
 

 

 
 

   
منتدى شؤون   <الحديث ملتقى أهل

  الكتب والمطبوعات
 تخريب موراني لكتاب المحاربة من موطأ

  ابن وهب، نقض وتقريع
 

 حفظ البيانات؟ اسم العضو العضو اسم

 تسجيل الدخول  كلمة المرور
 

 

  البحث اليوم مشاركات English forum العام المشرف اتصل بنا

 

 

 البحث في المنتدى

 

إذهب
 

  عرض المشاركات   عرض المواضيع

 

  بحث بالكلمة الداللية

 المتقدم البحث

 ...الذهاب إلى الصفحة

 
 

 Google احبث يف حمتوايت امللتقى بواسطة

 

  < 2 1 2من  1صفحة  
 

عرض أول مشاركة غير 
    مقروءة

  تقييم الموضوع  الموضوع إبحث في  أدوات الموضوع

   1#   

04-12-07, 08:17 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

  تقريعموطأ ابن وهب، نقض و تخريب موراني لكتاب المحاربة من

 
 الرَِّحيمِ  ِبْسِم هللِا الرَّْْحَنِ 

الُم َعَلٰى َرُسولِ  ، وآِلِه وَصْحِبِه، وَمن وااله اْْلَْمُد ّلِِلَّ َوالصَّالُة َوالسَّ  .اّلِلَِّ

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479##
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=19
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forumdisplay.php?f=19
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/sendmessage.php
http://www.ahlalhdeeth.com/admin.html
http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=getdaily
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/tags.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/tags.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/tags.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=710797
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479&page=2
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479&page=2
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479#post710797#post710797
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479#post710797#post710797
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479#post710797#post710797
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479&nojs=1#goto_threadtools
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479&nojs=1#goto_threadsearch
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479&nojs=1#goto_threadrating
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=710797&postcount=1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237


 :َوبَ ْعدُ 

املعجمة( مما فتح هللا عز وجل به علّي، يف إظهار مساوئ املستشرقني، وخليٌق  فهذا النقض )ابلضاد
 ذه املساوئ؛ تثبيتا للذين يف ريبهم يرتددون، وأشد من الضرب ابلسيوف، وسيبُنظِهر ه بنا أن

وأمرهم إىٰل  - الذرية، غزو املسلمني يف عقيدهتم وأفكارهم، حىٰت صارت ِفرقة ممن يظهرون اإلسالم
املنهج العلمي، واألمانة  يقاتلون أبقالمهم املسمومة، ِلَبّث كل ما يردده املستشرقون، حول -هللا 

من اإلشادة بدقتهم، وجتّردهم من اتباع  لعلمية، والبحث األكادميي، واْلَْيدة العلمية، وغري ذلكا
 .التحقيق، وضبط النصوص، ونقدها اهلوٰى، وأن هلم القيادة والسيادة يف علم

 الرَّأِي، ممن جيهلون أن مجيع القواعد العلمية لضبط وما يفعل ذلك ِإال الِذيَن ُهم أرَاِذلنا ابِدي
كتب أسالفنا، وأهنم كدحوا كدًحا، وَأقْ َعظوا أنفسهم ِإقعاظاً  النصوص انتحلها املستشرقون من

يَ ْفَعُلوا،  ِإقعاظًا، ِإذا َأدخل عليك مشقة يف َأمر كنت عنه مبعزل[؛ حىٰت ُُيَْمُدوا مبا لَ  ]َأقْ َعَظين فالن
م  ِف البشر،فجاء َخْلٌف اْنَطاعوا لذلك، وَرُضوا أبن َيكونوا مع َخَوالِ  فحمدوهم؛ َفَدْمَدَم عَلْيِهم َرُّبه

يَ ْبُصُروا سبيل الرشاد، ول يعلموا أن هذه القواعد ِبَضاَعتُ َنا، وقد  بَذنِبِهم، وَطَمس َعلى أعُيِنِهم، فَلم
َنا، بعد أن َذَهل عنها مصححوا الكتب، إذ كانوا يصححون الكتب حني عرفوا ُردَّتْ   .الطباعة إِلَي ْ

وابن الصالح، وكل  عد والضوابط مبثوثة يف كتب اخلطيب البغدادي، والقاضي عياض،وتلك القوا
كفتح الباري وغريه، بل ال  من جاء بعُد، وأّلف يف مصطلح اْلديث، ومبثوثة أيًضا يف كتب الشروح

صغار طالب العلم، فضاًل عن العلماء  أابلغ إن قلُت أن هذه القواعد كانت من املسلَّمات عند
غًضا طراًي، فأَّنَّٰ هلم ذلك إال ابلضبط، ولكن أكثر  ، ويدّلك علٰى ذلك أن العلم ُحفظ لنااحملققني

 .علماء هذه األمة، وجعلنا مبّنه وفضله خري َخَلف هلم، اللهم آمني الناس ال يعلمون، ورحم هللا

 وطأ (( أتليفحَبْول هللا وقوته يف نقض نشرة موراين لكتاب: )) كتاب احملاربة من امل وسأشرع اآلن

 :(ه 197عبدهللا بن َوْهٍب بن مسلم الُقرشي أيب حممد املصري )

 
 :النشرة

 .اسم الكتاب: كتاب املُحارََبة من املَُوطَّأ

د املصري ) :أتليفُ   .(ه 197 - ه 125َعبد هللا بن َوَهُب بن ُمْسِلم الُقَرِشّي أيب حممَّ

 .  / املانياُُتِقيق وتْعليق: ميْكُلوش مورَاين َجاِمَعة بونْ 

هجري، وقد  م. بدون ذكر التاريخ2002الناشر: دار الَغرب اإلسالمي، الطبعة األوىٰل، بتاريخ 
اآلخرة سنة  ، وذلك موافق لشهر مجادى2002ذكر املستشرق اتريخ كتابة املقدمة أغسطس عام 

 .من اهلجرة النبوية1423
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مقدمة(، قال: )) وإذا بقي يف هذا 14ص:املستشرق ) وقبل الشروع يف النقض، أنسُخ لكم ما قاله
تقصرٌي ميّن ، فال تُ ْعترب خطأ طباعّياً كما قد يظّن البعض  الكتاب وإخراجه شيٌء من األخطاء فهي

 احملقَّق، بل أان أُتّمل العبء األكرب واملسؤولية الكربى لكل ما وقع يف هذا الكتاب عند قراءة النصّ 

 . مشكورًا (( اه  العزيز أن يقوم بتصحيحه وُيْسرع ِإىل تصويبه من األخطاء والتقصري، وعلى القارئ

ُتها على  وقال يف السطر األول يف الصفحة نفسها: )) لقد قْمُت بتحقيق هذه الّنْسخة وكتب ْ
 . القارئ اآلن بني يديه (( اه  اْلاسوب اآليل وَأْخَرْجُت النّص على ِصيغته هذه اليت جيدها

إذ نصَّ على أن تقصريه فقط سبََّب األخطاء؛ لذلك  ه يف الِفْقرة األوىٰل،قلت: وهذا يؤكِّد ما قال
هذه النشرة، سواء كانت منهجية، أو حنوية، أو إمالئية، أو يف  سوف أذكر ما وقفُت عليه من أخطاء

 اإلعرابية، أو انشئة عن ُعْجمة املستشرق، أو جهله ابللغة العربية، أو جهله التشكيل واْلركات

 .ات أهل اْلديث، وسواء كانت األخطاء اتفاقية، أو تعّمديةابصطالح

ق َمن ُيسأل وأان أيًضا ال  .عنها أمهل األخطاء الطباعية؛ ألهنا ليست من صنيع اآللة، فاحملقِّ

 

 :أوال

أعين كتاب احملاربة  -علمًيا ُيمل املستشرق على إخراج جزء من موطأ ابن وهب  ل أجد مسّوغاً 
 فسه ما يؤكد أن أجزاًءا ُأخر موجودة من املوطأ، ويف املكتبة نفسهاوقد ذكر هو ن - هذا

 يف ترمجة الليث(: )) له كتاب مسائل يف الفقه، 11،  10س: 171القريوان(، فقد قال )ص:)

قال  ذكره ابن وهب يف كتاب القضاء يف البيوع من موطأه )خمطوط القريوان( (( اه  !، وقد
 :تقىاملستشرق يف مشاركة له يف املل

جزءان فقط ُيتوي جزء على كتاب احملاربة وجزء  لدينا منه ]أي موطأ ابن وهب[ لألسف )) :
 األخري ُتت الطبع( (( اه  آخر على كتاب القضاء يف البيوع ) وهذا

على الورقة األوىل(، وينتهي  1653برقم ) وأيًضا النسخة اليت اعتمد عليها مّرقمة برتقيم يبدأ
وقد  -سّلطه هللا عز وجل على تراثنا ليختربان به  وقد -نبغي للمستشرق (، وكان ي1692برقم )

 داللة هذه األرقام. وهل كان املخطوط ضمن جمموع، أم ال؟ أمسك املخطوط بيده أن يفّسر لنا ما

الكتاب إاّل ضعًفا شديًدا يف املنهجية العلمية، ورمبا كان السبب استعجاله  وال أرى إخراجه جزًءا من
 .لسريع، واستكثاره من التحقيقات، جبانب استهانته ابلقرّاءا الكسب

 

 :اثنيا النسخة املعتمدة
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ودعَّه دّعاً إىل نشر الكتاب على نسخة واحدة، وأيًضا النسخة ليست كاملة، بل  ْحله ل يذكر لنا ما
، جيوز جزء من كتاب املوطأ لعبدهللا بن وهب، ومعلوم أن نشر أي كتاب على نسخة واحدة ال هي

ُتقيق هذا  عند املتثبتني من أهل التحقيق والضبط، إال يف حاالت معينة، وبشروط خمصوصة يف
 .النوع

احملقق أن يُبنّي ذلك تبيناً ُمفصَّاًل يف  وهذه اْلاالت املعينة إذا توافرْت يف كتاٍب ما، فلزاماَ على
يف املقدمة، فيذكر مثاًل أن  فيبينه -كما يف نشرة موراين  - دراسته للكتاب، وإن ل يكن له دراسة

مكتبات العال، أو غري ذلك. ولكنه ل يفعل، يف حني أن بعض الفهارس ذُكر  النسخة ال أخت هلا يف
 .البن وهب فيها كتب

 .عندي كل خمطوطات ابن وهب  -معجباً بنفسه  -وأعلم أن املستشرق سوف يقول 

عالقة كتابك بتلك الكتب  رئ أن تبنّي له ماوالرّد: أن هذا ال يهم القارئ ألبتة، والذي يهم القا
خيرب القارئ بذلك؛ حىت نثق بعمله، ونعلم  املذكورة يف الفهارس، وإن كانت غري كتاِبِه، فال بّد من أن

 .أنه ُتّرى الدقة

 

 :املخصوصة يف ُتقيق النهسخ اليت ال أخت هلا، فأعّرِج علٰى أمهها، وهي أما الشروط

تقوم  نُ ُقول املتأخرين عنه، وهذه املسألة مهمة جدًا؛ ألن هذه النُ ُقولنصوص الكتاب مع  مقابلة
اختالف بني  مقام النهَسخ املساعدة يف ضبط النص، ويف هذه اْلالة جيب أن يُراِعي احملقق أي

ورمبا وجد احملقُق النقَل  النُ ُقول، والنص األصلي، فسيجد أحياانً زايدة أو نقص عند بعض املتأخرين،
أن النهَسخ اليت اعتمد عليها فالن وفالن  لألصل، وابلتتبع الدقيق هلذه املسألة، يتبني للمحققموافق 

 .معه، أو نقص من املتأخرين فيها زايدة على األصل الذي

ونُ ُقول املتأخرين؛ حىت يستطيع  وأثناء ذلك العمل جيب على احملقق أن يثبت كل الفروق بني األصل،
 :احملقق

  .()األصل تقييم النسخة (1

 .إقامة النص، إن كان األصل ليس يف الدرجة العليا من الضبط ويستطيع (2

 الباحثون أن يتتبعوا احملقق، إن أخطأ يف ترجيحاته؛ ألن اهلدف الوصول إىل وحىت يستطيع (3

 .اْلق

نصوص األصل، على ))  وال يفوتين أن أنّبه على أمر مهم، وهو: أن ما اقرتفه موراين من مقابلة
 :ألمرين املدونة ((، أو )) النوادر والزايدات (( البن أيب زيد، ال يكفي؛
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يدلس يف النقل، وسيأيت بيان  األول: أن موراين ل يكن أميًنا يف إثبات الفروق بدقة، بل أحيااًن كان
 . [وغري ذلك 55،  54،  26الِفقرات رقم ] ذلك يف الِفقرات التالية. وانظر على سبيل املثال

عليها غري حمققة ُتقيًقا علمًيا، وال نعلم األصول اليت ُأخرِجْت  ين: أن نشرة املدونة اليت اعتمدوالثا
( سقط ًا وقف عليه يف املدونة، وإمنا نبهُت 230، حاشية98املستشرق )ص: عليها، وقد ذكر

 قصري يف تطبيقُيَظن أن كثرة مقابالته ابملدونة أو النوادر والزايدات، َيدفع عنه الت على ذلك حىت ال

 .هذه القاعدة. وقد انتقد موراين نشرة املدونة، هنا يف امللتقى

ينقله  مسألة املقابلة مع نُ ُقول املتأخرين، يقوم احملقق مبثله مع مصادر املؤلِّف، فيما وكل ما سبق يف
ن تقدمه من املؤلفني  .عمَّ

ٰى إىل عدم ضبط النشرة، كما كان أملانيا(؛ مما أدَّ  /وكل ما ذكرُت ل يقم به )موراين جامعة بون
يف ضبط النص )املتون واألسانيد(، وسوف أنّبه على ذلك يف  ينبغي، ويدّلك على هذا اإلخالل

 :الِفْقرات حمله. ومن ذلك انظر

 [وغري ذلك 52،  27،  26،  16،  10 ]

 

 :اثلثًا اسم الكتاب

ق أخطأ يف تاب احملاربة من املوطأ(، ودونكم اسم الكتاب، وأنه )ك خالصة ما أرّجحه أن احملقِّ
 :الربهان

قون على عدم االعتماد على غالف  وهذا متهيد انفع إن شاء هللا، قبل الربهان: أمجع احملقِّ
معرفة اسم الكتاب، قبل التثبت من االسم الوارد على الغالف؛ ويقول أستاذان  املخطوطات يف

 ط املصرية 2س: 157املخطوط العريب" )ص:الدكتور عبدالستار اْلَْلَوِجي يف كتابه " الكبري

العنوان يف أول  اللبنانية(: )) وتدل أقدم املخطوطات اليت بني أيدينا على أن العرب ل يعرفوا صفحة
املخطوط، ومع هذا فقد كانوا  عهدهم بصناعة الكتب، وأن العنوان كان أييت يف املقدمة ويف هناية

فيها من التعرض للتلويث والطمس إذا ل جُيلَّد  على ما ُيكَتب يرتكون الصفحة األوىل بيضاء إما خوًفا
تستبقى للحليِّ والزخارف كما هو اْلال يف املصاحف الكبرية اليت  املخطوط، وإما رغبة منهم يف أن

ُترتك بدون جتليد . وكان الناسخون الذين يقومون بنسخ الكتب عن أصوهلا  نستبعد أهنا كانت
اسم مؤلفه على الصفحة األوىل يف بعض األحيان، وكان بعضهم ينسخ الكتاب و  يضيفون عنوان

دون أن يضيف إليها شيًئا، وبعد فرتة من الزمن أييت َمن يضيف العناوين خبط خمالف  الكتب كما هي
 النسخة ومتأخر عنه كما اْلال يف كثري من املخطوطات القدمية (( اه  خلط
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يف  فيأتيكم من الشيخ عبدالرْحن الفقيه وفقنا هللا وإايه، العلمي على أن موراين أخطأ، أما الربهان
وأنقل لكم نص   ،(( "مشاركة بعنوان: )) حول طباعة: " كتاب احملاربة من املوطأ لعبدهللا بن وهب

 :كالمه، ُمِقًرا إايه

 من املوطأ( لعبدهللا بن وهب بدار الغرب اإلسالمي طبع الدكتور ميكلوش موراين )كتاب احملاربة ))
2002 

احملاربة بناء على ما ورد يف الصفحة األوىل من املخطوطة اليت وضع صورهتا يف  وأمساه احملقق كتاب
 .ُتقيقه مقدمة

احملقق يف بداية  وقد طبع الكتاب على خمطوط نفيس جدا يعود اترخيه إىل عهد املصنف كما ذكر
 .ُتقيقة للكتاب

 :لعبدهللا بن وهب وهي أوقد اشتمل هذا املطبوع على عدة أبواب من املوط

 

 .ما جاء يف احملارب والقاطع للسبيل

 .اْلرورية ما جاء يف قتل

 .ابب يف املرتد عن اإلسالم

 .ابب يف املرأة ترتد عن اإلسالم

 .الزاندقة ابب

 .ابب يف سب النيب صلى هللا عليه وسلم والوالة

 .السحار ابب يف قتل

 .ابب يف ضرب العبيد وجراحاهتم

 

بعضها ال يدخل يف اْلرابة على تعريف املالكية أنفسهم ، فلعل   هذه األبواب جيد أنواملتأمل يف
عدة أبواب من موطأ ابن وهب وليس خاصا بكتاب احملاربة فلو مسي  هذا املخطوط يشتمل على

 .من موطأ ابن وهب تشمل على كتاب احملاربة وغريها( لكان أوىل املطبوع ب)بعض أبواب

 

 29كتاب ص ال ففي املطبوع من

 

على غري انئرة وال ذحل  قال مالك : أما احملارب فرجل ْحل على قوم ابلسالح فضرب رجال)
فإن اإلمام يلي قتله وال ينتظر به وال  والعداوة ، أو قطع طريقا أو أخاف املسلمني ، فهذا إذا أخذ
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 .انتهى(..... جيوز له فيه عفو

 

والزنديق والقدري وجراحات  نه خبالف الساحرفاحملارب هو الذي إذا اتب قبل القدرة عفي ع
 .العبيد

 

ابب يف قتل القدرية( وهذا ال عالقة له ابحملاربة ، ) ومن األبواب املوجودة يف الكتاب املطبوع
 .أهل العلم مشهورة معروفة فاحملارب تعريفه وعقوبته عند

 

 .احملاربني ومنها كذلك )قتل السحار( فحكمهم خيتلف عن حكم

 

ذكرها مالك يف املوطأ يف كتاب  ضرب العبيد وجراحاهتم( فال عالقة هلا بكتاب احملاربة، وقدومنها )
 .العقول

 

 وللفائدة

 : الطباعية يف النص وقفت عليها منها فهناك بعض األخطاء

 

تعاىل)وإن يعودوا( مكتبوبة يف نص الكتاب وحاشيته يف اآلية  يف النص واْلاشية يف قوله 83ص 
 ()يعود112يف الفهرس ص . وكذلك هي الكرمية)يعود(

 

والصواب)الزنديق( (( اه  كالم  ([ )الزنديقي11]يقول أبو حفص: السطر: 10السطر  74ص 
 الشيخ

ابملذهب املالكي، مع ختصصه فيه!!، ويدل أيًضا على عدم  وأراه كفااًي، ويدل على جهل املستشرق
 رب العاملني يدرس الكتاب، واْلمد هلل فهم موضوع الكتاب؛ ألنه ل

 

 :اتريخ النسخة رابًعا

الثالث اهلجري، وهذا فيه نظر؛ ألن الرباهني اليت  رّجح املستشرق أن النسخة ُكتبت يف بداية القرن
على النسخة لرواة اجلزء. ومعلوم أن الناسخني، والسيما  ذكرها ملخصها أن هناك مساعات قدمية

والتعليقات املثبتة على األصل، وهذا األمر له السماعات واإلجازات  طلبة العلم كانوا ينسخون
 .واملسألة ُتتاج مزيد ُترير .أمثلة ال حصر هلا
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 قدمي من طراز قريواين (( اه  وحىت ُُيِْكم ما ذهب إليه، قال يف وصف اخلط: )) كويف

مغريب رديء، ويف مواضع رديء جدا(،  واْلقيقة أن هذا الوصف غري صحيح، والصحيح أنه )خط
هيئة واحدة )وذلك يف بعض اْلروف(،  الناسخ ال يطرد يف رسم اْلرف الواحد علىحىت أن 

 .بياهنا والنسخة أيًضا فيها تصحيفات كثرية، سوف أييت

وإال فإنين أدعوه أن يعدد يل  .أما قوله )من طراز قريواين( فهو من التدليس، وإظهار الدقة املصطنعة
غريه من اخلطوط املغربية، ولن يستطيع إىل  خيتص ُّبا دونالسمات املميزة للطراز القريواين، واليت 

 .ذلك سبيالً 

الرَّق، فهذا ال يعين الِقَدم، كما قد يظن البعض؛ فقد ظل أهل املغرب  أما كون النسخة كتبت على
  .الرقوق حىت القرن التاسع ورمبا العاشر يكتبون على

 .يرُيتاج مزيد ُتر  وكما أسلفُت، فإن ُتديد اتريخ املخطوط

 

 .........يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   2#   

04-12-07, 08:38 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 ۡ  نستعليق ُّبذا الضبط: )) َعبد هللا بن َوَهب ُكتب خبطجند على غالف النشرة اسم املؤلِّف،   -1

كلمة )وهب( بفتح الواو واهلاء، وتسكني الباء. وكذلك ضبطها  بن ُمْسِلم الُقَرِشّي ((، أي أنه ضبط
وأان وهللا ال أظن فيكم سوًءا، حىت  -للنشرة. وهذا الضبط غري صحيح  على الغالف الداخلي

 .)َوْهب( بفتح الواو وتسكني اهلاء، كما تعلمون وصوابه -الصحيح  أخربكم الضبط

 .يقول إن وجدان التصحيف واخلطأ على غالف النشرة، فال نثق ُّبا وكان بعض أشياخنا

 وتعليق ُتقيق

 ميْكُلوش موراين

 جامعة بون / املانيا

 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=710797
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=710806&postcount=2
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237


  :ُكتب على غالف النشرة -2

 

تسحر أعني املخذولني   أن الكلمةول أجد مسّوًغا علمًيا لكتابتة: )جامعة بون / املانيا(، غري
األلقاب؛ وذلك ألن نَيل دكتوراة يف  وتسرتهبهم؛ لذلك ينبغي لطالب العلم أالَّ تسرتهبهم هذه

نَيل دكتوراة يف الطاقة النووية من جامعات كينيا أو  العلوم اإلسالمية من جامعات أوراب، يساوي متاًما
ب )) املستشرقون، ما هلم وما عليهم ((، أتليف فلرياجع كتا الكنغو ...!. وَمن يشك يف ذلك

 .السباعي الدكتور مصطفى

 

د  أيب حممَّ

 املصري

 (ه197-ه125)

  :عليه اسم املؤلِّف هكذا أما كعب الكتاب فُكتب -3

 

املصري؟ أم كان األوىَل له أن يكتب االسم  وأسألكم ابهلل هل يعلم أحد من أهل اْلديث أاب حممد
 .(وهب م، وهو: )ابنالذي اشتهر به اإلما

 

مقدمة نشر الكتاب  (: )) ... وقد نبّهُت يف تلك املناسبة، يف11مقدمة، س: 5قال )ص: -4
يقه، وإن شئتَ  فقل: بتحريفه[ على أن املخطوط  ]يعين: تفسري القرآن من اجلامع البن وهب، بتحقِّ

سيد قام بتحقيقه ال ، والذي(Dublin) يف مدينة (Chester Beattty) يف مكتبة
ُتت العنوان )املوطأ لعبد  1999هشام بن إمساعيل الصيين ونشرته دار ابن اجلوزي ابلرايض عام 

وهب، بل هو كتاب خمتصر وُمْسَتْخَرج  هللا بن وهب(، ليس من املوطأ، كما أنه ليس من أتليف ابن
ن ه( ع346حممد بن يعقوب بن يوسف )ت من اجلامع البن وهب ابختصار أيب العباس األصم،

 تالميذ ابن وهب املصريني (( اه 

 :الشاعر هلل، وال قوة إال ابهلل، قبل أن أبنّي أوهام املستشرق، أذكِّره بقول أقول: اْلمد

ل اإلنساُن ُرْشًدا وم ا يَ ْن َف كه ُم تَِّبع ًا  َه َواه وكيف يُ َؤمِّ

 ِس واه َيُظنه ِبنفِس ِه َش َرف ًا وقَ ْدرًا ك أن هللا ل خَيل ق

 :دوبع

هذا الكالم هنا، غري أنه يعّرفنا  أواًل: بعد طول حبث وِفْكر، ل أجد مسّوغاَ علميًا، إلعادة ذكر
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ع به  نفسية املستشرق اللئيمة، وأنه يتشّفى من احملقق مع العلم أن املستشرق كان  -املذكور وُيَسمِّ
وأيًضا  -قة األخرية أعطى هشام الصيين املخطوط دون الور  السبب الرئيس يف هذا اخلطأ بعد أن

 :جهله، وهاؤم الربهان ذكره هذا الكالم يعّرفنا مدى

فقد صدق يف ذلك. وقد تعلمون  قوله يف الكتاب الذي نشره هشام الصيين أنه ليس من املوطأ،
َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب (( ويف رواية : )) َصَدَق  قول نبيكم عليه الصالة والسالم: )) َأَما ِإنَُّه َقدْ 

 . (( ِبيثُ اخلَ 

]وإن شئَت  -كما أنه ليس من أتليف ابن وهب ...إخل ((، فهذا إسراٌف يف اجلهل  )) :أما قوله
َا اَل  فقل تَ ْعَمى اأْلَْبَصاُر  إسراف يف اْلقد والبغض والكفر وحب التشفي والتنقهص من املسلمني، َفِإهنَّ

األقرب إىل الرجحان أن الكتاب جزء من اجلامع  ألن ؛ -َوَلِكن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت يف الصهُدوِر[ 
املستشرق، أعاد ُتقيقه الشيخ احملقق الدكتور رفعت فوزي،  البن وهب، واملخطوط الذي ذكره

ه(، وأما العنوان 1425وُنِشر بواسطة دار الوفاء ابملنصورة سنة ) والدكتور علي عبدالباسط،
 .(( (األحكام اجلامع البن وهب )يف )) :الذي طبع به، فهو

( أن هذه النسخة )) من رواية اثنني من 14س: ،10وذكر احملققان يف مقدمة التحقيق )ص:
بن اْلكم، وحبر بن نصر اخلوالين جزء منه برواية األول  تالميذ عبدهللا بن وهب: حممد بن عبدهللا

 اه  (( ... وجزء برواية الثاين

 

ة على أن هذا اجلزء من كتاب اجلامع الكتاب املبارك )تغليق التعليق(  ، أننا لو رجعنا إىل ذلكمواْلُجَّ
إسناده إىل كتاب اجلامع البن وهب، فكان  (، سنجد أن اْلافظ ابن حجر رْحه هللا ذكر5/458)

حممد بن عبد هللا بن عبد اْلكم و حبر بن نصر بن  من طريق أيب العباس حممد بن يعقوب األصم عن
 .سابق]وهو: اخلوالين[؛

 

ث -62ص1ال ابن نقطة يف"التقييدجق وقد  ترمجة حممد بن عبدهللا بن عبداْلكم": )) .... حدَّ

بن  ببعض مسند عبدهللا بن وهب عنه وحدث ببعضه حبر بن نصر حدث به عنهما أبو العباس حممد
  :هنا ،(17يعقوب األصم ... (( اه  أفدته من األخ )خادم أهل اْلديث( يف املشاركة رقم )

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E6%D1
%C7%E4%ED 

 

اِحَضة أنه قال يف املشاركة رقم ) وِمن من  ( يف الرابط السالف: )) وهو31حجج املستشرق الدَّ
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الصيين (  بتحقيق هشام 249س األصم الذي جاء ذكره ضمن املخطوط ) الرقم أعمال أيب العبا
  :قال أبو العباس هكذا يف كتايب .... اخل (( اه 

األصم: )هكذا يف كتايب( أن الكتاب من أتليفه، وهذا راجع إىل عدم  فاملستشرق َفهم من قول
ما نصه: )هكذا يف كتايب: زيد.  والتطفل واجلهل املركب؛ ألن اإلمام األصم قال التخصص والتجرأ

يراه  هو: يزيد ، وهللا أعلم( اه  وهذا يعين: )هكذا يف نسخيت(، مث علَّق رْحه هللا مبا والصحيح
 .صحيًحا

 

 (اجلامع البن وهب 149ص:) وملزيد ُترير حول تعليق األصم، يراجع تعليق الشيخ رفعت فوزي

االستدالل على أن ما حققه هشام  يف معرض وقد صرَّح املستشرق جبهله وعدم اّطالعه إذ قال
العباس األصم يف الرتاجم راواي لكتب ابن وهب  الصيين ليس من أتليف ابن وهب: )) ول يذكر أبو

 :حسب علمي (( اه  املصدر

يهمه  بعنوان: ] كيف َغَدَر موراين ابلرتاث وابملسلمني وخدع هشام الصيين وخدعكم؟! )ملن موضوع
  .ى أهل اْلديثاألمر([، يف ملتق

 :أو هذا الرابط
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 ! واة الكتبأن كتب الرتاجم ليست هي فقط السبيل ملعرفة ر  ومعلوم

 :تنبيه

 النسخة من اجلامع البن وهب، هي نفسها اليت كانت يف يد اْلافظ ابن حجر رْحه هللا؛ ولعل هذه

وبالد  ألن خمطوطات مكتبة تشسرت بييت مُجعت بواسطة اإلجنليزي تشسرت بييت، وقد استقر يف مصر
فكان  أو التجار؛ العرب، بعض الوقت، يبحث وينقب عن املخطوطات اليت يف ملك املغّفلني

املخطوطات  يستغل جهلهم وفقرهم ليحصل عليها، بل رمبا شارك يف أعمال غري أخالقية مثل سرقة
  .من خزائنها

الرَّحيم بن مصطفى )ابن ِشْقدة(]األعالم  فيقول الزِّرِْكِلي عند ذكر كتاب )) املنتخب (( لعبد
ة كتابه يف الظاهرية بدمشق مث ضاعْت، رأيُت خمطوط (، يف اْلاشية األوىل [: )) سبق أن3/349)

( (( اه  ... ونفس الكالم ينطبق على 3706شسرتبيت ) يف -هي أو نسخة أخرى؟  -ووِجدْت 
حققها الشيخ حممود شاكر، مث حبث عنها ليعيد ُتقيقها فحصل  خمطوط طبقات فحول الشعراء اليت

ها خبط يده، إذ كانت يف ملك فوجدها النسخة األوىل اليت كتب علي على صورة من شسرتبييت،
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 .اخلاجني

 

 يُتوقَّف يف ضبطه للمتون؛ ألن األصل غري مشكول، وحىت بعض الكلمات اليت ُضبطت يف -5

 يضبطها األصل ل يضبطها، مثل كلمة )مَسَل( يف كل املواضع من املخطوط ُضبطت بفتح السني، ول

!. 

بفتح الراء، فصارت:  (8س: 6( )ص:1رقم )يف حني أننا جنده قد ضبط كلمة )الَوِرق( يف األثر 
 .الَوَرق

وَمْن َأطلع املسلمون عليه قبل ذلك ) :( قال11س: 18( )ص:26وأيًضا يف األثر رقم ) -
 (... اطَّلع املسلمون ...( اه  ، وهذا ُتريف منكر، والصحيح: )وَمنْ 

عْبدة . والصحيح:  اهلامش: كتبها: (: عن جبالة بن َعَبَدة. اه  ويف2 - 1س: 81وقال )ص: -
  .جَبَالة بن َعْبَدة

 

املستشرق: أضيف فوق السطر، وأعاد الناسخ كتابته يف اهلامش. اه  فاعلم  كل ما يقول فيه -6
 .وليس إضافة أو تعليق؛ ألنه ال مُيّيز بينهما، وسيأتيك خرب ذلك قريًبا أنه ْلٌَْق،

 

 ت: الصحيح: )الثاين(. وهذا التصحيف(: ) القرن الثايت ( اه  . قل2مقدمة، س: 5قال )ص: -7

 .اْلاسوب سببه َسْبق )زر( !؛ ألن حرف النون يالصق حرف التاء على لوحة مفاتيح

 

 اه  .(: فلسنا يف اْلاجة إىل التعريف عليه6مقدمة، س: 5قال )ص:  -8

ة وإن رام مسح ،(قلت: أما قوله )فلسنا يف اْلاجة(، غلط، والصحيح أن يقول: )فلسنا يف حاجة
 .(بالغة، فله أن يقول: )فلسنا حباجةٍ 

كالم العرب يف شيء، بل هو ْلن مشهور يف لغة العاّمة، فيقولون:  وقوله: )التعريف عليه( ليس من
 .عّرفين على فالن(، واأَلوىل أن يقول: التعريف به )أعّرفك على فالن، أو

 

 ....... يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   3#   

04-12-07, 09:05 PM  
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  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

  تعديل يسير

 
[quote=على غالف النشرة، فال نثق  وكان بعض أشياخنا يقول إن وجدان التصحيف واخلطأ

 .ُّبا

 عليقُتقيق وت

 ميْكُلوش موراين

 املانيا / جامعة بون

 

  :ُكتب على غالف النشرة -2

 

جامعة بون / املانيا(، غري أن الكلمة تسحر أعني املخذولني ) :ول أجد مسّوًغا علمًيا لكتابتة
لطالب العلم أالَّ تسرتهبهم هذه األلقاب؛ وذلك ألن نَيل دكتوراة يف  وتسرتهبهم؛ لذلك ينبغي

كينيا  المية من جامعات أوراب، يساوي متاًما نَيل دكتوراة يف الطاقة النووية من جامعاتاإلس العلوم
عليهم ((، أتليف  أو الكنغو ...!. وَمن يشك يف ذلك فلرياجع كتاب )) املستشرقون، ما هلم وما

 .الدكتور مصطفى السباعي

 

د أيب  حممَّ

 املصري

 (ه197-ه125)

  :هكذا املؤلِّف أما كعب الكتاب فُكتب عليه اسم -3

 

األوىَل له أن يكتب االسم  وأسألكم ابهلل هل يعلم أحد من أهل اْلديث أاب حممد املصري؟ أم كان
 [quote/].(الذي اشتهر به اإلمام، وهو: )ابن وهب

 :حدث تقدمي وأتخري، والصحيح وقد

 
 

  :ُكتب على غالف النشرة -2

 وتعليق ُتقيق
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 ميْكُلوش موراين

 انياجامعة بون / امل

 
 

 علمًيا لكتابتة: )جامعة بون / املانيا(، غري أن الكلمة تسحر أعني املخذولني ول أجد مسّوًغا

دكتوراة يف  وتسرتهبهم؛ لذلك ينبغي لطالب العلم أالَّ تسرتهبهم هذه األلقاب؛ وذلك ألن نَيل
ووية من جامعات كينيا أو الن العلوم اإلسالمية من جامعات أوراب، يساوي متاًما نَيل دكتوراة يف الطاقة

املستشرقون، ما هلم وما عليهم ((، أتليف  )) الكنغو ...!. وَمن يشك يف ذلك فلرياجع كتاب
 .الدكتور مصطفى السباعي

 
 

  :كعب الكتاب فُكتب عليه اسم املؤلِّف هكذا أما -3

د أيب  حممَّ

 املصري

 (ه 197-ه 125)

 

اب حممد املصري؟ أم كان األوىَل له أن يكتب االسم أ وأسألكم ابهلل هل يعلم أحد من أهل اْلديث
 .(وهب الذي اشتهر به اإلمام، وهو: )ابن

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   4#   

04-12-07, 09:19 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
األعلى. لكن ما ُكتب على النسخة  نصَّ موراين على أن راوي النسخة هو: يونس بن عبد -9

ينّبه على ذلك، ول خيربان عن مصدره  مقدمة([، ول17يونس بن عبدالعلي ]صورة املخطوط )ص:
بط النسخة يعطينا تصورًا صحيًحا عن مدى ض يف تصحيح هذا اخلطأ. فإن تتبع هذه األخطاء

تصورًا صحيًحا عن مدى أمانته !. وهذا األمر سيتكرر   والناسخ، وعدم تنبيه احملقق على ذلك يعطينا
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 كثريًا جًدا

 

األوليه  النسخة من رواية يونس بن عبد األعلى فهذا ُيتاج مزيد ُترير، فإنه من القواعد أما كون
غالف املخطوط، بل جيب  مات املكتوبة علىعند أهل التحقيق: أننا جيب أال نثق ثقة اتمة يف املعلو 

قد ُكتب عليه ما صورته: كتاب  التثبت منها بكل وسيلة ممكنة. ويف كتابنا هذا جند أن الغالف
 .العلي الصديف احملاربة من موطأ عبد هللا بن وهب رواية يونس بن عبد

 ك     ت      اب                      

 عبدهللا احملاربة من موطأ

 ه           ببن و 

 رواية يونس بن عبداألعلى

 

قال:  يرْحين هللا وإايكم إىل أسانيد النسخة، سنجد أهنا من رواية أيب بكر حممد بن حممد وإذا نظرمت
السرح، وأيًضا  حدثين ُيىي قال: حدثين سحنون واْلارث بن مسكني وأبو الطاهر أْحد بن عمرو بن

جند ذكر ليونس بن عبد  سحنون، كلهم عن ابن وهب. فالمن رواية أيب بكر عن أْحد بن داود عن 
 .األعلى، فالنسخة ليست من روايته كما توهم املستشرق

 مقدمة( هكذا: ]ل تظهر منسقة، ولكين سوف أْلق اخلريطة يف13رسم خريطة اإلسناد )ص: وقد

 [ملف وورد

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   5#   

04-12-07, 09:20 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30التسجيل:  تاريخ

  439المشاركات: 

 

 

 
 خريطة اإلسناد

  امللفات املرفقة

 rar.اإلسناد خريطة :اسم الملف
 كيلوبايت 9.8 :حجم الملف
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  rar :امتداد الملف
 27 :عدد مرات التنزيل
  اضغط هنا :لإلبالغ عن عطل

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي شاركات التي كتبها أبو حفصالبحث عن الم

   6#   

04-12-07, 09:30 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
واْلارث، وأيب طاهر، ثالثتهم عن  ويظهر كما يف اخلريطة أن الكتاب مروّي من طريق: سحنون،

ل، أما ِذْكر يونس بن عبد األعلى فليس له حم عبدهللا بن وهب، وثالثتهم من الرواة عن ابن وهب،
يقتضي أنه صحيح، وكتابة اسم يونس بن عبد األعلى  غري أنه ذُكر على الغالف، وهذا الذكر ال

املستشرق نفسه ال يعلم وجًها لوضع اسم يونس على  على جانب اخلريطة ليس له معىن، ولعل
 .؟! جانب اخلريطة ُّبذه الصورة

أوقع الدكتور  السبب نفسه وهذا اخلطأ بسبب اعتماد املستشرق على الغالف دون تثّبت، وهذا
عليها الدكتور الصيين  الصيين يف اخلطأ، الذي استدركه عليه املستشرق؛ ألن النسخة اليت اعتمد

املوطأ البن وهب، بتحقيق  ] (( ُكتب على غالفها: )) لعل هذا اجلزء من موطأ اإلمام ابن وهب
رفعت فوزي والدكتور علي عبد الدكتور  ( ، واجلامع البن وهب، بتحقيق25الدكتور الصيين )ص:

حمققا اجلامع البن وهب )الدكتور رفعت فوزي  ( ، ومها كتاٌب واحد [، وقد تفّطن14الباسط )ص:
املسألة، عند ُتقيقهما الكتاب، فرّجحا أن هذه اجلملة، ليست  والدكتور علي عبدالباسط( إىل هذه

( . وهذا هو الصحيح وهللا 6، س:12من أحد القرّاء ))) اجلامع (( ص: أصلية، وإمنا هي اجتهاد
 .أعلم

 

 (: )) وأبو طاهر أْحد بن عمرو بن سرح (( اه 4س: 6قال )ص: -10

عمرو بن عبدهللا بن عمرو بن السرح األموي أبو الطاهر املصري. وأنّبه على  قلت: صوابه: أْحد بن
 فَتاَبع احملققُ [، 2مقدمة، س:18سرح( كتبت يف األصل كما أثبتها، بدون )ال( ]ص:) أن كلمة

ومما يدل على  . األصَل على اخلطأ، وذلك لتقصريه يف مقابلة األصل مع النُ ُقول، واملصادر األخرى
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ق أنه خرَّج الرواية رقم ) سنن النسائي، فقال:  ( من58/ اْلاشية: 35و 34، ص:54غفلة احملقِّ
 . (( )) برواية أْحد بن عمرو بن السرح أيب الطاهر

 .ى أن هذا اخلطأ يبني مدى ضبط النسخةأيًضا عل وأنّبه

 

عقد حاشية، وقال فيها: )) أضيفت هذه الرواايت يف  (( عند كلمة )صح6، س:6ص:) -11
 هامش الورقة األوىل خبط مغاير ((. اه  بداية الكتاب بعد البسملة وعلى

الناسخ  كما فعل، وفعله هذا عجيب!! إمنا يكتبها قلت: كلمة )صح( ال تُثَبت يف منت الكتاب
ال مُيّيز بني األْلاق،  -وهو أستاذ جبامعة بون أبملانيا !  - إشارة إىل انتهاء اللحق. فاحملقق

 .األخرى واإلضافات

آخره  ه (: )) ويكتب آخره ]أي: اللحق[: )صح(، وبعضهم يكتب544قال القاضي عياض )
املنهل  :(، ويراجع1/144بعد التصحيح: )رجع(، وبعضهم يكتب: )انتهى اللحق( (( اإلملاع )

 (، وتدريب الراوي2/588(، والنكت على ابن الصالح للزركشي )1/95الروي )

 .(3/89، وفتح املغيث )(2/81)

 

وهذا غلط ظاهر، والصحيح بكسر  ( ضبط كلمة )الَوِرق( بفتح الراء،8، س:6ص:) -12
 .الراء، أي: الفضة

 

 (( اه  ومسعت سفيان بن سعيد الثوري )) :(3، س:7قال )ص: -13

سفيان الثوري( وكتب فوق كلمة )الثوري(: ) :(7مقدمة، س:18قلت: يف صورة املخطوط )ص:
قطعاً إضافة على النسخة، فال يصح إثباهتا يف املنت.  )ابن سعيد(. خبط مغاير وال يكاد يظهر، فهي

 .ينّبه واملستشرق أثبتها ول

 

  ال يل مالك (( اه قو  :قال -8(: )) زيد بن أسلم. 7،  6، س:8قال )ص: -14

 O )) بن أسلم( دائرة صغرية (: بعد )زيد21مقدمة، س:18قلت: يف صورة املخطوط )ص:

 .(قال و) إشارة إىل انتهاء األثر، مث: )قال يل مالك( اه ، بدون ((

 

صورة املخطوط  (: )) ابن وهب: وقال عبد العزيز (( اه  قلت: يف2، س:9قال )ص: -15
 .(ال عبد العزيز( بدون: )ابن وهب(: )وق24مقدمة س:18)ص:
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 (: )) عن حممد بن عجالن (( اه 7، س:14ص:) قال -16

(: )حممد بن العجالن( ول ينّبه، ول خيربان عن 7س: مقدمة،19قلت: يف صورة املخطوط )ص:
تتبع هذه األخطاء يعطينا تصورًا صحيًحا عن مدى ضبط  مصدره يف تصحيح هذا اخلطأ. فإن

 .تنبيه احملقق يعطينا تصورًا صحيًحا عن مدى أمانته ق بيانه، وعدمالنسخة، كما سب

 

 وذلك ألهنا لو ُعفيت ملن أصاُّبا (( اه  )) :(10، س:15قال )ص: -17

 .(وذلك ألهنا لو غفرت ملن أصاُّبا) :(20مقدمة، س:19قلت: يف صورة املخطوط )ص:

 

سوخ البن شاهني، مث ذكرها يف كتاب الناسخ واملن ( ذكر يف اْلاشية بياانت طبعة15ص:) -18
 .وهذا تسويد للكتاب ،(192قائمة املصادر واملراجع )ص:

 

أن خيرجوا إىل أرض الكفر  (: )) فحمل أصحاب اْلدود التنجي منها1، س:16قال )ص: -19
 (( اه 

أصحاب اْلدود التنجي منها أن  (: )ْلمل20مقدمة س:19قلت: يف صورة املخطوط )ص:
أصحاَب اْلدود على اخلروج إىل أرض  فر(، فيكون املعىن أن: التنجي ُيملخيرجوا إىل أرض الك

ْت املعىن الكفر حىت ال تقام عليهم اْلدود. أما ابلفاء فقد  .!غريَّ

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي كتبها أبو حفص البحث عن المشاركات التي

   7#   

04-12-07, 09:36 PM  

  ابو زارع املدين
 عضو مخضرم

  
 07-07-24تاريخ التسجيل: 

 جدة -الدولة: المملكة العربية السعودية 

  2,231مشاركات: ال
 

 

 
 اي اخي جعلك هللا سهم مسدد يف حلوق الكفرة

__________________ 
  صفحة الشيخ

 عثمان السبت خالد بن
 

 جميع أعمال الشيخ محمد صالح المنجد

 من هنا
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 الغيب رحم وغفر هللا المرئ أهدى لي دعوة في ظهر

 
 ابو زارع المدني

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المدني المفضل زيارة موقع ابو زارع

 المدني البحث عن المشاركات التي كتبها ابو زارع

   8#   

04-12-07, 09:38 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 اللهم آمني، وإايك

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي ملفهمشاهدة 

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   9#   

04-12-07, 09:48 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 اه  وأنس بن عياض (( (: )) سعيد بن عبد الرْحن اجلَُمحيّ 5، س:16قال )ص: -20

اجلمحي( فوق كلمة ) مقدمة( السطر قبل األخري: كلمة19قلت: يف صورة املخطوط )ص:
اآلية عقد حاشية )رقم:  (: بعد هناية10، س:14)وأنس( خبط مغاير، فأثبتها ول يشر، أما )ص:

  فوق السطر خبط آخر. اه  ( وقال فيها: أضيفت يف هذا املوضع بقية اآلية إىل آخرها16

والتعليق الذي ال يضاف. راجع صورة  يف ذلك ال يفرِّق بني اللحق الذي يضاف، فالرجل مضطرب
 .(األخري والسطر قبل 10مقدمة، س:19املخطوط )ص:

 ..!!!ومضطرب أيًضا يف التنبيه على ما يف األصل

 

 (: )) وإن أخذه اإلمام ِمن قبل توبته وَيروعه ، رأى فيه رأيه ... (( اه 6س: 20قال )ص: -21

 .وله )وَيروعه( لعلها: ورجوعهق :قلت

 

 يطلبه (( اه  (: )) إال أن أييت أحدٌ 9، س:23جند )ص: -22
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فأصلحها  (( ( )) إال أن أييت أحدا يطلبه16مقدمة، س:20قلت: يف صورة املخطوط )ص:
 .النسخة املستشرق دون التنبيه. فيبدو أن املستشرق ال يريد أن ُيظهر لنا أخطاء

 

اه ، مث عقد حاشية  (( )) إال أن أييت أحٌد يطلبه بدٍم أو مالٍ  (:9، س:23قال )ص: -23
 . ( وقال فيها: )بدم أو مال: أضافه الناسخ على اهلامش( اه 32برقم)

وكتب بعدها  قلت: ول يذكر أهنا أضيفت بنفس اخلط، وأن الناسخ أخرج ْلقاً لتلكم الزايدة،
اللحق، والتعليق،   تشرق ال مييز بني(. وكأن املس16مقدمة، س:20)صح(، انظر املخطوط )ص:

 .!كما مّر. وهذا عجيب

 

 أيخذه حبقه منه (( اه  (: )) فإن السلطان2، س:24قال )ص: -24

(: 20مقدمة، س:20املخطوط )ص: قلت: وهذه القراءة خطأ حمض، والصواب ما جاء يف صورة
 .(حبقه منه له أيخذ )فإن السلطان

 

عدة كلمات غري واضحات فوق  (36) ل النص( وقب35( بعد النص رقم )24ص:) -25
عليها. كما نّبه على مُمَاِثل يف اْلاشية  مقدمة(، ل ينّبه20( يف الصورة )ص:21السطر )رقم: 

 ....... ( . فهو مضطرب يف كل شيء44، ص:81)رقم:

 

سعيد عن  برواية سحنون بن 5-3/4(: )) أنظر املدونة ، 56، حاشية:34قال )ص: -26
برواية ابن  ، 10/160حممد بن عمرو ...إخل . وقارن مبا جاء عند عبد الرزاق ابن وهب عن 

رْصَد بطريق ؛  : وال 1/224جريج عن عمرو بن شعيب: وال راصد بطريق ؛ مسند ابن حنبل ، 
 : وال راصد بطريق . (( اه  6/2209ابن عدي ، 

 

بن عمرو  من طريق: )ابن وهب عن حممدأنّبه على أن الرواية املذكورة عنده يف املنت احملقَّق  :أوالً 
 .هكذا معضالً  ،(... عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 

ألن اإلمام أخرجه يف عّدة مواضع من  ((، فيه تقصري؛ 1/224قوله: )) مسند ابن حنبل ،  :اثنًيا
خيرجه اإلمام أْحد رْحه هللا ل  (، وأيضاً 224و  217و  185و  2/183املسند وهي )

من طريق: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  معضاًل، مثل رواية ابن وهب، وإمنا أخرجه موصواًل،
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احملقق أن رواية املسند موصوله؛ ألنه قطًعا ال مييز بني  مرفوًعا، وقد صححه الشيخ شعيب. فلم ينّبه
 !واملعضل املوصول

 

وتزوير يف النقل؛ ألنه ضبطها بسكون   رْصَد بطريق(، ُتّريفذكره أن لفظ املسند: )وال :اثلًثا
الصاد، )َرَصَد( أي أهنا ِفْعل. أما كلمة )راصد(  الصاد، ويف كل طبعات املسند جاءت الكلمة بفتح

 .املعضلة، واإلسناد املتصل اليت جاءت به إسناد الكامل البن َعدي فلم أتيت إاّل يف الرواايت

 .به ن الكامل يدل على عدم َفهم املستشرق ملا يقومالرواية م وأما ختريج

 :تنبيه

يستطيع التعبري عمَّ يف نفسه ابللسان العريب؛  قوله: )أنظر(، يدل على جهله بقواعد اإلمالء، وأنه ال
يعين: أنين أخربكم أنين أنظر يف املدونة . مع العلم أن كلمة  ألنين إن قلُت: أنظر املدونة، فذلك

 .كثريًا، ويف كل املواضع رمست على اخلطأ الكتاب )انظر( جاءت يف

 ....الكتاب على اْلاسوب بنفسه وأذكركم أنه قال يف مقدمته أنه كتب

 

 ....................يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي التي كتبها أبو حفص البحث عن المشاركات

   10#   

04-12-07, 10:01 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
فُ ْرقة ِمَن الّناس (( اه  هكذا ضبطها  ( السطر األخري: )) خيرجون على َخرْيِ 39قال )ص: -27

 نتيجة ذلك أن الرواايت اختلفت يف )َخري ِفرقة( بضم الفاء، وقد تتبعت كل ألفاظ اْلديث وكانت
 :على أقوال

 

  .(، وغريه3610خيرجون على حني فُ ْرقة ِمَن الّناس ((، وهي رواية البخاري ) )) :منها

والبغوي، عند تفسري قول هللا  خيرجون على حني فرتة ِمَن الّناس ((، وهي رواية الطربي )) :ومنها
ُهم مَّن يَ ْلِمُزَك يف الصََّدَقاتِ  ْ يُ ْعَطْوْا ِمنَها ِإَذا ُهمْ َفِإْن ُأْعُطوْا ِمن ْ  تعاىل: ﴿َوِمن ْ  َها َرُضوْا َوِإن لَّ
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 .( 58َيْسَخُطوَن﴾ )التوبة : 

(: ويف 6/619الّناس ((، قال اْلافظ ابن حجر )الفتح:  خيرجون على َخرْيِ ِفْرقة ِمنَ  )) :ومنها
(( خباء معجمة، وراء، أي: أفضل، و )) ِفرقة (( بكسر الفا )) رواية الكشميهين أي:  ء،على َخرْيِ

  طائفة، وهي رواية اإلمساعيلي.اه 

اللفظ، مع أنه خّرج اْلديث، وأََب إال أن ُيّرفها بضم الفاء !.  ول يشر املستشرق إىل اخلالف يف
عليه يف مسألة عدم مقابلة األصل مع النُ ُقول املتأخرة واملصادر األخرى، واليت  وهذا التحريف يؤخذ

  . ُنَسخ مساعدة تعترب

 

مصادره يف مخسة أسطر، مع  (: ترجم لعبد هللا بن عون، مع ِذكر85( اْلاشية )46ص:) -28
تسويد للكتاب هنى عنه علماؤان.  (. وهذا169أنه ترجم له يف فهرس األعالم املرتجم هلم )ص:

(. وذكر 22/453والصحيح ) (22/451وأحال يف مصادر الرتمجة على: هتذيب الكمال )
ه ( ول يشر إىل 113ت) ه (، ويف فهرس األعالم قال120 - 110سنة وفاة عون هكذا: )ت

 .اخلالف

ابألحدث، فذكر أواًل اْلافظ ابن حجر املتوىف  وعند ذكره مصادر ترمجة )) عون بن عبد هللا (( بدأ
ه (، مث أاب نعيم املتوىف 742املزِّي املتوىف ) ه(، مث748ه (، مث الذهيب املتوىف )852)
 .(ه 571) توىفه (، مث ابن عساكر امل430)

ه (، مث 571املتوىف ) وكذلك يف اْلاشية نفسها عند ترمجة ُيىي بن ُيىي، ذكر أواًل ابن عساكر
 .(ه 334) ه (، مث أاب زكراي األزدي املتوىف742املزِّي املتوىف )

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   11#   
04-12-07, 10:30 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439كات: المشار

 

 

 
 السطر (( اه  (: )) عبد هللا: أضيف فوق86، اْلاشية:47قال )ص: -29

 .(2مقدمة، س:21ص:) قلت: صدق، ولكنه ل ينّبه أهنا ُكتبت خبط مغاير، صورة املخطوطة

 السطر (( اه  ( يف الصفحة نفسها: )) فقال: أضيف فوق87ال يف اْلاشية )مث ق

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=710836
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=710845&postcount=11
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237


(. والفارق 3مقدمة، س:21ص:) قلت: صدق،ولكن ل ينّبه أهنا خبط الناسخ. صورة املخطوطة
ذلك يف املنت من عدمه، ولكنه يثبت  واقع بني ما أضيف خبط الناسخ، وخبط غريه، من جهة إثبات

 ...........!!! كله عنده سواء اء كان خبط الناسخ أو ال،يف املنت كل ما جيده، سو 

 

اَل َأْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن ﴾: أضيف فوق السطر خبط  ﴿ )) :( الصفحة نفسها88مث قال يف اْلاشية )
 آخر (( اه 

 الذي ذكر فيه خط الناسخ من غريه كَذَب فيه، وإمنا خبط الناسخ. صورة املخطوطة قلت: املوضع

 .(4س: مقدمة،21ص:)

 

داخل األقواس اخلاصة  ( كتب البسملة وآيتني من سورة الكافرون4، س:47ص:) - 30
 .البسملة تكتب خارج األقواس ابآلايت، وكذلك فعل يف اهلامش ويف فهرس اآلايت. ومعلوم أن

 

الصافات دون أن يفصل بني  (: ذكر ثالث آايت من سورة9،  8، س:48ص:) - 31
( 93سيء. وانظر اْلاشية )رقم: تب اآلايت برسم املصحف، وهذا عيباآلايت؛ وذلك ألنه ال يك

على برانمج )الوورد(، حىت يوّفر  (. ولعل سبب ذلك أنه كتب الكتاب113وفهرس اآلايت )ص:
 !!!!!!!مكّلفة أجرة الكتابة لنفسه، فاْلياة يف جامعة بون املانيا

 

 يل (( اه  ز فقال(: )) استشارين عمر بن عبد العزي5، س:49قال )ص: -أ/31

فقال  فيهم العزيز (: )) استشارين عمر بن عبد21مقدمة، س:21قلت: يف صورة املخطوط )ص:
 .(يل ((. فأسقط كلمة )فيهم

 

( قال: )) بقيصر، فأرسل أبو بكر الصديق إىل امرأته: كتبه 114، هامش:55ص:) - ب/31
 مرتني خطأ، مث حذفه (( اه  الناسخ

وال مسوّغ لذكره. غري أنه يفيدان حنن يف  يف تسويد الكتاب املنهي عنه،قلت: هذا التعليق يدخل 
 .مسألة: مدى ضبط الناسخ

 

 (: )) أما كل ذرية (( اه 8، س:56ص:) قال -أ/32

 .وأما كل ذرية (( بزايدة الواو )) :(6مقدمة، س:22قلت: يف صورة املخطوط )ص:
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كر معناه ل يبلغوا السن، يعين أبو ب (: )) قال56( )ص:116قال يف اْلاشية ) -ب/32
 املعاتبة (( اه 

املخطوط(: )) قال أبو بكر: معنا ل يبلغوا السن، يعين ... ((.  مقدمة ُّبامش22قلت: )ص:
 .عليها اهلاء؛ لعدم فهمه أهنا )معىن( ابإلمالء املعاصر فكلمة )معنا( زاد

 

 .......... يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   12#   

04-12-07, 10:40 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 اإلسالم أدخلوهم (( اه  (: )) فقد نقضوا عن َمن دخل يف10و 9، س:56قال )ص: -33

مقدمة، 22بصورة املخطوط )ص: ة )أدخلوهم( فإن كنَت مثلي، فعليكقلت: ل أفهم وضع كلم
( )ص: 13إىل  8السطور من ) ( ستجد أن الصواب : )) بدخوهلم (( . واآلن أعد قراءة9س:
 .العاملني ( . ستجد املعىن مستقيم، واْلمد هلل رب56

)عن( إذا دخلت على  ألن وأيًضا يظهر بوضوح أن املستشرق ليس لديه أوليات القواعد اإلمالئية؛
قواعد اإلمالء كنا ندرسها يف  )من( وجب حذف نون )عن(، فرُتسم هكذا )عّمن(. ومن الطرائف أن

 املستجدين وهو راسب يف اإلمالء املرحلة االبتدائية، وهذا الدكتور خيّرِج املستشرقني

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   13#   

04-12-07, 11:22 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 
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 !عثمان فيه فآَمَنه (( اه  هكذا ضبطها تكّلمه (: )) مث5و 4، س:57قال )ص: -34

  . (( عثمان فيه فامنه كّلمه (: )) مث18مقدمة، س:22قلت: )ص:

 

 فأمََّنه (( ضبطاً حُمرَّفاً وهو: )) فآَمَنه (( ُّبمزة ممدودة، وميم مفتوحة دون )) :وأيضاً ضبط كلمة

 .!يف األصل ؟ تشديد . واملنت: )) مث كّلمه عثمان فيه فأمََّنه رسول هللا ((، والكلمة ليست مضبوطة

 

 هللا (( اه  رسول قال: اي(: )) ف6، س:57قال )ص: -35

هللا (( . وكذلك الكلمة نفسها  لرسول :(: )) فقال19مقدمة، س:22قلت: يف املخطوط )ص:
 . (20مقدمة، س:22ص:) ( وهي يف املخطوط7س: 57)ص:

 

 اه  (( ترى أل :(: )) أل تَ َر: يف األصل119، اْلاشية57قال )ص: -36

 . (( ترين ستجد أن صواُّبا: )) أل (20مقدمة، س:22قلت: تصحفت عليه، انظر )ص:

 

 . (( (: )) غدره (( اه  قلت : الصواب )) غدرة8س: ،58قال )ص: -37

 

فلما ويل (( اه ، هكذا ابلياء املنقوطة. ويف املخطوطة  )) :(5، س:59قال )ص: -38
 .(، وهذا يعين أهنا )وىلَّٰ (وال) ( ُكتبت هكذا12مقدمة، س:23)ص:

 
 

(: )) فخّلى سبيله، فكفر، مث أيت به، فأسلم: أضيف فوق 125شيةاْلا ،59قال )ص: -39
 اه  (( السطر خبط آخر

السطرين. انظر  قلت: ليست خبط آخر، إمنا ابخلط نفسه، ولكنه خط صغري؛ ألن ذلك ُكِتَب بني
 .(9مقدمة، س:23)ص:

 

 (( اه السالم: أضافه الناسخ على اهلامش  (: )) النيب عليه127، اْلاشية59قال )ص: -40

انتهى السطر على الناسخ عند كلمة )قال( فأكمل الناسخ  قلت: هذا ختليط وُتريف، أو جهل. إمنا
السطر بدون فاصل. وتعليق املستشرق ُيشعر أهنا زايدة على  الكتابة يف اهلامش على امتداد

(. وحىت يتبني لك ختليط املستشرق 13مقدمة، س: 23ص: :النسخة، وليست أصيلة )انظر
مماثلة للسابقة، انتهى السطر على الناسخ عند: )عتبة  ( ستجد حالة12مقدمة س:24)ص: انظر
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عبد هللا بن(، ويف السطر التايل )مسعود(، ول ينّبه املستشرق على  بن مسعود(، مث أكمل بعدها: )أن
 .!! كما فعل يف اْلالة األوىل (7س: 64ذلك )ص:

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   14#   
04-12-07, 11:38 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
موراين يف وصف اخلط: )كويف قدمي من طراز  أود فقط التنبيه على أمر ذكرُته يف أول ِفْقرة، أن قول

 ،(واينقري 

تتبع أحد املتخصصني يف علم النفس: )كم مرة ترد كلمة "القريوان" يف   ُيتاج دراسة نفسية، إذ لو
درس هذه املسألة، فأان على يقني أنه سوف يكشف لنا عن خبيئة يف نفسية  كالم موراين(، مث

 ....... ذلك وستجدون ما أقول لكم الرجل، وتتبعوا

 

 .........يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي همشاهدة ملف

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   15#   

05-12-07, 01:41 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
  :ويؤكد ما قلته لكم، قول موراين

  , الفهم الصحيح))

 

 كالمك جدال فحسب بغري مضمون  انه غريب , إذ أصبح

 

قريب منك لكي  وهي القريوان أنه متاح لك أكثر مما أان عليه أن تذهب إىل غري أنك مرزوق كما
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  . تدرس هذا الرتاث بدال من الكالم الكثري واملتعب هنا

  إىل القريوان وهو بديل حسن هلذا اجلدل من جانبك شّد الرحال

 

 ه  وموّفقة((ا أمتىن لك رحلة طيبة

 :هنا 28يف املشاركة رقم 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%D5
%CD%ED%CD 

 :34يف املشاركة  وقال

رمبا من طريق سوسة أو غريها لكي  , القريوان ذ سيارة األجرة إىلالفهم الصحيح.......... خ))
 الرتاث وترى ما ُتيطك هناك بعلم كثري من الرتاث املالكي ...((اه  تلحق شخصيا ُّبذا

 

الرجل:  القريوان هي حمور العال، ومركز الكون، ومن دخلها فقد جاوز القنطرة، فنقطة ضعف وكأن
 ((((((()))))))القريوان

حاجة إىل عالج عاجل، وأان أسأله ابهلل الواحد  أن يواجه موراين نفسه ابْلقيقة، فإنه يف وجيب
 نفسك يف اليوم ؟ األحد، كم مرة ختطر كلمة القريوان يف

ولكن جيب أن تساعدان على  وأحذرك من املراوغة، جيب أن تواجه املشكلة، وسنحاول إجياد حل،
 املانيا سيساعدك على ذلك، جلو البارد يفنفسك، وجيب أيًضا أن تتحلى ابهلدوء وا

 ...... أبشر إن شاء هللا كل مشكلة هلا حل

 النفس؟ يرْحكم هللا أين علماء

 

 .............. يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي تبها أبو حفصالبحث عن المشاركات التي ك

   16#   

05-12-07, 01:59 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 "النقض والتقريع" انتهت املدة املقررة للُمَلح، ونكمل بعون هللا وقدرته
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 ........يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   17#   
05-12-07, 02:17 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 مالكاً (( اه  وسألت :(: )) قال3، س:59قال )ص: - 41

 .(20مقدمة، س:23، انظر: )ص:(( مالكاً  فسألت :قلت: الصحيح: )) قال

 

ول ينبه أن )بن وهب( ُأضيفت فوق  .اه (: عبد هللا بن وهب 2، س:65قال )ص: - 42
 .السطر، وُتشبه أن تكون خبط مغاير

 

 بن ُمَضرِّب .اه  اْلارثة (: عن3، س:65ص:) قال - 43

 بن ُمَضرِّب ((، وليس اْلارث )) :(20مقدمة س:24املخطوط )ص: قلت: يف صور

ي يف السنن الكربى، مث إىل البيهق ( فعزاه145وقد خرَّج اْلديث يف اْلاشية )رقم:  .(اْلارثة)
  بن مضرب .اه  اْلارثة قال: برواية أيب عوانة عن أيب إسحاق عن

وهو الصحيح. فقد صحح االسم، ولكن صححه  حارثة، :قلت: ويف البيهقي جند أن اسم الراوي
بن ُمَضرِّب  حارثة امسه ؛ ألن الراويوأيًضا ل ينبه على تصحيحه، ول ينبه على خطأ النسخة خطأ،

مع إخوِتِه يبني لنا قلة ضبط األصل الذي اعتمد عليه  ن )ال(. وهذا اخلطأ يف النسخة،بدو 
 .املستشرق يف خدمة النص، وقلة أمانته. واْلمد هلل رب العاملني املستشرق. ويبني لنا تقصري

 

 (: مضّرب: صححه الناسخ على اهلامش: ُمَضرِّب. اه 144، اْلاشية:65ص:) قال - 44

ه الناسخ( غلط، بل الناسخ يؤكد صحة الراوية، فضبطها يف اهلامش مث قال: صحح) قلت: قوله
مقدمة 24انظر: ) (مَضرِّب) وذلك ألن ضبطها يف األصل ل يكن اتمًا، بل كان هكذا ()صح

 .كما سبق بيانه يف غري موضع ((، ولكن املستشرق ال يفهم كلمة )صح20س:
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مقدمة 25بفتح العني )ص: األصل( كلمة )َعقيل( مشكولة يف 14، س:74ص:) - 45
 .ُُيقَّق (، ول يضبطها يف النص احملقَّق، أو الذي كان ينبغي أن10س:

 

  اه  .(: فهممت بقتله أو قطع يده أو لسانه أو جْلده6،  5، س:76ص:) - 46

َجْلِدِه(؛ حىت ال ) قلت: هكذا ضبط )جلده( بسكون الالم! فكان ينبغي له أن يضبطها بفتح اجليم
 .(ه مبكسورة اجليم )ِجْلدهتشتب

 

 أو أْعف عنه(.اه  ) (: كتب9، س:76ص:) - 47

 .مهموز قلت: )اعف( ُّبمزة وصل؛ ألهنا يف فعل أمر من فعل ثالثي غري

مكتبات العال وليس  وينبغي هنا التنبيه على أمر مهم جدًا، واخلطاب ملوراين: أنك لو دخلت مجيع
والنبطية والبهلوية والفهلوية واملهلبية،   ات العربية والصينيةالقريوان فقط، ولو امتلكت كل املخطوط

 -وإن كنت جادًا يف ذلك فستجد يف بالد املغرب  .كل ذلك لن يغنيك عن تعّلم قواعد اإلمالء
األوالد على الطريقة القدمية، فبادر حبجز مكانك، فالوقت   كتاتيب تعّلم  -حفظها هللا من أمثالك 

 .....قطعك كاسيف إن ل تقطعه

 

 اه  .جندب على سيفه واشتمل :(7، س:80ص:) - 48

 .، ابلفاء(فاشتمل) :(2مقدمة س:26قلت: الصواب كما يف األصل )ص:

 

 الناسخ فوق السطر. اه  (: مع: أضافه176، اْلاشية80قال )ص: - 49

ناسخ والتعليق من أصله غري مهم؛ ألن ال .قلت: ابخلط نفسه، وأضيفت أيضاً خبط مغاير يف اهلامش
يفيد يف معرفة مدى ضبط الناسخ، وأشياء أخرى ل  أضافها بني السطرين غالباً لسبق قلمه، وهذا

 . ختطر ببال موراين

 

(: كلمة )ورِقًا( ل يضبطها، وال بّد من ضبطها بكسر الراء؛ ألن 6، س:81ص:) قال - 50
 .يتغري املعىن

 

 الكفر. اه  ويسرت :(7س: 82ص:) - 51

 .للمعىن الكفر. اه ، وهي أقرب ويسر :(20: س:26ص:يف األصل ) :قلت
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َمن َسَحر ِمن أهل  عن (: عن ابن شهاب أنه ُسئل 83السطر األخري وص: 82ص:) - 52
  العهد أعليه قَ ْتٌل. اه 

عن ابن  :(21مقدمة س:26تصحفت عليه، والصحيح كما يف األصل )ص: (عن) قلت: كلمة
أعليه قَ ْتٌل. اه ، مث ُكتب ابهلامش أمام هذا السطر   أهل العهد َمن َسَحر ِمن أَعَلىٰ  شهاب أنه ُسئل

وبدون كتابة كلمة )صح(، وخبط مغاير )ول ينبه على ذلك!(.  كلمة )عن(، بدون إخراج ْلق،
 .!ول ينبه على شيء من ذلك فأثبتها وهي غري مروية،

َمن َسَحر(، كما يف صحيح  َأَعَلى) الصحيح ولو أنه استعان ابملصادر يف تقومي النص، لَعِلم أن
(، ]انظر 6/772(، وهو: )الفتح 182املوضع الذي ذكره يف اْلاشية رقم ) البخاري، ويف

 .[(54) :الِفْقرة رقم

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي أبو حفصالبحث عن المشاركات التي كتبها 

   18#   
05-12-07, 02:23 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 ......يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   19#   

05-12-07, 02:41 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 الكتاب. اه  (: فلم يقتل َمن صنعه وكان من أهل2، س:83قال)ص: - 53

وكان من أهل الكتاب. اه ، فأسقط   منهم (: فلم يقتل َمن صنعه23س: 26قلت يف األصل )ص:
 .كتبت فوق السطر ابخلط نفسه، وكأهنا سبق قلم من الناسخ ، وقد(منهم) :كلمة

 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=710928
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=710929&postcount=18
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=710929
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=710944&postcount=19
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237


 ،"إخل وقال ابن شهاب" :(: ويقول ابن حجر يف تعليقه182اشية:اْل ،83يقول )ص: - 54
. ونالحظ أن ابن حجر  4، س  277 ص/6ابن وهب يف جامعه هكذا: فتح الباري،  وصله

املوطأ، غري أهنا وقعت يف املوطأ البن وهب. اه    ينسب هذه الرواية إىل اجلامع البن وهب ول يذكر
 كالم املستشرق

 

وقال ابن " :ْلافظ ابن حجر رْحه هللا، فَغري أمني، وهاك لفظ اْلافظ: )) وقولهعن ا قلت: أما نقله
 إخل" وصله ابن وهب يف جامعه هكذا (( . اه  ... وهب

ابن حجر  قال موراين تعقيباً على ذلك، وكأنه يستدرك على خامتة اْلّفاظ رْحه هللا: ونالحظ أن مث
 املوطأ البن وهب. اه  ذكر املوطأ، غري أهنا وقعت يفينسب هذه الرواية إىل اجلامع البن وهب ول ي

 

اإلمام البخاري رْحه هللا قال يف  قلت: ذلك من فرط اجلهل ابصطالحات أهل اْلديث، وذلك أن
ُسئل أعلى من سحر من أهل العهد  الصحيح: )) وقال ابن وهب: أخربين يونس عن ابن شهاب

وسلم قد ُصنع له ذلك، فلم يقتل من َصنعه، وكان  هللا صلى هللا عليه أن رسول بلغنا :قتل؟ قال
 ، مث جاء اْلافظ رْحه هللا يف الفتح معلًقا على ذلك فقال: )) وقوله: )وقال ابن(( من أهل الكتاب

اجلُّهال، نذكر  وهب ... إخل( َوَصَلُه ابن َوْهب يف َجاِمعه َهَكذا((، وحىت ندفع عن اْلافظ جهل
وهي عبارة اإلمام  ابلفك واهلمزة، -أو املوصول أو املؤتصل  تعريف اْلافظ للحديث املتصل

يف النزهة: )) واملتصل: ما  قال رْحة هللا -([ 1/122الشافعي رْحه هللا ]كما يف فتح املغيث )
 ذلك املروي من شيخه (( اه  َسِلم إسناده من سقوط فيه، حبيث يكون كل ِمن رجاله مسع

املوطأ البن وهب، فنجد أهنا رواية غري متصلة،  وراين أهنا وقعت يفوابلنظر إىل الرواية اليت اّدعى م
وذلك أن ابن شهاب الزهري ل يسمع من النيب  -هللا بصريته  ملن نور -وإسنادها ظاهر االنقطاع 

فضاًل عن قوله: بلغنا، فهي كافية للحكم ابالنقطاع؛ لذلك ال يتنزل   صلى هللا عليه وآله وسلم،
هللا على رواية املوطأ، ولو أن املستشرق له نظره يف الفقه املالكي، وخصوًصا  كالم اْلافظ رْحه

رْحه هللا  اإلمام مالك رْحه هللا، َلَعِلم أن هذا النوع يسمى )بالغات( وقد أكثر اإلمام مالك موطأ
 .منها يف املوطأ، وهذا يعين أنه غري متصل

 

ق سأخلص له ما فات؛ ألنين أعلم علم يقني أنه تضيع الفائدة على املستشر  معذرة اي إخواين: حىت ال
 شيئاً. وخالصة ذلك: أنك ل تفهم كالم اْلافظ رْحه هللا، فلم ُُتسن االستدراك عليه، ل يفهم منه

 .فناديَت على نفسك ابجلهل
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 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   20#   
05-12-07, 02:42 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439 المشاركات:

 

 

 
 .........يتبع

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي حفصالبحث عن المشاركات التي كتبها أبو 

   21#   
05-12-07, 03:09 AM  

  أبو العباس السكندري
 عضو نشيط

  
 04-09-19تاريخ التسجيل: 

  353المشاركات: 

 

 

 
 أكمل ابرك هللا فيك ويف جهدك

 
 أبو العباس السكندري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 السكندري البحث عن المشاركات التي كتبها أبو العباس

   22#   

05-12-07, 04:26 PM  

  ليث اْلجري
 عضو نشيط

  
 07-02-11تاريخ التسجيل: 

  163المشاركات: 

 

 

 
 ابرك هللا فيك

 

 الكتاب؟ لكن أين عملك هذا ل ال خُيرج

 

  الكنوز كم امتىن منك ومن أمثالك أصحاب البحوث والتتبع السبق إبخراج هذه

 واملنتدايت ال أن جند هذه االمساء يف نقد طبعات فقط يف اجملالت العلمية
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 رتاثبورك فيك ووفقك خلدمة ال

 
 ليث الحجري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 الحجري البحث عن المشاركات التي كتبها ليث

   23#   
05-12-07, 04:57 PM  

  حممد سعيد األبرش
 عضو نشيط

  
 06-08-17تاريخ التسجيل: 

  404المشاركات: 

 

 

 
 .عنهاملتطفلني  أؤيد قول األخ ليث، فأين أنت من ُتقيق تراثنا وإبعاد

 .واصل رْحك هللا

 
 محمد سعيد األبرش

 الشخصي مشاهدة ملفه

 األبرش البحث عن المشاركات التي كتبها محمد سعيد

   24#   

05-12-07, 05:51 PM  

  أبو فهر السلفي
 عضو مخضرم

  
 05-09-12تاريخ التسجيل: 

  2,184المشاركات: 

 

 

 
 ...ابرك هللا فيك اي موالان

__________________ 
 [القاسمي] ((على اإلطالق وإنما يلزم الناس قبول الحق ممن جاء به))

 
 أبو فهر السلفي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 السلفي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو فهر

   25#   

05-12-07, 06:49 PM  

  بو حفص املنياويأ
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 :اقتباس
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  املشاركة األصلية كتبت بواسطة ليث اْلجري

 فيك رك هللااب

 

 لكن أين عملك هذا ل ال خُيرج الكتاب؟

 

  أصحاب البحوث والتتبع السبق إبخراج هذه الكنوز كم امتىن منك ومن أمثالك

 طبعات فقط يف اجملالت العلمية واملنتدايت ال أن جند هذه االمساء يف نقد

 

 الرتاث بورك فيك ووفقك خلدمة

 -ينبغي له  م يرْحكم هللا أن طالب العلم ال يزال يف ارتقاء، والهللا فيكم مجيًعا، ال خيفى عليك وابرك
  .أن يتعّجل، وهذا هدي سلفكم الصاْلني -وإن آنس من نفسه رشًدا 

ألن موراين  ينبغي أن ننقابل البدعة ببدعة، ونقابل جرأة موراين وأمثالة على الرتاث جبرأة مثلها؛ وال
مزجياً مع البشر،  بواسطة أسابع جعلوا رُّبم تركيبا خُيزَّن "Cd = ال يتعدى كونه "قرص مدمج

 .....تعلمون وبعضهم جعلوه تركيباً إضافياً، فُهْم طوائف كما

 أما حنن فاألمر عندان دين ... هذا أوالً 

 :اثنياً 

ربة، وهو مهم جدًا؛ ألنك قد جتد طالباً انُّبًا، ولكنه ال جيرأ أن هذا النقد على  العلمي من ابب الده
الشديد من الوقوع يف اخلطأ،  الء، وهذا النقد أيًضا يولِّد َمَلَكة قوية تدفع صاحبها إىل التحرزنقد هؤ 

لُ  اآلاَيِت َوِلَتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجِرِمنَي ققق ]األنعام :  وهذا من ابب قول ربكم: ففف وََكَذِلَك نَفصِّ
55 ] 

 

 ويرضاههللا الكرمي الواحد األحد أن يوفقنا ملا ُيبه  أسأل

 

 ...........ويتبع

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 ابطة أهل السنة يف إيرانموقع ر 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=711191#post711191
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479
http://www.isl.org.uk/arabic/index.php
http://www.isl.org.uk/arabic/index.php
http://www.isl.org.uk/arabic/index.php


 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص
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  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 ....اتبع النقض

 

( ُتريًفا، يف النقل عن كتاب 182، اْلاشية: 83نفسها)ص: إخواين يف اْلاشيةوسنجد اي  -55
رين 14/535زيد ) "النوادر والزايدات" البن أيب (، وال تتعجبوا إن قلت أين ملا وقفت عليه، ذكَّ

 .زومير وهؤالء اخلبثاء الذين ظلموا أنفسهم جبولدتسيهر وصموئيل

 وقال ابن املسيب وابن شهاب ... بلغنا :بن سحنون قال قال الالحمقق ما نصه: )) من كتاب حممد

 النيب صلى هللا عليه وسلم ُصنع له ذلك َمن صنعه من أهل الكتاب فلم يقتله. وكذلك قال أن

 . مالك: إال أن ُيدِخل بسحره على املسلمني ضررًا (( اه 

غري صحيح، وسأنقل املسيب وابن شهاب قاال: بلغنا ... إخل. ولكن هذا  ويُفهم من ذلك أن ابن
(، 19 - 16، س: 14/535كتاب "النوادر والزايدات" البن أيب زيد ) لكم من مصدره

 وقال ابن املسيب وابن )) :سأضعه مكان النقاط الثالث الذي وضعها والحظ ُيفظك هللا ما

 النيب صلى هللا أن شهاب: يقتل الساحر. قيل البن شهاب: َفَمن سحر من أهل العهد؟ قال: بلغنا
مالك: إال أن ُيدِخل  عليه وسلم ُصنع له ذلك َمن صنعه من أهل الكتاب فلم يقتله. وكذلك قال

 بسحره على املسلمني ضررًا (( اه 

قليل من التحريف، أنقل لكم كلمة للعالمة الندوي يف ذلك، يقول: ))  وحىت ال يستخف أحد بقدر
ّم( وُيرتسون يف ذلك، فالاملستشرقني يدّسون يف كتابتهم مقداراً  وكثري من هؤالء   خاصاً من )السه

يضعف ثقته  يزيد على النسبة املعينة لديهم، حىت ال يتوحش القارئ، وال يثري ذلك فيه اْلذر، وال
 .(( بنزاهة املؤلف

 
 

 .............يتبع
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__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران
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(: ُقل ِللَِّذيَن َكَفُروْا ِإن يَنتَ ُهوْا 7س: ، 83وهاؤم ُتريف يف آية من كتاب هللا، َكَتَب )ص: - 56

وكذلك نقلها يف اْلاشية  فَ َقْد َمَضْت ُسنَُّة اأَلوَِّلنِي. اه  ُعودُ ي َ  َوِإنْ  يُ َغَفْر هَلُم مَّا َقْد َسَلفَ 
 (112فعل يف فهرس اآلايت )ص: ( حُمّرًِفا كلمة )يَ ُعوُدوا( إىل يَ ُعوُد. وكذلك183)رقم:

 . اآلية الكرمية ُكتبت صحيحة ( ستجد أن3مقدمة ، س27ب( )ص:16قلت: انظر األصل )

 

(، ويف فهرس اآلايت 51اهلامش:) (، ويف1، س: 33ومن قبل ذلك حرَّف آية )ص:
َوالَِّذيَن ِإَذا  ﴿ :اْلبَ ْغُي ُهْم يَنَتِصُروَن ((. وصواب ذلك َأَصاَُّبُمُ  َوالَِّذينَ  )) :(، قال112)ص:

 . اْلبَ ْغُي ُهْم يَنَتِصُروَن ﴾ َأَصاَُّبُمُ 

 

 اه  (( َصغاراجلزاَء وال َيِديَ  (: )) ونرى أن يضمن السجن حىّت 4، س:86قال )ص: -57

تصحيًفا منكًرا. والصواب ما جاء يف صورة  أقول: هذا الكالم ال معىن له، وقد تصحفت عليه
 (( حىت يذوق اجلزية والصغار )) :(مقدمة، السطر قبل األخري27املخطوط )ص:

 

شديًدا  جلدها جلًدا بيّنةٍ  أعتق عبدهللا بن عمر وليدًة لبعض) :(5س: 89قال )ص: -58
 ل( انتهى ُتريفهوليس ُّبا ْح

 أي: بعض ولده رضي هللا عنه بَِنيه، والصحيح: لبعض

 

 به أو قتلة بسالح فذلك الذي يعاقبه( اه  َمُثلَ  س:أخري(: )وإن 89قال )ص: -59

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118479
http://www.isl.org.uk/arabic/index.php
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=711271
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?do=finduser&u=28237
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=711304&postcount=27
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=28237


فتقولون: َمُثَل الرجل، أي: قام  به(، أما َمُثلَ  َمثَّلَ  التحريفات أيًضا، والصحيح: )وإن وهذا من
َتِصًبا؟  .!ُمن ْ

 

 وأخربين اْلارث بن نبهان عن حممد بن سعيد ...( اه ) :(س:أخري 91)ص: قال -60

ترمجة اْلارث بن نبهان(: ) كان أحد الرواة  – 134الرتاجم )ص: مع أن املستشرق قال يف فهرس
 احملاربة الذين أسقط أمسائهم اْلارث بن مسكني يف روايته يف الكتاب ( اه  البن وهب يف كتاب

تعين  ملوضع السابق، وأيًضا ما ذهب إليه املستشرق يف تفسري الرمز )ل ح( أهنايسقطه يف ا قلت: ل
 بدليل هذا املثال أن اْلارث بن مسكني أسقط األمساء اليت عليها هذه العالمة. غري مسلَّم به،

 

 يهودايً أو نصرانياً (( اه  عْبداً  (: )) قال مالك: وإن جرح10س: 106ص:) -61

نصرانياً  يهودايً أو عبد (: )) قال مالك: وإن جرح18مقدمة، س:28ص:) قلت: يف املخطوط
  (( اه 

ولكنه أََب إال أن ُُيرِّف، ويدخل  وهو الصواب حْنواًي، وهو املعىن الصحيح الذي يوجبه السياق،
َضّيع الفاعل، والعجيب أن املستشرق قد َعَقَد  اللحن على اإلمام مالك رْحه هللا. ونالحظ أنه

وقال: )) أنظر املوطأ، رواية ُيىي بن ُيىي الليثي،  ،(107، ص:254األثر برقم ) حاشية هلذا
 اه  (( 2/240؛ رواية أيب مصعب ،  2/864

رواية ... إخل، وهذا ليس املقِصد، ولكنه ال يستطيع أن  معىن كالمه: أنه خيربان أنه ينظر املوطأ :أوالً 
 .! العربية يُعرّب عمَّ يف نفسه، ابللغة

 

استخدام عالمات الرتقيم، بل إن استخدام عالمات الرتقيم عنده  الِفْقرة فيها ختبهط ظاهر، يف :اثنياً 
 . وكأن ليس هلا ضابط

 

أحالنا عليها، جند: )) قال مالك يف العبد املسلم جَيرُح  ابلرجوع إىل املوطأ يف املواضع اليت :اثلثاً 
أن العبد املسلم هو الفاعل، والعجيب أنه وقف على  إخل (( اه ، والشاهد ... اليهوديَّ أو النصراينَّ 

 . أََب إال أن ُُيرِّف النص ذلك مث

 

 .........يتبع

__________________ 
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اخلاص، وهذه هي السنة املتبعة يف النصيحة،  أرسل يل الفاضل حممد بن عبد هللا هذه الرسالة على

ولكين حولته من اخلاص إىل )العام(؛ حىت يشارك إخواننا، وإن  فأسأل هللا عز وجل أن يزده توفيقًا،
 :يعلن ظهر غلطي، فيجب أن

 
 

 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة حممد بن عبدهللا

 حفص، األخ الكرمي أاب

 .سالم هللا عليك ورْحته وبركاته

 

 .املستشرق، فنفع هللا بك اتبعُت موضوعك يف الرد على

 

 :التالية ول أقرأ كل ما فيه؛ إال أن عيين وقعت على امللحوظة

 
 :اقتباس

  املنياوي املشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو حفص

 ل ابن شهابوقا" :(: ويقول ابن حجر يف تعليقه182، اْلاشية:83ص:) يقول - 54

. ونالحظ أن  4، س  277 ص/6ابن وهب يف جامعه هكذا: فتح الباري،  وصله ،"إخل
املوطأ، غري أهنا وقعت يف املوطأ  ابن حجر ينسب هذه الرواية إىل اجلامع البن وهب ول يذكر

 البن وهب. اه  كالم املستشرق
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 :ك لفظ اْلافظ: )) وقولهعن اْلافظ ابن حجر رْحه هللا، فَغري أمني، وها قلت: أما نقله

 إخل" وصله ابن وهب يف جامعه هكذا (( . اه  ... وقال ابن وهب"

ابن  قال موراين تعقيباً على ذلك، وكأنه يستدرك على خامتة اْلّفاظ رْحه هللا: ونالحظ أن مث
 املوطأ البن حجر ينسب هذه الرواية إىل اجلامع البن وهب ول يذكر املوطأ، غري أهنا وقعت يف

 وهب. اه 

 

اإلمام البخاري رْحه هللا قال  قلت: ذلك من فرط اجلهل ابصطالحات أهل اْلديث، وذلك أن
ُسئل أعلى من سحر من أهل  يف الصحيح: )) وقال ابن وهب: أخربين يونس عن ابن شهاب

هللا صلى هللا عليه وسلم قد ُصنع له ذلك، فلم يقتل من  أن رسول بلغنا :العهد قتل؟ قال
، مث جاء اْلافظ رْحه هللا يف الفتح معلًقا على ذلك فقال: )) (( وكان من أهل الكتاب َصنعه،

وهب ... إخل( َوَصَلُه ابن َوْهب يف َجاِمعه َهَكذا((، وحىت ندفع عن اْلافظ  وقوله: )وقال ابن
 ابلفك واهلمزة، -اجلُّهال، نذكر تعريف اْلافظ للحديث املتصل أو املوصول أو املؤتصل  جهل

يف  قال رْحة هللا -([ 1/122وهي عبارة اإلمام الشافعي رْحه هللا ]كما يف فتح املغيث )
ذلك  النزهة: )) واملتصل: ما َسِلم إسناده من سقوط فيه، حبيث يكون كل ِمن رجاله مسع

 املروي من شيخه (( اه 

أهنا رواية غري  املوطأ البن وهب، فنجد وابلنظر إىل الرواية اليت اّدعى موراين أهنا وقعت يف
وذلك أن ابن شهاب الزهري ل  -هللا بصريته  ملن نور -متصلة، وإسنادها ظاهر االنقطاع 

فضاًل عن قوله: بلغنا، فهي كافية للحكم  يسمع من النيب صلى هللا عليه وآله وسلم،
ه نظره هللا على رواية املوطأ، ولو أن املستشرق ل ابالنقطاع؛ لذلك ال يتنزل كالم اْلافظ رْحه

اإلمام مالك رْحه هللا، َلَعِلم أن هذا النوع يسمى )بالغات(  يف الفقه املالكي، وخصوًصا موطأ
 .رْحه هللا منها يف املوطأ، وهذا يعين أنه غري متصل وقد أكثر اإلمام مالك

 

تضيع الفائدة على املستشرق سأخلص له ما فات؛ ألنين أعلم علم  معذرة اي إخواين: حىت ال
شيئًا. وخالصة ذلك: أنك ل تفهم كالم اْلافظ رْحه هللا، فلم ُُتسن  نه ل يفهم منهيقني أ

 .فناديَت على نفسك ابجلهل االستدراك عليه،

 :يل أن أستفصل منك وبدا
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 :(فإن أمَر )الَوْصل( غرُي أمِر )املتصل

 .إبظهار اإلسناد إىل صاحب القول الذي ُعلِّق عنه قوله فالوصل يكون

 

 .ذكرتَ  تصل: فكماوأما امل

 

فالن "، فال أظن  قواًل، مث جييء ابن حجر فيقول: " وصله -مثالً -فحيث يُعلِّق البخاري 
أبدى له إسناًدا إىل صاحب هذا  املقصود منه: أنه جاء به متصاًل غري منقطع، وإمنا املقصود: أنه

 .-البخاري كما فعل-القول، فلم أيِت معلًَّقا 

 

تصريح اْلافظ أن ابن  (، ففيه485، 3/484انظر: تغليق التعليق ) ويف هذا اْلديث خاصة:
 .الزهري وهب أخرجه يف جامعه كما حكاه البخاري، بالًغا من

 

اإلسناد غري منقطعة، ويف هذا  والزم ما قلَت به: أن تكون أحاديث كتاب )التغليق( مجيعها متصلة
 .نظر

 

 .فأبِده، أحسن هللا إليكخطأ  هذا استشكال، وهو ما يظهر يل، فإن كان فيه

 

 .هللا والسالم عليكم ورْحة

 

 أخوك

 حممد

وال  قولكم: ))فالوصل يكون إبظهار اإلسناد إىل صاحب القول الذي ُعلِّق عنه قوله.(( فصحيح أما
 . إشكال

متصلة اإلسناد غري  وقولكم: ))والزم ما قلَت به: أن تكون أحاديث كتاب )التغليق( مجيعها
 .ذا نظرمنقطعة، ويف ه

 

إشكال وال يقول به أحد، واإلشكال فقط يف أن البخاري  هذا استشكال، ....إخل((، فصدقت فهو
وقال ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل  )) :رْحه هللا قال
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صنعه  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من ؟ قال بلغنا العهد قتل
 وكان من أهل الكتاب ((اه  

 

 (( وقال بن وهب اخل وصله بن وهب يف جامعه هكذا :فقال اْلافظ يف الفتح: )) وقوله

قد استفسرت يف تلك املسألة من بعض أهل العلم قبل أن أوردها، فأّيد فهمي  وكنت -فيبدو يل 
 جلزء الذي يقع بني ابناْلافظ يف مسألة الوصل عائد على جزء حمدد من اإلسناد وهذا ا أن كالم -

أن  -1وهب والنيب صصص؛ ألنه قال: وصله ابن وهب. وما ذكرمتوه يكون مسّلماً يف حالتني: 
البخاري وابن  يكون السند الذي أظهره اْلافظ والذي يتنزل عليه كلمة وصل، يكون السند بني

 .وهب

 ىل أعلمتعا أو كان البخاري قال: قال ابن وهب قال رسول هللا صصص. وهللا -2

            

اْلافظ رْحه هللا؛ ألن موراين ل ير اجلامع البن  مث إن َسِلم ذلك، فليس ملوراين أيًضا أن يستدرك على
اْلافظ أن يقول أنه ل خيّرجه من املوطأ، وهذا أيًضا ال يلزم  وهب، وغاية ما يورده موراين على

الكتاب الذي حاول إيهامنا أنه كتاب احملاربة  االستيعاب يف تغليقه، وأيًضا هذا اْلافظ، فلم يلتزم
 ..... املوطأ ال نسّلم له بذلك؛ وقد علمنا قلة علمه ابلفقه املالكي من

 

 .........يتبع

__________________ 
 

 وتقريع من موطأ ابن وهب، نقضختريب موراين لكتاب احملاربة 

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي ها أبو حفصالبحث عن المشاركات التي كتب

   29#   

05-12-07, 09:27 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 
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انساانً أو شيئاً اختلسه من  ( : )) ما أصاب من جْرح ُجرَِح به3،  2س: 107ص:) - 62
 انسان (( اه 

غري صحيحة، والصواب: )) ِمن جْرح َجَرَح به إنساانً ((  قلت: َشكل كلمة )ُجرَِح( الثانية بصورة
وفاعله ضمري مسترت تقديره هو عائًدا على )العبد(، و)إنسان( مفعول  وليس الفعل مبنياً للمجهول،

 .به

  .انساانً ، انسان(، غلط وصوابه: إنسان، ُّبمزة قطع) :أما قوله

 

  ال قطع فيها (( اه  سرقه سرقة (: )) أو4س: 107ص:) - 63

 .( ال قطع فيها رقهاس (: )) أو سرقة23مقدمة، س:28ص:) قلت: يف املخطوط

 

 اه  (( الناس (: )) وعليه ديون4س: 108ص:) - 64

 . (( للناس (: )) وعليه ديون29مقدمة، س:28قلت: الصواب يف املخطوط )ص:

 

إال  ُتقرأ أليب بكر بن اللباد ال (: )) على اهلامش تعليق255، هامش: 108ص:) - 65
 بعضه (( اه 

 .(( إال بعضه يُقرأ الصواب: )) ال :قلت

 

 97أخطاء النسخة ما ذكره يف ترمجة يزيد بن أيب حبيب فقال: )) ويف الفقرة  ينضم إىل -66
 ابن وهب مباشرة وهذا خطأ ((. اه  يروي عنه

؛ ألن هذا يدل (4س: 62هذا اخلطأ يف موضعه من الكتاب )ص: ل ينبه املستشرق على :أقول
  .يزيد بن أيب حبيب أخربين يقولويؤكد هذا السقط أن ابن وهب  على سقط يف النسخة؛

 
 

 :نقض الفهارس

 

 ...........يتبع

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض
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 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 ويأبو حفص المنيا

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   30#   
05-12-07, 09:35 PM  

  شتا العريب
 عضو مخضرم

  
 07-02-17تاريخ التسجيل: 

  1,589المشاركات: 

 

 

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو حفص املنياوي

 َسَلفَ  هَلُم مَّا َقدْ  يُ َغَفرْ  َكَفُروْا ِإن يَنتَ ُهواْ  ينَ ُقل ِللَّذِ 

 يُ ْغَفرْ 

 

 الغني املعجمة بسكون

__________________ 

َناَك اْلُمْستَ ْهزِِئني(( * ))ِإنَّ  ِإالَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقدْ ))   ((َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَت  َنَصَرُه اّلِلَّ ..(( * ))ِإانَّ َكَفي ْ

 
 شتا العربي

 شخصيال مشاهدة ملفه

 العربي البحث عن المشاركات التي كتبها شتا

   31#   

05-12-07, 09:42 PM  

  شتا العريب
 عضو مخضرم

  
 07-02-17تاريخ التسجيل: 

  1,589المشاركات: 

 

 

 
 األعلى جزاكم هللا خري اجلزاء وابرك فيكم وأورثكم الفردوس

 
 
 

 :اقتباس

  ة كتبت بواسطة أبو حفص املنياوياملشاركة األصلي
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( ُتريًفا، يف النقل عن  182، اْلاشية: 83إخواين يف اْلاشية نفسها)ص: وسنجد اي -55
(، وال تتعجبوا إن قلت أين ملا وقفت 14/535والزايدات" البن أيب زيد ) كتاب "النوادر

رين  .جبولدتسيهر وصموئيل زومير وهؤالء اخلبثاء الذين ظلموا أنفسهم عليه، ذكَّ

 ... سيب وابن شهابوقال ابن امل :نصه: )) من كتاب حممد بن سحنون قال قال الالحمقق ما

يقتله. وكذلك  أن النيب صلى هللا عليه وسلم ُصنع له ذلك َمن صنعه من أهل الكتاب فلم بلغنا
 . قال مالك: إال أن ُيدِخل بسحره على املسلمني ضررًا (( اه 

 من ذلك أن ابن املسيب وابن شهاب قاال: بلغنا ... إخل. ولكن هذا غري صحيح، وسأنقل ويُفهم

(، 19 - 16، س: 14/535دره كتاب "النوادر والزايدات" البن أيب زيد )لكم من مص
املسيب وابن  وقال ابن )) :ُيفظك هللا ما سأضعه مكان النقاط الثالث الذي وضعها والحظ

أن النيب صلى  بلغنا :شهاب: يقتل الساحر. قيل البن شهاب: َفَمن سحر من أهل العهد؟ قال
يقتله. وكذلك قال مالك: إال أن  ن صنعه من أهل الكتاب فلمهللا عليه وسلم ُصنع له ذلك مَ 

 اه  (( ُيدِخل بسحره على املسلمني ضرراً 

اجلزء  فهم املستشرق املذكور أن أهل العهد هنا هم أهل الذمة هم هو وأمثاله فقام حبذف هذا هل
 !الذي يتكلم عنه وعن أمثاله يف ظّنه؟

 

من املستشرقني قد ُيذفون من الكتب اإلسالمية اليت  وأمثاله أال يعين هذا أن هذا املستشرق
 !معتقدهم أو ُيرفونه؟ ينشروهنا ما خيالف

__________________ 

َناَك اْلُمْستَ ْهزِِئني(( * ))ِإنَّ  ِإالَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقدْ ))   ((َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَت  َنَصَرُه اّلِلَّ ..(( * ))ِإانَّ َكَفي ْ

 
 شتا العربي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 العربي البحث عن المشاركات التي كتبها شتا

   32#   

05-12-07, 09:43 PM  

  حممد بن عبدهللا
 عضو مخضرم

  
 05-01-22تاريخ التسجيل: 

  1,943المشاركات: 

 

 

 
 .ابرك هللا فيك وشكر لك أخي أاب حفص
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 .ي حول كلمة ابن حجرابالستشكال: جمموع ما أوردُتُه يف كالم كنُت أقصد

 

 :-يف اْلقيقة-وصله ابن وهب يف جامعه هكذا " مشكٌل عندي  " :وقول ابن حجر

أن اْلديث يف جامع ابن وهب على الصورة اليت ذكره عليها البخاري،  :" فمفاد قوله: " هكذا
 .قد صنع له ذلك... " إخل -صلى هللا عليه و سلم-بلغنا أن رسول هللا  " :وفيه قول الزهري

 

 !وصله ابن وهب " مشكٌل يف أن الواصل هو الذي ُعلِّق إليه اإلسناد " :وقوله

: -بعد أن نقل تعليق البخاري-( 3/485كلمة ابن حجر يف التغليق أدّق، قال ) ولذا فقد كانت
 ." أخرجه ابن وهب يف جامعه " هكذا

 .ر؛ لعل فيه فائدةالكتاب، فيُنظ وقد أشار اْلافظ إىل أنه ذكر إسناده إىل اجلامع آخر

 

 .وهللا أعلم، وجزاكم هللا خريًا

 
 محمد بن عبدهللا

 الشخصي مشاهدة ملفه

 عبدهللا البحث عن المشاركات التي كتبها محمد بن

   33#   

05-12-07, 09:46 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 . فيكابرك هللا

 (سبيله صفاً كأهنم بنيان مرصوص إن هللا ُيب الذين يقاتلون يف)

 

 ..........يتبع

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   34#   
05-12-07, 09:50 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
  أخي شتا

 !!!!!!!! هل تظن أهنم ال ُيذفون أو ال ُيّرفون

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   35#   

05-12-07, 09:57 PM  

  شتا العريب
 عضو مخضرم

  
 07-02-17تاريخ التسجيل: 

  1,589المشاركات: 

 

 

 
 :اقتباس

  املشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو حفص املنياوي

  أخي شتا

 !!!!!!!! تظن أهنم ال ُيذفون أو ال ُيّرفون هل

  وُيرفون ويكذبون ُيذفون

 

 واملثال الذي تفضلتم إبيراده خري شاهد على هذا

 

 .أردُت من كالمي السابق سوى أتكيد هذا املعىن بطريقة السؤال ال أكثر وما

 

 األعلى هللا خري اجلزاء وابرك فيكم وأورثكم الفردوس فجزاكم
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__________________ 

َناَك اْلُمْستَ ْهزِِئني(( * ))ِإنَّ  ِإالَّ تَ ْنُصُروُه فَ َقدْ ))   ((َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَت  َنَصَرُه اّلِلَّ ..(( * ))ِإانَّ َكَفي ْ

 
 شتا العربي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 العربي بحث عن المشاركات التي كتبها شتاال

   36#   

06-12-07, 11:10 PM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

  نقض الفهارس

 
 نقض الفهارس يغفر هللا لكم

 

حديثًا( يف  17فهرس اآلايت، وفهرس األحاديث النبوية )املرفوعة فقط( وعددها ) :ما صنعه كل
وأقول لألئمة،  ا بني مرفوع وموقوف ومقطوع( نًصا، م199حني أن الكتاب به من النصوص )

 .وفهرس األعالم املرتجم هلم

ومقطوع وأقوال األئمة(، وفهرس لألماكن، وفهرس للِفَرق،  والنشرة حباجة إىل فهرس لآلاثر )موقوف
 ...و... و ...وفهرس للمسائل الفقهية، و

 

 :هلم نقد فهرس األعالم املرتجم

غري أنه دلّنا على جهله بكتب   للكتاب، وليس فيه أي فائدة،وهذا الفهرس ال أراه إال تسويداً 
اجلرح والتعديل، فانظر مثاًل ترمجة عبد العزيز  الرتاجم، وجهله مبا يُنَقل، وما ال يُنَقل، وجهله بعلم

 .من صفحة (، أخذت أكثر160،  159املاجشون )ص:

ثىنَّ ب  )الكىن(، وأخريًا ذكر  الن. مثوقد رتب الفهرس ترتيًبا عجيًبا، فبدأ ب  )األبناء( أي: ابن ف
ذكر يف فهرس األبناء )ابن شهاب( وقال: انظر:  األمساء. والرجل ال مييز بني األمساء واأللقاب، فقد

لأللقاب]وهو نسب وليس لقًبا [، مث يصنع إحالة على األمساء   الزهري.اه  فظننت أنه صنع فهرساً 
ين ل يكن صحيحًا، فوجدته يف حرف الزاي يف فهرس قدمياً وحديثًا، وظ كما هو صنيع األئمة

  .(141الزهري !؟. انظر )ص: األمساء ذكر

 

ابن ُقَسيط، وأنقلها لكم بنصها، قال: )) كان فقيهاً ثقة، وكان ممن ُيستعان  يف ترمجة فعندكم مثالً  -
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 . األعمال ألمانته وفقهه. وكان كثري اْلديث (( اه  به على

قلُت يف نفسي: َمن تراه من علماء اجلرح والتعديل يقوهلا؟. فلم أجد  عبارةوعندما قرأُت هذه ال
 :رجعت إىل ترمجة الرجل، وجدت هذه العبارة يف "هتذيب الكمال"، وسياقها كما يلي جوااًب. وملا

ثقة،  قال إبراهيم بن سعد عن حممد بن إسحاق حدثين يزيد بن عبد هللا بن ُقَسيط وكان فقيهاً  ))
سعد وحممد بن عبد  يستعان به على األعمال ألمانته وفقهه. قال الواقدي وكاتبه حممد بنوكان ممن 

زاد ابن سعد: ابملدينة وكان  .هللا بن منري وعمرو بن علي والرتمذي: مات سنة اثنتني وعشرين ومئة
  ثقة كثري اْلديث (( اه 

! فالرجل اندسَّ يف علم الرتاجم وهو لإلمام أْحد أو أيب حامت أو أيب ُزرعة  فالتوثيق الذي نقله ليس
يعين  اجلهل به وبرجاالته. وعلى كٍل فابن ُقَسيط قال فيه أْحد: إن صاحبنا ليس عندان بذلك، اتمّ 

  (2/215يزيد بن عبد هللا بن ُقَسيط.اه  العلل ومعرفة الرجال )

  عن ابن حبان أنه قال: رمبا أخطأ.اه  ونقل ابن حجر

  . لقوي.اه وقال أبو حامت: ليس اب

 غرضي أن أبنّي حال الرجل، وإمنا أريد منكم أن تتصوروا طريقة املستشرق وهو ينقل من وليس

 .كتب الرجال

 

اجلمحي: ثقة، لني اْلديث. فالرجل حاطب ليل !. وهذا   يف ترمجة سعيد بن عبد الرْحن ويقول -
  !!!!!!!!! كالم عريب، وليس عربياً 

 

 .( تينيااملف وأحد ) :(3س: 145ص:) -

 

 .(33(. وإمنا ذُِكر )ص:34هللا بن عون، عزا إىل صفحة ) ترمجة عبد (154ص:) -

 

يعقوب يف  قال يف ترمجة عبدالرْحن بن حممد بن عبد القاري: )) يروي عنه ابنه (159ص:) -
  . هذا الكتاب، ويروي عن أبيه عن جّده عند ابن وهب (( اه 

 لكتاب. وأيضًا: يروي عن أبيه عن جّده يف هذا الكتاب. انظرعنه ابنه يعقوب يف هذا ا قلت: ل يروِ 

 .(4س: 61ص:)

 

اختلفوا فيه، قال بعضهم إنه كان ضعيفا ، وقال آخرون  :(172يف ترمجة املثىن )ص: يقول -
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 . ُيكتب حديثه وال يرتك. اه 

يس تلب قلت: يبدو أنه فهم من قوهلم يكتب حديثه، أن ذلك توثيق للراوي. وحىت يظهر لنا
 :يلي املستشرق، الراجع جلهله بعلم اجلرح والتعديل، نراجع هتذيب التهذيب فسنجد ما

وعبد الرْحن بن  قال عمرو بن علي: كان ُيىي وعبد الرْحن ال ُيداثن عنه. ]ومها ُيىي القطان
 .[مهدي وكاان ال ُيداثن عن الضعفاء

 .رب اْلديثأبيه: ال يساوي حديثه شيئاً، مضط قال عبد هللا بن أْحد عن

ضعيف. وكذا قال معاوية بن صاحل عن ابن معني وزاد:  :قال إسحاق بن منصور عن ابن معني
 [رواية الدوري يكتب حديثه وال يرتك. ]ووثقه يف

 .اْلديث قال ابن أيب حامت سألت أيب وأاب زرعة عنه فقاال: لني

 .قال أيب: يروي عن عطاء ما ل يرو عنه أحد وهو ضعيف اْلديث

 .الرتمذي: يضعف يف اْلديث قال

 .اْلديث وقال النسائي: ليس بثقة. وقال يف موضع آخر: مرتوك

نرتكه من أجل عمرو بن  قال ابن املديين: مسعت ُيىي بن سعيد وذُكر عنده مثىن بن الصباح فقال: ل
 :هذا الكالم فيقول شعيب ولكن كان منه اختالط يف عطاء. اه  ] قلت: ويفسر ابن عدي

 . [ ضعفه األئمة املتقدمون والضعف على حديثه َبنّي  وقد صاحل عن عمرو بن شعيب حديث له

املنهجية، وغري املنضبطة يف نقل كالم األئمة. وال تعجبوا أين أطلت يف  فانظر يرْحك هللا الطريقة غري
قابلُتهم ِمن )املستشرقني العرب املسلمني( ينقل توثيق الرجال عن أمثال هذا  ذلك فبعض َمن

ُيىي  اجلهول. حىت أن أحدهم قال يل: الطربي اعتمد يف اترخيه على لوط بن ُيىي، ولوط بن اجلاهل
 .! ثقة

 
 

 ........يتبع

__________________ 
 

 وتقريع نقض ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب،

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 اويالمني البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   37#   
07-12-07, 12:02 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
(. والصحيح 34عون بن عبد هللا جاء ذكره )ص: ذكر أن (السطر األخري 169ص:)

 .(46و 45)ص:

 

والغريب أن حرف  .سري أعالم النبالد (( اه   والصواب: النبالء )) :( قال6س: 123ص:)
على اْلاسوب، كما ذكر  م املستشرق بكتابة النسخةوقد قا -الدال على لوحة مفاتيح اْلاسوب 

اليسار من أسفل! ولكنها  يف أقصى اليمني من أعلى، واهلمزة يف أقصى -( 1، س:14)ص:
 .الغفلة اي عباد هللا، نعوذ ابهلل من الغفلة

 

وذكره ابن  )) :يف ترمجة أنس بن مالك رضي هللا عنه( ما نصه - 3،  2س: 130قال )ص:
 . أ( (( اه 17 - ب16، ق Escorial سي يف كتابه أمساء شيوخ مالك خمطوطخلفون األندل

مطبوع على النسخة اليت  قلت: اْلمد هلل وحده، كتاب " أمساء شيوخ اإلمام مالك" البن خلفون
مكتبة الثقافة الدينية مبصر. واآلن  ذكرها، بتحقيق وتعليق وتقدمي الدكتور حممد زينهم عزب، يف

من  72و 71املوضع الذي ذكره يوافق )ص: عزاان له املستشرق، سنجد أن نرجع للموضع الذي
شيًئا له تعّلق أبنس رضي هللا عنه اللهم إال أن ابن خلفون  ترمجة ُْحَْيد الطويل(، ول أجد -املطبوع 

ُْحَْيد من أنس رضي هللا عنه. مع العلم أن الرواية الوحيدة ألنس بن مالك يف  يذكر اخلالف يف مساع
( وليست 6س: 12احملقق أو الذي كان ينبغي أن ُيقق من طريق أيب قالبة عن أنس )ص: نصال

إال  طريق ُْحَْيد؛ فلم يظهر يل سبب إقحام و دّس ابن خلفون وكتابه يف سياق الكالم، اللهم من
تطفهل  يتطفَّل على تراثنا، سبب واحد وهو أنه يتشبع موراين مبا ل يُعَط، وُيظِهر االطالع، وهو وهللا

 .األَرضة والُعّث على املخطوطات

شئ مسع ْحيد  ( وهي قول شعبة: كل3و 2س: 72تصّحفت كلمة عند ابن خلفون )ص: :تنبيه
أحاديث. ول أراجعها يف  مخسة :العقيلي أحاديث. اه  والصحيح كما يف ضعفاء حسنة عن أنس

 فأفيدوان يغفر هللا لكم مطبوعة أضواء السلف،
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 .............يتبع

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 انموقع رابطة أهل السنة يف إير 

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   38#   

07-12-07, 12:39 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 .(اب )سحنونأدخل سنحون (.اه  والصو  ولروايته ) :(5س: 160قال )ص:

 

أنظر ترمجة وهب بن هبد هللا ((. قلت: الصواب: انظر ترمجة وهب بن  )) :( قال169ص:)
 .عبد هللا

 52، حاشية33( و)ص:49و 48، حاشية32انظر(، ال يكتبها إال خطأ، وانظر )ص:) وكلمة
 .(، وغري ذلك كثري جًدا169، حاشية77( و)ص:166، حاشية76و)ص: (54و

 

والصحيح  (5/105ادر عون بن عبد هللا: سري أعالم النبالء )ذكر يف مص (169ص:)
(5/103). 

 

 .(91(، والصواب )92عزاان إىل صفحة ) يف ترمجة حممد بن سعيد (173ص:)

 

(: )) أسقط اْلارث بن مسكني امسه يف األسانيد عند 176مسلمة بن علي )ص: يف ترمجة قال
  بسبب ضعفه (( اه  روايته للكتاب

الرواة البن وهب يف كتاب  ترمجة اْلارث بن نبهان( قال: )) كان أحد 134:وكذلك انظر )ص
  للكتاب (( اه  احملاربة الذين أسقط أمسائهم اْلارث بن مسكني يف روايته

مسكني تلميذ ابن وهب  ( قال: )) أما اْلارث بن122و 121وانظر ترمجة ابن مسعان )ص: 
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يذكره ول يقرأ امسه عند روايته هلذا  أسانيد الكتاب ولوراوي كتاب احملاربة عنه فقد أسقط امسه يف 
  الكتاب (( اه 

 على حديثه )املزي، يضرب ( قال: )) أمر أبو زرعة أن183ص:) وانظر ترمجة يزيد بن عياض

عليه  ضرب هذا ول يذكر اْلارث بن مسكني، أحد رواة كتاب احملاربة، امسه، بل .(32/224
  . عفه (( اه أثناء روايته للكتاب بسبب ض

تفسريه ْلرف  املسألة حباجة إىل ُترير ألهنا هتمة إىل اْلارث بن مسكني، وهو ثقة ثبت. وأيضاً  وهذه
 .اْلاء أبنه اْلارث بن مسكني ُيتاج ُترير

 

إىل فرط اجلهل بكالم األئمة، فقد فهم من كالم أيب زرعة ملا أمر ابلضرب على  وانظروا يرْحكم هللا
 . وال أجد تعليًقا -يف زعم املستشرق  -على امسه كما فعل اْلارث بن مسكني أن ُيضرب  حديثه،

 .!على هذا اجلهل املركب

 

 يتبع، وال حول وال قوة إال ابهلل

__________________ 
 

 وتقريع من موطأ ابن وهب، نقضختريب موراين لكتاب احملاربة 

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي ها أبو حفصالبحث عن المشاركات التي كتب

   39#   
07-12-07, 01:26 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
(. والصحيح 29/2898عمر عزاان إىل هتذيب الكمال ) ترمجة انفع موىل ابن (178ص:)

(29/298). 

 

 .وهب ترمجة ُيىي بن عتيق قال: شيخ اين وهب . والصحيح: ابن (181ص:)
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( وهذا غلط ظاهر 2/419التهذيب ) اض هتذيبذكر مصدر ترمجة يزيد بن عي (184ص:)
 فهل فهل حرف الياء يف اجمللد الثاين ؟؟

 

 ...:قائمة املصادر واملراجع نقد

 

 .............. يتبع

__________________ 
 

 وتقريع بة من موطأ ابن وهب، نقضختريب موراين لكتاب احملار 

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي كتبها أبو حفصالبحث عن المشاركات التي 

   40#   
07-12-07, 01:56 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 :واملراجع نقد قائمة املصادر

،  9اسنبول ) Reisülküttap (: أنساب األشراف للبالذري، خمطوط186قال )ص:
 1س: 58ص:) .اه ، هكذا بدون القوس الثاين. والصحيح: )) استانبول ((، انظر 598

املعاصر القائل )أبن ما  ا )استنبول( بدون األِلف، مع أن املستشرق من أنصار املذهبهامش( كتبه
اسم هللا عز وجل )الرَّْْحَن( ابأللف  يُنَطق من اْلروف جيب أن ُيكَتب(، ويدل على ذلك: أنه يكتب

 .!)الرْحان(؟

 

 حرف الباء

 تمس (( البن عمرية الضيب. ذكرهالطبعة اليت اعتمد عليها يف العزو لكتاب )) بغية املل ل يذكر -

 .(118ص:)

 

 حرف التاء
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لكتاب: )) اتريخ أيب زرعة ((،ول يذكره يف مصادره،  ل يذكر الطبعة اليت اعتمد عليها يف العزو -
 .(173وقد ذكره )ص:

 

 :( ذكر أن كتاب اتريخ املوصل أليب زكراي األزدي، ُتقيق: علي اْلبيبة. والصحيح187ص:) -

  .علي حبيبة

 

 . ((التاريخ األوسط )) :(: )) اتريخ األوسط للبخاري (( ، والصحيح187قال )ص: -

 

التاريخ الكبري (( للبخاري. ول يذكره يف  )) :ل يذكر الطبعة اليت اعتمد عليها يف العزو لكتاب -
 .(143مصادره، وقد ذكره )ص:

 

 :( فقال161((. ذكره )ص:يذكر الطبعة اليت اعتمد عليها لكتاب: )) جتريد التمهيد  ل -

 .التجريد البن عبدالرب

 

 ملعرفة أعالم مالك (( اه  (: )) ترتيب املدارك، وتقريب املسالك187قال )ص: -

 . (( أعالم مذهب مالك والصحيح: )) ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة

 

  ((اه  أليب اْلجاج املزي (: )) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال يف188قال )ص: -

 . والصحيح: )) هتذيب الكمال يف أمساء الرجال (( فقط

 

 يتبع

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 اويأبو حفص المني

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   41#   
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12-12-07, 08:40 PM  

  لفيأبو فهر الس
 عضو مخضرم

  
 05-09-12تاريخ التسجيل: 

  2,184المشاركات: 

 

 

 
 ...ابرك هللا فيك وجزاك هللا خرياً 

__________________ 
 [القاسمي] ((على اإلطالق وإنما يلزم الناس قبول الحق ممن جاء به))

 
 أبو فهر السلفي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 السلفي ا أبو فهرالبحث عن المشاركات التي كتبه

   42#   

26-12-07, 06:21 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 بعد ساحموين على التوقف ولكن املوضوع ل يتم

 

 .... يتبع

__________________ 
 

 وتقريع موطأ ابن وهب، نقضختريب موراين لكتاب احملاربة من 

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي أبو حفصالبحث عن المشاركات التي كتبها 

   43#   

27-12-07, 08:53 PM  

  أبو فهر السلفي
 عضو مخضرم

  
 05-09-12تاريخ التسجيل: 

  2,184المشاركات: 

 

 

 
 ...واصل وفقك هللا

__________________ 
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 [القاسمي] ((على اإلطالق وإنما يلزم الناس قبول الحق ممن جاء به))

 
 أبو فهر السلفي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 السلفي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو فهر

   44#   

28-12-07, 10:03 PM  

  ايسر بن مصطفى
 رحمه هللا ووالديه

  
 05-12-12تاريخ التسجيل: 

  315المشاركات: 

 

 

 
  ابرك هللا فيك أخي أبو حفص وزادك هللا حرصا

 . وابنتظار مواصلتك هلذه االنتقادات املفيدة

__________________ 

عنه .. اللهم أنر قبله واجعله روضة من رايض اجلنة اللهم  عفاللهم اغفر أليب وارْحه وعافه وا
 األعلى برْحتك ايأرحم الراْحني اجعل ملتقاان الفردوس

 
 ياسر بن مصطفى

 الشخصي مشاهدة ملفه

 مصطفى البحث عن المشاركات التي كتبها ياسر بن

   45#   

06-01-08, 02:14 AM  

  ابن إمساعيل املصري
 عضو جديد

  
 07-12-04تاريخ التسجيل: 

  28المشاركات: 

 

 

 
 النقض الشيخ أبو حفص، ابرك هللا يف األانمل اليت كتبت هذا

 الفسل وهللا لقد قرأت نقضك حرفا حرفا، واْلقيقة فإين ال أستغرب من جهل هذا

 ولكين أعجب من جترأه

 األمانة واخلُلق وهللا املستعان، وانظر هذا الرابط وهو يّدعي

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?
t=24498 

 
 ابن إسماعيل المصري

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المصري التي كتبها ابن إسماعيل البحث عن المشاركات
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   46#   

24-01-08, 01:20 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 حرف الراء

عليها يف العزو لكتاب الرّدة للكالعي. انظر  (: ل يذكر الطبعة اليت اعتمد189ص:) -
 (اهلامش 6س: 58)ص:

 . ((رسالة للشافعي (( ، والصحيح: )) الرسالة، للشافعي )) :(189قال )ص: -

 

 حرف السني

 . (اهلامش 4س: 81يذكر الطبعة اليت اعتمد عليها يف العزو لسنن الدارقطين. انظر )ص: ل -

وكان  ( كتاب سرية عمر بن عبد العزيز مع ذكر بياانت طبعته،13، اهلامش س: 46ذكر )ص: -
 .األوىَل ذكر ذلك يف قائمة املصادر، ملَن ُيتاج الرجوع إليها

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   47#   

24-01-08, 01:27 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
عنه، ولكين أعلم أن آنفا، بل ميكن التغاضي  اْلقيقة، ما تبّقى من النقض لن يكون أقوى مما مرّ 

الذي رفعت فيه هذا النقض، ولكين أيًضا على يقني أنه  موراين انقطع عن دخول امللتقى منذ اليوم
الدخول؛ لذلك أردت أن أكمل املوضوع وأرفعه إىل الصفحة األوىل  يتسلل لواذا من غري أن يسجل

 جهله وُعَقِده النفسية حىت يظل على ذُكر من
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__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 خصيالش مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   48#   

24-01-08, 02:12 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 حرف الضاد

ري (( للعقيلي. انظر العزو لكتاب )) الضعفاء الكب ل يذكر الطبعة اليت اعتمد عليها يف -
 . (اهلامش 9، س:86)ص:

 الطبعة اليت اعتمد عليها يف العزو لكتاب )) طبقات الشافعية الكربى (( للسبكي، وقد ل يذكر -

 .مقدمة( ابهلامش 10ذكره )ص:

 

 حرف العني

عيون اْلدائق يف أخبار اخلالئق، مع ذكر بياانت  ( كتاب14، اهلامش س: 46ذكر )ص: -
 !قائمة املصادر. والكتاب جمهول املؤلِّف األوىَل ذكر ذلك يف طبعته، وكان

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   49#   
24-01-08, 11:07 AM  
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  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

  الماجستير من المستشرقين هذا هو المستوى العلمي لحَملة

 
  http://www.tafsir.net/murany.htmيف هذا الرابط

 جهة من واملستسرف األستاد الدطنور: فيكلوس موزايت جهة، حوار بني شبكة التفسري من

يولول على حال  اابت موزايت اعرتافات ال أبس ُّبا جبهل املستسرقني، وأحياانً ستجدون يف إج
 ... االستسراق

 

 :قوله ولكن هناك فقرة من أحسن ما يكون وهي

املعاهد ل يعد له  غري أننا نشاهد اليوم , وهذا من انطباعايت الشخصية, َأن الطالب يف تلك ))
نيله درجة املاجستري على سبيل املثال أن يتصفح  بعد وال يستطيع , صلة ُّبذه العلوم بصورة عامة

، وهذا التقصرُي املؤسُف  اتج العروس( حسب ترتيبه اآلخر) يف )لسان العرب( حسب ترتيبه أو يف
منهجية التدريس للمواد املذكورة أعاله ، أو مبعىن أصح : إىل عدم تدريسها بصورة  يعود إىل تغريِ 

 .ه النوعية الضعيفة من الطالبكافية ، مما أنتج مثل هذ جيدة

 

هلذه التغريات السلبية يف االستشراق التقليدي األصيل , منها الظروف  وهناك أسباب خارجية
اجلامعات حيث من املفرتض على طالب العلم أن يكمل دراساته خالل أربع سنوات  التعليمية يف

الفصل األول ،  لعربية كتابًة وقراءًة يفدرجة املاجستري ، يف حني قد بدأ دراسته لقواعد اللغة ا بنيله
 اه  (( ... !ول تكن لديه خربة أو معرفة ُّبذه اللغة من قبل

 

واملدرسة األملانية هي  !! فباهلل عليكم، هل هذه هي املنهجية العلمية على املستوى األكادميي
 !!! أفضل مدرسة إستسراقية بزعم املغفلني

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 موقع رابطة أهل السنة يف إيران

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه
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 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

   50#   
24-01-08, 11:13 AM  

  أبو حفص املنياوي
 عضو نشيط

  
 05-12-30تاريخ التسجيل: 

  439المشاركات: 

 

 

 
 اآلن علمُت أن معظم ُتريفاهتم ليست ُتريًفا

 ...جهل، وعدم ُتصيل أدوات العلم،  إمنا

 .......... أخرى وأشياء

__________________ 
 

 وتقريع ختريب موراين لكتاب احملاربة من موطأ ابن وهب، نقض

 
 السنة يف إيران موقع رابطة أهل

 
 أبو حفص المنياوي

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المنياوي البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص

 
  < 2 1 2من  1صفحة 

 

 
  « الموضوع التالي|  الموضوع السابق »

 
 

 أدوات الموضوع

 الموضوع مشاهدة صفحة طباعة

 الموضوع إلى صديق أرسل هذا

 إبحث في الموضوع

إذهب
 

 المتقدم البحث

 تقييم هذا الموضوع

 ممتاز

 جيد

 متوسط

 سيئ

 سيئ جدا  
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  تعليمات المشاركة

 إضافة مواضيع جديدة ال تستطيع

 الرد على المواضيع ال تستطيع

 إرفاق ملفات ال تستطيع

 تعديل مشاركاتك ال تستطيع

 

is  B codeBمتاحة 

 متاحة االبتسامات

 متاحة [IMG] كود

 متاحة HTML كود
 

 االنتقال السريع
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