
معركة الصفراء 
وقعت معركة الصفراء في عام ١٢٢٦هـ (١٨١٢م) وهي واحدة من أهم معارك الدولة السعودية األولى ضد قوات محمد علي الغازية التي بدأت في 

الحجاز، وقد سماها بعضهم بمعركة الخِْيف، وقعت المعركة في وادي الصفراء على بعد ١٠٠ كيلومتر من المدينة المنورة. حيث وصلت قوات 

محمد علي الغازية بقيادة طوسون إلى يَْنبُع وسيطرت عليها، فأرسل اإلمام سعود بن عبدالعزيز جيشًا بقيادة ابنه عبدالله مع عدد من رجاالت الدولة 

السعودية مثل مسعود بن مَضّيان الحربي، وعثمان الُمَضايِفِيّ، وهادي بن قَْرمَلَة وغيرهم. 

أعد اإلمام عبدالله بن سعود قائدُ الجيش خطةً لمواجهة حملة طوسون، فجعَل مسعود بن مضيان مع أهل الوشم في أول الطريق للقادمين من ينبع 

ليكونوا أولى الطالئع للمواجهة، ثم أمر بحفر خندق عند مضيق وادي الصفراء ووضع في أعلى الجبل فرقة من أهالي الحجاز يقودها عثمان 

المضايفي، وأن يتمركز اإلمام عبدالله في أسفل الوادي مع قواته.

وبدأت المواجهة فهاجموا أوًال مسعود بن مضيان، وطالت الحرب بينهم وبينه وانتصر طوسون وقواته، ألن القوتين غير متكافئتين، ظن بعدها 

طوسون أن الطريق سالك ومفتوح فانطلق إلى وادي الصفراء لتبدأ المواجهة الثانية، ولما رأى طوسون وقواته أنهم لن يستطيعوا الوصول إليهم، 

أخذوا يرمون بالقُبُوس دون جدوى. ثم انطلقوا إلى الجبل المتمركز فيه عثمان الذي تركهم حتى اقتربوا منه فرماهم فقتل عساكر كثيرة، 



ثم مال األتراك إلى الجانب األيمن من الجبل، فانهزم من كان على الجبل، واشتد األمر على السعوديين وطلبوا المساندة.

وفي اليوم الثاني من المعركة أبلى السعوديون وقاتلوا بشدة فقتلوا من األعداء كثيرًا، ورميت القذائف من أعلى الجبل على الجنود، فقتلت 

والخيام  المدافع  منهم  السعوديون  غنم  وقد  ينبع،  إلى  االنسحاب  إلى  اضطروا  ثم  طوسون  جيش  صفوف  واختلت  الذعر  وانتشر  كثيرين، 

والذخائر، وبلغ عدد قَْتالهم أربعة آالف جندي، وقَْتلى الدولة السعودية ستمئة رجل، منهم هادي بن قرملة، ومانع القحطاني، وراشد الهاجري.

أرسل طوسون خبر هزيمته إلى أبيه وذكر أن السبب هو خالف وقع بين قواده وتقصيُرهم، ثم طلب المدد من والده، فرد والده باستدعاء قادة 

الجيش المسؤولين عما حصل. 


