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 احلذر من وسائل األعداء يف حرهبم لدول اإلسالم
 )احلرب على اململكة العربية السعودية حرب علينا(

 خالد ضحوي الظفريي

 ـه1440-02-17
 عباد هللا:

جيب علينا أن نعلم أن أعداءان أعداء اإلسالم واملسلمني ال يهدأ هلم ابل وال يقر هلم قرار 
وعمران، فسعوا بكل وسيلة فاضية وطريقة  وهم يروننا ويرون دولنا وأمتنا يف أمن وأمان وتطور

ابلشر انضحة لتقوين أمننا، وإشاعة الفوضى بيننا، حىت تكون أوطاننا دار بالء وفنت، ينتشر 
فيها الشر واحملن، فال أيمن الرجل على بيته وأهله ونفسه، وال أتمن املرأة على عرضها 

 وأوالدها.

وبني أهنم ال يريدون لنا اخلري ولكنهم ال وقد أخرب هللا عن أهل الكفر والشر يف كتابه 
قال هللا تعاىل : )َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آماُنوا الا يصرحون بعداوهتم الكاملة بل يظهرون خالف ذلك، 

باااًل وادُّوا ماا عاِنتُّْم قاْد باداِت اْلب اْغضااُء ِمْن أاف ْ  ُْلوناُكْم خا وااِهِهْم واماا ت اتَِّخُذوا ِبطااناًة ِمْن ُدوِنُكْم الا أيا
ُمْ  ِء ُتُِبُّوهنا ا أانْ ُتْم أُوالا ُتْم ت اْعِقُلونا . ها ِت ِإْن ُكن ْ واالا ُيُِبُّوناُكْم  ُُتِْفي ُصُدورُُهْم أاْكرباُ قاْد ب اي َّنَّا لاُكُم اْْلَيا

ِملا ِمنا اْلغاْيِظ ُقْل  واتُ ْؤِمُنونا اِبْلِكتااِب ُكلِ ِه واِإذاا لاُقوُكْم قااُلوا آمانَّا واِإذاا خالاْوا عاضُّوا عالاْيُكُم اْْلاانا
اِت الصُُّدوِر. ِإْن َتاْساْسُكْم حاساناٌة تاُسْؤُهْم واِإْن ُتِصْبُكْم سايِ ئا  ٌة ُموُتوا ِبغاْيِظُكْم ِإنَّ اَّللَّا عاِليٌم ِبذا

ًئا  ي ْ ْيُدُهْم شا ِإنَّ اَّللَّا ِباا ي اْعماُلونا ُمُِيٌط ( آل ي اْفراُحوا ِِباا واِإْن تاْصربُوا وات ات َُّقوا الا ياُضرُُّكْم كا
وقال تعاىل : ) والاْن ت اْرضاى عاْنكا اْلي اُهوُد واالا النَّصااراى حاىتَّ ت اتَِّبعا ِملَّت اُهْم ، 12 -118عمران/

اْلِعْلِم ماا لاكا ِمنا اَّللَِّ ُقْل ِإنَّ ُهداى اَّللَِّ ُهوا اهْلُداى والاِئِن ات َّب اْعتا أاْهوااءاُهْم ب اْعدا الَِّذي جااءاكا ِمنا 
 . 120ِمْن واِل ٍّ واالا ناِصريٍّ ( البقرة/

فهذا العداء عباد هللا جيب أن نفهمه ونعقله ونتذكره كل حني ال نغفل عن أعداءان وما 
 يكيدون لنا.
 عباد هللا:

بسبب هذه العداوة اْلبدية من الكفار وأهل الشر ْلهل اإلسالم والسنة استخدموا كل 
وسائل املتاحة هلم يف حرِبم لنا وْلوطاننا، نعم إهنا حرب وأشد من حرب السنان والسالح، ال
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فحرب السالح تعرف به عدوك، أما حرِبم فقد استخدموا وسائل كثرية وخطرية ومن أعظم 
جتنيد بعض أبنائنا ومن يتكلم الثانية وسيلة اإلشاعات و اْلوىل هذه الوسائل وأخطرها، 

 جلدتنا ضدان وضد أمتنا وأمننا. بلساننا ومن بنيب
عباد هللا وسيلة  املغرضة املبنية على الكذب والتزوير والتدليس وحجب احلقائقواإلشاعات 

وضد الرسل واْلنبياء ودعاة اخلري والصالح،  الكفار واملنافقون عرب التاريخ ضداستخدمها 
نون والشعر والسفاهة فوصفوا الرسل ابلكذب والسحر واجلدول اإلسالم صغريها وكبريها، 

والضاللة ووصفوا أتباعهم أبوصاف دونية كل ذلك بقصد التنفري عن أنبياء هللا ورسله وصد 
 .الناس عن اإلميان ِبم وابلنور الذي أنزل معهم

وقد قص هللا علينا طرفًا من تلك اإلشاعات الكاذبة الظاملة ومن ذلك قولُه تعاىل 
}كاذاِلكا ماا أاتاى الَِّذينا ِمْن ق اْبِلِهْم ِمْن راُسولٍّ ِإالَّ قااُلوا سااِحٌر أاْو َماُْنوٌن{ وقوُل قوم نوح لنوح 

لٍّ ُمِبنيٍّ{ وقوهلم له } ماا ن ارااكا ِإالَّ باشارًا ِمث ْلاناا واماا ن ارااكا  عليه السالم } ِإانَّ لان ارااكا يف ضاالا
ناا ِمْن فاْضلٍّ باْل ناظُنُُّكْم كاا ِديا الرَّْأِي واماا ن اراى لاُكْم عالاي ْ ِذِبنيا { ات َّب اعاكا ِإالَّ الَِّذينا ُهْم أارااِذلُناا ابا

اِذِبنيا وقوُل قوم هود هلود عليه السالم } ِإانَّ لان ارااكا يف سافااهاةٍّ واِإانَّ   { لاناظُنُّكا ِمنا اْلكا
ودعوته إىل اإلسالم واحلق،  واستخدم اْلعداء هذه الوسيلة يف حرب النيب ُممد 

فأشاعوا يف أحد أنه قتل، وأشاعوا يف اْلحزاب أهنم منهزمون وال سبيل لنصرهم، وأشاعوا 
حافظ دينه وانصر  حادثة اإلفك، فاستغلوا كل فرصة للنيل من اإلسالم واملسلمني لكن هللا

 أولياءه.
خطر هذه اإلشاعات ونبه عليها، فقد منع الصحابة من قتل بعض من  وقد بني النيب 

يستحق القتل حىت ال يقال ُممد يقتل أصحابه، وامتنع أن يهدم الكعبة ويعيدها على قواعد 
ظيمهم إبراهيم حىت ال يتخذ ذلك االعداء وسيلة لنشر اإلشاعات ضد املسلمني من عدم تع

 للحرم وهدمهم له.
وهكذا أعداء اإلسالم وأعداء أمننا وراحتنا يف كل زمان ومكان، فهذه دعوة الشيخ ُممد 

حاربوها بكل  الشرع على كتاب هللا وسنة نبيه  وأقامتبن عبدالوهاب ملا نشرت التوحيد 
ة اْلوىل مث وسيلة ونشروا عنها اإلشاعات املغرضة احلاقدة، حىت كان ذلك سببا لسقوط الدول

الثانية وها هي الدولة الثالثة تسري على احلق والكتاب والسنة وهي عصب اإلسالم وقلبه 



3 
 

النابض يكيدون لنا كل أنواع الكيد وجلسوا هلا يف كل مرصد، استغلوا كل انئحة وانحبة من 
نها، فإهنم اإلعالميني وغريهم، وأقاموا القنوات والندوات واملؤَترات حلرِبا والسعي يف زعزعة أم

ملا عجزوا عن زعزعة أمننا يف ربيعهم بل خريفهم العريب، جاءوا ِبذا الربيع اْلخر الذي يقسم 
بعضهم أنه يكون على دولنا أشد من الربيع السابق، فيجب عباد هللا أن ننتبه هلذه املكائد، 

حصل هلا ما  ونعلم علم اليقني أن أمن اململكة العربية السعودية هو أمننا وطمأنينتنا، فلو
اُء يتمنه اْلعداء فكيف سيكون حالنا وديننا ودنياان،  ْرِء أاْن الا ياْستاِغلَُّه السُّفاها واعالاى اْلما

ِطيِلِهْم، واِمْعوالا هاْدمٍّ وات اْفِتيتٍّ  ًا لِن اْقِل أاابا اُء؛ ف اياُكونا ماِطيًَّة لِناْشِر أاضاالِيِلِهْم، واماْعربا ، واأادااةا وااْلاْعدا
ناُة ت اْقتاِصُر عالاى بُ ْقعاةٍّ ِبُْفراِدها ِإشاا ، ف اناْحُن ناِعيُش يف عااَلاٍّ َلْا ت اُعْد ِفيِه الِفت ْ ا، عااتٍّ ُمْغِرضاةٍّ واتاْشِتيتٍّ

لُ  ُة ت اب ْ  غُ واالا الكاِلماُة أاِو الر ِساالاُة ت ات اواقَُّف عالاى صااِحِبهاا أاْو يف أامااِكنا ُماُْدوداةٍّ، باْل صااراِت الكاِلما
ناًة عاْميااءا، أاْو ماْقطاعٍّ ي اب ْعاُث  ةٍّ ُُتِْدُث ِفت ْ ظاةٍّ أاْو حلااظااتٍّ ماْعُدوداةٍّ، ف اُربَّ ت اْغرِيدا اْلفااقا يف حلْا

ناًة شا  ءا، وارابَّ كاِلماةٍّ ُتاِْمي شاْعبًا واأُمًَّة ِمْن عاِظيِم خاطارٍّ، واُربَّ كاِلماةٍّ ُتْشِعُل ِفت ْ اِهِليًَّة جاْهالا  ْعوااءا جا
اتِناا واِكتااباتِ  ُر؛ واْلن اتَِّق هللاا يف أانْ ُفِسناا واأاْلِسناِتناا، وايف راساائِِلناا وات اْغرِيدا ناا، فاِفي الت َّْقواى الا تُ ْبِقي واالا تاذا

ناِة شارٌّ ُمْستاِطريٌ  ِثرٌي، وايف اخلاْوِض يف الِفت ْ  .خارْيٌ كا
 أقول ما تسمعون وأستغفر هللا ....

 انيةاخلطبة الث
عباد هللا: إن من طرائق اْلعداء استخدام بعض أبناء دولنا ليكون عوان هلم على حربنا 

دعاية ضالل واحنراف ونفاق إال دعموه وآووه وفتحوا له من ونشر اإلشاعات ضدان، فما 
املنابر واحملافل، ليخدع اجلهال ويلبس على الناس، يهربون من بلداهنم إىل بلدان الكفر ليجد 

وقالت طائفة }يف الطعن يف بالده ويكون معول هدم هلا، وهذه املكيدة أيضا قدمية،  احلرية
 {من أهل الكتاب آمنوا ابلذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون

 كم دخل يف اإلسالم من هو ليس من أهله مث يرجع حراب عليه مكيدة من أعداء اإلسالم.ف
نا فجعلوهم حراب علينا، فاستغلوا أهل التكفري والغلو فيه من أبنائ اْلعداء كثرياوكم استغل 

ليكونوا أحزمة انسفة وقنابل موقوتة يف بلداننا وبلدان املسلمني، فما ُتدث فتنة يف بلد من 
وكم استغلوا كثريا من هؤالء يقيمون فيه دويلة أو إمارة هلم،  املسلمني إال وجدتبلدان 

ل البدع شعروا أم َل يشعروا ليكونوا أدوات معارضة ودعاة خروج وإفساد وإن اْلحزاب وأه
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أنه “ فقد روى البخاري يف صحيحة عن أيب إدريس اخلوالين زعموا اإلصالح والصالح، 
مسع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسالون الرسول صلى هللا عليه وسلم عن اخلري 

كين، فقلت َي رسول هللا إان كنا يف جاهلية وشر فجاءان وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يد ر 
هللا ِبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر ؟ فقال: نعم، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خري 

قلت: وما دخنه ؟ قال: قوم يهدون بغري هديي تعرف منهم  0؟؟ قال: نعم وفيه دخن 
دعاة على أبواب جهنم، من أجاِبم وتنكر، قلت: فهل بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال: نعم 

 ا.هم من جلدتنا، ويتكلمون أبلسنتن إليها قذفوه فيها، قلت: َي رسول هللا صفهم لنا، قال
فيتسلط هؤالء الذين هم أدوات يف أيدي اْلعداء على أهل السالم وبلدان املسلمني كما 

ْساَلِم يبقوله: ) وصفهم رسول هللا   (. َوَيَدُعوَن َأْهَل اأْلَْوََثنِ ْقتـُُلوَن َأْهَل اإْلِ
 عباد هللا: 

يف املعروف والوقوف  انلزوم السمع والطاعة لوالة أمور جيب علينا يف خضم هذه الفنت 
أن نساهم يف قوة وطننا وعزته ِبا نستطيع، ، و  خندق واحد ضد من يريد بنا شراً معهم يف

ومن ذلك أن يقوم كل واحد منا ابلواجب عليه جتاه ربه بعبادته وحده وعدم اإلشراك به 
فالعز واجملد والسؤدد إمنا هو يف إفراد هللا ابلعبادة، وأن يقوم كل منا ابلواجب عليه جتاه بيته 

اننا . وأن نساهم يف نشر ُماسن بلدا مجيعاً وأسرته ووظفيته وعمله، فالوطن إمنا يقوم أبيدين
أن نناصر دولتنا ووالة ، و شويه املتعمدة اليت ُتفي احملاسنوما أكثرها لنواجه ِبا محالت الت

أموران ابلدعاء الصادق املخلص سراً وجهراً ولنحرص على ساعات اإلجابة، فهم أحق الناس 
افية وحسن البطانة وأن يقيهم هللا شر بدعائنا، لندُع هلم ابلنصر والتمكني والصالح والع

ولنحرص أيضًا على الدعاء على أعداء عقيدتنا وديننا ومنهجنا ، ر وكيد الفجاراْلشرا
وحسادان على نعمتنا ممن يكيدون لنا ليال وهناراً فإن الدعاء سالح عظيم ال ينبغي إغفاله وال 

 .التساهل به فإن هللا قريب جييب دعوة الداعي إذا دعاه

 
  

 


