


 مقدمة 

 ؟ اختير للنشرولماذا   ،صاحب النصمن 

عام   الجزائر  فرنسا  عن 1254احتلت  الوطنيين  من  كثير  تكلم  ومهما  هـ 

تلك  جه  لم توا  الصعوبات التي واجهت فرنسا يف هذه العملية فإن الحقيقة تبقى أهنا

أيضًا   تحكمه  تدينه  يف  بلد مسلم عميق  من  تواجهها  أن  ينبغي  كان  التي  الصعوبات 

المهمة   سهل  مما  لعل  لكن  هبويته؛  وتمسكه  صرامته  من  تزيد  التي  القبيلة  روح 

التصوف   شيوع  بواسطة  الناس  يف  ترسخت  التي  الجربية  العقيدة  شيوع  للفرنسيين 

االنكف على  أيضًا  هو  يشجع  على  الذي  بالخالق الناء  العالقة  أن صدق  وزعم  فس 

عالم  يف  والعيش  الدنيا  الحياة  شأن  عن  الكامل  التخلي  ومن    تعني  الخرافات  البدع 

  الجزائر[ وإنما [األوسط  التي يلبسوهنا لباس العبادة؛ ولم يكن ذلك خاصًا بالمغرب  

يف   العاعامًا  أمعظم  وواجه  نفسها  الظروف  يعيش  كان  الذي  اإلسالمي  يضًا لم 

 حتالل بالطريقة نفسها. وب االضر

بن  وو   عبدالقادر  األمير  بثورة  فرنسا  باسم    ي حيمجهت  اشتهر  والذي  الدين، 

األمير عبدالقادر الجزائري وعملت على إخمادها بأشرس ما يمكنها أن تفعله وبألين 

لثورته   الشرعي  المستند  إبطال  العمل على  فعلته  فمما  تفعله،  أن  يمكنها  ما  وأخبث 

الكفا ى احتالعل التيجانية ل  الطريقة  ر لبالده، وذلك عرب استصدار فتوى من مشيخة 

يستطيعون من الطرق إليها، وكان المكلف    الجزائرية لعظم انتشارها هناك، وضم ما

الجاسوس  روش  ليون  وهو  هنا  اهتمامنا  محل  النص  صاحب  لذلك  بالتنسيق 

واستط العربية  وأتقن  الجزائر  يف  نشأ  الذي  هبذه  الفرنسي  ليكون  األداة  اع  الوصول 

لِّف هبذه المهمة اختفى من حاشية األمير ونسق مع  سكرتيًرا لألمير عبدالقادر؛  ولما ك 

فتوى   يصدرون  وجعلهم  الطرق  زعماء  من  آخرين  ومع  التيجانية  الطريقة  شيوخ 



بحرمة القتال مع عبدالقادر ووجوب االنضمام إلى فرنسا؛ ثم انتقل هبذه الفتوى إلى  

القاهرة وحقق    اتأييد لهصل على  يروان وحالق إلى األزهر يف  انتقل  ثم  من علمائها، 

مكة على هذه  بتوقيع علماء  األعظم  النجاح  ليحقق  األمر  به  انتهى  ثم  ذاته،  النجاح 

الشريف   وهو  األكرب،  الشريف  سماه  الذي  مكة  حاكم  توقيع  عليها  أخذ  ثم  الفتوى 

 هـ. 1243محمد بن عون الذي تولى الشرافة سنة 

أن رواية هذا الجاسوس حول الفتوى وتوقيعها هبذه السهولة مقبولة عقالً،    عمو

الفتوى  هذه  أن  أقرأ  فلم  واقعًا؛  قها  ي َصدِّ شيء  يوجد  أنه  أعلم  ال  اآلن  حتى  فإنه 

موجودة يف أي من خزائن الوثائق وال المتاحف وال نعلم غير اسمين أو ثالثة من هذا  

عوها؛ فإن صح مبلغ علمي فيكون هذا الجاسوس وق  لذين  الجم الغفير من العلماء ا

يوثق بكل ما يقولون إذ إن عملهم كله قائم    ليون روش كاذبًا، وهؤالء الجواسيس ال 

  على الكذب فالحيطة واجبة عند نقل ما يقولون ولو كان ما يقولونه من السوء مما ال 

 ي ستبعد عن مخالفينا. 

دولة السعودية ودعوهتا ل اأنه يتحدث عن    :النصهذا  والذي حملنا على اختيار  

به عنها خصوم   يتحدث  الذي  نفسه  باألسلوب  والرافضة  اإلصالحية  الصوفية  ها من 

وغيرهم، األمر الذي يؤكد لنا القاسم المشرتك بين دول الكفر واالحتالل وبين فَِرق  

جا الذي  تعالى  اهلل  دين  إلى  يدعو  من  كره  هو  المسلمين،  من  والضاللة  به  البدع  ء 

ليون    ن ود   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول   كتابة  يف  نراها  التي  الصورة  وهذه  فيه؛  نقصان  أو  عليه  زيادة 

روش زمن االحتالل العسكري للبالد اإلسالمية حيث تتفق مصالح الدولة العثمانية  

السعودية   الدولة  على  القضاء  يف  وبريطانيا  فرنسا  عدوتيها  مصالح  مع  المتصوفة 

فن يتكرر  اليوم  ذلك  ترى  الدولةالسلفية  مصالح  والجماعات   جد  البدعية  الصفوية 



الصوفية يتفقون مع أعدائهم الغرب يف العمل على حرب هذا المنهج السلفي بكل ما  

 يستطيعون خيبهم اهلل وأعز أهل دينه بعزه. 

انتزعنا   الذي  رحاب والكتاب  يف  عاما  وثالثون  اثنان  كتاب  هو  النص  هذا  منه 

روش لليون  ترج    ،اإلسالم  اوقد  بالرح  ءَ لجزم  الدكتور    ةلالمتعلق  الحجاز  إلى 

الفاضل محمد خير البقاعي حفظه اهلل؛ وقد نقل وفقه اهلل النص بما تمليه عليه آداب  

األبي   نفسه  عليه  أبت  ذلك  ومع  والحياد،  األمانة  من  بعض  الرتجمة  يعلق يف  أن  إال  ة 

الم   أن األصل يف  بحكم  لكنه  المؤلف؛  إلى خطأ  منبهًا  أن  قِّ حَ والم    مِ جِ ر  تَ المواطن  ق 

النص ليظهر كما أراده صاحبه لم يقف مع المؤلف يف كل خطأ مقصود أو غير  ا بيعتني

المرتجم   تعليقات  كل  على  مبقين  الكريم  للقارئ  النص  ننقل  أن  فرأينا  مقصود، 

بقوسين مربعين   النص متبعينها  بمعلومات  الرد    ،[بقاعي ]المتعلقة  أن  وزدنا ما رأينا 

 د اختيار هذا النص.عليه هو مقص

الموفق والحمد1432تاب عام  الك  نشر  وكان هلل أوال    هـ يف دار جداول؛ واهلل 

 وآخرا. 

 

   د. محمد بن إبراهيم السعيدي                                                                                                



  (1) نبذة عن السعوديين

وقــد صــادفتني غالبــًا آثــار غــزواهتم يف عوديين، لسعلى ذكر اسم ا بما أنني أتيت  

أرض الحجــاز، أجـــد مـــن المفيــد أن أعـــرض هنـــا، يف عــدة ســـطور، نشـــأة الـــدعوة 

اإلصالحية ومذهبها، وألقي نظرة سريعة على مدى االنتشار الهائل لهذه الدعوة التي 

دت، بعــد أن تنامــت ســلطتها الدنيويــة، ســيطرة األتــراك يف ج  نــوب اإلمرباطوريــةهــد 

 .(2)ية بأكمله، وعلى األحداث التي أدت إلى تراجع تلك السلطة وتدميرهاالعثمان

يف نجــد )قلــب   (3)ولد الشيخ محمــد بــن عبــدالوهاب، رأس الــدعوة اإلصــالحية

وبعــد أن قــام بعــدد مــن الــرحالت يف  .(1)الجزيرة العربية( يف بدايــة القــرن الثــامن عشــر

 

 .وقد ذكر المرتجم أن يف األصل نبذة عن الوهابيين "نبذة عن السعوديين"يف الرتجمة  (1)

ا بتهديد أحد، ولكن اجتمع للدولة العثمانية عامالن  ا اإلصالحية لم تقومالسعودية ودعوهتلة  لدو( ا2)

جعالها تعمل على حرب الدولة السعودية منذ نشأهتا، األول: أن الدولة العثمانية كانت تعمل على أي  

أبناء نجد تحت سلطة سياسية واحدة؛ ولذلك كا  إلى جمع  يهدف  أمشروع سياسي  ت سلِّط  شراف  نت 

يع لغزو  الحجاز   قبل،  نجد إلسقاط أي كيان يظهر ثم  ودون إلى بالدهم ويرتكون نجًدا كما كانت من 

سنة   نمي  أبي  بن  الحسن  الشريف  غزو  ذلك  قال  989ومن  شبيب،  بني  عاصمة  وهي  معكااًل  هـ 

اتلهم  وصل دارهم وقف"بعد أن ذكر أن سببها خروجهم على الدولة العثمانية:  العصامي عن هذه الغزوة  

  "إلفا استأصل أهل الدار، رجااًل وأموااًل، وكل من كان إليها    ا هبم... وطال مقامه فيهم حتى حتقارً فيها ا

العوالي،  السمط   تجديدية،  4/378نجوم  إصالحية  دعوة  العثمانية ألي  الدولة  كره  اآلخر:  العامل  ؛ 

الربكوي  ا دعوة  لذلك حاربوخرافية، و   فكانت محاربة كل دعوة فيها إصالح وتجديد مالم تكن صوفية

[ وكلها دعوات كانت  هـ1049تـ  ]  [ ومحمد بن سليمان الروداينهـ840ـ  ت[ وقاضي زادة ] هـ981]تـ  

بن عبدالوهاب من   الشيخ محمد  ثم حاربوا دعوة  السعودية األولى؛  الشيخ محمد والدولة  قبل دعوة 

ع خطًرا  تشكل  أو  سعود  آل  دولة  تكرب  أن  قبل  أي  ظهورها،  سنة  العثمانالدولة  لى  بداية  وذلك  ية، 

هـ، كما روى ذلك إسماعيل حقي يف كتابه أشراف مكة يف العهد العثماين وأحمد زيني دحالن يف  1162

من   حمالت  عدة  األولى  السعودية  الدولة  على  للقضاء  العثمانيون  أرسل  وقد  الوهابية؛  فتنة  رسالته 

ولم   التاريخ،  كتب  يف  تفاصيلها  تجد  والحجاز  ا  يجدالعراق  احكام  مهاجمة  لدولة  من  ب دا  لسعودية 

الحجاز   اإلمام سعود  دخل  من شرور؛ وحين  منها  يأتيهم  ما  لقطع  والعراق  والشام    واحتوى الحجاز 

سنة مكة  األشراَف   هـ1216  على  الدولة    أبقى  والية  باشا  علي  محمد  أعاد  أن  إلى  لها  واليتهم  على 

 . وللى إسطنبونفاه إ  ًاغالب  العثمانية لها وصادر الشريَف 

الناهي  3) بالمعروف  اآلمر  بالحق  الصادع  المجدد،  العالم  بن عبدالوهاب هو  ( شيخ اإلسالم محمد 



إلــى بلــده، ونجــح ســريعًا يف   عــاد    (2)ودمشــقالدينية يف بغداد  طلب العلم إلى المراكز  

عيًا أنه ملهم (3)استقطاب أهل بلده جميعًا إلى مذهبه د   .(4)م 

تقوم هذه الدعوة على الرجوع باإلسالم إلى اإليمان باهلل وحده فقــط. وال تــرى 

ه؛ وتــرفض اعتمــاًدا علــى ذلــك المبالغــ  ه اهلل بحبــ؛ ة يف تبجيلــه يف محمد إال إنسانًا خص 

، وتطالــب (1)وهي دعوة ترفض كل مظاهر البذخ والزينــة يف بنــاء المســاجد.  (5)نبي ألنه  

 

الفضل الدعوة وصاحب  أما رأس  المنكر،  اهلل  عن  السياسيون من    بعد  القادة  فهم  وانتشارها  بقائها  يف 

ب حتى  نشرها  يف  الفضل  لهم  وكان  نصروها  الذين  اهلل  رحمهم  سعود  آل  اإلسالمأئمة  شيخ  وفاة    عد 

 رات السنين ولكل فضل رحمهم اهلل جميعًا. بعش

 م. 1791هـ يوافقه 1206م وتويف يف  1703هـ يوافقه  1115( ولد يف 1)

والحرمين؛ أما دمشق    الزبيريف طلب العلم إال إلى األحساء والبصرة و  رحمه اهلل لم يسافر الشيخ  (  2)

 وما يقال عن رحلته لبالد فارس فلم يثبت منه شيء. 

ل ( غ3) تقطب أهل بلدته حريمالء بل تبعه بعضهم، ولما بدأت دعوته يف الظهور  م يسير صحيح، فإنه 

 . 1/149؛ علماء نجد خالل ثمانية قرون،  العيينة حاول بعض مواليهم قتله فخرج من عندهم إلى 

ل 4) البعد (  يبتعد كل  الذي  الشيخ محمد بن عبدالوهاب مثل هذا االدعاء  أدبيات دعوة  عن    م نجد يف 

ويتناق مع مبادئها.  مصطلح    ض  الوهابيين  بمصطلح  استبدلت  وقد  قليل.  بعد  نفسه  روش  سيذكره  ما 

السعوديين، وبمصطلح الوهابية الدعوة اإلصالحية احرتامًا للمنطقية التاريخية الدالة على الدعوة. فقد  

وانظر  أيضًا.  سعود  ابن  رجال  أنفسهم  يسمون  كان  الدعوة  أتباع  أن  بلي  لويس  الشيخ    ذكر  حياة  يف 

 كتاب األستاذ الدكتور أحمد الضبيب... وكتاب الدكتور عبداهلل الصالح العثيمين. فاته ومؤل 

الدعوة،   فقه  وتطور  والثاين،  األول  السعودية يف طوريها  والدولة  عبدالوهاب  بن  الشيخ محمد  ودعوة 

  ]د.   المملكة معرضة عنها.قبل تدمير الدرعية وبعده، يحتاج إلى دراسات ما زالت مراكز األبحاث يف  

 البقاعي[. 

هذا من المغالطات التي تم الرتويج لها بغية تشويه الدعوة السلفية، ألن اإليمان باهلل وحده فقط،  (  5)

، ودون العمل بمقتضى هاتين الشهادتين ليس هو اإلسالم بل هو كفر  ملسو هيلع هللا ىلصدون اإليمان برسوله محمد  

به   نادى  ما  ليس هذا هو  لذلك  األمة  أئمة    وهابالشيخ محمد بن عبدالبإجماع  به  ما نادى  وليس هو 

السلفية   الدعوة  العربية ويف اآلفاق؛ وإنما قامت  الجزيرة  أقطار  السعودية وعملوا على نشره يف  الدولة 

عليها   يكن  ولم  نبوي  حديث  وال  قرآين  نص  عليها  يدل  ال  والتي  الحنيف  الدين  بتعاليم  العمل  على 

 . ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول اهلل  

النبي   يجب    ملسو هيلع هللا ىلص أما  بل  نبي؛  ألنه  تبجيله  والوالد  فيجب  النفس  من  أعظم  وحبه  تبجيله  يف  المبالغة 

بدرجاته   العمل  عن  العبد  يعجز  مالم  أمر  ما  بجميع  والعمل  االتباع  أشد  اتباعه  تبجيله  ومن  والولد؛ 



هبدم جميع القبب )أضرحة بقبة أو من دوهنا( ممــا شــيد فــوق قبــور المــرابطين الــذين 

ترفض الدعوة كل الرفض تقديسهم؛ حتــى إهنــا ال تســتثني مــن ذلــك القبــة التــي تعلــو 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصضريح النبي محمد 

وجود أي وسيط بين العبد وربه. وتعارض كل مظاهر الدعوة بباختصار ال تقبل 

الدرقاويين  (1)الرتف وإن  والملبس.  المأكل  البساطة يف  إليها  المنتسبين  من  وتطلب   ،

 

اتباعه عدم إحدا ث شيء يف  المعروفة من االستحباب والوجوب، واالنتهاء عما هنى عنه وزجر، ومن 

به  ال جاء  الذي  وشروحه  ملسو هيلع هللا ىلصدين  عبدالوهاب  بن  محمد  للشيخ  التوحيد  كتاب  ذلك  يف  ويراجع  ؛ 

 المعروفة. 

السنة  1) المساجد وعدم اإلسراف يف ذلك لورود  تزيين  السلفية هو االقتصاد يف  الدعوة  ( رأي علماء 

قال   داود  أبي  يف  كما  الساعة  عالمات  من  وكوهنا  للمساجد  الزخرفة  أمرت  ":  ملسو هيلع هللا ىلصبكراهة  بتشييد  ما 

 .1/122  "لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى"، قال ابن عباس ڤ: "المساجد

فليعلم السائل: أن من أراد  "[ وهو من علماء الدعوة: 1229]تـ  رحمه اهلل وقال الشيخ سعيد بن محجن  

لقصة   عليه  الينكر  هبا  بنى  من  وأن  مكروهة،  الزخرفة  وأن  االقتصاد،  على  فليبنه  مسجد    "عثمانبناء 

السنية،  الدر بأحجار  4/267ر  السواري  بنى  اهلل  رسول  مسجد  وسع  حين  أنه  عثمان:  وقصة  قلت  ؛ 

 منقوشة والجدار بأحجار منقوشة. 

وذلك  (  2) األضرحة،  من  المرتفع  وهدم  القبور  على  القبب  جميع  هبدم  السلفية  الدعوة  تطالب  نعم 

اهلل  مر  امتثااًل أل  أبي طالرسول  بن  فيما رواه علي  قال ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  المعتمر:    ب ڤ  بن  أبعثك  "لهياج  أال 

رواه مسلم    "على ما بعثني عليه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أن التدع تمثااًل إال طمسته وال قربًا مشرفًا إال سويته

2/666. 

القبة المبنية على قرب رسول    خال وبالفعل قامت الدولة السعودية األولى هبدم جميع القباب واألضرحة  

هذه ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل عادت  ثم  واأل  ؛  الدولة  القبب  عهد  ويف  األولى،  السعودية  الدولة  سقوط  بعد  ضرحة 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالقبة المبنية على قرب رسول اهلل   خال السعودية الثالثة هدمت من جديد 

ولم ي طالب الشيخ محمد بن عبدالوهاب وال علماء الدعوة من بعده هبدم القبة التي يف المسجد النبوي،  

الشيخ محمد يف ذلكوما   كان أول من كذهبا عليه سليمان بن سحيم، فرد على  كذب كله، و  ن قل عن 

 . 1/34الدرر السنية،  "سبحانك هذا هبتان عظيم "ذلك الشيخ يف رسالته إلى محمد بن سحيم وقال 

بدعة، ولكن يف هدمها ضرر عظيم أكرب من مصلحة    ڤ وال شك: أن بناء هذه القبة على حجرة عائشة  

المسلمين؛ ف بالبناء مخالف للسنة،  ال ضير من بهدمها من تفريق  القبور  الناس أن قصد  قائها، وتعليم 

وأن هذه القبة ليست تشريعًا؛ بل لم تفعلها األمة طيلة سبعة قرون حتى أواسط دولة المماليك، بناها 

 . 175هـ، انظر: تاريخ المدينة لقطب الدين النهرواين ص 678السلطان المنصور بن قالوون سنة 



الجزائري عبدالقادر  لألمير  الشديد  عدائهم  عن  تحدثت  متأثرون    الذين 

 .(2)بالسعوديين

َب  بن عبدالوال     (3) نص  أميشيخ محمد  ابن سعود،  الدرعيهاب  نجد ر  ة، عاصمة 

، ومن حينها اتخذ (4)عن الخليج العربي حاكمًا مدنيًاالتي تبعد قرابة أربعين فرسخًا  

وانضم إليهم عدد من القبائل    .(5)"إما النصر لعقيدهتم أو الموت":  السعوديون شعار 

 

ظاهر الرتف، بل تعارض ما كان منها تبذيًرا وإسرافًا يف غير محله، أما أن  الدعوة كل مال تعارض  (  1)

يوسع اإلنسان على نفسه وأهله ويف مأكله وملبسه ومركبه ومسكنه بما يملك مع أدائه ما يجب عليه من  

ل   ق  }لى:  ل تعا قا نفقه وزكاة وصدقة، فهذا مما ال تمنع منه الدعوة ألنه مباح يف كتاب اهلل وسنة رسوله،  

ال   فِي  آَمن وا   لِل ِذيَن  ق ل  ِهي  ِق  ز  الرِّ يَِّباِت مَِن  َوال ط  لِِعَباِدِه  َرَج  َأخ  تَِي  ال  ِه  الل؛ ِزينََة  َم  َحر  َخالَِصًة  َمن   ن َيا  الدُّ َحَياِة 

ون َلم  َيع  ٍم  لَِقو  ل  اآلَياِت  ن َفصِّ َكَذلَِك  ِقَياَمِة  ال  َم  خصوم الدعوة هذا  وقد أشاع    .[ 32]سورة األعراف:  {َيو 

عنها تنفيًرا للقادة واألمراء واألثرياء عن التأثر هبا، مع أن من يرفضون زينة اهلل ويوجبون الرهبانية على  

 أتباعهم هم الصوفية الذين ينتمي إليهم أكثر الخصوم. 

وقع  ائري، ولما  هم أتباع موسى بن الحسن الدرقاوي الذي كان مجاهًدا مع األمير عبدالقادر الجز(  2)

معاهدة   عبدالقادر  فرنسا سنة  األمير  من  1834دي مشال مع  كل  الحرب على  انفصاله وشن  أعلن  م 

منه   تمكنوا  حتى  الفرنسيين  ضد  الحمالت  ويقود  الجزائر  يف  يتنقل  وظل  عبدالقادر؛  واألمير  فرنسا 

رأسه   اهللوقطعوا  سنة    رحمه  فرنسا  إلى  الجزائر1849وأرسلوه  استعادت  وقبل سنوات  رفاته من    م؛ 

رنسا؛ ولقب الدرقاوي نسبة للطريقة الدرقاوية الصوفية وما ذكر ليون روش من تأثرها بالوهابيين ربما  ف

يكون ذلك صحيحًا يف باب جهاد الكفار الغزاة كما تأثرت بالسلفيين يف ذلك مناطق عديدة من العالم  

 أدري عن مدى تأثرهم إن  التوحيد فال   اإلسالمي كالهند ونيجيريا وليبيا والجزائر والمغرب، أما يف باب

 كان.

بن  (  3) محمد  والشيخ  سعود  بن  محمد  اإلمام  بين  مباركًا  تحالفًا  كان  وإنما  تنصيب،  هناك  ليس 

اهلل   رحم  عام  ]البقاعي[ الجميع.  عبدالوهاب  من  للدرعية  حاكمًا  سعود  بن  محمد  اإلمام  كان  فقد   .

 ر عامًا. هـ( أي قبل وفادة الشيخ عليه بثمانية عش 1139)

م تقم الدولة السعودية على تقسيم السلطة إلى دينية ومدنية؛ بل هذا من تأثر الكاتب برتاثه الغربي  ل( 4)

ملوكها   َثم   ومن  السعودية  الدولة  وأئمة  شيء  كل  على  حاكم  فالدين  اإلسالم  يف  أما  المسيحي، 

 . ملسو هيلع هللا ىلصمرجعيتهم يف حكمهم إلى كتاب اهلل وسنة رسوله  

وال أعرف أحًدا من أئمة آل سعود رفعه كشعار يعرب عن اسرتاتيجية    كيس المؤلف   هذا الشعار من (  5)

وَن  }حين قال تعالى:    ملسو هيلع هللا ىلص للدولة، نعم قد يرفعونه يف أثناء المعارك اتباعًا ألمر اهلل ورسوله   ق ل  َهل  َتَرب ص 

نََيي نِ  س  َدى ال ح   . [ 52]سورة التوبة: {بِنَا إاِل  إِح 



السالح بقوة  الجديدة  الدعوة  أتباع  أخضعها  أن  بعد  و(1) العربية،  عبدالعزيز،   وجد ، 

 .(2)سعود، نفسه مذ ذاك على رأس جيش قوامه مئة ألف مقاتليفة ابن خل

ولما لم يكن العثمانيون يمارسون سوى سلطة اسمية على األقاليم البعيدة عن  

لسنين  وآسيا  لرتكيا  المتاخمة  األقاليم  غزو  إلى  السعوديون  عمد  فقد  القسطنطينية 

 . (3) طويلة دون أن ينالوا جزاءهم

 

اد تتجاوز مساحتها كيلو مرتًا مربعًا أو يف أحسن أحوالها بضعة كيلو  قرية ال تك من غير المنطقي أن( 1)

القناعة   أن  الحقيقة  الكبيرة،  القبائل  هؤالء  واجتذاب  العظيمة  المساحات  هذه  ضم  تستطيع  مرتات 

بمبادئ الدعوة تتلخص باإلسالم الصحيح هي التي جذبت كل هؤالء وليس قوة السالح، ألن السالح  

له يحمله    البد  من  ممن  أكثر  تمتلك  تكن  لم  السعودية  الدولة  وأن  وحده، السيما  شيئا  يؤدي  فهو ال 

 كانت قليلة جًدا، أما المدافع فمعدومة.  والبنادق   ؛السيوف 

فيه  (  2) مبالغ  العدد  هذا  أن  الذين  ال شك  الحجاز  مؤرخي  مبالغات  من  أخذها  المؤلف  ولعل  جًدا، 

وصفهم حيث  عبدالشكور  ابن  مكة،  بأ  قل دوا  وأمراء  أشراف  تاريخ  وكالجراد؛  كالذر  ،  2/602هنم 

جيرالد غوري أن عددهم كبير جًدا؛ حكام مكة،  تحقيق محمد عبدالعال، الطبعة األولى؛ وكذلك قال  

غوري،   جيرالد  األولى،  223تأليف:  ط:  الوراق،  بيت  الناشر:  بطرس،  اهلل  رزق  ترجمة  م،  2010، 

 بيروت. 

 ألهداف سياسية.  ةداد مقصودعألواعتقد أن المبالغة يف ا

ال(  3) الدولة  السعودية ألي منطقة هي يف حدود  الدولة  تتعرض  أو على حلف معها؛ لكن    عثمانية لم 

عام   ففي  نفسها؛  عن  تدافع  ذلك  كل  يف  السعودية  وكانت  العثمانية،  الدولة  من  بدأ  هـ  1178التهديد 

وهو حليف للعثمانيين وقدم    ر األحساء كبي  ن تحالف الحسن بن هبة اهلل كبير نجران مع عريعر بن دجي

إلى الدرعية وحاصرها ومعه كثير من أمراء قرى نجد الذين سبقت بيعتهم البن سعود، لكن اهلل تعالى  

غزو   من  ب ًدا  السعوديون  يجد  لم  أن  إلى  للدولة  عريعر  آل  عداء  ذلك  بعد  واستمر  جميعًا،  خذلهم 

ي البادئ  والظالم  للدولة،  وضمها  بب األحساء  من  وء  حمالت  عدة  العثمانيون  أرسل  كما  ظلمه؛  عاقبة 

قبيلة   أمير  السعدون  ثويني  غزوة  أشهرها  من  السعودية  الدولة  إلسقاط  عام  العراق  هـ  1212المنتفق 

أحد عبيده وهو يف الطريق وكفى  =وأمدته والية العراق بالعتاد والمال، ولكن اهلل تعالى وقى شره وقتله 

ومدافعه    الغزير هـ كان ثويني السعدون هذا قد غزا نجًدا بجنده  1201ام  يف ع  اهلل شره؛ وقبل ذلك أي

وحاصر بلدة التنومة حتى دخلها غدًرا وقتل جميع أهلها ولم يرتك فيها إنسانًا حيًا؛ انظر يف الحادثتين:  

  م؛ وأما أشراف الحجاز2010الدار العربية للموسوعات ، ط: األولى،    199ع السعود البن سند  لمطا 

من  فقد   السعوديين  منعهم  إلى  باإلضافة  السعودية  الحمالت ضد  عدًدا من  عبدالشكور  ابن  لهم  عدد 

هـ؛ وهذه حمالهتم  1212هـ حتى عام 1162الحج بحجة كوهنم كفاًرا ال يجوز دخولهم مكة ابتداء من 



باشاوا يستطع  بغداد  ولم  العثمانيةت  الدولة  أمرهتم  هؤالء      (1)الذين  بمواجهة 

الذين فرحوا  السعوديون  لقد كان  أظهر عجزهم.  المتمردين فعل شيء ضدهم مما 

 .(2) هبذا العجز يطمعون بالكنوز المكدسة يف حرمي مكة والمدينة

 

ي   فال  لسانًا  وأخبثهم  السلفية  الدعوة  أعداء  ألد  من  وهو  عبدالشكور  ابن  رواها  عن  بدفا   م هتكما  عه 

 السعودية: 

عام   السر  عام  هـ،  1205غزوة  الشعراء  عام  1205غزوة  بيشة  غزوة  غزوة  1206هـ،  عام    عقيالنهـ، 

غزوة بريم    هـ،1210عام  غزوة ماسل    هـ،1210عام  غزوة عروا  هـ،  1209هـ، غزوة شعبا عام  1208

غزوة    هـ،1211ام  ة رنية عوغز  هـ، 1211غبا عام  رغزوة    هـ،1210عام    الَجمانِي ةغزوة    هـ،1210عام  

 . 2/530هـ، أشراف وأمراء مكة،  1212غزوة العلم الثانية عام   هـ،1212العلم وعريق الدسم عام  

أن أو  الدفاع  إال  ورعاياها  السعودية  الدولة  من  يكون  ال  الغزوات  هذه  من  غزوة  كل    األشراف   ويف 

من  يكن  فلم  أدراجهم،  يعودون  ثم  ويسلبون  ويقتلون  غدًرا  أيُّ   يغزون  على  ه  السعوديين  جوم 

الخطر، وينصرهم   أنفسهم  يدفعون عن  الزبى عند ذلك  السيل  يبلغ  أن  بعد  إال  أو حلفائهم  العثمانيين 

 اهلل.

يزعمه روش  (  1) ما  المرتين  المكرمة مرتين، ولم يحدث يف  السعودية األولى مكة  الدولة  أتباع  دخل 

 البقاعي[ [وهنب.  من قتل 

أرخ لتلك الفرتة تكلم عن كنوز موجودة فيه، وأما المسجد    م أجد أحدًا ممن لما المسجد الحرام فأ(  2)

ق معظم ما وجده يف الفقراء وأهل   النبوي فإهنم تكلموا عن الحجرة الشريفة ودخول سعود فيها، وأنه َفر 

الحاجات، وهذا هو الفعل الصحيح، فماذا يفعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يف قربه هبذه الكنوز، وهو ملسو هيلع هللا ىلص قد  

حي،  عف   وهو  عنها  قربه    عند  القرابين  هذه  تكديس  وليس  يريد،  ما  منها  فأعطاه  ربه  لدعا  شاء  ولو 

يف   سعود  اإلمام  ذكره  ما  وهذا  الشرك،  عالئم  من  وعالمة  لهم،  امتهان  إال  صاحبيه  وقربي  الشريف 

نية إلى النبي  ا رسالته إلى سليمان باشا أهنم وجدوا يف جوار القرب الشريف رسالة من سلطان الدولة العثم

بقوله  ڠ ويبدؤها  األعداء  على  فيها  عليهم  ":  يستنصر  النصر  نسألك  سليم...  السلطان  عبدك  من 

جمعها: د. فيصل بن مشعل آل سعود؛  =   75رسائل أئمة التوحيد ص   "والعون عليهم وأن نكسرهم عنا 

تن الكريم وصاحبيه  الرسول  إكرام  من  الشركية  القرابين  أن هذه  ذلك  بعد  الحجرة  حفال شك  يتها عن 

الدرعية  إبراهيم باشا  أنفع؛ وقد غزا  ذلك  أن  الفقراء؛ ال شك  بتقسيمها على  تنحيتها  إذا كانت  فكيف 

قد أرسل  وفتشها غرفة غرفة، فلم يجدوا فيها من كنوز الحجرة شيئًا؛ وقد أثبتت الوثائق أن فخري باشا  

ب إلى إسطنبول وذلك عام   كل مايف الحجرة أثناء حصار األمير فيصل بن الحسين ولورانس للمدينة هر 

، تأليف: د. حمد  44م، ويمكن استيفاء ذلك من كتاب مكتبات الدولة السعودية المخطوطة ص1919

األولى   ط:  الدارة،  العنقري،  عبداهلل  اإلندبندنت  1430بن  صحيفة  يف  الحجرة  كنوز  عن  وتقرير  هـ، 

 م. 20/2/2020عربية يف عددها المؤرخ الجمعة، 



ه السلطة  إلى  يطمحان  كانا  األشراف  من  شريفين  بين  نزاع  غالب نشب  ما: 

تحال وعبدالمع معين،  األخير  هذا  إمام  ف  هذه   عبدالعزيز،  اغتنم  الذي  السعوديين 

سعود   ابنه  فأرسل  تبناها،  التي  الدعوة  أتباع  وطموحات  طموحاته  ليحقق  الفرصة 

على رأس مئة ألف رجل، ليحارب جيش غالب الذي مني هبزيمة ساحقة، واستعاد  

 عبدالمعين عرش مكة، لكن بأي ثمن! 

عال   قام بقتل  ال سعوديون  من  الدعوة دد  اعتناق  رفضوا  الذين  مسلمين 

. جرى ذلك يف عام  ،(1) الجديدة  .(2) م1803ون هبت جميع كنوز الحرم المكي؛

لقد عاد السعوديون إلى اجتياح إقليم الحجاز بعد بضع سنوات، وهنبوا القافلة  

مكة إلى  جد(3) المتوجهة  إلى  إضافة  المدينة  هذه  على  واستولوا  الت  (1) ة،  ي  والمدينة 

 

 ونزيد هو من االفرتاءات.  تي ال دليل عليها. ]البقاعي[ا من األحكام الذ( ه1)

ل2) السلفية وهو عبداهلل بن عبدالشكور أن سعوًدا سرق كنوز  (  للدعوة  المؤرخين  م يذكر أشد أعداء 

 الحرم ولو علمها لما ترك ذكرها؛ بل لو خطرت على باله لَكَذَبها. 

مح(  3) يف  مكة  سعود  اإلمام  دخل  ما  ا  هـ1218م  ر بعد  عام  وهرب  يف  عاد  جدة  إلى  غالب  لشريف 

األمصار    هـ1220 من  عدد  يف  قواده  إلى  سعود  اإلمام  فأرسل  السعودية،  الحامية  وقاتل  مكة  ودخل 

بعد أن بايع أهلها ونقضوا، ولم يطل هذا الحصار حتى    وأمرهم بسد الطرق عن مكة كي تعود وتسلِّم 

سعود فوافق  المصالحة  غالب  الشريف  أثنا   طلب  ويف  السبل  عليها؛  على  السعودية  القوات  تخييم  ء 

المؤدية إلى مكة يذكر ابن عبدالشكور أنه حدثت مجاعة يف مكة أكل الناس فيها األقوات حتى نفدت  

هـ كان  1220وحتى شربوا الخمر والدم؛ وهذا من ابن عبدالشكور كذب واضح ألمرين: األول أن عام 

قال ابن بشر يف    أهل مكة بسبب القوات السعوديةا أصاب  لم يكن مفعام جوع يف سائر أنحاء الجزيرة  

ويف هذه السنة اشتد الغالء والقحط على الناس، يف نجد وما يليها، وسقط كثير من  "هـ:  1220حوادث  

وأغنامهم إبلهم  أكثر  ومات  اليمن  ابن  1/284  "أهل  لكن  مكة؛  بذلك  تتأثر  أن  الطبيعي  فمن  ؛ 

 ديين. شوه تاريخ السعوي عبدالشكور وجدها فرصة كي 

من   المخزون  كثيرة  السكان  كثيرة  ومكة  الحد  لهذا  الناس  يصل  تطل حتى  لم  الحصار  مدة  أن  الثاين: 

 األقوات عند التجار. 

من   قافلة  أرسل  غالب  الشريف  أن  أيضًا:  عبدالشكور  ابن  فقد ذكر  المؤلف  يذكرها  التي  القافلة  وأما 

، ثم ادعى أن هؤالء الخيالة  ا يااًل وأخذوهعرض لها عشرون ختاألرزاق إلى مكة كي يعين أهلها؛ وأنه  

رفت    من الوهابيين؛ فإن كانت القصة صحيحة األصل، فالغالب أن الخيالة من قاطعي الطريق الذين ع 



ق القتال كانت  أخبار  ونشرت  عليهم.  وانتصرت  األولى،  الغزوة  يف  لهم  تصدت  د 

النبي   المكدسة حول ضريح  النفائس  كل  ون هبت  كلها،  المقدسة  األماكن  يف  الذعر 

هؤالء  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد   به  تسبب  الذي  الدمار  آثار  خطوة،  كل  يف  نشهد،  زلنا  وما   ،

 .(2) المصلحون األشداء

ا من اتساع نفوذ تلك الدعوة، وهو نفوذ كان  نيا نفسه، وبريطااب العالي تأث؛ر الب

التجارة   مصادر  نضوب  إلى  ويؤدي  العثمانية،  اإلمرباطورية  نفسه  الوقت  يف  يهدد 

إمام  مع  تحالفًا  بريطانيا  عقدت  العربية.  بالجزيرة  تحيط  التي  البحور  يف  الربيطانية 

يف حربه  مساعدته  من محمد علي    م،1018، ورجا سلطان القسطنطينية، عام  (3) مسقط

يف   مصر،  باشا  ابن  بيك،  طوسون  قاده  الذي  األول  الجيش  ني  م  السعوديين.  ضد 

ة األكرب الذي  البداية ببعض الهزائم، وكان عرضة لخطٍر داهم لوال خيانة شريف مك؛

من   كانت  التي  العربية  القبائل  من  عدًدا  جانبه  إلى  واستمال  السعوديين،  عن  تخلى 

 .(4) ائهمحلف

 

الحكم السعودي، قبل  المنطقة  النهب وقطع    هبم هذه  ابن سعود عاد  الشريف غالب على  انقلب  فلما 

 . 2/689شراف؛ انظر: تاريخ أشراف أمراء مكة، سابق عهود حكم األ الطريق على ما كان عليه يف 

 غير صحيح فالدولة السعودية لم تدخل جدة وإن كانت حاولت ذلك أكثر من مرة. ( 1)

وإنما  (  2) ي دمروا؛  كي  مدافع  السعوديين  مع  يكن  ولم  مكانه؛  أو  الدمار  لهذا  مثااًل  المؤلف  يذكر  لم 

ك غالب  فالشريف  خصومهم  مع  وكا كانت  مدافع  لديه  ابن  نت  أن  وبما  والمصريون؛  األتراك  ذلك 

عبدالشكور  عدو لدود للدولة السعودية ودعوهتا وهو معاصر لها، وكان بمكة أثناء الحصار كما يبدو  

الحصون   هدم  من  أمثلة  ذكر  بل  يذكر؛  لم  لكنه  مغتبط؛  وهو  لحكاه  دماًرا  وجد  أنه  فلو  كتابته،  من 

 .2/714هم بالمدافع لقلعة وادي فاطمة، ف ومن أمثلتها هدي بالمدافع من قبل جنود الشر

سادلير  ذكر  (  3) العربية،  كابتن  الجزيرة  عرب  رحلة  يوميات  انظر:  رحلته،  يف  ذلك  يف  التفاصيل  بعض 

 هـ. 1437نتشار العربي، ط: األولى  ؛ دار االالعوامي تأليف: جورج سادلير؛ ترجمة: عدنان 

قاطع يف وجه من زعموا   دليل  السعودية صنيعة لإلنجأوهذا  الدولة  متحالفة معهن  أو  األمر  مليز  بل  ؛ 

المسلمة   السلطنات  بعض  فيه  يشارك  عثماين  غربي  تحالف  فهو  ذلك  السعودية  ضعكس  الدولة  د 

 المباركة. 

أبيه  (  4) انتصار عبداهلل على طوسون يف حياة  هـ بعد  1228هـ؛ ويف سنة  1226سنة  ود  اإلمام سع كان 



ا لو سردت  اآلن األحداث التي جرت إبان الصراع المشهود  مر كثيرً سيطول األ

السعوديون يف حرهبم ضد جيوش محمد علي، منذ عام   م حتى  1810الذي خاضه 

با(1) م1818عام   انتهى  صراع  وهو  عاصمتهم،  ستيالء  ال،  الدرعية،  مدينة  على 

رأسه،    طان بقطعنبول حيث أمر السلوباستسالم أميرهم عبداهلل، الذي أرسل إلى استا

 .(2)وعلى الرغم من األمان الذي كان قد أعطي له علنًا

السعوديين  ذريعًا يف حملته ضد  كان سيفشل فشالً  أن محمد علي  ال شك يف 

ة األكرب ف من   (3)لوال ارتداد غالب، شريف مك؛ . التمس هذا الشريف الذي كان يتخو؛

تشددهم ومن  األشداء،  جيرانه  تبصر   طموح  بال  وا  الديني،  الذي تدخل  مصر  لي 

لكنه   غالب؛  الشريف  شكوك  إثارة  يف  كبيرة  مساهمة  المراوغة  سياسته  ساهمت 

الذي   الخطأ  أدرك  ما  القدماءسرعان  آخر،  ارتكبه عندما تخلى عن حلفائه  ، وبتعبير 

لقد وضع نفسه تحت وصاية محمد علي. وعندما رغب يف استعادة استقالليته كان  

سبق   لقد  قد  العذل.  باشاالسيف  البارعة   حقق  سياسته  لهما  ت  د؛ مه  إنجازين  مصر 

 وهما: القضاء على نفوذ السعوديين، وفرض سلطته يف األماكن المقدسة. 

 

ريف غالب غفر اهلل له وكان قد  طوسون من المدينة إلى مكة وسلمها له الش  م قد  عودة سعود من الحج

له أنه لم يخن وإنما كان عاجًزا عن رد قوات  أقسم يف الحج لسعود على عدم الخيانة والبعض   يتأول 

هـ واهلل أعلم أي  1227األتراك فآثر سالمة أهل مكة، وخشي أن يعملوا هبم ما عملوا بأهل المدينة سنة  

المجد،  ذ التفاصيل يف عنوان  الشيخ، ط:    2/319لك كان. وانظر  آل  بتحقيق عبدالرحمن  وما بعدها 

 هـ دارة الملك عبدالعزيز. 1402الرابعة،  

 هـ.1233هـ وحتى 1226منذ عام  (  1)

مانجان(  2) كتاب  ذلك يف  تفصيل  يتعلق    انظر  ما  منه  ترجمت  الذي  تاريخ مصر يف عهد محمد علي 

السعودية العربية  بالدولة  الجزيرة  عبدالعزيز  األولى وحمالت محمد علي على  الملك  دارة  ونشرته   ،

 [ البقاعي]بعنوان تاريخ الدولة السعودية األولى وحمالت محمد علي على الجزيرة العربية، الرياض. 

لكن  (  3) له قوة غير قوهتم؛  يكن  السعوديون ولم  نفسه هزمه  فالشريف غالب  أرى ذلك صحيحًا  ال 

د من مكة وكان أبوه قد تركه فيها لما عاد من  ما أتصور واهلل أعلم هو خروج عبداهلل بن سعويالسبب ف

 الحج، لكن كان ذلك عالمة بداية الخذالن واهلل غالب على أمره. 



حملت محاوالت المقاومة التي قام هبا غالب المسكين، الذي التجأ إلى قلعة  

مخططه؛ فاستدرجه مكة، محمد علي على التخلص من هذا العائق األخير أمام تنفيذ  

بعد مدة  لى مقابلإ لقي مصرعه  إلى إستانبول حيث  بذريعة ما، ثم سجنه وأرسله  ته، 

اسمية  الدنيوية سلطة  الكبار  ة  مك؛ أشراف  الحين أصبحت سلطة  ذلك  ومنذ  وجيزة. 

 فقط.


