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الرد على كالم شيخنا الشيخ محمد ابن شيخنا ربيع المدخلي يف موضوع حسين  

 الكرابيسي وأمور أخرى

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل أما بعد:  

المدخلي   ربيع  شيخنا  ابن  محمد  الشيخ  شيخنا  من  علّي  رد  على  اطلعت  فقد 

فركوس حفظه اهلل، وتشبيه شيخنا ، حول قضية الشيخ عرب الواتساب  حفظهما اهلل

له بالكرابيسي، فأنكرت ذلك عليه، مع إنكاري عليه وصفه نصيحة الشيخ سالم  

موريدا بالدروشة، فكان من شيخنا الشيخ محمد رده هذا وسأقف معه بشيء من  

 التفصيل العلمي السلفي.

 الوقفة األولى: 

ن الجواب عن قضية  قال شيخنا الشيخ محمد ابن الشيخ ربيع: »لماذا هتربت ع

 اإلمام أحمد مع الكرابيسي؟!

فهل كان اإلمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل مخطئا أو مصيبا هو ومن 

 وافقه من األئمة يف الحكم على الكرابيسي؟ أجب ال تحد«.

 والجواب من وجوه: 

 استنكاري لهذا االستفسار ألنه ال وجه له. الوجه األول:

قضية   أنكر  أخ  فلم  ولم  تخطئة طّ الكرابيسي،  كان كالمي يف  وإنما  فيها،  أحدا  ئ 

شيخنا الشيخ محمد تشبيهه للشيخ فركوس بالكرابيسي، وذكرت له استثناء وهو  

لكل   فحينها  الكرابيسي  مثل  عبيد  والشيخ  ربيع  الشيخ  والده  يرى  كان  إن  »إال 

 حدث حديث«. 

عت عن شيخنا الشيخ ربيع  فلو أن شخصا جاء وشبه الشيخ ربيعا بالكرابيسي فداف

 ونفيت عنه هذا الشبه فهل أكون مشككا يف قضية الكرابيسي؟! 

ألهنا   محلها  غير  يف  الكرابيسي  قضية  معي  ربيع  بن  محمد  الشيخ  بحث  لذلك 

 ليست موضع )جدال(، وإنما موضع )الجدال( هو التنزيل فقط! 

 بإذن اهلل.  وسيأيت مزيد بيان لقضية هذا التشبيه يف الجزء الثاين من الرد

الثاين: أهل    الوجه  الكرابيسي، وكذلك أصاب  أحمد أصاب يف قضية  اإلمام  أن 

بيانه، وأخطأ شيخنا الشيخ محمد ابن شيخنا   الحديث فيما قالوه فيه كما سيأيت 
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، وخطؤه ناتج ربيع يف تنزيل القصة على الشيخ فركوس العالم السلفي المعروف

 . هي يف الواقععن خلل يف تصوير قصة الكرابيسي كما 

الصراحة  عني  يعرف  بل شيخنا محمد  أعرفها،  والحيدة ال  هذا جواب صريح، 

 .-إن شاء اهلل-والوضوح والشجاعة، وأين ال أخاف يف اهلل لومة الئم 

الثالث: بقضية   الوجه  الكرابيسي  مشكلة  اختزال  الشيخ  تعاليق  بعض  يف  رأيت 

ها أخواهتا، مما يجعلني أبين  اللفظ، ومع كوهنا عظيمة لكنها ليست وحدها، بل ل

 لشيخنا وللقراء قضية الكرابيسي باختصار: 

ألف الكرابيسي كتاب المدلسين وتطاول فيه على علماء الحديث، ووصف -1

وقوى فيه ابن الزبير رضي اهلل عنهما بأنه خارجي فوقع يف لمز بعض الصحابة،  

الرافضة،   ولكنه عاند  فغضب منه أهل الحديث، ونصحوه، وذموه،  بعض أمور 

 وكابر.

وقد تسلط كثير ممن  : »  (892/  2شرح علل الرتمذي )قال الحافظ ابن رجب يف  

العلل، وكان مقصوده بذلك  بذكر شيء من هذه  الحديث عليهم  أهل  يطعن يف 

أهل  حديث  غير  يف  الطعن  أو  فيه  والتشكيك  جملة،  الحديث  أهل  يف  الطعن 

كتابه   الكرابيسي يف  فعله حسين  المدلسين". الحجاز، كما  "بكتاب   الذي سماه 

 وقد ذكر كتابه هذا لإلمام أحمد فذمه ذمًا شديدًا.

 وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء. 

قال المروذي: مضيت إلى الكرابيسي، وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة، ويظهر 

بي عبد نصرة أبي عبد اهلل، فقلت له: إن كتاب المدلسين يريدون أن يعرضوه على أ

 اهلل، فأظهر أنك قد ندمت حتى أخرب أبا عبد اهلل.

أن  وقد رضيت  الحق،  يوفق إلصابة  مثله  اهلل رجل صالح  عبد  أبا  إن  لي:  فقال 

 يعرض كتابي عليه.

وقال: قد سألني أبو ثور وابن عقيل، وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب فأبيت  

 عليهم. وقلت: بل أزيد فيه.

ولج يف ذلك وأبي أن يرجع عنه، فجيء بالكتاب إلى أبي عبد اهلل، وهو ال يدري 

بن  للحسن  والنصرة  الطعن على األعمش  الكتاب  الكتاب، وكان يف  من وضع 
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صالح، وكان يف الكتاب: إن قلتم: إن الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج  

 فهذا ابن الزبير قد خرج.

قال: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا  فلما قرىء على أبي عبد اهلل،  

 به، حذروا عن هذا، وهنى عنه.

وقد تسلط هبذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم يف الطعن على  

 أهل الحديث، كابن عباد الصاحب، ونحوه. 

أو ال  أمرها،  أنه يخفي عليه  إما  منه دسائس،  ينقل  الحديث  أهل  وكذلك بعض 

 .«عليه، يف الطعن يف األعمش، ونحوه كيعقوب الفسوي، وغيرهيخفى 

فالكرابيسي انتصر للخروج على الحكام، ولمز بعض الصحابة، وفتح باب الطعن  

 . ، وقوى من أمور الروافض ما قّوىعلى أهل الحديث

أن الكرابيسي كان يبطن مذهب الجهمية لكنه كان يتسرت بالسنة، وقد أفصح    -2

وفضحه اإلمام أحمد، لذلك بارزه الكرابيسي بالعداوة، وصار يطعن  عن مذهبه،  

 يف اإلمام أحمد، ويتقصد اإلساءة إليه، والوصول إلى تكفيره. 

يف   الذهبي  )قال  اإلسالم   أعالم  -(1025/  5تاريخ  سير  يف  وكذلك 

»-(  290-11/289النبالء)  : علي :   بن  الحسين  اللفظ  أظهر  من  وأول 

سن يف  وذلك  كبار  الكرابيسي،  من  الكرابيسي  وكان  ومائتين،  وثالثين  أربع  ة 

 .الفقهاء

فقال المروذي يف كتاب القصص: عزم حسن بن البزاز، وأبو نصر بن عبد المجيد،  

وغيرهما على أن يجيئوا بكتاب المدلسين الذي وضعه الكرابيسي يطعن فيه على 

ت: إن كتابك  األعمش، وسليمان التيمي. فمضيت إليه يف سنة أربع وثالثين، فقل

يريد قوم أن يعرضوه على أبي عبد اهلل، فأظهر أنك قد ندمت عليه، فقال: إن أبا 

عبد اهلل رجل صالح، مثله يوفق إلصابة الحق. قد رضيت أن يعرض عليه. لقد 

سألني أبو ثور أن أمحوه، فأبيت، فجيء بالكتاب إلى أبي عبد اهلل، وهو ال يعلم  

من الكتاب، وموضع فيه وضع على األعمش،  لمن هو، فعلموا على مستبشعات 

وفيه: إن زعمتم أن الحسن بن صالح كان يرى السيف فهذا ابن الزبير قد خرج، 

فقال أبو عبد اهلل: هذا أراد نصرة الحسن بن صالح، فوضع على أصحاب رسول 
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم. وقد جمع للروافض أحاديث يف هذا الكتاب، فقال أبو  

تياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب، فقال: حذروا عنه، ثم انكشف نصر: إن ف

قال   يقول:  الصائغ  حسينا  سمعت  قال:  أنه  فبلغني  الكرابيسي،  فبلغ  أمره، 

الكرابيسي: ألقولن مقالة حتى يقول أحمد بن حنبل بخالفها فيكفر، فقال: لفظي 

ي بالقرآن مخلوق.  بالقرآن مخلوق، فقلت ألبي عبد اهلل: إن الكرابيسي قال: لفظ

وقال أيضا: أقول: إن القرآن كالم اهلل غير مخلوق من كل الجهات، إال أن لفظي  

بالقرآن مخلوق. ومن لم يقل إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، فقال أبو عبد 

اهلل: بل هو الكافر، قاتله اهلل، وأي شيء قالت الجهمية إال هذا؟ قالوا كالم اهلل، ثم 

وما ينفعه وقد نقض كالمه األخير كالمه األول حين قال: لفظي   قالوا: مخلوق.

مثل   التابعين  إلى  يقصد  ليدعه وهو  اهلل  كان  ما  أحمد:  قال  ثم  بالقرآن مخلوق، 

حسين   وخلفه  المريسي،  بشر  مات  فيهم.  يتكلم  وغيره،  األعمش،  سليمان 

قال: قد   الكرابيسي، ثم قال: أيش خرب أبي ثور؟ وافقه على هذا؟ قلت: قد هجره،

أحسن، قلت: إين سألت أبا ثور عمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: مبتدع،  

فغضب أبو عبد اهلل وقال: أيش مبتدع؟! هذا كالم جهم بعينه. ليس يفلح أصحاب 

 .«الكالم

فالكرابيسي هو من اخرتع بدعة اللفظية، وأراد إيقاع اإلمام أحمد يف فخ فتنبه له  

 ه.اإلمام أحمد وبين تجهم

 تكفير الكرابيسي ألهل الحديث المخالفين لقول جهم. -3

طالب ، قال : قلت ألبي عبد اهلل : قال ي  أبعن    (71/  7) يف السنةالخالل  روى  

جوا  ن الكرابيسي كان إلى جنبه فسمعه يقول : أخر  : إأحمد بن إبراهيم الدورقي

البائس   الشرّ   -أحمد  السلطا  -اك  يعني  عليه  واستعدوا  عبادان  حتى  من  ن 

 !أخرجوه، هؤالء الكفار باهلل هم أعظم من اليهود والنصارى

ر وأظهر الجهمية قلت :  فقال أبو عبد اهلل : رجع أمره إلى أصل الجهمية لما كفّ  

 .«كان هذا عقده فأظهره ؟ قال : نعم 

« السلفيين:  الحديث  أهل  قال عن  أعظم من فالكرابيسي  باهلل هم  الكفار  هؤالء 

 . «!اليهود والنصارى
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بالقرآن  لفظي  »فباإلضافة إلى كونه كان جهميا يقول بخلق القرآن واخرتع بدعة  

وليس    «مخلوق السلفية  العقيدة  تكفيره ألصحاب  مع  الجهمية،  مذهب  لتمرير 

مجرد تخطئة أو تبديع! مع أن مخالفة أهل الحديث يف هذا صريح الضالل وقول  

 الجهمية كفر صريح.

 من أسباب تحذير العلماء من الكرابيسي طعنه يف اإلمام أحمد. -4

االعتدال)الذهبي  قال   ميزان  » 1/544يف   : الناس ح(  تكلم يف  مقت  لكونه  سينًا 

 . أحمد(

ي ْحي ى ْبن معين، وقيل له : إن حسينا الكرابيسي،   ر الطيالسي : سمعت  ْعف  قال ج 

د بن حنبل؟ ق ال  : ومن حسين الكرابيسي ؟ لعنه اهلل، إنما يتكلم فِي  يتكلم فِي أ ْحم 

ر : يبطل، يعني   ْعف  ق ال  ج  د،  أ ْحم  : ينزل، الناس أشكالهم، يبطل حسين، ويرتفع 

الدن  أسفل  فِي  الذي  الدردي  انظر:  وهو  بغداد) .  وطبقات (611/  8تاريخ   ،

 (. 1/124الحنابلة)

جعفر الطيالسي: قال يحيى بن معين، وقيل له: إن حسينا الكرابيسي يتكلم  وقال  

 .( 611/ 8يف أحمد بن حنبل، قال: ما أحوجه أن يضرب. تاريخ بغداد) 

ليست القضية خاصة بكونه أخطأ يف مسألة فهذه هي قضية الكرابيسي باختصار، و

اللفظ، ألن مسألة اللفظ لو قالها من يصرح بأن الكالم كالم اهلل غير مخلوق، وأن  

ذلك،   ونحو  والهواء  اللسان  به حركات  المراد  وأن  بحرف وصوت،  يتكلم  اهلل 

ويكفر الجهمية ويحذر من عقيدهتم يف اللفظ والقول بخلق القرآن فهذا ال يقال له 

 نه جهمي، ولكن ينبه على خطورة مشاهبة الجهمية يف العبارة، وننكرها عليه. إ

« ابن قتيبة كتابا خاصا يف هذه القضية  اللفظ والرد على  وقد كتب  االختالف يف 

 «. الجهمية والمشبهة

 فيتلخص ضالل الكرابيسي فيما يلي: 

 . بأن القرآن مخلوق، واخترع بدعة اللفظ للتوصل إلى هذا قول بقول الجهميةي

 يكفر أهل السنة المخالفين للجهمية. 

 يطعن يف بعض الصحابة رضي اهلل عنهم.

 يزين الخروج على الحكام بالسيف.
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 كتب كتاب المدلسين فشنع على أهل الحديث وقدح يف أئمتهم.

 طعن يف اإلمام أحمد واحتال ليوقعه يف الكفر بزعمه! 

 وهو ليس بثقة ومردود الرواية.

وليس خطأ كخطأ  »فمما سبق يتبين خطأ شيخنا محمد ابن شيخنا ربيع يف قوله:  

يف الوزن والحكم« يف ظنه أن خطأ الشيخ فركوس أعظم من خطأ الكرابيسي، بل  

الواقع هو العكس، وأنه ال تجوز مقارنة الشيخ العالم السلفي محمد علي فركوس 

 ن الكرابيسي. بالجهمي الضال حسي

 

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

 

 الوقفة الثانية 

 

الولد  بين  الفتنة  تقصد  أنك  »أعرف  ربيع:  الشيخ  ابن  محمد  الشيخ  شيخنا  قال 

ووالده أال تتقي اهلل! أال تستحي؟ أال تعلم أن العقوق من الكبائر والعاق ال يدخل  

 لجنة«.

 والجواب من وجوه:  

األول شيخنا  الوجه  تعرفه  ما  ال :  والدك  وبين  بينك  الفتنة  أقصد  أين  من  محمد 

 أعرفه، وال أقصده واهلل الذي ال إله غيره.

الثاين: مرضاة    الوجه  على  اهلل  مرضاة  تقديم  وعليكم  علّي  توجب  اهلل  تقوى 

 الوالدين، وتقديم طاعة اهلل على طاعة الوالدين.

 يف؟ فهل كان علي بن المديني عاقا بوالده لما سئل عنه وقال إنه ضع

 وهل كان السائل له عن والده مذموما متهما بقصد الفتنة بين االبن وأبيه؟

رجل والد  عن  سئل  وسلم  عليه  اهلل  رسولنا صلى  كله  ذلك  والده  -وقبل  وكان 

فقال: »إن أبي وأباك يف النار« رواه مسلم، وليس هذا من العقوق كما هو   -مشركا

 معلوم. 



ــ  الرد على كالم شيخنا الشيخ محمد ابن شيخنا ربيع المدخلي يف موضوع حسين الكرابيسي وأمور أخرى   ـــــــــــــــــــ

 

7 
 

حقك، لكن ال يحق لك اهتام غيرك    فكونك شيخنا تتحسس من هذه القضية فهذا

 بغير موجب شرعي. 

الحياء هو خلق يبعث على فعل الجميل، وترك القبيح، وبيان خطأ    الوجه الثالث:

والدكم وشيخنا الشيخ ربيع حفظه اهلل سواء كان المبين ولده أو غيره ليس عقوقا،  

 وال يخالف الحياء الشرعي.

والن بالمعروف  الشرعية واألمر  الشرعية ال  فالنصيحة  بالضوابط  المنكر  هي عن 

 يخالف الحياء وال يخدش فيه أبدا.

 

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

 

 الوقفة الثالثة

 

»وهذا أول وآخر رد... لن أتمادى مع   قال شيخنا الشيخ محمد ابن الشيخ ربيع:

 من خلق للجدل«.

 الجواب من وجوه:  

لتقييده بآخر مرة، وحتى ال الرد العلمي عبادة وطاعة، وال حاجة    الوجه األول:

تحرج نفسك عند الرد مرة أخرى، بل خذ راحتك شيخنا يف أي وقت، فما كان  

من صواب فسأقبله، وما كان من خطأ فسأرده بالطريقة الشرعية السلفية إن شاء  

 اهلل.

أن اهلل عز وجل قال: }وكان اإلنسان أكثر شيء جداًل{ وهذه عامة   الوجه الثاين:

قال   )البغوكما  »  (181/  5ي   أصح:  وهذا  العموم،  على  هي  ذكر وقيل:  ثم   »

: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طرقه رضي اهلل عنه  علي بن أبي طالبحديث  

وفاطمة بنت النبي عليه السالم ليلة، فقال: »أال تصليان؟« فقلت: يا رسول اهلل،  

بعثنا، فانصرف حين قل يبعثنا  فإذا شاء أن  بيد اهلل،  إلي  أنفسنا  نا ذلك ولم يرجع 

شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه، وهو يقول: }وكان اإلنسان أكثر شيء 

 متفق عليه.   [54جدال{ ]الكهف: 
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بقوله: } الحجال  ذوات  اهلل  غير ووصف  الخصام  الحلية وهو يف  ينشأ يف  أومن 

 «.أي: يف الجدال ضعيف القول: » (95/ 5)يف تفسيرهالسمعاين   قال {.مبين

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

 
 

 الوقفة الرابعة 
 

قال شيخنا الشيخ محمد ابن الشيخ ربيع: »ثم يا دكتور لم الكيل بمكيالين، فقد  
أسقطت من خطؤهم ليس بأكثر من خطأ الشيخ فركوس من أهل المدينة وكل من 
وافقهم يف الكرة األرضية وقلت فيهم ما يهوي هبم إلى الحضيض يف حين يرون  
الذين حذروا منك  العلماء  من  تعرف  ويزكيهم من  السلفيين حقًا،  أنفسهم هم 
ورموك بالتسرع والطيش وتفريق السلفيين من عشر سنوات تقريبًا. مرة أخرى 

 أنت ال تمشي على قاعدة ثابتة بل تكيل بمكاييل وليس مكيالين«.
 

 التعليق  
ع وذكر  بمكاييل«،  »الكيل  قضية  يف  السابق  الكالم  وجود  يتلخص  قاعدة  »دم 

تحريش  بسبب  العلماء  بعض  من  صدرت  التي  التهم  إلى  اإلشارة  مع  ثابتة«، 
الصعافقة للشيخ عبيد وللشيخ ربيع والرمي بسبب ذلك بالتسرع والطيش وتفريق 
السلفيين كما هي التهمة نفسها الموجهة للشيخ محمد بن هادي والشيخ فركوس 

 جمعة وغيرهم. والشيخ محمد بن ربيع والشيخ عبدالمجيد 
فيها علماء وفضالء ومنهم شيخي  التحذيرات والتهم يشاركني  فإذا كانت تلك 
نفسه فال حاجة لتكرار الرد عليها هنا، فما كان من جواب ودفاع عنهم فهو دفاع  

 عني أيضا وال فرق.
ادعى دعوى،   فهنا شيخنا  ثابتة،  قاعدة  بمكاييل، وعدم وجود  الكيل  تبقى قضية 

 ها.وذكر دليال علي
أين  ودليله  المكاييل«،  تعدد  وبالتالي  ثابتة،  قاعدة  وجود  »عدم   : هي  والدعوى 
وأركس   ، اهلل  حفظه  فركوس  الشيخ  أخطاء  من  أقل  أخطاؤهم  أناسا  أسقطت 

 أولئك الصعافقة.
أن أخطاء الصعافقة    فخالصة القضية يف نظر شيخنا الشيخ محمد ابن شيخنا ربيع:

 الذين يف المدينة أقل من أخطاء الشيخ فركوس.
 فإذا بينت بطالن الدليل ظهر بطالن الدعوى.

 والبيان من وجوه: 
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أن هذا خطأ من شيخنا كخطئه يف تصوير قضية الكرابيسي، حيث   الوجه األول:
ثقة  الكرابيسي  أن  بثقة-ظن  ليس  اللفظ،  -وهو  يف  زلة  مجرد  خطأه  أن  وظن   ،

ذلك رأى أن اإلمام أحمد وأهل الحديث أسقطوا عالما ثقة بسبب خطأ لفظي  ول
فقط، وهو هنا يجعل خطأ الصعافقة أقل من خطأ الشيخ فركوس، وكال الظنين  

 خطأ مخالف للصواب. 
الكرابيسي: قضية  جهمي   أما  هو  بل  لفظي،  خطأ  مجرد  ليس  أن ضالله  فبينت 

روج بالسيف، وكان يحط على أهل  مخادع، وكان يكفر السلفيين، وكان يزين الخ
وليس   عظام،  موبقات  عنده  فكانت  الرافضة،  أمر  ويقّوي  السابقين،  الحديث 

 مجرد خطأ هين. 
فهي ليست مجرد   وأما قضية صعافقة المدينة وجميع من معهم يف الكرة األرضية:

أخطاء يسيرة، بل هو منهج أرادوا به ضرب منهج السلف، فنشروا التقليد األعمى  
عصب والتحزب، وعندهم مجالس سرية لضرب الدعوة السلفية، ويطعنون  والت

يف كبار علماء السنة وطالهبم، ويقعدون القواعد الفاسدة، ويكذبون، ويحرشون،  
وهونوا    ويتعاونون مع المليشيات اإلرهابية، والحركات االنفصالية،ويتالعبون،  

 لسالح. من شأن المظاهرات واالعتصامات والخروج على السلطان با
 فأمر الصعافقة أظهر وأشهر.

بأن قوله يف جزئية تتعلق باإلنكار العلني   يتهم  ولئن كان الشيخ فركوس حفظه اهلل
أخطر ممن يجيز هذا الخروج، ويتعاون مع يرتتب عليه الخروج، فكيف تجعله  

المظاهرات ويجوز  الليبي،  الجيش  ضد  ويجعلها   الخوارج  اليمن  رئيس  ضد 
 خالفية؟ مسألة 

ولكنهم   باإلرهاب،  وأعلنوا  الدماء،  وسفكوا  الخروج،  إلى  وصلوا  فالصعافقة 
تعرفهم جيدا، وتعرف  يا شيخنا  وأنت  ويتظاهرون بخالفها،  بدعهم،  يتكاتمون 
إرهاهبم، وتعرف تعاوهنم مع الدواعش، وتعرف مكرهم بك وبأبيك وإخوانك ،  

 نه شيئا وال قريبا منه.وأفسدوا يف بيتكم إفسادا لم يفعل الشيخ فركوس م
لتقابل حال الصعافقة األوباش   -شيخنا-فما هو المكيال والميزان الذي وزنت به  

 بعالم سلفي فاضل أخطأ وزل كحال غيره من العلماء؟ 
نعم بالنسبة للصعافقة الجدد مثل نبيل باهي ويطو وكربوز وأبي جويرية وأبي صقر 

المدينة، وامتداد لهم، وقد صرحت بذلك وبينته  وبقية العصابة فإهنم مثل صعافقة  
بيانا شافيا كافيا يف عدة صوتيات ومقاالت ، تؤكد أن ميزاين واحد، ومكيالي واحد  

 والحمد هلل. 
أن كالمي يف الصعافقة لم يشمل الشيخ ربيعا، وال الشيخ عبيدا، وال    الوجه الثاين:

 ان. من عرفت صدقه، وأنه ليس يكذب ويتعمد الباطل والبهت
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يشمل   فلم  بذلك،  لزهر  والشيخ  جمعة  والشيخ  فركوسا  الشيخ  عاملت  كذلك 
كالمي يف الصعافقة سوى بطانة الشر، ومن يترتس هبم وينتسب إليهم وهو على  

 طريقة الصعافقة. 

فيما -وهو حفظ كرامة أهل العلم والسنة من أهل الصدق والتقوى  فميزاين واحد:

وان-أحسب ثبت ضالله  والتحذير ممن  وتقليده  ،  وبهتانه وتعصبه  حرافه وكذبه 

 التقليد األعمى. 

لكنكم شيخنا عاملت والدكم معاملة خاصة جدا، وأما مع الشيخ عبيد والشيخ 

 فركوس فسويتموهما بالصعافقة أهل الباطل، وهذا خطأ منكم رعاكم اهلل.

أن تعامل الجميع بمكيال واحد وهو المكيال الذي    :فالمكيال الصحيح والعدل

 أكيل به وهو احترام هؤالء العلماء، ورد خطئهم.

أن ظن شيخنا الشيخ محمد ابن شيخنا ربيع أن علماء السنة حطوا    الوجه الثالث:

على الكرابيسي وحذروا منه مع )ثقته! وعلمه( ألجل خطأ لفظي فقط؛ فيه فتح 

مة، واهتامهم بالظلم والبغي، وكذلك اهتامهم بالتناقض،  الباب النتقاد أولئك األئ

فقد حصلت أخطاء لفظية أخرى لم يعاملوا غير الكرابيسي بنفس المعاملة التي  

 عاملوا هبا الكرابيسي. 

فلم   القرآن،  يف  الوقف  قضية  يف  المتكلم  وغير  المتكلم  بين  فرق  أحمد  فاإلمام 

 يجعلهم يف حكم واحد.

-اق مع اهتامه بالتشيع فلم يسقطه كما أسقط الكرابيسيوكذلك دافع عن عبدالرز

، ووثق شيخه عبدالرحمن بن صالح األزدي وهو شيعي  -لو كان خطؤه لفظيا فقط 

 جلد.

فاإلمام أحمد رحمه اهلل وإخوانه من أئمة السنة وثقوا ورووا عن مشايخ أخطاؤهم  

 . -لو كان ثقة وخطؤه لفظيا-أعظم من خطأ الكرابيسي

 .-حاشاه-ام اإلمام أحمد بالمكاييلفهنا يمكن اهت

أن خطأ الكرابيسي عظيم جدا وليس مجرد خطأ لفظي، وليس هو بثقة،   والواقع:

بل هو جمهي يكفر أهل السنة، ويطعن يف أهل الحديث السابقين، ويزين الخروج  

بالسيف وغير ذلك من ضالالته وانحرافاته التي فاقت جميع أخطاء شيوخ اإلمام  
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و الذين  بدعة  أحمد  فكانت  البدع،  بعض  أو  األخطاء  بعض  وعندهم  ثقهم 

 الكرابيسي بدعة مكفرة وغليظة مع بدع أخرى مفسقة. 

إن شيخنا الشيخ محمد ابن شيخنا ربيع لو كان مكياله يف الكرابيسي    الوجه الرابع:

تصوره- الشيخ   -حسب  ومن  والده  من  يحذر  لم  ذلك  ومع  صحيحا، 

من غيرهما  ومن  العباد  األخطاء    عبدالمحسن  بعض  يف  وقعوا  الذين  المشايخ 

كوصف الشيخ ربيع بعض حكام المسلمين باالشرتاكي والعلماين، والقول بعدم 

البيعة لهم إال لحاكم السعودية، وكاإلنكار العلني من الشيخ العباد والشيخ ربيع  

وتفصيال فتواهم-تأصيال  حسب  المفسدة  واندفاع  المصلحة  حصول    -بشرط 

كاييل عديدة، فما الذي يجعل السلفيين يستثنون والده حفظه اهلل  لكان متعامال بم

من هذا المكيال، وهذا ليس عقوقا منهم وال مخالفا للحياء، بل المكيال السلفي 

 الذي يجب أن يكيلوا به للجميع لو كان مكياال صحيحا. 

فحسب تصور شيخنا الشيخ محمد ابن شيخنا ربيع لموضوع الكرابيسي يجب  

فركوس  عليه   والشيخ  عبيد  والشيخ  ربيع  الشيخ  من  التحذير  السلفيين  وعلى 

 والشيخ العباد والشيخ صالح السحيمي وغيرهم وهذا خطأ وباطل وال يجوز .

لذلك أنصح شيخنا بمراجعة ميزانه يف القضية، وأن يكون الكيل بمكيال واحد  

يع، وليس  وهو الكتاب والسنة على منهج السلف، وأن يطبق القواعد على الجم

اإلنكار،  أشد  أنكره  أنا  علّي شيخنا  يعيبه  الذي  فهذا  دون غيرهم،  أناس  يف حق 

ويف   عبيد  الشيخ  ويف  والدكم  يف  طعوهنم  يف  أخالفهم  ومن  به خصومي  وأعيب 

الشيخ العباد ويف الشيخ فركوس ويف الشيخ جمعة، وفيكم أنتم شخصيا شيخنا  

 محمد. 

 الب العلم بمكيال واحد. فأنا أعامل جميع العلماء والمشايخ وط

ولو ظننت أين خالفت مكيالي فهو إما لعدم معرفتكم بحال من أتكلم فيه، وإما  

يكون بناء على سهو مني وغلط ألين بشر، لكن من نبهني ودلل على كالمه فأنا 

 أنتبه إن شاء اهلل. 
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،  هو أين ال أجيز لنفسي وال لغيري تعدد المكاييل يف النقد والتحذير لكن األصل:

بل أسير على منهج واحد، ومكيال واحد، وميزان واحد، وهو ميزان الشرع فقط  

 ال غير.. 

ودراستها   القضايا  هذه  لمراجعة  شيخنا  يوفق  وأن  والسداد،  التوفيق  اهلل  أسأل 

دراسة جادة وصحيحة، وأن يعلم أين على ما يعرفني من االنتصار للحق، وأين  

أقدم مرضاته على مرضاة ربي، ولن أقدم    شجاع يف بيان الحق، وأين لن أقلده ولن 

 رأيك على ما ظهر لي من رأي صواب.. 

 فال للتقليد األعمى، وال للتعصب والتحزب. 

وأنا معك ما دمت موافقا للصواب، ولست معك يف خطئك ولو غضبت  علي، 

 ..  ولو فعلت ما فعلت 

والناس   مشايخي  رضى  على  مقدم  اهلل  ورضى  أحد،  كل  على  مقدم  فالحق 

 عين.أجم

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

 كتبه:

 د. أسامة بن عطايا العتيبي

 هـ1444/ 2/ 13

 

 


