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سبَة كتاب       :تحقيق نِ

 لدّرة التنزيل وغّرة التأوي

 ر الساريسيللدكتور ُعم  
تنسب بعض المصادر هذا الكتاب ألبي عبدالله محمد بن عبداللهه المعهرو  

ك ولههي اكتنههان (1)ههههك كمهها نههرع لههي معءهه  األدبهها 024بالخطيههب اكسههكالي المتههول  
ك ليمههها دعلههه ك ( 2)طبهههر مهههرتين لهههي علهههو  النهههرطن ؛للسهههيوطي؛ا بههه  دن ههههذا الكتهههاب  هههد

 منسوبًا إليه ديضًا.

؛ونسهب  هههذا الكتههاب إلهه  هههذا المصههن  بحاءه  إلهه  إعههاد  ن ههرا ذلهه  دننههي   
وءدتهك ودنها دننهب لهي بحههي ههذاك منسهوبًا لمصهن  طخهرك ههو الرانهب األصه  انيك 
الحسين بن م ض  بن محمدك الهذ  عهاإ إله  دوااه  الماه  الخامسه ك وذله  بتعهدي  

 .(3)دءر  عل  العنوان ليصبح ؛در  التأوي  لي متشابه التنزي ؛ ط ي 

و هد رديهن نسهب  ههذا الكتهاب للرانههب نسهب  صهريح  عله  دنل ه  النسه  التاليهه  
 للمخطوط  وعل  ص حات ا األول :

 لي مكتب  دسعد دلند  لي ءامر السليماني  لي استنبو . 171ر    -1

 اني  لي استنبو .لي مكتب  خسرو باشا لي ءامر السليم 22ر    -2

 لي مكتب  رانب باشا لي استانبو . 184ر    -3

                                                 

 .212ك 18/210( مطبع  المأمون  (1
ك والهاني  صدرن عن دار اآللاق الحديه  لي بيرونك عا  1948( طبر ألو  مر  بمطبع  الخانءي بمصر  (2

1973. 
 .1971عا   21   1لعربي  بدمشق ج( من كلم  نشرن لمعّد هذا البحث لي لصل  من مءل  مءمر اللغ  ا (3
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لههههي مكتبهههه  ءههههامر السههههلطان دحمههههد الهالههههث/ طههههوب  824/د/1708ر هههه   -0
  بوسرا ك باستانبو .

لهههي مكتبههه  ءهههامر السهههلطان دحمهههد الهالهههث/ طهههوب  1834/د/1709ر ههه   -2
  بوسرا  باستنبو .

لدو  العربي  لي مكتب  مع د المخطوطان التابر لءامع  ا كت سير 7ر    -1
ح  بالنههههاهر ك والصههههور  علهههه  )الميكههههروليل ( عههههن مخطههههوط وءههههد بههههالمت

 .230ور    2780البريطاني بر   

و د يءهر  بهين ههذل النسه  المخطوطه  مها يءهر  بهين نسه  المخطهوط الواحهد 
مهن ذله ك  .ر  د يكون لي عنوان دو لي بعض التراكيبيالمتعدد ك من اختال  يس

ههههه( وُ 184تبههههه  رانهههههب باشههههها )ر ههههه  سهههههخ  مكمههههها نءهههههدل هنهههههاك دن ن ن باسههههه  ؛حههههه  م  س 
( باسههههههه  ؛ت سهههههههير 22متشهههههههاب ان النهههههههرطن؛ك ونسهههههههخ  مكتبههههههه  خسهههههههرو باشههههههها )ر ههههههه  

ورابعه  باسه  ؛دسهرار  ك(2)ونسهخ  دخهرع باسه  ؛ت سهير النهرطن الع هي ؛ ك(0)المتشاب ان؛
ك ولكن هها تلتنههي لههي دمههرين هههامينك همهها النسههب  الصههريح  (1)التأويهه  ونههر  التنزيهه ؛

والمهاد  األساسهي  التهي ينهو  علي ها الكتهاب مهن إدار  ال هروق  ك(7)انب األص  انيللر 
 الد ين  بين اآليان النرطني  المتشاب   الصيغ والتراكيب.

                                                 

 ( مكتب  خسرو باشا بالسليماني .22مخطوط ر   )(  (4
( بمكتبه  718كما هو مهبهن عله  نهال  مخطهوط ؛الذريعه  إله  دخهالق )كهذا( الشهريع ؛ المنسهوب  للرانهب بهر   )( (5

 إبراهي  باشا بالسليماني .
 د المخطوطان التابر للءامع  العربي .ت سير؛ لي مكتب  مع  7( هي النسخ  التي تتخذ ر   ؛ (6
ويسههههميه حهههه  متشههههاب ان  279/ 2واألعههههال   ،المبسههههط( 241 -242/ 3( وينسههههبه للرانههههبك ديضههههًاك بروكلمههههان )(7

(. ومن الغريب دنه معدود من مصن ان ال خر الهراز  لهي 1/073) 9النرطنك وداار  المعار  اكسالمي  المءلد 
 .1918ا؛ المطبوع لي ال ند كتابه ؛الن س والروح وشرح  واهم
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ويههدع  النههو  بصههح  هههذل النسههب  للرانههبك إلهه  ءانههب هههذل اكشههارانك إشههار  
شههارته ليههه إلهه  بعههض ك تبههه الرانههب ن سههه لههي بعههض مصههن اته إليهههك مههن ء هه ك واع

 المتواتر  نسبت ا إليهك من ء   دخرع.

 ل و لي مندم  كتاب ؛م ردان دل ا  النرطن؛ يشير إليه لي  وله:

لههي األءه ك بكتههاب  أ  ك إن شها  اللههه تعهال  ون س ه؛واتبهر ههذا الكتههاب )الم هردان(
ينبهههن عهههن تحنيهههق األل ههها  المترادلههه  علههه  المعنههه  الواحهههد ومههها بين ههها مهههن ال هههروق 

يعر  اختصها  كه  خبهر بل ه  مهن األل ها  المترادله  دون نيهرل الغامض ك لبذل  
مههن إخوانهههك نحههو ذكههرل النلههب مههر  وال هه اد مههر  والصههدر مههر ك نحههو ذكههرل تعههال  لههي 

؛لنههو  يت كهرون؛ ولههي  :؛إن لهي ذلهه  آليهان لنههو  ي منهون؛ك ولههي دخهرع عنهب  صهه :
األبصهار؛  ي؛ألوله :؛لنهو  ي ن هون؛ك ولهي دخهرع :؛لنهو  يعلمهون؛ك ولهي دخهرع :دخرع

الن ه ؛ك ونحهو ذله  ممها يعهّدل مهن    ي؛ألول :؛لذ  حءر؛ك ولي دخرع :ولي دخرع
ههّق الحههق وُيبطهه  الباطهه  دنههه بههاب واحههدك لينههدر دنههه إذا لسههر ؛الحمههد للههه؛ بنولههه  ُيح 

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

رسه  خطهه  ههذا الكتهاب ؛لينبهن عهن تحنيهق األل هها   نهه لهي مندمه  ؛الم هردان؛إ
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 مترادلهه  عله  معنه  واحههدك وذله  كمهها 

ت كههرونك يمههه  للنلههب وال هه اد والصههدرك وكمهها يمههه  لؤيههان ؛لنههو  ي منههونك ولنههو  ي
و ههو  يعلمههون وي ن ههونك ودولههي األبصههارك ودولههي الن هه ك وذ  حءههر؛. وهههي دمهلهه  

 نالذ  لي مالح   ال روق الد ين  بين الصيغ المتشاب  .

                                                 

 هه.1341المطبع  األدبي ك الناهر  (  (8
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وههههو ينءهههز مههها يعهههد بههههك وذلههه  لهههي اآليههه  )السادسههه ( لهههي سهههور  المااهههد   ولهههه 
أولاههه  هههه  ؛ومهههن لههه  يحكههه  بمههها دنهههز  اللهههه لأولاههه  هههه  الكهههالرون؛ وبعهههدل ؛ل تعهههال :

 .(9)ال المون؛ وبعدل ؛لأولا  ه  ال اسنون؛

ل  يحك  ص   ليه من ؛الموضوع الذ  وُ  ؛وللساا  دن يسأ  لينو : :ويضي 
صهه  ليههه مههن تههر  حكهه  اللههه بههال ل  ن الموضههر الههذ  وُ يبكتههاب اللههه بههالك ر ههه  بهها

ي وال سههق؛ا ههه  يأخههذ لههي اكءابهه  علهه  هههذا السهه ا  للتههدلي  علهه  دن همهه  لرو ههًا لهه
 المعن  بين هذل اآليان.

؛ هههد  وكهههذل  ي عههه  لهههي المسهههأل  العاشهههر  مهههن سهههور  األنعههها ك لهههي  ولهههه تعهههال :
ن لنهو  ي ن هون؛ لّصلنا اآليهان لنهو  يعلمهون؛ واآليه  الهانيه  بعهدها ؛و هد لّصهلنا اآليها

 .(14)ن لي ذل  آليان لنو  ي منون؛إواآلي  الهاله  ؛

لكتههههابك ل ههههو يعههههدد اآليههههان وكههههذل  ي عهههه  لههههي مختلهههه  مسههههاا  طيههههان هههههذا ا
يهيهر األسهال  عهن ال هروق المعنويه  بين ها هه  هه  المتشاب   لي السور  دو لهي السهور 

 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 

ونك و  دنت  عابدون ما دعبدك و  دنا عابد ما عبدت ك و  دنت  عابدون ما دعبدا تعبد
لكههه  ديهههنك  ولهههي ديهههن( مهههن تكهههرارك إذ ينهههو  علههه  إحهههدع صههه حان مخطوطههه  ؛در  

 :التأوي  لي متشابه التنزي ؛

                                                 

 .07ك 02ك 00المااد :  ( (9
 ( منه.3من الكتاب المطبوع لي بيرون والمذكور لي الننط  ) 122الص ح   ( (10
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نهها  ههد دءبنهها إ :؛إن سههأ  سههاا  عههن التكههرار لههي هههذل السههور  لههالءواب دن ينهها 
...  ن ذل  بأءوب  كهير ك لنذكر من ا واحدًا لي هذا الموضرلي ؛ءامر الت سير؛ ع
... للهه  ينههر تكههرار علهه  هههذا الوءههه اآلخههر الههذ  ذكرنهها لههي  وين ههي إءابتههه بنولههه:

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

لهي اسهتانبو  وههو  212بهر    نه هو ت سهير الرانهب الموءهود لهي مكتبه  دياصهولياإ
 باس  ؛ءامر الت سير؛ بعينه.

وبعد ك  هذا لإن ن س الرانب لي هذا الكتاب واضحك ذل  دنه يغو  ليههك 
ّق علههه   دنهههاك لهههي دعمهههاق اللغههه ك ليحهههدد مههها بهههين المتشهههاب ان مهههن لهههروق ت هههد  كمههها عوا
دن الكهيههرينك ويسههتخد  الشههعر لههي التمهيهه  علهه  شههرح بعههض المعههاني. ومههن الم هه  

نالحهههه  دن األشههههعار التههههي تههههرد عنههههدل هنهههها  ههههد تههههرد دو يههههرد بعضهههه ا لههههي مصههههن اته 
 األخرع.

وممههههههها يل هههههههن ا نتبهههههههال دن إحهههههههدع مخطوطهههههههان الكتهههههههاب التهههههههي تحمههههههه  ر ههههههه      
 ك يروي ا دحد الروا ك ويذكر دن اكسكالي  د دمالها:( 11)183/ر/ 1709

اني: ؛ههههذل ردسهههتال هههرج األ؛ ههها  إبهههراهي  بهههن علهههي بهههن محمهههد المعهههرو  بهههابن 
... دمالهها دبهو عبداللهه محمهد بهن  عال االمساا  لي بيان اآليان المتشاب   ل  هًا به

عبدالله الخطيب لي النلع  ال خريه ؛. د  دن مملي ها ههو اكسهكاليك لكن ها مصهن  ك 
 لي المكتب ك من مصن ان الرانب!.

مالهها ن هذل المسهاا   هد دإردستاني ؛نتسا   عن  و  ابن دبي ال رج األ وهنا
دبههو عبداللههه الخطيههب؛ك وعههن عبههار  ؛دمالههها؛ علهه  وءههه التحديههدك لنههد تعنههي دنههه  ههد 

                                                 

 مكتب  السلطان دحمد الهالثك طوب  بوسرا  باستانبو . ( (11



 - 140 - 

دمالها عل  اآلخرين من إنشااه هوك ومعرو  دن الشي  يملي كتبه عل  تالميذلا 
 و د تعني ديضًاك دنه  د دءيز بإمالا ا من  ب  مبدع ا ومنشا ا.

 ها عله  الرانهب ودمالهها ل   يكون دبو عبداللههك الخطيهب اكسهكاليك  هد حمل
لل ءر ك وعر  دن الرانب كان حيًا لي  024عل  الناس؟ و د تولي الخطيب عا  

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

نني دلترض ذل  عل  الرن  من دن النصو  ل  تسع ناك إله  ههذا الو هنك إ 
عههن لنهها  تهه  بين مهها بشههك  مباشههر دو نيههر مباشههرك وذلهه  بههالن ر لمهها سههبق  بخيههر

 وبالن ر إل  األمور التالي :
 عنوان الكتاب: -أ 

نسههب الكتههاب للرانههب باسهه  ؛در  التأويهه  لههي متشههابه التنزيهه ؛ لههي دنلههب نسهه  
ن كهان  هد نسهب إليهه بهبعض األسهما  اع مخطوطاته المبّين  لي بداي  ههذا الحهديثك و 

 كما توضحك إذ ذا ك ديضًا. األخرعك
و د يت ق اس  المصن  عل  هذا النحو مر مها ءها  لهي ذكهر الرانهب لهه لهي 
مندم  دحد مصهن اته بنولهه ؛كتهاب ينبهن عهن تحنيهق األل ها  المترادله  عله  المعنه  

ل و تأويه  لهي متشهابه التنزيه ك د  لهي مها  كالواحد وما بين ا من ال روق الغامض ؛
النهههرطن الكهههري . وبهههذل  يتناسهههب عنوانهههه مهههر مادتهههه دكههههر مهههن  نهههز  متشهههاب ًا مهههن ط 

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 العنههوان مههن طههو  لهه  

 يعرله النرن الرابر دو النرن الخامس.

                                                 

 .391  1321 ك مطبع  الخانءي السيوطيك بغي  الوعا  لي طبنان النحا ( (12
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 مقدمة الكتاب: -ب 

بعههض األسههطر ههه     لنههد  ُههّد  للكتههابين بمندمهه  تلتنههي كلمات هها وتراكيب هها لههي
ل  ابداي  التالي  تبتدت المندمتان ؛ل ي ال .تلبث دن تختل  م  الكتاب الحكهي    علمواك ح 

وح       النرطن الكري ك وّلنك  الله لحق علمه بعهد حهق تالوتههك ودذا كه  مهن )تأويلهه( 
..؛. وبعههههد ذلهههه  تختل ههههانك لننههههرد لههههي مخطوطهههه  ؛در  . مهههها يشههههغ   لههههوبك  بحالوتههههه

التأوي  لي متشابه التنزي ؛ حديث الرانب عن ؛خلو  ات نن له لسطًا عله  وحشهت ا 
بالنرطنك وكانن خلو  عهين   خلهو   لهبك واضهطرارًا   عهن اختيهار؛ك لهي حهين ننهرد 

دحاديههههث  لهههي الكتهههاب المطبهههوع ؛در  التنزيههه  ونهههر  التأويهههه ؛ عبهههاران لههه  نأل  ههها لهههي
و ولهه  كالرانب عن ن سه من مهه   ولهه ؛ل تنهن مهن دكمها  المعهاني مها دو هر لر انهًا؛

ن تحهدث  ك؛ءردن لحر  دشكال ا مبردًا؛ إذ  لمها تحهّدث الرانهب بضهمير المهتكل ك واع
 زانت  .ر لبتواضر العلما  و 

إن هذا لي المندم  لي بدايت ا يد ك ليما دحسبك عله  دن للمصهنا  صهاحبًا 
ما ا ختال  الءار  ليما بعدك والذ  ليه مها ي بعع هد ودو  والمصنِّ  الحنينيا هو األ

عما عرلنا من دخالق الرانبك للعّله يدّ  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.

ن ها ت تهتح عله  إحم  عل  الش  لي اا إذ ن لي بداي  المندم  ن س ا ما يإه  
علهه  طلههه و للههه رب العههالمينك وصههل  اللههه علهه  سههيدنا محمههد  ؛الحمههد النحههو التههالي:

ن الرانهههههب   يطيههههه  لهههههي التتاحياتهههههه لمنهههههدمان إ..؛. . وصهههههحبه وسهههههّل ك دمههههها بعهههههد
مصههن اتهك ل ههو   يزيههد عههن حمههد اللههه بءملهه  دعاايهه   صههير  كنولههه ؛ر بِّ ي سِّههرع و  

؛ك و وله ؛حسبنا الله ونعه  الوكيه ؛ دو دمهال مهاُتع   خهر ولعه  ههذا يهن ض دلهياًل ط اسِّرع
 ير حينما امتدن األيد  إل  المصن  با نتحا .و عل  دن المندم   د دخل ا التح
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 ردستاني:رواية ال  - ج
سهههكالي وا تطعنههها الكتهههاب لاللتتاحيههه  التهههي نسهههب ا ل لعههه  مههها  هههد  بهههه روايههه  

لعل ها تحمه  لهي ن سه ا بعهض مها يحمه  عله  الشه  لهي  كالسابن ر  ني ال بعض ا ل
ردسهتانيك بن محمدك المعرو  بهابن ال هرج األ ؛ ا  إبراهي  بن علي صحت ا. ينو :

هههذل المسههاا  بيههان اآليههان المتشههاب   ل  ههًا بههأعال  نصههبن علي هها مههن  :كرحمههه اللههه
لهي  -ه الله تعهال رحم –المعن ك دمالها دبو عبداللهك محمد بن عبداللهك الخطيب 

النلع  ال خري  إمال  لما خاللي ا ول  يحضهرل نيهر  ممهن يسهو  لهه حمه  مها يكتهب 
بههههك لكتبهههن عهههن ل  هههه المسهههاا  واألءوبههه ك وسهههألته دن يصهههدِّرها بخطبههه  لارتءل ههها 

 ساار الكال  بعدهاك والله دعان ويسر وله الحمد؛.كارتءاله 
يهذكر دنهه له  يحضهر اكمههال  إ  لهي ههذا التنههدي ك  -ردسهتانياأل –ويه  ان الر إ

 النيا  بأعباا ا.و هو ممن يستطيعون حم  الرواي  
و  ددر  سههههببًا ل ههههذل الحيطهههه  الزااههههد  لههههي عههههد  إشههههرا  نيههههرل مههههن الههههروا  لههههي 
السماع. وهو بذل  ينرب من خبر اآلحاد لي الحديثك ولعله كان د رب إل  الهروح 

 د بذل .ن نيرل حضر اكمال  والرواي  وش دالعلمي  لو 
نه يرو  دن الخطيب  د ارتء  ودمل  من حال تهه مندمه  الكتهابك ولهيس إه  

سهاار الكهال  بعهدها؛ د  دنهه  الههلي ذله  نضاضه ك لكنهه يهروع دنهه ارتءل ها ؛كارتء
بهههذل ك يكهههون  هههد ارتءههه  مهههاد  الكتهههاب كلهههها وههههي مههها عبهههر عنهههه   بل ههها ؛باألسهههال  

د صهههعوب  لهههي  بهههو  خبهههر واألءوبههه ؛ا ولعههه  مهههن يعهههر  حءههه  ههههذا المصهههن  يءههه
 اكمال  هذا عن طريق الذاكر  وا رتءا .

 التمهيد للمسائل في مادة الكتاب: - د
يءد المطالر للمخطوط  وُنس خ ا المنسوب  للرانبك وللكتاب المطبوع منسوبًا 
للخطيهههههبك اختاللهههههًا بين مههههها لهههههي التم يهههههد للبهههههد  لهههههي إ  هههههار ال هههههروق بهههههين اآليهههههان 

ضك مهههاًلك لمهها بههين بعههض اآليههان لههي سههور  الههرحمنك مههن المتشههاب  . للههدع التعههرّ 
تشابه لي ال واص  وك  هار عهد  التكهرار لهي معهاني ههذل ال واصه ك ي تهتح الرانهب 

 حديهه عل  النحو التالي:
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  تطغهههوا لهههي د؛والسهههما  رلع ههها ووضهههر الميهههزانك  :اآليههه  األولههه :  ولهههه تعهههال 
ل هههه   دعههههاد ذكههههر ... )اآليههه (ا  يههههزان؛الميهههزانك ود يمههههوا الههههوزن بالنسهههط و  تخسههههروا الم

 .(13)؟؛طخر هذل اآل  الميزان هالث مران
سكالي(ك لالبداي  رن  تنارب ا سب لمحمد بن عبداللهك الخطيب )اكدما ليما ين

الشههههديد مههههر هههههذل البدايهههه ك إ  دن هههها اصههههطنعن صههههيغ  معينهههه  تسههههتخدم ا لههههي كهههه  
 البدايانك وتتضح ليما يلي:

غهههوا لهههي طالميهههزانك د  ت ؛والسهههما  رلع ههها ووضهههر  :اآليههه  األولههه :  ولهههه تعهههال
 يموا الوزن بالنسط و  تخسروا الميزان؛ك للساا  دن يسهأ  ل ه   كهرر )ولهي دالميزانك و 

 .(10)؛؟بعض النس  عن إعاد ( ل   الميزان هالث مران لي دواخر هذل اآل 
والصهههيغ  كمههها يبهههدو ههههي ؛للسهههاا  دن يسهههأ ؛ ل هههو يكررهههها لهههي بهههد  شهههرح كههه  

 ل  بعد ذكر اآليان التي توه  بالتكرار.مسأ
ن د ا علهه  وحههد  الشخصههي  الم ل هه ك والتههزا  الصههيغ  الواحههد  لههي التههألي ك إ  

ديضًاك عل  لهون مهن التكله  ولهزو   كيد ّ  د وعل  هبان الطرين  لي التألي ك ل و 
 ما   يلز .

 مادة الكتاب: - هـ
نسهب  كتهاب ؛در  التأويه   وبعدك لإن ك  ما مّر بنها مهن د اه  عله  الشه  لهي

رك ههو محمهد بهن ص  انيك لمصنِّ  طخالتنزي ؛ الذ  صنا ه الرانب األ لي متشابه
سهههكاليك كهه  ههههذل الهههد ا    تتأيهههد إ  بحءهه  دخهههرع  هههد تزن ههها عبداللههه الخطيهههب اك

 ءميعًاك وهي تل  التي تأتي من ماد  الكتاب ونسيءه األساسي.
لرانهههب مهههن ههههذا الكتهههاب بمههها ُينعس هههب للخطيهههب والوا هههر دن منابلههه  مههها ُينعس هههب ل

هباتهههه هنههها لهههن يعهههدو  إهبهههان الهههن  الواحهههد مهههرتين واع
ك   اخهههتال  بين مههها إ  مههها (12)

                                                 

ت سههير(ك مع ههد المخطوطههان التههابر لءامعهه  الههدو   7دسههرار التأويهه  ونههر  التنزيهه ك للرانههبك مخطههوطك ر هه  ) ( (13
 العربي .

ت سهير(ك مع هد المخطوطهانك وكهذل  لهي  133؛در  التنزيه  ونهر  التأويه ؛ المنسهوب للخطيهب اكسهكالي ر ه  ) ( (14
ك دمهههها المخطوطههههان السههههابن  ل ههههي مر مهههه  011سهههه ك عههههن دار اآللههههاق البيروتيهههه    الكتههههاب المطبههههوع ب ههههذا ا 

 الص حان.
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عرضهههنا لهههه لهههي التم يهههد لمسهههاا  الكتهههابك مهههن التهههزا  الخطيهههب بصهههيغ  ؛للسهههاا  دن 
هههق  دعمههها  الرانهههبك لهههي ههههذا  يسهههأ ؛ وعهههد  التهههزا  الرانهههب لصهههيغ  معينههه . وربمههها ل ح 

 تابك بعض الحذ ك لبدن بعض المساا  لي بعض السور د ّ  مما كانن.الك
واألطهههر ك بعهههد ههههذا كلههههك دن ناحههه  كتهههاب الرانهههب دو منتحلهههه  هههد ن ههه  دن 

مهها يدمغههه بعملههه هههذا دمغههًاك حينمهها نسههي دن يسههنط اكشههار  إلهه  ؛ءههامر منههه يحههذ  
متشهابه التنزيه ؛ التي يشير الرانب ب ا لهي كتابهه ههذا ؛در  التأويه  لهي  (11)الت سير؛

 إل  ت سيرل الذ  يحدهنا عنه لي مكانه من طهارل.

                                                                                                                        

ولسههه ول  التأكهههد مهههن ذلههه  يمكهههن المنابلههه  بهههين المخطهههوطتين المهههذكورتين لهههي ال هههامإ السهههابقك وهمههها ر ههه             ( (15
 ت سير( لي مع د المخطوطان التابر للءامع  العربي . 133ت سير( ور   ) 7)

 و ما ذكرنا دنه ورد لي سور  )الكالرون( لي الكتاب الذ  نحاو  تصحيح النسب  إل  مصن ه.وه ( (16


