
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 *التحذير من مسلك خمتار بدري يف تعاونه مع أهل البدع* 

 احلمد هلل وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريًا.  

  منشوراً   اهلل  وفقه  الركايب  عارف  الدكتور  األستاذ   شيخنا  كتب  فقد:    بعد  أما   

  واإلخوان   الصوفية  مع  تعاونه  يف  اآلن  عليه  يسري  الذي  خمتار  مسلك   أن*  فيه  بَّي 

 السيام  السنة  أهل   منه  حيذر  أن  جيب  خطري  مسلك    التكفري  يف  إطالقاته  وبعض  والرسورية

نيا ومل يقعدوها وقالوا إن خمتارًا تاب من األشياء التي  الد  بعضهم  فأقام*  منهم  الشباب

أخذت عليه قدياًم مع أن بعض ما أخذ عىل خمتار اليزال يقول به )ككتابه تنبيه األريب( 

فكالم أهل العلم يف تضليل هذا الكتاب واضح بّين ومل يرتاجع خمتار بل نرش سابقًا أنه 

فقبل سنتّي أو ثالث تكلم يف الشيخ   توقف فحسب وكطعنه يف بعض علامء أهل السنة

اله خمتار  ق  العالمة الدكتور صالح الفوزان ورماه باالضطراب يف التكفري وأيًا يكن ما

أمر  والرسورية  الصوفية  من  البدع  أهل  رؤوس  مع  الظهور  من  خمتار  يفعله  فام  قدياًم 

نظيامت  مؤسف وانحراف بّين *ولك أن تعجب بأن خمتار لسنوات طويلة كان يبدع الت

املنتسبة للسلفية كجامعة أنصار السنة بشقيها ومجعية الكتاب والسنة بل كان حربًا عىل 

مؤمتراهتم  يف  معهم  ويدخل  املبتدعة  مع  يشارك  واليوم  والتنظيامت  اجلامعات  هذه 

ويشارك يف احتاداهتم مع أن هؤالء املبتدعة الذين يشاركهم وينارصهم ليس هلم جهود 



حمار يف  تذكر  املؤمترات  علمية  يف  الظهور  جييدون  قوم  هم  وإنام  وغريها  العلامنية  بة 

واملسريات واملظاهرات ونحوها وإال باهلل عليكم َمن ِمن الذين يظهر معهم خمتار بدري  

يف هذه األيام ) سواء كانوا متصوفة أو رسورية أو غريهم ( له مصنفات أو حمارضات  

 يّي والشيوعيّي ؟! تأصيلية يف الرد عىل العلامنيّي والليربال

 التغرير   من  فيه  ملا  املسلك   هذا  من  التحذير  يقتيض  للمسلمّي  والنصح   

  "( :152/ 1)  االعتصام  كتاب  يف   الشاطبي   قال   البدع،   أهل   شباك  يف  ورميهم  باملسلمّي

ْس   َعىَل  َتُعوَدانِ  ملَِْفَسَدَتّْيِ  َمظِنَة   اْلبِْدَعةِ  َصاِحِب  َتْوِقريَ  َفإِنَ  َوَأْيًضا  اَلِم بِاهْلَْدِم:اإْلِ

َأَنُه   املُْْبَتِدِع  يِف  َفَيْعَتِقُدوَن  الَتْوِقرِي،  َذلَِك  إََِل  َواْلَعاَمِة  اجْلَُهاِل  *اْلتَِفاُت  ا:  إِْحَداُُهَ

َباِعِه عَ  اتن إََِل  َذلَِك  َفُيَؤدني  ُه،  َغرْيُ َعَلْيِه  ِِمَا  َعَلْيِه َخرْي   ُهَو  َما  َوَأَن  النَاِس،  بِْدَعتِهِ َأْفَضُل   ;ىَل 

نَِة َعىَل ُسنَتِِهْم*. َباِع َأْهِل السُّ  ُدوَن اتن

َر ِمْن َأْجِل بِْدَعتِهِ      ;َوالَثانَِيُة: َأَنُه إَِذا ُوقن
ِ
ِض َلُه َعىَل إِْنَشاء َصاَر َذلَِك َكاحْلَاِدي املَُْحرن

 .
ٍ
ء  ااِلْبتَِداِع يِف ُكلن ََشْ

ْساَلِم بَِعْينِهِ َوَعىَل ُكلن َحاٍل، َفَتْحَيا ا نَُن، َوُهَو َهْدُم اإْلِ  ."ْلبَِدُع، َومَتُوُت السُّ

  لعلامء  يرجع  فلم  نفسه  عند  من  النوازل  هذه  يف  يتكلم  يفتأ  ال  بدري  خمتار  و   

 خمتار   يقر  هل *  معه  ومن  ملختار  استفهام  وهنا  الشأن  هذا  يف  ويراجعهم  السلفية  الدعوة 

الذين   أحياء  علامء  هلا  السلفية  الدعوة   أن أنه يراهم كام يراهم أصحابه  إليهم أم  يرجع 



قريبًا  أجراه  لقاء  يف  املنشور  والتسجيل  للحق*؟!  كامتّي  سلطان  علامء  معهم  خيرج 

 مرصيٌّ مع خمتار فيه من العجائب يف نظرته للعلامء !! 

 

 كان  إن باملنارصة  األحق هو مسلكه من وحذر بدري خمتار عىل  رد  من لذلك    

عىل أم  يبنون   الناس الرد  يود  أنه  منه  زعاًم  املبتدعة  خيالط  فمختار  الرشيعة  عىل  رهم 

العلامنية وليس يف الذين خيالطهم وينضوي حتت ألويتهم من يرد عليها فهو أحق بمثل 

ا لِْلَهْجِر    "( :286/  15كالم شيخ اإلسالم كام يف جمموع الفتاوى ) َوهِلََذا َكاَن ُمْسَتِحقًّ

َأْو َمْعِصَيًة َأْو ُفُجوًرا َأْو هَتَتًُّكا َأْو خُمَاَلَطًة ملَِْن َهَذا َحاُلُه بَِحْيُث اَل ُيَباِِل بَِطْعِن إَذا َأْعَلَن بِْدَعًة  

 َهْجُرُه النَاِس َعَلْيِه َفإَِن َهْجَرُه َنْوُع َتْعِزيٍر َلُه َفإَِذا َأْعَلَن الَسينَئات ُأِعْلَن َهْجُرُه َوإَِذا َأرَسَ ُأرِسَ 

ْجَرُة َعىَل الَسينَئاِت َوِهْجَرُة الَسينَئاِت ِهْجَرُة َما ََنَى اهللَُ َعنُْه َكاَم َقاَل َتَعا   إذْ 
ْجَرُة ِهَي اهْلِ ََل :  اهْلِ

ْجَز َفاْهُجْر   }  . {"َوالرُّ

  من   عند  والرباء   الوالء  يميت  فإنه  الباب  هذا   يف   عليه  ُلبنس  قد  بدري   وخمتار   

 من الشباب، فإنه يرض من حيث أراد النفع،  به الظن وحُيِسن يتابعه

وههنا لطيفة للشيطان ال يتخلص منها    ":   50قال ابن القيم يف عدة الصابرين ص

اال حاذق وهى أن يظهر له يف مظان الرش بعض َشء من اخلري ويدعوه إَل حتصيله فإذا 

 "قرب منه ألقاه يف الشبكة واهلل اعلم



أهل البدع يضيق عنه مقال أو منشور لكن    وزجر  هجر  يف  السلف  عن  والوارد    

َواَل ُتَشاَوْر   ":  218تأمل هذا النقل قال ابن بطة يف الرشح واإلبانة عن أصول الديانة ص

َك. َأَحًدا ِمْن َأْهِل َاْلبَِدِع يِف ِدينَِك, َواَل ُتَرافِْقُه يِف َسَفِرَك َوإِْن َأْمَكنََك َأْن اَل ُتَقاِرَبُه يِف ِجَوارِ 

نَِة جُمَاَنَبُة ُكَل َمْن اْعَتَقَد َشْيًئا ِِمَا َذَكْرَناُه َوُهْجَراُنُه َواملَْْقُت َلُه, وُهْجَراُن َمْن وَ *َومِ   ااَلهُ ْن َالسُّ

نََة*  ُه َوَذَب َعنُْه َوَصاَحَبُه َوإْن َكاَن َاْلَفاِعُل لَِذلَِك ُيْظِهُر َالسُّ  "َوَنرْصَ

أ  عن  يذب  من  لعقوبة  إجيابه  كام  تأمل   ) سلفية  أصوله   ( كانت  وإن  البدع  هل 

يقولون وخمتار ال يفتأ من الظهور معهم بل ووصفهم بأَنم رجال وغريها من األمور 

 التي يفهم منها الثناء عليهم. 

 فيقال   البدع  أهل   مع  التعاون  أجازوا  قد  السنة  أهل   بعض  إن:  قائل   يقول  وقد   

حدود ضيقة عىل أن يكون املتعاون معهم   يف  أباحه  ذلك   أباح  ومن  األوَل  خالف  هذا  إن

ماقتًا هلم شانئًا هلم كارهًا هلم بقلبه ، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كام يف جمموع 

 ( :324/  15الفتاوى ) 

َناِة َوَأْهِل اْلبَِدِع َواْلُفُجوِر َوَساِئِر    " نَُة يِف ُمَقاِرَنِة الَظاملَِِّي َوالزُّ املََْعاِِص :  َوَهَكَذا السُّ

 َل اَل َينَْبِغي أِلََحِد َأْن ُيَقاِرََنُْم َواَل خُيَالَِطُهْم إاَل َعىَل َوْجٍه َيْسَلُم بِِه ِمْن َعَذاِب اهللَِ َعَز َوَج 

ْمكَ   اِن َكاَم  َوَأَقلُّ َذلَِك َأْن َيُكوَن ُمنَْكًرا لُِظْلِمِهْم َماِقًتا هَلُْم َشانًِئا َما ُهْم فِيِه بَِحَسِب اإْلِ

يَ  مَلْ  َفإِْن  َفبِلَِسانِِه  َيْسَتطِْع  مَلْ  َفإِْن  بَِيِدِه  ُه  ْ َفْلُيَغرين ُمنَْكًرا  ْسَتطِْع يِف احْلَِديِث : ] َمْن َرَأى ِمنُْكْم 



  : َتَعاََل  َوَقاَل   ] ياَمِن  اإْلِ َأْضَعُف  َوَذلَِك  امْ   }َفبَِقْلبِِه  آَمنُوا  لَِلِذيَن  َمَثاًل  اهللَُ  َب  َرَأَة  َورَضَ

اأْلَْرِض    {فِْرَعْوَن   َخَزاِئِن  َعىَل  َوَعَملِِه  يِق  دن الصن ُيوُسَف  َعْن  َذَكَرُه  َما  َوَكَذلَِك   . اآْلَيُة 

 "لَِصاِحِب ِمرْصَ لَِقْوِم ُكَفاٍر 

  بعض   إن   يقال  العلامنيّي  عىل  الرد   يف  جهود   له  الشيخ   إن  قائل   يقول  وقد   

هل ضالل وانحراف، وإن جهوده ال متنع من الرد أ  مع   احتاد   يف  خلطها  قد  هذه  جهوده 

عليه والتحذير من اخلطأ الذي وقع فيه إال عند أهل البدع فإَنم مع شيخهم إذا أخطأ  

 وإذا أصاب، أما أهل السنة فليس عندهم ذلك وهلل احلمد ، وتأمل هذا األثر : 

قال أمحد    "( : 343/  12قال املزي يف ترمجة شبابة بن سوار من هتذيب الكامل )  "

رجاء ،  بن َأيب حييى : سمعت أمحد بن حنبل وذكر شبابة ، فقال : تركته ، مل أكتب عنه لل

 "فقيل له : يا أبا َعبد اهلل ، وأبو معاوية ؟ فقال : شبابة كان داعية 

أقول : شبابة بن سوار من رجال الستة ، وقد روى مئات األحاديث ، وهذه خدمة 

 ذلك اإلمام أمحد وهو اإلمام القدوة ، من الترصيح بأنه تركه.عظيمة لإلسالم ، ومل يمنع  

وتأمل استشكال من أورد عىل أمحد روايته عن أيب معاوية ، فهو من جنس قوهلم  

اليوم ) رددتم عىل فالن فلم ال تردون عىل فالن ( ، فبّي له أمحد الفرق وهذا أمر  حيسنه 

 ""لة فيقع منهم اهتام العلامء بالتناقض .العلامء وهو اجلامع والفارق ، وال حيسنه اجله



 العالمة  قال  كام  املسلمّي   اإلخوان  دعوة   إال  ماهي  هذه  بدري  خمتار  ودعوة    

 :السؤال هذا سئل  ملا اهلل رمحه الوادعي مقبل 

واألحزاب   األخرى  اجلامعات  مع  التعاون  من  البد  يقولون  الشباب  بعض 

صون بنا فالكالم فيهم يؤدي إَل مفسدة اإلسالمية بحجة مواجهة العلامنيّي وهم يرتب

 كبرية تشمل اجلميع ؟ 

 نص اإلجابة:

املخرج من الفتنة    >*هذه يا إخواننا فكرة إخوانية ، ودعوة إَل احلزبية* ، ملا خرج  

ما هذا وقته ، قولوا له يتقي اهلل ، الناس يف مواجهة كذا وكذا والشيوعيّي ،  يقولون :  <

ملا أردت طبعه بعض األخوة   <حول كتاب للدعاة فقط    وقفات  >وهكذا أيضًا كتاب  

يتصلون به ، ومن يتصل به ؟! ، يتصل به اإلخوان ؟ ، يذهبون إَل سلفيّي ال يعرفون 

 احلقيقة قولوا له يتق اهلل ، سلفي ما شاء اهلل حليته متأل صدره ، اتقي اهلل ما هذا وقته . 

البيان ؟ نبقى هكذا ال نبّي للناس ما   أنتم عليه من خمالفات ؟ ، هم  متى وقت 

 يقصدون أال يبّي للناس ما هم عليه من املخالفات . 

وسط   يف  فسيرتكونكم  معهم  تعاونتم  وإن   ، معهم  بالتعاون  أنصح  ال  *فأنا 

الطريق* ، أي نعم لو تعاونتم معهم وجاءت احلكومة وأعطت هلم كرسيّي أو ثالثة 

 كهرب* .قالوا : *خالص انتهينا من هذه الفكرة اجلو م



فاملهم : ما هم عند الدين ، ما هم عند الدين فليبلغ الشاهد الغائب ، قد قلنا هلم :  

إذا كنتم عند الدين فنحن مستعدون أن نتعاون معكم ، وإذا جاءت مناصب فهي لكم 

ونحن دعونا نَدرس ، هم عند الكرايس مستعد أن يبيع دينه بكريس ، مستعد أن يتلون 

عبداملجيد سنى  اهلل  ماشاء  وعبدالوهاب    ،   ! سني  الصادق  وحممد   ،  ! سني  الزنداين 

اآلنيس سني ! ، لكن االختبار واالمتحان يظهر ملا حصل ما حصل بعد الوحدة انقلبوا 

 من سنيّي إَل ديمقراطيّي ، إَل مقلديّي أعداء اإلسالم . 

فاملهم : ما القوم بعد الدين ، وال بعد الكتاب والسنة القوم بعد املناصب ، ولو 

هب الدين ، ملاذا هم يطالبوننا أن نتعاون معهم وما يتعاونون معنا ؟ ، ملاذا حياربون ذ 

السنة ؟ ، ملاذا يرضبون أهل السنة ؟ ، ملاذا ينرشون يف منشوراهتم ضد أهل السنة ؟ ، 

، وليعذر بعضنا بعضنًا فيام   -وهو رضب أهل السنة    - املهم : نتعاون فيام اتفقنا عليه  

ليعذر بعضنا   -وهو التعاون مع الصوفية والشيعة والبعثيّي والنارصيّي    -اختلفنا فيه  

 بعضًا فيام اختلفنا فيه واهلل املستعان . 

ال هيمهم الدين ، وما أوتوا من جهل ، لو أوتوا من قبل جهل ،   فالقوم يا إخوان

سحبوا منا جمموعة ، وأضلوا جمموعة مثل : عبداملجيد الريمي ، والكذاب األرش حممد 

املهدي ، وأيضًا ذياك البيضاين واهلل البيضاين ذكي يف غاية من الذكاء ، اسمعوا اسمعوا 

يا إخوان قال : من من طالبك ألف فيك أنا ألفت فيك ، ودافعت عنك ، وذكرت لك 



ترمجة يف املقدمة ، ما يف أحد من طالبك فعل هذا ، احذروه هذا داهية يا إخواننا البيضاين 

 هلل خريًا واهلل املستعان . ، احذروه جزاكم ا

 --------------- 

 من رشيط : ) أسئلة أهل العراق ( 

 

  واجلمهوريّي   والشيوعيّي  العلامنيّي  عىل   السلفيّي  ردود   هاهي   اخلتام  ويف   

  السودان   أهل   ونرشها  واملسموع  واملقروء  املرئي  كله  السودان  يف   انترشت  والبعثيّي

ن مع أهل البدع واالجتامع معهم يف )احتادات(  للتعاو  حتتاج  ومل  ،   توجهاهتم  باختالف

وخمتار بدري ومن معه إن كانوا صادقّي فلريفعوا األمر للعلامء الراسخّي ، إن كانوا 

 يعرتفون هبم !!. 

 واهلل املوفق وال رب سواه وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

 

 عبداهلل بن حممد احلساين.
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