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اختيارات ابن جني للقراءات الواردة في كتاب الخصائص جمعا ودراسة وتوجيها
ّ
املضية
من طريق الشاطبية والدرة
مهند بابكرموس ى البدوي
كلية العلوم واآلداب -قسم الدراسات القرآنية -جامعة امللك خالد -اململكة العربية السعودية
mohnad.babiker@gmail.com

املخلخص:

ً ً
احتلت القراءات القرآنية عند ابن جني في كتابه ( الخصائص) مكانا بارزا في معظم أبواب الكتاب.
ً
ً
ً
قامت الدراسة في هذا املوضوع  (:اختيارات ابن جني للقراءات الواردة في كتابه الخصائص جمعا ودراسة وتوجيها من طريق الشاطبية
والدرة) على مبحثين.
جاء املبحث األول بعنوان :التعريف بابن جني ،أما املبحث الثاني كان بعنوان :اختيارات ابن جني للقراءات الواردة في كتابه
ً
الخصائص ،مرتبا ذلك علي حسب أبواب الكتاب ،ثم ذكر القراءة وعزوها إلى أصحابها وبيان القراءة املتواترة من القراءة الشاذة ،ثم
توجيه القراءة وذكر الشاهد عليها من منظومتي الشاطبية والدرة املضية.
الكلمات املفتاحية :اختيار ،القراءات ،كتاب الخصائص ،ابن جني.

املقدمة:
الحمد هلل الذي أنزل الفرقان بلسان عربي مبين ،والصالة والسالم وعلى رسول العاملين صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
ً
ابن جني له مكانة كبيرة مميزة بين العلماء من أهل اللغة الذين بذلوا وقتهم للنهوض باللغة العربية وبيان ما فيها من معاني اإلعجاز،
فقد جاء كتابه الخصائص ليحتل مكانة متميزة بين كتب اللغة العربية  ،فهو مصدر لكثير من الدراسات والكتب.
وال يستطيع الطالب الذي يدرس اللغة العربية االستغناء عن هذا املصدر  ،فقد تناول كتاب (الخصائص) خصائص اللغة العربية
وأصولها.

مشكلة البحث:
 من هو ابن جني؟
 ماهي أوجه القراءات التي اختارها ابن جني في كتابه الخصائص؟

سبب اختياراملوضوع:

ً
ً
ً
هذا البحث عن اختيارات ابن جني للقراءات الواردة في كتابه الخصائص جمعا ودراسة وتوجيها من طريق الشاطبية والدرة،
وتكمن أهمية هذا البحث في أنه البد للطالب الذي يدرس القراءات من معرفة اختيارات أئمة القراءات.

أهداف اختياراملوضوع:
 التعرف على حياة ابن جني.
 التعرف على اختيارات ابن جني في كتاب الخصائص.

حدود البحث:
كما معلوم من عنوان البحث أن البحث منحصر في اختيارات ابن جني للقراءات الواردة في كتاب الخصائص.

ً
ً
ً
اختيارات ابن جني للقراءات الواردة يف كتاب اخلصائص مجعا ودراسة وتوجيها ....

مهند بابكر البدوي

ّ
الدراسات السابقة:
يعد موضوع االختيار في القراءات من املوضوعات املهمة في علم القراءات  .وقد كتب فيه الكثير من الكتب واألبحاث واملقاالت
وعقدت له الكثير من الندوات .
ً
ً
ً
لكنني لم أجد من أفرد هذا املوضوع (اختيارات ابن جني للقراءات الواردة في كتابه الخصائص جمعا ودراسة وتوجيها من طريق
َّ
املضية) في بحث مستقل  .وهذه إحدى الصعوبات التي واجهتني في كتابة هذا املوضوع.
الشاطبية والدرة

منهج البحث:
 يتبع الباحث املنهج االستقرائي حيث يتتبع االختيارات التي ذكرها ابن جني في كتابه الخصائص.
 يذكر الباحث القراءات القرءانية الواردة في كل كلمة على حدة ،ثم يوجه
كل قراءة مع نسبة كل قراءة ملن قرأ بها .
 يضبط الباحث اآليات القرءانية بالشكل علي رواية حفص عن عاصم .

هيكل البحث:
يحتوي هذا البحث على مبحثين:
املبحث األول :التعريف بابن جني
املبحث الثاني :اختيارات ابن جني للقراءات الواردة في كتاب الخصائص

املبحث األول :التعريف بابن جني
حياته ونشأته وعلمه :
عاش في القرن الرابع الهجري ،حيث أصيب العالم اإلسالمي بانقسام كبير،فهذا العصر يمثل عصر ضعف الدولة العباسية،
فالخلفاء مغلوبون على أمرهم واألمر لغيرهم ،فمصر في أيدي اإلخشيديين ثم في أيدي الفاطميين ،وواليات فارس يتداولها املتغلبون،
وبالد كثيرة تحت أيدي الحمدانيين )1(،لذلك تعرض الكثير من الخلفاء للخلع واإلذالل ،ولم يكن الخليفة معهم إال باالسم ،فعاث
العامة في األرض الفساد ،وتفاقم شر اللصوص ،وانتشرت الفوض ى واملنازعات وساءت األحوال)2(.
الحالة العلمية:
ً
هذا التردي الذي سبق لم يؤثر في الحالة العلمية ،فالعالم اإلسالمي في هذا القرن كان أعلى شأنا في العلم من القرون التي
كانت قبله ،فقد تم في هذا العصر امتزاج الثقافات ،وأخذ الخلفاء إلى يشجعون الطب والتنجيم ،كما نفذ العلماء إلى أبواب
الفلسفة والرياضيات ،وعنى األمراء والعلماء بجمع الكتب وتأليفها ،حيث أنشأت في هذا العصر الكثير من دور الكتب واملؤسسات
ً ً
العلمية.فلهذا كله تطور العلم تطورا كبيرا وخطى خطوات واسعة في التقدم)3(.
اسمه ونسبه:
ً
ً
4
أبو الفتح عثمان بن جني املوصلي النحوي اللغوي ،كان أبوه ـ جني ـ مملوكا روميا لسليمان بن فهد األزدي املوصلي) (.
ولقد أراد ابن جني تفسير اسم أبيه جني الرومي  ،فوجد أنه يعني في العربية  :الفاضل ،وتعني في اليونانية :كريم  ،نبيل ،عبقري،
مخلص)5(.
مولــده:
ولد في املوصل قبل سنة ثالثمائة ،وقيل قبل سنة ثالثين وثالثمائة من الهجرة.
1

ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص  ،تحقيق:محمد النجار ،القاهرة ،دار الكتب املصرية57/ ،1) 1952(،
2
فاضل صالح ،ابن جني النحوي  ،السامرائي ( ،بغداد ،دار النذير ،)1969،ص(. )11
 3املصدر نفسه13،ـ.16
4
ابن خلكان ،أحمد بن محمد ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،تحقيق :إحسان عباس(بيروت ،دار الثقافة246/3 )1977،
 5ابن جني  ،الخصائص .8/1،
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ً
ً
ً
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مهند بابكر البدوي

صفاته:
ً
كان ابن جني أعور ،يقول املترجمون:أنه كان ممتعا بإحدى عينيه ،كناية عن العور ) (.وكان رجل جد وامرأ صدق في فعله
وقوله فلم يعرف عنه اللهو والشرب واملجون ،وكان عفيف اللسان والقلم يتجنب البذيء من األلفاظ .ولم يكن همه رضاء امللوك
ومنادمتهم كأدباء عصره)7(.
شيوخه:
أخذ ابن جني النحو عن األخفش وبعده عن أبي علي الفارس ي،وأخذ عن كثير من رواة اللغة واألدب منهم أبو بكر محمد
املعروف بابن مقسم  ،وروى عن ععلب ،كما روى عن املررد .ويروي ابن جني عن األعراب الذين لم تفسد لغتهم ،وممن أخذ عنهم أبي
عبد هللا الشجري)8(.
صحبته ألستاذه أبي علي الفارس ي:
9
لقد أخذ عنه وأحسن األخذ عنه ،وهو الذي أحسن تخريجه ونهج له البحث ) (.وتجمع الروايات على أن أبا الفتح صحب أبا
علي بعد سنة 337هـ والزمه في السفر والحضر أربعين سنة ،وأخذ عنه)10(.
صحبته للمتنبي:
11
كان ابن جني يعجب باملتنبي ويستشهد بشعره في املعاني ،وهو أول من شرح ديوانه) (.
أثرابن جني فيمن بعده:
ً
ً
فتح ابن جني في العربية أبوابا لم يتسن فتحها لسواه .ووضع أصوال في االشتقاق ومناسبة األلفاظ للمعاني ،وإهمال ما أهمل
من األلفاظ وغير ذلك.ومن الذين استفادوا من بحوثه ابن سيده ،وابن سنان الخفاجي وابن األثير وغيرهم)12(.
عقيدة ابن جني:
ً
لم يعرف عن ابن جني أنه كان شيعيا ،وإن كان الظاهر من أمره ذلك ،واألظهر أنه إنما كان يصانعهم ،وكان من دواعي
ً
مصانعته لهم أن كان ذوو السلطان من آل بويه منهم ،وهو كان متصال بهم صلة قوية وكان البويهيون يحرصون على إظهار شعائر
الشيعة)13(.
مذهبه النحوي:
كان ابن جني بصري املذهب كشيخه أبي علي ،ويجري في كتبه ومباحثه على أصول هذا املذهب ويدافع عنه ،على أن ابن جني
ً
لشدة حبه للعلم فكان يأخذه من أهله ،بصريا كان أو غيره ،فيكثر من النقل عن ععلب و الكسائي ويمدحهما على اختالفه معهما في
املذهب )14(.غير أن شوقي ضيف يعده بغدادي من طراز خاص)15(.
شعرابن جني:
ً
16
كان ابن جني يقول الشعر ولكنه كان مقال فيه ،غير مشهور به) (.
6

 6الحموي ياقوت ،معجم األدباء  ،اعتنى بنسخه :د.س .مرجليوث (مصر ،مطبعة هندية ،ط.18/5)1928 ،2
7
الخصائص ،البن جني.14/1 ،
8
التنوخي أبو املحاسن ،تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ،تحقيق :عبد الفتاح الحلو ( الرياض،جامعة اإلمام محمد بن سعود،
.441)1981
 9القفطي أبو الحسن علي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم(دمشق ،دار الفكر،ط.336 /2)1986 ،1
 10اليماني عبد الباقي ،إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين  ،تحقيق :عبد املجيد دياب( الرياض ،مركز امللك فيصل ،ط.200)1986 ،1
11
بن خلكان أحمد بن محمد  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .247/3،
12
ابن جني أبو الفتح عثمان  ،الخصائص29/1 ،ـ.32
13املصدر نفسه29/1 ،ـ.32
14
فاضل صالح ،ابن جني النحوي  ،السامرائي245 ،ـ.290
 15شوقي ضيف ،املدارس النحوية ( ،القاهرة،دار املعارف ،د.ت)268ـ270
 16أبو الحسن علي القفطي  ،أنباء الرواه علي أنباء النحاه  ،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم .338/2
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ً
ً
ً
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أسرته:
ً
ال يعرف من أسرة ابن جني غير أبيه ،وعلى الرغم من شهرته بكنيته(أبي الفتح) ،إال أن املصادر لم تذكر أن له ولدا بهذا االسم
وعال وعالء ،يقول فيهم ياقوت الحموي(:كلهم أدباء فضالء ،قد خرجهم والدهم ،وحسن خطوطهم فهم معدودون
 ،وما ذكر له :علي ٍ
17
في صحيحي الضبط ،وحسني الخط)( )
مصنفاته:
ترك ابن جني لألجيال بعده من مصنفاته ما بلغ سبعة وستين مصنف ،مابين وجيز ووسيط وبسيط  ،منها ما هو مطبوع ،ومنها
ما ذكر املفهرسون مكان وجوده ،ومنها ما ال نجد له ذكرا وال في فهارس املخطوطات( ،)18ومن مصنفاته املشهورة:
كتاب الخصائص ،اللمع في النحو ،املحتسب في شرح الشواذ في القراءات القرآنية ،املقصور واملمدود ،املذكر واملؤنث ،وتفسير
ديوان املتنبي وغيرها)19(.
وفاته:
في بغداد ،وفي خالفة القادر ،وتحديدا يوم الجمعة لليلتين بقيتا من صفر ،سنة اثنتين وتسعين وثالثمائة من الهجرة رحل ابن
ً
جني عن دنيا الناس ،تاركا مؤلفاته وذخائره العلمية تتحدث عنه وتحييه بينهم من جديد .
مذهبه :
ً
20
أما مذهبه الكالمي فقد كان معتزليا كما ذكر ذلك السيوطي في املزهر( ) قال " :ذلك أنا لم نر أحدا من علماء البصرة والكوفة
تعرض لعمل أصول النحو  ،على مذهب أصول الكالم والفقه" .

ً
ً
ً
املبحث الثاني :اختيارات ابن جني للقراءات الواردة في كتاب الخصائص جمعا ودراسة وتوجيها:
القراءات الي وردت في لفظ( من راق):
باب اتصال املبتدأ بالخبر:
ً
21
قرأ حفص بالوقف على النون وقفة خفيفة  ،وقرأ الباقون بغير الوقف) ( .
قال اإلمام الشاطبي)22(:
ً
وس ْكتة ح ْفص دون ق ْطع لطيف ٌـة على ألف َّ
الت ْن ِو ِين ِفي ِعوجا بـال
ِ ِ
ٍ ِ
ٍ
ْ
ْ
ْ
و ِفي نو ِن م ْن راق وم ْرق ِدنا والم بل ران والباقـون ال سكت موصـال
التوجيه :
من قرأ بالوقف على النون ليبين النون  ،ألنها تنقلب في الوصل راء ،فتصير مدغمة في الراء  ،ومن قرأ باإلدغام أنه كالم متصل في
الخط.)23(.
يقول ابن جني رحمه هللا :فأما قراءة عاصم{( :و ِقيل م ْن راق}[القيامة " ]27:ببيان النون من "من " فمعيب في اإلعراب، ،وذلك أن
النون الساكنة ال يوقف عندها ويجب ادغامها في الراء نحو :من رأيت ومن رآك فإن كان ارتكب ذلك ووقف على النون صحيحة غير
مدغمة ،لينبه به على انفصال املبتدأ من خرره فغير مرض ي ً
أيضا )24(.
فيتضح لنا مما سبق أن ابن جني اختار قراءة اإلدغام.
باب الخبر بمعنى األمر:
القراءات الواردة في لفظ (تضار):
25
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالرفع  ،وقرأ أبو جعفر بالتخفيف والسكون  ،وقرأ الباقون بالفتح والتشديد) (.
17

الحموي ياقوت  ،معجم األدباء .19/5 ،
 18حسام سعيد  ،الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ( ،العراق،دار الرشيد.20 )1980 ،
19
كحالة عمر رضا ،معجم املؤلفين (،بيروت  ،دار إحياء التراث ،د.ت).251/6
20
من بحث بعنوان " بداية ظهور فقه اللغة كعلم مستقل" للشيخ محمد الحمد في موقعه على الشبكة اإللكترونية .
21الحافظ أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الجزري  ،النشر في القراءات العشر  ،صححه علي محمد الصباغ  ،ط، 3
22
اإلمام القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي األندلس ي  ،حرز األماني ووجه التهاني  ،مطبعة مصطفي البابي  ،بيت رقم ()831-830
 23أبو البقاء العكرري  ،إعراب ما من به الرحمن في إعراب جميع القران ،دار الكتب العلمية  ،بيروت،ط54/3،2
 24ابن جني ،الخصائص 95/1 ،
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قال اإلمام الشاطبي )26(:
ْ
تضار ْر وض َّـم َّ
الراء ح ٌّق وذو جـال
 ..................- 511والكـل أ ْدغمـوا
ِ
قال اإلمام ابن الجزري)27(:
ْ
ً
حر ْك ِإذا و ْارف ْع و ِص َّية حط فال
ف م ْع سكو ٍن وق ْدرهو
 -80يضار ِب ِخ ٍ
ف ِ
التوجيه:
ً
ً
ً
من قرأ بالرفع أنه جعله نفيا ال نهيا  ،ومن قرأ بالفتح أنه جعله نهيا علي ظاهر الخطاب  ،فهو مجزوم لكن تفتح الراء اللتقاء
ْ
الساكنين)28(.يقول ابن جني رحمه هللا :ووقع ً
أيضا لفظ الخرر في معنى األمر نحو قوله سبحانه( :والو ِالدات ي ْر ِض ْعن أ ْوالده َّن ح ْول ْي ِن
ْ
ْ ٌ َّ
َّ
ٌ
ْ َّ ْ َّ ْ ْ
ك ِامل ْي ِن ۖ ِمل ْن أراد أن ي ِت َّم َّ
س ِإال و ْسعها ۚ ال تض َّار و ِالدة ِبول ِدها وال
وف ۚ ال تكلف نف
الرضاعة ۚ وعلى امل ْول ِ
ود له ِرزقهن و ِكسوتهن ِباملعر ِ
ْ َٰ
ْ
ً
ْ ٌ َّ
ْ
اض ِم ْنهما وتشاو ٍر فال جناح عل ْي ِهما ۗ وِإ ْن أردت ْم أن ت ْست ْر ِضعوا أ ْوالدك ْم
مولود له ِبول ِد ِه ۚ وعلى الو ِار ِث ِمثل ذ ِلك ۗ ف ِإن أرادا ِفصاال عن تر ٍ
َّ
َّ
َّ
ْ
اَّلل و ْ
ْ ْ
اعلموا أ َّن اَّلل ِبما ت ْعملون ب ِص ٌير) [البقرة ،]233:وقولهم :هذا الهالل.
وف ۗ و َّاتقوا
فال جناح عل ْيك ْم ِإذا سل ْمتم َّما آتيتم ِباملعر ِ
معناه :انظر إليه .ونظائره كثيرة)29(.
يبدو أن ابن جني اختار قراءة ابن كثير وأبي عمر ويعقوب وهي قراءة الرفع .
باب تقديم خبر كان:
القراءات التي وردت في لفظ( يزيغ):
30
قرأ حفص وحمزة بالياء( يزيغ)  ،وقرأ الباقون بالتاء ( تزيغ) ( )
قال اإلمام الشاطبي)31(:
 – 737يزيـغ على ف ْ
ف ًشـا وم ِعي ِفيهـا ِبياء ْي ِـن ج ِمـال
ص ٍـل ير ْون مخـاط ٌب
ِ
التوجيه:
من قرأ بالياء  ،أنه على تذكير الجمع  ،وفي( كاد) إضمار الحديث  ،فارتفعت( القلوب ) بـ(يزيغ) ،وصارت ( يزيغ قلوب ) خرر (كاد)  ،ومن
قرأ بالتاء  ،أنه بتقدير التأخير في (يزيغ) والتقدير :من بعد ما كادت قلوب فريق منهم تزيغ)32(.
خررا ً
يقول ابن جني رحمه هللا ومن ذلك قولنا :كان يقوم زيد ونحن نعتقد رفع "زيد " بـ "كان " ويكون "يقوم " ً
مقدما عليه .فإن قيل :أال
تعلم أن "كان " إنما تدخل على الكالم الذي كان قبلها
من النحو بين ال يجيز هذه املسألة ويجعل املنع عاما ويقول أبو حيان في "مسألة كان يقوم زيد على أن زيد اسم كان فيها خالف
َّ ْ
ْ
َّ
َّ
َّ َّ
اج ِرين واألنص ِار ال ِذين َّاتبعوه ِفي
والصحيح املنع" وقد حمل املجيز لها قوله تعالى في آخر سورة التوبة " (لقد تاب اَّلل على الن ِب ِي وامله ِ
ْ
ٌ
وف َّر ِح ٌ
يم) [التوبة ،]117:بقراءة تزيغ بالتاء على أن
ساع ِة الع ْسر ِة ِمن ب ْع ِد ما كاد ي ِزيغ قلوب ف ِر ٍيق ِم ْنه ْم ث َّم تاب عل ْي ِه ْم ۚ ِإ َّنه ِب ِه ْم رء
"قلوب" اسم كاد وجملة "تزيغ" الخرر )33(.
اختار ابن جني قراءة الياء.

25

محمد بن محمد بن يوسف الشهر بابن الجزري  ،تحبير التيسيير في قراءات األئمة العشر  ،دار الفكر  ،بيروت  ،ط181/1 ،2
26
اإلمام الشاطبي  ،حرز األماني ووجه التهاني  ،رقم البيت()511
 27اإلمام محمد بن محمد بن بن علي بن يوسف املعروف بابن الجزري ،الدرة املضية في القراءات الثالث ،تحقيق ،محمد تميم الزعبي ،املكتب اإلسالمي
البيت ،رقم البيت()80
 28جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي  ،زاد املسير في علم التفسير  ،تحقيق  ،عبد الرزاق املهدي ،ط272/1 ،3
29
ابن جني  ،الخصائص99/1 ،
30
ابن الجزري  ،النشر في القراءات العشر 281/1
 31اإلمام الشاطبي  ،حرز األماني ووجه التهاني  ،بيت رقم()737
32
اإلمام محمد مكي بن أبي طالب القيس ي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ،تحقيق ،الشيخ عبد الرحيم الطرهوني ،دار الحديث ،
القاهرة89/2 ،
 33ابن جني  ،الخصائص274/ ،
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باب تأخير الفاعل:
القراءات الواردة في لفظ(إبراهيم):
34
قرأ الجمهور بنصب إبراهيم  ،وقرأ ابن عباس وأبو الشعثاء وأبو حنيفة برفع إبراهيم ونصب ربه) (.
وقد أخذ ابن جني بقراءة الجمهور بتأخير الفاعل عن رتبته وهو الرأي الصحيح ليتجنب الوقوع في اإلثم  ،فقراءة الرفع شاذة.
باب إضمار حذف الفاعل:
القراءات التي وردت في لفظ (يسبح):
35
قرأ شعبة وابن عامر بفتح الباء ،وقرأ الباقون بكسر الباء) (.
قال اإلمام الشاطبي)36(:
ْ
ْ
ً
ْ
ْ
مؤ َّنـث ِصف ش ْرعـا وحق ٌتف َّعـال
يس ِبح ف ْتح البا كذا ِصف ويوقد الـ
التوجيه:
37
من قرأ بفتح الباء  ،أنه علي ما لم يسم فاعله  ،ومن قرأ بكسر الباء أنهم بنوا الفعل للفاعل ،وهو الرجال) (.
يقول ابن جني رحمه هللا :فمن األول قولهم :صغت الخاتم ،وحكت الثوب ونحو ذلك .وذلك أن فعلت هنا َّ
عديت ،فلوال أن أصل هذا
فعلت -بفتح العين
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
ْ
وت أ ِذن اَّلل أن ترفع ويذكر ِفيها اسمه يس ِبح له ِفيها ِبالغد ِو واآلص ِال) [النور" ]36:أي :يسبح له فيها
كما في قول هللا تعالىِ ( :في بي ٍ
رجال)38(.
وقد أخذ ابن جني بقراءة من فتح الباء.
باب الم األمر مع فعل املخاطب:
القراءات الواردة في لفظ( يفرحوا)
39
قرأ رويس بتاء الخطاب( فلتفرحوا) وقرأ الباقون( فليفرحوا) بياء الغيبة) (.
قال اإلمام ابن الجزري)40(:
ً
ْ ْ
اط ْب ِطال ي ْجمعو طلى
 ..................................-129وفليفرحوا خ ِ
التوجيه:
من قرأ بتاء الخطاب أنه توجيه للمؤمنين املخاطبين ،أي قل لهم بالقران الكريم الجامع بين الفضل والرحمة فلتفرحوا ،ومن قرأ
بالغيبة أنه أراد توجيهه للناس في قوله ((يأيها الناس)) ،أي فبمجئ تلك املوعظة املشتملة علي شفاء الصدور والهداية الرحمة
41
والفضل فيفرح من حقه الفرح
َٰ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ٌ
اَّلل و ِبرحم ِت ِه ف ِبذ ِلك فليفرحوا هو خير ِمما يجمعون) [يونس( ،]58:فلتفرحوا) بالتاء ،
يقول ابن جني في اآلية الكريمة  (:قل ِبفض ِل ِ
42
ضعيفة بالعربية  ،ألن العرب ال تستعمل األمر بالالم للحاضر إال فيما لم يسم فاعله  ،تقول :لتعن بحاجتي) ( .
اختار ابن جني قراءة الياء.

34

أبوحيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف األندلس ي  ،البحر املحيط في التفسير ، ،دار الفكر ،بيروت  ،ط545/1، 2
35
الشيخ  ،أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي الشافعي الشهير بالبنا  ،إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر  ،نشره  ،عبد الحميد أحمد حنفي ،
القاهرة  ،ص325
 36اإلمام الشاطبي ،حرز األماني ووجه التهاني  ،رقم البيت 916
37
ألحكام القران  ،در إحياء التراث العربي  ،بيروت275 /12 ،
أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  ،الجامع ِ
38
ابن جني  ،الخصائص 353/2،
39
ابن الجزري  ،النشر في القراءات العشر 285/2،
 40اإلمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف املعروف بابن الجزري  ،الدرة املضية في القراءات الثالث  ،تحقيق  ،محمد تميم الزعبي  ،املكتب
اإلسالمي رقم البيت129
41أبو العباس أحمد بن محمد بن عجيبة الحسيني  ،الدرر الناثرة في توجيه القراءات املتواترة ، ،دار الكتب  ،بيروت،ط191/3،1
 42ابن جني  ،الخصائص172/2 ،

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 2

231

ً
ً
ً
اختيارات ابن جني للقراءات الواردة يف كتاب اخلصائص مجعا ودراسة وتوجيها ....

مهند بابكر البدوي

القراءات باب عطف الجملة علي اسم مفرد:
الواردة في لفظ ( أو يزيدون):
قرأ الجمهور( أو يزيدون) وقرأ جعفر بن محمد ( ويزيدون)  ،وهي قراءة شاذة
ْ
ْ
ومن ذلك قراءة جعفر بن محمد" :وأ ْرسلناه ِإلى ِمائ ِة أل ٍف وي ِزيدون" ،وهكذا هي ،ليس فيها "أو".
قال أبو الفتح :في هذه اآلية إعراب حسن ،وصنعة صالحة؛ وذلك ْ
أن يقال :هل لقوله" :ويزيدون" موضع من اإلعراب ،أو هو مرفوع
اللفظ .لوقوعه موقع االسم ح ْسب ،كقولك مبتدئا :يزيدون؟
والجواب أن له موضعا من اإلعراب ،وهو الرفع؛ ألنه خرر مبتدأ محذوف ،أي :وهم يزيدون على املائة .والواو لعطف على جملة ،فهو
ً
كقولك :مررت برجل مثل األسد ،وهو وهللا أشجع .ولقيت رجال جوادا ً،وهو وهللا فوق الجواد.
ً
فإن قلت :فقد تقول :لقيت من زيد رجال كاألسد وأشجع منه ،فهل يجوز على هذا أن يكون تقديره :وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون،
فيعطف يزيدون على املائة؟ قيل :يفسد هذا؛ ألن "إلى" ال تعمل في "يزيدون" ،فال يجوز أن يعطف على ما تعمل فيه "إلى" فكما ال
تقول :مررت يزيدون على املائة فكذلك ال تقول ذلك.
ْ
شاة وسخ ِلتها ،ومررت برجل صالح
فإن قلت :فقد يجوز في املعطوف ما ال يجوز في املعطوف عليه ،كقولنا :رب رجل وأخيه ،وكل ٍ
َّ
املتجوز في هذا ونحوه ال يبلغ ما ر ْمته من تقدير حرف
طالح ْين ،ومررت بزيد القائم أبواه ال القاعدين ونحو ذلك .قيل ق ْدر
أبويه ال ِ
الجر مباشرا للفعل .أال تراك ال تجيز مررت بقائم يقعد وأنت تريد مررت بقائم وبقاعد؟
43
كذلك قراءة الجماعة{ :أ ْو ي ِزيدون}  ،وتقديره أو :هم يزيدون ،فحذف املبتدأ لداللة املوضع عليه كما مض ى مع الواو) ( .
يقول ابن جني :فأما قول هللا سبحانه( :وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) [الصافات ]147:فال يكون فيه "أو" على مذهب الفراء
بمعنى بل ،وال على مذهب قطرب في أنها بمعنى الواو.
ولقد اختار ابن جني قراءة الجمهور (أو يزيدون) وذلك ألن قراءة (ويزيدون) مخالفة للقاعدة النحوية وفيها فساد للمعنى ،حيث أنه ال
يجوز أن تكون جملة ( ويزيدون) معطوفة علي مائة وذلك ،ألن (إلي) ال تعمل في (يزيدون)  ،فال يجوز أن يعطف علي ما تعمل فيه (إلي)
 ،فكما ال تقول :مررت يزيدون علي املائة)44( .
وقراءة ( ويزيدون) شاذة.
باب العطف علي الضمير املجرور:
القراءات الواردة في لفظ ( األرحام)
45
األرحام)  ،وقرأ الباقون بالنصب (واألرحام)) ( .
قرأ حمزة بالخفض(
ِ
46
قال اإلمام الشاطبي) (:
ْ
ْ
ً
َّ
ْ
َّ
ْ
ض جمـال
 – 587وكو ِفيه ْـم ت َّساءلـون مخففـا
وحمزة واألرحـام ِبالخف ِ
التوجيه:
من قرأ بالخفض  ،علي أنه معطوف علي الضمير املخفوض بالباء من غير إعادة الخافض ،ومن قرأ بالنصب  ،أنه بالعطف علي
لفظ الجاللة والتقدير :واتقوا هللا وقطع األرحام)47( .
َّ َّ
ْ ْ ْ
َّ
َّ
س و ِاحد ٍة وخلق ِم ْنها ز ْوجها
يقول ابن جني :تتوجه عندنا قراءة حمزة وهي قوله سبحانه( :يا أيها الناس اتقوا ربكم ال ِذي خلقكم ِمن نف ٍ
ْ
َّ َّ
ً
َّ
َّ
وبث ِم ْنهما ِرجاال ك ِث ًيرا و ِنس ًاء ۚ و َّاتقوا اَّلل ال ِذي تساءلون ِب ِه واأل ْرحام ۚ ِإ َّن اَّلل كان عل ْيك ْم ر ِق ًيبا ) [النساء "]1:ليست هذه القراءة عندنا
من اإلبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فيها وذهب إليه أبو العباس ،بل األمر فيها دون ذلك وأقرب وأخف وألطف وذلك

43ابن جني ،الخصائص461/2 ،
44أبو الفتح عثمان ابن جني  ،املحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ،تحقيق  ،علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور
عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،دار سركين للطباعة والنشر  ،ط226/2 2
 45ابن مجاهد أحمد بن موس ي بن العباس أبو بكر بن مجاهد  ،السبعة في القراءات  ،تحقيق  ،شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة226 /1،
 46اإلمام الشاطبي  ،حرز األماني ووجه التهاني  ،رقم البيت)587( ،
47عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري  ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين  ،املكتبة العصرية  ،ط463/2 ،1
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أن لحمزة أن يقول ألبي العباس :إنني لم أحمل " األرحام " على العطف على املجرور املضمر بل اعتقدت أن تكون فيه باء ثانية حتى
كأني قلت" :وباألرحام " ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها؛ كما حذفت لتقدم  ،كقولك:بمن تمرر أمرر ،وعلي من تنزل أنزل)48(.
واختار ابن جني قراءة الخفض.
باب الفصل بين حرف العطف:
القراءات التي وردت في لفظ( يعقوب):
49
قرأ ابن عامر وحمزة وحفص بالنصب  ،وقرأ الباقون بالرفع) ( .
قال اإلمام الشاطبي)50(:
ْ
صب َّ ْ ْ
اخفضوا رضـا وي ْعقوب ن ْ
اض ٍل كال.
 - 763نما ِلثم ٍ
ود ن ِونوا و ِ
الرف ِع عن ف ِ
ِ
التوجيه:
من قرأ بالنصب  ،أنه جعله في موضع خفض  ،لكن ال ينصرف للعجمة والتعريف وهو معطوف علي (إسحاق) ،ومـن قـرأ بـالرفع  ،أنـه
جعل( يعقوب) مبتدأ والظرف املقدم خرره وهو ( من وراء إسحاق))51(.
ٌ
يقول ابن جني في قوله تعالى( :و ْامرأته قا ِئمة فض ِحك ْت فب َّش ْرناها ِب ِإ ْسحاق و ِمن ور ِاء ِإ ْسحاق ي ْعقوب) [هود ]71:إذا جعلت "يعقوب"
ً
مأخذا من قبل َّ
أن حرف العطف منها الذي هو
في موضع جر ،وعليه تلقاه القوم من أنه مجرور املوضع .وإنما كانت اآلية أصعب
ِ
الواو ناب عن الجار الذي هو الباء في قوله "بإسحاق" ،وأقوى أحوال حرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله ،وأن يلي من العمل
ما كان األول يليه ،والجار ال يجوز فصله من مجروره ،وهو في اآلية قد ف ِصل بين الواو ويعقوب بقوله{ :و ِم ْن ور ِاء ِإ ْسحاق}  .والفصل
ً
منفورا عنه؛ (.)52
بين الجار ومجروره ال يجوز ،وهو أقبح منه بين املضاف واملضاف إليه .وربما فرد الحرف منه فجاء
وقال ابن جني واألحسن عندي في يعقوب ( ومن وراء إسحاق يعقوب) فيمن فتح أن يكون في موضع نصب  ،فإذا فعلت ذلك لم يكن
فيه فصل بين الجار ومجروره.)53(.
باب النصب بأن املخففة:
القراءات التي وردت في لفظ( تكون):
54
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع( تكون)  ،وقرأ الباقون ( تكون) بالنصب) (.
قال اإلمام الشاطبي(:)55
ن َّ ْ
َّ ْ
التخ ِفيف ِم ْن ص ْحب ٍـة ِوال
الرفـع ح َّـج شهـوده وع َّق ْدتـم
 - 624صفا وتكو
التوجيه:
م ــن قـ ـرأ ب ــالرفع وبالنصـ ــب أنـ ــه إذا تقـ ــدم (أن) املخففـ ــة املدغمـ ــة مـ ــع (ال) فع ــل دال علـ ــي الظـ ــن ج ــاز فـ ــي الفعـ ــل الـ ــذي بعـ ــدها الرفـ ــع
والنصب)56(.
َّ
ٌ
َّ
َّ
يقول ابن جني في اآلية(وح ِسبوا أال تكون ِف ْتنة فعموا وصموا ث َّم تاب اَّلل عل ْي ِه ْم ث َّم عموا وصموا ك ِث ٌير ِم ْنه ْم ۚ واَّلل ب ِص ٌير ِبما ي ْعملون)
[املائدة ، ]71:والظاهر أن يرفع ( تكون)  ،ألنه معطوف علي (أن) الثقيلة  ،إال أنه نصب  ،ألن هذا موضع قد كان ال يجوز أن تكون
فيه (أن) الخفيفة)57(.

 48ابن جني ،الخصائص395/2 ،
 49البنا  ،اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر258 /1 ،
 50اإلمام الشاطبي  ،حرز األماني ووجه التهاني ،رقم البيت()763
51
أبي جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس املرادي النحوي إعراب القران  ،تحقيق ،عبد املنعم خليل إبراهيم  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت،
ط101/2 ،1
52
ابن جني  ،الخصائص ،ابن جني397/2 ،
53
ابن جني  ،الخصائص397/2 ،
 54الداني  ،التيسير في القراءات السبع 100/1،
55
اإلمام الشاطبي  ،حرز األماني ووجه التهاني  ،رقم البيت()624
 56اإلمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ،حجة القراءات ،تحقيق  ،سعيد األفغاني ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ،ط233 /1، 2
 57ابن جني ،الخصائص424 /2 ،

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 2

233

ً
ً
ً
اختيارات ابن جني للقراءات الواردة يف كتاب اخلصائص مجعا ودراسة وتوجيها ....

مهند بابكر البدوي

ذكر ابن جني أنه إذا وقعت ( أن) الساكنة املخففة بعد فعل يفيد العلم واليقين ،وجب أن تكون (أن) مخففة من (أن) املشددة ،وأن
ً
يكون املضارع مرفوعا ،وال يجوز أن تكون (أن) الناصبة للمضارع  ،وإن وقعت بعد فعل يدل علي الظن الراجح ،جاز أن تكون مخففة
من (أن) املشددة (. )58

الخاتمة:

الحمد هللا الذي بيده األمر كله ،وله الفضل وله َّ
واملسدد واملعين على بلوغ
املنة ،أن وفقني إلنجاز هذه البحث ،فهو املوفق
ِ
املرام ،وتحصيل املنشود ،وبنعمته تتم الصالحاتَّ ،
وتتنزل الرركات ،وتنساب الخيرات.
َّثم الفضل لعلمائنا األئمة القراء ،اللغويين النحويين الفصحاء البلغاء ،الذين اصطفاهم هللا وأورثهم كتابه بال خفاء.
وليس لي في هذه البحث إال التتبع والجمع والترتيب ،والوصف والتذليل للقارئين ،وإبراز الحجج والوجوه التي ص َّحت عن
الع ِاملين ،واالستنتاج واالستنباط وفق منهج درج عليه بعض الباحثين.

النتائج:
 بعد الدراسة تبين أن ابن جني كان مذهبه بصري  ،فقد كان يميل في مذهبه النحوي إلي مدرسة أهل البصرة.
 استخدم ابن جني القراءات كشواهد على مسائل اللغة
 تقاس اللغة على القراءات الصحيحة وال تقاس القراءة الصحيحة على اللغة.
 أظهرت الدراسة أن ابن جني كان يعرض وجهة نظر علماء اللغة  ،باإلضافة إلى وجهة نظره.
ً
 تأثر النحاة كثيرا بالقراءات القرءانية واختالفاتها.
 أكدت الدراسة أنه يوجد خالف واضح بين النحاة في نظرتهم للقراءات القرءانية.
ً
 لم يرد عن ابن جني تخطئته للقراءات القرءانية  ،وأن الحكم الذي كان يصدره كان مبنيا على كثرة االستعمال.
 كان ابن جني من علماء اللغة املشهرين في عصرة.

التوصيات:

ً
وختاما يوص ي الباحث بما يأتي

 االهتمام أكثر بعلم القراءات وإنشاء أقسام علمية مختصة به
 خدمة كتاب هللا عز وجل بالبحث في كتب القراءات وكتب تفسير القرآن التي اشتملت على اختيارات للقراءات الواردة فيها ،
فمعظمها لم يجد حظه في البحث.

املراجع:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

القران الكريم
ابن جني ،أبو الفتح عثمان  )1952(،الخصائص تحقيق :محمد النجار ،القاهرة ،دار الكتب املصرية.
ابن جني ،أبي الفتح عثمان ،املحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  ،تحقيق  ،علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم
النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ،دار سزكين للطباعة والنشر  ،ط2
ابن خلكان ،أحمد بن محمد )1977 (،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :إحسان عباس ،بيروت ،دار الثقافة.
ابن الجزري ،اإلمام محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ،الدرة املضية في القراءات الثالث ،تحقيق :محمد تميم الزعبي ،املكتب
اإلسالمي البيت.
ابن القفطي ،أبو الحسن علي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة  ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم.
األندلس ي ،اإلمام القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي حرز األماني ووجه النهاني  ،مطبعة مصطفي البابي .
األندلس ي ،أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف البحر املحيط في التفسير  ،دار الفكر ،بيروت  ،ط2.
األنصاري ،عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا ،أبو الرركات ،كمال الدين األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين
والكوفيين ،املكتبة العصرية،ط3

 58جني  ،الخصائص ،ابن جني 424/2،
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 .9التنوخي ،أبو املحاسن )1981( ،تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ،تحقيق :عبد الفتاح الحلو ،الرياض ،جامعة
اإلمام محمد بن سعود.
 .10الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد ،زاد املسير في علم التفسير ،تحقيق  ،عبد الرزاق املهدي ،ط3
 .11الحموي ،ياقوت )1928 (،معجم األدباء ،اعتنى بنسخه :د.س .مرجليوث ،مصر ،مطبعة هندية ،ط.2
 .12الداني ،عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو  ،التيسير في القراءات السبع ،دار الكتاب العربي  ،ط.2
 .13الشافعي ،الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي الشهير بالبناء ،اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ،نشره  ،عبد الحميد
أحمد حنفي ،القاهرة .
 .14القفطي ،أبو الحسن علي )1986(،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دمشق ،دار الفكر،ط.1
 .15العكرري ،أبو البقاء ،إمالء ما من به الرحمن في إعراب جميع القرآن ،دار الكتب العلمية ،بيروت
 .16القيس ي ،اإلمام محمد مكي بن أبي طالب ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،تحقيق ،الشيخ عبد الرحيم الطرهوني،
دار الحديث  ،القاهرة.
ي
 .17القرطبي ،أبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصار  ،الجامع ألحكام القران  ،در إحياء التراث العربي ،بيروت.
 .18النحوي ،أبي جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس املرادي ،إعراب القران ،تحقيق ،عبد املنعم خليل إبراهيم ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1
 .19النعيمي ،حسام سعيد )1980( ،الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني  ،العراق ،دار الرشيد
 .20اليماني ،عبد الباقي )1986(،إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ،تحقيق :عبد املجيد دياب الرياض ،مركز امللك فيصل ،ط.1
 .21بن الجزري ،الحافظ أبي الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ،النشر في القراءات العشر ،صححه علي محمد الصباغ  ،ط. 3
 .22بن زنجلة ،اإلمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد حجة القراءات ،تحقيق  ،سعيد األفغاني ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط. 2
 .23بن مجاهد ،ابن مجاهد أحمد بن موس ي بن العباس أبو بكر ،السبعة في القراءات ،تحقيق ،شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة.
 .24ضيف ،شوقي ،املدارس الننحوية ،القاهرة ،دار املعارف،د.ت268ـ. 270
 .25من بحث بعنوان " بداية ظهور فقه اللغة كعلم مستقل" للشيخ محمد الحمد في موقعه على الشبكة اإللكترونية .
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Abstract:

In his book "Characteristics", the Qur'anic readings of Ibn Jinni were prominent
in most of the book's chapters.
The study in this subject: (Ibn Gnei's choices for the readings contained in his book
characteristics characteristics, study and guidance from the path of Shatabiya and Aldra) on two
topics.
The first topic was entitled: Definition of Ibn Jaini, while the second topic was entitled: Ibn
Jinnie's choices for the readings contained in his book, characteristics, arranged according to the
chapters of the book, then mentioning the reading and attributing it to the owners and the
repeated reading statement from the abnormal reading, From the Shatbyya and Al-Durra
systems.
Keywords: Selection, readings, Book of Characteristics, Ibn Jinnie
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