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 حمافظت انقىفدة مه كتاب انرحهت انيماويت 
 نشرف به عبد احملسه انربكاتي 

 مع انرتكيز عهى معركت عجالن انفاصهت
 أ.د. أمحد به عمر آل عقيم انزيهعي                                           

 الممك سعودجامعة  –بكمية السياحة اآلثار أستاذ 
 مؤنف انرحهت وانباعث عهى تأنيفها:

المحسف فيا ىك الشريؼ شرؼ بف عبد      كمؤل  ىذه الرحمة مف أشير الرحالت في زمانيا، 
د ه  الشريؼ بركات الثالث بف الشريؼ محمد بف أبي نمي                                                                                 بف حاـز البركاتي نسبة إلى ج 
الثاني بف الشريؼ بركات الثاني بف محمد بف بركات الذم ينتيي بو نسبو الشريؼ إلى 

 الحسف السبط بف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو.
ـ، كعاش في 3889/ىػ3881ي قرية أبي عركة بكادم فاطمة في عاـ د الشريؼ شرؼ فػكل

    ن                                 أمير ا عمى كادم م ر  الظيراف، أك كادم  –كنؼ أبيو الشريؼ عبد المحسف الذم كاف حينذاؾ 
                                                                                       فاطمة، كتمقى تعميمو عمى طريقة أىؿ زمانو في ك ت اب قريتو الذم كاف في مسجد ج د ه  الشريؼ 

                                               ن            البركاتي، ثـ في المسجد الحراـ بمكة المشرفة، فضال  عف أنو ثقؼ حاـز بف غالب بف حسيف 
نفسو بنفسو مف خالؿ مطالعتو لكثير مف الكتب المتخصصة في التاريخ كاألدب، كىذا ما 
                            ن      ن                                             انعكس بكضكح عمى امتالكو أسمكب ا جميال ، كلغة عربية سميمة يمحظيا كؿ مف يتتبع أسمكبو 

 دينا.الذم صاغ بو ىذه الرحمة التي بيف أي
كاف الشريؼ شرؼ بف عبد المحسف البركاتي مف كبار رجاؿ األشراؼ في عيد إمارة 

ـ( مكة المكرمة في أكاخر العصر العثماني، ككاف 3413/ىػ3131الشريؼ حسيف بف عمي )ت
                                                                                    يكصؼ بجماؿ الخ م ؽ كالخ م ؽ، كبأنو لطيؼ المعشر، حمك الحديث لو عناية بالتاريخ كاألدب، 

 يما.كبسعة االطالع في
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قائـ مقاـ إلمارة مكة المكرمة                                                    كحينما استقؿ الشريؼ حسيف بف عمي بممؾ الحجاز، عين و   
، كفي الكقت نفسو كاف صاحب الترجمة ـ3438نكفمبر سنة  3 /ىػ3113محـر عاـ  31في

                                                                           يقضي بيف الناس في قصر اإلمارة بحضكر بعض عمماء مكة الشرعي يف حتى تككف األحكاـ 
        ـ ع ي ف 3438نكفمبر سنة  1/ىػ3111محـر سنة  84لمشرع الشريؼ، كفي  التي يصدرىا مكافقة

ا نائب ا لككالة الخارجية       ن                                                              ن      ن                  معتمد ا لمككالة الياشمية في القاىرة، ثـ ع ي ف في عيد الشريؼ حسيف أيض 
                                   ـ. كبعد زكاؿ دكلة األشراؼ عمؿ مؤل ؼ 3481يكنيك عاـ  1/ىػ3118رمضاف عاـ  81في 

       ن                                   ـ( رئيس ا لممراقبة اإلدارية التي تحك لت إلى 3431 /ىػ3111العزيز) الرحمة في عيد الممؾ عبد
 /ىػ3138ـ، كتكفي رحمو اهلل في العاـ 3411 /ىػ3194لجنة التحقيؽ كالتفتيش سنة 

                                                                         . كيعد  الشريؼ شرؼ بف عبد المحسف البركاتي مف رجاؿ الدكلة الثقات في أثناء (3)ـ3414
                                            ا سنبديو مف ممحكظات عمى نص  الرحمة التي بيف عممو في العيد بف الياشمي كالسعكدم. كم

                                                                                أيدينا، ال ينتقص مف مكانة الشريؼ شرؼ، كمصداقي تو، كمقدرتو العممي ة، كال مف األىمية 
نما ىي مراجعة                                                                                                 البحثية كالفائدة العممية التي يجنييا كؿ مف يطالع ىذه الرحمة الرائدة في بابيا، كا 

                               ن                    كالباحثيف كالمعرفة اإلنسانية جمع ا. كمف كاجب مؤل فيا                                     عممي ة كمنيجي ة ىدفيا خدمة الدارسيف
                                                                                   عمينا أف نمتمس لو العذر، فيك مف رجاؿ الشريؼ حسيف بف عمي األقربيف، كيعد  بمثابة مؤرخ 
                                                                                 رسمي، كما تقتضيو منو الرسمية مف الرفع مف معنكي ات عساكر الشريؼ، كالعساكر التركية 

تحت رايتيا، كحرصو التاـ عمى كسب رضائيـ  –حنيذاؾ  –التي كاف الشريؼ حسيف يعمؿ 
أم مؤلؼ  –                                           ن            ، كتحقيؽ حممو بممؾ الحجاز مف جية أخرل، كفضال  عف ذلؾ فيك جيةمف 

نما جاء إلييا في ميمة حربي ة لعؿ   –        الرحم ة                                      ن       ن                                        جديد عمى المنطقة، كلـ يأت إلييا باحث ا مدق ق ا، كا 
شيكخ القبائؿ كأعيانيا الذيف التقاىـ لـ                                                   ىذه الرحمة كانت بمثابة تقرير رسمي  عنيا، كالبد  أف

                                                     ن                                    يككنكا دقيقيف في المعمكمات التي استقاىا منيـ، إما جيال  مف جانبيـ بالتقديرات، أك مبالغة في 
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                                                                                 االعتداد بقبائميـ، كعد تيـ، كعتادىـ، كىك ما أكقع المؤلؼ رحمو اهلل فيما نحف بصدده مف 
م ؿ حسف ا                                       لني ة، كم ق ت ض ي ات األمانة العممي ة.                                         استدراكات نأمؿ أف ت حمؿ عمى م ح 

أما محافظة القنفدة، فيي مف المحافظات الميمة التابعة إلمارة منطقة مكة المكرمة،    
                                                                             كىي محافظة ساحمي ة تمتد عمى طكؿ الساحؿ الشرقي لمبحر األحمر، كيحد ىا مف الشماؿ 

                                  كب الشرقي محافظة م ح ائ ؿ التابعة                                     ن                   محافظة الم ي ث التابعة إلمارة مكة أيض ا، كمف الجنكب كالجن
                                                                                      ن   لمنطقة عسير، كمف الشرؽ محافظة ب ار ؽ، ثـ محافظة الم ج ار د ة التابعتيف لمنطقة عسير أيض ا، 
ي ات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، كيستكمؿ الحد  مف الشرؽ كالشماؿ الشرقي                                                                                         كمحافظة الع ر ض 

ك اة،  مف منطقة الباحة ثالث محافظات ىي عمى التكالي:                                             محافظة غ ام د الز ن اد، كمحافظة الم خ 
                                              كمحافظة ق م ك ة. كيحدىا مف الغرب البحر األحمر.

تابعة لمكاء  الرحمة اليمانيةكانت محافظة القنفدة في أثناء تمؾ األحداث التي تكثؽ ليا      
تراؾ عسير، كبيا قائـ مقاـ تابع لمتصرؼ لكاء عسير المقيـ في أبيا. كبعد زكاؿ حكـ األ

يا، كتتبع مباشرة لكزارة الداخمية حتى انضماميا إلمارة                                                                                          كاألشراؼ أصبحت القنفدة إمارة ب ر أ س 
                                             ن  ـ. كبيا حالي ا تسعة مراكز إدارية مكز عة تكزيع ا 3488/ىػ3188منطقة مكة المكرمة في عاـ 

يرتبط بدكره بأمير                                            ن       ن                      جغرافي ا عمى قطاعات المحافظة، كترتبط ارتباط ا مباشر ا بمحافظ القنفدة الذم 
 منطقة مكة المكرمة.   

أما الباعث عمى الرحمة، فيك قياـ السيد محمد بف عمي اإلدريسي    
ب ي ا المعركفة بمنطقة 3481/ىػ3193)ت                                                                  ـ( بدعكتو التي انطمقت مف مسقط رأسو مدينة ص 

دكلة  ، كمكقؼ العثمانييف منيا، ثـ ما أفضت إليو تمؾ الدعكة مف تككيف(8)جازاف الحالية
، كانتشرت دعكتو كدكلتو في كؿ (1)استطاعت إجالء األتراؾ عف معظـ منطقة جازاف

                                             ن     ن                         االتجاىات لتصؿ إلى أحكاز مكة القريبة منيا شماال  كشرق ا، كسيطرت عمى أغمب منطقة 
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 –حينذاؾ  –                ن                                             عسير، كفرضت حصار ا عمى أبيا حيث مقر المتصرؼ العثماني الذم كاف 
، فأككمت السمطنة العثمانية التي كاف (9)ـ(3498/ىػ3181سميماف شفيؽ كمالي باشا )ت

ـ( ميمة فؾ 3438/ىػ3118محمد رشاد أك محمد الخامس )ت -حينذاؾ  –عمى رأسيا 
الحصار عف أبيا إلى أمير مكة مف قبميا الشريؼ الحسيف بف عمي الذم خرج عمى رأس 

ب اف، تساندىا عدة طكابير مف العسكرية العثمانية النظامية عمى رأسيا قادة                                                             قكة مف الع ر 
                           ن                         ن                         عسكريكف عثمانيكف يحممكف رتب ا عسكرية سيأتي الحديث الحق ا عف أسمائيـ كرتبيـ كعدد 

  (3)أفراد قكاتيـ
 انسيد اإلدريسي: ظهىر دعىته وابتداء دونته:

 بمقدمة تحدث فييا مؤلفيا عف نسب السيد اإلدريسي  الرحمة اليمانيةتبدأ    
ـ(، 3811ىػ/3831بف العالـ الجميؿ السيد أحمد بف إدريس )ت بقكلو: ىك محمد بف عمي

صاحب الطريقة األحمدية المشيكر الذم أقاـ بمكة المكرمة برىة مف الزماف، ثـ انتجع منيا إلى 
                                                        ن                                   ص ب ي ا بمنطقة جازاف، فطاب لو المقاـ فييا حتى كفاتو مخمف ا اثنيف مف األبناء ىما: عبد المتعاؿ 

منيج كالدىما في التقكل كالعمـ كالتصكؼ، فانتشر صيتيما حتى مأل  كعمي، المذاف كانا عمى
                                                                                  تيامة كالحجاز عمى حد ما يذكر صاحب الرحمة. ثـ ت كفي السيد عمي، كترؾ عدة أبناء منيـ 

               ن     ، كيقكؿ عنو أيض ا: " (8)كما يقكؿ مؤلفنا: " زعيـ الفتنة، كمؤجج نارىا محمد بف عمي اإلدريسي"
ـ، كأقاـ بيا عدة 3843 /ىػ3131                              سمفو بص ب ي ا، ثـ قدـ مكة عاـ  تربى ىذا الناكب عف جاده

، كيذكر أنو اختمط (1)شيكر، ثـ قصد مصر لتمقي العمـك باألزىر الشريؼ، كأقاـ بيا ست سنيف"
                                                                                       في مصر ببعض المفسديف الذيف حسنكا لو الثكرة عمى الدكلة العمي ة لككنيا دكلة إسالمية ، كفي 

لتي ربما كانت رائجة في ذلؾ الكقت، كالرامية إلى إتياـ اإلدريسي الرحمة كثير االتيامات ا
                                                                             بالشعكذة كالسحر، كاالدعاء بأنو ي كحى إليو، كبأف لو كرامات ال تجعؿ الرصاص يخترؽ 
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                                            ن                                      أنصاره، كأف رمييـ ال يخطئ العدك ميما كاف بعيد ا عنيـ، كأف مف كراماتو التي يمخرؽ بيا 
نـ دكف أف يفترسيا، كأف الزاني إذا ارتكب الزنا يمتصؽ بمف عمى العكاـ أف الذئب يرعى مع الغ

                                           ن                                  يزني بيا، كأنو كاف يستخدـ صندكؽ كيرباء متصال  بسمؾ إذا لمسو شيكخ القبائؿ تختمج 
أعصابيـ ، فإذا صاحكا مدد يا سيدنا أغثنا فصؿ السمؾ، كبطؿ ما كاف يسببو ليـ مف خمجات 

التي قمما تخمك منيا صفحة مف صفحات  األعصاب، كخالؼ ذلؾ مف االدعاءات الباطمة
                           . كؿ ىذه الخ ز ع ب الت التي (8)              ن                                            الرحمة، كخصكص ا تمؾ المتعمقة بالمكاجية مع العساكر اإلدريسية

باإلدريسي لـ نجد ليا ما يسندىا في كتابات مناكئيو، كمنيـ الممؾ عبد  الرحمة اليمانيةتمصقيا 
في مذكراتو، كمتصرؼ عسير سميماف شفيؽ ـ( ممؾ األردف 3433/ىػ3111اهلل بف الحسيف )

                                                                  ن                  كمالي باشا، كال مف قبؿ أكائؿ مف كتب عف تاريخ المنطقة ممف عاشكا قريب ا مف تمؾ األحداث ، 
ـ(، كمحمد 8118 /ىػ3981كأفاضكا في الكتابة عنيا، كعمى رأسيـ محمد بف أحمد العقيمي )ت

ريسي كىك سميماف شفيؽ باشا ـ(، بؿ إف أشد خصـك اإلد8131 /ىػ3913بف سعيد النعمي )ت
الذم لـ يذىب ىذا المذىب مف إتياـ اإلدريسي بادعاء خكارؽ األمكر، كلـ يقبؿ بيا بؿ نفاىا 
عنو في أكثر مف مكقؼ منيا في استطانبكؿ في أثناء زيارتو لمصدر األعظـ ككزيرم الحربية 

" إف ما احتكتو ممفات الباب                                 ن                            كالداخمية في الدكلة العمي ة قائال  لمصدر األعظـ بالحرؼ الكاحد: 
. كحينما قدـ إلى القنفدة، كعمـ (4)العالي مف المعمكمات عف عسير كميا مف قبيؿ األراجيؼ "

ممف قابميـ فييا أف اإلدريسي رجؿ ناصح مرشد شفيؽ يدعك الناس إلى ما فيو خيرىـ حسبة هلل 
فصؿ فيما بينيا مف قضايا            ن        ن                                     ال يطمب جزاء  كال شككر ا، كأف القبائؿ عرفت ذلؾ فيو فكسطتو لم

ؿ ، فأقبمت القبائؿ                                                                                        الدماء، كىك يصمح بيف المختمفيف برضى منيـ، كينتزع ما في صدكرىـ مف غ 
                      . كحينما سمع المتصر ؼ (31)عميو في صبيا مف كؿ حدب كصكب تبايعو كتنزؿ عمى حكمو"

يقة السحر الذم نسبكه                                                                       سميماف باشا ذلؾ القكؿ ممف التقاىـ في القنفدة عم ؽ عميو بقكلو: " ىذه حق
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أم السحر الحالؿ المتمثؿ في قكة الخطاب الذم  (33)إلى السيد اإلدريسي، كبذلؾ استماؿ الناس"
                                                                                كاف يتمتع بو السيد اإلدريسي. كذلؾ تنب و اإلدريسي نفسو إلى ما ي حاؾ ضده مف األقاكيؿ 

عجزات فدافع عف نفسو في                                                                 المغرضة، كاالتياـ بالشعكذة كاد عاء الميدية، كانتحاؿ الكرامات كالم
منشكر طكيؿ جاء فيو: " نحف بحمد اهلل مؤمنكف مف أىؿ السنة كالجماعة نؤمف باهلل كمالئكتو 
ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر، كنعمؿ عمى ما يكافؽ الشريعة المطيرة كنأمر بالمعركؼ، كننيى عف 

         ن              ندعي شيئ ا مف الدعاكل المنكر، كنجتيد في إزالة البدع الضارة " كيقكؿ فيو ايضا: " نحف ال
                                                                                  المغرضة التي يمك ه بيا ذك األكىاـ عمى عقكؿ العكاـ، فال ننتحؿ الميدية كما يزعمكف، كال 
م ـ                                ن        ن                                                         نشعكذ كما يفتركف، كال نزعـ كشف ا كال شيئ ا مف عمـ الغيب كما يشيعكف )ق ال كا س ب ح ان ؾ  ال  ع 

                       ل ع م يـ  ال ح ك يـ ( "              إ ن ؾ  أ نت  ا    ۖ                             ل ن ا إ ال  م ا ع م م ت ن ا 
(38)           

                                                                            كعمى الرغـ مف ذلؾ النفي، فإف صاحب الرحمة يعزك إلى ما يصفو بالخ ز ع بالت التي      
                                                                                كاف اإلدريسي يمك ه بيا عمى أنصاره ىي التي مكنتو مف السيطرة عمى قطاع كاسع مف عسير 

           ن                     . فكاف لزام ا عمى الدكلة العمي ة (31) كتيامة حتى كصمت سيطرتو إلى أحكاز مكة القريبة منيا
 /ىػ 3184ربيع الثاني سنة  88إرساؿ ىذه الحممة التي انطمقت مف مكة المكرمة في يـك األحد 

                         ن                             ـ عند الساعة التاسعة نيار ا بالتكقيت الغركبي، أم حكالي  3433إبريؿ سنة  83المكافؽ 
                                تاريخي ا باسـ: الجادة السمطانية                   ن                                      الساعة الثالثة عصر ا بالتكقيت الزكالي عبر الطريؽ المعركؼ 

المعركفة بيف مكة كاليمف، كىذا الطريؽ يسمؾ مناطؽ عامرة بالسكاف كاألكدية كالزراعة كاآلبار 
                                                                                     ن  كالمحطات التي كاف ينزؿ فييا الحجاج كالتجار قبؿ معرفة السيارات، كتحك ؿ الطرؽ عنيا يمين ا 

 (39)      ن          كشماال  بفعؿ ذلؾ.
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ت:خط سري احلمهت 
 
  انشريفي
 
        

بعد الخركج مف مكة المكرمة ىي:  الرحمة اليمانيةكانت أكلى المحطات التي تكافينا بيا     
ب ي ة بالم ي ث مركر ا بن ج ي ع ة،  ر اء، ثـ الغ ال ة، ثـ الخ ر ق اف، ثـ الك ال                                                                                                     ن              الب ي ض اء، ثـ الس ع د ي ة، ثـ الخ ض 

ق ة . كىك أكؿ (33)                                                                                 فالشاقة الشامية )كادم ح م ي ة(، كالشاقة اليمانية )كادم ع م ي ب( إلى كادم د ك 
                                                                ن          نفدة التي تبدأ حدكدىا قبؿ الدخكؿ في ىذا الكادم مف الشماؿ، كتحديد ا مف محطة محافظة الق

                                                                                       ع س ي م ة الكاقعة عمى الطريؽ الساحمي بيف جدة كجازاف، كمف ىناؾ تبدأ المساحة التي تشغميا 
، الرحمة اليمانية                                                                    ن     محافظة القنفدة، كاألكدية كالمحطات التي تقع فييا، كالتي يرد ذكرىا تباع ا في 

ن ا التي تقع مدينة القنفدة في ساحميا، كأ س ب ة إلى كادم ق ن ك                                                                                                      كليا: كادم ق ر م ا، فكادم ن اك اف، فاأل ح 
                                                                                          لتنتيي الرحمة بالشريؼ حسيف كعساكره إلى التمركز في مكاف مف الكادم نفسو اسمو: أ ـ  الج ر ـ، 

لمراحؿ الطريؽ،                     ن      ن . كتتضمف الرحمة كصف ا دقيق ا(38)عمى بعد ساعة إلى الشرؽ مف القنفدة
                                                                                    كألسماء القبائؿ التي تنزؿ فييا، كلككف معظـ ىذه األمكنة أسماء أكدية، فقد تضم نت الرحمة 
   ن      ن                                                                             كصف ا دقيق ا لتمؾ األكدية، كالمحصكالت الزراعية التي تجكد فييا، كالجباؿ الشرقية التي تستمد 

        ن           حمة مصدر ا ميم ا في                                                                 منيا سيكليا إلى أف تصب في البحر األحمر، كىك كصؼ جيد، كت ع د  الر 
. كتتضمف الرحمة أسماء القبائؿ (31) ىذا الجانب لتمؾ األكدية، كما فييا مف حياة فطرية كبشرية

كالمشايخ الذيف كانكا يفدكف إلى الشريؼ سامعيف كمطعيف لمدكلة العمية، كمعمنيف التكبة كالبراءة 
يف عف استعدادىـ بسالحيـ                                                       مف اإلدريسي الذم خدعيـ كضم ميـ بدعايتو المغرضة، كمعب ر 

كعتادتيـ لمحاربتو تحت راية الدكلة العمية التي يقكدىا أمير القبمة الشريؼ الحسيف بف عمي، 
                    ن                                                                        كيكرد البركاتي أرقام ا خيالي ة لتعداد القبائؿ التي كفد عميو بعض شيكخيا سنتكقؼ عندىا لتفنيدىا 

. (38) لمعمكماتيـ إف سمح لنا الكقت                                                 ن  خدمة لمدارسيف كالباحثيف الذيف سيعتمدكف عمييا مصدر ا 
                       ن                                                                 كتتضمف الرحمة كذلؾ كصفا  لمقنفدة، كلتجارتيا، كعادات أىميا، كمينائيا، كأشكاؿ منازليا، كما 
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                                                 ن                               فييا مف المرافؽ الحككمية، كأسعار بعض السمع، كخصكص ا الحبكب كحتى الدجاج الذم يكثر 
، كبالجممة فكصفو لمقنفدة ال يخمك (34)كجكده فييا، كيبمغ ثمف الكاحدة منو حكالي قرشيف مصرييف

مف الفائدة لمف يرجع إلى ىذه الرحمة مف الدارسيف كالباحثيف عف تمؾ الحقبة، كىذا ما يؤكد 
                    ن       ن                     أىميتيا بكصفيا مصدر ا كمرجع ا ميم ا ألحداث زمانيا.

 املىجهاث انعسكريت يف وطاق حمافظت انقىفدة:
                                           كر اإلدريسية المرابطة في كادم ي ب ة بمحافظة أما في مجاؿ المكاجيات مع طالئع العسا    

، فكانت (81)                                                                               القنفدة كالتي كانت تأتمر بأمر محمد بف خ رشاف المقيـ في بمدة م خ ش ك ش بكادم حمي
أكلى الخطكات التي اتخذىا أمير الحممة الشريؼ الحسيف بف عمي ىي تكجيو النصح لمشايخ كادم 

كبيطمي، شيخ بني يعمى، كأحمد بف خيرة، شيخ النكاشرة،                                      ي ب ة، كىـ: عمي بف مديني، شيخ القكز،
                                                                                 ككاف ممف سعي بالكساطة بيف المذككريف كبيف الشريؼ حسيف الشيخ حسف بف عكض الز ي د م، 
ن ا الذم تقع فيو أـ  الج ر ـ التي يرابط فييا الشريؼ حسيف بقكاتو، كلكف                                                                                                        شيخ قبائؿ بني ز ي د بكادم ق ن ك 

                                                                     جيبكا لتمؾ المساعي مظيريف استعدادىـ التاـ لمحرب، كيعم ؿ البركاتي ذلؾ ىؤالء المشايخ لـ يست
الرفض بقكلو : " كذلؾ العتقادىـ أف كؿ مف خالؼ اإلدريسي فيك كافر يجب قتمو، كما أخبرىـ 

                                                                      كحينما عاد الكفد إلى مقابمة الشريؼ أمرىـ بالعكدة إلى مشايخ كادم ي ب ة  (83)بذلؾ عف طريؽ الكحي"
. فما كاف أماـ الشريؼ مف خيار سكل (88)فمما قابمكىـ مرة ثانية لـ يظفركا منيـ بطائؿ لمكساطة ،

                                                                                        ن     المكاجية الحربية التي بدأت ببعث عدد مف السرايا إلى مقر  القكات اإلدريسية بكادم ي ب ة، بدء ا مف 
ايا أخرل ـ، ثـ تمتيا ثالث سر 3433مايك  1المكافؽ  /ىػ 3184جمادل األكلى سنة  4ليمة االثنيف 

ـ، ككاف 3433مايك  38المكافؽ  /ىػ3184جمادل األكلى سنة  38آخرىا كأىميا في ليمة األربعاء 
ـ( نجال الشريؼ الحسيف بف عمي نفسو، 3411/ىػ3138عمى رأسيا األميراف عبد اهلل كفيصؿ )ت

. أما (81)                                                         ن      ن            كىذه الكقعة استمرت أربع ساعات حقؽ فييا جيش الشريؼ انتصار ا ساحق ا عمى أعدائو
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       ن             كيمكمتر ا إلى الشماؿ  31                                                             المعركة الفاصمة، فكانت في خ ب ت ع ج الف المعركؼ عمى بعد حكالي 
 84المكافؽ  /ىػ3184، كذلؾ في غرة جمادل اآلخرة سنة (89) الغربي مف القكز بينيا كبيف القنفدة

هلل كفيصؿ، كانتيت                                                             ـ بقيادة ن ج م ي  الشريؼ الحسيف بف عمي كىما كما تقد ـ: عبد ا3433مايك سنة 
بانتصار ساحؽ لمقكات الغازية، كبسيطرة تامة عمى  -   ن                        طبق ا لما يكرده صاحب الرحمة  –المعركة 

ف، كتقيقر القكات اإلدريسية إلى كادم ي ب ة، كيذكر البركاتي أيضا أنو ـل ي ص ب  أحد مف                                                                                                 خ ب ت ع ج ال 
 .(83) القكات الغازية بأذل

                   ن                               ف تتبع الفاريف جنكب ا مف معركة عجالف إلى كادم ي ب ة كيمضي البركاتي في الخبر ع    
منذ فجر اليـك التالي، حيث ىجمت عمييـ القكات الشريفية كالتركية كىـ في تحصيناتيـ التي 

، كمع ذلؾ (88)                                                                          أحكمكىا بيف غابات الكادم " حتى ليخي ؿ لمرائي أنيا شجرة كاحدة" عمى حد قكلو
                                                شر  كسرة، كأجبركىـ عمى االنسحاب نحك ح م ي. كيقكؿ  استطاعكا االنتصار عمييـ، ككسركىـ

قتيؿ مف العساكر اإلدريسية عمى حيف إنو لـ  811البركاتي أف ىذه المعركة أسفرت عف مقتؿ 
                                 ن  . أما في عجالف، فيذكر صراحة أف أحد ا (81)            ن                           يذكر أف أحد ا مف قكات الطرؼ اآلخر قد قتؿ

                                                  صاحب الرحمة يفتقر إلى أبسط قكاعد الد ق ة في إيراد                                          منيـ لـ ي صب بأذل كما قدمنا. كالكاقع، أف 
أخبار السرايا كالمعارؾ التي خاضتيا قكات الدكلة ضد العساكر اإلدريسية، فيي عند البركاتي 
                                                                                   تغزك كتقتؿ كتغنـ كتخكض معارؾ حامية دكف أف ينيزمكا، أك أف ي قتؿ منيـ أحد إال في حدكد 

                                                 غير الطينة التي خمؽ منيا خصكميـ، مع أنيـ اليقم كف                                  ضيقة جد ا، ككأنيـ خ مقكا مف طينة 
                  ن                                                                    شجاعة كتضحية كصمكد ا عف أكلئؾ الخصـك أف لـ يتفك قكا عمييـ. كال نعدـ الرد  عمى ت ع م ي ة 
الشريؼ البركاتي عمى الحقيقة الكاضحة كضكح الشمس في كبد السماء؛ ألننا حينما نستعرض 

عدة صفحات لميزيمة الساحقة التي تعرضكا ليا في أكؿ مذكرات الممؾ عبد اهلل التي يفرد فييا 
                                                                               مكاجية ليـ مع أعدائيـ في خ ب ت عجالف تتضح الحقيقة التي تجر عكا مرارتيا، فيك يصؼ 



 

ــ   و8282اجملهد انثاوى   –( 82انعدد )   –جمهت املؤرخ انعربي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ  ـ ــ ــ  أ.د. أمحد به عمر  آل عقيمــ

 - 948 - 

جميع القكات التي تحت قيادتو مف نظامية كغير نظامية، كىي تنيـز أماـ القكات المكالية 
 (88)                                  ييجمكف "كليس أماميـ إال زرع ي حصد"                                          لإلدريسي ال تمكم عمى أثر، كيقكؿ ك ن ا نراىـ 

                                                          ن   كيقكؿ: " كبالنتيجة لـ يسمـ مف الطكابير الثالثة إال سبعكف نفر ا" 
         ن           كيقكؿ أيض ا: " كصمنا  (84)

                                                                                          القنفدة في اليـك الثاني بخسارة عظيمة، كلك ك ر  األدارسة ليمتيا أك الميمة الثانية لقضكا عمى 
                                ن            متصرؼ أبيا سميماف شفيؽ باشا قائال  بأف الشريؼ                         . كتحد ث عف ىذه اليزيمة (11)الجميع"

خاض معركة انكسرت فييا قكاتو، كغنـ الثائركف كؿ ما معو مف سالح كمؤف، كقاؿ إنو لـ 
                                                   ن                                   يصد ؽ ىذه األخبار حينما كصمتو ألكؿ مرة حتى تمقى كتابا  رسمي ا مف قائـ مقاـ القنفدة، ككاف 

، كيفيد بمشاركة ابني الشريؼ حسيف )عبد اهلل (13)ة    ن                        تابع ا لعسير، يؤكد ىذه الحقيق -حينذاؾ  -
                                                                                           كفيصؿ( في ىذه المعركة التي أ ب د ي ا فييا شجاعة فائقة غير أنيما لـ يخرجا مف المعركة إال بعد 

                                                       أف جر دىما الثكار مف ثيابيما، فرجعا إلى القنفدة عريانيف
، كيصعب عمى المرء قبكؿ ىذا (18)

 ار جردكىما مف سالحيما كما عمى رأسييما مف عمائـ كعقؿ .الخبر كتصديقو إال إف يككف الثك 
                                                                                كميما يكف مف أمر، فإف ىذه اليزيمة أ خ ر ت استئناؼ الحممة مدة أسبكعيف في القنفدة     

، فمما تكاممت االستعدادات لمحممة استأنؼ الشريؼ (11)حتى كصكؿ قكات جديدة كعتاد جديد
لمكاجية العسكرية لممرة الثانية بقيادة الشريؼ زيد بف فكاز بعربانو كبالقكات العثمانية النظامية ا

             ن                                               ، كزحفكا جنكب ا بشرؽ إلى حيث ترابط العساكر اإلدريسية، فكاجيكا (19)كاألمير أالم نظيؼ بؾ
                                                                                   مف جانبيا بمقاكمة شرسة ال تقؿ  عف المكاجية السابقة، ككادت أف تحؿ  بيـ ىزيمة أبشع مف 

، (13)                    ن                                  فعية التي كنستيـ كنس ا كما يقكؿ الممؾ عبد اهلل في مذكراتو                           األكلى لكال تفك قيـ بفعؿ المد
كأيضا نفاذ الذخيرة، مف أيدم القكات اإلدريسية مما اضطرىـ إلى استخداـ السالح األبيض، 
                                                                                      كشتاف بيف مف يقاتؿ بالمدافع كبالسالح النارم المزك د بما يفكؽ الحاجة مف الذخيرة كبيف مف 

م ة كما يذكر الممؾ عبد يقاتؿ بالسالح األبيض، ف                                                                    انيـز المدافعكف، كتراجع ابف خرشاف إلى الق ح 
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. أما الخسائر في األركاح في جانب القكات المياجمة التي تجاىميا البركاتي في رحمتو (18)اهلل 
فيذكرىا الممؾ عبد اهلل بقكلو: " ثـ قبيؿ المغرب، جاء التقرير الطبي إلى مقر القيادة بأف الكفيات 

في الجيش بمغت مائتيف كثمانيف نسمة ... كفي اليـك الثالث نزلت القكات إلى ثمثيا، اليـك 
                                                                                    ن  كأصبحت القكات المسمحة التركية بفعؿ القتؿ كمرض الككليرا الذم انتشر بينيـ في القكز ألف ا 

 (11)                                                                 ن              كسبعمائة نفر مف سبعة آالؼ، فأمر بالحركة نحك أبيا، ككمما تقدمنا شرق ا تناقص المرض"

أما صاحب الرحمة فإنو لـ يشر إلى انتشار الككليرا بيف العساكر في القكز ، كلـ     
                                  ن                                         يشر إلى أم خسائر، كذلؾ لـ يذكر شيئ ا عف االستعجاؿ بالرحيؿ مف القكز صكب أبيا، 

   ن        يكم ا تحد ث  31بؿ عمى العكس مف ذلؾ، حيث يفيـ منو أنيـ أمضكا في القكز حكالي 
، كعف نشاطات حربية (18)ئؿ كمشايخ كفدكا عمى الشريؼ حسيفخالليا عف استقباالت لقبا

ف كانت لـ  م ي، كا             ن                                                                            استيدفت بحر ا مكانئ الب ر ؾ كالك س ـ كالش ق ي ؽ، كبر ا استيدفت كادم ح 
مقاتؿ،  3111            ن                                                          تتجاكزه جنكب ا في تتبع فمكؿ القكات اإلدريسية، بؿ كانت مجرد سر ية قكاميا 

المكافؽ  /ىػ3184ابع مف شير جمادل اآلخرة سنة انطمقت في صباح يكـ الجمعة الر 
ـ، فعادت منتصرة بعد أف قتمت كغنمت الشيء الكثير مف أىؿ 3433األكؿ مف يكنيك 

. كما (14)                                                                    كادم حمي دكف أف تشير الرحمة كعادتيا إلى أم خسائر لحقت بأفراد السري ة
ا أنو في فترة تكق ؼ الحممة في القكز كصؿ إلى م يناء القنفدة ذخائر                ن                                             تذكر الرحمة أيض 

                                                      ن     ن                حربية جديدة، كما كصؿ إلييا القائد نشأت باشا ليككف قائد ا عام ا لجميع العساكر 
 .(91)                        ن                                          النظامية، ككاف ذلؾ بناء  عمى طمب الشريؼ حسيف قبؿ أف يقدـ إلى القكز

                                                                             كبعد أف تكامؿ كصكؿ الذخيرة كالمدد العسكرم تحرؾ الشريؼ حسيف مف أـ الج ر ـ إلى     
جمادل  1الرابعة زكالي مف عصر يـك االثنيف  /التي كصميا عند الساعة العاشرة غركبيالقكز 
نسمة عمى حد ما يذكر  9811ـ، كبصحبتو مف العساكر 3433يكنيك  9المكافؽ  /اآلخرة
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، كيذكر أيضا أنو في أثناء إقامة دكلة الشريؼ بالقكز كفدت عميو القبائؿ (93)الشريؼ البركاتي
                                                                      مس معمنة تكبتيا كندميا عمى مالءمة اإلدريسي في ثكرتو ضد الدكلة العمي ة ، التي حاربتو باأل

كمبدية استعدادىا عمى نصرتو، كالذىاب تحت رايتو في حربو ضد اإلدريسي، ككذلؾ أبدكا 
                                                                                             تعيداتيـ بدفع الزكاة الشرعية إلى القائميف عمييا مف قبؿ الدكلة العمي ة، كمف أبرز الكافديف عمى 

                                                                             ح م ي  كىـ أحمد الص م ي، كابف الصغير، كالشيخ ع ج ي، يرافقيـ مشايخ كادم ي ب و  دكلتو شيكخ
، كيصؼ البركاتي قبائؿ كادم حمي ككادم (98)كىـ: عمي بف مديني، كأحمد بف خيرة، كالبيطمي

                                                                                   ي ب و بأنيـ مف أعظـ قبائؿ تيامة في العدد كالعدة ، كأنيـ مشيكركف بالشجاعة، كيذكر أف 
ف استقبميـ بالترحاب، ككعظيـ، كعفا عنيـ بعد أف تعيدكا لو بالسمع كالطاعة الشريؼ حسي

( بأنيما مف أشير األكدية في                                                                                         لمدكلة العمية كما تقدـ. كما يصؼ ىذيف الكادييف )ي ب ة كح م ي 
                     ن              ن              ن                                     تيامة، كمف أكثرىا خصب ا كزراعة كغطاء  نباتي، كاتساع ا في أطيانيما التي ت ع د  في نظره مف 

طياف، كالتي يقدرىا بسبعيف ألؼ فداف بالنسبة لكادم يبة، كبثالثة أضعاؼ ىذه المساحة أجكد األ
. كبعد إقامة امتدت ألكثر مف عشرة أياـ في القكز أمرىـ الشريؼ حسيف (91)بالنسبة لكادم حمي

بالرحيؿ منيا صكب أبيا، فغادركىا في الحادم كالعشريف مف شير جمادل اآلخرة سنة 
                                                ـ، فكانت محطتيـ األكلى بعد القكز في قرية م ش ر ؼ 3433يكنيك سنة  38 المكافؽ /ىػ3184

                                                            ، ثـ منيا في اليـك التالي إلى جمعة ر ب ي ع ة الكاقعة حالي ا (99)المطمة عمى كادم يبة مف الشماؿ
                                                                منطقة عسير، كبيا سكؽ معركؼ يقاـ كؿ يـك جمعة، كيقد ر البركاتي أف  –بمحافظة بارؽ 

                                        ن                         القبائؿ المجاكرة لمبيع كالشراء عشركف ألف ا، كال يمسي المساء إال كىـ عدد مف يحضره مف 
. كىذا التقدير في عدد الذيف يحضركف سكؽ يـك الجمعة في يـك (93)متفرقكف كؿ إلى كطنو

                                                                              إقامتو غير دقيؽ، ألنني حضرتو شخصي ا أكثر مف مرة في مطمع شبابي فكجدتو مف األسكاؽ 
                                           ن                 إليو، كال أظنيـ يتجاكزكف األلفيف، بؿ إف أسكاق ا كبرل مشيكرة في                            المعتدلة في عدد المتسك قيف
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، كسكؽ                                                                                         تيامة منيا في محافظة القنفدة: سكؽ الخميس في الق ك ز، كسكؽ األحد في ك ي اد بح م ي 
        ن                                                                                األحد أيض ا بالم ظ ي م ؼ، كفي منطقة عسير: سكؽ السبت بمحائؿ، كربكع الع ج م ة بب ار ؽ، كسكؽ 

 (98)                                                                        ار د ة ال أظف أي ا منيا عمى كبره يصؿ عدد المتسكقيف فيو إلى نصؼ ىذا العدد              االثنيف باأل ج  
 املبانغت يف تقديراث األرقاو:

، حيث     بقي أمر آخر جدير باإلشارة كىك أف مؤلؼ ىذه الرحمة عنده مشكمة في تقدير األرقـا
إنو يبالغ فييا بدرجة ال يمكف أف يتصكرىا عقؿ. كال نعرؼ ما إذا كانت ىذه التقديرات مف بنات أفكاره 

ف عادة ما يبالغكف في كحده ـأ إنيا مف مبالغات الركاة الذيف تمقاىا عنيـ، كال سيما شيكخ القبائؿ الذي
أعداد قبائميـ كعدتيـ كعتادىـ، كىذا ينطبؽ حتى عمى القسـ الجغرافي مف الرحمة الذم ال يدخؿ ضمف 
ىذه الدراسة، كفيو مف تقديرات األرقـا ما ينبغي أخذىا بحذر شديد. كمف أمثمة تقديراتو التي نكردىا ىنا 

)مائة كخمسكف ألؼ( 111,331زيدكف عمى عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر قكلو إف قبائؿ زىراف ي
                                                                            ن      ن ، كمع تسميمنا بكبر قبيمة زىراف إال إنيا في ذلؾ الكقت ال تصؿ بسائر أفرادىا رجاال  كنساء  (91)مقاتؿ

( مف الرجاؿ القادريف عمى حمؿ السالح 111,331      ن                                     كأطفاال  إلى عشر ىذا العدد، فما بالكـ كىؤالء )
أربعة أشخاص، فذلؾ يعني أف عدد سكاف قبيمة زىراف حينذاؾ                                    فقط !! ، فإذا قد رنا أف معدؿ األسرة

، بؿ أكثر مف سكاف منطقة الباحة في آخر  111,811 نسمة، أم أضعاؼ مضاعفة لعددىـ اليـك
، كىك  ألؼ نسمة بمف فييـ قبائؿ غامد كزىراف  911تعداد لمسكاف بالمممكة، أم بعد أكثر مف مائة عـا

ل بمف فييـ العمالة األجنبية الذيف يشكمكف نسبة عالية مف سكاف                              كمف س اك ن يـ مف الفئات األخر 
 .(98)المممكة العربية السعكدية سكء أكانكا في الباحة ـأ في غيرىا

                                                                                     كمف التقديرات المبالغ فييا عند البركاتي قكلو أف المقاتميف مف قبيمة بني ز ي د يبمغكف     
                                               ، كىذا الرقـ مبالغ فيو جد ا؛ ألف محافظة القنفدة (94)مائة كخمسة كعشريف ألؼ مقاتؿ 111,383

                                                            ن                              كميا في ذلؾ الكقت ال أعتقد أف تعداد سكانيا بمغ ىذا الرقـ، فضال  عف بني زيد الذيف بمغ تعدادىـ 
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 111,38مع القبائؿ األخرل المخالطة ليـ مف أشراؼ كسادة كطكالبة كزيالعة حسب آخر إحصاء 
يشمؿ النساء كالرجاؿ بمف فييـ األطفاؿ ككبار السف ، فمك               ن                ) ستة عشر ألف ا( ، كىذا اإلحصاء

إلى  8111أعممنا النسبة الطبيعية لألسر، فإننا نجد أف القادريف عمى حمؿ السالح قد ال يتجاكزكف 
فرد، ىذا في كقتنا الحاضر، فما بالكـ بحاؿ القبيمة قبؿ أكثر مف مائة عاـ مف اآلف، كىذا  1111

ات البركاتي الخاطئة كالمبالغ فييا. كقد تأثر بتقديرات البركاتي بعض قميؿ مف كثير مف تقدير 
: (31) المؤرخيف الذيف جاءكا بعده، كاقتفكا أثره، كمنيـ المؤرخ اليمني عبد الكاسع الكاسعي في كتابو

 ، فضمكا كأضمكا.   تاريخ اليمن المسمى: فرجة الهموم والحزن في حوادث تاريخ اليمن

ىذه الرحمة مف أقدـ كأشير الرحالت في زمانيا التي خرجت مف مكة يتضح مما تقدـ أف 
ك م نجدم مركر ا                      ن                                      ن                            ن  المكرمة إلى أبيا مرك ا بالقنفدة، ثـ العكدة إلى مكة عبر مركر ا طريؽ آخر س ر 
                                                                                      بالطائؼ، كأنيا تمثؿ كجية نظر رسمية لمجية التي سار مؤلفيا في ركابيا بكصفو مكظفا رسمي ا 

، كمف رجالو المقربيف منو، كليذا ينبغي أف تؤخذ معمكماتيا عف الحممة مف مكظفي أمير مكة 
بحذر شديد، كمع ذلؾ فيي ال تخمك مف الفائدة كالقيمة العممية في كصفو لألكدية التي قطعيا، 
                                                                                          كالمحطات التي تكق ؼ فييا، كأسماء القبائؿ كالمناىؿ كالجباؿ التي اشتممت عمييا، إال إف األرقاـ 

كالمتعمقة بإحصاء القبائؿ، كالمراحؿ بيف المدف كالقرل كالمناطؽ مبالغ فييا بدرجة  الكاردة فييا
                                                 ن                              كبيرة، كلف يخفى عمى القارئ الفاحص مالحظة ذلؾ، خصكص ا أف تمؾ التقديرات كال سيما في 
                                                                                          أعداد أفراد القبائؿ ج ر ت منذ أكثر مف مائة عاـ في كقت كانت الجزيرة العربية كميا مخمخمة مف 

                       ن                        ن                       ف ، كأنيـ تضاعفكا أضعاف ا مضاعفة عف ذم قبؿ، خصكص ا في كقتنا الحاضر الذم السكا
                                                                   يشيد طفرة سكانية؛ بسبب تقدـ الطب كاختراع الكسائؿ الصحي ة الحديثة. 
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 اهلىامش واإلحاالث واملصادر واملراجع
انظر ترجمة المؤلؼ في: البركاتي، الشريؼ فيصؿ بف شرؼ بف عبد المحسف، "الشريؼ  (1)

 صاحب الرحمة اليمانية" في –بف عبد المحسف البركاتي شرؼ 
  http://www.al-
amir.info/inf4/include/plugins/article/article.php?action=s&id=87   

                                              المتػػػػرجـ لػػػػو، انظػػػػر المكقػػػػع نفسػػػػو لالطػػػػالع عمػػػػى ترجمتػػػػو                        كلمزيػػػػد مػػػػف المعمكمػػػػات عػػػػف 
                                                                         المكسعة، كالمكثقة بقمـ ابنو فيصؿ بف شرؼ بف عبد المحسف البركاتي كما تقدـ.

                                                                       ص ب ي ا: إحدل أىـ مدف منطقة جازاف في ماضييا كحاضرىا، كىي تقع عمى الضفة  (2)
السيد محمد بف                                                                  الشمالية مف كادم ص ب ي ا الشيير، ككانت في زمف الرحمة عاصمة لدكلة

                                             ـ كىي المذككرة في مطمع قصيدة زعيـ ص ب ي ا في 3481/ىػ3118عمي اإلدريسي المتكفي 
 زمانو القاسـ بف عمي الشريؼ الذركم كمنيا:

ػب ػػػػػا                             ن ش ػر  الص ب ػا                               م ف ل ص ب  ى اج و                                            لـػ يػ ز د ه  الب يػ ف  إال ن ص 
ػيػ ػػػػػػػػػػػػر  ك م                                                                                  ػمػ ا ال ح  لػػػو                    ب ار ؽ  الق ب م ة  م ػف ص ب ي ػا ص ب ػا                             كأ س 

)الرياض:  مقاطعة جازان –المعجم الجغرافي لمبالد السعودية العقيمي، محمد بف أحمد، 
 .398-318ـ( ص3484/ىػ3184دار اليمامة لمبحث كالترجمة كالنشر، 

 31                                                                           عف إجالء األتراؾ عف منطقة جازاف بعد معركة الح ف ائ ر التي كقعت في يـك االثنيف  (3)
ـ، كفييا انيـز األتراؾ شر 8118مايك عاـ 31المكافؽ /ىػ 3984جمادم األكلى عاـ 

، )دمشؽ: المكتب اإلسالمي عسير –شبه الجزيرة العربية ىزيمة انظر: شاكر، محمكد، 
، المخالف السميمانيالعقيمي، محمد بف أحمد،  ؛814-818ـ(، ص 3418/ىػ3148

 .48-41، ص 8ـ، جػ3434 /ػ ق3114)القاىرة: مطابع دار الكتاب العربي، 

http://www.al-amir.info/inf4/include/plugins/article/article.php?action=s&id=87
http://www.al-amir.info/inf4/include/plugins/article/article.php?action=s&id=87
http://www.al-amir.info/inf4/include/plugins/article/article.php?action=s&id=87
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ك ي ة تقع في جنكب غرب المممكة العربية السعكدية، كىي العاصمة اإلدارية  (4)                                                                                     أبيا: مدينة س ر 
                                        ن                                  لمنطقة عسير، كقبؿ الحكـ السعكدم كانت مقر ا لممتصرؼ العثماني، ثـ عاصمة لألسر 

المعجم الجغرافي لمبالد                                                        العسيري ة التي حكمتيا. انظر: الحربي، عمي إبراىيـ ناصر، 
كالصفحات  13، ص3ىػ( جػ3938-3931، )أبيا منطقة عسير –العربية السعودية 

، )القاىرة: دار العيد الجديد لمطباعة في ربوع عسيرالتي بعدىا؛ رفيع، محمد عمر، 
 .88-83ـ(، ص 3439 /ىػ3111

، 3ط مذكراتيعف العساكر التي كانت مع الشريؼ حسيف انظر: ابف الحسيف، عبد اهلل،  (5)
؛ العقيمي، محمد بف 81-88ـ(، ص 3484 /ىػ3914زيع                            )عم اف: األىمية لمنشر كالتك 

 /ىػ 3913، )أبيا: النادم األدبي، 3، طػمذكرات سميمان شفيق كمالي باشاأحمد، 
أضواء عمى مذكرات سميمان شفيق ، العارؼ، يكسؼ حسيف، 19-18ـ(، ص 3489

 .318-313ـ(، ص 3441/ىػ3933، )أبيا: نادم أبيا األدبي، 3، طكمالي باشا
 ، الرحمة اليمانية لمشريف حسين بن عمياتي، شرؼ بف عبد المحسف، البرك (6)

 .31ـ( ص8111)لندف: شركة دار الكراؽ لمنشر المحدكدة، 
 البركاتي، المصدر نفسو، كالصفحة نفسيا. (7)
 .33-39البركاتي، المصدر نفسو، ص (8)
 .84، صمذكرات سميمان شفيق باشاالعقيمي،  (9)
 .11العقيمي، المصدر نفسو، ص (11)
 المصدر نفسو، كالصفحة نفسياالعقيمي،  (11)
 .388-338، ص8، جػالمخالف السميمانيالعقيمي،  (12)
 .38، صالرحمة اليمانيةالبركاتي،  (13)
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مكة . كعف ىذا الطريؽ انظر: الزيمعي، أحمد بف عمر، 34البركاتي، المصدر نفسو، ص (14)
 /ىػ3913جامعة الممؾ سعكد  –، )الرياض: عمادة شؤكف المكتبات وعالقاتها الخارجية

 مكة واليمن بين           ن                        ، كانظر أيض ا: البالدم، عاتؽ بف غيث، 311-318ـ( ص 3483
كالصفحات التي  31، 31ـ( ص 3489 /ىػ3931)مكة: دار مكة لمنشر كالتكزيع 

 بعدىا.
                                                                          كؿ ىذه المسم يات معركفة بحسب الترتيب الذم أكرده المؤلؼ، كىي مسمي ات ألكدية  (15)

                                    كتمتد مف مكة المكرمة إلى أـ الج ز ـ كأمكنة معركفة كمأىكلة حتى عصر الناس ىذا، 
        ن  كيمكمتر ا.131بكادم قنكنا عمى مسافة تقدر بحكالي 

                                                                                أـ الج ز ـ: مكقع كمكرد ماء صالح لإلقامة فيو مف قبؿ العساكر، كقد سبؽ ذكره كاإلقامة  (16)
                                                       ن                       فيو مف قبؿ العساكر التركي ة التي غزت عسير كما حكليا طبق ا لكثيقتيف يكردىما عبد 

                                                                          الرحيـ عبد الرحمف، كتحد د الكثيقة األكلى منيما المسافة بيف أـ الج ز ـ كبيف الرحمف عبد 
القنفدة بمسير ساعة، كىك تقدير مطابؽ لمتقدير الذم يكرده البركاتي. انظر: المؤلؼ 

 .913، 311، ص 3، جػمن وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد عمينفسو، 
 .88-81، ص الرحمة اليمانيةالبركاتي،  (17)
البركاتي، المصدر نفسو كالصفحات نفسيا، مف أبرز الشيكخ الذيف كفدكا عمى الشريؼ  (18)

حسيف بف عمي في أثناء مركره بديارىـ ىـ: شيكخ األشراؼ ذكم حسف، كىـ سكاف 
                                                                                         الكادييف: ح م ي ة أك الشاقة الشامية، كع م ي ب أك الشاقة اليمانية، كمف محافظة القنفدة كفد 

                                                            مرزكؽ شيخ قبائؿ ز ب ي د بمركز المظميؼ المعركؼ اليـك عمى بعد عميو الشيخ محمد بف 
       ن                                                                     كيمكمتر ا إلى الجنكب مف مكة المكرمة، كالشيخ يحيى بف الد ع ي س الع ج الني، شيخ  111

اليف بمركز المظميؼ أيض ا. انظر البركاتي، المصدر نفسو، ص   .81-88                                  ن                                 قبيمة الع ج 
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فدة إحدل مدف الساحؿ الغربي لممممكة . كالقن13-11البركاتي، المصدر نفسو، ص  (19)
       ن              كيمكمتر ا، كىي المركز  111العربية السعكدية، كتبعد عف مكة إلى الجنكب بحكالي 

                                                                                  اإلدارم لمحافظة تسمى باسميا: محافظة القنفدة، كتتبع حالي ا إلمارة منطقة مكة المكرمة، 
 كفي زمف الرحمة كانت قائمقامية تابعة لمتصرفية عسير.

(، )الرياض: مطبعة 3، ط )القوز تاريخ المكان وسيرة اإلنسانزم بف أحمد، الفقيو، غا (21)
                                     ن   ، انظر اليامش، كعف م خ ش ك ش انظر أيض ا: 381ـ(، ص8139 /ىػ3913الحميضي 

                   حولي ات كمية اآلداب الزيمعي، أحمد بف عمر، " المكاقع اإلسالمية المندثرة في كادم حمي" 
، 14يت، الحكلية السابعة، الرسالة)الككيت: جامعة الكك  جماعة الكويت –

 ، كما بعدىا في صفحات متفرقة.84ـ(، ص3488/ىػ3918
 .11، صالرحمة اليمانيةالبركاتي،  (21)
 .19البركاتي، المصدر نفسو، ص  (22)
                                             . ن ج ال  الممؾ حسيف المذككراف ىنا ىما: الممؾ 18-19البركاتي، المصدر نفسو، ص (23)

االحتالؿ الفرنسي لسكريا، كالممؾ عبد اهلل فيصؿ بف الحسيف ممؾ سكريا، ثـ العراؽ بعد 
 بف الحسيف ممؾ األردف.

 في المتف كاليامش. 311، ص القوزانظر: الفقيو،  (24)
ا: الفقيو، 11-84، ص الرحمة اليمانيةالبركاتي،  (25) ، القوز                          ن           ، كانظر عف ىذه المعركة أيض 

 .11-384ص 
 .91، الرحمة اليمانيةالبركاتي،  (26)
 .93البركاتي، المصدر نفسو، ص (27)
 .81، ص مذكراتيابف الحسيف،  (28)
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 .89ابف الحسيف، المصدر نفسو، ص (29)
                                                                               ابف الحسيف، المصدر نفسو كالصفحة نفسيا. كانظر عف ىذه المعركة كاليزيمة التي حم ت  (31)

 .311-318، ص القوزبالعساكر الشريفية كالتركية، الفقيو، 
 .11، ص مذكرات سميمان شفيق باشاالعقيمي،  (31)
أضواء عمى مذكرات سميمان لصفحة نفسيا؛ العارؼ، ابف الحسيف، المصدر نفسو كا (32)

 .318، صشفيق
 .89، صمذكراتيابف الحسيف،  (33)
 ابف الحسيف، المصدر نفسو كالصفحة نفسيا. (34)
، أضواء عمى مذكرات سميمان شفيق           ن           ، كانظر أيض ا: العارؼ، 88-83المصدر نفسو،  (35)

 .318ص
 .88ابف الحسيف، المصدر نفسو، ص  (36)
 المصدر نفسو كالصفحة نفسيا. (37)
 .18، ص الرحمة اليمانيةالبركاتي،  (38)
 98-93، صالرحمة اليمانيةالبركاتي،  (39)
 .98البركاتي، المصدر نفسو، ص (41)
 .91البركاتي، المصدر نفسو، ص  (41)
 .98-91، ص الرحمة اليمانيةالبركاتي،  (42)
 .38البركاتي، المصدر نفسو، ص  (43)
 .31البركاتي، المصدر نفسو، ص  (44)
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دكد محافظة القنفدة مف تمؾ الجية، كيمييا                           ن          قرية م ش ر ؼ كامتدادىا شرق ا ىي آخر ح
مف الشرؽ حدكد قبائؿ ربيعة التابعيف اليكـ لمنطقة عسير. كيسكف قرية مشرؼ أسر 
                                                                        مف السادة الياشمييف، كبعض أفراد مف قبيمة العمكر المحاد يف لقرية مشرؼ مف 

 الشماؿ كالغرب.
 .11، ص الرحمة اليمانيةالبركاتي،  (45)
                                                                 األسبكعية معركفة كمشيكرة بمكاقعيا كبمعركضاتيا التراثية كقد ترد دت كؿ ىذه األسكاؽ  (46)

    ن                                     عام ا، كىي التزاؿ قائمة حتى عصر الناس ىذا. 31عمييا كميا منذ ما يقرب مف 
 .18-13، ص الرحمة اليمانيةالبركاتي،  (47)
ـ 3419/ىػ3149عدد سكاف منطقة الباحة بما فييا سكاف غامد كزىراف في عاـ  (48)

حاضرة كبادية انظر: رجب، عمر الفاركؽ سيد " الخريطة السكانية  ( نسمة383.413)
 /ىػ3148، العدد الثاني، السنة الرابعة رجب مجمة الدارةلممممكة العربية السعكدية "، 

 .831ـ، ص 3418يكنية، 
 .18، ص الرحمة اليمانيةالبركاتي،  (49)
 .     338-331ـ(، ص 3488/ىػ3918انظر الطبعة الثانية )الدار اليمنية لمنشر كالتكزيع  (51)
 
 
 


