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 بسم هللا الرمحن الرحيم

  يف أسباب ُمسمَّيات مديرايت وحمافظات اليمن نفيس الثمن الكتاب:
 عبد الرمحن بن حممد بن عبدهللا الصربي أتليف: 

 
 مركز نشوان احلمريي للدراسات واإلعالم  الناشر:

 الربيد اإللكرتوين:  777033322 -  777113634 اجلمهورية اليمنية، هاتف:
 info@nafsam.org ، :املوقع االلكرتوينwww.nafsam.org   

 مأرب(:  -رقم اإليداع لدى فرع اهليئة العامة للكتاب م/مأرب )املكتبة العامة 
 (21 /  2021 .) 

 .  2021غسطس أ الطبعة: األوىل
 
 
 
 
 

 ؤلف مجيع احلقوق حمفوظة للم 
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 :ليفأت

 الرحمن بن محمد الصبري عبد

 

 تقدمي: 
   بن صالح الُفَتاِحي عرفات بن أحمد 

 قدمة الناشر: م
 األحمدي  نعمان  علي  عادل

 

 الناشر: 

 إلعالم كز نشوان الحميري للدراسات وا مر

2021 



 

 

4 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 قال هللا تعاىل:

 }بَ ْلَدٌة طَي َِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر{

 ( 15) آية سورة سبأ 

 هريرة رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب 

ميَاُن مَيَاٍن والف ُقُه مَيَاٍن َواحلْ ُكَمُة } جاء َأْهُل اْلَيَمن  ُهْم أََرقُّ أَْفئ َدةَّ اإْل 

 { مَيَانٍَيةُّ 

 أخرجه البخاري 
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 إهداء 

 
 إىل والدي العزيز الذي مل ميل من الدعاء يل....  

 إىل أمي احلبيبة اليت كثرياً ما حفزتين إلجناز هذا البحث....  
 إىل خايل احلبيب الذي كثرياً ما وثق يب....  

 إىل أخواين وأخوايت ومجيع أهلي....  
 وإىل أصدقائي الذين وقفوا معي وساندوين....  

 وإىل كافة الشعب اليمين....
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  وعرفان شكر 
شكره على توفيقي هبذا  وأهللا تعاىل  أمحد  ،الناسال يشكر  هللامن ال يشكر 

   ..لكل من ساندين وشجعينأتقدم جبزيل الشكر و البحث

ي  أمحداملؤرخ عرفات بن  وأخص ابلذكر الذي ساندين وشجعين على  الُفَتاح 
وأيضاً قام بتوجيهي وإمدادي ابملعلومات  تهكذلك متابعبحث و إمتام هذا ال
 .. ومصادرها

بن دحان جبارة الذي كان دائماً يصوب ويصحح   محد أكذلك املؤرخ و  
 ..البحث ويتابعه بدقة 

العنسي،  َأمْحَدو صادق الصباحي،  َأمْحَدلألخوة كما أتقدم ابلشكر اجلزيل 
  صادقواألستاذ  لطان الشهاري،وسالفرح،   عبدهللارايض  و  اجلالل، وبشار

 ،قاسم اليافعيو رحيب، األ مراد دغيش  واملؤرخالضبييب،  حُمَمِّد وخمتار العزكي، 
 . للدراسات واألعالم ي ْمريَ احل   نشوان  ومركز
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 تقدميال
 ي احت الف   د حمأ عرفات بن    المؤرخ م:  بقل 

 على النيب األمني وبعد: السَّالماهلادي ألقوم السبيل والصالة و  احلمدهللا
( رسالة  تصفحت  اليمنفقد  وحمافظات  مديرايت  مسميات  أسباب  الثمن يف  (  نفيس 

اً يف اببه سد  نَف يس وقد ألفيته كتاابً    ،الرمحن الصربيعبد  ملؤلفه الشاب ذي اهلمة العالية  
حيث وهذا املوضوع مل    ،على وجه اخلصوص  اليمنيةويف    عموما  العربيةاملكتبة  ثغرة يف  

 ُمسمَّيات يف  ما قيل أصح نعبدالرمحوقد حشد األخ  ،يطرقه أحد على وجه االستقالل
ا من جل الكتب واملصنفات ومواقع ُمسمَّياهتأسباب    من  اليمنيةواحملافظات    املديرايت 

 .  الشأن واالستفادة منهموكذلك كثرة أسئلته للمتخصصني هبذا  التواصل االجتماعي
 فجزاه هللا خريا وكتب أجره وكثر يف األمة من أمثاله. 
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 الناشر مقدمة
 * عادل األحمديبقلم: 

يقال "األمساء ال تُ َعلِّل"، لكن هذه املقولة ال تنطبق على مسميات مناطق اليمن إذ لكل منطقة 
اسٌم له جذر اترخيي يتجلى لدى اإلملام به مدى ارتباط األرض اليمنية ابإلنسان اليمين يف تالزم ال 

 ينفك وال ينفصل. 
تغال مؤرخي اليمن يف حقب ولقد كان الغوص يف معاين مسميات املناطق اليمنية جزءاً من اش

عديدة، وهو األمر الذي رتِّبه وخلِّصه الباحث الشاب عبدالرمحن بن حممد الصربي وقدمه للقارئ 
الكرمي يف ثوب قشيب بعد سنوات من التدقيق والتحقيق والتنقيح واملراجعة مستعيناً مبئات املراجع 

 واملصادر. 
وقتنا احلاضر، كأحد مقتضيات احلفاظ على   وأييت االهتمام مبعرفة مسميات مناطق اليمن، يف 

اهلوية الوطنية اليت تتعرض حلرب حممومة هبدف الطمس واإللغاء من ق َبل غزاة وافدين حياولون سرقة 
 املكان والزمان. 

لقد حتلِّى الباحث الصربي بصرٍب مجيٍل وهو جيمع مادَة هذا الكتاب املهم، والذي بدا رائعاً 
(، 2003عاما، )إذ هو من مواليد سبتمرب    1٨لباحث الذي مل يتجاوز سنه  وراكزاً رغم حداثة سن ا

وال غرابة يف ذلك ألن الكثري من الرموز العلمية نبغوا يف سن مقاربة. وحيدوان يف مركز نشوان احلمريي 
للدراسات واإلعالم السرور واالعتزاز يف تقدمي هذا الباحث وأترابه من الباحثني الشباب الذين نعتز 

م ونعدهم امتداداً لعمالقة التوثيق والتاريخ بدءاً من أيب حممد احلسن اهلمداين وليس انتهاًء ابلثنائي هب
 حممد وإمساعيل األكوع احلوايل رمحهم هللا مجيعا. 
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وال تقتصر أمهية هذا املبحث التارخيي على ما حواه من نفيس الثمن من اجلواهر والآللئ املعرفية 
النجيب عبدالرمحن الصربي من بطون الكتب واملصادر، بل تكمن أمهيته   اليت استخرجها الباحث

أيضاً يف توقيت الصدور حيث يعد الكتاب يف هذا التوقيت، إسهاماً معترباً يف إنعاش الذاكرة الوطنية 
اليت تتعرض، كما أسلفنا، حلرب هوجاء من قبل العدو التقليدي للذات اليمنية واملتمثل بتيار اإلمامة 

 نوتية الساللية احلاقدة على كل ما هو ميين. الكه

ورغم ضراوة هذه احلرب اليت يتعرض هلا الوجدان اليمين، إال أن املرء يشعر ابلطمأنينة طاملا وأن 
اليمن اليزال ينجب ابحثني جنباء يبحرون يف بطون الكتب ويطوفون يف مروج التاريخ ليعودوا بكل  

"وأمَّا الزبُد فيذهُب جفاُء وأمَّا ما ينفُع الناَس فيمكُث يف   ما هو غاٍل ونفيس، وصدق هللا القائل
 األرض"، وهللا ويل التوفيق.

 رئيس مركز نشوان احلمريي للدراسات واإلعالم 

 2021أغسطس   10الثالاثء  
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 املقدمة 
نا، ومن سيئات  أعمال نا،  إ نَّ احْلَْمُد هلل  ََنَْمُده ونستعيُنه، ونستغفرُه، ونعوُذ ابهلل  من شرور  أنفس 

لَّ له، وَمن ُيْضل ْل فال هاد َي له، وأشهُد أن ال إله إال هللاُ وحَده ال شريَك له،  َمن يَ ْهد ه  هللاُ فال ُمض 
 وأشهُد أنَّ حُمَمِّدا عبُده ورسولُه وصفيُّه وخليله صلَّى اَّللَّ عليه وسلَّم، أمَّا بعد: 

ر خيها، فأمٌة ال تعرف اتَّر خيها ال حتسن صياغة  أكرب ما تعاب عليه الشعوب واألمم أهنا ال تقرأ اتَّ
ىن عليه البنيان الشاخمة وهو األصل الذي تتفرع منه الفروع، مستقبلها، والتَّار يخ هو األصل الذي تب

حيث يعد التَّار يخ من أهم العلوم املعرفية اليت تغذي عقل اإلنسان، ويسمى التَّار يخ ذاكرة األمم، 
كما يعد التَّار يخ من أهم العلوم اليت أهتم هبا العرب وتدارسوها وألفوا فيها، ويرجع اهتمامهم هبا إىل 

ر يخ عريق وكبري، ما قب ل اإلسالم، وتعد الَيَمن من أعرق وأقدم احلضارات يف الوطن العريب، فلها اتَّ
ر خياً مرتامي األطراف،  ولقد انشغل الكثري من العلماء يف تدوين اتَّر خيها، حيث يعد التَّار يخ اليمين اتَّ

الَيَمين  يف الزمن الغابر على شكل نقوش   التَّار يخ  ُمْسَندية يف الصخور، فالتَّار يخ ذاكرة ولقد َدوََّن 
الشعوب ومن قراءته وتدارسه تنهض األمم وتعترب فهو ُُمهد إىل الذهاب إىل املستقبل فكما يقال 

 "من ال ماضي له.. ال حاضر وال مستقبل له". 
ولقد خصص هذا الكتاب للحديث عن فرع صغري من أفرع التَّار يخ اليمين الكبري، حيمل مسمى 

س الثمن يف أسباب مسميات حمافظات ومديرايت اليمن( وهو معجم ميين ليسهل تناوله، وهو )نفي
يهدف ملعرفة أسباب ُمسمَّيات املديرايت واحملافظات اليت تقع يف إطار اجلمهورية اليمنية، وهو معتمد 

َحكمة، وحينما بدأت هبذا املشروع عدُت إىل املكت
ُ
بة التارخيية على العديد من املصادر واملراجع امل

يتحدث عن هذا املوضوع فلم أجد كتااًب واحًدا يتحدث عنه بشكل مستقل  اليمنية ألجد كتاابً 
وواضح وشفاف، فعدت إىل الكتب واملصادر ورسائل املاجستري والدكتوراه اليت حتدثت عن بعض 

ت مل نعلم املديرايت ألقتبس منها َسَبب الَتْسم َية وبعضها أعدانها إىل أصلها اللغوي، وهن اك ُمد يرايَّ
َيتها فأجتهد هبا وساعدين هلا بعض املؤرخني جزاهم    خرياً.   هللاَسَبب تُسمِّ 
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 البحث:  يَّةشكالإ

مشكلة البحث يف َأْسَباب ُمسمَّيات املديرايت واحملافظات اليمنية، حيث أن أغلب أمسائها   تتمثل
َيتها، وهي قليله جداً   مبهمة وحتتاج الرجوع إىل العديد من املصادر واملراجع اليت توضح َسَبب تُسمِّ 

ْكتَ َبُة اليمنية ليستس
َ
املصادر واملراجع اليت   قيوأشبه ابملعدومة، حيث أن الباحث حينما عاد إىل امل

ْكتَ َبُة اليمنية بشكل خاص والعربية بشكل عام سواء كانت 
َ
حتدثت يف هذا املوضوع وجد نقصاً يف امل

َحاَفظَات اليمنية مبعثرة يف أحبااثً أو دراسات أو كتباً،  
ُ
حيث كانت َأْسَباب ُمسمَّيات املديرايت وامل

 ثنااي الكتب.
 وميكن إعادة صياغة مشكلة البحث يف السؤال التايل: 

َحاَفظَات اليمنية؟  ماهي 
ُ
 أسباب ُمسمَّيات املديرايت وامل

 :موضوع البحث اختيارمربرات 

 تعود مربرات اختيار املوضوع أَلْسَباب ودوافع عده منها ما هو ذايت ومنها ما هو موضوعي:
 •  مربرات ذاتية:  

َحاَفظَات اليمنية.     -
ُ
 الرغبة يف معرفة ما قيل يف َأْسَباب ُمسمَّيات املديرايت وامل

سمَّيات ومجعها ببحث مستقل خُمْتصِّ بعيداً عن البعثرة والشتات بني الكتب التَّار خيية    - 
ُ
تفسري امل

 واللغوية. 
 •  مربرات موضوعية: 

يف هذا املوضوع مبعثر ومشتت يف  نقص األحباث والدراسات حول املوضوع، فكل ما كتب   -
ْكتَ َبُة اليمنية والعربية.

َ
 امل

ْكتَ َبُة اليمنية بشكل خاص والعربية بشكل عام ابألحباث التَّار خيية وخصوصاً اليت ختتص    -
َ
دعم امل

ْكتَ َبُة العربية بشكل مستقل. 
َ
 يف َأْسَباب ُمسمَّيات املدن وهي اندراً ما جندها يف امل
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 أمهية البحث:

 األمهية النظرية:   - أ
 وتشمل النقاط التالية: 

َحاَفظَات اليمنية واليت هي ضمن التقسيمات اإلدارية  1
ُ
.  دراسة َأْسَباب ُمسمَّيات املديرايت وامل

 املعمول هبا يف فرتة كتابة البحث، حيث مل تسبق دراستها بشكل مستقل حسب علم الباحث. 
 اليت وردت يف َتْسم َية املديرايت واحملافظات اليمنية.   .  التعرف على أبرز اأَلْسَباب2

 األمهية التطبيقية:    -ب
ْكتَ َبُة العربية بشكل عام، واليمنية بشكل خاص، وخدمة لألجيال القادمة وكل 1

َ
.  خدمة امل

 الباحثني واملهتمني يف التَّار يخ اليمين. 
يتحدث2 ميين  مبعجم  عليهم  والتسهيل  الباحثني  تزويد  املديرايت   .   ُمسمَّيات  َأْسَباب  عن 

َحاَفظَات اليمنية. 
ُ
 وامل

 

   :البحثأهداف 

واحملافظات  املديرايت  ُمسمَّيات  َأْسَباب  وتوضيح  فهم  على حماولة  يقوم  للبحث  العام  اهلدف 
اليمنية، واليت هي جمهولة عند عديد من الباحثني واملؤرخني، وقد تفرع من هذا اهلدف واسع املعىن 

 عده أهداف هي: 
سمَّيات من ثنااي الكتب والرسائل وحتليل أمسائها ومجعها يف معجم واحد   .  مجع 1

ُ
أسباب امل

 بعيداً عن البعثرة والشتات. 
.  إعطاء القارئ حملة موجزه وكافية عن أبرز اأَلْسَباب اليت ُتُسمِّ َيت هبا املديرايت واحملافظات 2

 اليمنية. 
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ر يخ تلك املنطقة .  متهيد الطريق للباحثني من خالل معرفة أسباب  3 الَتْسم َية ملعرفة املزيد عن اتَّ

 فمعرفة َسَبب الَتْسم َية مبثابة البوابة الرئيسية ملعرفة املزيد من أخبار تلك املنطقة. 
ْكتَ َبُة العربية بشكل عام ابملؤلفات الَنف يٌسة واألحباث 4

َ
ْكتَ َبُة اليمنية بشكل خاص وامل

َ
.  تزويد امل

 ر خيها. القيمة اليت ختدم اتَّ 
  

 صعوابت البحث:

 لقد واجه الباحث العديد من الصعوابت واملعوقات يف هذه الدراسة أبرزها: 
•  شحة املصادر واملراجع اليت حتدثت عن هذا املوضوع حيث أن املعلومات اليت تتعلق ابلبحث 

 كانت مبعثرة يف ثنااي املصادر واملراجع. 
 كان من شأهنا ختدم الباحث. •  صعوبة توفري العديد املصادر واملراجع اجليدة واليت  

 •  صعوبة الوصول إىل املديرايت واحملافظات اليمنية واستسقاء املعلومات من أهلها. 
•  عدم إملام الباحث يف معرفة اللهجات واللغات اليمنية القدمية واليت قد يكون االسم مشتقاً 

 منها. 
يكون االسم مبهماً أو ال يوجد   •  صعوبة فهم بعض أمساء املديرايت واحملافظات اليمنية حيث

 له تفسري واضح أو مل يورده أحد املؤرخني أو الباحثني من قبل. 
•  ومن املشكالت اليت واجهت البحث حتريف االسم يف حقب اتَّر خيية والذي يؤدي إىل صعوبة 

 تفسريه بَسَبب حتريفه من قبل أهل املنطقة بَسَبب اللهجة احمللية أو لتسهيل النطق. 
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 البحث:  وإجراءات منهج 

تزم الباحث يف هذا البحث على املنهج التَّار خيي، حيث قام ابستقصاء املعلومات عن َأْسَباب ال
َحاَفظَات اليمنية قدر املستطاع، وذلك من خالل ما تيسر له من مصادر 

ُ
ُمسمَّيات املديرايت وامل

سمَّيات وا
ُ
ملقارنة فيما فيها متعددة هلا عالقة ابلبحث، مث دراسة هذه النصوص الواردة عن َأْسَباب امل

يف إطار حبثي منظم حسب اخلطة املعتمدة للبحث، مع االلتزام ابملوضوعية واحلياد، ألن اهلدف من 
 هذه الدراسة هو الوصول إىل َأْسَباب ُمسمَّيات املديرايت واحملافظات اليمنية. 

 ولقد كانت اخلطوات املتبعة لإلجابة على أسئلة الدراسة هي:
 . مجع املادة العلمية من املصادر األولية واملراجع ذات العالقة مبوضوع الدراسة. 1
. حتليل وتنقيح املادة العلمية اليت مت مجعها من الكتب والدراسات املتعلقة ابملوضوع وجعلها 2

 يف نسق واحد ومنظم. 
َحاَفظَات إىل أصلها اللغوي والبحث عن معاني3

ُ
ها يف املعاجم العربية  . إعادة بعض املديرايت وامل

 املعتمدة. 

 حدود البحث: 

ومع بداية البحث يف املادة العلمية كان من الالزم على الباحث حتديد نطاق البحث وحصر 
وحتديد املناطق اليت سوف يتم ذكرها وهي اليمن ومديرايهتا وحمافظاهتا، حيث أردان ان يشمل البحث 

يف اليمن   به املعمول    داريإلحمدد يف التقسيم ا  األرض اليمنية املعروفة ابجلمهورية اليمنية، وأن البحث 
ولقد  سابقة،  فرتات  والتقسيمات يف  التسميات  لدراسة  ميتد  ومل  البحث،  هذا  وقت كتابة  حالياً 
واللغوية  التَّار خيية  املصادر  الباحث  استنتجها  اليت  سمَّيات 

ُ
امل َأسباب  على  العلمية  املادة  حصرت 

 املعتمدة. 
 
 



 

 

34 

 

 البحث: مصطلحات

 ومها:  اليمنية  اجلمهوريةاستخدم البحث مصطلحان رئيسيان يدالن على التقسيمات اإلدارية يف  

 :ةَحاَفظَ املم 

قسيم اإلداري األويل، وهي مساحة واسعة وهلا مركز حُمَاَفظَة وتكون هو اصطالح يستخدم يف الت
َحافظ وهلا جمالس بلدية منفصلة. 

ُ
 عادة يف إحدى املدن الرئيسية، يديرها امل

 : ةِديريَّ املم 

هو اصطالح يستخدم يف املراكز اإلدارية واملراكز احلكومية يف مجيع الدول العربية والكثري من 
د يريَّة أبهن 

ُ
 ا الَوْحَدة اإلدارية ضمن التقسيم اإلداري للُمَحاَفظَة. دول العامل. وتعرف امل

 

 

 حتليل املصادر: 

ال شك أن قيمة أي حبث اتَّر خيي معتمد ابلدرجة األوىل على املوضوع الذي مت تناوله فيه واملنهج 
العلمي الذي اعتمد عليه البحث، وقبل هذا وذاك تكون املصادر التَّار خيية هي املقياس األول عند 

خالهلا يستطيع البحث استنقاء املعلومات األقرب إىل الصحة ويستطيع أيضاً تقييم أي عمل، فمن  
 بلورة أفكاره، وتنظيمها، ومقارنتها، وحتليلها. 

ولقد اعتمدت يف هذه الدراسة على العديد املصادر واملراجع املتنوعة خاصة كتب اللغة واألنساب 
جة واحدة من األمهية بل كانت متفاوتة الستقاء املادة العلمية منها، وهذه املصادر ليست على در 

فيما بينها إال أهنا كانت ذات قيمة أساسية ابلنسبة ملوضوع البحث، حيث كانت املعلومات املتعلقة 
أَبسباب ُمسمَّيات املديرايت واحملافظات اليمنية متفرقة يف ثنااي هذه املصادر، إال أن الباحث حاول 
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لعريقة ابلدرجة األوىل واليت كانت ملادهتا العلمية أمهية كبرية يف قدر املستطاع الرتكيز على املصادر ا
بناء هذه الدراسة وترتيبها حسب قيمة املعلومات وغزارهتا، ويف ما يلي ذكر ألهم هذه املصادر اليت 

 كان غالبتها من كتب اللغة واألنساب: 
م اللغة العربية وأكربها، ه ( هو أمشل معاج711.  لسان العرب البن منظور األنصاري )املتوىف:  1

 مجع ابن منظور مادته من مخسة مصادر. 
أبو 2 عبدالرزِّاق احلسيين،  بن  بن حُمَمِّد  حُمَمِّد  املؤلف:  القاموس  العروس من جواهر  .   اتج 

 ه ( وهو يعد اثين أكرب املعاجم العربية. 1205الفيض، امللقِّب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف:  
ملؤلف: َأمْحَد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: .  معجم مقاييس اللغة ا3
395 

 ه ( وهو معجم لغوي ألفه ابن فارس معتمدا على مخسة كتب عظيمة. 
.  مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، املؤلف: نشوان بن سعيد احل ْمرَيي اليمين )املتويف: 4
لداً، احتوى على كل كلمات اللغة العربية عامة واحل ْمرَيية خاصة جم  11ه (، ويتكون معجم من    573

 كما أن الكتاَب يُ َعدُّ مرجعاً فقهياً، وطبياً، واتَّر خيياً، وأدبياً، وهذا األسلوُب تفرد به املؤلف. 
 وأما مصادر األنساب فاعتمد على العديد من كتب النَّسَّابَُة املعتمدة أبرزها: 

ف: ابن احلائك، أبو حُمَمِّد احلسن بن َأمْحَد بن يعقوب بن يوسف بن داود  .  األكليل املؤل 1
ه ( وهو من أهم كتب اليت مت أتليفها يف أنساب أهل اليمن، الكتاب 334الشهري ابهلَْمَداين )املتوىف:  

ر يخ اليمن، بعد فقدان الكتاب طبعت    أجزاء من الكتاب.   4مت إخفاؤه يف حماولة لطمس اتَّ
مع 2 نسب  الكليب .   السائب  بن  حُمَمِّد  بن  هشام  منذر  أيب  للمؤلف:  الكبري،  واليمن  د 

( دون يف بداية عصر التدوين مع أتسيس اخلالفة العباسية، فكان الينبوع الذي هنل 204)املتويف:
 منه كل مؤرخ وعامل أنساب، فاعتمد عليه الطربي وأخذ منه البالذري كثرياً يف كتابه أنساب األشراف. 

سمَّيات ابإلضا
ُ
فة إىل املراجع اليت حتدثت عن بعض املناطق بشكل خاص ألقتبس منها َأسباب امل

 إذا مل أجدها يف كتب اللغويني والنَّسَّابَة.  
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 ويف اخلتام: 
 هللا تعاىل هو الكامل، وأنَّ    هللاأردت أن ألتمس العذر عن وجود تقصري أو أخطاء، مدرًكا أنَّ  

ابه، وكلما طالعت هذا البحث، وبدا يل فيه تغري حبذٍف، عز وجل أيىب أن تكون العصمة لغري كت
 نه أو إضافة، أو تعديل؛ تذكرت ما قاله القاضي البيساين واصفاً حايل، وحال أمثايل: "إين رأيت أ

ال يكتب إنسان كتاابً يف يومه إال قال يف عده: لو كان غري هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان 
قدم هذا لكان أ العرب، ودليل يستحسن، ولو  ترك هذا لكان أفضل، وهذا من أعظم  مجل، ولو 

عز وجل أن جيعل هذا العمل خدمة للعلم وللمؤرخني   هللااستيالء النقص على مجلة البشر، وأسأل  
ْكتَ َبُة اليمنية، وأن جيعل    ليمنيني،ا

َ
تعاىل هذا العمل من األعمال   هللا وأن يكون خري إضافٍة إىل امل

 ه على ما يشاء قدير، وال حول وال قوة اال ابهلل العلي العظيم. اخلالصة لوجهه الكرمي، إنَّ 

 

 املؤلف 

 هـ 1442شعبان  18
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 اليمنية  َحاَفظَاتواملم  املديرايت ممسمَّيات  َأْسَباب  

َحاَفظَات الَيَمن يَّة أهنا ُنسَبت إىل 
ُ
ت وامل د يرايَّ

ُ
لقد كانت أبرز اأَلْسَباب اليت مُسِّ َيت هبا امل

، وأذواء أو إىل جد ميين سكن يف تلك املنطقة يف العهد احل ْمرَيي  (1)ُمُلوك وملكات وأَقيالٌ 
 املناطق الَيَمن يَّة،  أو السبئي مثل: أْحَور ويرمي وموزع وغريها، وهذا الَسَبب هو األغلب بني

أو إىل رجل َصال ح مثل: بَ ْيت الَفق يَه واملنرية والشيخ عثمان وغريها، أو إىل قبيلة سكنتها  
مثل: مراد واحلدأ وبين احلَار ث وغريها، كما ذكر ذلك القاضي حُمَمِّد احلجري رمحه هللا  

مُسِّ َيت أبمساء قبائل، وقد  تعاىل يف كتابه جمموع بلدان اليمن فقال: يف اليمن بلدان كثرية  
خيتلف البعض يف نسبه ويف حتديد أي شخص هو والَسَبب عائد إىل تشابه األمساء أو 
اختالف النَّسَّابَة يف نسبه مثل: املعافر، أو أهنا تنسب إىل إحدى قرأها فتكون تلك القرية 

َحاَفظَة مثل: صالة والوضيع، أو  
ُ
د يريَّة أو امل

ُ
بعضها نسبت إىل مواطن  كبرية فتسمى هبا امل

قدمية كانت اتبعة لسكاهنا، ألن العرب يسمون مواطنهم اجلديدة أبمساء مواطنهم القدمية 
َيتها نسبة إىل حادثة أو معركة حدثت فيها فاشتهرت  مثل زاهر البَ ْيَضاء، أو قد تكون تُسمِّ 

تواجد هبا بكثرة  هبا فنسبت إليها مثل: جمزر، أو قد تكون نسبتها إىل أنواع من النبااتت ت
مثل: الطلح ومذخيرة، أو حىت إىل بعض أنواع الطيور أو احليواانت اليت عرفت بتواجدها 
يف تلك البالد: مثل احلجيلة وجعار، وبعضها مسي هبذا االسم بَسَبب موقعها اجلغرايف أو  

،  أنه وصف جلغرافية املنطقة أو بَسَبب املوقع اجلغرايف هلا مثل: خب والشعف والتحيتا
وبعضها مُسِّ َيت لداللة على الوصف أو التشبيه واألمر عائد بشكل رئيسي إىل تضاريس 
تلك املنطقة مثل: احلشوة وكوكبان، وبعض املناطق تنسب إىل بعض األساطري والقصص  
مثل: َحْضَرَموت ولودر، وغري ذلك من اأَلْسَباب، وأعلم أخي القارئ أنه قد خيتلف بعض  

 
ألنه الذي له القول، أي    بالقيلبالتشديد، وسمى  قيل، دون الملك األعظم، واصله  ِحْمَير  م ل وكمن   َمِلك  : هو  الَقْيل  ( 1) 

 .  أْقواٌل، وَأقيالٌ ينفذ قوله، وجمعه 
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َحاَفظَات، وهذا وارد؛ ألن  الباحثني واملؤرخني يف
ُ
د يرايَّت وامل

ُ
 َأسباب ُمسمَّيات بعض امل

أو   د يريَّة 
ُ
امل َية  َتْسم  لديه قوله ورأيه، وقد تكثر األقوال والرواايت يف  كل ابحث ومؤرخ 

أقرب إىل  نراها  اليت  األقوال  ابلذكر  قدمناً  األقوال وقد  أبرز تلك  فقد مجعنا  َحاَفظَة، 
ُ
امل

 
ُ
فاجتهدت هبا وحاولت أن أجد هلا معىن الصحة، وبعض امل ت مل جند هلا مصدراً  د يرايَّ

فأعدهتا إىل أصلها اللغوي، وقد ساعدين بعض الباحثني واملؤرخني يف االجتهاد واملراجعة  
 واجلمع والتدقيق.   

 :اليمنية أمساء املناطقأوزان 

َحاَفظَات الَيَمن  
ُ
د يرايَّت وامل

ُ
، منها:  (1) يَّة على أوزان قياسية مشهورةأييت كثري من أمساء امل

ْرَي (2)األَفعول وهي صيغة مجع لألعالم والقبائل والبلدان ، قال اهلَْمَداين: وكثري من قبائل مح 
، ومن أمثلتها: األبعوس )لبعوس(، وأتيت مناطق على وزن الفعايل، (3) أتيت على األفعول

ثل: جردان، جهران، حيفان، ردمان،  ومن أمثلتها: السياين، ومنها على وزن فعالن، م
الوزن   أفلح، ومنها على  أْسَلم،  أفعل، مثل: أرحب،  َخْواَلن، ومنها على وزن  حيدان، 
فوعالن، مثل: كوكبان، ومنها على الوزن فعلون، مثل: سيئون، ومنها على الوزن فعلوت، 

يلة، مثل:  مثل: سيحوت، ومنها على فعللوت، مثل: َحْضَرَموت، ومنها على الوزن الفع
اجلميمة، احلجيلة، ومنها على وزن الفعيالت، مثل: احلميدات، وغريها الكثري من أوزان  

 .   (4)الكلمة
 هذا وهللا هو العامل. 

 
 .  2٥1صإسماعيل بن علي األكوع،   في اليمن، القاضي: أسماء القبائل والبلدان أوزان ( طائفة من 1)
السراجي، الجيل الجديد   َأْحَمد  عبدهللااألكوع، القاضي إسماعيل بن علي، مخاليف اليمن، اعتنى به وضبط نصه: ( 2)

 .  28ص  ،م2009-م 2008هـ، 1430-هـ 1429، ط الثالثة، َصْنَعاءَ  –الناشرون 
 .  449ص  2( األكليل ج3)
 .  28ص اليمنمخاليف  ينظر: (4)



 

 

39 

 

 أ
 

 :آِنس
بت،  َذَمار  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل آنس بن أهلان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن الربيعة بن اخليار   ُنس 

 . (1) بن سبأ  َكْهاَلنبن مالك بن زيد بن  
 

 :إب  
،لكثرة تواجد املاء والعشب فيها  ؛االسمهبذا    مُسِّ َيت،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ   ،وهو الزرع  ، فهي من األبِّ

()  : وما أتكله األنعام، كما يقول هللا سبحانه وتعاىل   .(2) وفاكهة وأابَّ

َيتتإن    :َوق يلَ  اب   هاُسمِّ  إبِّ جاءت  مناخ  مع  مياهها   ،نسجام  بوفرة  مشهورة  فهي  وطبيعتها، 
وهو شهر   ، حد شهور السنةمن أا قد اشتق  امسه، ولذلك ذهب بعضهم إىل القول: إن  وأمطارها

  .(3) كثر فيه األمطارآب )أغسطس( الذي ت
بت  :َوق يلَ    اليمنيني    ُنس  امللوك  أحد  اإلسالمْمريَ احل  إىل  قبل  تبدأ  ،يني  بكلمةؤ أمسا  كانت   : هم 

() أيًضا  انت أمساء امللوك املعينيني تبدأوك  ،أب كرب أسعد( ) و  ،أب َيدع() و  ،)أب يثع(  :مثل ،أبِّ
 أن أمساء امللوك القتبانيني تبدأ كما    ،أب يدع()و  ،أب يكرب(و)  ،بليقع( : )أمثل  ،)أب(  :بكلمة

 
محب    :حواشــيه ،وعلق  ،، حققهِحْمَيرمن أخبار اليمن وأنســا     األكليلهـــــــــــــــــ(،  360)ت:    َأْحَمدي، الحســن بن  َهْمَدان ال (1)

لبنان، ط األولى   -للنشــــــــــــر والتوزر ، موزر  دار المناهل للطباعة والنشــــــــــــر والتوزر ، بيروت    اليمنيةالدين الخطيب، الدار  
 .31، ص10م، ج1987-ه1407 ،الجديدة

ــادر، بيروت، ط الثانية، 626)ت:   عبدهللاالحموي، ياقوت بن  (2) ــ(، ينظر: معجم البلدان، دار صــــ   ،1م، ج199٥هــــــــــــــــــ
 . 64ص
ــة    ،إ   مَّاِررخمظفر،    م َحّمداألدهمي،   (3) ــورات    –وما حولها، كلية اآلدا     ،إ   َمِديَنةية لمَّاِررخدراســـــــــــ جامعة إ ، منشـــــــــــ

 .24-20م، ص2007إ ،  ،جامعة
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يدع أب و)   ،(َذَمارو)يدع أب ينوف يهنعم بن    ،و)أب عم(  ،)أب شيم(  :مثل  ،)أب(  :أيًضا بكلمة
 . (1)   غيالن(

 
 

 

بت ،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ  الغوث بن  بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد مشس بن وائل بن  أَْبنَي إىل ذي    ُنس 
ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ جيدان بن قطن بن عريب ين زهري بن أمين بن    .(2)   بن سبأ   مح 

 . (3) َعْدانن أخو معد بن   َعْدانن بن    أَْبنَي   :َوق يلَ   

بت،  أَْبنَي   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  أصبح بن زيد بن قيس    بن ذي   احلَار ثبن األخنس بن    أْحَور   إىل   ُنس 
بن جشم بن عبد مشس بن قيس بن معاوية    َعْمرون زيد بن  بن صيفي بن سبأ بن كعب بن سهل ب

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن     . (4)بن سبأ  مح 

 

 

 
اليمن  مَّاِررخالســــــياســــــي واتجتماعي واتقتصــــــادي والثقافي منذ بداية   تَّاِررخالعام لليمن ال  تَّاِررخيحيى، ال  م َحّمدالحداد،   (1)

،  1م، ج2008-هـــــ1429، ط األولى، عام  َصْنَعاءَ  –اليمن قبل اإلسالم، مكتبة اإلرشاد    مَّاِررخالعصر الراهن   ىالقديم وحت 
  .89ص
بن علي   م َحّمد، حققه وعلق عليه  ِحْمَيرمن وأنسا   ي من أخبار ال  األكليلهـــــــــ(، 360)ت:    َأْحَمدلحسن بن ي، اَهْمَدان لا (2)

 .٥4ص 2م، ج2004، ط َصْنَعاءَ  -إصدارات وزارة الثقافة والسياحة  بن حسين األكوع الحوالي،
ــ(، 310بن جررر )المتوفى:    م َحّمدالطبري،   (3) بيروت ط  –الرسل والملوك، الناشر: دار التراث    مَّاِررخالطبري،    مَّاِررخهــــــ

 . 270ص 2جهـ،  1387 –الثانية  
 .126ص 2ج األكليل (4)
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َعاءَ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بت،  َصن ْ وهو ُمرَّه بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام   ،إىل أَْرَحب  ُنس 
 . (1) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلبن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن  

بت، الضَّال ع  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل األزرق بن حليان بن أوسان بن وائل بن معاوية بن مرة بن  ُنس 
بن قيس بن معاوية بن   َعْمروبن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    َحْضَرَموت

 اهلََمْيَسعُ مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    جشم بن عبد 
ْرَي بن     .(2) بن سبأ  مح 

َمةة أبمانة  ُمد يريَّ  بت ،  الَعاص  . (3) إىل أزال بن قحطان  ُنس 
   االسمهبذا    مُسِّ َيت؛ أي: أهنا  (4)   : إهنا من أزل مبعىن الشدةَوق يلَ   

َ
ذات القوة واملنعة   د يَنةمبعىن امل

 .(5) والتحصني

 .123ص 10ج األكليل  (1)
ــاعة   –  2019مايو  24  –موق  عدن مايم، الجمعة   (2) َي   الرابط: َوِقيلَ ص،   04:49الســـــ مِّ ــ  صـــــــ  ل رقة  و باألزارق   ســـــ

 جبالها وسمائها. 
 . https://www.alwattan.net/art/801  01:0  –  2020ديسمبر    11  –عة  م، موق  رؤرة الوطن العدنية الجي القطو  
بن علي بن الحســـــين    م َحّمد، حققه وعلق عليه: ِحْمَيرمن أخبار اليمن وأنســـــا     األكليل،  َأْحَمدي، الحســـــن بن َهْمَدان ال (3)

 .147ص 1، جَصْنَعاءَ  -هـ، إصدار وزارة الثقافة والسياحة142٥ -م2004األولى  طاألكوع الحوالي، 
 1414 –بيروت، ط الثالثة  –هـــــــ(، لسان العر ، الناشر: دار صادر  711بن مكرم )ت:    م َحّمدينظر: ابن منظور،   (4)

 .13ص 11هـ، ج
 دار لبنان،  -  بيروت  المعاصر،  الفكر  دار  ومقاتت،  بحوث  وآثاره، اليمن مَّاِررخ  في  أوراق ينظر  ،عبدهللا  م َحّمد  يوس   (٥)

 .(107ص م،1990 - هـ1411 الثانية، ط سوررة، - دمشق الفكر،
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بت ،  َحجَّة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  د األكرب بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن    أْسَلم إىل    ُنس   َحاش 
 .(1) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن  

ن بن زيد بن عريب األكرب بن عليا   أْسَلم بن    َحُجور األصغر بن عامر بن موله بن    أْسَلم   :َوق يلَ 
د بن جشم بن   .(2) َحاش 

الشَّام   :اليمن، وقوهلم  أْسَلمو   ،الوسط  أْسَلمو   ،الشَّام  أْسَلممن ثالث أقسام:    أْسَلموتتكون بالد  
  .(3) يةُنوب  ية واليمن مبعىن اجلهة اجلَ الشََّمالمبعىن اجلهة    ،هنا

بت،  َحجَّة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن    أْسَلمبن    َحُجورإىل أفلح بن قحطان بن عبيد بن أوام بن    ُنس 
د عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن    .(4) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َحاش 

َمة هي إدارة    أ  : أي  ، أو املركز الرئيس للبالد؛الَعاص 
َ
ويقع فيها أهم   ، يدار البالد منها  اليت  د يَنةهنا امل

 مؤسسات الدولة. 
 
 
 
 

 
 .98ص 10ج ألكليلا (1)
 .98ص 10ج األكليل (2)
بن علي األكوع الحوالي، مكتبة   م َحّمدهــــــــــ(، صفة ج ررة العر ، محقيق  360)ت:    َأْحَمدي، الحسن بن َهْمَدان الينظر:  (3)

 .89م، ص1990-هـ1410، ط األولى اليمنية العربية الجمهوررة  – َصْنَعاءَ  –اإلرشاد 
 .98ص 10ج األكليل (4)
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 ب
 

َتع زْ  مبَُحاَفظَة:  مُسِّ  ُمد يريَّة  بباب،  اهلندي  ؛ي  احمليط  البحر األمحر على  بوابة  احمليط    ،ألنه  وبوابة 
أو املخرج   ، وهو املدخل  ، نه يعترب املنفذ األساسي للبحر األمحر: أاهلندي على البحر األمحر، أي

 . (1)   م 1٨69فتتاح قناة السويس عام  ا  األمحر، قبلان حميط البحر  الوحيد لسك
 ، وضياع حبارهتا  ،وحتطمها   ،صطدام ابلصخور البارزةتعرض السفن لال  َسَبب املندب ب  :له  َوق يلَ 

 . (2)   املندب إبن عائالت البحارة كانت تندهبم وقت رحيلهم َنو ابب    :ق يلَ حىت قد    ، وركاهبا

:  

بت، احلَُدْيَدة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  علي بن محيدة ابجل القادم  :َوق يلَ ،   القاسمبن أيب  ابجل إىل   ُنس 
 . (3)  الزيدية  َمد يَنةمن 

بت،  َصْعَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   .(5) ُقَضاعةبن احلاف بن    َعْمروبن    َخْواَلن  بن  (4)   ابقرإىل   ُنس 

 
، األمن القومي العربي وقواعد القانون الدولي، ج ر حنيش وميران وصنافير نموذًجا دراسة،  َأْحَمدعياد، خالد بن ( 1)

 . 37م، ص2019الناشر: اآلن ناشرون وموزعون، عام  
م، مرك  عبادي للدراسات والنشر، 1996هـ، الموافق   1417، ط األولى اليمنيةعباس، شها  محسن، الج ر ( 2)

 .17، صاليمنية الجمهوررة   – َصْنَعاءَ 
، المعهد  َصْنَعاءَ ب  اتجتماعية، المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم تَّاِررخمهامة في ال، عبدهللا بن  نعبد الرحم الحضرمي، (3)

 . 248ص  م،200٥سوررا، عام  –، دمشق  األدنىالفرنسي للشرق 
 مصررف لباقر.  باقم( قد مكون 4)
 .  302ص  1ج  األكليل(  ٥)
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لتباعد ما بني أقطارها   االسم هبذا    مُسِّ َيتو   ، املفازة الواسعة  : ، وهي مبعىنَمْأر ب  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (1)   وأطرافها

بت،  اجَلْوف  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  صعب بن   بنمعاوية  إىل برط بن كرمي بن الدعام بن مالك بن    ُنس 
 . (2)  مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلدومان بن  

بت،  احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن جشم بن   َبك ْيلبن سوران بن ربيعة بن    َعْمروإىل بُرع بن    ُنس 
  .(3)  مَهَْدان خريان بن نوف بن  

بت  :َوق يلَ     (، رع)  : إىل اإلله  ُنس 
ُ
، مقره يف الشمس  ،على احلياة  َحاَفظَ وهو اإلله احلاكم الفعال امل

أو أن الفراعنة كافة   ، رمز الفراعنة كافة  ( رع)واإلله    (، رع)  : احلقيقي لإللهن الشمس هي الرمز  أو أ
   .(4)  (رع)أوالد  

ألنه كان يسكن   ؛ إىل طائر البومة  نسبةً   ؛ من بر البومةامسها    أخذت ،  َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (5)   بروم من بر بومة إىل   االسمحتريف   متَّ  ن مَثَّ بعض جباهلا، وم  

 
المهـ(، ينظر: معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد   39٥بن فارس )ت  َأْحَمدالرازي، ( 1) هارون، دار الناشر:   م َحّمد   السَّ

 .  176ص،  1م. ج1979 -هـ1399دار الفكر، عام 
 .194ص 10ج األكليل ( 2)
 . 106ص 10ج األكليل ( 3)
م، الناشر: األهلية للنشر والتوزر  والطباعة،  2003اآللهة،  مَّاِررخاألديان: األلوهية و  مَّاِررخدملوجي، فاروق، ( 4)

 .  299ص
 12: السب  اتطالع مَّاِررخ]مل  فيديو[،  م، العم سعيد سالم بازرعة،30/3/2018النشر:  مَّاِررخالغد المشرق، ( ٥)

 . https://youtu.be/yQzYTL9GH94ص، متاح على الرابط: 11:12م، الساعة 2020ديسمبر 
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أرض غليظة ذات حجارة ورمل وطني مبعىن    ،الربقة  من أخذت امسها  ،  عدن   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (1)   خمتلط

بتإب،    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان   بَ ْعَدان إىل    ُنس 
ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ بن عريب بن قطن بن زهري بن أمين بن     .(2)  أبن سب  مح 

ا وهي قطعة من األرض متميزة عمَّ   ، البقعة  : ومفردها  ، البُ َقع   :، وأصلهاَصْعَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  البُ ْقع.  : ق يلَ ف  ،القاف  تستخدام سكناال  كثرةمع  و ، (3)   حوهلا

بت،  َحجَّة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن عريب بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن   َبك ْيلإىل    ُنس 
ْرَي أمين بن املهيسع بن   د بن جشم أخو    َبك ْيلاملري غري    َبك ْيلو   ،بن سبأ  مح   . (4)  َحاش 

رْي و 
َ
  َبك ْيل   :هلا  ق يلَ ف  ،ابلطعام  مليئةألهنا كانت بالد    ؛املري  :هلا  ق يلَ   إمنا، و (5)   مبعىن جلب الطعام   :امل

 ألهنا كانت بالد كثرية الطعام.  ؛الطعام  َبك ْيل  :أي ؛املري
 
 

 
 . 16ص  10جلسان العر    ينظر:( 1)
   .94ص   2ج  األكليل(  2)
 .281ص  1ينظر: مقايس اللغة ج( 3)
 . 28ص  2ج األكليل ( 4)
هـ(، ماج العروس من جواهر القاموس. المحقق: مجموعة من المحققين 120٥)ت:   م َحّمدبن   م َحّمدال َّبيدي، ( ٥)

 . 162ص  14الناشر: دار الهداية، ج
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 : 

بت إىل هبلول بن غالب ويقال غالب بن سعد َصن َْعاءَ ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   َخْواَلن بن سعد بن    ، ُنس 

(1) . 

بت،  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن موسى بن علي بن عمر بن   َأمْحَد   :أيب العباس  الَفق يهَ إىل    ُنس 
بن حامد بن معزب بن   حُمَمِّدبن حامد بن زرنق بن وليد بن زكراي بن سليمان بن    حُمَمِّدعجيل بن  

َوةْ الفارس بن زيد بن ذؤال بن    حُمَمِّدعبيد بن   هلل ابن ثوابن بن عبس بن سحارة بن غالب بن عبد   َشب ْ
  .(2)   بن سبأ  َكْهاَلنهلل بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن  ابن عك بن عداثن بن عبد 

 

َوةْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بت ،  َشب ْ نيف بن جشم بن  أبن مالك بن    احلَار ثإىل بيحان بن عامر بن    ُنس 
. (3)   ُقَضاعةبن احلاف بن    َعْمرورش بن عامر بن عميلة بن قسميل بن بلي بن  أبن تيم بن   عبدهللا

بت ، مَيَن يَّةة حُمَاَفظَ  كما ذكر   ،ي ْمريَ مشر اتران احل    :وهو من حصون امللك ،البَ ْيَضاءإىل حصن  ُنس 
اهلَ  بن معدي كرب ذي غشيم   ،األكليل  : يف كتابهْمَداين ذلك  ينعم بن شرحبيل  امللك مشر  وهو 

 
 .  384قبائل اليمن، مخطوط ص وأخباراألرحبي، مراد عسكر، جوهرة ال من في أنسا  ( 1)
 . 238، صتَّاِررخمهامة في ال(  2)
 – بيروت، ط الثالثة  –هـ(، محقيق: مارسدن جونس، الناشر: دار األعلمي 207بن عمر )ت:  م َحّمد الواقدي،  (  3)

 .  161ص  1، ج1409/1989
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ويقع احلصن على قمة صخرة بيضاء تقع على قمة جبل مرتفع يتوسط   ، مشر اتران  : امللقب  ،يْمريَ احل  
  . البَ ْيَضاء  َمد يَنة

عليها، واليوم   ايقع احلصن شاخمً   اليت  البَ ْيَضاءإىل الصخرة    نسبةً   البَ ْيَضاء حصن    يَ إنه مُسِّ    :َوق يلَ 
أو حصن مشر، وقد   ، ومنهم من يسميها قلعة  ، البَ ْيَضاءقلعة    البَ ْيَضاءيسمون حصن    البَ ْيَضاء أهل  

شهر أسواق العرب املشهورة يف عصور من أ   اواحدً   والذي يعدُّ   ، كانت قلعته تشرف على سوق مشر
 و ،  ما قبل اإلسالم

َ
اليوم على   البَ ْيَضاءية، ويقع حصن  تَّار خيال  د يَنةتعد "قلعة مشر اثران" أبرز معامل امل

َي مُسِّ    البَ ْيَضاءن حصن  : إ وقد قيل  ،عن ابقي اجلبال احمليطة به  اكلي    اختالفً قمة جبل أبيض خيتلف ا
بن حسني يف   َأمْحَد   : إىل هذا اجلبل األبيض الذي يرتبع عليه احلصن، وقد ذكر ذلك املؤرخ  نسبةً 

نسبةً البَ ْيَضاءللصخرة    نسبةً   مُسِّ َيت  البَ ْيَضاء   : قال  ،خمطوطته احلمراء  احلمراء   ، وكذلك  اجلبال  إىل 
 مُسِّ َيت هنا  : إ َوق يلَ علم،  وهللا أ  ،بنيت عليها  اليتإىل اجلبال السود    ، وكذلك السوداء نسبةً احمليطة هبا

ن ، ومن العامة مَ البَ ْيَضاءوهي من احملاصيل املتوفرة يف منطقة    ،البَ ْيَضاءإىل الذرة    نسبةً   االسمهبذا  
، حيث تعد املنتج األول يف مزروعات املنطقة، ولكن البَ ْيَضاء  الذرة ىل حب  إ  البَ ْيَضاء   َتْسم َيةينسب  

 . (1) بيض الذي بنيت عليهتعود إىل اجلبل األ  َتْسم َيةجح أن الر األ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ط   اليمنيةبيضاء حصي في الجاهلية، مكتبة خالد بن الوليد، دار الكتب  مَّاِررخ َمْذِحج، سرو  عبدهللاالمنذري، جساس ( 1)

 . 10٥م ص2011هـ، 1432األولى 
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 ت
 

نسب وتنب ميتم تُ   ، ى تنب ميتم إببسمَّ تُ   ، السمهلا اب  حلج، وهناك منطقة مشاهبة   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
تنب   ا:هلقال  نسب إىل شخصية قدمية يُ ة تنب حلج تُ ُمد يريَّ أن    :ومن هنا نستنتج؛  (1)   إىل تنب بن الرواية

 . أيًضا

َمةة أبمانة  ُمد يريَّ  بت،  الَعاص  منه أول قذيفة وهو املكان الذي أطلقت    ،التَّْحر يرإىل ميدان    ُنس 
 مام دار البشائر.  داببة هلدم قصر اإل 

 . (2)  زبيد غرابً   :لوقوعها حتت وادي ؛االسمهبذا    مُسِّ َيت،  احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

بت،  َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل    َحْضَرَموت إىل ترمي بن   ُنس 
بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن   عبد مشس بن جشم بن    معاوية بن قيس بن    َعْمروبن زيد بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن عريب بن زهري بن أمين بن   . (3)  بن سبأ  مح 

 
 .141صفة ج ررة العر  صينظر: ( 1)
 .  210ص تَّاِررخمهامة في ال( 2)
 274ص   2ج األكليل ( 3)
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بن مرة   احلَار ث وهو )كندة( بن عفري بن عدي بن    ،ترمي بن السكون بن أشرس بن ثور  :َوق يلَ 
 .  (1)   بن سبأ  َكْهاَلن بن أدد بن يشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن  

، وهذه القلعة هي النواة  )القاهرة(  : سمميها من قلعتها املعروفة اليوم ابس، جاءت تَ مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ 
 . (2)   َمد يَنةوىل للاأل

 . نزل هبان  يعنز مَ ، و بالد العز  : مبعىن  تَع زْ إن    :َوق يلَ 
عبد النيب بن علي بن مهدي   ؛ن حادثة حدثت بني األيوبيني وحاكم ُعدينةهنا جاءت م  : إَوق يلَ 

بعد   اهنائي    َتع زْ ن  خراجه م  ي، والذي مت إْمريَ الرعيين احل    عبدهللا بن    حُمَمِّد بن علي بن داود بن    حُمَمِّدبن  
 :قائالً   امنها شعرً ، قال يف خروجه  نيمعارك مع األيوبيهزميته يف عدة 

 نُفارقها َقسرًا وأدُمعنا جتري        عُ دينُة جنةٌ   علينا اي   تَ ع  زُّ 
لقد هزمنا عبد   :فأرسل إىل أخيه يقول  "،تَع زْ نفارق  "  لقائد األيويب أن عبد النيب يقول:فظن ا

 . (3)  حىت اليوم  تَّار يخن ذلك الم    االسمهبذا    "تَع زْ "  ُسمِّ َيت ، فَ "َتع زْ ، واستولينا على معقله: "النيب
 .  (5)   يةاإلنسان، ومتوز هو إله القوة اخلالقة  (4)  )متوز(  أصلها  اليتا من )اتعوز( امسه ذ  خ  أُ   :َوق يلَ 

 

 
-هـ1423ت(، مؤسسة العفيف الثقافية، ط الثانية، )يناير( -، )أ1مج  اليمنيةجابر، الموسوعة   َأْحَمدعفيف، ( 1)

 . 66٥، ص1اليمن، مج  – َصْنَعاءَ م، 2003
  الجمهوررة ، َصْنَعاءَ  –، دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزر  اليمنية، معجم البلدان والقبائل َأْحَمدالمقحفي، إبراهيم (  2)

 .  231ص  1م، ج2002لبنان، عام  –، المؤسسة الجامعية للدراسات للطباعة والنشر والتوزر ، بيروت  اليمنية
م، الساعة 2020ديسمبر   11ال رارة: يوم الجمعة  مَّاِررخم، 2017فبراير  28النشر:   مَّاِررخموسوعة المعلومات، ( 3)

https://m.facebook.com/MwswtAlmlwmatEncyclopediaOfInformation/posts/12900091م،4:28
31048310 

 العربية، المؤسسة بةوالكتاعبد الرضا علي، الذي أكل  القوافي لسانه وآخرون: شخصيات ومواق  في الشعر والنقد ( 4)
 . ٥1م، بيروت ص2009األولى عام   طفي الدراسات والنشر، 

األولى    طاألردن،  –موسوعة الحضارات القديمة، للمؤل : هاشم عبود الموسوي، دار الحامد للنشر والتوزر ، عمان ( ٥)
 .  110م، ص2013عام 
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   ؛ تَع زْ ، هي تصغري لكلمة  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
 ُسمِّ َيتفَ   ، (تَع زْ )  :األم  د يَنةألهنا كانت تقع جبوار امل

  هلا.   اتصغريً 
 

 ،)اته(  :)التواهي( جاءت من لفظ  :)محزة لقمان( أن كلمة  :عدن، أشار املؤرخ  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 : ضاع، حيث يقال: إ مبعىن

َ
من   ا خوفً   ؛د يَنةن أهايل عدن آنذاك كانوا خيشون الذهاب إىل تلك امل

 . (1)   ألن الطريق مل َتُكن موجودة يف تلك األايم  ؛ أن يتيهوا يف جباهلا
وتصعب عليه   ،ن التيه؛ ألن من يدخلها يف األزمنة السابقة يتيه بني اجلبالا م  امسه: أخذت  َوق يلَ 

 . (2)   العودة إىل عدن كريرت 
ي   واهي يف اصطالح أهل عدن تعين:: إن التِّ َوق يلَ  يو ،  (3)   الضََّواح   أطراف  :أي ؛الضََّواح 

 .(4)   البالد، وضواحي احلي: نواحيه
 
 
 

 
  2مج  -م، مرك  عبادي للدراسات والنشر 1967-19٥٥ماجد، الخبرة السياسية البررطانية في عدن،   َأْحَمدالسعدي، ( 1)
 .  37ص  –
( 947ثغر عدن للطيب بامخرمة )ت:  مَّاِررخمن علماء عدن والواردين إليها من كتا     الصومعي، المنتخب المهذ ( 2)

 .  20ية، صتَّاِررخم  ذكر بعض معالم عدن الدينية وال
دار الطليعة    –لدباغ، مصطفى مراد، حاشية ج ررة العر  موطن العر  ومهد اتسالم، ج الثاني، ط األولى ا( 3)

 م.  1963عام  –لبنان  – للطباعة والنشر، بيروت 
 عبدهللاهـ(، شمس العلوم ودواء كالم العر  من الكلوم، المحقق: د حسين بن  ٥73ي، نشوان بن سعيد )ت: ِحْمَير ال( 4)

لبنان(، دار الفكر   –الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت  عبدهللا م َحّمدد. يوس    – مطهر بن علي اإلرراني   –العمري 
 . 3933ص  6م، ج1999-هـ1420سوررة(، ط األولى،   –)دمشق 
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 ث
 

بت  ،(1)   ابلضموأصلها    ، ، وهي ابلكسرَعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل ُثال بن لباخة بن أقيان   ُنس 
ْرَي وهو    ،بن زرعة بن قيس   َعْمرواألصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن   مح 

بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ أمين بن    . (2)  بن سبأ  مح 

 

مائها، كأنه من الثمد؛ وهو املاء القليل، وبسطه يف ة  لقلِّ   مُسِّ َيت،  َحْضَرَموت   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (3)   العناية

بت  :َوق يلَ   . (4)  بن عابر بن إرم بن سام بن نوح  مَثُودوهم بنو    ، إىل قوم مثود  ُنس 

 

َمةة أبمانة  ُمد يريَّ  بت ،  الَعاص   م. 1962عام   ،سبتمرب  ، 26إىل ثورة    ُنس 
 

 
 .  2٥8ص  1ج اليمنية ينظر: معجم البلدان (1)
 .  98ص  2ج األكليل ( 2)
 .  469ص  7ماج العروس ج( 3)
ع مان،   –إحسان النص، إصدارات وزارة التراث القومي، مسقط  م َحّمدالصحاري، ينظر: األنسا ، محقيق: الدكتور  ( 4)

 .  34م، ص2006ط الرابعة 
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 ج

مبُ ُمد يريَّ  وتعين  ة:َحاَفظَ ة  واسع   ،طويلالبل  اجل  : إب،  إال من   وال  ،له شعب عظيم  اجلبل  يرقى 
ذي  َمد يَنةجدت قبل إنشاء و   ، طلقه العرب على عده حصون وقرىأ ، واسم جبلة اسم ( 1)  عبالشِّ  

 . (2)   قرون   جبلة بعدة 
 بنيت على مرتفع صخري هو قاعدة ،  وابلنظر إىل جغرافية مدينه جبلة نرى أهنا منطقة جبليه

 مُسِّ َيت أهنا    اويتضح لنا جلي    ،من أشهر جبال اليمن الشاخمة  :أبنه  ،ْمَداينجبل التعكر الذي يصفه اهلَ 
 . ذات اجلبال  : يذي جبلة؛ أ

بتهنا  : إَوق يلَ  سواء    ،جبلة، وقد اشتهر اسم جبلة عند العرب  امسهإىل شخصية قدمية كان    ُنس 
ْرَي كانوا من ملوك   وجبلة بن يزيد بن مالك بن زيد   ،أو من مشاهري العرب أمثال جبلة بن سوادة  ،مح 

ملك نصارى العرب   احلَار ثبن  يهم بن جبله  ، وجبلة بن األاحلَار ثوجبلة بن    ، بن سدد بن زرعة
أ بن  الذي  عمر  اخلليفة  عهد  الغساسنةاخلطابدرك  ملوك  آخر  وهو  التابعني   ،  ومن  الشام،  يف 

، بن سعيد بن األسود  ، وجبلة بن شراحيل الكليب  ، وجبلة بن األزرق  : جبلة املشهورين يف اإلسالم
 وغريهم   ، بن أيب كرب بن قيس الكندي  ، وجبلة بن مالك بن جبل، وجبلة بن أوس  َعْمرو بن    وجبلة 

(3) . 

 
 . 104ص 1معجم البلدان ج( 1)
 8٥٥ص  2، مج اليمنيةالموسوعة  (2)
: السب  اتطالع مَّاِررخم، 8:00م، الساعة 2020ديسمبر  12النشر: السب   مَّاِررخ منشور لألستاذ رراض الفرح، ( 3)

 م.8:24م، الساعة 2020ديسمبر  12
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بتهنا  : إَوق يلَ  كان يبيع الفخار يف املوضع الذي   ، ذي جبلة  امسه،  إىل اتجر فخار يهودي  ُنس 
 
َ
 . (1)  ل الصليحي: آيف وقت حكم   د يَنةبينت فيه امل

 

من اجلَبَّانة وهي مبعىن ما استوى من األرض وملس وال   االسم رمبا أخذ    ، الضَّال ع   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(2)   شجر فيه
َيتتاشتقت    :َوق يلَ  ا مَ ل    ؛بذلك  مُسِّ َيت واجلبانة    ،وهي املقربة   ،جباانت  : ومجعها  ،اجلَبَّانةمن    هاُسمِّ 

تعود   اليت ومنها املقربة امللكية    ،جنب عدد من املقابر  َمد يَنةويف  ،    (3)  جتمعه من األموات يف داخلها 
 .  (4)  إىل ملوك الدولة الطاهرية

:   

، واجلبني (  5)   واحلاجَبنْي ، وهي مبعىن جبني الوجهة وهو ما بني منبت الشَّعر  َرمْيَةة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
ألن املسافر إذا نظر    االسمهبذا    مُسِّ َيتو ،  (6) : البارزَوق يلَ : الصلت األملس،  َوق يلَ أيضاً مبعىن الواضح؛  

 .إليها من جهة هتامة يرى بيوهتا كأهنا تقع على جبني رأس اجلبل

بت،  َصن َْعاءَ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  مث   ،جحينة  :يسمى  ،شتهرت بهإىل نوع خاص من اخلبز، ا  ُنس 
 جحانة.  :فقيل  ، االسمحرف  

 
اليمن للفقيه األديب نجم الدين عمارة بن الحسن، حقق نصه وضبط أعماله وعلق عليه وقدم له  مَّاِررخالحكمي، ( 1)

  –م، مكتبة اإلرشاد 1892باإلضافة إلى المقدمة ومعليقات: الدكتور: حسن سليمان محمود، الناشر األول )كاي( سنة 
 .  77، صَصْنَعاءَ 

 .  8٥ص  13العر  جلسان ( 2)
 -الكلمة في القرآن الكررم وجه غير مسبوق في إعجاز الكلمة المفردة، ط األولى، عمان البيطار، ينظر: إعجاز ( 3)

 .  36األردن، ص
م،  200٥هـ، الهيئة العامة للكتا ، دار الكتب،   94٥-هـ 8٥8الدولة الطاهررة،  مَّاِررخ، ينظر: َأْحَمد م َحّمد فيصلي،  ( 4)

  .110ص
 .  343ص  1المعاصرة ج العربيةمعجم اللغة ( ٥)
 .  ٥3ص  2لسان العر  ج( 6)
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 ، وهي من اإلجحاف  ،نسبة إىل جبال جحاف   االسمهبذا    مُسِّ َيت،  الضَّال ع   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
فهي جبال   ،واملبالغ فيه  ،طوهلا املفرط  َسَبب وهو وصف هلا ب  ،أو املبالغة يف الشيء  ،اإلفراط  :مبعىن

 شاهقة وعالية. 

:

بت،  احلَُدْيَدةة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ابألعشاب يف   بوالتطبيإىل فقيه كان ميارس اجلراحة البدائية    ُنس 
 . (1)   املنطقةتلك  

َوةْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ال نبات فيها وال   اليت من األرض القاحلة اجلرداء    االسم هبذا    مُسِّ َيتا  مبَّ ، رُ َشب ْ
  .(2)  القدمي   تَّار يخهنا أصيبت بقحط وسنني عجاف يف فرتة ما من ال، وحيتمل أزرع

مبُ ُمد يريَّ  بت ،  أَْبنَي   ة: َحاَفظَ ة  الضبع   ُنس   ،)جعار(  : البَ ْيَضاءو   أَْبنَي املسمى يف هلجة    ،إىل حيوان 
بتف  ،حيث كانت تشتهر تلك املنطقة هبذا النوع من احليواانت   .(3)   إليه   ُنس 

 اليمنية، المرك  الفرنسي للدراسات تَّاِررخ، زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في العبدهللا بن  نعبد الرحمالحضرمي، ( 1)
 .  232م، ص2000، دمشق َصْنَعاءَ ب 
، ينظر: دراسة ماجستير وادي جردان من القرن الساب  قبل الميالد إلى القرن السادس الميالدي  َأْحَمد مَحّمدالسدلة، ( 2)

 .  9، صتَّاِررخم، جامعة عدن كلية اآلدا  قسم ال2013قاسم الشعيبي، عام   َصاِلحية، إشراف: خالد مَّاِررخدراسة 
 .  331ص  1ج اليمنيةالبلدان والقبائل معجم ( 3)
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بت، َرمْيَة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   بن سلمة عبدهللا بن  ذي املثلة  حُمَمِّدإىل بين جعفر بن إبراهيم بن    ُنس 
بن زيد بن شراحيل بن زيد بن سعفة بن   بن هليعة بن مخر   بن مرة   بن أكسوم بن سويد بن حسان 

ذي مناخ بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن   زرعة
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ   .(1)  سبأبن    مح 

، واجلميم هو النبات الكثري واملنتشر الناهض، أو الذي طال بعض الطول َحجَّةة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
لكثرة تواجد تلك النبااتت    االسم هبذا    مُسِّ َيت ولعلها    ،(2)   الشعر ومل يتم، أو الذي يطول مثل مجة  

   فيها.

بت ،  َذَمار  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل َجْهرَان بن حيصب بن دمهان بن سعد بن عدى بن مالك بن    ُنس 
ْرَي وهو    ، زيد بن سدد بن زرعة األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن   مح 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب   َعْمرو
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن زهري بن أمين بن    .(3)  سبأبن    مح 

  

 .(4)   ، وهي مبعىن كل منفتق متِّسع من األرض بال بناء َمْأر ب ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  

 
 .  89ص  2األكليل ج( 1)
 .٥73ص  1ج معجم متن اللغة ( 2)
 .  1٥9ص   2األكليل ج( 3)
 . 203ص  2ينظر: ماج العروس ج( 4)
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 املنخفض.   : أي ؛(1)   األرض، وهي مبعىن املطمئن من  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ 

بت ،  أَْبنَي   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  يرمي بن   :امسه، و رعني  إىل جيشان بن غيدان بن حجر بن ذي   ُنس 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن    َعْمرو زيد بن سهل بن زيد اجلمهور بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ أمين بن  الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن    . (2)   بن سبأ   مح 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .34ص  9لسان العر  ج( 1)
 .  233ص  2األكليل ج( 2)
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ح

   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
بت،  َهرةامل لقول   ؛وتتساقط  ،اليبس  :ن معناهات م  واحلَْ ،  إىل وادي حات  ُنس 

:  : أن حات/منه مبعىن  :وورد يف املعجم املهري   "،كما حتات أوراق الشجر"   :الرسول َذبَّ )َذبَّب( َذابِّ
  .(1)   واحدمل يستقر يف مكان  

َمةة أبمانة ُمد يريَّ  بت ، الَعاص  دبن أصبا بن دافع بن مالك بن جشم بن  احلَار ث إىل  ُنس  بن  َحاش 
  .(2)  مَهَْدان جشم بن خريان بن نوف بن 

جبن علة بن جلد بن    َعْمروبن كعب بن    احلَار ث  :َوق يلَ  هو مالك بن أدد بن زيد بن   ،َمْذح 
  .(3)   سبأبن    َكْهاَلنيشجب بن عريب بن زيد بن  

بت حلج،    ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  والنسبة    ،جعدة  ن قبائل بينحاملني م    :تسمى  ،إىل قبيلة تسكنها  ُنس 
 إليها حاملي. 

بن مسلم المهري، أ/نورة بن  بخي  المهري   م َحّمد ، راجعه وضبطه د. 1المهري، سالم ياسر، معجم اللغة المهررة ج ( 1)
 .  177م، ص2013ي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، ط األولي ِحْمَير إشراف: ناصر علي ال

 .  73ص 10األكليل ج( 2)
– هـ(، نسب معد واليمن الكبير، محقيق الدكتور ناجي حسن، عالم الكتب، بيروت ٥73)ت:  م َحّمدالكلبي، هشام بن ( 3)

 . 268هـ، ص142٥م، 2004لبنان، 
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بت،  احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   . اكان ماؤها حاليً   ،إىل بئر هبا ُنس 

َوةْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بت،  َشب ْ  .(1) القدمي   تَّار يخوهو لقب لقيل من أقيال يف ال  ،حبان   إىل ذي   ُنس 
 

 : 

بت ،  تَع زْ ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  اً ينتمى إىل قبيلة احلبشي احلضرمية، قد قدم من َصاحل  إىل رجاًل    ُنس 
َب    َحْضَرَموت ، وآل احلبشي من بنو أيب بكر بن عبدالرمحن العلوي امللقب (2)   إليهإىل هذا اجلبل فُنس 

ابحلبشي ألنه أول من دخل من العلويني احلضارمة إىل احلبشة وأقام هبا عشرين سنة مث عاد إىل 
 . (3) ه    ٨57ترمي سنة    د يَنةوتويف مبَ  َحْضَرَموت

بت إب،   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   ي. ْمريَ ُحَبيش احل    إىل ذي   ُنس 

وتدرج ويف طريقه تعاريج   اَندارة: حلج، واحلبيل مبعىن اجلبل الصغري أو اجليوب فيه  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 وجرب اسم شخصية اجتماعية نسبت إليها تلك املنطقة.  ،(4)   والتواء

 
  اإللكترونيم، متاح على الرابط 10:37 ةم، الساع2020ديسمبر  11ال رارة:  مَّاِررخموق  وركبيديا، ( 1)

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ . 
 مَّاِررخ، يمرس، 4/2009/ 18يوم  الجمهوررة في  َأْحَمدة طي النسيان(، الكامب: رفيق علي م ِديررَّ جبل حبشي ) ( 2)

، متاح على الرابط  12:19/، الساعة 2٥/3/2021: الخميس اتطالع
https://www.yemeress.com/algomhoriah/2083530.  

 .  407ص  1ج اليمنيةينظر معجم البلدان والقبائل ( 3)
 .  414ص  1ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 4)

https://www.yemeress.com/algomhoriah/2083530
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بن معاوية بن   احلَار ث بن معاوية بن    َعْمرو، تنسب إىل حجر بن  َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
بن أدد بن زيد بن يشجب   بن مرة   احلَار ثبن عفري بن عدي بن    ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة 

 .(1)   بن سبأ  َكْهاَلن بن عريب بن زيد بن  

بت ،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ  دبن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن    أْسَلم بن    َحجَّة إىل    ُنس  بن   َحاش 
  .(2) مَهَْدان جشم بن خريان بن نوف بن 

 

بت،  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  لكثرة تواجد طيور   ؛ االسمومسي الوادي هبذا    ،إىل وادي احلجل  ُنس 
 احلجل فيه. 

: 

مبُ ُمد يريَّ  القرى  َحاَفظَ ة  يطلق على  بعض   اليت ة: حلج، واحلد مصطلح ايفعي،  تقع عند حدود 
 . (3) املكاتب والقبائل

 
  

 
 . 168ص   1نسب معد واليمن الكبير، ج( 1)
 .  98ص 10األكليل ج( 2)
 اجتماعية – ميثولوجيهالكلدي، ناصر سالم، ينظر معتقدات وعادات شعبية من بالد ياف  وشذرات من مراثها )دراسة ( 3)
السلفي، أستاذ األد  والنقد في كلية التربية بجامعة عدن، الموسوعة اليافعية للثقافة    عبد الر أدبية(، مقديم: د. سالم  –

 .  360م، ص2019، 1440األولى  ط واإلعالم، عدن، 
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بت ،  َذَمار  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ج بن انجية بن مراد بن    احلدا إىل    ُنس  بن أدد بن زيد بن يشجب   َمْذح 
  .(1)   بن سبأ  َكْهاَلن بن عريب بن زيد بن  

 ،(2)   وارتفع ، وأصلها احلدبة وهي مبعىن ما أشرف من األرض وغلظ  ُسقطرى    ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
حيرفون الكالم فيضيفون الياء والواو يف أخر الكلمة كسعد يقولون سعيدو ُسقطرى   ولكن على هلجة  

 .  وكذلك احلدبة قالوا حديبو

بت،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ  وهم بنو احلُديد بن يعقوب بن  ،  ( 3) قبائل املعازبة  إحدى   ُحَديد(قبيلة  )إىل    ُنس 
َوةْ الفارس بن زيد بن ذؤال بن  حُمَمِّد مارغ بن معزب بن عبيد بن   بن ثوابن بن عبس بن سحارة  َشب ْ

بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد   عبدهللابن    َعْدانن بن عك بن    عبدهللابن غالب بن  
  .بن سبأ  َكْهاَلن بن  

بت  :َوق يلَ  ألجل املبيت   ؛ واملسافرون   ءالغرابا حديدة هلا حمل ينزلون عندها  امسهكان    ، إىل امرأة  ُنس 
 ، الذين يصطادون احلوت  الزوارق وكانت قرية صغرية قرب البحر، أيوي إليها أصحاب    :قال  .والراحة

بتف   .(4) إىل املرأة املذكورة  : أي  ؛ القرية إليها  ُنس 
 
 

 
 . 13٥8ص  3ينظر: شمس العلوم ج( 1)
 . 301ص  1ينظر: لسان العر  ج( 2)
ية،  تَّاِررخالثاني في اليمن، مرك  ذؤال للتراث والدراسات المقشر، عبد الودود قاسم حسن، ال رانيق والحكم العثماني ( 3)
 .  48م، ص2008األولى  ط
َدْيَدة  َمِديَنة مَّاِررخهـ( الدرة الفرردة في   1416عثمان )ت: َأْحَمدمطير، ( 4)  .  33ص الح 
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بت،  َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ    .(1)   ُقَضاعةبن احلاف بن    َعْمروبن   َخْواَلنإىل حرض بن  ُنس 

 . (2) القرى الواقعة يف أطراف اجلبال  :، يقصد ابحلَْرفَعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
بت ُسْفيان و    بن أرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام بن مالك بن   ُسْفيانإىل    : ُنس 

   .(3)  مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلمعاوية بن صعب بن دومان بن  

 ي ومنه مُسِّ    ، وهي صدور اجملالس  ،حماريب  : ومجعها  ،حمراب  : ، هي مبعىنَمْأر ب  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
اجملالس امللوك، وسيد  يعين: وأشرفها  ، ومقدمتها  ، حمراب املسجد، وهو أكرم جمالس  جملس   ، كما 

املوضع  إىل ذلك تعين: القصر، كما تعين:  ابإلضافة الناس وجمتمعهم إىل جانب ذلك تعين: الغرفة، 
  ، لوجود جملس ملكي قدمي فيها  االسمهبذا    مُسِّ َيتو   ،(4) الناسالذي ينفرد فيه امللك، فيتباعد عن  

 سمى قصر حريب. يُ 

بت،  َمْأر ب  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل حريب بن حرب بن هنم بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن   ُنس 
  .(5) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن   َبك ْيلصعب بن دومان بن  

 
 .  302ص  1األكليل ج( 1)
 .  447ص  1ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 2)
 .  180ص 10األكليل ج( 3)
،  اليمنية الجمهوررة  –األغبري، فهمي علي، معجم األلفاظ المعماررة في نقوش المسند، الناشر: وزارة الثقافة ( 4)

 .  ٥1م، ص2010إصدارات مررم عاصمة الثقافة اإلسالمية 
 .20٥ص 10األكليل ج( ٥)
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بت  :الَقرَام ْيش  و إىل قرموش بن الوضاح بن جرب بن يعلى بن غالب ويقال غالب بن سعد   ُنس 
 .  (1) َخْواَلنبن سعد بن  

بت،  َحْضَرَموت ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ْرَي إىل قبيلة من    ُنس   .(2) مح 

:   

مبُ ُمد يريَّ  اأَلرضاجلَْوفة:  َحاَفظَ ة  الَغل يُظ م ن  يطلق على أي هضبة ، وهو  (3) ، وهي مبعىن  اسم 
 صغرية منبسطة يف مشرق اليمن.

مبُ ُمد يريَّ  ويُ الضَّال ع   ة:َحاَفظَ ة  َحشاء،  يف  املاء  انبسط  رخوة  :أي  ؛ قال:  حجارة  ذات   ،أرض 
  .(4) وحصباء 

موقعها اجلغرايف الذي يبدو للناظر كأهنا حمشوة   َسَببب  االسم هبذا    مُسِّ َيت ،  َصْعَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 بني اجلبال. 

 
 

 
 1ج  – 2010، والتوزر ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر اليمنية، موسوعة األلقا  َأْحَمدالمقحفي، إبراهيم ( 1)

 .  121ص
بن جعفر الكثيري المكنى أبو طورق، مررم للدراسات   عبدهللا، السلطان بدر بن عبدهللا َصاِلحعامري، عبد الحكيم ( 2)

 .  ٥1م، ص 2006، ط َحْضَرَموت –والنشر 
 . 414، ص34ماج العروس ج :ينظر( 3)
 .1277ص  3ينظر: شمس العلوم ج( 4)
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بت،  َصن َْعاءَ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل املنطقة يف صدر اإلسالم   حشيش فرَّ   ، امسه:إىل رجل فارسي  ُنس 
بناًء   ،حشيش  ، وصاهر فيهم فتسموا ابمسه:)وقيس بن مكشوح املرادي(  ،أثناء ثورة )عبهلة العنسي(

 تاستيطانياتدل على    اليت، ومن القرى  آنذاكعلى قاعدة كانت متبعة يف التحالفات واألحالف  
 . (1)   و)األبناء(، وقرية )هبرام( يف بيت بوس  ،)الفرس(  : )األبناء( هناك قريتان مها

بت    :َوق يلَ   . (2)   َخْواَلنبن شيش  إىل حُنس 

  :  

َعاءَ ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   العالية  َخْواَلن، نسبت إىل حصن الظبيتني وهو حصن يف اليمانيتني من  َصن ْ

(3).  

 : 

 َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
 ُسمِّ َيت، ف(4)   ، من حصوي َأي كثري احلصى، واحلصى: صغار احلجارةَهرةة: امل

ية،  ْمريَ األداة التعريفية احل    َسَبب النون ب؛ لكثرة تواجد احلصي فيها، ولعل أضيف إليها  االسمهبذا  
فيقال اهجرن مبعىن املدن، وملكن مبعىن امللك، واملكن مبعىن امللوك وغلمن مبعىن الغالم، وبننت مبعىن 

 .  البنت

بت ،  الضَّال ع   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل احلصني بن حيصب بن دمهان بن سعد بن عدى بن مالك   ُنس 
ْرَي وهو    ، بن زيد بن سدد بن زرعة األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور   مح 

 
القديم، دار عالء الدين، دمشق،   تَّاِررخالشرق األدنى/ سبر في ال مَّاِررخ، الحضور اليماني في عبدهللااليافعي، فضل ( 1)

 .  446م، ص1999ط األولى 
 .77ص  1ج العام لليمن تَّاِررخال( 2)
 .  162ص  األدنىينظر الحضور اليماني في الشرق (  3)
 .  183ص  14لسان العر  ج( 4)
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مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن   بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد  َعْمروبن  
ْرَي   بن  اهلََمْيَسعُ عريب بن زهري بن أمين بن     .(1)   بن سبأ   مح 

بت،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ  حبَ   ُنس  امللقب  قحطان  بن  عامر  إىل   ْضَرَموتإىل  نزل  من  أول  يعترب  الذي 
  .(2)األحقاف بعد قوم عاد، الذي أقام دولته على أنقاض دولة عاد

  .(3)    أكثر فيها من القتل فلقب بذلكألنه كان إذا حضر حرابً   ؛ ْضَرَموتي حبَ وإمنا مسُ 
بت  :َوق يلَ  بن قيس بن   َعْمروبن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن    َحْضَرَموتإىل    ُنس 
مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين   جشم بن عبد  بنمعاوية  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن     .(4) مح 
شتهرت  إن رائحة شجرة اللبان اليت ا  تقول: ترجع إىل األسطورة اليواننية اليت    َتْسم َيةإن ال  :َوق يلَ 

سم أرض املوت على الوادي الذي تنبت به هذه ، ُما ُدعي إىل إطالق ا، كانت ُميتةً َحْضَرَموتهبا  
إىل هنرها الذي   ؛ ألهنا موطن أهل الرأس، نسبةً بذلك  مُسِّ َيت هنا  بعض الباحثني أ  أيًضا الشجرة، وذكر  

  .(5) َحْضَرَموت تسيل مياهه يف الوادي املعروف بوادي  
 ُسمِّ َيتف  ؛ وملا قدم إليها حضره املوت  ، َحْضَرَموتجاء إىل    السَّالمعليه    َصال ح ن نيب هللا  : إ َوق يلَ 

  .(6) َحْضَرَموت
  .( 7)فيهايندر املطر    اليتوهو وصف مناسب هلذه البالد القاحلة    ، هنا من حاضر املوت: إَوق يلَ 

 
 .  321ص  2األكليل ج( 1)
 .  33م، ص1940-هـ  13٥9ومخاليفها، طبعة بسنقافورا عام   َحْضَرَموت مَّاِررخالحداد، علوي بن طاهر، الشامل في ( 2)
 .  270ص 2معجم البلدان ج( 3)
 .  274ص   2األكليل ج( 4)
 .  7)رسالة ماجستير( ص َحْضَرَموت، عادات الدفن في م َحّمدشعالن، عميده  ( ٥)
 .  429ص   2م، مج 2009اليمن: اإلرهاص، الناشر: مكتبة مدبولى عام  مَّاِررخعلي، هذا هو  عبدهللاالكميم، ( 6)
لبنان، ط األولي،   –، معررب: حماده خيري، منشورات دار الطليعة، بيروت َحْضَرَموتهورك، سنوات في اليمن و ( 7)

 .  129م، ص1962مشررن الثاني 
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، وهذا رأي وجاءت بفعل كثرة األفاعي السامة الطائرة املوجودة هبا  ،وادي املوت  : إهنا تعين َوق يلَ 
  .(1) سرتابون املؤرخ إ

َوةْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ    .(2)   مكان كثري احلطب :، وهي مبعىنَشب ْ
بت  :َوق يلَ   . (3)   يْمريَ بع امللقب ابلكامل احل  إىل حطيب بن امللك أسعد التُّ   ُنس 

حو ْيت  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
بت،  امل إىل ُحفاش بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن    ُنس 

ْرَي وهو    ،زرعة بن قيس بن   َعْمرواألصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    مح 
معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين 

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن     .(4)  حيفش الطعامألنه كان أكواًل   ؛ ي ُحفاًشاومُسِّ    : قال األوساينو  ،بن سبأ  مح 

بت،  اجلَْوف  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن قيس    حُمَمِّدبن    َعْمرو وهم بنو مُحيد بن    ،ميداتإىل قبيلة احلُْ   ُنس 
بن ربيعة بن عبد بن عليان بن أرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام بن مالك بن معاوية 

   .(5) مَهَْدانبن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلبن صعب بن دومان بن  
 
 

 
م(، بحث مقدم لنيل الدكتوراة في 1967 - م1946) َحْضَرَموت، مراحل مطور التعليم في َأْحَمد َعْدنانجروان، ( 1)
، جامعة أفررقيا العالمية، كلية األدا ، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي،  َصاِلح، إشراف: أ. د مهدي سامي تَّاِررخال

 .  42م، ص2019-هـ1440
 . 291ص  2ينظر: ماج العروس ج( 2)
 .  23محليل، ص – دراسة   –ياف ، رواية  مَّاِررخمحسن، وقائ  من ديان، محسن بن ( 3)
 .  188ص  2األكليل ج( 4)
 .  164ص 10األكليل ج( ٥)
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بت،  َعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل حوث بن السبع بن صعب بن معاوية بن كثري بن مالك   ُنس 
د بن جشم بن   . (1) مَهَْدانبن جشم بن خريان بن نوف بن    َحاش 

مبُ ُمد يريَّ  يُ   ة: َحاَفظَ ة  مصطلح  وهو  األولياء حلج،  يتخذها  اليت كان  واألماكن  القرى  على  طلق 
وكان هلذه )احلوط( حرمتها وتقديرها عند القبائل   ، والتعلمد إليه طالب العلم  يف   اومشايخ العلم مركزً 

القتل فيها  فال جيوز  قتال  ،والسالطني،  ظلم  ،وال هنب  ،وال  اوال  ولذلك  احلوط،  هذه   ،زدهرت 
 .(2)  من العلماء والفقهاء والقضاة  ا كبريً   اوأخرجت عددً 

  ،عبدهللاوهو سفيان بن    ، إىل أحد األولياء فيها كما يقال  ا ابسم حوطة سفيان نسبةً ي  اتَّر خيرفت  وعُ 
  . قرية سفيان   : أي ؛وحوطة سفيان  ،(3) واليمين  بْ َيين ، واألَ ويلقب احلضوري

 : 

 َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
  .(4) ، واحلوف مبعىن القرية يف بعض اللغات، ومجعها اأَلْحَوافُ َهرةة: امل

 : 

؛ ألن أغلب سكاهنا كانوا يعملون حبياكة (5) ، أخذ امسها من احلياكةاحلَُدْيَدةة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . الثياب واملفارش واملعاوز

  

 
 .  ٥4ص 10األكليل ج( 1)
 .  ٥33ص  1ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 2)
هـ،   13٥1وعدن، المطبعة السلفية ومكتبتها، طبعة عام  َلْحجالعبدلي، فضل بن علي، هدية ال من في أخبار ملوك ( 3)

 .  19القاهرة، ص
 .  60ص  9لسان العر  ج( 4)
 . 1646، ص3ينظر شمس العلوم، ج( ٥)
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بت،  َصْعَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ    .(1)   ُقَضاعة بن احلاف بن    َعْمرو إىل حيدان بن  ُنس 

بت ،  َحجَّة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن عليان بن زيد بن   أْسَلم بن    َحُجور إىل حريان بن أوام بن    ُنس 
دعريب بن جشم بن    .(2)  مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن   َحاش 

بت،  احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  وهو ذو رعني األكرب بن زيد بن سهل بن    ، إىل حيس بن يرمي   ُنس 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان   َعْمروزيد اجلمهور بن  

ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ أمين بن  بن قطن بن عريب بن زهري بن    . (3)  بن سبأ  مح 

الزراعية  :، وهي مبعىنتَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بت  :َوق يلَ     .(4)   املدرجات  بن    إىل ذي  ُنس  حيفان 
بن زيد بن شهال بن وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن   احلَار ث شرحبيل بن  

ْرَي وهو    ،سدد بن زرعة بن   َعْمرواألصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    مح 
قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري 

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن أمين بن     .(5)   بن سبأ  مح 

 ، وهي مبعىن احملمية احلصينة. َصن َْعاءَ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 

 .  188ص  1جاألكليل ( 1)
 .  98ص 10األكليل ج( 2)
 .  2٥2ص   2األكليل ج( 3)
  .66نظر: معجم األلفاظ المعماررة ص ( ي 4)
 .  117ص  1ج العام لليمن تَّاِررخال( ٥)
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 خ
 

بت،  َعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن كثري بن مالك بن جشم   عبدهللاوهو مالك بن    ،إىل خارف  ُنس 
د بن     .(1)  مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َحاش 

بن جشم بن    َعْمرو بن کعب الصايد بن شرحبيل بن  بن وهب بن عمري  َعْمرو: خارف بن  َوق يلَ 
د  .(2)   َحاش 

:  

  .(3)   املكان املنخفض   : وهي مبعىن  ،اجلَْوف  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

:   

مبُ ُمد يريَّ  حو ْيت  ة:َحاَفظَ ة 
َ
اليمن مبعىنامل بلغة أهل  الصغرية(  : ، واخلَْبت  وجيمع على   ،)الصحراء 

  .(4) )ُخُبوت(
 

 .  6٥ص 10األكليل ج( 1)
 . 302، ص ٥مج اليمنية األلقا موسوعة ( 2)
  –هـ(، إكمال األعالم بتثليث الكالم، المحقق: سعد بن حمدان الغامدي الناشر: جامعة أم القرى 672ابن مالك )ت: ( 3)

 .  173ص  1، ج2م عدد األج اء: 1984هـ 1404المملكة السعودية، ط األولى،  – مكة المكرمة 
في عهد الملك المؤرد داوود بن يوس  الرسولي  عبد الرحيم، ارمفاع الدولة المؤردية، جباية بالد اليمن   م َحّمد جاسم،  ( 4)

، ط األولى  َصْنَعاءَ  -، المعهد األلماني لآلثارَصْنَعاءَ هـ(، المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم اتجتماعية ب 721)ت: سنة 
 .  147م، ص2008
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بت،  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل خدير بن السكاسك بن أشرس بن كندة بن عفري بن عدي   ُنس 
  .(1)   بن سبأ  َكْهاَلنبن مره بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن    احلَار ثبن  

بن زيد بن شهال بن وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي  احلَار ثخدير بن شرحبيل بن  :َوق يلَ 
ْرَي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو   األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد   مح 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   َعْمرواجلمهور بن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن     .(2)   بن سبأ  مح 

 .  (3) والراجح اهنا نسبت إىل خدير بن السكاسك ألن خدير من بالد السكاسك

  ،، وخراباجلَْوف ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
أو لرمبا   ،هلا وجود انقرضت مل يبقَ  اليت  د يَنةأو خرابه مبعىن امل

 ؛ على املدن األثرية القدمية املنقرضة  االسمما يطلق هذا    ا وغالبً   ،و آابر، أأو آاثر  ،يبقى هلا أطالل
  .ال أحد فيها خاربه: أهنا اليوم مدمرة منتهية  أي

ي و رَاش 
َ
 . (4) األمراش  :وهي األرض اليت مرش املطر وجهها، ومجعها   ، أظن أهنا من املرش  :امل

البلدة القدمية األثرية ذات   : البلدة اخللقة مبعىن  :، واخللق هنا يقصد هبااجلَْوف  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (5)ابلية قدمية   : أي  ؛ ثياب َخلقة  :ومجعها   ، قدمي   : ثوب ابلٍ مبعىن  ، ثوب خلق  : اآلاثر، كما يقال

 
 . 19٥ص   1سب معد واليمن الكبير، ج( ن 1)
 .  22٥ص  2األكليل ج( 2)
 .196صصفة ج ررة العر   ينظر: ( 3)
 . 382ص  17ينظر: ماج العروس ج( 4)
 .19ص  38ينظر: ماج العروس ج( ٥)
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بت ،  َعْمرَان   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن ُجشم بن خريان بن نوف بن   َبك ْيلإىل مخَ ر بن دومان بن    ُنس 
 . (1) مَهَْدان 

حو ْيت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
 :أي  ؛ الثلوث  :كقوهلم  ميس سوق يتسوقه الناس يوم اخلميس؛، واخلامل

ى اجلمعة، إذن فهو عبارة سمَّ تُ   أيًضا وهناك منطقة    ، والثلوث منطقة يف بين سارع  ،سوق يوم الثالاثء
بتعن سوق يقام يف يوم اخلميس، ومخيس بين سعد   إىل سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن   ُنس 

ْرَي وهو    ، زيد بن سدد بن زرعة األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن   مح 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب   َعْمرو

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن زهري بن أمين بن    . (2) بن سبأ  مح 

بت ،  أَْبنَي   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ْرَي خبنفر بن سيار بن    ، زرعة امللقب  أبو  احلَار ث ، وهو  إىل خنفر  ُنس   مح 
بن صيفي بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد   َعْمرو  ، وهو زرعة بن معاوية: أبواألصغر

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   َعْمرواجلمهور بن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    .(3)بن سبأ  مح 

 
 .  113ص  10األكليل ج( 1)
 .  188ص  2األكليل ج( 2)
 .  101ص  2األكليل ج( 3)
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 ، تفتح جدار التهوية واإلضاءة  اليتالكورة    ، وتعين:اخلَو َهة  :اامسه، أصل  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(1) على مقبض قفل الباب  أيًضا ويدل ذلك  

 أو ابابً   اأو ُمرً   اجمازً   :القدمية  اليمنيةابللغة    عينوتَ   ،ومثناها خخهن  ،خوخ   :أخذت من كلمة  :َوق يلَ 
   .(2) اصغريً 

ومجيع تلك التفسريات   ،املمر  :يف اللغة اهلريوغليفية  تعينوالذي    ،)خخ(   : مشتقة من لفظة  :َوق يلَ 
من   ا قدميً   وميناءً   ،كالنُب   ؛لتصدير البضائع   األهنا كانت ُمرً   ؛ االسمهبذا    مُسِّ َيت  واحد، و مبعىًن   تصبُّ 

 . القدمية  اليمنيةاملوانئ  

  .(3) خليج البحر  : عدن، واخلور مبعىن  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(4) واخلَل يج: جزء من البحر داخل يف الربِّ، امتداٌد من املاء متوغِّ ٌل يف اليابس

 .(5)العربيةقطعة أرض ضيقة حمصورة بني جزيرة عدن ابجلزيرة    : وهي  ،الربزخ  :واملكسر مبعىن

بت،  َصن َْعاءَ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   َعْمروبن مالك بن    ُقَضاعة بن احلاف بن    َعْمروبن    َخْواَلن إىل    ُنس 
ْرَي ة بن زيد بن مالك بن  بن مر    .(6) بن سبأ  مح 

 .  73بواسطة معجم األلفاظ المعماررة ص 181:1988، عبد الرحيم غالب، 917لسان العر  ص( 1)
 .  73معجم األلفاظ المعماررة ص( 2)
 232ص  11ينظر: ماج العروس ج( 3)
المعاصرة بمساعدة فررق عمل الناشر: عالم الكتب، ط  العربيةهـ(، معجم اللغة 1424مختار )ت:   َأْحَمدعمر، ( 4)

 .  676ص  1م، ج 2008األولى، 
 .  64م، ص199٥رضية، إحسان هللا، ينظر: عدن الخالدة: ميناء عالمي حر، الناشر: دار الهالل، طبعة ( ٥)
 .  198ص  1األكليل ج( 6)
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بن عريب بن زيد   َعْمروبن مرة بن أدد بن زيد بن    احلَار ثبن مالك بن    َعْمروبن    َخْواَلن   :َوق يلَ 
  .(1) بن سبأ  َكْهاَلن بن  

  .(2) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلبن دومان بن    َعْمروبن    َخْواَلن  :َوق يلَ   
ج بن سعد العشرية بن    َعْمرو بن   َخْواَلن   :َوق يلَ    .(3)   َمْذح 

بت،  َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ    .(4)   مَهَْدان إىل خريان بن نوف بن   ُنس 
   .(5)  مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلخريان بن    :َوق يلَ   

  .(6)   م ْحرَّق منطقة يف غريب جبل ُكْحاَلن الشََّرفوأما الْ 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 .  28ص 10األكليل ج( 1)
 .  387قبائل اليمن ص وأخبارجوهرة ال من في أنسا  ( 2)
هـ(، المعارف، حققه وقدم له: دكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، ط الرابعة،  276)ت  عبدهللا م َحّمدابن قتيبة، أبي ( 3)

 .  106ص
 .  190والتنوره لذوي األحسا ، ص األنسا هـ(، التعررف في 600)ت:  م َحّمد بن   َأْحَمداألشعري، ( 4)
 .  10٥ص 10األكليل ج( ٥)
 .  1782ص  3ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 6)
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 د

وهو    ،نسبة إىل القصر اخلاص ابألمري سعد بن سامل   االسم هبذا    مُسِّ َيت عدن،    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(1) فضل بن علي العبديل يف تلك املنطقة  : القائم أبعمال السلطان 

لكوهنا كانت يتم فيها صك الدراهم   ؛(2) ، وهي تصغري لكلمة الدرهماحلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 حسبما تفيد إحدى املصادر. 

بت،  الضَّال ع   :ةَحاَفظَ مبُ ة  ُمد يريَّ    .(3)   إىل دمت بن غنم بن نصر بن سبأ ُنس 

َوةْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بت،  َشب ْ بن   بن ذهل بن مران   احلَار ثبن ذهل بن    احلدآءإىل دهر بن    ُنس 
ججعفي بن سعد العشرية بن    . (4) َمْذح 

 
 

 
 .  26ظر: المنتخب المهذ  من علماء عدن والواردين إليها صين ) 1(
 .  167ص تَّاِررخمهامة في ال (2)
 .  144ص   1األكليل ج( 3)
 .  303ص 1ينظر: نسب معد واليمن الكبير، ج ( 4)
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، وهو الوادي ابللغة )دوع(  :وهو مثىن لكلمة  ، دوعان   :اامسهصل  ، أ َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (1) : )دوعن(ولسهولة النطق قيل  ، )دوعان(  :هنما واداين قيل عنهماية، وألْمريَ احل  

وهو أيدعان بن حرمي بن   ،سم جد قبيلة من الصدف، وهو اأيدعان   :اامسه ن أصل  : إ َوق يلَ   
: إنه الصدف وقد قيل يف نسب الصدف  ، َحْضَرَموتالصدف وهو سهال بن دعمي بن زايد بن  

  .(2)   األكرب  َحْضَرَموتبن مالك بن زيد بن  بن زيد    ة أْسَلمبن  

 ؛وهي مبعىن الغابة املتلبدة  ،الديِّسة  : ومفردها  ، ، وهي بصيغة اجلمع َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (3)   طاة ابلغابة هنا األرض املغ: أأي

هـ(، بشرى الكررم شرح مسائل التعليم وهو شرح المقدمة الحضرمية في فقه  1270)ت:  م َحّمدباعش، سعيد بن ( 1)
 .  1٥لبنان، ص – الغرازي، دار الكتب العلمية، بيروت  مَحّمداإلمام الشافعي، محقيق: 

 .  209مخاليفها، صو  َحْضَرَموت مَّاِررخالشامل في ( 2)
 . 9٥ص  16ينظر: ماج العروس ج( 3)
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ذ

بت ،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ  بن حيصب بن دمهان بن سعد بن عدى بن مالك بن زيد بن   َذَمار إىل    ُنس 
ْرَي سدد بن زرعة وهو   بن   َعْمرواألصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    مح 

قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ مين بن  بن أ  . (1) سبأبن    مح 
وامللك   ، علي يهرب األول بن ايسر يهصدق  َذَمار أمثال امللك    َذَمار وا ب وهناك عدد من امللوك مسِّ   
علي يهرب الرابع بن اثران يهنعم  َذَمار وامللك  ، علي يهرب الثالث  َذَماروامللك   ،علي يهرب الثاين  َذَمار
 . (2) علي ذرح وغريهم  َذَمارعلي وتر يهنعم وامللك    َذَماروامللك    ، علي يهرب الثالث  َذَمار بن  

َيتت َسَبب وهي مبعىن صاحب ابب و  ، ذو ابب :اامسه، أصل تَع زْ  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   ؛ها بذلكُسمِّ 
بت لقرهبا من ابب املندب ف   .(3) إليه  ُنس 

بت ،  َعْمرَان   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل ذ ْي ب ني بن بكري بن نوفان بن أتبع بن أنوف بن ينوف ذي   ُنس 
د بتع بن موهب إل بن بتع األصغر بن  ذي مرع بن أمين بن علهان بن بتع األكرب بن زيد بن  َحاش 

 . (4) مَهَْدان بن    َعْمرو

 .  1٥9ص   2األكليل ج( 1)
ية، جغرافية، ثقافية فكرة وإشراف وإعداد أ. د.  مَّاِررخعبر العصور قراءات آثاررة،  َذَمار، م َحّمد  َأْحَمدالحضراني، ( 2)

 .  90.91م، ص2009للطباعة والنشر، ط األولى  َذَمار، دار جامعة َذَمارالحضراني رئيس جامعة  م َحّمد َأْحَمد
 . 268ص تَّاِررخفي ال  ينظر: مهامة( 3)
 .  43ص 10األكليل ج( 4)
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 ر

، (1)حلج، وهي مبعىن قسم من األرض بشكل مستدق متقدم بوضوح يف البحر  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 ا العارة.امسهوالعارة منطقة هناك  

:  

بت،  َصْعَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   .  (2) ُقَضاعة بن احلاف بن    َعْمروبن    َخْواَلنإىل رازح بن  ُنس 

بت ،  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  اىل رأس جبلها هو مرتفع عظيم من األرض قمته غري منبسطة   ُنس 
 يف الغالب. 

بت،  البَ ْيَضاء  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   . (3) بن حسني القايفي  َأمْحَد ىل ربيع بن  إ ُنس 

مبُ ُمد يريَّ  حو ْيت  ة:َحاَفظَ ة 
َ
املقابر  امل أو مكان   ،املكان اخلرب  :أيًضا  ، وتعينامللكية، وهي مبعىن 

واملعجم السبئي على أن كلمة الرجم مشتقه من   ،وقد دلت النقوش السبئية  ،مراجم الكنوز امللكية

 
م، المؤسسة  2002الطفيلي، مراجعة: هيثم اللم ، ط الثانية  م َحّمدجورج، معجم المصطلحات الجغرافية، مرجمة د.  ( 1)

 .  38٥لبنان، ص - الجامعية للدراسات والنشر والتوزر ، بيروت
 .  198ص 10األكليل ج( 2)
، مجموع بلدان اليمن وقبائلها، مصحيح ومدقيق ومراجعة: إسماعيل بن علي األكوع، مكتبة م َحّمد  َأْحَمدالحجري، ( 3)

 .  364-363م، ص2001 – ، ط الخامسة َصْنَعاءَ  –اإلرشاد  



 

 

77 

 

واملقابر   مومياوات ن  وقد عثر على العديد م    ، توضع على القبور  اليتاألحجار    ، والرجام تعين الرجام
 .  (1) األثرية والكنوز فيها

القصيدة الشعرية، حيث كانت   :وهي مبعىن   ،األرجوزة  :اامسه، وأصل  اجلَْوف  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
أشعارهم ليلقون  الشعراء  هبا  جيتمعون  مكان  عن  عبارة  املنطقة  الشعرية  سمَّ وتُ   ،تلك  القصيدة  ى 

 رجوزة.   : فقيل  ،للتخفيف ؛)أرجوزة(، مث حذفت األلف
 

 . (2) لرحابه أرضها واتساعها  االسمهبذا    مُسِّ َيت ،  َمْأر ب ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

  .(3)اهلشة واللينة  :أي  ؛األرض الرخوة  :، وهي مبعىنَحْضَرَموت ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

بت ،  البَ ْيَضاء  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ذي صرواح    َعْمروبن    احلَار ث إىل رداع بن كعب بن ربيعة بن    ُنس 
ْرَي وهو    ،بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد   مح 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   َعْمرواجلمهور بن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (4)بن سبأ  مح 

 
،  9م، ج2001: دار الساقي، ط الرابعة، اإلسالم، الناشرالعر  قبل  مَّاِررخهـ(، المفصل فى 1408جواد علي )ت: ( 1)

 .  167ص
 .  677ص 1، جاليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 2)
 1408معجم لغة الفقهاء، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزر ، ط الثانية،  رواس، ينظر:  م َحّمدقلعجي، ( 3)
 .  221م، ص1988-هـ
 .  293، ص2األكليل ج( 4)



78

بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن  عبد مشس رديعة وهو )رداع( بن القفاعة بن  :َوق يلَ   
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ أمين بن    عريب بن زهري بن   .(1) بن سبأ   مح 

 :

، ففي (3) ، ويقال هلا ردف ايفع(2)ة: حلج، على وزن فَ ْعالن من الرِّ ْدُف مبعىن َجَبلٌ َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 .(4) اللغة: )َرد َفُه( أي تبعه

 :

بت ،  البَ ْيَضاءة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل ردمان بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب   ُنس 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن زهري بن أمين بن    . (5) بن سبأ  مح 

جردمان بن انجية بن ُمَراد بن    :َوق يلَ    بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن   َمْذح 
  .(6) بن سبأ  َكْهاَلن

. (7) ردمان بن وائل بن ذو رعني  :َوق يلَ 

ىل وادى  نسبًة إ االسمُرُصد هبذا  مُسِّ َيتحلج، قال األستاذ اندر سعد الُعمري:   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
بني ثالث مكاتب   انه كان حد  ؛ ألأو أهنا من )الرََّصد(  جنوهبا، تد من شرق جبل القارة إىل  ُرُصد املم

 .  87ص  2األكليل ج( 1)
 .  328، 23ماج العروس ج( 2)
حسين، يمانيون في موكب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عظماء الصحابة والفالحين اليمنيين في فجر اإلسالم، المجلد   مَحّمد الفرح،  ( 3)

 .  394، 3م، عدد األج اء 2004 - هـ 142٥، َصْنَعاءَ  –األول، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة 
الدار النموذجية،   –العصررة   َبة  الَمْكتَ الناشر:  مَحّمدالرازي، زرن الدين، مختار الصحاح، المحقق: يوس  الشيخ ( 4)

 .  121ص 1م، ج1999هـ / 1420: الخامسة، طصيدا   –بيروت 
 .  ٥0،٥1ص   2األكليل ج( ٥)
 . 328ص  1نسب معد واليمن الكبير ج( 6)
الرابعة،    طع مان،  –لصحاري، أبي المنذر سلمة بن مسلم العومبي، اتنسا ، محقيق: محمود إحسان النص، مسقط ( ا7)

 .104ص  6، ج2009عام 
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ه مشتق أو لعلَّ   دون لبعضهم فيه،والسعدي، وكان قد طالبوا الثأر من القبائل يرتصَّ   ،ويهر  ،كلد   :هي
وإىل   ،طرق إىل مكاتب ايفع   ةع عنه عدِّ تتفرَّ   األنه كان طريقً   ، وهي الطريق السهل؛من )الرَّْصدة(

 القارة. 

 .(1) وهي مبعىن الصخرة العظيمة  ،إب ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
صغرية تسمن عليها األنعام   : )ر ض م( منها الرضمة هي نبتةن كلمةأوجاء يف املعجم اليمين  

  .(2) هااترع  اليت

مبُ ُمد يريَّ  َوةْ   ة: َحاَفظَ ة  يرضم بعضها فوق بعض يف   : وهي مبعىن  ، الرضام، من  َشب ْ صخور عظام 
 . (3)األبنية

: 

وهي   ، ألن موقعها يقع يف منتهى صحراء الربع اخلايل  ؛ ، من رغوة الرمالَمْأر ب  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
فتتجمع فيها الرمال من الرايح   ،يف منطقة فاصلة بني الرمال واملناطق اجلبلية توصل إليها رغوه الرمال

أن اإلبل كانت   :أي  ؛الصياح  :أي  ؛هنا مأخوذة من رواغ اإلبل: إَوق يلَ على شكل رغوه احلليب،  
  مبعىن تصيح.  اترغث كثريً 

. 243ص  12ينظر: لسان العر  ج( 1)
 .  3٥7المعجم اليمني ص( 2)
. 262ص  32ينظر: ماج العروس ج( 3)
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مبُ ُمد يريَّ  موضعاً    االسمهبذا    مُسِّ َيت ،  َحْضَرَموتة:  َحاَفظَ ة  أوقات   للرماةألهنا كانت  يف  للرماية 
 احلروب واملعارك. 

ألن عصارهتا إذا حضرت   االسمهبذا    مُسِّ َيت نسبة إىل بقلة الرماة، قد    االسمهبذا    مُسِّ َيت :  َوق يلَ 
 . (1) بصورة خاصة استخدمت يف تسميم السهام

، وتطلع سنحان و   َخْواَلنجلبال    ا ألن جباهلا تعترب رؤوسً  ؛ بذلك  مُسِّ َيت ،  َصن َْعاءَ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
   .(2) جتاهات عليها من كل اال

َوةْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  الستنقاعه، والروضة: األرض   :أي  السرتاضة املاء فيها؛  االسمهبذا    مُسِّ َيت ،  َشب ْ
  .(3): البستان احلسنَوق يلَ ذات اخلضرة،  

بت،  البَ ْيَضاء  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن   أَْبنَي بن ذي    َعْمرورايش بن شداد بن امللطاط بن    إىل ذي  ُنس 
بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين   عبد مشس يقدم بن الصوار بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن    . (4) بن سبأ  مح 
 

 
: جمال  10، 9َسليم النَعيمي جـ   م َحّمد: 8 – 1وعلق عليه: جـ  العربية، العربية( دوزي، ررنهارت بيتر، مكملة المعاجم 1)

 .   398ص  1م، ج 2000 – 1979: األولى، من  طالعراقية   الجمهوررة الخياط الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، 
 .  709ص  1ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 2)
 .368ص  18جماج العروس  ( 3)
 .  ٥8ص  2األكليل ج( 4)
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األرض املنبسطة  :، ويقصد هنا(1)أو حيد يف اجلبل ،، وهي مبعىن حرفَعْمرَان  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
يفضي السائر فيها إىل حافة شاهق جبلي يكتنفها، ويكون يف األرض املنبسطة حقول وقطع من 

  .(2) وقد يكون فيها قرية أو حملة  ،األرض الزراعية

أو   ، املتصف ابلسمو  :تعين  ؛(َرمْيَة)ذ    : وكلمة  ،أو املتسامية  ،السامية  :، وهي مبعىنمَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ 
أو   ،طلق على اسم قلعةوحينما تُ   ، رمبا هو اسم إله قدمي وهو اسم ذو داللة دينية، و صاحب السمو.  

 َوق يلَ من السمو.    َرمْيَة و)نوفان( من النيافة و   ، عتزاز، مثل )عزان( من العزك واالفإمنا هي للتربُّ   ، حصن
 . (3) اجلبالتفاع الشاهق يف  ر اال   تعىن هنا  : إأيًضا

 .  191ص  3لسان العر  ج( 1)
 .  369المعجم اليمني ص( 2)
.  20-1٥م، ص2018-201٥  َصْنَعاءَ ، َرْرَمةاليمن في  مَّاِررخالع ي، حيدر علي، ينظر: صفحات من ( 3)
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ز

بت،  لبَ ْيَضاءوالثانية اب  ، جَلْوفتان األوىل ابُمد يريَّ  ج إىل الزاهر بن مراد بن    ُنس  بن أدد بن زيد   َمْذح 
  .(1) بن سبأ  َكْهاَلن بن يشجب بن عريب بن زيد بن  

وعندما   ، اجلَْوفبالد مراد القدمية هي بالد    ألن  ؛ االسمهبذا    لبَ ْيَضاءابة الزاهر  ُمد يريَّ   َتْسم َية   َسَببو 
 ،جلَْوفعلى اسم الزاهر اب   لبَ ْيَضاء الزاهر اب  ُسمِّ َيت ف  ، البَ ْيَضاءونزلت إىل    ، خرجت منها  مَهَْدانهزمتها  

  .وهي من عادات العرب يسمون بالدهم اجلديدة على أمساء بالدهم القدمية 

 .(2) ى وادي زبيد يسمَّ   ن هلا وادايً أل  االسمهبذا    مُسِّ َيت،  احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
بت : إهناَوق يلَ  بن ربيعة بن سلمة بن  منبهوهو  ،وهم بنو زُبيد األصغر ،إىل قبيلة زُبيد ابلضم  ُنس 

جهو زبيد األكرب بن صعب بن سعد العشرية بن    منبهمازن بن ربيعة بن     .(3) َمْذح 
بت  :َوق يلَ    ُسمِّ َيتا زبيدة فامسهكانت تسكن رأس الوادي    امرأةإىل    ُنس 

َ
 .(4) امسه اب  د يَنةامل

بن   عبدهللابن    حُمَمِّدألهنا زبدة أرض هتامة، وأهنا اشتقت من حادثه    ؛ االسمهبذا    مُسِّ َيت   :َوق يلَ 
ى مكة صار كل منزل ينزله أيخذ من تراب أرضه ويشمه، ن تعدَّ ، وبعد أ زايد عندما قدم إىل اليمن

قيموا بناها هنا. كفَّ تراب فشمِّه، مث قال ملن معه: أ  إىل أن قدم أرض احلصيب، فأخذ من أرضه

 . 343ص  1نسب معد واليمن الكبير ج( 1)
 28، صتَّاِررخزبيد مساجدها ومدارسها العلمية في ال( 2)
 . 328ص  1نسب معد واليمن الكبير ج( 3)
م( دراسة  1980-1962اتجتماعي واتقتصادي ) تَّاِررخحبيب، عبد اإلله سليمان، زبيد المعاصرة دراسة في ال( 4)

 تَّاِررخقسم ال –كلية اآلدا     –م، جامعة عدن 2007-هـ1428برقه،  َأْحَمد سالمين  م َحّمد جامعية، إشراف: أ. م. د/  
 .  8ص
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 عندك تلك؟ قال: هذه البالد، قالوا: ورمبا صحَّ   ،ألن هذه األرض أرض نزه زبده   :ل؟ قاوملَ   :قالوا
  .(1) زبيد  َمد يَنة ع، وبىنووادي رما   ، وادي زبيد   ألهنا طيبة بني أرض واديني، يعين:

ر يخ : إن  َوق يلَ     اتَّ
َ
فسأل   ، الَزابِّ حد ملوك اليمن من التبابعة كان يسمى  ، وأن أ قدم من ذلكأ  د يَنةامل

 .(2) زبيد   : البلد   يمِّ  هلك فسُ   : ي: بيد؛ أما فعل هللا ابلزاب؟ فقال  : فقال  ، رجل آخر
   ،سم انقة: إن زبيد اَوق يلَ 

َ
قبل بنائها، كانت اسم    د يَنةوأنه عندما كانت اإلبل ترعى يف موضع امل

.(3) إحداها زبيد، فغصت هناك، فعرف املوضع ابسم الناقة
بت  :َوق يلَ     .(4) إىل زبيدة بنت جعفر بن أيب جعفر املنصور بن زايد ُنس 

وجبل منوخ، وزمخ منه   ،نسبة إىل جبلني مها جبل زمخ  مُسِّ َيت ،  َحْضَرَموت  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(5) الشامخ   ، وتعين:الزامخ

 .(6) الَبع يدة  : األرض أي  ؛ األرض النَّائ َخة  : كقوهلم  ؛بعيدة  :مبعىنومنوخ  

:

الفضلي   عبدهللا ، ُنسَبت إىل جزيرة زجنبار اإلفريقية، ألن سلطاهنا انصر بن  أَْبنَي ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
وبقيت   أَْبنَي ، ومع األايم أزحيت  أَْبنَي ، فأبدل أمسها بزجنبار  أَْبنَي نفى إىل تلك اجلزيرة مث عاد إىل  

مخطاطها  زبيد  َمِديَنةم  2011العدد الراب ،  –، القيسي، فواز حسن، مجلة التراث العلمي األدبي  8زبيد المعاصرة ص( 1)
 .  170ص -العربي  تَّاِررخوعمارة مساجدها، مهد ال

 .  8زبيد المعاصرة ص( 2)
 .  9زبيد المعاصرة ص( 3)
زبيد ومطوررها في مهامة اليمن، مجلة العر ، دار اليمامة للبحث والنشر والتوزر ،    َمِديَنةعبده، نشأة   َأْحَمدالسروري، ( 4)

 .  847م، ص2020، عام 11-12، ع٥٥مج
 .  22ص  3لسان العر  ج( ٥)
 .  3٥0ص  7ماج العروس ج( 6)
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الزنج، ويقال هلا ، وزجنبار هي كلمة فارسية مبعىن زنج ابر أي ساحل الزنج، حمرفة أصلها بر  (1) زجنبار 
 . (2) املنسف، وجاء امتأل  لعربيةابللغة السواحلية انغوجاء مركبة من كلمتني ومعىن أنغو اب

. ( 3) أن زجنبار كلمة مركبة من )بر الزنج( أي أرض السود  َوق يلَ   

بت ،  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  وهو من اآلهلة السامية،   ، إىل جنم الزهرة )عثرت( )جنمة الصباح(  ُنس 
وحياة النبات، إذ كانت اإلله عثرت يرمز لألرض، ويف داينة   ، وقد ارتبطت عبادته خبصوبة األرض

اليمن القدمي حظي جنم الزهرة )اإلله عثرت( مبنزلة رفيعة، حيث انتشرت عبادته يف كافة ُمالك اليمن 
هبا النقوش، ورمبا ترجع   تنتهي  اليت  املرتبة األوىل يف صيغ التوسالت واألدعية الرمسية  ويذكر يف  .القدمي 

يف   االقتصادتقوم عليها الزراعة، وهي أساس    اليتذلك إىل عالقة ابلساقية والريء وخصوبة األرض،  
 . (4) ُمالك اليمن القدمي 

بت،  احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  َوةْ إىل زيد بن ذؤال بن    ُنس  بن ثوابن بن عبس بن سحارة بن    َشب ْ
بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن   عبدهللابن عك بن عداثن بن    عبدهللاغالب بن  

 .(5) بن سبأ  َكْهاَلن

 .  746ص  1ج اليمنيةينظر معجم البلدان والقبائل ( 1)
الرابعة   طعلي الصليبي،  م َحّمدزنجبار، للمؤل  الشيخ سعيد بن علي المغيري، محقيق  مَّاِررخجهيَنة  األخبار في (  2)

 .  73م، ص2001 -هـ 1422
م، صفر 2017، مشررن الثاني 31العدد  9ية والحضاررة )مجلة علمية محكمة( المجلد تَّاِررخمجلة الدراسات ال( 3)

 .  4، صم َحّمدخضر   َصاِلح، أ. م. د 1904 -1798هـ، النشاط القنصلي البررطاني في زنجبار 1439
القديم من قسم  اِررختَّ ، ينظر: اإلله عم وآلهه قتبان، رساله مقدمه لنيل درجة الدكتوراه في الم َحّمدالحسني، جمال ( 4)
م،  2012اليوناني والروماني القديم، عام  تَّاِررخجاد، أستاذ ال م َحّمدجامعة طنطا، إشراف أ. د/    –كليه األدا   -تَّاِررخال

 .  1٥ص
هـ(، التعررف في األنسا  والتنوره لذوي األحسا ، محقيق ومعليق ومقديم: د.  600)ت:  مَحّمد بن   َأْحَمداألشعري، ( ٥)

 .  131م، ص1990سعد عبد المقصود ظالم، الناشر: دار المنار. 



 

 

85 

 

 

 س
: 

 َخْواَلنُنسَبت إىل قبيلة تسمى: األسووق، وهم بنو ساق بن األزمع بن  ،  َصْعَدةة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
(1) . 

أصل أمسها )قني( نسبة إىل ذو قني بن ذي مراثد بن بريل ذي سحر بن شرحبيل بن  :  َوق يلَ 
بن زرعة وهو   بن زيد بن سدد  ْرَي مالك  بن زيد   مح  األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   َعْمرواجلمهور بن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ ن أمين بن  قطن بن عريب بن زهري ب  . (2)   بن سبأ  مح 

 
َ
 د يَنةواكتسبت أمسها )ساقني( من هلجة السكان مع مرور الوقت حيث يقول الذاهب إىل امل

 . (3)   ساقني“أغدوا ساقني” حيث حتل كلمة “سا” بدالً عن “إىل” حرف اجلر فغلب على أمسها  

بت ،  تَع زْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ     . (4)   بن عمر بن أمية األمري   َأمْحَدإىل سامع بن عاد بن عاطف بن    ُنس 

 
 .  28٥ص 1ينظر: األكليل ج( 1)
 .  293ص  2األكليل ج( 2)
اليمن  مَّاِررخية لعصور متالحقة محكي فصوًت من مَّاِررخ.. آثار ومعالم َصْعَدةة “ساقين” في م ِديررَّ نيوز،   َصْعَدةموق  ( 3)

، متاح على الرابط:  12:19/، الساعة 3/2021/ 2٥: الخميس اتطالع مَّاِررخالقديم، 
https://www.saadahnews.com/?p=14291  . 

 .  198ص   –غ -: ع اليمنيةلقا  ينظر: موسوعة األ( 4)

https://www.saadahnews.com/?p=14291
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جاء   اه  هطلت أمطار غزيرة جد  970أنه يف سنة    تَّار يخ ال  ، يرويَحْضَرَموت  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
لت األرض إىل شبه وحتوَّ   ، واقتلع األشجار من جذورها  ، هبالك النخيل  َسَبب على إثرها سيل عظيم  

 النعدام األشجار فيه.   انظرً   ؛ صحراء حىت أطلق عليه وادي عدم

بت، قال األستاذ اندر سعد الُعمري:  أَْبنَي   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  سم وادي يف مكتب الناخيب، إىل ا  ُنس 
خاض يف املاء؛ لكثرة السيول املتدفقة فيه من األودية  : مبعىن ،ولعل اسم الوادي مأخوذ من )َسَبح(

تصب فيه.   اليتالكبرية  

بت إب،   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ    .(1)   بن ُعَقَبَة بن السَّكون  بن كندة   إىل َسرْبََة بن نَُديََّة بن ع يَّاض  ُنس 

َمةمن مناطق أمانه   بت،  الَعاص   ،َصن َْعاءَ رتبط حبصار  الذي ا  االسموهو    ، إىل ميدان السبعني  ُنس 
 . ا يومً  ملدة سبعنيستمرَّ ، والذي ام1967عام  

بت،  َصْعَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   . (2)   ُقَضاعةبن احلاف بن    َعْمروبن   َخْواَلن إىل سحار بن  ُنس 
 
  

 
 . 192ص  1نسب معد واليمن الكبير ج( 1)
 .  198ص  1األكليل ج( 2)
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:

لوجود فيها    االسمهبذا    مُسِّ َيت ، وهي مبعىن املاء الساخن نقيض البارد، و احلَُدْيَدة ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(1)   به كل مصاب ابألمراض اجللدية  مسيتحممحام معدين طبيعي  

. لوجود سد فيها  االسمهبذا   مُسِّ َيت إب،  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
بت:  َوق يلَ  إىل السادة بن اثبت بن ذي نصبان بن ذي اثبت بن زايد بن حسان ذي الشعبني   ُنس 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث   َعْمروبن سهل بن زيد اجلمهور بن 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن جيدان بن قطن زهري بن أمين بن    . (2)   بن سبأ  مح 

:

ويطلق هذا  ،(3) ، وهي مبعىن أخري األرض ووسطها وأكرمها وأخلقها للنباتأَْبنَي ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
على الوداين اليت تتوسط اجلبال، وتكون أشبه ابألدوية الكبرية، فهي يف حجمها تتوسط بني   االسم

  .(4)   اَنداريهتكون    اليت الوادي الكبري السهلي والشعاب  

بتإب،   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل ذ ْي ُسَفل بن حيصب بن دمهان بن مالك بن سعد بن عدي   ُنس 
ْرَي وهو    بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد   مح 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   َعْمرواجلمهور بن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن     .(5)بن سبأ  مح 

 .  16٥للحضرمي ص تَّاِررخينظر مهامة في ال( 1)
 .  382ص   2األكليل ج( 2)
 .  12ص  12ينظر ماج العروس ج( 3)
.  463معتقدات وعادات شعبية من بالد ياف  وشذرات من مراثها، ص( 4)
 .  1٥9ص  2األكليل ج( ٥)
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السوق والقطرة، حيث كانت اجلزيرة تنتج كميات من كلمتني:  ا مركب من  امسه، و مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ 
أخرى،   ن نواحٍ ، وجيلب إليها م  ُسقطرى  تنبت يف جزيرة    اليت خترج من األشجار املختلفة    اليتالسوائل  

  .(1) سقطرةفكانت    ، مث دجمت السوق والقطرة يف كلمة واحدة ،فأطلق عليها العرب سوق القطرة
إَوق يلَ  سقط  ُسقطرى  ن  :  من  وتعثر  : مبعىن  ،مأخوذة  مبعىن   ، وقع  الثانية  راء   :والكلمة  )ري( 
 ؛ رأس اجلبل السقط يف احمليط : مبعىن ،ُسقطرى  سم ، وبذلك يكون ارأس : ومعناها ، مرفقه ، مكسورة

   .(2) يهما حسب لغتهم القدمية تأهنم دجموا الكلمتني كل :أي
وهو توصيف   ،جزيرة النعيم  :أي  ؛]دفببا سوقحضارة[  :من اللغة السنسكريتية من كلمة  : إهناَوق يلَ 
  .(3) للجزيرة

ْرَي وهو    ،السُُّلف بن زرعة  ، تنسب إىل بينَرمْيَة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  األصغر بن سبأ األصغر بن   مح 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن   َعْمروكعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن 

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    .  (4) بن سبأ   مح 

سنحان بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك ، تنسب إىل َصن َْعاءَ  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
ْرَي وهو    ، بن زيد بن سدد بن زرعة األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور   مح 

قطرى  ج ررة   مَّاِررخبن سعيد، ينظر:  َأْحَمداألنبالي، ( 1)  . 20 –  13، صٰ  س 
 .  20المرج  السابق، ص( 2)
ج ررة األساطير، مرجمة: خيري الضامن، دار الكتب الوطنية، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، ط    سقطرى  ناومكين،  ( 3)

 .  48م، ص201٥األولي 
 .  97ص   2األكليل ج( 4)
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بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن   َعْمروبن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ عريب بن زهري بن أمين بن    .  (1) بن سبأ   مح 

 

بت،  البَ ْيَضاء  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك   َعْمروإىل سوادة بن    ُنس 
ْرَي بن زيد بن سدد بن زرعة وهو   األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن   مح 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب   َعْمرو
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن زهري بن أمين بن    . (2) بن سبأ  مح 

بت،  َعْمرَان   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل الَسْود بن عامر بن عبد يغوث بن عمري بن عامر بن غيان  ُنس 
بن جشم بن خريان   َبك ْيلبن صهالن بن زيد بن ثور بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن  

 . (3) مَهَْدان بن نوف بن  

أو قطعة من األرض ذات    ،ن سفح اجلبلالقطعة السوداء م    :، وهي مبعىنَعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(4)احلجارة السود اخلشنة

: 

  االسم هبذا    مُسِّ َيت ، و (5) الطيينالسَُّوم هو احلزام    َحْضَرَموت، ويف هلجة  َحْضَرَموتة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . ألن هبا حزام طيين ُنسبت إليه

 
 .  193ص  2األكليل ج( 1)
 .  191ص   2األكليل ج( 2)
 .  122ص 10األكليل ج( 3)
 . 227ص  3ينظر: لسان العر  ج( 4)
 .  6٥بن هالبي، ص َأْحَمدقاموس اللهجة الحضرمية جمعها واعدها فهد ( ٥)
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بت إب،    ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  وحكم   ، نزل من بالد سيان من سنحان   إىل أحد عمال األئمة،  ُنس 
بتتلك البالد ف  إليه.   ُنس 

بت،  َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  األصغر بن سبأ األصغر بن كعب   َحْضَرَموتإىل سيئون بن    ُنس 
مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان   جشم بن عبد   بن معاوية  بن قيس بن    َعْمرو بن سهل بن زيد بن  

ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (1)بن سبأ  مح 
 

   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
ن ستل غابة وهو مشتق م    ،املكان املستطيل املزين ابألشجار  :، وهي مبعىنَهرةامل

 ؛ يعين: ساح املاء سيحه على وجه االرض الزقت   : يعين  ؛ زقوت سيحوت  : يعين  ؛ األشجار ردة السد 
  .(2) الدفع واملنع

 
 
 
 
 

 
ي، إدبي، اجتماعي،  مَّاِررخ ، معجم جغرافي، َحْضَرَموت، إدام القوت في ذكر بلدان عبدهللاالسقاف، عبد الرحمن بن ( 1)

األولى   ط مصطفى الخطيب، دار المنهاج، لبنان، بيروت،   م َحّمدباذيب، وأدبيًّا:  عبدهللاأبو بكر  م َحّمد يًّا: مَّاِررخعني بها 
 .674م، ص200٥عام 

م،  200٥مكتب مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطيط اتقتصادي، عام -  1مج   –موسوعة أرض عمان ( 2)
 .  470ص
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ش

بت،  َحجَّة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل شاهل بن قدم بن قادم بن زيد بن عريب بن جشم بن    ُنس 
د  . (1) مَهَْدان بن خريان بن نوف بن   َحاش 

:

بت،  َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  األصغر بن سبأ األصغر   َحْضَرَموت بن    احلَار ث إىل شبام بن    ُنس 
بن وائل بن الغوث   عبد مشسجشم بن    بنمعاوية  بن قيس بن    َعْمرو بن كعب بن سهل بن زيد بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (2) بن سبأ  مح 
بن مرة بن أدد بن   احلَار ثشبام بن السكون بن أشرس بن كندة بن عفري بن عدي بن    :َوق يلَ 

 . (3) بن سبأ  َكْهاَلنيشجب بن زيد بن عريب بن زيد بن  

حو ْيت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
بت،  امل بن أسعد بن جشم بن   عبدهللا وهو سعيد بن    ، إىل شبام  ُنس 

د .(4) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َحاش 
.وكوكبان ستأيت حبرف الكاف   

 .  101ص 10األكليل ج( 1)
 .  276ص   2األكليل ج( 2)
. 442بلدان اليمن وقبائلها، صمجموع ( 3)
 .  94ص 10األكليل ج( 4)



92

بت  ،مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ  ْرَي : شبا: اسم رجل من  ي قائاًل ْمريَ إىل األشباء، كما ذكر نشوان احل    ُنس  ، وهو مح 
 . (1)َحْضَرَموت بن سبأ األصغر، يقال لولده: األشباء، منهم ملوك   َحْضَرَموتبن    احلَار ث شبا بن  

اهلَ    خمالف  ْمَداين وقال  العرب:  جزيرة  صفة  يف  األشباء  َشب َْوةْ   صداء  ، واأليزون   ، يسكنه  ،  مث 
  .(2) ورهاء

َوةْ   َمد يَنةن  امللح، وقد استندت هذا القول أب   َمد يَنة، أو  أرض امللح  :هي مبعىن  َشب َْوةْ ن  : إَوق يلَ  َشب ْ
انت من أهم مصادر تصدير امللح القدمية يتواجد قرهبا أكثر من ثالثة مناجم للملح الصخري، وقد ك

  .(3)الصعيدين احمللي واخلارجي  على

سيل املاء اجلاف، وقال األستاذ    :وهي مبعىن   ، ، والشحر مجع شحرةَحْضَرَموت ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
حْر( جاءأن ك  :عبد القادر ابمطرف  حُمَمِّد   ،مسيل املاء اجلاف  ، وشحرة تعين: ت من شحرةلمة )الشِّ 

 اليت من املساحة الواسعة    االسم ن مث حصر هذا  وم    ،ويالحظ أن املنطقة عبارة عن مسايل جافة
ألن سكاهنا كانوا جياًل   ؛ االسمهبذا    مُسِّ َيتهنا  املؤرخ ابخمرمة أاملعروفة، ويرى    الشحر   َمد يَنةىل  ذكرت إ 

 
َ
شغا كان كثري الشجر، اًي يسمى: األألن هبا واد  ؛ شغا(، وُتسمَّى: )األيسمون الشحرات  َهرةمن امل

.(4) ى بذلك سمَّ يُ   ايً ألن هبا واد ؛ مسعون  :أيًضا  ىسمَّ وتُ 
 .(5) معاوية األكرمنين بين  قال املغريي: الشحرات بطن م  و 

 .  33٥9ص  6شمس العلوم ج( 1)
 .  193صفة ج ررة العر  ص( 2)
 طم  ملحق عن النقوش، معررب: د. يوس  مختار األمين،  العربيةينظر: فيلبي، بنات سبأ رحلة في جنو  الج ررة ( 3)

 .142السعودية، ص العربية المملكة  -الرراض –م، مكتبة العكيبان 2001-هـ1422األولى عام 
 .  8٥2ص  1ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 4)
 .  ٥4هـ(، المنتخب في ذكر نسب قبائل العر ، ص1364المغيري، عبد الرحمن بن حمد )ت: ( ٥)
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   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
 صص لشحن املتاع والبضائع. خيُ   ألهنا كانت مكاانً   ؛االسمهبذا    مُسِّ َيت ، َهرةامل

 :ويقال  ، شتهارها بغناء وزقزقة العصافري؛ الاالسمهبذا    مُسِّ َيت ح أهنا  رجَّ ، يُ َصْعَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(1) وغرَّد  ،زقزق :مبعىن  ، شدا الطري

بت،  َحجَّة   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل شرس بن عامر بن خممر بن يهرب ذي املراعلي بن ينكف بن   ُنس 
ْرَي بن  اهلََمْيَسعُ عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن   مح 

 . (2)بن سبأ

 

بت،  السَّالموشرعب    ، شرعب الرونة  : مها  تَع زْ ة  َحاَفظَ مبُ   نتاُمد يريَّ  بن سهل بن زيد   إىل َشْرَعب   ُنس 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   َعْمرواجلمهور بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (3)بن سبأ  مح 
حيث حدثت العديد   ،حادثة يف العهد اجلمهوري  َسَببب  مُسِّ َيت  السَّالم و   ،(4) الشدة  مبعىن:والرونة  

 -ليل سعيد بن سعيد املخاليف عبد اجلوهو الشيخ  -،م أحد مشاخيهامن اخلالفات يف املنطقة، فقدَّ 
إىل  تب  اقرتاحً ا الرونة  اتنيُمد يريَّ قسيم شرعب  ومت  املشاكل  السَّالم  اسم  قرتاح،  لتهدئة   ومتَّ   ،كحافز 
 عتماد ذلك من اجلهات املختصة. ا

 
 .  1179ص  2المعاصرة ج العربيةينظر: معجم اللغة ( 1)
 .  93ص   2األكليل ج( 2)
 .  96ص   2األكليل ج( 3)
عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث  م َحّمدهـ( المحقق: 370، مهذيب اللغة )ت:  َأْحَمدبن  م َحّمداألزهري، ( 4)

 .  16٥ص  1٥ج،  .8م عدد األج اء: 2001: األولى، طبيروت  –العربي 
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 .(1) وهي مبعىن اجلبال املشرفة على ما جياورها من القرى ومواقع واجلبال  ، َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
بت   : إهنا َوق يلَ  إىل الشََّرف بن ذي أقيان بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور   ُنس 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن   َعْمروبن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ عريب بن زهري بن أمين بن    .  (2) بن سبأ   مح 

:

بت ،  َذَمار  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل شارق بن أهلان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اخليار   ُنس 
والنازل   ،َبك ْيل  : ومنه  ، ابكل  :كما يقال   ،ومنه الشرق  ، شارقو ،  بن سبأ  َكْهاَلنبن مالك بن زيد بن  

  .(3) وغريه  ، النزول  :منه

:

بت،  البَ ْيَضاء  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  تسميها    َسَبب و   ،وهي قرية مهمة على اخلط  ،إىل قرية الشرية  ُنس 
: الشَّرية: شجرة املغد، وهي شجرة ْمَداينأو املغد يف القرية، قال اهلَ   ،لتواجد نبات الشرية  ؛ابلشرية

قد   :قالحىت ترتفع إىل رأسها، ومثرهتا، مثل اخلشخاشة، فإذا أىن امحرَّ فُأكل. يُ   ، تلوَّى على الشجرة
أ

َ
 .(4) إبلمة  : ومكة يقال هلا د يَنةمغدت الشجرة، وهي اليت رأيت بني امل

. 170ص  9ينظر: لسان العر  ج( 1)
.  99-98ص  2األكليل ج( 2)
 .  ٥32ص 2ينظر: نسب معد واليمن الكبير ج ( 3)
الناشر: الهيئة العامة لشؤون   َأْحَمدخل    مَحّمدهـ(، الجيم، المحقق: إبراهيم األبياري راجعه: 206الشيباني )ت: ( 4)

 .  18٥ص  2م، ج1974-ه1394المطاب  األميررة، القاهرة عام النشر:  
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بتإب،   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن شرحبيل بن مثوب بن زيد بن    احلَار ث ع ر بن عدي بن  إىل الشِّ    ُنس 
بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن   عبد مشس بن قيس بن معاوية بن جشم بن    َعْمروسهل بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن عريب بن زهري بن أمين بن   . (1) بن سبأ  مح 

 .(2) رؤوس اجلبال  : وهي مبعىن  ،اجلَْوف  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

بت ،  الضَّال ع   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل شعيب بن ايفع بن قاول بن زيد بن انعته بن شرحبيل بن   ُنس 
بن قيس بن معاوية   َعْمرووهو ذو رعني األكرب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    ، بن زيد بن يرمي   احلَار ث

مين بن بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أ
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ    .(3) بن سبأ  مح 

َمةة أبمانة  ُمد يريَّ  بت ،  الَعاص  بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن قطن    إىل ُشُعوب    ُنس 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن عريب بن زهري بن امين بن   . (4) بن سبأ  مح 

 .  273ص   2األكليل ج( 1)
.  ٥13ص  23ماج العروس ج( 2)
 .  2٥7ص   2األكليل ج( 3)
 .  94ص   2األكليل ج( 4)
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:   

بن قدم بن قادم بن ( 1)قبيلة شارو، نسبت إىل بين شغدر وهم فخذ من  َحجَّةة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
د زيد بن عريب بن جشم بن     .(2) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َحاش 

تقسيمها اإلداري الذي ينقسم إىل منطقتني   َسَبب ب  االسمهبذا    مُسِّ َيت،  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(3) والشمااي الغربية ،تني مها: الشمااي الشرقيةيسرئ

 . (4) )السماء(   : مبعىن  ،وهي ابللغة السامية القدمية   ،الشمااي  : مثىن لكلمة ،فالشماينت

بت،  َعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  وهو    ،بن مالك بن األهنوم بن شاحذ   احلَار ثإىل شهارة بن    ُنس 
دبن قادم بن زيد بن عريب بن جشم بن    عبدهللا بن حذيق بن    احلَار ث بن جشم بن خريان بن   َحاش 

   .(5) مَهَْداننوف بن  
 
 
 
 

 
بن أبي شررف  م َحّمد بن   م َحّمدهـ(، مصنيف كامل الدين 906ابن المقري، اإلسعاد بشرح األرشاد تبن المقري )ت: ( 1)

المقدسي الشافعي، مصنيف: شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر الشرجي الشهير بأبن المقري،  دراسة ومحقيق: الشيخ 
 .  161، ص1م، ج2019لبنان، طبعة  -بن فررد الم ردي، دار الكتب العلمية بيروت َأْحَمد

 .  101ص 10األكليل ج( 2)
ة جامعية المعافر الغربية )الشمايتين( دراسة أثررة أنثوغرافية، إشراف الدكتور  الغوري، ع ر  عبد الباقي، ينظر: دراس( 3)

 .  32ص  َصْنَعاءَ م، جامعة 2013هـ، 1434عبده عثمان غالب، عام 
علي بيضون لنشر كتب   م َحّمدمعن، مشتاق عباس، المعجم المفصل في مصطلحات فقه اللغة المقارن، منشورات ( 4)

 .  28م، ص2002لبنان، ط األولى  – السنة والجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .  604، ص 3مج -اليمنيةموسوعة األلقا  ( ٥)
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ص

َمةة أبمانة  ُمد يريَّ  عجزهم عن سداد   َسَبب ن أصحاهبا بودرت م  صُ   اليتوهي مبعىن األراضي    ،الَعاص 
 ومل يبقَ   ،أو بيت املال  ،ألهنا صفت لديوان الدولة  ؛صافية  مُسِّ َيت ما عليها من جباية لديوان الدولة، و 

  .(1) ستعادهتا، أو ايف املطالبة هبا لصاحبها أي حقٍِّ 

:

بت،  تَع زْ ة:  َحاَفظَ ة مب ُ ُمد يريَّ     اليت إىل قرية صالة، و   ُنس 
َ
وأَحد مواقع   د يَنةكانت إحدى ُمتنزهات امل

التابعة  ،(2) قصور ُملوكها الرمَسية واالحتفاالت  فيها االجتماعات  تُقام  َعبارة عن صالة  فقد كانت 
 . مللوك آل الرسول حكام الدولة الرسولية

بت،  البَ ْيَضاء  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن مرثد اخلري بن   رهة بن الصباح بن شرحبيل بن هليعة بإىل أ  ُنس 
بن أصبح بن مالك    ذي   احلَار ث بن    َعْمروكرب بن مصبح بن  ينكف ينوف بن شرحبيل بن معدي  

ْرَي وهو    ،بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة  زيد  األصغر  مح 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد   َعْمروبن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن  

عبد الرحيم، حاشية ارمفاع الدولة المؤردية، جباية بالد اليمن في عهد الملك المؤرد داوود بن يوس   م َحّمدجازم، ( 1)
، المعهد  َصْنَعاءَ عبد الرحيم جازم، المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم اتجتماعية ب  م َحّمد هـ(، محقيق:  721الرسولي )ت: 
 .24م، ص2008، ط األولى  َصْنَعاءَ  -األلماني لآلثار

م،  2012عام  َمِع ْ ، مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة، تَّاِررخ، دراسة في فرادة المكان وعظمة الَمِع ْ فارع، فيصل سعيد، ( 2)
 .  24ص
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ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن   بن   مح 
 . (1)سبأ

يقتها، كما هو مشهور عند العرب؛ اء املصروفة عن حقاالمس ، وهو من  تَع زْ ة  َحاَفظَ ة وجبل مبُ ُمد يريَّ 
؛ ه العنين أن تصيبَ ى م  ن املسمَّ م    اخوفً   ه ليسوء السامع مساعه؛ الشيء احلسن بضدِّ  هنم قد يسمون  فإ

 ُسمِّ َيتوكان اجلبل منطقة مجيلة ف  ،ابلزراعة واخلضروات واجلو النقي واخلريات  ألن اجلبل كان ُملوًءا
 ، لصرف العني عنها  ؛ذلك  عكسَ   ءالشي  ء، أيتونن العرب كانوا إذا أعجبهم شي؛ أل عكس ذلك

  .(2) ال تصاب ابلعنيو 
بت  :َوق يلَ   .(3) صرب  ذوى:  سمَّ أو قيل يُ  ،إىل ملك  ُنس 

كل   : وقال أبو عبيد: الصرح  ، القصور  : ي؛ أالصروح العالية  : ، وهي مبعىنَمْأر ب  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
والصرواح:   : غري ذلك، َوق يلَ اج: الصرح: القصر واحلصن،  ُصروح، قال الزجَّ   : مرتفع، ومجعه  بناء عالٍ 

  .(4) السَّالمإنه من بناء سليمان بن داوود عليه    :يقال  ،َمْأر بحصن ابليمن قرب  
بت  :َوق يلَ  ْرَواح  َعْمرو إىل    ُنس  . (5) َخْواَلن بن سعد بن سعد بن    امللقب ذي ص 

ْرَواحَوق يلَ    ْرَي وهو    ،بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة  : ذو ص  األصغر بن سبأ األصغر بن   مح 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن   َعْمروكعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن 

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن      .(6) بن سبأ   مح 

 .  98ص  2األكليل ج ( 1)
علي األكوع الحوالي، ط األولى   م َحّمد ، مرآة المعتبر في فضل جبل صبر، محقيق: م َحّمدالمخالفي، عبد الفتاح ( 2)

 .  11، صاليمنية العربية الجمهوررة  –َمِع ْ  – ، المعمل الفني للطباعة والتجليد، حوض األشراف م1983
 .  13ينظر: مرآة المعتبر في فضل جبل صبر ص( 3)
 . 402ص  3ينظر: معجم البلدان ج( 4)
 .  11صجوهرة ال من في أنسا  وأخبار قبائل اليمن  ( ٥)
 .  224ص   2األكليل ج( 6)
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، وكان القدمي   تَّار يخفمن الواضح أنه كان من الشخصيات اهلامة يف ال  ، ملكوإن كان صرواح اسم  
 : هم، واملثامنة  ذكره ضمن أعضاء جملس املثامنة  صرواح متَّ   ، حيث إن اسم ذيعالية  حيظى مبكانة 

ْرَي مثانية رجال من   ْرَي ا على أقوامهم، حتت أيدي ملوك  ، كانوا ملوكً مح  ، وكان من شأهنم أال يتملك مح 
ْرَي لك من  م   .(1) عزلوهإال إبرادهتم، وإن اجتمعوا على عزله  مح 

 ي الذي قال فيه:ْمريَ وقد ورد ذكره يف شعر علقمة ذو جدن احل  
كانوا ملوًكا وكانوا خرَي أقيال       ة      ي  ان     م       ك ثال      أم ْمرَي كانت حل  

 وذو حزفر كرمي اجلد واخلال     فذو خليل وذو سحر وذو جدن 
 ذو ثعبان أبعلى ابذخ عال     ن تنسبه    حيفامسع هديت ومنهم  

 بنبيك مثل امرئ ابلعلم قوال    الن وال    ن صميمهم ذو عثك     وم  
 أوالك أمالكنا يف دهران اخلايل     م   ه  ن  ام   رواح ث  وذو مقار وذو ص

 2منها ملوك أتوا منها أببدال     ت  ني   كانت بيواتت قوم كلما فُ 

بت،  َعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   َعْمرواىل صرمي بن مالك بن حرب بن عبد ود بن وادعة بن    ُنس 
دبن عامر بن انشج بن دافع بن مالك بن جشم بن   .(3) مَهَْدان بن جشم بن ُحربان بن نوف بن    َحاش 

 .  9٥ص  ٥ال ركلي، األعالم ج( 1)
ي:  ِحْمَير ي، نشوان بن سعيد، خالصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة )شرح لقصيدة نشوان ال ِحْمَير ال( 2)

هـ( محقيق: علي بن إسماعيل المؤرد,  ٥73ى اليمني )ت:  ِحْمَير وأقيال اليمن( المؤل : نشوان بن سعيد ال ِحْمَيرملوك  
 .  1٥7م، ص  1978الجرافي الناشر: دار العودة، بيروت، ط الثانية،  ْحَمدأَ إسماعيل بن 

 .  87ص 10األكليل ج( 3)
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القدمية قصر مشيد يرجع بناؤه  َصْعَدةنه كان يف حلكاية تقول: إ االسم هبذا  مُسِّ َيت ، مَيَن يَّةة حُمَاَفظَ 
ْرَي ألحد ملوك   فاستلقى   ،فمر به وهو متعب  ،قصده رجل من احلجاز من بعض ملوك البحر  -مح 

، َصْعَدة  ُسمِّ َيت لقد صعده.. لقد صعده. ف  - على ظهره وأتمل ارتفاع القصر، فلما أعجبه قال:  
  .(1) )صعدمت(   : ولقد مت ذكرها يف النقوش القدمية بلفظ

ملكً   ؛ َصْعَدةب   مُسِّ َيت   :َوق يلَ  امللوك   األن  بناءً   بىن   من  امللك  ، اعاليً   فيها  رآه  لقد قال:    ، فلما 
  .(2) َصْعَدة 

، وهو شراب ألهل اليمن وصناعته؛   االسم ، ولعل  َصن َْعاءَ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  مشتق من الصَّْعف 
   .(3) يغلى يف األوعية حىت    ، مث يلقى ن يشدخ العنبأ

بتذا الشراب فولعلها اشتهرت هل إليه.   ُنس 

َوةْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   .(4) املرتفع من اأَلرض  :، وهي مبعىنَشب ْ

:  

 . 116 -11٥صفة ج ررة العر  ص( 1)
 .191ي، صمَّاِررخالورسي، اليمن الكبرى كتا  جغرافي جيولوجي ( 2)
 . 193ص  9ينظر: لسان العر  ج( 3)
 .  2٥4ص  3لسان العر  ج( 4)
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ألن جباهلا ورماهلا وحصاها صفراء، كما يقال أيضاً   االسمهبذا  مُسِّ َيت، َصْعَدةة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
اليمن:   املناطق يف  ذكرت البَ ْيَضاءلبعض  حينما  سابقاً  ذلك  أوضحنا  وقد  والسوداء،  واحلمراء،   ،

 . ءيف حرف البا  البَ ْيَضاءة  حُمَاَفظَ 

 : 

ن الظهور أهنا أخذت م    :أي  ؛(1)وهو الظهور   ،ن الصالةا م  امسه، وأصل  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .واالرتفاع
( يف هلجة 2٨7:1990ويذكر بيمنتا )  ،واجهات )بناء( : مبعىن ،إن الصلو بصيغة اجلمع :َوق يلَ 

املناطق حتت جذر صلي الصلِّوين تدل على   ، واجهة  : مبعىن  ، مصايل  : إن صايل أتيت بعض  وأن 
  .(2) بذلك من هذه الداللة إذ بنيت على واجهة اجلبل  مُسِّ َيتوالصلو رمبا    ،اجلانبني

هنا كانت أ  َسَبببذلك ب  مُسِّ َيت ، وقد  "مة الصلو هو لتذكري املؤنث "الصلةن أصل كل: إَوق يلَ 
و"داب" وبني املمالك واإلمارات اجلنوبية والشرقية من ، أاحلماية والوصل بني ُملكة "آل يعفر"  منفذَ 

وم   والعوالق،  تُ احلواشب  قبل كانت  امللوك" :ىسمَّ ن  ضعيفة  ،"أرض  رواية  منطقةً   ؛لكنها   كوهنا 
ا ،جبليةً  إذا  املنبسطة إال  الطينية  املناطق  إ  ستثنينا  عليها  طرأت  اليت  التقسيمات  احلروب ابِّ قبل  ن 

 واحلمالت العسكرية اإلمامة اهلادوية عليها. 

  .(3) ما اشتد من األرض وغلظ  : ، وهي مبعىناحلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 
 
 

 
 .  136صفة ج ررة العر  ص( 1)
 . 118ينظر: معجم األلفاظ المعماررة ص ( 2)
 .  197ص  9لسان العر  ج( 3)
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 .  ٥60ينظر: المعجم اليمني ص( 1)
–العمري، دار الفكر المعاصر  عبدهللا، محقيق ودراسة حسين بن َصْنَعاءَ  َمِديَنة مَّاِررخهـ(، ينظر: 460الرازي )ت: ( 2)

 .  86دمشق، ط الثالثة، ص  –بيروت لبنان، دار الفكر 
 .  86ص  السابقالمرج  ( 3)
 . 426ص  3معجم البلدان الحموي ج(  4)
 .  86الرازي ص َصْنَعاءَ  مَّاِررخ( ٥)
المعبد  عبدهللاالحداد، ( 6)  .  11م، ص1999-هـ1419ها ومن لتها األثررة، ط األولى  مَّاِررخ َصْنَعاءَ ، السَّ

ُحمَــافَــظَــة َميـَـِنــيَّــة، وهــي ابألصــل صنعت وهــي لفظ محــريي قــدمي يشار إليه للمدن احملصنة 
عليها  أُطــلــق  حمــصــنــة،  حــربــيــة عسكرية  مــديــنــة  احلــمــرييــني  اايم  كــانــت  ولعلها  العسكرية 

." صنعت وذكرت يف النقوش احلمريية بلفظ "صنعت
 وهي مبعىن: احلصن(١)، وقال أبو قاسم الزجاجي: مسَُِّيت َصنـَْعاَء هبذا االسم فيما يتعلق 
بكلمة "احلرف"، والتي تعين: احلصن؛ بَسَبب حتصينها العسكري، َوِقيَل: إهنا جاءت ِمن 
األحباش الذين غزوا اليمن، فلمَّا دخلوها، ورأوها، ووجدوها مبنية ابحلجارة وحصينة، 
ْــَعــاَء بــذلــك؛ أي: أهنــا أخـــذت من  ــَيــت َصــنـ فــقــالــوا: هــذه صنعة، ومــعــنــاه: حصينة، فــُســمِّ
َيت  كلمة: (صنع) يف اللغة اإلثيوبية، وتعين: القوة والصالبة، قال ابن الكليب: إهنا مسُِّ
قــال صنعة، يريد أن احلبشَة أحكمت صنعَتها، وذكــر  ــا دخلها  لَــمَّ َصــنـْــَعــاَء؛ ألن وهــرز 
البكري: إن َصنـَْعاَء كلمة حبشية، ومعناها: وثيق وحصني، قال عبد الرزاق: أخربين أنه 
ْــَعــاَء يف اجلــاهــلــيــة: أزال، حــىت دخلها احلــبــشــي، وِمــن  مســَع وهــًبــا يــقــول: كانـــت اســم َصــنـ

 . كالمهم يقولون: صنعت وصنعت، فلزمها اسم َصنـَْعاَء من يومئذ(٢)
َوِقيَل: إهنا ُنِسبت إىل صنعة بن سام بن نــوح(٣). َوِقيَل: ُنِسبت إىل َصنـَْعاَء بن أزال بن 

 . قحطان(٤).  َوِقيَل: ُنِسبت إىل امرأة كانت حتكمها(٥)
َوِقيَل: إن امسها يعود إىل سنة ٧٠م يف عهد امللك أمر بن كرب إيل واتر يهنعم ملك 
سبأ وذي ريــدان، حيث ورد امسها يفا لنقوش الــذي يعود إىل عصر هــذا امللك ابسم: 
(هجرن/صنعو) ابستبدال األلف، ابلاوو، كما هي العادة يف كتابة اليمن املعروفة ابخلط 
ِديَنة املقدسة املهجرة اليت حيرم األعــداء فيها على 

َ
املسند، أما كلمة: (هجرن) فتعين:ا مل

 . ا(٦) أحد، ولو كان عدوًّ
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بت   : إهناَوق يلَ      .(1) وشهالء  ،وعجزاء  ،مرأة حسناء: اكقوهلم  إىل جودة الصنعة يف ذاهتا؛  ُنس 

 : 

مبُ ُمد يريَّ  ثريدة   مُسِّ َيت،  البَ ْيَضاءة:  َحاَفظَ ة  العرب:  قول  من  رأسها،  وتدقيق  لضمورها  صومعة 
  .(2) مصمعة: إذا دققها وأحد رأسها

الصخرة الصامدة. وتذكر املعاجم اجلغرافية    :وهي مبعىن  ،(3) ، أصلها َصو رَعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
، {فَإ َذا نُف َخ يف  الصُّور  }    : قوله تعاىل  :ر كْ أو البوق للنذير، وقد ورد يف الذِّ    ، القرن   : ان كلمة صور مبعىن

وهو اهلواء املعروف   ،وصوته القوي  ،اهلواء  : شدة صور قد أتيت مبعىن  :أيًضا، و الشقِّ   :مبعىن  والصور أتيت
  .(4) أو مجاعة النخل الصغار ،املائل  : مبعىن  أيًضاء الصوري، وأتيت  ابسم اهلوا

 : ومعناها  ، أطلقوا اسم سريانيألن املستعمرين الربتغالي  ؛االسمهبذا    مُسِّ َيتعدن،    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
ولعلها إشارة إىل أسطورة ون عدن سرياسيت،  سمُّ ألن اهلنود كانوا يُ   :َوق يلَ   ،جبل على هذه البقعة

 ، رأس اجلين راون الذي يسكن السلسلة اجلبلية املمتدة من جبل اخلضراء إىل جبل التعكر )احلديد(
  .(5) والكهوف   ، أو الشقوق  ،السمك الصغري، أو السردين تعين  العربية: إن صرية يف  َوق يلَ 

 
 . 426ص  3معجم البلدان للحموي ج( 1)
، المحقق: د. عبد الكررم خليفة، د. نصرت عبد الرحمن، د.  العربيةالصحاري، سلمة بن مسلم، اتبانة في اللغة ( 2)

سلطنة عمان،   – حسن عواد، د. جاسر أبو صفية، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط   م َحّمدصالح جرار، د. 
 .  377ص 3م، ج  1999 - هـ  1420ط األولى، 

 . 10٥ي َهْمَدان ينظر: صفة ج ررة العر  لل( 3)
م(، رسالة  1913-م1888صور الع مانية في عهد السلطان فيصل بن مركي ) َمِديَنة مَّاِررخبن عمر،  م َحّمد الغيالني،  ( 4)

 . 10، صتَّاِررخكلية اآلدا ، قسم ال -م، جامعة اليرموك 2007ماجستير، إشراف الدكتور: وليد صبحي العورض 
، ط  اليمنيةية، مرك  الدراسات والبحوث اليمني، المرك  الفرنسي للدراسات تَّاِررخ، معالم عدن الَصاِلح َأْحَمدرابضة، ( ٥)

 . 20-19بيروت، ص  –م، منفيذ دار الفكر المعاصر، لبنان 1999-ه1420األولى 
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بت،  َحْضَرَموت   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن شرحبيل بن امرئ القيس   َعْمرو إىل الصيعر األكرب بن    ُنس 
بن معدي كرب بن شرحبيل بن امرئ القيس بن عفري بن يزيد بن هاين بن ريث بن وليعة بن شرحبيل 

األكرب بن معاوية بن ثور بن مرتع   احلَار ثبن معاوية بن    َعْمروبن    احلَار ثبن معاوية بن حجر بن  
  .(1) بن كندة
. (2) وهو الصدف  ، الصيعر بن أمشوس بن مالك بن حرمي بن مالك  :َوق يلَ 
  .(3) ُقَضاعةبن احلاف بن    َعْمروبن حيدان بن    َعْمروالصيعر بن    :َوق يلَ 

، ورليه بيومات كندة عند ابن َحْضَرَموت، ينظر: الجذور معجم قبائل وبلدان وأعالم م َحّمدبن مغيث، عبد الرحيم  ( 1)
 .  236هـ، ص1438باعلوي في كتابه المسمى: الدرر والياقوت،  َأْحَمدالمة سالم بن جندان الع 

 .  39ص  2األكليل ج( 2)
 .  374٥ص  6شمس العلوم ج( 3)
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 ض

 حوهلا كانت واملنازل القدمية وما    الضَّال ع ن  : إَوق يلَ املنحىن من األرض،    :، وهي مبعىنمَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ 
ضعون واليت كان الفالحون يالسمري، القرضي(،    ، )السدر  :توجد فيها مجلة من األشجار الكثيفة

الدخن..   )الذرة،  القصب  من  احلصاد  إخل(عليها كميات  موسم  )أي حفاظً   ؛بعد  عليها  على   :ا 
ى هذه القصب بعد سمَّ تُ   ،كعلف للحيواانت  ؛ستخدامها ، وخزهنا حىت وقت حاجتها الالقصب( 

وهذا الرأي غري   ، ألهنا ضلع من ايفع   ؛ لذلك  مُسِّ َيت  :َوق يلَ رصها على فروع األشجار العالية ضلعه،  
أو   ،اسرتاتيجيإطالقا كموقع    االسمهبذا    القدماءمل يدوهنا املؤرخون    الضَّال ع   َمد يَنةألن    ؛صحيح

ر يخع سكاين يواكب أقدمية  أو جتمُّ  ،مركز ثقل قبلي   .(1) ايفع  اتَّ

بت،  َصن َْعاءَ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ    .(2) َخْواَلن إىل ضبيان بن حرب بن سعد بن سعد بن   ُنس 

 ل احلضرمي املدفون فيها خرج بثوبهن الشيخ إمساعي: إ ، قال بعض املتصوفةاحلَُدْيَدةمن بالد  
 وأقام فيها.   ،من زبيد وضحي فيها ثيابه  مبتاًل 

 
اِل قبائل  مَّاِررخدررمين، سعيد عباس، ينظر: الساط  في ( 1) ، ط الثانية،  َصْنَعاءَ  – ، مرك  عبادي للدراسات والنشر الضَّ

 .  89-87م، ص2009
 .  381-11قبائل اليمن ص وأخبارجوهرة ال من في أنسا  ( 2)
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مبُ ُمد يريَّ  ثالثأل  االسمهبذا    مُسِّ َيت،  َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة  على  مبنية  ة  ثالث  : أي  ؛ أضالع  ةهنا 
 . (1) مرتفعات 

بت ،  َذَمار  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن   أوسلةبن أهلان بن مالك بن زيد بن  إىل ضوران بن آنس    ُنس 
  .(2) بن سبأ  َكْهاَلنالربيعة بن اخليار بن مالك بن زيد بن  

بن مالك   احلَار ثل بن  إضوران بن ذران بن نوف بن حسان بن بريل ذي سحر بن شرح    :َوق يلَ 
ْرَي وهو    ، بن زيد بن سدد بن زرعة األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور   مح 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن   َعْمروبن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ عريب بن زهري بن أمين بن    .(3) بن سبأ   مح 

 
 
 
 
  

 
 

 
ديسمبر   13ال رارة: السب   مَّاِررخوحضارة، الغد المشرق، ]مل  فيديو[  مَّاِررخدرو ، وعطاء منطقة الضليعة...  ( 1)

  https://youtu.be/nMNNm_AW7p4م، متاحة على 16/3/2020النشر:  مَّاِررخم، 6:٥1م، الساعة 2020
 .  114ص   – 293-290األعداد  –العربى ( 2)
 .  122ص  1ج العام لليمن تَّاِررخال( 3)

https://youtu.be/nMNNm_AW7p4
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 ط

مبُ ُمد يريَّ  احلمراء و   ؛االسمهبذا    مُسِّ َيت،  َرمْيَة  ة:َحاَفظَ ة  للذرة  ، واليت البَ ْيَضاءلكثرة زراعة أراضيها 
(، البَ ْيَضاءو)الطعام    ،)الطعام احلمراء(  :سملدى املزارعني ا  َرمْيَةمن الذرة يف  يطلق على هذا النوعني  

 
ُ
املقحفي: لعل مرجع  د يريَّ وامل احلبوب، وقال  النوع من  بكثرة زراعة هذا  َيتتة مشهورة  )بالد   هاُسمِّ 

 .  (1) لكوهنا كثرية اخلريات والزروع  ؛ الطعام(

  .(2) دوهنا   ن األرض العالية على ما ما أشرف م    : ، وهي مبعىنالبَ ْيَضاء  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

َوةْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  لكثره تواجد شجرة الطلح ابملنطقة بكثره، وقد وصف   ؛ االسمهبذا    مُسِّ َيت ،  َشب ْ
 ، واإلبل، ورقها قليل اإلنسان: الطلح شجرة طويلة هلا ظل يستظل هبا ابن مشيل شجرة الطلح قائاًل 

وهلا أغصان طوال تنادي السماء من طوهلا، وهلا شوك كثري من ُسالء النخل، وهلا ساق عظيمة ال 
اإلبل منها أكاًل  الرجل، أتكل  يدا  الواحدة اكثريً   تلتقي عليها  اجلبل،  تنبت يف  ، وهي أم غيالن، 

  .(3) طلحة 
 
 
 

 
 .  9٥8ص  1ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 1)
 . 1212، ص2م، مج200٥موسوعة أرض عمان، مكتب مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطيط اتقتصادي، ( 2)
 . ٥32ص  2لسان العر  ج( 3)
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 .  (2) ساحة الدار   :، والباحة مبعىن (1) اجلبل  : مبعىن  ،حلج، والطور   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 جبل املساحة املمدود.   : أن طور الباحة تعين: أي

  عالية ومرتفعة.   : أي  ؛ألن جباهلا طويلة ؛االسمهبذا    مُسِّ َيتالطويلة،    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

َعاءَ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  مبعىن   االسمهبذا    مُسِّ َيت، و (3) طويل  :ومفردها   ،بصيغة اجلمع ، والطيال  َصن ْ
 أو املرتفعة.   ، العالية  :اجلبال
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 .  440ص  12ماج العروس ج( 1)
 .  6٥9ص  1شمس العلوم ج( 2)
 .410ص 11جلسان العر   ينظر: ( 3)
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ظ

 ، رازح  : ألن جباهلا مرتفعة ظاهرة فيما بني جبال  ؛االسمهبذا    مُسِّ َيت،  َصْعَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (1) وشحة   : وجبال

بت،  َعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن كثري بن   عبدهللاأو ظامل بن أنعم بن خارف بن    ، إىل ظليمة  ُنس 
دمالك بن جشم بن    .  (2) َحاش 

مبُ ُمد يريَّ  الظهورإب، م    ة:َحاَفظَ ة  الباطن   واالرتفاع العلو    :مبعىن  ،ن  م  أل   ،(3) خالف  ن علوها ن 
 إب وغريها.   :َمد يَنةرتفاعها تشاهد وا

.  971ص  1ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل  1)
 .  6٥ص 10األكليل ج( 2)
 . 484ص  12ينظر: ماج العروس ج( 3)
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 ع
 

بت،  َحجَّة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن   أْسَلمبن    َحُجورإىل عاهم بن ربيعه بن عبيد بن أوام بن    ُنس 
د عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن    . (1) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َحاش 

، ُنسَبت إىل قبيلة تسمى العبدية، وهم بنو عبد بن ايمن بن حسان بن َمْأر بة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
ْرَي غيمان بن أخنس بن كرب إل بن هامن بن أصبح بن زيد بن قيس بن صيفي بن  بن كعب بن  مح 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن   َعْمروسهل بن زيد اجلمهور بن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن   بن سبأ، وهم بطن دخلوا يف بنو   مح 

 .(2) مجل بن كنانة بن مراد

إىل   َحْضَرَموت ن منه القوافل م   ألنه كانت تعربُ  ؛االسمهبذا    مُسِّ َيت، َحْضَرَموت   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 وإىل جنران.   ،احلجاز

بت،  َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ    .(3) ُقَضاعةبن احلاف بن    َعْمروبن   َخْواَلن إىل عبس بن  ُنس 

 
 .  99ص  2األكليل ج( 1)
 .  123ص  2األكليل ج( 2)
 .  302ص  1األكليل ج( 3)
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 بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك عبداَّللِّ  عبس بن الشاهد بن عك بن عداثن بن    :َوق يلَ 
 . (1) بن سبأ  َكْهاَلنبن زيد بن  

مبُ ُمد يريَّ  َوةْ   ة:َحاَفظَ ة  بت،  َشب ْ الذين كانوا عبيدً   ُنس  العتقاء من  قبيلة    اإىل  بريك  آعند زعماء  ل 
مَثَّ وم    ، ية أايم جمدهمْمريَ احل   العمِّ   ، وا ابلعتقاءفسمُّ   ،عتاقهم إمتَّ   ن  امللحوما زالوا هم   ،ال يف مناجم 

وتعبئته يف األكياس   ، ت نظري عملهم الشاق يف حفر امللح ابملعاولصلون على مكافآولكنهم حي 
 .(2) للنقل

بت،  َذَمار  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل عتامة بن ايمن بن حسان بن ذي غيمان بن أخنس بن   ُنس 
بن أصبح بن زيد بن قيس بن صيفي بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور   احلَار ث

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن   َعْمروبن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ أمين بن    عريب بن زهري بن    .ن عتامة إىل عتمةم    االسمف  رِّ  حُ  ن مَثَّ وم    ،(3) بن سبأ   مح 

من عتمت   االسم هبذا    مُسِّ َيتو   ،وغطى عليه  مأخوذة من عتم الشيء إذا اشتد سواده،  : إهنا َوق يلَ 
 . (4)وسوادها عليها ،ضرهتاخل  األشجار 
 . (5) ر يف بالد عتمةهو الزَّيْ ُتون اْلربي املتوفِّ و   ن الُعْتم والُعُتم،مأخوذة م    : إهنا َوق يلَ 

 
  

 
 .  278، صتَّاِررخمهامة في ال( 1)
 .  161ينظر: بنات سبأ، ص( 2)
 .  123ص   2األكليل ج( 3)
 .  14٥٥ص  2المعاصرة ج العربيةينظر: معجم اللغة ( 4)
 . 383ص  12ينظر: لسان العر  ج( ٥)
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بت عدن،    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  قيلي  العُ   ، من بينقيليبن عيسى العُ   عبدهللاعثمان بن    :إىل الشيخ  ُنس 
 . (1) والذي بناها يف أواخر القرن الثالث عشر اهلجري  ،َتع زْ يف مقبنة ب

  .(2) عدن احلديد املتواجد هبا بكميات كبريةمَ   َسَببب  االسمهبذا    مُسِّ َيت ، مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ 
.(3) كان حيبس فيها أصحاب اجلرائم  اعً تُ ب َّ ألن   ؛ وهو اإلقامة  ، ن الُعُدون م   إن عدانً   :َوق يلَ 

ْرَي رجل من    أَْبنَي ألن   ؛: اإلقامة إن عدن مبعىن  :َوق يلَ     . (4)أقام فيها مح 
  .(5)وحافة النهر ،وهو ساحل البحر  ،ن العدان ا م  امسهإن    :َوق يلَ   

عدونه، يريدون   :فقالوا  ،سفنهم إليها، خرجوا منها  ، حينما عربتاحلبشةن  ا م  امسهإن    :َوق يلَ 
 . (6) خرجنا

 .(7) نسب إىل عدن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان تُ   : إهنا َوق يلَ 
ْرَي بن عاد بن امللك امللطاط بن السكسك بن وائل بن    َعْداننعدن بن    :َوق يلَ   . (٨) بن سبأ  مح 
 . (9) َعْدانن أخو معد بن  َعْدانن عدن بن    :َوق يلَ 

 .  ٥٥1، ص4مج  اليمنيةينظر: موسوعة األلقا  ( 1)
 .  42المستبصر تبن المجاور ص مَّاِررخ( 2)
الماوردي، ابو الحسن علي البصري البغدادي، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر ( 3)

عبد الموجود الناشر: دار الكتب   َأْحَمدالشيخ عادل  –معوض   م َحّمدهـ( المحقق: الشيخ علي  4٥0الم ني )المتوفى: 
 . 333ص 3م، ج 1999-هـ  1419: األولى،  طلبنان  –العلمية، بيروت 

 .  384ص  3٥ماج العروس ج( 4)
 .280ص   13ينظر: لسان العر  ج( ٥)
 .  9ص  ٥صبح األعشى في صناعة اإلنشاء للقلقشندي ج( 6)
 .  192ص  1األكليل ج( 7)
  .117ص   ِحْمَيروحضارة سبأ و  مَّاِررخينظر: الجديد في ( 8)
 .  270ص  2الطبري ج مَّاِررخ( 9)
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 .(1) جنِّات اإلقامة  :وهي مبعىن   ،مشتقة من جنَّات عْدن : إهناَوق يلَ   
ن اجلبال صعبة متصلة بسلسلة عالية م    ، ملوقعها احلصني  انظرً   ؛اآلمن   : املثوى هي مبعىن:  َوق يلَ 

  .(2)املرتقي

راعة عودي القات شتهارها بز ال  االسمهبذا    مُسِّ َيتو   ،ن: العودياامسهإب، وأصل    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
   .(3) العدين  : ستعمال قيلوالنُب، ولكثرة اال

ألهنا كانت موقعاً لعرش   االسمهبذا    مُسِّ َيت، و (4) ، وهي مبعىن سرير امللكالبَ ْيَضاءة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . ينيْمريَ أحد امللوك احل  

 : 

َوةْ ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ، وهي مبعىن السد أو كل ما ميسك (5) ابسم وادي عرماء أو عرمة  مُسِّ َيت ،  َشب ْ
   .(6) املاء

 . 7السيل الشديد الذي ال يطاق  :َوق يلَ 
 
 

 
 .  279ص  13لسان العر  ج( 1)
 .  1٥المنتخب المهذ  من علماء عدن والواردين إليها ص( 2)
 .  128ص  1جم،  1963 ،يةم َحّمدالبن علي األكوع، مطبعة السنة  م َحّمد ، حققه وعلق على حواشيه: األكليل ( 3)
 .  313ص  6لسان العر  ج( 4)
 .  127ومخاليفها ص َحْضَرَموت مَّاِررخينظر: الشامل في ( ٥)
 .  1490ص  2المعاصرة ج العربيةمعجم اللغة ( 6)
 .  396ص  12لسان العر  ج( 7)
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:

َوةْ ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن خصيان بن صايل    َأمْحَد بن علي بن    (1) ، نسبت إىل عسيالن بن جريبةَشب ْ
  .(2) ياحلَار ثبن خضري    حُمَمِّدبن بدر بن جسار بن 

، والعشة: شجرة دقيقة القضبان، متفرقة األغصان، واجلمع عشات، َوم َن َعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 االسم هبذا    مُسِّ َيت ، ولعلها  (3) أخضر  كان   وإن   ،قليالً   فرعه   وكان  ، واحد   أصل   على   كان  ما:  الشَّجر

 إىل هذه الشجرة املتوفرة بكثرة ابملنطقة.   نسبةَ 

بت،  َحجَّة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  خذ عفارة، وهو شجر يتِّ   : ومفردها  ، عفار  : ىسمَّ إىل أشجار تُ   ُنس 
  .(4) منه الزند 

.(5) ذا رسخ فيها املطر إ  اَعم َدت  األرض َعَمدً   :قال، ويُ َحْضَرَموت ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

 .  132ينظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلها للحجري ص( 1)
م، دار الكلمة  198٥-هـ 1406األولى عام  ط)القبائل الجنوبية(،  1الجنوبية ج  اليمنيةلقمان، حم ة علي، القبائل ( 2)
 .  323، 313ص َصْنَعاءَ  –
 . 317ص  6ينظر: لسان العر  ج( 3)
 . ٥89ص  4ينظر: لسان العر  ج( 4)
 .  306ص  3لسان العر  ج( ٥)



 

 

115 

 

 

بت ،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ   احلَار ثل بن  إحسان ذي مراثد بن بريل ذي سحر بن شرح    بن   َعْمرَانإىل    ُنس 
ْرَي وهو    ،بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد   مح 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   َعْمرواجلمهور بن  
ْرَي بن    ْيَسعُ اهلَمَ قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (1)بن سبأ  مح 

بن ضياف بن سفيان بن أرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام بن مالك   َعْمرَان   :َوق يلَ 
بن مالك بن زيد   مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلبن معاوية بن صعب بن دومان بن  

 . (2) بن سبأ  َكْهاَلنبن أوسلة بن الربيعة بن اخليار بن مالك بن زيد بن  

بت،  اجلَْوف  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل آل العنان بن شالق بن متعب بن إبراهيم بن عبيد بن   ُنس 
ن ب َبك ْيلنوف بن وابش بن دهم بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن 

بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اخليار بن مالك بن زيد  مَهَْدان جشم بن خريان بن نوف بن  
 . (3) بن سبأ  َكْهاَلن بن  

بت ،  َذَمار  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  جوهو زيد بن    ، إىل عنس  ُنس  هو مالك بن أدد بن زيد بن و   ،َمْذح 
 . (4) بن سبأ  َكْهاَلنيشجب بن عريب بن زيد بن  

 
 .  242ص 10األكليل ج( 1)
 .  188ص 10األكليل ج( 2)
 .  198، ينظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلها ص317ص 3مج  اليمنيةينظر: موسوعة األلقا  ( 3)
 . 267ص  1نسب معد واليمن الكبير ج( 4)
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ْرَي وهو    ،عنس بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة  :َوق يلَ  األصغر بن سبأ األصغر بن كعب   مح 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث   َعْمروبن سهل بن زيد اجلمهور بن 

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (1) بن سبأ  مح 

بت،  َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   بين العوام.   :ىسمَّ إىل قبيلة تُ  ُنس 

بت،  َعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ريح بن سهل بن صاع بن معان بن مرهبة بن الدعام بن إىل سُ   ُنس 
بن جشم بن   َبك ْيل مالك بن ربيعة بن الدعام األكرب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن  

  .(2) مَهَْدان خريان بن نوف بن  

بت،  َعْمرَان   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل يَز ْيد بن عوسجة بن صاع بن معان بن مرهبة األكرب بن   ُنس 
بن    َبك ْيلالدعام بن مالك بن ربيعة بن الدعام األكرب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن  

 . (3) مَهَْدان جشم بن خريان بن نوف بن 

َوةْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   ،أعني  :واجلمع   ،ينبوع املاء الذي ينبع من األرض وجيري   :، وهي مبعىنَشب ْ
 . (4) وعيون

 لوجود عني ماء أعلى الوادي.  ؛ االسمهبذا    مُسِّ َيت ،َحْضَرَموت ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

 
 .  137ص   2األكليل ج( 1)
 . 419مجموع بلدان اليمن وقبائلها ص( 2)
 . 782مجموع بلدان اليمن وقبائلها ص( 3)
 .  303ص  13لسان العر  ج( 4)
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غ

بت،  َصْعَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   . (1)   َخْواَلن إىل غمر بن رازح بن  ُنس 
 .(2)  َخْواَلن الغمر بن شهاب بن عبدمالك بن شهاب بن العاقل بن األزمع بن    :َوق يلَ   

   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
وأغياض   ، غياض  : فينبت فيه الشجر، ومجعها  ، جيتمع   ، وهي مغيض ماء  ، َهرةامل

(3).  

ن ابطن أو اجلارية م    ، أو املندفعة  ، ينابيع املياه يف األودية  :، وهي مبعىناجلَْوف  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(4)   أو اجلبال ،أو اهلضاب  ، األرض

رحيم بن عمر بن عبد ال  : سب إليهانُ   ،هو اسم القبيلة  :، وابوزيرَحْضَرَموت  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
بن علي بن   حُمَمِّد بن يعقوب بن يوسف بن علي بن طراد النقيب بن    عبدهللابن سامل بن    حُمَمِّد 

العر  دراسة في أحوالها السياسية واتجتماعية والدينية  مَّاِررخودورها في   َعْمروبن  َخْوَتنكاظم، شاكر مجيد، قبيلة  ( 1)
 .  134م، ص2014األولى  طبيروت،  –، لبنان قبل اإلسالم، الناشر: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزر 

 .  309ص  1األكليل ج( 2)
 .  202ص  7لسان العر  ج( 3)
 .  669ص  2إبراهيم مصطفى، المعجم الوسيط، الناشر: دار الدعوة، ج( 4)



 

 

118 

 

بن إبراهيم   حُمَمِّدبن    عبدهللا بن سليمان بن    حُمَمِّدوهاب بن سليمان بن  عبد البن    حُمَمِّداحلسن بن  
طلب بن هاشم القرشي العباسي ابوزير عبد املبن العباس بن    عبدهللابن علي بن    حُمَمِّدبن    األمام 

اسي علي بن طراد إىل الوزير العبَّ   نسبةً   ،وكان يطلق عليهم أيب وزير  ،الغيل  َمد يَنةالزينيب، مؤسس  
ن بعده إىل أن وصلت لبعض اخللفاء العباسيني، وهاجرت أسرة علي بن طراد م    ا الذي كان وزيرً 

رحيم بن عمر، وحرفت الكلمة عبد ال  : ووصل منهم إىل الغيل الشيخ  ،لعراققادمة من ا  َحْضَرَموت
  .(1)   ىل ابوزيرإ مع مرور الزمن  

 

بت،  َحْضَرَموت  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  حدى ، وهي إ )بن مُيَنْي(  :ىسمَّ تُ   ،كلإىل قبيلة تسكن هنا  ُنس 
. (2)   قبائل آل دغَّار من قبائل كندة 

 
عمر هاشم،   َأْحَمد ، األساس في أنسا  بني العباس، قدم له وقرظه األستاذ الدكتور: َأْحَمدالعباسي، حسني بن ( 1)

د الرحيم راغب، أستاذ  عب  م َحّمداإلسالمي، األستاذ الدكتور:   تَّاِررخأستاذ ال –األستاذ الدكتور: حسين يوس  روبرار 
ْمه وِررَّةِ   –القاهرة  –اإلسالمي، دار وكابي للنشر   تَّاِررخال  .  409م، ص2000، ط األولى العربيةمصر   ج 
 .  613ص  1ج اليمنية، معجم البلدان والقبائل 1194ص  2ج اليمنيةينظر: معجم البلدان والقبائل ( 2)
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 ف

 اجلراحي.  -إب   - ع طريق زبيد ألن منها يتفرَّ  ؛عالطريق املتفرِّ    :إب، وهي مبعىن ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 

 ق
 

  

  .(1)   وهي ما ارتفع من األرض كالتَّلِّ   ،األكمة  ، وهي تعين: َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

بت،  تَع زْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ألهنا مؤهلة لقهر   ؛االسمهبذا    مُسِّ َيتية، و تَّار خيإىل قلعة القاهرة ال  ُنس 
 . (2)   أي عدوان عليها

 
 .  126م، ص2013أعالم ومعالم، مكتبة خالد بن الوليد، دار الكتب العلمية،  َحجَّة،  م َحّمدجحاف، يحيى ( 1)
 مَّاِررخم، 06/03/201٥النشر:  مَّاِررخ،  21موق  عربي  – اليمنية َمِع ْ  َمِديَنةقلعة القاهرة" معلم حضاري عررق ب ( 2)

 (. https://m.arabi21.com/story/814997م، متاحة على  8:37م، الساعة 2020، ديسمبر 11ال رارة: الجمعة 

https://m.arabi21.com/story/814997
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.  والثواب النسائية  ألن أهلها حييكوا )يقبطوا( املقاطب  ؛االسمهبذا    مُسِّ َيت،  تَع زْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
بت:  َوق يلَ   األقباط.   : ىسمَّ إىل قوم يُ   ُنس 

ألن   ؛ يف األرض  َمد يَنةوهي أقدم    ، القدمية   َصن َْعاءَ   َمد يَنةإىل    ، ُنسَبتَصن َْعاءَ ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(1)   سهاأسَّ هو الذي  سام بن نوح الذي  

 ، (2)   وهو التجميع   ، شمن التقرُّ   ، وقريش لغةً ، والقرشية مشتقة من قريشالبَ ْيَضاء  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 ، مَهَْدان وقريش    ،ولدى العرب قريش مراد  ، مكان جتمعها  :أي  ؛ألهنا قريشية مراد  ؛بذلك  مُسِّ َيتو 

قدم، الوقد جاءت النقوش املسندية القدمية ما يثبت أن اسم قريش يف اليمن منذ    ،وقريش مضر
الربيطاين    :وأكرب دليل على ذلك املتحف   :لفظ  BM 134712ما ورد يف نقش متواجد يف 

  . )قرش(  :داة التعريف، والقرشية جذرها، وامليم هي أ)قريشم(
زالت تستخدم يف   وهذه الكلمة ال   ،راعية  :أي  ؛)راع(  : مبعىن  ،)قرش(   :ويفسر املعجم السبئي

وخاصة احلصان واحلمار،   ، )البهيمة( من األنعام  :مبعىن  ، قراش  :ومجعها  ، قارشة  :هلجة أهل اليمن
ولكن بصيغة مرًَّة واحدًة،  جاءت    أيًضاويف النقوش احلضرمية    ،واحدةً   ةً وجاءت يف النقوش السبئية مرَّ 

 . (3))قرشتهن(  : وهي  ،اجلمع 
 .(4))قريش مراد(  :وقد كان يُقال لبين ُغطيف  

 .  82صفة الج ررة العر ، ص( 1)
، المحقق: إبراهيم اإلبياري  قبائل العر ينظر: نهاية األر  في معرفة ، (821بن علي )المتوفي:  القلشندي، َأْحَمد( 2)

.  398ص 1ج ، 1م عدد األج اء:  1980 -هـ  1400: الثانية، طالناشر: دار الكتا  اللبنانين، بيروت 
 .  228ص َمْذِحج ينظر: سرو ( 3)
عمر، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط األولى،   م َحّمدهـ( الطبقات الكبير، محقيق الدكتور علي 230ابن سعد )ت:( 4)

 .  261م، ص2001-هـ1421عام 
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مبُ ُمد يريَّ     ة:َحاَفظَ ة 
َ
قاشنأ، و َهرةامل النقع   :وهي مبعىن  ،صلها  وجاءت   ، الغبار  :أي  ؛ مكان إاثرة 

َيتت   اليتالكثبان الرملية    َسَببب  هاُسمِّ 
َ
 . (1) د يَنةحتملها الرايح إىل امل

 . (2) الكثبان الرملية  :، وهي مبعىنَحْضَرَموت ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

 ، ن أنواع الطيوروالقطا نوع م    ،قطا  :األوىل  : ، وقطابر مركبة من كلمتنيَصْعَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 وحب الرب فيها.  ،قطااللكثرة طيور   ؛قطابر  مُسِّ َيتأهنا   :أي : حب الرُب؛قصد هنابُر يُ   :والثانية

بت،  َحْضَرَموت  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ إىل قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    ُنس   مح 
  .(3)بن سبأ

 : 

 
ال رارة:   مَّاِررخية، درو  وعطاء، الغد المشرق، ]مل  فيديو[ تَّاِررخة قشن وكنوزها الم ِديررَّ   َمْسِمَية َسَببمعرف على  ( 1)

:  اإللكترونيالرابط  م، متاحة على22/2/2019النشر:  مَّاِررخم، 8:37م، الساعة 2020ديسمبر   11عة الجم
(https://youtu.be/7rATMULVNdw ) 
ص، ]مل   ٥:39م، الساعة 2020ديسمبر  12ال رارة: السب   مَّاِررخم، 10/7/2019النشر: مَّاِررخالغد المشرق، ( 2)

 . https://youtu.be/aigjChi0aRU  : اإللكترونيفيديو[ متاح على الرابط 
 .  26ص  2األكليل ج( 3)

https://youtu.be/aigjChi0aRU
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مطلة على قاع كان فيه معسكر    تبه(، حيث كانت  تبه، أصلها )قاع  الضَّال ع ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
جاءت من   َتْسم َيةية إىل أن التَّار خيجليش األتراك يف القرن التاسع عشر، فيما تذهب بعض املصادر ال

  .(1) (قعطبهقدمية للقاع الذي كان يسمى ب )قاع طيبة( ومع الزمن صارت تعرف ب )  َتْسم َية

 .(2) ما ارتفع من األرض وغلظ، ومل يبلغ أن يكون جباًل   : وهي مبعىن  ، َحْضَرَموت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

ألهنا   ؛االسمهبذا  مُسِّ َيتو  ،(3) وال ماء ، ال نبات هبا  اليتاملفازة  :إب، هي مبعىن ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 حدى فرتات الزمن. إومل يسكنها أحد يف  ،كانت خاليةً 

 :، وقفلة هنا مبعىن(4) الُقُفول   :ومجعها  ،ن السفرالرجوع م    :، وقفلة مبعىنَعْمرَان   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . أو يستقبل فيه املسافر  ، املكان الذى يودع

بت  وُعَذر: د إىل عذر بن سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن    ُنس  بن جشم بن خريان بن    َحاش 
 .  (5) مَهَْداننوف بن  

يناير كانون الثاني   14النشر: األربعاء  مَّاِررخي، مَحّمدمقبرة األمراك وموطن الرسوم، بقلم/ عبد الرحمن ال قعطبه( 1)
م، متاح على الرابط:  9:12م، الساعة 2021أبررل  13:  اتطالع مَّاِررخم،  01:33، 2009

https://marebpress.net/articles.php?id=4716  . 
 .  288ص  9لسان العر  ج( 2)
 .  110ص  ٥لسان العر  ج( 3)
 .  ٥60ص  11لسان العر  ج( 4)
 .  69ص 10األكليل ج( ٥)

https://marebpress.net/articles.php?id=4716
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مبُ ُمد يريَّ  بت،  َحجَّة  ة: َحاَفظَ ة  امللك  ُنس  بن   : إىل  املنار  أبرهة ذي  بن  أفريقيس  بن  مشر يهرعش 
بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد مشس بن   أَْبنَي بن ذي    َعْمرو الرائش بن إىل شدد بن امللطاط بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (1)بن سبأ  مح 

أو   ، الكنيسة  :وهي مبعىن  ،أيكليسيا اليواننية  : ن كلمةا مأخوذ م  امسه، و ُسقطرى    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (2) املعبد 

. (3) بناها  مللك الذيوهو اسم ا،  حتريف لدقيانوس  :اامسهو   ، احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

بت، َحجَّة ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   احلَار ث إىل قيس بن الدارج بن عبس بن الظهار بن الشليل بن  ُنس 
د بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن    أْسَلمبن  بن حجور ة بن مول  احلَار ث بن عليان بن    َحاش 

  .(4) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن  
بت   :والطور دبن قادم بن زيد بن عريب بن جشم بن    عبدهللا إىل طور بن أراد بن    ُنس  بن    َحاش 

  .(5) مَهَْدان جشم بن خريان بن نوف بن 

 .٥9ص   1األكليل ج( 1)
قطرى  ( 2) ، الناشر: دار الفيصل الثقافية، السنة 279... ج ررة الرخاء، الكامب: فبنالي نعومكين، مجلة الفيصل العدد  س 

.  76السعودية، ص العربيةالمملكة  – م، الرراض 2000م/ يناير 1999ديسمبر   -هـ1420رمضان  24
.  22المستبصر، تبن المجاور ص مَّاِررخينظر: ( 3)
 .  98ص 10األكليل ج( 4)
 .  103ص 10األكليل ج( ٥)
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. (1) : إن الطور مبعىن اجلبلَوق يلَ 

:  

بت إىل قائفة بن مفرج بن انجية بن مراد بن    ،(2)البَ ْيَضاءة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ كانت   ج ُنس  هو   َمْذح 
   .(3) سبأ بن    َكْهاَلن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن  

ك

بت،  َصْعَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل كتاف بن كرمي بن الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب   ُنس 
 . (4) مَهَْدانبن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلبن دومان بن  

بت،  َحجَّة   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل ُكْحاَلن بن منران بن هعِّان بن ينكف بن قاول بن زيد بن   ُنس 
وهو ذو رعني األكرب بن زيد بن سهل بن زيد اجلمهور   ، بن زيد بن يرمي   احلَار ث انعتة بن شرحبيل بن  

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن   َعْمروبن  
ْرَي بن    هلََمْيَسعُ اعريب بن زهري بن أمين بن      .(5) بن سبأ   مح 

 . 408ص  4ينظر: لسان العر  ج( 1)
: ولد ربي ، والقرشية، والشررة.  اتم ِديررَّ هي اليوم ثالث  ( 2)
 .334ص  1نسب معد واليمن الكبير ج( 3)
 .  194ص 10األكليل ج( 4)
 .  2٥8ص   2األكليل ج( ٥)
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منذ   ، عبارة عن بركان خامد   :ألهنا ابألصل،  (1) فوهة الربكان   :عدن، وهي مبعىن  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(2) أكثر من مخسة ماليني سنة

وهم بنو أكسوم بن   ، ى األكسومسمَّ إىل قوم يُ   نسبةً   االسم هبذا    مُسِّ َيت،  َرمْيَة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
سويد بن حسان بن مره بن هليعة بن مخر بن زيد بن شراحيل بن زيد بن سعفه بن زرعه ذي مناخ 

بن   اهلََمْيَسعُ بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن  
ْرَي  .(3) سبأبن    مح 

أكسوم بن األسود بن ايسر بن زرعه ذي مناخ بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن   :َوق يلَ 
ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (4) بن سبأ  مح 

بت،  َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  . (5) حجورن م    بيلإىل قَ  ُنس 

 : 

، وهي مبعىن املكان الذي يشبه النخلة الطويلة، ألن العرب تقول: عيدنت َحجَّةة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
يشبهموقعها اجلغرايف الذي    َسَببب  التشبيهمن حديث    االسمهبذا    مُسِّ َيتالنخلة صارت عيدانة، فقد  

عيدنة" مث دخلت ، فحذفت األلف للتخفيف فصارت "  واالرتفاعالنخلة الطويلة يف البسوق والعلو  
  .(6) كاف التشبيه على الكلمة فصارت كعيدنة

 .  3٥م ص2012علي، عدن لؤلؤة اليمن، كنوز المعرفة،  م َحّمد البار، ( 1)
 .  20ينظر: المنتخب المهذ  من علماء عدن والواردين إليها ص( 2)
 .  94ص 2األكليل ج( 3)
 .  88صالمرج  السابق  ( 4)
 .  1706ص  3ج اليمنيةينظر: معجم البلدان والقبائل ( ٥)
يونيو  19النشر  مَّاِررخة، اإللكتروني ة كعيدنة م ِديررَّ ة كعيدنة لغورًا، األستاذ/ إبراهيم القيسي، صفحة  م ِديررَّ مأصيل اسم ( 6)

ص،  6:38م، الساعة 2020ديسمبر   12ال رارة السب   مَّاِررخم، 6:٥9م، الساعة 2019
https://m.facebook.com/Kaidnah/posts/2353433824894635.  

https://m.facebook.com/Kaidnah/posts/2353433824894635
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انعكاس   َسَبب ب  ،االسمهبذا    مُسِّ َيت )قمران( تثنية قمر، و   : اامسه، وأصل  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (1) مشاهدة انعكاس القمر املزدوج   القمر بشكٍل مزدوج، حيث توفر اجلزيرة فرصةَ 

حو ْيت  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
بت،  امل سبال بن أقيان بن سبأ بن كعب بن   إىل كوكبان بن ذي   ُنس 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان  َعْمروسهل بن زيد بن  
ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن   . (2)سبأ بن  مح 

 ؛ ألناالسمهبذا    مُسِّ َيت  : إهناَوق يلَ 
َ
املشيدة على قمِّة سفح اجلبل، قصران   د يَنةه وجد يف هذه امل

، والنقوش اجلميلة، والياقوت ،واملرجان   ،والعقيق ، ومرصِّعان ابلفضِّة ،َرمْيَة عاليان مبنيان ابحلجارة الك
لياًل م يلمعان  منافسة شديدة  ا كان جيعلهما  السماء،    ، يف  املعلِّقة يف  النجوم  ا جعل هذان ُم مع 

 . (3) كواكب األخرىكال  ؛وكأهنما جنمان   ، القصران يبداين 

. 26م، ص 2020اليمن الكن  المدفون ( 1)
 .  98ص  2األكليل ج( 2)
 . 494ص  4ينظر: معجم البلدان ج( 3)
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ل 
 :

قبيلة من حلَْجة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ، وأصلها األبعوس مجع )بُ ْعس(، على وزن األفعول نسبة إىل 
  .(1) ايفع 

بت ،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ  ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن    حلَْج   ُنس  . (2) بن سبأ  مح 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    حلَْج   :َوق يلَ    بن   مح 
 . (3)سبأ

ومعىن تلتحي   ،لكوهنا تلتحي ابجلبل احمليط هبا   ؛ االسمهبذا    مُسِّ َيت ،  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 تلتصق به.   :أي  ؛اجلبل

.  44وعدن ص  َلْحجينظر هدية ال من في اخبار ملوك  ( 1)
.  24-22ص  2األكليل ج( 2)
. ٥36ص  2نسب معد واليمن الكبير ج( 3)
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ن يراتد سوقها، ضياع مَ  -: ، وهي لفظة شعبية تعين)أودر( :من مأخوذة ، أَْبنَي   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 ، حدثت يف يوم األربعاء يف سوق لودر اليتإهنا جاءت بفعل السؤال عن واقعة املعركة    : أيًضا  :َوق يلَ 

  .(1) أي: كدان هنلك   ؛وكان من حضر يقول: لبا لودر 
 :أي  ؛)الغدرة(  : منهما  كلُّ   ، تعينانتان شعبيتومها لفظ  ،دار()أ  أو   ،)أدرة(  :نأخذت م    :َوق يلَ 

  .(2) الظلمة والظالم كون املنطقة كانت عبارة عن أحراش مليئة ابألشجار

 .  402الهدار، حسين، ينظر: هدية األخيار، ص( 1)
فيما يعرف بسلطنة العواذل، ينظر لودر بين الحاضر والماضي .. سطور محمل المعاناة  تَّاِررخجعبل، حديث ال( 2)

، متاح على الرابط 10:48م، الساعة 2020ديسمبر   11وحلول، األستاذ سالم لعور، صحيفة األيام، يوم الجمعة 
 (.  https://www.alayyam.info/news/2X55FK00-X6LI7M: اإللكتروني

https://www.alayyam.info/news/2X55FK00-X6LI7M
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م

ُحمَاَفَظة َميَِنيَّة، وهي مبعىن املاء الكثري أو السيل الكبري(١).
وقيل: إن مأرب مسيت هبذا االسم لوقوعها غرب بالد األحقاف فهي مأخوذة من 

معراب بلسان حضرموت وبلسان أهل املهرة يقولون ماريب ومأريب وبلسان اهل 
ب. الشحر معريب ومجيعها تدل على جهة الغر

 َوِقيَل: َمْأِرب هو مصطلح يطلق على من ملك سبأ كما أن كسرى اسم لكل من 
ملك الفرس وخاقان اسم لكل من ملك الصني وكذلك قيصر يف الروم وكذلك فرعون 
لكل من ملك مصر وتـَُبع لكل من ملك الشحر واليمن وَحْضَرَموت والنجاشي لكل من
ملك احلبشة وقد قيل ان َمْأِرب اسم لقصر كان هلم(٢).  َوِقيَل: بل هو أسم ملك لتلك 

. َيت به(٣) األرض فُسمِّ
 َوِقيَل: إهنا ُنِسبت إىل أحد ملوك العماليق وهو امللك َمْأِرب بن قاران بن َعْمرو بن 

. ِعْمِليق بن الوذ بن سام بن نوح عليه السَّالم(٤)
 َوِقيَل: ُنِسبت إىل َمْأِرب بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن َكْهَالن 

. بن سبأ(٥)

م( دراسة سياسية اجتماعية 1931 – 1943الحديثة " بالد سبأ" ) َمْأِر ، ينظر: بحث إمارة م َحّمدحسان، سالم ( 1)
الحديث   تَّاِررخسالمين برقة، قام بهذه الرسالة استكماًت لمتطلبات درجة الماجستير لل  م َحّمدأقتصادية، إشراف: أ. م. د. 

 . 7م، ص2007-ه1427جامعة عدن،  – المعاصر، كلية اآلدا  
واألعالم في القرآن الكررم   اءاألسمهـ( التعررف واإلعالم فيما أبهم من  ٥81، )ت:عبدهللاالسهلي، عبد الرحمن بن ( 2)

 –السهلي، محقيق: األستاذ عبداء مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت   عبدهللاللمؤل  اإلمام أبي قاسم عبد الرحمن بن 
 .  142لبنان، ص

 .  2٥6، ص7م  الفهارس ج  16-1النورري، شها  الدين، نهاية األر  في فنون األد  ( 3)
 .  29األنسا  للصحاري ص( 4)
 .  2٥المنتخب في ذكر نسب قبائل العر  ص( ٥)
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 . (1) : اسم قبيلة من عاد، مسى هبا هذا املوضعَمْأر ببن يعقوب:    َأمْحَدوقال احلسن بن    

كقوهلم قام القوم مأهل زيد   استثناء، ويف هلجتهم مأهل أي )إال( أداة  َمْأر بة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
مبعىن قام القوم إال زيد، إي أن مأهل هي مبعىن مل تبقى إال هي، وكانت هذه منطقة يوجد هبا غدير 

َعاءَ ماء يف قدمي الزمان وكان ال ينقطع املاء من ودايهنا وكان املسافرين املتجهني إىل    َحْضَرَموت من    َصن ْ
على طريق القوافل،    املنطقةن يشربوا وتشرب اجلمال وكانت هذه  ميرون هبذا املكان من أجل أ   َشب َْوةْ و 

للحيواانت، وقد كان شيخها حاميً   أيًضا وقد كانت   على حدودها ومل كان يسمح   امرعى لرعي 
مل ينقطع   اليت ابلرعي فيها للقبائل اجملاورة إال بدفع اجلبة وكانت متتع جبمال مناظرها وودايهنا اجلميلة  

فيها املاء على مدار السنة. 

:  

بت،  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  معاوية   بن  احلَار ثإىل ماوية بنت السيحان بن ذهل بن معاوية بن    ُنس 
 . (2) بن ثور بن مرتع بن كندة

 

: 

مبُ ُمد يريَّ  إ ذا َحجَّةة:  َحاَفظَ ة  الشيء:  أابن  ويقال  أابَن  من  اسم  وهو  مبني،  إىل جبل  نسبت   ،
 . مبعىن اجلبل الواضح اجللي الظاهر للعيان   االسمومسي اجلبل هبذا    ،(3)اتِّضح
 
 

 
ه 1403البالد والمواض ، الناشر: عالم الكتب، بيروت، ط الثالثة،  أسماءالبكري، أبو عبيد، معجم ما استعجم من ( 1)
 .  1171ص  4ج
 . 139ص  1نسب معد واليمن الكبير ج( 2)
 . 688ص  1شمس العلوم ج :ينظر( 3)
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 : 

، وهي على صيغة مجع ومفردها املنت وتعىن ما ارتفع من األرض واستوى، اجلَْوف  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(1) : ما ارتفع وصلبَوق يلَ 

: 

 مُسِّ َيت، و (2) ، أخذت من اجملاز، وهو اسم مكان من جاز أي َمْعرَب أو َُمَرِّ َصْعَدةة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . ألهنا كانت جماز احلجاج، أي طريقهم إىل مكة املكرمة للحج االسمهبذا  

 :

 مَهَْدان، وهي مبعىن اجملزرة البشرية ويقصد هنا جمزرة يوم الرزم ألن قبائل  َمْأر ب  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 اليت، وهي املعركة  (3) نسبة إىل تلك احلادثة  ُسمِّ َيت املنتصرة يف املعركة أوقعت جمازر يف قبائل مراد ف

  .(4) واملشركنياندلعت بنفس اليوم الذي كانت فيه معركة بدر بني الرسول صلى هللا عليه وسلم  

: 

بت ،  َحجَّة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل آل احملبشي الذين توسعت أمالكهم هبا يف عهد األمري نشيل    ُنس 
 -حُمَمِّدبن عمر بن إبراهيم بن واقد بن    حُمَمِّد بن زيد بن    -امللقب ابحملبشي  –   َأمْحَد بن منصور بن  

إىل   النتقاهلمبن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه، ابإلضافة    عبدهللا بن زيد بن    - الشهري ابحملبشي
 . (5)م وهو جبل احملبشيامسهحيمل   َمد يَنةطراف اجلنوبية للجبل يقع يف األ 

 :

 .  398ص  13لسان العر  ج( 1)
 .  421ص  1المعاصرة ج العربيةمعجم اللغة ( 2)
اليمن في اإلسالم في القرون األربعة الهجررة األولي، للمؤل  األستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد   مَّاِررخينظر: حاشية ( 3)

 .  30اليمن، ص – َصْنَعاءَ م، اإلحسان ن ، 2013-هـ1434الواحد الشجاع، ط الثامنة الم ردة والمنقحة 
 .1706ص  3ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 4)
 . 138أعالم ومعالم ص َحجَّةينظر: ( ٥)
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 أَْبنَي  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
حييطها السور، كما جاء يف مشس   اليت   د يَنة، وهي مبعىن قصور امللوك أو امل

.(1) وهم األعوان واخلدم   فيها احملفده،   اليتي: احملفد أو احملافد، هي قصور امللك  ْمريَ العلوم لنشوان احل  

 :

 مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ 
ُ
ة قدمياً لكون اجلبال َحاَفظَ ، اشتق امسها من قوهلم )احملوي( وهو اسم عرفت هبا امل

صغرية من جهة الغرب، أي حتيط هبا من ثالث اجتاهات متصلة من اجلنوب والشمال عدا فتحة  
حو ْيتأهنا مبعىن احملاطة ابجلبال، ومن مث مت حتويل اللفظ إىل )

َ
إن   َوق يلَ ( لتسهيل عملية النطق،  امل

حو يْت
َ
مركبة من كلمتني مها ماء حويت، أي أهنا مأخوذة من قوهلم: ما حويت؟ أي ما الذي حويت؟امل

املاء متساويني، وسية: أي سواسية، فكأن   ليكون اجلواب عن ذلك: ما سية أي حويت عينني من
حو يْت

َ
حو يْتمركبة من كلمتني مها ما حويت، والراجح القول األول ألننا نالحظ أن  امل

َ
قامت حول امل

. (2) ثالثة حماور أو نوااي كانت متباعدة نسبياً عن بعضها اآلخر نظراً للطبيعة اجلبلية تتصف هبا املنطقة

:

ْخن يف املعجم اليمين من احلشائش وهو (3) ا خمن او خمان امسه، أصل  تَع زْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
ُ
، وامل

ْخن يف بعض األراضي   اليتالنبتة احلشيشية  
ُ
يكون مثارها يف جذورها وهو الدُّْعُبب، ويكثر هذا امل

للبقر، ويقولون يف هذا: خَمَّن مَيخَّن فهو  ا من الزرع، فيجمعونه تنقية للزرع وعلفً   اما فيهالزراعية وبني  
  .(4) ُمخن

 .  1٥10ص  3ج  شمس العلوم( 1)
،  4، ع8بين ماضيها وحاضرها، مجلة األندلس للعلوم والتقنية، مجالَمحِوْرت  َمِديَنة َعْمَران البناء، د. نجيب قائد، مالؤم ( 2)

 .  261م، ص2014أكتوبر 
–دار الفارابي  –عدن   –اليمن البحري، لجنة نشر الكتا  اليمني   مَّاِررخ، ينظر: أضواء على َصاِلحشها ، حسين ( 3)

 .  248م، ص1977بيروت، طبعة 
 .  823المعجم اليمني ص( 4)
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إب، وهي بصيغة اجلمع ومفردها خمدرة ويقال خدر مبكان أي أقام، وإن خدر   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
، وابلنقوش خمدرن اإلقامة  أيًضايف هلجة بعض مناطق اليمن تعىن أقام يف منزل، وخمدرة تعىن البيت و 

ألن   االسمهبذا    مُسِّ َيت ، فقد  (1) مدفنمبعىن مدفن ويرد يف املعجم السبئي مبعىن حجرة، خدر، حجرة  
 كان هبا خمادر اي: أماكن للراحة للمسافرين. 

ابسم املدان أحد أقيال اليمن والذي ينسب إليه بنو عبد املدان   مُسِّ َيت،  َعْمرَان ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
يعرف   وال  املدان  عبد  له  فقيل  له  اتبعاً  املدان  عبد  ونسبه اتَّر خي ملوك جنران حيث كان جدهم  ه 

 ابلضبط. 

ْدَغل ومجعة َمْداَغل مبعىن بطن  َمْأر ب ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
 . (2) الوادي الذي فيه أشجار كثري، وامل

بت قبيلة    : واجل ْدَعان  اىل األجعد بن شهر بن هنم بن ربيعه بن مالك بن معاوية بن صعب بن   ُنس 
بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن   مَهَْدانبن جشم بن خريان بن نوف بن    َبك ْيلدومان بن  

 . (3) سبأبن    َكْهاَلن اخليار بن مالك بن زيد بن  

:  

بت إب،    ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل أشجار اإلذخر فيها فكانوا يقولون فيها أذاخر مث صغرت فقيل   ُنس 
هلا مذخيرة لكثرت ما ينبت فيها من شجر اإلذخر، واإلذخر: هو حشيش طيب الرائحة أطول من 

  .(4) الثيل ينبت على نبته الكوالن، واحدهتا إذخرة، وهي شجرة صغرية

 
 .  69معجم األلفاظ المعماررة ص( 1)
 .  1822ص  3ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 2)
 .  201ص 10األكليل ج( 3)
 . 303ص  4ينظر: لسان العر  ج( 4)
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 :  

بت،  َمْأر ب  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل مراد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد   ُنس 
 .  (1) حيابر وإمنا قيل له مراد ألنه مترد على أبيه امسه   َوق يلَ بن سبأ    َكْهاَلن بن  

:   

حلالوة أرضها ومجاهلا،   االسمهبذا    مُسِّ َيت، وهي مبعىن احلسن واجلمال،  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . ( 2) مشتقة من املراع واملرعي  َوق يلَ 

 :  

َوةْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ، وهي من املرخ لألرض الزراعية هو ضرب من حرثها، وهو أن تكون َشب ْ
ابملعاول،   -القالبة  –األرض قد أمهلت فقست وكثرت فيها النبااتت وأصبحت حباجة إىل القلب  

مرخً ولكن   أرضه  فيمرخ  قالبتها،  يستغين مبرخها عن  ابلثريان اصاحبها  ، أي: حيرثها على مشقة 
تقتلع. فاألرض املمروخة   اليت والثريان من جيمع النبااتت والشجريات    احلَار ث القوية، ويكون خلف  

  .(3) النحوحمروثة ومثارة على هذا   تما كانهي:  

: 

بت ،  َرمْيَة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل مزهر بن كريب بن الضاح بن إبراهيم بن مانع بن عوف بن   ُنس 
مانع بن عامر بن بطرس بن عامر ذي حوال األصغر بن عوسجة بن آيل زاد بن الشرمح بن يرمي بن 

ْرَي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو   ذي مقار األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل   مح 

 
 .  267ص 1ينظر: نسب معد واليمن الكبير ج ( 1)
، ينظر: المراوعة الموطن األصلي لألهادلة، دار البرهان للطباعة والدعاية واإلعالن، دار م َحّمد َأْحَمد األهدل، ( 2)

 . 6األهدل للتحقيقات وإحياء التراث ص
 
 .  82٥المعجم اليمني ص( 3)
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بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان   َعْمرو بن زيد اجلمهور بن  
ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن     .(1)بن سبأ  مح 

: 

بن   َحُجور، تنسب إىل مستبأ او األسبا بن ربيعة بن عبيد بن أوام بن  َحجَّة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
د بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن   أْسَلم  . (2) مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن    َحاش 

:

امل ْصرَاخ امسه، أصل  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  القبيلة أو  (3) ا  املربع وهو مكان ، ويقصد به مصراخ 
خمصص معرتف به تصل إليه كل فئة تريد من هذه القبيلة مساندة، أو رفع الظلم واحليف عنها، أو 

و وصول املصراخ مبثابة ذمر جيلب العار ألهل القبيلة عند  . تطلب الربع من القبيلة صاحبة املصراخ
القبي فيه  تتشاور  مكان  املصراخ  أو  واملربع  للواجب.  االستجابة  املنطقة كانت (4)لةعدم  وهذي   ،

ا من امل ْصراخ إىل امسه ولكن مع الوقت حرف    االسممصراخ يف فرتة من الفرتات فأطلق عليها هذا  
 امل ْسراخ.  

: 

بت،  َعْمرَان   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن معدي كرب بن شرحبيل بن ينكف   َعْمروإىل مسور بن    ُنس 
بن ذي يقدم بن   أَْبنَي بن زيد بن عالق بن ذي    َعْمرو بن مشر ذي جناح بن العطاف بن املنتاب بن  

 .  1٥0ص  1األكليل ج( 1)
 .  99ص 10األكليل ج( 2)
 .  1871ص  3ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل  :ينظر( 3)
–م 2004وزارة الثقافة والسياحة ط  اليمنية الجمهوررة  –، ال امل في الحر  والمناسبات َأْحَمدبن  َصاِلحي، الَحاِرث ( 4)

 .  ٥2ص
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 اهلََمْيَسعُ الصوار بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن  
ْرَي بن    . (1) بن سبأ  مح 

: 

بت ،  البَ ْيَضاء  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل قصر مسور التابع للملك مرتوم ملك ُملكة أوسان وهو   ُنس 
  .(2) خراباليوم  

:

مبُ ُمد يريَّ     ة:َحاَفظَ ة 
َ
وأضاف   االسمهبذا    مُسِّ َيت،  َهرةامل الغريبة.  ع د م  مسيل  ضفة  على  ألهنا 

يطلق على كل مكان يسيل فيه السيل مث أطلق على جمرئ بعض اسمأما املسيلة فهي   -الشاطري: 
  .(3) األودية الشهرية كوادي ع د م

:

لوصف األحجار اخلشنة ذات    االسمهبذا    مُسِّ َيت، وهي تصغري مسمار و حلَْج  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 األلوان الداكنة برؤوس تشبه املسامري املتواجدة بكثرة يف املنطقة. 

: 

تقسيمها اإلداري املتكون من عزلتني مها مشرعة   َسَببب  االسمهبذا    مُسِّ َيت ،  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . وحدانن 

 .  78ص  2األكليل ج( 1)
 .  339ص َمْذِحج سرو ( 2)
.  1٥29ص  2ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 3)
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يشرعها الناس فيشربون منها ويسقون، ورمبا   اليتمن مشرعة املاء وهي مورد الشاربة  :  ومشرعة
  .(1) شرعوها دواهبم حىت تشرعها وتشرب منها

بتأظن أنه أسم جلد  :  وَحْدانن   إليه.   ُنس 

:   

 قطرة  سال   أي ألن كان فيها شنني ماء و"َشنَّ اْلَماُء"    االسمهبذا    مُسِّ َيت إب،    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (2) تقاطر،  قطرة

 : 

 ا داللة حلادثة صلب حدثت هناك. امسه، ولعل  اجلَْوف  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

:  

حلج، وهي مبعىن مضارب القبيلة وتعىن منازل القبيلة أو أماكن تواجد القبيلة    ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 ويقال مضارب اإلبل أي األراضي اليت ترعى هبا اإلبل وتنام. 

 : 

بت، َصن َْعاءَ  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن سويدان بن  َأمْحَدإىل مطر بن علي بن صالح بن كول بن  ُنس 
بن دهم بن شاكر بن ربيعة بن مالك بن   َعْمروبن شعبان بن نسر بن    حُمَمِّدبن غيالن بن    حُمَمِّد 

بن مالك بن زيد بن   مَهَْدان بن جشم بن خريان بن نوف بن   َبك ْيلمعاوية بن صعب بن دومان بن  
  .(3)بن سبأ  َكْهاَلنأوسلة بن الربيعة بن اخليار بن مالك بن زيد بن  

 
 .  17٥ص  8لسان العر  ج( 1)
 . 197ص ٥ج 9-1محيط المحيط ( 2)
 . 110مجموع بلدان اليمن وقبائلها ص( 3)
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ْرَي مطر بن حضور بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو : َوق يلَ  األصغر بن سبأ  مح 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس   َعْمرواألصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (1)بن سبأ  مح 
 . (2) َخْواَلن بن    َعْمروبين   قبائل  من : بين مطر  َوق يلَ 

 :  

مبُ ُمد يريَّ  والفتنة طمت اجلَْوف  ة:َحاَفظَ ة  العامة  املهلكة  الفتنة  مبعىن  وهي  الطامة  من  اشتقت   ،
األرض أي عمت وهنا املقصود أهنا الصحراء واملفازة املهلكة من دخلها هلك وضاع واته أي أن 

َيتت  من اهلالك العام لكربها وطوهلا وعرضها.   هاُسمِّ 

:  

بت ،  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل ملك اململكة الرسولية امللك املظفر يوسف بن عمر بن علي   ُنس 
 احلَار ث بن هارون بن أيب الفتح بن يوحي بن رستم وهو من ذرية جبلة بن األيهم بن    حُمَمِّدبن رسول  

بن مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف   َعْمروبن ثعلبة بن جفنة بن    احلَار ث بن جبلة بن  
بن   َكْهاَلن يس بن ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن  بن أمرئ الق

 . (3)سبأ

:  

بت،  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ    .(4) قحطان إىل املعافر بن يعفر بن   ُنس 

 
 .  368جوهرة ال من في أنسا  و أخبار قبائل اليمن ص( 1)
وقحطان المجموعة بروضة األلبا  الشهير بمشجر أبي العالمة للمؤل  علي   َعْدناناألغصان لمشجرات أنسا   (2)

الع ر رة،   الَمْكَتَبة  ، 199٥-141٥الثانية،  ط ، الكبسي م َحّمدعبدالكررم شرف الدين، كتابة المشجرات: إبراهيم حسن  
 . 478الرراض، ص

  م َحّمدة الرسولية، عني بتصحيحة ومنقيحه الشيخ الدول مَّاِررخالخ رجي، علي بن الحسن، ينظر: العقود الؤلؤرة في ( 3)
 .  28مصر، ص  –األول، مطبعة الهالل  جبسيوني عسل،  

 .  138ص  1األكليل ج( 4)
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ْرَي إىل املعافر بن يعفر بن سكسك بن وائل بن    :َوق يلَ    .(1)بن سبأ  مح 
ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ بن مر بن أدد بن    احلَار ثاملعافر بن يعفر بن    :َوق يلَ  .(2) بن سبأ  مح 
بن سبأ األصغر بن سبأ األصغر   َحْضَرَموتاملعافر بن فهد بن القيل بن يعفر بن مره بن    :َوق يلَ 

بن وائل بن الغوث   عبد مشسبن جشم بن    معاوية بن قيس بن    َعْمرو بن كعب بن سهل بن زيد بن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    .(3) بن سبأ  مح 

بن مرة ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن   احلَار ثاملعافر بن يعفر بن مالك بن    :َوق يلَ   
 .(4) بن سبأ  َكْهاَلنزيد بن  

ْرَي املعافر وهو النعمان بن يعفر بن امللك عامر امللقب بذو رايش بن ابران بن عوف بن    :َوق يلَ   مح 
 . (5)بن سبأ

املعافر بن كنيع بن ذي خطبان بن بوالن بن ردمان بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد   :َوق يلَ 
 . (6) مشس

 .(7)َعْدانناملعافر بن يعفر بن مر بن أد بن طاخبة بن ألياس بن مضر بن نزار بن معد بن  :  َوق يلَ 
بن   احلَار ث املعافر بن يعقوب بن السكاسك بن أشرس بن كندة بن عفري بن عدي بن    :َوق يلَ 

 .  (٨) بن سبأ  َكْهاَلنبن عريب بن زيد بن    َعْمرو مره بن أدد بن زيد بن 

، يروره عن أسد بن موسى عن أبي إدررس ابن سنان عن جده  ِحْمَيرهـ(، التيَجان في م لوك  213ابن هشام )ت: ( 1)
، اليمنيةالناشر: مرك  الدراسات واألبحاث  اليمنيةألمه وهب بن منبه رضي هللا عنهم، محقيق: مرك  الدراسات واألبحاث 

 .  72هـ ص  1347، ط األولى، اليمنية العربية الجمهوررة   – َصْنَعاءَ 
 .18هـ، ص1396حضارة اليمن القديم، المطبعة السلفية ومكتبتها، عام  مَّاِررخعنان، زرد بن علي، ( 2)
 . 297ص  2األكليل ج( 3)
 . 21٥ص  1نسب معد واليمن الكبير ج( 4)
 .  19ص  ٥صبح األعشي ج( ٥)
  م َحّمدهـ(، إكمال مهذيب الكمال في أسماء الرجال، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن  762مغلطاي بن قليج )ت: ( 6)
 .  36ص  7أسامة بن إبراهيم ج م َحّمدأبو  –
 .  ٥1التعررف باألنسا  ص( 7)
 َمِع ْ  ، سلسلة كتا  حميد، بشير عبد الرقيب، ينظر: المعافر دراسة اثررة للمواق  القديمة في منطقتى قدس وسام ( 8)

 . 39م، ص2014، ط األولى َمِع ْ  – اليمنية  الجمهوررة ، 2عاصمة الثقافة 
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:  

عدن، هي مبعىن مكان تعليه الشراع ألهنا كانت منطقة لرفع وتعليه شراع البواخر    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 وتسمى منطقة تعلية الشراع املعال. 

:  

َمةة أبمانة  ُمد يريَّ  بت ،  الَعاص  إىل معني بن الصوار بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان   ُنس 
ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (1)بن سبأ  مح 

 : 

، وأصلها املخالف وهو تقسيم إداري قدمي يف اليمن ولكن حتول اخلاء احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
ر يخمن التغليف لكوهنا تغلف    اشتقت   : إهناَوق يلَ   املغالف، إىل الغني فأصبحت    َمد يَنةخمالف    اتَّ

 . املندثرةاملهجم  
 
 

 ، وهي مبعىن املنطقة الغربية لقبيلة عنس. َذَمار  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

: 

 . (2) لوقوعها يف غريب جبل ن َيسا  االسمهبذا    مُسِّ َيت ،  َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

 :  

 
 .  744ص  2ج ِحْمَيروحضارة سبأ و  مَّاِررخالجديد في  (1)
 .  19٥2ص  3ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 2)
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مفتاح الشرفني نسبة إىل حصنها الواقع يف أعلى قمة   ا، كانت تسمى قدميً َحجَّة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
ألنه يعترب مفتاح الشرفني أي انه مبثابة املفتاح الذي تستطيع من   االسمجبل املفتاح، وقد مسى هبذا  

اجلبال الشاهقة احمليطة به والذي يسيطر عليها من كل   َسَببخالله التحكم على تلك املنطقة، ب
من أستطاع السيطرة عليه أستطاع فتح القفلني ومها قفل مشر وحرض   أن  َسَببب  أيًضاو   االجتاهات

  .(1) ومشااًل وجنوابً   وغرابً   ا والتحكم هبما شرقً 

 : 

بت ة: حلج،  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ْفل حي، وهم بنو إىل ُمْفلح بن مالك بن    ُنس 
ُ
بن    (2) احلَار ثإىل آل امل

بن   َعْمروبن زيد بن يرمي وهو ذو رعني األكرب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    احلَار ثشرحبيل بن  
قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن زهري بن أمين بن 

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ   . (3) بن سبأ  مح 
 

:  

بت ،  َتع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ْرَي بن داوود بن كاخل بن    َذَمارإىل مقطر بن ذرل بن يشجب بن    ُنس   مح 
اليافعي الذي لقب ابملقطر أو املقطري وهو اجلد اجلامع لعدد من  الزعيم املقطر املقطري  أو إىل 

ملهنة صناعة   امتهانه  َسَببتعيش يف املقاطرة وغريها وحسب الرواايت احملكية يف املنطقة ب  اليتالعشائر  
املنطقة   القطران  قريب موجودة بشكل كثيف يف جبال  اليت كانت حىت وقت  العرعر  من أشجار 

أن أصله يعود إىل قبيلة األصابح وبعد ان قتل هناك هرب   َوق يلَ ،  (4) والوداين اجملاورة لقلعة املقاطرة
وهنا من رجح اهنا  َمْأر بمن  َوق يلَ من أرحب  َوق يلَ من كندة   َوق يلَ إىل القلعة املعروفة بقلعة املقاطرة 

 
 . 1٥3أعالم ومعالم، ص َحجَّةينظر: ( 1)
المفلحي، محقيق: عارف عبده سالم الكلدي،   م َحّمدالسائد في السبل والعوائد في بالد ياف ، مأليف: الحاج عبدالهادي ( 2)

 .  24م، ص2012األولى، عام  طدار الوفاق للدراسات والنشر، عدن،  
 .  2٥4ص   2األكليل ج( 3)
، دار  َمِع ْ ة م َحاَفظَ في البنية السكانية ألبناء  اليمنية الَوْحَدة  َمِع ْ ة م َحاَفظَ ردمان، قايد طربوش، من أنسا  عشائر ( 4)

 .  3٥1م، ص200٥جامعة عدن للطباعة والنشر عام 
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ألن يف املنتصف القرن الثاين للميالد كان هذا احلصن ملقطر اليخظيب وهو الرجل   االسمهبذا    مُسِّ َيت
ي الفيت وكان يعرف ابخلويل قطري اليخظيب، ولعلهم كانوا يطلقون لفظه خويل على من كان ريَ مْ احل  

 . (1) ألهنا تظهر قبل كل اسم لرجل عظيم، ومثلها لفظه )املسموع له(  ااو رئيسً   ازعيمً 

:  

أسم مكان العبادة ( و)بناء( ومقه هو  مقه، وهي تتكون من كلمتني مها )تَع زْ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
أن مقه تعىن احلافظ، و)املقه( هو أهله القمر   اليمنيةوجاء يف النقوش    ،(2) عند اجملتمع اليمين القدمي 

تعىن   أيًضا أشارت إىل أنه من أهله اليمن القدمي وكلمة املقه    اليتية  تَّار خيكما ورد ذلك يف املصادر ال
ساطع يف   ا مضيئً   ايف اشعته أو قمرً   اساطعً   ا ذهبيً   النور أو الضوء الساطع، اي انه رمبا كان متثااًل 

، وقال اإلرايين: اإلله )أملقة( هو إله سبأ األعظم، ورغم ورود اسم )أملقة( يف النقوش ملئات (3)بياضه
الدارسني يف تفسري    آاَلفٌ أو   أنه مركب من )إل   االسماملرات، إال أن حريه  التزال كبرية، وأرى 

   .(4) =إيل=إله( ومن صيغة مشتقة من املادة )وقة( مبعىن أمر انتهى كالمه 
أطلق يف البداية    االسم ألن    مقبنهالقبو ولذلك أطلق عليها    يشبه  الذيمبعىن املنخفض    : إهنا َوق يلَ 

   االسمعلى املركز فقط ومن مث مت تعميم  
ُ
 ة. د يريَّ على كامل امل

 

 : 

 
 َصْنَعاءَ ، اليمنيةب دار الكت   –المنفوش، مكتبة خالد بن الوليد  َمِع ْ ردمان، قائد طربوش، البجاد المفروش في أنسا  ( 1)
 .  3٥8م، ص2013، ط األولى اليمنية الجمهوررة  –
م، دار البيروني للنشر والتوزر   2016فاضل، شجرة الخلود: نشوة آدم والغرر ة الجنسية، ط األولي  َأْحَمد زعيتر، ( 2)

 .  221األردن، ص –عمان 
الفصحى قبل اتسالم: قراءات مختارة في نقوش النبطية والمسند واألكدية م    العربيةأبو الحب، سعد الدين، دتئل ( 3)

 . 128لبنان، ص  –بيروت  –، دار الكتب العلمية 201٥غتها الحقيقية، عام قراءة جديدة في ملحمة جلجامش مكش  ل
 .  46م، ص1990الثانية  طاإلرراني، مطهر علي، نقوش مسندية ومعليقات، مرك  الدراسات والبحوث اليمني، ( 4)
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   .(1) وهي مبعىن املكان أو املوقع املرتفع واحملصن أي احلصني   البَ ْيَضاء   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

: 

ألن ميناؤها الشهري   االسم هبذا    مُسِّ َيت)احملفظ( و ، وأصلها املكأل مبعىن  َحْضَرَموت  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(2)املكال  ُسمِّ َيتضمت امليم ف  االستخداميقع بني جبلني حيفظ السفن من الرايح العاتية ومع كثرة  

 :  

املناجم    ا ، كانت تسمى قدميً البَ ْيَضاء  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ابملناجم ففيها منجم   الشتهارها منطقة 
ية وااثر املنجم ظاهرة للعيان وقد وجدت ْمريَ فضحة ويعد منجم أثري قدمي ويعود اىل عهد الدولة احل  

 الستخراج ااثر الطريق القدمي الذي كان يؤدي إىل املنجم وقد كانت املناجم تنحت يف اجلبال وذلك  
املنطقة كما ذكران غنية ابملن املناجم إىل   االسماجم، ولعل  الذهب واملعادن وقد كانت  حرف من 

 . (3) املالجم
بت  :َوق يلَ   .(4) إىل قبيلة هناك تسمى بقبيلة املالجم   ُنس 

:  

حلج، وهي من املالحة واحلسن أي اجلمال مبعناه األمت زاهية املنظر بلهجة املخرب   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  .(5) مزينة ابلبناايت الرفيعة ذات مساجد ومدارس ومزارع وعروبة

 

 
، 2019أكتوبر  01النشر: الثالثاء  مَّاِررخة مكيراس الجنوبية؟، أ/ قاسم المسبحي، م ِديررَّ مقررر: ماذا معرف عن ( 1)

 : اإللكترونيص، صحيفة اليوم الثامن، متاح على الرابط   3:٥٥، 2021أبررل  17: السب  اتطالع مَّاِررخم،  12:0٥
https://alyoum8.net/news/54709 

 .  162٥ص  2ج اليمنيةينظر: معجم البلدان والقبائل ( 2)
 .343ص َمْذِحج ينظر: سرو ( 3)
 .  343ص َمْذِحج ينظر: سرو ( 4)
 . 181ينظر: صفة ج ررة العر  ص( ٥)

https://alyoum8.net/news/54709
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: 

حو ْيت  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
بت،  امل إىل م ْلَحاُن بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد   ُنس 

ْرَي بن زرعة وهو   بن قيس  َعْمرو األصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    مح 
بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن 

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ أمين بن    . (1)بن سبأ  مح 

:

بت  ، َصن َْعاءَ   ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ذي مناخ بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   إىل  ُنس 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ قطن بن زهري بن امين بن    . (2) بن سبأ  مح 

:

مسافة بعيدة ويَُكن هذا اجلبل  ، وهي مبعىن اجلبل الكبري الذي يظهر على  َذَمار  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 . (3)ُمَنار أي إنه يدل وينري الطريق للمسافرين فُسمى املنار ألانره الطريق

بت   : إهنا َوق يلَ  أبرهة ذو   امسهإىل ملك يقال له ذو املنار، مثل ذو املنار وهو من ملوك اليمن    ُنس 
بن ذي يقدم بن الصوار بن   أَْبنَي بن ذي    َعْمروالرائش بن إىل شدد بن امللطاط بن    احلَار ثاملنار بن  

ْرَي بن  اهلََمْيَسعُ عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن   مح 
  .(4)بن سبأ

 .  188ص  2األكليل ج( 1)
 .  88ص   2األكليل ج( 2)
مختار عمر مراجعة:   َأْحَمدهـ(، ينظر: معجم ديوان األد ، محقيق: دكتور 3٥0الفارابي، إسحاق بن إبراهيم )ت: ( 3)

م عدد األج اء:   2003دكتور إبراهيم أنيس طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة عام النشر: 
 .  348، ص4
 .  ٥7ص  2األكليل ج( 4)
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: 

بت.  َصْعَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ     .(1) َخْواَلنإىل منبه بن رشوان بن  ُنس 
 . (2) َخْواَلن من أوالد سعد بن ربيعة بن   َعْمرو منبه بن يعلى  بن    :َوق يلَ 

:  

بت عدن،    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  أقيمت فيها ومجعها منصورات    اليتإىل املدارس الرسولية العلمية    ُنس 
نسبة إىل امللك املنصور نور الدين عمر بن علي رسول )مؤسس   االسمتلك املدارس هبذا    مُسِّ َيت و 

 الدولة الرسولية(. 

:  

بت،  احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بت إىل قبيلة املناصرة اليت تعود ب  ُنس  ها إىل قبائل معزب العكية  ُنس 
بت  : إهنا َوق يلَ األزدية،   وهاب بن طاهر، أحد سالطني عبد الإىل ابنيها السلطان امللك/ املنصور    ُنس 

 . (3) الدولة الطاهرية

:  

   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
َ
بت ،  َهرةامل  إىل وادي منعر.   ُنس 

:   

بت ،  احلَُدْيَدة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن عمر بن علي بن أيب بكر األهدل جد آل املنرية   عبدهللا   إىل   ُنس 
يسطع من حمل مسجدهم إىل أن تتبعه حىت وقف فابتناه   اويروى أنه كان يتهجد يف القحرية فرأي نورً 

 . (4) وقد دفن ابملنرية ومل يعقب  املنريه   ُسمِّ َيت، فامسجدً 
 

 .  284ص  1األكليل ج( 1)
 .  86ص  1ج العام لليمن تَّاِررخال(2)
 .164ص تَّاِررخمهامة في ال( 3)
 .  222ص تَّاِررخمهامة في ال( 4)
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:   

بت ،  مَيَن يَّةة  حُمَاَفظَ  .(1) ُقَضاعةبن احلاف بن    َعْمرو بن حيدان بن   َمَهرة إىل   ُنس 

: 

، وهي مبعىن جممع السيول الكبرية أو األراضي اخلصبة. تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

:  

 .  (2) احلجرية، وهي مبعىن املنطقة الوسطى لقضاء  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

 : 

ية )أم( ْمريَ أداة التعريف احل    َسَبب، وهي مبعىن األودية مجع وادي، ولكن بأَْبنَي ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
ْرَي تسميها العرب طمطمانية    اليت قيل هلا امودية، كما يقال   ( 3) حتل حمل األداة التعريفية )ال(  اليت و   مح 

مودية بداًل عن األودية، ومع مرور اللباب امباب والبيت امبيت واملدرسة امدرسة، ولذلك قيل هلا  
   الزمن حذفت األلف فقيل مودية.

 :

بت،  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل موزع بن القفاعة بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان   ُنس 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن قطن بن عريب بن زهري بن امين بن    .(4)بن سبأ  مح 

 .  188ص  1األكليل ج( 1)
 .  1679ص  2ج اليمنيةينظر: معجم البلدان والقبائل ( 2)
سالم، ينظر اللهجة العوذلية واللغة الفصحى )دراسة مقابلية(، المشرف على البحث: األستاذ الدكتور    َأْحَمدالضرربي، ( 3)

 .  ٥2عبدالصبور شاهين، المشرف المساعد األستاذ الدكتور/ هوردى شعبان هوردى، ص
 .  87ص  2األكليل ج( 4)
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 : 

جاءت يف وقت غزو املماليك لليمن   َتْسم َية، وهي مبعىن ميناء ولعل الَحجَّة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
واملماليك هم مصريني فعندما وصلوا إىل امليناء قالوا ميناء دي مبعىن هذا ميناء ولكن ابللهجة املصرية 

 عن )هذا(.   يقولون )دي( بداًل 

:  

َوةْ ة  َحاَفظَ تان األوىل مبُ ُمد يريَّ  البناء العايل واملرتفع فميفعة ، وهي مبعىن  َذَمارة  َحاَفظَ والثانية مبُ   َشب ْ
  .(1) تعىن العالية

:  

 . احلَُدْيَدةابمليناء نسبة إىل ميناء    مُسِّ َيت،  احلَُدْيَدة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
 
 
 
 
 
 
 

 
م،  2018بٓالهة النار لدي الفراعنة،  بامحرز، أطمة برهوت في المصادر األخباررة والكتب السماورة وعالقتها ( 1)

 .  128ص
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 ن
 

بت إب،   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   إىل آاثرها النادرة اليت حتتويها يف أرضها وجباهلا.   ُنس 

:   

مبُ ُمد يريَّ  السبئي  البَ ْيَضاء  ة: َحاَفظَ ة  ابملعجم  وورد  املباين  من  نوع  وهو  نطع  مجعها  وانطع   ،
  .(1) ( مبعىن عام هو نوع من املباين 19٨2:100)

 :  

بت،  تناعم، أصلها ذي  البَ ْيَضاء  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل ذي تناعم بن ذي مكارب بن مرثد بن   ُنس 
بن  عبد مشسبن قيس بن معاوية بن   َعْمرو مثوب بن يرمي ذي رعني بن سهل بن زيد اجلمهور بن 

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ أمين بن    زهري بنوائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن    مَثَّ متَّ   ومن ،  (2) مح 
 إىل ذي انعم.   االسم   حرفت

:  

ُر وهي مبعىن مكان الذى َحجَّة  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  ، جذرها )جنر( ومفردها َمْنَجرة ومجعها َمَناج 
 . (3) للنجارةيتخذ  
  

 
 . 186ينظر: معجم األلفاظ المعماررة ص ( 1)
 .  273ص  2األكليل ج ( 2)
 .  2170، ص3المعاصرة، ج العربيةمعجم اللغة ( 3)
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:  

َوةْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بت،  َشب ْ   .(1) إىل قبيلة يقال هلا أنصاب  ُنس 

:  

بت،  البَ ْيَضاء  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  نَعمان اىل نَعمان بن القفاعة بن عبد مشس بن وائل بن الغوث   ُنس 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن    . (2) بن سبأ  مح 

: 

بت،  َصن َْعاءَ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  إىل هنم بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن  ُنس 
بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن اخليار بن   مَهَْدانبن جشم بن ُحربان بن نوف بن    َبك ْيل

 . (3)بن سبأ  َكْهاَلنمالك بن زيد بن  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .414بنات سبأ ص( 1)
 .  78ص  2األكليل ج( 2)
 .  199ص 10األكليل ج( 3)
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 ـه
 : 

بت،  َصن َْعاءَ ة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن زايد بن حسان ذو الشعبني بن سهل بن زيد   مَهَْدان إىل    ُنس 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن   َعْمرواجلمهور بن  

ْرَي بن  اهلََمْيَسعُ قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن  بن مالك بن زيد  مَهَْدان ، وهو غري (1)بن سبأ مح 
د جد    . َبك ْيلو  َحاش 

بت  :َوق يلَ  بن مالك بن زيد بن أوسلة بن الربيعة بن اخليار بن مالك بن زيد بن    مَهَْدان إىل    ُنس 
 . (2) سبأبن    َكْهاَلن
 
 

 و 
 

 : 

الوايل املانع عن احملارم ، أصلها من الوازع وهو مصطلح قدمي وهو مبعىن  تَع زْ   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
والزاجر عن الشيء الناهي عنه والوازع هو من يدير أمور اجليش وال خيتلف وضع الوازع عن القيل، 

 
 .103ص  2األكليل ج( 1)
 .  30ص 10األكليل ج( 2)
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يف قبيلة سبأ، وكذلك قبيلة مأذن، ومل يكن هذا اللقب   ا إال من حيث املصطلح، الذي كان مستخدمً 
  .(1)بكثرة  امنتشرً 
بتو  بن ذي أصبح بن زيد بن قيس بن صيفي بن سبأ   احلَار ث إىل الوازع بن األخنس بن    ُنس 

بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس   َعْمرواألصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن  
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين بن     .(2)بن سبأ  مح 

بن قيس بن معاوية   َعْمرواألوزع بن مرثد بن سدد بن زرعة بن كعب بن زيد بن سهل بن    َوق يلَ 
بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن امين بن    عبد مشس بن جشم بن  

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ   . (3) بن سبأ  مح 

:  

َمةة أبمانة  ُمد يريَّ  بت ،  الَعاص  بني م  1990مايو عام    22اليت أقيمت يف    اليمنية  الَوْحَدةإىل    ُنس 
 . ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية  اليمنية  العربية  اجلمهورية

:  

بت، أصلها واشح  َحجَّة  ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن قادم   عبدهللا إىل واشح بن مرار بن اجلابر بن    ُنس 
د بن زيد بن عريب بن جشم بن    .(4) َحاش 

 
 
 
  

 
 .  224ص  َمْذِحج سرو ( 1)
 .  12٥ص  2األكليل ج( 2)
 .  378، صَمِع ْ ة م َحاَفظَ ينظر: عشائر انسا  ( 3)
 .  118،117ص 10األكليل ج( 4)
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: 

بت ،  َذَمار  ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   َعْمروإىل وصاب نسبة إىل وصاب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    ُنس 
بن قيس بن معاوية بن ُجشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن 

ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ زهري بن أمين بن    . (1) بن سبأ  مح 
تني مها وصاب العايل ووصاب السافل ويقال هلا وصاب العايل ُمد يريَّ إىل    وهي تنقسم اليوم إدارايً 

ة السافل هي عبارة عن منخفض ُمد يريَّ ة جبلية ومرتفعة، وصاب السافل مبعىن أن  ُمد يريَّ مبعىن أهنا  
 . لتهامة حماذ

:  

 ، وهي مبعىن احلجر املسطح الصغري الذي هو شبيه ابليد أو الكف. َحجَّة ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 

: 

مبُ ُمد يريَّ  بت ،  أَْبنَي   ة: َحاَفظَ ة  أم وضيع   ُنس  بلدة  احل    ، (2) إىل  التعريف  سابقة  وردت ْمريَ و)أم(  ية، 
 . (3) املسندية)أبضع(، ولعل وضع أصلها بضع يف النقوش    ابسمابلنقوش  

 
 
 
 
 
 

 
 .  96ص   2األكليل ج( 1)
 .  1878ص  1ج اليمنيةمعجم البلدان والقبائل ( 2)
 .  109صاألدنى،  ينظر: الحضور اليماني في الشرق ( 3)
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 ي

بتحلج،    ة: َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن   احلَار ث إىل ايفع بن قاول بن زيد بن انعته بن شرحبيل بن    ُنس 
بن قيس بن معاوية بن جشم  َعْمروزيد بن يرمي وهو ذو رعني األكرب بن سهل بن زيد اجلمهور بن 

بن   اهلََمْيَسعُ أمين بن    بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن
ْرَي   . (1)   بن سبأ   مح 

:  

، حيث كانت مكان لتجمع اجليوش (2)   الُبعوُث أي اجليوش، من  َحْضَرَموتة:  َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ 
  وحتشدها.

بت إب،   ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ   َعْمرو إىل يرمي وهو ذو رعني األكرب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    ُنس 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن 

ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ زهري بن أمين بن     .(3)   بن سبأ   مح 

بت،  العربيةدولة يف شبة اجلزيرة    .(4)   بن قحطان امللقب بيعرب  مَيَن   إىل  ُنس 

 
 .  2٥4ص   2األكليل ج( 1)
 .  116ص  2لسان العر  ج( 2)
 .  2٥2ص   2األكليل ج( 3)
  ..183ج  4العر  قبل اإلسالم ج مَّاِررخلمفصل في ( ا4)
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ْرَي بن   اهلََمْيَسعُ إىل أمين بن    َوق يلَ    .(1)   بن سبأ   مح 
 .  (2)  بن قيدار  مَيَن  َوق يلَ 

 . (3)   لوقوعها ميني الكعبة االسمهبذا    مُسِّ َيت  :َوق يلَ   
 . (4) الشمس ألهنا تقع ميني    :َوق يلَ   
 . (5) األرض ألهنا ميني األرض كما أن الشام مشال    َوق يلَ   

  .(6)   العربمن الُيمن أي الربكة، ألن بالد اليمن أخصب بالد    َوق يلَ 

:   

بتحلج،    ة:َحاَفظَ ة مبُ ُمد يريَّ  بن سعد بن مالك بن زيد بن   احلَار ثإىل ذو يهر وهو يعفر بن    ُنس 
ْرَي سدد بن   بن قيس بن   َعْمرواألصغر بن سبأ األصغر بن كعب بن سهل بن زيد اجلمهور بن    مح 

معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن جيدان بن قطن بن عريب بن زهري بن أمين 
ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ بن    . (7)   سبأبن    مح 

 
 .  21ص 2ج األكليل ينظر: ( 1)
 .183ج  4العر  قبل اإلسالم ج مَّاِررخينظر: المفصل في ( 2)
  .464ص  13ينظر: لسان العر  ج( 3)
  .1401ص  4معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواض  ج( 4)
 . 89ينظر: صفة ج ررة العر  ص( ٥)
هـ(، المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الج ررة، محقيق حمد الجاسر، مطبعة   28٥الحربي، إبراهيم بن إسحاق )ت: ( 6)

 .  ٥36م، ص1969المتنبين عام 
 .1٥6ص   2األكليل ج( 7)
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املؤلف: َسَلمة بن ُمْسل م الَعْوتيب الُصحاري احملقق: د. عبد الكرمي   العربيةاإلابنة يف اللغة   .1
د. جاسر أبو    – حسن عواد    حُمَمِّدد.    – د. صالح جرار    – د. نصرت عبد الرمحن    –خليفة  

  -ه    1420: األوىل، طسلطنة عمان  – مسقط  – صفية الناشر: وزارة الرتاث القومي والثقافة 
 .  4م عدد األجزاء:  1999

للمؤلف   اجتماعيديب،  أي،  اتَّر خي، معجم جغرايف،  َحْضَرَموتم القوت يف ذكر بلدان  إدا .2
الرمحن هبا    عبدهللابن    عبد  ر خيالسقاف، عىن  بكر    حُمَمِّدياً  اتَّ وأدبياً    عبدهللاأبو    حُمَمِّد ابذيب، 

 م.  2005األوىل عام  طلبنان،  –مصطفى اخلطيب، دار املنهاج، بريوت 
العباس، أتليف: حسين بن   .3 له    َأمْحَداألساس يف أنساب بين  العباسي، قدم  بن علي 

 تَّار يخ أستاذ ال  – عمر هاشم، األستاذ الدكتور: حسني يوسف روبرار    َأمْحَد  الدكتور: وقرطة األستاذ  
اإلسالمي، دار وكايب للنشر،    تَّار يخعبدالرحيم راغب، أستاذ ال  حُمَمِّد  الدكتور:اإلسالمي، األستاذ  

 م.  2000األوىل، عام  ط،  العربيةمصر  مُجُْهور يَّة   –القاهرة 
يمن يف عهد امللك املؤيد داوود بن يوسف الرسويل  ارتفاع الدولة املؤيدية، جباية بالد ال .4
َعاءَ ب  االجتماعية عبدالرحيم جازم، املعهد الفرنسي لآلاثر والعلوم    حُمَمِّده ( حتقيق:  721)ت: ،  َصن ْ

َعاءَ  -املعهد األملاين لآلاثر   م.  200٨األوىل عام   ط،  َصن ْ
بن   حُمَمِّدتصنيف كامل الدين  ، ه 906اإلسعاد بشرح األرشاد البن املقري املتويف سنة   .5
بن أيب شريف املقدسي الشافعي، تصنيف: شرف الدين إمساعيل بن أيب بكر الشرجي    حُمَمِّد

  -بن فريد املزيدي، دار الكتب العلمية بريوت  َأمْحَدوحتقيق: الشيخ    املقري، دراسةالشهري أببن  
 م.  2019لبنان، عام 

ر يخأضواء على   .6 للمؤلف  اتَّ البحري  الكتاب    َصال ح حسني    اليمن  شهاب، جلنة نشر 
 م.  1977بريوت، عام  – عدن، دار الفارايب  –اليمين 
النار لدي الفراعنة   آبهلةوالكتب السماوية وعالقتها    اإلخباريةبرهوت يف املصادر    أطمه .7

 م.  201٨ابحمرز، عام   َأمْحَدللمؤلف بدر 
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إعجاز الكلمة يف القرآن الكرمي وجه غري مسبوق يف إعجاز الكلمة املفردة، أتليف:   .٨
 م.  2005األوىل، عام  طاألردن،  –حسام البيطار، مطابع الدستور التجارية، عمان  

بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي    حُمَمِّداألعالم املؤلف: خري الدين بن حممود بن   .9
 م.   2002عام  ،اخلامسة  ط ،لبنان –لم للماليني، بريوت ه ( الناشر: دار الع1396)ت: 

وقحطان اجملموعة بروضة األلباب الشهري مبشجر    َعْدانناألغصان ملشجرات أنساب   .10
الكبسي،    حُمَمِّدأيب العالمة للمؤلف علي عبدالكرمي شرف الدين، كتابة املشجرات: إبراهيم حسن  

ْكتَ َبةُ ، 1995-1415الثانية،  ط
َ
 العزيزية، الرايض.  امل

ْرَي   وأنساباألكليل من أخبار اليمن   .11  َأمْحَد احلسن بن    حُمَمِّد، تصنيف لسان اليمن أيب  مح 
اهلَ  يعقوب  والعجم   ج ه (  360 )ت:  ْمَداينبن  العرب  أنساب  املبتدأ وأصول  أخبار  األول يف 

ْرَي ونسب ولد مالك بن   بن علي بن احلسني األكوع احلوايل، إصدار    حُمَمِّد، حققه وعلق عليه:  مح 
َعاءَ  -الثقافة والسياحة وزارة  م.  2004، طبعة الثانية عام َصن ْ

ْرَي   وأنساباألكليل من أخبار اليمن   .12  َأمْحَد احلسن بن    حُمَمِّد، تصنيف لسان اليمن أيب  مح 
اهلَ  يعقوب  والعجم األول يف أخب  ج ه (  360 )ت:  ْمَداينبن  العرب  أنساب  املبتدأ وأصول  ار 

ْرَي ونسب ولد مالك بن   بن علي بن احلسني األكوع احلوايل، مطبعة    حُمَمِّد، حققه وعلق عليه:  مح 
 
ُ
 م.  1963ية، عام َحمِّدالسنة امل
 َأمْحَد احلسن بن    حُمَمِّداألكليل من أخبار اليمن وأنساب محري، تصنيف لسان اليمن أبو   .13

ْرَي بن    اهلََمْيَسعُ الثاين يف أنساب ولد    ج   ْمَداينبن يعقوب اهلَ    حُمَمِّد بن سبأ، حققه وعلق عليه    مح 
َعاءَ   -إصدارات وزارة الثقافة والسياحة  بن علي بن حسني األكوع احلوايل، عة الثالثة، عام  ، طبَصن ْ

 م.  2004
اليمن   .14 أخبار  من  ْرَي   وأنساباألكليل  معارف    مح  العاشر يف  وأنساهبا    مَهَْدانالكتاب 

، حققه وعلق  ْمَداينبن يعقوب اهلَ   َأمْحَداحلسن بن    حُمَمِّدوعيون أخبارها للمؤلف لسان العرب أبو  
الدار   الدين اخلطيب،  للطباعة والنشر    اليمنيةحواشيه حمب  املناهل  دار  توزيع  للنشر والتوزيع، 

 م.  19٨7األويل اجلديدة، عام  طلبنان، -والتوزيع، بريوت 
، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبدهللابن    حُمَمِّدإكمال األعالم بتثليث الكالم املؤلف:   .15
مكة    – ه ( احملقق: سعد بن محدان الغامدي، جامعة أم القرى  672دين )ت:  ، مجال العبدهللا

 م.  19٨4األوىل، عام    طاململكة السعودية،  –املكرمة 
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ال .16 الدكتوراه يف  لنيل درجة  مقدمه  قتبان، رساله  قسم    تَّار يخاإلله عم وآهله  القدمي من 
  - مدرس مساعد  -انصر عوض احلسين  حُمَمِّدجامعة طنطا، إعداد مجال    –كليه األداب    -تَّار يخال

اليوانين والروماين القدمي،    تَّار يخجاد، أستاذ ال  حُمَمِّدجامعة عدن، إشراف أ. د/    –كلية األداب  
 م.  2005عام 

)  َمْأر بإمارة   .17 سبأ"  بالد   " اجتماعية  1931  –   1943احلديثة  سياسية  دراسة  م( 
ساملني برقة، قام هبذه    حُمَمِّدحسان، إشراف: أ. م. د.    حُمَمِّد، إعداد الطالب: سامل  صاديةاقت

لل املاجستري  ملتطلبات درجة  استكمااًل  املعاصر، كلية اآلداب    تَّار يخالرسالة  جامعة    –احلديث 
 م.  2007عدن، عام 

 منوذجاً دراسة،  األمن القومي العريب وقواعد القانون الدويل جزر حنيش وتريان وصنافري .1٨
 م.  2019أتليف: خالد محِّاد عيِّاد، اآلن انشرون وموزعون، عام 

 حُمَمِّداألنساب للعالمة أيب املنذر سلمة بن مسلم العوتيب الصحاري، حتقيق: الدكتور   .19
 م.  2006الرابعة، عام   طُعمان،  –إحسان النص، إصدارات وزارة الرتاث القومي، مسقط 

لبنان،    - ، حبوث ومقاالت، دار الفكر املعاصر، بريوت  وآاثره  اليمن  اتَّر يخأوراق يف   .20
 م. 1990 - ه  1411الثانية.  طسورية،  - دار الفكر، دمشق 

أنساب   .21 املفروش يف  مكتبة    َتع زْ البجاد  ردمان،  قائد طربوش  الدكتور  املنفوش جلامعة 
َعاءَ ، اليمنيةدار الكتب  –خالد بن الوليد   م.  2013األوىل، عام  ط، اليمنية اجلمهورية –  َصن ْ

بشرى الكرمي شرح مسائل التعليم وهو شرح املقدمة احلضرمية يف فقه اإلمام الشافعي،   .22
الغرازي، دار    حُمَمِّده (، حتقيق:    1270ابعش الدوعين احلضرمي )ت:    حُمَمِّدأتليف: سعيد بن  

 م.  2006لبنان، عام  –الكتب العلمية، بريوت 
مع ملحق عن النقوش من إعداد أ. ف. ل    العربيةوب اجلزيرة  بنات سبأ رحلة يف جن .23

فيليب(، تعريب: د. يوسف خمتار األمني، مكتبة    عبدهللابيستون، أتليف هاري سانت جون فيليب )
 م.  2001األوىل، عام   طالسعودية،  العربيةاململكة  - الرايض –العكيبان 

بن عبد الرزِّاق احلسيين، أبو    حُمَمِّدبن    حُمَمِّداتج العروس من جواهر القاموس املؤلف:   .24
)ت:   الزَّبيدي  مبرتضى،  امللقِّب  دار  1205الفيض،  الناشر:  احملققني  من  جمموعة  احملقق:  ه ( 

 م.  1965اهلداية، الكويت، 
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ر يخ .25 فاروق دملوجي، الناشر: األهلية للنشر والتوزيع   ، اآلهلة  اتَّر يخاألداين: األلوهية و   اتَّ
 م.  2003والطباعة، عام  

ر يخ .26  اتَّر خيإب دراسة    اتَّ
َ
مظفر األدمهي، كلية    حُمَمِّدإب وما حوهلا للمؤلف أ. د/    د يَنةية مل

 م.  2007جامعة إب، منشورات جامعة إب، عام  –اآلداب 
ر يخ .27 أيب خمرمة مع خنب   َأمْحَدبن  عبدهللاالطيب بن  عبدهللا  حُمَمِّد ثغر عدن أتليف أيب  اتَّ

الثانية، عام    طالقاهرة،    –األول، مكتبة مدبويل    جي واألهدل،  من تواريخ ابن جماور واجلند
 م.  1991
ر يخ .2٨ حضارة اليمن القدمي، للمؤلف: زيد بن علي عنان، املطبعة السلفية ومكتبتها،    اتَّ

   ه . 1396عام 
ر يخ .29  بن سعيد بن مخيس األنبايل.   َأمْحَد، أتليف: ُسقطرى  جزيرة  اتَّ
ر يخ .30 مقبل فيصلي، اهليئة    َأمْحَد  حُمَمِّده ، أتليف:    945  -ه     ٨5٨الدولة الطاهرية،    اتَّ

 م.  2005العامة للكتاب، دار الكتب، عام 
ر يخ .31 َعاءَ   َمد يَنة  اتَّ   عبدهللا م(، حتقيق ودراسة حسني بن  106٨ه  /460للرازي )ت    َصن ْ

 الثالثة.   طدمشق،  –بريوت لبنان، دار الفكر   –العمري، دار الفكر املعاصر 
ر يخ .32 ر يخالطربي،    اتَّ بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب   حُمَمِّدالرسل وامللوك، املؤلف:    اتَّ

الطربي لعريب بن سعد القرطيب، ت:   اتَّر يخه ( )صلة  310اآلملي، أبو جعفر الطربي )ت:  
 ه .  13٨7الثانية، عام   طبريوت  –ه ( الناشر: دار الرتاث 369

  اتَّر يخوالثقايف منذ بداية    واالقتصادي   واالجتماعيالسياسي    تَّار يخالعام لليمن ال  تَّار يخال .33
ر يخاليمن القدمي وحيت العصر الراهن   األول،    جحيىي احلداد،    دحُمَمِّ اليمن قبل اإلسالم، للمؤلف    اتَّ

َعاءَ  –مكتبة اإلرشاد    م.  200٨األوىل، عام  ط، َصن ْ
ر يخ .34 )  َمد يَنة  اتَّ تركي  بن  فيصل  السلطان  الُعمانية يف عهد  م(  1913-م 1٨٨٨صور 

بن عمر بن مبارك الغيالين، إشراف الدكتور: وليد صبحي    حُمَمِّدرسالة ماجستري، إعداد الطالب:  
 م.  2007، عام تَّار يخكلية اآلداب، قسم ال  -العويض، جامعة الريموك
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ر يخ .35 الدكتور    اتَّ األستاذ  للمؤلف  األويل،  اهلجرية  األربعة  القرون  اإلسالم يف  اليمن يف 
َعاءَ إلحسان نت،  الثامنة املزيدة واملنقحة، ا  طعبدالرمحن عبدالواحد الشجاع،   اليمن، عام   –  َصن ْ

 م.  2013
ر يخ .36 اليمن للفقيه األديب جنم الدين عمارة بن احلسن احلكمي، حقق نصه وضبط   اتَّ

الدكتور: حسن سليمان حممود،   وتعليقات:  املقدمة  إىل  له ابإلضافة  أعماله وعلق عليه وقدم 
َعاءَ  -م، مكتبة اإلرشاد  1٨92الناشر األول )كاي( سنة   .َصن ْ

بن إبراهيم،   حُمَمِّدبن    َأمْحَداملؤلف:    –التعريف يف االنساب والتنويه لذوي األحساب   .37
ه (، حتقيق وتعليق وتقدمي: د. سعد عبد 600شهاب الدين أبو احلجاج األشعري الشافعي )ت:  

 م.  1990املقصود ظالم، الناشر: دار املنار، عام  
م يف القرآن الكرمي للمؤلف اإلمام أيب  اء واألعالاالمسالتعريف واإلعالم فيما أهبم من   .3٨

حتقيق: األستاذ عبداء مهنا، دار الكتب    ، ه (  5٨1السهلي )ت:  عبدهللاقاسم عبدالرمحن بن  
 لبنان.   –العلمية، بريوت 

املعاجم   .39 )املتوىف:    العربيةتكملة  ُدوز ي  آن  بيرت  رينهارت  إىل  1300املؤلف:  نقله  ه ( 
: مجال اخلياط الناشر: وزارة  10،  9َسليم النَعيمي ج     حُمَمِّد:  ٨  –   1وعلق عليه: ج     العربية

 .  11م عدد األجزاء:  2000  –  1979: األوىل، من طالعراقية  اجلمهوريةالثقافة واإلعالم، 
احلضرمي، املعهد الفرنسي   َصال ح  َأمْحَد  عبدهللاف املؤرخ عبدالرمحن  ، أتليتَّار يخهتامة يف ال .40

والعلوم   دمشق  َصن َْعاءَ ب   االجتماعيةلآلاثر  األدين،  للشرق  الفرنسي  املعهد  عام    –،  سوراي، 
 م.  2005
ه (  370بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف:    َأمْحَدبن    حُمَمِّدهتذيب اللغة املؤلف:   .41
م عدد 2001: األوىل،  طبريوت    –عوض مرعب الناشر: دار إحياء الرتاث العريب    حُمَمِّداحملقق:  

 .٨األجزاء: 
حو ْيت  َمد يَنة  َعْمرَانتالؤم   .42

َ
بني ماضيها وحاضرها، د. جنيب قائد البناء، جملة االندلس امل

 م.  2014، أكتوبر 4، ع ٨للعلوم والتقنية، مج
ْرَي التيَجان يف ُملوك   .43 ي املعافري، أبو ْمريَ املؤلف: عبد امللك بن هشام بن أيوب احل    مح 

جده   ه ( يرويه عن أسد بن موسى عن أيب إدريس ابن سنان عن 213، مجال الدين )ت:  حُمَمِّد
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واألحباث   الدراسات  مركز  حتقيق:  عنهم  هللا  رضي  منبه  بن  وهب  مركز    اليمنيةألمه  الناشر: 
 ه .   1347األوىل، عام  ط اليمنية العربية اجلمهورية  – َصن َْعاءَ ، اليمنيةالدراسات واألحباث 

ر يخ .44 حضارة اليمن القدمي، للمؤلف: زيد بن علي عنان، املطبعة السلفية ومكتبتها،    اتَّ
 ه .  1396عام 

ر يخاجلديد يف   .45 ْرَي وحضارة سبأ و   اتَّ سنة(    9000اليمن احلضاري عرب    اتَّر يخ)معامل    مح 
َعاءَ   –حسني الفرح، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة   حُمَمِّدأتليف:   م.  2004، عام  َصن ْ
وأعالم  اجلذو  .46 وبلدان  قبائل  معجم  جندان   َحْضَرَموت ر  ابن  عند  بيواتت كندة  ويليه 

  حُمَمِّد ابعلوي يف كتابه املسمى: الدرر والياقوت، مجع ودراسة عبدالرحيم    َأمْحَد العالمة سامل بن  
 ه .  143٨بن مغيث، عام 

،  اءَ َصن ْعَ   –للمؤلف شهاب حمسن عباس، مركز عبادي للدراسات والنشر    اليمنيةاجلزر   .47
 ه .  1417األوىل، عام  ط

الثاين،    ج جزيرة العرب موطن العرب ومهد االسالم، للمؤلف: مصطفي مراد الدابغ،   .4٨
 م.  1963األوىل، عام  طلبنان،  –دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت 

ر يخُجهيَنُة األخبار يف   .49  حُمَمِّد زجنبار، للمؤلف الشيخ سعيد بن علي املغريي، حتقيق    اتَّ
 م.  2001الرابعة، عام  طعلي الصلييب، 

دغيش   .50 عقالن  مراد عسكر  للمؤلف  اليمن  قبائل  أخبار  و  أنساب  يف  الزمن  جوهرة 
 األرحيب خمطوط. 

ن  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين املؤلف: أبو احلس .51
ه ( احملقق: 450بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف:    حُمَمِّد بن    حُمَمِّدعلي بن  

عبد املوجود الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت   َأمْحَدالشيخ عادل    – معوض    حُمَمِّدالشيخ علي  
 .  19م عدد األجزاء:  1999-ه    1419: األوىل، طلبنان  –

حجاف، مكتبة خالد بن الوليد، دار الكتب    حُمَمِّدأعالم ومعامل للمؤلف حيىي    َحجَّة .52
 م.  2013العلمية، عام 

ة ُمد يريَّ جعبل شيخ مدير عام    حُمَمِّدفيما يعرف بسلطنة العواذل للمؤلف    تَّار يخحديث ال .53
 لودر سابقاً.  
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ر يخيف    احلضور اليماين .54  عبدهللاالقدمي /للمؤلف فضل    تَّار يخالشرق األدين /سرب يف ال  اتَّ
 م.  1999األوىل، عام  ط جثام )اليافعي(، دار عالء الدين، دمشق، 

ه ( احملقق: إبراهيم 206إسحاق بن مرِّار الشيباين ابلوالء )ت:    َعْمرواجليم املؤلف: أبو   .55
راجعه:   القاهرة، عام    َأمْحَدخلف    حُمَمِّداألبياري  املطابع األمريية،  لشئون  العامة  اهليئة  الناشر: 

 م.   1974
عدن،   .56 يف  الربيطانية  السياسية  واثئقية.  1967  - 1955اخلربة  :دراسة  عدد    –م 

 م.  2007دق عبده علي قائد، مركز عبادي للدراسات والنشر،, عام  للمؤلف صا  –  2اجمللدات:  
ي: ْمريَ خالصة السري اجلامعة لعجائب أخبار امللوك التبابعة )شرح لقصيدة نشوان احل   .57
ْرَي ملوك   ه ( حتقيق: علي  573ى اليمين )ت:  ْمريَ وأقيال اليمن( املؤلف: نشوان بن سعيد احل    مح 

  197٨: الثانية، عام طاجلرايف الناشر: دار العودة، بريوت  َأمْحَد بن إمساعيل املؤيد, إمساعيل بن
 م.  

ر يخالدرة الفريدة يف   .5٨ عثمان   َأمْحَدالقاضي    جَّةأتليف شيخنا العالمة احلَ   احلَُدْيَدة  َمد يَنة  اتَّ
( بلواء   االبتدائية( عضو احملكمة  1416،  1350مطري  األوىل  الثانية وعضو احملكمة  التجارية 
 الشرعية.  احلَُدْيَدة
الفصحى قبل االسالم: قراءات خمتارة يف نقوش النبطية واملسند واألكدية   العربيةدالئل  .59

مع قراءة جديدة يف ملحمة جلجامش تكشف لغتها احلقيقية، للمؤلف سعد الدين أبو احلب، 
 .  2015نان، عام لب  –بريوت   –دار الكتب العلمية 

ية، جغرافية، ثقافية فكرة وإشراف وإعداد أ. د. اتَّر خي،  آاثريهعرب العصور قراءات    َذَمار .60
جامعة    حُمَمِّد  َأمْحَد رئيس  جامعة  َذَماراحلضراين  دار  والنشر،    َذَمار،  عام    طللطباعة  األوىل، 

 م.  2009
الشعر والنقد   .61 القوايف لسانه وآخرون: شخصيات ومواقف يف    / والكتابةالذي أكلت 

يف الدراسات والنشر، بريوت    العربية علي / مؤلف من العراق، املؤسسة    ا عبد الرضدراسات د.  
 م.  2009األويل، عام   طلبنان،  –

  اجلمهورية  –   ياحلَار ثبن انصر    َأمْحَد بن    َصال ح الزامل يف احلرب واملناسبات للمؤلف   .62
 م.  2004وزارة الثقافة والسياحة، عام  اليمنية
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حسن   .63 قاسم  عبدالودود  الدكتور  للمؤلف  اليمن،  يف  الثاين  العثماين  واحلكم  الزرانيق 
 م.  200٨األوىل  طية، تَّار خيمقشر، مركز ذؤال للرتاث والدراسات ال

احلضرمي،    عبدهللاللمؤلف عبدالرمحن بن    تَّار يخزبيد مساجدها ومدارسها العلمية يف ال .64
َعاءَ ب  اليمنيةاملركز الفرنسي للدراسات   م.  2000سوراي، عام    –، دمشق  َصن ْ

م( للطالب  19٨0-1962) واالقتصادي  االجتماعي تَّار يخزبيد املعاصرة دراسة يف ال  .65
كلية   –برقه، جامعة عدن   َأمْحَدساملني    حُمَمِّدسليمان سامل حبيب، إشراف: أ. م. د/    عبد اإلله
 م.  2007، دراسة جامعية، عام تَّار يخقسم ال –اآلداب 
درميني، مركز عبادي    عبدهللا للمؤلف سعيد عباس انجي    الضَّال عقبائل    اتَّر يخالساطع يف    .66

َعاءَ  – للدراسات والنشر   م.  2009الثانية، عام  ط ، َصن ْ
ايف  .67 بالد  والعوائد يف  السبل  يف  عبداهلادي  السائد  احلاج  أتليف:  املفلحي،   حُمَمِّدع، 

عدن،   والنشر،  للدراسات  الوفاق  دار  الكلدي،  سامل  عبده  عارف  عام    ط حتقيق:  األوىل، 
 م. 2012
جسرو   .6٨ ر يخ َمْذح  املنذري، مكتبة  عبدهللابيضاء حصي يف اجلاهلية للمؤلف جساس  اتَّ

 م. 2011األوىل، عام  ط اليمنيةخالد بن الوليد، دار الكتب 
جزيرة األساطري للمؤلف فيتايل انومكني، ترمجة: خريي الضامن، دار الكتب   ُسقطرى    .69

 م.  2015األوىل، عام  طالوطنية، هيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة، 
نعومكُسقطرى    .70 فبنايل  الكاتب:  الرخاء،  جزيرة  العدد  ...  الفيصل  جملة  ،  279ني، 

  1420، رمضان  24السعودية، السنة    العربيةاململكة    –الناشر: دار الفيصل الثقافية، الرايض  
 م.  2000م/ يناير 1999ديسمرب  -ه  

بدر بن   .71 أبو طويق  عبدهللاالسلطان  املكىن  الكثريي  عامري، عبد احلكيم   ،بن جعفر 
 م.   2006عام   ،َحْضَرَموت –، ترمي للدراسات والنشر عبدهللا َصال ح

للمؤلفة الطبيبة األملانية ايفا هويك، تعريب: محاده خريي،    َحْضَرَموت سنوات يف اليمن و   .72
 م.  1962األوىل، عام  ط لبنان،  – منشورات دار الطليعة، بريوت 

للمؤلف علوي بن طاهر بن    َحْضَرَموت  اتَّر يخالشامل يف    .73 بن طه   عبدهللاوخماليفها 
 م.  1940احلداد طبع بسقافورا، عام 
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فاضل زعيرت، دار البريوين   َأمْحَدشجرة اخللود: نشوة آدم والغريزة اجلنسية، للمؤلف:    .74
 م.  2016األوىل، عام  طاألردن،   – للنشر والتوزيع عمان 

اليمين   ي ْمريَ احل  مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم املؤلف: نشوان بن سعيد    .75
  حُمَمِّد د يوسف    – مطهر بن علي اإلرايين    – العمري    عبدهللاه ( احملقق: د حسني بن  573)ت:  
األوىل، عام    طسوراي،    –دار الفكر دمشق    ، لبنان  –الناشر: دار الفكر املعاصر، بريوت    عبدهللا

 م.  1999
ري القلقشندي الفزا َأمْحَدبن علي بن  َأمْحَدصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء املؤلف:   .76

 م.  2012ه ( الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت،  ٨21مث القاهري )ت: 
َعاءَ للمؤلف األستاذ حيدر علي انجي العزي،    َرمْيَةاليمن يف    اتَّر يخصفحات من   .77 ،  َصن ْ

 م.  201٨  -2015عام 
، حتقيق  ْمَداينبن يعقوب اهلَ   َأمْحَدصفة جزيرة العرب أتليف: لسان اليمن احلسن بن    .7٨

َعاءَ   –بن علي األكوع احلوايل، مكتبة اإلرشاد   حُمَمِّد األوىل،    ط،  اليمنية  العربية  اجلمهورية  –   َصن ْ
 م.  1990عام 

َعاءَ   .79 للمؤلف  اتَّر خي  َصن ْ األثرية  ومنزلتها  عام    طاحلداد،    السَّالمعبد  عبدهللاها  األوىل، 
 م. 1999
يف    .٨0 الدفن  عميدة    َحْضَرَموتعادات  إعداد:  إنثراثرية،  شعالن،    َأمْحَد  حُمَمِّددراسة 

َعاءَ ليسانس آداب قسم اآلاثر جامعة   م، إشراف أ. د معاوية إبراهيم، قدمت هذه  19٨6  َصن ْ
اآلاثر مل  استكماال الرسالة   معهد  الريموك،  جامعة  القدمية،  اآلاثر  يف  املاجستري  درجة  تطلبات 

 م.  1992واالنثروبولوجيا، عام 
للمؤلفة إحسان هللا رضية، الناشر: دار اهلالل، عام   –عدن اخلالدة: ميناء عاملي حر    .٨1
 م.  1995
 م. 2012علي البار، كنوز املعرفة، عام  حُمَمِّدعدن لؤلؤة اليمن للمؤلف   .٨2
 بن هاليب  َأمْحَدقاموس اللهجة احلضرمية مجعها واعدها فهد   .٨3
دار    األول )القبائل اجلنوبية( للمؤلف محزة علي لقمان،   اجلزءاجلنوبية    اليمنيةالقبائل    .٨4
َعاءَ  –الكلمة   م.  19٨5األوىل، عام  ط، َصن ْ
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ر يخ  ودورها يف   َعْمروبن    َخْواَلن قبيلة    .٨5   واالجتماعية العرب دراسة يف أحواهلا السياسية    اتَّ
، كلية األداب/ جامعة تَّار يخوالدينية قبل اإلسالم لألستاذ الدكتور شاكر جميد كاظم رئيس قسم ال

 م.  2014األوىل، عام    طبريوت،    –البصرة، الناشر: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان  
بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور   حُمَمِّدلسان العرب املؤلف:   .٨6

  1414الثة، عام  الث  طلبنان،    -ه (، دار صادر، بريوت  711األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت:  
 ه .  

سامل   َأمْحَداللهجة العوذلية واللغة الفصحى )دراسة تقابلية(، حبث مقدم من الطالب/   .٨7
الدكتور عبدالصبور شاهني، املشرف املساعد    عبدهللا البحث: األستاذ  الضرييب، املشرف على 

 األستاذ الدكتور/ هويدى شعبان هويدى
رضا )عضو اجملمع العلمي العريب   َأمْحَدملؤلف:  معجم منت اللغة )موسوعة لغوية حديثة( ا .٨٨

 م.   195٨لبنان، عام  – بدمشق(، الناشر: دار مكتبة احلياة، بريوت 
، تشرين  31العدد    9ية واحلضارية )جملة علمية حمكمة( اجمللد  تَّار خيجملة الدراسات ال  .٨9
، أ. م.  1904  -179٨ه ، النشاط القنصلي الربيطاين يف زجنبار 1439م، صفر 2017الثاين 

 .  حُمَمِّدخضر  َصال حد 
 . 293-290جملة العريب، األعداد  .90
القاضي    .91 املؤرخ  العالمة  مَجََعُة  وقبائلها،  اليمن  بلدان  احلجري   حُمَمِّدبن    َأمْحَدجمموع 

اإلرشاد   األكوع، مكتبة  بن علي  إمساعيل  ومراجعة:  وتدقيق  َعاءَ   –اليماين، تصحيح    ط ،  َصن ْ
 م.  2001اخلامسة، عام 

وفيه زايدات كثرية للمواد احلديثة والدخيلة   العربيةحميط احمليط قاموس عصري مطول للغة   .92
م، اعتىن به وأضاف 1٨٨3-1٨19ه ،  1300-1234واملعربة، أتليف: املعلم بطرس البستاين،  

 م. 2009عثمان، دار الكتب العلمية، عام  حُمَمِّدزايداته 
نصه:    .93 وضبط  به  اعتىن  األكوع،  علي  بن  إمساعيل  القاضي  أتليف:  اليمن،  خماليف 
الناشرون    َأمْحَد  عبدهللا اجلديد  اجليل  َعاءَ   -السراجي،  ه ،  1430-ه   1429الثالثة،    ط ،  َصن ْ

 م، 2009-م 200٨
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بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي    حُمَمِّد  عبدهللااملؤلف: زين الدين أبو    خمتار الصحاح  .94
ْكتَ َبةُ الناشر:    حُمَمِّده ( احملقق: يوسف الشيخ  666الرازي )املتوىف:  

َ
الدار النموذجية،    -العصرية    امل

 .  1م عدد األجزاء: 1999ه  / 1420: اخلامسة، طصيدا  -بريوت 
م(، حبث مقدم لنيل الدكتوراة  1967  -م1946)  َحْضَرَموتمراحل تطور التعليم يف   .95

، جامعة  َصال حسامل جروان، إشراف: أ. د مهدي سايت    َأمْحَد  َعْدانن، إعداد الطالب:  تَّار يخيف ال
 م.  2019أفريقيا العاملية، كلية األداب، عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عام 

بن علي املخاليف "رمحه   حُمَمِّديف: عبدالفتاح بن  مرآة املعترب يف فضل جبل صرب أتل  .96
  َتع زْ   –علي األكوع احلوايل، املعمل الفين للطباعة والتجليد، حوض األشراف    حُمَمِّد هللا" حتقيق:  

 م.  19٨3األوىل، عام  ط، اليمنية العربية اجلمهورية –
للباحث    .97 األهدل، دار الربهان للطباعة    حُمَمِّد  َأمْحَداملراوعة املوطن األصلي لألهادلة 

 والدعاية واإلعالن، دار األهدل للتحقيقات وإحياء الرتاث. 
م(  ٨٨9ه  )276  –م( ٨2٨ه  ) 213بن مسلم  عبدهللا حُمَمِّدقتيبة أيب  البناملعارف   .9٨

 ة، دار املعارف.  الرابع ط حققه وقدم له: دكتور ثروت عكاشة، 
  بعبد الرقيقدس وسامع، للمؤلف: بشري    منطقيتاملعافر دراسة اثرية للمواقع القدمية يف    .99

الثقافة    َتع زْ سعيد محيد، سلسلة كتاب   األوىل، عام    ط،  َتع زْ   –   اليمنية  اجلمهورية،  2عاصمة 
 م.  2014

عزير   .100 الطالب:  من  مقدمة  رسالة  انثوغرافية،  اثرية  دراسة  )الشمايتني(  الغربية  املعافر 
عبدالباقي أويس الغوري، لنيل املاجستري يف اآلاثر القدمية، إشراف الدكتور عبده عثمان غالب، عام 

 م.  2013
ال  .101 للمؤلف  تَّار خيمعامل عدن  والبحوث    َصال ح  َأمْحَدية  الدراسات  اليمين،  رابضة، مركز 

 م.  1999األوىل، عام    طبريوت،    –، تنفيذ دار الفكر املعاصر، لبنان  اليمنيةاملركز الفرنسي للدراسات  
ميثولوجية    .102 )دراسة  تراثها  من  وشذرات  ايفع  بالد  من  شعبية  وعادات    - معتقدات 
. سامل  أدبية(، أتليف: انصر سامل حسن الكلدي، الباحث يف الرتاث اليافعي، تقدمي: د - اجتماعية

الر  للثقافة    بعبد  اليافعية  املوسوعة  عدن،  جبامعة  الرتبية  يف كلية  والنقد  األدب  أستاذ  السلفي، 
 م 2019، 1440األوىل  طواإلعالم، عدن، 
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معجم األلفاظ املعمارية يف نقوش املسند، أتليف: د. فهمي علي األغربي، أستاذ اآلاثر   .103
َعاءَ والنقوش املساعد بقسم اآلاثر، جامعة   ، إصدارات اليمنية  اجلمهورية  –، الناشر: وزارة الثقافة  َصن ْ

 م.  2010ترمي عاصمة الثقافة اإلسالمية، عام 
أبو  .104 الدين  البلدان املؤلف: شهاب  الرومي احلموي    عبدهللاايقوت بن    عبدهللا  معجم 

 م.  1995الثانية، عام   طه (، الناشر: دار صادر، بريوت 626)ت: 
األول، دار الكلمة   جاملقحفي    َأمْحَدللمؤلف إبراهيم    اليمنيةمعجم البلدان والقبائل    .105

َعاءَ   – للطباعة والنشر والتوزيع   ، املؤسسة اجلامعية للدراسات للطباعة والنشر  اليمنية  اجلمهورية،  َصن ْ
 م.  2002لبنان، عام  –والتوزيع، بريوت 

والقبائل   .106 البلدان  إبراهيم    اليمنيةمعجم  الكلمة    جاملقحفي    َأمْحَدللمؤلف  دار  الثاين، 
َعاءَ   – للطباعة والنشر والتوزيع   نشر  ، املؤسسة اجلامعية للدراسات للطباعة والاليمنية  اجلمهورية،  َصن ْ

 م.  2002لبنان، عام  –والتوزيع، بريوت 
املقحفي، اجمللد الثالث ك    َأمْحَد، مجع وأتليف: إبراهيم  اليمنيةمعجم البلدان والقبائل   .107

َعاءَ  –ي، مكتبة اجليل اجلديد  –  م. 2011اخلامسة، عام ط، َصن ْ
، )ت:  معجم ديوان األدب املؤلف: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب .10٨

خمتار عمر مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، مؤسسة دار الشعب للصحافة    َأمْحَده ( حتقيق: دكتور  350
 م.  2003والطباعة والنشر، القاهرة، عام 

الطفيلي، مراجعة :    حُمَمِّدترمجة د.    -معجم املصطلحات اجلغرافية، أتليف: بيار جورج .109
 م.  2002الثانية، عام  طلبنان،  -هيثم اللمع، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت

ه (  1424خمتار عبد احلميد عمر )ت:    َأمْحَداملعاصرة املؤلف: د.    العربيةمعجم اللغة   .110
 م.    200٨: األوىل، عام طمبساعدة فريق عمل الناشر: عامل الكتب 

  حُمَمِّد األول مجع وأعداد: سامل ايسر املهري، راجعه وضبطه د.    ج اللغة املهرية    معجم  .111
احل   إشراف: انصر علي  املهري  بنت خبيت  أ/نورة  املهري  للسياحة  ْمريَ بن مسلم  أبو ظيب  ي، هيئة 

 م.  2013األوىل، عام  ط والثقافة، 
بن عبد العزيز بن    عبدهللامعجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع املؤلف: أبو عبيد   .112

 ه .   1403الثالثة، عام  طه ( الناشر: عامل الكتب، بريوت 4٨7البكري األندلسي )ت:  حُمَمِّد
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معن،    .113 عباس  مشتاق   : أتليف  املقارن،  اللغة  فقه  مصطلحات  يف  املفصل  املعجم 
  ط نان،  لب  –علي بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة، دار الكتب العلمية، بريوت    حُمَمِّدمنشورات  

 م.  2002األوىل، عام  
القزويين الرازي، أبو احلسني )ت:   زكرايبن فارس بن    َأمْحَدمعجم مقاييس اللغة املؤلف:    .114

 م.  1979هارون، دار الفكر، عام   حُمَمِّد  السَّالمه ( احملقق: عبد 395
الزايت /    َأمْحَدابلقاهرة )إبراهيم مصطفى /    العربيةاملعجم الوسيط املؤلف: جممع اللغة   .115

 النجار( الناشر: دار الدعوة.   حُمَمِّدحامد عبد القادر / 
اللهجات    .116 اللغة والرتاث حول مفردات خاصة من  اليمين يف  للمؤلف    اليمنيةاملعجم 

 م.  1996األوىل، عام  طسوراي،  – مطهر علي اإلرايين، دار الفكر املعاصر، دمشق 
،  عبدهللاي ابلوالء، املدين، أبو  ْسَلمبن عمر بن واقد السهمي األ  حُمَمِّدملؤلف:  املغازي ا .117

األعلمي  207الواقدي )ت:   دار  الناشر:  مارسدن جونس  عام    طبريوت    –ه ( حتقيق:  الثالثة، 
 .1996م. عدد األجزاء: 19٨9

ر يخ  يفاملفصل    .11٨ الدكتور جواد علي )ت:    اتَّ ه (  140٨العرب قبل اإلسالم املؤلف: 
 م.  2001الرابعة، عام  طالناشر: دار الساقي 

ر يخيف   ةاللؤلؤيالعقود   .119 الدولة الرسولية، أتليف الشيخ علي بن احلسن اخلزرجي، عين   اتَّ
 م. 1914مصر، عام   – بسيوين عسل، مطبعة اهلالل  حُمَمِّدوتنقيحه الشيخ   بتصحيحه
  َتع زْ ة  حُمَاَفظَ يف البنية السكانية ألبناء    اليمنية  الَوْحَدة:  َتع زْ ة  حُمَاَفظَ من أنساب عشائر   .120

 م.  2005طربوش، دار جامعة عدن للطباعة والنشر عام  حُمَمِّدللمؤلف الدكتور قائد 
ه ،    2٨5املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة، أتليف إبراهيم بن إسحاق احلريب   .121

 م.  1969حتقيق محد اجلاسر، مطبعة املتنبني عام 
املغريى   .122 زيد  بن  بن محد  الرمحن  عبد  املؤلف:  العرب  قبائل  نسب  ذكر  املنتخب يف 

 ه (.  1364ائي نسبا، احلنبلي مذهبا، والنجدي وطنا )ت: الالمي، الط
إليها من كتاب   .123 ر يخاملنتخب املهذب من علماء عدن والواردين  للطيب   اتَّ ثغر عدن 

ية، انتخاب وهتذيب ودراسة وحتقيق تَّار خيه (، مع ذكر بعض معامل عدن الدينية وال947ابخمرمة )ت:
 ين.  بن علي الصومعي البيضا حُمَمِّدأيب مهام 



 

 

168 

 

، االقتصادي مكتب مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطيط  -موسوعة أرض عمان   .124
 م.  2005عام 

، املؤسسة 7املقحفي عدد األجزاء:    َأمْحَدللمؤلف إبراهيم    اليمنيةموسوعة األلقاب    .125
 .  2010اجلامعية للدراسات والنشر و التوزيع، عام  

سامل    حُمَمِّدحلبوب العمري ؛ املشرف  املوسوعة اليافعية / أتليف اندر سعد عبادي بن    .126
 بن علي جابر.   عبدهللا

وطبعها ونشرها وتوزيعها بتمويل األستاذ   اليمنية، مت إعداد املوسوعة  اليمنيةاملوسوعة   .127
َعاءَ ،  4الثانية، عدد األجزاء:    طجابر عفيف، ورعايته وإشرافه، مؤسسة العفيف الثقافية،    َأمْحَد  َصن ْ

 م.  2003اليمن، عام  –
ه (  204بن السائب الكليب )ت:    حُمَمِّدنسب معد واليمن الكبري أليب املنذر هشام بن   .12٨

 م.  2004حتقيق الدكتور انجي حسن، عامل الكتب بريوت لبنان، عام 
عبده السروري، جملة العرب، دار    َأمْحَدزبيد وتطويرها يف هتامة اليمن، أ/    َمد يَنةنشأة    .129
 م.  2020، عام 11-12، ع 55بحث والنشر والتوزيع، مجاليمامة لل
نقوش مسندية وتعليقات للمؤلف مطهر علي اإلرايين، مركز الدراسات والبحوث اليمين   .130

َعاءَ  –  م.  1990الثانية، عام   ط، َصن ْ
 ، أتليف: شهاب الدين النويري. 7مع الفهارس ج  16- 1هناية األرب يف فنون األدب    .131
العباس   .132 أبو  العرب املؤلف:  القلقشندي    َأمْحَدهناية األرب يف معرفة أنساب  بن علي 
  1400: الثانية، طه ( احملقق: إبراهيم اإلبياري الناشر: دار الكتاب اللبنانني، بريوت ٨21)املتوىف: 

 .  1م عدد األجزاء:  19٨0  -ه  
البكجري    عبدهللاإكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال املؤلف: مغلطاي بن قليج بن    .133

ه ( احملقق: أبو عبد الرمحن عادل بن 762، عالء الدين )ت:  عبدهللااملصري احلكري احلنفي، أبو  
 أسامة بن إبراهيم. حُمَمِّدأبو  – حُمَمِّد

 هدية األخيار للمؤلف حسني اهلدار.  .134
فضل بن علي حمسن العبديل،   َأمْحَدوعدن للمؤلف    حلَْج هدية الزمن يف أخبار ملوك   .135

 ه .   1351مصر، عام  –املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة 
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ر يخهذا هو   .136 على الكميم، الناشر: مكتبة مدبويل،    عبدهللاأتليف:    –اليمن: اإلرهاص    اتَّ
   م.2009عام 

ية،  اتَّر خيوادي جردان من القرن السابع قبل امليالد إىل القرن السادس امليالدي دراسة   .137
الطالب   إشراف خالد    َأمْحَد  حُمَمِّدإعداد  السدلة،  الشعييب، جامعة عدن كلية   َصال حسعيد  قاسم 
 م.  2013دراسة ماجستري، عام  تَّار يخاآلداب قسم ال

ر يخوقائع من   .13٨ حتليل، للمؤلف حمسن بن حمسن داين، مطبعة    – راسة  د  – ايفع، رواية    اتَّ
 م.  2000الكاتب العريب، عام 

ميانيون يف موكب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عظماء الصحابة والفالحني اليمنيني يف فجر اإلسالم،    .139
َعاءَ   -حسني الفرح، اجمللد األول، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة   حُمَمِّدللمؤلف     - ه  1425، َصن ْ
 . 3م، عدد األجزاء 2004

ر خياليمن الكربى كتاب جغرايف جيولوجي   .140 األول،    جي للمؤلف حسني علي الويسي،  اتَّ
َعاءَ مكتبة اإلرشاد،   م.  1991الثانية، عام  ط ، َصن ْ

 م. 2020اليمن الكنز املدفون   .141
 - ة:اإللكرتونياملصادر 

اسم  -1 األستاذ/  ُمد يريَّ أتصيل  لغوايً،  القيسي، صفحة  ة كعيدنة  ة،  اإللكرتونية كعيدنة  ُمد يريَّ إبراهيم 
ر يخ م، الساعة  2020ديسمرب    12الزايرة السبت    اتَّر يخم،  6:59م، الساعة  2019يونيو    19النشر    اتَّ

   https://m.facebook.com/Kaidnah/posts/235343382489463ص، 6:3٨
ية، دروب وعطاء، الغد املشرق، ]ملف فيديو[  تَّار خية قشن وكنوزها الُمد يريَّ   َتْسم َية  َسَببتعرف على  -2
ر يخ م، متاحة على 22/2/2019النشر    اتَّر يخم،  ٨:37م، الساعة  2020ديسمرب    11الزايرة اجلمعة    اتَّ

(https://youtu.be/7rATMULVNdw  ) 
،  2009/ 4/ 1٨يوم  اجلمهوريةيف  َأمْحَدالكاتب: رفيق علي  ،ة طي النسيان(ُمد يريَّ جبل حبشي )-3

اخلميس  االطالع   اتَّر يخميرس،   الساعة  25/3/2021:  الرابط 12:19/،  على  متاح   ،
https://www.yemeress.com/algomhoriah/2083530 / 

https://m.facebook.com/Kaidnah/posts/235343382489463
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ر يخدروب وعطاء| منطقة الضليعة...  -4 الزايرة السبت    اتَّر يخوحضارة، الغد املشرق، ]ملف فيديو[    اتَّ
الساعة  2020ديسمرب    13 على  3/2020/ 16النشر    اتَّر يخم،  6:51م،  متاحة  م، 

(https://youtu.be/nMNNm_AW7p4 ) 
ا  -5 الوطن  أ.  رؤية  اجلمعة    َصال حلعدنية،  ص،    01:03  –   2020ديسمرب    11  –القطوي، 

https://www.alwattan.net/art/801 
ر يخرايض الفرح، منشور،    -6   االطالع   اتَّر يخم،  ٨:00م الساعة  2020ديسمرب    12النشر: السبت    اتَّ

 م.  ٨:24م، الساعة  2020ديسمرب   12السبت 
ية لعصور متالحقة حتكي فصواًل من  اتَّر خي.. آاثر ومعامل  َصْعَدةة “ساقني” يف  ُمد يريَّ نيوز،    َصْعَدة  -7
ر يخ القدمي،    اتَّ ر يخاليمن  اخلميس  االطالع  اتَّ الساعة  3/2021/ 25:  الرابط: 12:19/،  على  متاح   ،

https://www.saadahnews.com/?p=14291 
اجلمعة    -٨ اتمي،  ا  04:49الساعة    –   2019مايو    24  –عدن  لرابط:  ص، 

http://www.aden-tm.net/mobdet.aspx?contid=82769 
م، الساعة  2020ديسمرب    12الزايرة: السبت    اتَّر يخم،  10/7/2019النشر:  اتَّر يخالغد املشرق،    -9

 (https://youtu.be/aigjChi0aRU)  اإللكرتوينص، ]ملف فيديو[ متاح على الرابط  5:39
ر يخالغد املشرق،  -10  النشر  اتَّ
فيديو[201٨/ 30/3 ملف  ابزرعة،]  سامل  سعيد  العم  ر يخ  ،م،  ديسمرب    12السبت    االطالع  اتَّ
  https://youtu.be/yQzYTL9GH94ص، متاح على الرابط: 11:12م، الساعة 2020
   قعطبه  -11

ُ
ر يخي،  َحمِّدمقربة األتراك وموطن الرسوم، بقلم/ عبد الرمحن امل   14النشر: األربعاء    اتَّ

م، متاح على 9:12م، الساعة  2021أبريل    13:  االطالع  اتَّر يخم،    01:33،  2009يناير كانون الثاين  
 . https://marebpress.net/articles.php?id=4716الرابط: 
مبَ   -12 عريق  حضاري  معلم  القاهرة"  عريب  –  اليمنية  َتع زْ   د يَنةقلعة  ر يخ،  21موقع  النشر:    اتَّ

اجلمعة    اتَّر يخم،  06/03/2015 الساعة  2020ديسمرب    11الزايرة:  على ٨:37م،  متاحة  م، 
(https://m.arabi21.com/story/814997 ) 
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لودر بني احلاضر واملاضي .. سطور حتمل املعاانة وحلول، األستاذ سامل لعور، صحيفة األايم،    -13
اجلمعة   الساعة  2020ديسمرب    11يوم  م، 

10:4٨(،https://www.alayyam.info/news/2X55FK00-X6LI7M) 
ر يخة مكرياس اجلنوبية؟، أ/ قاسم املسبحي،  ُمد يريَّ ماذا تعرف عن    -14 أكتوبر   01النشر: الثالاثء    اتَّ
ر يخم،    12:05،  2019 ص، صحيفة اليوم الثامن، متاح   3:55،  2021أبريل    17: السبت  االطالع  اتَّ

 :ويناإللكرت على الرابط 
https://alyoum8.net/news/54709  

ر يخموسوعة املعلومات،    -15 ر يخم،  2017فرباير    2٨النشر    اتَّ ديسمرب    11الزايرة: يوم اجلمعة    اتَّ
الساعة  2020 م، 
https://m.facebook.com/MwswtAlmlwmatEncyclopediaOfIم،4:2٨

nformation/posts/1290009131048310  
ر يخويكبيداي،    -16  اإللكرتوينم، متاح على الرابط  10:37 ةم، الساع2020ديسمرب    11الزايرة    اتَّ

(https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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 تم والحمد هلل رب العالمين 
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