تحقيق نِ سبَ ة كتاب :
وغر ة التأويل
در ة التنزيل
ّ
ّ
للدكتور ُعمر الساريسي
تنسب بعض المصادر هذا الكتاب ألبي عبدالله محمد بن عبداللهه المعهرو
بالخطيههب اكسههكالي المتههول 024هههك كمهها نههرع لههي معءه األدبهها ()1ك ولههي اكتنههان
لههي علههو الن هرطن ؛للسههيوطي؛ا ب ه دن هههذا الكتههاب ههد طبههر م هرتين( )2ك ليمهها دعل ه ك
منسوباً إليه ديضاً.
؛ونسهب هههذا الكتههاب إله هههذا المصههن

بحاءه إله إعههاد ن ههرا ذله دننههي

وءدتهك ودنها دننهب لهي بحههي ههذاك منسهوباً لمصهن

طخهرك ههو ال ارنهب األصه انيك

الحسين بن م ض بن محمدك الهذ عهاإ إله دوااه الماه الخامسه ك وذله بتعهدي
طي

دءر عل العنوان ليصبح ؛در التأوي لي متشابه التنزي ؛(.)3
و هد دريهن نسهب ههذا الكتهاب لل ارنههب نسهب صهريح عله دنل ه النسه التاليه

للمخطوط وعل ص حات ا األول :
 -1ر  171لي مكتب دسعد دلند لي ءامر السليماني لي استنبو .
 -2ر  22لي مكتب خسرو باشا لي ءامر السليماني لي استنبو .
 -3ر  184لي مكتب رانب باشا لي استانبو .
) )1مطبع المأمون 210/18ك .212
) )2طبر ألو مر بمطبع الخانءي بمصر 1948ك والهاني صدرن عن دار اآللاق الحديه لي بيرونك عا
.1973
لمعد هذا البحث لي لصل من مءل مءمر اللغ العربي بدمشق ج 21 1عا .1971
) )3من كلم نشرن ّ
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 -0ر ه ه /1708د 824/له ههي مكتب ه ه ءه ههامر السه ههلطان دحمه ههد الهاله ههث /طه ههوب
بوس ار ك باستانبو .
 -2ر ه ه /1709د 1834/ل ههي مكتبه ه ء ههامر الس ههلطان دحم ههد الهال ههث /ط ههوب
بوس ار باستنبو .
 -1ر  7ت سيرك لي مكتب مع د المخطوطان التابر لءامع الدو العربي
بالنه ههاهرك والصه ههور عل ه ه (الميكه ههروليل ) عه ههن مخطه ههوط وءه ههد به ههالمتح
البريطاني بر  2780ور .230
و د يءهر بهين ههذل النسه المخطوطه مها يءهر بهين نسه المخطهوط الواحهد
المتعدد ك من اختال

يسير د يكون لي عنوان دو لي بعض التراكيب .مهن ذله ك

مه هها نءه ههدل هنه ههاك دن نسه ههخ مكتب ه ه ارنه ههب باشه هها (ر ه ه ُ )184وس ه همن باس ه ه ؛ح ه ه

متش ه ه ههاب ان النه ه ه هرطن؛ك ونس ه ه ههخ مكتبه ه ه ه خس ه ه ههرو باش ه ه هها (ر ه ه ه ه  )22باسه ه ه ه ؛ت س ه ه ههير

المتشاب ان؛()0ك ونسهخ دخهرع باسه ؛ت سهير النهرطن الع هي ؛()2ك ورابعه باسه ؛دسهرار
التأوي ه ونههر التنزي ه ؛()1ك ولكن هها تلتنههي لههي دم هرين هههامينك همهها النسههب الص هريح
للرانب األص اني()7ك والمهاد األساسهي التهي ينهو علي ها الكتهاب مهن إدار ال هروق
الد ين بين اآليان النرطني المتشاب

الصيغ والتراكيب.

) )4مخطوط ر ( )22مكتب خسرو باشا بالسليماني .
) )5كما هو مهبهن عله نهال

مخطهوط ؛الذريعه إله دخهالق (كهذا) الشهريع ؛ المنسهوب لل ارنهب بهر ( )718بمكتبه

إبراهي باشا بالسليماني .
) )6هي النسخ التي تتخذ ر ؛ 7ت سير؛ لي مكتب مع د المخطوطان التابر للءامع العربي .
) )7وينس ههبه لل ارنه ههبك ديض ه هاًك بروكلمه ههان ( 241 -242 /3المبسه ههط) ،واألعه ههال  279 /2ويسه ههميه ح ه ه متشه ههاب ان
النرطنك وداار المعار اكسالمي المءلد  .)073/1( 9ومن الغريب دنه معدود من مصن ان ال خر الهراز لهي
كتابه ؛الن س والروح وشرح واهما؛ المطبوع لي ال ند .1918
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ويههدع النههو بصههح هههذل النسههب لل ارنههبك إل ه ءانههب هههذل اكشههارانك إشههار
ال ارنههب ن سههه لههي بعههض مصههن اته إليهههك مههن ء ه ك عواشههارته ليههه إل ه بعههض كتبههه

المتواتر نسبت ا إليهك من ء

دخرع.

ل و لي مندم كتاب ؛م ردان دل ا النرطن؛ يشير إليه لي وله:
؛واتبهر ههذا الكتههاب (الم هردان)ك إن شها اللههه تعهال ونسهأ لههي األءه ك بكتههاب
ينب ههن ع ههن تحني ههق األل هها المترادله ه عله ه المعنه ه الواح ههد وم هها بين هها م ههن ال ههروق
الغامض ك لبذل يعر اختصها

كه خبهر بل ه مهن األل ها المترادله دون نيهرل

مههن إخوانهههك نحههو ذك هرل النلههب مههر وال ه اد مههر والصههدر مههر ك نحههو ذك هرل تعههال لههي
عنهب صه  :؛إن لهي ذله آليهان لنههو ي منهون؛ك ولههي دخهرع :؛لنههو يت كهرون؛ ولههي
دخرع :؛لنهو يعلمهون؛ك ولهي دخهرع :؛لنهو ي ن هون؛ك ولهي دخهرع :؛ألولهي األبصهار؛
ولي دخرع :؛لذ حءر؛ك ولي دخرع :؛ألولي الن ه ؛ك ونحهو ذله ممها يع ّهدل مهن
ويبط ه الباط ه دنههه بههاب واحههدك لينههدر دنههه إذا لسههر ؛الحمههد للههه؛ بنولههه
ُيحه ّ
هق الحههق ُ

؛الشكر لله؛ك و؛ ريب ليه؛ به؛ ش ليه؛ لند لسر النرطن وولال التبيان؛(.)8

إنهه لهي مندمه ؛الم هردان؛ رسه خطه ههذا الكتهاب ؛لينبهن عهن تحنيهق األل هها
المترادل عل المعن الواحد وما بين ما من ال روق الغامض ؛ك د ليوضح ما بين
الم هردان مهن لههروق د ينه يخيه للنههارت دن ها مترادله عله معنه واحههدك وذله كمهها
يمه ه للنلههب وال ه اد والصههدرك وكمهها يمه ه لؤيههان ؛لنههو ي منههونك ولنههو يت كههرونك
و ههو يعلمههون وي ن ههونك ودولههي األبصههارك ودولههي الن ه ك وذ حءههر؛ .وهههي دمهل ه
نالذ لي مالح

ال روق الد ين بين الصيغ المتشاب .

) )8المطبع األدبي ك الناهر 1341هه.
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وهههو ينءههز مهها يعههد بهههك وذل ه لههي اآلي ه (السادس ه ) لههي سههور المااههد ولههه
تع ههال  :؛وم ههن له ه يحكه ه بم هها دن ههز الل ههه لأولاه ه هه ه الك ههالرون؛ وبع ههدل ؛لأولاه ه هه ه
ال المون؛ وبعدل ؛لأولا ه ال اسنون؛(.)9
ويضي  :؛وللساا دن يسأ لينو  :؛الموضوع الذ ُوص

بكتههاب اللههه بههالك ر هه بههاين الموضههر الههذ ُوصه

ليه من ل يحك

ليههه مههن تههر حكه اللههه بههال ل

وال سههق؛ا ه ه يأخههذ لههي اكءاب ه عل ه هههذا الس ه ا للتههدلي عل ه دن هم ه لرو هاً ل هي

المعن بين هذل اآليان.
وكههذل ي ع ه لههي المسههأل العاشههر مههن سههور األنعهها ك لههي ولههه تعههال  :؛ ههد
لصهلنا اآليهان لنهو ي ن هون؛
لصلنا اآليهان لنهو يعلمهون؛ واآليه الهانيه بعهدها ؛و هد ّ
ّ
()14
واآلي الهاله ؛إن لي ذل آليان لنو ي منون؛ .
وكه ههذل ي ع ه ه له ههي مختل ه ه
المتشاب

مسه ههاا طيه ههان هه ههذا الكته ههابك ل ه ههو يعه ههدد اآليه ههان

لي السور دو لهي السهور هه يهيهر األسهال عهن ال هروق المعنويه بين ها هه

يءيب علي ا.
دما إشارته لهي ههذا المصهن

ن سههك د در التأويه ك إله مصهن اته األخهرعك

لند وردن لي عرضه لما لهي سهور ؛الكهالرون؛ ( :ه يها دي ها الكهالرونك

دعبهد مها

تعبد ونك و دنت عابدون ما دعبدك و دنا عابد ما عبدت ك و دنت عابدون ما دعبدا
لك ه دي ههنك ول ههي ديههن) م ههن تكه هرارك إذ ين ههو عل ه إح ههدع صه ه حان مخطوطه ه ؛در
التأوي لي متشابه التنزي ؛:

) )9المااد 00 :ك 02ك .07
) )10الص ح  122من الكتاب المطبوع لي بيرون والمذكور لي الننط ( )3منه.
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؛إن سههأ سههاا عههن التكهرار لههي هههذل السههور لههالءواب دن ينهها  :إنهها ههد دءبنهها

لي ؛ءامر الت سير؛ عن ذل بأءوب كهير ك لنذكر من ا واحداً لي هذا الموضر ...
وين ههي إءابتههه بنولههه ... :لل ه ينههر تك هرار عل ه هههذا الوءههه اآلخههر الههذ ذكرنهها لههي

ءامر الت سير؛.

وحينما راءعن كتب الخطيب اكسكالي ل دءد لي ا ؛ءامر الت سير؛ هذاك ب

إنه هو ت سهير ال ارنهب الموءهود لهي مكتبه دياصهوليا بهر  212لهي اسهتانبو وههو
باس ؛ءامر الت سير؛ بعينه.

وبعد ك هذا لإن ن س الرانب لي هذا الكتاب واضحك ذل دنه يغو

ليههك

ق عل ه
كمهها ا
عودنههاك لههي دعمههاق اللغ ه ك ليحههدد مهها بههين المتشههاب ان مههن لههروق تههد ّ
الكهيهرينك ويسههتخد الشههعر لههي التمهيه عله شههرح بعههض المعههاني .ومههن الم ه دن
نالحه ه دن األش ههعار الت ههي ت ههرد عن ههدل هن هها ههد ت ههرد دو ي ههرد بعضه ه ا ل ههي مص ههن اته

األخرع.

وممه ه هها يل ه ه ههن ا نتبه ه ههال دن إحه ه ههدع مخطوطه ه ههان الكته ه ههاب الته ه ههي تحم ه ه ه ر ه ه ه

/1709ر) 11(183 /ك يروي ا دحد الروا ك ويذكر دن اكسكالي د دمالها:
؛ هها إبه هراهي ب ههن عل ههي ب ههن محم ههد المع ههرو

المساا لي بيان اآليان المتشاب

ب ههابن ال ههرج األردس ههتاني :؛ه ههذل

ل هاً بهاعال  ...دمالهها دبهو عبداللهه محمهد بهن

عبدالله الخطيب لي النلع ال خريه ؛ .د دن مملي ها ههو اكسهكاليك لكن ها مصهن ك

لي المكتب ك من مصن ان الرانب!.
وهنا نتسا

عن و ابن دبي ال رج األردستاني ؛إن هذل المسهاا

هد دمالهها

دبههو عبداللههه الخطيههب؛ك وعههن عبههار ؛دمالههها؛ عل ه وءههه التحديههدك لنههد تعنههي دنههه ههد

) )11مكتب السلطان دحمد الهالثك طوب بوس ار باستانبو .
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دمالها عل اآلخرين من إنشااه هوك ومعرو

دن الشي يملي كتبه عل تالميذلا

و د تعني ديضاًك دنه د دءيز بإمالا ا من ب مبدع ا ومنشا ا.
ل

يكون دبو عبداللههك الخطيهب اكسهكاليك هد حمل ها عله ال ارنهب ودمالهها

عل الناس؟ و د تولي الخطيب عا  024لل ءر ك وعر دن الرانب كان حياً لي

دوااه الماه الخامسه لل ءههر ( .)12هه دمالهها اكسههكالي بعهد دن انتحل ها لن سههه؟ د
نحله إياها طخرون؟.

إنني دلترض ذل عل الرن من دن النصو

ل تسع ناك إله ههذا الو هنك

بخيههر عههن لنهها ت ه بين مهها بشههك مباشههر دو نيههر مباشههرك وذل ه بههالن ر لمهها سههبق
وبالن ر إل األمور التالي :
أ  -عنوان الكتاب:
نسههب الكتههاب لل ارنههب باسه ؛در التأويه لههي متشههابه التنزيه ؛ لههي دنلههب نسه

المبين لي بداي ههذا الحهديثك عوان كهان هد نسهب إليهه بهبعض األسهما
مخطوطاته ّ
األخرعك كما توضحك إذ ذا ك ديضاً.
و د يت ق اس المصن

عل هذا النحو مر مها ءها لهي ذكهر ال ارنهب لهه لهي

مندم دحد مصهن اته بنولهه ؛كتهاب ينبهن عهن تحنيهق األل ها المترادله عله المعنه

الواحد وما بين ا من ال روق الغامض ؛ك ل و تأويه لهي متشهابه التنزيه ك د لهي مها

نههز متشههاب اً مههن ط الن هرطن الك هري  .وبههذل يتناسههب عنوانههه مههر مادتههه دكهههر مههن
تناسب العنوان الءديد ؛در التنزيه ونهر التأويه لهي بيهان اآليهان المتشهاب ان لهي

كتههاب اللههه العزيههز؛ك الههذ نسههب ل سههكاليك مههر مهها لههي هههذا العن هوان مههن طههو ل ه

يعرله النرن الرابر دو النرن الخامس.

) )12السيوطيك بغي الوعا لي طبنان النحا ك مطبع الخانءي 1321
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.391

ب  -مقدمة الكتاب:
لنههد ُه ّهد للكتههابين بمندم ه تلتنههي كلمات هها وتراكيب هها لههي بعههض األسههطر ه ه

تلبث دن تختل  .ل ي البداي التالي تبتدت المندمتان ؛اعلمواك حمل الكتاب الحكهي
وح

النرطن الكري ك ولّنك الله لحق علمه بعهد حهق تالوتههك ودذا كه مهن (تأويلهه)

م هها يش ههغ

ل ههوبك بحالوت ههه ...؛ .وبع ههد ذله ه تختل ههانك لننه ه در ل ههي مخطوطه ه ؛در

التأوي لي متشابه التنزي ؛ حديث الرانب عن ؛خلو ات نن له لسطاً عله وحشهت ا
بالنرطنك وكانن خلو عهين

خلهو لهبك واضهط ار اًر

عهن اختيهار؛ك لهي حهين ننه در

ل ههي الكت ههاب المطب ههوع ؛در التنزيه ه ون ههر التأويه ه ؛ عب ههاران له ه نأل هها ل ههي دحادي ههث
الرانب عن ن سه من مهه

ولهه ؛ل تنهن مهن دكمها المعهاني مها دو هر لر انهاً؛ك و ولهه

؛ءردن لحر دشكال ا مبرداً؛ك إذ لمها تح ّهدث ال ارنهب بضهمير المهتكل ك عوان تحهدث
لبتواضر العلما ورزانت .

إن هذا لي المندم لي بدايت ا يد ك ليما دحسبك عله دن للمصهان
ِّ
المصن
هو األو و

الحنينيا ودما ا ختال

صهاحباً

الءار ليما بعدك والذ ليه مها ي عبعهد

عما عرلنا من دخالق الرانبك للعلّه يد ّ عل و وع ا نتحا لي اك ليما بعدا ومن
هنا ءا ن محاو ن طبع ا بطوابر المنتحلين الءدد ل ا للمصن ك بأسرلك بعدها.
ه إن لي بداي المندم ن س ا ما يحم عل الش لي اا إذ إن ها ت تهتح عله
النحههو التههالي :؛الحمههد للههه رب العههالمينك وصههل اللههه عله سههيدنا محمههد وعله طلههه
وص ه ههحبه وسه ه هلّ ك دم ه هها بع ه ههد ...؛ .إن ال ارن ه ههب

يطيه ه ه ل ه ههي التتاحيات ه ههه لمن ه ههدمان

مصههن اتهك ل ههو يزيههد عههن حمههد اللههه بءمل ه دعااي ه صههير كنولههه ؛ر ِّ
ب ي ِّسه عهر و
تُعس عِّر؛ك و وله ؛حسبنا الله ونعه الوكيه ؛ دو دمهال مهاا ولعه ههذا يهن ض دلهيالً طخهر

عل دن المندم د دخل ا التحوير حينما امتدن األيد إل المصن
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با نتحا .

ج  -رواية ال ردستاني:
لعه ه م هها ههد ب ههه روايه ه الكت ههاب لاللتتاحيه ه الت ههي نس ههب ا ل س ههكالي وا تطعن هها
بعض ا لي ال نر السابن ك لعل ها تحمه لهي ن سه ا بعهض مها يحمه عله الشه لهي
صحت ا .ينو  :؛ ا إبراهي بن علي بن محمدك المعرو بهابن ال هرج األردسهتانيك
رحمههه اللهههك :هههذل المسههاا بيههان اآليههان المتشههاب ل هاً بههأعال نصههبن علي هها مههن
المعن ك دمالها دبو عبداللهك محمد بن عبداللهك الخطيب – رحمه الله تعهال  -لهي
النلع ال خري إمال لما خاللي ا ول يحضهرل نيهر ممهن يسهو لهه حمه مها يكتهب
ب هههك لكتب ههن ع ههن ل ههه المس ههاا واألءوبه ه ك وس ههألته دن يص ه ِّهدرها بخطبه ه لارتءل هها
كارتءاله ساار الكال بعدهاك والله دعان ويسر وله الحمد؛.
الرويه – األردسهتاني -لهي ههذا التنههدي ك يهذكر دنهه له يحضهر اكمههال إ
إن ا
هو ممن يستطيعون حم الرواي والنيا بأعباا ا.
و ددر س ههبباً ل ههذل الحيطه ه ال ازا ههد ل ههي ع ههد إشه ه ار نيه هرل م ههن ال ههروا ل ههي
السماع .وهو بذل ينرب من خبر اآلحاد لي الحديثك ولعله كان د رب إل الهروح
العلمي لو دن نيرل حضر اكمال والرواي وش د بذل .
ه إنه يرو دن الخطيب د ارتء ودمل من حال تهه مندمه الكتهابك ولهيس
لي ذله نضاضه ك لكنهه يهروع دنهه ارتءل ها ؛كارتءالهه سهاار الكهال بعهدها؛ د دنهه
ب ههذل ك يك ههون ههد ارتءه ه م ههاد الكت ههاب كل ههها وه ههي م هها عب ههر عن ههه بل هها ؛باألس ههال
واألءوبه ه ؛ا ولعه ه م ههن يع ههر حءه ه ه ههذا المص ههن يءه هد ص ههعوب ل ههي ب ههو خب ههر
اكمال هذا عن طريق الذاكر وا رتءا .
د  -التمهيد للمسائل في مادة الكتاب:
ونسخ ا المنسوب للرانبك وللكتاب المطبوع منسوباً
يءد المطالر للمخطوط ُ
للخطيه ههبك اختالل ه هاً بين مه هها له ههي التم يه ههد للبه ههد له ههي إ ه ههار ال ه ههروق به ههين اآليه ههان
المتشههاب  .للههدع التعه ّهرضك مهههالًك لمهها بههين بعههض اآليههان لههي سههور الههرحمنك مههن
تشابه لي ال واص وك هار عهد التكهرار لهي معهاني ههذل ال واصه ك ي تهتح ال ارنهب
حديهه عل النحو التالي:
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اآلي ه األول ه  :ولههه تعههال  :؛والسههما رلع هها ووضههر المي هزانك د تطغ هوا لههي
الميه هزانك ود يمه هوا ال ههوزن بالنس ههط و تخس ههروا الميه هزان؛ ( ...اآليه ه )ا له ه دع ههاد ذك ههر
الميزان هالث مران طخر هذل اآل ؛؟(.)13
دما ليما ينسب لمحمد بن عبداللهك الخطيب (اكسكالي)ك لالبداي رن تنارب ا
الش ههديد مه ههر ههههذل البداي ه ه ك إ دن ه هها اصه ههطنعن صه ههيغ معين ه ه تس ههتخدم ا لهههي ك ه ه
البدايانك وتتضح ليما يلي:
اآلي ه األول ه  :ولههه تعههال  :؛والسههما رلع هها ووضههر المي هزانك د تطغ هوا لههي
الميزانك ود يموا الوزن بالنسط و تخسروا الميزان؛ك للساا دن يسهأ له كهرر (ولهي
بعض النس عن إعاد ) ل الميزان هالث مران لي دواخر هذل اآل ؟؛(.)10
والصههيغ كمهها يبههدو هههي ؛للسههاا دن يسههأ ؛ ل ههو يكررههها لههي بههد شههرح ك ه
مسأل بعد ذكر اآليان التي توه بالتكرار.

والت ه از الصههيغ الواحههد لههي التههألي ك إن د ا عل ه وحههد الشخصههي الم ل ه ك
وعل هبان الطرين لي التألي ك ل و د يد ّ ك ديضاًك عل لهون مهن التكله ولهزو
ما يلز .

هـ  -مادة الكتاب:
مر بنها مهن د اه عله الشه لهي نسهب كتهاب ؛در التأويه
وبعدك لإن ك ما ّ
ِّ
لمصن طخرك ههو محمهد بهن
لي متشابه التنزي ؛ الذ صان ه الرانب األص انيك
تتأيههد إ بحء ه دخههرع ههد تزن هها
عبداللههه الخطيههب اكسههكاليك ك ه هههذل الههد ا
ءميعاًك وهي تل التي تأتي من ماد الكتاب ونسيءه األساسي.
والوا ههر دن منابله ه م هها ُي عنس ههب لل ارن ههب م ههن ه ههذا الكت ههاب بم هها ُي عنس ههب للخطي ههب
عواهبات ههه هن هها ل ههن يع ههدو إهب ههان ال ههن الواح ههد مه هرتين()12ك اخ ههتال بين م هها إ م هها
) )13دس هرار التأوي ه ونههر التنزي ه ك لل ارنههبك مخطههوطك ر ه ( 7ت سههير)ك مع ههد المخطوطههان التههابر لءامع ه الههدو
العربي .
) )14؛در التنزيه ونهر التأويه ؛ المنسهوب للخطيهب اكسهكالي ر ه ( 133ت سهير)ك مع هد المخطوطهانك وكهذل لهي
الكت ههاب المطب ههوع ب ههذا ا سه ه ك ع ههن دار اآلل ههاق البيروتيه ه
الص حان.
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011ك دم هها المخطوط ههان الس ههابن ل ههي مر مه ه

عرضههنا لههه لههي التم يههد لمسههاا الكتههابك مههن الت ه از الخطيههب بصههيغ ؛للسههاا دن
يسههأ ؛ وعههد الت ه از ال ارنههب لصههيغ معين ه  .وربمهها لحههق دعمهها ال ارنههبك لههي هههذا
الكتابك بعض الحذ ك لبدن بعض المساا لي بعض السور د ّ مما كانن.
واألط ههر ك بع ههد ه ههذا كل هههك دن ناحه ه كت ههاب ال ارن ههب دو منتحل ههه ههد ن ه ه دن
يحههذ منههه مهها يدمغههه بعملههه هههذا دمغهاًك حينمهها نسههي دن يسههنط اكشههار إله ؛ءههامر
الت سير؛( )11التي يشير الرانب ب ا لهي كتابهه ههذا ؛در التأويه لهي متشهابه التنزيه ؛
إل ت سيرل الذ يحدهنا عنه لي مكانه من طهارل.

) )15ولسه ه ول التأك ههد م ههن ذله ه يمك ههن المنابله ه ب ههين المخط ههوطتين الم ههذكورتين ل ههي ال ههامإ الس ههابقك وهم هها ر ه ه
( 7ت سير) ور ( 133ت سير) لي مع د المخطوطان التابر للءامع العربي .
) )16وه و ما ذكرنا دنه ورد لي سور (الكالرون) لي الكتاب الذ نحاو تصحيح النسب إل مصن ه.
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