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 -اهللرمحه –اجلعزي  ة فإلمامـتوثقق كسبة اد

 , وذفك فعدة أمور:-رمحه اهلل-ٓ أمسي ذم صحة كسبتفا فإلمام اجلعزي

"الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات"ذكره دم ففرس مملػاته-1
1 

,  83ضؿن مملػات عؾوم الؼرآن العظقم دم الؼسم الـثري مـفا برقم5

 المنة في جحقيق الغنة", و"بعـوان5

 إذا قالث حرام فصدقىها***فإن القىل ما قلث حراِم

راءات ذكر دم آخر ادـة مـظومته الشفرة5 الـزهة, يعـي5 كزهة الزرة دم الؼ-2

 العرشة, وكؼل مـفا بعض بقت, وكص كالمه هـا5

 "الـزهة"بام أرشُت إلقه دم  -اهلل تعاىلرمحفم –هلم اوجيؿع بني أقو...

 ...إلخبؼويل

 فؼوله5 قويل يثبت أن ادـة والـزهة له ومن تللقػه.

ة5 عؼود اجلامن, وكؼل مـفا بقتني, وكص مـظومة الشفر ذكر دم آخر ادـة-8

 كالمه هـا5

 ...إلخ.5"عؼود اجلامن"وهذا معـى قويل دم  ....

تللقػه, مجقعفام من مشؽاة واحدة,  بت أن ادـة والعؼود له ومنؼوله5 قويل يثف

 واهلل ادوفق.

                                                           

 22ط مؽتبة السـة ص 1
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 خمطوط كص

 افغـة حتؼقق ادـة ذم

بسم اهلل افرمحن افرحقم, صذ اهلل ظذ شقدكا حمؿد وظذ آفه وصحؾه, افؾفم وؾؼـا دا 

 حتبه وترضاه, آمغ

 احلؿد هلل رب افعادغ, وصؾواته وشالمه ظذ شقدكا حمؿد وآفه وصحبه أمجعغ,

 وبعد

, 2وخاهؾفذه مؼافٌة ذم حتؼقق افغـة, خلصُتفا من أؿوال افعؾامء, وبقـُت ؾقفا افصحقح فتت

 وافػاشد فتتوؿاه, , ؾلؿول:

 ن اخلقشوم داخَل األكف.خيرج مِ  صوٌت  :افغـة

 :ظذأئؿة افؼراءة وافعربقة  3واتػؼوا

 حلن, األؽنّ  أهنا صػة افـون وافتـوين وادقم, ؾرسايةُ  

افغـة ٓزمة افتعؿقِم, وهو أن ثم اختؾػوا ذم افعؿوم واخلصوص, ؾادحؼؼون ظذ  

 فؾـون وافتـوين وادقم ذم ـل حال.

 افواشطي: امظقل افؽـديوإش 5وأبو ظؿرو افداين 4ؿال اإلمام حيقى بن معط  

                                                           

 دم آلصل5 لتتواخاه بآللف. 2

 هؽذا دم آلصل, ولعؾفا5 واتػق. 3

 دم آلصل5 معطي. 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .انـ  أؽَ  6حرؾانافـون وادقم 

 وفؾداين ذم أخرى:

 .افـون وادقم حرؾا ؽـة

 :واكدرج ذم هذا افعؿوم

 كحو: ,, واددؽؿتانافظاهرتان وادخػقتان ,ادتحرـتان وافساــتان 

 ,7"مـازل"

  ,8"أحد اهلل" 

  ,9"يـئون"

  ,10"أم أكتم"

                                                                                                                                                                             

 ولعل قوله5 وأشامء زائد, وحيرر., وأشامءدم آلصل بعد الداين 5   5

 , ولعل الصواب ما أثبته.غـان دم آلصل5 6

 دم موضعني دم الؼرآن5 7

ْؿَس  َجَعَل  الَِّذي ُهوَ  َرهُ  ُكوًرا َواْلَؼَؿرَ  ِضَقاءً  الشَّ ـنِيَ  َعَددَ  لِتَْعَؾُؿوا َمـَاِزَل  َوَقدَّ َساَب  السِّ  إِّلَّ  َذلَِك  اهللَُّ  َخَؾَق  َما َواْْلِ

قِّ  ُل  بِاْْلَ  يوكس (5) َيْعَؾُؿونَ  لَِؼْومٍ  ِت اْْلَيا ُيَػصِّ

ْرَكاهُ  َواْلَؼَؿرَ   يس (84) اْلَؼِديمِ  َكاْلُعْرُجونِ  َعادَ  َحتَّى َمـَاِزَل  َقدَّ

 من شورة اإلخالص. 8مع أول اْلية  2آخر اْلية  8

 آلكعام. (22) َيْشُعُرونَ  َوَما َأْكُػَسُفمْ  إِّلَّ  ُُيْؾُِؽونَ  َوإِنْ  َعـْهُ  َوَيـَْلْونَ  َعـْهُ  َيـَْفْونَ  َوُهمْ  9

 دم موضعني5 10

َدى إىَِل  َتْدُعوُهمْ  َوإِنْ   آلعراف (348) َصاِمُتونَ  َأْكُتمْ  َأمْ  َأَدَعْوُُتُوُهمْ  َعَؾْقُؽمْ  َشَواءٌ  َيتَّبُِعوُكمْ  َّل  اهْلُ
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  ,11"دمريوأظـاب "

  ,12"كبئفمأ"

   13"حنك نإ" 

 ,14"جـة"

  ,15"كلـل" 

 .16"وإن مـؽم"

                                                                                                                                                                             

ونَ  َّل  َأْكتُمْ  َأمْ  َهَذا َأَفِسْحرٌ   الطور. (35) ُتْبِِصُ

ِري َوَأْعـَاٍب  َكِخقلٍ  ِمنْ  َجـَّةٌ  َلهُ  َتُؽونَ  َأنْ  َأَحُدُكمْ  َأَيَود   11 تَِفا ِمنْ  ََتْ  َوَأَصاَبهُ  الثََّؿَراِت  ُكلِّ  ِمنْ  فِقَفا هُ لَ  آْلَْْنَارُ  حَتْ

ةٌ  َوَلهُ  اْلؽَِزُ  يَّ َقْت  َكارٌ  فِقهِ  إِْعَصارٌ  َفَلَصاََبَا ُضَعَػاءُ  ُذرِّ ُ  َكَذلَِك  َفاْحَسَ ُرونَ  لََعؾَُّؽمْ  اْْلَياِت  لَُؽمُ  اهللَُّ ُيَبنيِّ  (222) َتَتَػؽَّ

 البؼرة.

ْ  َقاَل  بِلَْشاَمئِِفمْ  َأْكَبَلُهمْ  َفَؾامَّ  بِلَْشاَمئِِفمْ  َأْكبِئُْفمْ  آَدمُ  َيا َقاَل  12 اَمَواِت  َغقَْب  َأْعَؾمُ  إيِنِّ  َلُؽمْ  َأُقْل  َأَل  َما َوَأْعَؾمُ  َوآْلَْرضِ  السَّ

 البؼرة. (88) َتْؽُتُؿونَ  ُكـُْتمْ  َوَما ُتْبُدونَ 

مْ  َقاَلْت  13  َكْلتِقَُؽمْ  َأنْ  َلـَا َكانَ  َوَما ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  َعَذ  َيُؿن   اهللََّ َوَلؽِنَّ  ِمْثُؾُؽمْ  َبرَشٌ  إِّلَّ  َكْحنُ  إِنْ  ُرُشُؾُفمْ  هَلُ

 إبراهقم (33) اْدُْمِمـُونَ  لِ َفْؾَقَتَوكَّ  اهللَِّ َوَعَذ  اهللَِّ بِنِْذنِ  إِّلَّ  بُِسْؾَطانٍ 

 آية. 33دم  14

اِهِدينَ  ِمنَ  َعَؾْقَفا َوَكُؽونَ  َصَدْقَتـَا َقْد  َأنْ  َوَكْعَؾمَ  ُقُؾوُبـَا َوَتْطَؿئِنَّ  ِمـَْفا َكْلُكَل  َأنْ  ُكِريُد  َقاُلوا 15  ادائدة. (338) الشَّ

 هـاك وإنَّ مـؽم مشددة الـون دم إن وهو قوله تعاىل5 16

ْ  إِذْ  َعَلَّ  اهللَُّ َأْكَعمَ  َقْد  َقاَل  ُمِصقَبةٌ  َأَصاَبْتُؽمْ  َفنِنْ  َلُقبَطَِّئنَّ  َدَنْ  ِمـُْؽمْ  َوإِنَّ   الـساء (22) ِفقًداَص  َمَعُفمْ  َأُكنْ  َل

 وهـاك وإن مـؽم خمػػة كون إن دم مريم5

 .(23) َمْؼِضقًّا َحتاًْم  َربَِّك  َعَذ  َكانَ  َواِرُدَها إِّلَّ  ِمـُْؽمْ  َوإِنْ 
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 ؾإن ؿقل:

 ٓ بادخصص.17جائز اإلرادة, ؾراد  ...افتخصقص  

  أجقب بـ:

افتؿسك بلصل احلؼقؼة, وـالم افشخص ٓ خيص بغره, وشـرصح بإرادة افعؿوم, 

 ؾقؿتـع.

 فداين:ؿال أبو حمؿد مؽي وا

 دُ حؾقؾزم أافغـة, وٓ يدؽم ؾقفا إٓ حمرـة,  دقم ٓصساـفام ذمذم ا أدؽؿت افـون

 ين:أمر

 ادعؾول دوَن ظؾته إن تعرت ظـفا وجود -1

 .أو وجودها ذم ادحرـة, وهو اددظى-2

 ؿال أبو ظع احلسن األهوازي:

 :ظذ وافؼراء 18ػق افـحاةتا

 إدؽام افـون افساــة وافتـوين ذم افـون وادقم بغـة, ثم اختؾػوا ؾقفا,  

 احلسغ بن ادـادي: 20أبوجماهد و 19ؾؼال ابن

                                                           

 ., وهذه صورهتا5كؾؿة ل أشتطع قراءهتا 17

 ت دم آلصل5 الـحات.رشؿ 18

 دم آلصل5 بن. 19
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 افغـة فؾـون اددؽؿة اشتصحابا.

 وؿال أبو بؽر بن األكباري:

 ـتان .ؽُ  ال جيتؿعَ افغـة فؾـون وادقم اددؽم ؾقفام, وؽـة اددؽؿة حذؾت فئ

 ـقسان: 21وؿال ابن

                                                                                                                                                                             

 كؾؿة 5 أبو شاقطة من اّلصل.  20

 5تقؿقة ابن اإلشالم صقخ عـه قال, ادـادي بن جعػر بن أمحد اْلسني أبو وهو

 جمؿوع.  مصـف أربعامئة كحو وله أمحد اإلمام أصحاب من الثاكقة الطبؼة من الؽبار آلعقان أحد 

 (2/532)الػتاوي

 5السر دم الذهبي العالمة وقال

 بن داود أيب بن اهلل عبقد بن حمؿد جعػر أيب ادحدث بن جعػر بن أمحد , اْلسني أبو اْلافظ ادؼرئ اإلمام

 .  التوالقف صاحب , البغدادي ادـادي

 , السجستاين داود وأيب , الصاغاين إشحاق بن وحمؿد , الدققؼي ادؾك عبد بن حمؿد ومن , جده من شؿع

 .  عققـة بن شػقان صاحب ادروزي حيقى بن زكريا له صقخ وأكز.  وعدة , القزيدي بن حمؿد بن اهلل وعبد

 بن الباقي لعبد صقخ الرمحن عبد بن وأمحد , ادؼرئ الشذائي كِص بن وأمحد , حقويه بن عؿر أبو5  عـه حدث

 .  ومجاعة , الغوري فارس بن وحمؿد , هاصم أيب بن الواحد وعبد , السؼاء

 وإدريس , الضبي أيوب وأيب , العباس بن اْلسن عن شامعا اْلروف وروى , عرضا الؼراءة أخذ5  الداين قال

 , اإلتؼان دم غاية ,جؾقل مؼرئ5  قال ثم , شواهم مجاعة وشؿى , الدقاق خمؾد بن والػضل , الؽريم عبد بن

 .  ملمون ثؼة , شـة صاحب , العربقة عؾم دم ْناية , باْلثار عال , الؾسان فصقح

 .  الرمحن عبد بن وأمحد , هاصم أيب وابن الشذائي عؾقه قرأ

 , أصقاء صـف وقد ,الرواية عـه تـترش ل فؾذلك , آلخالق رشس , الدين صؾب كان5  اخلطقب بؽر أبو قال

 . وثالثامئة وثالثني شت شـة ادحرم دم وتودم, تؼريبا ومائتني ومخسني شبع شـة دم مولده وكان,  ومجع

 .دم آلصل5 بن 21
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ذم ادقم ؾؾألول, واددؽم ؾقه متحرك, وهذا  وأإن أدؽام ذم افـون, ؾافغـة فؾثاين, 

 ترصيح مـفام بلن افـون وادقم ادتحرـتغ ؾقفام ؽـة, وأمجعوا ظذ أكه إدؽام,

 ؾؼال مؽي: 

اإلدؽام افذي ٓ صوت معه حمض تام افتشديد ـإدؽامفام ذم افراء وافالم فغر يزيد, 

معه صوت ؽر حمض كاؿص افتشديد , ؾتسؿقته إخػاء حرف فإلمجاع, وافذي 

 , إذ ٓ خيػى احلرف ظـد مثؾه.وخروجه ظن ـالم افعرب

 .وؿوفه: يؾزم من إدؽامفام ذهاب افغـة فذهاب موصوؾفا

 ؿؾت:

 :ؿول ابن احلاجب

 اإلدؽام: افؾػظ بساـن ومتحرك 

 :يدل ظذ 

من  دؽامؽم ؾقه, ويرد ظذ مذهبه تعرية اإلفؽن يـػؾت إػ ادد ,أن اددؽم موجودٌ  

 افتشديد, وٓ ؿائل به ذم رصع.

 وؿال أبو حمؿد مؽي:  
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 ,افساــتان ادظفرتان :ؿومه ظافـون وادقم افساــتان, ؾاكدرج ذم غـة:فحروف ا

, ؾال ؽـة ؾقفام ظـده, ويرد واددؽؿتان, وخرج بؼقد افسؽون: ادتحرـتان ,تانوادخػا

 تعؾقؾه ثم.

 :فه: ادقم وافباء من بغ افشػتغ, وفوٓ ؽـة ادقم فؽاكت باءا أحد أمرينوؿو

 باءا, وهو مـتف   حمرـة صرورهتا

 أو وجود افغـة, وهو اددع.

 :ذم كظؿه ما معـاه وؿال أبو افؼاشم افشاضبي

 افـون وادقم حرؾا ؽـة, ؾافغـة بؼضغ:

 شؽوهنام-1

 طفارمهاوظدم إ-2

 ,  22ن ادخػػتانافساــتا :ؾاكدرج ؾقه

 .-رمحه اهلل تعاػ-وخرج هبام: افظاهرتان افساــتان وادتحرـتان, ؾال ؽـة ؾقفام ظـده

 :واحلق  

 افعؿوُم فوجوه:

 .ل مؼبوفةٌ افعدْ  م معه زيادة, وزيادةُ ـال مـفم ظدل, وادعؿ  أحدها: أن 

                                                           

 آلصل5 ادخػتان.دم  22
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م ادثبِ خص  ت, وادافثاين: أكه مثبِ  , ؾُقَؼد   :أهنم اتػؼوا ظذ , وهو23ُت ظؾقهص كاف 

 من اخلقشوم,  أن افغـة  

 :وظذ

احلرُف افُغـ ي  ٓختالل صػتِه, وآختالس ظـد مسؽه أكك إذا أمسؽت أكػك اختل  

  افعؿوم, حمسوس ذم األحوال األربع ؾقفام, ؾدل ظذ

افدين افرد ظؾقه ذم  اإلمام ؾخروٓ يـازع ذم هذا إٓ ُمؽابر ذم افسقئات, وؿد ـػاكا 

 .أصول افدين

 بؼويل: "افـزهة"بام أرشُت إفقه ذم  -اهلل تعاػرمحفم –هلم اوجيؿع بغ أؿو

 25اشؽوكا تؼرر 24ـؿلاو........

 إذ افعؿوم حلصول أصؾفا, واخلصوص فؽامهلا.

 تتؿة

 ؿال مؽي:

                                                           

 .مـفا ادول يظفر يل ادر ,وافثاين ؿؿعبعد كؾؿة عؾقه5  آلصل دم 23

 صل الـزهة.آلبغر مهز ٓلجل الوزن كام دم  24

 دم اهلامش هـا أضاف الـاشخ5 25

 قبل هذا قوله5 "الـزهة"أول قوله دم 

 **بخقشومه, واكؿل شؽوكا تؼررا.3وكون وتـوين ومقم لغـة

 البقت دم باب الصػات. ذاة اجلعزي, وهالعالمفلكؿل الـاشخ البقت الذي اشتشفد ببعضه 
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 ؿال ؿوم:

 افغـة: كون.

 ؿؾت:

 ؾقـتج افغـة حرف, وكؼضت بلمرين: ,وافـون حرٌف 

 ـل حرف  يؿؽن افؾػظ به مستؼال, وافغـة ٓ تستؼل ؾال تؽون حرؾا .أحدمها: 

مدؽؿة, وٓ حيل حرف ذم حرف ـذاك, وهذا معـى  وافثاين: أهنا حتل موصوؾفا ؽر

 :"ظؼود اجلامن"ؿويل ذم 

 ذم أهنا حرٌف وأم  بقانِ ؿوَل مؽيٍّ هبا*** 26وافغـة ابطْل 

 وحتل  حرؾا ...اشتعالنِ  فا***بـػِس  ذم أهنا ٓ تستؼل  

 .وادئاب 28درجعفؽالم, واهلل تعاػ أظؾم بافصواب, وإفقه اا 27وهذا اكتفاء

وواؾق افػراغ من كسخ هذه ادؼافة صبقحة يوم اجلؿعة افسابع ظؼ من رمضان ظام 

 . 29)و ء ا(

 ؿقع ادسؾؿغ.جلا فه بادغػرة وظن درئفا ومَ اؽػر اهلل فؽاتبفا وفؼ

                                                           

 ٓلجل الوزن. "أبطل"بحذف مهزة  26

 5 وهـا اكتفى. صلدم آلصل5 اكتفى, ولعل آل 27

 شؼطت كؾؿة ادرجع من آلصل. 28

 هؽذا بحساب اجلؿل. 29
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*** 

 صورة أول ادخطوط
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صورة ؽالف مـظومة كزهة افزرة افتي اشتشفد هبا هـا من كسخة كػقسة ـتبت ذم 

 حقاته وظؾقفا حمرض مـاوفة وإجازة مـه جلامظة من أـابر افعؾامء
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 أول كزهة افزرة
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 آخرها
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افتي كؼل ظـفا ذم ادـة, كسخة مـؼوفة من صورة من أول خمطوط دـظومة ظؼود اجلامن 

 افذي بخطه أصل افـاطم
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 آخرها
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