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 المستخمص
وجزىا ننتائج لى إة في كتاب الكامل توصمنا نتياء من البحث والتقصي في موضوع القراءات القرآنيبعد اال      

 بما يأتي:
إنَّ كتاب الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عمييا يعدُّ من أىم مصادر القراءات القرآنية من العشرة -ٔ

اء، واستقصاء طرق القراءات كتب التراجم التي ترجمت لمكثير من العمماء والقرّ  وخارجيا، وكذلك يعدُّ من أىم
 ورواتيا في مختمف األمصار اإلسالمية.

ر من القراءات الشواذ قراءات العشرة المشيورة، ولم يختإنَّ أغمب اختيارات ابن جبارة اليذلي جاءت موافقة لم-ٕ
غمب اختياراتو موافقة لمصاحف أات المشيورة، وكذلك جاءت % من القراءٗىي  ،إال نسبة تكاد تكون معدومة

أرض نزول الحجاز  نّ أذلك لى روح الوحي، إعية عمى أنَّ قراءة الحجاز أقرب الحجاز، وىو بذلك يضفي شر 
 القرآن الكريم.

مغة، الزاد اليذلي شروًطا خاصة بو في قبول القراءة، فيو لم يعتمد عمى موافقة رسم المصحف، وموافقة وجوه -ٖ
مطابقة القراءة لى روح التفسير، و إفقة القراءة لى مواإنظر ف ،لى أكثر من ذلكإوالرواية الصحيحة، بل تعدى 

 لسياق اآلية، وموافقة الفقو، وعمم الكالم، والمعاني، وذلك موافقة مصاحف الحجاز.
ا )كوفي، ومدني، ومكي، كان لميذلي مصطمحات في عمم القراءات لم يسبقو إلييا أحد في استعماليا مني-ٗ

 وحمصي، وسماوي، ودمشقي، وغيرىا( قد وضحناىا في صفحات متفرقة من الرسالة.
ي ترفد المغة من الجوانب الصوتية والصرفية والنحوية يف ،إنَّ القراءات القرآنية من أىم منابع  اإلثراء المغوي-٘

لى القراءات التي وصفت بأنَّيا شاذة، إبل يتعداه  راءات المتواترة فقط،، وال يقتصر ذلك عمى القياكم والداللية
ااًل َأْو ُرْكَبانًا {أقرب لممعنى من القراءة المتواترة نحو قولو تعالى:   ىيو  ااًل( أقرب فقراءة )َفُرجَّ  ، } َفإْن ِخْفُتْم َفُرجَّ
ااًل(  راجمين أو راكبين، لى سياق النص والمعنى من القراءة المشيورة )ّفِرَجااًل(، والمعنى فصمُّوا إن كنتمإ )ّفُرجَّ

لى تأويل حتى يستقيم المعنى، إااًل( جمع لـ )رجل(، وىي تحتاج )َفِرجَ  جمع لـ )راجل(، بعكس القراءة المشيورة
 والمعروف أنَّ عدم التأويل أفضل من التأويل.

ن، وىو يخالف و دثا ذىب إليو عمماء التجويد المحمخارج الحروف عند اليذلي سبعة عشر مخرًجا، وىو م-ٙ
بذلك رأي سيبويو الذي عدَّ المخارج ستة عشر مخرًجا، واختمف مع الخميل وسيبويو في ترتيب مخارج بعض 

وافق بذلك رأي ياألصوات، فـ)اليمزة( عدَّىا الخميل من حروف الجوف، وعدَّىا اليذلي من حروف الحمق، وىو 
مو سيبويو من حروف الحمق، وجعمو اليذلي من حروف الذي جع سيبويو، واختمف مع سيبويو في مخرج )األلف(

 ن.و ما أقرَّه عمماء التجويد المحدث الجوف، وىو
ُيعدُّ الوقف من أىم المسائل التي اىتم بيا عمماء القراءات والتجويد وكذلك اليذلي، فقسم ابن األنباري الوقف -ٚ

: التام،  ارة اليذلي يبسطيا إلى ستة أقسامعمى ثالثة أقسام : تام، وحسن، وقبيح، عمى حين نجد أنَّ ابن جب
 تعود في حقيقتيا إلى ىذه الثالثة. والحسن، والكافي، والسنة، والبيان، والتمييز،

اء الذين كانوا إنَّ اإلمالة، واإلدغام، واليمز ظواىر صوتية تطورت وتضخمت في كتب القراءات بفعل القرّ -ٛ
لى قبائل عربية تستعمل اإلمالة، واإلدغام، واليمز في كالميا، وليست كما قال اليذلي إنَّيا لغة نزل بيا إينتمون 

القرآن وأقّرىا، والذي ينكر ذلك قد عظم الفرية عمى اهلل، فيذه مغاالة منو في ىذه الظواىر الصوتية، والمعروف 



ال تستعمل ىذه الظواىر الصوتية في كالميا، واإلمالة  عند العمماء أنَّ القرآن نزل بمغة قريش، ولغة قريش كانت
وما قيل عن إمالة الياء ىو في الحقيقة ليس لمياء  ىي تغيير لصورة الحرف والتخمي عن بعض صفاتو النطقية،

نَّما اإلمالة تكون لمفتحة التي تسبق الياء، وذلك أنَّ اإلمالة تكون من الفتحة نحو الكسرة واأللف نحو الياء،  وا 
وكذلك إمالة الراء التي في حقيقتيا تكون إما مرققة أو مفخمة، فاإلمالة التي تحدث فييا في الحقيقة ىي لمفتحة 

واإلدغام  نحو الكسرة مما يؤثر عمى الراء فترقق، فالراء حين تكسر ترقق، واإلمالة تكون من الفتحة نحو الكسرة،
ا في المخارج، واليمز ظاىرة صوتية تدلُّ عمى الشدَّة ظاىرة صوتية تحكميا طبيعة األصوات وصفاتيا وتقاربي

إذن:  بيئة متمدنة،في م مع البيئات الصحراوية الخشنة غير المتمدنة، وقريش كانت ءفي نطق الحرف كانت تتال
لإلمالة موانع ذكرىا العمماء ىي الحروف المستعمية، ، و اءلى القراءات بفعل القرّ إفيذه الظواىر تطورت ودخمت 

 تفرَّد اليذلي بزيادة )الراء، والكاف، والياء( عمييا. وقد
ُيعدُّ ابن جبارة اليذلي جامًعا أكثر منو عالًما، وذلك بأنَّنا وجدنا ىذا جمًيا في تقسيماتو وتعريفاتو، إذ اتخذ -ٜ

تير منيًجا في البسط ال في التعميل، ويخمو كثير من الظواىر التي يدرسيا من الحدود والتعريفات التي اش
العمماء في ذكرىا قبمو وبعده، فحين يدرس اليذلي الوقف ال نجد لو تعريًفا، وكذا لم يعرف الروم، ولم يذكر 

، بل ال نجد لو تعمياًل ليذه الظواىر الصوتية، ولم يعمل لتحقيق اليمزة وتخفيفيا واكتفى بالتوضيح لإلمالة تعريًفا
 والشرح.

، } َوَقْد َخَمْقُتَك ِمن َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيئًا { ( بنون العظمة في قولو تعالى :َناكَ َوَقْد َخَمقْ اختار اليذلي قراءة )-ٓٔ
 وىو أكثر وروًدا في القرآن الكريم، وأكثر تناسًبا مع عظمة ربِّنا وقدسيتو.

الّمَه الَِّذي  } َواتَُّقواْ العمماء لقراءة حمزة بن حبيب الزيات في جرِّ األرحام من قولو تعالى: بعض إنَّ رفض -ٔٔ
أنَّ رفضيم كان يقوم عمى تزمتيم وتمسكيم بالقواعد النحوية  ، لم يكن رفًضا منطقًيا، ذلكَتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم {

التي جعموىا مقدسة أكثر من أي نص آخر، والشواىد عمى أنَّيا قراءة صحيحة كثيرة من داخل القرآن وخارجو، 
ت وحده، بل ىي قراءة الحسن البصري، وقتادة بن دعامة، واألعمش، اقراءة حمزة الزيوزد عمى ىذا أنَّيا لم تكن 

 .وىذا يدلُّ عمى أنَّ شواىدىا في المغة كثيرة، وىم كانوا عمماء في المغة وغيرىا، فالقراءة ليست شاذة أو مرفوضة
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين
المرسمين أبي القاسم محمد )ص( وآلو الطيبين الطاىرين وأصحابو الغر والصالة والسالم عمى سيد األنبياء و 

 المنتجبين.
  
 


