
 
 
 
 
 

  



 املقدمة:
وسياسية   دينية  بني  ما  املتميزة،  املقاالت  من  العديد  طياهتا  بني  القرى  أم  حتمل صحيفة 

املختصرة مجعت طرفًا من كل ذلك، وهي تعد اليوم   واجتماعية وغريها، وبني يدينا هذه املقالة
الناس   حلياة  مهمني  جانبني  الكاتب  فيها  أبرز  التأسيس،  حقبة  عايشوا  ملن  اترخيية  شهادة 
أدركه   الذي  الصايف  اإلسالم  إىل  الرجوع  يف  املتمثلة  الدينية  احلالة  األول:  اجلانب  وسعادهتم، 

آل سعود يف ذلك، والثاين: اجلانب الدنيوي  الرعيل األول جيل السلف الصاحل ودور حكومة  
واالزدهار النمو  سبيل  يف  السعودية  احلكومة  هبا  تقوم  اليت  العظيمة  وحتقيق    واإلصالحات 

الرغيد؛   العيش  والتعمري  يفمتطلبات  والتعليم، واإلنشاء  وما إىل    ،والتجارة واالقتصاد  ، الصحة 
 . ةتضاهي الكثري من دول العامل املتحضر ، وأهنا  ذلك 

 :نبذة عن كاتب املقالة
اجلزائري    :هو بكر  جابرأبو  بن  القادر  عبد  بن  بن موسى  )لِيَوه(  ،  جابر  بقرية  عام  ولد 
أمههـ،  1342 حجر  يف  فنشأ  األول  عامه  يف  والده  على  ،  وتويف  فتعلم  )بسكرة(  إىل  انتقل 

والطيب العقيب، وقد الزم الشيخ الطيب العقيب وتتلمذ عليه،   ،مشايخ هبا مثل: نعيم النعيمي
النواة  واليت كانت  آنذاك  املؤلفة  العلماء  )اجلزائر( وعمل يف مجعية  العاصمة  إىل  الشيخ  وانتقل 

 . اجليدة يف غرس العقيدة السلفية وحماربة البدع الشائبة
للحج والعمرة والزايرة وكان  قدم إىل مكة    -  ةوهو عام كتابة املقال  -هـ  1372يف عام  و 

قصده بعد أداء فريضة احلج الرجوع إىل بلده إال أن اإلخوة اجلزائريني املهاجرين املقيمني ابملدينة  
عيسى   عمه  سيما  وال  منه  لالستفادة  البقاء  له  هللا-حببوا  للمدينة    -رمحه  حمبًّا  والذي كان 

يف بعد احلج مباشرة، فتأثر الشيخ بذلك يف  النبوية، ومتىن املوت هبا وقد استجاب هللا دعاءه فتو 
 .حبه للبقعة املباركة املدينة النبوية الطاهرة فأحب املدينة وأحبته فصار علمها

 ابملسجد النبوي الشريف. و ، ابجلامعة اإلسالمية، و مدرًسا بدار احلديث املدنية   عمل
 من مؤلفاته: 

 وعبادات ومعامالت. منهاج املسلم ـ كتاب عقائد وآداب وأخالق  -1
 عقيدة املؤمن ـ يشتمل على أصول عقيدة املؤمن جامع لفروعها. -2
 أجزاء.  4أيسر التفاسري للقرآن الكرمي  -3



 . (1)هـ1439ذو احلجة  4ويف رمحه هللا يف املدينة املنورة فجر األربعاء ت
 اتريخ نشر املقالة يف صحيفة أم القرى:

هـ/ 1372ذي احلجة سنة    25القرى يف يوم اجلمعة  ُنشرت هذه املقالة يف صحيفة أم  
 ، بعد أول رحلة حج للشيخ أيب بكر اجلزائري.م1953سبتمرب سنة  4املوافق 

 نص املقالة: 

أقوااًل  السعودية  العربية  اململكة  أو  البالد احلجازية  أفواه احلجيج عن  نسمُع من  ما  كثريًا 
احملد ِ  متضاربة، ختتلف ابختالف  متباينة  أحياًًن  خمتلفة  الصحُف  األقواَل  هذه  تكتب  وقد  ثني، 

الصحيفة  مبادئ  حسب  أخرى  أحياًًن  وتنقص  فيها  تزيد  وقد  العامة،  أفواه  من  تلقَّتها  كما 
وأغراضها، حىت كادت تكون بذلك هذه البالد املقدَّسة مبا عليها من حكومة قوية وما فيها من 

حيكيها كلٌّ مبا َله يف نفسه من حاجة إىل خريات وبركات، كادت تكون أسطورَة التاريخ القدمي  
 حمدَّثيه. 

وقد أكرمين املوىل سبحانه وتعاىل يف هذا العام ابلوفود إىل بيته احلرام، فشاهدت عن كثب  
هذه  مهبَط الوحي وأرض الكتاب، وها أًن ذا أسجل بعض ما شاهدته بكل أمانٍة وإخالٍص يف  

 ولة، وال غرض يل يف ذلك إال إظهار احلق وبيان الواقع. البالِد املقدَّسة من آاثر للدين فيها وللد 
 ففي الدين: 

فإن الد يَن اإلسالميَّ مبا فيه من قواعد وشعائَر وآداب ونظٍم قد أقيم يف هذه البالد كما  
أمر هللا سبحانه أن يقام؛ فاحلرية الدينية متوفِ رة لكل فرٍد يزور هذه البالد أو يقيم فيها، فليس 

َخنق   من  لبعض هناك  تقع  التقييدات  بعض  إال  اللَّهمَّ  العامَّة،  ُتشيع  الدين كما  تقييٍد يف  أو 
املبَتدعة واجلهَّال عند ارتكاهبم البدَع الدينيَة اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان، فإهنم جيدون محاَة  

 الدين الصحيِح وحفَّاَظ السنة يردعوهنم ويعر ِفون إليهم غَلَطهم. 
ه الداينة اإلسالمية يف هذه البالد: أهنا خاليٌة متاًما من البدع واخلرافات  ومن بني ما متتاز ب 

واألابطيل والرتهات اليت أدَّت بكثري من األمة اإلسالمية إىل ضعِف العقيدة، وحىت إىل اإلشراك ابهلل،  
 

 ينظر يف ترمجته:   (1) 
الشريف " -1 النبوي  املسجد  أ.عبدالوهاب  " معلمو  فالتة،  د.عمر حسن  وترتيب:  أ.د.عدًنن  ، مجع  زمان،  حممد 
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لك  إىل    (1)فالبالد احلجازيَّة أقوى ديًنا، وأمنت عقيدًة، وأكرب إخالًصا يف الدين هلل، وال يوعزن
 شيء سوى آل سعود أمراء هذه البالد، فإهنم أعرف الناس بسالمة القلوب وصفاء العقيدة.

قد   الدينية  فالروح  والصَّفاء،  ابلقداسة  يوِحي  الطاهرة  البالد  هذه  يف  ما  وإنَّ كلَّ  هذا، 
 تشاَهد يف كل فرٍد من أفراد هذه البالد، سواء يف ذلك أهلها أو الوافدون إليها. 

تبدَّلت يف هذا احلرم    -وهي طبيعة بشرية-دليل على ذلك أن كراهية املوت    وأكرب  قد 
به   راض  فإنه  يتعجَّله  مل  إن  فهو  أو خيافه،  املوت  يرهب  أحًدا  فال جتد  األمني،  والبلد  الطاهر 
وملا   صادقة،  دينية  روح  من  واإلحساس  الشعور  على  غلب  ملا  وهذا  عليه؛  بوفوده  ومرحِ ب 

 من حبِ  هللا ولقائه.   تشبعَّت به النفوس
 هذا يف الدين.

 ويف الدولة:
قد   السعودية  احلكومة  فإنَّ  البالد؛  قلة خصب  ومن  السعودية  الدولة  حداثة  من  فبالرغم 
أصبحت ذاَت نظم حمكمة وقواعد اثبتة، تضاهي الكثري من دول العامل املتحضرة اليت سبقت 

فاملرافق وُتشيد وتوجد وخترتع؛  تبين  متاًما   هلا قرون وهي  توفَّرت  والعباد قد  البالد  احليوية حلياة 
واحلمد هلل، وهي آخذة يف النمو واالزدايد، فما ميرُّ عام وأييت آخر إال وجيدُّ جديد، بل ما بني  

 يوم وآخر حيُدث أمر إصالحي عظيم، وليس إىل نكران هذا من سبيل.  
 حفظ هللا آل سعود أمناَء للدين ومحاة للدولة.

وإن   من هذا،  السعودي  اجليش  به  ميتاز  ما  بعض  فذكرًن  التفصيل  من  شيء  إىل  ِملنا 
ا بسالة، وما لديه من عتاد حريبٍ  حديث، وما يعرف به رجال األمن والبوليس السعودي أيضً 

وزارات  من  وزارة  أعمال كل  ذلك  جانب  إىل  وذكرًن  ونشاط،  وحزم  وصرب  وأًنة،  أمانة  من 
الصحة والتعليم، واإلنشاء والتعمري والتجارة واالقتصاد وما إىل ذلك،  احلكومة املختلفة؛ كوزارة  

وما ميتاز به األمراء السعوديون من خربة واسعة يف كل شؤون الدولة ونظام احلياة، وما يعَرفون  
به من إابء ومشم، ومساحة وكرم، وتفان يف حب البالد وخدمتها، ويف نشر األمن والرخاء فيها؛  

 قام ألن نذكر كل هذا.ملا اتسع لنا امل
وعليه، فباإلجياز فإن حسنات هذه الدولة أكثر من أن تعدَّ، وإن حنن نظرًن إىل ظروف  

 
 ( أي: ال يشري ذلك وال يومئ. 1)



هذه البالد، وموقعها اجلغرايف  تبنيَّ لنا يقيًنا أهنا مل تكن لتكون دولًة متمد نة قوية كما هي عليه  
الع سعود  آل  من  الصاحلة  املؤمنة  الفئة  هذه  أيدي  على  إال  ملكهم، اآلن  هللا  حفظ  ظماء، 

 وحرس عرشهم، وأبقاهم ذخرية صاحلة للعروبة واإلسالم، وليقل كل صاحل: آمني.
        


