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 محاية األوطان وسبل بنائوا 

مسؾىمظلونمؼودفمسؾقهم ماظعزؼز ماظؼوئلميفمطؿوبه احلؿدمٓمربماظعودلنيم،

،موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموحدهم{آِعـِنَيماظؾَُّهمَذوَءمٔإِنمِعِصَرماِدُخُؾوامَوَضوَل}اظلالم:

ماظؾفممصٓلمودؾمم موغؾقـومحمؿّدامسؾدهموردوظهم، موأذفدمأنمدقدغو المذرؼكمظهم،

موبوركمسؾقهموسؾىمآظهموأصقوبهم،موعنمتؾعفممبنحلونمإىلمؼومماظدؼنم،موبعدم:مم

مآعـنيمصقهمغعقشمورـّومظـومجعلمأنمآم)سزموجل(مسؾقـومغعممأسظممعنمصنن

ماظورنمحقموعنم،معطؿؽـني ممػذا موأعوغهممسؾقـووواجؾه محنوصظمسؾىمأعـه أن

حؿىمبؽلمعومأوتقـومعنمضوةم،مسـهممواظدصوعممحوؼؿهم،وادؿؼرارهم،موأنمغعؿلمسؾىم

مـومظهمإىلمواضعمععقشموسؿلمعؾؿوس.حؾغرتجمم

صالمبدمأنمؼشعرماإلغلونم،مم،موَعرتعمصؾوهموإذامطونماظورنمػومعفدماإلغلون

،ممرصعمذلغهمحوؼؿهموقفؿفدميفمص،مم،ماسرتاًصومجبؿقؾهمهلذاماظورنمهاظصودقمحبؾ

م.موؼرٓدمسـهمطقدماظؽوئدؼن،ممرصعؿهمورضقهؼعؿلمجوػّدامسؾىمو

يفمأرضهىمصهورهميفمممورنمحهىماظهمموضدمسؾَّؿـوماظـيبم)صؾىمآمسؾقههمودهؾم(ممم

أخرجههمضوعههمعهنمممممحهنيمعواضفمطـريةم،معـفومعومطونمعـهم)مصؾىمآمسؾقهمودؾم(م

،موػوجرمإىلمادلدؼـيمادلـهورةممبنيمجـؾوتفوموترسرعمغشلمفوموصقُوظدماظيتمعؽيمبؾدهم

ًُمَأٖغهِكمَخِقهُرمممم،مصكورىمعؽيمعؿلٚثّرامظػراضفومهموطلغفومسوضلمؼلهؿعمويقهىمهم:م)مممم َسِؾِؿه

ـِهِكمم(َسٖزمَوَجٖل)،مَوَأَحٗىماْظَلِرٔضمٔإَظىماظؾَِّهممِهَأِرٔضماظؾَّ ،مَوَظِوَظومَأٖنمَأِػَؾِكمَأِخَرُجوِغيمِع

ًُ ،مَوَظهِواَلمَأٖنمَضهِوِعيمممم،مَوَأَحٖؾهِكمٔإَظهيٖممم)َعهومَأْرَقَؾهِكمِعهِنمَبَؾهدٍمممم:مم(،مويفمرواؼيَعومَخَرِج

ًُمَشِقَرِك( ـِ ـِِكمَعومَدَؽ ممم.َأِخَرُجوِغيمِع
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موعصداظوم،وودالعؿفموأعـفمىسؾواحملوصظيممحوؼيماِّورونمعنمػـومغمطدمأنمو

مؼـعممبوظعقشمصقفو.ممطلمإغلونسؾىممواجىومسـف

مو مسؾى مضوصرة مظقلً ماِّورون ممحوؼي مأن مبوظذطر ماظلالحمجدؼر محل

بلمػـوكمودوئلمأخرىمحلؿوؼيمواِّخطورماخلورجقيمصقلىم،مماظعدوانمعواجفيو

سدمماظلؿوحمِّحدمبودللوسمبفومأوماظـقلمعـفوم،مأوماظعؾٌمميفمؿؿـلتماِّورونم،

م،مبلمسؾىماظعؽسمعنم م،مأومتروؼعمأبـوئفو م،مأوماظؽقدمِّػؾفو م،مأوماإلصلودمصقفو بفو

م مذظك مسؾى ماظعؿل مؼـؾغي ماجملوالتمطوصيميفموبـوئفوم،مبفوماظـفوضصنغه

موعنمذظك:ممم،مواظؼطوسوت

ّ اال البناء أنمغؿعوونممجقّعومعنمأجلمالمذكمأغـوميفمحوجيمإىلم:مصمقتصاي

موزؼودةم م، مادلـؿر ماجلود مبوظعؿل مإال مذظك مؼؿقؼق موال م، ماضؿصود٘ؼو ماظورن بـوء

ميفماِّرضمحقوتهماإلغلونميفمؼؽونمحؿىاإلغؿوجم موععٚؿّرا مععطوء محؿىمسوعاًل

ٌ٘مسؾىم،موضدممتلتقهماظلوسيمأومادلوتمؼدرطه مؾقهسمآمذظكمردولمآم)صؾىح

ًِم)ٔإِن:مودؾم(محقٌمضول ماَلمَأِنماِدَؿَطوَعمَصٔنٔنم،مَصِلقَؾٌيمَأَحِدُطِممَؼِدمَوِصيماظٖلوَسُيمَضوَع

مَصْؾَقِغٔرِدَفو(.مممَؼِغٔرَدَفومَحٖؿىمَتُؼوَم

مممم مإال ماضؿصود٘ؼو ماظورن ممحوؼي متؿقؼق مواإلغؿوجموظن مظؾعؿل ماجلفود بؿضوصر

م ماظغش مصور مطل معـع مو م، مظالدؿـؿور مادلـودى مادلـوخ مووتفقؽي ماال، ،محؿؽور

ماظدؼنمواخلؾقمواظورـقيموادؿغاللمحوجيماظػؼراءم،مصفذهمطؾفومأعورمتؿـوصىمععم

موأنمالمؼؽونمطلمعـفمممتؼؿضيمأنمؼرسىماظـوسمحؼوقمبعضفمماظؾعضماظيت ،

ميفمطلمفذامأعرمحمرمم،مصماآلخرمواإلضرارممبصوحلهوميفمتضقققماظعقشمسؾىمدؾّؾ
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م.مبنيماظـوسمؾؾغضمواظؽراػقيظغشرممدلومؼلؾؾهمعناظشرائعمواِّدؼونم،م

م مبـوء مأن مؼؿطؾىماظورنماضؿصود٘ؼطؿو موسدممو م، ماإلغػوقمواالدؿفالك ترذقد

ماظـؾوؼيمإىلمطلمذظكم،م ماظؼرآنماظؽرؼممواظلـي مصؼدمأرذدغو م، اإلدرافمواظؿؾذؼر

وضولمسزموجلم:م،م{َوُطُؾوامَواِذَرُبوامَوَظومُتِلٔرُصوامٔإٖغُهمَظومُؼِقٗىماْظُؿِلٔرِصنَي}:متعوىلضولم

ممَتِؾِذؼّرامُتَؾٚذِرمَوَظو} مِظَرٚبِهم* ماظٖشِقَطوُن مَوَطوَن ماظٖشَقوِرنٔي مٔإِخَواَن مَطوُغوا ماْظُؿَؾٚذٔرؼَن ٔإٖن

صؾىمآمسؾقهم)ردولمآممل:ممسعًوضمادلؼداممبنمععدمؼؽربموسنم،{َطُػوّرا

مُأُطَؾوْتمُؼِؼِؿَنم)مؼؼول:م(ودؾم مِبَقِلِىماِبٔنمآَدَم مِعِنمَبْطٕن. مَذ٘را مآَدِعٙيمٔوَسوّء مَعَؾَل َعو

ٌْمِظـََػِلِه ٌْمِظَشَراِبِهمَوُثُؾ ٌْمِظَطَعوِعِهمَوُثُؾ ـُُؾ م(.مُصْؾَؾُه،مَصٔنِنمَطوَنمَظومَعَقوَظَيمَص

ماظذيمؼؼوممسؾىممومنوا: البناء االجتناعي: بنيممجقعماظؿعوونمادلـؿر

مبوحملؾي ممأصراده ماظؽوعل مواالحرتام موادلودة محبقٌ معنمؿؿؽنؼ، ماظشؾوب

،مصقوجهمطلمم،موؼلؿػقدماظشقوخمعنمروضيمماظشؾوبمحؽؿيماظشقوخعنمماالدؿػودة

ماظؿعوونموػذاماظؾالدمواظعؾودم،ريمسؾىمبوخلواحدمعـفؿومروضوتهمإىلمعومؼعودمغػعهم

ممورؾؼهوته.موصؽوتهماجملؿؿهعمأرقهوفمطوصيمبنيمؽونؼمعومأحرى

وؼؿقهؼقمأؼّضهومبودللوواةمبنيممجقهعمأصهرادهميفماحلؼهوقمواظواجؾهوتم،مإذم

أطلمادلولمبوظؾورلم،مصالميوزمِّحدمأنمموأ،مملوبقياحملموأمفوعؾيظؾؿمولالمجم

مَأِعَواَظُؽِممَتْلُطُؾوامَظومآَعـُواماظَِّذؼَنمَؼوَأٗؼَفو}،مضولمتعوىل:ممبدونمحقؼلخذمعولمشريهم

ـُِؽِممَتَرإضمَسِنمِتَفوَرًةمَتُؽوَنمَأِنمٔإظَّومِبوْظَؾوِرٔلمَبِقـَُؽِم م{ِع م، مؼؿطؾى اظؾـوءممطؿو

م مواظؿعوون محبقٌاالجؿؿوسيماظرتاحم مواظغينماظػؼؼرحم، م، ماظصغري ماظؽؾري ،مريههم

مريمممؿـاًلمظؼولمغؾقـوم)صؾىمآمسؾقهمهسؾىمأخقهماظػؼمؾههػضباظغينممصقعود
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ـَِدُهمَطوَنمَعِندؾم(م:م)و ـَِدُهمَطوَنمَوَعِن،ممَظُهمَزِفَرماَلمَعِنمَسَؾىمِبِهمَصْؾَقُعِدمَزِفٕرمَصِضُلمِس ممِس

م(.مممَظُهمَزاَدماَلمَعِنمَسَؾىمِبِهمَصْؾَقُعِدمَزاٍدمَصِضُل

أنمؼؿقؾىمطلمأبـوئهموظؽيمؼؿقؼقماحلػوزمسؾىماظورنماجؿؿوس٘قومالبدمعنم

صننماإلدالممدسوم،مماظـُٗفؤضمبهاإلدفومميفمو،مإصالحهميفمماإليوبقيودلشورطيمب

 روالمحقوةماظػردمعـذمإىلماإليوبقيميفمطلمعومعنمذلغهمخدعيماظورنمورصعؿه

شوػدمصودللؾممالمؼؼفمعنماِّحداثمعوضفمادلم،غعوعيمأزػورهمحؿىمغفوؼيمحقوته

م مصقلى مؼؽون مأن ميى مبل مموإيوب٘ق، مإىل مؼلعى م، مواحموربي إلصلودماظػلود

مواظؿكرؼىم مظؼولمغؾقـو م،مممؿـاًل م: ـُِؽِممَرَأىم)َعِن)صؾىمآمسؾقهمودؾم( ـَِؽّرامِع مُع

مَصٔنِنمِبَقِدِهمَصْؾُقَغٚقِرُه مَصٔنِنمَصِؾِؾَلوِغِهمَؼِلَؿِطِعمَظِمم، مَأِضَعُفمَوَذِظَكمَصِؾَؼْؾِؾِهمَؼِلَؿِطِعمَظِمم،

وحقٌمؼؼولممصوظقدمظؾلؾطونم،مواظؾلونمظؾعؾؿوءم،مواظؼؾىمظعوعيماظـوسم،،ٔن(اإٔلمَيو

مَرُدوَلمَؼو:مَرُجْلمَصَؼوَلم،مَعْظُؾوّعومَأِومَزوِظّؿومَأَخوَكماِغُصِرم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:م)

ًَمَعْظُؾوّعو،مَطوَنمٔإَذامَأِغُصُرُهماظؾَِّه، مَتِقُفُزُه:مَضوَلمَأِغُصُرُه؟مَطِقَفمَزوِظّؿومَطوَنمٔإَذامَأَصَرَأِؼ

م.(َغِصُرُهمَذِظَكمَصٔنٖنماظظُّْؾٔممِعَنمَتِؿـَُعُهمَأِوم،

ماخلريؼيمصؿو مادللؾؿون ممادؿقق ماإليوبيميفمبـوء مبندفوعفم مأوروغفممإال

م ممجعوء مظإلغلوغقي ماظـػع مؼؼولمتعوىل:وابؿغوء مِظؾـٖؤسم}، ًِ مُأِخٔرَج مُأٖعٍي مَخِقَر ـُِؿِم ُط

ـَِؽٔرمَوُتِمِعـُوَنمِبوظؾَِّهمَوَظِومآَعَنمَأِػُلماْظِؽَؿوِبمَظَؽوَنمَتْلُعُروَنم ـَِفِوَنمَسٔنماْظُؿ ِبوْظَؿِعُروِفمَوَت

ـُِفُمماْظُؿِمِعـُوَنمَوَأْطـَُرُػُمماْظَػوِدُؼوَن مم.{َخِقّرامَظُفِممِع

اإلدفومممادللؾمماحلقمالمؼـؾغيمأنمؼؽونمدؾؾ٘قومعؿؽودالمأومعؿؼوسّلومسنإنم

مبـويفم معؿقؿال مإيوب٘قو مؼؽون مبلميىمأن م، مومحوؼؿه مورـه مء جتوهمعلؽوظقؿه
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مصوإلدالممملمؼعفمأحّدامعنمادللؽوظقيممحؿىمؼلفمميفمرضقهمورصعؿهم،مجمؿؿعه ،

م:م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(يفمعولمدقدهم،مؼؼولمغؾقـوممحؿىماخلودممجعؾهمعلؽواًل

َرِسٖقِؿِه،ماإٔلَعوُممَرإعمَوَعِلُؽوْلمَسِنمَرِسٖقِؿِه،مَواظٖرُجُلم)ُطؾُُّؽِممَرإع،مَوُطؾُُّؽِممَعِلُؽوْلمَسِنم

مَعِلُؽوْلمَسِنمَرِسٖقِؿِه مَوُػَو مَوَعِلُؽوَظٌيممَرإعمِصيمَأِػِؾِه مَزِوِجَفو ًِ مِصيمَبِق مَراِسَقٌي مَوادَلِرَأُة ،

مممَرِسٖقِؿِه(.مَسِنمَرِسٖقِؿَفو،مَواخَلوِدُممَرإعمِصيمَعؤلمَدٚقِدِهمَوَعِلُؽوْلمَسِن

:موالمؼؽونمذظكمإالمبـشرماظؼقمماخلؾؼقيمواإلغلوغقيمالسلوكي ءبناومنوا: ال

م ماجملؿؿع مأصراد م،بنيممجقع مطوظصرب م، مواحلؾم ممواظرصق، م، مواظرمحي واظوصوء،م،

ماظيتمػيمجوػرمردوظيماإلدالمم،م،موشريػومعنمعؽورمماِّخالقمواظصدقمواِّعوغي

بلمإنماظـيبمم،:م)حلنماخلؾق(مم(معوماظدؼن؟مضولؽلم)صؾىمآمسؾقهمودؾصؼدمُد

إمنومماظغوؼيمعنمبعـؿهمأسؾنمأنم،محنيم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مأوالػومسـوؼيمصوئؼي

ًُمِظُلَتٚؿَمممضولحقٌمم،ػيمإمتوممعؽورمماالخالق ـِ )صؾىمآمسؾقهمودؾم(:م)ٔإٖغَؿومُبِع

مم.عؽورمماَِِّخالٔق(

مواالدؿفزاءممالسلوكي ءبناال ومن ماظلكرؼي مسدم ماظذيمحيؿيماِّورونم:

مموأمبوآلخرؼن، مدلّزا مأو مشؿّزا مذلغفم معن مبنيماظؿؼؾقل مبٌماظشوئعوتماظؽوذبي أو

َأٗؼَفوماظَِّذؼَنمآَعـُوامَظومَؼِلَكِرمَضِوْممِعِنمَضِوٕممَسَلىمَأِنمَؼُؽوُغواممَؼو}تعوظي:م،مضولاظـوسم

م مِعِن مِغَلوْء مَوَظو ـُِفِم مِع مَوَظومَخِقّرا مَأِغُػَلُؽِم مَتْؾِؿُزوا مَوَظو ـُِفٖن مِع مَخِقّرا مَؼُؽٖن مَسَلىمَأِن ِغَلوٍء

مُػُمم مَصُلوَظِؽَك مَؼُؿِى مَظِم مَوَعِن ماْظٔنمَيؤن مَبِعَد ماْظُػُلوُق ماِظوِدُم مِبِؽَس مِبوْظَلْظَؼوِب َتـَوَبُزوا

م،{اظظَّوِظُؿوَن م) ماظَِّذؼَنمِصيماْظَػوِحَشُيمِشقَعَتمَأِنمُؼِقٗؾوَنماظَِّذؼَنمٔإٖنوؼؼولمدؾقوغهم:

ؾفذهماظؼقمماخلؾؼقيمُتقؿىماِّورونمصم(َواْظَكِخَرِةماظٗدِغَقومِصيمَأِظقْممَسَذاْبمَظُفِممَآَعـُوا
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م موتعصم موعن ماظػوضى معظوػر موماالحناللطل ماظضقوعمتصون، مصلالعيممعن ،

واِّصعولمماظػوضؾيمؼقمبوظفمموضوةمبـقوغه،مومسومعؽوغؿهموسزةمأبـوئه،مبؿؿلؽماظورن

مأقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه                .احلؿقدة

م*مممممم*مممممم*

مٓمربماظعودلني م،مماحلؿد مذرؼكمظه مال مآموحده مإال مإظه مال مأن موأذفد ،

م،م مودؾمموبوركمسؾقه ماظؾفممصٓل م، موردوظه مسؾده محمؿّدا موغؾقـو وأذفدمأنمدقدغو

موسؾىمآظهموصقؾهمأمجعني.مم

ممإخوةماإلدالمم:مم

ّ  الو علني ال ءبناال :ماِّورونوبـوءممحوؼيمعنمودوئلمإنم مصالمذكمفكز ،

ماظؿؼدم موحتؼقق ماظؾـوء مدؾل مأػم مذظكمعن ممأن مجمؿؿع مِّي حرصممظذظك،

:مغزواًلماظؽرؼمماظؼرآنمآؼوتمأولمصؽوغً،ممسؾىمغشرماظعؾممبنيمأبـوءماِّعيماإلدالم

ممَخَؾَقماظَِّذيمَرٚبَكمِبوِدٔمماْضَرْأ} مَسَؾٕقمِعِنماْظٔنِغَلوَنمَخَؾَق* *مماْظَلْطَرُممَوَرٗبَكماْضَرْأ*

ماظذيماظؼؾممدورةمغزظًموبعدػوم،{َؼِعؾِممَظِممَعوماْظٔنِغَلوَنمَسؾََّم*ممِبوْظَؼَؾٔممَسؾََّمماظَِّذي

م،{مَؼِلُطُروَنمَوَعومَواْظَؼَؾٔممنم}:متعوىلمضولم،ماظعؾممحتصقلمأدواتمعنمأداةمأولمػو

متداغقفومالماإلدالمميفماظعؾممعؽوغيمأنمسؾىمؼدلمصنمنومذيءمسؾىمدٖلمإنمػذاو

مَظوم}:طؿوبهميفمربـومضولمطؿومعؽوغي، مَواظَِّذؼَن مَؼِعَؾُؿوَن ماظَِّذؼَن مَؼِلَؿٔوي مَػِل ُضِل

م.م{َؼِعَؾُؿوَنمٔإٖغَؿومَؼَؿَذطَُّرمُأوُظوماْظَلْظَؾوِب

مصممممم مأحد مػو موظِعؾم مأػم مبـوء مأسؿدة مواظـفوضمبفو مومحوؼؿفو ماِّورون صؾهم،

ماظؿكّؾمىؼضُؼ ماّظيتهفمواظػؼهسؾى ماِّعور معن موشريػو مواِّعقي مواجلفل رمهتمٓخمر
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مو ماالجؿؿمأحدمأنمؼـؽرالماظورنم، عنمميهوديميفمأيمدوظهواالضؿصموسيهاظـؿو

م.بوظعؾممػوناظدولمعر

ممورؽياخلطؿومأنماظؾـوءماظػؽريمؼلفمميفمتـؿقيماظعؼولموتصققّّمادلػوػقمم

واِّصؽورمادلؿطرصيماظدسواتماهلداعيموؼعؿلمسؾىممحوؼيماجملؿؿعمعنمأصقوبم

مبلم،مورـفممؾون،ماظذؼنمالمحيمـػوساظيتمتصدرمعنمعرضىماظؼؾوبموضعػوءماظ

ظقسموم،موتػرؼقمطؾؿؿه،م،موػدممبـقوغهمومتزؼقمأوصوظهمؼعؿؾونمسؾىمزسزسيمأعـه

مممهل مدوى مػدف ماظػوضى مغشر ماظيت مصنت مإىل مبوظؾالدمتمدي متعصف سظقؿي

م.م،موزسزسيمِّعنماظػردمواجملؿؿعمواظعؾودمعنمضؿلموتدعريموخترؼى

مسَؾىمأعـِهموادؿؼرأره،م معلؽوظقَيماحملوصظِي مادؿشَعَر مإَذامأحٖىمورـَُه صوإلغلوُن

مَؼِلَعىمِظ مِظَؿِن مؼلؿفقُى ماِّدسقوءمؿكرؼؾهواَل ممِعَن ماظقوممإىلم، مورـُـو صؽممحيؿوُج

مدؾقؿٍي م ضؾوٍب ماخلريعـػؿقي مأبواِب مإىلممجوٕعممسؾىمطٚل مورـُـو موطممحيؿوُج ،

م.موارؿؽـون أعوٕنوبنحلوٕنم بقـفوصقؿوم،متؿعوعُلممعؿكظػيمعؿعووغيمتؼقي

معنمطلمدوءمأنماظعظقممآمغللل مأعرغومعنمظـومؼفقهموأنم،محيػظمبالدغو

م.رذّدا

 


