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 يخرب يبدأ ثم آخر، بطنَ  يشق   وهو النَّاس من واحد   على هعدستَ  طويسل   همأحد   َيأيت قد

لم، وتجن   تعد   هذا بأنَّ  الناس  الذي هذا همونفيتَّ  ،الحال هذا على ذلك النَّاس   ىويتلقَّ  وظ 

 الحقيقة هي هل كنل ،وتجن   ظلم شك   بال الصورة   وهذه هم.الت   بأشنع اآلخر بطنَ  عيقط  

 يعالج طبيب   إال هو ما هذا أنَّ  رأينال كاماًل  المشهدَ  وأرانا قلياًل  هعدستَ  هذا أبعد لو كاملة؟!

 حقل   يف -بل أضعاف ه- همثل   سيمارَ  وإنما اإلعالم، يف فقط ي مارس ال التضليل وهذا ه!مريَض 

 حقل هوأال و والتلبيس والتدليس، والظلم جحافاإل عن يكون ما أبعدَ  يكونَ  أن ينبغي كان

 .العلمي البحث

 تمهيد

 نم   وهائ  مناو   فتئ ما -رحمه اهلل- عبد الوهاب بن محمد الشيخ دعوة فجر   بزغَ  أن منذ

 تقسيمها يمكن بالدعوة ُتلصق التي همالت   وتلك وبأتباعها، الدعوة هبذه وإلصاقها همالت   إلقاء  

 قسمين: إلى

 .من أصلها مفرتاة كاذبة   هتم   القسم األول:

ر لكنها ،نفسها يف صحيحة هي هتم   والقسم الثاين:  من جتزأت   أو أخرى، مرادات   إلى ت حوَّ

ًها ما تخدم حتى والفكرية ةريخيَّ االتَّ  سياقاهتا  ينبغي ال والتزوير دليسالت   من نوع   وهو ،توج 

 مع والعدل واإلنصاف العلمي البحث من يكون ما أبعد هو بل ،فيه عوايق   أن الحق   بلطَل  

 بأس وال ،كلذ تحتمل التي القضايا يف يخالشَّ  دعوةَ  ما أحد   خالفي   أن بأس فال خالف،م  ال  

 حادثة إلى همأحد   يأيت أن ةً وأمانَ  اوخلقً  ادينً  المقبول غيرمن  لكن النظر؛ وجهات   تتباين أن

 تبدو حتى ؛لها المصاحبة الحقائق بعَض  يخفي أو ،وجهها غير على يرويها أو ،فهافيحر  

 يريده! هو بشكل   الحقيقة تلك
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 إن :قولهم :فيها الحقيقة من جزء   براوية اسالن   على بها سونيدل   التي همالت   لكت ومن

 الديار جعلوا" وأهنم ،(1)الحج من الناس   منعوا قدعبد الوهاب  بن محمد الشيخ دعوة أتباع

 المكوس فرض طريق عن إليها الوفود بحركة مونيتحكَّ  وراحوا ،أيديهم يف رهينةً  سةالمقدَّ 

 م1959 سنة ففي أخرى. جهة من ةالسياسيَّ  ألغراضهم استخدامها طريق وعن ،جهة   من

 م  
 اقتصرت أن" المنع ذلك مصير وأن ،(2)"المكرمة مكة إلى الوصول من السوري الحاج   عن 

 .(3)"الوهابيين على الحج شعائر

 يف ويستصحبون السعودية، العربية المملكة ضدَّ  اليوم حتى لقىت   زالت ال الفرية وهذه

 الورقة. ههذ يف سنناقشها والتي ،هبا ونيستدل   التي التاريخية األحداث تلك المقام هذا

 الحج: منع على بها ونيستدل   التي الحوادث أبرز

 وهما: حادثتان هبا يستدلون التي الحوادث تلك وأبرز

 ،ـه1223 عام الحج من وإسطنبول امالش   من القادمين اجالحج   منع: األولى الحادثة

 سعود خرج افلمَّ " قال: حيث -اهلل رحمه- بشر ابن الدعوة خمؤر  على  ذلك يف ويستندون

 مراءاأل لهؤالء معه ورجاله العتيبي شرعان بن فراج أرسل ةمكَّ  اقاصدً  الدرعية من

                                         
 (.10 ص:الوهابية ألمحد زيين دحالن )انظر: فتنة ( 1)
 موقع البينة للدراسات واألحباث:ينظر: ( 2)

http://elwahabiya.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-
%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC/ 

 نظر:ي (3)
http://alalbayt.com/?p=3321 

األضرار الدينية واالجتماعية لالحتكار "املطلب يف مقال له بعنوان:  وذكر ذلك أيًضا فكري عبد
 انظر: ."احلج خالل مثانني عاًماالوهايب إلدارة 

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/450.htm 

http://elwahabiya.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC/
http://elwahabiya.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC/
http://elwahabiya.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC/
http://alalbayt.com/?p=3321
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/450.htm
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 ،ونواحيهما ستنبولوإ الشام   جهة من تأيت التي الحواج يمنعوا أن لهم وذكر ،المذكورين

 فأرسل ،امالشَّ  باشا العظم اهلل عبد وأميره تبعه ومن الشامي الحاج المدينة على أقبل افلمَّ 

 . (1)"إليهم يقدم ال أن مراءاأل هؤالء إليه

 ،الحج وأداء مكة إلى الوصول من الحجاَج  هؤالء منع قد اسعودً  اإلمام أن عونفيدَّ 

 ذلك. بيان   وسيأيت ،أةمجتز   حقيقة إال ليست لكنها خون؛المؤر   أثبتها صحيحة حادثة   وهي

 بعد القدوم من مصر حجاج ومنع هـ،1344 عام المصري   المحمل ةقص  : الثانية الحادثة

 ةمكَّ  العزيز عبد الملك دخول بعد وقعت هانَّ إ حيث ،اجد   مشهورة الحادثة وهذه .ذلك

 الصحف وذكرهتا ة،ثَ الحاد   تلك عايش من لذلك خوأرَّ  ،ملكه تحت ودخولها المكرمة

 واألهرام. القرى أم كصحيفة الرسمية

 ،الكعبة كسوةَ  معها حاملةً  المكرمة مكة نحو جهتتَّ  قافلة   عن عبارة :باختصار والمحمل

 ويصاحب عسكرية، وحشود موسيقية فرق صاحبهت ،مصر يف ةشعبيَّ  احتفاالت وسط

 الوقت. ذلك يف عام كلَّ  مصر عادةَ  هذه وكانت ،مصر من القادمون الحجاج المحمل

 أصوات ورفعوا ،نىم   إلى وصلوا حين ،الشهيرة الحادثة تلَك  وقعت ـه1344 عام ويف

 وألقوا عليهم فأنكروا ينالنجدي   بعض جاءف ،منى يف ةالموسيقيَّ  الفرقة وعزفت ،الطبول

 والرمي المدافع بإطالق أمر أن إالَّ  للمحمل المرافق ابطالضَّ  من كان فما الحجارة، إليهم

 وقد غط،اللَّ  وكثر الناس   رونفَ  ،جماًل  40 نحو وأصيب ،احاج   25 قرابة فمات ،بالرصاص

 ليدافع بنفسه الملك جاء ثمَّ  ،الوضع ةهتدئَ  يف وسعود فيصل العزيز عبد الملك ابنا شارك

 قطع يف اسببً  هذا وكان ،األزمة يوينه   رفينالطَّ  ئيهد   أن استطاع وبالفعل ،المحمل عن

  مصر. اجحجَّ  معها وانقطع ،احينً  العالقات

                                         
 (.293 /1عنوان اجملد يف اتريخ جند )( 1)
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 المصري الحج   محمل بينما" سعاد:اإل أبو دمحمَّ  يقول المحمل يحمله كان ما بيان ويف

 من مكونة للحراسة عسكرية قوة يرافقها ،الكعبة كسوة تحمل التي الجمال من المكون

 ،مدافع أربع من نةمكوَّ  بطارية مدفعية ومعهم ،والهجانة والفرسان المشاة من جندي 400

 جهينمتَّ  المصريين اجالحجَّ  آالف   مويرافقه   ،والممرضين األطباء من يةطب   فرق وتتبعهم

 الموسيقية الفرقة أصوات تصاحبهم ،رفاتعَ  وقفة إلى مطريقه   يف الحج رائ  شعَ  ألداء

 .(1)"ةالعسكريَّ 

 روايات هذه ألنَّ  ؛حرج يف المشنعين عوق  وت   ،الرد   عن غنيت   بدقة هناك حصل ما قراءةو

 عبد الملك من منع   بعدها جاءَ  وهل ،الحادثة تلك وقوع سبب نتبي   ،ولتينالدَّ  من ةرسميَّ 

 هأعدَّ  ،المحمل واقعة بعنوان: الحادثة لهذه املف   األهرام جريدة نشرت قدو ال، أو العزيز

 المحمل قوة بين الحجاز يف معركة :عنوان فتحت" فيه: جاء ،رزق لبيب يونان الدكتور

 نشرت ،النجديين من 25 قتلوالمصريين  الجنود من وثالثة ضابط جرح.. والنجديين

 نشرت كما ،الداخلية وزارة إلى باشا عزمي محمود اللواء الحج أمير هبا بعث برقية الجريدة

 ..وملحقاهتا. نجد وسلطنة الحجاز مملكة من ابالغً  الوقت نفس يف

 ضاحية من المعتاد مكانه يف موخيَّ  ،جدة من المصري المحمل جاء البَلغ: نص   أما

 أصوات   ارتفعت ناكوه   ،بسالم آخرها بلغ حيث ىمن ىإل الرتوية يوم منها انتقل ثم ،مكة

 حرمةَ  يعتقدون الذين وغيرهم جديينالنَّ  من العرب هافاستنكرَ  ،المحمل حرس أبواق

 منهم المجهولين الغوغاء بعض فاجتمع ،العظام المشاعر هذه يف ماسيَّ  وال المزامير جميع

 فأخذوا ،النجدية الحامية بعض المحمل مع وكانَ  ،ذلك يف اللغط وكثر ،وتالصَّ  مصدر   ىإل

 هنجل   الحال يف فأرسل ،الملك لجاللة الخرب وصل وقد ،والتهديد رببالضَّ  الغوغاء ونيرد  

 يف يقفوا أن المحمل رجال من وطلب الحادثة لمكان فذهب ،بقوة فيصل األمير سمو  

                                         
 (.58-57ص: سعاد )اإلالسعودية واإلخوان املسلمون حممد أبو ( 1)
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 قوَّ  زيادة وطلب ،الغوغاء يقاوم وأخذ ،أماكنهم
 مع سعود األمير سمو بأخيه هفأمدَّ  ،أبيه من ة 

 المدافع يطلقون المحمل برجال وإذا الغوغاء تدافع الحكومة جند وبينما ،معه قوة

 فقتل ،جديونالن   اجالحج   فيها ميخي   التي األماكن ىعل حساب بغير معهم التي واألسلحة

 أربعون وقتل ،وطفل وامرأة   رجل   بين وعشرين خمسة أماكنهم يف هم الذين األبرياء من

 وأفراد أوالده جميع به يحف   بنفسه الملك جاللة خرج الحد   لهذا األمر وصل امَّ ولَ  .ابعير  

 ركمأذك  ) :وقال خاطبهم هولكنَّ  ،الحنق من يكون ما أشد   يف نجد أهل وكان ،وحاشيته هعائلت  

 أن يمكن ال المحمل هذا بأن   وأخبركم ،تكموحج   بشرفكم ركمأذك   ثم ،المقام هذا يف باهلل

 اعمَّ  اورغمً  نجد أهل بذلك سمع امَّ ولَ  .(حياة من ةبقي   معي نمم   وبأحد أحد عليه يتجاوز  

 النفوس تلك جميع تارتدَّ  تىح ،همسفيه   ىعل همعاقل   رجع يستوجبوه لم بالء من أصاهبم

 ،الحكومة جند من ةبقوَّ  امحفوفً  المحمل سار ثمَّ  ،الفتنة وطفئت ،أماكنهم ىإل دقائق ببضع

 .(1)"ذلك بعد يكدر ما يحصل ولم ،واألمان كونالس   وساد ،ىبأذ أحد   ممنه   يصب ولم

 روت فقد -القرى أم صحيفة وهي- السعودية العربية للملكة الرسمية حيفةالص   أما

 المشاعر هذه يف األبواق ضرَب  بألسنتهم أنكروا النجديين أن وفيها ،أيًضا بتفصيل   الحادثة

 هابنَ  الملك فأرسل ،"ينتهوا فلم ةوشد   بعنف   الملكي الحرس رجاُل  همفرد  " ،المقدسة

 بل وهنمئ  يهد   وبدؤوا ،جديينالنَّ  مقابل المحمل عَ مَ  اووقفَ  ،اسعودً  أرسل ثمَّ  ،فيصاًل 

 روع ئيهد   وهو بنفسه يكافح فيصل واألمير بجمعه يسرع سعود األمير وبينما" ،ويدافعوهنم

 إلى المحمل جنود بنادق أفواه من ينفذ صاصوالر   إال الحجيج يشعر لم المحمل رجال

 ...ينالمطمئن   اآلمنين تقتل ويسرة   يمنة   تضرب المدافع قنابل ذلك ووراء ،الحجيج صدور

 وعلى عليه تقع ارالنَّ  وقذائف إال درى وال ،الخرب عن اشيئً  يعلم لم الذي العظيم العدد وفيهم

 .(2)الحادثة تلك َف وقَ أو بنفسه العزيز عبد الملك خرج حينها ،"حوله من

                                         
 .ـه1422نشر يف عام  ،(41842العدد ) ،األهرام :نظر( ا1)
 (.78العدد ) ،حيفة أم القرى( ص2)
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 العزيز عبد الملك ثم سعود اإلمام منع هل :لنتساء   أن لنا يحق   الحادثتين تلك بعد

  ؟هؤالء يقوله كما المكرمة مكة إلى القدوم من جاجالُح 

 مناسك ييؤد   احاج   جاء إذا المكرمة مكة إلى القدوم من ألحد   منع   هناكَ  ليس نقول:

 ماوإنَّ  ،اأساًس  الحجاج يمنع لم الملك أن كيف المحمل ةقصَّ  رواية يف لك ويظهر الحج،

 نايمكنُ و سعود، اإلمام حادثة يف األمر نفس وكذلك الواقعة، لهذه أنفسهم عند من امتنعوا

 رئيسين: سببين إلى المنع هذا نرجع   أن

 ،ثونهحد  يُ  كانوا ما إحداث من الموسيقية والفرق بولوالط   الموسيقى منع السبب األول:

 شرعي، محذور   اأيًض  فهو اآلخرين اجللحجَّ  إزعاج   من فيه ما مع هذاو لهذا، ليس الحج فإنَّ 

  المقصد مع طبيعته يف يتناسب وال
 
 واالنقطاع هلل واإلنابة الخضوع من الحج من الشرعي

 من على يجب ةمهمَّ  نقطة   وهي للحجاج، ال ةالموسيقيَّ  للفرق المنع فكان ه،ودعائ   لعبادته

ث عن  للحج منع   هاأنَّ  على القضيتين وقَس  فإن يغفلها، وال يوردها أن تينالقضيَّ  هاتين يتحدَّ

 يصاحب امَ ل   أنه الحقبة تلك لتاريخ قارئ لكل   واضح   هو كما فالمنع للحقائق، تزوير   هو

 نفسه. للحج وليس المحمل

 وإنما ،الدعوة مؤرخي من ليس وهو ،بوضوح بَب السَّ  هذا الجربيت الرحمن عبد ويذكر

 اسالنَّ  ابيالوهَّ  بمنع ينمعتل   والمصري اميالشَّ  الحج   انقطاع   ومنها" يقول: خارجها، من

 مانَّ إو ،المشروعة الطريقة على الحج يأتي احد  أ يمنع لم هن  إف ،كذلك ليس والحال ،الحج عن

 والزمر بلوالطَّ  المحمل مثل ؛رعالشَّ  يجيزها ال يالت البدع من ذلك بخالف يأيت من يمنع

 وما العام هذا يف ورجعوا واوحج   المغاربة حجاج من طائفة وصل وقد ،سلحةاأل وحمل

 الحج من الوهابيين غير منع قد سعود اإلمام كان فإن. (1)"بشيء حدأ لهم يتعرض ولم ،قبله

  !المغاربة؟ هؤالء حج فكيف

                                         
 .ـه1223( يف أحداث سنة 842ص: اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار ) (1)
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 جواز عدم العزيز عبد والملك سعود اإلمام نبي   وإنما ،فجأة   يأت لم المنع هذا إن   ثم

 سنوات قبل ذلك وكان ين،الد   من ليست هاوأن   ،لها قبولهم وعدم ،موسيقيةلا الفرق هذه

 أصر   لمن أم ،حووض   نوبي   رأعذ   لمن هل !ذلك؟ يف إذن ةالحج   فلمن بيانه، سيأتي كما المنع

 !المنكرات؟ بتلك يقدم أن على

 الشام محمل منع يف ةالمهمَّ  األسباب أحد   وهو، األمن على الحفاظ الثاين:السبب 

 ـه1223 وعام بأسلحتهم، لينمحمَّ  عسكرية ةقوَّ  ترافقها المحامل هذه فإن مصر، ومحمل

 اأيًض  يسمح فهل ،مكة دخل للتو   سعود فاإلمام ،األمن فيها بَّ استت التي األعوام من ليس

 !الوقت؟ ذلك يف العثمانية ولةالدَّ  من يعادونه كانوا من قبل من األسلحة بإدخال

 قتااًل  يثير قد شيء   بأي ماحالسَّ  وعدم األمن على والحفاظ الحجاج على الخوف وهذا

  مطلب   المشاعر داخل اخالفً  أو
 
  شرعي

 
 سعود يقول عاقالن، فيه يختلف ال وعقلي

 اوتعزيزً  لألمن سبيال الحجاز يف السلطة على بالحفاظ منشغاًل  سعود اإلمام كان" السرحان:

 ؛فحسب السعودية للسلطة ارمزي   اتأكيدً  المحمل مثل لتقاليد تحريمه يكن ولم ،لإلسالم

 .(1)"السعودية األراضي على األجانب الجنود زحف لمنع حرفية أداة اأيًض  هلكنَّ 

 ويظهر ،كربى أولويةً  يعد   بعده ومن العزيز عبد واإلمام سعود اإلمام عند الحرم وأمن

 اإلسَلمي المؤتمر افتتاحية يف العزيز عبد الملك ألقاه الذي األول الخطاب يف اجلي   ذلك

 بآذانكم وتسمعون بأعينكم تشاهدون كمإنَّ  ،اإلخوان هاأي  " :فيه قال   ،ـه1344 سنة األول

 بين حتى الحجاز بالد جميع يف العام األمن أنَّ  والزيارة للحج الديار هذه إلى سبقكم ممن

                                         
: )ص 480-479املرفق مع عدد جملة الفيصل  ،(13)كتاب الفيصل   ،السعوديون وإدارة احلج( 1)

71.) 
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 ،كثيرة قرون   منذ منها يقرب ما وال ،مثلها يعرف لم التي الكمال بدرجة الشريفين الحرمين

 .(1)"والمنة الفضل وهلل ،وقوة انظامً  الدنيا ممالك أرقى يف يفوقها ما يوجد ال بل

 عبد الملك عهد يف المحمل ةقصَّ  يف اجلي   ظهرَ  هميبأيد واألسلحة العساكر وجود وأثر  

 العنيف القتال يقع كان ما المحمل جنود مع واألسلحة المدافع وجود لوال فإنه ؛العزيز

 المشاعر هذه إلى بأسلحتهم يدخلون الناس تركيُ  فهل ،الحجاج من عدد فيه استشهد والذي

 يضرَّ  أن يمكن ما أو األسلحة ليحم من فمنع   اس؟!الن   من المَليين بل اآلالف مئات وهناك

 دعوة أتباع المي   مَ فل   كان، تجمع   ي  أ يف دولة أي تفعله كان ما وهو العقل، عين   هو جاجالح   به

 !هذا؟ علىعبد الوهاب  بن محمد الشيخ

 ؟اإلمامين من فجأة المنع هذا كان هل قال:يُ  أن يمكن السببين بيان وبعد

 فجأة، يكن لم المقدسة المشاعر إلى الموسيقية الفرق إدخال من المنع هذا أن والجواب

 الفرق هذه اصطحاب من سعود األمير رحذَّ  فقد ،القضيتين يف وتحذير   بيان   ذلك سبق   وإنما

 من صفر أحداث يف الجربيت يقول ،هـ1223 عام قبل المنكرات برتك وأمرهم ،الموسيقية

 حجوا همأنَّ  وأخربوا ،الرب طريق من مصر إلى المغاربة حجاج وصل وفيه" :ـه1222 عام

 الناس مع وحجَّ  ،كثيف بجيش   مكة إلى وصل الوهابي مسعود وأن ،مناسكهم وقضوا

 وقال المصري الركب أمير جاويش مصطفى حضرأو ،األسعار ورخاء الضرر وعدم باألمن

 إشارة هو :فقال ،-المحمل بالعويدات يعني- ؟معكم التي بولوالط   العويدات هذه ما :له

 .(2)"العام هذا بعد بذلك تأت ال :فقال ،عادهتم بحسب الناس اجتماع على وعالمة

 يقول امتناعا؟! أو امنعً  ذلك كان هل وايحج   ولم مكة يدخلوا ولم قدموا حينما حتى بل

 الشامي الحاج ركب بأن الخرب ورد هوفي وحوادثه هرالشَّ  وانقضى ،بقي من وبقي" الجربيت:

                                         
 .(75العدد ) ،حيفة أم القرى( ص1)
 .(809ص: اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار )( 2)
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 أرسل المذكورة المنزلة إلى وصل امَّ لَ  هأنَّ  وذلك ،العام هذا يف يحج ولم هدية منزله من رجع

 عليك شرطناه الذي الشرط على إال تأت   ال :له يقول   الحاج أمير باشا اهلل عبد إلى ابيالوهَّ 

 ،سلحةواأل والزمر بلالطَّ  من يصحبهم وما المحمل بدون يأيت أن وهو ،الماضي العام يف

 .(1)"مناكيرهم يرتكوا ولم ،حج   غير من رجعوا ذلك سمعوا فلما ،للشرع امخالفً  كان ما وكل

 عليكم واشرتطت اسابقً  بينت قد :لهم قال بل ،يمنعهم لم عهده على سعود فاإلمام

رط، ذلك بذلتم وقد إال تأتوا فال ،شرًطا  ،الشرع يعارض لم ما لإلمام مكفول حق   وهو الشَّ

 الشرع؟! يف منكر   هو به يأتون وما فكيف

 تكلم مصر إلى ةبرقيَّ  أرسل فقد ،اأيًض  -اهلل رحمه- العزيز عبد الملك فعل هو هذا وكانَ 

 ذكر عن تلهي فإهنا ،لسيرهم ومنظمة للجند مسلية كانت ولو إهنا" وقال: وسيقىمال عن فيها

 .(2)"لذكره اهلل أوجدها التي البالد يف اهلل

 بين األخوية والعالقات الودَّ  يحفظ وحتى عبد العزيز الملك أن ذلك من األعجب بل

 قوات من يصاحبه وما المحمل أن فيه دؤك  ي مصر إلى ارسمي   خطابا أرسل ومصر المملكة

 الموسيقية الفرقة تبقى أن طالبت السعودية الحكومة لكن ،اترحيبً  سيلقى موسيقية وقافلة

 أمر القرى أم صحيفة يف وورد. (3)المقدسة البقاع إلى المحمَل  تصاحب أن دون من جدة يف

 نجد أهل من اكبيرً  افريقً  ألن ؛فقط ةجد   لغاية مجيئها يقبل إنه :وقال" وفيها: الربقية هذه

                                         
ص: مرآة احلرمني إلبراهيم رفعت ) :وانظر .(809ص: اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار )( 1)

 (.311) ـه1409رجب  ،العدد األول ،جملة جامعة اإلمام حممد بن سعودو  ،(95
 (.72العدد ) ،حيفة أم القرى( ص2)
-479املرفق مع عدد جملة الفيصل  ،(13كتاب الفيصل )  سعود السرحان،لالسعوديون وإدارة احلج، ( 3)

 .(47 )ص: 480
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 لم إذن فالمنع. (1)"العبادة أوقات يف استعمالها يصح   ال التي المالهي من هايعد   وغيرهم

 .(2)!ذلك؟ بعد اإلمامان المي   فكيف ،ومراسالت بيان ذلك سبق وإنما ،فجأة يكن

 إدخال عدمب اإلمامين لطلب امتناع وإنما ،منع   هناك يكن لم أنه لنا يتَّضح هذا وببيان

 اإلمام أن دانتؤك   بحادثتين اتوضيح   األمر هذا ونزيد ،الحج   مشاعر داخل الموسيقية الفرق

 وعلى بل ترويعهم، عدم وعلى اج،الحج   على ينحريص   كانا عبد العزيز والملك اسعود  

  وهما: ،(3)لهم األمن سبل كافة توفير

 لوجود يدخلها لم ـه1217 عام مكة قدم حين اسعودً  اإلمام أن الحادثة األولى:

 خارج فبقي شأهنم، من هو ليس أمر يف إدخالهم وال الحجاج تخويَف  يرد فلم ،فيها الحجاج

  .(4)ـه1218 عام محرمال حتى يدخل لم بل ،الحج   من انتهوا حتى مكة

 ذلك رأس على سعود األمير فسار" خزعل: الشيخ خلف حسين يقول هذا تأكيد ويف

 ،ل  القبائ   من كثير خاللها عليه اجتمعَ  اأيامً  عليها فأقام ،الزلفى( )قرب السبلة ونزل ،الجيش

 ،معه كان ومن المضايفي عثمان إليه انضمَّ  ائفالطَّ  وصل افلمَّ  ،الحجاز وقصد منها رحَل  ثم

 مزدحمة ةمكَّ  وكانت ،الحج موسم يف ذلك وكان ،ةمكَّ  وقصد ارةالجرَّ  القوات بتلك فزحف

 ال لكي الحج موسم انتهاء امنتظر   الريعان قرب بالعقيق اتهبقوَّ  سعود األمير فنزل ،بالحجاج

 -مكة ألهل األمان أعطوا أن بعد- ـه1218 عام مكة دخلوا وحين. (5)"الحجاج يزعج

                                         
 (.72العدد ) ،( صحيفة أم القرى1)
 (.94ص: مرآة احلرمني ) :( انظر2)
من إعداد وليد بن حممد  ،عبد العزيزكتاب مرافق احلج وخدماهتا املدنية يف عهد امللك   :( انظر يف ذلك3)

اللطاف يف خاطر احلاج إىل أقدس مطاف، وهي  كتاب االرتسامات  :وكذلك انظر .مجيلبن أمحد 
 الرحلة احلجازية لشكيب أرسالن.

 (.93ص: مرآة احلرمني ) :نظر( ا4)
 (.376ص: اتريخ اجلزيرة العربية يف حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب )( 5)
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 من رؤوسهم خافضون ،هليلوالتَّ  كبيروالتَّ  لبيةبالتَّ  اعاليً  أصواهتم رافعون" وهم دخلوها

 بأن الشاميين للحجاج سمح وقد الحجاج، من اأحدً  يمنع لم الدخول قبل بل. (1)"اهلل خشية

اج الحج مكانة يؤكد وهذا. (2)ينصرفوا ثم يحجوا  .سعود اإلمام عند والحجَّ

 واقعة أيام حدث ما وأمنهم الحجاج على الحفاظ أهمية يرينا اممَّ  الحادثة الثانية:

 وقع حين ثم ،اوسعودً  فيصاًل  هابني أرسل قد كان عبد العزيز الملك فإنَّ  المصري، المحمل

 لَك م  ال   وضع ،بمملكته ريفك   ولم ،حياته يف يفكر ولم" ،بنفسه عبد العزيز الملك خرج القتل

 تبعه وقد ،الحجيج وليحمي ،المحمل يليحم   وخرج كفة على العرب وجزيرة بل والعائلةَ 

 ،العظيم والمشعر الموقف وهبذا باهلل رهموذكَّ  ينالنجدي   إلى ذهب ثم ،"وإخوته أوالده

 اإلسالمية حميتكم أذكركم ،دينكم أذكركم ،الموقَف  وهذا اهلل أذكركم" وقال: ،فهدؤوا

 سأقف يد... إليهم تمد   فال ،وجوهنا يف وهم ،ضيوفنا اهلل بيت حجاج أن العربيةَ  وشيمتكم

 وانظر. (3)"يجري دم العنق هذا ويف بسوء يد إليه تمد ال أنه واعلموا ،المحمل ركب أمام

 للحج حفًظا ذلك وكل   دمه! إراقة إلى ذلك ىأدَّ  ولو المحمل سيحمي أنَّه على يؤكد كيف

 أمنهم. على وحرًصا والحجاج،

 :أي ،ـه1221 سنة إلى ـه1219 سنة من :أعوام ثالثة اأيًض  الحج فتوقَّ  قد :قيل فإن

 !ـه1218 عام مكة سعود اإلمام دخول   بعد

رونه؟ كما سعود اإلمام هو هل ذلك؟ منع من ولكن ؛نعم نقول:  يصو 

 ماوإنَّ  ،أصاًل  عودس   اإلمام حكم تحت ليست الوقت ذلك يف ةمكَّ ف كذلك، األمر يكن لم

 مكة حول قتال ودار ـ،ه1218 عام بعد سعود اإلمام خرجأ   فقد ،غالب ريفالشَّ  حكم تحت

                                         
 (.377ص: اتريخ اجلزيرة العربية يف حياة الشيخ حممد بن عبد الوهاب )( 1)
 /4كيب أرسالن وعجاج نويهض )ش :حتقيق ،ستوداردلوثروب  ،حاضر العامل اإلسالميينظر: ( 2)

163.) 
 (.78) ، العددحيفة أم القرى( ص3)
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 اإلمام لمنع وليس ،الحج توقف يف ببالسَّ  هي الحرب تفكان نة،السَّ  تلك بعد المكرمة

 .(1)!أصال للمنع سلطةً  الوقت ذلك يف يملك يكن لم الذي سعود

 إخفاء، أو برت دون وإبرازها الحقائق وقَس  يف عالية أمانةً  بيتطلَّ  العلمي البحث   ا:وأخير  

 ممن يلالنَّ  دلمجرَّ  لها تزوير أو للحقائق إخفاء من الكتاب بعض يمارسه امل نموذج وهذا

 لم المنع أنَّ  بوضوح ذكرت قد اأهن يجد القرون ههذ يف التاريخ كتب يقرأ ومن ،هميخالف

 ما غاية   وإنما ،عبد الوهاب بن محمد الشيخ دعوة أتباع من أحد من وال ،اإلمامين من يأت  

عبد  بن دمحمَّ  يخالشَّ  دعوة أتباع   من أحد   يمنع لمو ،شروًطا وضعا اإلمامين أنَّ  هنالك

 وقعت حوادث هي وإنما اج،الحجَّ  أو الحج المباركة الدولة هذه ملوك من والالوهاب 

 !نفسه لحج  ل منع   إلى البعض   هالَ فحوَّ  ،لها مصاحبة ألشياء كان والمنع ،أسباهبا ولها

 وقد يشاء، كما رأيه يعرض ثم ،هامالبسات   بكل   وقعت كما ادثةالحَ  يسوق من هو نصفم  وال  

 الشيخ منهج من ذلك وليس هم،حج   أداء من الحجاج منعي   لم أنه -الحمد وهلل- اجلي   ظهر

نعوا قد هم بل أتباعه، من والعبد الوهاب  بن محمد  من قرن   نصف من أكثر الحق   من م 

 أخرى. مناسبات ذلك ولبيان ،الزمن

 أجمعين. وصحبه آله وعلى ،محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى

                                         
للدكتور صاحل بن حممود  ،منع احلج بني الدولة العثمانية والدولة السعودية األوىل :نظر حبثا بعنوان( ا1)

 . ـه1430 ،العدد الثاين ،منشور يف جملة الدارة ،السعدون


