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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 أما هللا، رسول على والسالم والصالة هلل احلمد .الرحيم الرمحن هللا بسم :احملاور
  .بعد

 هذه إاتحة على ونشكركم .ابطريف خالد ابلشيخ نرحب اللقاء هذا بداية يف
 متر وجمرايت أحداث على فيه منر أن نود الذي اللقاء هذا ترتيب يف الفرصة

 يف .احمللي املستوى على أو العاملي املستوى على سواء .اإلسالمية األمة على
  .خالد شيخ اي بك نرحب .احلالية أو املاضية الفرتة

  .بكم سعيد أان، ىال وسهالأ ،هللا حياكم :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ

 

 أفغانستاف ُب إخواننا على مرت اليت األخَتة األحداث على احلديث نبدأ :احملاور
 ىذه .طالباف حركة على وجل عز هللا منّ  الذي .والتمكُت والنصر الفتح فيها ٔتا

 على تعليقكم فما .أمريكا بقيادة الصليبية احلملة على وانتصارىم اإلسالمية اإلمارة
  احلدث؟ ىذا

 والصالة هلل احلمد .الرحيم الرٛتن هللا بسم :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
  .بعد أما .وااله ومن وصحبو آلو وعلى هللا رسوؿ على والسالـ

 دامت رجاؿ تضحياتو  ّتهود كاف أفغانستاف ُب ًب الذي النصر ىذا أف حقيقة
 هبذه بدأوا فهم للحقيقة جئنا إف .أكثر أو الزماف من عقدين دلدة تضحياهتم
 ىذه نشأة بدأت عندما ذلك قبل من أو كابل على سيطروا أف منذ .التضحيات
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 .ادلنكر عن وهنيا ابدلعروؼ وأمرا وتعاىل سبحانو هللا لدين نصرة وقامت احلركة
 هللا مع وصدؽ إخالص من فيهم ضلسبو ما ولوال .بسيط بشيء بدأت فحركتهم
 كانوا ذلك بعد ٍب .إليو وصلوا ما إىل وصلوا دلا الدين ىذا نصرة ُب .وتعاىل سبحانو
 تركوا والذين هللا سبيل ُب اجملاىدين من وخاصة ادلؤمنُت من مستضعف لكل مالذا

 صدرًا كاف األيب، فغاينوالشعب األ الطالباف فكانوا الدين، لنصرة وأرضهم بالدىم
 طالباف حركة من الصمود كاف كيف رأينا ذلك بعد ٍب ادلهاجرين، ذلؤالء رحبا
 األمثلة أروع ضرب والذي هللا، رٛتو رلاىد عمر دمحم ادلال ادلؤمنُت أمَت رأسهم وعلى
 عن يتنازؿ أف منو تريد ذلك قبل من الصليبية احلملة فكانت ادلسلمُت، نصرة ُب

 ذلك، أىب ولكنو هللا، رٛتو الدف بن أسامة الشيخ تسليم وىو دينو، من شيء
 للشيخ اجملاؿ أاتح أف هللا، رٛتو ذلك على زاد بل أٚتع، الكفر أمم عليو فتكالبت
 أحداث فكانت مريكا،الكفر أ راعية ضد ابلعمليات للقياـ القاعدة ولتنظيم أسامة
 سبتمرب من شرع احلادي أحداث ٍب عدف، ُب كوؿ ادلدمرة ٍب السالـ ودار نَتويب
 هللا، إال إلو ال أجل من دولتهم سقطت أف طالباف وحركة األفغاف ٙتنها دفع واليت
 وصمودىم تضحياهتم رأينا ذلك بعد ٍب بو، قاموا الذي احلدث فهذا .هللا رسوؿ دمحم
 ىذه ٔتدافعة فقاموا هللا، لدين نصرة األمة، ىذه من وأخلص صدؽ من كل مع

 وعلى الشهداء، من كثَت فيها سقط الزماف، من قدينع دلدة الصليبية، احلملة
 القاعدة قادة من وكثَت طالباف، قادة من وكثَت الدف، بن أسامة الشيخ رأسهم

 ىذا صخرة فأماـ الدين، ىذا نصرة سبيل ُب منهم، أسر من أسر وأيضا واجملاىدين،
 خرج لذيا األيب، األفغاين والشعب طالباف، حركة احلركة، من كاف الذي الصمود

 وكل ادلراىنات، كل تكسرت الصمود ىذا صخرة أماـ األبية، احلركة ىذه رٛتو من
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 العادلُت رب هلل فاحلمد أمريكا، رأسو وعلى الكفر هبا يتوعد كاف اليت التحدايت
 يكن ومل أٚتع، لألمة نصرا كاف الذي  العظيم، النصر هبذا اجلهود ىذه تكللت
 النصر وىذا تعاىل، هللا إبذف بعده ما لو ألف فقط، طالباف حلركة أو لألفغاف نصرًا

 وتعاىل، سبحانو هللا إىل العودة وُب التوكل ُب  اإلسالـ، ألمة كبَتة دروسا سيعطي
 الوسائل أو ابلطرؽ القياـ عدـ أو االستعانة ـوعد للتغيَت الصحيح الطريق ولسلوؾ

 ىذه على هللا منّ  أف دلُت،العا رب هلل فاحلمد والضنك، العناء إال منها صلد مل اليت
 ونقوؿ إايه طالباف وحلركة األفغاف إلخواننارؾ نبا الذي العظيم، النصر هبذا األمة
 ػلبو ما لكل يوفقكم وأف جهودكم، ويبارؾ أجركم يكتب أف العظيم هللا نسأؿ ذلم،

   .ويرضاه

 

 سواء طالباف، حكومة على إمالءات لفرض وغَتىا، غربية زلاوالت ىناؾ :احملاور
 لوسائل مصراعية على الباب فتح ادلرأة، قضااي الشريعة، بتحكيم يتعلق فيما

 ال اليت التدخالت من وغَتىا الدؽلقراطية شلاألة يعٍت احلزبية التعددية فرض اإلعالـ،
 .الشأف ىذا ُب نصيحتكم وما ىذا من موقفكم فما .الشريعة أحكاـ توافق

 ليس ىو صراحة موقفنا، ،رب العادلُت هلل مداحل :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 ُب رأيناىم وكما قبل، من عهدانىم كما وموقفهم طالباف، اإلخوة موقف ىو موقفنا
 وما الشريعة، ٖتكيم بغَت يرضوا لن وأهنم مبادئهم على اثبتوف أهنم السابقة، األايـ
 أىل تعاىل هللا إبذف وىم ذكرت، اليت القضااي ىذه ُب والسنة، الكتاب أحكاـ يوافق

 اإلعالـ وسائل بعض منهجهم، لتغيَت زلاولة أي أماـ يقفوا ألف وكفؤ لذلك،
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 أف حقيقة ذلك، إىل وما تنفتح بدأت طالباف وأف تغَتت طالباف أف عن تكلمت
 أهنم فيهم، وثقتنا هبم عهدان وىذا  يتغَتوا، مل الدين، ثوابت وُب مبادئهم ُب الطالباف

 ادلفاوضات، موائد ُب حىت غلعلوه مل الشريعة وٖتكيم باب،ال ىذا ُب يتغَتوا لن
 الشريعة ٖتكيم مسألة غلعلوا أف ٘تاما رفضواف يتفاوضوا معهم أمريكاف راد األأما عند
 وال ىذا، ُب دخل ذلم وليس ابألمريكاف يتعلق ال أمر ىذا ادلفاوضات، مائدة ُب

 أف ؽلكن وال مسلم، شعب األفغاين والشعب إسالمية حركة احلركة وىذه لغَتىم،
 وسلم، عليو هللا صلى نبيو وسنة هللا بكتاب التحكيم وبغَت الشريعة بغَت يرضى
 .ذلك عن بديال

 يريد من وكل األمة، ىذه من صادؽ وكل  ذلك، على يثبتوا أف ذلم، ونصيحتنا
 هللا ذلك، وقبل ويساندىم معهم ىو جديد، من األمة ىذه ُب الشريعة تطبيق

 هللا وعد وىذا تعاىل، هللا إبذف معهم، سيكوف وتعاىل سبحانو هللا اىلوتع سبحانو
 دامت فما .(أَْقَداَمُكمْ  َويُػثَبِّتْ  يَػْنُصرُْكمْ  اَللَّ  تَػْنُصُروا ِإفْ ) نصرىم، دلن وتعاىل، سبحانو
 سبحانو هللا أبمر القياـ وعلى الشريعة ٖتكيم على ويثبتوف الدين، ينصروف طالباف
 وقد ضدىم؟ يكوف فمن معهم هللا كاف وإذا .معهم وتعاىل سبحانو فاهلل .وتعاىل
 .اجملرمُت ىؤالء ضد سنة عشرين من أكثر جهاد الطالباف وجرب األفغاف جرب
 واثقوف أننا تعاىل هللا إبذف .الشريعة ٖتكيم عن ينكلوف النصر وىذا اجلهاد ىذا فبعد
  .يوفقهم وأف ميثبته أف العظيم هللا ونسأؿ .ذلك منهم يكوف لن أهنم
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 من أكثر منذ اإلسالمية اخلالفة سقوط بعد اإلسالمية احلركات ٕتارب رأينا :احملاور
  .الطالباف تجربةب مقارنة التجارب؟ ذلذه تقييمكم ما .قرف

 اليت اإلسالمية للتجارب ابلنسبة .هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 اخلالفة سقوط منذ .تزيد أو .قريبات سنة مئة مدى على اإلسالميوف خاضها

 يعٍت .حقهم الناس صلحف ال طبعا إال كثَتة ٕتارب .العثمانية الدولة .اإلسالمية
 الدولة ولقياـ للشريعة التمكُت مسألة ُب أما .سلبيات ذلا وكاف إغلابيات ذلا كاف

 .للمقصود توصل ال بطرؽ أو والسنة للكتاب سلالفة بطرؽ حاولوا فهم .اإلسالمية
 فقاؿ .لذلك شرطا ىناؾ جعل للمؤمنُت ابلتمكُت وعد عندما وتعاىل سبحانو فاهلل

 ُب  لََيْسَتْخِلَفنّػُهمْ  الّصاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا ِمْنُكمْ  آَمُنوا اّلِذينَ  اَللُّ  َوَعدَ ) وتعاىل سبحانو
 ذَلُمْ  اْرَتَضى اّلِذي ِدينَػُهمُ  مْ ذلَُ  َولَُيَمكَِّننّ  قَػْبِلِهمْ  ِمنْ  اّلِذينَ  اْسَتْخَلفَ  َكَما اأْلَْرضِ 

ًئا يب  ُيْشرُِكوفَ  اَل  يَػْعُبُدوَنٍِت  أَْمًنا َخْوِفِهمْ  بَػْعدِ  ِمنْ  َولَيُػَبدِّلَنّػُهمْ   الدؽلوقراطية فالطرؽ (َشيػْ
 يتبعوىا أف اإلسالميوف حاوؿ اليت الطرؽ من ذلك إىل وما الربدلاانت ُب والدخوؿ
 سلالفة .للشريعة سلالفة كانت صراحة .اإلسالـ دولة إىل وللوصوؿ .الشريعة لتطبيق
 هللا صلى النيب ألف .تنجح أف ؽلكن وال تفشل جعلها ما وىذا .والسنة للكتاب

 .وسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ الٗتذىا شرعية الطرؽ ىذه كانت لو وسلم عليو
 صلى النيب اـويس أف أراد .ادلشرؾ ربيعة بن عتبة أراد عندما السَتة ُب جاءت فكما
 هللا صلى للنيب قريش بعثتو أف بعد عروض عليو وعرض ذلك .وسلم وآلو عليو هللا
 عليو عرض .ادللك عليو عرض أف العروض ىذه ضمن من فكاف .وسلم عليو
 شلكن أو مناسبة أو صحيحة الطرؽ ىذه كاف فلو .ملكناؾ ادللك أردت إف .ادللك
 طبق ٍب ادللك فأخذ وسلم عليو هللا صلى النيب هبا لرضي .للمقصود توصل أف
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 وما .ادلنكر عن والنهي ابدلعروؼ ابألمر الناس وألمر ابلتوحيد الناس وأمر .الشريعة
 هللا صلى النيب رفضها للمقصود توصل ال ألهنا لكنها .الشريعة أحكاـ من ذلك إىل
 يرضى أف للحق ؽلكن وال .ابلباطل يساـو أف للحق ؽلكن وال .وسلم وآلو عليو

 .وسلم وآلو عليو هللا صلى النيب هنج من أيضا نتعلمو شلا وكذلك .احللوؿ أبنصاؼ
 أهنا عنها هللا رضي عائشة عن الصحيح ُب جاء كما والسالـ الصالة عليو أنو

 اختار إال أمرين بُت ؼلَت وسلم وآلو عليو هللا صلى النيب كاف ما تقوؿ كانت
 من أيسر الشريعة ولتطبيق للتمكُت أو ُتالتمك لطريق أيسر ىناؾ كاف فلو أيسرعلا،
 والنهي ابدلعروؼ واألمر والرباء والوالء ابلتوحيد التمسك ومن هللا سبيل ُب اجلهاد
 .وسلم لوآو و علي هللا صلى النيب الٗتذه ذلك من أيسر ىناؾ كاف لو .ادلنكر عن

 التمسك وىو .الدين ىذا لنصرة يوصل واحد طريق .واحد طريق ألنو ولكن
 النيب الٗتذه .وتعاىل سبحانو هللا سبيل ُب واجلهاد الصحيحة وابلعقيدة لتوحيداب

 أوؿ ُب الدين ىذا عهد أوؿ ُب وسلم عليو هللا صلى فالنيب .وسلم عليو هللا صلى
 من سبيل أبي رضي ما .قلة عنهم هللا رضي الصحابة كاف عندما اإلسالـ عهد
 وكسرت .والسالـ الصالة عليو سورأ وشج .اجلهاد طريق سلك وإظلا .السبل ىذه
 اختار وال وال ىاف وال الف تنازؿ ما لكنو عنهم هللا رضي أصحابو أعز وقُتل .ثناايه
 من غَتىم ومع الطالباف مع حصل فالذي .واجلهاد التوحيد طريق غَت طريقا

 هبذا ٘تسكت أهنا ىي .التمكُت من جزءا ذلا هللا جعل اليت اجملاىدة احلركات
 .وادلصلحُت الصاحلُت وطريق .وسلم وآلو عليو هللا صلى النيب طريق .الطريق

 للتمكُت موصل أبدا طريق ىناؾ وليس .هللا سبيل ُب واجلهاد ابلتوحيد ابلتمسك
 وأف نفسها تراجع أف اإلسالمية احلركات على بد فال .واجلهاد التوحيد طريق إال
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ر فلننظ ادلثاؿ ىذا نذكر ندماع أيضا وضلن .رشدىا إىل تعود وأف .فاهتا ما تستدرؾ
 مل ولكنها .البلداف من كثَت ُب للحكم وصلت كيف اإلسالمية احلركات إىل

 تنصره بقوة من للحق البد .قوة من للحق بد ال وأيضا .شيء أبي تقـو أف تستطع
 ُب ىذا، ُب نفسها تراجع أف أوال اإلسالمية احلركات على فالبد .ذلك على وتثبت
 أوال، الشريعة وٖتكيم هللا لدين التمكُت تريد أهنا زاعمة اٗتذهتا يتال والطرؽ السبل

 هللا سبيل ُب اإلعداد وىي النصر بعوامل تقـو أف البد ٍب ذلك ُب نفسها تراجع أف
 .(ُدوُّكمْ َوعَ  اَللِّ  َعْدوّ  ِبوِ  تُػْرِىُبوفَ  اخْلَْيلِ  ّراَِبطِ  َوِمن قُػّوة   مِّن اْسَتطَْعُتم ّما ذَلُمْ  َوَأِعدُّواْ )

 ذلك عند .ابلتوحيد متمسكُت .هللا سبيل ُب ابجلهاد يقوموا أف عليهم البد وأيضا
 يقوؿ وتعاىل سبحانو وهللا .أفغانستاف ُب رأينا كما ونتيجتو  التمكُت ذلم سيكوف

ِلكَ ) ُهمْ  اَلنْػَتَصرَ  اَللُّ  َيَشاءُ  َوَلوْ  ذََٰ ُلوَ  َولََِٰكنْ  ِمنػْ  ُب  قُِتُلوا َواّلِذينَ  ۗ   بِبَػْعض   بَػْعَضُكمْ  لِيَػبػْ
 ذَلُمْ  َعّرفَػَها اجْلَّنةَ  َويُْدِخُلُهمُ  * اَبذَلُمْ  َوُيْصِلحُ  َسيَػْهِديِهمْ  * َأْعَماذَلُمْ  ُيِضلّ  فَػَلنْ  اَللِّ  َسِبيلِ 

 َكَفُروا اّلِذينَ وَ  * أَْقَداَمُكمْ  َويُػثَػبِّتْ  يَػْنُصرُْكمْ  اَللَّ  تَػْنُصُروا ِإفْ  آَمُنوا اّلِذينَ  أَيػَُّها ايَ  *
 يريد صادؽ كل أعُت نصب يكوف أف بد ال األمر ىذا (.َأْعَماذَلُمْ  َوَأَضلّ  ذَلُمْ  فَػتَػْعًسا
 وإما النصر إما .ذلا اثلث ال .احلسنُت إحدى أهنا وليعلم .التمكُت الدين ذلذا

 ِإفْ  اّلِذينَ ) وتعاىل سبحانو هللا قاؿ كما هللا حكم فيو نطبق نصر إما .الشهادة
 اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َونَػَهْوا اِبْلَمْعُروؼِ  َوأََمُروا الزَّكاةَ  َوآتَػُوا الّصاَلةَ  أَقَاُموا اأْلَْرضِ  َِب  َمّكّناُىمْ 

 غَت عنا راض وىو هبا وتعاىل سبحانو هللا نلقى شهادة أو  (اأْلُُمورِ  َعاِقَبةُ  َوَلِلِّ 
  .ناشئ حيث اجلنة من نسرح .خضر طَت حواصل ُب غضباف
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 الفًتة ُب العامل أشغل الذي احلدث وىو .وانتصارىا طالباف عن حدثتموان :احملاور
 قضية وىي .اإلسالمية لألمة احملورية القضية عن نتحدث أف نود اآلف نرجع األخَتة
 القدس ُب فلسطُت عاشتها اليت األخَتة األحداث من شيء عن ونتكلم .فلسطُت

 تقوؿ فما .األحداث ىذه تداعيات من بعض ُب زلناوال  .األقصى وادلسجد وغزة
 األحداث؟ ىذه حوؿ اليـو

 كما ىي فلسطُت قضية .العادلُت رب هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 إال .األرض وجو على .مسلم ىناؾ وليس .اإلسالمية لألمة .احملورية القضية ذكرت
 الفلسطيٍت والشعب .اليهود من مأعدائه على فلسطُت ُب إخواننا ابنتصارات ويفرح
 وألرض ادلقدسة ولألرض ادلقدس لبيت حاميا يكوف ألف أىل شعب أنو أثبت
 بيت وعلى غزة وعلى فلسطُت على مرت اليت األحداث ىذه واحلمد هلل .طالراب

 .واحدة أمة اإلسالمية األمة أف أيضا وأثبتت .احلمد وهلل صدوران أثلجت .ادلقدس
 ُب بو قاموا وما .االقصى ادلسجد ُب ادلقدس بيت ُب .بو قاموا ٔتا قاـ اليهود فعندما
 جذوة أف يثبت وىذا .القضية ىذه بنصرة ٚتيعا اإلسالمية األمة قامت .غزة

 إبذف ٘توت ولن األمة ىذه ُب زالت ما اإلسالمية واألخوة العقيدة وجذوة .اإلؽلاف
 وأيضا .مسلم كل لو يفرح لناق كما أمر فلسطُت ُب إخواننا بو قاـ وما .تعاىل هللا
 بُت ما فًتة كل ُب ىذه ابألحداث أهنم يظنوف الذين اليهود عزؽلة كسر حصل ما
 يضعفوف أو األمة ىذه سيضعفوف أهنم األفعاؿ ىذه ٔتثل يقوموف واألخرى فًتة

 فلسطُت أف ذلم أثبتت ىذه األحداث ولكن ولكنها، فلسطُت ُب اإلسالـ شباب
 ما على زالوا ما فلسطُت وأطفاؿ فلسطُت ونساء فلسطُت ورجاؿ فلسطُت وشباب
 للمطبعُت أثبتت األحداث ىذه وأيضا .االحتالؿ ىذا حصل أف منذ عليو كانوا
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 ىذه ٔتثل قاموا ومهما فعلوا مهما أهنم السابقة الفًتة ُب اليهود مع تقاربوا الذين
 أبناؤان  ليـوا ولدت ولو حىت .مسلم كل قلب ُب ستبقى القضية ىذه أف األفعاؿ
 من شرب كل ٖترير حىت الطريقة وىذه العقيدة ىذه على سيبقوف اليـو يولدوف
  .ادلسلمُت بالد كل ومن فلسطُت

 

 على االنفتاح من فلسطُت ُب الفصائل بعض بو تقـو ما شيخ اي لكن :احملاور
 صور طبع .وهتنئتها ادلناسبات بعض ُب بتكرؽلها ذلا، الصالة ُب دعاء من .إيراف

 ذلذا فهل .ادلسلمُت شأف ليست واليت .ادلسلمُت دماء وسفكوا قتلوا الذين رموزىم
  الشأف؟ هبذا نصيحة من لكم ىل ؟..التوسعي إيراين ٔتشروع عالقة

 ىذه من ادلمارسات ذلذه ابلنسبة .هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 مصلحة ُب تصب ال ألهنا .صادؽ مسلم كل يؤذي أمر حقيقة ىي الفصائل
 .ادلنطقة ُب للمسلمُت العداوة ركافأ أحد ىي اليـو فإيراف .وادلسلمُت اإلسالـ
 أف بد ال واقع أمر ادلنطقة، ُب وأذرعها إيراف تكوف أف ػلاولوف األعداء وأيضا
 ٗتسر احلقيقة ُب ىي بو، تقـو ٔتا الفصائل ىذه تقـو فعندما .ادلسلموف معو يتعايش
 أيٌب فعندما .ادلنطقة ُب وأذرعها إيراف بنار اكتووا من خاصة .ذلا ادلسلمُت أتييد
 شلن غَتىم أو اليمٍت ادلسلم أو .اللبناين ادلسلم أو الشامي ادلسلم أو العراقي ادلسلم
 اليت اجلهاد حركات و ادلقاومة حركات ويرى .اإلجرامية ادليليشيات ىذه بنار اكتووا
 الًتسانة أقاـ الذي سليماين قاسم صور رفعت اجلهاد وراية ادلقاومة راية ترفع
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 ىذه مثل يروف عندما لبناف، وُب اليمن وُب الشاـ وُب العراؽ ُب للرافضة العسكرية
 ؟..حاذلم سيكوف كيف األحداث

 ُب أبهنم بو، يقوموف ما ويربر الفصائل، ىذه قادة أحد أحدىم، يقـو عندما وأيضا
 لو عدو وىو اليهودي، العدو عدو، ضدىم أو أمامهم وأف قضية، ذلم وأف حرب
 على وسيشكروهنا منها، الدعم سيأخذوف ىم ستدعمهم جهة فأي وقوة، ترسانة
 من شيء أو مصوّغ ذلم أف الباب، ىذا ُب الشرعية الناحية من قلنا ولو حىت ذلك،
 بالد ُب بو تقـو ٔتا تقـو اليت الدولة ىذها مثل ؽلدحو  أف يعٍت ال ىذا ولكن ىذا،

 كاليمن البلداف، بعض ُب بعضهم، يكرموف أو رموزىا، صور يرفع أو ،ادلسلمُت
 جاء فلو للمؤمنُت، الوالء وأين !الدين؟ أخوة وأين ذلك، ذلم ػلق ال مثال،

 ضلن وقالوا اليمن ُب وادلسلموف لبناف وُب سوراي ُب الشاـ وُب العراؽ ُب ادلسلموف
 ليدعموف اليهود وعمالء اليهود وجاء ذمة، وال إال فينا يرقب ال إيراين عدو ضد
 أف سًتى أو األمر؟ ىذا الفصائل ىذه مثل ستقبل فهل إيراف، ضد الشعوب ىذه
 تراجع أف البد لذلك يقبلوا، لن ابلطبع ظهورىم، ُب طعن خاصرهتم، ُب طعن ىذا
 وتعاىل سبحانو هللا ينصران لن أبدا، نصر ال أنو تعلم وأف بو، تقـو ما الفصائل ىذه

 أو وتعاىل، سبحانو هللا على وتوكلنا الصحيح، ادلنهج سلكنا إذا إال يهودالوعلى 
 كما وتعاىل، سبحانو هللا من والرزؽ أوال، وتعاىل سبحانو منو والتأييد الدعم طلبنا
 هللا لُيعبد ابلسيف الساعة يدي بُت بعثت" وسلم، وآلو عليو هللا صلى النيب قاؿ

 ليس حالؿ رزؽ مصدر ذلم يكوف أف بدفال "رزلي ظل ٖتت رزقي وُجعل وحده،
 على يصربوف اجلوع، على يصربوف شىت، بقاع ُب ادلسلمُت بعض وىناؾ غبش، فيو

 يقبلوف ال لكن هللا، لدين النصر مقابل ُب اإلمكانيات، قلة على يصربوف الألواء،
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 .ادلسلمُت جراح على االستثمار تريد اليت اجلهات، من جهة ألي ،ا ابلتنازؿأبدً 
 ىذه نصر يريدوف أو الفصائل، ُب حبا ىو ىل الفصائل، ىذه تدعم عندما رافوإي

 كيفال  إو ، اإلسالمي التأييد أيخذوا أف ألجل ودعاايت، شعار ىو إظلا الفصائل؟
 بشار تدعم أيضا وىي اليهود، ضد الفلسطينية الفصائل تدعم أف إيراف، الدولة ذلذه

 أىل ضد العراؽ ُب الشيعية ليشياتادلي وتدعم سوراي، ُب ادلسلمُت ضد األسد،
 هللا حزب وتدعم ادلسلمُت، وضد السنة، أىل ضد اليمن ُب احلوثي وتدعم السنة،

 ُب للمسلمُت نصرا تريد الدولة ىذه أف نصدؽ فكيف ادلسلمُت، ضد لبناف ُب
 السنة، ألىل خداع للمسلمُت، خداع ىو الفصائل ىذه بو تقـو وما فلسطُت،

 من يتجزأ ال وجزء هللا، دين ُب أصيل أصل ىي اليت .والرباء الءالو  لعقيدة و٘تييع
 .هبا وتعاىل سبحانو هللا ندين اليت التوحيد عقيدة

 التاريخ األايـ، من يوما سَتٛتهم، التاريخ أف يظنوا وال ،وف ّتـر عظيميقوم هبذا وىم
 ستافأفغان ُبالباف الط إخواننا كمواقف ادلشرفة ادلواقف ذىب، من ٔتداد يكتب

 األمريكاف ضد جهة أي من دعما أيخذ أف يرض مل الذي األفغاين، والشعب
 وادلخلصُت، الصادقُت ادلسلمُت أبناء ومن وتعاىل سبحانو هللا من إال وحلفائهم،

 .اإلسالمية األمة ُب كثر وىم

 النصر فيها ًب اليت الزمنية الفًتة إىل انظر أفغانستاف، ُب رأيناه الذي النموذج ىذا
 وىذه الفصائل ىذه زالت ما اليت الزمنية والفًتة أفغانستاف، ُب مسلمُتلل

 ُب األفغاف وتعاىل سبحانو هللا مكن كم اليهود، على النصر تريد اجلماعات،
 ىذه تضيع وكيف فلسطُت، مقابل يعٍت الزمن ْتساب وجيزة فًتة ُب أفغانستاف
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 دلصلحتها، الداعمة اجلهات ىذه أمواؿ على أو ادلفاوضات موائد على القضية
 وتعاىل سبحانو هللا بدين ابلتمسك ىو الفلسطيٍت، والشعب فلسطُت، مصلحة
 وتعاىل سبحانو هللا يقوؿ ابلرزؽ، لنا تكفل وتعاىل سبحانو هللا .منو الدعم وطلب

 أَّنُكمْ  َما ِمْثلَ  حلََق   ِإنّوُ  َوْاأَلْرضِ  الّسَماءِ  فَػَوَربِّ  * ُتوَعُدوفَ  َوَما رِْزُقُكمْ  الّسَماءِ  َوُب )
 عليو هللا صلى النيب قاؿ وكما يرزقنا، أف وتعاىل سبحانو هللا من وعد فهذا .(تَنِطُقوفَ 
 أجَلها، تستكِملَ  حىّت  ٘توتَ  َلن نفًسا أفّ  ، روحيُب نفثَ  ُقُدسِ ح الُرو  وسلم،

ف ما عند هللا ما إف تطلبوه ٔتعصية فأفال يدعونكم استبطاء رزؽ  ،وتستوُب رزقها
 أف الّرِزؽِ  استبطاءُ  أحدَكم ػَلِمَلنّ  وال الطَّلِب، ُب وأِٚتُلوا هللَا، فاتّقوا"و ال بطاعتإيناؿ 
 عليو قاؿ كما أو ."ِبطاَعِتوِ  إاّل  عنَده ما يُناؿُ  ال تعاىل هللاَ  فإفّ  هللِا، ٔتَعصيةِ  يطلَُبو
 .والسالـ الصالة

 وتعاىل سبحانو هللا من التأييد، ونطلب الدعم، نطلب وأف الرزؽ، نطلب أف فالبد
 بعد تعاىل هللا شاء وإف تعاىل، هللا إبذف كثر، وىم األمة، أبناء من الصادقُت من ٍب

 .والنصر التمكُت لنا يكوف ذلك،

 وأف .ادلواقف ىذه مثل ُب أنفسهم يراجعوا أف وننصحهم .الفصائل ىذه ضلذر وضلن
 ُب .ادلسلمُت إخواهنم ُب وجل عز هللا يتقوا أفو  قضيتهم ُب وجل عز هللا يتقوا

 كذلك غايل ىو كما الفلسطيٍت الدـ أف وليعلموا .فلسطُت خارج وُب فلسطُت
 تتكافئ ٚتيعا ادلسلمُت ودماء اليمٍت والدـ اللبناين والدـ السوري والدـ العراقي الدـ
 .وسلم وآلو عليو هللا صلى النيب ذلك ذكر كما
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 إهناء ُب اجلديدة األمريكية للدعوة مبادرات ىناؾ .اليمٍت للشأف فاآل ننتقل :احملاور
 لبعض الساحة ُب تطرح مبادرات ىناؾ أيضا .سياسي حل وإغلاد اليمن ُب احلرب

 األمر؟ ىذا ُب رأيكم ما .اجلانب ىذا ُب األطراؼ

 اليمٍت للشأف ابلنسبة .العادلُت رب هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 اليت واألحداث .السابعة السنة ُب دخلنا تزيد أو سنوات ست منذ حدث وما

 ضعف ،للحوثي اجتياح من .سنوات الست أو سنوات السبع ىذه ُب حصلت
 األمم وقياـ األمريكي والتدخل ىذه ادلبادرات أف وصراحة .تقاتلهم اليت اجلهات
 .كينج ليندر تيم ذاى األمريكي ادلبعوث جاء .خاصة بصفة األمريكاف أو ادلتحدة
 للرماد ذر كلها ىذه إف اليمن ُب للحرب وإيقافا اليمن ُب حال يريدوف أهنم وقوذلم

 إرادة ىي األمور وىذه ادلبادرات ىذه وحقيقة .اليمٍت والشعب اليمنيُت عيوف ُب
 كما اإلسالمي العامل ُب الشيعية األقليات ذلذه التمكُت اإلدارات وىذه .الغرب ىذا

 حدث وكما .الشاـ ُب ذلك ػلدث أو ذلك حدث كما .العراؽ ُب ذلك حدث
 وادلعارؾ األحداث رلرايت ترى فعندما اليمن ُب ذلك ػلدث أف وإرادهتم .لبناف ُب
 أو إقليمية أيدي سواء األمر ىذا ُب تتدخل خارجية يد ىناؾ أف ٕتد اليمن ُب

 ينتهي أف راعالص ىذا من وتريد.ينتهي أف الصراع ذلذا تريد ال دولية أيدي
 نشر أو عودلة ُب تصب اليت مصاحلها .اليمٍت الشعب مصلحة وليس .ٔتصاحلها
 هللا شاء وإف ونعتقد نظن كما ىي اليت .واحلكمة اإلؽلاف ؽلن ُب والعهر الفساد
 ىذه إلخراج العرب جزيرة ُب الباقي احلصُت احلصن ىي أهنا كذلك، تكوف تعاىل
 جزيرة ُب ادلسلم للشعب تغريبهم ومن رامهمإج ومن الطواغيت تيو من اجلزيرة
 .لإلسالـ حبو على ػلافظ زاؿب ال شع اليمٍت الشعب أف يعلموف ألهنم العرب،



 
 لقاء مع الشيخ خالد باطرفي )الجزء األول( 16

 يصل أف منذ .بفطرتو مسلحا شعبا زاؿوال  والتقاليد العادات على ػلافظ زاؿوال 
 نستصغر ال بذلك وضلن .البلد ىذه ُب السالح ػلمل الرشد لسن الشاب أو الطفل

 ىناؾ ولكن إسالمية شعوب ىم .اإلسالـ جزيرة ُب الشعوب بقية شأف من نقلل أو
 اإلمارات وطواغيت سعود آؿ طواغيت وخاصة الطواغيت هبا تقـو اليت القبضة
 يذىب الشعب ىذا أف اذلدؼ ىو قلت كما لكن .اجلزيرة طواغيت من وغَتىم
 فيها األخرى الشعوب .بالشعو  بقية عن بو ؽلتاز الذي العظيم االمتياز ىذعنو 
 الشعب .اليمٍت شعب ىو كما مسلحة شعواب ليست ولكنها .خَت وفيها دين

 الذي العريب طلوة وعندىا .السالح ٖتمل زالت ما أبية وقبائل مسلح شعب اليمٍت
 القبائل ىذه مع ترؾ لو للحوثي ؽلكن ال ترؾ، لو للحوثي ؽلكن وال .الضيم يقبل ال
 وخاصة العامل بو يقـو الذي التالعب أما .واحدة سنة وال ىلتعا هللا إبذف يصمد أف

 ىذه حسم أخر الذي ىو ادلنطقة ُب زايد وآؿ سعود آؿ وخاصة اإلقليمية األيدي
 كاف لو .احلوثيُت أفعاؿ على يسكت ابلذات الغريب العامل أف قلنا وكما .ادلعركة

 .السنوات ذلذه دلعركةا ستبقى كانت ىل .السنة شعار وػلملوف سنة ىؤالء احلوثيوف
 معدودة أايـ ُب .العراؽ ُب فعلوا وكما أفغانستاف ُب فعلوا كما ستحسم كانت أـ
 على دولة ٜتسُت من أكثر مع أمريكا وٖتالفت قامت .بسيطة أشهر .أشهر أو

 وىو احلوثي دلاذا .أشهر ُب اإلسالمية طالباف حركة وأسقطوا .األفغاين الشعب
 العريب التحالف وخاصة ىؤالء هبا يقـو اليت ادلمارسات حىت وأيضا .بسيطة ٚتاعة

 ما زايد، آؿ وحكومة سعود آؿ حكومة رأسو وعلى العريب ابلتحالف يسمى ما أو
 احلوثي دلمارسات رافضا كاف ولو حىت اليمٍت الشعب غلند حقيقة ىو بو يقوموف
 يقبلو ال فهذا .غَتىا وُب القرى وُب األعراس ُب األبرايء قتل بسبب .للحوثي غلنده
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 وشعاراتو دعايتو مع واحلوثي احلوثي مع يتجندوف فلذلك .ذلك يقبل ال احلر .احلر
 ُب .اليمن ُب احلرب ورحى لو جنودا فيجعلهم الناس ىؤالء مثل يستقطب .الكاذبة
 ىذا أف نقوؿ ضلن لكن .اليمن ُب مأساوية ستكوف النهاية مقابل ُب ماذا مقابل
 اليت ادلمارسات ىذه مثل على تسكت أف ؽلكن ال األبية ائلالقب وأف اليمٍت الشعب

 دخيل ىو الذي احلوثي ٔتمارسات تسكت وأف تقبل أف ؽلكن وال .العامل هبا يقـو
 يستمر فلن سيطر لو حىت .ذلك يستمر أف ؽلكن وال اليمنية اإلسالمية الثقافة على
 اثنيا .وتعاىل سبحانو ابهلل ثقة أوال ذلك من ثقة على وضلن .تعاىل هللا إبذف ذلك

 ال لكنو احلاجة من بلغ ومهما .الفقر من بلغ مهما الذي الشعب ىذا حلاؿ ٔتعرفتنا
 أبدا لو منهجا الصاُب الصحيح السٍت اإلسالـ بغَت يرضى وال الضيم يقبل

 

 الشيعية، لألقليات التمكُت سياستو الغرب كوف من ذكرت دلا ابلنسبة :احملاور
 بعض نقلت غَتىا، أو الشاـ أو العراؽ مستوى على أوى اليمن ادلستو  على سواء

 أف ُب البنتاغوف ادلسؤولُت بعض عن ادلاضي، ديسمرب ُب ادلشهورة الغربية الصحف
 كاف األمريكية، ادلركزية القيادة ُب قائدا كاف عندما أوسنت، احلايل، الدفاع وزير
 ادلنطقة قيادة ي ؼ احلاؿ ىو وكما القاعدة ضد القتاؿ ُب سرا احلوثيُت بدعم يقـو

 ُب احلوثيُت يدعموف فكانوا .اخلاصة العمليات قيادة ُب احلاؿ ىو كذلك ادلركزية،
 الدفاع وزير غضب التحالف، قبل من التدخل حصل ودلا القاعدة ضد قتاذلم

 يؤيد أيضا ىذا التدخل، ىذا يشجب أف الفًتة تلك ُب أوابما من وأراد أوسنت،
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 أىل على حكمها ُب الشيعية لألقليات التمكُت الغرب ةسياس أف على الكالـ
 .السنة

، من ىو وليس وجلي، ظاىر أمر ىذا نعم :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ  اليـو
 ُب أوابما، زمن ُب كلنتوف، اخلارجية، وزيرة أف بل ىذه، احلرب بدأت أف منذ وليس
 أمريكا من جاءت يسموهنا، كما السادسة احلرب ،2010 أو 2009 عاـ

 ذلك ُب احلوثيُت وبُت صاحل هللا عبد علي بقيادة اليمٍت النظاـ بُت احلرب، وأوقفت
 ُب ظاىر شيء ىذا وأيضا أبُت، ُب القاعدة حلرب يتوجهوا أبف وأمرهتم الوقت،
 إنزاؿ ُب وأيضا االستطالع، أمر ُب حىت األمريكاف، وبُت احلوثيُت بُت التخادـ
 على للحوثيُت ىجـو مع ىذا تزامن اإلنزاؿ حصل دماعن ،2017 يناير ُب ،يكال
 احلوثيوف يريد عندما دائما الصومعة، إسقاط وُب قيفة، إسقاط ُب رأيناه وىذا يكال
 األمريكي الطَتاف ذلك يسبق القاعدة، فيها يتواجد منطقة، على يهجموا أف

، ػلصل ذلك بعد ٍب ذلم،استطالعا  ،التجسسي  تكلم دوق ظاىر، أمر فهذا اذلجـو
 .سابق لقاء ُب الزصلباري ٛتزة األخ فيو

 

 ألمريكا، ادلناىضة احلوثي شعارات وبُت ىذا بُت قفاتو ي كيف شيخ اي لكن :احملاور
   ؟..احلوثي ٔتشروع عالقتها وما الشعارات ىذه حقيقة وما لليهود، ادلناىضة
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 شعارات اراتالشع ىذه العادلُت، رب هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 ادلوت احلوثي يقوؿ فعندما جليا، هبا الناس وخداع وكذهبا زيفها ويظهر وكاذبة زائفة

 أو أمريكا، ضد ْترب قاـ األايـ من يـو ُب أنو صلد ال إلسرائيل، ادلوت ألمريكا،
 استهداؼ أبدا رأينا ما للحوثي مفتوح البحر، ادلياه، اليهود، ضد إسرائيل، ضد
 ادلسَتة الطائرات عنده اجلو، .مدنية أو عسكرية سواء ةأمريكي سفينة ألي

 ىي اليت األمريكية، القواعد أحد على يقصف يوما رأيناه ما البالستية، والصواريخ
 األمر ىذا يتبٌت رأيناه ما أمريكا، على يضرب رأيناه ما !مثال كجيبوٌب جدا قريبة
 شيء أبي قاموا وال، ء ما استهدفوىاصنعا دخل عندما األمريكية السفارة حىت

 وطلبة السنة أىل من ادلسلمُت وحاربوا اإلؽلاف، جامعة إىل ذىبوا بينما ضدىا،
 ُب بالد ومن أرض من أكثر ُب ذلك وفعلوا أيضا دماج ُب ذلك وفعلوا .العلم

 اليت الشعارات نفس ىي احلوثي يطلقها اليت الشعارات .ظاىر أمر ىذا اليمن،
 احلوثي أما أمريكا، وبُت بينها ٖتصل ادلناوشات بعضيراف إال إاللهم  إيراف، تطلقها

 واعلى السنة أىل على حربو إظلا هبا، يقوؿ اليت الشعارات ذلذه حقيقة فال
 يذر أف ػلاوؿ إظلا أحد، ينكره ال جلي، واضح أمر وىذا ادلسلمُت، من دلستضعفُت

 األايـ، من يـو ُب احلوثيػلِت ، قياداتو أف بل الشعارات، هبذه العيوف على الرماد
 ما قريبوف، وىمسرائيل إت  ٘تومل أمريكا، ٘تت مل صرخة وىذه شعار، ىذا إظلا قاؿ
 أف يعلم من أكثر واحلوثي وجلي، واضح أمر ىو فإذا عندىم، مشكلة أي ُب

 .ادلسلمُت على وخداع كذب إال ىي ما ىذه شعاراتو
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 فما اليهود، ضد وال كافاألمري ضدس مشروعهم لي احلوثي كاف  إذا طيب :احملاور
 إذا؟ مشروعهم

 نقل ىو احلوثي مشروع ،العادلُترب  هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 والية بنظاـ والقياـ اليمن ُب الثورة ىذه استنساخ إيراف، ُب قامت اليت اخلمينية ثورة

 اثناإل ذىبادل يعلموف الذين ،ثٍت عشريةاإل من الشيعة حىت نظاـ ىو الذي الفقيو،
 هبا، القياـ ُب اإليراين النظاـ ويبدعوف الطريقة، وىذه النظاـ ىذا ينتقدوف عشرية

 ىذه بصلة، للزيدية حىت ال ؽلت ىو احلوثي بو يقـو الذي ادلشروع احلوثي، ومشروع
 من اليمنيُت، دين تشييع ىو مشروعهم بصلة، ذلا ال ؽلت الزيدية حىت احلقيقة،
 أمهات ُب الطعن بدين الصحابة، سب بدين الرفض، بدين فع،الشوا من أو الزيدية

 القرآف، بتحريف والزعم وسلم، عليو هللا صلى النيب عرض ُب الطعن بدين ادلؤمنُت،
 ُب ادلسلمُت ثقافة وتغيَت ادلناىج، تغيَت ُب وزلاوالتو احلوثي، بو يقـو الذي ىذا
 بناء، أي فيو ىناؾ ليس ىداـ، مشروع ىو احلوثي فمشروع جلي، ظاىر اليمن
 .اإليرانية الفارسية اذلوية إىل اإلسالمية اذلوية من اليمنية اذلوية يسلخ أف يريد مشروع
 لن وىذا .ايراف أذانب من ذنب واليمنيُت اليمن غلعل وأف .احلوثي مشروع ىو ىذا

 ُب الصادقوف والزيدية اليمن ُب السنة أىل إف تعاىل هللا وإبذف تعاىل هللا إبذف يكوف
  .قوة من أوتوا ما بكل ادلشروع ذلذا سيتصدوف أيضا اليمن

 

 ىناؾ .جديد من الصفر نقطة إىل العودة من واقًتاهبم  احلرب، طوؿ عدب :احملاور
  معو؟ احلل ىو وما احلوثي؟ ادلشروع مآؿ ما يتساءؿ الذي  الكثَت
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 إف مآلو ثياحلو  مشروع .العادلُت رب هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 االسالـ أىل على دخيل .اليمن على دخيل فهو .النهاية وإىل الفشل إىل هللا شاء
 واحلكمة ؽلاف اإلؽلاف" هبا وسلم عليو هللا صلى النيب بشر اليت اليمن ىذه .اليمن ُب

 هللا إبذف مآلو .احلوثي كمشروع ٔتشروع يرضى أف ؽلكن ال ."ؽلاف والفقو ؽلانية
 جاء فكما ادلشروع؟ ىذا سيذىب كيف وأما .النهاية إىل .الزواؿ إىل تعاىل

 وابٖتاد ابلقوة إال يذىب أف ؽلكن وال .احلديد إال احلديد يفل وال .سيذىب
 من اليمٍت وغَت اليمٍت ادلسلم وٖترر .الدين ىذا تنصر .واضحة راية ٖتت ادلسلمُت

 أىل يقبل أف ؽلكن ال .وسلم عليو هللا صلى النيب وسنة هللا كتاب ٗتالف تبعية كل
 إىل تعاىل هللا إبذف فمآلو .ادلشروع ىذا مثل مسلم كل يقبل أف ؽلكن وال اليمن
 ْتمل يقوموف .صادقُت رجاؿ أيدي على قريب تعاىل هللا ابذف وزوالو الزواؿ

 الصحيح االعتقاد اعتقادىم وبعد .وتعاىل سبحانو هللا على توكلهم بعد السالح
  .الباطل االعتقاد ىذا أماـ

 العقيدة بعد السالح وْتمل ابلقوة سيكوف تعاىل هللا إبذف احلوثي مشروع فزواؿ
 أف .أبدا ؽلكن ال أنو ننوه أف البد وللعلم .الفاسدة العقيدة ذلذه وادلقابلة الصحيحة

 ٔتثل يتعلقوف وىم اذلداـ مشروعو وعلى احلوثي على اليمن ُب ادلسلموف ينتصر
 أفسدوا الذين ىؤالء دلثل فكيف .واإلمارات سعوديةال تقوده الذي العريب التحالف

 ؽليلوف الذين ىؤالء دلثل كيف .!اليمن ُب يصلحوا أف العهر ونشروا أرضهم ُب
 ُب ادلسلمُت ينصروا أف ادلسلمُت على وينصروهنم ويوالوهنم للنصارى وؽليلوف لليهود
 والذي وىم ذاى !ادلسلمُت بنصر يقوموا أف ىؤالء دلثل كيف .الرافضة على اليمن
 ُب يعٍت جًدا ظاىر األمر .ىؤالء مثل على النصر أيٌب أف ؽلكن وال .واىم بو يتعلق
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 ولليهود لألمريكاف فيها مكنوا إليها يصل ومل احلوثي يدخلها مل اليت ادلناطق بعض
 مثل يقبل ال اليمن ُب حر وكل والفجور العهر فيها ونشروا الضالالت فيها ونشروا
 على ويكذب نفسو، على يكذب أو واىم ىذا ىؤالء، ٔتثل لقيتع والذي ىذا،

 العريب، كالتحالف اجلهات، ىذه مثل تقودىا اليت العمية، الراايت فهذه ادلسلمُت،
 اإليراين ادلشروع سيزوؿ كما زواؿ إىل راايت ىي غَتىم أو ابلشرعية، يسمى ما أو

 .احلوثي وذنبو

 

 يسمى ما أو العريب التحالف مشروع عن احلديث إىل اآلف يدعوان ىذا :احملاور
 اليمن؟ ُب أيضا ادلشروع ىذا مآؿ وما العريب، ابلتحالف

 ىو العريب، التحالف العادلُت، رب هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 ىويتهم من ادلسلمُت سلخ على قائم ومشروعو اليمن، ُب وفساد ىدـ معوؿ

 هبا يقـو شلارسات من نراه وما وللشرؽ، للغرب أذاناب وجعلهم اليمن، ُب اإلسالمية
 هبا يقم مل اليت السبل أبقذر ابتداء اجملاىدين، على احلرب كمثال التحالف، ىذا
 بنصر يقوموا أف ؽلكن ال .ذلك وغَت لألعراض، انتهاؾ من األوىل، اجلاىلية أىل

 نتقايلكاال ادليليشيات وبعض اجلهات بعض دعم ُب شلارساهتم وأيضا ادلسلمُت
 حقبة إىل اليمن إعادة سبيل ُب واحلضرمية الشبوانية والنخب األمٍت واحلزاـ

 اجلهة ىذه .اليمن ألىل ٓتَت أيت مل الذي االشًتاكي حقبة والسبعينات الثمانينات
 أهنم أوال قلنا، كما بل اليمن، ُب ادلسلمُت دلصلحة أيت مل التحالف ىذا أو

 عليها يسيطر اليت ادلناطق ُب الشمالية اجلهة ُب ادلتعمدة أبخطائهم أو ٔتمارساهتم
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 جندوا والقرى، الزواجات ُب والعزؿ ادلسلمُت من للمستضعفُت وضرهبم احلوثي
 إال زادوا ما أيضا وغَته كاالنتقايل اجلهات ذلذه بدعمهم وأيضا للحوثي، الناس
 أيدي ٖتت يقع تقريبا،اجلنوب بصفة عامة ، اآلف فاجلنوب اليمن، ألىل معاانة
 يعٍت العكس على بل أبدا، ٓتَت جاء ما ،اليمنىل أل ٓتَت جاء وما ادليليشيات ىذه
 أذانب عليها يسيطر اليت ادلناطق ُب نفوذ أي ذلا ليس ابلشرعية يسمى ما حىت

 وجهُت أصال وىم األفعاؿ ىذه مثل على يسكتوف سعود وآؿ خاصة اإلمارات
 لسلخ جاء إظلا العريب، لتحالفاب يسمى ما العريب فالتحالف واحدة، لعملة

 ؼلفى ال ظاىر أمر وىذا اليمن، ُب وادلسلمُت اإلسالـ حلرب دينهم، عن ادلسلمُت
 مسلم اليمٍت الشعب أف قلت كما زواؿ إىل تعاىل هللا إبذف ومشروعهم أحد، على

 سيقـو قيامة من والبد أرضو ُب أبدا، ادلشاريع ىذه ٔتثل يرضى ولن اإلسالـ وىويتو
 .ومروءتو وطلوتو وأخالقو دينو يفسد أف أراد من كل ليطرد الشعب ىذا هبا

 

 العالقة طبيعة وما احلوثيُت، قتاؿ ُب القاعدة دور ىو ما يتساءؿ من ىناؾ :احملاور
 واحلوثي؟ القاعدة بُت ما تربط اليت

 قتاؿ ُب القاعدة لدور ابلنسبة هلل، احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 ىذه ضد القتاؿ ُب طريقتنا ضلن إظلا أحد، ينكره ال ظاىر دور ذلا ُت،احلوثي

 أما العصاابت، حرب وىي تعاىل هللا إبذف خاصة فطريقة الفئة وىذه ادليليشيات
 مشاركة لنا كانت وقد اجلبهات ىذه ُب مشاركة لنا أيضا فهي اجلبهات ُب مشاركتنا

 يشهد والكل فعالة مشاركة نال وكانت قبل من ذلك وذكران جبهة، 11 ُب قبل من
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 ٍب لو، مواجها احلوثي تقاتل تكوف عندما لكن ذلك، يعلموف اليمن قبائل بذلك،
 وُب خاصة، مأرب ُب اجلهات بعض من ػلصل كما الظهر ُب يطعنك من أيٌب

 ادلشاركة، ىذه من سيحد فذلك نقاطهم، ُب ويقتلوهنم اجملاىدين ويعتقلوف غَتىا،
 األبية، قبائلنا وخاصة ادلسلمُت، إخواننا طلذؿ أال ادلستطاع، بقدر ضلاوؿ أننا مع
 من صادؽ لكل وجلية واضحة ومشاركتنا احلوثي، الدخيل الغازي ىذا تقاتل اليت

 وأف نؤدهبم وأف عليهم، نرد أف على قادروف وهللا ضلن اجلهات وىذه ادلسلمُت،
 مقابل ُب اجلهات ىذه ضد قتالنا ُب ستكوف اليت ادلفسدة لوال ولكن نعاقبهم،
 إخواننا وعلى علينا مفسدتو سيكوف وذلك برمتها ادلنطقة على احلوثي ىجمة

 مثل نؤدب أف استطعنا لكنا ذلك، لوال وغَتىم، النازحُت ومن القبائل من ادلسلمُت
 أف لك، قلت كما ولكن تعاىل، هللا إبذف علينا عصية ليست وىي اجلهات ىذه

 ذلك، يعلموف غَتىا، وُب مأرب ُب السنة، أىل ائلوقب صادؽ كل يعلمها مشاركتنا
 إظلا أحد، من شكورا وال جزاء ادلشاركة، هبذه بذلك نريد ال العادلُت، رب هلل واحلمد
 عن نتأخر أف أبدا ؽلكن وال الصائل، العدو ىذا دفع ُب واجبنا واجبنا، نفعل ضلن
 بعد الواجبات وجبأ أنو تيمية، ابن اإلسالـ شيخ ذكر كما ىو الذي الواجب ىذا

 أي ىناؾ فليس احلوثيُتة وبُت القاعد بُت العالقة طبيعة عن قولك أما .ابهلل اإلؽلاف
 تقاتل اليت اجلهات ىذه من الكثَت يقاتلو أف قبل احلوثي نقاتل ضلن أصال، عالقة
 الدين بدر ذلم العاـ ادلرشد قتل أيدينا على كاف وتعاىل سبحانو هللا بفضل .اليـو

 قاموا عندما ذلم أتديبا قبل من الدور ىذا لنا كاف ضلن ىذا، ادللك عبد أبو احلوثي
 احلوثي ضد فحربنا ضدان، صاحل هللا عبد علي حرب مع ابلتزامن أو ابلتوازي ْتربنا

 بيننا، فيما تقارب ىناؾ يكوف أف ؽلكن وال والقتاؿ احلرب ىي إظلا بو وعالقتنا
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 يعلم الكل اجلبهات، ىذه ُب وشهداؤان ذلك، يعلم والكل بذلك، يشهد والواقع
 ُب غَتىا وُب صنعاء، ُب عدف، ُب شبوة ُب أبُت ُب القاعدة من شهيدا سقط كم

 هللا إبذف أننا ويعلم بذلك، يشهد الكل دماج، وُب كتاؼ ُب احلوثي ضد صعدا،
 وأيضا األعداء، ىؤالء ضمن من واحلوثي لإلسالـ، عدو أي لقتاؿ سباقوف تعاىل

 وُب قيفة ُب حصل وما ظاىر، لنا احلوثي وعداء ظاىرة، ادلستمرة العمليات
 كمُت حصل معدودة، أايـ قبل كما تعاىل هللا إبذف واليـو غَتىا، وُب الصومعة،

 سادلُت، وخرجوا احلوثيُت من وقتلوا دخلوا احلوثي، على الصومعة ُب للمجاىدين
 إبذف النصر يتم حىت ملياتالع ىذه ستستمر هللا وإبذف وتعاىل، سبحانو هللا بفضل

 ما إف .خوانناإب مع جن إىل جنبا ضلن ضمنهم ومن ادلسلمُت أيدي على تعاىل هللا
 أف نتحداىم ضلن عالقة، احلوثي وبُت بيننا أف ادلأجورة اإلعالـ وسائل بعض يزعمو
 إىل جنبا معها، نقاتل اليت األبية والقبائل السنة أىل ويقنعوا ادليداف ُب ذلك يثبتوا

 أي وبُت احلوثي وبُت بيننا والعالقة ابطل ىذا فزعمهم .احلوثي ىذا ضد جنب،
 ستشهد تعاىل هللا وإبذف بيننا، عالقة أي ىناؾ يكوف أف ؽلكن ال لإلسالـ عدو
 .ذلك ُب أكثر إثباات القادمة األايـ

 

 ميلةع أبهنا لألمريكاف عميلة أبهنا القاعدة يتهم احلوثي ذكرت، ما مقابل ُب :احملاور
 جوابك؟ ما ،ابلتحالف يسمى دلا
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 !يضحك ما البلية شر العادلُت، رب هلل احلمد :(هللا حفظه) ابطريف دخال الشيخ
 أمريكا ضربت اليت القاعدة القاعدة، فيها تتهم اليت االهتامات أعجب من ىذه يعٍت
 لبفض الكافر والغرب األمريكاف مضاجع تقض تزاؿ ال اليت القاعدة دارىا، عقر ُب
 الدرونز طيارات من األمريكاف صواريخ تنطلق ال اليت القاعدة وتعاىل، سبحانو هللا

 الشرؽ ٖتالف اليت القاعدة غَتىا، وُب اليمن ُب الطاىرة، أجسادىم على إال وغَتىا
 ما دوؿ ضمنها ومن الدوؿ ٚتيع اليت القاعدة عليها، سهامو يوجو ٚتيعو والغرب
 أببشع ابستخباراهتا، إعالمها، وسائل ُب هنار، ليل ٖتارهبا العريب ابلتحالف يسمى
ت اجلها ذلذه عميلة أبهنا القاعدة تتهم ٍب ْترهبا تقـو الوسائل وأقذر الطرؽ،

 ال إنساف جاىل، إنساف إال يصدقو ال وهللا ىذا ابلتحالف، يسمى دلاف و مريكالأل
 أبعد من ىي القاعدة أف احلقيقة احلقيقة، ىذه يعرؼ ال الواقع، ىذا ُب يعيش
 ُب األمريكاف يد ىو احلوثي !وانسلت بدائها رمتٍت يقاؿ وكما األمر، ىذا عن الناس
 بينو اليت ادلشًتكة وادلصاحل التخادـ يعلم الكل احلوثي القاعدة، تنظيم ضد ادلنطقة
 من يعٍت هتمة، فهذه .القاعدة رلاىدي وخاصة اجملاىدين حرب ُب أمريكا وبُت

 .يردىا أف لعاق لكل جدا السهولة

 (األوؿ اجلزء هناية)

 


