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 عالقة قبيلة زبيد بأشراا  اجاراز  
 يف عهد مشيخة مالك بن رومي

 ( هـ873-913) 

 سطام بن غامن الوهيب   د.

         كليتتة التتدعوة وأاتتون التتدين قستتا الذتتاريس ايستت م ، ، مستتاعد أستتذا 

     املدينتتة املنتتورة، اململكتتة العربيتتة الستتعودية     ،ستت ميةاي اجلامعتتة
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 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

احلمد هلل والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا 

 : أما بعد  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

إن تاريخ قبيلة حرب التي تعد من أكرب القبائل العربية يف منطقة ف

احلرمني الرشيفني ابتداء من القرن الثاين اهلجري، وهو تاريخ نزوح هذه 

القبيلة إىل احلجاز حسب ما ذكر اهلمداين وبرغم أمهيته ما يزال يعاين من 

أن هناك ، وبرغم ما كتبه عاتق البالدي وفايز البدراين احلريب إال قصور

 جوانب من هذا التاريخ مل تتضح إىل اآلن.

فلو نظرنا مثال إىل تاريخ القبائل يف منطقة احلجاز خالل القرون 

العرشة املاضية لوجدنا أن املعول فيه عىل املؤرخني احلجازيني الذين كانوا 

لنا صورة الوضع من خالل وجهة  فأظهرواغالبا من أتباع دولة األرشاف 

 نعرف وجهة نظر تلك القبائل.نظرهم دون أن 

وهذا الوضع ينطبق عىل قبيلة زبيد يف عهد مشيخة مالك بن 

رومي، حيث إن املصادر التي بني أيدينا ال تعطينا صورة واضحة عن 

الوضع يف تلك احلقبة بالنسبة إىل قبيلة زبيد بل تكتفي باإلشارة إىل 

ضع تلك القبيلة عالقات تلك القبيلة باألرشاف دون أن يكون لنا علم بو

 وظروف معيشتها إىل غري ذلك من األمور املختصة بالنظام القبيل.
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وتعالج الدراسة عالقة قبيلة زبيد يف عهد مشيخة مالك بن رومي 

الزبيدي بأرشاف احلجاز يف أواخر القرن التاسع وبداية القرن العارش 

لسلطة اهلجري. ففي البداية متهيد عن تاريخ األرشاف منذ وصوهلم إىل ا

يف احلجاز يف أواسط العرص العبايس إىل القرن التاسع اهلجري، بعد ذلك 

متهيد عن قبيلة حرب وفروعها ومن فروعها قبيلة زبيد وأقسامها، ثم تبدأ 

وبعد ذلك قيام الرشيف ، الدراسة بتعريف حمدود عن مالك بن رومي

ىل حممد بن بركات بعد توليه احلكم يف مكة بمحاوالت لبسط نفوذه ع

القبائل املحيطة بمكة مما أدى لقيام نزاع مسلح بينه وبني قبيلة زبيد أدى 

ملقتل شيخ قبيلة زبيد رومي الزبيدي، ثم حدث صلح بني زبيد 

مما أدى لقيام ، واألرشاف وأصبحت العالقة حسنة بني الطرفني

مصاهرات بينهام حيث تزوج الرشيف حممد بن بركات من أخت مالك 

 بعد زوج ابنه أدمد من بنت مالك بن رومي فزادت بن رومي ثم فياما

أوارص العالقة بني الطرفني، وبعد وفاة الرشيف حممد بن بركات حدث 

نزاع بني أبنائه عىل احلكم يف مكة حيت توىل احلكم ابنه الرشيف بركات 

ه الرشيف أدمد وفنازعه عىل احلكم أخوه الرشيف هزاع يسانده أخ

بن رومي وأتباعه من قبيلة زبيد، وبعد وفاة  معتمدا عىل دعم خاله مالك

الرشيف هزاع استمر النزاع بني الرشيف أدمد والرشيف بركات، بينام 

كان يتدخل مالك بن رومي الزبيدي يف هذا النزاع إىل جانب من يربطه 

به عالقة مصاهرة واستفحل أمره بشكل كبري، حتى قررت الدولة 
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 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

إرسال قوة عسكرية متكنت من  اململوكية صاحبة النفوذ عىل احلجاز

القضاء عىل مؤيديه، ثم أرسل الرشيف بركات بن حممد قوة عسكرية 

 .ـه913تتبعته حتى متكنت من قتله سنة 

ولذا تربز أمهية البحث يف أنه يعالج فرتة مهمة من تاريخ قبيلة 

زبيد يف احلجاز يف عهد مشيخة مالك بن رومي وعالقتها بأرشاف احلجاز 

دوث خالف بني الطرفني ثم صلح ومصاهرة وبعد ذلك بداية من ح

مكة، وما لعبته من ترجيح طرف أرشاف  دورها يف الرصاع األرسي بني

خر مما أدى الستفحال قوهتا، وقيامها ببعض األعامل املخلة آعىل طرف 

 بأمن احلجاج واملعتمرين فقررت دولة املامليك القضاء عىل قوهتا.

ة مغايرة لتاريخ قبيلة زبيد خيتلف وهيدف البحث إىل إعطاء صور

  عام ذكرته املصادر احلجازية التي كتبت تارخيها من وجهة نظرقلياًل 

 مكة.أرشاف 

وقد واجه الباحث صعوبة كبرية يف استقصاء تاريخ قبيلة زبيد يف 

عهد مشيخة مالك بن رومي وذلك ألن املصادر احلجازية تركز عىل 

تارخيية هلا عالقة أحداث  رافقه مناحلجاز وما أرشاف  تدوين تاريخ

مبارشة هبم، دون االهتامم بتاريخ القبائل العربية حول مكة أو أوضاعها 

ا يف ا كبريً السياسية أو االجتامعية أو االقتصادية، ولذا بذل الباحث جهدً 

 تتبع األحداث واستخراج ما تم تدوينه عن قبيلة زبيد يف تلك الفرتة. 
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دت عليها هي املصادر املؤلفة يف عهد أما املصادر التي اعتم

باإلضافة إىل املراجع التي  (إحتاف الورى وبلوغ القرى)األرشاف، مثل 

فائز د. تناولت املوضوع مثل كتاب عاتق البالدي )نسب حرب( وكتاب 

 البدراين احلريب )فصول من تاريخ قبيلة حرب يف احلجاز ونجد(. 
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 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

 احلجاز:األرشاف يف 

تعد احلجاز مهد الرسالة النبوية التي تدعو إىل اإلسالم، وبعد 

توىل األمر من بعده اخللفاء الراشدون حتى انتقل احلكم  ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الرسول 

هـ( وانتقل مركز اخلالفة من احلجاز إىل الشام 132-41إىل بني أمية )

هـ( ومركزهم يف العراق 656-132وجاء بعد األمويني العباسيني )

 .(1)كانت احلجاز يف هذه احلقبة تابعة للخلفاء األمويني ثم العباسيني و

ا من احلركات العلوية العنيفة ضد وقد شهدت احلجاز عددً 

ولكنها متكنت من القضاء عىل تلك احلركات ، الدولة العباسية منذ قيامها

(، ويف ـه232-132يف عهد اخللفاء األقوياء يف العرص العبايس األول )

العبايس الثاين بدأ الضعف يدب فيها، وذلك يف العرص الذي العرص 

ففي أواخر القرن الثالث اهلجري ، (ـه334-232عرف بالنفوذ الرتكي )

فانتزع حممد بن سليامن ، متكن زعامء العلويني من استئناف نشاطهم

هـ واستقل هبا، واستمر 301احلسني إدارة مكة من الوايل العبايس سنة 

ثم بعد ذلك استعاد  (2) هـ317لها القرامطة عام حيكم مكة حتى دخ

                                                   
ارة ، ددراسة يف السياسة والعلم واالجتامع والعمران(( السباعي: أدمد، تأريخ مكة )1)

 .186-82، ص1ج هـ،1419، لرياض، اامللك عبدالعزيز

: عادل حتقيق( العصامي: عبد امللك، سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، 2)

= 
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الذين  (1)سندوا واليتها لإلخشيدينيأالعباسيون السيطرة عىل احلجاز و

كانوا حيكمون مرص، وعندما بدأت عالمات االهنيار تدب يف أوصال 

كيان اإلخشيديني أمام الزحف الفاطمي انتعشت روح األمل مرة أخرى 

وفرض الزعيم جعفر بن حممد احلسني ، يف نفوس العلويني يف احلجاز

وملا سقطت مرص يف أيدي ، سيطرته عىل سري األحداث يف مكة وما حوهلا

ودعا يف ، هـ استوىل عىل مقاليد األمور يف احلجاز358الفاطميني سنة 

ا بتأسيس الطبقة األوىل من وكان ذلك إيذانً ، اخلطبة للخليفة الفاطمي

وحكمت هذه األرسة  (3)وينيوهي طبقة املوس، (2)حكم األرشاف

                                                   
= 

، 4، جهـ1419دار الكتب العلمية، بريوت، ، عيل حممد معوض -أدمد عبد املوجود

 .208-207ص

مرص والشام  ت( اإلخشيديون ينسبون إىل حممد بن طغج اإلخشيدي وهي أرسة حكم1)

مرت هذه األرسة حتكم مرص والشام مع تبعيتها االسمية هـ( واست358-323من سنة )

حممد بن حممد الشيباين، عيل بن ابن األثري:  .نوللعباسيني حتى قىض عليها الفاطمي

 310-108، ص7ج هـ،1415الكامل يف التاريخ، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .220-200( السباعي، تأريخ مكة، ص2)

تنسب هذه األرسة إىل جعفر بن حممد بن حسني ويتصل نسبه باحلسن بن عيل بن أيب ( 3)

هـ( حيث استوىل عىل حكم مكة 453-358طالب، وقد حكمت هذه األرسة مكة )

بنه عيسى بن جعفر ثم توالها أخوه أبو الفتوح ثم شكر بن أيب الفتوح اوجاء من بعده 

 . نوم طبقة جديدة هي السليامنيوبعد ذلك عبد شكر ثم سقطت هذه الطبقة لتقو

 .230-220السباعي، تأريخ مكة، ص
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 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

وهي السنة التي انتزع  هـ(453 إىل هـ358سنة )احلجاز من 

حكم مكة من عبد شكر بعد فرتة قصرية جدا من  (1)السليامنيون

استيالئه عليه ومع أن بعض املؤرخني يعدون السليامنيني طبقة من 

طبقات األرشاف التي تداولت حكم مكة إال أن حكمهم مل يستمر أكثر 

ذلك أن ميلهم للعباسيني دفع حاكم اليمن املتحالف مع ، من سنتني

حكم البالد إىل طبقة أخرى من  الفاطميني إىل اإلطاحة هبم، وتسليم

 .(3)يدينون بالوالء للفاطميني(2)األرشاف تسمى اهلواشم

وعندما نجح صالح الدين األيويب يف إهناء حكم الفاطميني 

هـ أصبح له نفوذ يف 567ملرص، واستوىل عىل مقاليد األمور فيها سنة 

 .(4)احلجاز متثل يف إضافة اسمه إىل اسم اخلليفة العبايس يف اخلطبة

                                                   
تنسب هذه األرسة إىل حممد بن عبد الردمن، وهذه األرسة مل حتكم مكة سوى عامني  (1)

 وأعطوه نيحيث قدم الصليحيون حكام اليمن وانتزعوا حكم مكة من السليامني

 232-231السباعي، تأريخ مكة، ص . للهواشم 

( تنسب هذه األرسة إىل حممد بن جعفر بن حممد ويتصل نسبه بالطبقة األوىل يف احلسني 2)

هـ( ومن أشهر حكام هذه 597-456األمري وقد حكمت هذه الطبقة مكة من سنة )

الطبقة قاسم بن حممد وفليته بن قاسم، ثم دار اخلالف بني أبناء فليته وهم هاشم وقاسم 

يته ودار نزاع بني ابنيه، وكان اخر حكام هذه الطبقة بن فلوعيسى ثم توىل مكة عيسى 

 .259-232.  السباعي، تأريخ مكة، صمكثر بن عيسى بن فليته

 232-231( السباعي، تأريخ مكة، ص3)

 .259-255( السباعي، تأريخ مكة، ص4)



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

278 

ـه إىل 456لقد استمرت طبقة اهلواشم حتكم مكة من سنة )

 هـ( حتى دب الرصاع الداخيل بني اهلواشم يف أواخر حكمهم597

هـ وكون 597واستمر حتى انتزع اإلمارة منهم قتادة بن إدريس سنة 

الطبقة الرابعة من األرشاف التي استمرت حتكم احلجاز حتى دخلها 

 . (1)هـ 1344 امللك عبد العزيز سنة

لقد أدى رصاع أبناء قتادة عىل احلكم إىل تدخل بني رسول حكام 

يف شؤون مكة منافسني بذلك حكام مرص من األيوبيني ثم ، (2)اليمن

هـ 648خلفاءهم املامليك الذين استولوا عىل مقاليد األمور يف مرص عام 

خاصة ، لكن املامليك متكنوا يف هناية األمر من بسط نفوذهم عىل احلجاز

ا حتى انتهت يف القرن التاسع إىل بداية العارش وظل هذا النفوذ واضحً 

 وكان من أبرز ،(3)ـه923دولتهم يف مرص عىل يد العثامنيني سنة 

هـ( الذي 829-809األرشاف يف تلك احلقبة احلسن بن عجالن )

كام ، استطاع أن يمد نفوذه من ينبع شامال إىل املخالف السليامين جنوبا

                                                   
 260-259( السباعي، تأريخ مكة، ص1)

ىل الغساسنة وقد جاء به ( ينتسب الرسوليني إىل عيل بن رسول الذي يعود نسبه إ2)

ن إىل اليمن ثم استقلوا بحكم اليمن واستمرت هذه األرسة حتكم اليمن من واأليوبي

هـ(. حسن: حسن إبراهيم، تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف 858-626سنة )

 215، ص4م، ج1967القاهرة، ، واالجتامعي، مكتبة النهضة املرصية

 277-224( حسن، تاريخ اإلسالم، ص3)
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يعترب من احلكام  (1)هـ( 903-859يف حممد بن بركات )أن الرش

إال أن هذا ، البارزين يف مكة بسبب اهلدوء الذي ساد البالد يف عهده

اهلدوء مل يستمر طويال يف البالد فبعد وفاته دار الرصاع بني أبنائه عىل 

 .(2)احلكم وتدخلت بعض القبائل املحيطة بمكة يف هذا الرصاع

 قبيلة زبيد: 

ة زبيد هي قبيلة عربية تعود من حيث النسب إىل قبيلة حرب قبيل

التي تعود إىل قبيلة خوالن القحطانية وكانت تسكن يف اليمن ثم هاجرت 

حوايل القرن الثاين اهلجري إىل احلجاز، وال تذكر املصادر سبب اهلجرة 

من اليمن إىل احلجاز، ولكن من املحتمل أهنا تكون هاجرت من موطنها 

ألن اليمن من حيث  ؛ىل احلجاز حتت ضغط إحدى القبائلاألصيل إ

املراعي أفضل من احلجاز، واستقرت حرب يف احلجاز وتكاثرت 

                                                   
حممد بن بركات بن حسن بن عجالن: رشيف حسني من أمراء مكة. ولد فيها عام  (1)

ـه، ونشأ يف كنف والده ،كان عىل يشء من العلم وأجازه عدد من العلامء، طلب 840

بنه باحلكم معه فوافق وأصدر مرسوما بذلك، وبعد اوالده من السلطان اململوكي أرشاك 

توىل احلكم يف مكة. قىض عىل االضطرابات التي تسببها القبائل ـه 859وفاة والده سنة 

حول مكة وعىل طريق احلجاج، وبنى بمكة عامرات مل يسبق إىل مثلها. واستمر يف اإلمارة 

الشوكاين: حممد بن عيل، البدر الطالع بمحاسن من بعد  . ـه903إىل أن تويف يف حمرم سنة 

الزركيل:  خري الدين بن حممود  . 140، ص2ت، جالقرن السابع، دار املعرفة، بريوت، د 

 .52-51، ص6م، ج2002بن حممد، األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، 

 317-308( حسن، تاريخ اإلسالم، ص2)



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

280 

 .  (1)وتفرعت إىل عدة فروع، وارتبطت بنسب مع أهل احلجاز يف مكة 

 نسب قبيلة زبيد:

اختلف املؤرخون يف نسب قبيلة زبيد هل هي فرع من قبيلة 

 : وهل تعود إىل قحطان أم إىل عدنانحرب أم حرب فرع من زبيد 

 أقوال من نسبوا حربا إىل زبيد:: أوال

زبيد قبيل عمرو بن معدي كرب وهلا صيت " :قال ابن سعيد املغريب -1

بنو وإىل اآلن منها مجع كبري قد نزلوا بني مكة واملدينة يقال هلم 

وهلم فيام بني احلرمني "كام قال يف ذكر ديار كنانة  (2)"حرب

وودان وكان خيتص هبا منهم بنو ضمرة والفرع ، واألبواء وهو جبل

وواديه يصب يف ودان وقد دثرت كنانة من تلك اجلهات وهبا اآلن 

 .(3)"العلويون وبنو حرب من زبيد من اليمن

أما صعب بن سعد "قال النويري عندما ذكر نسب سعد العشرية  -2

 .(4)"منهم بنو حربالعشرية فالعقب منه يف زبيد وفيهم عدة أفخاذ 
                                                   

احلسن بن أدمد، اإلكليل، حتقيق: حممد بن عيل بن األكوع احلويل، منشورات  ( اهلمداين:1)

 .409-392ص1جهـ، 1406املدينة، بريوت، 

( ابن سعيد األندليس: نور الدين عيل بن حممد، نشوة الطرب يف تاريخ جاهلية العرب، 2)

 .241ص ،1جهـ، 1403مكتبة األقىص، عامن، 

 .373، ص1ج ( ابن سعيد األندليس، نشوة الطرب،3)

( النويري: شهاب الدين أدمد بن عبد الوهاب، هناية األرب يف فنون األدب، وزارة 4)

= 
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ويبدو أن روايتيهام  (2)وابن خلدون (1)كام ذكر ذلك القلقشندي -3

 مأخوذة عن النويري.

إن مجيع هؤالء املؤرخني الذين نسبوا حرب إىل زبيد مل تكن هلم  

معرفة كافية بقبائل اجلزيرة العربية، وذلك ألهنم مل يكونوا من أهل 

اختالف أقوال املؤرخني الذين كانوا والدليل عىل ذلك ، اجلزيرة العربية

 من أهل اجلزيرة عن أقواهلم .

 : أقوال من نسبوا زبيدا إىل حرب وذكروا أهنا تعود إىل عدنان أو قحطان: ثانيا

ومن بطون بني هالل بنو فروة وبنو "قال ابن حزم يف ذكر بني هالل  .1

 (3)"بعجة الذين بني مرص وإفريقية وبنو حرب الذين يف احلجاز

ومسكنها يف احلجاز يدل عىل أهنا عدنانية ألن أكثر قبائل احلجاز 

 .حزم بنالوهذا الكالم ، عدنانية

                                                   
= 

 302، ص2افة واإلرشاد القومي، القاهرة، دت، جالثق

حتقيق: يوسف عيل ، ءصبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ( القلقشندي: أدمد بن عيل1)

 395، ص1هـ، ج1407الطويل، دار الفكر، دمشق،

( ابن خلدون: عبد الردمن بن حممد   ،العرب و ديوان املبتدأ واخلرب يف أخبار العرب 2)

 .131، ص4حتقيق: حممد الصباغ، مطبعة بوالق، القاهرة، دت، مج، والعجم

مجهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، ، ( ابن حزم: أبو حممد عيل بن أدمد الظاهري3)

 . 275هـ، ص1403بريوت، 
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 .(1)أن حربا تعود إىل خوالن اليامنية  :كام ذكر أبو زيد البلخي .2

تنسب حرب إىل حرب بن سعد بن سعد بن خوالن  :قال اهلمداين .3

 من قبائل اليمن. (2)وخوالن

الربيعة وبنو : خوالن بن عمرو بن قضاعةوبطون " :قال ابن رسول .4

 . (3)"بحر وبنو عوف وبنو مالك وبنو حرب وبنو غالب

يتضح من خالل هذه اآلراء أن هناك عددا من املؤرخني 

اضطربت أقواهلم بشأن نسب قبيلة حرب فنسبوها إىل قبيلة زبيد وهؤالء 

 كام وضحت هم من خارج اجلزيرة العربية وليس عندهم معرفة كافية

بنسب هذه القبيلة، كام ُيعد ابن حزم أول من ذكر أن حرب تعود إىل 

عدنان وإن كان هناك عدد من املؤرخني قد أخذوا بمقولته وأشاروا إىل 

 ذلك ومعنى ذلك أهنم مل يأتوا بجديد.

إن أبا زيد البلخي هو أول من ذكر أن حرب تعود إىل القبائل 

رب هو اهلمداين حيث ذكر اليامنية. ولكن يعد أول من فصل يف نسب ح

                                                   
( البلخي، أبو زيد، صور األقاليم اإلسالمية، نقال عن مالحظات عىل املؤلفني والكتاب 1)

واألنساب، إعداد : فايز بن موسى البدراين احلريب، دار البدراين للنرش حول التاريخ 

 .70-69هـ، 1417الرياض ،، والتوزيع

 .409-392ص1اإلكليل، ج، ( اهلمداين2)

طرفة األصحاب يف معرفة األنساب، ، ( ابن رسول الغساين: أبو حفص عمر بن يوسف3)

 .14ص هـ،1412حتقيق: ك . و . سرتستني دار صادر، بريوت، 



 

 

283 

 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

أن حربا تعود إىل خوالن من القبائل اليامنية، ثم تال اهلمداين ابن رسول 

 الغساين.

كام نالحظ أن الذين نسبوا حربا للقحطانية كان هلم اتصال 

 باحلجاز واليمن أو هم من أهل املنطقة كاهلمداين. 

والراجح من خالل هذه اآلراء أن حربا تعود إىل خوالن من 

 القبائل اليامنية وأن زبيد هي فخذ من حرب.

 : أما نسب زبيد عىل النحو التايل

زبيد بن اخليار بن زياد بن سلامن بن الفاحش بن حرب بن سعد 

 .(1)ويتصل نسب خوالن بقحطان، بن سعد بن خوالن

 : ديار قبيلة زبيد وأهم فروعها

توجد ديار قبيلة زبيد يف ساحل احلجاز بني جدة وينبع ويدخلون 

 .(2)يف األودية التهامية مثل غران وقديد وخليص 

 : وقد قسم البالدي قبيلة زبيد إىل أربعة فروع وهي

: زبيد اليمن وهي قبيلة العزرة وتسكن معظمها األودية التهامية -1

والفوارس واخلرمان واحلمريات والذرا  القراقرة": وأهم فروعها

                                                   
 .409-392، ص1( اهلمداين، اإلكليل، ج1)

 .56هـ، ص1397مكتبة دار البيان، دمشق، ، ( البالدي: عاتق بن غيث، نسب حرب2)
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والسواطي والدراوشة والروابضة واحلالبدة واملغاربة واجلغاثمة 

 ."والشعيبات وبنو ثور والعداوين

الغوانم ": وأهم فروعها: قبيلة زبيد الشام وتسكن معظمها بلدة رابغ -2

 ."والرواشدة واخلمس واهلداهدة ومزداد والنوافع والعصالن

: وأهم فروعها: وتسكن معظمها أسفل وادي غران :قبيلة الصحاف -3

 ."ذوي حسن  والسوامل  والنواجعة والعالبية والعتبان"

: وأهم فروعها : وتسكن معظمها وادي خليص: قبيلة زبيد الشيخ -4

والصعايدة  العسوم والشوابح والصبوح واملزاريع واملزاميم واللبدة"

 . (1)"والكنادرة والطرية

 ،الربكايت خيتلف تقسيمه قليال عن تقسيم البالديولكن الرشيف 

عوف ": حيث قسم الرشيف الربكايت قبيلة زبيد إىل األقسام التالية

والقوائم والصحاف والعسوم واجلحادلة واجلدعان واملزاميم واملحاورة 

 .(2)"واملزاريع والقراقرة والفوارس وابن السفر

البالدي أقرب إىل من خالل التقسيامت السابقة يبدو أن تقسيم 

الصحة من تقسيم الربكايت الذي ذكر يف تقسيمه فروعا تعود إىل زبيد مثل 

                                                   
 .65-56ص، ( البالدي، نسب حرب1)

، ، منشورات املكتب اإلسالمي2ط، ( الربكايت: رشف بن عبد املحسن، الرحلة اليامنية2)

 .138دت، ص
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ومواقعها يف القصيم ورشق ، عوف وابن السفر وهذه تعود إىل مرسوح

كام أن خربة البالدي يف ، بعكس زبيد التي تقطن احلجاز املدينة املنورة،

زيارات ملعظم زعامء األنساب تفوق خربة الربكايت فقد قام البالدي ب

القبائل عندما ألف كتابه عن نسب قبيلة حرب والتقى مع هؤالء الزعامء 

 وأخذ منهم عن فروع قبيلتهم حيث ذكر ذلك يف مقدمته.   
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 مالك بن رومي الزبيدي:

تعترب مشيخة آل رومي شيوخ قبيلة زبيد من مرسوح من حرب 

من أقدم وأعرق مشيخات القبائل يف اجلزيرة العربية، ومن أكثرها شهرة 

دولة اليف قبيلة حرب وتاريخ احلجاز، عارصت عهودًا لعدة دول ك

 اململوكية والعثامنية واهلاشمية والسعودية. 

وفرتات زمنية  خاضت أحداثًا تارخيية كربى يف عدة مراحل

متعاقبة كرصاعهم ضد السالطني واحلكام كسالطني دولة املامليك 

والدولة العثامنية وحكام مكة مما جعلها هدفا من قبل أولئك السالطني 

واحلكام متثل يف اغتيال عدة شيوخ من هذه األرسة العريقة يف فرتات خمتلفة 

 ية كمشاركتها يفولعبت دورا بارزا ومؤثرا يف كثري من األحداث التارخي

الثورة العربية الكربى ضد األتراك وغريها وعارصت عهد اململكة أحداث 

 اهلاشمية احلجازية وعهد اململكة العربية السعودية.

الشيخ مالك بن رومي بن مالك بن بدر الزبيدي )أمري  

وهي منطقة ذات عيون وزراعة تقع عىل طريق احلج بني مكة  (1)خليص(

                                                   
خليص: قرية بني مكة املكرمة واملدينة املنورة، وهي أقرب إىل مكة حيث تقع يف شامهلا  (1)

( كلم. كان هبا بركة كبرية يردها احلجاج وفيها نخل. واليوم ُأخذ ماء 100عىل بعد )

= 
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املكرمة واملدينة املنورة وهي إىل مكة أقرب، وتنبسط منطقة خليص يف واد 

، يمتد من الرشق إىل الغرب، يسمى رشقيه وادي ساية وهو لسليم

 وغربيه وادي خليص التابع لقبائل حرب.

ة )مالك بن رومي( وأول ذكر يف املصادر التارخيية املتاحة ألرس

تاريخ  حيث ذكر ابن شداد يف كتابه، هـ676-هـ658يعود إىل ما بني سنة 

ووفد عليه أمراء العربان باحلجاز يطلبون الدخول "امللك الظاهر بيربس: 

يف الطاعة واالنقياد فأجيبوا إىل ما التمسوه وهم رسول مالك بن بدر 

بن عرادة البلدي  يدي ورسول شبلالزبيدي ورسول غانم بن سند الزب

 .(1)"البالدي[ فاقطعهم بديار مرص اإلقطاعيات السنية وبالشام]

تشري املصادر إىل أن مجاعة من قبيلة زبيد  ـه846سنة أحداث  ويف

تباع مالك الزبيدي قدموا عىل الرشيف بركات ونجحوا يف إقناعه بعدم أ

إىل وا ئالتوجه لقتال بعض األرشاف اخلارجني عن سلطته والذين جل

 .(2)خليص، ثم متكن أتباع مالك الزبيدي من عقد صلح بني الطرفني 
                                                   

= 
البالدي: عاتق بن غيث، معجم معامل  كلم. (90عينها اجلارية إىل جدة التي تبعد عنها )

مكة للنرش والتوزيع، مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع، ، دار 2احلجاز، ط

 .567-566، صـه1431بريوت، 

بن شّداد: عّز الدين حمّمد بن عيل بن إبراهيم، تاريخ امللك الظاهر، حتقيق: أدمد ا (1)

 .330، صـه1403حطيط، مركز الطباعة احلديثة، بريوت، 

ة املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام، حتقيق: ابن فهد: عزالدين عبدالعزيز بن عمر، غاي (2)

 .426-425، ص2، جـه1409فهيم حممد شلتوت، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

288 

ن أن الذي كان يتوىل إمارة زبيد يف هذه احلقبة ان الروايتاتفيد هات

جداد مالك بن رومي الزبيدي دون حتديد دقيق لألسامء، بينام ال توجد أ

 روايات توضح احلقبة السابقة لتاريخ هذه األرسة وكيفية وصوهلا إىل

اإلمارة، كام أنه ال توجد روايات بعد هذه الروايتني أو خالل فرتهتا 

توضح تاريخ هذه األرسة يف إمارة خليص وال طريقة حياهتم وعالقاهتم 

بمن حوهلم، وما ذكرته املصادر عبارة عن نبذ خمترصة لتارخيها بعد 

 وصول رومي وابنه مالك إىل اإلمارة.

 اف: اخلالفات بني قبيلة زبيد واألرش  

ليس هناك تفاصيل كافية عن بداية العالقة بني مشيخة مالك بن 

وما تذكره املصادر عن بداية العالقة فقط إشارة إىل أنه ، رومي واألرشاف

هـ( 903-859ـه قام رشيف مكة حممد بن بركات )873يف شعبان سنة 

الزبيدي( بغزو قبيلة زبيد وكان شيخ القبيلة يف تلك احلقبة)رومي بن مالك 

والد مالك بن رومي، فالتقى الفريقان يف خليص ورابغ من تلك السنة 

، فتمكنت قوات األرشاف من االنتصار وقتل من زبيد نحو سبعني رجال

كام قتل شيخهم رومي وأخاه مالكا، وفر من نجا هاربا، وغنم األرشاف 

 أربعة بينام مل يقتل من األرشاف وأتباعهم إال، كثريا من األموال واإلبل

 . (1)وبعد ذلك صاحلهم الرشيف حممد وأعطاهم بعض األموال، رجال
                                                   

، إحتاف الورى بأخبار أم القرى، حتقيق: عبد الكريم بن حممدعمر  الدين( ابن فهد: نجم 1)

مط العصامي، س  ... 493، ص4هـ، ج1408عيل باز، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

= 
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واملصادر التي بني أيدينا ال تعطينا تفاصيل كافية عن سبب تلك 

ولكن العصامي يذكر هذه الغزوة حتت عنوان فتوحات حممد بن ، الغزوة

ومعنى ذلك أن حممد بن بركات قصد من هذه الغزوة بسط  ،بركات

أما ابن فهد يف بلوغ القرى فيعلق يف ، (1)نفوذه عىل القبائل املحيطة بمكة 

وكان له الكثري من »هناية دمالت الرشيف حممد بن بركات عليها بقوله 

احلروب إىل ما حول مكة املرشفة إلخضاع القبائل من بدو احلجاز 

وخصوصا تأمني طريق احلاج واملسافرين وردع كل من  وتوطيد حكمه،

فمعنى ذلك أن دمالت الرشيف حممد بن  (2)«تسول له نفسه التعرض هلم

بركات هتدف إىل توطيد أركان حكمه وقمع حركات اخلروج عىل السلطة 

من قبل قبائل البادية يف احلجاز باإلضافة إىل تأمني طرق احلجاج إىل مكة 

 .من اعتداء قبائل الباديةدمايتهم املكرمة و

                                                   
= 

السنجاري: عيل بن تاج الدين، منائح الكرم يف أخبار  . 290، ص4، جالنجوم العوايل

مكة والبيت ووالة احلرم، حتقيق: ماجدة فيصل زكريا، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 

 .70-69، ص3جـ، ه1419

 .290، ص4( العصامي، سمط النجوم العوايل، ج1)

ابن فهد: عزالدين عبدالعزيز بن عمر، بلوغ القرى يف ذيل إحتاف الورى بأخبار أم  (2)

اخليور وعليان  القرى، حتقيق: صالح الدين خليل إبراهيم و عبدالردمن حسني أبو

 .13، ص1، جـه1425املحلبدي، دار القاهرة، القاهرة، 



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

290 

هـ قامت قبيلة زبيد بغارة عىل بعض القرى التابعة 874ويف سنة 

ثنني ويف هناية يوم اإل"لرشيف مكة حيث يورد ابن فهد هذه الرواية بقوله 

يدد، هنبه عرب زبيد ذوي روميتاسع ربيع اآلخر هُن 
دي  (1)"ب خيف بني شد

يدد أحد خيوف (2)وخيف
دي . (3)وادي ّمر التابع ألرشاف مكة بني شد

وربام يكون السبب يف هذه الغارة من قبل قبيلة زبيد ردا عىل ما قام به 

رشيف مكة من غزوه لقبيلة زبيد وقتله لشيخها، وال تذكر املصادر 

 التارخيية تفاصيل كاملة عن هذه األحداث بل تكتفي بإشارات قليلة.

رومي والرشيف  هـ حدث خالف بني مالك بن875ويف سنة  

حممد بن بركات إضافة للخالفات السابقة فقام الرشيف بإرسال قوات 

                                                   
 .505، ص4( ابن فهد، إحتاف الورى، ج1)

عىل املكان الذي تكثر فيه النخيل قرب عيون املاء املنترشة يف أودية ( اخليف يطلق عادة 2)

/ أبريل ومايو ـه1403، رجب وشعبان 2و1ج 18جملة لغة العرب، السنة . احلجاز

 . 207م، ص1983

فاطمة وقدياًم بـ )بطن مّر( و )مر الظهران( واٍد كبري من أودية  مر: يسمى وادي ( وادي3)

املكرمة، وجيري من الرشق إىل الغرب، بادئًا من أعايل الرساة هتامة يقع يف منطقة مكة 

قرب الطائف ليصب يف اخلمرة الواقعة جنوب جدة، وهو واد خصب وفري املاء وبه 

هـ هو سد 1405العديد من القرى أمهها اجلموم، وقد أقيم بالوادي سد ضخم يف عام 

من ديار قبيلة عك ثم  وادي فاطمة وكان اسمه يف اجلاهلية وادي مر الظهران وكان

خرجت منه وسكنته قبيلة خزاعة وبني الدئل بن بكر من قبيلة كنانة، من أهم روافده 

 .1557-1556، صالبالدي، معجم معامل احلجاز وادي الشامية ووادي الرضيبة.
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 (1)إىل منازل قبيلة زبيد فهامجوهم عىل حني غرة ومتكن من هزيمتهم

وتعطينا األخبار السابقة مثاال واضحا عىل نوعية التعامل الذي درج عليه 

ملتوية مع بعض األرشاف وأتباعهم يف ذلك العهد من ممارسة أساليب 

مما زاد يف تدهور العالقة بني الطرفني بسبب فقدان ، شيوخ القبائل العربية

، مما أثر (2)الثقة بينهام وأدى إىل مترد القبائل وعصياهنا املستمر للسلطة 

بشكل سلبي عىل طرق القوافل التجارية من وإىل احلجاز وكذلك الطرق 

 العمرة واحلج. واالتي يسلكها راغب

أن الرشيف حممد بن بركات أدرك أن سياسة الشدة  ولكن يبدو

 (3)لن تفلح مع قبيلة زبيد فلجأ إىل مصاحلتهم وأعطاهم كثريا من املال 

وبذلك يأمن الرشيف من غاراهتم املستمرة عىل بلدان احلجاز وكذلك 

 عىل قوافل احلج القادمة أو املتجهة من مكة املكرمة. 

 واألرشاف:املصاهرات بني قبيلة زبيد 

يبدو أنه بعد املصاحلة التي متت بني شيخ قبيلة زبيد مالك بن 

رومي واألرشاف حدثت مصاهرات بينهام، ولكن املصادر ال تورد 

                                                   
 .531، ص4( ابن فهد، إحتاف الورى، ج1)

، دار 2احلجاز ونجد، ط: فائز بن موسى، فصول من تاريخ قبيلة حرب يف ( احلريب2)

 .167هـ، ص1420البدراين  للنرش والتوزيع، الرياض، 

 . 514، ص2ابن فهد، غاية املرام، ج . 494، ص4( ابن فهد، إحتاف الورى، ج3)
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هـ تزوج الرشيف أدمد بن حممد بن 899معلومات مفصلة عنها، ففي سنة 

من كسال بنت مالك بن رومي، كام أن مالك بن رومي يعترب  (1)بركات 

.  (2)د بن الرشيف بركات، وذلك أن أمه هي زينة بنت رومي خاال ألدم

ذلك أن الرشيف حممد بن بركات قد تزوج من أخت مالك بن  يفيعن

هـ، 875رومي، وربام تم هذا الزواج بعد الغزوات السابقة أي بعد سنة 

وبعد املصاحلة بني الطرفني، ثم أنجبت أخت مالك بن رومي ابنا وهو 

خاله، أي كان عمر أدمد عندما تزوج من بنت خاله أدمد فتزوج من بنت 

 حوايل أربعة وعرشين عاما.  

           كام أشار املؤرخ ابن فهد إىل حدوث مصاهرة أخرى بني

فية عن هذه املصاهرة، اآل رومي وأرشاف مكة ولكنه مل يعط تفصيالت و

 ـه900خرة سنة مجادى اآلأحداث  باإلشارة إليها عند حديثه عن ىواكتف

زوج الرشيف  (3)شار إىل وفاة ابنة شهوان بن رومي الزبيدي أحيث 

                                                   
أمه زينه بنت رومي الزبيدي، توىل  دمد بن حممد بن بركات: رشيف، من أمراء مكة.أ( 1)

نشبت بينه وبني أخيه الثاين )بركات بن و 907بعد وفاة أخيه هزاع سنة إمارة مكة 

حممد( معارك فكانت اإلمارة ترتاوح بينهام، وأصيب أهل مكة بكوارث. ومل تطل 

مدته. تآمر عليه الرتك املقيمون بمكة ملا مل يروا منه ما يرضيهم، فقتلوه عند باب الكعبة 

 .357-353، ص 1. السباعي، تأريخ مكة، جـه909وهو يطوف سنة 

 .579، ص2ج ابن فهد، غاية املرام، . 835ص ،2ج فهد، بلوغ القرى،( ابن 2)

( شهوان بن رومي: أخو مالك بن رومي وقد سانده يف مجيع تدخالته بشؤون األرشاف 3)

يف مكة املكرمة، قتل بعد قيام دولة املامليك بالتعاون مع األرشاف بجملة كبرية للقضاء 

= 
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، وصىل عليها يف مكة بعد الظهر زوجها (1)هزاع بن حممد بن بركات

 . (2)وبعض اخوته وقايض القضاة الشافعي ودفنت باملعالة 

مكة وشيوخ زبيد عىل املكانة أرشاف  وتدل هذه املصاهرات بني

 تلك احلقبة الزمنية من القوة والشهرة، مما جعل التي بلغها شيوخ زبيد خالل

احلجاز يسعون إىل توثيق عالقات املصاهرة تلك ألسباب سياسية أرشاف 

 .(3)وقبلية، كام أن تلك املصاهرة تدل أيضا عىل أصالة نسب آل رومي 

كام تدل أيضا عىل رغبة األرشاف يف التقرب من شيوخ هذه القبيلة 

الذي كانوا يقومون به من فرتة ألخرى أو ربام ربام ملنعهم من العصيان 

 كام يتضح فيام بعد عندما أصبحت ،لالستفادة من قوة هذه القبيلة العسكرية

 هذه القبيلة سندا قويا للرشيف أدمد بسبب عالقة النسب فيام بينهم.

                                                   
= 

تعطينا املصادر معلومات وفيه عن هذه ، وال ـه913عىل قوة مالك بن رومي سنة 

، 3ابن فهد، غاية املرام، ج .1588-1587، ص3الشخصية.  ابن فهد، بلوغ القرى، ج

 201-200ص

ه يف مكة وأمه 869هزاع بن حممد بن بركات بن حسن بن عجالن احلسني، ولد سنة  (1)

دخل يف نزاع مع مناية احلبشية، نشأ حتت رعاية والده وحفظ القرآن، وبعد وفاة والده 

، 3ج، 599، ص2ج . ابن فهد، غاية املرام،ـه907إخوته عىل احلكم، تويف سنة 

دحالن: أدمد زيني، خالصة  . 354-352، ص1السباعي، تأريخ مكة، ج . 73ص

اهلل حممد حسن حممد الشافعي الشيخ  الكالم يف بيان أمراء البلد احلرام، حتقيق: أبو عبد

 .121-120رمني، د ت، د م، صالقاهري، مطبوعات أرض احل

 .878ص ،2ج ابن فهد، بلوغ القرى، (2)

 171( احلريب، فصول من تاريخ قبيلة حرب، ص3)
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 دور قبيلة زبيد يف الرصاع األرسي بني األرشاف:

بركات الذي حكم مكة هـ تويف رشيف مكة حممد بن 903يف سنة 

 (1)زهاء ثالثة وأربعني سنة وتوىل بعده ابنه الرشيف بركات بن حممد

احلكم يف مكة املكرمة بموجب املرسوم اململوكي السابق املعطى لوالده 

بتوليه حكم مكة وابنه بركات يساعده، ثم جاء من القاهرة مرسوم يؤكد 

اع نائبًا ل ه، وقرأه كاتب الرس بدر الدين تعيينه حاكام ملكة وتعيني أخيه هزَّ

حممد بن مزهر، وتضمن املرسوم كذلك اإلذن له بتعيني صهره زوج أخته 

 .(3)واليًا عىل املدينة املنورة  (2)فارس بن شامان احلسيني 
                                                   

ه، وأمه رشيفة من بني 861سنة  بمكة ( بركات بن حممد بن بركات: رشيف حسني ولد1)

ومعه  ه ممثاًل لوالده لدى السلطان اململوكي قايتباي878القاهرة يف سنة  ارز ،حسن

وأصدر أمره أن يشرتك  قايض القضاة إبراهيم بن ظهرية، فأكرمهام السلطان واألمراء،

، وملا وأجازه عدد من املشايخكام زاد من علميته يف القاهرة  مع أبيه يف إمارة احلجاز،

واستعان ، فنازعه أخواه هزاع وأدمد عىل احلكم، ـه903تويف والده خلفه باحلكم عام 

هـ وكبلوه باحلديد ودملوه إىل مرص، 907زاع، فقبضوا عليه سنة عليه األتراك بأخيه ه

 . ـه931سنة  ـه واستمر فيها إىل أن تويف908فهرب من مرص ورجع إىل مكة فملكها سنة 

 .50-49، ص2الزركيل، األعالم، ج . 122-120دحالن: خالصة الكالم، ص

ثم عزل،  ـه901املدينة املنورة سنة فارس بن شامان بن زهري بن زيان احلسيني: توىل إمارة  (2)

تعيينه واليا عىل املدينة املنورة، كان شديدا يف قمع املخالفني، وحسن  عيدأ ـه903ويف سنة 

-ـه1السرية يف التعامل مع أهايل املدينة املنورة. عبدالغني: عارف أدمد، أمراء املدينة املنورة 

 .320-319، صـه1417دمشق، ، دار كنان للطباعة والنرش والتوزيع، ـه1417

-1041ص ،2ج ابن فهد، بلوغ القرى،. 570، ص4( ابن فهد، إحتاف الورى، ج3)

 .120دحالن، خالصة الكالم، ص. 73، ص3ج ابن فهد، غاية املرام، .1042
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ولكن الرشيف هزاع االبن الثاين للرشيف حممد، طمع يف امللك، 

، وانضم إليه فلم يمض قرابة العام حتى خرج عىل أخيه الرشيف بركات

أخوه الرشيف أدمد يساندهم صهرهم شيخ قبيلة زبيد مالك بن رومي 

الذي كان يف تلك احلقبة عند الرشيف بركات، وملا علم بخروجهم انضم 

            (1)إليهم، فخرجوا إىل ينبع وكاتبوا امللك النارص حممد بن قايتباي

لف دينار. وكان امللك يف القاهرة ليعني هزاعًا أمريًا، وسيؤدي له مئة أ

سنة، جاهاًل الهيًا، فجاء اجلواب عن لسانه من  14النارص شابًا عمره 

رجال احلكم يف القاهرة بتعيني كاتب الرس بدر الدين حممد بن مزهر 

ليتوسط بني األخوين وحيل هذه اخلصومة، ونتج عن هذا هدنة بني 

 . (2) ـه904األخوين يف شهر ذي احلجة سنة 

                                                   
( حممد )امللك النارص( بن قايتباي املحمودي الظاهري، نارص الدين: من ملوك دولة 1)

أصل  يوأمه جركسية تيم ه887ولد سنة  يف مرص والشام واحلجاز. اجلراكسةاملامليك 

 14مره هـ وع901سنة يف ذي القعدة مرص وأبوه عىل فراش املوت باحلكم يف بويع باي، 

 ، فقام بتدبري ملكه )كرتباي األدمر( ثم استبدل به األتاباكي أزبك بن ططخ.سنة

قال معارصه ابن إياس: كان  وساءت سرية النارص فكانت أيامه كلها فتنا ورشورا،

يوصف بالكرم الزائد والشجاعة، لكنه كان جاهال عسوفا سفاكا للدماء سيئ التدبري 

كثري العرشة لألوباش وقعت منه أمور شنيعة وسار يف اململكة أقبح سري. قتله بعض 

ابن  .ـه904يف ربيع األول سنة  املامليك غيلة بأرض الطالبية )من ضواحي القاهرة(

 اهليئةطابع حممد مصطفى، م: حممد بن أدمد، بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حتقيق: أياس

 .9، ص7الزركيل، األعالم، ج . 403-332، ص3، جـه1404لقاهرة، ، ااملرصية للكتاب

.ابن فهد، غاية .  1103-1089و1086و1069ص ،2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)

 .295، ص4العصامي، سمط النجوم العوايل، ج .89-83، ص3ج املرام،
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بينام كان الرشيف هزاع بينبع  ـه906القعدة سنة  ويف شهر ذي

بتوليته حكم مكة املكرمة  (1)جاء مرسوم من السلطان قانصوه الغوري

وعزل الرشيف بركات، وملا علم الرشيف بركات بذلك مجع جيشا كبريا 

فجمع الرشيف هزاع جيشه ، اجته به إىل مهامجة أخيه الرشيف هزاع

وبعض القبائل حول ينبع ومالك بن  املكون من أخويه أدمد ودميضة،

رومي وأتباعه من قبيلة زبيد، ومتكن الرشيف هزاع وأنصاره من 

االنتصار وفر الرشيف بركات إىل جدة وطلب مساعدة واليها فرفض 

وهنبها وهنب ما حوهلا، أما الرشيف هزاع وأنصاره من قبيلة زبيد فاجته إىل 

 مكة املكرمة وبايعه أهلها حاكام عليهم .

مل ييأس الرشيف بركات فجمع جيشا كبريا واجته إىل مكة املكرمة 

فخاف الرشيف هزاع وأنصاره وترك مكة ليدخلها الرشيف بركات، بينام 

اجته الرشيف هزاع إىل ينبع جلمع عدٍد أكرب من أنصاره، ثم اجته هبم إىل 

مكة املكرمة، واشتبك مع جيش أخيه الرشيف بركات يف مجادى األوىل 

                                                   
ي أبو النرص، سيف الدين، امللقب بامللك ر( قانصوه بن عبد اهلل الظاهري األرشيف الغو1)

مرص. جركيس األصل، خدم السالطني، وويل حجابة دولة املامليك باألرشف: سلطان 

ـه وبنى اآلثار الكثرية. وكان ملام 906سنة  احلكم يف شوالاحلجاب بحلب. ثم بويع ب

دار رصاع بينه وبني ديوان شعر، " باملوسيقى واألدب، شجاعا، فطنا داهية. له

فأغمي عليه وهو ه حلب. واهنزم عسكر مرج دابق قربمعركة يف  هزموهف العثامنيني

 ،5وج 434-3، ص4. ابن أياس، بدائع الزهور، جـه922قهرا سنة عىل فرسه، فامت 

 .187، ص5الزركيل، األعالم، ج . 87-3ص
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بينام فر الرشيف بركات ، ، ومتكن الرشيف هزاع من االنتصارـه907سنة 

جته الرشيف هزاع إىل جدة لتأمينها وأرسل أخاه اإىل الليث، بعد ذلك 

الرشيف أدمد وبرفقته مالك بن رومي وأتباعه من قبيلة زبيد إىل مكة 

املكرمة لتأمينها، ثم حلق به الرشيف هزاع إىل مكة، ويف هذه األثناء وصل 

 مكة مندوب من السلطان اململوكي قانصوه الغوري حيمل مراسم إىل

فخرج الستقباله الرشيف هزاع ، التتويج للرشيف هزاع حاكام ملكة

وأخوه أدمد ومالك بن رومي والقايض الشافعي والقايض املالكي 

مكة، فقرأ عليهم مرسوم تتويج الرشيف أرشاف  وأتباعهام وكثرُي من

معه الرشيف هزاع يف طريق عودته إىل مرص   هزاع بحكم مكة، ثم أرسل

كثريا من اهلدايا للسلطان قانصوه الغوري، واستمر يف حكم مكة حتى 

 .(1)ـه907تويف يف رجب سنة 

وبعد وفاة الرشيف هزاع ُعقد يف مكة املكرمة جملس من 

األرشاف واألمراء والقضاة واألعيان وبحضور مالك بن رومي الختيار 

ألرشاف أوالد حممد بن بركات، ونظرا إىل أن شيخ زبيد خليفة هلزاع من ا

تباعه حييطون بمكة أكثر احلارضين سطوة، أمالك بن رومي الذي كان 

                                                   
-102، ص3ج ابن فهد، غاية املرام،. 1202-1164ص ،2ج ابن فهد، بلوغ القرى، (1)

دحالن، خالصة  .298-296، ص4العصامي، سمط النجوم العوايل، ج .117

 .121الكالم، ص
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فقد كان من الطبيعي أن يقف بكل قوة مع تولية ابن أخته وزوج ابنته 

      الرشيف أدمد بن حممد بن بركات كام وقف إىل جانبهم قايض مكة 

وذلك يعود ربام إىل إدراك قايض مكة لقوة  (1)السعود بن ظهرية أبو

 سيطرة أتباع مالك بن رومي عىل مكة .

غادر الرشيف أدمد مكة متوجها إىل جدة  ـه907ويف رجب سنة 

لتأديب جتارها وبعض جتار مكة الذين اجتهوا إىل جدة وكذلك بعض 

سكان جدة، بسبب عدم رضاهم لتوليه احلكم يف مكة ورفضهم اخلضوع 

، وكذلك ميلهم إىل أخيه الرشيف بركات، وقد شارك مالك بن لسلطته

رومي وأتباعه يف هذه العملية العسكرية ضد أهايل جدة حيث سبقه إليها 

فجمع التجار بالفرضة وأخذ منهم ماال كثريا، وملا وصل الرشيف أدمد 

 .(2)إىل جدة التقى بخاله مالك بن رومي وهامجوا بعض األماكن يف جدة 

اجته الرشيف بركات إىل مكة املكرمة  ـه907سنة  ويف شعبان

منتهزا فرصة غياب أخيه الرشيف أدمد وأنصاره من قبيلة زبيد خارج 

مكة، فاستوىل عليها، ويف هذه األثناء قدمت مراسم التتويج من السلطان 

                                                   
. العصامي، سمط النجوم العوايل، 1203-1202ص ،2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

 .113-112، ص3السنجاري، منائح الكرم، ج. 298-296، ص4ج

. 114، ص3السنجاري، منائح الكرم، ج .1205ص ،2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)

 .354-353، ص1السباعي، تأريخ مكة، ج
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اململوكي قانصوه الغوري بتولية الرشيف بركات عىل مكة، وملا علم أدمد 

 .(1)مالك بن رومي عند قبيلة زبيد بذلك توجه إىل خاله

 (2)هـ اجته الرشيف بركات إىل عسفان907ويف ذي القعدة سنة 

لإلغارة عىل فئات من قبيلة زبيد بزعامة مالك  (3)وأرسل أخاه قايتباي

بن رومي حول رابغ ولكنهم ارحتلوا من مكاهنم قبل قدومه إليهم، لذا مل 

و رجال من مشاخيهم فقدموا به جيدو أحدا وقيل وجدوا رجلني فقتلومها أ

ويبدو أن الرشيف بركات هدف من هذه الغارة ، (4)عىل الرشيف بركات

عىل قبيلة زبيد تأديبها ومنعها من تأييد أخيه الرشيف أدمد أو منعها من 

 التعرض لقوافل احلجاج ولكنه مل ينجح يف ذلك.  

                                                   
-117، ص3ابن فهد، غاية املرام،ج. 1207-1206، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

العصامي، سمط النجوم . 115-114ص ،3السنجاري، منائح الكرم، ج .119

 .121دحالن، خالصة الكالم، ص .298، ص4العوايل، ج

كلم، عند التقاء وادي فيدة  80عسفان: بلدة عامرة اآلن تقع شامل مكة عىل بعد ( 2)

عمرو من حرب. البالدي، معجم  وبوادي الصغو، فيها آبار عذبة قديمة، سكاهنا بن

 .    1151معامل احلجاز، ص

خوته املتبقني إقايتباي بن حممد بن بركات احلسني، كان حليفا ألخيه بركات ضد  (3)

وبينهام صداقة دميمة جعلت بركات يقبل بتعيينه بدال منه أمريا ملكة يف صفر سنة 

-1348ص، 3. ابن فهد بلوغ القرى، جـه918، تويف يف ربيع األول سنة ـه910

 . 247، ص3ابن فهد، غاية املرام، ج. 1835و 1351

 .121، ص3ج ابن فهد، غاية املرام،. 1220، ص2ج ابن فهد، بلوغ القرى، (4)



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

300 

أغار مالك بن رومي وأتباعه من قبيلة  ـه907ويف ذي احلجة سنة 

، وهدف الرشيف (1)زبيد ومعه الرشيف أدمد عىل حجاج الشام وهنبوهم

أدمد ومعاونه مالك بن رومي من هذه الغارة عىل احلجاج إىل زعزعة األمن 

ولذلك من ، يف احلجاز حتى يتخىل الناس يف مكة عن مساعدة أخيه بركات

 .(2)ذه األوضاع املتدهورة املؤسف أن يصبح احلجاج ضحية هل

كان الرشيف بركات مريضا  ـه907يف أواخر ذي احلجة سنة 

وعىل الرغم من ذلك اجته بقواته مع حجاج الشام حلاميتهم من هجوم 

قبيلة زبيد، وملا وصلوا بالقرب من ينبع اشتبك مع قبيلة زبيد، فحلت 

 اهلزيمة بالرشيف بركات وتعرض حجاج الشام وكذلك حجاج مرص

للنهب من قبل قبيلة زبيد، وفر الرشيف بركات عائدا إىل مكة فوصلها 

، أما من نجا من احلجاج فاجتهوا إىل بالدهم حيث (3) ـه908بداية عام 

 .(4) ـه908وصل حجاج مرص بداية شهر صفر سنة 

هـ استعان الرشيف أدمد مرة أخرى باملك بن 908ويف صفر سنة 

أدمد من دخوهلا بعد فرار الرشيف رومي وتوجهوا إىل مكة، فتمكن 

                                                   
 .123، ص3ج ابن فهد، غاية املرام، .1224-1223، ص2ج ابن فهد، بلوغ القرى، (1)

 180، صصول من تاريخ قبيلة حربف، ( احلريب2)

، 4جالعصامي، سمط النجوم العوايل،  .124-123، ص3ج ابن فهد، غاية املرام، (3)

 .128-127، ص3السنجاري، منائح الكرم، ج . 298ص

 .36، ص4ابن أياس، بدائع الزهور، ج (4)
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بركات منها إىل جهة اليمن، ثم ُنصب الرشيف أدمد حاكام ملكة، وأرسل 

قسام كبريًا من قبيلة زبيد إىل طريق جدة والطرق املحيطة بمكة وذلك 

حلاميتها وتأديب القبائل، حيث قام مالك بن رومي يف مجادى األوىل من 

هذيل بالقرب من عرفة فتمكن من  ذلك العام بغزو قبيلة اجلوابرة من

، مما يوحي أن مالك بن رومي وأتباعه من قبيلة زبيد (1)هزيمتهم

 أصبحت هلم القوة النافذة يف مكة وما حوهلا أثناء حكم الرشيف أدمد. 

أما الرشيف بركات فبعد أن شفي من مرضه يف رجب من ذلك 

الرشيف أدمد  العام، مجع جيشا كبريا واجته به إىل مكة ملهامجة أخيه

له إىل أطراف مكة انضمت إليه بعض القبائل الناقمة ووأتباعه، وعند وص

وملا علم مالك بن رومي ، عىل حكم الرشيف أدمد خاصة قبيلة هذيل

قناعها باقرتاب الرشيف بركات من مكة توجه إىل القبائل املحيطة بمكة إل

رشيف باالنضامم إىل جيشه من أجل الدفاع عنها ومواجهة جيش ال

بركات، ويف أواسط رجب التقى جيش الرشيف بركات بجيش الرشيف 

أدمد يف منى فتمكن الرشيف أدمد من االنتصار عىل جيش أخيه الرشيف 

، بركات، مما دفع الرشيف بركات للفرار إىل مزدلفة ثم إىل جهات اليمن

فخرج الرشيف أدمد إىل جهات اليمن يتتبعه، ولكن الرشيف بركات 

                                                   
-124، ص3ج ابن فهد، غاية املرام، .1242-1230، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

السنجاري، منائح الكرم،  .298، ص4العصامي، سمط النجوم العوايل، ج .125

 .129-128، ص3ج
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ه إىل مكة، وملا وصلها استعان باألرشاف أيب نمي لإلغارة عىل خالفه واجت

قبيلة زبيد فنهب إبلهم وأمتعتهم، ثم عاد ودخل مكة فاستقبله الناس 

استقباال حافال، ثم قام الرشيف بركات بحفر خنادق يف أعىل وأسفل مكة 

حتسبا هلجوم متوقع من أخيه الرشيف أدمد الذي كان يعد العدة لذلك، 

ان قام الرشيف أدمد وأتباعه من قبيلة زبيد بمهامجة مكة من ويف رمض

جهة املسفلة فتمكن الرشيف بركات من هزيمتهم ومنعهم من دخول 

مكة، إال أن الرشيف أدمد مل ييأس وأعد جيشا كبريا من ينبع هاجم به 

مكة من أعالها يف شوال من ذلك العام ولكن الرشيف بركات وأتباعه 

 . (1)مرة أخرى وفروا إىل ينبعمتكنوا من هزيمتهم 

يف أواخر شهر شوال خرج الرشيف بركات من مكة إىل جهات 

اليمن، لكن املصادر مل توضح األسباب التي دفعت به إىل االجتاه إىل 

اليمن، ولربام كان هيدف من ذلك إىل مطاردة فلول أخيه الرشيف أدمد، 

ليها بأتباعه من الذي استغل خروج أخيه الرشيف بركات من مكة فاجته إ

قبيلة زبيد بزعامة مالك بن رومي ومتكن من دخوهلا، ثم قاموا بكثري من 

خذ ما تم هنبه إىل بالدهم، وكان أأعامل القتل وسفك الدماء والنهب و

نتقام من أهايل مكة ملساعدهتم اإلدافعهم من تلك األعامل السيئة 

                                                   
-125، ص3ج ابن فهد، غاية املرام،. 1263-1243، ص2ج القرى،( ابن فهد، بلوغ 1)

السنجاري، منائح . 299-298، ص4العصامي، سمط النجوم العوايل، ج .135

 .133-129، ص3الكرم، ج
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األعامل مل الرشيف بركات، وملا أراد الرشيف أدمد منعهم من هذه 

 يسمعوا له، وقالوا إن بيننا وبينك أن ننهب ثالثة أيام.

توجه  ـه908ويف هناية شهر شوال وبداية شهر ذي القعدة سنة  

 واأمواالً من بعض أهلها ثم غادر واوهنب ةمالك بن رومي وأتباعه إىل جد

إىل ينبع، فرفع األهايل شكوى إىل الرشيف أدمد الستعادة أمواهلم 

املنهوبة، فطلب الرشيف أدمد من خاله مالك بن رومي رد ما تم هنبه، 

فقام بردها، بعد ذلك عقد الرشيف أدمد اجتامعا مع كبار األرشاف يف 

مكة تعاهدوا خالله عىل وقف أعامل النهب، كام تكفل بمنع أعامل 

 .(1)ي يقوم هبا خاله مالك بن رومي وأتباعه من قبيلة زبيدالنهب الت

ظل الرشيف أدمد حيكم مكة حتى اقرتب موسم احلج، وقدم يف  

أمري احلج املرصي، فخرج الرشيف  ـه908أواسط شهر ذي القعدة سنة 

أدمد من مكة إىل ينبع والتقى به يف ينبع وأغراه باملال من أجل القبض عىل 

وأخذه معه إىل مرص، ثم غادر أمري احلج املرصي  أخيه الرشيف بركات

وكان الرشيف بركات قد دخل مكة بعد خروج أخيه الرشيف ، إىل مكة

أدمد منها، فاستقبل أمري احلج املرصي عند دخوله إىل مكة، ثم احتال أمري 

                                                   
-135، ص3ج ابن فهد، غاية املرام،. 1268-1264، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

لسنجاري، منائح الكرم، ا. 299، ص4العصامي، سمط النجوم العوايل، ج. 137

 .133، ص3ج
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احلج املرصي عىل الرشيف بركات وقبض عليه ومن معه من األرشاف، 

بلهم، وأعلن يف مكة مراسم التتويج للرشيف إوهنبوا بيوهتم وخيوهلم و

أدمد، وبعد هناية موسم احلج أخذهم معه إىل مرص مرورا بينبع، وبعد 

وصوهلم إىل مرص، غضب السلطان قانصوه الغوري من هذا الفعل 

بالرشيف بركات وأتباعه، وأمر بإطالق رساحهم وأنزهلم يف منزل خاص 

 . (1)ميليق بمقامه

وتوىل احلكم  ـه909 مكة يف حمرم سنة قدم الرشيف أدمد إىل

بتفويض من أمري احلج وذلك بعد القبض عىل الرشيف بركات وإرساله 

إىل مرص، ويف بداية شهر صفر أعد الرشيف أدمد جيشا بمساعدة خاله 

مالك بن رومي وأتباعه من قبيلة زبيد وذلك ملهامجة فارس بن شامان 

رشيف بركات، ولكن وايل املدينة وايل املدينة املنورة املعني من قبل ال

املنورة متكن من االنتصار عىل جيش الرشيف أدمد أو أن الطرفني توصال 

إىل صلح، وملا عاد الرشيف أدمد وخاله مالك بن رومي إىل مكة أعدا 

صلح مع واليها، ونتيجة هلذه الولكنهام توصال إىل  ،العدة ملهامجة القنفذة

رومي للرشيف أدمد استفحل أمر قبيلة اخلدمات التي قدمها مالك بن 

زبيد يف مكة وجدة، فقام بعض أفرادها بمحاولة هنب أحد الرقيق يف مكة 

                                                   
 ابن فهد، غاية املرام، .1327-1326و1285-1269، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

 .300-299، ص4العصامي، سمط النجوم العوايل، ج .159-138، ص3ج

 .135-133، ص3السنجاري، منائح الكرم، ج
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ثم يف جدة، مما أدى إىل املطالبة بخروجهم من مكة وجدة، ويبدو أن هذه 

األعامل كانت تتم دون علم زعيمهم مالك بن رومي الذي قدم إىل مكة 

بل الرشيف أدمد ثم عاد إىل األبيار من يف أواسط شهر مجادى اآلخرة وقا

ولكن يبدو أن سبب قدومه  ،جهة اليمن، ومل توضح املصادر سبب قدومه

كان ملعاجلة املشاكل التي فعلها بعض أبناء قبيلة زبيد، ونتيجة لذلك 

 . (1)ُسمح ألبناء قبيلة زبيد بدخول مكة وجدة

، ـه909استمر الرشيف أدمد حاكام ملكة حتى شهر رجب سنة 

فعلم مماليك ، (2)حيث حدث خالف بينه وبني أخيه الرشيف دميضة 

دميضة هبذا اخلالف وعزموا عىل االنتقام لسيدهم، فبينام الرشيف أدمد 

يطوف حول الكعبة قدم إليه ثالثة من مماليك دميضة وقاموا بقتله ثم فروا، 

 . (3)وبعد وفاة الرشيف أدمد توىل أخوه الرشيف دميضة احلكم يف مكة 

                                                   
-147، ص3ج املرام،ابن فهد، غاية  .1299-1285، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

السنجاري، منائح الكرم، . 301، ص4العصامي، سمط النجوم العوايل، ج. 149

 .149-148، ص3ج

دميضة بن حممد بن بركات، أمه حبشية تسمى سعاد، انضم إىل أخيه هزاع وأدمد يف ( 2)

 ـه909معارضته ألخيه الرشيف بركات، توىل إمارة مكة بعد مقتل أخيه يف رجب سنة 

وملا حرض الرشيف بركات ختىل عن حكم مكة وبقي يف ديار قبيلة زبيد.  دحالن، 

 .599، ص2ج ابن فهد، غاية املرام، . 123-122خالصة الكالم، ص

 .166، ص3ج ابن فهد، غاية املرام، .1302-1301، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،3)

، 3الكرم، ج السنجاري، منائح. 301، ص4العصامي، سمط النجوم العوايل، ج

 .149-148ص
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وبعد مقتل الرشيف أدمد مل يكن مالك بن رومي شيخ قبيلة زبيد 

عىل وفاق مع الرشيف دميضة خاصة وأن الرشيف دميضة هو املتهم يف 

فقام الرشيف دميضة بتوجيه قوات ملهامجة قبيلة ، تدبري مقتل أخيه أدمد

زبيد خوفا من ردة فعل من قبلها عىل مقتل حليفها الرشيف أدمد، كام قام 

بتتبع مالك بن رومي الذي كان موجودا يف مكة، ولكن مالك بن رومي 

ملا علم بمقتل الرشيف أدمد وبتتبع الرشيف دميضة له ولقبيلته فر مرسعا 

خارج مكة، ثم هامجوا قافلة وجدوها بالطريق وعادو إىل موطنهم 

 .(1)خليص ومل تدركهم قوات الرشيف دميضة التي خرجت ملهامجتهم

كة والرشيف دميضة يف هذه الفرتة يتخوفون من كان أهايل م 

هجوم متوقع يقوم به مالك بن رومي وأتباعه من قبيلة زبيد، ولذا كلام 

تباع مالك بن رومي، ففي أشاهدوا أغرابا حول مكة توقعوا أهنم من 

شديد بني املصلني باملسجد  ظهر خوف   ـه909منتصف شهر شعبان سنة 

حيث أشيع أن مالك بن رومي سوف ، احلرام ففر الناس إىل منازهلم

مما دفع اجلنود األتراك يف مكة إىل مجع أسلحتهم واالجتاه إىل ، هياجم مكة

لكن مل يقع أي هجوم من قبل ، املسجد احلرام حلاميته ودماية أهايل مكة

      مالك بن رومي، وبعد هذه احلادثة بعدة أيام تكرر نفس التوقع ولكن

 .(2)مل حيدث يشء 
                                                   

 .1303-1302، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

 .1312-1311، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)
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توجه مالك بن رومي  ـه909نتصف شهر رمضان سنة ويف م

وهنبها وأخذ ولدين للرشيف دميضة كام  (1)بأتباعه وأغار عىل البحرة

وكان الرشيف دميضة بالبحرة، ، أخذ أخته زوجة أدمد وتوجه إىل بلده

ولكنه انسحب منها بعد مشاهدة كثرة اتباع مالك بن رومي، ثم حاول 

راك يف مكة، كام أنه مجع بعض أبناء البادية طلب املساعدة من اجلنود األت

ملساعدته، فوصلته املساعدة املكونة من اجلنود األتراك باإلضافة إىل ما 

مجعه من بعض أبناء البادية، فطلب اجلنود األتراك تتبع أتباع مالك بن 

، رومي لكن الرشيف دميضة اعتذر بفواهتم وعدم القدرة عىل تتبعهم

ولديه اللذين كانا عند مالك بن رومي، فخاف وسبب ذلك خوفه عىل 

القائد الرتكي يف مكة عىل حياة اجلنود األتراك وطلب عودهتم إىل مكة 

 .(2)فعادوا بصحبة الرشيف دميضة

وخالل هذه الفرتة أصبح اخلوف من هجامت انتقامية حمتملة من 

قبل مالك بن رومي وأتباعه من قبيلة زبيد مسيطرا عىل الوضع األمني 

ول مكة مما دفع األرشاف القاطنني يف بعض البلدات حول مكة مثل ح

                                                   
بحرة: بلدة عامرة اآلن بني مكة وجدة يف منتصف املسافة بينهام، وسكاهنا بنو جابر ( 1)

، من ذوي واملعانية من حرب وخليط من الناس وملك األرض لألرشاف الشواكرة

 .     171بركات بن أيب نمي الثاين.  البالدي، معجم معامل احلجاز، ص

 .1314، ص2ج ،( ابن فهد، بلوغ القرى2)
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ذوي أيب نمي تركها والتوجه إىل مكة، ولكن القائد الرتكي رفض بقاءهم 

يف مكة وطلب منهم العودة إىل بلداهنم والتعاون لوضع حد العتداءات 

لكن الرشيف دميضة ، بغزو ديار قبيلة زبيد تباعه وذلكأمالك بن رومي و

م من ذلك، ويبدو أن سبب ذلك خوفه عىل ولديه اللذين كانا عند حذره

مالك بن رومي. أما مالك بن رومي ملا علم بتعاون األرشاف لغزو ديار 

قبيلته ترك املكان الذي كان ينزل به وارحتل إىل مكان آخر ال يعلمه 

 . (1)األرشاف

حتسنت العالقة  ـه909لكن يبدو أنه يف منتصف شهر شوال سنة 

بني مالك بن رومي والرشيف دميضة، كام يبدو أن مالك بن رومي قد 

          أعاد أبناء الرشيف دميضة، إال أن املصادر مل توضح ذلك، ومل تذكر

ما آل إليه وضع أبناء الرشيف دميضة، ولكن يفهم من قيام الرشيف 

مالك بن رومي دميضة بإعطاء األمان واالطمئنان لقبيلة زبيد وشيخها 

والسامح هلم بالتمون بالبضائع من جدة، أن ذلك كان مكافئة من 

الرشيف دميضة لقبيلة زبيد، كام أن مالك بن رومي توقف عن األعامل 

. كام أن الرشيف دميضة (2)العدائية ضد الرشيف دميضة بقية عهده 

م سمح لقبيلة زبيد بجباية قوافل احلجاج بعد عودهتم من مكة إىل بالده

                                                   
 .1320-1315، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

 .1323-1322، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)
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ويف يوم الثالثاء "فيقول ابن فهد  ـه909وذلك يف موسم حج سنة 

هم بعد صالة ؤالشهر، سافر الركب الشامي بأمجعه، وأمرامن عرشين 

الشهر، سافرت إىل من عرشين والثاين الالظهر. ويف ضحى يوم اخلميس 

جدة قافلة كبرية تزيد عىل ألف مجل، وسافر معها مجاعة من زبيد وبني 

 ."ملالك... -يقال–إبراهيم، وجبيت القافة 

إىل جدة  الشهر، سافرمن عرشين والثالث الويف يوم اجلمعة "

 ."فجبيت القافلة كاألوىل ...قافلة ثانية مثل األوىل

ويف صبح يوم السبت "يقول ابن فهد  ـه910ويف شهر حمرم سنة

 ...جدة قافلة، وبعد خروجها من مكة الشهر توجه إىلمن ثاين ال

 .(1)"وتوجهت إىل جدة فجبيت بجدة كام فعل بالقوافل التي تقدمت

كان الرشيف بركات مقيام عند السلطان قانصوه الغوري معززا 

بأموال ، ولكن السلطان طمع ـه908مكرما منذ شهر ذي احلجة سنة 

فأشار عليه آمر سالح قانصوه ، الرشيف بركات التي تركها له والده

متجها  ـه909الغوري باهلرب، فخرج من مرص يف شهر ذي القعدة سنة 

إىل احلجاز حيث وصل إىل املدينة املنورة، ثم أرسل الرشيف بركات إىل 

السلطان قانصوه الغوري معتذرا عن خروجه من مرص دون إذنه، ولذا 

عنه السلطان وأرسل له من بقي من أهله، بعد ذلك اجته إىل مكة،  عفا

                                                   
 .1340، ص3و ج1338-1337، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)
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من القبائل طمعا يف الغنائم، مما أدى لزيادة قوته، وأقام  وانضم إليه كثري  

وكان يف تلك الفرتة ، ه909يف نواحي منى حتى انتهى موسم حج سنة 

يتحني الفرصة لدخول مكة، ومهد لذلك بتحريض القبائل عىل اإلغارة 

وبذلك ضيق عىل أهل مكة، لذا أرسل أمراء ، بعض طوارف مكة عىل

( دينار 2000احلج يتفاوضون معه لكف غاراته عىل احلجاج مقابل )

يأخذوهنا من أخيه دميضة ألفا مقدمة وألف بعد نزول احلجاج إىل منى، 

فوافق الرشيف بركات عىل ذلك، ثم سار مع ركب احلاج حلاميته حتى 

ه األثناء أرسل الرشيف بركات إىل السلطان وصل إىل منى. ويف هذ

نه حاكام ملكة، ولكن بعد مفاوضات يقانصوه الغوري يطلب منه تعي

عديدة مع أمري ركب احلاج األمري أنسباي وأمري اجلند املامليك بمكة 

واألمري ، (1)بكباي، واألمري شاهني اجلاميل نائب جدة وحييى بن سبع 

ن تعيني الرشيف قايتباي أمريا ملكة. قايتباي أسفرت تلك املفاوضات ع

 .(2) ـه910يف بداية شهر صفر سنة 
                                                   

سبع بن هجان بن حممد بن مسعود احلسنى من األرشاف، أمري ينبع توىل إمارهتا حييى بن  (1)

بدل دارج بن معزي بن هجار بن وبري احلسني حتالف مع قبائل زبيد، فأرسل ـ  ه903سنة 

. السيد: ـه912هزمه وعزله وعني بدال منه هجار بن دراج سنة وله قانصوه الغوري جيشه 

، ـه1425مح من تاريخ ينبع، مطبعة اهليئة امللكية، ينبع، صالح بن عبداللطيف عليان، مال

 .1542و 1408، ص3ج ابن فهد، بلوغ القرى،. 102، ص1ج

ابن فهد،  .1348-1340ص ،3وج 1339-1328، ص2ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)

 .172-166، ص3ج غاية املرام،
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وصل إىل مكة من السلطان  ـه910ويف أواسط شهر صفر سنة 

يتباي بعد أن تم االتفاق عليه وأجرب ااململوكي مراسم التتويج للرشيف ق

بدفع مخسني ألف دينار للسلطان ويدفع لألمري الكبري يف احلملة عرشة 

نار، وقرأ ثالثة مراسيم األول باسم الرشيف بركات عرب فيه عن آالف دي

أن ريض بركات "خر املرسوم آالفرحة بصلحه مع الرشيف حييى، ويف 

بوالية البالد فيوىل، وإن مل يرض فيوىل أخاه قايتباي فإن ريض بواليته 

التوصية عىل ". واملرسوم الثاين لألمري شاهني وفيه "خوته الباقنيإدون 

الرشيف بركات وتوليته عىل كل حال وإن مل يرض فيكون أخوه قايتباي 

باسم الباشا ". واملرسوم الثالث "والتوصية بأخذ املال واإلرسال به

 . (1)"ومذكور فيه كام ذكر يف املرسوم لشاهني

كانت دولة املامليك يف مرص صاحبة السيادة عىل احلجاز تعاين 

ة فكان الذي يستويل عىل األمور يف مكة يتم من ضعف يف تلك احلقب

ألن املامليك كانوا عاجزين عن تسيري ، تعيينه من السلطان اململوكي

بل كانوا يعلنون أهنم يولون ، جيش من مرص لنرصة الرشيف السابق

ولكن عندما تتعرض مصاحلهم للخطر يسريون  ،الرشيف اجلديد

يقضون فيام بعد وف اجليوش للقضاء عىل من يعارض مصاحلهم كام س

 .  عىل مالك بن رومي

                                                   
 .173-172، ص3ج املرام،ابن فهد، غاية  .1351-1348ص ،3ج ابن فهد، بلوغ القرى، (1)
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من  يتباياخرج الرشيف دميضة بعد مراسم تتويج الرشيف ق

مكة يرافقه مالك بن رومي متجها إىل جده ويف الطريق إليها حصل قتال 

بينهم وبني أهل حدا، وملا سمع إبراهيم اجلاميل بتوجههم إىل جدة، توجه 

إليها فوجد أمواله ساملة، ثم وجه إليهم مندوبا بأن ال حيدثوا فيها شيئا 

وتعطى ( دينار جتمع من التجار 500مقابل مبلغ من املال قدره )

حلميضة، بعد ذلك توجهت قبيلة زبيد إىل بلدها، وتوجه دميضه إىل ديار 

 . (1)قبيلة زبيد مرورا بينبع

أغار قسم من فرع  ـه910ويف الثامن من شهر صفر سنة 

اجلحادلة من زبيد عىل مكة ليال ووصلوا إىل منزل الرشيف قايتباي 

ه بعض اجلنود وأخافوا الناس، ويف الصباح خرج الرشيف قايتباي ومع

 .  (2)األتراك ملطاردهتم ومتكنوا من القبض عىل رجلني وفر الباقون 

وصلت األخبار إىل مكة تفيد بأن  ـه910ويف شهر رجب سنة 

الرشيف دميضه وحليفه مالك بن رومي، قد أعدا جيشا واجته به من ينبع 

ه وحليف ةثم جاءت األخبار إىل الرشيف قايتباي بأن جيش دميض، إىل مكة

وبعد ذلك جاءت أخبار ، مالك بن رومي قليل وال يستدعي اخلوف منهم

أخرى من مشهون أخو مالك بن رومي مرسلة إىل صهره الرشيف 

                                                   
 .1353-1352ص ،3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

 .1353ص ،3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)
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 د. سطام بن غامن الوهيب

ن مل يستطع سوف حيارهبم، وإال إقايتباي تبلغه بأنه سوف يردهم و

جئتك، وبعد ذلك جاءت أخبار مع زواٍر قدموا من ينبع يقولون بأن 

ك بالقرب من بدر أو رابغ، وأن عددهم نحو جيش دميضه وحليفه مال

مخسني فارسا وثالثامئة أو أربعامئة راجل، وأهنم صادفوا مشهون 

 بعسفان يف خيل نحو العرشة ورجال قليلة.  

ويف هذه األثناء جاء مندوب حيمل رسالة من الرشيف دميضه 

وحليفه مالك بن رومي بأهنم جاءوا للخري وليس هلم قصد غريه، ثم 

 وا عىل ذلك، وسمح هلم بدخول مكة للمؤونة.حتالف

وبعد استقرار الرشيف دميضة وحليفه مالك بن رومي يف مكة 

فرتة قليلة حصل خالف بينهم وبني القائد الرتكي يف مكة، وذلك أن 

تباعه حتى يرحلوا من مكة الرشيف دميضة طلب منه بعض املال له وأل

يلة زبيد باالستعداد ولكنه رفض، فأمر الرشيف دميضه أتباعه من قب

للقتال، كام أمر القائد الرتكي جنوده من املامليك واألتراك باالستعداد 

للقتال، واشتبك الطرفان يف قتال حول احلرم نتج عنه متكن جنود القائد 

الرتكي من هزيمة الرشيف دميضة وأتباعه وإخراجهم من جنوب مكة 

ثم اجتهوا إىل ، فروالكنهم متكنوا من هنب ما عىل طريقهم من منازل و

 .  (1)جدة ودخلوها وهنبوا كثريا من بيوهتا ثم عادوا إىل بالدهم

                                                   
 .1382-1370ص ،3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)
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وصلت  ـه910ويف هذه األثناء يف أواخر شهر رجب سنة   

الترشيفات من مرص عرب ينبع إىل مكة باملراسيم للرشيف بركات أن رغبوا 

ة أو للرشيف قايتباي، كام وصل بركات وقايتباي بعسكر كبري إىل مك

ففرح الناس كثريا بوصوهلم، بعد ذلك قام الرشيف قايتباي بجمع 

األموال من أهل مكة ومن التجار وأصحاب املحالت التجارية، وذلك 

لتحصني مكة وجتديد أبواب مداخلها، حتسبا هلجوم مباغت من دميضة 

 . (1)وحليفه مالك بن رومي وأتباعه 

قايتباي من توجه الرشيف  ـه910ويف أواسط شهر شعبان سنة

مكة إىل جدة وبصحبته بعض املامليك ثم عسكر بالقرب من جدة، وكان 

مماليكه قد دخلوا إىل جدة وقتلوا ثالثة رجال ظنا منهم أهنم من زبيد 

وقالوا ال يمكن أن نجتمع نحن وزبيد يف فريق الرشيف فقال هلم 

وملا  الرشيف قايتباي البالد ال تعمر إال بحفظ الطريق وهؤالء مصاحلون،

عاد من مكة حتدث الناس يف هذا املوضوع، فقام القائد الرتكي واخلواجا 

            شمس الدين القارئ )كبري التجار( بمنع قبيلة زبيد وأهل الشام 

   من احلصول عىل املؤونة من جدة، فقال الرشيف حيصل املصاحلون عىل 

 . (2)ما حيتاجون من جدة 

                                                   
 .1385-1383، ص3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

 .1386، ص3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)
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 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

ن ظهر منها إبائل يف احلجاز ون الترصف املعادي لبعض القإ

اخلطأ، ال ينم عن سياسة جيدة للتعامل مع هذه القبائل، فالسياسة املعادية 

القبائل، ولذا كان من املفرتض  ههلا ولدت مزيدا من العداء من قبل هذ

 .ا تقع عىل طريق القوافل التجاريةحسن التعامل معها لكسبها خاصة وأهن

وصلت رسالة من وايل ينبع حييى  ـه910ويف شهر رمضان سنة 

عدم  بن سبع إىل القائد الرتكي يف مكة وإىل الرشيف قايتباي يطلب منهاما

وذلك  ،منع قبائل بني إبراهيم وزبيد من احلصول عىل املؤونة من جدة

ألهنا قبائل تدين بالوالء والطاعة للرشيف قايتباي، كام يطلب منع الرتك 

ذلك رد اخليل والدروع التي أخذها وك ،من التشويش عليهم يف جدة

 .(1)الرتك منهم، يف مقابل أن ترد قبيلة زبيد ما أخذته من جدة 

إن رسالة وايل ينبع تنم عن بعد نظر يف التعامل مع القبائل 

العربية، فعدم السامح هلا باحلصول عىل ما حتتاج إليه سيدفعها إىل عملية 

السلب والنهب والتعرض إىل القوافل التجارية أو قوافل احلجاج، وهذا 

يبدو واضحا من السياسة التي انتهجتها قبيلة زبيد بعد منعها من احلصول 

 عىل املؤونة من جدة ومكة.  

نتيجة ملنع قبيلة زبيد من احلصول عىل املؤونة من جدة ومكة 

بدأت تسبب القالقل ألرشاف مكة وألمراء احلج حيث أصبحوا 

                                                   
 .1403-1402ص، 3ج ابن فهد، بلوغ القرى، (1)
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يتخوفون من غارات حمتملة من قبل قبيلة زبيد، فبعد انتهاء موسم حج 

يلة كان أمري احلج الشامي متخوفا من هجوم حمتمل من قب ـه910سنة 

زبيد، فتأخر بمكة بعد ذهاب أمري احلج املرصي بأيام كثرية عىل غري 

العادة إىل يوم الثالثاء العرشين من شهر ذي احلجة، وبعد سفره اعرتضته 

قبيلة زبيد فأرضاها أمري احلج الشامي بألف دينار، ولكن هُنب بعض من 

عرش  معه، ثم ملا وصل إىل نواحي بدر وزع عىل بعض عربان حرب ثالثة

 وذلك كي يأمن خطرهم .  (1)ألف دينار 

سنحت الفرصة لقبيلة زبيد  ـه911ويف أواسط ربيع اآلخر سنة 

لالنتقام من كبري التجار واملسؤول عن جتارة السلطان اململوكي يف احلجاز 

وهو شمس الدين حممد بن يوسف القارئ، الذي كان له دور كبري يف منع 

 .ـه910من جدة وذلك يف شعبان سنة  قبيلة زبيد من احلصول املؤونة

حيث قدم فارس من قبيلة زبيد يف جنح الظالم فوجد اخلواجا 

واجته به إىل ديار قبيلة  ةخارجًا من منزله فاختطفه دون علم أهل جد

وملا علم أهايل جدة بذلك خرجوا يف طلبه ولكنهم مل يتمكنوا منه، ، زبيد

باختطاف  يتباي خيربوهنامويف الصباح أرسلوا إىل الرشيف بركات وقا

كام أرسل إىل ، ةكبري التجار، فأرسل الرشيف عددا من املامليك إىل جد

لكن قبيلة زبيد طلبت  ،قبيلة زبيد يطلب منهم إطالق رساح كبري التجار

                                                   
 .1419-1418، ص3ج ابن فهد، بلوغ القرى، (1)
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 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

فرفض األرشاف ذلك ، فدية كبرية من األرشاف نظري إطالق رساحه

وكان مالك بن رومي يتوقع ، ومجعوا اجليش لغزو زبيد وإنقاذ كبري التجار

وملا وصل جيش األرشاف ، هجوما مباغتا من األرشاف فغري منازل قبيلته

ولذلك اضطر ، إىل منازل قبيلة زبيد مل جيدوا أحدا فعادوا إىل مكة

األرشاف إىل إرسال الفدية نظري إطالق رساح كبري التجار فتم إطالق 

 . (1) ـه911رساحه يف أواسط شهر شوال سنة 

شهر شوال من تلك السنة وردت األخبار من مكة إىل مرص  ويف

قد تم بني مالك بن رومي وحيي بن سبيع أمري ينبع وعرب بني  ابأن حتالف

إبراهيم وكان من نتائجه هتديد طريق احلجاج من ينبع وما حوهلا باجتاه 

مكة املكرمة، مما دفع السلطان قانصوه الغوري إىل إلغاء التوجه إىل احلج 

 .(2)رص وبالد الشام يف تلك السنة من م

هـ وصلت قافلة إىل املدينة املنورة 912ويف شهر ربيع الثاين سنة

هم من املغاربة بعد أن هنبها مالك بن رومي وأتباعه وذلك بني رابغ يتغالب

ومستورة، وكان مع القافلة سبعة وثالثون مجال فأخذها وما عليها، ثم 

                                                   
-183، ص3.ابن فهد، غاية املرام، ج1489-1446، ص3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

186 . 

، عبد القادر بن حممد بن عبد القادراجلزيري:  .89، ص4( ابن أياس، بدائع الزهور، ج2)

، دار الكتب العلمية، بريوت، املعظمة الدرر الفرائد املنظمة يف أخبار احلاج وطريق مكة

 .487، ص1، مجـه1422
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، وتوجه أهل اجلامل مع مالك بن رومي أعاد هلم أربعة مجال وقرب املاء

 .(1)الفتداء مجاهلم

ويف الشهر نفسه سافر عن طريق البحر من جدة إىل الطور نحو 

مخسة وعرشين مركبا و وصوهم بأن ال يدخلوا ينبعا، لكن حدث خلل 

ببعض املراكب مما دفعها للرسو يف ميناء رابغ، فجاءهتم قبيلة زبيد وأرادوا 

حاب املراكب إىل تفريغ املراكب الصاحلة من احلمولة أخذهم، مما دفع أص

وأركاب الرجال فيها للفرار من زبيد، فقامت قبيلة زبيد بنهب األدمال 

      التي فرغت من املراكب، وبعض األدمال كانت للسلطان اململوكي، 

ومل يسلم من األدمال إال القليل الذي عادت هبا املراكب مع الرجال الذين 

الطور، ثم أرسل شيخ زبيد مالك بن رومي إىل نائب جدة  وصلوا إىل

يطلب الصلح فشاور الرشيف بركات الذي اشرتط بأن ترد قبيلة زبيد ما 

تم أخذه من كبري التجار اخلواجا شمس الدين حممد بن يوسف ويعطون 

فغضب مالك بن رومي من هذه الرشوط ومل يتم ، الفرس والدرع

أن طلب قبيلة زبيد للصلح كان بسبب  . ويبدو(2)االتفاق عىل الصلح

خوفها من تدخل السلطان اململوكي ضدهم خاصة وأن املراكب التي تم 

 هنبها حتمل أدماالً للسلطان اململوكي.

                                                   
 .1522-1521، ص3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)

 .1523، ص3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)
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 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

كام يبدو أن قيام مالك بن رومي هبذه األعامل بسبب ضعف 

نفوذه يف مكة فأراد هبذه األعامل أن جيعل له األرشاف ولقبيلته وزنا بعد 

 يشه من قبل األرشاف.هتم

 القضاء عىل مشيخة مالك بن رومي الزبيدي: 

لقد أدت القوة املتنامية لشيخ قبيلة زبيد وما نتج عنها من 

تدخالت سياسية خطرية يف شؤون والية احلجاز، إىل تطور اخلالف بني 

مما أغضب دولة املامليك يف مرص خاصة بعد ، األرشاف ومالك بن رومي

وهلذا فقد اجتهد سلطان مرص األرشف ، عىل احلجاجهجامته املتكررة 

هـ( يف إعداد قوة جبارة للقضاء عىل شيخ 923-906قانصوه الغوري )

زبيد وكرس شوكته وقد استغرقت عملية القضاء عىل هذا الشيخ حوايل 

ثالث سنوات قضتها دولة املامليك يف إعداد اجليوش وجتهيز القوات 

 ومرص واجلزيرة العربية الالزمة هلذه املهمة من الشام 

هـ وردت أخبار من مرص تفيد بأن 910ففي شهر شوال سنة 

الدولة اململوكية قد بدأت يف اختاذ االستعدادات الالزمة حلرب مالك بن 

 ةرومي وحلفائه حيث صدرت األوامر السلطانية بإعداد القوات الالزم

دهم ( مملوك، ويف تقدير آخر بلغ عد500قدر بحوايل )تلذلك حيث 

خر بعزل رشيف آصدر مرسوم سلطاين  . كام (1)( مملوك 200حوايل )

                                                   
 .1409-1408، ص3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،1)
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ينبع الذي كان من أنصار مالك بن رومي وتعيني رشيف جديد موال 

هو هجار بن دراج، كام تم تعيني أسامء القواد الذين سيتولون  ،للدولة

ومايل بك اخلازندار  (1)ومنهم خاير بك الكاشف ،قيادة تلك القوات

 .(2)ات اخلارجية من مرص، والقائد الغزايل مقدم قوات الشاممقدم القو

هـ خرجت القوات املوجهة للحجاز 912ويف شهر رجب سنة 

بقيادة خاير بك وكان هبا من املامليك السلطانية وحدهم حوايل مخسامئة 

وكان معها هجار ، مملوك، ومن األمراء نحو عرشين أمريا، ومائة قواس

واليا عىل ينبع بدال من حييى بن سبع، كام خرج  بن دارج الذي تم تعيينه

يف صحبتهم املحمل. ويف شهر رمضان وصلت القوات املرصية إىل ينبع 

 .(3)أتباعه وومتكنت من هزيمة حييى بن سبع وفر هو 

                                                   
ولقبه املعامر )ويعرف بكاشف الغربية( ألنه كان مكلفا بتشييد  من إينال( خاير بك 1)

مرة إوترميم كثري من العامئر يف عهد السلطان قانصوه الغوري، وأنعم عليه السلطان ب

، وسبب ذلك ألنه قىض عىل الفتنة التي قام هبا عربان بني ـه912طلبخاناة بمرص سنة 

رؤوس القتىل مرشعة عىل الرماح إىل إبراهيم عىل طريق ينبع وأحرض مخسني رأسا من 

و 133و105، ص4ج . ابن أياس، بدائع الزهور،ـه922القاهرة، تويف يف صفر عام 

 .      16-15، ص5ج

، 4ابن أياس، بدائع الزهور، ج .1409-1408، ص3ج ( ابن فهد، بلوغ القرى،2)

 .101 و 89ص

، 3ج القرى، ابن فهد، بلوغ .104-101، ص4( ابن أياس، بدائع الزهور، ج3)

 ،تارخيية جغرافية وانطباعات خاصة(اجلارس: دمد، بالد ينبع )ملحات  .1537ص

                 .61-60لرياض، د.ت، صاة، دار اليامم  منشورات
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 زبيد بأشاا  اجااز يف عهد مشيخة مالك بن رومي عالقة قبيلة
 د. سطام بن غامن الوهيب

لكن حييى بن سبع ملا هزم يف املرة األوىل التجأ إىل طائفة من 

العربان يف مكان بالقرب من ينبع. ويف شهر شوال حرض الرشيف بركات 

وأخوه قايتباي وأتباعهم من العربان قرابة األلف، فقام خاير بك بتوزيع 

العربان يف مواضع متفرقة حول ينبع، وملا تقدمت القوات إىل مكان 

سويق بالقرب من ينبع، اشتبكوا مع حييى بن سبع وكان قد يسمى ال

حتالف معه مالك بن رومي والرشيف دميضة، فقتل يف هذه املوقعة التي 

تباع حييى بن سبع ومالك بن رومي أعرفت )بالسويق( عدد كبري من 

وفرار حييى بن سبع ، وكذلك من القوات املرصية رغم حتقيقها نرصا كبريا

ولكنهم تفاجئوا باألعراب ، أتباع مالك بن رومي ومن حتالف معه من

الذين فرقهم خاير بك حول ينبع، فأوقعوا هبم كثريا من القتىل بلغوا 

وفر حييى بن سبع ومن نجا معه، ، ( أسري800( قتيل و)800حوايل )

واستوىل اجلنود األتراك واألعراب عىل كثري من أمتعتهم وأسلحتهم 

ه قايتباي من ينبع باجتاه وبركات وأخبلهم، بعد ذلك عاد الرشيف إو

مكة، ويف الطريق اشتبكوا مع مالك بن رومي وأتباعه ومتكنوا من 

 . (1)االنتصار عليهم وفر هو ومن بقي من أتباعه 

توجه بعد ذلك خايربك مع جزء من قواته إىل مكة حيث وصلها 

                                                   
، 3ج ابن فهد، بلوغ القرى، .105-104، ص4( ابن أياس، بدائع الزهور، ج1)

 .63-61، صاجلارس، بالد ينبع .1550-1542ص
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والرشيف عيل بن  فاستقبله الرشيف قايتباي ـه912يف ذي القعدة سنة 

بركات وألبسهام خلعتني. وملا جاءت الكسوة عرض هلا األمراء مع 

املحمل، ولبس الرشيفان خلعتني أيضا، ثم توجه خاير بك ومن معه من 

ومنها اجته إىل مرص حيث وصلها يف ربيع األول سنة  ةجنوده إىل جد

 ، فعمت األفراح سائر أنحاء القاهرة وفرح السلطان قانصوهـه913

ملجيئهم رغم أنه كان يرغب بالقضاء بشكل كامل عىل حييى بن سبع 

 . (1)وأتباعه 

تباعه أمكة استمروا يف مطاردة مالك بن رومي وأرشاف  يبدو أن

ن الرشيف قايتباي اجته إحيث ، وذلك للقضاء عىل خطره بشكل كامل

 بعسكره ملطاردة قبيلة زبيد، وملا علموا به فروا من مكاهنم الذي كانوا

، ه، واجتهوا إىل أبيار عيل يف األطراف اجلنوبية للمدينة املنورةفيينزلون 

فلم يظفر هبم  الرشيف قايتباي وعاد، ولكنه استمر خالل تلك الفرتة يف 

يف أواسط  (2)جبل بالقرب من الروحاء يف تتبع أثرهم حتى عثر عليهم 

                                                   
ابن فهد، غاية املرام،  .1563-1562و1557-1556، ص3فهد، بلوغ القرى ،جابن  (1)

 .116، ص4ابن أياس، بدائع الزهور، ج .200-199، ص3ج

كلم عىل طريق احلاج القديم املتجه من املدينة املنورة 73الروحاء: قرية صغرية عىل بعد  (2)

إىل مكة املكرمة، وظلت حمطة للجامل، فلام جاءت السيارات تأخرت وقل نزوهلا، 

يرشف عليها من مطلع الشمس جبل ورقان، ويأتيها من الشامل واد صغري، ويرشف 

ف، وكانت السيالة املحطة األوىل للحاج ثم صارت عليها مبارشة من اجلنوب جبل اجلر

= 
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يهم فهامجهم ومتكن من االنتصار عل ـه913شهر مجادى اآلخرة سنة 

ه مشهون اوقتل مالك بن رومي الزبيدي كام قتل أوالده الثالثة وأخ

وهكذا قيض عىل مشيخة مالك بن رومي  (1)من قبيلة زبيد اوعددا كبريً 

الذي هدد مكة ولعب دورا كبريا عىل مرسح الساحة السياسية يف احلجاز 

 يف أواخر القرن التاسع اهلجري وأوائل القرن العارش اهلجري.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   
= 

الفريش، وملا عمرت املسيجيد التي تقع بعد الروحاء بسبعة أكيال بدأت الروحاء 

 .          718بالتاليش.  البالدي، معجم معامل احلجاز، ص

، 3.. ابن فهد، غاية املرام، ج. 1588-1587، ص3ج ابن فهد، بلوغ القرى، (1)

 .122، ص4ابن أياس، بدائع الزهور، ج.. . 201-200ص
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تناولت الدراسة عالقة قبيلة زبيد بأرشاف احلجاز يف عهد 

وقد توصلت من خالل هذا  ،هـ913-873مشيخة مالك بن رومي 

 : البحث إىل عدد من النتائج وهي عىل النحو التايل

إن قبيلة زبيد وهي إحدى فروع قبيلة حرب عاشت يف ظل  -1

ن هلذه القبيلة ممشيخة مالك بن رومي الزبيدي العرص الذهبي 

 .حيث النفوذ والقوة

 بأيديبل كتب  ،إن تاريخ هذه القبيلة مل يكتب بيد أبنائها -2

عيش عىل خصومها من األرشاف فأظهروا هذه القبيلة وكأهنا ت

 .السلب والنهب وقطع الطرق

املنطقة يف أواخر أحداث  إن هذه القبيلة لعبت دورا كبريا يف -3

       ولكن هذا الدور ،رش اهلجريالقرن التاسع وبداية القرن العا

 . من خالل عالقتها بأرشاف احلجازمل يظهر بشكل واضح إال

يعترب مالك بن رومي صاحب الفضل يف شهرة هذه القبيلة  -4

 وقوهتا يف تلك احلقبة .

 .ت نجم هذه القبيلةوخفسبًبا يف مالك بن رومي  لقد كان قتل -5
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حممد بن عبد الكريم الشيباين، الكامل يف التاريخ، دار الكتب ابن األثري: عيل بن  -1

 هـ.1415العلمية، بريوت، 

، حممد مصطفى: حتقيق، بدائع الزهور يف وقائع الدهور، حممد بن أدمد: ابن أياس -2

 هـ. 1402، القاهرة، اهليئة املرصية العامة للكتاب

ورات املكتب ، منش2رشف بن عبد املحسن، الرحلة اليامنية، ط: الربكايت -3

 اإلسالمي، دت.

 هـ.1397، دمشق، مكتبة دار البيان، نسب حرب ، عاتق بن غيث: البالدي -4

، ، دار مكة للنرش والتوزيع2ط، معجم معامل احلجاز، عاتق بن غيث: البالدي -5

 ـه1431، بريوت، مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع

 صور األقاليم اإلسالمية .، أبو زيد: البلخي -6

عبد القادر بن حممد بن عبد القادر، الدرر الفرائد املنظمة يف أخبار احلاج : اجلزيري  -7

 ه1422بريوت، ، وطريق مكة املعظمة، دار الكتب العلمية

دار ، 2ط، فصول من تاريخ قبيلة حرب يف احلجاز ونجد، فائز بن موسى: احلريب  -8

 هـ. 1420، الرياض، البدراين  للنرش والتوزيع

يز بن موسى البدراين، مالحظات عىل املؤلفني والكتاب حول التاريخ احلريب: فا -9

 هـ .1417، واألنساب، دار البدراين للنرش والتوزيع، الرياض

دار الكتب ، مجهرة أنساب العرب، أبو حممد عيل بن أدمد الظاهري : ابن حزم -10

 هـ.1403، بريوت، العلمية

، ني والثقايف واالجتامعيتاريخ اإلسالم السيايس والدي، حسن إبراهيم: حسن -11

 م . 1967، القاهرة، مكتبة النهضة املرصية 

العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أخبار العرب ، عبد الردمن بن حممد: ابن خلدون -12

 دت .، القاهرة، مطبعة بوالق، حممد الصباغ: حتقيق، والعجم
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طرفة األصحاب يف معرفة ، أبو حفص عمر بن يوسف: ابن رسول الغساين -13

 هـ. 1412، بريوت، ك . و . سرتستني . دار صادر: األنساب، حتقيق

، الزركيل:  خري الدين بن حممود بن حممد، األعالم، دار العلم للماليني، بريوت -14

 م.2002

 هـ.1419، الرياض، دارة امللك عبدالعزيز، تأريخ مكة ، أدمد: السباعي -15

رب يف تاريخ جاهلية نشوة الط، ابن سعيد األندليس: نور الدين عيل بن حممد -16

 هـ.1403، عامن، العرب، مكتبة األقىص

، منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووالة احلرم، عيل بن تاج الدين: السنجاري  -17

 .ـه1419، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، ماجدة فيصل زكريا: حتقيق

امللكية، صالح بن عبداللطيف عليان، مالمح من تاريخ ينبع، مطبعة اهليئة : السيد -18

 ه.1425ينبع، 

أدمد : عّز الدين حمّمد بن عيل بن إبراهيم، تاريخ امللك الظاهر، حتقيق: بن شّداد -19

 م2009حطيط، دار ناصيف، دمشق، 

دار املعرفة ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن عيل: الشوكاين -20

 دت.، ،بريوت

حتقيق: عادل ،  أنباء األوائل والتوايلسمط النجوم العوايل يف، عبد امللك: العصامي -21

 . ـه1419بريوت، ، عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية -أدمد عبد املوجود

عبد : احتاف الورى بأخبار أم القرى ،حتقيق، أبو النجم عمر بن حممد: ابن فهد -22

 هـ. 1408، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، الكريم عيل باز

بلوغ القرى يف ذيل إحتاف الورى بأخبار أم ، عبدالعزيز بن عمرعزالدين : ابن فهد -23

صالح الدين خليل إبراهيم و عبدالردمن حسني أبواخليور وعليان : القرى، حتقيق

 .ـه1425، املحلبدي، دار القاهرة، القاهرة
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، غاية املرام بأخبار سلطنة البلد احلرام، عزالدين عبدالعزيز بن عمر: ابن فهد -24

 ـه1409، حممد شلتوت، جامعة أم القرى، مكة املكرمة فهيم: حتقيق

يوسف عيل : حتقيق،  ءصبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أدمد بن عيل: القلقشندي -25

 هـ.1407دمشق ،، دار الفكر، الطويل

وزارة ، هناية األرب يف فنون األدب، شهاب الدين أدمد بن عبد الوهاب: النويري -26

 دت.، القاهرة، الثقافة واإلرشاد القومي

، حممد بن عيل بن األكوع احلويل: حتقيق، اإلكليل، احلسن بن أدمد : اهلمداين -27

 هـ.1406، بريوت، منشورات املدينة

 

 : الدوريات

/ أبريل ومايو ـه1403، رجب وشعبان 2و1ج 18السنة ، جملة لغة العرب -

 م. 1983

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 ( 49)  جملة حبوث املدينة املنورة ودراساتها
 املنورة جملة علمية حمكمة تصدر عن مركز حبوث ودراسات املدينة

 

328 

 

 

 


