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 فتنة الوهابية

 
حدث يف مدة سلطنته فنت كثرية ) هـ١٢٢٢ -١٢٠٤(اعلم أن السلطان سليم الثالث 

ه، ومنها فتنة الوهابية اليت كانت يف احلجاز حىت استولوا على احلرمني منها ما تقدم ذكر



ومنعوا وصول احلج الشامي واملصري، ومنها فتنة الفرنسيس ملا استولوا على مصر من سنة 
ولنذكر ما يتعلق هباتني الفتنتني على ) ١٢١٦(إىل سنة ست عشرة ) ١٢١٣(ثالث عشرة 

ر تفصيالً يف التواريخ وأفرد كل منهما بتأليف سبيل االختصار ألن كالً منهما مذكو
رسائل خمصوصة، أما فتنة الوهابية فكان ابتداء القتال فيها بينهم وبني أمري مكة موالنا 
الشريف غالب بن مساعد وهو نائب من جهة السلطنة العليَّة على األقطار احلجازية 

لف وكان ذلك يف مدة سلطنة وابتداء القتال بينهم وبينه من سنة مخس بعد املائتني واأل
وأما ابتداء أول ظهور (موالنا السلطان سليم الثالث ابن السلطان مصطفى الثالث بن أمحد 

فكان قبل ذلك بسنني كثرية وكانت قوهتم وشوكتهم يف بالدهم أوالً، مث كثر ) الوهابية
 أمواهلم شرهم وتزايد ضررهم واتسع ملكهم وقتلوا من اخلالئق ما ال حيصون واستباحوا

وسبوا نساءهم وكان مؤسس مذهبهم اخلبيث حممد بن عبد الوهاب وأصله من املشرق 
من بين متيم وكان من املعمرين فكاد يعد من املنظرين ألنه عاش قريب مائة سنة حىت 
انتشر عنه ضالهلم، كانت والدته سنة ألف ومائة وإحدى عشرة وهلك سنة ألف 

 :ومائتني، وأرخه بعضهم بقوله

 
   
 ١٢٠٦) بدا هالك اخلبيث(

 
وكان يف ابتداء أمره من طلبة العلم باملدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم 
وكان أبوه رجالً صاحلًا من أهل العلم وكذا أخوه الشيخ سليمان، وكان أبوه وأخوه 

له ونزعاته ومشاخيه يتفرسون فيه أنه سيكون منه زيغ وضالل ملا يشاهدونه من أقواله وأفعا
يف كثري من املسائل، وكانوا يوخبونه وحيذرون الناس منه فحقق اهللا فراستهم فيه ملا ابتدع 
من الزيغ والضالل الذي أغوى به اجلاهلني وخالف فيه أئمة الدين وتوصل بذلك إىل 
لياء تكفري املؤمنني فزعم أن زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم والتوسل به وباألنبياء واألو

والصاحلني وزيارة قبورهم شرك، وأن نداء النيب صلى اهللا عليه وسلم عند التوسل هبم 



شرك، وكذا نداء غريه من األنبياء واألولياء الصاحلني عند التوسل هبم شرك، وأن من 
أسند شيئًا لغري اهللا ولو على سبيل اجملاز العقلي يكون مشركًا حنو نفعين هذا الدواء، وهذا 

ومتسك بأدلة ال تنتج له شيئًا من مرامه، وأتى . فالين عند التوسل به يف شىءالويل ال
بعبارات مزورة زخرفها ولبََّس هبا على العوام حىت تبعوه، وألف هلم يف ذلك رسائل حىت 
اعتقدوا كفر أكثر أهل التوحيد، واتصل بأمراء املشرق أهل الدرعية ومكث عندهم حىت 

 ذلك وسيلة إىل تقوية ملكهم واتساعه، وتسلطوا على نصروه وقاموا بدعوته وجعلوا
األعراب وأهل البوادي حىت تبعوهم وصاروا جنًدا هلم بال عوض وصاروا يعتقدون أن من 
مل يعتقد ما قاله ابن عبد الوهاب فهو كافر مشرك مهدر الدم واملال، وكان ابتداء ظهور 

.  من بعد اخلمسني ومائة وألفأمره سنة ألف ومائة وثالث وأربعني، وابتداء انتشاره
وألّف العلماء رسائل كثرية للرد عليه حىت أخوه الشيخ سليمان وبقية مشاخيه وكان ممن 
قام بنصرته وانتشار دعوته من أمراء املشرق حممد بن سعود أمري الدرعية وكان من بين 

ز بن حممد بن حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، وملا مات حممد بن سعود قام هبا ولده عبد العزي
سعود، وكان كثري من مشايخ ابن عبد الوهاب باملدينة يقولون سيضل هذا أو يضل اهللا به 
من أبعده وأشقاه فكان األمر كذلك، وزعم حممد بن عبد الوهاب أن مراده هبذا املذهب 
الذي ابتدعه إخالص التوحيد والتربي من الشرك وأن الناس كانوا على شرك منذ ستمائة 

ه جدد للناس دينهم ومحل اآليات القرءانية اليت نزلت يف املشركني على أهل سنة وأن
ومن أضلّ ممن يدعو من دوِن اِهللا من ال يستجيُب لُه إىل يوِم {: التوحيد كقوله تعاىل

وال تدُع من دوِن اِهللا ما ال ينفعَك وال {وكقوله تعاىل } القيامِة وهم عن ُدعائهم غافلون
وأمثال هذه } والذيَن يدعونَ من ال يستجيُب هلم إىل يوِم القيامة{ وكقوله تعاىل} يضرُّك

اآليات يف القرءان كثرية، فقال حممد بن عبد الوهاب من استغاث بالنيب صلى اهللا عليه 
وسلم أو بغريه من األنبياء واألولياء والصاحلني أو ناداه أو سأله الشفاعة فإنه مثل هؤالء 

ه اآليات، وجعل زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه املشركني ويدخل يف عموم هذ
من األنبياء واألولياء والصاحلني مثل ذلك، وقال يف قوله تعاىل حكاية عن املشركني يف 

إن املتوسلني مثل هؤالء املشركني } ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى{عبادة األصنام 
فإن املشركني ما اعتقدوا يف :"قال} نا إىل اهللا زلفىما نعبدهم إال ليقربو{الذين يقولون 



ولئْن {: األصنام أهنا ختلق شيئًا بل يعتقدون أن اخلالق هو اهللا تعاىل بدليل قوله تعاىل
ولئْن سألتهم من خلَق السمواِت واألرَض ليقولنَّ {و } سألتهم من خلقُهم ليقولنَّ اهللا

 إال لقوهلم ليقربونا إىل اهللا زلفى فهؤالء فما حكم اهللا عليهم بالكفر واإلشراك} اهللا
 ".مثلهم

 
وما ردوا به عليه يف الرسائل املؤلفة للرد عليه أن هذا استدالل باطل فإن املؤمنني ما اختذوا 
األنبياء عليهم الصالة والسالم وال األولياء ءاهلة وجعلوهم شركاء هللا بل إهنم يعتقدون أهنم 

وأما املشركون الذين نزلت فيهم . ن أهنم مستحقون العبادةعبيد اهللا خملوقون وال يعتقدو
هذه اآليات فكانوا يعتقدون استحقاق أصنامهم األلوهية ويعظموهنا تعظيم الربوبية وإن 
كانوا يعتقدون أهنا ال ختلق شيئًا، وأما املؤمنون فال يعتقدون يف األنبياء واألولياء استحقاق 

عظيم الربوبية، بل يعتقدون أهنم عباد اهللا وأحباؤه الذين العبادة واأللوهية وال يعظموهنم ت
اصطفاهم واجتباهم وبربكتهم يرحم عباده فيقصدون بالتربك هبم رمحة اهللا تعاىل، ولذلك 

فاعتقاد املسلمني أن اخلالق الضار والنافع املستحّق . شواهد كثرية من الكتاب والسنة
ألحد سواه، وأن األنبياء واألولياء ال خيلقون شيئًَا العبادة هو اهللا وحده وال يعتقدون التأثري 

فاعتقاد املشركني استحقاق . وال ميلكون ضرا وال نفًعا وإمنا يرحم اُهللا العباَد بربكتهم
ما نعبدهم إال (أصنامهم العبادة واأللوهية هو الذي أوقعهم يف الشرِك ال جمرد قوهلم 

هم احلجة بأهنا ال تستحق العبادة وهم يعتقدون ، ألهنم ملا أقيمت علي)ليقربونا إىل اهللا
فكيف جيوز البن ) ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى(استحقاقها العبادة قالوا معتذرين 

عبد الوهاب ومن تبعه أن جيعلوا املؤمنني املوحدين مثل أولئك املشركني الذين يعتقدون 
 !ألوهية األصنام؟

 
ان مثلها خاّص بالكفار واملشركني وال يدخل فيه أحد من فجميع اآليات املتقدمة وما ك

روى البخارّي عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن النّيب صلى اهللا عليه . املؤمنني
وسلم يف وصف اخلوارج أهنم انطلقوا إىل ءايات نزلت يف الكفار فحملوها على املؤمنني، 



أخَوُف ما أخاف على أّميت :"ه وسلم قال ويف رواية عن ابن عمر أيًضا أنه صلى اهللا علي
ولو . فهو وما قبله صادق على هذه الطائفة" رجل يتأّول القرءان بصنعه يف غري موضعه

كان شىء مما صنعه املؤمنون من التوسل وغريه شركًا ما كان يصدر من النيب صلى اهللا 
صلى اهللا عليه ففي األحاديث الصحيحة أنه . عليه وسلم وأصحابه وسلف األمة وخلفها

وهذا توّسل ال شّك فيِه " اللهّم إين أسألك حبّق السائلني عليك:"وسلم كان من دعائه 
وكان ُيعلّم هذا الّدعاء أصحاَبه ويأمرهم باإلتياِن به، وبسط ذلَك طويل مذكور يف الكتب 

ملا وصّح عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم . ويف الرسائل اليت يف الرّد على ابن عبد الوهاب
ماتت فاطمة بنت أسد أّم علّي رضي اهللا عنها أحلدها صلى اهللا عليه وسلم يف القرب بيده 

اللهمَّ اغفر ألمي فاطمة بنت أسد ووّسْع عليها مدخلها حبّق نبّيك واألنبياء :"الشريفة وقال 
 وصح أّنه صلى اهللا عليه وسلم سأله أعمى أن يرّد اُهللا" الذين من قبلي إنك أرحم الرامحني

اللهمَّ إين أسألُك وأتوّجه إليَك :"بصَره بدعاِئه فأمره بالطهارِة وصالة ركعتني مث يقول 
" بنبّيك حممد نّيب الرمحِة يا حمّمد إّني أتوجه بَك إىل ريب يف حاجيت لُتقضى اللهمَّ شفّعه يفَّ

 عليه وسلم ففعل فرد اُهللا عليه بصره، وصّح أن ءادَم عليه السالم توّسل بنبّينا صلى اهللا
حني أكل من الشجرِة ألّنه ملا رأى اَمسه صلى اهللا عليه وسلم مكتوًبا على العرِش وعلى 

فقال اللهّم . هذا ولد من أوالدك: غرف اجلنة وعلى جباه املالئكة سأل عنه فقال اهللا له
 حبرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد فنودي يا ءادُم لو تشفعت إلينا مبحمد يف أهل السماء

وتوسل عمر بن اخلطاب بالعباس رضي اهللا عنه ملا استسقى الناس . واألرض لشفعناك
وغري ذلك مما هو مشهور فال حاجة إىل اإلطالة بذكره والتوسل الذي يف حديث األعمى 

، وذلك "يا حممَّد"قد استعمله الصحابة السلف بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم وفيه لفظ 
تبع كالم الصحابِة والتابعني جيد شيئًا كثًريا من ذلَك كقول بالل ومن ت. نداء عند املتوسل

يا رسول اهللا :"بن احلارث الصحايب رضي اهللا عنُه عند قرب النّيب صلى اهللا عليه وسلم 
 .كالنداء الوارد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عند زيارة القبور" استسق ألّمتك

 
أكرب مشاخيه وهو الشيخ حممد ابن سليمان وممن ألف يف الرد على ابن عبد الوهاب 

يا ابن : الكردي مؤلف حواشي شرح ابن حجر على منت بافضل فقال من مجلة كالمه



عبد الوهاب إين أنصحك هللا تعاىل أن تكف لسانك عن املسلمني فإن مسعَت من شخص 
 على أنه ال أنه يعتقد تأثري ذلَك املستغاث به من دون اهللا فعرفه الصواب وأِبْن له األدلة

تأثري لغري اهللا فإن أىب فكفره حينئذ خبصوصه وال سبيل لك إىل تكفري السواد األعظم من 
املسلمني، وأنت شاذ عن السواد األعظم فنسبة الكفر إىل من شذ عن السواد األعظم 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له {:قال تعاىل . أقرب ألنه اتبع غري سبيل املؤمنني
وإمنا يأكل } ويتبع غري سبيل املؤمنني نولّه ما توىل ونصِله جهّنم وساءت مصًريااهلدى 

 .اهـ.الذئب من الغنم القاصية

 
وأما زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد فعلها الصحابةُ رضي اهللا عنهم ومن بعدهم 

داء لغري اهللا من السلف واخللف وجاء يف فضلها أحاديث أفردت بالتأليف، ومما جاء يف الن
إذا أفلتت دابة أحدكم بأرض :"تعاىل من غائب وميت ومجاد قوله صلى اهللا عليه وسلم 

إذا أضلّ أحدكم :"ويف حديث ءاخر " فالة فليناد يا عباد اهللا أحبسوا فإن هللا عباًدا جييبونه
اية ويف رو" شيئًا أو أراد عوًنا وهو بأرٍض ليس فيها أنيس فليقل يا عباد اهللا أعينوين

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل ". فإن هللا عباًدا ال تروهنم"، "أغيثوين"
السالم عليكم :"وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا زار قال " يا أرض، ريب وربك اهللا:"قال 

ويف التشهد الذي يأيت به كل مسلم يف كل صالة صورة النداء يف قوله " يا أهل القبور
واحلاصل أن النداء والتوسل ليس يف شىء منهما ضرر إال إذا ". سالم عليك أيها النّيبال:"

اعتقَد التأثري ملن ناداه أو توسل به، ومىت كان معتقًدا أن التأثري هللا ال لغري اهللا فال ضرر يف 
عتقد ذلك، وكذلَك إسناد فعل من األفعال لغري اهللا ال يضّر إال إذا اعتقَد التأثري، ومىت مل ي

نفعين هذا الدواء أو فالن الويلّ، فهو مثل : التأثري فإنه ُيحمل على اجملاز العقلّي كقوله
فمىت صدر ذلك من . أشبعين هذا الطعام، وأرواين هذا املاء، وشفاين هذا الدواء: قوله

مسلم فإنه حيمل على اإلسناد اجملازي واإلسالم قرينة كافية يف ذلَك فال سبيل إىل تكفري 
 بشىء من ذلَك، ويكفي هذا الذي ذكرناه إمجاالً يف الرد على ابن عبد الوهاب ومن أحد

 فلريجع إىل الرسائل املؤلفة يف ذلَك وقد خلصت ما فيها يف رسالة  أراد بسط الكالم
 .خمتصرة فلينظرها من أرادها



 
   

سلمني ملكوا وملا قام ابن عبد الوهاب ومن أعانه بدعوهتم اخلبيثة اليت كفروا بسببها امل
قبائل الشرق قبيلة بعد قبيلة، مث اتسع ملكهم فملكوا اليمن واحلرمني وقبائل احلجاز وبلغ 
ملكهم قريًبا من الشام، فإن ملكهم وصل إىل املزيريب وكانوا يف ابتداء أمرهم أرسلوا 
مجاعة من علمائهم ظًنا منهم أهنم يفسدون عقائد علماء احلرمني ويدخلون عليهم الشبهة 
بالكذب واملني، فلما وصلوا إىل احلرمني وذكروا لعلماء احلرمني عقائدهم وما متلكوا به، 
رد عليهم علماء احلرمني وأقاموا عليهم احلجج والرباهني اليت عجزوا عن دفعها، وحتقق 
لعلماء احلرمني جهلهم وضالهلم ووجدوهم ضحكة ومسخرة، كحمر مستنفرة، فرَّت من 

ئدهم فوجدوها مشتملة على كثري من املكفرات، فبعد أن أقاموا قسورة ونظروا إىل عقا
الربهان عليهم كتبوا عليهم حجة عند قاضي الشرع مبكة تتضمن احلكم بكفرهم بتلك 
العقائد ليشتهر بني الناس أمرهم، فيعلم بذلك األول واآلخر، وكان ذلك يف مدة إمارة 

مخس وستني ومائة ألف، وأمر  الشريف مسعود بن سعيد بن سعد بن زيد املتوىف سنة
حببس أولئك امللحدة فحبسوا وفرَّ بعضهم إىل الدرعية فأخربهم مبا شاهدوا فازدادوا عتوا 
واستكباًرا وصار أمراء مكة بعد ذلك مينعون وصوهلم للحج فصاروا يغريون على بعض 

ة موالنا القبائل الداخلني حتت طاعة أمري مكة، مث انتشب القتال بينهم وبني أمري مك
الشريف غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد، وكان ابتداء القتال بينهم وبينه من 
سنة مخس بعد املائتني واأللف ووقع بينهم وبينه وقائع كثرية قتل فيها خالئق كثريون ومل 
يزل أمرهم يقوى وبدعتهم تنتشر إىل أن دخل حتت طاعتهم أكثر القبائل والعربان الذين 

 .ت طاعة أمري مكةكانوا حت

 
ويف سنة سبع عشرة بعد املائتني واأللف ساروا جبيوش كثرية حىت نازلوا الطائف 
وحاصروا أهله يف شهر ذي القعدة من السنة املذكورة، مث متلكوُه وقتلوا أهله رجاالً ونساًء 

، فعلموا أن وأطفاالً وال جنا منهم إال القليل، وهنبوا مجيع أمواهلم مث أرادوا املسري إىل مكة
مكة يف ذلك الوقت فيها كثري من احلجاج، ويقدم إليها احلاج الشامي واملصري فيخرج 



اجلميع لقتاهلم فمكثوا يف الطائف إىل أن انقضى شهر احلج، وتوجه احلجاج إىل بالدهم 
وساروا جبيوشهم يريدون مكة ومل يكن للشريف غالب قدرة على قتال جيوشهم، فرتل 

ل مكة أن يفعل الوهابية معهم مثل ما فعلوا مع أهل الطائف فأرسلوا إىل جدة فخاف أه
إليهم وطلبوا منهم األمان ألهل مكة، فأعطوهم األمان ودخلوا مكة ثامن حمرم من السنة 
الثامنة عشرة بعد املائتني واأللف ومكثوا أربعة عشر يوًما يستتيبون الناس وجيددون هلم 

ن فعل ما يعتقدون أنه شرك كالتوسل وزيارة القبور، اإلسالم على زعمهم، ومينعوهنم م
مث ساروا جبيوشهم إىل جدة لقتال الشريف غالب، فلما أحاطوا جبدة رمى عليهم باملدافع 
والقلل فقتل كثًريا منهم ومل يقدروا على متلك جدة فارحتلوا بعد مثانية أيام، ورجعوا إىل 

مًريا فيها وهو الشريف عبد املعني أخو بالدهم وجعلوا هلم عسكًرا مبكة وأقاموا هلم أ
الشريف غالب، وإمنا قبل أمرهم لريفق بأهل مكة ويدفع ضرر أولئك األشرار عنهم، ويف 
شهر ربيع األول من السنة املذكورة سار الشريف غالب من جدة ومعه وإىل جدة من 

وا من طرف السلطنة العلية وهو شريف باشا ومعهما العساكر فوصلوا إىل مكة وأخرج
 مكة للشريف غالب مث بعد ذلك تركوا مكة  كان هبا من عساكر الوهابية ورجعت إمارة

عثمان (واشتغلوا بقتال كثري من القبائل، وصار الطائف بأيديهم وجعلوا عليه أمًريا 
فصار هو وبعض جنودهم يقاتلون القبائل اليت يف أطراف مكة واملدينة ) املضايفي

 استولوا عليهم وعلى مجيع املمالك اليت كانت حتت طاعة أمري ويدخلوهنم يف طاعتهم حىت
مكة، فتوجه قصدهم بعد ذلك لالستيالء على مكة فساروا جبيوشهم سنة عشرين 
وحاصروا مكة وأحاطوا هبا من مجيع اجلهات وشددوا احلصار عليها وقطعوا الطرق 

كالب لشدة الغالء ومنعوا املرية عن مكة، فاشتد احلصار على أهل مكة حىت أكلوا ال
وعدم وجود القوت، فاضطر الشريف غالب إىل الصلح معهم وتأمني أهل مكة فوسط 
أناًسا بينه وبينهم فعقدوا الصلح على شروط فيها رفق بأهل مكة، فمن تلك الشروط أن 
إمارة مكة تكون له فتم الصلح ودخلوا مكة يف أواخر ذي القعدة سنة عشرين ومتلكوا 

 على ساكنها أفضل الصالة والسالم وانتهبوا احلجرة وأخذوا ما فيها من املدينة املنورة
، "مبارك بن مضيان" على املدينة أمًريا منهم  األموال، وفعلوا أفعاالً شنيعة، وجعلوا

واستمر حكمهم يف احلرمني سبع سنني ومنعوا دخول احلج الشامي واملصري مع احملامل 



 ثوًبا من العباء القيالن األسود، وأكرهوا الناس على مكة، وصاروا يصنعون للكعبة املعظمة
الدخول يف دينهم ومنعوهم من شرب التنباك ومن فعل ذلك وأطّلعوا عليه عزروه بأقبح 

 .التعزير، وهدموا القبب اليت على قبور األولياء

 
وكانت الدولة العثمانية يف تلك السنني يف ارتباك كثري وشدة قتال مع النصارى، ويف 

الف يف خلع السالطني وقتلهم كما سنقف عليه إن شاء اهللا تعاىل، مث صدر األمر اخت
من خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلطان حممود خان ثاين بن عبد (السلطاين 

لصاحب مصر حممد علي باشا بالتجهيز لقتال الوهابية ) احلميد خان أول سلطان أمحد
لي باشا جيًشا فيه عساكر كثرية جعل عليهم  فجهز حممد ع١٢٢٦وكان ذلك يف سنة 

بفرمان سلطان ولده طوسون باشا فخرجوا من مصر يف رمضان من السنة املذكورة ومل 
يزالوا سائرين بًرا وحبًرا حىت وصلوا إىل ينبع فملكوه من الوهابية، مث ملا وصلت العساكر 

 قتال شديد بني الصفرا إىل الصفرا واحلديدة وقع بينهم وبني العرب الذين يف احلربية
واحلديدة وكانت تلك القبائل كلها يف طاعة الوهايب وانضم إليها قبائل كثرية فهزموا ذلك 
اجليش وقتلوا كثًريا منهم وانتهبوا مجيع ما كان معهم وكان ذلك يف شهر ذي احلجة سنة 

شرين ، ومل يرجع من ذلك اجليش إىل مصر إال القليل فجهز جيًشا غريه سنة سبع وع٢٦
وعزم حممد علي باشا على التوجه إىل احلجاز بنفسه، وتوجهت العساكر قبله يف شعبان يف 
غاية القوة واالستعداد وكان معهم من املدافع مثانية عشر مدفًعا وثالثة قنابل فاستولت 
العساكر على ما كان بيد الوهابية وملكوا الصفراء واحلديدة وغريمها يف رمضان بال قتال، 

خادعة ومصانعة العرب بإعطاء الدراهم الكثرية حىت أهنم أعطوا شيخ مشايخ حرب بل بامل
مائة ألف ريال، وأعطوا شيًخا من صغار املشايخ حرب أيًضا مثانية عشر ألف ريال ورتبوا 
هلم عالئف تصرف هلم كل شهر، وكان ذلك كله بتدبري شريف مكة الشريف غالب 

ما املرة األوىل اليت هزموا فيها فلم يكونوا كاتبوا وهو يف الظاهر حتت طاعة الوهايب، وأ
الشريف غالب يف ذلك حىت يكون األمر بتدبريه، ودخلت العساكر املدينة املنورة يف 
أواخر ذي القعدة، وملا جاءت األخبار إىل مصر صنعوا زينة ثالثة أيام وأكثروا من الشنك 

ولت العساكر السائرة من طريق وضرب املدافع وأرسلوا بشائر جلميع ملوك الروم واست



البحر على جدة يف أوائل احملرم سنة مثان وعشرين، مث طلعوا إىل مكة واستولوا عليها 
أيًضا، وكل ذلك بال قتال بتدبري الشريف سرا، وملا وصلت العساكر إىل جدة فرَّ من كان 

 سبع وعشرين مبكة من عساكر الوهابية وأمرائهم، وكان سعود أمري الوهابية حج يف سنة
مث ارحتل إىل الطائف، مث إىل الدرعية ومل يعلم باستيالء العساكر السلطانية على املدينة إال 
بعد ذلك، مث ملا وصل إىل الدرعية علم باستيالئهم على مكة مث الطائف وملا وصلت 
العساكر إىل جدة ومكة فر من الطائف أمريها عثمان املضايفي، وفر من كان هبا من 

 .الوهابية وأمرائهمعساكر 

 
   

ويف شهر ربيع األول من سنة مثان وعشرين أرسل حممد علي باشا مبشرين إىل دار 
السلطنة ومعهم املفاتيح وكتبوا إليهم أهنا مفاتيح مكة واملدينة وجدة والطائف فدخلوا هبا 
دار السلطنة مبوكب حافل ووضعوا املفاتيح على صفائح الذهب والفضة وأمامهم 

ات يف جمامر الذهب والفضة وخلفهم الطبول والزمور وعملوا لذلك زينة وشنكًا البخور
ومدافع وخلعوا على من جاء باملفاتيح وزادوا يف رتبة حممد علي باشا، وبعثوا له أطواًخا 
وعدة أطواخ بواليات ملن خيتار تقليده، ويف شهر شوال سنة مثان وعشرين توجه حممد 

وقبل توجهه من مصر قبض الشريف غالب على عثمان علي باشا بنفسه إىل احلجاز 
املضايفي الذي كان أمًريا على الطائف للوهابية، وكان من أهل أكرب أعواهنم وأمرائهم 
فزجنره باحلديد وبعثه إىل مصر فوصل يف ذي القعدة بعد توجه الباشا إىل احلجاز، مث أرسل 

لقعدة إىل مكة وقبض على إىل دار السلطنة فقتلوه ووصل حممد علي باشا يف ذي ا
الشريف غالب بن مساعد وبعثه إىل دار السلطنة وأقام لشرافة مكة ابن أخيه الشريف 

 بعثوا إىل السلطنة مبارك بن ٢٩حييي بن سرور بن مساعد، ويف شهر حمرم من سنة 
 مضيان الذي كان أمًريا على املدينة املنورة للوهابية، فطافوا به يف القسطنطينية يف موكب
لرياه الناس مث قتلوه وعلقوا رأسه على باب السرايا، وفعل مثل ذلك بعثمان املضايفي، وأما 
الشريف غالب فأرسلوه إىل سالنيك وبقي هبا مكرًما إىل أن تويف سنة إحدى وثالثني 

مث إن حممد علي . ودفن هبا وبين عليه قبة تزار، ومدة إمارته على مكة ست وعشرون سنة



 من العساكر إىل تربة وبيشة وبالد غامد وزهران وبالد عسري لقتال باشا وجه كثًريا
طوائف الوهابية وقطع دابرهم، مث سار بنفسه يف أثرهم يف شعبان سنة تسع وعشرين 
ووصل إىل تلك الديار وقتل كثًريا منهم وأسر كثًريا وخرب ديارهم، ويف شهر مجادى 

 وقام باملُلْك بعده ولده عبد اهللا ورجع األوىل سنة تسع وعشرين هلك سعود أمري الوهابية
حممد علي باشا من تلك الديار اليت وصلها من ديار الوهابية عند إقبال احلج، وحج 
ومكث مبكة إىل رجب سنة ثالثني مث توجه إىل مصر وترك مبكة حسن باشا، ووصل 

از سنة الباشا إىل مصر يف منتصف رجب سنة ثالثني ومائتني وألف، فتكون إقامته باحلج
وسبعة أشهر، وما رجع إىل مصر إال بعد أن مهد أمور احلجاز، وأباد طوائف الوهابية اليت 
كانت منتشرة يف مجيع قبائل احلجاز والشرق وبقي منهم بقية بالدرعية أمريهم عبد اهللا بن 
سعود فجهز حممد علي باشا لقتاله جيًشا وأرسله حتت قيادة ابنه إبراهيم باشا، وكان عبد 

 بن سعود قبل ذلك يكاتب مع طوسون باشا بن حممد علي باشا حني كان باملدينة اهللا
وعقد معه صلًحا على بقاء إمارته ودخوله حتت طاعة حممد علي باشا، فلم يرض حممد 
علي باشا هبذا الصلح فجهز ولده إبراهيم باشا وجعل أمر العساكر إليه، وكان ابتداء ذلك 

فوصل إىل الدرعية سنة اثنتني وثالثني ونازل جبيوشه عبد اهللا يف أواخر سنة إحدى وثالثني 
، وملا جاءت األخبار إىل مصر ضربوا لذلك ألف مدفع ٣٣بن سعود يف ذي القعدة سنة 

وفعلوا شنكًا وزينوا مصر وقراها سبعة أيام، وكان حممد علي باشا له اهتمام كبري يف قتال 
حىت أخرب بعض من كان يباشر خدمته أهنم الوهابية وأنفق يف ذلك خزائن من األموال 

دفعوا يف دفعة من الدفعات ألجرة حتميل بعض الذخائر مخسة وأربعني ألف ريال، هذا يف 
مرة من املرات كان ذلك احلمل من الينبع إىل املدينة عن أجرة كل بعري ست رياالت دفع 

ن املدينة إىل الدرعية نصفها أمري ينبع والنصف اآلخر أمري املدينة، وعند وصول احلمل م
كان أجر تلك احلملة فقط مائة وأربعني ألف ريال، وقبض إبراهيم باشا على عبد اهللا بن 
سعود وبعث به وكثري من أمرائهم إىل مصر فوصل يف سابع عشر حمرم سنة أربع وثالثني 

 وملا وصنعوا له موكًبا حافالً يراه الناس وأركبوه على هجني وازدحم الناس للتفرج عليه،
دخل على حممد علي باشا قام له وقابله بالبشاشة وأجلسه جبانبه وحادثه، وقال له الباشا 

ما قصر : ما هذه املطاولة؟ فقال احلرب سجال قال، وكيف رأيت ابين إبراهيم باشا قال



وبذل مهته وحنن كذلك حىت كان ما قدره اهللا تعاىل فقال له الباشا أنا أترجى فيك عند 
لطان، فقال املقّدر يكون مث ألبسه خلعة وانصرف إىل بيت إمساعيل باشا موالنا الس

ما هذا؟ . ببوالق، وكان بصحبة عبد اهللا بن سعود صندوق صغري مصفح فقال الباشا له
فقال هذا ما أخذه أيب من احلجرة أصحبه معي إىل السلطان، فأمر الباشا بفتحه فوجدوا 

ير الراؤون أحسن منها ومعها ثالمثائة حبة من فيه ثالثة مصاحف من خزائن امللوك مل 
اللؤلؤ الكبار وحبة زمرد كبرية وشريط من الذهب، فقال له الباشا الذي أخذمتوه من 

هذا الذي وجدته عند أيب فإنه مل يستأصل كل ما : احلجرة أشياء كثرية غري هذا، فقال
رم وشريف مكة، فقال كان يف احلجرة لنفسه بل أخذه العرب وأهل املدينة وأغاوات احل

مث أرسلوا عبد اهللا بن سعود إىل دار . الباشا صحيح وجدنا عند الشريف أشياء من ذلك
 بعد أن ٣٥السلطنة ورجع إبراهيم باشا من احلجاز إىل مصر يف شهر احملرم من سنة 

وملا وصل عبد اهللا بن سعود إىل دار . أخرب الدرعية خراًبا كلًيا حىت تركوا سكناها
ة يف شهر ربيع األول طافوا به البلد لرياه الناس مث قتلوه عند باب مهايون وقتلوا السلطن

 .أتباعه أيًضا يف نواح متفرقة

 
هذا حاصل ما كان يف قصة الوهايب بغاية االختصار ولو بسط الكالم يف كل قضية لطال، 

 الدماء، وكانت فتنهم من املصائب اليت أصيب هبا أهل اإلسالم فإهنم سفكوا كثًريا من
وانتهبوا كثًريا من األموال، وعمَّ ضررهم، وتطاير شررهم فال حول وال قوة إال باهللا، 
وكثري من أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها التصريح هبذه الفتنة كقوله صلى اهللا 

خيرج أناس من قبل الشرق يقرأون القرءان ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين :"عليه وسلم 
وهذا احلديث جاء بروايات كثرية بعضها " ا ميرق السهم من الرمية سيماهم التحليقكم

يف صحيح البخاري وبعضها يف غريه ال حاجة لنا إىل اإلطالة بنقل تلك الروايات وال 
تصريح هبذه " سيماهم التحليق"لذكر من خرجها ألهنا صحيحة مشهورة ففي قوله 

تبعهم أن حيلق رأسه، ومل يكن هذا الوصف ألحد من الطائفة ألهنم كانوا يأمرون كل من ا
طوائف اخلوارج واملبتدعة الذين كانوا قبل زمن هؤالء، وكان السيد عبد الرمحن األهدل 

ال حاجة إىل التأليف يف الرد على الوهابية بل يكفي يف الرد عليهم قوله : مفيت زبيد يقول



واتفق مرة . عله أحد من املبتدعة غريهمفإنه مل يف" سيماهم التحليق"صلى اهللا عليه وسلم 
أن امرأة أقامت احلجة على ابن الوهاب ملا أكرهوها على اتباعهم ففعلت، أمرها ابن عبد 
الوهاب أن حتلق رأسها فقالت له حيث أنك تأمر املرأة حبلق رأسها ينبغي لك أن تأمر 

. ينته فلم جيد هلا جواًباالرجل حبلق حليته ألن شعر رأس املرأة زينتها وشعر حلية الرجل ز
ومما كان منهم أهنم مينعون الناس من طلب الشفاعة من النيب صلى اهللا عليه وسلم مع أن 
أحاديث شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته كثرية ومتواترة، وأكثر شفاعته ألهل 

 . الكبائر من أمته

ة على النيب صلى اهللا عليه وكانوا مينعون من قراءة دالئل اخلريات املشتملة على الصال
وسلم وعلى ذكرها كثري من أوصافه الكاملة ويقولون إن ذلك شرك ومينعون من الصالة 
عليه صلى اهللا عليه وسلم على املنابر بعد األذان، حىت أن رجالً صاحلًا كان أعمى، وكان 

نهم، فأتوا به مؤذًنا وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد األذان بعد أن كان املنع م
إىل ابن عبد الوهاب فأمر به أن يقتل فقتل، ولو تتبعت لك ما كانوا يفعلونه من أمثال 

  .ذلك ملألت الدفاتر واألوراق، ويف هذا القدر كفاية واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  

 واحلمدهللا أوالً وءاخراً


