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 الدفاع عً الدولة والوطً ومحاية دور العبادة

م(صلى اهلل عليُ وصله)يف صرية الييب 

ماْصِؾر وامآَعـ واماظٍَِذؼَنمَأؼٍ َفامَؼام}م:ميفمطؿابهماظعزؼزايؿدمٓمربماظعاٌني،ماظؼائلم

ُٓمَإالَّمإظَهماَلمأْنموَأذفد م،{ت ْػِؾق وَنمَظَعؾٍَُؽْمماظؾٍََهمَواتٍَُؼوامَوَراِبُطوامَوَصاِبر وا مَذرؼَكمالموحَده ما

موسَؾىمسَؾقهموباَرْكمودؾِّْممَصٔلماظؾَّف ِمم،موردوُظه مَسؾد همحمؿًداموغؾِقـامدٔقَدغامأِنموَأذفد م،مَظه 

م.اظٔدؼَنمؼوَممإَظىمبنحلاُنمَتِؾَعف ْمموَعْنموصقِؾِه،مآِظِه

مم:مدــوبعمممممممممم

)صؾىمآمسؾقهمودؾم(متـاوظـاميفماىؿعؿنيماٌاضقؿنيممػيمذطرىمعوظدماظـيبص

مودريتهماظعطرة مواظقوممغؿـاولمماظرضمةمواإلغلاغقةميفمحقاتهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(، ،

م ماظلابؼني ماىاغؾني مسن مأػؿقة مؼؼل مال مجاغًؾا معـفؿا، مؼـطؾق مإغه ماظرضمةممبل مصؿن ،

م مدمؿيواإلغلاغقة مغوم،مــاورمأن م،ادأن مسـه موومصع مأغػلـا مدمؿي ،ممغاءوغلامذؾابـاأن

مم.،مودورمسؾادتـاموأرػاظـا

واالغؿؿاءمإظقهمصطرٌةمج ؾؾتممهممامالمذكمصقهمأنمظؾورنمضقؿةموعؽاغةمداعقةم،مصقٍؾومممم

،موأطدتمماظشرعمايـقفمصؾهم،موؼمتػرضهماظورـقةواجبمموػو،ممسؾقفاماظـػسماظؾشرؼة

،موظؼدمضربماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأسظمماألعـؾةممسؾقهمصمقعماظشرائعماظلؿاوؼة

،موؼرشبميفممدمذظكميفمعوضفمرائعمؼ عؾيمعنمضقؿةماظورنوجِل،ميفمحبماظورنم

ُٓمَسَؾْقِهمَوَدؾََّم)َضاَلم،محقثمماالغؿؿاءمإظقه ْرَقَؾِكمَأَعام)م:مَعؽََّةم(مسـدمػفرتهمخمارؾاَصؾَّىما

وسـدعامػاجرم)صؾىم،مم(َخَرجت َوَظْوَظامَأِنمَضْوَعِكمَأْخَرج وِغيمَعامم،مَبْؾَدٍةمَوَأَحِؾِكمَإَظِيمِعْن

ٌَِدؼـَِةماٌـورة ،مدسامآم)سٍزموجٍل(مَأْنمؼ قٔؾَبممورنمبفاوادؿ،ممآمسؾقهمودؾم(مَإشمما

م:م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)مصؼال،م،موأنمزمؼقمظهمصقهماألعنمواالدؿؼرارممَإَظْقِهمَوَرـَه ماظـِاِغي
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م(2)

ٌَِدؼـََة م،مَطق ٔؾـَامَعؽََّةمَأومأذِد(.م)اظؾف ِممَحٔؾْبمَإَظقـَاما

عنم،مواظدصاعمسـهممللحفاظ عليُ مجيًعاأٌ ىتلاتف :محكوق الوطً علييا ومً 

مبهمأسدائه مؼرتبصون مماظذؼن ماٌكاوفمموؼرؼدون، موإثارة مواظػنت ماظؼالضل إحداث

ؼـالمتلولمظهمغػلهمأنممأومعرتبُصمردعمطٔلمحاضٍدأنمغعؿلمسؾىم،مومصقهمواالضطراب

اظدصاعمسنماظـػسمواظورنمحقمصم،معوارـقهأوم،مموممؿؾؽاتهمعـشكتهأوماظورنممعنمػذا

صؾؼدمموؼؼرهماإلدالمم،،مم،مواٌواثققماظدوظقةمحؼوقماإلغلانمتؽػؾهماظشرائعماظدؼـقةعنم

مواظعدوان ماظظؾم مظرٍد ماإلدالم ميف ماىفاد مواٌؼدداتممذ رع مظألوران موضماؼة ،

مِبَؾْعُضمَبْعَضف ْمماظـِاَسماظؾَِّهمَدْصع مَوَظْوَظا}وايرعاتمواألسراضمعنمأنمتـؿفك،مضالمتعاشم:م

ـْص َرِنمَطـِرًياماظؾَِّهماْدم مِصقَفامؼ ْذَطر مَوَعَلاِجد مَوَصَؾَواٌتمَوِبَقٌعمَصَواِعع مَظف ٔدَعْت مَعْنماظؾَّه مَوَظَق

ـْص ر ه  مم.{َسَزؼٌزمَظَؼَوٓيماظؾََّهمَإِنمَؼ

م مطؿا مسؾىذرع مظؾؿقاصظة ممؾماظٔلماىفاد صنذامم،مواظعاٌيماجملؿؿعيواألعن

مواٌؾؿغى ماٌؼصد مصفو ماظعادل ماظلالم مايقمهؼق مؼؼول محقث موتعاشم()م، م:دؾقاغه

م{اْظَعِؾقم ماظِلِؿقع مػ َومَإِغه ماظؾَِّهمَسَؾىمَوَتَوطَّْلمَظَفامَصاْجـَْحمِظؾِلْؾَممَجـَق وامَوَإْن} سزموؼؼولم،

َإِغه مَظُؽْمممَطاصًَّةمَوَظامَتِؿِؾع وامخ ُطَواِتماظِشْقَطاَنَؼاَأّؼَفاماظَِّذؼَنمآَعـ واماْدخ ُؾوامِصيماظٔلْؾَممم}:موجل

مم.{َسد ٓومع ِؾنٌي

م مصمقع مأن مرمد مودؾم( مسؾقه مآ م)صؾى ماظـيب مدرية ميف اظيتممغزواتاظواٌؿلعل

امطانماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مؼلؿشعرمـسـدعوطاغتمدصاًسامسنماظورنم،ممذاركمصقفا

مبنصل مؼؾادر مطان مـاًطر مـاألسمرـعؽاد مورٔدداء م، محقؾفم موإبطال مخبطواتمــسدواغفم، م

مععماظؿزاممرارهم،ـهموادؿؼـةم،مهػظمظؾورنمػقؾؿهموعؽاغؿهم،موهػظمظؾؿفؿؿعمأعــادؿؾاضق

مموَغُؽْمـؼ َؼاِتُؾماظَِّذؼَنماظّؾِهمَدِؾقَلمِصيماِتُؾوْاـَوَض}:ممهمتعاشمـيفمضوظماظواضحماظؼرآغيماظؿوجقه



م(3)

م.م{اْظؿ ْعَؿِدؼَنمؼ ِقٔبماَلماظّؾَهمَإِنمَتْعَؿد وْامَواَل

شدروامأنمبينميقانمدؾؾفام،موبينميقانممشزوة،مموسؾىمدؾقلماٌـالمالمايصر

صكرجممإظقفمماظـيبم)صؾىمآم،ممبعشرةمعنماظصقابةمباظِرجقعم،موتلؾؾواميفمادؿشفادػم

مم.سؾقهمودؾم(م

صزارةمضدمأشاروامسؾىمإبلمويفمشزوةماظغابةمطانمصماسةمعنمأسرابمندمعنمبينم

،موضؿؾوامحاردفامواحؿؿؾواماعرأتهمععماإلبلموصرواممظؾـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(موأصقابه

مصؽانمالمبدمعنمردسفمموتلدؼؾفم.م،دمومندم

مظإلشارةم متعد ماىـدل مبدوعة ماٌشرطني مضؾائل مطاغت ماىـدل مدوعة مشزوة ويف

،مصؾادرػمماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ممسؾىمضواصلماٌلؾؿنيمباٌدؼـةمثمماإلشارةمسؾقفا

م.ظؾؼضاءمسؾيمذرػمموبغقفم

ويفمشزوةمبينماٌصطؾقمطاغتمضؾائؾفممتعدمظإلشارةمسؾىماٌدؼـةمصكرجماظـيبم

م.أؼًضا)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مإظقفممرًدامظؾغقفمموسدواغفمم

ويفمخقربمطانمأػلمخقربمػمماظذؼنمحزبواماألحزابمضدماٌلؾؿني،موحرضوام

مض مشطػانمبين موبؼؾائل مباٌـاصؼني ماالتصال ميف مأخذوا مثم مواًقاغة، ماظغدر مسؾى رؼظة

موطاغوامػممأغػلفممؼلؿعدونمظؾؼؿال،مصؽانمالم وأسرابماظؾادؼةمظؿلظقؾفممسؾىماٌلؾؿني،

مبدمعنمعواجفؿفمموطفمذرػم.

ماألزديم مسؿري مبن مايارث ماىؾقل ماظصقابي مظؼؿل مثلًرا مصؽاغت معمته مشزوة أعا

ممقممب ْصَرىردولماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ماظذيمبعـهمبؽؿابهمإشممسظم)رضيمآمسـه(

صعرضمظهمذ َرْحِؾقلمبنمسؿروماظغلاغيموطانمساعاًلممسؾىماظؾؾؼاءمعنمأرضماظشاممعنمِضؾلم

عنمم–والمؼزالمم–ضقصرمصلوثؼهمرباًرام،مثممضدعهمصضربمسـؼهم،موطانمضؿلماظلػراءمواظردلم



م(4)

م مؼلاأذـعماىرائمموأبشعفا مصاذؿدمذظكمسؾىممويمبلمؼزؼدمسؾىمإسالنمحاظةمايرب، ،

مإظقفم.ووجفهماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مصففزمجقًشام

نموثؼقفمػيماظؾادئةمباظعداء،موأسدتماظعدةمويفمشزوةمحـنيمطاغتمضؾائلمػواز

معاظكمبنمسوفماظـٍصريمسؾىمرأسمجقشمحؿىم موضدمدار ظالغؼضاضمسؾىماٌلؾؿني،

م،مصؽانمالبدمعنمعواجفؿفمموردمبغقفمموسدواغفم.وصلمإشمماظؼربمعنمعؽةم

ويفمصؿحمعؽةمطاغتمضرؼشمػيماظيتمغؼضتمسفدػامععمدقدغامردولمآم)صؾىم

مآم مردول محؾػاء مخزاسة مضؿل مسؾى مبؽر مبين معن محؾػاءػا موداسدت مودؾم( مسؾقه آ

َظه مم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(محقثمبقؿوػمموضؿؾوػممشدًرامسـدمعاءمباظؼربمعنمعؽةمؼ َؼال 

اْظَوِتري م،مصفاءمسؿرومبنمداملماًزاسيم)رضيمآمسـه(مإشممردولمآم)صؾىمآمسؾقهم

)مغ ِصْرَتمَؼامَسْؿر ومْبَنمَداِظم(مصؿامم:مودؾم(مباٌدؼـةمعلؿغقـًام،مصؼالم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(

مودؾم( مسؾقه مآ م)صؾى مصؼال ماظلؿاء ميف مدقابة معرت محؿى ممبرح ماظلقابةم: مػذه )إن

ممم.،موطانمصؿحمعؽةممؿلؿفلمبـصرمبينمطعب(ظ

إنماظدصاعمسنماظـػسمواظورنمحقمعنمحؼوقماإلغلانمطػؾؿهماظشرائعماظلؿاوؼة،م

)صؾىمآمسؾقهمودؾم(محراسممـابشرمغؾقوضدم،مماإلدالممحِثمسؾقهة،موقواٌواثققماظدوظ

مظنممتسمأجلادػم مصؼال:ماظورنمبلنماظـار م)م، مَتَؿّلف َؿا مَظا مَبَؽْتمِصيمماظـِار َسْقـَاَن مَسْقٌن ،

ِٓ ِٓمَجْوِفماظؾَّْقَلمِعْنمَخْشَقِةما مم.(،مَوَسْقٌنمَباَتْتمَتْقر س مِصيمَدِؾقَلما

 أقول قولي ٍذا وأصتغفز اهلل لي ولله

مم*ممممممم*مممممم*م

مسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغامحمؿدمماظعاٌني،مربمٓمايؿد وصالًةمودالًعا

مم.مأصمعنيموصقؾهمآظهموسؾىم،(ودؾممسؾقهمآمصؾى)



م(5)

     :اإلصالو إخوة

وايػازمدورماظعؾادةمضماؼةمصننم،مامإذامطاغتمضماؼةماظدوظةمواظورنمعطؾًؾامساْع

موعؽاغةمرصقعة،مهلامعـزظةماإلدالمم،مصدورماظعؾادةميفسؾىمضدادؿفامواجبمذرسيموورينم

ممباظغةموأػؿقةمسظقؿة، مبعد)َصؾَّىممظؾـيبمسؿلمأولمطانمظذا؛ مَوَدؾََّم( مَسَؾْقِه ُٓ موصوظهما

معـهماغطؾؼتماظذيماألولماٌرطزم،مصاٌلفدمػوماٌلفدمبـاءمػوماٌدؼـةماٌـورةمإشم

،موػومعرطزمتصققحماٌػاػقمماًارؽةموبقانممظؿعممأرجاءماٌعؿورةماإلدالعقةماظدسوة

ممؼؼولم،مصققحماظدؼن مَوَدؾََّم(غؾقـا مَسَؾْقِه ُٓ م)م)َصؾَّىما مَوَتَؽػََّلمَتِؼيٍّمُطٔلمَبْقت مْلِفد اْظَؿ:

ماظؾَِّهمَرْضَواَنمَإَظىماظٔصَراِطمَسَؾىمَواْظَفَواَز،مَواظِرْحَؿِةمِباظِرْوَحمَبْقَؿه ماْظَؿْلِفد مَطاَنمِظَؿْنماظؾَّه 

م(.اْظَفـِِةمَإَظى

وضددقؿه،مصفومأحبماظؾؼاعمإشممآممحرعؿهمػومبقتمآم)سزموجل(مظهماٌلفدو

ُٓمَسَؾْقِهمَوَدؾََّم(:دؾقاغه) م(،مطقفمالم؟موػومعفؾطمظـزولماظرضمةمواظلؽقـةم،مضالم)َصؾَّىما

ِٓ،مب ق وِتمِعْنمَبْقٍتمِصيمَضْوٌمماْجَؿَؿَعمَوَعا)م...م ِٓمِطَؿاَبمَؼْؿُؾوَنما مَإظَّامَبْقـَف ْم،مَوَؼَؿَداَرد وَغه م،ما

ُٓمَوَذَطَرػ م ماْظَؿَؾاِئَؽُة،مَوَحػَّْؿف م ماظِرْحَؿُةمَوَشِشَقْؿف م ماظِلِؽقـَُة،مَسَؾْقَفَممَغَزَظْت ـَْده مِصقَؿْنما (،ممِس

مَوَأِن}،مصؼالمجلمذلغه:موظؼدمأضاصهمآمتعاشممإشممغػلهمإضاصةمتشرؼفموتعظقمموتؽرؼم

ِٓمَعَعمَتْدس ْوامَصاَلمٓماْظـَؿَلاِجَد مدع{أَحًداما معن موتوسد ممى، مأو مخرابه مبنيميف حال

مباظعذابماظشدؼدم ماظعؾادةمصقه مصؼالمتعاشمم:اظـاسموبنيمأداء مَعـََعم}، مِعِؿْن مَأْزَؾم  َوَعْن

َعَلاِجَدماظؾَِّهمَأْنمؼ ْذَطَرمِصقَفاماْدؿ ه مَوَدَعىمِصيمَخَراِبَفامُأوَظِؽَكمَعامَطاَنمَظف ْممَأْنمَؼْدخ ُؾوَػامَإظَّام

ملنمــيفمذماشمــوضالمتعم،{ٌيمَوَظف ْممِصيماْظكِخَرِةمَسَذاٌبمَسِظقٌمَخاِئِػنَيمَظف ْممِصيماظّدْغَقامِخْز

مم.{َوَعْنمؼ َرْدمِصقِهمِبَنْظَقاٍدمِبُظْؾُممغ ِذْضه مِعْنمَسَذاٍبمَأِظقُم}:ماٌلفدمايرامم
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ماظعؾادةمسؾىمعٔرإنمسالضةماإل سالضةمتعظقمموتوضريموإجالل،ماظؿارؼخممغلانمبدور

م موخشوع، مسؾادة مضددقوسالضة معراساته ميف ماظؿوضري مذظك محرعؿفاموؼظفر مورساؼة ؿفا

 وضماؼؿفا.

اظؽـائسمموجعل محاية ، املضاجد فإىُ محى الليائط أيًضا وكنا محى اإلصالو

مبلواءواجؾةمس عنمعؼاصدماظعؿرانمةمعؾاداظقؿاؼةمدورم،مصمؾقـامطقؿاؼةماٌلاجدمدواًء

ممم.ماإلدالعي

وإذامغظرغامإشمماظؿطؾققماظعؿؾيميفماإلدالمميؿاؼةمدورماظعؾادةمصـفدميفمسفدهمممممممممم

)صؾىمآمسؾقهمودؾمم(مألػلمنرانماألمنوذجماألعـل،مصؼدمضمىمطـائلفمموحذرمعنم

،موالمؼ ْكَرجمهلممَضٌس،موالمؼ ػَؿـوامسنمدؼـفمممسؾىمأنمالمت ْفَدَممهلممِبقَعُةصؼال:م)..،مػدعفام

مم(م.مَحَدثًامأومؼلطؾواماظرباعامملمؼ قِدثوام

نمعنمطانمبقــامعنمشريماٌلؾؿنيموجاءمإ"م:موؼؼولماإلعاممابنمحزمم)رضمهمآم(

مأنمذمرجميؿاؼؿفممعنمؼؼصدوغفمم مبلوءموجبمسؾقـا وأنممنوتمدونمذظكمالمأنم،

ممم."غلؿقلمدعاءػممأومأعواهلممأومأسراضفمم

روعماألعـؾةميفمأضيمآمسـه(ماًؾقػةماظراذدمسؿرمبنماًطابم)رظؼدمضربمظـامو

أنمؼـزعمعنمغصارىمبقتماٌؼدسمطـائلفمموأنمزماصظمهلممسؾقفامعنمباعؿـاسهمذظكم

م مسؿلممذظكوؼوثق مجرى مذظك موسؾى م، ماظعؿرؼة ماظعفدة مبادم مؼشؿفر مأصؾح مصقؿا هلم

معـذم ماظلؿقة، ماظـؾقؾة موأخالضفم ماظـؼقة موحضارتفم ماٌشرف متارسمفم مسرب اٌلؾؿني

ماألوشم مماظعصور ماٌلفد،م، مسن مدصاًسا معات مطؿن ماظؽـقلة مسن مدصاًسا معـا معات صؿن

م مصاٌلؾم ماظورين ماظؽـقلة مزمؿي م، ماٌلفد مزمؿي مطؿا مواٌلققي زمؿيماظورين
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م ماٌلفد ماظؽـقلة مزمؿي م؛طؿا ماٌؿؽاصؽة ماٌوارـة مدوظة ممألغـاميف ميفمصمقعا ذرطاء

م.ماظورنمواٌصري

اٌاضيمعنمادؿؾاحةمٌلفدماظروضةمبلقـاءم،معامحدثمؼومماىؿعةمأنمممطدوغممممممممم

م، ماٌؿعؾدؼن ماآلعـني مضؿل ميموادؿقالل م،مدث مواظشرائع ماألدؼان مصمقع ممتؼؿه جؾل

صؿنمضاعوامبفذاماظعؿلماإلرػابيماظغاذممػمم،موورعهمطلماظؼواغنيم،موترصضهماإلغلاغقةم

ةم،موالمِعذوالممإالَّاًؾقمالمؼرضؾونميفمجمؿوسةمعنماًوغةمواظعؿالءماٌلجورؼنماظذؼنم

مؼػرضونميفمادؿفداصفممبنيمعلؾممو موالمبنيمعلفدموطـقلة مؼؿطؾبمشريمعلؾمم، ممما ،

مصٕػ موصلادػمماظوضوف مذرػم معن مطؾفا ماإلغلاغقة موختؾقص مسؾقفم مظؾؼضاء مواحًدا ا

موموإصلادػم، ماجؿـاث ماألرض موتطفري مبالدغا معن ماًؾقـة مذفرتفم مدغلفممطؾفا عن

موذرػم.م

 شَداءىا األبزارزحه وجل أٌ يىضأل اهلل عش 
 . ميَه أٌ يعجل بشفاء اجلزحى واملصابنيو 

 
 


