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املرتجم مقدمة 

عّلم  بالقلم،  عّلم  الذي  لله  الحمد  الله...  رسول  عىل  والسالم  والصالة  الله  بسم 

اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم عىل خري ُمعّلم الناس الخري محمد، وبعد.

عديدة،  لسنوات   –– الثعلبي  إبراهيم  أحمد بن  إسحاق  أيب  باإلمام  العالقة  متتد 

علم  عىل  الحال  بطبيعة  وعرجنا  القرآن«  »علوم  مادة  درسنا  ملا  الثانوية  باملرحلة  بدأت 

نبذة  مع  وتاريخها  القرآن  لتفاسري  تعرضنا  ثم  ومن  القرآن،  علوم  أحد  هو  إذ  التفسري؛ 

وُذكر  للثعلبي،  القرآن  تفسري  عن  والبيان  الكشف  تفسري  بينها  من  وكان  أشهرها،  عن 

التفسري واملفرسون، وفيه  قول الدكتور محمد حسني الذهبي –– املسطور يف كتابه 

وقيعة وغمط للثعلبي وتفسريه)1(، وقد ذكر كالمه هذا بعد إيراده كالم ابن تيمية –– عن 

ابن تيمية وال كالمه يف هذه املرحلة.  أنه مل يرد ذكر  القول  الثعلبي وتفسريه، وغني عن 

الجزئية، وكذلك يف  لنفس  وتعرضنا  القرآن«  »علوم  الجامعية، ودرسنا  الدراسة  كانت  ثم 

)أي  »وكان  منقوًصا:  كان  تيمية  ابن  كالم  ُذكر  ملا  حتى  ولكن  العليا،  الدراسات  مرحلة 

الثعلبي( حاطب ليل، ينقل ما وجد يف كتب التفسري من صحيح وضعيف وموضوع«)2(، 

يف  هو  »والثعلبي  قوله:  وهو  الثعلبي،  عىل  تيمية  ابن  ثناء  من  فيه  كان  ما  منه  فحذف 

نفسه كان فيه خري ودين«)3(. ومتيض األيام ويصادف املرء كالم ابن تيمية كاماًل يف حق 

)1( التفسري واملفرسون، ج 1: -232 234.

ــش،  ــق يف الهام ــب املحق ــد عّق ــان زرزور، ص. 76. وق ــور عدن ــق الدكت ــري، تحقي ــول التفس ــة يف أص )2( مقدم

فقــال: »ومهــام كان الــرأي يف هــذا القــول، فــإن مــا يذكــر مــن أن الثعلبــي كان حاطــب ليــل! فيــه نظــر؛ ألنــه 

ــار، وهــذا –كــام ذكــر  ــار واآلث ــا عــىل ذلــك يف كتابــه– كان ال يــدع ذكــر الســند يف نقــل األخب –كــام وقفن

العراقــي– أبســط لعــذره إذ أحــال ناِظــرَه عــىل الكشــف عــن ســنده«.

)3( املرجع السابق نفسه.
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الثعلبي –سواء ما كان يف مقدمة يف أصول التفسري أو يف مجموع الفتاوى– لكن كان 

الدكتور رمزي نعناعة يف أول  التفسري وصاحبه، وقد قال  يجد يف نفسه صدوًدا عن هذا 

تعريفه بتفسري الثعلبي: »مل يطبع هذا التفسري لآلن –ولله الحمد–«)4(، ومام زاد الطني بلة 

تفسريه:  القاسمي –– يف  ذكره  ما  كان  ثم  بعد،  يطبع  آنذاك مخطوًطا مل  التفسري  كون 

»وقد رأيت، ممن يدعي الفضل، الحط من كرامة اإلمام الثعلبّي، قدس الله رسه العزيز، 

العلم،  ومعاداة  الفضل  ذوي  مزايا  جحد  ِمْن  الحق،  وايم  وهذا،  اإلرسائيليات.  لروايته 

س رسه، ناقل عن غريه، وراٍو ما حكاه باألسانيد إىل أمئة األخبار. وما ذنب  عىل أنه، ُقدِّ

وقد  السلف.  هضيمة  من  اللهم،  بك،  فمعاًذا  لصاحبه؟  وعزاه  باللفظ  نَقَله  بقوٍل  مسبوٍق 

مبقامه  تعريًفا  هنا،  إثباتها  أحببت  عالية  ترجمة  خلِّكان  ابن  القايض  تاريخ  يف  له  رأيت 

البحث يف  الجاهل. وكنت قد عزمت عىل  أنت  لنفيس: هذا  فقلت  به«)5(،  الجاهل  لدى 

األشغال.  وزادت  الهمم  قرصت  لكن  به،  يتصل  وما  بالتفسري  يتعلق  فيام  مباحث  عدة 

هذا  لرتجمة  مناء  مركز  معي  فتواصل  األقدار،  بحكمته  ُيجري  وتعايل  سبحانه  الله  لكن 

ف بعض األمور، وما  تتكشَّ الكتاب، بدأت  الكتاب، فكان بحًثا وعماًل. وملا رشعت يف 

وتفسريه  الثعلبي  باإلمام  يتعلق  فيام  ليس  عام،  إشكال  أنه  اتضح  به،  نفيس  أتهم  كنت 

التنقيب،  إىل  يحتاج  واألمر  به.  يتصل  وما  العلم  هذا  تاريخ  من  كثري  يف  بل  فحسب، 

دومنا  ومسلامت  نتائج  إىل  الركون  منها  ألمور،  علينا  تخفى  لكنها  بالدرر  عامر  فرتاثنا 

كثرية،  بعلوم  هذا  أرض  وقد  سياقه،  عن  للرتاث  املقتطعة  القراءة  أو  ومتحيص،  بحث 

نبه األستاذ محمود شاكر –– إىل هذا األمر، فقال: »فأنا  التفسري فحسب. وقد  وليس 

أنكر أن يكون يف الدنيا يشء يسمى منهاًجا للبحث والفكر أو أسلوًبا أو طريقة إال وهو 

يحيط  مبا  وعهدها  ِعرشتها  من  ومآلفها،  راتها  تصوُّ من  اإلنسانية،  النفس  رّس  من  منبثق 

فها يف خواطرها، من دوافع نقدها لألشياء وتقديرها، من استحسانها  بها، من أسباب ترصُّ

ــاء )بــريوت(، الطبعــة  ــع دار القلــم )دمشــق( ودار الضي )4( اإلرسائيليــات وأثرهــا يف كتــب التفســري، نــرش وتوزي

األوىل 1390هـــ/1970م، ص 250.

)5( تفســري القاســمي املســمى محاســن التأويــل، تأليــف عالمــة الشــام محمــد جــامل الديــن القاســمي، 

ــب  ــاء الكت ــرة: دار إحي ــي، القاه ــؤاد عبد الباق ــد ف ــه محم ــق علي ــه وعل ــه وتصحيح ــىل طبع ــف ع وق

ــة، ج 1: 42-41. العربي
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ما  به  وتعارش  دخيلتها،  يف  به  تعيش  ما  كّل  من  وبغضها،  حبها  َدواعي  من  واستقباحها، 

يستقّل  أن  الحق وحده، وال  يدرك  أن  يستطيع  نفسه، ال  املجّرد  العقل  إن  بل  بها،  يتصل 

الطبائع  من  جاراته  عن  متخلًيا  تفكرًيا،  يسمى  بيشء  ينفرد  أن  وال  عنه  وبالبيان  مبعرفته 

تحبه  ومام  تحمُده،  أو  النفس  تسخطه  ومام  واآلداب،  العادات  ومن  والسالئق  والغرائز 

الدنيا ال ينشق لهم طريقه إال مبا استقرَّ فيهم  الناس يف هذه  أو تكرهه، بل إن أكرث علم 

أصيل  أصٌل  والسنن،  واآلداب  األخالق  اختالف  إّن  بل  متبعة،  وسنٍن  وآداٍب  أخالٍق  من 

بعلمها  املتباينة،  الحضارات  إّن  بل  العلم،  وطبيعة  العلم،  ومفهوم  العلم،  اختالف  يف 

وفنونها وصناعتها وآدابها، مل تتباين كل هذا التباين، إال من جراِء تباين اآلداب واألخالق 

والسنن يف كل حضارة. فإذا أنا حرصُت عىل أْن أجعل أخالَق اإلسالم وآدابه َوسننه هي 

ال  الباحث،  يتبعه  الذي  املنهاَج  ألن  فذلك  اإلسالم،  مؤرخ  منه  ينفك  ال  الذي  األصُل 

بالليل والنهار،  التي يعانيها يف دخيلة نفسه  ميكن إال أن يكوَن َصدى ملا تقوم به حياته 

ويف الرّس والعلن، ويف املنشِط واملكره، ويف الرضا والغضب.

والحساب  الكيمياء  يف  ترى  كام  الحقيقة،  عىل  علاًم  ليس  زماننا،  يف  والتاريخ، 

الدوافع،  متعّدَدِة  الجذور،  مطمورة  األسباب،  خفية  لحوادث  تفسرٌي  هو  بل  والهندسة، 

تريُد  التي  الفرتة  يف  عاش  فرد  كل  بحياة  التعلق  كل  متعلقة  والوجوه،  املحامل  كثرية 

هذا  كان  فام  سبحانه.  وحده  الله  إال  يحصيها  ال  لعوامل  الخضوع  شديدِة  تؤرخها،  أن 

أبًدا  يقوم  ال  دراسته  منهاَج  فإّن  ودوافعه،  علله  وخفاء  أسبابه،  واختالف  وتعقيده،  شأنه 

هائل  بقدر  املؤرخ  يلقى  هو  بل  التجربة؛  أو  الرياضة  كمقاييس  تختلُّ  ال  مقاييس  عىل 

واملتناقضة،  واملتفقة  واملتناحرة،  واملتآخية  واملتنافرة،  املتآلفة  اإلنسانية  الطبائع  من 

والظاهرة والغامضة، فال معَدى له عن لقائها بقدر مثله من نفٍس تراحَب إدراكها للطبائع 

دة الضابطة، إىل إدراك  والسجايا واألخالق. وما داَم األمُر قد انتقل من املقاييس املحدَّ

البرش  صور  تباين  بَقْدر  الصور،  املتباينة   ، الرسِّ الخفية  الَغْور،  البعيدة  اإلنسانية  الطبائع 

كله  املنهاج  انتقل  -فقد  ونوازعهم  وأهوائهم  وأصواتهم  وألسنتهم  وأشكالهم  وألوانهم 

فال  َتدع.  أو  منه  تأخُذ  ماذا  َتْدري  ال  الذي  املفزع  التشتت  إىل  الضابط  التحديد  من 

أصل  عىل  يقوُم  يختلف،  ال  يشء  إىل  الرجوع  من  العقل  بعض  عاقل  ألي  إذن  مناص 
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َيفي  شيًئا  اإلنسان  التمس  ومهام  الطبائع،  الختالف  املخيف  التقدير  هذا  من  صحيح 

بضبط هذا الَقْدر من التباين املتفجر، فهو خليٌق أال يجده. فإذا أثبته العجز عنه فآثر أن 

أن  خليٌق  عندئذ  فهو  لهم،  ويؤرخ  للناس  يكتب  أن  وهي  يشتهيها،  شهوة  ملجرد  يغفله 

وأهواًء  وظنوًنا  رجاًم  به  يأيت  ما  كل  تصّوره، ويف حكمه، وصار  تقديره، ويف  يضلَّ يف 

وعبًثا وافرتاًء وتكذًبا واقتفاء ملا ليس له به علم: وهذا الذي كان«)6(.

أو  معارصيه  من  سواء  ومؤلفه،  التفسري  عىل  العاطر  الثناء  وجدنا  بالزمن  عدنا  وإذا 

التصانيف  ترجمته: »صاحب  529هـ( يف  الفاريس –– )ت.  قال  فقد  بعده.  أتوا  ممن 

أرباب  وكلامت  واإلشارات  املعاين،  من  الفوائد  ألنواع  الحاوي  التفسري  من  الجليلة 

كثري  وهو   ... به،  موثوق  النقل  صحيح  وهو   ... والقراءات،  اإلعراب  ووجوه  الحقائق 

681هـ(: »كان أوحد زمانه  الحديث، كثري الشيوخ«)7(. وقال عنه ابن خلِّكان –– )ت. 

يف علم التفسري، وصنف التفسري الكبري الذي فاق غريه من التفاسري«)8(. وغريهم ممن ال 

وتكفي   ،––الواحدي تلميذه  مقالة  األول  الفصل  يف  وسيأيت  لذكرهم،  املجال  يتسع 

التفسري، فقسمهم  بالتأليف يف علم  الثعلبي من سبقوه  ينتقد  اإلشارة. وإن قال قائل: أمل 

أعرث يف هذا  »فلام مل  قال:  ثم  عليها،  فئة ودلل  مثالب كل  فرًقا وذكر  تفسريه  مقدمة  يف 

تصيبكم  فِلَم  ُيقتَصد«،  عليه  القرآن  علم  ويف  ُيعتَمد،  ب  مهذَّ جامع  كتاب  عىل  الشأن 

ناقد بصري، قرأ ما سبقه من تصانيف  أيًضا؟ والجواب: فارق بني  نقدناه نحن  الحمية إن 

مثانني  الشافعي  عىل  الرسالة  كتاب  »قرأت   : امُلَزيِنّ قال  عليه.  فنبه  قصوًرا،  فيها  فوجد 

كتاًبا  يكون  أن  الله  أىب  هْيه!  الشافعّي:  فقال  يقف عىل خطأ!  إال وكان  مرة  مرة، فام من 

منه.  جزء  عىل  اطلع  أو  أصاًل  عليه  يطلع  مل  كتاًبا  ينتقد  من  وبني  كتابه«،  غري  صحيًحا 

وفارق بني النقد بأدب وحفظ الحق، وبني إسقاط قدر املؤلف وتصنيفه لخطأ وقع فيه، 

الثعلبي يف حق من سبقوه  انظر أدب مقولة  وما من كتاب وضعه برش إال وفيه خطأ، ثم 

التفسري: »ولكل من أهل الحق منهم فيه غرض محمود وسعي مشكور«. بالتصنيف يف 

)6( جمهــرة مقــاالت األســتاذ محمــود محمــد شــاكر، جمعهــا وقرأهــا وقــدم لهــا الدكتــور عــادل ســليامن جــامل، 

القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، مقالــة »تاريــخ بــال إميــان«، ج 2: 988-979 )985-984(.

)7( املنتخــب مــن الســياق لتاريــخ نيســابور، تصنيــف اإلمــام أيب الحســن عبد الغافــر الفــاريس، انتخبــه إبراهيم بــن 

محمــد الرصيفينــي، تحقيــق محمــد أحمــد عبد العزيــز، دار الكتــب العلميــة، ص 91.

)8( وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حققه الدكتور إحسان عباس، دار صادر، ج 1: 79.
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والكالم يف أهمية الكتاب وقيمته العلمية يطول، ولو جلسنا نتتبع أقوال العلامء يف 

لطال  منه  واستفادتهم  به  العلامء  عناية  وأوجه  مميزاته،  وبيان  التفسري،  هذا  عىل  الثناء 

بقيتها  إن  إذ  أوسعها؛  ومناقشة  بإيجاز،  عليه  املآخذ  بعض  إيراد  يحسن  لكن  املقام. 

اإلرسائيليات،  رواية  يف  توسعه   -2 والواهية،  املوضوعة  لألحاديث  روايته   -1 له:  تبع 

 ،–– عباس ابن  تفسري  كروايته  التفسري،  الواهية يف  الروايات  بعض  3- اعتامده عىل 

صالح  أيب  عن  الكلبي  كرواية  الواهية،  الطرق  من  وكذلك  الثابتة،  الطرق  من  رواه  وقد 

عن ابن عباس، وروايته تفسري مقاتل بن سليامن من طريق أيب عصمة نوح بن أيب مريم، 

متييز.  أو  فصل  دون  وَسوُقها  الواحدة،  القصة  يف  والضعفاء  الثقات  روايات  جمع   -4

وهاك مناقشة رسيعة ألوسع هذه االعرتاضات:

روايته لألحاديث املوضوعة، وقد أكرث العلامء يف نقد الثعلبي من هذا الجانب، 

الثعلبي: »ليس فيه ما ُيعاب إال ما ضّمنه  ومنهم ابن الجوزي –– إذ يقول عن تفسري 

السور«)9(،  أوائل  يف  خصوًصا  متناهية،  الضعف  يف  هي  التي  الواهية،  األحاديث  من 

ُأيّب  سيدنا  حديث  عىل  كالمه  –حني  املوضوعات  كتاب  يف  الجوزي  ابن  نسب  وقد 

الثعلبي للموضوعات إىل عدم متييزه بني الصحيح  القرآن– رواية  املوضوع يف فضائل 

والضعيف، حيث قال: »وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي يف تفسريه، فذكر عند 

كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي يف ذلك، وال أعجُب منهام، ألنهام 

ليسا من أصحاب الحديث«)10(. وقد تقدم كالم ابن تيمية، وقال الكتاين عند كالمه عن 

الحديث، بل يف تفسريهام  الثعلبي كبري بضاعة يف  له وال لشيخه  الواحدي: »ومل يكن 

محمد  الدكتور  قال  بل  باطلة«)11(.  وقصص  موضوعة  أحاديث  الثعلبي–  –وخصوًصا 

بضاعة يف  قليل  أنه  كذلك  »والحق  وغريها:  السابقة  النقوالت  تعقيًبا عىل  الحسن  عيل 

الحديث، بل ال يكاد الثعلبي مييز بني الحديث املوضوع من غري املوضوع«)12(.

)9( نقله ابن تغري بردي يف كتاب النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، ج 4: 283.

ــن  ــق عبد الرحم ــم وتحقي ــط وتقدي ــوزي، ضب ــن الج ــن عيل ب ــرج عبد الرحمن ب ــات، أيب الف )10( املوضوع

ــن، ج 1: 240. ــد عبد املحس ــارش محم ــامن، الن ــد عث محم

)11( الرســالة املســتطرفة لبيــان مشــهور كتــب الســنة املرشفــة، محمد بــن جعفر بــن إدريــس الحســني الكتــاين، 

ــاين، دار  ــر الكت ــد جعف ــن محم ــد الزمزمي ب ــن محم ــد املنترص ب ــها محم ــع فهارس ــا ووض ــب مقدماته كت

البشــائر اإلســالمية، ص 79.

)12( املنار يف علوم القرآن مع مدخل يف أصول التفسري ومصادره، بريوت: مؤسسة الرسالة، ص 276.
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أحالك  يعني:  أحالك«،  فقد  لك  أسند  »من  العلامء:  عند  القاعدة  أن  والجواب 

عىل السند لتنظر فيه. قال ابن حجر –– يف ترجمة أيب القاسم الطرباين: »وقد عاب 

النكارة  من  فيها  ما  مع  األفراد  األحاديث  جمعه  التيمي  الفضل  محمد بن  إسامعيل بن 

القدماء من الصحابة، َوغريهم.  القدح يف كثري من  الشديدة واملوضوعات ويف بعضها 

وهذا أمر ال يختص به الطرباين فال معنى إلفراده اليوم، بل أكرث املحدثني يف األعصار 

من  برئوا  أنهم  اعتقدوا  بإسناده  الحديث  ساقوا  إذا  ا  َجرًّ وهلمَّ  مائتني  سنة  من  املاضية 

ُأيّب  حديث  عن   –– 806هـ(  )ت.  العراقي  الحافظ  وقال  أعلم«)13(.  والله  عهدته، 

املوضوع يف فضائل السور: »وكلُّ من أوَدع حديث ُأيّب –املذكور– تفسريه، كالواحدي 

والثعلبي والزمخرشي مخطئ يف ذلك؛ لكّن من أبرز إسناده منهم، كالثعلبي والواحدي 

فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظَره عىل الكشف عن سنده، وإن كان ال يجوز له السكوت 

فخطؤه  الجزم  بصيغة  وأورده  سنده،  يربز  مل  من  وأّما  تقدم.  كام  بيانه،  غري  من  عليه 

كالزمخرشي«)14(. أفحش، 

حتى  بأسانيدها  مروياته  كل  يسوق  فكان  راوًيا،  حافًظا  كان  الثعلبي  أّن  والواقع، 

بعض  ع  وبتتبُّ رواتها.  حال  عن  والتكلم  األسانيد،  نقد  من  يكرث  يكن  مل  لكنه  الشعر، 

تنتفي  وبهذا  األحاديث.  بعض  ويضعف  الرواة،  بعض  ينقد  نراه  تفسريه،  يف  املواضع 

ونحوها،  للموضوعات  ِذكره  أما  والضعيف.  الصحيح  بني  مييز  ال  أنه  ذكر  َمن  مقولة 

بأن هذا صنيع  ابن حجر  فإمنا اعتمد عىل سوقه إسناد تلك املرويات، وقد مىض قول 

ا. وقد اختتم ابن تيمية جواب سؤال عن بعض كتب  املحدثني من سنة مائتني وهلمَّ َجرًّ

ُينَقد؛ لكن يجب  ما  بد أن يشتمل عىل  الكتب ال  بقوله: »وإن كان كلٌّ من هذه  التفسري 

العدل بينها، وإعطاء كل ذي حق حقه«)15(.

ــن  ــن عيل ب ــل أحمد ب ــو الفض ــن أب ــهاب الدي ــالم ش ــيخ اإلس ــة ش ــظ الحج ــام الحاف ــزان، لإلم ــان املي )13( لس

ــاد، ج 3: 75. ــدر آب ــرة املعــارف، حي ــس دائ ــة األوىل، مجل حجــر العســقالين، الطبع

ــن  ــني بن عبد الرحم ــن الحس ــن عبد الرحيم ب ــن الدي ــظ زي ــام الحاف ــف اإلم ــرة، تألي ــرصة والتذك )14( رشح التب

العراقــي، حقــق نصوصــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه الدكتــور عبد اللطيــف الهميــم والشــيخ ماهــر ياســني 

فحــل، بــريوت: دار الكتــب العلميــة، ج 1: 313-312.

ــع  ــة مجم ــه، طبع ــم وابن ــن قاس ــن محمد ب ــب عبد الرحمن ب ــع وترتي ــاوى شــيخ اإلســالم، جم )15( مجمــوع فت

امللــك فهــد لطباعــة املصحــف الرشيــف، ج 13: 388-387.
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هذا وقد قدم مؤلف الكتاب له مبقدمة ضافية عرض فيها محتويات فصول الكتاب، 

الصعوبات  عن  كذلك  وتحدث  التفسري،  علم  تاريخ  دراسة  أهمية  مدخلها  يف  وبنّي 

القرآن. وبعد استعراض فصول  تاريخ تفسري  الكتابة يف  التي تواجه املرء عند محاولة 

فيه  ناقش  نظرية«  »اعتبارات  عنوان:  تحت  بقسم  املؤلف  اختتم  السبعة،  الكتاب 

تراث  الكالسييك  التفسري  تراث  أن  وأولها  كتابه،  يطرحها  التي  النظرية  االفرتاضات 

صنفني  من  يتألف  التفسري  تراث  أن  فهو  الثاين  النظري  االفرتاض  أما  جينالوجي)16(، 

تقسيم  انتقد  أثناء ذلك  والتفسري املدريس، ويف  التفسري املوسوعي  فرعيني رئيسيني: 

جولدتسيهر ملذاهب التفسري. وذكر أن التفاسري املوسوعية اكتسبت هذه الصفة ألنها 

وتحدث  الضخم.  حجمها  ملجرد  وليس  التفسري،  يف  اإلجامع  مبدأ  بتطبيق  سمحت 

التفاسري  أن  وكيف  التفسري،  يف  املوسوعي  النهج  إىل  أضافه  وما  الثعلبي  دور  عن 

عىل  للحفاظ  رضورية  كانت  وكيف  املوسوعية،  التفاسري  رحم  من  تولدت  املدرسية 

حيوية تراث التفسري، والحيلولة دون تحوله إىل مجرد مستودع مغلق للتأويالت. وذكر 

نستخدمها  التي  نفسها  باملعايري  املدرسية  التفاسري  عىل  نحكم  أال  علينا  يجب  أنه 

التفاسري  عىل  صارمة  قيود  هناك  كانت  فقد  املوسوعية،  التفاسري  عىل  الحكم  يف 

معني  تفسريي  ه  توجُّ تصحيح  أو  معني  تفسريي  موقف  تعزيز  هدفها  وكان  املدرسية، 

بأكمله. التفسري  تراث  إعادة صياغة  وليس 

السياسية واالجتامعية يف  األوضاع  فتحدث عن  الثعلبي؛  األول سرية  الفصل  تناول 

وعن  ترجمته،  مصادر  عن  فتكلم  الثعلبي؛  سرية  عن  الحديث  إىل  انتقل  ثم  نيسابور، 

العرشة  العلامء  عن  ثم  وعلومه،  معارفه  تنوع  عىل  وداللتها  عليه  خلعت  التي  األلقاب 

التفسري،  الثعلبّي يف  ث عنهم، ثم مشايخ  الذين ذكر الفاريّس يف ترجمته للثعلبي أنه حدَّ

الفصل  أما  الثعلبي.  بذكر مؤلفات  الفصل  الثعلبي، واختتم  ثم تحدث عن أخص تالميذ 

الثعلبي  بالتصوف، ويف سبيل اإلجابة عن سؤال: »هل كان  الثعلبي  فتناول عالقة  الثاين 

تعيني  يف  املؤلف  رشع  عنه،  املعارصة  الكتابات  يف  مرتسًخا  صار  ما  وهو  صوفيًّا؟« 

)16( تعنــي الكلمــة مــن ناحيــة اشــتقاقية البحــث عــن النشــأة والتكويــن والوقــوف عنــد األصــل، وليــس القصــد 

مــن األصــل مجــرد العــودة إىل البدايــات، ولكــن كيــف تكونــت األشــياء والكيفيــة التــي ظهــرت بهــا.
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األسباب الدافعة إىل وصف شخٍص ما بأنه صويف، مع تحليل ملحتوى رسالة قتىل القرآن 

الكشف.  تفسري  وبنية  تفسريه،  يف  الثعلبي  مصادر  الثالث  الفصل  يف  وتناول  للثعلبي. 

كام  الثعلبي  عند  النظري  الهرمينوطيقي  املنهج  عن  للحديث  الرابع  الفصل  وخصص 

فتعرض  تفسريه،  داخل  العملية  مامرسته  وبني  بينه  واملقارنة  الكشف،  مقدمة  يف  أورده 

لدراسة  حياته  وتكريس  التفسري،  علم  مكانة  عن  فيها  الثعلبي  وكالم  الكشف،  ملقدمة 

القرآن  تفاسري  مؤلفي  وتقسيمه  الفن،  هذا  مصنفات  عىل  يحكم  ألن  أهله  مبا  العلم  هذا 

التي  األسباب  عدد  كام  تصانيفهم،  يف  الواقعة  القصور  أوجه  وبيان  فئات  إىل  قبله  من 

ينبغي توفرها يف أي كتاب ليك يكون كتاًبا  التي  دفعته إىل كتابة تفسريه، وذكر الخصال 

جيًدا، وقد أوردها املؤلف يف بداية الفصل الثالث قبل الحديث عن مصادر الثعلبي، ثم 

خلفيتها  وبيان  الثعلبي،  لهرمينوطيقا  عرش  األربعة  النواحي  عن  للحديث  املؤلف  انتقل 

»Oriental 8049« املوجودة  بينها وبني املخطوطة  املؤلف  وقارن  وتطرق إىل أصلها، 

مكتمل،  غري  تفسري  وهي  والعنوان،  املؤلف  مجهولة  وهي  الربيطانية،  املكتبة  يف 

عدة  يذكر  ثم  تفسريها،  يف   –– عباس  ابن  عن  روي  ما  ثم  اآلية  بذكر  مؤلفها  يبدأ 

النكت  والنظائر، فصل  الوجوه  والحكايات، فصل  األخبار  البساط، فصل  )فصل  فصول 

بني  املشابهة  أوجه  بيان  يف  املؤلف  رشع  ثم  واألحكام(.  الحقائق  فصل  واإلشارات، 

نواحي الثعلبي األربعة عرش وبني هذه املخطوطة، كام تحدث عن دراسة فان إس لهذه 

شيخ  حبيب  فابن  املشابهة  هذه  جانب  وإىل  كرامي،  أصل  من  إنها  وقوله  املخطوطة 

الثعلبي يف التفسري كان كرامًيا، وكذلك اهتامم الثعلبي، مثل الكرامية، بالجوانب العددية 

بالكرامية وهو أمر يحتاج إىل مزيد من  الثعلبي  تأثر  للقرآن، ومن ثم خلص املؤلف إىل 

وبيان  الهرمينوطيقية،  الثعلبي  نظرية  عن  عامة  بلمحة  الفصل  املؤلف  واختتم  البحث، 

ُيعّد تفسرًيا، كام أن مجرد  آية بإعادة صياغتها ال  الثعلبي فمجرد رشح  التفسري عند  معنى 

االشتغال السطحي بهذا العلم ال يؤهل املرء لبلوغ مرتبة املفرس. أما الفصالن الخامس 

والسادس )ميثالن %40 من الكتاب( فهام صلب هذا الكتاب –عىل حد تعبري املؤلف–، 

فقد حّلل فيهام منهج الثعلبي عىل املستويني: الصغري والكبري. وقد أصاب املؤلف يف 

الدراسات القرآنية:  تجنب استخدام املصطلحات التي روجها جون وانسربو يف كتابه 

 Quranic Studies: Sources and( املقدسة  النصوص  تأويل  ومناهج  مصادر 
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املقدس  الكتاب  عن  واملأخوذة   ،)Methods of Scriptural Interpretation

إثر  عىل  تطورت  مصطلحات  استخدم  ذلك،  عن  وبداًل  املدرايش،  والتقليد  العربي 

الفصل  مباحث  وأوسع  الَخاليص«،  »التفسري  مثل  الثعلبي،  لتفسري  االستنباطية  القراءة 

الفكرة  فيه  واستعرض  الخاليص«  الكتاب  واملؤمنون:  »القرآن  املعنون  هو  الخامس 

القرآن  تالوة  فعل  عىل  الثعلبي  عند  تقترص  ال  وأنها  للنجاة،  سبيل  القرآن  إن  القائلة 

العلمني.  بني  الحاصلة  التدافع  وحالة  والتفسري  اللغة  بني  العالقة  تناول  كام  فحسب، 

عن  فتكلم  الخامس؛  الفصل  يف  بدأه  الذي  التحليل  السادس  الفصل  يف  واستكمل 

صاغها  التي  املصطلحات  بني  ومن  القرآين،  النص  معاين  وتعددية  الصوفية  التأويالت 

ذات  التأويالت  أو  التفسريية  املادة  به  ويقصد  الخيالية«  »الرسديات  مصطلح  املؤلف 

ثم  التفسري،  محل  اآليات  يف  أساس  أي  لها  ليس  التي  القصصية،  أو  الرسدية  الطبيعة 

الحديث  بعدها إىل  وانتقل  تفسريه،  له يف  الثعلبي  الوعظي وتوظيف  الخطاب  تكلم عن 

بعد  إال  تفسريه  يف  الشيعية  املادة  يدرج  مل  الثعلبي  أن  وذكر  السياسية،  التأويالت  عن 

القرآن  تفسري  بني  الجمع  عملية  عىل  الضوء  وسلط  جذري.  نحو  عىل  مضمونها  تغيري 

بقسم  واختتم  التفسري.  كتب  يف  املرويات  من  أنواع  ثالثة  بني  وميز  النبوي،  والحديث 

يحمل عنوان »التنظيم واملدرسية يف تفسري القرآن« وصاغ فيه ثنائية التفاسري املوسوعية 

تعبريه،  حّد  فعىل  بالرأي،  والتفسري  باملأثور  التفسري  ثنائية  رفضه  مقابل  يف  واملدرسية، 

فإّن »معظم التفسري باملأثور هو يف الواقع تفسري بالرأي«، وإن أضاف يف الفصل السابع 

صنًفا ثالًثا وهو الحوايش. أما آخر فصول الكتاب، الفصل السابع، فيغطي بإيجاز تاريخ 

من  وجيزة  فرتة  بعد  أنه  إىل  املؤلف  وخلص  ّني،  السُّ التفسري  تراث  يف  الكشف  تلّقي 

الفردية –السابقة عىل الطربي– مبارشة،  التفاسري  الثعلبي توّقف املفرسون عن استخدام 

الذي  الطربي  تفسري  مقابل  ويف  »املوسوعية«،  التفاسري  عىل  ذلك  من  بداًل  معتمدين 

ع التأثري الدائم لتفسري الثعلبي، الذي كان مصدًرا رئيًسا  تجاهله املفرسون، متّكن ِمن تتبُّ

ملن أتوا بعده، وتكلم عن استفادة اثنني من أشهر التفاسري به: تفسري الزمخرشي وتفسري 

يعي،  ّني-الشِّ السُّ السجال  الثعلبي يف  تفسري  دور  بالحديث عن  الفصل  واختتم  القرطبي. 

إىل  املطاف  نهاية  يف  املواد  من  واسعة  ملجموعة  وإدراجه  نهجه  شمولية  أدت  وكيف 

الالحقني. نة  السُّ املفرّسين  بني  وتفسريه  الثعلبي  مكانة  تقويض 
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وقد أضاف املؤلف إىل الكتاب ثالثة مالحق؛ تناول األول منها الكالم عن مخطوطات 

الثاين قامئة بشيوخ  القرآن، ووصفها. وتناول امللحق  الكشف والبيان عن تفسري  تفسري 

ذلك  من  أكرث  فهم  وإال  عرشة،  وهم  املنتخب،  كتاب  يف  الواردة  القامئة  حسب  الثعلبي 

املتفرقات،  التعليقات واألجزاء  من  التقطته  ما  تفسريه: »سوى  مقدمة  ذكر يف  فقد  بكثري؛ 

عنهم  روى  من  أما  شيخ«،  ثالمثائة  من  قريب  وهم  األثبات،  املشائخ  أفواه  عن  وتلقفته 

وذكرهم يف تفسريه فهم نحو مائة وأربعني شيًخا. أما امللحق الثالث فهو قامئة باملصادر 

غري املوجودة املستخدمة يف الكشف، وتضم ستني كتاًبا، وقد ظهرت مخطوطات بعض 

هذه الكتب وحققت –ولله الحمد واملنة–، كام أعيد جمع بعضها اعتامًدا عىل املرويات 

املذكورة يف الكتب، ولعل يف قابل األيام تظهر بقيتها. وبغض النظر عن مقدار االتفاق أو 

االختالف مع املنهجيات التي اتبعها املؤلف، فإّن هذا الكتاب شديد األهمية للدارسني، 

وإن  إليها،  خلص  التي  والنتائج  منها  انطلق  التي  املقدمات  عىل  االطالع  املهم  ومن 

الفكر االسترشاقي. مع  العربية  املثاقفات)17(  تطوير  تفيده من  اختلفنا معها، ملا 

وقد بذل املؤلف جهًدا مشكوًرا يف الكتاب ال يخفى عىل أحد، ومام يشكر له عمله 

القارئ يستكشفه  عىل مخطوطات الكتاب؛ إذ مل يكن قد طبع آنذاك. والكتاب بني يدي 

الكتاب ألول  هذا  منذ صدر  عاًما  العرشين  يقارب  ما  مرور  بعد  حتى  أنه  بنفسه، وسريى 

مرة بنسخته اإلنجليزية، وعىل كرثة ما ُكتب عن الثعلبي وتفسريه، يظل هذا الكتاب كاشًفا 

بتفسريه. بالثعلبي نفسه أو  يتعلق  إليها، سواء ما  ُيسَبق  عن أمور خفية وجوانب مل 

هذا وقد ُطبِع تفسري الثعلبي بعد فراغ املؤلف من الكتاب طبعتني؛ األوىل طبعة دار 

إحياء الرتاث العريب، وهي طبعة سقيمة كثرية األخطاء واألغالط والتصحيف والتحريف 

ث عن بعض مساوئها يف التذييل.  والسقط، وهي ال تسمن وال تغني من جوع، وقد تحدَّ

القارئ  يفاجأ  ثم  السقط،  ينبه إىل بعض  الطبعة قد  وأضيف إىل ما ذكر، أن محقق هذه 

املجلد  يف  ورد  ما  ومثاله  آخر،  مكان  يف  لكنه  موجود،  سقًطا  املحقق  اعتربه  ما  بأن 

املخطوط  أصل  يف  سقط  وجود   ،5 رقم  الحاشية  يف  ذكر  حيث   ،116 ص.  الثالث، 

 150 الصفحة  إىل  الوصـول  عند  لكن  آل عمران،  102 من سورة  اآلية  إىل   97 اآلية  من 

)17(  يعــرف روجيــه باســتيد )Roger Bastide( »املثاففــة« بأنهــا عالقــة تفاعليــة تطبيقيــة بــني ثقافتــني مختلفتــني 

أو أكــرث نشــأت جــراء توليــد عالقــة تتميــز بتبــادل الخــربات.
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محله  غري  يف  بالطبع  وهو  موجود،  املذكورة  اآليات  تفسري  أن  نجد  ذاته  املجلد  من 

ٱلّرِۡجَس  َعنُكُم  ِلُۡذهَِب   ُ ٱللَّ يُرِيُد  َما  تعاىل ﴿إِنَّ قوله  تفسري  الصحيح. كام أضاف عند 

املفرسين  »أقوال  التايل  العنوان   ،)33 )األحزاب:   ﴾٣٣ َتۡطِهرٗيا  َوُيَطّهَِرُكۡم  ٱۡلَۡيِت  ۡهَل 
َ
أ

وأكرث   ،42  :36 ص  من  الثامن  املجلد  يف  الكساء«  بأصحاب  باختصاصها  والعلامء 

إن بعضهم من املعارصين، وأدخلوا  بل  الثعلبي،  بعد زمن  النقول عن علامء ومصنفني 

هذا املقطع الطويل بصورة توهم أنه من كالم الثعلبي كام قد يبدو لكثري من الناس. أما 

الطبعة األخرى طبعة دار التفسري )التي هي يف األصل مجموعة رسائل لتحقيق الكتاب 

الطبعة،  هذه  من  حااًل  أحسن  فهي  القرى(  أم  بجامعة  الدين  وأصول  الدعوة  كلية  يف 

املخطوط،  قراءة  يف  الخطأ  أحياًنا  مرجعها  املحقق،  النص  يف  أخطاء  مثة  كان  وإن 

وتطويل  الثعلبي،  عند  املذكورة  بالرواية  األحاديث  وتخريج  اآليات  عزو  يف  وأخطاء 

ألثر  األحيان  بعض  يف  صفحات  بلغت  مستفيضة  بصورة  واملرويات  اآلثار  تخريج  يف 

واحد، وكذلك تكرار الكالم يف بيان حال الرواة كلام ورد اسم الراوي؛ فخرجت الطبعة 

ضخمة )33 مجلًدا( وكان ميكن اختصارها إىل أقل من ذلك، كام كانت ُتعزى األقوال 

عنهم  نقل  من  ال  الثعلبي  تفسري  عن  نقل  من  إىل  الثعلبي  رواها  التي  الغالب–  –يف 

وهو  واحد  مبثال  وسأكتفي  للدراسة،  املخصص  الجزء  ضعف  يعيبها  كام  الثعلبي. 

الخالف يف لقب الثعلبي: هل هو الثعلبي أم الثعالبي؟ فرياجع يف موضعه بهذا الكتاب 

تحرير  مزيد  إىل  دعوة  بل  الطبعة،  هذه  قيمة  من  انتقاًصا  هذا  وليس  الطبعة.  وبتلك 

البرش. النقص عىل جملة  وتنقيح، وهذا من استيالء 

تصويب  أو  بتعديل  أتدخل  فلم  صاحبه؛  ألفه  كام  الكتاب  روح  عىل  حافظت  وقد 

ذلك  ومن  األصيل،  الكتاب  لنص  ووفية  أمينة  الرتجمة  تبقى  حتى  الكتاب،  منت  يف 

م  ُيتوهَّ ال  حتى  الكرام  الصحابة  عن  والرتيض  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عىل  الصالة  لفظ  تركت  أين 

إذ  ها  أثبتُّ فقد  العربية  عن  املؤلف  ينقله  نصٍّ  من  كانت  إن  أما  األصيل،  النص  من  أنها 

فقد حصل  الكتاب  أصل  تعديل يف  من  كان  وما  الكالم.  أصل  من  الحالة  هذه  هي يف 

مبراجعٍة ومناقشٍة مع املؤلف. واستدركت يف الهوامش، وحاولت االقتصاد يف ذلك ما 

بني قوسني  تعليقايت  ارتأيتها، ووضعت  إال لرضورة  أعلق  أو  أستدرك  فلم  وسعني هذا، 

الهوامش  إثقال  أشأ  ومل  املؤلف،  هوامش  عن  لها  متييًزا  ]املرتجم[  هكذا  معقوفني 
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أترجم ألحد  أو املسترشقني، ومل  العلامء  الكتاب سواء من  الواردة يف  برتاجم األعالم 

املصادر  من  النصية  االقتباسات  جميع  أعدت  كام  لخطأ.  تصحيًحا  أو  للبس  إزالة  إال 

إىل  اإلنجليزية  إىل  املؤلف  ترجمها  والتي  املطبوعة–  أو  املخطوطة  –سواء  العربية 

النص  زيادات عىل  أضافه من  ما  وأثبت  بنصها من مصادرها األصلية،  العربية،  أصولها 

»العرص  استخدام املؤلف كلمة  التنبيه إىل  التوضيح بني قوسني. ويجدر  بقصد  العريب 

فبعيدة  التاريخية  التقسيمة  أما هذه  الكتاب،  فيها  ُألف  التي  للبيئة  الوسيط« وهي مالمئة 

عن التأريخ اإلسالمي، وعامة، فإن )العصور الوسطى( أو )القرون الوسطى( هي التسمية 

الخامس  القرن  من  امّتدت  التي  األورويب  التاريخ  يف  الزمنية  الفرتة  عىل  ُتطلق  التي 

الغربية  الرومانية  اإلمرباطورية  بانهيار  بدأت  وقد  امليالدي،  عرش  الخامس  القرن  حّتى 

الثانية  الفرتة  الوسطى  العصور  فرتة  وُتعّد  واالستكشاف.  النهضة  عرص  حتى  واستمّرت 

القدمية، والوسطى، والحديثة. وتنقسم  الفرتة  الغريب:  للتاريخ  التقليدية  التقسيامت  بني 

امُلبّكرة، واملتوّسطة، وامُلتأّخرة. الفرتة  الوسطى نفسها إىل ثالث َفرتات:  العصور 

 TEXTS( القرآن  عن  ودراسات  نصوص  سلسة  ضمن  األول  هو  الكتاب  وهذا 

AND STUDIES ON THE QUR'AN(، والتي صدر منها مثانية عرش كتاًبا حتى هذه 

الدكتور  باألملانية. وملؤلفنا  وواحد  بالفرنسية،  واثنان  اإلنجليزية،  باللغة  جلها  اللحظة، 

وليد صالح مشاركة أخرى يف هذه السلسة تتمثل يف تحرير الكتاب الحادي عرش منها.

أشكر  أن  يل  ويطيب  الرتجمة،  هذه  إمتام  عىل  أعانني  أن  الله  أحمد  الختام،  ويف 

العون حتى تكتمل هذه الرتجمة، وهم كرث، ولوال مساعدتهم –بعد عون  كل من مد يد 

يتّم هذا العمل. ولست مستقصًيا كل من  الله جل وعال– ما كان لشخيص الضعيف أن 

ألتِق  يساعد، ومنهم من مل  قد  بالداللة عىل من  أو  بوقته وجهده  العون، وساعد  يد  مد 

به وال كان بيننا سابق معرفة، ومنهم من رفض أن أذكر اسمه أو أن أنوه مبا بذلوه، والله 

وأمي  –أيب  أرسيت  بالشكر  وأخص  واآلخرة.  الدنيا  يف  جميًعا  مثوبتهم  يجزل  أن  أسأل 

وإخويت– عىل ما بذلوه من جهد ودعم مادي ومعنوي، وتحملهم تقصريي ناحيتهم.

ما  عنقي  يطّوق  متويل،  سعيد  محمد  الدكتور  ومعلمي  أستاذي  صنع  جميل  ويبقى 

حييت، فالله أسأل أن يجزيه عني خري الجزاء.
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البحث  فكان  علمه–،  يف  الله  –بارك  حيدر  حازم  للدكتور  والتقدير  الشكر  وجزيل 

وتواصل  كتبه،  بأحد  املراجع  ثبت  من  عنده  أنها  وعلمت  أعياين  قد  الكتب  بعض  عن 

معه أحد األصدقاء، فصورها وأرسلها مشكوًرا.

فاروق،  طلعت  الدكتور  ومعلمي  ألستاذي  وامتناين  شكري  بخالص  وأتوجه 

ومسؤولياته. مشاغله  كرثة  مع  الرثية،  وتعليقاته  ملناقشاته 

الرتجمة  مسودات  ملراجعته  قبييص،  محمد  الحبيب  لألخ  موصول  والشكر 

واستدراكاته عىل كثري مام فاتني، عىل مشاغله وما أملَّ به من مرض يف تلك الفرتة، ومع 

ذلك مل يتأخر عني، فجزاه الله عني خرًيا وأجزل مثوبته.

علم  »مؤسسة  صاحب  الرشقاوي،  محيي  عبد العاطي  الفاضل  األخ  أشكر  كام 

إلحياء الرتاث والخدمات الرقمية« عىل جهده وما بذله من مخطوطات يف سبيل إمتام 

هذه الرتجمة، وليست هذه بأول بركاته.

أول فصلني، وما  مراجعته مسودات  العرشي عىل  أشكر أخي وحبيبي محمود  كام 

أبداه من تصويبات وتعليقات عىل كثري مام فاتني وأخطأت فيه.

الذي  للجهد  الطباخ،  فريد  محمد  الفذ  للمرتجم  شكري  عن  أعرب  أن  يل  ويطيب 

الكتاب ومصطلحاته  لنصوص  أفضل  لفهم  مناقشتنا  أعامله يف سبيل  بذله ولرتكه بعض 

لها. ترجمة  بأدّق  وللخروج 

من  أواله  وما  السخية  وتعليقاته  الحبيب محمود رشيف، ملساندته  للزميل  والشكر 

الفراغ من الرتجمة. اهتامم طوال فرتة ترجمة الكتاب، وحتى بعد 

كام أشكر الزميل الفاضل حسام الجرادي، قسم اللغة األملانية، ملساعدته وترجمته 

الكتاب. الواردة يف  النصوص األملانية 

والشكر موصول لألستاذ الدكتور خالد عبد اللطيف، رئيس قسم اللغة العربية بكليتنا 

املوقرة –كلية اللغات والرتجمة، جامعة األزهر– ملا بذله من عون ومساعدة وخاصة يف 

منار  الدكتورة  الفاضلة  الزميلة  بالتوراة واملدراش، وكذلك  الخاصة  تحرير املصطلحات 

أيًضا. الجانب  بهذا  اتصل  فيام  العربية، ملساعدتها  اللغة  قسم  عبد الحميد، 
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عىل  الفرنسية،  اللغة  قسم  فروح،  زياد  الدكتور  للحبيب  وامتناين  شكري  وخالص 

ومساعدته. سعة صدره 

الشامي،  الدين  صالح  النجيب  البحاثة  الحبيب  لألخ  والتقدير  الشكر  وخالص 

بذله من جهد ومعونة. لدعمه وتشجعيه وما 

والشكر للحبيب عمرو الشيخ عىل ما بذله من جهد ووقت.

وأخص  به،  والعاملني  مناء«  لــ»مركز  وامتناين  شكري  عن  أعرب  أن  يل  ويطيب 

منذ  العمل  تفاصيل  ومتابعته  جهد،  من  بذله  ما  عىل  محسن،  محمد  الحبيب  بالذكر 

النهاية. وحتى  البداية 

مل  الذي  صالح،  وليد  الدكتور  الكتاب،  ملؤلف  والتقدير  الشكر  بوافر  أتقدم  كام 

يف  وتفهمه  العقبات  تذليل  سبيل  يف  الكثري  وبذل  واملساعدة،  العون  يد  مد  يف  ُيقرص 

واملساعدة  العون  يد  بتقديم  يضنَّ  مل  كام  الكتاب،  لهذا  العربية  الرتجمة  عىل  االتفاق 

عون  كل  إال  منه  أجد  كنت  وما  األسئلة،  بكرثة  أرهقته  فقد  الكتاب،  ترجمة  أثناء  يف 

وتشجيع، وقد اقتىض األمر يف بعض األحيان عودته إىل املخطوطات واملصادر، وإىل 

صدور  عىل  عاًما  عرش  مثانية  من  يقرب  ما  ميّض  بعد  أخرى،  أحياًنا  الكتاب  مسودات 

2004(، وأشكر له كذلك مراجعته القيمة التي  الكتاب )نرش الكتاب يف األول من يناير 

الوجه  الرتجمة عىل هذا  لتخرج هذه  كانت  ما  أنه  والحق  فهمه.  ما أخطأت يف  صوبت 

بتواضعه وأدبه ودماثة خلقه. دون مساعدته وعونه، ولكم غمرين 

من  ترجمتي  نفيس وال  أبرئ  وما  والزلل،  الخطأ  العون–  هذا  كل  –مع  آمن  ولست 

بهذه  القلم  به  جرى  عام  الصفح  الله  وأسأل  القصور،  بكامل  أعرتف  بل  وريب،  خلل 

السطور، فام جهدي إال محاولة برشية يعرتيها ما يعرتي البرش من خطأ وسهو ونسيان. 

ساقطة،  كلمًة  أو  تصحيًفا  يصلح  أن  الكتاب  مؤلف  أراد  »ولرمبا  الجاحظ:  قال  وقدمًيا 

هذا  إمتام  من  عليه  أيرس  املعاين،  ورشيف  اللفظ  حّر  من  ورقاٍت  عرش  إنشاء  فيكون 

البلغاء  أستاذ  كتبه  ما  الكالم«)18(. وما أحسن  اتصال  يرّده إىل موضعه من  النقص، حتى 

استدركه  معتذًرا عن كالم  العامد األصفهاين  إىل  البيساين  عبد الرحيم  الفاضل  القايض 

ــايب  ــى الب ــة ومطبعــة مصطف ــق ورشح عبد الســالم هــارون، رشكــة مكتب ــوان، الجاحــظ، بتحقي ــاب الحي )18( كت

الحلبــي، الطبعــة الثانيــة، 1384هـــ/1965م، ج 1: 79.
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عليه: »إنه وقع يل يشء وال أدري أوقع لك أم ال؟ وها أنا أخربك به، وذلك أين رأيُت أنه 

ال يكتب إنسان كتاًبا يف يومِه إال قال يف غده: لو ُغرّيَ هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان 

العرب،  ُترِك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم  م هذا لكان أفضل، ولو  ُقدِّ ُيستَحسن، ولو 

النقص عىل جملة البرش«)19(. وهو دليل عىل استيالء 

حسنايت  ميزان  يف  تكون  وأن  به،  ُينتفع  علاًم  الرتجمة  هذه  تكون  أن  أسأل  والله 

أن  بنون. وأسأله سبحانه  مال وال  ينفع  يوم ال  العمل  وميزان من ساعدوا يف إمتام هذا 

بكل  إنه  عليه،  القدوم  مين  إىل  وعتاًدا  إليه،  املصري  ُحسن  إىل  زاًدا  العمل  هذا  يجعل 

الوكيل. ونعم  كفيل، وهو حسبنا  جميل 

ومن  آله وصحبه  وآخًرا، وصالة وسالًما عىل سيدنا محمد وعىل  أواًل  لله  والحمد 

سار عىل دربه ونهجه إىل يوم الدين.

املرتجم

القاهرة، عرص يوم االثنني 

1443 هـ، 10 ربيع اآلِخر 

2021 م. 15 نوفمرب  املوافق 

)19( إتحــاف الســادة املتقــن بــرشح إحيــاء علــوم الديــن، تصنيــف العالمــة الســيد محمد بــن محمــد الحســيني 

الزبيــدي، مؤسســة التاريــخ العــريب )بــريوت(، 1414هـــ/1994م، ج 1: 3.




