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ABSTRACT 

Research problem: There was no researcher who did either the analytical study for the book 

“Tarqeeb Al Nasyr” of Imam Ibn Al Jazariyy, or the methodological study, as well as the merits 

and criticisms on it. Purpose of this research: To highlight the methodology of the book and its 

merits and criticisms. And, as for my approach in this research, I followed the analytical and 

historical methods. Results of the research: I found out that there are about twenty two (22) of 

his selections and about 232 of those whom he singled out. Among the merits of “Al Tarqeeb” 

are: Its accuracy, simplicity and the sensitivity to the meaning of words. And as of the critics, 

there are some issues where Imam Ibn Al Jazariyy mentions most of the ways of narration with 

the exception of one or more, sometimes he attributes some ways of reading to a particular book. 

And upon referring to the same book, we do not find the issue in it. Imam Ibn Jazariyy also 

mentioned in his book some of the prohibited ways of reading there was no notification about 

it. My advice to the researcher: To abbreviate the book “Taqreeb Al Nasyr” by deleting the 

narrations that are not read and to support the online learning . 

  KEYWORDS: Curriculum, approximation, discretionary, choices, singularities. 

 

 ملخص البحث

مل جتد الباحثة من بني الدراسات السابقة من قام بدراسة حتليلية لكتاب "تقريب النشر" لإلمام ابن مشكلة البحث: 
كتاب لى  : تسليط الضوء عفيه، واإلجيابيات يف الكتاب واملآخذ عليه. أهداف البحث اجلزري، ودراسة املنهج

التحليلي  . وأما عن منهجي يف البحث: فقد اتبعت املنهجاملنهج واإلجيابيات فيه واملآخذ عليه حيثالتقريب من 
اختياراً، وتعددت انفراداته  ( 22نتائج البحث: تعددت اختيارات اإلمام ابن اجلزري يف تقريبه فبلغت )والتارخيي. 
من اإلجيابيات يف "التقريب" :دقة التعبري واإلجياز ومراعاة دالئل األلفاظ. وأما املآخذ على  و  ( انفرادة.232فبلغت )

كتاب التقريب : يف بعض املسائل يذكر اإلمام ابن اجلزري مجيع طرق املسألة ابستثناء طريق أو أكثر، أحياانً ينسب 
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جلزري وجهًا إىل كتاب معني، وعند الرجوع للكتاب نفسه ال جند املسألة فيه.ذكر اإلمام ابن اجلزري اإلمام ابن ا
 املقروء ة: ابختصار " تقريب النشر مع حذف األوجه غريوصي الباحثبعض األوجه املمتنعة دون التنبيه عليها، وت

 هبا؛ دعم التعليم عن بعد.
 املنهج، التقريب، االستدراك، االختيارات، االنفرادات. الكلمات املفتاحية:

 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وأزكى الصالة وأمت التسليم على سيد األولني واآلخرين، سيدان ونبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 اللهم علمنا ماينفعنا، وانفعنا مبا علمتنا، وزدان علماً تنفعنا به. أما بعد:  .أمجعني

كتاب "تقريب النشر" لإلمام ابن اجلزري من أهم كتب القراءات وأنفعها، وقد انل الصدارة عند علماء القراءات، يعد  
واعترب مصدراً مهماً من مصادر القراءات، فيه زبدة كتاب "النشر"، فهو خمتصر لعمدة كتب القراءات على اإلطالق، 

 ا الكتاب، وعظيم نفعه سأقوم بدراسة وصفية نقدية ملنهجوألمهية هذأال وهو كتاب "النشر يف القراءات العشر". 
 ابن اجلزري يف كتابه التقريب. وأحصر اإلجيابيات فيه، واملآخذ عليه.

 املبحث األول: يف منهج اإلمام ابن اجلزري يف التقريب

 املطلب األول: منهجه يف األسانيد

 ابلنسبة ملنهجه يف األسانيد يف كتاب " التقريب":

ا بشكل خمتصر جداً عما أوردها يف كتابه " النشر" وقد بلغت وحو األل  طريق، أما هنا فقد ذكر القراء جاء هب -1 
العشر، وجعل لكل قارئ راواين، ولكل واحد من هؤالء الرواة طريقان، كل طريق من طريقني إن أتتَّى ذلك، أو 

 أربعة عن الراوي نفسه، ليتم مثانون طريقاً فقط. 

من الرواايت أو األوجه وذلك لثبوهتا من الطرق الصحيحة اليت انتقاها بشروطه يف األسانيد وهي: قبل كثريًا  -2
ن قال اإلمام ابن اجلزري " وذهب كثري مالعدالة واللقي واملعاصرة، بقوله " وقد صحت عندان من طرق كتابنا ". 

...وقد ...وهو رواية النهرواين عن انفع وأيب عمروأهل األداء إىل اإلدغام فيهما مع تبقية الغنة، ورووه عن أكثر القراء
 . (Ibn-Aljazari, 2011, 1:343) . كتابنا"صحت عندان من طرق  

ورد كثرياً من الرواايت أو األوجه وذلك لعدم ثبوهتا من الطرق الصحيحة اليت انتقاها بشروطه يف األسانيد، بقوله  -3
 .حبكاية ترك اهلمزة ... وليس ذلك من طرق كتابه، وال من طرقنا" وانفرد الداين " ليس من طرق كتابنا ":

.(Ibn- Aljazari, 2011, 2:571,572) 
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 املطلب الثاين: منهجه يف ضبط القراءات
 ."الفرع األول: ابلوص : وهو كثري جداً يف هذا الكتاب، وحو قوله:" وأشم خل  عن محزة الصاد زاايً يف كل القرآن

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:215) . 
الفرع الثاين: ابلنحو: وحو قوله :" وأبدل أبو عمرو خبالف عنه مجيع اهلمز الساكن، واستثىن من ذلك مخس عشرة  

    . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:282)" كلمة، وهو ما كان سكونه للجزم... أو لألمر..
 املطلب الثالث: منهجه يف عرض القراءات

 زري مصطلحاته يف عرض القراءات فيعرض القراءة بطرق عديدة: منها:ومن معامل منهج اإلمام ابن اجل

    (Ibn- Aljazari, 2011, 1:343) "..ابلتصريح بقراءته على الشيوخ: منها قوله  ".. وقرأت هبا من رواية قالون -أ

 أبن ينسب القراءة إىل ألفاظ خمتارة ودقيقة، وقد وردت مجيعها يف عدة مواضع، كأن يقول: -ب

o  ،اجلمهور: كقوله: " واملنفصل فقرأه ابلقصر ابن كثري، وأبو جعفر، واختل  عن أيب عمرو، ويعقوب، وقالون
   (Ibn- Aljazari, 2011, 1:343)وهشام، وحفص، واألصبهاين عن ورش فاجلمهور على القصر هلم".

o  ًبعض املصريني:كقوله: " وزاد بعض املصريني عن ورش من طريق األزرق وجهاً اثلثا".(Ibn- Aljazari, 2011, 

1:275)  . 
o "مجهور العراقيني: كقوله: "خص العراقيون قصر هشام ابحللواين (Ibn- Aljazari, 2011, 1:274)  . 
o "املغاربة: كقوله: " ...ففتحه أبو عثمان الضرير عنه، وأماله غريه، وهو الذي عند مجهور املغاربة  

 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:352)    
 ن حيرر القراءة أبوجهها املتعددة: بطريق الشعر. قال اإلمام ابن اجلزري يف "التقريب": أب -ج

 " لألزرق يف ءاالن ستة أوجه                 على وجه إبدال لدى وصله جتري

طن                      به ويقصر مث ابلقصر مع قصر"  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:250) فمدَّ وثل ِّث اثنياً مث وس ِّ

هم يف " وكل من استف أبن يلجأ اإلمام ابن اجلزري إىل القياس عندما تكون القراءة غري منصوصة، وحو قوله: -د
 ,Ibn- Aljazari) "حرف من هذين االثنني والعشرين فإنه على أصله من التحقيق والتسهيل والفصل.. وهو القياس

2011, 1:267) . 

 أبن حييل اإلمام ابن اجلزري القراءة على املصادر املختلفة بصيغ متنوعة، منها أنه:  -ه

يصرح ابسم الكتاب: وذلك عندما يكون النص مذكور يف هذا الكتاب، وحو قوله :" ...وهو أحد الوجهني   -1
 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:313) يف "الشاطبية" و"التيسري" و"التبصرة" و"الكايف" وغريها"
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 ,Ibn- Aljazari, 2011) أو يصرح ابسم املؤل ِّ :كقوله:" وهو مذهب مكي، وعبد املنعم بن غلبون... "-2

1:232)   

 ,Ibn- Aljazari). . ".أو يصرح ابسم املؤل ِّ  مع اسم مؤلَّفه: كقوله:" وحكى أبو العز يف كفايته إبداهلا. -3

2011, 1:318)  . 

إىل أحد كتبه، هذا يعين أن النص املذكور موجود يف إحدى كتب هذا  املؤل ، كقوله:" أو يصرح بنسبة املؤل   -4
 . Aljazari, 2011, 1:306)  -(Ibn ..".. وهذا مذهب أيب العالء صاحب الغاية

 أو يصرح بنسبة املؤل ِّ  إىل أحد طرقه، مثل قوله:" فباملد قرأان من طريق العنوان، والتبصرة والكايف واهلداية، -5
 . Aljazari, 2011, 1:363)  -(Ibn .."والتجريد، واهلادي، وغريها 

أو يصرح ابسم مؤل ِّ  مرة، ويتبعه بنسبة مؤل ِّ  آخر إىل أحد كتبه: وهو كثري، ومنها قوله:" وانفرد اهلذيل عن  -6
 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:387).... "انفع بني بني، وكذا صاحب العنوان عن األزرق

لرابع: منهجه يف االنفرادات: بدراسة منهج اإلمام ابن اجلزري يف االنفرادات يف كتابه " التقريب" جند أن املطلب ا
( انفرادة يف قسم 170هلا أمهية ابلغة حيث ذكر عدداً كبريًا منها، حصرهتا الباحثة بعد استقراء الكتاب فبلغت )

 االنفراد، كقوله: انفرد فالن.( انفرادة يف قسم الفرش، صرَّح فيها بصيغة 62األصول، و)

 وقد تغريت ألفاظه ابلتعقيب عليها ابحلكم بصيغ خمتلفة، فنراه حيكم عليها: 

باع الكسرة " وانفرد اخلبازي عن ابن ذكوان إبشبصيغة التوهيم، وحو: وهَِّم فالن، أو هو َوْهم:كقوله يف )أرجئه(:  -1
 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:242)مع اهلمز، وهو وهم" 

املضمومتني  فيما رواه الداين عنه، عن األزرق جبعل الثانية من وانفرد اخلاقاين"أو بصيغة وليس العمل عليه: كقوله:  -2
 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 1:275)وليس العمل عليه". كذلك،  واواً 

كسورتني السبط نفرد يف املضمومتني ومجيع املأو بصيغة عدم التعويل عليه، وحو: "اليعول عليه"، كقوله: " وكذا ا -3
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:275) "عن الشذائي عن ابن بواين عن قالون، كذا ذكره يف املبهج وال يُ ع وَّل عليه

......حيث  سهيل اهلمزةبت نفرد به احلنبلي عن هبة هللا عن ابن وردانا"وقد  أو بصيغة ومل يروه غريه: وحو قوله: -5
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:292,2293) ومل يروه غريه" وقع،
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 وانفرد العطار عن النهرواين عن األصبهاين يف األحزاب .....، وهو غريب"أو بصيغة غريب: وحو قوله: "  -5

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:295). 

حكاه منهم النقل فيها، و أو بصيغة وال يصح: وحو قوله:"....واستثنوا من ذلك ميم اجلمع ..فلم جيز أحد  -7
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:315) "بعضهم وال يصح.

حيث وقع،  .... مزةبتسهيل اهل نفرد احلنبلي عن هبة هللا عن ابن وردانأو بصيغة مل يروه غريه، وحو قوله:"وقد ا -8
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:292,293) "ومل يروه غريه

 النفرادات اليت ذكرها يف األصول.وقد تعددت أساليبه يف ذكره لالنفرادة:كما أنه يف قسم الفرش حييل على ا

بن وانفرد الشطوي عن ابن هارون يف رواية افقد ينسبها أحيااًن إىل صاحب الطريق عن الراوي، ومنها قوله:  -1
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:286) "وردان ابلتحقيق .... 

 ذكر كتاهبم: كأن يقول: "وانفرد الداين من قراءته على أيب الفتح من طريقوقد ينسبها إىل املصنفني مع عدم  -2
 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:270) ."احللواين عنه ابلتسهيل مع املد يف الثالثة

وقد ينسبها إىل املصنفني مع ذكر كتاهبم، كأن يقول: " وانفرد السبط يف "كفايته" عن الفرضي عن ابن بواين  -3
 . .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:274) "قاط األوىل من املضمومتنيعن قالون إبس

وانفرد  :وقد ينسبها إىل املصنفني إبضافة كلمة )صاحب( إىل اسم الكتاب مع عدم ذكر املصن ، كأن يقول -4
 . .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:315) "صاحب "التجريد" عن األزرق بفتح رؤوس اآلي مامل يكن رائياً 

  "" وانفرد يف "املبهج" ابإلظهار عن هشام من طريق الداجوينوقد ينسبها إىل الكتاب فقط،كأن يقول:  -5

 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:340). . 

 املطلب اخلامس: منهجه يف توجيه القراءات

 منهج اإلمام ابن اجلزري يف التوجيه فهو قليل جداً يف هذا املختصر، مع تعدد جوانبه، ومنها: 

 وحو: ) ُقرًى يف النحاة يف األل  الالحقة لألمساء املقصورة يف الوق  التوجيه النحوي: ومنه ملا ذكر اختالف -1
مذهب  بنيَّ أن هذا (al- quran, al-e-imran ,3:(156    )ُغزًى لو كانوا (  (al- quran,Saba ,:34 (18    ظاهرة(
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 كتاب يف ومل يذكرمن أئمة القراءة ، أحد  ذهب إىل هذا القولمل ي ه، ألنوحوي ال أدائي دعا إليه القياس ال الرواية
 . من كتب القراءات

قال اإلمام ابن اجلزري: " وقد حكي يف الوق  على املنون وجه وهو الفتح على تقدير أن يكون األل  بداًل من 
ل الصحيح هو به، ب -دال يعت–التنوين، وحكي ذلك يف الوق  على املنون املنصوب فقط، وكل ذلك ال يعترب 

 . .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:390) "وغريهاإلمالة على أصوهلم، وال فرق يف ذلك بني املنون 

من رجوع  (al- quran, al-Baqarah ,2: (28   التوجيه التفسريي: ومنه ما ذكره من قراءة يعقوب يف )تُرَجعون(  -2
)تُرَجعون( وما جاء منه غيباً وخطاابً إذا كان من رجوع اآلخرة، بفتح    " قرأ يعقوبقال اإلمام ابن اجلزري  اآلخرة.

 .  (Ibn- Aljazari, 2011, 2:450) "أوله وكسر اجليم يف كل القرآن

 التوجيه اللغوي: وهو كثري. منه قوله:  -3

بضم الكاف والتاء     ( al- quran, al-Anbiya ,21: (104        ) للُكتب(" قرأ محزة والكسائي وخل  وحفص 
 .   (Ibn- Aljazari, 2011, 2:604) "إفراداً من غري أل  مجعاً، والباقون بكسر الكاف وفتح التاء مع األل  

 -Ibn) " .التوجيه الصريف: ومنه قوله: " وانفرد صاحب التبصرة يف الوجه الثاين برتقيق ماكان وزنه فعيالً خاصة . -4

Aljazari, 2011, 1:401) .   

 املطلب السادس: اختياراته

 تعددت صيغ االختيار عند اإلمام ابن اجلزري، ومل يتبع صيغة واحدة، فرتاه أحياانً يقول: 

ذهب بعضهم إىل التفاوت يف أيضاً، وهو طريق ابن الفحام وغريه والناس  موبه قرأت وبه آخذ: كقوله:" والالز  -1
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:246)  ذ".قاطبة على خالفه وبه قرأت وبه آخ

)وإايه أختار(: كقوله: " وأما السبب املعنوي فهو: قصد املبالغة يف النفي، ومنه: املد للتعظيم.....وقد مده هلذا  -2
  ختار".أاملعىن مجاعة عن من روى قصر املنفصل، وبه قرأت من طريقهم عن أصحاب القصر، وهو حسن، وإايه 

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:252) . 

 ل"عليه العمل، كقوله:" واجلمهور عن ابن ذكوان على عدم السكت وعليه العم -3

.(Ibn- Aljazari, 2011, 1:307) . 
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وقد خيتار وجهني معاً، وحو قوله:" وجتوز البسملة عن كل من القراء بعد االستعاذة إذا ابتدئ أبوساط السور،  -4
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:214)حمتمل". واستثىن بعضهم وسط براءة، وأجازه بعضهم، وكالمها

 .واملختار ما قدمناه"وهو املختار، وحو قوله: " وذهب آخرون إىل إطالق اإلمالة عند مجيع احلروف..... -5

 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:395) . 
التصاهلما  اقوله: " قطع املوصول وهو ثالثة أحرف...فيوق  عندهم على الكلمتني أبسرمهوهو الصواب، وحو  -6

 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:429) ".رمساً ابإلمجاع، وهذا هو األوىل ابلصواب
 التفخيم"" وذكر بعضهم جواز ترقيق املكسورة يف ذلك....والصحيح وهو الصحيح، وحو قوله: -7

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:409) . 
 "قوله: "... واألصح جواز الوق  على )ما( للجميع؛ ألهنا كلمة برأسها ... واألصح، وحو  -8

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:428) . 
    ( al- quran, al-Hijr ,15: (26    )صلصال(      وهو األرجح، وحو قوله:" واختلفوا أيضاً يف تغليظ الم -9 

 .(Ibn- Aljazari, 2011, 1:415)".التيسري...وهو األرجح مع كوهنا ساكنة لوقوعها بني صادين...وقطع ابلرتقيق يف
 ( اختياراً يف األصول والفرش.  22وقد بلغ عدد اختياراته )

 املطلب السابع: استدراكه على أئمة القراءة
استدرك اإلمام ابن اجلزري على اإلمامني: أبو العالء اهلمذاين وابن سوار يف مسألة وق  محزة على  -1  ومنها:

ف " وقد حكى احلافظ أبو العالء وابن سوار يف حر اهلمز يف حرف اللني: قال اإلمام ابن اجلزري يف " التقريب": 
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:315)اللني خاصة اإلدغام، وهو ضعي ".

 املبحث الثاين: اإلجيابيات يف التقريب واملآخذ عليه: وفيه مطلبان:
 املطلب األول: اإلجيابيات يف التقريب

 التسهيل على طالب علم القراءات؛ فكتاب "التقريب" يتميز بصغر حجمه مع احتوائه على مادة علمية ضخمة. -
حيتوي هذا الكتاب على زايدات العشر الكربى من القراءات والرواايت والطرق واألوجه واالنفرادات واالختيارت  -

 عن العشر الصغرى. 
دقة التعبري واإلجياز ومراعاة دالئل األلفاظ، "وبيان ذلك: إذا صرح ابسم الكتاب فإمنا يذكره يكون منصوص عليه  -

 ل  فإن ذلك ال يلزم االقتصار على واحد من كتبه فقوله: )صاحب التيسري( ال يلزميف الكتاب، وإذا صرح ابسم املؤ 
من هذه العبارة أن املسألة موجودة يف كتاب "التيسري" وإمنا يف أحد كتب الداين، وأيضاً قوله: )طريق اهلذيل( ال يلزم 

 ."ة للمؤل من أن تكون يف "الكامل" فقد تكون يف إحدى كتب األخرى، أو أهنا طريق أدائي
 :املطلب الثاين: املآخذ على التقريب

إليك و : يف أحيان كثرية يذكر اإلمام ابن اجلزري مسألة من املسائل ويذكر مجيع طرقها ابستثناء طريق أو أكثر، أوالً 
( مل يذكرادِّ ) ايعب مسألة الياء الزائدة لرويس من املنادى يف قوله تعاىل:هذه األمثلة من بعض ما وقفت عليه:   فاتقونِّ
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ابن اجلزري يف "التقريب" "غاية ابن مهران" مع الكتب اليت نصَّت على حذف الياء لرويس من املنادى يف  اإلمام
 مع أنه ذكره يف "النشر".     ( al- quran, az-zumar ,39: (16  ) ايعبادِّ( يف الزمر قوله تعاىل:

 هرى سائر املنادى، وهو الذي مشى عليه جمُ وْ احلذف، وأجرَ   عنه وروى آخرونابن اجلزري يف "النشر":"  اإلمام قال
، واحلافظ أبو عمرو "املفيد"، وصاحب "تلخيصه"، وأبو معشر يف "تذكرته"، وابن غلبون يف  ابن مهران يف "غايته"

 ,Ibn- Aljazari) ".وابلوجهني مجيعاً آخذ؛ لثبوهتما رواية، وأداء، وقياساً، وهللا أعلم  ، وهو القياس.الداين، وغريهم

2014, 4:1550) . 
( أعين الياء يف يف  رويس ابن اجلزري يف "التقريب": " واختل  عن اإلمام قال  )عباد(      ) ايعباد فاتقونِّ

 وهو من املنادى، ومل خيتل  عنه يف سواها فأثبتها أبو العز ِّ ... وحذفها ابن غلبون والداين وأبو معشر".
 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:444) . 
ابن مهران يف "الغاية":" ويعقوب يثبت كلَّها وصالً ووقفاً، اثبتة كانت أو حمذوفة، رأس آية أو وسطها".  اإلمام قال

(Ibn- Mahran, 1985, 1:132) . 
 يتبني لنا من هذا النص  أن يعقوابً براوييه يثبت الياء يف مجيع أحواهلا من "غاية ابن مهران".  

ينسب اإلمام ابن اجلزري وجهًا إىل كتاب معني وعند الرجوع إىل الكتاب نفسه ال جند املسألة فيه، أو اثنياً: قد 
 وإليك بعض األمثلة من بعض ما وقفت عليه:جندها بزايدة وجه أو نقصانه: 

 مسألة السكت البن عامر بني السورتني:
 ني".لسكت بني السورتني من "التلخيصابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله أن البن عامر ا اإلمام ذكر 

اإلمام ابن اجلزري يف " التقريب": " والسكت أليب عمرو من التذكرة......والبن عامر يف "التلخيصني"  قال
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:212).و"التبصرة" والبين غلبون واختيار الداين..."

 لخيص أيب معشر" فقط.والذي وجدته الباحثة اجلهر ابلبسملة البن عامر من "ت
أبو معشر يف "التلخيص": " وقد جاء عن محزة وأيب عمرو إخفاؤها عند رؤوس السور إال الفاحتة، وجاء  اإلمام قال

عنهما أيضاً تركها عند رؤوس السور إال الفاحتة، وجاء عن ورش تركها عند رؤوس السور إال الفاحتة، الباقون جيهرون 
.  أما ابن بليمة صاحب "التلخيص" فقطع  (al-Tabari, 1992, 134) و االختيار"هبا عند رؤوس السور فقط، وه

 ابلسكت البن عامر.
   ) صلصال( لورش : مسألة تفخيم الالم يف

   ( al- quran, al-Hijr ,15: (26) صلصال(  ابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله أن الالم يف اإلمام ذكر

 فيها الوجهان الرتقيق والتفخيم من كتاب "التجريد". 
ن، ) صلصال( مع كوهنا ساكنة لوقوعها بني صادي ورد يف "التقريب": " واختلفوا أيضًا يف تغليظ الم 

فالتفخيم يف "اهلداية" و"اهلادي" و"تلخيص ابن بليمة"، وأحد الوجهني يف "التبصرة"، و"الكايف"، و"التجريد". 
(Ibn- Aljazari, 2011, 1:415) . 
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 أن الالم فيها مفخمة قواًل واحداً من كتاب "التجريد".  الباحثة والذي وجدته
 ,Ibn- Alfaham, 2007) ) صلصال( لوقوعها بني صادين"  ابن الفحَّام يف "التجريد":" وفخم ورش اإلمام قال

182)  
 )خاب( للداجوين عن هشام:  مسألة إمالة األل  يف عني الفعل الثالثي

   ( al- quran, ibrahim ,14: (15ابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله على فتح األل  يف )وخاب(  اإلمام نصَّ 

 حيث كانت للداجوين عن هشام، من طريق املستنري، وعط  عليه أاب العز  وأاب العالء صاحب "الغاية ".
، )وخاب( فأماله صاحب التجريد    ابن اجلزري يف "التقريب": " واختل  عن الداجوين يف اإلمام قال

 والروضة واملبهج، وابن فارس، ومجاعة، وفتحه ابن سوار وأبو العز ِّ وأبو العالء، وآخرون"
 (Ibn- Aljazari, 2011, 1:375) .  

ر عنه إمالة ) ابن سوار يف "املستنري": " روى الداجوين عن صاحبيه اإلمام قال  خاب("غري هبة هللا املفس ِّ
 . 

(Ibn- Swar, 2005, 1:375) . 
 أبو العز ِّ يف "الكفاية": " وأمال الداجوين عن صاحبيه )وخاب(حيث وقع" اإلمام قال

.(Abo- Al-ezz, 2003, 100)  . 
  (Abo- Al-ezz, 2003, 198)".)وخاب(الداجوين يف إمالة  -محزة -يف "اإلرشاد": " وافقه اإلمام وقال

أبو العالء يف "غاية االختصار": فأما الصوري فأمال عنه كل أل  قبلها راء .....وأمال من األفعال:  اإلمام وقال
 ي فقط من "غاية أيب العالء".ذاً: اإلمالة للصور ( إ  (al- Hamadhani, 2005, 1:275, 276و)خاب( …)زاد( 

من مجيع هذه النصوص يتضح لنا إمالة األل  يف قوله تعاىل: )خاب(كي  أتت للداجوين من طريق ابن 
 سوار، وأيب العز ِّ، وفتحها من "غاية أيب العالء".

رك السكت أن ت ابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله اإلمام مسألة ترك السكت حلمزة من روايتيه: ذكر
 مطلقاً حلمزة من الروايتني هو مذهب ابن مهران، وهو الذي مل يذكر يف "غايته" سواه.

عباس من الروايتني مطلقاً، وهو مذهب أيب ال –محزة  -ورد يف "التقريب": "  وذهب بعضهم إىل ترك السكت عنه 
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:306)املهدوي، وابن سفيان، ومل يذكر ابن مهران يف غري "الغاية" سواه".

 ابن مهران صرَّح ابلسكت يف كتابيه: "الغاية" و"املبسوط".  اإلمام والذي وجدته الباحثة أن
تني سكتة وخل  يسكتون بني كلم ومحدون":" ومحزة وابن غالب والربمجي وقتيبة غاية:ابن مهران يف "ال اإلمام قال

 . (Ibn- Mahran, 1985, 158)ة". لطيفة إال أن يكون قبلها مد
وخل   ،، والكسائي برواية قتيبة، ومحدونابن مهران يف "املبسوط":" ومحزة، وعاصم برواية األعشى اإلمام قال

 . (Ibn- Mahran, 2011, 110)يسكتون على احلرف الساكن قبل اهلمزة".
 مسألة اإلشارة يف هاء الضمري: 

.على اإلشارة يف هاء (Ibn- Aljazari, 2014, 4:1410)ابن اجلزري يف "التقريب" ويف أصله  اإلمام نص
"التقريب": " واختل  يف هاء الضمري؛  ابن اجلزري يف اإلمام قال الضمري مطلقاً من "التيسري" و"التلخيص" وغريمها.
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فذهب كثري منهم إىل اإلشارة فيها مطلقاً كما يف "التيسري" و"التجريد" و"التلخيص" و"اإلرشاد" و"الكفاية"، وذهب 
 ,Ibn- Aljazari)آخرون إىل املنع مطلقاً، كما ذكره الداين يف غري "التيسري"، وهو ظاهر كالم الشاطيب وغريه". 

2011, 1:418)    . 
مل جتد الباحثة اإلشارة يف هاء الضمري يف كتاب "التيسري" وال يف كتايب "تلخيص أيب معشر"، و"تلخيص 

 العبارات".
 والضحى(:سورة ) آخرمسألة ابتداء التكبري من 

تاب من طرق كثرية منها: ك رويوالضحى( آخر )ذكر اإلمام ابن اجلزري يف "النشر" أن ابتداء التكبري من 
 "املبهج" من غري طريق الشنبوذي.

طع فيه صاحب "التيسري" مل يقوالضحى( قال اإلمام ابن اجلزري يف النشر": " فمن نصَّ على التكبري من آخر )
بسواه، وكذلك شيخه أبو احلسن بن غلبون صاحب "التذكرة" مل يذكر غريه، وكذا والده أبو الطيب يف "إرشاده"، 

ب "الكايف"، وصاحب "اهلداية"، وصاحب "اهلادي"، وأبو علي بن بليمة وأبو وكذلك صاحب "العنوان"، وصاح
 حممد مكي، وأبو معشر الطربي، وأبو حممد سبط اخلياط يف "مبهجه" من غري طريق الشنبوذي

 (Ibn- Aljazari, n, 2:50) ; (al-dhahabiu, 1979, 1:346) . "وأبو القاسم اهلذيل (Ibn- Aljazari, 2015, 

5:1995). 
وأما يف "التقريب" فذكر اإلمام ابن اجلزري كل الطرق مسندة إىل كتبها، وزاد عليها طريق الشنبوذي دون 

 أن يسنده إىل أي كتاب.
أبو  يخهش والضحى( وكذلك) ابن اجلزري يف "التقريب": " فنص صاحب "التيسري" على أنه من آخر  اإلمام قال

والده أبو الطيب وصاحب "العنوان"، وصاحب "الكايف"، وصاحب "اهلداية"، وصاحب و  احلسن بن غلبون
 . (Ibn- Aljazari, 2011, 2:752) "اهلادي"، وابن بليمة، وأبو معشر، ومكي، واهلذيل، والشنبوذي وغريهم".
ل )أمل نشرح( نبوذي االبتداء ابلتكبري من أو قال اإلمام سبط اخلياط يف "املبهج": " ويف رواية أيب الفرج الش

ألن الكارزيين حكى: أنه ملا قرأ عليه البن كثري ختم سورة )والليل( وسكت، قال مث قرأت ابلتكبري من أول 
 . (Sabat alkhiat, 2012, 2:901)."والضحى()

وذي فقط، وكان ية الشنبوالضحى( يف روا)تبني لدى الباحثة أن مذهب سبط اخلياط يف مبهجه التكبري من أول 
 على اإلمام ابن اجلزري أن يستثنيها كما فعل يف "النشر". ولعله سبق قلم.

سابعاً: ذكر اإلمام ابن اجلزري يف "تقريبه" مجيع األوجه املقروء هبا وبعض األوجه الغري مقروء هبا، دون التنبيه على 
 وجه اجلائزة، واألمثلة كثرية، منها:بعض األوجه الغري مقروء هبا؛ مما يوقع اللبس أبهنا من األ

انفرد اهلذيل و  قال اإلمام ابن اجلزري يف "التقريب: "مسألة إسكان امليم البن مجَّاز إن جاء بعدها مهزة قطع: 
 مهزة قطع"عن ابن مجاز إبسكان امليم من غري صلة، إذا مل يكن بعدها  عن اهلامشي

(Ibn- Aljazari, 2011, 1:218) . .وهي انفرادة غري مقروء هبا البن مجَّاز عن أيب جعفر 
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ال اإلمام ابن قمسألة إسقاط اهلمزة األوىل من اهلمزتني املتفقتني من كلمتني يف األقسام الثالثة للبزي: 
ن النقاش عمرو.... وانفرد بذلك الشنبوذي عاجلزري يف "التقريب": " فأسقط األوىل منهما يف األقسام الثالثة أبو 

وهي انفرادة غري مقروء هبا للبزي، من هذا الطريق،   . (Ibn- Aljazari, 2011, 1:273)عن أيب ربيعة عن البزي"
 حكم عليها اإلمام ابن اجلزري أبهنا وهم.

 ........الثةاألقسام الث ا يففقرأ أبو عمرو إبسقاط اهلمزة األوىل منهم قال اإلمام ابن اجلزري يف "النشر": "
Aljazari, 2015,  -(Ibn".وانفرد بذلك أبو الفرج الشنبوذي، عن النقاش، عن أيب ربيعة، عنه، فوهم يف ذلك

3:920) .   

 اخلامتة وتشمل النتائج والتوصيات
 النتائج: -أ
 األصول والفرش.( اختياراً يف  22اختيارات اإلمام ابن اجلزري يف " تقريبه" فبلغت )تعددت  -1
( انفرادة يف 62( انفرادة يف قسم األصول، و)170انفرادات اإلمام ابن اجلزري يف " تقريبه" فبلغت )تعددت  - 2

 قسم فرش احلروف.
 بلغت استدراكات اإلمام ابن اجلزري يف " التقريب"  على بعض األئمة ستة استدراكات. - 3
 من أهم اإلجيابيات يف "التقريب": -4
  سهيل على طالب القراءات؛ فقد مجع الكتاب بني صغر احلجم وبني ضخامة املادة العلمية.الت -أ
دقة التعبري واإلجياز ومراعاة دالئل األلفاظ، "وبيان ذلك: إذا صرح ابسم الكتاب فإمنا يذكره يكون منصوص  -ب

 كتبه  عليه يف الكتاب، وإذا صرح ابسم املؤل  فإن ذلك ال يلزم االقتصار على واحد من
 بعض املآخذ على كتاب "التقريب" : -5
اختصار طرق بعض املسائل، وترك بعضها اآلخر كما هو دون اختصار؛ مما يوقع القارئ يف اللَّْبس، وقد ُحصرت  -أ

 بعض هذه املواضع اجململة فبلغت ستة وعشرين موضعاً.
عددت فبلغت تثناء طريق أو أكثر. وقد يذكر اإلمام ابن اجلزري مجيع طرق املسألة ابست -يف بعض املسائل - ب

  عشر مسائل.
يف بعض املسائل قد ينسب اإلمام ابن اجلزري وجهًا إىل كتاب معني، وعند الرجوع للكتاب نفسه ال جند  -ج

 املسألة فيه، أو جندها بزايدة وجه أو نقصانه، وقد ُحصر معظمها  فبلغت اثنتني وعشرين مسألة. 

 بعض األوجه املمتنعة دون التنبيه عليها، تعددت فبلغت مثانية عشر وجهاً . ذكر اإلمام ابن اجلزري -د
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 توصي الباحثة مبا يلي:التوصيات:  -ب

اختصار كتاب " تقريب النشر يف القراءات العشر" مع حذف األوجه غري املقروء هبا؛ ليستفيد منه طالب  -1
 القراءات. 

 بشكل أفضل، ودعم التعليم عن بعد. االعتماد على وسائل التقنية احلديثة  -2
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