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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احملاور :يدور يف وسائل االعالـ احلديث عن تراجع دور القاعدة على الصعيد
العسكري .فما مدى صحة ىذا األمر..؟
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني .ما يراه الناس يف الظاىر
أنو تراجع عسكري .لو بعض العوامل اليت تسببت يف ذلك .أوال أصبح الصراع يف
اليمن كثري من اجلهات تتصارع فيما بينها .وليس يف بعض األحياف ليس من
صاحلنا أف ندخل يف ىذا الصراع .فنًتكهم يتصارعوف حىت يضعفوا بعضهم ولنا بعد
ذلك حديث .وأيضا ىناؾ بعض اجلهات اليت حيدانىا .دلصلحة شرعية .ال يعين
ذلك أننا نكن ذلا ابلوالء أو شيء من ىذا ،ال ولكن حيدانىا لوجود عدو أكرب
وأكلب علينا يعين أشد علينا من ىذه اجلهات .وقد يكوف يف تركنا ذلذه اجلهات
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مصلحة شرعية نراىا وأيضا الًتاجع الذي يظنو من يقوؿ ذلك ىو يف احلقيقة ليس
تراجع .حنن مستمروف بفضل هللا عز وجل يف اإلعداد .حناوؿ بقدر ادلستطاع أف
نستمر يف اإلعداد .وأيضا حناوؿ بقدر ادلستطاع أف تكوف لنا عمليات نوعية بني
احلني واآلخر .وإبذف هللا تعاىل ىذه األمور كلها ستذىب .أيضا لنا بعض الظروؼ
ادلادية .اليت قد يكوف كثري من الناس يشاىدىا .ولكن ىذا أبدا لن يدعوان أف نًتؾ
السالح .وأف نتنازؿ عن مبادئنا وثوابتنا .فنحن مستمروف إبذف هللا تعاىل يف ىذا
اجلهاد .حىت يتم لنا النصر أو نناؿ الشهادة يف سبيل هللا .حىت لو أفنيت القاعدة
عن بكرة أبيها فلن نكوف أبدا قد خسران.
احملاور :ىناؾ من يطرح موضوع التغيري .يعين أف تغري القاعدة اسًتاتيجيتها .يقوؿ
أف القاعدة ادلفًتض عليها أف ال تعيش يف األطر القددية وأال تلتزـ دبواجهة مع
األمريكاف وأف تنهي ىذه ادلواجهة يف مقابل عدو قريب جيب معاجلتو ودفعو .ولن
يكوف ذلك إال عرب أف تغري القاعدة اسًتاتيجيتها يف مواجهة األمريكاف إىل العدو
القريب وبذلك تتخلص القاعدة من العزلة ادلفروضة عليها دوليا وتواجو ىذا العدو
فما جوابكم على ىذا الشيء؟
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني ،أان يعين أستغرب من
مثل ىذا الطرح الذي يقوؿ على القاعدة أف تغري اسًتاتيجيتها يف قتاؿ األمريكاف .
ما الذي تغري يف الواقع؟ من أجل أف تغري القاعدة اسًتاتيجيتها ،ال زاؿ األمريكاف
ىم العدو األوؿ لإلسالـ وادلسلمني .ما زاؿ األمريكاف ىم من يدعم اليهود يف
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فلسطني ،ال زاؿ األمريكاف ىم من حيمل راية احلرب ضد اإلسالـ وادلسلمني .ودعم
النظم الطاغوتية يف بالدان ،ال زالت أمريكا ىي قطب رحا احلرب على اإلسالـ
وادلسلمني .وما ىؤالء األعداء مجيعا دبا فيهم احلوثي وإيراف إال ربت مظلة احلرب
على اإلسالـ بقيادة أمريكا .أما العدو القريب فاحلقيقة عندما نقوؿ العدو األقرب
فالعدو األقرب لنا ىو األمريكاف .األمريكاف ىم الذين يسلطوف ىؤالء األعداء
ضدان .األمريكاف ىم الذين ملئوا أجواء بالدان ابلطائرات األمريكية الستهداؼ
ادلسلمني .الستهداؼ اجملاىدين .ما سلم من أمريكا ومن شر أمريكا أحد من
ادلسلمني .فكيف نغري حنن ىذه السياسة اليت رفع رايتها شيخنا أسامة بن الدف
رمحو هللا يف قتاؿ ىذا الطاغوت األكرب الذي حيمل راية احلرب على اإلسالـ
وادلسلمني .وما من معركة إال وأمريكا يف صف أعداء اإلسالـ ضدان .حىت على
مستوى اإليغور .اإلخوة ادلسلموف يف تركستاف .أمريكا تقف مع عدوىا .عدوىا
الصني ضد ادلسلمني يف تركستاف .تقف مع اذلند واذلندوس ضد إخواننا ادلسلمني
يف اذلند .ما من عدو لإلسالـ إال وأمريكا معو وتدعمو أو على األقل تدفع عنو أي
زلاولة للدفع واجلهاد ضد ىذا العدو .فأمريكا ما زالت يف سياستها السابقة يف
حرهبا لإلسالـ وادلسلمني .وال ديكن للقاعدة أف تغري سياستها حىت تغري أمريكا
ىذه السياسة ادلعادية للمسلمني ولإلسالـ .
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احملاور :وماذا عن القصف األمريكي ابلطائرات بدوف طيار؟ واستشهاد عدد كبري
من اجملاىدين يف ىذا الشأف.
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :ىذا احلمد هلل رب العادلني ،ىذا ينصب يف نفس
ادلصب وىو حرب أمريكا على اإلسالـ وادلسلمني وطليعتهم اجملاىدين .ىذا أمر
طبيعي يف حربنا ضدىم وحرهبم ضدان .نعم .
احملاور:كم عدد الذين استشهدوا من اجملاىدين بسبب ىذه القصوفات يف اليمن.
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني .وحنن يف احلقيقة ال يهمنا
ىذا العدد ما داـ أف إخواننا سقطوا يف سبيل هللا شهداء .وىم إبذف هللا تعاىل عند
رهبم أحياء يرزقوف .والعدد الذي قد حنصيو ما يقارب األلف وستمائة رلاىد سقطوا
يف ىذه الغارات األمريكية بطائراهتا بدوف طيار .ولكن كما قلت أننا لن خنسر أبدا
بل على العكس حنن نستفيد من ىذا األمر .أوال أف إخواننا شهداء عند رهبم
ب الن ِ
اّللِ أ َْم َو ًات ۚ
ذ
ين قُتِلُوا ِيف َسبِ ِيل ن
يرزقوف .كما قاؿ هللا سبحانو وتعاىل ( َوَال َْرب َس َ ن َ
ِ ِنِ
اّلل ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
بل أَحياء ِع َ ِِ
ني ِدبَا َ
ند َرّهب ْم يػُْرَزقُو َف * فَ ِرح َ
ين َلْ
َ ْ َْ ٌ
آت ُى ُم نُ
ضلو َويَ ْستَػْبشُرو َف ابلذ َ
ؼ َعلَْي ِه ْم َوَال ُى ْم َْحيَزنُو َف) فهذا من انحية .من انحية
يَػ ْل َح ُقوا هبِِم ِّم ْن َخ ْل ِف ِه ْم أنَال َخ ْو ٌ
أخرى أف ادلسلمني يف اليمن ويف غريىا .بسبب ىذه الضرابت األمريكية ابلطائرات
بدوف طيار على إخواننا حنصل على الدعم الشعيب من ادلسلمني ألهنم يروف أف ىذه
الطائرات األمريكية اليت أتيت من خارج بالدان دبعاونة طبعا حلفائها وأوليائها يف
ادلنطقة وتقصف ىؤالء الشباب .دلاذا تقصف ىؤالء الشباب؟ وخاصة يف مثل
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جبهات القتاؿ اليت ضد احلوثي أو ضد حلفائهم أو ضد األحزمة والنخب ىذه .
فتأيت أمريكا تقاتلنا .دلاذا تقاتلنا؟ دلاذا؟ ألننا نقاتل يف سبيل هللا ،نريد تطبيق
الشريعة ،ألننا نريد أف نستنقذ ادلسلمني من التبعية للغرب والشرؽ ،ألننا نريد الوالء
هلل ولرسولو وللمؤمنني ،ألننا نريد أف خنرج األمة من النفق ادلظلم الذي تعيشو ،ألننا
نريد أف نعيد لألمة ثرواهتا اليت يسرقها ىؤالء األمريكاف وغريىم من أوليائهم.
احملاور :مسع الناس أف احلملة اليت شنتها القاعدة على اجلواسيس فحبذا لو ربدثنا
عن ىذه احلملة؟
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني ،احلملة ل تتوقف ،ما
زالت احلملة مستمرة ،على كل خائن ذلذا الدين واجلواسيس ىم خونة ذلذا الدين،
بداية كاف الشيخ قاسم رمحو هللا قد بدأ ،من قبل كانت ىذه احلملة حىت من أايـ
الشيخ بصري ،رمحو هللا ،كانت ىذه احلملة مستمرة ،إال أننا كثفنا اجلهود ،يف وقت
الشيخ قاسم رمحو هللا ،على ىؤالء اجلواسيس الذين كانوا قد تغلغلوا يف اجلماعة،
وبفضل هللا سبحانو وتعاىل مث جبهود الصادقني من أبناء ىذه اجلماعة وغريىم من
أبناء ادلسملني كشف كثري من ىؤالء اجلواسيس الذين كانوا يضعوف الشرائح
فيسيارات ويف مواقع اإلخوة ،حىت أييت الطرياف األمريكي ويقصفهم ،طبعا ابلتعاوف
بل ُجنّد ىؤالء اجلواسيس عند ادلخابرات السعودية وادلخابرات اإلماراتية على وجو

اخلصوص وغريىا من ادلخابرات ،فكثري منهم كما رأيتم ،يف سلسلة إصدارات ىدـ
اجلاسوسية ،من خالؿ اعًتافات ىؤالء اجلواسيس كيفية التجنيد والسبل القذرة اليت
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كاف ىؤالء يستخدموهنا ،من أجل ابتزاز بعض أبناء ادلسلمني ،وضعاؼ النفوس
وأصحاب حظوظ النفس ،لتجنيدىم ضد اجملاىدين ،ولكن بفضل هللا سبحانو
وتعاىل مت كشف ىذه اخلالاي ،والقضاء عليها بفضل هللا سبحانو وتعاىل ،وحنن ال
نقوؿ أف ىذا األمر قد انتهى ولكن كما قلت يف بداية كالمي أف احلملة ما زالت
مستمرة وإبذف هللا تعاىل سنكشف كل جاسوس لألعداء وكل منافق يف الصف،
وىذا طبعا ال يعين أف ىذا األمر فيو خلل يف اجلماعة أو شيء من ىذا ،فهذا أمر
طبيعي وجود ادلنافقني يف الصف اإلسالمي ،شي طبيعي حىت يف الرعيل األوؿ يف
زمن النيب صلى هللا عليو وسلم ،كاف ادلنافقوف يف ىذا الصف ،فكما قلت ىذه
احلملة مازالت مستمرة ،وإبذف هللا تعاىل سيتم القضاء على ىذه النبتة اخلبيثة اليت
جاءتنا بسبب ىؤالء اجملرمني من سلابرات آؿ سعود ،من سلابرات اإلمارات وطبعا
سيدهتم أمريكا ،وادلخابرات األمريكية.
احملاور :ما تفسريؾ لوجود مثل ىؤالء اجلواسيس ،وصوؿ بعضهم إىل مناصب يف
اجلماعة؟
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني ،كما ذكرت يف كالمي
السابق ،أف ىؤالء ادلنافقني ،كانوا متواجدوف حىت يف زمن النيب صلى هللا عليو
وسلم ،بل إف هللا سبحانو وتعاىل ذكر لنا يف كتابو أف بعض ىؤالء أو كثري من
ىؤالء ادلنافقني كاف خيفى حاذلم حىت على رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ،كما
ِ
ِ
َعر ِ
اب ُمنَافِ ُقو َف ۚ َوِم ْن
قاؿ هللا سبحانو وتعاىل يف قولو تعاىل ( َوشل ْنن َح ْولَ ُكم ّم َن ْاأل ْ َ
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أَى ِل الْم ِدينَ ِة ۚ مردوا علَى النَِّف ِ
اؽ َال تَػ ْعلَم ُهم ۚ َْحنن نَػ ْعلَم ُهم ۚ َسنُػ َع ِّذبػُ ُهم نمنرتَػ ْ ِ
ني مثُن
ََ ُ َ
ُ ُ ْ
ُ ْ
ْ َ
يػرُّدو َف إِ َ ىىل َع َذ ٍ
اب َع ِظي ٍم) فكاف يف الصف اإلسالمي ويف وقت رسوؿ هللا صلى هللا
َُ
عليو وآلو وسلم ىؤالء ادلنافقني واستمرت مسرية العطاء ،استمر اجلهاد ،استمر
اإلسالـ ،حىت يومنا ىذا ،فهؤالء جاءوان بصورة اإلنساف الصاحل ،الذي يريد اجلهاد
يف سبيل هللا ،فخفي علينا أمرىم وىذا شيء طبيعي ،حنن ل نؤمر أبف ننقب عن
القلوب .أما وصوؿ مثل ىؤالء لبعض ادلناصب يف اجلماعة وىذا أيضا ليس غريبا
فقد كاف يف زمن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنو اخلليفة الثاين وادللهم احملدث،
رضي هللا عنو من كاف يشغل يف أعمالو أانس من ىؤالء كما جاء ذلك عن حذيفة
رضي هللا عنو عندما سألو عمر قاؿ :اي حذيفة أيف عمايل أحد شلن ذكر رسوؿ هللا
صلى هللا عليو وسلم..؟ قاؿ نعم .قاؿ :من..؟ قاؿ ال أربدث .قاؿ واحد .فبحث
عنهم عمر رضي هللا عنو حىت وجده فكأنو يقوؿ حذيفة رضي هللا عنو فكأدنا دؿ
عليو .فاخرجو من بني عمالو .فهذا األمر يعين إذا كاف خفي على اخلليفة الثاين
والرجل احملدث ادللهم يعين قد خيفى علينا وهلل احلمد .واحلمد هلل كشفنا مثل ىؤالء .
ال نقوؿ أنو ال زاؿ ىناؾ من ىؤالء اجلواسيس إف شاء هللا تعاىل أنو ال يوجد .ولكن
من ظهر منهم ىؤالء فسنتعامل معو ابدلعاملة الشرعية .وكما قلت إذا كاف الصف
اإلسالمي الذي فيو رسوؿ هللا صلى هللا عليو وآلو وسلم .والصحابة الكراـ رضواف
هللا عليهم .مث من جاء بعدىم من التابعني وتبعي التابعني يوجد فيهم مثل ىؤالء
فمن ابب أوىل أف يكونوا يف مثل زماننا ىذا الذي كثرت فيو العمالة وكثرت فيو
الشهوات والشبهات وحنن نرجو من هللا سبحانو وتعاىل أف ينقي الصف اإلسالمي
من مثل ىؤالء .وأف ديكننا منهم وأف يكفينا شرىم .
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احملاور :ىل كاف ذلذه احلملة آاثر وعواقب جانبية..؟
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني ال بد من وجود أي
عمل .يكوف لو آاثر ،يكوف لو آاثر جانبية ،واآلاثر موجودة .وأان دائما يعين أمثل
ىذا األمر بعملية استئصاؿ الورـ اخلبيث .يكوف الورـ اخلبيث يف اجلسم السليم .
صحيح .فإما أف تقوـ ابستئصاؿ ىذا الورـ اخلبيث من اجلسم السليم وىذا
االستئصاؿ البد أف يكوف لو آاثر ،أل سيكوف فيو أل ولكن إما أف تسكت على
ىذا الورـ اخلبيث يف ىذا اجلسم فيصل إىل مجيع أحناء اجلسم .وإما أف تستأصل
ىذا الورـ وتتحمل األل الذي سيكوف بسبب ىذا االستئصاؿ .وبعد ذلك بعد أف
تتخلص من ىذا الورـ اخلبيث .سيكوف ىناؾ أعراض جانبية كما يكوف يف كل
العمليات اجلراحية فيذىب ذلك ابدلسكنات وابدلضادات حىت ينتهي سباما .فتحصل
بعض اآلاثر كوجود مشكلة يف الثقة وىكذا لكن األتقياء من عباد هللا سبحانو
وتعاىل يتعاملوف مع مثل ىذه األمور ابلتعامل الشرعي .فاهلل سبحانو وتعاىل ذكر لنا
كيف نتعامل مع مثل ىذه احلاالت .فقاؿ هللا سبحانو وتعاىل (لنْوَال إِ ْذ َِمس ْعتُ ُموهُ ظَ نن
ِ
ِ
ني ) (12لنْوَال َجاءُوا َعلَْي ِو
ات ِأبَن ُف ِس ِه ْم َخْيػًرا َوقَالُوا ىَى َذا إِفْ ٌ
ك ُّمبِ ٌ
الْ ُم ْؤمنُو َف َوالْ ُم ْؤمنَ ُ
ِأبَربػع ِة شهداء ۚ فَِإ ْذ َل أيْتُوا ِابلش ِ
اّللِ ُى ُم الْ َك ِاذبُو َف) .فمثل ىذه
ند ن
ك ِع َ
ُّه َداء فَأُوىلَئِ َ
َ
َْ
َْ َ ُ َ َ َ
اآلاثر ال نسمح ألحد أف يتهم أحد إال ببينة واضحة وقرينة ظاىرة .فال نسمح
ألحد هبذا أبدا .أما الذي يتكلم ويبلبل يف مثل ىذه  ..سواء كاف يف اجلماعة أو
خارج اجلماعة .فال بد من األخذ على يديو .ونصحو أبف يتقي هللا سبحانو وتعاىل
من مثل ىذه األفعاؿ اليت تسبب يف الصف اإلسالمي ويف صف اجملاىدين الشرخ
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والثلم ،فبإذف هللا تعاىل أننا نقوؿ قد ذباوزان من من اآلاثر اجلانبية اليت تسببت فيها
ىذه احلملة .واحلمد هلل رب العادلني يعين إخواننا يف ادليداف متآلفوف متحابوف
متآخوف .وىذه النازلة اليت مرت بنا قد ذىبت بفضل هلل سبحانو وتعاىل وآاثرىا يف
تالشي وإف شاء هللا تعاىل يعين نقوؿ أكثر من تسعني ابدلئة قد ذىبت إبذف هللا
تعاىل وىذا أمر طبيعي ونسأؿ هللا العظيم أف حيفظنا وحيفظ إخواننا مجيعا .
احملاور :ىناؾ فئة من الناس عندما ترى وجود مثل ىؤالء الدخالء يف اجملاىدين
ينكلوف عن اجلهاد واللحاؽ ابجملاىدين فما تقولوف يف ذلك؟
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني .وجود مثل ىؤالء
الدخالء يف صف اجملاىدين كما قلت من قبل أنو ليس ابألمر اجلديد .وأف مثل
ىؤالء ادلنافقني كانوا يف صف النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم .فمن يقوؿ أو من
حيجم عن النفري إىل اجلهاد بسبب ىذا األمر ،فلو كاف يف زمن النيب صلى هللا عليو
وسلم ،ورأى الصحابة رضي هللا عنهم ووجد مثل ىؤالء ادلنافقني كعبد هللا بن أيب
بن سلوؿ ،وغريه من ادلنافقني ،لن ينصر الدين ،ولن يدخل يف صف رسوؿ هللا
صلى هللا عليو وسلم ،أعظم األجياؿ ،أعظم القروف ،لن يدخل يف ىذا الصف،
فكما قلت وجود مثل ىؤالء ليس ابألمر اجلديد ،ومن يضع ىذا عائقا لنفريه فلن
ينفر ألي جبهة ولن ينفر ألي مجاعة ذباىد يف سبيل هللا ،ألف ىذا األمر موجود يف
كل مجاعة موجود يف كل جبهة ،وليخرج ولينظر إذا وجد لنا جبهة ومجاعة صافية
من مثل ىؤالء فنحن أوؿ من سنكوف معهم ،إبذف هللا تعاىل .فهذا األمر طبيعي،

12

لقاء مع الشيخ خالد باطرفي (الجزء الثاني)

ووجوده طبيعي ،ومن يضع مثل ىذه احلجج ،إدنا ىو يريد أف يقعد عن اجلهاد وإف
كاف صادقا ،فبالعكس ىذا سيجعلو خيرج ليزيد من الصادقني يف الصف اجلهادي،
ومثل ىؤالء الدخالء ،عندما نكل ونكص مثل ىؤالء اإلخوة الذين يقولوف مثل
ىذا الكالـ ،جاءان مثل ىؤالء ،فكما ذكر بعض ىؤالء اجلواسيس ،يف سلسلة ىدـ
اجلاسوسية ،أف أسيادىم من ادلخابرات ،كانوا يسألوهنم ماذا حيتاجو اجملاىدوف من
كفاءات ،دعاة؟ يريدوف إعالميني؟ يريدوف أمنيني؟ ما يريدوف سيوفروف ذلم من
أوليائهم ،من عمالئهم ،يف الصف اجلهادي ،األخ الصادؽ الذي يرى مثل ىؤالء،
من ادلفًتض أف يسعى أبف يعبئ الفراغ الذي يريد أف يعبيو ىذا العميل.
فمثل ىذه احلجة ،ومثل ىذا الكالـ ،ال ينبغي أف خيرج من اإلخوة الصادقني،
واحملبني للجهاد واجملاىدين.
احملاور :ننتقل اآلف إىل بالد احلرمني ،فكما تسمعوف بني الفينة واألخرى ما حيدث
يف بالد احلرمني ،من عمليات التغريب اليت يقوـ هبا ابن سلماف وحاشيتو ،كإخراج
ادلرأة واختالطها الرجاؿ ،وإقامة حفالت الرقص والغناء واحلفالت ادلاجنة ،وإدخاؿ
ادلرأة يف السلك العسكري ادلباشر وإلغاء الوالية ،وتشريع فتح احملالت التجارية وقت
الصالة وإلغاء مكربات الصوت ،ومنع احلج ،وغري ذلك من األشياء اليت قاـ يف
مقابلها بتجميد اذليئات وادلنظمات اخلريية ،وىيئة األمر ابدلعروؼ والنهي عن
ادلنكر ،فما تعليقكم يف ىذا الشأف؟
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الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني ،ابلطبع مثل ىذه
ادلمارسات اليت يقوـ هبا بن سلماف أمر يستاء منو كل مسلم عرؼ دين هللا سبحانو
وتعاىل وعرؼ حرمة ىذه األفعاؿ اليت يقوـ هبا ىذا ادلتغرب ىذا الفاسد ،نسأؿ هللا
أف يعاملو دبا يستحق .طبعا ىذا أمر ال يرضي أحدا من ادلسلمني ،يف خارج بالد
احلرمني فضال عمن يعيش يف بالد احلرمني ،ومثل ىذه األفعاؿ اليت يقوـ هبا ىي يف
احلقيقة نتاجا لدور كبري على مدى عقود كاف يقوـ بو من سبق ىذا الفاسد ولكن
خبفاء وبتدرج فهذا الفاسد جاء ليحرؽ ادلراحل يف تغريب بالد احلرمني وإفساد
الرجاؿ والنساء والشباب والشاابت وحىت النشء الصغري يريد فساده ،والسبب يف
ذلك أف ىذا الشخص أصبح عدوا لإلسالـ وادلسلمني وأصبح عدوا لكل فضيلة،
انشرا لكل رذيلة ،ىو وزمرتو الفاسدة اليت حولو كهذا تركي آؿ الشيخ وغريىم ويف
ِ ِ نِ
ِ
ىؤالء يقوؿ هللا سبحانو وتعاىل (إِ نف الن ِذ ِ
ين َآمنُوا
ين ُحيبُّو َف أَف تَش َ
يع الْ َفاح َشةُ يف الذ َ
َ
اب أَلِ ٌيم ِيف ُّ
اّللُ يَػ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َال تَػ ْعلَ ُمو َف) فهؤالء ادلفسدين،
الدنْػيَا َو ْاآل ِخَرةِ ۚ َو ن
َذلُْم َع َذ ٌ
ما قاموا هبذا األمر إال إلخراج ادلسلمني يف بالد احلرمني من العفة والطهر للفساد
والعهر والعياذ ابهلل وكل من عارض سياسة بن سلماف يف ىذا األمر فمحلو
السجوف ،إما أف يسجن أو أف خيرج وينفر بدينو .البد على ادلسلمني يف بالد
احلرمني أال يسكتوا على مثل ىذه األفعاؿ اليت يقوـ هبا مثل ىذا الفاسق ،فإننا أمة
سبتاز ابألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر ،واألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر ال
خيتص هبيئة أو جبماعة أو جبهة ،فكل مؤمن يؤمن ابهلل واليوـ اآلخر جيب عليو أف
أيمر ابدلعروؼ وينهى عن ادلنكر وإال فإف العقاب إذا نزؿ سينزؿ على اجلميع كما
ص ن نِ
ِ
ِ
صةً ۚ َو ْاعلَ ُموا
ين ظَلَ ُموا ِمن ُك ْم َخا ن
قاؿ هللا سبحانو وتعاىل( َواتنػ ُقوا فْتػنَةً نال تُ َ
يب الذ َ
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يد الْعِ َق ِ
اب )وكما قاؿ هللا سبحانو وتعاىل( وما كاف ربك ليهلك القرى
أَ نف ن
اّللَ َش ِد ُ

وأىلها مصلحوف )فال بد من اإلصالح والبد من األخذ على يد ىذا الغر الفاسد
والبد من األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر من مجيع شرائح اجملتمع ،طلبة العلم
وعلماء ،وشباب وشاابت البد من اجلميع أف يهب يف وجو ىذا الفاسد ورفض

مثل ىذه األفعاؿ اليت يقوـ هبا ىو وزمرتو بكل ما نستطيع ،فكما جاء يف احلديث
الصحيح عن أيب سعيد اخلدري ،رضي هللا عنو أنو قاؿ ،مسعت رسوؿ هللا صلى هللا
عليو وآلو وسلم يقوؿ":من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإف ل يستطع فبلسانو فإف
ل يستطع فبقلبو وذلك أضعف اإلدياف" ،واإلنكار ابلقلب البد من البعد عن مثل
ىذه األماكن اليت يقع فيها مثل ىذا الفساد .فالبد من اإلنكار ،وىذا إذا وجد
اإلنكار ،ىذا دليل وجود اإلدياف ،فمراتب اإلدياف حبسب إنكار ادلرء للمنكر ،فإذا
أنكر ادلرء ادلنكر بيده فهذا يف مستوى عايل من اإلدياف ،فإذا أنكره بلسانو فهذا
على مستوى أقل ،فإذا أنكره بقلبو فهذا أضعف اإلدياف وال يكوف أبدا اإلنساف
مؤمنا إال إذا أنكر ادلنكر ،فعلى إخواننا يف بالد احلرمني أف ينكروا ىذه ادلناكر اليت
يقوـ هبا ىذا الفاسد وزمرتو وعليهم أف يفعلوا ما استطاعوا يف ىذا الباب ويقوموا
ضد ىذا الفاسد وزمرتو وال يسمعوا لألبواؽ اليت تطبل ذلذا الفاسد مهما قاـ دبا قاـ
بو ،ال يسمعوا ذلذه األبواؽ ،وهللا إهنم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم إليها
قذفوه فيها ،كما أخربان رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ،مثل ىذا الفاسد ليس لو
طاعة وليس لو أمر على ادلسلمني ،ىذا يف مسائل الفساد فكيف هبذا اخلبيث الذي
بدؿ الشرع وواىل الكفار وجعل بالد احلرمني مرعى للقواعد العسكرية األمريكية
وغريىا .فالبد من إنكار ىذا ادلنكر وأف يتقي هللا كل مسلم يف ىذه البقعة الطاىرة
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من السكوت على مثل ىذا اجلرـ فوهللا إهنا احلالقة فوهللا إهنا اجلردية الكربى .وال
يقوؿ أحد إنين مستضعف إف ىذه احلجة أو العذر الذي يتعذر بو ليس عذرا إدنا
ىو اجلردية كما قاؿ هللا سبحانو وتعاىل(إِ نف الن ِ
اى ُم الْ َم َالئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَن ُف ِس ِه ْم
ذ
ين تَػ َوفن ُ
َ
قَالُوا فِيم ُكنتم ۚ قَالُوا ُكننا مست ْ ِ
ني ِيف ْاأل َْر ِ
ض ن
اّللِ َو ِاس َعةً
ُ َْ
ض َعف َ
ض ۚ قَالُوا أََلْ تَ ُك ْن أ َْر ُ
َ ُْ
صريا ) (97إِنال الْمست ْ ِ
فَػتػه ِ
اجروا فِيها ۚ فَأُوىلَئِ
تمِ
ْ
ني
اء
س
و
ۚ
نم
ن
ه
ج
م
اى
و
أ
م
ك
ُ َْ
َ
ْ
ض َعف َ
ُ
َ
َ
ََ ْ َ ُ ََ َ َ ً
َُ ُ
ِ
ِم َن ِ
ك
الر َج ِاؿ َوالنِّ َساء َوالْ ِولْ َد ِاف َال يَ ْستَ ِطيعُو َف ِحيلَةً َوَال يَػ ْهتَ ُدو َف َسبِ ًيال ) (98فَأُوىلَئِ َ
ّ
ورا) فالبد على ادلسلم أف ينكر مثل
اّللُ أَف يَػ ْع ُف َو َعْنػ ُه ْم ۚ َوَكا َف ن
َع َسى ن
اّللُ َع ُف ًّوا َغ ُف ً
ىذه ادلناكر والبد عليو أف يقوـ قومة رجل صادؽ مؤمن يف وجو ىؤالء ادلفسدين.

احملاور :ننتقل اآلف إىل سرب األمور يف الشاـ ،برأيك ما الذي ديكن أف حيصل يف
الشاـ تؤوؿ إليو األمور يف ظل ظروؼ متشابكة وأعداء متشاكسني كما ىو احلاؿ
يف اليمن؟
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني ابلنسبة لشاـ الرابط
واجلهاد واالستشهاد ففي احلقيقة يعين ما حيدث يف الشاـ يؤل كل متابع ذلذا الشأف
العظيم الذي وهللا فرح ادلسلموف مجيعا دبا حصل يف الشاـ منذ أف قاـ ىذا الشعب
ادلسلم األيب وربرؾ ضد ىذا الطاغية اجملرـ لتحرير نفسو من ىذا الطاغية والشعار
الذي رفعوه من أوؿ يوـ يف ىذه الثورة ادلباركة واحلركة الطيبة ىو أنو ال شرع حيكمنا
إال هللا ولن نركع إال هلل ،وقوذلم لن تركع أمة قائدىا دمحم صلى هللا عليو وآلو وسلم
والذي حدث يف الشاـ بعد ذلك من أحداث سواء من فتنة الغالة وشلا وصل إليو
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احلاؿ بسبب سبيع بعض الفصائل وارسبائها يف أحضاف بعض ادلشاريع يف ادلنطقة ول
يبق يف ىذا اجلزء ادلبارؾ من البالد اإلسالمية إال ثلة يدعمها الشعب ادلسلم لنصرة
الدين وللوقوؼ يف وجو ىذا النظاـ الغازي اخلبيث ومن أعانو من الروس والفرس
وميليشياهتم يف األرض .لكن حنن مطمئنوف إبذف هللا تعاىل دلا ستؤوؿ إليو األمور يف
الشاـ وذلك مصداقا لبشرى النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم للشاـ احلبيب أبنو قد
تكفل هللا سبحانو وتعاىل بو وأبىلو ،كما جاء يف احلديث،عن عبد هللا بن فضالة
رضي هللا عنو ،عندما قاؿ النيب صلى هللا عليو وسلم" ستكوف جنود رلندة ،جند
ابلشاـ وجند ابلعراؽ وجند ابليمن" ،فقاؿ عبد هللا :خر يل اي رسوؿ هللا ،فقاؿ :
"عليك ابلشاـ فإنو خرية هللا من أرضو جيتيب إليو خرية عباده ،فإف أبيتم فعليكم
بيمنكم واستقوا من غدركم "أو كما قاؿ عليو الصالة والسالـ ،فكما قاؿ النيب فقد
تكفل يل هللا سبحانو وتعاىل ابلشاـ وأىلو ،فهذه بشرى ألىل الشاـ أف هللا سبحانو
وتعاىل قد تكفل هبم وأبىلهم .فما ستؤوؿ إليو األمور إبذف هللا تعاىل يبشر كل
مسلم حيب ذلذا القطر اإلسالمي أف يتحرر من إجراـ ىذا اجملرـ بشار األسد ومن
أعانو من الروس والفرس وميليشياهتم إبذف هللا تعاىل أننا مطمئنوف ذلذا األمر وكما
قاؿ النيب صلى هللا عليو وآلو وسلم" :ال تزاؿ عصابة من أميت يقاتلوف على احلق ال
يضرىم من خذذلم وال من خالفهم حىت أييت أمر هللا" ،فعندما سئل عليو الصالة
والسالـ عن ذلك فقاؿ ىم يف بيت ادلقدس وأكناؼ بيت ادلقدس ،أو كما قاؿ
عليو الصالة والسالـ .فهذه بشرى ألىل الشاـ عامة وألىل فلسطني وسورية ،أبف
هللا سبحانو وتعاىل لن يضيعهم وىذا أملنا ابهلل سبحانو وتعاىل ،فليبشر أىل الشاـ
بنصر هللا سبحانو وتعاىل ذلم ،وبتأييده جلهادىم ،وعليهم أف يستمروا يف ىذه
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التضحية ويف ىذا اإلابء والعزة ال يركنوا ألي أحد من الظادلني ولينبذوا مجيع األفكار
اذلدامة ومجيع ادلشاريع اليت ال تريد هبم خريا وليتمسكوا حببل هللا سبحانو وتعاىل فإف
ذلك إبذف هللا سيكوف هنايتو يف صاحلهم وإما أف ينتصروا يف ىذه الدنيا أو يلقوا هللا
سبحانو وتعاىل وىو راض عنهم غري غضباف.
احملاور :نريد أف خنتم ىذا اللقاء برسائل تبعثوىا لألمة اإلسالمية ولشباب ادلسلمني
وللعلماء والدعاة واجملاىدين.
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :رسالتنا لألمة اإلسالمية ،أبف يتمسكوا بدينهم
وأف يقووا أواصر العقيدة يف نفوسهم ويتمسكوا ابلتوحيد وابلوالء للمؤمنني والرباء
من الكافرين وأف يعادوا كل أعداء الدين جبميع أشكاذلم سواء من اليهود والنصارى
وادلرتدين وادلنافقني والروافض اجملرمني ،وأف يوالوا إخواهنم وأبناءىم اجملاىدين
ويدعموىم بكل ما يستطيعوف من وسائل الدعم وال يظنوا أف ىذه احلرب ىي
سلتصة ابجملاىدين مع من يقاتلهم من أعداء الدين إًل احلرب ىذه سلتصة بكل
مسلم يف ىذه األمة ،البد على األمة أف ربمل راية اجلهاد وأف ذباىد أعداء هللا وأف
ربمل الراية وال تظن أبدا أف األعداء سيتوقفوف عند اجملاىدين ولكنهم سيفعلوف
هبذه األمة كما فعلوا يف األندلس ،عندما غريوا ىوية ادلسلمني ىناؾ ،وحولوا دينهم
من اإلسالـ احلنيف إىل النصرانية ،وغريىا من البلداف اليت قاموا فيها بذلك،
فليحذروا من أف تتكرر ىذه ادلأساة يف بالد ادلسلمني يف كل مكاف ،أما رساليت
للعلماء ،العلماء ىم تيجاف الرؤوس وىم ورثة األنبياء ،وىم مصابيح الدجى يف ىذه
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الظلم اليت سبر هبا األمة ،فيجب عليهم أف يقوموا بواجبهم وأف حيملوا راية التوعية
وراية التغيري وأف حيملوا الراية يف قيادة ىذه األمة يف توحيد رهبا وجهاد أعدائها
وأيمروا ابدلعروؼ وينهوا عن ادلنكر ويعلموا الناس العلم الصحيح الذي بو ترتقي
ىذه األمة إىل مصاؼ األتقياء إىل مصاؼ النبالء ،ورساليت للمجاىدين يف سبيل
هللا أف اثبتوا اي رعاكم هللا على طريقكم فإنكم على طريق النيب صلى هللا عليو وآلو
وسلم ،وجبهادكم وتضحياتكم واستشهادكم إبذف هللا تعاىل يدفع صياؿ أعداء
الدين ،وتتحرر ادلقدسات ،وخيرج من دايران كل زلتل وغاصب ،وربكم دايران بشرع
هللا سبحانو وتعاىل ،الذي غيب عنها قروان ،أو عقودا ،فاثبتوا يف ىذه احلملة ويف
ىذه احلرب ،حىت يتم النصر أو نستشهد ونكوف عند هللا سبحانو وتعاىل يف
حواصل طري خضر عند رب ال يضيع أجر عامل من الناس .أما رساليت لشباب
ادلسلمني ،أيها الشباب ،إنكم أنتم وقود ادلعركة ،ما خرج اجملاىدوف إال منكم ،فالبد
عليكم أف تعدوا يف سبيل هللا ،تعدوا العدة اإلديانية وتعدوا العدة العسكرية وتلتحقوا
جببهات اجلهاد يف سبيل هللا ،وتكونوا معا مع إخوانكم اجملاىدين يف صد ىذه
احلمالت الصليبية والرافضية ،عن أمتنا ،فالواجب الذي يف أعناقكم ،ال يسقط أبدا
إال بقيامكم هبذا الواجب كما ذكرت سابقا ،شباب ادلسلمني ،شبااب وشاابت،
عليكم أف تتقوا هللا عز وجل وأف تدعموا ىذه احلملة على أعداء هللا سبحانو
وتعاىل ،وإايكم وسفاسف األمور ،اليت حياوؿ أعداء هللا سبحانو وتعاىل من اليهود
والنصارى وأعواهنم من الطواغيت يف بالد ادلسلمني أف يشغلوكم هبا ،سواء يف مواقع
التواصل أو ادلقاطع ادلاجنة ،أو غري ذلك شلا يضيع حقيقة ما خلقنا لو ،إدنا خلقنا
لعبادة هللا سبحانو وتعاىل ،خلقنا ألف نرضي هللا سبحانو وتعاىل عنا ،وأف نلقاه
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سبحانو وىو راض عنا ،غري غضباف ،فرساليت لكم ،أيها الشباب ،أف تتقوا هللا وأف
تكونوا وقودا ذلذه ادلعركة يف سبيل هللا ،وأف تكونوا نواة للنهوض هبذه األمة إىل ما
كانت عليو من اجملد والسؤدد والعلو ابلدين وابألخالؽ احلميدة ،ىذه رساليت
للشباب ،وأسأؿ هللا أف يوجد لكالمي ىذا ولرسائلي ىذه آذاان صاغية من أبناء
ادلسلمني ،وبناهتم ،وأف يوفقنا مجيعا أبف نقوـ حبمل ىذه الراية ،وأف ال نضعها إال
عند ابب اجلنة ،عند مليك مقتدر ،ال يضاع عنده عمل عامل منا ،نساء ورجاال .
نعم.
احملاور :ما ىي رسالتكم لألعداء؟
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :احلمد هلل رب العادلني ،أما رساليت لألعداء،
وىي رسالة كل مسلم ،يف األصل ،ىي أنكم لن ربلموا ابألمن حىت نعيشو واقعا يف
فلسطني وحىت زبرج مجيع اجليوش الكافرة من أرض دمحم صلى هللا عليو وآلو وسلم
وحىت ربكم بالد ادلسلمني بشرع هللا ،وحىت تًتكوا التدخل يف شؤوننا ويف شؤوف
بالد ادلسلمني وحىت ترفعوا دعمكم للطواغيت اجملرمني الذين يسوموف ىذه األمة
سوء العذاب ،رساليت لألعداء ،أنو ليس بيننا وبينكم إال السيف الصمصاـ ،الذي
إبذف هللا تعاىل ،يكوف سببا يف إدخالنا لكم النار ،ودخولنا إبذف هللا تعاىل اجلنة ،إال
أف تتوبوا إىل هللا سبحانو وتعاىل وتدخلوا يف الدين احلق ،وتعلموا أف ىذه الرسالة
اليت جاء هبا دمحم صلى هللا عليو وآلو وسلم إدنا أنتم معنيوف هبا كما حنن معنيوف هبا،
فعليكم أف تفهموا الرسائل اليت يرسلها لكم علماء ادلسلمني وقادة اجلهاد وتعلموا
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أف العدواف الذي تقوموف بو لن يذىب ىكذا حىت نؤدبكم إبذف هللا تعاىل عليو،
فهذه رساليت لألعداء ،واليت أرجو أف يكوف فيهم عقالء يسمع مثل ىذه الرسائل،
ويعوا ما نقصده هبا ،فلعلهم أف يرجعوا عن غيهم وإجرامهم ضد أمة اإلسالـ.
احملاور :ويف ختاـ ىذا اللقاء ،نعود ابلشكر موصوال لكم كما بدأت ،على إتحة
ىذه الفرصة يف إقامة ىذا اللقاء الذي نسأؿ هللا عز وجل أف يتكرر ونسأؿ هللا عز
وجل أف يننفع بو عامة ادلسلمني وجزاكم هللا خريا.
الشيخ خالد ابطريف (حفظه هللا) :جزاكم هللا خريا وأشكركم على ىذه االستضافة
اليت أسأؿ هللا أف يكتب لكم األجر فيها وأف جيعل ذلك يف ميزاف حسناتكم.
احملاور :جزاكم هللا خريا وصل اللهم على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.

