيف محمد اكظم بن آيب الفتوح املوسوي ( من آعالم القرن التاسع ) يف ((التحفة العنربية يف آنساب خري الربية))(ص. )52
 )5واحلافظ السخاوي (ت 352هـ) يف ((الضوء الالمع)) ( )53/5حيث ترمج فيه لبعض بين علوي وساق نس به اكم ًال اىل عيل بن آيب
طالب ريض هللا عنه .
 )5واالمام الفقيه احلافظ ابن جحر الهيمثي (ت354هـ) يف معممه.
 )5والنسابة الرشيف محمد بن احلسني السمرقندي احلسيين(ت335هـ) يف كتابهُ (( :تفة الطالب مبعرفة من ينتسب اىل عبد هللا وآيب
طالب )) [ص ]55فقد ذكر جهرة الرشيف آمحد بن عيىس اىل حّضموت  ،مث ذكر الصول الكربى لنساب السادة الرشاف العلوية .
 )8و الس يد محمد بن محمد بن منصور الهدل كتاب (( اجلوهر الفريد يف اترخي مدينة زبيد )) [ خمطوط ] فرغ من تأليفه س نة  355هـ .
 )3والنسابة الرشيف ضامن ابن شدمق (اكن حي ًا س نة1535هـ) يف (( ُتفة الزهار)) (. )34/3
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 )15واملؤرخ الس يد محمد الطربي امليك ( امجلال الخري )(ت 1153هـ) يف كتابه (( اُتاف فضالء الزمن )) [ ، ]425/1حيث تلكم عن
نسب السادة العلوية  ،وآغلب تفريعاُتم.
 )11وترمج احمليب(ت 1111هـ) يف ((خالصة الثر)) مجلاعة من بين علوي .
 )12ونقل النسابة اللغوي ِّ
احملدث الرشيف مرتىض الزبيدي (ت)1255يف كتابه ((الروض اجليل يف نسب بين علوي)) [خمطوط] نقو ًال
معارص للرشيف
عن ش يخ الرشف العبيديل (ت 435هـ)  ،وآيب سلامين ادلاوودي  ،والرشيف الزرقاين يف كتابه((حبر النساب)) وهو
ٌ
عيل بن علوي بن الفقيه املقدم (ت555هـ) .
 )13وترمج املرادي(ت1255هـ)آيض ًا يف ((سكل ادلرر)) مجلاعة مهنم .
 )14والس يد محمد بن ابراهمي بن آمحد الشهاري من ذرية القامس الريس احلس ين يف كتابه يف النساب [ خمطوط ] نسب السادة الرشاف
بين علوي  ،نق ًال عن اترخي آيب خمرمة.
 )15والنسابة الشهري الس يد آبو عالمة املؤيد احلس ين يف مشمره الشهري((روضة اللباب)) .
 )15والنسابة الس يد محمد زابرة احلس ين (ت1385هـ)يف ((نيل احلس نيني)) .
 )15والش يخ محمد بن سامل البيحاين يف كتابه (( آشعة النوار )) [  ، ] 82 /2حيث نظم ذكل بقوهل :
ُ
سادات البال ِّد النُّ ُم ُب
نتسب اليه
جاء املهاجر اذلي ي ُ
جاء من البرص ِّة آاي َم الفنت هماجرًا بدينه اىل الةمن
رضر
ــدر ملنع ِّه آرزاقهم يف ِّ
واكن آه ُهل من املقت ِّ
مس املهاج ِّر اذلي نذكر ُه آمحدُ والتارخي ال ينكر ُه
وا ُ
الصادق وابن الباق ِّر من آل زين العابدين الطاه ِّر
وحده
ُ
اىل آخر ما قاهل من نظ ٍم مجيل  ،ذكر فيه نس تهم  ،وبعض قبائلهم  ،مع رش ٍح لهذا النظم بيش ٍء من التفصيل .
)18وذكر الس يد عيل بن آيب بكر بن عبد الرمحن السقاف(ت853هـ) يف ((الربقة املش يقة))(ص )112عدد ًا ممن ذكر هذا النسب الهامشي
يف بدلان ش ىت  ،فذكر تسعة من علامء الةمن  ،وعرشة من علامء الهتامي واجلبال  ،ومثانية من علامء احلرمني  ،وآكرث من مخسة وآربعني من
فقهاء حّضموت  ،اىل آن قال (ص": )118وغري هؤالء املذكورين من آمئة المصار وعلامء القطار رشق ًا وغر ًاب وبدو ًا وحّضًا وسواح ًال
وحبرًا ممن كرث عددمه وعال جمدمه "  ،وقد قال قب ُل(ص )112عن علامء الةمن ...":خصوص ًا من عارص مهنم الش يخ االمام احملدث احلافظ آاب
احلسن عيل بن محمد بن آمحد بن جديد الرشيف احلسيين".
 )13وذكر الس يد صاحل بن عيل احلامد العلوي يف كتابه (( اترخي حّضموت )) [  234/1ـ  ] 352مجةل من آولئك .
)25وقد ذكر بعض علامء حّضموت  ،اكلش يخ عبد هللا ابوزير يف((التحفة النورانية يف مناقب فاطمة الرضية وذريهتا خري الربية)) ،
واملؤرخ الش يخ الطيب بن عبد هللا ابخمرمة (ت345هـ) يف ((قالئد النحر))  ،والش يخ عبد الرمحن بن محمد اخلطيب
ثبات نس تهم
طلب احلضارم ِّة من الرشاف بين علوي ا َ
(ت855هـ)يف((اجلوهر الشفاف يف مناقب من برتمي من السادات الرشاف)) قص َة ِّ
 ،يقول اخلطيب يف كتابه آنف اذلكر (...":)154/3مث اهنم بعد ذكل آرادوا ـ آي:احلضارمةـ مهنم اقامة بينة توكيد ًا ملا ادعوه  ،واكن هبا اذ
ذاك حنو ثالمثئة مفيت  ،فسار الفقيه الجل الوحد احلرب املعمتد الفاضل الزاهد احملدث عيل بن محمد بن آيب جديد الرشيف احلسيين اىل
البرصة  ،وآثبت نسبهتم  ،عند قاضهيا  ،وآشهد عىل اثبات القايض آشهاد ًا كثريًا حنو مئة شاهد ممن يريد السفر اىل جح بيت هللا احلرام ،
ورقب مبكة جحاج حّضموت عىل آولئك الشهاد  ،فلام قدموا حّضموت وشهدوا واعرتفوا هلم ابلنس بة العظةمة  ،العالية الرشيفة  ،وآقروا
هلم ابلتقدمة  ،والفضل واحلرمة  ،واالجالل والتوقري  ،و آمجع املشاخي العلامء والصاحلون عىل ذكل  ،ولكنا نشري الن هاهنا اىل ذكر جامعة
من المئة العالم من فقهاء االسالم ممن نص عىل عايل رشفهم الفاخر  ،ورصح به يف نظم ونرث وحنوه  ،"... ،فذكر ـ مهنم ـ  :ابن آيب احلب
 ،وعبد هللا بن آسعد اليافعي يف((ادلرر)) ،واالمام آمحد املرواين  ،وجامل ادلين محمد عباد  ،وابن حسان  ،وابن آيب شكيل  ،وغريمه .
فرمح هللا االمام احملدث الرشيف آاب اجلديد  ،وشكر هللا هل رحلته املباركة ؛ خلدمة هذا النسب.
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"وال حاجة لنا ابلتطويل يف هذا القبيل  ،فانه آشهر من آن ي ُشَ هَّر  ،وآوحض من آن ي َّ
الشيل يف املرشع  ،وحرص الكم علامء
ُسطر " كام قاهل ِّ
النساب والتارخي يف هذا الشان ِّ
متعَّس  ،وفامي ذكرته الكفاية ـ ان شاء هللا ـ  ،ولوال خش ية االطاةل ؛ ذلكرت نصوص مجيع من ُ
عزوت اليه.
تنبيه  :ان طول سكىن الرشاف بين علوي حبّضموت جعل بعضهم يس تعمل طريقة احلضارمة يف ِّالنس بة اليت تكون ابضافة ( اب )قبل
الامس  ،فيقولون ابعلوي  ،ابفقيه  ،ابحسن ...،وهكذا  ،و ِّيبني معىن (اب) عند احلضارمة النسابة الرشيف محمد بن آمحد الشاطري
يف(املعمم اللطيف)(ص )38فيقول":ومعىن (اب) عندمه (ابن) كام قال العالمة الكبري واملؤرخ الشهري علوي بن طاهر احلداد يف كتابه
الشامل لتارخي حّضموت ."...
فال جع َب آن ترى رشيف ًا علو ًاي يُلقَّب هبذه اللقاب  ،وال جعب آيض ًا آن ترى هامشياً يأتيك من الرشق آو من الغرب  ،فان بين احلسن
واحلسني قد ملؤا اخلافقني  ،كام قاهل القلقش ندي .
وآول من آىت حّضموت من الهامشيني هو ج ُّد بين علوي  :الرشيف آمحد بن عيىس احلسيين س نة 313هـ  ،وتويف هبا س نة345هـ  ،وقد
هاجر بعض بين علوي يف آواخر القرن السادس الهمري وبعده اىل الهند وكينيا وجزر القمر ورشق آس يا وغريها  ،ورجع كثريٌ مهنم اىل
احلجاز.
لطيفة:
لكث ٍري من آعالم الرشاف بين علوي آلقابٌ َ َُت ُّصهم  ،ورمبا رسى اللقب يف ذريَّته  ،اكلسقاف والعطاس واحلبيش والبار ،غريها  ،وقد يكون
النسابة الس يد محمد بن آمحد الشاطري
بعضُ ها مس تغر ًاب  ،كوطب ومجل الليل والعنَّاز والسكران والبحر و َم ْو َىل ادلَّ ِّويةل  ،ذلا آلَّف َّ
كتابَه(املعمم اللطيف لس باب اللقاب والكىن يف النسب الرشيف لقبائل وبطون السادة بين علوي)  ،ومن ذكل مث ًال:موىل ادلَّ ِّويةل(بفتح
لقب يطلق عىل الرشيف محمد بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه
ادلال املهمةل املشددة وكَّس الواو وسكون الياء التحتية وفتح الالم)  ،وهو ٌ
املقدم...اخل ،اذ معناه :ساكن قرية ي َ ْب َحر القدمية  ،وتوضيح ذكل :آن الس يد املذكور سكن ماك ًان يسمى ( ي َ ْب َحر) َّ ،مث آُح ِّدث بعدها قرية
بقرهبا فقيل للوىل  :يبحر ادلَّ ِّويةل آي :العتيقة القدمية يف الكم احلضارمة  ،و(موىل)آي:صاحب آو ساكن  ،وهو مس تعم ٌل اىل الن يف
الكهمم .
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الباب األول
ب البحث
وهو صُلْ ُ
[ آل آيب نُ َمي (بضم النون وفتح املمي وتشديد الياء  ،تصغري انيم) :عقب الرشيف آيب مني بن عبد هللا بن ش يخ بن عيل بن
عبد هللا وطب بن محمد املنفر بن محمد بن عبدهللا بن علوي بن محمد الفقيه املقدم ،...وقبيةل آخرى من عقب عيل بن معر
(فدعق) بن عبد هللا وطب املذكور  ،فامجليع من آل عبد هللا بن علوي بن الفقيه  [ .املعمم اللطيف ص ، 181وجشرة آل
عبد هللا بن علوي ص .] 44
ويقال للفرد مهنم  :فالن بن فالن آبو مني .
وليس مهنم :
 )1آل آيب نُ َمي  :يطلق عىل عقب الرشيف آيب مني الول محمد بن آيب سعد احلسن بن عيل بن قتادة بن ادريس احلس ين ،
ينس ُب الواحد مهنم اىل فرعه ،
ويقال للفرد مهنم  :النَّ َم ِّوي  ،اال آن هذا ال يس تعمل اال عند النسابني واملؤرخني  ،وآما الن ف َ
اكلعنقاوي  ،والعناين  ،والنعريي  ،والصمداين  ،وغري ذكل من بطوهنم .
ومن آحفاد الرشيف آيب مني الول  :الرشيف آبو مني الثاين محمد بن براكت بن محمد بن براكت بن احلسن بن جعالن بن رميثة
بن آيب مني الول محمد بن آيب سعد احلسن بن عيل بن قتادة بن ادريس احلس ين  .و يُنسب الفرد مهنم اىل فرعه اكجلودي ،
والرباكيت  ،والش نربي  ،واملنعمي  ،وآل زيد (الزيدي) وغريذكل من بطوهنم.
 )2آل ( آاب مني )  :آرساتن يف جند  ،الوىل  :يف عودة سدير واخلطامة والقصب(من الومش)  :من آل آيب هالل من املزاريع
من بين معرو من متمي .
والثانية  :يف رويضة ا ِّخليس ويف الغاط  :من آل بسام بن عساكر بن بسام بن عقبة بن ريس من الوهبة من بين متمي  .فامجليع
من بين متمي  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن آاب مني ( ابلنصب )  [.انظر :مجهرة آنساب الرس املتحّضة يف جند .] 845/2
[ آل ابن اسامعيل  :عقب الرشيف اسامعيل بن ابراهمي بن عبدالرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل من علوي بن
محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فرع من السادة آل السقاف  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن ابن اسامعيل[.انظر:مشس
الظهرية،214/1واملعمم اللطيف ص.]54
وليس مهنم :
 )1آل ابن اساعيل :آرسة حّضمية يف غيل ابوزير حبّضموت(ك).
 )2آل اباسامعيل :ابملالك ابلةمن(ط).
[ آل آيب فطمي  :عقب الرشيف محمد (آيب فطمي)بن آيب بكر بن آمحد بن عيل بن احلسن بن الش يخ آيب بكر بن سامل بن عبد
هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل ،
فهم فرع من آل الس يد آيب بكر بن سامل من الرشاف آل السقاف  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن آبو فطمي  ،وكثرياً ما يقال :
فالن آبوفطمي ابن الش يخ آيب بكر بن سامل.
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وليس مهنم  :آل ابفطمي  :يف سيئون حبّضموت(ط)[.انظر:معمم البدلان والقبائل الةمنية .]1213/2
[ آل اببريك (بضم الباء املو َّحدة وفتح الراء املهمةل وسكون الياء التحتية) :عقب الس يد آمحد اببريك بن عبد الرمحن بن محمد
بن عبد هللا بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل ،من آل عبد هللا بن علوي  ،وال يعرف هلم وجود يف اجلزيرة  ،فقد هاجروا
اىل :زيلع ،ورشق آس يا ،وبروده وسورت ابلهند [ .انظر:مشس الظهرية ]355/1
وليس مهنم :
)1آل بن بريك ( ابلضبط السابق  ،لكن اببن قبلها بدالً من اب ) :ومه ابلةمن من آهايل الشحر قيل :اهنم من ايفع  ،وهناك آل
بريك يف ش بوة (ابلةمن آيض ًا)  ،ويقال للفرد مهنم :فالن ابن بريك [.انظر:معمم البدلان والقبائل الةمنية ، 155/1وادام القوت
ص. ]115- 55
)2آل ابن بريِّك (بكَّس الباء املوحدة وفتح الراء املهمةل وكَّس الياء التحتية املشددة) :آرسة يف ترمي حبّضموت(ط) .
[ آل ابحسن  :يطلق عىل قبائل من بين علوي  ،مفهنم:آل ابحسن مجل الليل ابملدينة وغريها ،ومه عقب الرشيف محمد
البوري بن عبدهللا بن محمد بن سامل بن آمحد بن عبد الرمحن بن عيل بن محمد مجل الليل بن حسن املعمل بن محمد آسد هللا بن
احلسن الرتايب بن عيل بن محمد الفقيه املقدم ...اخل .وقد يقال للفرد مهنم فالن مجل الليل مبارشة  ،بدون ذكر ابحسن .وهناك
:آل ابحسن السقاف  ،وآل ابحسن من آل علوي مع الفقيه[.انظر:مشس الظهرية.]553-482/2
وليس مهنم  :آل ابحسن بن ُد ْه ِّري(بضم ادلال املهمةل وسكون الهاء وكَّس الراء املهمةل):يف املالك ابلةمن (ط) ،وآل ابحسن :
يف َح ْمر ويف ِّريدَ ة امل َ َع َّارة حبّضموت(ط)ويف دوعن(ك).
[ آل ابحسني  :من الرشاف آل السقاف من عقب الس يد آمحد بن حسني بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل ،
يوجد ومن عقب الس يد عيل بن حسني بن عيل بن علوي بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل
[.انظر:املعمم اللطيف ص. ]83
وليس مهنم :
 )1آل ابحسني  :من ساكن النعري حبّضموت [انظر:ادام القوت ص .]128ومه آكرث انتشاراً من السادة آل ابحسني
املذكورين  ،فتنبه.
 )2آل آابحسني  :آرساتن يف جند  ،فالوىل :من آل شربمة من آل محمد من الوهبة من بين متمي  ،ومه يف آش يقر وسدير
والزبري  .والثانية :من قبيةل ادلوارس  ،ومه آهل العيينة [ .انظر:مجهرة الرس املتحّضة يف جند .]143/1
[ آل ال َبار (بفتح الباء املوحدة وتشديد الراء):عقب الرشيف عيل بن عيل بن علوي بن آمحد بن محمد بن عبد هللا بن علوي
بن آمحد بن محمد الفقيه املقدم...اخل[.انظر:مشس الظهرية ،355/1واملعمم اللطيف ص.]55
وليس مهنم :بيت ابر(بدون ال) :آرسة يف مكة وجدة.

11

[ آل ابرقبة  :من عقب الرشيف معر ابرقبة بن آمحد الكسح بن محمد بن عبد هللا بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،وقد
هاجروا اىل الهند و رشق آس يا  ،وال نعرف يف اجلزيرة آحداً مهنم [ .انظر:مشس الظهرية.]355/1
وليس مهنم  :آل ابرقبة  :قبيةل حّضمية من آل العمودي .
[ آل ابسعد  :عقب الس يد سعد بن عبد هللا بن آمحد بن علوي بن آمحد بن عبد الرمحن ابن علوي مع الفقيه ...اخل  ،وقد
انقرضوا س نة 1555هـ  ،واليوجد اليوم مهنم آحد  [ .انظر :مشس الظهرية . ]555/2
وليس مهنم  :آل ابسعد  :من قبائل احلالكة من ِّسيْ َبان  ،من ساكن دوعن حبّضموت [انظر:ادام القوت ص.]185
ابرصة  :عقب الرشيف آمحد املعمل بن محمد بن عبد هللا بن آمحد بن عبدالرمحن بن علوي مع الفقيه...اخل[ .انظر:املعمم
[ آل ُ َّ
اللطيف ص.]123
وليس مهنم :آل ابرصة  :خفذ من قبيةل ِّسيْ َبان يف امل َ َقد ودوعن حّضموت.
[ آل اب َع ُبود (بفتح العني املهمةل ومض الباء املوحدة كام آخربين الاكف) :يطلق عىل ثالث قبائل من الرشاف بين علوي ،
وتُ َم َّّي ُّ
لك قبيةل مهنم ابمس يضاف الهيا عند الاشتباه  ،ومه :آل ابعبود مغفون من آل علوي مع الفقيه  ،وآل ابعبود من آل
محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم ومه الشهر ( ومهنم  :آل ابعبود خربشاين ) ،وآل ابعبود دجبان من
آل عبد هللا بن علوي بن محمد الفقيه املقدم[.انظر:املعمم اللطيف ص،133ومشس الظهرية.]551/2
وليس مهنم  :آل اب ُع ُبود (مض العني املهمةل والباء املوحدة كام آخربين الاكف) :آرسة يف حّضموت (ك) ،وفرع من آل العمودي
حبّضموت  ،ويكرث اخللط عند الناس بني آل ابعبود السادة مع غريمه ؛ النتشار امجليع.
[ آل اب َع ِّقيل (بفتح العني املهمةل وكَّس القاف املثناة) :عقب الرشيف عبد هللا بن معر بن عبد الرمحن بن عقيل بن عبد
الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل.وس يأيت ذكر آل عقيل .
وليس مهنم  :آل اب ُع ِّقيل (ابلتصغري كام آخربين الاكف) :يف عدن واملالك ابلةمن (ط).
[ آل ابعيل  :من عقب الس يد آيب بكر بن عبد هللا بن آمحد بن آيب بكر الورع بن آمحد بن محمد الفقيه املقدم...اخل[.انظر:
مشس الظهرية .]385/1
وليس مهنم :آل ابعيل  :ابملالك ابلةمن (ط)  ،وبغريه آيض ًا.
[ آل ابمعر  :من عقب الرشيف معر بن آمحد بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،ومه منترشون يف مناطق عديدة  ،ومهنم الن
ب ُع َمان [.انظر:مشس الظهرية.]353/1
وليس مهنم  :آل ابمعر  :فر ٌع من قبيةل ِّسيْ َبان  ،تسكن يف ِّغ ْيل ابوزير (حبّضموت) وساحل حّضموت والصومال(ك) ،
وآخربين آمحد ابهندي العمودي عن آل ابمعر العمودي يف ثِّ َهل حبّضموت.
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[ آل ابفرج  :من عقب الس يد فرج بن آمحد بن بن محمد بن عبد هللا بن آمحد بن عبد الرمحن بن علوي مع الفقيه...اخل  ،وال
يُعرف هلم وجود يف اجلزيرة  ،فقد هاجروا اىل احلبشة ومقديشو وقلب[.انظر:مشس الظهرية .]554/2
وليس مهنم  :آل ابفرج  :ابملالك ابلةمن (ط)  ،وبغريه آيض ًا.
[ آل ابفقيه  :قبيةل من آل علوي مع الفقيه [كام يف مشس الظهرية  ، ]535/2وهناك قبيةل آخرى من السادة آل السقاف ،
ومه عقب الرشيف محمد فقيه بن عبد الرمحن بن عيل بن آيب بكر السكران بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن
عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،واكنت فهيم مش يخة السادة العلوية يف املدينة النبوية ـ عىل صاحتها الصالة
والسالم ـ  ،وس يأيت ذكر(آل بلفقيه).
وليس مهنم  :آل ابفقيه  :من آل ابن عفيف  ،يف الهمرين حبّضموت(ط)  ،وآل ابفقيه آيض ًا من آل العمودي احلضارمة يف
الوادي اليَّس من دوعن حبّضموت  ،كام آخربين بذكل آمحد ابهندي العمودي.
[ آل البحر  :من عقب الرشيف ش يخان بن علوي بن عبد هللا بن علوي اخلواص بن آيب بكر جفر بن محمد بن عيل بن محمد
بن آمحد بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فرع من الرشاف اجلفارية  ،واش هتُ ِّ ر مهنم:الرشيف احلسن بن صاحل
البحر[.انظر:املعمم اللطيف ص.]55
وليس مهنم :
 )1آل البحر :بهتامة الةمن  ،من السادة بين الهدل  ،من بين احلسني الس بط ريض هللا عنه[.انظر:نيل احل ُْس َنيني ص.]258
 )2آل البحر :من قبائل ذي محمد بن غيالن يف انحية برط ابلةمن [.انظر:مجموع بدلان الةمن وقبائلها.]154/1
 )3بنو حبر  :بطن من خوالن  ،ببالد صعدة ابلةمن [.انظر:مجموع بدلان الةمن وقبائلها.]154/1
[ آل بَلْ َف ِّق ْيه(بفتح الباء املوحدة وسكون الالم وفتح الفاء املوحدة وكَّس القاف املثناة وسكون الياء التحتية) :عقب الرشيف
عبد الرمحن بن محمد بن عبد الرمحن السقع بن عبد هللا بن آمحد بن عيل بن محمد بن آمحد بن محمد الفقيه املقدم...اخل [.انظر:
مشس الظهرية .]332/1
وليس مهنم  :آل ِّبلْ َف ْق َيه(بكَّس الباء املو َّحدة وسكون الالم وفتح الفاء املوحدة وسكون القاف املثناة وفتح الياء) :يف ش بام
حبّضموت(ك).
[ آل البييت  :عقب الرشيف آيب بكر بن ابراهمي بن عبدالرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه
املقدم...اخل  ،فهم فرعٌ من الرشاف آل السقاف  ،وهناك قبيةل آخرى  :ينتس بون اىل الرشيف محمد بن عيل بن علوي بن
عيل بن آيب بكر بن عبد هللا بن آمحد بن عبد الرمحن بن علوي مع الفقيه...اخل  ،والوىل يه الشهر[.انظر:املعمم اللطيف
ص،55مشس الظهرية .]534/2 ،215/1
وليس مهنم:آل البييت  :آرسة حّضمية تسكن الريضة وحوطة آمحد بن زين حبّضموت (ط).
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[ آل ابن جِّ نْدَ ان (بكَّس اجلمي وسكون النون وفتح ادلال املهمةل) :عقب الرشيف عيل بن محمد بن احلسني بن الش يخ آيب بكر
بن سامل بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد
الفقيه املقدم ،...فهم فرع من آل الش يخ آيب بكر بن سامل  ،من الرشاف آل السقاف  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن ابن جندان ،
وقد يقال  :فالن ابن جندان ابن الش يخ آيب بكر بن سامل [.انظر:مشس الظهرية .]235/1
وليس مهنم  :آل ابجندان (ابلضبط السابق لكن اببن قبلها بدالً من اب) :حبّضموت.
[ آل اجلنيد  :عقب الرشيف آيب بكر اجلنيد بن معر بن عبد هللا بن هارون بن حسن بن عيل بن محمد مجل الليل بن حسن
املعمل بن محمد آسد هللا بن احلسن الرتايب بن عيل بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فر ٌع من الرشاف آل مجل
الليل[.انظر:مشس الظهرية  ، ]515/2وهناك آل اجلنيد الخّض  ،وغالب ًا ما يقال :اجلنيدي  ،من عقب الرشيف جنيد بن
آمحد الخّض بن محمد بن عبد الرمحن بن محمد الخّض بن علوي بن عبد هللا بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،وال
يضاف (الخّض)اىل لقتهم اال عند المتيّي[.انظر:مشس الظهرية، 345/1واملعمم اللطيف ص.]55
وليس مهنم :
)1آل ابن جنيد  :من آل ابوزير  ،جباحر جبانب طمحان  ،ويف قرية النقعة حبّضموت [انظر:ادام القوت ص، ]222-128
ويف ريدة اجلوهني و ِّادليس حبّضموت (ط).
)2بيت جنيد آل فيض  :آرسة هامشية عباس ية النسب  ،سكنت املدينة النبوية  ،ونزح بعض آفرادها اىل الطائف وجدة
وغريها من املدن احلجازية  ،ودلهيا مجموعة من الواثئق القدمية اليت تثبت نس تها  ،وترصح برشفها وس يادُتا وعباسيهتا  ،وقد
رشفت ابالطالع علهيا خشصي ًا  ،وينبه اىل آمر آال وهو آن لجداد هذه الرسة صةل رمح بذرية محمد بن عيل بن آيب طالب (
ُ
املعروف اببن احلنفية )  ،وقد جاء الترصحي بذكل يف بعض الواثئق اليت رآيهتا  ،مما آومه بعض الناس آن الرسة علوية
النسب. .
)3بنو جنيد  :من قبائل الزرانيق  ،مساكهنم الطايف(طايف ُتامة الةمن ويقع جنوب احلديدة ابلةمن ) وما اليه[.انظر:مجمع
بدلان الةمن وقبائلها .]134/1
)4آل ابجنيد  :منترشون يف رحاب وهدون واجلحي ـ آسامء قرى حبّضموت ـ واملالك وعدن واحلجاز ومرثامه ابخلريبةـ
حبّضموت ـ [.كام قال الس يد عبد الرمحن بن عبيد هللا السقاف يف ادام القوت ص.]158
)5آل اجلنيد  :يطلق عىل عدة قبائل مينية  ،فالوىل :من آعيان وادي خنالن يف ذي ُس َفال ابلةمن  ،والثانية :من قبائل قرية
ينان يف منطقة النجادة مبشارق جبل َص ِّرب ومن آعامل حمافظة تعز .والثالثة :من قبائل احلُشا يف ماويه ابلرشق الشاميل من
تعز.والرابعة  :من قبائل املعاصةل من الشاعرة يف وادي زبيد وبيت الفقيه[ .انظر:معمم البدلان والقبائل الةمنية -352/1
.]354
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[ آل اجليالين  :فرع من السادة آل اجلنيدي املذكورين[ .انظر مشس الظهرية .]38/1
وليس مهنم :
آل اجليالين  :ومه من عقب عبد القادر اجليالين الش يخ الصويف املشهور ،ومه منترشون يف العراق والشام  ،ومهنم قوم
حبّضموت  ،ويكرث اخللط بيهنم وبني آل اجليالين العلويني.
[ آل احلامد  :عقب الرشيف احلامد بن الش يخ آيب بكر بن سامل بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن
السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم ،...فهم فرع من آل الش يخ آيب بكر بن سامل  ،من
الرشاف آل السقاف  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن احلامد [انظر:مشس الظهرية . ]285/1
[ وآل ابن حامد  :من عقب الرشيف عبد الرمحن بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن علوي بن محمد الفقيه
املقدم...اخل  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن ابن حامد  ،آوفالن حامد [انظر:مشس الظهرية  ، 355/1واملعمم اللطيف ص.]53
وليس مهنام :
)1آل حامد  :عدة آرس يف جند  ،فالوىل  :يف س يح آل حامد ويف الروضة والفالج من الرشاف  ،والثانية  :يف الفالج من
قبيةل ادلوارس  ،والثالثة  :يف القويعية من قبيةل بين زيد  ،والرابعة  :يف ثرمداء وبريدة من قبيةل بين خادل [.انظر :مجهرة الرس
املتحّضة يف جند .]121-113/1
)2آل احلامدي  :من قبائل ِّسيْ َبان ابملالك ابلةمن [.انظر:معمم البدلان والقبائل الةمنية .]335/1
)3آل ابن حمامد  :يف عتاب من وراء س يحوت حبّضموت [انظر:ادام القوت ص.]155
)4آل حامد  :آرسة تنتسب اىل الرشاف احلس ينيني من ذرية عبيد هللا العرج  ،تسكون يف ماردين يف تركيا .
[ آل ا ِّحل ْبيش  :عقب الرشيف آيب بكر امللقب ابحلبيش بن عيل بن آمحد بن محمد آسد هللا بن احلسن الرتايب بن عيل بن محمد
الفقيه املقدم ...اىل آخره .ومه يضبطون (احلبيش) بضبطني  :الول :بكَّس احلاء وسكون الباء (ا ِّحلبْيش) وبه يضبطه آهل
احلجاز وآهل صنعاء.والثاين  :بفتح احلاء وسكون الباء (احلَبْيش)وهو الضبط املشهور يف حّضموت ورشق آس يا.
وليس مهنم:
)1ا ِّحل ْب ِّيش :من بين ماكل من عسري[.انظر:معمم قبائل اململكة العربية السعودية .]145/1
)2احلَبَيش  :نس بة اىل بالد احلبشة  ،ومهنم من يسكن احلجاز  ،ويلقَّب هبذا اللقب.
)3احلَبَيش  :فرع من قبيةل غامد الزدية  ،يسكنون منطقة الباحة اليوم.
)4احلُبييش :من قبيةل هجينة ابملدينة[انظر:معمم قبائل احلجاز ص.]154
)5احلُبييش:من الساعدة من الروقة من قبيةل عتيبة بنجد [.انظر :مجهرة الرس املتحّضة يف جند.]123/1
)5احلَنْيش :يف سيئون حبّضموت(ط).
)5ابحبييش :يف حوفة من قرى دوعن حبّضموت [انظر:ادام القوت ص.]183
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)8احلبوس(ابلسني املهمةل) :يقال لواحدمه  :ا ِّحلبْيس (بكَّساحلاء املهمةل وسكون الباء)  ،فر ٌع من قبيةل عتيبة  ،تسكن
شقصان جنوب الطائف [قبائل الطائف وآرشاف احلجاز ص.]154
[ آل احلَدَّ اد ( بفتح احلاء املهمةل وفتح ادلال املشددة) :عقب الرشيف آمحد احلداد بن آيب بكر الطويل بن آمحد بن محمد بن
عبد هللا بن آمحد بن عبد الرمحن بن علوي مع الفقيه...اخل[.انظر:مشس الظهرية.]555/2
وليس مهنم:
)1آل احلَدَّ اد (ابلضبط السابق) :يف امل َ َحط ابلشحر حبّضموت (ط).
)2آل احلداد  :من آرس جند  ،تسكن البكريية  ،ويه من آل آاباخليل من عزنة [.انظر :مجهرة الرس املتحّضة يف
جند.]125/1
 )3آل احلدَّ اد (ابلضبط السابق) :آرسة ابملدينة النبوية  ،مهنم ادلكتور محمود احلداد ابجلامعة الاسالمية (ج).
 )4آل حدَّ اد  :يف الشام  :نصارى (ك).
 )5آل اب َح َّداد بدوعن  ،وبلحدَّ اد  ،وآل حدَّ اد ( بدون ال )  :حبّضموت (ك).
)5آل حدَّ ادين  :يف الكرك ابلردن نصارى آيض ًا (ك).
[ آل محدون  :عقب الس يد محمد محدون بن علوي بن محمد بن عيل حجدب بن عبد الرمحن بن محمد بن عبد هللا بن علوي بن
محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فر ٌع من آل عبد هللا بن علوي ،وقد هاجروا اىل هرر ابحلبشة وهناك فر ٌع صغري من السادة آل
مجل الليل  ،ومه عقب الس يد محمد محدون بن حسن بن عيل بن محمد مجل الليل بن حسن املعمل بن محمد آسد هللا بن
احلسن الرتايب بن عيل بن محمد الفقيه املقدم...اخل [.انظر :مشس الظهرية .]511/2، 355/1
وليس مهنم :
)1آل ابمحدون  :يف دوعن حبّضموت [انظر:ادام القوت ص.]152
)2بيت ابن محدون  :عائةل صغرية تسكن الطائف  ،من آل ابن حريب [انظر:الطائف وآسامء آرسه القدمية ص .]43
 )3آل ابمحدين  :حبّضموت.
[ آل احلُ َي ْيد (بضم احلاء املهمةل وفتح الياء التحتية الوىل وسكون الثانية بعدها دال تصغري َح ْيد) :عقب الس يد آيب بكر بن
حسن بن احلسني بن الش يخ آيب بكر بن سامل بن عبد هللا بن عبدالرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل
ادلويةل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فرع صغري من آل الرشيف آيب بكر بن سامل من السادة آل السقاف.
وليس مهنم  :آل احلَ ْيد (بفتح احلاء املهمةل ،وسكون الياء التحتية،بعدها دال)  :حبّضموت .
[ آل الرديين  :فر ٌع صغري من آل آمحد بن محمد الفقيه املقدم  ،يسكنون البادية احلّضمية.
وليس مهنم :
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)1آل الرديين  :فرع من السادة اجلعافرة  ،من الرشاف السلامينيني  ،من بين احلسن ريض هللا عنه [.انظر :اجلواهر اللطاف
ص .]113
)2آل الرديين  :ابحلجاز  ،وجيمعون عىل ُّالردَنة ( عىل لهجة آهل البادية ).
[ آل الزاهر  :قبيلتان الكهام من عقب الرشيف محمد بن شهاب ادلين الصغر بن عبد الرمحن القايض بن آمحد شهاب ادلين
الكرب بن عبد الرمحن بن عيل بن آيب بكر بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه
املقدم...اخل  ،احداهام من السادة آل املشهور من عقب الس يد عبد هللا بن محمد املشهور بن آمحد بن محمد بن شهاب ادلين
الصغر  ،والخرى من الرشيف محمد الزاهر بن حسني بن محمد بن عيل بن محمد بن شهاب ادلين الصغر[.انظر :مشس
الظهرية ،155،145/1واملعمم اللطيف ص.]33
وليس مهنم:
)1ا ِّحلبْ ِّيش :من بين ماكل من عسري[.انظر:معمم قبائل اململكة العربية السعودية .]145/1
)2احلَبَيش  :نس بة اىل بالد احلبشة  ،ومهنم من يسكن احلجاز  ،ويلقَّب هبذا اللقب.
)3احلَبَيش  :فرع من قبيةل غامد الزدية  ،يسكنون منطقة الباحة اليوم.
)4احلُبييش :من قبيةل هجينة ابملدينة[انظر:معمم قبائل احلجاز ص.]154
)5احلُبييش:من الساعدة من الروقة من قبيةل عتيبة بنجد [.انظر :مجهرة الرس املتحّضة يف جند.]123/1
)5احلَنْيش :يف سيئون حبّضموت(ط).
)5ابحبييش :يف حوفة من قرى دوعن حبّضموت [انظر:ادام القوت ص.]183
)8احلبوس(ابلسني املهمةل) :يقال لواحدمه  :ا ِّحل ْبيس (بكَّساحلاء املهمةل وسكون الباء)  ،فر ٌع من قبيةل عتيبة  ،تسكن
شقصان جنوب الطائف [قبائل الطائف وآرشاف احلجاز ص.]154
[ آل احلَدَّ اد ( بفتح احلاء املهمةل وفتح ادلال املشددة) :عقب الرشيف آمحد احلداد بن آيب بكر الطويل بن آمحد بن محمد بن
عبد هللا بن آمحد بن عبد الرمحن بن علوي مع الفقيه...اخل[.انظر:مشس الظهرية.]555/2
وليس مهنم:
)1آل احلَدَّ اد (ابلضبط السابق) :يف امل َ َحط ابلشحر حبّضموت (ط).
)2آل احلداد  :من آرس جند  ،تسكن البكريية  ،ويه من آل آاباخليل من عزنة [.انظر :مجهرة الرس املتحّضة يف
جند.]125/1
 )3آل احلدَّ اد (ابلضبط السابق) :آرسة ابملدينة النبوية  ،مهنم ادلكتور محمود احلداد ابجلامعة الاسالمية (ج).
 )4آل حدَّ اد  :يف الشام  :نصارى (ك).
 )5آل اب َح َّداد بدوعن  ،وبلحدَّ اد  ،وآل حدَّ اد ( بدون ال )  :حبّضموت (ك).
)5آل حدَّ ادين  :يف الكرك ابلردن نصارى آيض ًا (ك).
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[ آل محدون  :عقب الس يد محمد محدون بن علوي بن محمد بن عيل حجدب بن عبد الرمحن بن محمد بن عبد هللا بن علوي بن
محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فر ٌع من آل عبد هللا بن علوي ،وقد هاجروا اىل هرر ابحلبشة وهناك فر ٌع صغري من السادة آل
مجل الليل  ،ومه عقب الس يد محمد محدون بن حسن بن عيل بن محمد مجل الليل بن حسن املعمل بن محمد آسد هللا بن
احلسن الرتايب بن عيل بن محمد الفقيه املقدم...اخل [.انظر :مشس الظهرية .]511/2، 355/1
وليس مهنم :
)1آل ابمحدون  :يف دوعن حبّضموت [انظر:ادام القوت ص.]152
)2بيت ابن محدون  :عائةل صغرية تسكن الطائف  ،من آل ابن حريب [انظر:الطائف وآسامء آرسه القدمية ص .]43
 )3آل ابمحدين  :حبّضموت.
[ آل احلُ َي ْيد (بضم احلاء املهمةل وفتح الياء التحتية الوىل وسكون الثانية بعدها دال تصغري َح ْيد) :عقب الس يد آيب بكر بن
حسن بن احلسني بن الش يخ آيب بكر بن سامل بن عبد هللا بن عبدالرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل
ادلويةل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فرع صغري من آل الرشيف آيب بكر بن سامل من السادة آل السقاف.
وليس مهنم :
آل احلَ ْيد (بفتح احلاء املهمةل ،وسكون الياء التحتية،بعدها دال)  :حبّضموت .
[ آل الرديين  :فر ٌع صغري من آل آمحد بن محمد الفقيه املقدم  ،يسكنون البادية احلّضمية.
وليس مهنم :
)1آل الرديين  :فرع من السادة اجلعافرة  ،من الرشاف السلامينيني  ،من بين احلسن ريض هللا عنه [.انظر :اجلواهر اللطاف
ص .]113
)2آل الرديين  :ابحلجاز  ،وجيمعون عىل ُّالردَنة ( عىل لهجة آهل البادية ).
[ آل الزاهر  :قبيلتان الكهام من عقب الرشيف محمد بن شهاب ادلين الصغر بن عبد الرمحن القايض بن آمحد شهاب ادلين
الكرب بن عبد الرمحن بن عيل بن آيب بكر بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه
املقدم...اخل  ،احداهام من السادة آل املشهور من عقب الس يد عبد هللا بن محمد املشهور بن آمحد بن محمد بن شهاب ادلين
الصغر  ،والخرى من الرشيف محمد الزاهر بن حسني بن محمد بن عيل بن محمد بن شهاب ادلين الصغر[.انظر :مشس
الظهرية ،155،145/1واملعمم اللطيف ص.]33
وليس مهنم :
 )1الزواهرة  :فرع من الرشاف ذوي حسن بن جعالن بن رميثة بن آيب مني الول القتادي احلس ين  ،ويقال للواحد مهنم :
الزاهري  ،ويسكنون الليث وضواحهيا.
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 )2آل زاهر  :عدة آرس مينية  ،فالوىل :يف قرية القابل  ،والثانية ( :ذو زاهر) فرع من قبيةل آل سامل آحد بطون شاكر
البكيلية  ،دايرمه يف وادي آملح رشيق صعدة  .والثالثة ( :آل ابن زاهر)عائةل معروفة يف املالك[.انظر:معمم البدلان والقبائل
الةمنية.]523/1
الَّسي ( بفتح السني املشددة وكَّس الراء املهمةل  ،اال آهنم يكَّسون السني) :عقب الرشيف عيل الَّسي بن معر بن
[ آل َّ ِّ
عبد هللا بن هارون بن حسن بن عيل بن محمد مجل الليل بن حسن املعمل بن محمد آسد هللا بن احلسن الرتايب بن عيل بن
محمد الفقيه املقدم...اخل ،فهم فر ٌع من الرشاف آل مجل الليل[.انظر:مشس الظهرية .]515/2
الَّسي( بكَّس السني والراء املشددتني ) :عائةل من آهل صنعاء ابلةمن [.انظر:معمم البدلان والقبائل الةمنية
وليس مهنم  :آل ِّ ِّ
.]588/1
[ آل ابن َسهْل (بفتح السني املهمةل  ،وسكون الهاء) :يطلق هذا اللقب عىل قبائل من الرشاف بين علوي  ،الوىل :عقب
الرشيف سهل بن عبد هللا بن محمد مجل الليل (املذكور يف آل الَّسي)  ،فهم فر ٌع من الرشاف آل مجل الليل آيض ًا  ،ويقال
للفرد مهنم  :فالن ابن سهل[انظر:مشس الظهرية ، ]485/2ووالثانية  :بيت سهل (من البيواتت العلوية البدوية) عقب الس يد
زين الصغر بن عقيل بن آمحد بن آيب بكر السكران بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد
الفقيه املقدم...اخل [انظر:مشس الظهرية ، ]131/1والثالثة  :آل ابن سهل خيهل  :ومه من عقب الس يد عبد الرمحن موىل خيهل
بن عبد هللا بن علوي بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل[انظر:مشس الظهرية.]355/1
وليس مهنم :
)1آل سهل  :يف احلريق واخلرب رشيق اجلزيرة العربية  ،من الش ثور من بين عامر من هوازن من قيس
عيالن[.انظر:مجهرةالرس املتحّضة يف جند .]383/1
)2آل ابسهل  :يف دوعن حبّضموت(ط).
)3السهول  :قبيةل تضم فروع ًا آثرها عداننية  ،ترجع اىل قبيةل سبيع  ،واحدها  :سهْيل  ،وتسكن جنداً[.انظر:مجهرة آنساب
الرس املتحّضة يف جند .]384/1
[ آل ُ َمسيط (بضم السني املهمةل وفتح املمي وسكون الياء التحتية) :عقب الرشيف محمد مسيط بن عيل الش هنزي بن عبد
الرمحن بن آمحد بن علوي بن آمحد بن عبد الرمحن بن علوي مع الفقيه...اخل  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن ابن مسيط[.انظر:مشس
الظهرية.]555/2
وليس مهنم :
 )1آل ابمسيط  :حبّضموت(ط) .
 )2آل ابمسيطه :من امحلوم يف البادية احلّضمية(ك).
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[ آل الشاطري  :عقب الرشيف علوي (امللقب ابلشاطري) بن عيل بن آمحد بن محمد آسد هللا بن احلسن الرتايب بن عيل بن
محمد الفقيه املقدم...اخل  ،وهناك آل الشاطري من السادة آل آيب مني املذكورين يف آول هذا الباب  ،ومه عقب الرشيف آيب
بكر بن عبد الرمحن بن محمود بن محمد بن آيب مني بن عبد هللا بن ش يخ بن عيل بن عبد هللا وطب بن محمد املنفر بن محمد بن
عبدهللا بن علوي بن محمد الفقيه املقدم......اخل  ،ويقال للفرد مهنم :الشاطري  ،اال آنه عند المتيّي بيهنم وبني آخواهلم آل
الشاطري املتقدمني  ،يقال هلم  :آل الشاطري (آبو مني) [.انظر:مشس الظهرية ، 358/1-452/2واملعمم اللطيف
ص،158وجشرة آل عبد هللا بن علوي ص.]33
وليس مهنم :
)1آل الشاطري  :فر ٌع من قبيةل مطري ( يف احلجاز وجند ).
)2آل الشاطر  :فرع من قبيةل حاشد ابلةمن (ك).
[ آل شيبان  :عقب الرشيف آيب بكر ( امللقب بشيبان )بن محمد آسد هللا بن احلسن الرتايب بن عيل بن محمد الفقيه املقدم
...اخل .ويقال للفرد مهنم (يف احلجاز) :فالن آل شيبان  ،ويف غريه ابشيبان  ،وال يُعرف آح ٌد مهنم اليوم حبّضموت اليوم.
وليس مهنم :
)1آل شيبان  :يف الغرفة حبّضموت  ،ويقال للفرد مهنم :فالن شيبان [انظر:ادام القوت ص ، ]335وآل ابن شيبان يف املالك
 ،ويقال للفرد مهنم :فالن ابن شيبان(ط).
)2آل شيبان  :آرس يف جند  ،فالوىل  :يف قربة ُجليجةل من قرى قضاء املربز يف الحساء من العمامن من ايم  .والثانية  :يف
بريدة من قبيةل ادلوارس  .والثالثة  :يف اثدق قال عهنم اجلارس  " :من الرشاف "  ،ومل ِّيبني اىل َمن يُ َنس بون  [ .انظر:
مجهرة الرس املتحّضة يف جند .]445/1
)3بيت شيبان  :من السادة الرشاف الرس يني  ،من بين احلسن الس بط رض هللا عنه[.انظر:نيل احلُس نيني ص.]325
)4الشيباين  :من برقا من قبيةل عتيبة يف احلجاز وجند[ .قبائل الطائف وآرشاف احلجاز ص.]122
[ آل الصايف  :عقب الرشيف معر الصايف بن عبد الرمحن املعمل بن محمد بن عيل بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل
بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فر ٌع من السادة آل السقاف  ،اال آهنم الن ال يلقبون اال ابلسقاف ،
وهناك آل الصايف من السادة اجلفارية  ،ومازالوا يس تعملون هذا اللقب  ،ومه عقب الرشيف ش يخان بن علوي بن عبد هللا
بن علوي بن آيب بكر جفر بن محمد بن عيل بن محمد بن آمحد بن محمد الفقيه املقدم...اخل[.انظر:مشس الظهرية ،251/1خدمة
العشرية ص ،55املعمم اللطيف .]123-122
وليس مهنم :
 )1آل الصايف  :فرع من قبيةل غامد الزدية .
 )2آل الصايف  :آرسة هاجرت من بغداد يف آواخر القرن الثالث الهمري واس توطنت كربالء  ،يقولون اهنم من كندة  ،وآل
الصايف  :بكربالء آيض ًا  ،آرسة لها رمح بعيد ابليت قبلها  ،فلُ ِّق َبت بنفس اللقب [ .عشائر كربالء وآرسها ص.]432
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[ آل ابن طاهر  :عقب الرشيف طاهر بن محمد بن هامش بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن محمد مغفون بن عبد
الرمحن بن آمحد بن علوي بن آمحد بن عبد الرمحن بن علوي مع الفقيه...اخل  ،ويقال للفرد مهنم :فالن ابن طاهر[.انظر :مشس
الظهرية. ]585 /2
وليس مهنم :
)1آل ابن طاهر :يف قرية ابحسان من قرى الكَّس حبّضموت [ ادام القوت ص  ]233وآرسة آخرى  :من آل ابوزير تسكن
حالي ًا ابملالك ابلةمن(ط).
)2آل اب طاهر :قبيةل حّضمية سكنت حوطة آمحد بن زين وسيئون وترمي(ط).
[ آل َع ِّقيل(بفتح العني املهمةل وكَّس القاف املثناة)  :يطلق عىل عدة قبائل  :مفهنم  :آل عقيل ُم َطهَّر :ومه من عقب الرشيف
مطهر بن احلامد بن الش يخ آيب بكر بن سامل بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل
ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل [.انظر :مشس الظهرية ،]285/1وآل عقيل  :مبكة فر ٌع من السادة آل ابن
حيىي اليت ذكرمه [انظر:مشس الظهرية ،]313/1وبيت عقيل (من البيواتت العلوية البدوية)عقب الرشيف زين الصغر بن
عقيل بن آمحد بن آيب بكر السكران بن عبد الرمحن السقاف...اخل [انظر:مشس الظهرية.]131 /1
وليس مهنم :
)1آل َع ِّقيل (بفتح العني املهمةل وكَّس القاف املثناة)  :آرس يف جند  ،الوىل  :يف حرمة والتومي والزبري  ،من آل هوميل من
وائل  .والثانية  :يف ِّ
الشقَّة من بالد القصمي من آل آيب َّرابع من احلس ين من وائل  .والثالثة  :يف روضة سدير من آل آمحد
من الهزازنة من اجلالس من وائل .والرابعة  :يف املمعة من آل عسكر من البدور من اجلالس من ضنا مسمل من عزنة.
واخلامسة  :يف ادلرعية من عزنة  .والسادسة  :يف اخلرباء من الوهبة من متمي  .والسابعة  :من آهل عيون اجلواء مث عنّية ،
ويقال هلم  :العقيل العليان  .والثامنة  :يف عنّية من املصاليخ من عزنة  .والتاسعة  :يف بريدة  ،جاءوا الهيا من الزلفي  ،واكنوا
قبل ذكل يف ُآش يقر  ،ومهنم يف الزلفي وحايل من احلفاة من عتيبة  .والعارشة :يف الزلفي من امحليدي من مشر[.انظر:مجهرة
آنساب الرس املتحّضة يف جند .]553-555/2
)3آل ُع َقيِّل (بضم العني املهمةل وفتح القاف املثناة وكَّس الياء املشددة) :آرساتن يف جند  :الوىل  :من النوارص من بين متمي .
والثانية  :آحصاب قرص ابن عقيِّل بقرب الرس  ،من آل خليفة من املشارفة من الوهبة من متمي [.انظر:مجهرة آنساب الرس
املتحّضة يف جند .]553 ، 555/2
)4ال ُع َقييل (ابلتصغري)  :يف الزلفي بنجد من عزنة  ،وابلرايض واحللوة بنجد من بين خادل [انظر:مجهرة آنساب الرس املتحّضة
يف جند.]553/2
)5آل عقيل  :يف كربالء [.انظر:عشائر كربالء وآرسها .]153/1
)5العقيلون (ابلتكبري) :نس بة اىل عقيل بن آيب طالب ريض هللا عنه.
)5العقيليون(ابلتكبري) :ويقال هلم الن العقالية  ،ومه فر ٌع من الرشاف احلوازمة جبازان وما جاورها ،ويقال للفرد مهنم :
العقييل احلازيم  ،وكثرياً ما يكتفى بأحدهام.
)8العقيلون (ابلتكبري) :جبازان آيض ًا  ،قبيةل غري اليت س بقت  ،وليست من الرشاف .
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)3آل عقيل (ابلتكبري) :من قبائل مديرية َح ِّريب ابلةمن  ،والنس بة الهيم َع ِّقييل [.انظر:مجموع بدلان الةمن وقبائلها ،555/3
ومعمم البدلان والقبائل الةمنية .]1538/2
)15بيت عقيل(ابلتكبري) :خفيذة من قبائل امحلوم ابلةمن [.ومعمم البدلان والقبائل الةمنية .]1533/2
[ بنو علوي  :ومه املعنيون يف هذا البحث  ،ويقال للواحد مهنم  :ال َعلَوي  ،آو ابعلوي  ،اال آهنم ال يس تعملون هذين اللقبني
اال يف الرتامج والنساب  ،ويُنسب الرجل اال قبيلته  ،فيقال :فالن السقاف العلوي  ،اجلفري العلوي  ،البار العلوي ،
وهكذا .اال آن هناك آفراداً قليلني من بين علوي ما زالوا يلقبون بـ(ابعلوي) ؛ لعدم انتساهبم اىل بعض القبائل املشهورة
[.انظر:املعمم اللطيف ص.]135
وجتدر االشارة اىل آن الفصح يف النس بة هو (العلوي) ؛ اذ هو املوافق للقياس الرصيف  ،وذلا فان كثرياً من علامء بين علوي
ال يس تعملون (ابعلوي) ،وامنا آىت الاس تعامل الخري بعد تأثر السادة ابحلضارمة يف طريقهتم يف النس بة  ،فقد سكنوا
حّضموت منذ آكرث من آلف س نة .
وليس مهنم :
 )1طائفة العلويني  :بسوراي  ،وهو مذهب عقدي خبيث  ،وليس نس ب ًا  ،ومه النُّ َص ْ ِّرييَّة يف الصل  ،ويه احدى فرق غالة
الرافضة  ،وعندما جاء الاس تعامر الفرنيس لسوراي آطلق علهيم لقب (العلويني) متوهي ًا وتغطي ًة حلقيقهتم [.انظر:املوسوعة امليَّسة
يف الداين واملذاهب والحزاب املعارصة  ، ]333/1فال عالقة هلم ابلنسب الهامشي آص ًال.
 )2العلويون  :ويطلق عىل مجيع ذرية عيل بن آيب طالب ريض هللا عنه .
 )3العلويون  :ملوك املغرب احلسنيون  ،ومهنم فر ٌع يسكن املدينة حالي ًا يُعرفون ابلرشاف املغاربة (ج).
 )4العلويون  :يف ش نقيط  ،يقول النسابة الرشيف محمد ضياء ابن شهاب ادلين يف تعليقه عىل ((مشس الظهرية)) (": )54/1
ويف ش نقيط توجد نس بة علوية اال آن ذكل مل يبلغ حد اليقني القطعي  ،جاء يف املوسوعة املغربية امللحق1ص 155ماييل:
العلوي يف ش نقيط نس بة لقبيةل ذوي عيل  ،ينتس بون اىل محمد بن عيل كرم هللا وهجه  ،وقيل اىل عيل آخر هوجد القبيةل ،
ورمبا نس تها بعضهم اىل موالان احلسن الس بط  ،وقد رحجه صاحب بغية املس تفيد ص54و 555نق ًال عن انظم القصيدة
املوسومة ابملنية اليت رشهحا العارف ابهلل آبو املواهب موالان العريب بن الساحئ يف البغية املذكورة  ،حيث وصف ش نقيط بأهنا
بدل يف آقىص املغرب )"اهـ.
 )5بنوعيل  :بطن رئييس من مَّسوح من قبيةل حرب بن سعد بن خوالن اكنت دايرها عوايل املدينة مث انساحت اىل جند
رشق القصمي  ،والزالت هلم بقااي يف نوايح املدينة ،والنس بة الهيم (علوي)[ .انظر:معمم قبائل احلجازص.]345
 )5ال ُعلُوات  :فرع من الرشاف العمور من الرشاف آل براكت بن آيب مني الثاين القتادي احلس ين  ،والنس بة الهيم :
ِّع ِّلوي(بكَّس العني والالم)[.انظر:قبائل الطائف وآرشاف احلجازص .]42
 )5آل عيل  :فر ٌع من آل آيب القامس بن حسن بن جعالن بن رميثة بن آيب مني الول القتادي احلس ين  ،ويقال للفرد مهنم :
ال َعلَوي  ،ويسكنون الليث وضواحهيا[.انظر:قبائل الطائف وآرشاف احلجاز ص.]55
 )8ال ُعلَوات  :بطن من البطنة من الصواعد من عوف من مَّسوح من قبيةل حرب  ،والنس بة الهيم (علوي)[.انظر:معمم
قبائل احلجاز ص.]343
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[ آل الغزايل  :فرع صغري من الرشاف آل البييت السقاف يسكن عامن.
وليس مهنم :
 )1آل الغزايل  :بكربالء  ،ويه آرسة تنمتي اىل عرشة العبودة [.انظر :عشائر كربالء وآرسهاص.]433
 )2آل الغزايل  :آرسة جبدة وغريها من آرض احلجاز.
 )3بنو الغزايل :من فقهاء الةمن يف بعدان وغريها[.انظر:مجموع بدلان الةمن وقبائللها .]524/3
[ آل ال َغ ْمري (بفتح الغني املعممة وسكون املمي) :عقب الس يد محمد بن آمحد بن علوي بن محمد بن آمحد بن آيب بكر بن عبد
الرمحن بن عبد هللا بن عبود بن عيل بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فرع من آل ابعبود
خربشاين [.انظر:املعمم اللطيف ص.]145
وليس مهنم:
ََ َ )1غر (بفتح الغني املعممة واملمي) :من قبائل خوالن الةمنية يف بالد صعدة[.انظر:مجموع بدلان الةمن وقبائلها ، ]525/2ويقال
للفرد مهنم:الغمري.
)2آل الغمري  :مبرص  ،نس بة اىل ميت َغر  ،آوَغرة [.انظر:املعمم اللطيف ص.]145
)3آل الصديق الغامري  :آرسة ادريس ية حسنية تسكن املغرب  ،اش هتر مهنا بعض العلامء(.ج)
[ آل قَ ْط َبان  :من عقب الس يد آمحد بن عقيل بن آمحد بن آيب بكر بن عبد الرمحن السقاف  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن
قطبان[.انظر:مشس الظهرية .]188/1
وليس مهنم  :آل ابقط َّيان (بياء مشددة) قبيةل حّضمية تسكن حوطة آمحد بن زين وريدة ِّادلين(ط).
[ آل الاكف  :عقب الرشيف آمحد الاكف بن محمد بن آمحد بن آيب بكر اجلفري بن محمد بن عيل بن محمد بن آمحد بن محمد
الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فرع من السادة اجلفارية[.انظر:مشس الظهرية.]455/2
وليس مهنم  :آل الاكيف  :آرسة مبكة املكرمة.
[ آل ُمدَ ْ ِّحيج (بضم املمي وفتح ادلال املهمةل وسكون الياء التحتية وكَّس احلاء املهمةل ومه يكَّسون املمي) :عقب الس يد عبد
هللا بن عقيل بن ش يخ بن عيل بن عبد هللا بن محمد املنفر بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن علوي بن محمد الفقيه
املقدم...اخل  ،فهم فر ٌع من آل عبد هللا بن علوي[.انظر:مشس الظهرية.]353/1
وليس مهنم  :املداجحة  :ويقال للفرد مهنم  :املدحيمي  ،فرعٌ من السادة الرشاف ذوي هجار القتاديني احلس نيني (ج).
[ آل املساوى  :يطلق هذا اللقب عىل قبائل من بين علوي  ،مفهنا من ينتسب اىل الرشيف آمحد املساوى بن محمد بن آمحد
بن آيب بكر السكران بن عبد الرمحن السقاف  ،ومهنم من ينتسب اىل الس يد آمحد املساوى بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن
عبد الرمحن بن حسني بن عبد الرمحن السقاف  ،فامجليع من الرشاف آل السقاف[ .انظر:مشس الظهرية-132/1
،215واملعمم اللطيف ص. ]155
وليس مهنم :
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 )1آل املساوى  :فرع من الرشاف السلامينيني  ،من بين احلسن الس بط رض هللا عنه.
تنبيه  :الرشاف السلامينيون مه عقب الرشيف سلامين بن عبد هللا الثاين بن موىس اجلون بن عبد هللا احملض بن احلسن
املثىن بن احلسن الس بط ريض هللا عنه  ،ويسكنون جبازان وماجاورها  ،وشامل الةمن اليوم  ،وال يلقب الفرد مهنم ابلسلاميين
 ،بل ينسب اىل فرعه  ،وفروعهم كثرية َّ ،فصل يف بياهنا النسابة الرشيف محمد بن حيدر النعمي يف كتابه اجلواهر اللطاف ،
ومن فروعهم عىل سبيل املثال  :النعمي واملعافا و ِّاذلروي وغريمه.
وآما السلامينيون ابحلجاز فليسوا مهنم  ،وال عالقة هلم هبم  ،ويلقب الواحد مهنم ابلسلاميين.
)2آل املساوى  :عائةل من آهل منطقة بين هنات  ،يف شامل قرية ال ُعدين ابلةمن  ،عىل ما ذكره املقحفي يف معمم البدلان
والقبائل الةمنية ،1515/2وذكر آيض ًا آل مساوى يف حلج ومل ينس تهم.
[ آل املشهور  :قبيلتان من بين علوي  ،الوىل  :من آل شهاب ادلين من السادة آل السقاف  ،ومه عقب الرشيف عبد هللا
بن محمد بن آمحد بن محمد بن شهاب ادلين الصغر بن عبد الرمحن القايض بن آمحد شهاب ادلين الكرب بن عبد الرمحن بن
عيل بن آيب بكر السكران بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  .والثانية
مرزق  :من عقب الرشيف ش يخ بن آمحد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن علوي بن
 :آل مشهور َّ
محمد الفقيه املقدم ...اخل[.انظر:مشس الظهرية.]133،358/1
وليس مهنم :
 )1آل املشهور احلس ين  :آرسة من السادة الدارسة ساكن حّضموت املعروفون بأل احلس ين .
 )2املشهوريون  :واحدمه املشهوري  ،وجيم ُع يف لهجة آهل البادية الن عىل(املشاهري)  ،فرعٌ من رفاعة من قبيةل هجينة ،
منازهلم بينبع النخل وما جاورها(ج).
[ آل مش َّيخ  :عقب الس يد ُم َش َّيخ بن عبد هللا بن آيب بكر (السكران)بن عبدالرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل
بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،وآل مش يخ آيض ًا من عقب الس يد معر بن آمحد بن الفقيه املقدم  ،ومه ساكن املدينة
النبوية  .ويقال للفرد من القبيلتني:فالن مش َّيخ .
وليس مهنم :
)1املشاييخ  :ومه قبائل خمتلفة دخلت حلف ًا يف قبائل عديدة ،فاألوىل  :تعد بطن ًا من قبيةل مثاةل جنوب الطائف  .والثانية :
تُعدُّ بطن ًا من قبيةل المنور الثقفية  ،هلم قرية بوادي احملرم رآس خنةل الشامية قرب الطائف  ،والثالثة :تُ َع ُّد بطن ًا من
املس يالت من البيعرب من املوىس من انرصة من قبيةل بلحارث (جنوب الطائف)  ،والرابعة  :تُعد بطن ًا يف قبيةل زهران
الزدية  ،يقال :انه من النصار  ،واخلامسة  :تعد بطن ًا يف قبيةل بين ماكل (جنوب الطائف)  ،ويقال اهنم من النصار آيض ًا.
وهناك من املشاييخ من حالف قبائل آخرى [ .انظر:معمم قبائل احلجاز ص  ، 423وقبائل الطائف وآرشاف احلجاز
ص.]125
ويقال للفرد مهنم يف زهران  :الش يخي  ،وفامي حول الطائف ( كبلحارث وطويرق)  :املش يخي (ج).
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الرب َزة ابحلجاز من قبيةل حرب  ،ويقال للفرد مهنم  :الش يخ (ج).
)2الش يوخ  :يف قرية َ ْ
[ آل ُم َطهَّر (بضم املمي وفتح الطاء املهمةل والهاء املشددة) :عقب الس يد علوي بن مبارك بن عبد هللا مدهر بن آمحد بن محمد
بن عبد هللا بن محمد املنفر بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فر ٌع من آل عبد هللا
بن علوي  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن مطهَّر[.انظر :مشس الظهرية  ، ]353/1وهناك آيض ًا  :آل عقيل مطهَّر فرعٌ من السادة
آل احلامد من آل الش يخ آيب بكر بن سامل من الرشاف آل السقاف  ،وقد تقدَّ م ذكرمه عند الالكم عىل آل عقيل.
وليس مهنم :
 )1آل مطهر :يف صنعاء وحوث ابلةمن  ،وآرسة آخرى يف ذمار ابلةمن  ،ومجيعهم من السادة الرس يني احلس نيني[.انظر:نيل
احلس نيني ص.]458-455
 )2بنو مطهر :من علامء صنعاء من قبائل خوالن العالية[.انظر :مجموع بدلان الةمن وقبائلها .]511/4
 )3آل مطهر  :من آل العمودي يف بِّضَ ه من دوعن حبّضموت [ادام القوت ص.]151
[ آل ُم َق ْيبِّل (بضم املمي وفتح القاف املثناة وسكون الياء التحتية وكَّس الباء املو َّحدة  ،اال آهنم يكَّسون املمي والقاف يف
اس تعامهلم) :عقب الرشيف علوي العني بن عبد هللا بن علوي بن محمد موىل ادلَّ ِّويْةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه
املقدم...اخل[.انظر:مشس الظهرية .]355/1
وليس مهنم :
)1آل مقبِّل (بباء مشددة مكسورة) :يف ترمي من حّضموت(ط).
)2آل ِّمقبِّل(بكَّس املمي وسكون القاف وكَّس الباء) :من قبائل بين علهان  ،يف صعدة ابلةمن  ،وآل مقبل(بكَّس املمي وسكون
القاف وكَّس الباء)آيض ًا  :خفيذة من قبائل املاكبرة  ،احدى قبائل ن َُّوح يف حّضموت  ،وبنو ُم ْقبِّل(بضم املمي وسكون القاف
وكَّس الباء)  :قبيةل يف تعز ابلةمن  ،ويقال للواحد مهنام  :فالن مقبل[.انظر :معمم البدلان والقبائ الةمنية  ، 1553/2ومنه
ضبطت اللقاب املذكورة يف الةمن].
[ آل الهادي  :عقب الرشيف الهادي بن عبد الرمحن بن آمحد(شهاب ادلين)  ،ومعه الهادي بن آمحد(شهاب ادلين) بن عبد
الرمحن بن عيل بن آيب بكر (السكران) بن عبدالرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه
املقدم...اخل.فامجليع فرع من آل ابن شهاب ادلين من الرشاف آل السقاف  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن الهادي [.انظر:مشس
الظهرية  ، 135/1املعمم اللطيف ص.]111
وليس مهنم :
)1آل الهادي  :ابلهنوم ابلةمن  ،نس بة اىل االمام الهادي رشف ادلين بن محمد من السادة آل عشيش  ،من ذرية االمام املؤيد
ابهلل حيىي بن محزة ،من ذرية موىس الاكظم  ،من بين احلسني الس بط ريض هللا عنه[ .انظر:نيل احل ُْس َنيني ص.]425
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)2آل الهادي  :يف جهرة املداير ببالد حبور ابلةمن  ،من السادة الرشاف الرس يني  ،من بين احلسن الس بط ريض هللا عنه .
[انظر:نيل احل ُْس نَيني ص.]428
)3آل الهادي  :ابلعراق .
[ آل الهَدَّ ار(بفتح الهاء وادلال املهمةل املشددة)  :عقب الرشيف آمحد الهدار بن عبد هللا بن عيل بن حمسن بن احلسني بن
الش يخ آيب بكر بن سامل بن عبد هللا بن عبدالرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن السقاف بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن
علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل  ،فهم فرع من آل الس يد آيب بكر بن سامل من السادة آل السقاف[.انظر :مشس الظهرية
 ،234/1واملعمم اللطيف ص.]135
وليس مهنم :
آل الهَ َّدار(ابلضبط السابق)  :ابخملالف السلاميين  ،عقب الس يد الهدار بن حيىي بن داود بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن داود
بن سلامين بن عبد هللا بن موىس اجلون بن عبد هللا احملض بن احلسن املثىن بن احلسن الس بط ريض هللا عنه  ،فهم فرع
من الرشاف ادلاودية السلامينيني [انظر:نيل احلس نيني ص.]435
[ آل الهِّ ْندُ َوان(بكَّسالهاء وسكون النون ومض ادلال املهمةل وفتح الواو)  :عقب الرشيف معر بن آمحد بن حسن الورع بن
عيل بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه املقدم...اخل [.انظر:مشس الظهرية،332/1املعمم اللطيف ص
.]131
وليس مهنم :آل الهِّ ْندُ وانه(ابلضبط السابق مع زايدة هاء يف آخره)  :نس بة اىل قرية الهِّ ْندُ َوان  ،من قرى الزبريات يف آرحب
شامل صنعاء ابلةمن [.انظر:معمم البدلان والقبائل الةمنية .]1835/2
[ آل حيىي  :عقب الرشيف حيىي بن حسن بن عيل العناز بن علوي بن محمد موىل ادلويةل بن عيل بن علوي بن محمد الفقيه
املقدم...اخل  ،ويقال للفرد مهنم  :فالن ابن حيىي [.انظر:مشس الظهرية ،311/1واملعمم اللطيف ص.]133
وليس مهنم :
)1آل حيىي  :فر ٌع من الرشاف آل زيد المنويني القتاديني احلس نيني  ،ويقال للفرد مهنم :فالن آل حيىي  ،وكثرياً ما ينس بون اىل
جدمه الرشيف زيد بن حمسن مبارشة  ،فيقال  :فالن آل زيد  ،ويسكنون مبكة وجدة والطائف.
 )2آل ابحيىي  :من دوعن حبّضموت(ط).
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الباب الثاني
وفيه بيان خمتصر لقبائل أو أسر يُظن أو قد يُشتَبه أنها من السادة العلوية وليست منهم

ـ موايل السادة الرشاف بين علوي  :حيث يوجد موايل للسادة آل السقاف وآل ا ِّحل ْبيش  ،يلقَّبون بألقاهبم  ،ومن ذكل  :آل
مرزوق احلَبْيش يف حوطة آمحد بن زين حبّضموت (ط)  ،ومن مشاهري موايل الرشاف آل السقاف ُ :تسني السقاف اذلي
اكن مشهوراً يف احلجاز.
ـ آل الهدل  :ومه سادة آرشاف حس ينيون  ،يسكنون يف ُتامة الةمن  ،ويظن البعض آهنم من الرشاف بين علوي ؛ لن
قدوم امجليع اىل الةمن اكن من العراق.
ـ آل ابن شعيب :ابلهمرين حبّضموت  ،ذكرمه الس يد آمحد بن حسن العطاس العلوي يف رساةل هل يف النساب
احلّضمية(ص )5وذكر آهنم سادة حسنيون  ،ومل آقف عىل نس تهم  ،وال آعمل اىل من ينتس بون من بين احلسن ريض هللا
عنه.
ويظن البعض آهنم من السادة العلوية ؛ لهنم سكنوا حّضموت.
ـ آل بلخي  :بدوعن و َمنْ َوب حبّضموت  ،ذكرمه الس يد آمحد بن حسن العطاس العلوي يف رسالته يف النساب احلّضمية
(ص )5وذكر آهنم سادة ُح َس ينيون  ،من ذرية موىس الاكظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عيل زين العابدين بن
احلسني الس بط ريض هللا عنه  ،ومل آقف عىل نس تهم .ويظن البعض ـ خصوص ًا يف احلجاز ـ آهنم من السادة العلوية ؛ لهنم
سكنوا حّضموت.
ـ آل املهاجر  :من آرس كربالء ابلعراق  ،وليسو من ذرية جدان املهاجر الرشيف آمحد بن عيىس احلسيين [.انظر:عشائر كربالء
وآرسها .]581/1
ـ آل الاتيس  :عائةل مشهورة ابلوجاهة بسوراي  ،تدَّ عي آهنا من السادة آل العطاس العلويني ،وآن آصل لقتهم العطايس  ،مث
ُح ِّرف اىل الطايس  ،مث ُح ِّرف اىل الاتيس  ،جاء يف دائرة املعارف لفؤاد البس تاين ( )25/5ذكر هذه الرسة  ،وآقوال الناس
يف نس تها  ،فقال ":ان لقب آاتيس آو آطايس عمل آرسة محصية  ،قيل ان آصلها تركامين  ،ومن اذلين ذهبوا هذا املذهب
احمليب صاحب (خالصة الثر يف آعيان القرن احلادي عرش )اذلي ترمج حياة آمحد الطايس املتوىف
املؤرخ ِّ
س نة1554هـ(1535م ) ،وقيل  :نس بة اىل آطاس موقع ابحلجاز ،...وقيل  :عطايس  ،وآن العائةل عربية احملتد اثبتة العراق
يف عروبهتا  ،وآهنا فرع من عائةل العطايس املعروفة يف احلجاز  ،واليت تقطن املدينة  ،ومما يشفع لهذه التسمية ويؤيدها يف
ادعاهئا الصحة آن مثت فريق ًا من العائةل سكن رشيق مدينة محص مازال اىل اليوم حمفوظ ًا هبذه التسمية  ،وقرابة الاتيس من
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العطايس اثبتة آكيدة  ،لن نسب الفريقني ينهتيي اىل الش يخ ابراهمي هذا اذلي ترمجه خليل املرادي مفيت الشام يف مؤلفه سكل
ادلرر يف آعيان القرن الثاين عرش)"...ا.هـ.نق ًال عن مشس الظهرية(215/1ـتعليق احملقق).
ولنا مع هذا الادعاء وقفات:
النسابة احملقق الس يد محمد ضياء ابن شهاب ادلين العلوي يف تعليقه عىل مشس الظهرية(":)215/1ومل نعرث يف
آولها  :يقول َّ
الشمرات ما يؤكد وحدة الصل  ،وهللا آعمل  ،وملا س ئل هامش الاتيس قال  :ال آس تطيع آن آثبت شيئ ًا ؛ لن ادلاخل فيه
واخلارج منه وليس مهنم ابلتأكيد ملعوانن "ا.هـ .اذن مفشمرات السادة بين علوي املعروفة ابدلقة والضبط  ،و ِّذ ْك ِّر البدلان
واملساكن يف احلجاز والةمن ورشق آس يا والهند وآفريقيا بل والشام وغريه  ،مل تذكر فرعاً من السادة آل العطاس نزح اىل الشام
آو بالد الرتكامن  ،وآصبح يلقَّب ابلاتيس آو الطايس  ،بل وال اللقب نفسه(العطاس).
اثنهيا :ال يُ َعرف خشص من املتقدمني السادة آل العطاس امسه ابراهمي آلبتة.
اثلهثا :بعد الاطالع عىل واثئق آل الاتيس اليت نرشها ابسل الاتيس اتضح لنا ماييل:
ـ آن جدمه الكرب امسه عيل الاتيس وقد تويف س نة 314آو344هـ  ،فهذا يعين آن وفاته اكنت قبل والدة الرشيف معر بن
عبد الرمحن (امللقب ابلعطاس) بن عقيل بن سامل السقاف  ،فقد ودل عام 332هـ  ،آي بعد وفاة عيل الاتيس جد الاتس ية
بامثن وآربعني س نة عىل القل  ،وآما الس يد عقيل بن سامل (وهو وادل الس يد عبد الرمحن جد آل العطاس) فقد ودل س نة
ٍ
314هـ  ،وتويف س نة1555هـ  ،فلو آخذان ابالحامتل الول يف وفاة الش يخ عيل (جد الاتس ية) فتكون وفاته بعد ميالد
الس يد عقيل بن سامل (ودل الس يد عبد الرمحن العطاس) بس نتني  ،وهذا ُمحا ٌل  ،فكيف حبال ابن عقيل بن سامل  ،وهو
الس يد عبد الرمحن (امللقب ابلعطاس)  ،فاحلال آبعد وآبعد .
ـ اذا ثبت هذا  ،فال ميكن آن يكون عيل الاتيس حفيداً للرشيف عبد الرمحن العطاس  ،فهو عىل آقل تقدير ابنه من صلبه
(ان سلمنا بذكل جدالً)  ،وال يعرف للرشيف عبد الرمحن العطاس اال مخسة آبناء  ،ومه :صاحل ومش يخ وعبد هللا وعقيل
ومعر وهو املشهور ويف عقبه الكرثة  ،وال يعرف ا ٌبن هل وال لبيه عبد الرمحن :امسه عيل .
ـ مل جند يف الواثئق الاتس ية بيا ًان واحض ًا آن الاتس ية من السادة الرشاف آل العطاس  ،بل ال يوجد ترصحيٌ آهنم من
الرشاف بين علوي.
احمليب
ـ مل يذكراملؤرخون ا ُل َول اذلين ترمجوا لعيان الاتس ية آهنم آرشاف علويون من آل العطاس  ،وخصوص ًا ِّ
(ت1111هـ)يف (خالصة الثر) واملرادي(ت1255هـ) يف (سكل ادلرر)  ،بل وجدان نقيض ذكل  ،مع آهنام ترجام مجلاع ٍة من
السادة الرشاف بين علوي  ،وآشاروا اىل آنساهبم  ،خصوص ًا الول .
واخلالصة :آنه مل يثبت دلى نسايب السادة الرشاف بين علوي حصة دعوى انتساب الاتس ية اىل الرشاف آل العطاس  ،وال
اىل الرشاف بين علوي  ،وهللا آعمل.
ـ آل احل ََس ين  :حبّضموت  ،من السادة الرشاف الدارسة  ،ق ِّدم جدمه الرشيف يوسف بن عابد االدرييس احل ََس ين اىل
احلس ين ـ بفتح احلاء املهمةل وسكون السني املهمةل ـ  ،وخالطوا
حّضموت  ،ورحلته مدونة ومطبوعة  ،ويعرف عقبه بأل ْ
السادة العلويني  ،وتس َّموا بأسامهئم  ،بل من فروعهم :آل املشهور احلس ين  ،وس بق ذكرمه عند الالكم عىل السادة آل
املشهور العلويني.
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ـ آل ابوزير َ :و ِّ َمه املقحفي يف (( معمم البدلان والقبائل الةمنية )) ()153/1عندما عدَّ مه من السادة الرشاف بين علوي ،
ونس تهم اىل ش يخ بن عيل بن محمد موىل ادلَّ ِّويةل بن عيل بن علوي بن الفقيه املقدم  ،وومه آيض ًا عندما عدَّ مه ـ ()153/1
و( )1555/2ـ من ذرية آمري املؤمنني عيل بن آيب طالب ريض هللا عنه وآرضاه.
ـ آل السكران  :بنجد  ،ليسوا من ذرية الرشيف آيب بكر ( امللقَّب ابلسكران ) بن عبد الرمحن السقاف .
ـ آل آسد هللا  :مبكة  ،ليسوا من ذرية الرشيف محمد ( امللقب بأسد هللا ) بن احلسن الرتايب بن عيل بن محمد الفقيه
املقدم...اخل.
ـ آل الرتايب  :ابلسودان وبغريه  ،ليسوا من ذرية الرشيف احلسن ( ابمللقب ابلرتايب) بن عيل بن محمد الفقيه املقدم...اخل.

وهذا آخر ما أردت بيانه
ونسأل اهلل القبول
واحلمد هلل رب العاملني
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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