املقدمة هي ّ
املعلومات وآلاراء َّ
للكتاب ،وال ّ
تعبر
بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير

جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
ملخص البحث
ٍ
ٍ
ُ
المفسر الحافظ
جديدة عن اإلمام التابعي
لرواية
نصا ُمكتَش ًفا
يقدِّ م
البحث ًّ
ِّ
ٍ
أبواب
قتادة بن دعامة السدوسي يف باب المكي والمدين من القرآن الكريم ،ويف
أخرى ،كفضائل بعض السور ،وكتابة بعضها يف مصاحف بعض الصحابة ﭫ،
ٍ
بعض آخر.
وعدم كتابة
ٍ
عناية
راوي هذه الرواية هو سعيد بن بشير الشامي الدمشقي ،وهو صاحب
النص مقتطع منه.
بالتفسير ،وله «تفسير» مصنَّف معروف ،يحتمل أن هذا َّ
بشير فيها مع ٍ
نقوًل اشرتك سعيدُ ب ُن ٍ
النص المح َّقق ً
رواة آخرين عن
يحوي ُّ
ٍ
ٍ
قتادةُ ،خ ِّر َجت روايا ُتهم يف ٍ
مهمة،
كتب مختلفة ،لكنَّه ينفرد بنقول أخرى عديدة َّ
الوراق.
ومنها َّ
نصان ألحد تالميذ قتادة الكبار ،وهو َم َطر بن طهمان َّ
البحث بالنَّص من خالل نَس ِ
ِ
ُ
وتخريجه ،مع
خه ،ومقابلتِه ،وضبطِه،
يعتني
ِّ
ٍ
ٍ
توثيق نسبة الرواية إلى سعيد بن بشير،
تتضمن
تمهيدية
بدراسة
التقديم له
َ
َّ
ف النسخة الخطية المعتمدة.
ووص َ
َ
ِ
ِ
ُ
والنصوص الملحقة يف مختلف
الفصول البين َّية
البحث إلى أهمية
وخلص
ٍ
النُّسخ الخطية ،وإلى إمكان العثور على مصن ٍ
وروايات جديدة ،وإن توارت
َّفات
َ
ِ
النظر الحديثي والتخريجِ
الموسع يف
عن األنظار ُمدَ ًدا متطاولة ،وإلى مركز َّية
َّ
رفع اشتباه رواة األحاديث ورواة ال ُكتب المتنا َق َلة باألسانيد على حدٍّ سواء.
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بحوث

﷽
أحمدُ الل ،وأستَعينُه ،وأست ِ
َغف ُره ،وأستَهديه ،وأعت َِص ُم به ،و ُأثني عليه بما هو
َ
َ
ِ
ِ
ِ
وصحبِه .أما بعد:
محمد ،وعلى آله َ
ورسوله َّ
َأه ُله ،و ُأ َص ِّلي و ُأ َس ِّلم على َعبده َ
حبيب النيسابوري كتابه (التنبيه) بقوله :إن «مِن أشر ِ
ٍ
ف علوم
فقد اف َتتَح اب ُن
ُّ َ
َ
القرآن :علم نزوله وجهاته ،وترتيب ما نزل بم َّكة ابتدا ًء ،ووس ًطا ،وانتها ًء،
ِ
وحكمه مدين ،وما نزل بالمدينة
وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ،ثم ما نزل بم َّكة ُ
وحكمه مكي ،ثم اآليات المدنيات يف السور المكية ،واآليات المكيات يف
ُ
السور المدنية.)1(»...
قرر ُ
أهل الشأن أن هذا علم من علوم القرآن جليل ،حتى قدَّ مه على
ولقد َّ
أنسب
السيوطي أن ذلك
البلقيني ،والسيوطي ،ورأى
جال ًَل الدين:
أضرابه منها َ
ُ
ُّ
ُّ
من تأخير الزركشي له يف (الربهان) إلى النوع التاسع(.)2
مودعاَ ،
أول ما أودع ،يف قلوب أصحاب النبي ﷺ،
وقد كان هذا العلم
ً
«وًل ُش َبه َة على عاق ٍل يف حفظ الصحابة لما نزل من القرآن بمكة ،ثم بالمدينة،
واإلحاطة بذلك ،واألسباب واألحوال التي نزل فيها وألجلها»(.)3

(« )1التنبيه على فضل علوم القرآن» (ص ،)303باختصار.
( )2انظر« :اإلتقان» (.)11 ،9-6/1
(« )3اًلنتصار للقرآن» للباقالين ( ،)213/1باختصار.
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بحوث
حذو الصحابة ﭫ يف استقصاء كل ما يتع َّلق بالمكي
ثم حذا التابعون
َ
بواكير المؤلفات يف هذا العلم الشريف(.)1
والمدين ،بل ظهرت يف عصرهم
ُ
َّ
وإن من مشاهير أولئك التابعين وأكابر ُمعتَنِيهم بالقرآن وتفسيره وعلومه،
َ
السدُ وسي (ت 113هـ على األصح) ؒ
اإلما َم
الحافظ قتادة بن دعامة َّ

،

سمعت فيها شي ًئا»( ،)2وذكر ُه اإلمام أحمد بن
الذي قال« :ما يف القرآن آية إًل وقد
ُ
حنبل مرةً ،فأطنَب يف ِذكر ِ
ِ
وفقهه ،ومعرفتِه باًلختالف والتفسير ،وغير
علمه
َ
وو َص َف ُه بالحفظ
ذلك ،وجعل يقول« :عالمٌٌبتفسيرٌالقرآن ،وباختالف العلماء»َ ،
والفقه ،وقال« :ق َّلما تجدُ َمن يتقدَّ مه ،أما المثل فلعل!»(.)3
من أعيان المتكلمين يف ترتيب نزول القرآن ،وم ِّك ِّي
وقد كان قتاد ُة ؒ
ٍ
جماعة من أصحابه،
ُس َو ِره ،ومدن ِّيها ،وقد ُح ِف َظت أقواله يف ذلك من طريق
كسعيد بن أبي عروبة ،وهمام بن يحيى ،ومعمر بن راشدُ ،
وخ ِّرج كل ذلك يف
المصن ِ
كتاب (الناسخ والمنسوخ) عن قتادة -
َّفات المعن َّي ِة بالباب ،كرواية هما ٍم
َ
فإنه ذ َّيلها بفص ٍل ترجمتُه« :ذكر المدين من القرآن»( ،-)1وكـ(فهم القرآن)
( )1انظر« :المكي والمدين يف القرآن الكريم» لعبد الرزاق حسين أحمد (ص.)62-99
(« )2تفسير عبد الرزاق» (« ،)8جامع الرتمذي» (« ،)200/9الجعديات» (« ،)1031الجرح والتعديل»
ًلبن أبي حاتم (.)131/3
(« )3الجرح والتعديل» (.)131/3
(« )1الناسخ والمنسوخ» (ص.)92
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بحوث
ٍ
سورة َ
قول
للحارث المحاسبي ،و(تفسير ابن المنذر) -حيث أورد يف بداية كل
قتادة يف موضع نزولها( ،-)1و(البيان يف عد آي القرآن) ألبي عمرو الداين،
و(اإليضاح يف القراءات) ألبي عبد الل األندرابي ،وغيرها(.)2
الل بحمـده ،فـأوقفني علـى روايةٌٍدييةي ٌواة اتٌاتةا يف هـذا
وقد و َّفقنـي ُ
الباب ،يرويها صاح ُبه ِ
وراو َيتُه سعيد بن بشير الشامي الدمشقي (ت 169هـ علـى
ِ
ِ
أصحاب قتادة المـذكورين
روايات
 ،وهي رواية فريدةَ ،تش َر ُك
األرجح)(ؒ)3
ٍ
مهمٍ.
آن ًفا يف شيء ،وتَن َفرِ ُ ٌعنهاٌبأشيا ٌَءٌ َّ
(َ )1و َص َلنا من ذلك بدايتا سور َتي آل عمران ( ،)103/1والنساء (.)916/2
ٍّ
بخط
(ُ )2يح َفظ يف المكتبة األزهرية برقم (1108مجاميع 633 /عام) مجموع يف علوم القرآن ،مكتوب
ٍ
يتضمن رسال ًة عنواهنا« :باب ذكر ما نزل من
متقن من خطوط القرن التاسع الهجري تقري ًبا،
نسخي
َّ
ٍّ
ِ
القرآن بمكة ،وما نزل بالمدينة ،يف قول قتادة وعطاء بن يسار» ،ولم يتَّضح من أي كتاب است َُّل هذا
ٍ
منسوب إلى مع َّين ،ثم قال« :جميع
غير
الباب ،وًل لمن هو .وقد بدأ ُه صاح ُبه بتَعداد ما نزل بالمدينة َ
ً
أقواًل منسوب ًة بصيغة ما لم ُي َس َّم فاعله« :قيلُ ،ذكر» يف استثناء بعض
هذا مدين ،وما بقي مكي» ،ثم ذكر
ِ
ٍ
نقول عديدةٍ عن عطاء بن يسار ،مبدوءةٍ بـ« :قال»،
وعكسه ،ثم شرع يف
اآليات المكية يف السور المدنية،
ٍ
واحد عن مجاهد يف البابُّ .
وكل ذلك
فيها تفصيل السور واآليات المكية والمدنية ،وختم ذلك بنق ٍل
ِ
غير مسنَد ،ولعله من تلخيص بعض العلماء ،ويقع ك ُّله يف نحو ٍ
ونصف وجه.
وجه
ُ ُ
ُ
ُ
وتلميذ تالمذتِه الحسن بن محمد بن بكار بن
تلميذه أبو الجماهر التنوخي،
( )3اختُلف يف سنة وفاته ،فقال
بالل« :سنة ثمان وستين ومائة» ،وقال تلميذاه الوليدُ بن مسلم ،وهشا ُم بن عمار« :سنة تسع وستين
وأرج ُح ذلك
ومائة» ،وقال اب ُن سعد« :سنة سبعين ومائة ،أول ما استُخلِف هارون أمير المؤمنين».
َ
ٍ
َ
بأول
والل أعلم -أنه مات سنة تس ٍع وستينً ،لجتماعتلميذين له عليه ،وبقرينة تأريخ ابن سعد له َّ

=
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بحوث
ـب -ألحــد أكــرب
وقــد ســاق ســعيد بــين ظهرا َنــي كــال ِم قتــادة قــو َلين -فحسـ ُ
الوراق (ت 129هـ على األصح)ؒ
أصحابه ،وهو َم َطر بن طهمان َّ

.

ٌد َمةة ِ ٌالسةة َ ر؛ كــالطوال،
وأورد ســعيد يف أثنــاء ذلــك طر ًفــا مــن فضةةاِ ِ ُ
ٍ
بمرويات عن قتادة
الجميع
أعقب
والمفصل ،ثم
والمثاين ،والمئين ،والحواميم،
َ
َ
َّ
بسةةةة َ رٌاَ َت َت َفةةةة ٌمصةةةةا
تتع َّلــــق ُ

ُ ٌالصةةةة ابٍ ﭫ يفٌكتابتهةةةةا؛ كالفاتحــــة،

ـاقال عـن مصـاحف ُأبـ ِّـي بـن كعــب،
والمعـوذتين ،وسـور َتي الخلــع ،والحفـد( ،)1نـ ً
وزيد بن ثابت ،وعبد الل بن مسعود ﭫ.
ِ
ِ
ِ
نصا.
و َب َل َغت ُجمل ُة هذه
النصوص جمي ًعا ،بعدَ
تفقيرها وترقيمهاًّ 18 :
ٍ
فرأيت أنني ُ
أخذت يف
مكرور ،إن أنا
وأطول يف
أقول معا ًدا،
لت،
ُ
ُ
وقد تأ َّم ُ
ِّ
ِ
ِ
والتعريف بمطر ،والكال ِم يف ِ
حال سعيد بن ٍ
بشير وما ُغ ِم َز به ،وذلك
ترجمة قتادة،
همتُه لقراءة هذا البحث
ك ُّله مبسوط يف المصنَّفات
َّ
ممن تط َّلعت َّ
المختصة ،وهو َّ
على طرف الثمام ،أو هو أقرب.

=

ٍ
ِ
َ
سعد
ابن
استخالف هارون ،وذلك
وأر َخ ُه ُ
آخر السنة التي قب َلهاَّ ،
أوائل سنة سبعين ،فيظهر أنه مات َ
ببلوغ الخرب .وبسنة تس ٍع أخذ اب ُن حبان .انظر« :الطبقات الكربى» (« ،)168/3المعرفة والتاريخ»
(« ،)198/1تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (« ،)301/2 ،236/1المجروحين» (« ،)319/1تاريخ
دمشق» (.)33/21

كتاب الحافظ السيوطي المصنَّ ِ
ِ
ف يف جمع مرويات ها َتين السور َتين.
ستدرك على
( )1والروايات هنا ُت َ
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بحوث
ُ َّ ُ
خلي هذه التوطئ َة من قول إمام الدمشقيين ومفتيهم
غير أين
َ
استلطفت أًل أ َ
ٍ
وعالمهم ،سعيد بن عبدالعزيز التنوخي ،حين َ
بن حماد« :ما
سأل أبا خليد عتب َة َ
التفسير،
ٌَ
الغالب على علم سعيد بن بشير؟» .قال :التفسير .قال سعيدَُ « :ذٌعنهٌ
ُ
الحافظ الناقدُ اب ُن
حاطب ليل»( ،)1وهذا ما انتحا ُه
ودع ما سوى ذلك ،فإنه كان
َ
ِ
فخرج يف «تفسيره» من رواية سعيد
الحافظ الناقد ،عبدُ الرحمن ب ُن أبي حاتمَّ ،
ٍ
أصح ٌاوسانيي فيما
بشير جمل ًة وافرة ،مع أنه شرط يف مقدمته أن يتط َّلب
ابن
َّ
وكل ذلك ُّ
يخرجه فيه(ُّ .)2
التفسير وما جرى مجراه كان هجيرى
يدل على أن
َ
ِّ
ٍ
تحرى فيه -مع ذلك،-
سعيد،
واألكثر من روايته ،واألحرى أن يؤخذ عنه ،و ُي َّ
َ
َ
الحفاظ األثبات ،أو ما أتى فيه
و ُيج َتنَب منه ما أخطأ صوا َبه ،وما خالف فيه
لعفو غفور.
منكرا من الرواية وغري ًبا ،وإن الل ٌّ
ً
ِ
طٌ،واوسبابٌ
ٌماٌس َبقٌتتب َّينٌاوهميٌٍُالبالغٌٍُإلبرازٌهذاٌالمخط
ُ
ومن ٌدمتٍ َ
ٌُالَتيارهٌوت ِ
ِ
َّ
ويتلخص ذلك يف أمور:
قيقهٌونَشرِه،
ال ديهٍ
 -1مكانة علم المكي والمدين من علوم القرآن ،وشرفه فيها.
المفسرين ،واهتمامه بالمكي والمدين ،واهتمام
 -2مكانة اإلمام قتادة بين
ِّ
العلماء بأقواله يف هذا الفن.
(« )1ضعفاء العقيلي» (.)102/2
( )2انظر« :تفسير ابن أبي حاتم» (.)11/1
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بحوث
 -3عدم وجود ٍ
أثر لرواية سعيد بن بشير عن قتادة ،أو نق ٍل عنها ،وعدم
ٍ
وقوف ٍ
سابق على المخطوط ،أو ٍ
نشر له يف أي موضع.
وقويف على
 -1تم ُّيز رواية سعيد بن بشير ،وإضافاهتا الكثيرة على روايات أصحاب
قتادة يف باب المكي والمدين ،ويف أبو ٍ
فضال
ً
النص المح َّقق،
اب أخرى
تضمنها ُّ
َّ
الوراق.
نادرين لمطر َّ
عما احتوته رواية سعيد من قو َلين َ
َّ
وإذنٌ،فيهةةيهٌهةةذاٌالب ةة ُ ٌ إلــى إبــراز هــذه الروايــة ،وخــدمتها بالنَّســخ،
والمقابلـــة ،والضـــبط ،والتخـــريج ،والتوثيـــق ،والدراســـة التمهيديـــة للـــنصً ،ل
التفصيلية لمحتواه.
والتعريف
َ ٌ ،بعد توطئتِه هذه التي فيها التمهيدُ له،
ُ

هذا ،وقد َّفرعٌ ُ ٌالب
ُ
وبيان أهم َّيتِهُ ،
وخ َّطتِه ،إلى قسمين:
به،

القسمٌاووت :الدراسة التمهيدية ،ويتضمن ثالثة مباحث:
المبحث األول :توثيق نسبة النص إلى سعيد بن بشير.
المبحث الثاين :وصف النسخة الخطية ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :الحفظ والفهرسة.
المطلب الثاين :صفة الجزء.
المطلب الثالث :الناسخ والتاريخ.
المبحث الثالث :منهج التحقيق.
القسمٌالثاين :النص المحقق.
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بحوث
أهم النتائج والتوصيات ،وذ َّيلتُه
ختمت البحث بخاتمٌٍ
ثم
ُ
ُ
أبرزت فيها َّ
ٍ
بقائمة للمصادر والمراجع.
والل ولي التوفيق ،وهو ُ
الم ِّن واإلحسان ً
وآخرا.
أوًل
ً
أهل َ
ُ ُّ

وكتبٌ
ميٌبنٌعبياهللٌالسريعٌ
ٌ.م
ّ
أيامٌالتشريق1441ٌ،هة
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جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث

القسم األول
الدراسة التمهيدية
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جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
املبحث األول :تَوثيقُ نِسْبَةِ النَّصِّ إىل سَعِيد بن بَشِري:
ليس على األصل الخطي ما ُيشير إلى سعيد بن َب ِش ٍير بِ َشيء ،وإنما ُب ِد َئ
تتكرر
الجز ُء بعد عنوانه مباشر ًة بجملة« :حدثنا سعيد» ،ثم
استمرت هذه الجمل ُة َّ
َّ
يف مطال ِع الروايات ُج ِّلها(.)1
ٍ
ُ
سعيد يف عا َّمـة الجـزء هـو قتـادة ،وروى يف موضـ َعين منـه عـن َم َطـر،
وشيخ
ـهور بالروايــة عنهمــا م ًعــا هــو ســعيد بــن أبــي
ـوراق( .)2والمشـ ُ
وهــو ابــن طهمــان الـ َّ
ٍ
ٍ
سـعيد» هنـا
أيضـا ،-فـاألمر يف «
عروبة ،لك َّن لسعيد بن
بشـير روايـ ًة عنهمـا م ًعـا ً -
يدور عليهما.
ُ
ٍ
سعيد هذا،
مفتاحا لمعرفة
الل أن تكون رواية واحدة يف هذا الجزء
ً
وقد قدَّ ر ُ
ووسما من ِ
غيره ،وهي
أثر سعيد بن بشيرً ،ل يش َتبِه به فيه ُ
ابن أبي عروبة وًل ُ
ً
َّ
النبي
حديث مرفوع روا ُه عن قتادة ،عن أبي المليح ،عن واثلة بن األسقع ،أن َّ
عطيت المثاينَ مكان اإلنجيل،
السبع مكان التوراة ،و ُأ
عطيت
ﷺ قالُ « :أ
ُ
ُ
َ
بالمفصل»(.)3
لت
و ُأ
الزبور» ،وقال« :و ُف ِّض ُ
ُ
عطيت المئين مكان َّ
َّ

ٍ
تكر َر اسم راوي الكتاب أو مصنِّفه يف مطالع األسانيد مسلك معروف يف كتب الرواية أ ًّيا
غير خاف أن ُّ
(ُ )1
القديم منها.
خصوصا
كان َفنُّها،
ً
َ
( )2رقم (.)10 ،2
( )3رقم (.)1
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جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
نت يف تخريج هذا الحديث أنه ًل ُيع َرف هبذا اإلسناد من حديث
وقد ب َّي ُ
َ
الحافظ
داور الق َّطان ،وأن
قتادة إًل من طريق اثنين :سعيد بن بشير ،وعمران بن َ
ابن ٍ
كثير أور َد ُه من رواية سعيد ،واستغربه ،وأع َّله به ،وهذه منه إشارة إلى ضيق
َمخ َر ِجه ،وأنه لم َي ِجد ُه من غير حديثه.
ٍ
أربعـة عـن سـعيد بـن
وقفـت علـى الحـديث مـن روايـة
أيضـا -أين
ُ
وب َّي ُ
نت ً -
بشــير ،وهــو مــا يــومُ إلــى ُشـ ِ
ـهرة الحــديث عنــه ،ومعرفتِــه بــه يف واقــع الروايــة،
ُ
ومسالك األسانيد.
ٍ
سـياق ِ
َ
سـعيد( )1مطـابق
أحـد رواتـه عـن
الصـدَ د :أن
ُ
وألطف ما رأيتُـه يف هـذا َّ
للســياق الواقــع يف الجــزء هنــا ،مــن جهــة َفصــل العبــارة األخيــرة« :و ُف ِّضــل ُت
عما قب َلها بلفظة« :قال».
َّ
بالمفصل» َّ
أوضحت يف تخريج الحديث أن رواي َة سعيد بن أبي عروبة ل ُه مباينة
كما
ُ
ِ
وجهين عنه ،عن قتادة ،بإرسال
تما َم المبا َينَة لما وقع يف الجزء ،وأهنا جاءت من َ
الحديث ،يقول فيهُ « :ذكِ
ُ
والحال هذه -أن
النبي ﷺ قال ،»...فال يمكن -
أن
لنا
ر
َ
َّ
ابن أبي عروبة.
يكون سعيد -راوي الجزء -هو َ

( )1وهو أبو الجماهر التنوخي -عند البيهقي يف «شعب اإليمان» (.-)2189
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جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
وليست نسب ُة الجزء إلى سعيد بن ٍ
بشير بالمدفو ِع مِن النسبة ،أو المستب َعد،
ُ
الحافظ اب ُن
نص
التفسير هو
مر يف أواخر التوطئة أن
الغالب على علمه ،بل َّ
ُ
َ
فقد َّ
عدي على أنه صنَّف فيه ،قال« :وسعيد بن ٍ
دمشق تصانيف،
بشير ل ُه عندَ أه ِل
َ
ٍّ
تفسيرا مصنَّ ًفا من رواية الوليد عنه»( ،)1وكذلك أورد النديم ضم َن
ورأيت له
ُ
ً
(الكتب المصنَّفة يف تفسير القرآن)« :كتاب تفسير سعيد بن ٍ
بشير عن قتادة»(.)2
والذي ُ
والل -تعالى -أعلم ،أن هذا الجز َء الذي بين أيدينا
أميل إليه،
ُ
مقتطع من ذلك «التفسير» ،و ُمست ٌَّل منه ،ولعله كان يف مقدِّ ماته مبدو ًءا به ،أو
خواتيمه ملح ًقا بتفسير السور( ،)3وأستبعد أنه مصنَّف مفرد ِ
برأسه؛ ِ
لص َغره ً
أوًل،
ُّ َ
ُ َ
ِ
ِ
ثم ألنه ُأ ِ
والنقول المجتزأةً ،ل
الفصول المنتقاة،
ور َد يف األصل الخطي إيرا َد
ِ
الكتب المصن ِ
ِ
المستق َّلة ،وإن كان ُختِم بعبارة« :تم بحمد الل و َمنِّه،
َّفة
إيرا َد
ٍ
محمد وآله» ،لك َّن هذه عبارة ُتط َلب هبا الربكة ،و ُيش َكر
وصلواته على خير خلقه
فيها الم ِ
ٌّ
نعم ،وًل ُّ
مستقل بالضرورة.
تدل على أن المختو َم كتاب
ُ

(« )1الكامل» (.)139/9
(« )2الفهرست» (.)89/1/1
ِ
ِ
ظاهراَ ،
طال أو َق ُصر ،كما يف التفسير المنسوب إلى
نحو ذلك فيها
والناظر يف
()3
التفاسير القديمة يجدُ َ
ً
ُ
مجاهد ،وتفسير نافع بن أبي نعيم ،وتفسير ابن وهب ،وتفسير عبد الرزاق ،وغيرها.
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جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
تكررت من ُه جملة:
وًل يب ُعد ،إذن ،أن
َ
الراوي عن سعيد بن بشير ،الذي َّ
عدي يف
«حدثنا سعيد» يف مطالع األسانيد ،هو الوليدُ بن مسلم ،حيث ذكر ُه اب ُن
ٍّ
ٍ
ِ
سعيد عنه( ،)1كما ًل يب ُعد أنه واحد من األربعة
المنقول آن ًفا برواية تفسير
كالمه
ٍ
المذكور ُ
َ
قبل ،وهم :محمد بن شعيب
المرفوع،
الحديث
سعيد
الذين رووا عن
َ
َ
ورواد بن الجراح ،وعمرو بن أبي سلمة ،ومحمد بن عثمان التنوخي
ابن شابورَّ ،
أبو الجماهر.-ِ
الجزء إلى قتادة ِ
نفسه ،سوا ًء قيل :إنه
تصنيف هذا
ب
ُ
وأبعدُ مما سبق أن ُين َس َ
ممن ن ََّوه األئم ُة
جزء مفرد ،أو قيل :إنه جزء من كتاب ،ذلك أن قتاد َة أقد ُم َّ
بأول َّيتِهم يف تصنيف الكتب( ،)2وأن يف الجزء ما َيغ َل ُط فيه سعيد على قتادة ،ولو
َّ
ٍ
لسعيد فيه إًل روايتُه؛ كان أحرى أن يجي َء فيه ذلك على
كان مصنَّ ًفا لقتاد َة ما
الصواب ،ثم إن يف الجزء ً
نقوًل يسير ًة عن غير قتادة ،أعنيَ :م َط ًرا ،وإن كان مث ُلها
ِ
اًلستئناس هبا قرين ًة
يصلح
زيادات ُرواهتا ،لكن
يقع يف الكتب القديمة من باب
ُ
ُ
دليال بمفردها.
إضاف َّيةً ،وإن لم َتستَنِد ً
والل -سبحانه -أعلم.
ُ

نصوصا كثيرة.
( )1ومن طريقه أخرج ابن أبي حاتم يف «تفسيره»
ً
( )2وعلى هذا اعتمد د .حاتم الضامن يف استبعاد كون «الناسخ والمنسوخ» مصنَّ ًفا لقتادة ،كما يف مقدمة
تحقيقه (ص.)23
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جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
املبحث الثاين :وصف النُّسخَة اخلَطِّيَّة:
املطلب األول :احلفظ والفهرسة:
تحــتفظ مكتب ـ ُة (مــراد مــال) ،المضــموم ُة أخيـ ًـرا إلــى المكتبــة الســليمانية يف
ـتقرت َفه َر َس ـتُه
ـديما الــرقم ( ،)309ثــم اسـ َّ
إســطنبول الرتكيــة ،بمجمــو ٍع أخــذ قـ ً
بــالرقم ( ،)303موضــو ًعا يف ترتيــب المكتبــة ضــمن كتــب التفاســير وحواشــيها
ولواحقها.
ومفصلٍ:
مختص ٍر
رستُه يف فهارس المكتبة على نم َطين؛
َّ
َ
وقد جاءت َفه َ
ٌالمختصر ،فوقع يف فهرس المكتبة المطبوع عام 1311هـ ،حيث
ٌَ
فأما
ٌّ
جاءت الفهرس ُة فيه مقتضب ًة جدًّ ا ،فعبارهتا يف خانة اسم الكتاب« :مجموعة
مدخل» ،ويف خانة اسم المؤلف« :للنيسابوري»( ،)1هكذا فحسب .و«مدخل»
النيسابوري هذا هو أحدُ كتب المجموع -كما سيأيت.-
ٍ
بفهرس لها تام،
نفسها بالرقم ()1836
ٌّ
وأم
َّ
اٌالمفص  ،فاحتفظت المكتب ُة ُ
ِ
ٍ
فهارس مخطوطة،
وشبه تام ،وك ُّلها
ناقص،
وبالرقم ( )1833بفهرسين؛
ُ
وجاءت َفه َر َس ُة هذا المجموع يف األول [3ب] ،والثاين [9أ] ،والثالث [10أ]،
ٍ
نصها:
بألفاظ واحدةُّ ،

(« )1دفرت كتبخانه داماد زاده قاضي عسكر محمد مراد» (ص.)23

()19

جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
«رســالة (الناســخ والمنســوخ) للشــيخ اإلمــام هبــة الل بــن ســالمة المفســر
ؒ

 .ورسالة (غريب القرآن) للسجستاين .ورسالة (مسـائل نـافع بـن األزرق

الخارجي) ،عرضها على ابن العباس ،فأجابه عنهـا .و(مسـائل عمـر بـن عـوف)،
أيضــا علــى ابــن العبــاس ،فأجابــه عنهــا .و(مختصــر غريــب الحــديث)
عرضــها ً

()1

للشــيخ أبــي الحســين عبــاد بــن العبــاس .وكتــاب (المــدخل إلــى معرفــة كتــاب
اإلكليل) تصنيف الحـاكم أبـي عبـد الل النيسـابوري .و(مسـند األئمـة العشـرة)

()2

الحميدي .فهذه مجموعة نادرة [جدًّ ا]( ،)3فليطالع اإلخوان».
للحافظ ُ
وكذلك جاءت الفهرسة مفصل ًة على غاشية المجموع ِ
نفسه ،ف ُكتِب عليها:
َّ
«(ناسخ منسوخ) ،للشيخ اإلمـام هبـة الل بـن سـالمة المفسـر :ص .1كتـاب
(مشكل القرآن) ًلبـن قتيبـة :صـحيفة ( .23غريـب القـرآن) للسجسـتاين.131 :
(مسائل نافع بن األزرق لعبد الل بـن عبـاس) .131 :و(مسـائل عمـرو بـن عـوف
لعبد الل بن عباس)( .139 :مختصر غريب الحديث) للشيخ أبي الحسـين عبـاد
ابن العباس .180 :كتاب (المدخل إلى معرفة كتـاب اإلكليـل) تصـنيف الحـاكم

( )1هو «غريب» أبي عبيد القاسم بن سالم.
صرح به الناسخ يف عنوانه.
( )2هو قطعة من «الجمع بين الصحيحين» ،كما َّ
( )3من الفهرسين الثاين والثالث.

()16

جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
الح َميــدي:
أبــي عبــد الل النيســابوري( .229 :مســند األئمــة العشــرة) للحــافظ ُ
.)1(»212
و ُيلحظ أن الفهرسة على غاشية المجموع ُّ
مما قبلها ،خصو ًصا
أدق شي ًئا ما َّ
ذكره يف الفهارس
من جهة إدراج كتاب (مشكل القرآن) ًلبن قتيبة ،وقد فات ُ
السابقة ،ومن جهة تصحيح «عمر بن عوف» إلى« :عمرو بن عوف» ،وهو
المثبت يف عنوان نسخة تلك المسائل .ومما أخطأت فيه الفهرستان :كنية
مصنف (مختصر غريب الحديث) ،فهو «أبو الحسن»ً ،ل «أبو الحسين».
الرئيس ُة يف بعض الفهارس
البيانات
المفصل ُأ ِخ َذت
وعن هذا النمط
ُ
َّ
َ
العامة(.)2
وًل َّ
مما يكون ُملح ًقا بالرسائل،
مما يقع يف المجاميعَّ ،
كثيرا َّ
شك أن ً
والصغيرة ،فإنه
ومدونًا يف فواصلها وما بينها ،وما تذ َّيل به المصنَّفات الكبير ُة
َّ
َّ
ِ
ب يف
غير أن
المجموع نُك َ
َ
رسة إحاًلت إلى مواضع الكتب يف المجموعَ ،
( )1األرقام المثبتة يف هذه ال َفه َ
ِ
ترقيمه بمر ِّق ٍم ِ ِ
ب عليه ،تب ًعا لذلك ،أنه يقع يف  281ورقة ،والواقع وقوعه يف 306
غير ُمتقن ،حتى كُت َ
والعزو فيما يلي من هذا المبحث إلى الرقم
تصحيح الرتقيم يف مواضع.
بعضهم
ورقات .وقد حاول ُ
ُ
َ
مفتقرا إلى مزيد تصحيح.
المصحح ،وإن كان
َّ
ً
( )2انظر ً -
مثال« :-تاريخ الرتاث العربي» لفؤاد سزكين (« ،)113/1/8 ،110/1/1معجم التاريخ
الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم» لبلوط (،3000 ،2862/1 ،1166 ،1389 ،1323/2
.)3831/9
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جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
فضال عما يقع من س ِ
ُيغ َفل يف ٍ
قوط بعض األوراق،
ً
كثير من الفهرسة( ،)1هذا
ُ
ِ
األنواع من الملحقات ،والفواصل،
ودخول الكتاب يف الكتاب ،وإنما َتب ُرز هذه
ُ
ِ
والمتداخالت ،بالتدقيق ،والتو ُّقف ،والقراءة الفاحصة.
َ
َّ
خلي
وجدت ،بِ َفحص هذا المجموع ،أن
وقد
ُ
ناسخ ُه َّ
تقصدَ  ،أو كاد ،أًل ُي َ
ٍ
غيره إذا لم يفعل ،كما أن واحدً ا
رسائ َله من فوائدَ وفصول يذ ِّي ُلها هبا ،وفعل ذلك ُ
آخر انقطع َّأوله ،فلم
من
آخره ،وا َّتصل به كتاب ُ
متضمنات المجموع قد انقطع ُ
َّ
اآلخر فيه.
الكتاب
فهرس ذلك
ُ
ُ
ُي َ
ُ
البيان التالي:
يوضحه
فأضحى المجموع
يتضمن -سوى ما سبق -ما ِّ
َّ
مٌ

الم ت ىٌ

الم ضعٌ

فصل «ممـا ورد يف فضـل بعــد كتــاب «الناســخ
 ٌ1القرآن وتالوته».

والمنسوخ».

ال راٌٍ
[ق29أ-
26ب]

ٌ2

األنباري اللغوي.

منقــول عــن «قــوت
القلــــــوب» ألبــــــي
طالب المكي.
أوائلهـــا منشـــورة يف

مــن أمــالي أبــي بكــر ابــن بعــد كتــاب «مشــكل
القرآن».

مال ظاتٌ

[132ب-

مجلســـه المطبـــوع،

133ب]

ولــــــــم َأر باق َيهــــــــا
منشورا.
ً

( )1غال ًبا ما تكون الفهرس ُة عمل َّي ًة كربىً ،ل تتو َّقف عند المخطوط الواحد ،وًل القسم الواحد من المكتبة،
وًل المكتبة بأكملها أحيانًا.
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بحوث
مٌ

الم ت ىٌ

الم ضعٌ

«ذكر ما أنـزل مـن القـرآن بعــد كتــاب «غريــب
 ٌ3بمكة والمدينة».

القرآن».

ال راٌٍ
[188ب-
189ب]

مال ظاتٌ
هـــو الجـــزء الـــذي
نحــــــن يف ســــــياق
التقديم له.

مســائل كتــب هبــا رجــل بعــد «مســائل عمــرو

أخرجها ابن عساكر

عـــالم إلـــى ابـــن عبـــاس ،بن عوف المرادي».

يف ترجمــــــة ابـــــــن

رواية حماد بن حميد.

عبــاس مــن «تــاريخ

ٌ4

[198أ-

دمشـــــق» ،لكنهـــــا

199أ]

وقعـــــت يف القـــــدر
المســــــتدرك مــــــن
مختصـــراته  ،فلـــم
()1

َيربُز إسنا ُده فيها.

فوائـــد يف األنبيـــاء .وقبلهـــا بعــــــــد المســــــــائل
ٌ5

مسألة كتـب هبـا قيصـر إلـى السابقة.

[199أ-

معاوية ،فكتـب هبـا معاويـة

199ب]

إلى ابن عباس.

(.)201/33( )1
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بحوث
مٌ

الم ت ىٌ

الم ضعٌ

ال راٌٍ

مال ظاتٌ

مختصـــــر فيمـــــا يجـــــوز بعد كتاب «المـدخل

بغيـر خــط الناســخ،

إلـــى معرفـــة كتـــاب

وعليــــــه حاشــــــية

اإلكليل».

بخطــه .ولــم ُيــذكَر

للشاعر ضرورةً.
ٌ6

[260ب-
261ب]

ــــــــــره ،وًل
ُمخت َِص
ُ
بعـــــض
وجـــــدت
ُ
َ
عباراتِـــه حرف ًّيـــا يف
موض ٍع آخر.

«إصـــــــــــالح غلـــــــــــط بعــد انقطــاع «مســند

نسخة نفيسة ،سقط

األئمـــة العشـــرة مـــن

مـــن َّأولهـــا مقـــدار
ٍ
ٍ
واحـدة فقـط،
ورقة

المحدثين» للخطابي.

كتـــاب الجمـــع بـــين
ٌ7

الصحيحين».

[296أ-

ويزيــــد المطبــــوع

309ب]

نصوصـــــا
بـــــنخره
ً
يسير ًة ُختمـت هـذه
النســـــــــــــخ ُة دون
إيرادها.

()20
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بحوث
وبما سبق يتب َّين أن عد َم إعطاء هذا المجموع ح َّظه الذي يستح ُّقه من النظر
ٍ
ٍ
منزلة ُج َّلى من
متضمناته ،ومنها ما هو يف
جملة من
المتأين أ َّدى إلى ُخمول ِذك ِر
َّ
األهمية ،ولم يكن جزؤنا هذا إًل ضر ًبا من ذلك.
املطلب الثاين :صفة اجلزء:
ُ
الناسخ كتاب َة الجزء يف ُمنت ََصف الوجه [188ب] ،بعد هناية كتاب
ابتدأ
سطرا ،ثم مأل الوج َه الذي
(غريب القرآن) للسجستاين ،فكتب يف هذا الوجه ً 13
سطرين إضاف َّيين ُمل َح َقين جان ًبا بطول الوجه ،ثم
سطرا ،مع َ
يليه [189أ] يف ً 29
س َّطر  3أس ُط ٍر يف الوجه األخير [189ب]َ ،ختَم بعدها الجزء بقوله« :تم
ٍ
محمد وآله».
بحمد الل و َمنِّه ،وصلواته على خير خلقه
َ
نصوص الجزء َّ
بالشكل ضب ًطا تا ًّما ،كما فعل يف
الناسخ لم يضبط
وعلى أن
َ
ٍ
َ
وعني بتصحيح النَّسخ،
كتب أخرى يف المجموع ،فإنه قد ضبط
المشكل منهاُ ،
ِ
بعض ما
وصحح على
وألح َق ما فا َت ُه يف مواضع،
فضرب على ما غلط فيه،
َّ
َ
ِ
أسماء السور عند س ِ
ردها ُمتَتالية،
ألحق ،كما باعَدَ بين النُّصوص المفت َِر َقة ،وبين
ُّ َ
َ
َ
ِ
ِ
بالدارات
بعض المواضع ،و َف َص َل أحيانًا
و َمدَّ صيغ َة التحديث «حدثنا» يف
ِ
ِ
ِ
عالمات
وغير المنقوطة ،وتلك استعماًلت معروفة لما يقو ُم مقا َم
المنقوطة
الرتقيم اليوم.
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بحوث
املطلب الثالث :الناسخ والتاريخ:
ٍ
ِ
ٍ
كُتِ
المجموع ك ُّله ٍّ
مضبوط
والحسن،
بخط
ب
نسخي واحد ،غاية يف الجودة ُ
ُ
َ
ٍّ
ِ
ُ
خطوط
تمتاز هبا
واإلتقان التي
الصح ِة
بالشكل يف أغلبه ،تظهر عليه سيما
ُ
َّ
الضابطين األوائل.
الناسخ باسمه ،وتواريخ ن ِ
ُ
َسخه وسماعه ،يف بعض ُكتُب
صرح
وقد َّ
المجموع ،وذلك على النحو اآليت:
 « -1فرغ منه صاحبه أبو السعادات محمد بن أبي القاسم بن أبي طاهر
ا لجزري ،يوم الخميس ،يف النصف من جمادى األولى ،سنة ثالث وسبعين
وخمسمائة»21[ .ب].
المقر بذنبِه ،أبو السعادات محمد بن أبي
المستجير بر ِّبه،
« -2كتبه لنفسه
ُّ
ُ
معتصما بالل -تعالى ،-ووقع الفراغ منه يف شهر رجب،
القاسم بن أبي طاهر،
ً
من سنة اثنتي وسبعين وخمسمائة»132[ .ب].
 « -3وكتب محمد بن أبي القاسم بن أبي طاهر ،ووافق الفراغ منه صبيحة
يوم السبت ،يف شهر جمادى األولى ،من سنة )1(...وسبعين وخمسمائة».
[188ب].

سهوا.
السنَة ً
( )1سقط عليه تعيين َّ
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بحوث
...« -1سما ًعا منه ألبي السعادات محمد بن أبي القاسم بن أبي طاهر
الجزري ،قدم علينا بالجزيرة ،وأخربنا به يف مجلسين؛ أحدهما حادي عشر
المحرم ،سنة تسع وستين وخمسمائة»(219[ .)1أ].
نفسه بأكثر من ذلك ،ولم أجد له -آس ًفا أشدَّ
يعرف أبو السعادات َ
ولم ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
المسندة
الكتب
تحمل
كرا وًل ترجمة ،إًل أن
استنطاق نُصوصه يف ُّ
األسف -ذ ً
يف المجموع ُيعطي َ
شيخين له:
 -1أبو الحسن علي بن مم َل َكان الشهرزوري1[ .أ ،ب].

 -2أحمد بن ناصر بن طعان الطريفي الشافعي َ -ق ِدم عليهم219[ .-أ ،ب].
ولم أجد َّأو َلهما ،وثانيهما شيخ معروف من أصحاب الحافظ أبي القاسم
ألح َق أبو السعادات يف السماع منه عبارة« :بقراءيت عليه».
ابن عساكر ،وقد َ
ِ
وح ِ
سن
والمتأ ِّم ُل يف المجموع تبدو له ظاهر ًة
ُ
أمارات المعرفة ،والضبطُ ،
ِ
ِ
ِ
والعناية
وتجويد المكتوب ،ومعارضتِه،
والحرص على اإلتقان،
اًلعتناء،
بحواشي األصول ،واختالف النسخ.

( )1على الورقة األولى من المجموع سماع للناسخ بنحو هذا من شيخٍ آخر ،لكن عبث به أحدهم ،فغيَّر
اسمه.
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بحوث
وكل ذلك ُّ
يدل على أن أبا السعادات رجل من أهل العلم ،الجا ِّدين يف طلبه
وتحصيله ،بل المقدَّ مين للقراءة على الشيوخ ،والمشتغلين بنَسخ ال ُك ِ
تب
وضبطها ،العارفين بمصطلحات ذلك وقوانينه(.)1
صرح به أبو السعادات أنه من أهل الجزيرة (بين دجلة
ويتَّضح مما َّ
والفرات) ،وأنه عاش يف سنوات القرن السادس الهجري ،وأن نَس َخه لهذا
عما بين سنتي 969هـ ،و939هـ ،على أقصى تقدير.
المجموع ًل يخرج َّ
خير ما جزى حاف ًظا للعلم عن حفظه.
الل رحم ًة واسعة ،وجزا ُه َ
رحمه ُ

( )1كتب أبو السعادات على الورقة األولى من المجموع ،بعد ذكر شيخه ابن مم َل َكان الشهرزوري:
ضمير
«سماعًا منه ألبي [السعادات] ...بن أبي طاهر الجزري ،بالجزيرة ،يف مدرسته» ،واألظهر أن
َ
َ
الرجل أهل للتكليف بالتدريس،
المدرسة هنا يعود إلى الشيخً ،ل إلى صاحبنا ،وإًل فهي قرينة على أن
ِ
واًلختصاص ببعض المدارسً ،
القرائن األخرى الدا َّل ِة على إمعانه يف العلم طل ًبا وضب ًطا.
فضال عن
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بحوث
املبحث الثالث :مَنهَج التَّحقِيق:
النص على الطريقة العلمية المعهودة ،التي أبرز معالمها ما
ِس ُ
رت يف إثبات ِّ
يلي:
 -1نَسخ النص ومقابلته باألصل.
 -2ضبط النص بالشكل.
 -3إثبات النص بالطريقة اإلمالئية الحديثة ،ورسم آياته بالرسم العثماين.
 -1إلحاق اسم السورة ورقم اآلية بين معقوفين بعدها.
 -9تفقير النص ،وترقيم فقراته.
 -6تخريج األحاديث واألقوال إن وجد ُتها مروي ًة من طريق قتادة ،أو
غالب
تخريجا فإين لم أجده هبذه الصفة ،وهو
منسوب ًة إليه ،وما لم ُأثبِت فيه
ُ
ً
ِ
نصوص الجزء.
وباللِ التوفيق والتسديد.
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بحوث
صور النسخ اخلطية:
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بحوث
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بحوث
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بحوث

القسم الثاين
النَّصُّ احملقَّق
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بحوث
اٌأ ِنز َت ٌِم َنٌال ُق ِ
كر ٌَم ُ
الم ِيينٌٍَ
رآنٌبِ َم َّكٍ ٌََو َ
ِذ ُ
أن أو َل ما ن ََز َل مِن ال ُق ِ
رآن﴿ :ﲅ ﲆ ﲇ
 -1حدثنا سعيد َ ،يَّ َثناٌ َاتَا َ َ َّ َّ :

ﲈﲉ﴾[العلقُ ،]1:أ ِنز َل مِنها َث َمان آيات(.)1

وااتٌليٌم َطر« :إلى﴿ :ﲩﲪ﴾[العلق.»]8:
ٌ-2
َ
ٌ-3و َ ةةةةةةيَّ َثناٌ َا َتةةةةةةا َ  ،قــــــالَ « :ف َم َكـ َ
ـــــث َأر َبعــــــي َن َلي َلــــــةًَ ،ف ُأ ِنز َلــــــت:
ِ
ـــم ُأنـ ِ
ـــم﴿ :ﱁ
ـــز َل َع َليــــه﴿ :ﱹ﴾([ )2القلــــمُ ،]1:ثـ َّ
﴿ﱹ﴾[الضــــحىُ ،]1:ثـ َّ
ﱂ﴾[المزملُ ،]1:ث َّم﴿ :ﲚﲛ﴾[المدثر.»]1:
الملِيح ،عن َواثِ َلة بن األَس َقع ال َّلـيثِيَّ ،
أن
 -4حدثنا سعيد ،نَاٌ َاتَا َ  ،عن أبي َ
َان ٌال َّت را (ِ ُ ،)3
ِ
َان ِ
ٌاإلن ِ
جي ٌ،
ٌالم َثانِ َي ٌَمك َ
ٌالسب َع ٌَمك َ
ٌوأعطي ُ َ
َ
نبي الل قالُ « :أعطي ُ َّ
َّ
ِِ
ُ ِ
الم َف َّص »(.)1
ين ٌَمك َ
وأعطي ُ ٌالمئ َ
َانٌال َّز ُب ر» ،وقالَ « :و ُف ِّضت ُ ٌبِ ُ

( )1يف «ذكر المدين من القرآن» بذيل «الناسخ والمنسوخ» عن قتادة (ص« :)92همام ،عن الكلبي ،عن
ٍ
شيء ُأ ِ ِ
نز َل من ال ُقرآن﴿ :ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ﴾ حتى بلغ إلى﴿ :ﲧ ﲨ ﲩ
أبي صالح ،أنه قالَّ « :أو ُل
وااتٌ َاتا ٌٌُمث َ ٌٌذلك».
ﲪ﴾[العلق .»]8:
( )2يف األصل على رسم« :نون».
( )3وقعت يف األصل باإلمالة« :التورية».
( )1أخرجه أبو عبيد يف «فضائل القرآن» ( ،)109والطرباين يف «المعجم الكبير» ( ،)36/22والثعلبي يف
«الكشف والبيان» ( ،)2390من طريق محمد بن شعيب بن شابور ،وابن جرير الطربي يف «جامع

=
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بحوث

=
البيان» ( ،)96/1والطرباين يف «مسند الشاميين» ( ،)2331من طريق رواد بن الجراح ،والطرباين يف
أيضا ،-والبيهقي
«مسند الشاميين» ( )2331من طريق عمرو بن أبي سلمة ،والطرباين يف «الشاميين» ً -
يف «شعب اإليمان» ( ،)2189من طريق محمد بن عثمان التنوخي -أبي الجماهر ،-جميعهم (ابن
شابور ،ورواد ،وعمرو بن أبي سلمة ،وأبو الجماهر) عن سعيد بن بشير ،به ،بمثله ونحوه.
وأخرجه أبو داود الطيالسي يف «مسنده» (- )1109ومن طريقه أحمد بن حنبل يف «مسنده» (،)13296
وابن جرير الطربي يف «جامع البيان» ( ،)96/1والطحاوي يف «شرح مشكل اآلثار» (،)1339
والنحاس يف «الناسخ والمنسوخ» ( ،)993و«القطع واًلئتناف» (ص ،)3والبيهقي يف «شعب اإليمان»
(2119م) ،و«دًلئل النبوة» ( ،)139/9و«السنن الصغير» ( ،-)962والطرباين يف «المعجم الكبير»
( ،)39/22وأبو نعيم األصبهاين يف «معرفة الصحابة» ( ،)6189والبيهقي يف «شعب اإليمان»
داور الق َّطان،
( ،)2181من طريق عمرو بن مرزوق ،كالهما (الطيالسي ،وابن مرزوق) عن عمران بن َ
عن قتادة ،به ،بنحوه ،ووقع قلب وتبديل لبعض العبارات يف بعض المصادر.
ولم أجد الحديث هبذا اإلسناد من حديث قتادة إًل من هذين الطريقين عنه ،وهما رواية سعيد بن بشير،
وعمران الق َّطان .وقد أورده الحافظ ابن كثير يف «تفسيره» ( )191/1من رواية َّأولهما ،وقال« :هذا
ٍ
ِ
ٍ
حديث غريب ،وسعيدُ بن ٍ
معروف
مشهور عن قتادة ،وًل
غير
بشير فيه لين» ،واألمر كما ذكر ،فالحديث ُ
وح َّفاظ حديثه ،ثم إن سعيدً ا «ضعيف» -فيما خلص إليه الحافظ ابن حجر يف
من رواية كبار أصحابهُ ،
نص الحفاظ؛ ابن نمير ،والساجي ،وابن حبان ،على أنه يروي عن
«تقريب التهذيب» ( ،-)2236بل َّ
يتفرد به -كما تب َّين يف التخريج
قتادة -
ً
خصوصا -مناكير -كما يف «هتذيب التهذيب» ( .-)9/2لكنه لم َّ
تخريج
آن ًفا ،-وهذا ما استدركه الزركشي يف «الربهان» ( ،)211/1فاقتبس عبار َة ابن كثير ،وزاد عليها
َ
ِ
أيضا« -صدوق َي ِهم» -كما يف «التقريب» (.)9191
رواية عمران الق َّطان عن قتادة .إًل أن عمران هو ً -
وايٌَ ل ٌفيهٌالردالنٌم ًعا ،فرواه سعيد بن أبي عروبة ،عن قتادة ،قالُ « :ذكِ َر لنا أن نبي الل ﷺ قال،»...
ُ
فذكره؛ أخرجه أحمد بن حنبل يف «فضائل القرآن» -كما يف «هداية اإلنسان إلى اًلستغناء بالقرآن»
ليوسف بن عبدالهادي [22/1ب] -عن عبد الوهاب -هو ابن عطاء الخفاف ،-وابن الضريس يف

=
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بحوث
 -5ثا( )1سعيد ،نَاٌ َاتَا َ  ،قالَّ « :
إن َآل َحامِيم َري َحا َن ُة( )2ال ُقرآن».
رآن فِ ِ
َان مِن ال ُق ِ
يه﴿ :ﲊ ﲋ
 -6حدثنا سعيدَ ،ثنَا ٌ َاتَا َ  ،قالَ « :ما ك َ َ

والهجرة ،وال َّط َالقِ ،
والقتَال :فإنَّه
والم َو ِاريث ،وال َف َرائض،
ُ
والحدُ ودَ ِ ،
ﲌ﴾َ ،
الم ِدينَة».
ُأ ِنز َل بِ َ

 -7حدثنا سعيد ،عن ٌ َاتَا َّ :
ور َة ال َب َق َرة ،وآل ِعم َران ،والن َِّساء،
أن ُس َ
والحج( ،)1والنُّور ،واألَح َزاب،
والرعد ،والنَّحل(،)3
َ
والمائدَ ة ،واألَن َفال ،و َب َرا َءةَّ ،
َ

=
«فضائل القرآن» ( )123من طريق يزيد -هو ابن زريع ،-كالهما (عبد الوهاب ،ويزيد) عن سعيد ،به.
ً
مرسال؛ أخرجه األندرابي يف
أيضا -إبراهيم بن طهمان ،عن قتادة :قال رسول الل ﷺ،...
ورواه ً -
«اإليضاح يف القراءات» (.)399/1
وابن أبي عروبة «ثقة حافظ ،من أثبت الناس يف قتادة» -كما يف «التقريب» ( .-)2369وإبراهيم بن
طهمان «ثقة ُي ِ
غرب» -كما يف «التقريب» ( ،-)189لك َّن يف اإلسناد إليه ضع ًفا ،ويف سماعه من قتادة
نظر ،فإين لم أجده يروي عنه إًل بواسطة .وتكفي رواي ُة ابن أبي عروبة يف إثبات خطأ َمن رواه عن قتادة
ً
خصوصا مع إتقانه وضبطه ،ولين مخالفيه.
موصوًل،
ً

ٍ
يعرج عليه ،بل لعله هو الذي َأ َ
الوهم
دخ َل
َ
وللحديث من رواية غير قتادة عن أبي المليح إسناد واه ًل َّ
ً
التوسع يف تت ُّبعها.
موصوًل .وله طرق أخرى مرسلة ومعضلة ،ليس هذا موضع
على َمن رواه عن قتادة
ُّ
( )1بإعجام المثلثة دون موض ٍع للنون ،وهو اختصار مستعمل على ندرة.
( )2كذا.
( )3ينظر ما سيأيت برقم (.)8
( )1ينظر ما سيأيت برقم (.)9

()32

جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
ِ
ور َة
جرات188/ ،ب/
حمن،
َ
ُ
وس َ
والحديدُ ،
والح َ
الر ٰ
ور َة ُم َح َّمد ،وال َفتح ،و َّ
وس َ
ُ
ِِ
ور َة
ور َة َع َب َس(،)1
الم َجا َد َلة،
ُ
َ
وس َ
والمنَافقينُ ،
والجم َعةُ ،
وس َ
والممت ََحنَةُ ،
والحشرُ ،
ُ
ال َّت َغا ُبن ،و﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾[الطالق ،]1:و﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾[التحريم،]1:
و﴿ﲈﲉ﴾[البينة ،]1:و﴿ﱵﱶ﴾[الزلزلة ،]1:و﴿ﱡﱢﱣﱤ﴾[النصر:]1:
ه ُؤ ِ
ًلء َمدَ نِ َّيات(.)2
َ
ور ِة النَّحل ُأ ِنز َلت بِ َم َّكة ،إلى ِ
ٌ -8و َ يَّ َثناَّ :
الهج َرة﴿ :ﲾ
أن َّأو َل ُس َ
َان بعدَ َه ِذ ِه اآلي ِة إلى ِ
آخ ِر َها:
َ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾[النحل ،]11:و َما ك َ َ
هو َمدَ نِي .وأنَّها ُعدَّ ت َمدَ نِ َّية(.)3
َف َ

ذكر سورة عبس
( )1كذا يف األصل ،وهو خطأ ظاهر ،إما رواي ًة أو نَس ًخا ،ويؤيد الثاين أنه سيأيت برقم (ُ )12
الصف.
يف موضعها من المكي .والصواب هنا ذكر سورة َّ
( )2قارن بروايات أصحاب قتادة :همام -يف «ذكر المدين من القرآن» بذيل «الناسخ والمنسوخ» عن قتادة
(ص ،)92وعند ابن األنباري [كما يف «الجامع ألحكام القرآن» للقرطبي ( ،)100/1و«اإلتقان»
للسيوطي ( ،])93/1واألندرابي يف «اإليضاح» ( ،-)360/1وسعيي ٌبن ٌأبي ٌعروبٍ -عند الحارث
المحاسبي يف «فهم القرآن» (ص ،)399وابن المنذر يف «تفسيره» ( ،)1299 ،193والداين يف «البيان يف
عد آي القرآن» (ص ،-)133ومعمر -عند الحارث المحاسبي يف «فهم القرآن» (ص ،)399ومن ٍ
وجه
ٍ
نسخة من «المفاتيح شرح المصابيح».-
آخر عنه على غاشية
( )3قارن برواية سعيد بن أبي عروبة ،عن قتادة -عند الداين يف «البيان» (ص ،-)131وانظر« :اإليضاح»
لألندرابي (.)399/1
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بحوث
ٌ-9وَّ :
ور ِة ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ﴾[الحج ،]1:إلى﴿ :ﱁ ﱂ
أن َّأو َل ُس َ

وأن مِن َه ِذ ِه إلى ِ
ﱃ ﱄ ﱅ﴾[الحجَ :]39:م ِّكيَّ .
آخ ِر َهاَ :مدَ نِي .ف ُعدَّ ت
ٌّ
ِِ
ور ًة َمدَ نِ َّية(.)1
َهذه ُس َ
نيٌم َطرَّ :
المدَ نِي.
أن ال َب َق َر َة ُأ ِنز َلت َّأو َل َ
 -11حدثنا سعيد ،قال َ :يَّ َث َ
 -11حدثنا سعيد ،قال َ :يَّ َثنا ٌ َاتَا َ َّ :
أن َّأو َل َسب ِع ال ُّط َو ِل ُأ ِنز َلت:
ِِ
الم َف َّص ِل
الم َثاين ُأ ِنز َل :ﱁَّ ،
وأو َل المئين ُأ ِنز َل :ال َكهفَّ ،
عرافَّ ،
وأو َل ُ
وأو َل َ
األَ َ
رآن إلى َثمانِي آي ٍ
ُأ ِنز َل﴿ :ﲅ﴾[العلق- ]1:وهو أو ُل ال ُق ِ
ات(.-)2
َ َ َّ
َ
َ
 -12حـــدثنا ســـعيد ،عةةةنٌ َا َتةةةا َ  :أ َّنـــ ُه ُأنـ ِ
ــز َل بِ َم َّكـــ َة مِـــ َن ال ُقـــرآن :األن َعـــام،
ِ
وهــود ،ويوســف ،وإبـ ِ
والحجــر ،و َبنِــي إسـ َـرائِيل،
ـراهيم،
واألَعـ َـراف ،و ُيــونُسُ ،
ُ ُ

وال َكهــــف ،و َمــــر َيم ،وطــــه ،واألَنبِ َيــــاء ،و﴿ﱁﱂ﴾[المؤمنــــون ،]1:وال ُفر َقــــان،
وال َّطو ِ
قمــان ،و﴿ﱃ﴾[الســـجدة،]2:
اســين الــ َّثالث ،وال َعن َك ُبــوت،
َ
والــروم ،و ُل َ
ُّ
ـــــــوامِيم ،و﴿ﱳ
والحـ َ
والصــــــــا َّفات ،وﱁ(َ ،)3
وســــــــ َبأ ،والمالئكــــــــة ،وﱜَّ ،
َ

( )1الذي يف رواية سعيد بن أبي عروبة ،عن قتادة -عند المحاسبي يف «فهم القرآن» (ص ،)396والداين يف
«البيان» (ص :-)131أن الحج مدنية ،إًل أربع ٍ
آيات مكية ،أولهن﴿ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ﴾[الحج ،]92:وآخرهن﴿ :ﳋ ﳌ ﳍ﴾[الحج.]99:
مرت فحوى هذه العبارة األخيرة برقم (.)1
(َّ )2
( )3يف األصل على رسم« :صاد».
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بحوث
والحا َّقــة ،و﴿ﲞ
ﱴ﴾[الواقعــة ،]1:و﴿ﱁ﴾[الملــك ،]1:و﴿ﱹ﴾([ )1القلــمَ ،]1:

والم َّز ِّمـل،
ﲟ﴾[المعارج ،]1:و﴿ﱨﱩﱪ﴾[نـوح ،]1:و﴿ﱁﱂ﴾[الجـنُ ،]1:
والمــــدَّ ِّثر ،و﴿ﱸﱹﱺﱻ﴾[المســــد ،]1:و﴿ﱺﱻ﴾[القيامــــة ،]1:و﴿ﲫﲬﲭ
ُ

ﲮ﴾[اإلنسان ،]1:والمرسالت ،و﴿ﱁﱂ﴾[النبأ ،]1:والنازعات ،وعـبس،
و﴿ﱉﱊﱋ﴾[التكــــــــــوير ،]1:و﴿ﱁﱂﱃ﴾[اًلنفطــــــــــار ،]1:و﴿ﲥ
ﲦ﴾[المطففــــــــين ،]1:و﴿ﱓﱔﱕ﴾[اًلنشــــــــقاق ،]1:و﴿ﱋﱌ
ﱍ﴾[الـــــــــــــــــربوج ،]1:و﴿ﱁﱂ﴾[الطـــــــــــــــــارق ،]1:و﴿ﲏﲐﲑ
ﲒ﴾[األعلـــــــى ،]1:و﴿ﱭﱮﱯﱰ﴾[الغاشـــــــية ،]1:والفجـــــــر ،و﴿ﱺ

ﱻ﴾[البلـد ،]1:والشمس ،والليل ،والضحى ،و﴿ﲬﲭ﴾[الشـرح ،]1:والتـين،
و﴿ﲅ﴾[العلق ،]1:والعاديات ،والقارعة ،و﴿ﲓﲔ﴾[التكـاثر ،]1:والعصـر،
و﴿ﱒﱓﱔ﴾[الهمـــزة ،]1:و﴿ﱽﱾ﴾[الفيـــل ،]1:و﴿ﱁ﴾[قـــري ،]1:
و﴿ﱖ﴾[المــــــاعون ،]1:و﴿ﱶﱷﱸ﴾[الكــــــوثر ،]1:و﴿ﱁﱂ
ﱃ﴾[الكــــافرون ،]1:و﴿ﱁﱂﱃﱄ﴾[اإلخــــالص ،]1:و﴿ﱔﱕﱖ

ﱗ﴾[الفلق ،]1:و﴿ﱰﱱﱲﱳ﴾[الناس.)2(]1:
***
( )1يف األصل على رسم« :نون».
الس ِ
َ
ور المدنية ،فقالوا بعد ذلك« :وسائر القرآن نزل
ور المكي َة
()2
ُ
أصحاب قتادة الذين رووا عنه عَدَّ ُّ
الس َ
أجمل ُّ
فيقارن ما هنا برواياهتم للمدنيات ،وقد سبقت اإلحالة إلى مواضعها يف موضعها.
بمكة» ،أو بنحو هذاَ .
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بحوث
وز ِ
يد ِ
 -13حدثنا سعيد ،عن ٌ َاتَا َ  ،عن ُأ َبي ِ
بن ثابِتَ :ك َت َبا
بن كَعبَ ،
ِّ
صح ِف ِهما.
الم َع ِّو َذ َتين ،و﴿ﱆﱇﱈﱉ﴾[الفاتحة ،]2:يف ُم َ
ُ
 -14حدثنا سعيد ،نَا ٌ َاتَا (« :اللهم نَست َِعين َُك ونَست ِ
َغف ُرك ،ونُؤمِ ُن بِك،
َ
ُ َّ
ونُثنِي َع َليك ،ونَخ َلع و َنرت ُُك من يفجرك) :سورة يف مصح ِ
ف ُأ َبي ِ
بن كَعب».
ُ َ
ُ
ُ َ
َ َ ُُ
ِّ
الله َّم إ َّي َ
َسجد ،وإ َل َ
يك
ٌ-15و َ يَّ َثنيًٌ -
اك نَع ُبد ،و َل َك ن َُص ِّلي ون ُ
أيضاُ (« :)1(-
إن َع َذاب َك بِال ُك َّفار م ِ
ِ
َخشى َع َذا َب َكَّ ،
حمت ََك ،ون َ
لحق):
نَس َعى ونَحفد ،ن ُ
َ
ُ
َرجو َر َ
سورة يف 189/أ )2(/مصح ِ
ف ُأ َبي».
ُ َ
ُ َ
ِ
ِ
ور َت ِ
أن ها َت ِ
ٌ -16وَّ :
ين:
صحف ُأ َب ٍّي َب َ
ين َمكتُو َبتَان يف ُم َ
الس َ
ين ُّ
﴿ﱁ﴾[العصر ،]1:و﴿ﱒﱓﱔ﴾[الهمزة.]1:
أن ها َت ِ
ٌ -17و َ يَّ َثنا ٌ َاتَا َ َّ :
ور َتين﴿ :)3(...ﱆ ﱇ ﱈ
الس َ
ين ُّ

ف َع ِ
ﱉ﴾[الفاتحة ،]2:والمعو َذ َتين ،ليس ُهو يف مصح ِ
بد اللِ ِ
بن َمس ُعود،
ُ َ
َ َ
ُ َ ِّ
ٍ
َو َ
قر ُؤها.
كان اب ُن َمس ُعود َي َ
***

سهوا.
( )1وقعت « ً
مكرر ًة يف األصل ً
أيضا» َّ
كرر الناسخ «يف» يف مطلع الوجه لربط العبارة.
(َّ )2
انتقال ٍ
ُ
نظر من آخر الكلمة السابقة ،أو الفقرة السابقة.
( )3وقع هنا يف األصل« :بين و» ،وهو مقحم ،ولعله
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بحوث
ِ
الجلدَّ :
يم ُأ ِنز َلت يف َّأو ِل َيو ٍم
أن ُص ُح َ
ٌ -18و َ يَّ َثناٌ َاتَا َ  ،عن أبي َ
ف إبراه َ
ِ
واإلنج َيل يف َث َمانِي َعش َرة ،وال ُق َ
رآن يف َأرب ٍع
ور يف اثنَي(َ )1عش َرة،
يف َر َم َضانَّ ،
والز ُب َ
َو ِع ِ
شرين(.)2
***
مد اللِ ومنِّه ،وص َلوا ُته على َخ ِير َخ ِ
َتم بِح ِ
لق ِه ُم َح َّم ٍد وآلِه189/ .ب/
َ
َّ َ
ُ
َ
│

( )1كذا يف األصل ،والوجه« :اثنَتَي».
( )2أخرجه ابن إسحاق يف «السيرة» -كما يف «جامع اآلثار» ًلبن ناصر الدين ( ،-)121/1وابن الضريس
يف «فضائل القرآن» ( ،)123والطربي يف «جامع البيان» ( ،)329/21من طريق سعيد بن أبي عروبة،
عن قتادة به ،وزادوا ذكر التوراة ،وعند ابن الضريس« :قتادة :ثناٌصا ب ٌلنا عن أبي الجلد» .وأخرجه
أيضا ،-لكن جعله من كالم قتادة،
الطربي يف موض ٍع آخر ( )9/21من طريق سعيد بن أبي عروبة ً -
وكذلك أخرجه األندرابي يف «اإليضاح» ( )391/1من طريق إبراهيم بن طهمان ،عن قتادة.
وأبو الجلد هو جيالن بن فروة الجوين ،كان يقرأ كتب األوائل ،التوراة ونحوها ،و َّثقه ابن سعد وأحمد،
وغمزه ابن عبد الرب برواية المناكير ،وكان عابدً ا ،انظر« :الطبقات الكربى» (« ،)222/3التاريخ الكبير»
(« ،)291/2الجرح والتعديل» (« ،)913/2الثقات» ًلبن حبان (« ،)119/1مشاهير علماء
األمصار» (ص« ،)190حلية األولياء» (« ،)91/6اًلستغنا» ًلبن عبد الرب (.)931/1
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بحوث
اخلامتة
ِ
ِ
والصالة والسال ِم على رسوله ومصطفاه:
حمد الل،
أما بعدَ
ِ
َّ
العتيق مِن أصول ف ِّن المكي والمدين ،وما حوا ُه من
فإن دراس َة هذا األص ِل
ٍ
ٍ
مقررةً ،ليس يف َتردادها هنا إًل
نصوص يف
أبواب أخرى ،قد أكَّدت قضايا َّ
مهمةَ ،أوًلها ِّ
بالذكر ما يلي:
التكرار واإلطالة ،لكنَّها أبرزت َ ٌ
نتاِج أخرى َّ
ُ
ِ
ِ
لفصول المطو َّية يف المجاميع الخ ِّط َّية ،وكذا
النصوص البين َّية ،وا
 -1أهم َّية
ما ُيل َحق بأنواع المخطوطات األخرى ،و َت َض ُّمنها يف بعض األحوال قِ َط ًعا توازي
النصوص األصلية.
يف نفاستها
َ
وأقوال نادرة ،ومصن ٍ
ٍ
ٍ
َّفات
روايات جديدة،
 -2إمكان الوقوف على
ٍ
ِ
وغير معروفة ،وذلك يف سائر الفنون ،وإن غابت اإلفاد ُة منها يف كُتب
معروفة
العلماء بمرور القرون ،وتوارت يف بطون الن َُّسخ ،ومطاوي المجاميع.
ِ
ِ
الموسع ،يف توثيق النصوص
والتخريج
الحديثي الناقد،
النظر
 -3مركز َّية
َّ
ِّ
والروايات ،وتحديد المشتبهين من الرواة ،سوا ًء يف رواية األحاديث وما جرى
مجراها ،أو يف رواية المصنَّفات والكتب المتنا َقلة باإلسناد.
ُ
البحث وباح ُثه إليه من ت صيات:
ص
ومن أبرز ما َيخ ُل ُ
خصوصـــا يف فهرســـة
 -1عـــدم الركـــون إلـــى فهـــارس المخطوطـــات،
ً
المجــاميع ،حيــث َّ
الم َفهـ َـرس مــن المخطوطــات مــا َيع َتـ ِـو ُر َفه َر َس ـتَه الخط ـ ُأ
إن يف ُ
ُ
عما فيما لم ُي َفه َرس من النفائس والمخبنت.
والخلط والفواتً ،
فضال َّ
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بحوث
 -2إجراء الدراسـات المتخصصـة يف مقارنـة المرو َّيـات عـن قتـادة يف بـاب
المكــي والمــدين ،مــع النظــر إلــى مراتــب أصــحابه يف الروايــة عنــه ،وذلــك ســع ًيا
ٍ
ٍ
واضحة آلرائه يف الباب.
برؤية
للخروج
والل -وحده -المسـتعان ،وعليـه الـتكالن .وصـلى الل وسـلم وبـارك علـى
ُ
نبيه محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسـان إلـى
يوم الدين .والحمد لل رب العالمينٌ.
│

ٌ
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بحوث
قائمة املصادر واملراجع
 -1اإلتقان يف علوم القرآن .للسيوطي .تحقيق :مركز الدراسات القرآنية.
ط1126هـ .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة
المنورة.
 -2اًلستغنا يف معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنىً .لبن عبد الرب.
تحقيق :عبد الل مرحول السوالمة .ط1109 ،1هـ .دار ابن تيمية ،الرياض.
 -3اًلنتصار للقرآن .للباقالين .تحقيق :محمد عصام القضاة .ط،1
1122هـ .دار الفتح ،عمان ،دار ابن حزم ،بيروت.
 -1اإليضاح يف القراءات .لألندرابي .تحقيق :خالد حسن أبو الجود .ط،1
1139هـ .دار األوراق الثقافية ،جدة.
 -9الربهان يف علوم القرآن .للزركشي .تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم.
د.ت .دار الرتاث ،القاهرة.
 -6البيان يف عدِّ آي القرآن .للداين .تحقيق :غانم قدوري الحمد .ط،1
1111هـ .مركز المخطوطات والرتاث والوثائق ،الكويت.
 -3تاريخ الرتاث العربي .لفؤاد سزكين .ترجمة :محمود حجازي،
وآخرين .ط 1111-1108هـ .إدارة الثقافة والنشر يف جامعة اإلمام محمد
ابن سعود اإلسالمية ،الرياض.
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بحوث
 -8تاريخ دمشقً .لبن عساكر .تحقيق :عمر العمروي .ط -1119
1121هـ .دار الفكر ،بيروت.
 -9تاريخ أبي زرعة الدمشقي .تحقيق :شكر الل القوجاين .ط1100 ،1هـ.
مجمع اللغة العربية ،دمشق.
 -10التاريخ الكبير .للبخاري .تحقيق :عبد الرحمن المعلمي وآخرين.
د.ت .ط .دائرة المعارف العثمانية ،حيدرآباد.
* تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم.
 -11تفسير القرآنً .لبن المنذر .تحقيق :سعد السعد .ط1123 ،1هـ .دار
المنثر ،المدينة المنورة.
 -12تفسير القرآن العظيم مسندً ا عن الرسول ﷺ والصحابة والتابعين.
ًلبن أبي حاتم .تحقيق :عدة باحثين .ط1139 ،1هـ .دار ابن الجوزي،
الدمام.
 -13تفسير القرآن العظيمً .لبن كثير .تحقيق :سامي السالمة .ط،2
1120هـ .دار طيبة ،الرياض.
 -11تفسير عبد الرزاق .تحقيق :محمود محمد عبده .ط1119 ،1هـ .دار
الكتب العلمية ،بيروت.
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بحوث
 -19تقريب التهذيبً .لبن حجر العسقالين .تحقيق :محمد عوامة .ط،1
1106هـ .دار الرشيد ،سوريا.
 -16التنبيه على فضل علوم القرآن .للحسن بن محمد ابن حبيب .تحقيق:
محمد عبد الكريم الراضي .مجلة المورد ،مج ،13ع1109 ،1هـ
(ص.)322-309
 -13هتذيب التهذيبً .لبن حجر العسقالين .تحقيق :إبراهيم الزيبق
وعادل مرشد .د.ت .ط .مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 -18الثقاتً .لبن حبان .تحقيق :مجموعة باحثين .ط-1393 ،1
1103هـ .دائرة المعارف العثمانية ،حيدرآباد.
 -19جامع اآلثار يف السير ومولد المختارً .لبن ناصر الدين الدمشقي.
تحقيق :نشأت كمال .ط1131 ،1هـ .دار الفالح ،الفيوم.
 -20جامع البيان عن تأويل آي القرآنً .لبن جرير الطربي .تحقيق:
عبد الل الرتكي ومركز هجر .ط1122 ،1هـ .دار هجر ،القاهرة.
 -21جامع الرتمذي .تحقيق :أحمد شاكر وآخرين .ط1398 ،2هـ .مطبعة
مصطفى البابي الحلبي ،مصر.
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بحوث
 -22الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان.
للقرطبي .تحقيق :عبد الل الرتكي وآخرين .ط1123 ،1هـ .مؤسسة
الرسالة ،بيروت.
 -23الجرح والتعديلً .لبن أبي حاتم .تحقيق :عبد الرحمن المعلمي.
ط1333-1331 ،1هـ .دائرة المعارف العثمانية ،حيدرآباد.
* الجعديات = مسند ابن الجعد.
 -21حلية األولياء .ألبي نعيم األصبهاين .ط1109 ،1هـ .دار الكتب
العلمية ،بيروت (مصورة عن مطبعة السعادة ،القاهرة).
 -29دفرت كتبخانه داماد زاده قاضي عسكر محمد مراد .ط 1311هـ.
إسطنبول.
 -26دًلئل النبوة .للبيهقي .تحقيق :عبد المعطي قلعجي .ط1108 ،1هـ.
دار الكتب العلمية ،بيروت ،دار الريان ،القاهرة.
 -23السنن الصغير .للبيهقي .تحقيق :عبد المعطي قلعجي .ط،1
1110هـ .جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشي.
 -28شرح مشكل اآلثار .للطحاوي .تحقيق :شعيب األرناؤوط .ط،1
1119هـ .مؤسسة الرسالة ،بيروت.
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بحوث
 -29شعب اإليمان .للبيهقي .تحقيق :محمد السعيد بن بسيوين زغلول.
ط1121 ،1هـ .دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -30الضعفاء .للعقيلي .تحقيق :أبو يحيى الحداد ومركز البحوث وتقنية
المعلومات بدار التأصيل .ط1139 ،1هـ .دار التأصيل ،القاهرة.
 -31الطبقات الكربىً .لبن سعد .تحقيق :إحسان عباس .ط1968 ،1م.
دار صادر ،بيروت.
 -32فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينةً .لبن
الضريس .تحقيق :غزوة بدير .ط1108 ،1هـ .دار الفكر ،دمشق.
 -33فضائل القرآن ومعالمه وآدابه .ألبي عبيد القاسم بن سالم .تحقيق:
أحمد بن عبد الواحد الخياطي .ط 1119هـ .وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،المملكة المغربية.
 -31الفهرست .للنديم .تحقيق :أيمن فؤاد سيد .ط 1130هـ .مؤسسة
الفرقان للرتاث اإلسالمي ،لندن.
 -39فهم القرآن .للحارث المحاسبي .تحقيق :حسين القوتلي .ط،1
1391هـ .دار الفكر ،بيروت.
 -36القطع واًلئتناف .للنحاس .تحقيق :عبد الرحمن بن إبراهيم
المطرودي .ط1113 ،1هـ .دار عالم الكتب ،الرياض.
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بحوث
 -33الكامل يف ضعفاء الرجالً .لبن عدي .تحقيق :مازن السرساوي.
ط1131 ،1هـ .مكتبة الرشد ،الرياض.
 -38الكشف والبيان عن تفسير القرآن .للثعلبي .تحقيق :مجموعة باحثين.
ط1136 ،1هـ .دار التفسير ،جدة.
 -39المجروحين من المحدثين والضعفاء والمرتوكينً .لبن حبان.
تحقيق :محمود زايد .ط1396 ،1هـ .دار الوعي ،حلب.
 -10مسند أحمد بن حنبل .تحقيق :مجموعة باحثين .ط 1129هـ .جمعية
المكنز اإلسالمي ،القاهرة ،دار المنهاج ،جدة.
 -11مسند ابن الجعد .ألبي القاسم البغوي .تحقيق :عامر حيدر .ط،1
1110هـ .مؤسسة نادر ،بيروت.
 -12مسند أبي داود الطيالسي .تحقيق :محمد الرتكي .ط1119 ،1هـ .دار
هجر ،القاهرة.
 -13مسند الشاميين .للطرباين .تحقيق :حمدي السلفي .ط1109 ،1هـ.
مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 -11مشاهير علماء األمصارً .لبن حبان .تحقيق :مرزوق علي إبراهيم.
ط .1111 ،1دار الوفاء ،المنصورة.
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بحوث
 -19معجم التاريخ الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العالم .لعلي الرضا قره
بلوط وأحمد طوران قره بلوط .د.ت .دار العقبة ،قيصري ،تركيا.
 -16المعجم الكبير .للطرباين .تحقيق :حمدي السلفي .د.ت .ط .مكتبة
ابن تيمية ،القاهرة (مصورة).
 -13معرفة الصحابة .ألبي نعيم األصبهاين .تحقيق :عادل العزازي .ط،1
1119هـ .دار الوطن ،الرياض.
 -18المعرفة والتاريخ .ليعقوب بن سفيان الفسوي .تحقيق :أكرم العمري.
ط1110 ،1هـ .مكتبة الدار ،المدينة النبوية.
 -19المفاتيح شرح المصابيح .للزيداين .نسخة مكتبة شهيد علي باشا،
رقم (.)199
 -90المكي والمدين يف القرآن الكريم .لعبد الرزاق حسين أحمد .ط،1
1120هـ .دار ابن عفان ،القاهرة.
 -91الناسخ والمنسوخ يف كتاب الل -تعالى ،-عن قتادة بن دعامة
السدوسي .تحقيق :حاتم صالح الضامن .ط1118 ،3هـ .مؤسسة الرسالة،
بيروت.
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جز ٌء فيهِ :ذك ُر ما أُنزل من القرآن مبكَّة واملدينة ،رواية سعيد بن بشري (ت 169هـ)
بحوث
 -92الناسخ والمنسوخ يف كتاب الل -عز وجل -واختالف العلماء يف
ذلك .للنحاس .تحقيق :سليمان بن إبراهيم الالحم .ط1112 ،1هـ.
مؤسسة الرسالة ،بيروت.
 -93هداية اإلنسان إلى اًلستغناء بالقرآن .ليوسف بن عبد الهادي .الجزء
األول .نسخة المكتبة الظاهرية ،رقم (.)319
│
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