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 ملخص باللغ٘ العسبٔ٘
 فاتً سعدٖ عبد الكسٓهالطالب٘: 

 أ.و.د. قٔص جلٔل كسٓه

ءات القرآنية من خبلل تفاسيرىم رين عند عرضيم القرامنيجية المفسّ  دراسة نّ إ
( الحسن البكريأبو ) اإلمام، ومن ضمنيم العمم والعمماء وأثرىا كبير لدى طمبة ،ميمة

تناول ىذا البحث منيجو عند عرضو ي فائقة،الذي اعتنى بعرضو لمقراءات عناية 
، ياالستقرائي والوصف المنيجعند كتابتو عمى  فاعتمدت، القراءات من خبلل تفسيره

ثم االحتجاج  ،القرآنيةثم عن نسبتو لمقراءات  ،وتحدثت فيو عن حياتو الشخصية
يزاتو التي لو ، ثم ببيان ممسير القران الكريمن أثرىا عمى تف، وبيابالقراءات وتوجيييا
 . يياإلثم ختم البحث بخاتمة والنتائج التي توصمت  ،والمآخذ التي عميو

 القراءات  ،البكري ،منهج: الكممات المفتاحية
THE APPROACH OF IMAM ABU AL-HASSAN AL-BAKRI AND HIS 

METHOD IN QURANIC READINGS AND THEIR EFFECT ON 
INTERPRETATION 

Mrs. Faten S. Abdel Karim 
Ass. Prof. Dr. Qais J. Karim 

Summary  
Imam Abu al - Hassan al - Bakri and its approach to the presentation of the Koran 

readings Faten Saadi Abdul Karim further. Dr.  Qais Jalil Karim Al-Khafaji 

Summary: The systematic study of the interpreters when they read the Qur'anic 

readings through their interpretations is important and their impact is great among 

students of science and scientists, including Imam Abu al-Hassan al-Bakri, who 

took a strong view of the readings. In it about his personal life and then the 

proportion of the Koranic readings, and then invoke the readings and guidance, 

and demonstrate their impact on the interpretation of the Koran, and then a 

statement of the characteristics of him and the Mach that it, and the conclusion. 

Key words: curriculum, Bakri, readings 
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 املقدم٘

والصبلة والسبلم عمى خاتم  ،الحمد هلل الذي شّرفنا عمى األمم بالقرآن الكريم 
.. أما يوم الدين.إلى  وعمى الو وصحبو ومن استن بسنتو ،نبياء والمرسمين محمداأل

 بعد:
لذا ، وتطبيقيا والعمل بو آياتووتبلوة  سة كتاب اهلل تعالى،اعظم العموم ىو درا

وشمل ذلك  ،نجد السمف الصالح والعمماء والمفسرين قد نجحوا بتفسير القران الكريم
 لقران وحفظو ودراستو فيما بينيم ؛ىميم ىو ا نّ ، ألالقرآنيةجميع عمومو ومنيا القراءات 

 يموكان من ،بو عمماء كثر، وقد اىتم اب اهللعين عمى فيم كتعمم عظيم يالقراءات وعمم 
 موضوعاً  تُ ر اختف، نت القراءات تفسيرهفزيّ  الذي شمل تفسيره عمى ذلك، مامنا البكريإ

وبيان  ،العظيم اإلمامشخصية ىذا  إلبراز ،القرآنيةيوضح منيجيتو عند عرضو لمقراءات 
 . كيفية عرضو لمقراءات في تفسيره

 خطة البحث 
 على مقدمة و خمسة مباحث وخاتمة. يشمل

 . البكري لإلمامول: الحياة الشخصية المبحث األ
 البكري. اإلمامنسبة القراءات في تفسير : المبحث الثاني

 البكري في توجيو القراءات في تفسيره. اإلماممنهج : المبحث الثالث
 البكري على التفسير. اإلمامعند  القرآنيةاثر القراءات : المبحث الرابع

 البكري )رحمو اهلل( في الميزان. اإلمامالقراءات عند : المبحث الخامس
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 : ّلألاملبحح ا
 أبٕ احلشً البكسٖ لإلماواحلٔاٗ الشخصٔ٘ 

 : ّلاملطلب األ
 لقبُ, ىشبُ.امسُ, كئتُ, 

ىو "محمد بن محمد بن عبدالرحمن ابن احمد  بن محمد بن احمد بن  اسمو:
الحسن عمي بن أبو  : عبلء الدينوقيل اسمو، (ٔ)"القمحمد بن عوض بن عبد الخ

ستاذ األ ،المحدث ،الفقيو ،نادرة الزمان، الشافعي (ٕ)جبلل الدين محمد البكري الصديقي
 .(ٗ)عمماء الترجمة كثراسمو محمد وىو ما عميو أ نّ إ: الراجح، و (ٖ)الصوفي

 .(٘)الحسن"أبو ": ــالبكري ب اإلماميكنى  : كنيتو
أبي بكر الصديق إلى  "البكري" نسبة: لقبو

"تاج : ـببو بعضيم ولقّ ، (ٙ)
 .(ٚ)العارفين"

 ،بكر الصديق  بيالخميفة أإلى البكري رحمو اهلل  اإلمامنسب يرجع نسبو: 
 .(ٛ)فيو من سبللة  الصديق

  

                                                           

 .ٚ٘/ٚ :لمزركمي ،عبلماأل (ٔ)
 . ٜٔٗ/ٓٔ :خبار من ذىبأينظر: شذرات الذىب في  (ٕ)
 . ٖٜٔ/ٕ :العاشرة ئةاالمينظر: الكواكب السائرة بأعيان  (ٖ)
 . ٕٙٗ/ٔ :سماعيل النبيانيإلمشيخ يوسف بن  ، ولياءينظر: جامع كرامات األ (ٗ)
بن عبد النبي  ألحمد، والسبللة البكرية الصديقي ٚ٘|ٚ :لمزركمي ،عبلمواأل، ٜٖٔ/ٕ :ىدية العارفين (٘)

 .ٗٚٔ/ٕ :فرغل الدعباسي البكري
 .ٔٙٙ: لمحمد صديق خان بن حسن بن عمي ابن لطف اهلل الحسيني البخاري ،بجد العمومأينظر:  (ٙ)
 .ٚٛ: بيت الصديق لمشيخ محمد توفيق البكري الصديقي الياشيمي (ٚ)
 .ٔٙٙ :ينظر: أبجد العموم (ٛ)
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 : الجاىٕ املطلب
 ّفاتُ., ىشأتُ, مْلدِ

سنة ثمان  ،الحسن البكري في مصر المحروسة )القاىرة(أبو  اإلمامولد والدتو: 
 ٕٛفي  تفسيره"انتيى ولدي من تأليف  :ففي تفسيره قال والد الشيخ، وتسعين وثمانمائة

وبيذا يتبين ، "ايومً ٛٔو سنة وشيراً  ٕٛ آنذاك وكان عمره، ىـ ٕٜٙسنة  ةخر جمادى اآل
 .(ٔ)ىـ ٜٛٛو ولد في سنة نّ أ

فقد كانت  ،سرة تيتم بالعمم والتدينأالبكري رحمو اهلل في  اإلمامنشأ : نشأتو
وكبار العمماء  ،جبلل الدين اإلمامفوالده  ؛متو معروفة بالعمم وكثرة العبادة والتصوفعائ

 كبير كان ليم دور إذ، بي شريفأنصاري والبرىان بن القاضي زكريا األ :منيمحولو 
سبلم رضي الدين عن شيخ اإل خذ التصوفوأ، في تمقيو العمم وارتقاءه في التصنيف

 .(ٕ)العزي
كانت  ،البكري فيي "خديجة بنت الحافظ جمال الدين البكري اإلماما والدة مّ أ

 نْ أإلى  ن عاماً ثبلثي قامت بيا نحوأين الشريفين و الحرمإلى  ىاجرت ،صالحة امرأة
 .(ٖ)افضل الصبلة والتسميم في المدينة الشريفة عمى ساكنيا توفيت

 د والتعميم عمى يد العمماءالبكري باالجتيا اإلمامبعد الحياة التي قضاىا : وفاتو
رحمو  وبعد عمر أربى عمى الخمسين توفي الشيخ الجميل ،لمكتب وتأليفووشيوخ عصره 

"في يوم االثنين بعد ظيره الثالث  :الكبير في ترجمتو ذلك، وقالولده محمد ذكر  ؛اهلل
وثمانية   ربعة وخمسين عاماً عن أ ـ توفي والدي ىٕٜ٘ول سنة ر ربيع األعشر شي

 .(ٗ)"وخمسين يوماً 
                                                           

 . ٜٛ :وبيت الصديق، ٖٓ٘/ٖ :البكري اإلمامينظر: تفسير  (ٔ)
 .ٜٔٗ/ٔ :، وشذرات الذىبٕٜٔ/ٕ :المائة العاشرة بأعيانالسائرة  ينظر: الكواكب (ٕ)
 .ٖ٘ٔ :ولياء: جامع كرامات األ، وينظرٕٗٔ :عمدة التحقيق (ٖ)
 .ٖٗٔ :ولياءجامع كرامات األ (ٗ)
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 : لجالحاملطلب ا
 آثازِ العلنٔ٘ ّمؤلفاتُ

تميزت الحركة  إذ، البكري في عصرين )المماليك والعثمانيين( اإلمامعاش 
وقد فتح اهلل ، دباء وغيرىموكثرة العمماء والفقياء واأل، بداعالعممية فييما بالتنوع واإل

العديدة  فصنف الكتب والرسائل ،الحسن البكري بيأ اإلمامسبحانو عمى العمماء ومنيم 
 : سأذكر بعضًا منيا، في المجاالت المختمفة

  .(ٔ)التنزيل )مخطوط(تسييل السبيل في معاني : في التفسير .أ
 .(ٕ)حاديث المحذرات من شرب المسكرات )مخطوط(األ في الحديث: .ب
 .(ٖ)شرح منياج النووي ومنيا، كتب شروحفي الفقو:  .ج

 املبحح الجاىٕ: 
 البكسٖ. اإلماوىشب٘ القساءات يف تفشري 

وبعد توجيييا يوضح  ،ائياقرّ إلى  البكري رحمو اهلل ينسب القراءة اإلمامكان 
، أحدإلى  ينسبياو يذكر القراءة وال  أىل البمد، أإلى  وقد يذكر القراءة وينسبيا ، معناىا
مثمة لتوضيح بذكر األ وسأقوم، و غيرىمأالجميور إلى  يذكر القراءة وينسبيا وكذلك
 ذلك:

 : ّلاملطلب األ
 ٍل البلدأإىل  ىشب٘ القساءٗ

إلى  ما ينسبيا وغالباً  ،القرآنيةالبكري رحمو اهلل في تفسيره القراءات  اإلمامأورد 
عبارات عمماء القراءات  عملكان يستف، مواشتيرت بقراءتي بيا قرأواىل البمد الذين أ

عبارة  عملما يست كان غالباً و ، رحميما اهلل (عمرو الداني وابن الجزريأبو  :ومنيم

                                                           

 .ٜٕٕ/ٔٔ :، ومعجم المؤلفينٚ٘/ٚ :عبلمينظر: األ (ٔ)
 .ٜٖٕ/ٕ :ينظر: ىدية العارفين (ٕ)
 . ٜٕٕ/ٔٔ :، ومعجم المؤلفينٚ٘/ٚ :عبلماألينظر:  (ٖ)
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ٱ  ٻ  ٻ   : ففي قولو تعالى ؛لفاظأوغيرىا من )البصريان والكوفيون( أو )المدنيان( 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
(ٔ)

. 

وقرأ الكوفيون ، والباقون بدونو، بالتنوين «من فزعٍ »وقرأ الكوفيون: " قال:
، ففي ىذا المثال نسب البكري رحمو (ٕ)والباقون بكسرىا"، بفتح الميم «ئذيومَ »والمدنيان: 

، والكسائيَعاِصم َوَحْمَزة  :والمقصود بيم، بمدىمإلى  نسبة لمكوفييناهلل القراءة بالتنوين 
 .(ٖ)عمرو وابن كثير وابن عامرأبو والمقصود بالباقين 

إلى  بكري قراءة فتح الميمال اإلمامنسب ، ف«يومئذ»خرى في وأما القراءة األ
 .(ٗ)جعفر اوأب انافعويقصد بالمدنيين ، بمدىمإلى  نسبة نِ والمدنييالكوفييَن 

 املطلب الجاىٕ: 
 العام٘اجلنَْز أّ إىل  ذكسِ القساءٗ ّىشبتَا

، ةالجميور أو العامّ إلى  منسوبةالقراءات  بعض البكري رحمو اهلل اإلمامورد أ
البكري يذكر  نّ وذلك أل، اء العشرةويعني بالجميور والعامة القرّ ، في تفسيره وذكرىا نادر

ٺ  ٿ  ٿ   ففي قولو تعالى: ؛اء العشرة في مواضع القراءات في تفسيرهالقرّ  غالباً 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
(٘). 

وقرأ عاصم والكسائي بتاء واحدة وتشديد الظاء لمجميور،  «تظاىرون»قال "
  .(ٙ)أي: يتعاونون والظيير العون"، الظاءوحمزة بتخفيف 

                                                           

 .ٜٛسورة النمل، اآلية  (ٔ)
 .ٙٛٗ/ٕ :تفسير البكري (ٕ)
 . ٓٗ٘ :وحجة القراءات ،ٚٛٗ :السبعة في القراءات ينظر: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٕ :والنشر في القراءات العشر ،ٚٛٗ :ينظر: السبعة في القراءات (ٗ)
 .٘ٛ يةاآلمن  ،سورة البقرة (٘)
 .ٜٙ/ٔ :تفسير البكري (ٙ)
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البكري بذكر لفظ الجميور بقولو: "بتاء واحدة وتشديد  اإلمامح مثال صرّ الىذا 
وعند تخريج ىذه ، ما قراءة عاصم والكسائي وحمزة بتخفيف الظاءأالظاء لمجميور "
باقي العشرة بعد الكسائي وعاصم   قراءات وجدت أنو يقصد بالجميورالقراءة من كتب ال

 .(ٔ)"وحمزة
 املطلب الجالح: 

 أحدإىل  ذكسِ القساءٗ دٌّ ىشبتَا
الغالب  وىو، صحابياأإلى  ينسب القراءة البكري رحمو اهلل عادة اإلمامكان 

عند من  :و يقولأ، فيقول: من قرأ كذا، احدإلى  ةالقراء ال ينسب حياناً ألكن نجده ، عنده
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦففي قولو تعالى:  ؛ قرأ بكذا

(ٕ)  . 
و يقوم بو نّ أ "من قرأ باأللف بعد الياء جعمو بمعنى :«قَياًماِ»قال في قراءة كممة 

خرة وفي اآل شيءليو ثمرات كل إى ... وبأنو يجبوأمر الدنيا باألمن، لدين بالحجأمر ا
 .(ٖ)ومن قرأ ببل ألف جعمو بمعنى  المصمح"، بالثواب

وجو القراءة أميا وذكر وقد أبي، حدالبكري القراءة أل اإلمامىذا المثال لم ينسب 
وىي قراءة بعد الياء(  باإللفوقال: )من قرأ ، لف ومرة بحذفيااأل بإثباتفمرة  ،فييا فقط
لف( )ومن قرأ ببل أ: وقال في القراءة الثانية ؛«ِقَياًما»ا قرأوى الجميور إذإلى  منسوبة

 .(ٗ)قراءتان متواترتانبدون ألف وىما   «ِقَيًما»قرأىا  قصد بذلك  قراءة ابن عامر إذ
  

                                                           

: ، والمبسوط في القراءات العشرٗٚ :التيسير في القراءات السبعو  ،ٖٙٔالقراءات: ينظر: السبعة في  (ٔ)
ٖٕٔ. 

 .ٜٚاآلية  ،سورة المائدة (ٕ)
 . ٕٖٖ/ٔ :تفسير البكري (ٖ)
 :والمبسوط في القراءات العشر ، ٖٓٗ/ٔ :، ومعاني القراءات لؤلزىريٕٛٗ :ينظر: السبعة في القراءات (ٗ)

 .ٓٓٔ :، والتيسير في القراءات السبعٖٕٚ :، وحجة القراءاتٛٛٔ :العشر
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 : املبحح الجالح
 البكسٖ يف تْجُٔ القساءات يف تفشريِ اإلماوميَج 

البد ، اج لمقراءات وتوجييياالبكري في االحتج اإلمامقبل الشروع في بيان منيج 
بيا  توجيييا واالحتجاجعمم القراءات ومعانييا و  نّ وأ، غةُأبين االحتجاج في الم نْ لي أ

 . متفقة المقصود والمدلول ،ىي مصطمحات متقاربة بالمعنى
وفي ، مستقبمو شيءووجو كل ، وو مصدر وجّ نّ : فإلغة   «التوجيو»ما معنى أ

ترى لو معاني يحتمميا : أي، (ال تفقو حتى ترى لمقرآن وجوىا)حديث أبي الدرداء: 
 .  (ٔ)وكذلك يعتبر السَّبيُل الَمْقصوُد من الَكبلمِ  ،فتياب اإلقدام عميو

"ىو عمم يعنى ببيان وجوه القراءات في المغة والتفسير، اصطالحا :  «التوجيو»و
ويسمى بـ)عمل القراءات(، )حجج القراءات(، )االحتجاج ، وبيان المختار منيا

جوانبيا الصوتية، ن وجو القراءة من حيث المغة والمعنى من . فيو يبيّ (ٕ)لمقراءات("
 اإلماملكثرة القراءات التي أوردىا  ونظراً والنحوية، والببلغية، والداللية؛  والصرفية،

 ةأربع في التي اعتمد عمييا في احتجاجو لمقراءات مثمةفاني سأذكر بعض األ ،البكري
 : مطالب

  

                                                           

 .ٙ٘٘/ٖٔ :ينظر: لسان العرب (ٔ)
 .ٜٗ :القراءاتمختصر العبارات لمعجم مصطمحات  (ٕ)
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 : ّلاملطلب األ
 تْجُٔ القساءات بآٓ٘ مً القساٌ الكسٓه

ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائفي قولو تعالى: 
 اإلمام. ذكر (ٔ)

لباء با (ٖ)والنمل (ٕ)الفرقان "قرأ عاصم ىنا وفي: فقال ،«ْشًرابُ »البكري رحمو اهلل قراءة 
وحمزة والكسائي وخمف  سكان الشين، أي: مبشرة بالخير والمطر؛ا  الموحدة وضّميا و 
والباقون ، (ٗ)(الناشرات نشراً (سكان وىي الريح الطيبة المينة، ومنو بالنون وفتحيا واإل

وىي الرياح ، متفرقة جمع نشور مثل رسول ورسل  :أي، وضم الشين، يابالنون وضمّ 
البكري ذكر أوجو القراءة  اإلمام ففي ىذا المثال نبلحظ أنّ ، (٘)التي تيب في كل ناحية

حمزة وخمف والكسائي و قراءة ووجّ ، ن ما تحتممو القراءات من معانٍ وبيّ  «ُبشراً »في كممة 
 .(ٙ)خرى من القران الكريمأبآية 

 : املطلب الجاىٕ
 تْجُٔ بأحكاو التالّٗ

بأحكام التبلوة  -حياناً أ– البكري رحمو اهلل يورد القراءات ويوجييا اإلمامكان 
 باإلشمام القراءة ويوجييا بمخارج الحروف من المد والقصر، أو يذكرفوالتجويد، 

ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ        وئ  ۇئ   ۇئ  ففي قولو تعالى:  ؛وغيرىا

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ
الدال  بإسكان «نومن لدْ » بكر:أبو  "روى: . قال(ٚ)

                                                           

 .ٚ٘ اآليةمن  ،عرافسورة األ (ٔ)
 الفرقان. ک    ک  ک  گ  گ  گ  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ :قال تعالى (ٕ)
 .ٖٙالنمل:  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئائ   قال تعالى:( ٖ)
 .ٖ اآلية ،سورة المرسبلت (ٗ)
 .ٙٔٗ/ٔ :تفسير البكري (٘)
 .ٕ٘ٛ، وحجة القراءات: ٜٓٗ/ٔ، ومعاني القراءات لؤلزىري: ٖٕٛينظر: السبعة في القراءات:  (ٙ)
 .ٕ اآلية ،سورة الكيف (ٚ)
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، وفي بعض طرق أبي بكر  كسر ببل م وكسر النون والياء وصمتيا بياءشماميا الضا  و 
 .(ٔ)سكان النون"ا  والباقون بضم الدال و ، صمة

بين وجو القراءة  إذ ،اإلمام البكري القراءتين المتواترتين ففي ىذا المثال ذكر
والياء وتمفظ بياء  ولى لمقارئ شعبة الذي أسكن الدال مع إشماميا الضم وكسر النوناأل

 ا القراءة الثانية فيي قراءةأمّ ؛ خرى وىي كسر ببل صمةأولو طرق ، موصولة بيا
 .(ٖ)تعتبر لغة ياألنّ  ،(ٕ)لياءقرأوىا بضم الدال وسكون النون وضم ا إذ ،نالباقي

 : املطلب الجالح
 اليزّل بأسباب القسآىٔ٘التْجُٔ للقساءات 

فعند قولو ، القرآنية اآلياتنزول  بأسبابالبكري رحمو اهلل القراءات  اإلمامو وجّ 
ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  : تعالى

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ
(ٗ) . 

قرأ ابن ، فظوا بالكفرسبلميم من الكفار فتمإعذبوا عمى  «فتنوامن بعد ما »": قال
، ن أسمم من المشركين الذين فتنوا المسممينمَ إلى  شارةإ ،بفتح التاء ،«وافتن»عامر 

 . (٘)"شارة لما مرَّ إوكسر التاء  والباقون بضم الفاء
 القراءتين بسبب نزول اآلية القرآنية وقال: ييالبكري معنى وج اإلمامثم ذكر 

وفي أبي جندل بن ، أبي جيل من الرضاعة "نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي
فتنيم  ؛وسممة بن ىشام وعبد اهلل بن أسد الثقفي، وفي الوليد بن الوليد بن المغيرة، سييل

                                                           

 .ٕٔٙ/ٕ :تفسير البكري (ٔ)
تحاف فضبلء البشر ف، ٕ٘ٚ: المبسوط في القراءات العشرينظر:  (ٕ) والبدور ، ٖٖٙ :القراءات األربعة يوا 

 . ٓٚ/ٔ :الكنز في القراءات العشرو ، ٕٓٔ :الزاىرة
 .ٖٚٛ/ٕ :: التبيان في إعراب القرآنينظر (ٖ)
 .ٓٔٔ اآلية ،سورة النحل (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕ :البكري تفسير (٘)
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أو ، ىاجروا وجاىدواثم ، بعض ما أرادوا بالمسان المشركون ليرجعوا عن دينيم فأعطوىم
 .(ٔ)"سبلم اإلإلى  افتتن ثم رجع، في عبداهلل بن أبي سرح

، (ٕ)و قراءتو عند َفْتح اْلَفاء َوالتَّاءفي ىذا المثال ذكر البكري قراءة ابن عامر ووجّ 
وأوقعوا الفتن  عذبوا المؤمنينو  فتنوا الذينم في كون اآلية نزلت في جعل اْلِفْعل َليُ  :يأ

عكرمة بن أبي جيل وعمو الحارث : ـــر إسبلمو كن  تأخّ في الذين أسمموا، وذلك نحو مَ 
و نزلت عمى عبد اهلل بن ، أ(ٖ)بي ربيعة والوليد بن الوليدأوسييل بن عمرو وعياش بن 

إلى  فاستزلَّو الشيطان فمحق بالكّفر، ثم رجع سعد بن أبي سرح، عندما كتب لمنبي 
 .(ٗ)سبلماإل

اء وكسر التاء ومعناىا عند ضم الف ،اء فذكرىا البكريأما قراءة الباقين من القرّ 
من بعد ما فتنيم الكفار باإلكراه عمى التمفظ بالكفر وقموبيم  :ي، أعمى بنائو لممفعول
 .(٘)رضي اهلل عنيمابن ياسر وببلل الحبشي اكعمار ، مطمئنة باإليمان

  املطلب الجالح:
 باللغ٘ العسبٔ٘التْجُٔ 

لفاظ أليتوقف عمى شرح مفردات اوفيمو ، بمسان عربي مبينالكريم ن آنزل القر 
 نحويةو  خرى صرفيةفضبًل عن ذلك بيان ما يتعمق بمستويات األ، المغوي ومدلوليا

البكري  اإلمامن منيج تبيّ  التي مثمةاأل بعض بذكر سأقومو  ،وخصائص الصوتية وغيرىا
 : القرآنيةتوجيو القراءات في 

 
                                                           

 .ٕٕٙ/ٕ :البكري تفسير (ٔ)
 . ٕ٘ٗ :اإلقراء وكمال القراء وجمال، ٜٙ :الداني عمرو يألب ،السبع القراءات في التيسير ينظر: (ٕ)
 الدين لجبلل ،القرآن مبيمات في األقران ومفحمات، ٓٙ٘ :األماني حرز من المعاني إبراز: ينظر (ٖ)

 . ٖٛٓ/ٚٔ :الطبري وتفسير، ٗٙ :السيوطي
 . ٓٚٔ/ٕٔ :الكتاب عموم في والمباب، ٕ٘ٗ/ٖ :عطية ابن تفسير ينظر: (ٗ)
 .ٕٕٙ :الجزري البن النشر طيبة وشرح، ٙٔٗ/ٕ :لمنويري ،النشر طيبة شرح ينظر: (٘)
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 التوجيو النحوي: أ. 
مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت: كما في قولو تعالى

في قراءة  . قال(ٔ)
مر بينكم فذىب نقطع األ :: "قرأ المدنيان والكسائي وحفص بنصب النون؛ أي«بينكم»

 .(ٕ)لقد تقطع وصمكم": أي ،خرون برفع النونوقرأ اآل، ذلك االتصال
تحممو  وبين ما ،البكري القراءتين بتوجيييا النحوي اإلمامففي ىذا المثال ذكر 

والكسائي وحفص بنصب النون في ، نالمدنييجعفر  يفقراءة نافع وأب، من معان
يي ف «كمبينُ »قراءة رفع النون في  فأما، (ٖ)خرين برفع النوناء اآلوقراءة القرّ ، «بيَنكم»

واستدل  ،والفاعل مضمر «َتَقطَّعَ »ا قراءة النصب فيو ظرف لـمّ أ، و (ٗ)«تقطع»فاعل لـ
 .(٘)«لقد تقّطع ما بينكم»البعض عمى قراءة عبد اهلل بن مسعود  

 .التوجيو اللغويب. 
لفاظ عند العرب جاءت األ نّ أل ،ومعناىا القرآنيةالبكري يذكر القراءة  اإلمامكان 
ٱ  : ففي قولو تعالى ؛مختمفة بمعانٍ  تأتيتي القراءتين بمعاني متقاربة أو مختمفة، فتأ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ
(ٙ). 

متبعين بالمسممين  :أي، ين ويعقوب: "بفتح الدال لممدنيَ «ِفينَ ُمْردَ »قال في قراءة 
 .(ٚ)ن بعضيم في أثر بعض وعدىم بيا"متتابعي :أي، والباقون بكسر الدال، ليم مدداً 

                                                           

 .ٜٗ اآليةنعام من سورة األ (ٔ)
 .ٕٖٚ/ٔ :البكري تفسير (ٕ)
 القراءات في والتيسير ،ٜٜٔ :العشر القراءات في والمبسوط ،ٖٚ٘/ٖ :السبعة لمقراء الحجة: ينظر (ٖ)

 .ٖٓٙ :العشر القراءات في التيسير وتحبير، ٘ٓٔ :السبع
 .ٜٙٗ/ٔ :وتفسير السمرقندي ، ٕٕٙ/ٔ :لمكي ،ينظر: مشكل إعراب القرآن (ٗ)
، ٕٔٙ :، وحجة القراءات٘ٗٔ :، والحجة في القراءات السبعٖ٘ٗ/ٔ :لمفراء ،ينظر: معاني القرآن (٘)

عراب القرآن و  ،ٕٕٔ/ٕ :اإلتقان في عموم القرآنو   .ٜٕ٘ :األنصاريالمنسوب لزكريا  ،العظيما 
 .ٜ اآلية ،نفالسورة األ (ٙ)
 .ٜ٘ٗ/ٔ :تفسير البكري (ٚ)
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فذكر  ، يماالقراءتين ومعناىما التتبع لكميي وجيَ البكري  اإلمامففي المثال ذكر 
َبعثيْم عمى آثَار من  :َأي ،أردفيم بمعنى بي جعفر ويعقوبأقراءة فتح الدال لنافع و 

جاؤوا بعدىْم عمى آثَارىم متتبعين  :ي، أا قراءة الباقين فبكسر الدالمّ ، أتقدميم
قراءة  نّ إ :، والفرق(ٕ)معنى واحد «أْرَدفُتو أْرِدُفو»إذ والمعنى متقارب بينيما  ،(ٔ)لبعضيم

. وقراءة الفتح جعل الفعل «أردف»الكسر جعل الفعل لممبلئكة، فأتى باسم الفاعل من 
  .(ٖ)«أردف»هلل سبحانو فأتى باسم المفعول بو من 

صحَّ معنى القراءتين، ألنَّ المبلئكة السيوطي ىذه القراءتين فقال: " اإلماموذكر 
بعضًا، فمنيم تابعون ومتبوعون، يقال: ردفتو وأردفتو: إذا جئت المنَزلين ردف بعضيم 

 .(ٗ)بعده"
ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ عند تفسيره قولو تعالى:و 

(٘). 
فقال: "قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخمف بفتح السين  «ُحْسًنا»ذكر البكري قراءة 

وعمى  ،قواًل حسناً  :ولفالمراد عمى األ، سكان السينا  والباقون بضم الحاء و ، والحاء
مر بالمعروف والنيي قالو ابن عباس وغيره؛ وقيل: ىو األ ، شأن محمد قوالً  :الثاني

 .(ٙ)المين في المعاشرة وحسن الخمق": وقيل عن المنكر،
، مختمفة تحتممو من معانٍ  القراءتين مع ما يوجيالبكري  اإلمامففي المثال ذكر 

قولوا ليم قواًل  :بفتح الحاء والسين عمى معنىفقراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخمف 

                                                           

 :العشر القراءات في والمبسوط ،ٕٗٔ/ٗ :السبعة لمقراء الحجة، و ٖٗٓ: القراءات في السبعة: ينظر (ٔ)
 .ٕ٘ٚ/ٕ :العشر القراءات في والنشر ،ٙٔٔ :السبع القراءات في التيسيرو  ،ٕٕٓ

 .ٖٓ٘ :القرآن غريب في المفرداتو  ،ٖٙٗ/ٔ :لؤلزىري ،القراءات معاني: ينظر (ٕ)
 .القراءات في الحجة ينظر: (ٖ)
 .ٚٛٗ/ٕ: معترك األقران في إعجاز القرآن ينظر: (ٗ)
 .ٖٛ اآليةمن  ،سورة البقرة (٘)
 .ٛٙ/ٔ :تفسير البكري (ٙ)
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، قولوا لمناس قواًل ذا ُحسن: سكان السِّين عمى معنىا  َحَسًنا، وقرأ الباقون ِبَضم اْلَحاء و 
، َوقيل ُمُروُىْم ِباْلَمْعُروِف والخطاب لعمماء الييود، قيل ليم: اصُدقوا في صفة النبي 

فينا ذكر  ،(ٔ)َوِقيَل: ُىَو المِّيُن ِفي اْلَقْوِل َواْلُمَعاَشَرُة ِبُحْسِن اْلُخُمقِ َواْنَيْوُىْم َعِن اْلُمْنَكِر، 
 .تحتممو القراءتين من معاني البكري ما
 :التوجيو الصرفي .ج
، يامعانيبيان تعدد  في جمي   أثرٌ نية الصرفية المتنوعة لمقراءات القرآ متوجيياتل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   قولو تعالى: منو بيان ذلك؛ نصيب في مام البكري رحمو اهللولئل

پ  پ       پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ
(ٕ). 

، ومعناه االستعجال، الدال مخففة بإسكان"قرأ يعقوب : «تدَُّعونَ »قال في قراءة 
 .(ٖ)"تتداعون أمره بينكم :أي، فتعمونوالباقون بفتحيا مشددة عمى وزن ت

تحتممو من معاني وتوجيو  البكري القراءتين المتواترتين مع ما اإلمام ذكر
ىي تختمف ، و ومعناىا تستعجمون ،«تْدعون»الدال في  بإسكانفقراءة  يعقوب  ،صرفي

مره بينكم فَتدَُّعوَن األباطيل أتتداعون  :ومعناىا ة الجميور، إذ شددوا الدال فيياعن قراء
، والقراءتان (٘)عمى وزن تفتعمون البكري قراءة الجميور اإلمامو فوجّ  ،(ٗ)واألكاذيب
 .(ٙ)معنى واحدإلى  ترجعان

                                                           

 :والحجة لمقراء السبعة ،ٓٙٔ/ٔ :لؤلزىري ،ومعاني القراءات ،ٖٙٔ :السبعة في القراءات ينظر: (ٔ)
النشر في القراءات و  ،ٗٚ :التيسير في القراءات السبعو  ،ٕٖٔ :المبسوط في القراءات العشرو  ،ٕٙٔ/ٕ

 .ٕٛٔ/ٕ :العشر
 .ٕٚ اآلية ،الممك سورة (ٕ)
 .ٖٔٛ/ٖ: تفسير البكري (ٖ)
النشر في القراءات و  ،ٕٗٗ :العشر المبسوط في القراءاتو  ،ٓٛ/ٖ :لؤلزىري ،معاني القراءات ينظر: (ٗ)

    . ٜٖٛ/ٕ :العشر
 حت ،غريب القرآن البن قتيبةو  ،ٖٛٛٔ/ٕ :دار المعارف .ط ،ولسان العرب ،ٚٚ/ٖ :ينظر: تيذيب المغة (٘)

 .٘ٚٗ :أحمد صقر حت
 .ٚٛٔ/ٙ :الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد ينظر: (ٙ)
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اء األمصار الطبري: "والصواب من القراءة في ذلك، ما عميو قرّ  اإلمامقال 
 .(ٔ)ة من القّراء عميو"إلجماع الحجّ 

 د( التوجيو الصوتي.
 وجدتو، البكري رحمو اهلل في تفسيره اإلماموردىا أمن خبلل تتبع القراءات التي 

دٍّ م وأ وصلٍ قطٍع  وأ وتخفيفٍ  تشديدٍ  ما فييا من فيذكر، صوتي توجيوب بعضياو وجّ ي
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ :ففي قولو تعالى ؛وقصٍر وغيرىا

(ٕ). 
ما الصورة التي أالدال لمكوفيين، بمعنى: "بتخفيف : «َفَعَدَلكَ »قراءة في  قال

فبل يد وال ، عضاءجعمك معتدل الخمق متناسب األ :بمعنى ،والباقون بالتشديد رادىا؛أ
 .(ٖ)خرى"طول من األأرجل 

من معنى في قراءة  ما تحتمموالبكري القراءتين مع بيان  اإلمامو ففي المثال وجّ 
إلى  صرفك ومعناىا: ،التشديد والتخفيف، فقراءة َعاِصم َوَحْمَزة َواْلكَساِئّي بتخفيف الدال

ي: أ، ل المشددةن بالداا قراءة الباقيمّ ء من طويل وقصير، وحسن وقبيح؛ أأّي صورة شا
 .(ٗ)مك وساوى بين ما ازدوج من أعضائكُمَعتدََّل الَخْمِق فقوّ  جعمكَ 

عمي: "معنى عّدلك عّدل خمقك، فأخرجك في أحسن تقويم، وىّيأ فيك أبو  قال
ومعنى التخفيف عدل  ،لم يقدر عميو غيرك بمطف الخمقة وتعديميا ما قدرت بو عمى ما

 . (٘)لخمقة متناسبيا فبل تفاوت فييا"بعضك ببعض، فكنت معتدل ا

                                                           

 .ٜٔ٘/ٖٕ :تفسير الطبري (ٔ)
 .ٚ اآلية ،االنفطارسورة  (ٕ)
 .ٖٔٛ/ٖ :البكري تفسير (ٖ)
: لؤلزىري ،ومعاني القراءات ،٘ٙٗ :والمبسوط في القراءات العشر ،ٗٚٙ :ينظر: السبعة في القراءات (ٗ)

 .ٜٜٖ/ٕ :والنشر في القراءات العشر ،ٕٕٓ :التيسير في القراءات السبعو  ،ٕٙٔ/ٖ
 .ٕٖٛ/ٙ :الحجة لمقراء السبعة (٘)
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ٱ  ٻ  : قولو تعالى منيا؛ بأمثمةن ذلك فقد بيّ  ،فيما يخص الوصل والقطع امّ أ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
(ٔ). 

، وصل اليمزة وابتدائيا بالكسر خبراً والكسائي وخمف ب"قرأ البصريان وحمزة : قال
 .(ٕ)والباقون بقطعيا مفتوحة"

 فقراءة أبي، لوصل والقطع باختصارالقراءتين ليمزة ا يالبكري وجي اإلمامذكر 
ن الباقي ا قراءةمّ أعمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخمف بوصل اليمزة  عمى لفظ الخبر، 

 . (ٖ)وابتداء عمى االستفيام وصبلً بالقطع عمى اليمزة مفتوحة 
التي دخمت عمى ألف الوصل، فسقطت  دل عمى ىمزة االستفيام: فبالقطع

 :والثاني، بر بالفعل ولم يدخل عميو استفيامأخ :ولاأل :ا الوصل فمو وجيانمّ أ ؛لدخوليا
 .(ٗ)عمييا طرح ألف االستفيام لداللة قولو َأْم زاَغْت َعْنُيُم اأْلَْبصارُ 

مثمة من ذلك قولو تعالى: يخص المد والقصر فقد ذكر العديد من األوفيما 
ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  ۇئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ

(٘). 
 :أي، (ٙ)وبالمد لغيره ؛جاءكم :، أيبالقصر ألبي عمرو «بما آتاكم»" قال:

 .(ٚ)عطاكم"أ

                                                           

 .ٖٙ-ٕٙ اآليتان ،سورة ص (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ :تفسير البكري (ٕ)
جامع البيان في القراءات و ، ٖٔٛ: والمبسوط في القراءات العشر ،ٙ٘٘ :ينظر: السبعة في القراءات (ٖ)

براز المعاني من حرز األماني: و  ،ٖٗ٘ٔ/ٗ :السبع ،  ٕٖ٘ :تحبير التيسير في القراءات العشرو  ،ٛٙٙا 
تحاف فضبلء البشر في القراءات و   .ٜٚٗ :األربعة عشرا 

 ،ٙٔٙ :القراءات حجة، و ٕٛ/ٙ :السبعة لمقراء والحجة ،ٖٚٓ :السبع القراءات في الحجة: ينظر (ٗ)
 .ٜٚٔ: الداني عمرو ألبي ،واالبتدا الوقف في والمكتفي

 .ٖٕ اآلية ،سورة الحديد (٘)
 .ٜٛٔ/ٖٕ :تفسير الطبري :القصر. ينظرفقد قرأ عامة قّراء الحجاز والكوفة )ِبَما آَتاُكْم( بالمّد وليس  (ٙ)
 .ٕٖ٘/ٖ :تفسير البكري (ٚ)
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القراءتين ليمزة المد والقصر مع بيان  يالبكري وجي اإلمامففي المثال ذكر 
بما جاءكم من  ال تفرحوا: عمرو بقراءة القصر ومعناىاأبو  فانفرد ؛معناىما باختصار
ِبَما أْعطاكم اهلل   ال تفرحواوقراءة المد لمباقين بمعنى: ، و فاٍن ال بقاء لوُحطام الدُّنيا، فإنّ 
  . (ٔ)من زينة  الدنيا

َفَكَما َأن اْلِفْعل لْمَغاِئب ِفي  ،«آَتاُكم»معادل ِبِو  «فاتكم»"َأن : وحجتيم بالقصر
 . (ٕ)َكَذِلك يكون اْلِفْعل لآلتي ِفي َقْولو ِبَما َأتَاُكم" ،«فاتكم» :َقْولو

َأي أعطيتم  ،«ِبَما ُأوِتيُتم  »بي َواْبن َمْسُعود أ"َأن ِفي حرف  :تيم بالمدما حجّ أ
ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  یېئ  ىئ  ىئ    ىئ   ی"(ٖ). 

  

                                                           

 :والمبسوط في القراءات العشر ،ٚ٘/ٖ :لؤلزىري ،معاني القراءاتو  ،ٕٙٙ :ينظر: السبعة في القراءات (ٔ)
براز المعاني من حرز األمانيو  ،ٕٛٓ :التيسير في القراءات السبعو ، ٖٓٗ النشر في و  ،ٜٛٙ :ا 

 .ٖٗٛ/ٕ :القراءات العشر
 .ٔٓٚ :حجة القراءات (ٕ)
 .ٕٓٚحجة القراءات:  (ٖ)
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 : املبحح السابع
 البكسٖ اإلماويف تفشري  القسآىٔ٘أثس القساءات 

، سبلميوجو القراءات ثروة غنية وكنز ثمين من كنوز التشريع اإلأالختبلف في ا
ا يبين مّ إفيو ، مة في مجال التفسيرثار قيّ آيحويو من معان ودالالت ذات  وذلك لما
عديدة   بأمثمةح ذلك البكري وضّ  اإلمام، و شكالأو يوسع المعنى أو يزيل اإل اآليةمعنى 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   :ففي قولو تعالى ؛القراءات عمى تفسير القران الكريمتبين أثر 

ۈ
(ٔ) . 

: "قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخمف بفتح الباء «َلَتْرَكُبنَّ »قال في قراءة 
سماء بعد سماء أو درجة بعد  :أي ،«طبقا عن طبق»محمد  لتركبن يا :أي ،الموحدة

 :أي ،، والباقون بالضموجل والرفعة درجة أو رتبة بعد رتبة في القربة من اهلل عز
وىو الموت ثم الحياة وما بعدىا من أحوال  ،لتركبن أييا الناس حااًل بعد حال

  .(ٕ)القيامة"
ثم ذكر تعدد  ،ائياقرّ إلى  ونسبيا ،القراءتين وجيي البكري اإلمامففي المثال ذكر 

محمد  لتركبن يا :يأ ،بالخطاب فراد النبي إفقراءة فتح الباء تعني  ؛المعاني فييا
ىم يمرون حال إذ سبلمية ا قراءة ضم الباء فيو خطاب لؤلمة اإلمّ أ ؛سماء بعد سماء

ۆ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  :وعند قولو تعالى .(ٖ)بعد حال من الموت ثم البعث ثم الحساب

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
(ٗ). 

                                                           

 .ٜٔ اآلية ،االنشقاق سورة (ٔ)
 .ٚ٘ٗ/ٖ :تفسير البكري (ٕ)
 ،ٖٚٙ :الحجة في القراءات السبعو  ،ٚٚٙ :السبعة في القراءات، و ٕٕ٘/ٖ :لمفراء ،ينظر: معاني القرآن (ٖ)

 :والنشر في القراءات العشر ،ٕٕٔ :السبعالتيسير في القراءات و  ،ٖ٘ٔ/ٖ :لؤلزىري ،ومعاني القراءات
ٕ/ٖٜٜ. 

 .ٖٜ اآلية ،سورة الكيف (ٗ)
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لسين البن كثير وأبي عمرو وحفص، والباقون : "بفتح ا«السدين»قال في قراءة 
، ويأجوج سد ذو القرنين ىو الحاجز بينيما، ؛ وىما جببلن بمنقطع ببلد التركبضميا

 .(ٔ)مأجوج من ورائيما"
ائيا وذكر قرّ إلى  القراءتين ونسبيا يالبكري وجي اإلمامففي ىذا المثال ذكر 

الجببلن المانعان، َفَقَرَأ اْبُن َكِثيٍر َوَأُبو َعْمٍرو َوَحْفٌص ِبَفْتِح  : وىما«السدين»معنى 
فحركة الضم  ،خرآليا معنى  :وقيل ،فيما لغتان، (ٕ)السِّيِن، َوَقَراءة اْلَباُقوَن ِبَضمَِّيا

، فحركة الضم ىو من فعل اهلل عرابيةالناحية اإلوقع الكممة من تؤثر عمى م والفتح ال
 .(ٖ)بإنشائيماقاموا  وحركة الفتح ىو من فعل الناس إذ، قاميماأالذي 

ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ   قولو تعالى: فيف ،بيان لمعناىا من غيروقد يذكر القراءة 

ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ           حئ  ېئۈئ
(ٗ). 

والباقون ، باإلفراد «رسالتو»"قرأ ابن كثير وحفص : قال في قراءة )رسالتو( 
 .  (٘)بالجمع"

  

                                                           

 .ٕٕٛ/ٕ :تفسير البكري (ٔ)
 :السبعة لمقراء والحجة ،ٕٕٔ/ٕ :لؤلزىري ،القراءات ومعاني ،ٜٜٖ: القراءات في السبعة: ينظر (ٕ)

 في والنشر ،٘ٗٔ :السبع القراءات في والتيسير ،ٖٕٛ :العشر القراءات في والمبسوط ،ٓٚٔ/٘
 .ٖ٘ٔ/ٕ :العشر القراءات

، التبيان في إعراب القرآن: ٖٕٔ، الحجة في القراءات السبع: ٖٙٓ/ٕينظر: إعراب القرآن، لمنحاس:  (ٖ)
براز، ٓٙٛ/ٕ  .٘ٚ٘ :األماني حرز من المعاني وا 

 .ٕٗٔمن أية  ،نعامسورة األ (ٗ)
 .ٕٖٛ/ٔ :تفسير البكري (٘)
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إلى  ونسبيا ،فرادالقراءتين عند الجمع واإل يالبكري وجي اإلمامففي المثال ذكر 
وقراءة  الخطاب لمرسول   نّ أفراد تدل عمى فقراءة اإل ،(ٔ)ذكر معناىا من غيريا ائقرّ 

 . (ٕ)جعل كل وحي رسالة، الجمع أنو
ڳ  ڳ  : قولو تعالى ، كما فيفرادإليبين معنى القراءة عند الجمع واوقد 

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ
(ٖ). 

   حمزة والكسائي وخمفالّ إاء الشمس لمقرّ  :أي ،باإلفراد" :«سراجاً »قال في قراءة 
 .(ٗ)عمى الجميع أي النجوم" «سرجا»فقرأ 

، اءىا وذكر معناىاقرّ إلى  ونسبيا ،القراءتين يالبكري وجي اإلمامفينا ذكر 
َتْيِن،الشَّْمُس، : بمعنى يأ ،باإلفرادفقراءة الجميور  الشَّْمُس  :َأيِ  َوَعَمى اْلَجْمِع ِبَضمَّ

 .(٘)َواْلَكَواِكبُ 
ڃ  ڃ     چ :فراد قولو تعالىوالحجة في قراءة اإل

ِبالتَّْوِحيِد َفردُّوا َما  (ٙ)
َعاِئَدة  «فييا»الياء في  نّ أا قراءة الجمع فالحجة مّ أ، َأجمُعوا َعَمْيوِ َما إلى  اْختمُفوا ِفيوِ 

تكون اْلَياء َعاِئَدة عمى  َويجوز َأنْ  ،النُُّجوم اْلِكَبار :معنى البروج نّ إذ أ «السََّماء»عمى 
 .(ٚ)َفيكون ِحيَنِئٍذ السراج ُيَؤدِّي َعن معنى اْلجمع ،«البروج»

  
                                                           

 :والحجة لمقراء السبعة ،ٖٖٙ/ٔ :لؤلزىري ،ومعاني القراءات ،ٕٙٗ :القراءاتينظر: السبعة في  (ٔ)
 .ٙٓٔ :التيسير في القراءات السبع، و ٙٛٔ :والمبسوط في القراءات العشر ،ٜٖٕ/ٖ

 .ٖٖٔينظر: الحجة في القراءات السبع:  (ٕ)
 .ٔٙ اآلية ،سورة الفرقان (ٖ)
 .ٜٖٗ/ٕ :البكري تفسير (ٗ)
 :والتبيان في إعراب القرآن ،ٕٖٗ :المبسوط في القراءات العشرو  ،ٙٙٗ :القراءاتينظر: السبعة في  (٘)

براز المعاني من حرز األمانيو  ،ٜٜٓ/ٕ       .ٜٛٔ :ودليل الحيران عمى مورد الظمآن ،ٛٔٙ :ا 
 .ٙٔ اآلية من ،نوح سورة (ٙ)
 .ٕٔ٘ :القراءات وحجة ،ٖٚٗ/٘ :السبعة لمقراء الحجة: ينظر (ٚ)
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 : املبحح اخلامص
 البكسٖ )زمحُ اهلل( يف املٔزاٌ اإلماوالقساءات عيد 

 : ّلاأل املطلب
 مٔزاتما لُ مً 

 ،والفقو ،والمغة ،والحديث ،البكري عالم جميل متبحر بعموم شتى كالتفسير اإلمام
وكان غالبًا ، القرآنية اآلياتثناء تفسير في أن القراءات بيّ إذ  ؛ولمقراءات نصيب من ذلك

 اإلمامبو  ما تميزاىم  سأذكريدل عمى وفرة عممو، لذا ىذا صحابيا و أإلى  ما ينسبيا
 : تفسيره في القرآنيةالبكري عند عرضو لمقراءات 

ليا في  بإيرادهوذلك  ،المتواترة منيا ال سيمااىتم البكري بعمم القراءات و  .ٔ
وقد يصف ىذه  ،و العشرةاء السبعة أالقرّ إلى  غالبًا ما ينسبيا، و تفسيره

إلى  ره القراءة ونسبتياذك تدل عمى تواترىا، من ذلك بأوصافالقراءات 
وقد بينت ذلك في  ؛عمى كثرة من قرأ بيا وىذا يدلّ  ،و العامةالجميور أ

 مثمة.األ
ثناء في أبعض المصطمحات  المالبكري القراءات باستع اإلمامذكر  .ٕ

وقد ، )المدنيان( )البصريان( أوالكوفيان( أو : )عرضو ليا، فتارة يقول
قو وىذا يدل عمى مدى تعمّ  ؛ىل البمد(أإلى  بينت ذلك في )نسبة القراءة

 . بعمم القراءات
ن الكريم آيات القر آعند توجيييا بوالتدليل عمييا  القرآنيةلقراءات احتجاجو با .ٖ

المغة العربية من نحو  بأقسامالتبلوة أو  بأحكامالنزول أو  بأسبابأو 
 . وصرف وصوت ولغة وغير ذلك

، فبين عمى التفسير القرآنيةأثر القراءات  ومن المعاني عند بيان أثرى كثيراً  .ٗ
بنيتيا عند تغيير  يااختبلفح بعض المعاني و ، ووضّ المختمفة األوجو

 وضحت ذلك في المبحث الرابع.أكما  ،لفظ القراءات في فرادإلاجمع و كال
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 : الجاىٕملطلب ا
 ما علُٔ مً مآخر

أثر تعدد  البكري وتوجييو لمقراءات وبيان اإلمام عممسعة إلى  أشرنا آنفاً 
 : ومنيا ،ىناك بعض المآخذ عميو نّ أ إالّ  ،القراءات عمى المعاني

 . اء ورواتيمالبكري يستطرد كثيرًا عند ذكره لمقرّ  اإلمامكان  .ٔ
 لكنو ييتم بالبناء ،القران آلياتكان ال ييتم لمقراءات التي فييا ببلغة  .ٕ

 . الصرفي فقط
ال قد و  ،القرآنيةوجود اختبلف لمكممة إلى  البكري نظر القارئ اإلمامو يوجّ  .ٖ

 قد ذكرت ذلك عند ذكره لمقراءة من غيرو ، قارئ تمك القراءةإلى  يشير
 حد.أإلى  نسبتيا

كثيرًا من  و اغفلنّ  االّ إ ،تفسيره عمى الكثير من القراءات المتنوعةاحتوى  .ٗ
الصرفية والمغوية والنحوية مواضع مواضع القراءات الميمة التي تتناول ال

  ثراء لممعاني.إفييا تي لا
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 اخلامت٘
والصبلة والسبلم عمى خاتم النبيين  ،هلل تعالى الذي تتم بنعمتو الصالحاتأحمد ا

تممت بحثي بفضمو أفقد ، يوم الدينإلى  وعمى الو وصحبو ومن سار عمى نيجو ،محمد
البكري في القراءات من خبلل تفسيره وقد ظيرت لي  اإلمامتعالى وتناولت بو منيج 

 : منيانتائج 
 ماوى ،ين مميزين بالنيضة العمميةعصر البكري عاش في  اإلمام نّ إ .ٔ

عمى شخصية البكري  يجاباً إ روىذا بدوره أثّ ، الممموكي والعثمانيالعصر 
 . وحياتو العممية

عظيمة في شتى العموم الدينية من تفسير عممية ثار البكري آ لئلمام .ٕ
 . وحديث وفقو وغيرىا

 ،والعامةىل البمد والجميور أإلى  القرآنيةذكر في تفسيره نسبة القراءات  .ٖ
 بأسبابييا ووجّ  ،حكام التبلوةأو  باآليات القرآنيةالقراءات  يضاً أو ووجّ 

فضبًل  ،والصرفي والصوتي والمغويبمجاليا النحوي العربية  والمغةالنزول 
 . اآلياتذكر اثر ىذه القراءات عمى تفسير عن 

 . البكري بصورة عامة عمى القراءات العشرة اإلمامركز  .ٗ
 التوصيات 

، من خبلل كتب التفسير القرآنيةدراسة القراءات إلى  دعوة طبلب العمم .ٔ
 . المختمفة القرآنيةقبال عمى تعمم القراءات واإل

عجاز توضح اإل التي القرآنيةلقراءات اأىمية البحث تكمن في اختيار  .ٕ
 . المغوي والنحوي والصرفي وغيرىا

 . خاصة تخدم ىذا العمم وتعين عمى نشره وتعميمو مقرراتعداد إاقترح في  .ٖ
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فقد  ،ةفي ميدان البحوث العممي ألشاركي ىذا البحث محاولة منّ  نّ فإ وختاماً 
 . و السيو فالكمال هلل وحدهأيسمم من القصور ولم  ،نجزت البحث بحمد اهللأ
نبياء والمرسمين شرف األوالصبلة والسبلم عمى أ ،ب العالمينن الحمد هلل ر أخر دعوانا آو 

 .جمعينأسيدنا محمد وعمى الو وصحبو 
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 ّاملساجع املصادز
 ن الكريمآالقر 

لطف اهلل الطيب محمد صديق خان بن حسن بن عمي ابن أبو  ،أبجد العموم .ٔ
-ىـٖٕٗٔ ،ٔط، دار ابن حزم، ىـ(ٖٚٓٔتالحسيني البخاري الِقنَّوجي )

 م. ٕٕٓٓ
القاسم شياب الدين عبد الرحمن بن أبو  ،إبراز المعاني من حرز األماني .ٕ

، ىـ(٘ٙٙتإسماعيل بن إبراىيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )
 دار الكتب العممية.

الرحمن بن أبي بكر، جبلل الدين السيوطي عبد ، اإلتقان في عموم القرآن .ٖ
الييئة المصرية العامة ، الفضل إبراىيمأبو  المحقق: محمد ىـ(،ٜٔٔت)

 م.ٜٗٚٔ-ىـٜٖٗٔ ،لمكتاب
جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس أبو  ،إعراب القرآن .ٗ

وضع حواشيو وعمق عميو: عبد المنعم خميل ، ىـ(ٖٖٛتالمرادي النحوي )
، ٔط ،منشورات محمد عمي بيضون، دار الكتب العممية، بيروت، إبراىيم
 ىـ.ٕٔٗٔ

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين ، إعراب القرآن العظيم .٘
حققو وعمق عميو: د. موسى عمى ، ىـ(ٕٜٙتيحيى السنيكي )أبو  الدين

 م.ٕٔٓٓ-ىـٕٔٗٔ، ٔط، (موسى مسعود )رسالة ماجستير
الدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس، الزركمي  خير، األعبلم .ٙ

 م.ٕٕٓٓ ،٘ٔط، دار العمم لممبليين، ىـ(ٜٖٙٔتالدمشقي )
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إسماعيل بن محمد أمين بن ، إيضاح المكنون في الذيل عمى كشف الظنون .ٚ
دار إحياء التراث العربي، ، ىـ(ٜٜٖٔتمير سميم الباباني البغدادي )

 لبنان. ،بيروت
 ،القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرة البدور الزاىرة في .ٛ

القراءاُت الشاذُة وتوجيييا من لغة العرب: عبد الفتاح بن عبد الغني بن 
 لبنان. ،دار الكتاب العربي، بيروت ،ىـ(ٖٓٗٔتمحمد القاضي )

سبط  الياشميلمشيخ محمد توفيق البكري الصديقي العمري  ،بيت الصديق .ٜ
 . ىــٖٕٖٔ ،مصر ،المؤيد مطبعة، آل الحسن

البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل أبو  ،التبيان في إعراب القرآن .ٓٔ
عيسى البابي الحمبي ، تحقيق عمي محمد البجاوي، (ىـٙٔٙ)ت، العكبري
 وشركاه.

ابن الجزري شمس الدين محمد بن ، تحبير التيسير في القراءات العشر .ٔٔ
، أحمد محمد مفمح القضاة تحقيق د.، (ىـٖٛٛ)ت محمد بن عمي بن يوسف

 . مٕٓٓٓ-ىـٕٔٗٔ ،عمان ،األردن، دار الفرقان
الميث أبو  نصر بن محمد بن أحمد، تفسير السمرقندي المسمى بحر العموم .ٕٔ

 بيروت.، دار الفكر، محمود مطرجي تحقيق د. السمرقندي،
بي الخير محمد بن محمد بن ألمحافظ ، تقريب النشر في القراءات العشر .ٖٔ

 ،براىيم محمد الرفاعيإدراسة وتحقيق عادل ، (ىـٖٖٛت)محمد الجزري 
 . ىـٖٖٗٔ، المدينة المنورة ،مكتبة الممك فيد الوطنية

، ىـ(ٖٓٚتمحمد بن أحمد بن األزىري اليروي )منصور أبو  ،تيذيب المغة .ٗٔ
، روتبي، ٔط، دار إحياء التراث العربي، المحقق: محمد عوض مرعب

 م.ٕٔٓٓ



 

  
ٔ٘ٛ 

4 

أبو  ،عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، التيسير في القراءات السبع .٘ٔ
 ،دار الكتاب العربي، المحقق: اوتو تريزل، ىـ(ٗٗٗتعمرو الداني )

 م.ٜٗٛٔ-ىـٗٓٗٔ، ٕط، بيروت
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ، جامع البيان في تأويل القرآن .ٙٔ

، المحقق: أحمد محمد شاكر، ىـ(ٖٓٔتجعفر الطبري )أبو  اآلممي،
 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ، ٔط، مؤسسة الرسالة

، (ىـٖٓ٘ٔ)تسماعيل النبياني إلمشيخ يوسف بن ، ولياءجامع كرامات األ .ٚٔ
فوربندر  ،سنة بركات رضاال ىلأمركز ، براىيم عطوة عوضإتحقيق 
 . ٔط، )اليند( ،غجرات

صمد اليمداني عمي بن محمد بن عبد ال، جمال القراء وكمال اإلقراء .ٛٔ
تحقيق: د. ، ىـ(ٖٗٙتعمم الدين السخاوي ) الحسنأبو  المصري الشافعي،

 ،ٔط، بيروت ،دمشق ،دار المأمون لمتراث، د. محسن خرابة ،مروان العطيَّة
 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ

تحقيق: سعيد ، زرعةأبو  ،عبد الرحمن بن محمد بن زنجمة، حجة القراءات .ٜٔ
 .مٕٜٛٔ–ىـٕٓٗٔ ،ٕط، بيروت ،مؤسسة الرسالةاألفغاني، 

، عبد اهللأبو  ،الحسين بن أحمد بن خالويو، الحجة في القراءات السبع .ٕٓ
بيروت، ، دار الشروق، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، ىـ(ٖٓٚ)ت

 .ىـٔٓٗٔ
عمي ، أبو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ ، اء السبعةالحجة لمقرّ  .ٕٔ

راجعو ودققو: ، بشير جويجابي ،المحقق: بدر الدين قيوجي، ىـ(ٖٚٚت)
 ،دمشق ،دار المأمون لمتراث، أحمد يوسف الدقاق ،عبد العزيز رباح

 م.ٖٜٜٔ-ىـٖٔٗٔ، ٕط، بيروت
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إسحاق إبراىيم بن أحمد بن سميمان أبو  ،دليل الحيران عمى مورد الظمآن .ٕٕ
 القاىرة. ،دار الحديث، ىـ(ٜٖٗٔتالمارغني التونسي المالكي )

بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاىد أبو  ،السبعة في القراءات .ٖٕ
 ىـ.ٓٓٗٔ ،مصر، دار المعارف، تحقيق شوقي ضيف، البغدادي

عبد النبي فرغل الدعباسي البكري  ألحمد، السبللة البكرية الصديقية .ٕٗ
، مة العربيةألمؤسسة ا، وراجعو السيد حازم زكي البكري المقدسي، الصديقي

 . مٕٗٔٓ-ىـٖ٘ٗٔ ،ٔط، مصر
عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن ، الذىب في أخبار من ذىبشذرات  .ٕ٘

، حققو: محمود األرناؤوط، ىـ(ٜٛٓٔتالفبلح )أبو  العماد الَعكري الحنبمي،
 م.ٜٙٛٔ-ىـٙٓٗٔ، ٔط، بيروت ،دار ابن كثير، دمشق

الخير ابن الجزري، محمد أبو  شمس الدين، شرح طيبة النشر في القراءات .ٕٙ
، ضبطو وعمق عميو: الشيخ أنس ميرة، ىـ(ٖٖٛتبن محمد بن يوسف )

 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ، ٕط، بيروت ،دار الكتب العممية
أبو  محمد بن محمد بن محمد،، شرح طيبة النشر في القراءات العشر .ٕٚ

تقديم وتحقيق: الدكتور مجدي ، ىـ(ٚ٘ٛتالقاسم، محب الدين النَُّوْيري )
-ىـٕٗٗٔ ،ٔدار الكتب العممية، بيروت، ط، محمد سرور سعد باسموم

 م.ٖٕٓٓ
لمشيخ إبراىيم بن عامر العامري المكي  ،التحقيق في بشائر الصديق عمدة .ٕٛ

 دار، باعتناء وتعميق الشيخ أحمد فريد المزيدي، ىـ(ٜٔٓٔالعبيدي )ت
 .مٜٕٓٓ  ،ٔط ،لبنان ،بيروت ،الكتب العممية

، ىـ(ٕٙٚتمحمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري )أبو  ،غريب القرآن .ٜٕ
دار الكتب العممية )لعميا مصورة عن الطبعة ، المحقق: أحمد صقر

 م.ٜٛٚٔ-ىـٜٖٛٔ، المصرية(
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 آبادي طاىر محمد بن يعقوب الفيروزأبو  مجد الدين، القاموس المحيط .ٖٓ
بإشراف: ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ىـ(ٚٔٛت)

 ،ر والتوزيع، بيروتمؤسسة الرسالة لمطباعة والنش، محمد نعيم العرقُسوسي
 م.ٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ، ٛط، لبنان

، ىـ(ٖٗٙتالمنتجب اليمذاني )، الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد .ٖٔ
 ،المدينة المنورة، دار الزمان، عمق عميو: محمد نظام الدين الفتيحو  حقق

 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ، ٔط، المممكة العربية السعودية
عبد اهلل بن عبد المؤمن بن الوجيو بن  محمدأبو  ،الكنز في القراءات العشر .ٕٖ

نجم  أوعبد اهلل بن عمى ابن المبارك التّاجر الواسطّي المقرئ تاج الدين 
 ،مكتبة الثقافة الدينية، المحقق: د. خالد المشيداني، ىـ(ٔٗٚتالدين )
 م.ٕٗٓٓ-ىـٕ٘ٗٔ، ٔط، القاىرة

حمد الغزي نجم الدين محمد بن م، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة .ٖٖ
، لبنان ،دار الكتب العممية، بيروت، المحقق: خميل المنصور، ىـ(ٔٙٓٔت)
 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ، ٔط

حفص سراج الدين عمر بن عمي بن عادل أبو  ،المباب في عموم الكتاب .ٖٗ
المحقق الشيخ عادل أحمد عبد ، ىـ(٘ٚٚتالحنبمي الدمشقي النعماني )

، لبنان ،بيروت ،العممية دار الكتب، الشيخ عمي محمد معوض ،الموجود
 م.ٜٜٛٔ-ىـٜٔٗٔ، ٔط

جمال الدين ابن منظور ، عمىمحمد بن مكرم بن الفضل أبو  ،لسان العرب .ٖ٘
 ،ٖط، بيروت ،دار صادر، ىـ(ٔٔٚت) األفريقي ياألنصاري الرويفع

 ىـ.ٗٔٗٔ
 النيسابوريأحمد بن الحسين بن ِمْيران ، المبسوط في القراءات العشر .ٖٙ

، دمشق ،مجمع المغة العربية، سبيع حمزة حاكيميتحقيق: ، ىـ(ٖٔٛت)
 .مٜٔٛٔ
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محمد عبد الحق بن غالب بن أبو  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .ٖٚ
المحقق: ، ىـ(ٕٗ٘تعبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي )

 ىـ.ٕٕٗٔ ،ٔط، بيروت ،دار الكتب العممية، عبد السبلم عبد الشافي محمد
بارات لمعجم مصطمحات القراءات، إبراىيم بن سعيد بن حمد مختصر الع .ٖٛ

، ٔط، المممكة العربية السعودية ،الرياض ،دار الحضارة لمنشر، الدوسري
 م.ٕٛٓٓ-ىـٜٕٗٔ

محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن أبو  مشكل إعراب القرآن، .ٜٖ
، ىـ(ٖٚٗتمختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )

 .ىـ٘ٓٗٔ، ٕط، بيروت ،مؤسسة الرسالة، المحقق: د. حاتم صالح الضامن
منصور أبو  محمد بن أحمد بن األزىري اليروي،، معاني القراءات لؤلزىري .ٓٗ

المممكة ، جامعة الممك سعود ،مركز البحوث في كمية اآلداب، ىـ(ٖٓٚت)
 م.ٜٜٔٔ-ىـٕٔٗٔ، ٔط، العربية السعودية

ى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديممي الفراء زكريا يحيأبو  ،معاني القرآن .ٔٗ
عبد الفتاح  ،محمد عمي النجار ،المحقق: أحمد يوسف النجاتي، ىـ(ٕٚٓت)

 .ٔط، مصر ،دار المصرية لمتأليف والترجمة، إسماعيل الشمبي
عبد ، «إعجاز القرآن ومعترك األقران»معترك األقران في إعجاز القرآن،  .ٕٗ

دار الكتب ، ىـ(ٜٔٔتالدين السيوطي )الرحمن بن أبي بكر، جبلل 
 م.ٜٛٛٔ-ىـٛٓٗٔ ،ٔطلبنان،  ،بيروت ،العممية

بيروت، دار إحياء التراث  ،مكتبة المثنى، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين .ٖٗ
 بيروت. ،العربي
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عبد الرحمن بن أبي بكر، جبلل الدين ، مفحمات األقران في مبيمات القرآن .ٗٗ
ور مصطفى ديب البغا، مؤسسة عموم المحقق: الدكت، ىـ(ٜٔٔتالسيوطي )

 م.ٕٜٛٔ-ىـٖٓٗٔ، ٔط، بيروت ،القرآن، دمشق
القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب أبو  ،المفردات في غريب القرآن .٘ٗ

دار القمم، الدار ، ىـ(، المحقق: صفوان عدنان الداوديٕٓ٘ت) ياألصفيان
 ىـ.ٕٔٗٔ ،ٔط، بيروت ،دمشق ،الشامية

عثمان بن سعيد بن عثمان ، عمرو الدانيأبو  ،البتداالمكتفى في الوقف وا .ٙٗ
دار ، المحقق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان، ىـ(ٗٗٗتبن عمر )

 م.ٕٔٓٓ-ىـٕٕٗٔ ،ٔط، عمار
الخير ابن الجزري، محمد بن أبو  شمس الدين، النشر في القراءات العشر .ٚٗ

، ىـ(ٖٓٛٔتعمي محمد الضباع ): ىـ(، المحققٖٖٛتمحمد بن يوسف )
 تصوير دار الكتاب العممية. ،المطبعة التجارية الكبرى

إسماعيل بن محمد أمين بن ، ىدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .ٛٗ
طبع بعناية وكالة المعارف ، ىـ(ٜٜٖٔتمير سميم الباباني البغدادي )

أعادت طبعو باألوفست: ، مٜٔ٘ٔاستانبول  ،الجميمة في مطبعتيا البيية
 لبنان. ،بيروت ،التراث العربي دار إحياء
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