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الدفاع عً الدولة والوطً ومحاية دور العبادة
يف صرية الييب (صلى اهلل عليُ وصله)

م

ايؿدمٓمربماظعاٌني،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼز م :م{ مؼَا مأَؼٍفَا ماظٍَذِؼنَ مآعَـوا ماصْؾِروام
المإظهَمإَالَّمآُموحدَهمالمذَرؼكَم
وَصَابِرواموَرَابِطُواموَاتٍَؼُواماظؾٍَهَ مظَعَ ٍؾَؽُمْمتػْؾِقونَ}،موأَذفدمأنْ م َ
ظَه م ،موأَذفد مأنِ مدقٔدَغا موغؾقِـا محمؿدًا مسَؾده موردوظُه م ،ماظؾَّفمِ مصَلٔ مودؾِّمْ موبارَكْ مسؾَقه موسؾَىم
آظِهِموصقؾِهِ،موعَنْمتَؾِعَفمْمبنحلانُمإظَىمؼومَماظدٔؼنَ .م
مممممممممموبعــدم:م م

صػيمذطرىمعوظدماظـيب م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)متـاوظـاميفماىؿعؿنيماٌاضقؿنيم
اظرضمةمواإلغلاغقةميفمحقاتهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،مودريتهماظعطرة م،مواظقوممغؿـاولم
جاغؾًا مال مؼؼل مأػؿقة مسن ماىاغؾني ماظلابؼني م ،مبل مإغه مؼـطؾق معـفؿا م ،مصؿن ماظرضمةم
واإلغلاغقة مأن مدمؿي مورــا م ،موأن مغداصع مسـه م ،موأن مدمؿي مأغػلـا موذؾابـا موغلاءغا م،م
وأرػاظـام،مودورمسؾادتـا.م م
مممموممامالمذكمصقهمأنمظؾورنمضقؿةموعؽاغةمداعقةم،مصقؾٍه مواالغؿؿاءمإظقهمصطرةٌمجؾؾتم
سؾقفاماظـػسماظؾشرؼة م،موػو مواجبمتػرضهماظورـقة م،موؼمصؾهماظشرعمايـقف م،موأطدتم
سؾقهمصمقعماظشرائعماظلؿاوؼة م،موظؼدمضربماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأسظمماألعـؾةم
يفمحبماظورنم،موجلِدمذظكميفمعوضفمرائعمؼعؾيمعنمضقؿةماظورن م،موؼرشبميفم
االغؿؿاءمإظقه م،محقثمضَالَم(صَؾَّىمآُمسَؾَقْهِموَدَؾَّمَ)مسـدمػفرتهمخمارؾا معَؽَّةَ م :م(عَام َأرْقَؾَكِم
عِنْ مبَؾْدَةٍموَأَحَؾِكِمإَظَيِ م ،موَظَوْظَامأَنِمضَوْعَكِمأَخْرَجوغِيمعَامخَرَجت) م،موسـدعامػاجرم(صؾىم
آمسؾقهمودؾم)مإَشمماٌَدِؼـَةِماٌـورة م،موادؿورنمبفا م،مدسامآم(سزٍموجلٍ)مأَنْمؼقؾٔبَم
إَظَقْهِموَرَـَهماظـِاغِيم،موأنمزمؼقمظهمصقهماألعنمواالدؿؼرارم،مصؼالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م :م
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(اظؾفمِمحَؾٔبْمإَظَقـَاماٌَدِؼـَةَم،مطَقؾٔـَامعَؽَّةَمأَومأذدِ) .م
ومً حكوق الوطً علييا :مأٌ ىتلاتف مجيعًا للحفاظ عليُ م،مواظدصاعمسـهمعنم
أسدائه ماظذؼن مؼرتبصون مبه م ،موؼرؼدون مإحداث ماظؼالضل مواظػنت موإثارة ماٌكاوفم
واالضطراب مصقه م،موأنمغعؿلمسؾىمردعمطلٔمحاضدٍ مأومعرتبصُ متلولمظهمغػلهمأنمؼـالم
عنمػذا ماظورنمأومعـشكته موممؿؾؽاته م،مأومعوارـقه م ،مصاظدصاعمسنماظـػسمواظورنمحقم
عنمحؼوقماإلغلانمتؽػؾهماظشرائعماظدؼـقة م،مواٌواثققماظدوظقة م،موؼؼرهماإلدالمم ،مصؾؼدم
ذرع ماىفاد ميف ماإلدالم مظردٍ ماظظؾم مواظعدوان م ،موضماؼة مظألوران مواٌؼدداتم
وايرعاتمواألسراضمعنمأنمتـؿفك،مضالمتعاشم:م{وََظوْظَامدَصْعماظؾَّهِماظـِاسَمبَعْضَفمْمبِؾَعْضُم
ذطَر مصِقفَا مادْم ماظؾَّهِ مطَـِريًا موَظَقَـْصرَنِ ماظؾَّه معَنْم
ظَفدٔعَتْ مصَوَاعِع موَبِقَعٌ موَصَؾَوَاتٌ موَعَلَاجِد مؼ ْ
ؼَـْصرهمإَنِماظؾَّهَمظَؼَوَيٓمسَزَؼزٌ}.م م
طؿا مذرع ماىفاد مظؾؿقاصظة مسؾى ماظلٔؾم مواألعن ماجملؿؿعي مواظعاٌي م ،مصنذام
هؼق ماظلالم ماظعادل مصفو ماٌؼصد مواٌؾؿغى م ،محقث مؼؼول مايق م(دؾقاغه موتعاشم):م
{وَإَنْ مجَـَقوا مظِؾلِؾْمَ مصَاجْـَحْ مظَفَا موَتَوَطَّلْ مسَؾَى ماظؾَّهِ مإَغِه مػوَ ماظلِؿِقع ماظْعَؾِقم} ،موؼؼول مسزم
وجل م {:مؼَاأَؼّفَاماظَّذِؼنَمآعَـوامادْخؾُوامصِيماظلٔؾْمَمطَاصَّةًموَظَامتَؿِؾِعوامخطُوَاتِماظشِقْطَانَ مإَغِه مَظؽُمْم
سَدوٓمعؾِنيٌ}.م م
واٌؿلعل ميف مدرية ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مرمد مأن مصمقع ماظغزوات ماظيتم
ذاركمصقفا مطاغتمدصاسًامسنماظورنم،موسـدعـامطانماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مؼلؿشعرم
اًطر مطان مؼؾادر مبنصلـاد معؽـر ماألسـداء م ،موإبطال محقؾفم م ،موردٔ مسدواغفــم مخبطواتم
ادؿؾاضقـةم،مهػظمظؾورنمػقؾؿهموعؽاغؿهم،موهػظمظؾؿفؿؿعمأعــهموادؿؼـرارهم ،مععماظؿزامم
اظؿوجقهماظؼرآغيماظواضحميفمضوظـهمتعاشمم:م{وَضَـاتِؾُواْمصِيمدَؾِقلَماظؾّهِماظَّذِؼنَمؼؼَاتِؾُـوغَؽُمْم م
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المؼقِبٔماظْؿعْؿَدِؼنَ}م .م
وَالَمتَعْؿَدواْمإَنِماظؾّهَم َ
وسؾىمدؾقلماٌـالمالمايصر م،مشزوة مبينميقانم،مودؾؾفامأنمبينميقانمشدروام
بعشرةمعنماظصقابةمباظرِجقعم،موتلؾؾواميفمادؿشفادػم م،مصكرجممإظقفمماظـيبم(صؾىمآم
سؾقهمودؾم)م.م م
ويفمشزوةماظغابةمطانمصماسةمعنمأسرابمندمعنمبينمصزارةمضدمأشاروامسؾىمإبلم
ظؾـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)موأصقابه م،موضؿؾوامحاردفامواحؿؿؾواماعرأتهمععماإلبلموصروام
دمومندم،مصؽانمالمبدمعنمردسفمموتلدؼؾفم .م
ويف مشزوة مدوعة ماىـدل مطاغت مضؾائل ماٌشرطني مبدوعة ماىـدل متعد مظإلشارةم
سؾىمضواصلماٌلؾؿنيمباٌدؼـةمثمماإلشارةمسؾقفام،مصؾادرػمماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م
ظؾؼضاءمسؾيمذرػمموبغقفم .م
ويفمشزوةمبينماٌصطؾقمطاغتمضؾائؾفممتعدمظإلشارةمسؾىماٌدؼـةمصكرجماظـيبم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مإظقفممردًامظؾغقفمموسدواغفممأؼضًا .م
ويفمخقربمطانمأػلمخقربمػمماظذؼنمحزبواماألحزابمضدماٌلؾؿني،موحرضوام
بين مضرؼظة مسؾى ماظغدر مواًقاغة ،مثم مأخذوا ميف ماالتصال مباٌـاصؼني موبؼؾائل مشطػانم
وأسرابماظؾادؼةمظؿلظقؾفممسؾىماٌلؾؿني،موطاغوامػممأغػلفممؼلؿعدونمظؾؼؿال،مصؽانمالم
بدمعنمعواجفؿفمموطفمذرػم .م
أعا مشزوة معمته مصؽاغت مثلرًا مظؼؿل ماظصقابي ماىؾقل مايارث مبن مسؿري ماألزديم
(رضيمآمسـه)مردولماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)ماظذيمبعـهمبؽؿابهمإشممسظقممبصْرَىمم
صعرضمظهمذرَحْؾِقلمبنمسؿروماظغلاغيموطانمساعالًممسؾىماظؾؾؼاءمعنمأرضماظشاممعنمضِؾلم
ضقصرمصلوثؼهمربارًام،مثممضدعهمصضربمسـؼهم،موطانمضؿلماظلػراءمواظردلم–موالمؼزالم–معنم
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أذـعماىرائمموأبشعفام،مؼلاويمبلمؼزؼدمسؾىمإسالنمحاظةمايرب م،مصاذؿدمذظكمسؾىم
اظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مصففزمجقشًامووجفهمإظقفم .م
ويفمشزوةمحـنيمطاغتمضؾائلمػوازنموثؼقفمػيماظؾادئةمباظعداء،موأسدتماظعدةم
ظالغؼضاض مسؾى ماٌلؾؿني ،موضد مدار معاظك مبن مسوف ماظـٍصري مسؾى مرأس مجقش محؿىم
وصلمإشمماظؼربمعنمعؽةم،مصؽانمالبدمعنمعواجفؿفمموردمبغقفمموسدواغفم .م
ويفمصؿحمعؽةمطاغتمضرؼشمػيماظيتمغؼضتمسفدػامععمدقدغامردولمآم(صؾىم
آ مسؾقه مودؾم) موداسدت محؾػاءػا معن مبين مبؽر مسؾى مضؿل مخزاسة محؾػاء مردول مآم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)محقثمبقؿوػمموضؿؾوػممشدرًامسـدمعاءمباظؼربمعنمعؽةمؼؼَال مظَهم
اظْوَتِري م،مصفاءمسؿرومبنمداملماًزاسيم(رضيمآمسـه)مإشممردولمآم(صؾىمآمسؾقهم
ودؾم)مباٌدؼـةمعلؿغقـًام،مصؼالم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م :م(مغصِرْتَمؼَامسَؿْرومبْنَمدَاظِم)مصؿام
برح محؿى معرت مدقابة ميف ماظلؿاء مصؼال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م :م(إن مػذه ماظلقابةم
ظؿلؿفلمبـصرمبينمطعب)م،موطانمصؿحمعؽةم.مم م
إنماظدصاعمسنماظـػسمواظورنمحقمعنمحؼوقماإلغلانمطػؾؿهماظشرائعماظلؿاوؼة،م
واٌواثققماظدوظقة،موحثِمسؾقه ماإلدالم م،موضدمبشرمغؾقـا م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)محراسم
اظورن مبلن ماظـار مظن ممتس مأجلادػم م ،مصؼال :م(سَقْـَانَ مظَا متَؿَلّفؿَا ماظـِار م ،مسَقْنٌ مَبؽَتْ مصِيم
دؾِقلَمآِ).م م
جَوْفِماظؾَّقْلَمعِنْمخَشْقَةِمآِم،موَسَقْنٌمبَاتَتْمتَقْرسمصِيم َ
أقول قولي ٍذا وأصتغفز اهلل لي ولله
م*مممممم*ممممممم*م م

ايؿد مٓ مرب ماظعاٌني ،م وصالةًمودالعًامسؾىمخامتمأغؾقائهموردؾهمدقدغامحمؿدم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأصمعني.مم م
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إخوة اإلصالو:
إذامطاغتمضماؼةماظدوظةمواظورنمعطؾؾًامساعْام،مصننمضماؼةمدورماظعؾادةموايػازم
سؾىمضدادؿفامواجبمذرسيموورينم،مصدورماظعؾادةميفماإلدالممهلامعـزظةمرصقعة،موعؽاغةم
سظقؿة ،موأػؿقة مباظغة م؛مظذا مطان مأول مسؿل مظؾـيب م(صَؾَّىمآُ مسَؾَقْهِموَدَؾَّمَ)مبعد موصوظهم
إشمماٌدؼـةماٌـورةمػومبـاءماٌلفدم،مصاٌلفدمػوماٌرطزماألولماظذيماغطؾؼتمعـهم
اظدسوة ماإلدالعقة مظؿعممأرجاءماٌعؿورة م،موػومعرطزمتصققحماٌػاػقمماًارؽةموبقانم
صققحماظدؼن م ،مؼؼول مغؾقـا م(صَؾَّىمآُ مسَؾَقْهِموَدَؾَّمَ) م:م(اظْؿَلْفِد مبَقْت مطُلٔ متَؼِيٍّ موََتؽَػَّلَم
اظؾَّه مظِؿَنْ مطَانَ ماظْؿَلْفِد مبَقْؿَه مبِاظرِوْحَ موَاظرِحْؿَةِ،موَاظْفَوَازَ مسَؾَى ماظصٔرَاطِ مإَظَى مرَضْوَانَ ماظؾَّهِم
إَظَىماظْفَـِةِ) .م
واٌلفدمػومبقتمآم(سزموجل)مظهمحرعؿهموضددقؿه،مصفومأحبماظؾؼاعمإشممآم
(دؾقاغه)،مطقفمالم؟موػومعفؾطمظـزولماظرضمةمواظلؽقـةم،مضالم(صَؾَّىمآُمسَؾَقْهِموَدَؾَّمَ):م
(م...موَعَا ماجْؿَؿَعَ مضَوْمٌ مصِي مبَقْتٍ معِنْ مبقوتِ مآِ ،مؼَؿْؾُونَ مطِؿَابَ مآِ م ،موَؼَؿَدَارَدوغَه مبَقْـَفمْ ،مإَظَّام
غَزَظَتْ مسَؾَقْفَمَ ماظلِؽِقـَةُ ،موَشَشِقَؿْفم ماظرِحْؿَةُ موَحَػَّؿْفم ماظْؿَؾَائِؽَةُ ،موَ َذطَرَػم مآُ مصِقؿَنْ مسِـْدَه)،مم
وظؼدمأضاصهمآمتعاشممإشممغػلهمإضاصةمتشرؼفموتعظقمموتؽرؼم م،مصؼالمجلمذلغه{:وَأَنِم
اظْـؿَلَاجِدَ مٓ مصَالَ متَدْسوْا معَعَ مآِ مأحَدًا} ،موتوسد معن مدعى ميف مخرابه مأو محال مبنيم
اظـاس موبني مأداء ماظعؾادة مصقه مباظعذاب ماظشدؼد م ،مصؼال متعاشم م{:وَعَنْ مأَزْؾَم معِؿِنْ معَـَعَم
ذطَرَمصِقفَامادْؿه موَدَعَىمصِيمخَرَابِفَامأُوظَؽِكَمعَامطَانَمظَفمْمأَنْمؼَدْخؾُوػَامإَظَّام
عَلَاجِدَماظؾَّهِمأَنْمؼ ْ
خَائِػِنيَمظَفمْمصِيماظدّغْقَامخِزْيٌموَظَفمْمصِيماظْكخِرَةِمسَذَابٌمسَظِقمٌ}،موضالمتعــاشمميفمذــلنم م
اٌلفدمايرامم:م{وَعَنْمؼرَدْمصِقهِمبِنَظْقَادٍمبِظُؾْمُمغذِضْهمعِنْمسَذَابٍمأَظِقمُ}.م م
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إن مسالضة ماإلغلان مبدور ماظعؾادة مسؾى معرٔ ماظؿارؼخ مسالضة متعظقم موتوضري موإجالل،م
وسالضة مسؾادة موخشوع ،موؼظفر مذظك ماظؿوضري ميف معراساته مضددقؿفا مورساؼة محرعؿفام
وضماؼؿفا.
وكنا محى اإلصالو املضاجد فإىُ محى الليائط أيضًا  ،وجعل محاية ماظؽـائسم
واجؾةمسؾقـامطقؿاؼةماٌلاجدمدواءًمبلواء م،مصقؿاؼةمدورماظعؾادةمعنمعؼاصدماظعؿرانم
اإلدالعيم.مم م
ممممممممم وإذامغظرغامإشمماظؿطؾققماظعؿؾيميفماإلدالمميؿاؼةمدورماظعؾادةمصـفدميفمسفدهم
(صؾىمآمسؾقهمودؾمم)مألػلمنرانماألمنوذجماألعـل،مصؼدمضمىمطـائلفمموحذرمعنم
ػدعفام،مصؼال:م(..سؾىمأنمالمتفْدَمَمهلممبِقعَةُ م،موالمؼكْرَجمهلممضَسٌ،موالمؼػؿَـوامسنمدؼـفمم
عامملمؼقدِثوامحَدَثاًمأومؼلطؾواماظربا)م.مم م
وؼؼولماإلعاممابنمحزمم(رضمهمآم):م"مإنمعنمطانمبقــامعنمشريماٌلؾؿنيموجاءم
عنمؼؼصدوغفممبلوءموجب مسؾقـامأنمذمرجميؿاؼؿفمم،موأنممنوتمدونمذظكمالمأنم
غلؿقلمدعاءػممأومأعواهلممأومأسراضفمم".مم م
وظؼدمضربمظـاماًؾقػةماظراذدمسؿرمبنماًطابم(رضيمآمسـه)مأروعماألعـؾةميفم
ذظكمباعؿـاسهمعنمأنمؼـزعمعنمغصارىمبقتماٌؼدسمطـائلفمموأنمزماصظمهلممسؾقفام
وؼوثق مذظك مهلم مصقؿا مأصؾح مؼشؿفر مبادم ماظعفدة ماظعؿرؼة م ،موسؾى مذظك مجرى مسؿلم
اٌلؾؿني مسرب متارسمفم ماٌشرف موحضارتفم ماظـؼقة موأخالضفم ماظـؾقؾة ماظلؿقة ،معـذم
اظعصور ماألوشم م ،مصؿن معات معـا مدصاسًا مسن ماظؽـقلة مطؿن معات مدصاسًا مسن ماٌلفد،م
صاٌلؾم ماظورين مزمؿي ماظؽـقلة مطؿا مزمؿي ماٌلفد م ،مواٌلققي ماظورين مزمؿيم
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اٌلفد مطؿا مزمؿي ماظؽـقلة ميف مدوظة ماٌوارـة ماٌؿؽاصؽة م؛ مألغـا مصمقعا مذرطاء ميفم
اظورنمواٌصريم .م
ممممممممموغمطد مأنمعامحدثمؼومماىؿعةماٌاضيمعنمادؿؾاحةمٌلفدماظروضةمبلقـاءم،م
وادؿقالل مضؿل ماآلعـني ماٌؿعؾدؼن م ،ميدث مجؾل ممتؼؿه مصمقع ماألدؼان مواظشرائع م،م
وورعهمطلماظؼواغنيم،موترصضهماإلغلاغقةم،مصؿنمضاعوامبفذاماظعؿلماإلرػابيماظغاذممػمم
جمؿوسةمعنماًوغةمواظعؿالءماٌلجورؼنماظذؼنمالمؼرضؾونميفماًؾقمإالَّموالمذعِةم،موالم
ؼػرضون ميف مادؿفداصفم مبني معلؾم موشريمعلؾم م ،موال مبني معلفد موطـقلة م ،ممما مؼؿطؾبم
اظوضوف مصػٕ ا مواحدًا مظؾؼضاء مسؾقفم موختؾقص ماإلغلاغقة مطؾفا معن مذرػم موصلادػمم
وإصلادػم ،مواجؿـاث مذفرتفم ماًؾقـة معن مبالدغا موتطفري ماألرض مطؾفا معن مدغلفمم
وذرػم.م م

ىضأل اهلل عش وجل أٌ يزحه شَداءىا األبزار
وأٌ يعجل بشفاء اجلزحى واملصابني ميَه .

