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Summary:
This research means in the Qur’anic read-

الملخص

ings and their impact on the interpretation of the
Book of God Almighty, which is a systematic يعنى هذا البحث في القراءات القرآنية وأثرها في
study, in the approach of Dr. These are the pillars  في، وهــي دراســة منهجية،تفسير كتاب اهلل تعالى
of the Qur’an ,The accepted verses in the Holy  في علم القراءات،منهج الدكتور أسعد في تفسيره
Qur’an, and their impact on the interpretation of  من خالل الحديث عن القراءات القرآنية،القرآنية
the Book of God, and this research included a  وأسباب،  وتاريخ نشأتها، بتعريفها:في القرآن الكريم
systematic study in its interpretation, with men-  وما هي أركان القراءات المقبولة،اختالف القراء فيها
tioning some examples from the interpretation  وقد،  وأثرها في تفسير كتاب اهلل،في القرآن الكريم
of Dr. Asaad Mahmoud in his interpretation of  مع، تضمن هذا البحث دراسة منهجية في تفسيره
the easiest interpretations in this great science, ذكر بعض األمثلة من تفسير الدكتور اسعد محمود
and focus On various models of the aspects of ،في تفسيره أيسر التفاسير في هــذا العلم الجليل
readings and according to the criteria consid- والتركيز على نــمــاذج متنوعة مــن أوجــه الــقــراءات
ered by scholars, through: writing the text of the  وذلك من، وحسب المعايير المعتبرة لدى العلماء
Qur’anic verse throughout the research, and a ، كتابة نص اآلية القرآنية على مدار البحث: خالل
ً
problem with the narration of Hafs from Asim,  مع بيان القراءات،ومشكلة برواية حفص عن عاصم
with an explanation of the different readings in المختلفة في اآليــة ويكون ذلك بالرجوع إلى كتب
the verse, and this is by reference to the books  مع تفسير اآليــة وموضع القراءة،الــقــراءات المعروفة
ً
ً
of known readings, with the interpretation of the  مــع الــتــزام الــضــوابــط الــتــي وضعها،تفسيرا علميا
ً
verse and the position of the reading as an inter- مستعينا بكتب التفسير القديمة
، علماء التفسير
pretation Scientifically, while adhering to the  مع بيان ما هي أهمية العالقة بين التفسير،والحديثة
controls set by exegesis scholars, using ancient

.والقراءات القرآنية

and modern exegesis books, with an indication
of the importance of the relationship between
interpretation and Quranic readings.
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المقدمة

وبديع نظمه في القرآنْ ،إذ أن للقراءات القرآنيةٌ ،
أثر
ٌ
مهم بالغ في استنباط معاني القرآن ،وأهمية جلية
واضحة للكل في إبراز كل جوانب إعجاز كتاب اهلل

ً
الحمد هلل رب العالمين ،حــمــدا يــوافــي نعمه ،تعالى ،وقد جاء هذا البحث ليلقي وليسلط الضوء
جزء يسير من هذا الموضوع ،وليكشف ّ
سرٍ من
ويكافئ مزيده ،ونشهد أنه ال إله إال هو وحده ال شريك على ٍ
له ،له الملك وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير  ،أســرار اعجازه ،في دراسـ ٍـة منهجية ألحد المفسرين
قــد أنــزل اهلل كتابه الكريم بالحجة الدليل الدامغ رحمهم اهلل تعالى ،فنسأله تعالى التوفيق والسداد.
والبرهان القاطعً ،
ً
إسمه ومولده ونشأته:
وشفاء لما في
ـيء،
مبينا لكل شـ ٍ
ً
(((
ً
هدى ورحمة للناس.
الصدور وفيه
إسمه  :أسعد بن محمود بن حومد بن سلطان.
أما بعد؛ قد سخر اهلل عز وجل لكتابه العزيز  ،من

مــولــده  :ولــد الــمــرحــوم فــي الجمهورية السورية

العلماء األتقياء األنقياء ،األفذاذ الذين قد اصطفاهم العربية في حلب (((،في باب النيرب (((،في تاريخ
اهلل تعالى لخدمة كتابه بالحفظ والتفسير والتوضيحً ((( ،
بناء على االيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ
وبيان أســراره وكشف كل دقائقه واستخراج ما فيه
ً
صباحا ،
 2021 / 6 / 21ميالدي في تمام الساعة 12:09

الحكم واألســرار  ،فأفنوا كل أعمارهم في خدمة
من
ٍ

وأيسر التفاسير ألسعد حومد المقدمة .

هذا الكتاب ،هلل تعالى ،وتتبعوا كل صغيرة وكبيرة ((( مدينة كبيرة نزهة وعــامــرة كثيرة السكان والتجارات،
يحيط بها من جميع أطرافها سور مدينة عظيمة واسعة

لها صلة بالقرآن ،ومن هذه العلوم التي درسوها هو

علم القراءات القرآنية ويعد هذا العلم من أهم العلوم

كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة األديم والماء ،وهي
قصبة جند ّقنسرين في أيامنا هذه ،والحلب في اللغة:

التي حظيت باهتمام علماء المسلمين في نهضتهم

مصدر قولك حلبت أحلب حلبا وهربت هربا وطربت

األولــى على يد رســول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -

طربا ،والحلب أيضا :اللبن الحليب ،يقال :حلبنا وشربنا
لبنا حليبا وحلبا ،والحلب من الجباية مثل الصدقة
ونحوها ،قال ّ
الز ّجاجيّ :
سميت حلب ألن إبراهيم ،عليه
ّ
السالم ،كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ويتصدق

وصحابته رضوان اهلل عليهم إلى وقتنا الحاضر  ،وقد
تجردوا من كل شيء لخدمة هذا العلم عدد ٌ
كبير من
ْ
العلماء ،وذلك لتعلقه بكتاب اهلل تعالى ،إذ تعد هذه

به فيقول الفقراء حلب حلب ،فسمي به .ينظر  :معجم

الميزة من أحد أهم مزاياه التي اختصها اهلل تعالى

البلدان تأليف  :شهاب الدين أبــو عبد اهلل ياقوت بن

بهذا القرآن ،إذ أنزله اهلل تعالى على وجــوه وقــراءات
مختلفة ،وقد تكفل بحفظه على الوجه الــذي أنزل
لألمةً ،
ً
ورفعا للحرج عنهم ،وما هو
تيسيرا
به ،فجاء
ٍ
إال دليًال من دالئل قدرته و إعجازه تعالى لهذا القرآن،

عبد اهلل الــرومــي الحموي ( دار صــادر  ،بيروت ١٩٩٥م)
ط ،2ج  ،2ص .282
((( باب النيرب من أهم أبــواب حلب القديمة في سوريا،
سمي بهذا االسم ألنه كان يؤدي إلى قرية النيرب في مدينة
ً
موجودا ً
حاليا بل بقي
حلب السورية وباب النيرب لم يعد
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 1917 / 9 / 8ميالدي.

(((

ْ
ً
إذ كان يملك مزرعة للفستق ،والزيتون في ضاحية

نشأته  :ينحدر الدكتور أسعد محمود حومد من حلب الجنوبية ،وعمل كذلك في تجارة الصوف،
أسرة ّ
متدينة ،ومتعلمة ،ومثقفة ،والده الحاج محمود وبعد ذلك تحولت هذه المزارع إلى عقارات ومباني
حــومــد -رحــمــه اهلل  -بلغ وال ــده مــن العمر ثمانية سكنية ،وتعرف اليوم بحي حومد نسبة إلــى جده
وستين سنة ،ولد في عام  1875وتوفاه اهلل عز وجل حومد (((،وبعد ذلك في عام  1923ميالدي ،وعندما
فــي عــام  1943مــيــادي (((،فــي عــام  1920ميالدي ،بلغ المرحوم الست سنوات من عمره ،إنتقل للدراسة
وعندما بلغ الثالثة أعوام من عمره ،أرسله والده إلى في مدرسة األنصارية األبتدائية في باب النيرب ،لغاية
ْ
ُ
ّ
الحي((( في أحد مساجد المدينة  ،وبالتحديد الصف الثالث (((،إذ لم يتم هذا اإلنتقال بسهولة،
كتاب
عند الشيخ عمر السعيد -رحمه اهلل تعالى  -وكما وذلــك ألن وجــهــاء المدينة كــانــوا ينظرون إلــى هذه
كــان متعارف عليه الحال في ذلــك الزمان ليتعلم المدارس الرسمية بريبة ،وحذر شديد ،وذلك ألتها
القراءة والكتابة ،ولكي يتلقى العلوم الشرعية ،وقراءة كانت تعلم التالميذ على اللغة الفرنسية ،وبعض
القرآن الكريم (((،كانت مهنة والده وعمله في الزراعة ،العلوم المعاصرة والتي لم يسمعوا بها من قبل ،إلى
جانب ذلك فإنها تعلم علوم القرآن الكريم ،والنحو ،
ً
موجودا فيها  .ينظر  :واللغة العربية ،وغيرها من العلوم.
اسمه يطلق على المنطقة التي كان

(((

معجم البلدان ج1ص ،450و https://ar.m.wikipedia.
org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D

وبعد أن حصل على شهادة اإلبتدائية في عام

 1927ميالدية إنتقل إلى السلطانية((( والتي كانت
9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A8
ُ
بناء على االيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ تعد بمثابة الثانوية في ذلك الزمان ،وهي الوحيدة
((( ً
ً
في مدينة حــلــب (((،وقــد حصل منها على شهادة
صباحا .
 2021 / 6 / 21ميالدي في تمام الساعة 12:09
((( ينظر  :الدكتور عبد الوهاب حومد تأليف :الدكتور محمود السادس الثانوي و إنتقل إلى مدرسة التجهيز  ،في
احمد السيد ( مطبوعات محمع اللغة العربية 1434ه  ،نفس المدرسة السلطانية ،وكان ذلك في عام 1930

 2013م ) ط  ،1ص .25
ُ
ُ
كتاتيب هو مكان صغير لتعليم
((( ك ّتاب مفرد :جمعها
َ
َ
ّ
الصبيان الــقــراءة والــكــتــابــة ،وتحفيظهم الــقــرآن اعتاد ((( ينظر  :الدكتور عبد الوهاب حومد  ،ص .25
ُ
ُ
الك ّتاب .ينظر  :معجم اللغة ((( ً
صبيان القرية الذهاب إلى
بناء على االيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ
ً
العربية المعاصرة تأليف  :د أحمد مختار عبد الحميد
صباحا .
 2021 / 6 / 21ميالدي في تمام الساعة 12:09
عمر (ت  ١٤٢٤هـ) بمساعدة فريق عمل ( عالم الكتب ((( ،ينظر  :الدكتور عبد الوهاب حومد  ،ص .26
((( ً
 ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨ -م) ج  3ص . 1903
بناء على االيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ
ً
صباحا .
 2021 / 6 / 21ميالدي في تمام الساعة 12:09

((( ً
بناء على االيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ
ً
صباحا .
 2021 / 6 / 21ميالدي في تمام الساعة 12:09
((( ينظر  :الدكتور عبد الوهاب حومد  ،ص .26
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ميالدية ،وحصل على شــهــادة البكالوريا السورية  ١٩٥١م ،في مجال القانون المدني (((،إضافة إلى ذلك
األولى في عام  1936ميالدية ،وحصل على البكالوريا كان -رحمه اهلل  -يجيد اللغة الفرنسية ،واالسبانية،
ً
(((
متمكنا مــن اللغة العربية وله
والبرتغالية ،وك ــان
السورية الثانية فرع الرياضيات.
تحصيله الــدراســي :كانت دراســتــه -رحمه اهلل -اهتمامات كثيرة في الفن التشكيلي ،واألدب العربي،
على ثالثة مراحل ،المرحلة األولى :كانت في حلب والتاريخ ،وكــان منشغًال في أغلب أوقاته بالقراءة،
ْ
ً
ً
وقد تكلمت عنها سابقا في موضوع نشأته ،إذ كانت والكتابة لساعات طويلة جدا ،وقد تعلم الكثير من
في المرحلة األبتدائية والثانوية وقد أ كمل دراسته في العلوم ،حيث كان كثير اإلهتمام بهذه العلوم.

(((

مدينة حلب السورية ،أما المرحلة الثانية  :فكانت
وفاته  :توفي الدكتور أسعد في العاصمة السورية
في العاصمة السورية دمشق ،في جامعة دمشق فقد دمــشــق ،فــي تــمــام الــســاعــة الــســابــعــة صــبـ ً
ـاحــا ،في
أ كمل معهد الحقوق العربي في دمشق وتخرج منه يــوم األربــعــاء الموافق  / ٤أيــار  ٢٠١١ /ميالدي في / 1
في عام 1943م  ،وتخرج من كلية الحقوق بجامعة جمادى اآلخرة  1432 /هجري ،في مستشفى الشامي
دمشق (((،وأما المرحلة الثالثة  :فقد أ كمل فيها دراسة في دمشق ،عن عمر ناهز  94عام  ،لم يكن المرحوم
الدكتوراه في باريس في السوربون((( في باريس عام يعاني من مرض معين ،ولكن توفي أثر عملية جراحية
أجريت له في تشرين األول عام  ٢٠٠٢ميالدي ،وذلك
((( ً
بناء على االيميل الذي وصلني من بنت المرحوم بتاريخ
ً
صباحا .
 2021 / 6 / 21ميالدي في تمام الساعة 12:09

الستبدال جزء من الشريان األبهر في بطنه ،وبسبب
هذه العملية  ،حدثت له جلطة دماغية صغيرة في

((( ينظر  :المعلومة من خالل االيميل المرسل لي من بنته شهر تموز  ٢٠04ميالدي ،وعلى أثرها تدهورت حالته
ً
بتاريخ  2021 / 6 / 21ميالدي في تمام الساعة  12.09الصحية قليل ،وبعد ذلك ســاءت حالته الصحية
ً
صباحا  ،وايسر التفاسير ألسعد حومد ج  1ص المقدمة  .إلى أن توفاه اهلل تعالىُ ،
(((
ودفن في مقبرة الدحداح

((( جامعة السوربون (بالفرنسية)Sorbonne : جامعة باريسية

رفيعة المستوى ،وهــي من أعــرق وأرقــى الجامعات في ((( ينظر  :المعلومة من خالل االيميل المرسل لي من بنته
العالم .وتوجد في الحي الالتيني للعاصمة الفرنسية
باريس .تأسست سنة 1253م في القرون الوسطى بجهود

بتاريخ  2021 / 6 / 21ميالدي في تمام الساعة 12.09
ً
صباحا  ،وأيسر التفاسير ألسعد حومد ج  1ص المقدمة .

روبيرت دي سوربون ( )Robert de Sorbonالمرشد الروحي ((( ينظر  :المعلومة مــن خــال االيــمــيــل الـمــرســل لــي من
للملك لويس التاسع ملك فرنسا .وهي أول جامعة تقدم
شهادة الدكتوراه .كما أن الجامعة تمتاز في تخصصات

بنته بتاريخ  2021 / 6 / 21مــيــادي فــي تـمــام الساعة
ً
صباحا .
12.09

التاريخ والشؤون الدولية واآلداب والعلوم االجتماعية  ((( .مــقــبــرة ال ــدح ــداح  :ســمــيــت بــهــذا االسـ ــم نـسـبــة إلــى
ينظر https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3% :

أبــو الــدحــداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التميمي

. D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86

مــحــدث دمــشــق ق ــال الــقــاســمــي و إل ـيــه تـنـســب مقبرة
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر بندر علي حسين السعد  -أ .م .د .حازم محمد ثميل حمود
َۡ َ
ك بٱلۡحَ ّق َوأَ ۡح َس َن َت ۡفس ً
(((
ِيرا  ٣٣ﵞ ((( وقبل ْأن
فــي دمشق ،سائلين المولى عــز وجــل أن يرحمه ِ
جئنٰ ِ ِ
وأن يغفر له وأن يتغمده اهلل بواسع رحمته وأن يتقبل نخوض في ذكر منهج الدكتور أسعد -رحمه اهلل -
ُ َ
ً
عمله هذا إنه سميع مجيب الدعاء.
واصطالحا:
من األحرى أن ن َع ّرف بعلم القراءات لغة
ً
القراءآت القرآنية عند الدكتور أسعد:
ونبدأ بتعريف الــقــراءة لغة « :قــرأ الكتاب قــراءة
ً
ُ
تمهيد  :يعد كتاب اهلل تعالى والــذي ختم اهلل به وق ــرآن ــا بــالــضــم ،وقـ ــرأ الــشــيء ق ــرآن ــا ،بــالــضــم أيــضــا
كل الكتب السماوية  ،الــذي أنزله تعالى على نبيه جمعه وضمه ومنه سمي القرآن ألنــه يجمع السور
الكريم محمد  مــن االقوانين الربانية لهداية ويضمها»((( ويقال أقــرأه القرآن فهو مقرئ ،وجمع
َّ
الــنــاس ،وهــو حجته ومعجزته الــخــالــدة إلــى قيام القارئ قرأة مثل  :كافر  ،وكفرة  (((،وقوله تعالى :ﵟإِن
ََ َۡ
ُ َ
الساعة ،و إن كل العلوم المتصلة بالقرآن ومنها :علم
عل ۡي َنا جم َع ُهۥ َوق ۡر َءان ُهۥ  ١٧ﵞ(((.
ً
الناسخ والمنسوخ ،وعلم التفسير  ،وعلم القراءات،
اصطالحا  :عرفه ابن الجزري((( بقوله:
القراءآت
ً
ُ
وغيرها من العلوم يجب أن تعطى أهمية كبرى ألنها «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزوا
ُ
تعد بحق من أهم العلوم التي عرفها التاريخ (((وتعد
القراءات من أهم األســس والركائز األساسية ،والتي ((( سورة الفرقان اآلية . 33

يعتمد عليها المفسرين لفهم كتاب اهلل تعالى وإلزالة ((( مختار الصحاح تأليف  :زين الدين أبو عبد اهلل محمد

الغموض عــن بعض ألــفــاظ الــقــرآن ،و إن المتبحر
ُ
بكتاب اهلل تعالى يستطيع الوصول إلى فهم ما أشكل

بن أبــي بكر بن عبد الــقــادر الحنفي ال ــرازي (المتوفى:
666هـــ) ت  :يوسف الشيخ محمد ( المكتبة العصرية
 -الدار النموذجية ،بيروت  -صيدا 1420 ،هــ 1999 /م )

عليه وما التبس في تفسير بعض األلفاظ والنصوص
َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ
القرآنية وقد قال اهلل تعالى  :ﵟولا يأتونك بِمث ٍل إِلا ((( ينظر  :الصحاح تــاج اللغة وصحاح العربية تأليف :
ط  ،1ج  1ص . 249

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت  :أحمد
عبد الغفور عطار ( دار العلم للماليين  -بيروت  1407هـ -
 1987م ) ط  ، 1ج  1ص . 65

الــدحــداح  .ينظر  :خطط الــشــام تأليف  :محمد بن
َّ ُ
محمد ،ك ْرد َعلي (ت ١٣٧٢هـــ) ( مكتبة ((( سورة القيامة اآلية . 17
عبد الرزاق بن

النوري ،دمشق  ١٤٠٣هـ  ١٩٨٣ -م ) ط  ، 3ج  4ص  ((( . 30محمد بــن محمد بــن محمد بــن عــلــي بــن يــوســف،
ّ
الدمشقي ثم الشيرازي
أبو الخير  ،شمس الدين ،العمري
((( ينظر  :المعلومة من خــال االيميل الــذي وصلني من
ّ
الشافعي ،الشهير بابن الجزري :شيخ اإلقــراء في زمانه.
الدكتورة نهى كريمة المرحوم أسعد بتاريخ 2021 / 8 / 6
ً
من حفاظ الحديث .ولد ونشأ في دمشق ت 833 :هـ)
صباحا .
ميالدية في تمام الساعة 6:40
((( ينظر  :مناهل العرفان في علوم القرآن تأليف  :محمد
ّ
عبد العظيم الـ ُـز ْرقــانــي ( مطبعة عيسى البابي الحلبي
وشركاه) ط 1 ، 3ج ص .11,10

ينظر  :األعالم تأليف خير الدين بن محمود بن محمد بن
علي بن فــارس ،الزركلي الدمشقي (المتوفى 1396 :هـ)
(دار العلم للماليين  2002م ) ط  ، 15ج  7ص . 45
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منهج الدكتور أسعد حومد في القراءات القرآنية في تفسيره أيسر التفاسير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لناقله»((( ،وعرفها عبد الفتاح القاضي((( بقوله  « :علم القرآن وعلمه)).

(((

وكذلك قوله (( :مــن قــرأ حرفا من كتاب اهلل

يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية ،وطريق
ً
ً
أدائــهــا اتفاقا واخــتــافــا مــع عــزو كــل وجــه لناقله»((( فله بــه حسنة ،والحسنة بعشر أمثالها ،ال أقــول ألم
و ّإن لتالوة القرآن الكريم منافع كبيرة ٌ وعظيمة  ،وقد حرف ،ولكن ألف حرف والم حرف وميم حــرف))(((؛
وضحها اهلل تعالى في كتابة الكريم من خالل اآليات لذلك أعتنى العلماء بضبط تــاوة القرآن الكريم،
َۡ ۡ َ َۡ َ َّ
القرآنية ومنها  :قوله تعالى  :ﵟأو زِد عليهِ ورت ِِل والتعرف على مخارج الحروف ،وعــدد آياته ،وعدد
ُۡ َ َ ً
ٱلق ۡر َءان ت ۡرتِيلا ٤ﵞ((( وذلــك ألن في قــراءة القرآن كلمات القرآن ،وســوره ،بل وحتى عدد أحزابه ،و إن
راحــة للنفس ،وأجــر عظيم ،وقد حث النبي محمد علم القراءات واألحرف السبعة متصل بعلم التفسير
 على قــراءة القرآن وعلى تعلم قــراءة القرآن في
َ
كثيرة منها  :قوله  ((:خيركم من تعلم ((( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل
أحاديث
ٍ
صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه  ،صحيح البخاري

((( ينظر  :إبراز المعاني من حرز األماني تأليف :أبو القاسم

 ،تأليف  :محمد بــن إسماعيل أبــو عـبــداهلل البخاري

شهاب الــديــن عبد الرحمن بــن إسماعيل بــن إبراهيم

الجعفي  ،ت :محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق

المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة ( دار الكتب

النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد

العلمية ) ج  1ص ، 772ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين

فؤاد عبد الباقي 1422 ،هـ ) ط  ،1كتاب فضائل القرآن باب

تأليف  :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد بن

خيركم من تعلم القران وعلمه ج  6ص 192رقم الحديث

محمد بن يوسف ( دار الكتب العلمية 1420 ،هـ 1999-م

.5027

((( أخرجه الترمذي في سننه  ،سنن الترمذي تأليف  :محمد
) ط  ،1ج  1ص . 9
بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو
((( هو عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي المولود
في مدينة دمنهور عاصم محافظة البحيرة بجمهورية

عيسى (المتوفى279 :هـ) ت  :أحمد محمد شاكر (جـ ،1

مصر العربية  ،عالم مصري مبرز في القراءات وعلومها

 )2ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  1395 ( )3هـ  1975 -م )

وفي العلوم الشرعية والعربية  .ينظر  :هداية القاري إلى

ط  ،1ابواب فضائل القرآن باب ما جاء فيما قرأ حرفا من

تجويد كالم الباري تأليف  :عبد الفتاح بن السيد عجمي

القران ج  5ص  175رقم الحديث  ، 2910رواه الترمذي في
َّ
فضائل القرآن من حديث
محمد بن كعب القرظي عن

طيبة ،المدينة المنورة)  ،ط  ،1ج  2ص . 659

عبد اهلل بن مسعود يرفعه ،وقال :حسن صحيح  .ينظر :
َ َّ
َك ْش ُف َ
الت َن ِاقيح في َت ْخريج َ
يث َ
الم َص ِابيح
أح ِاد
المن ِاهج و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تأليف  :محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي ُ
الم َن ِاو ي
ّ
الشافعي ،صــدر الــديــن ،أبــو المعالي (ت
ثم القاهري،
َ
ُ َّ
حمد ِإ ْس َحاق ُم َح ّمد ْإب َر ِاهيم ( الدار
٨٠٣هـــ) ت  :د .م
العربية للموسوعات ،بيروت  -لبنان  ١٤٢٥هـ  ٢٠٠٤ -م )

بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي ( مكتبة
((( ينظر  :البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من
ُ
طريقي الشاطبية وال ـ ُّـدرة  -الــقـ ُ
ـراءات الشاذة وتوجيهها
من لغة العرب تأليف :عبد الفتاح بن عبد الغني بن
محمد القاضي ( دار الكتاب العربي ،بيروت  -لبنان )
ج1ص.7
((( سورة المزمل اآلية .4

ط  ، 1ج  2ص . 227
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر بندر علي حسين السعد  -أ .م .د .حازم محمد ثميل حمود
وقــد جــاء للتيسير والتخفيف على الناس ورحمة
للناس بدليل حديث النبي (( :أقرأني جبريل

أقوال العلماء في هذه اآلية :
َ َ
اختلف ّ
(أم ْرنا) فمنهم من
القراء في قراءة قوله

على حــرف ،فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة قرأها بالتشديد((( ومنهم من قرأها بالتخفيف،
أحــرف ))((( ألنــه لــو كانت ق ــراءة الــقــرآن على حرف فأغلب قـ ّـراء أهــل الحجاز والــعــراق قد قرأها بقصر
(((

واح ــد فــقــط لــشــق عــلــى كــل األم ــة اإلســامــيــة ،ولما األلف من غير مدها ،وبتخفيف الميم وفتحها.
استطاع الناس قــراءة القرآن بشكل صحيح ،ولكن وتــبــيــن أن ال ــق ــراء الـ ّـســبــعــة جميعهم مــتــفــق على
َ
اهلل عــز وجــل يسر وخــفــف على الــنــاس .وقــد تنوع أن (أ َمـ ـ ْـرنـ ــا) تــقــرأ بــالـ ّـتــخــفــيــف وفــتــح الــمــيــم وقصر
(((

منهج الدكتور اسعد  -رحمه اهلل  -في ذكر القراءات األل ــف ،لذلك فقد اتفق العلماء على انها قــرأت
ً
مقصورا فله بذلك
القرآنية فتارة ينقل قراءة الصحابة  -رضي اهلل عنهم بالتخفيف((( والذي  :قرأ (أمرنا)
ً
 وتارة يورد القراءات وينسبها إلى اصحابها  ،واحيانا وجــهــان :األول  :أمــرنــاهــم بالطاعة ففسقوا فكتبال ينسبها إلــى اصحابها ،ويــقــوم بذكرها أمــا لتقوية عليهم العذاب من اهلل تعالى ،وهو كقولك  :أمرتك
قــولــه ،أو إلستنباط حــكــم ،وكــانــت منهجيته على فعصيتنى ،وكما هو معلوم للحميع أن مخالفة األمر
النحو اآلتي :
النموذج األول :
((( التشديد  :هو تشديد الحرف بمعنى تضعيف الحرف
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ٓ ۡ َ ٓ ُّ َ َ ً
َ
َ
في(:و ّد ك ِث ٌير )
وتكراره مع اإلدغام ،وذلك كتشديد الدال
ﵟوِإذا أ َردنا أنن ۡهل ِكق ۡر َية أ َم ۡرنا
في قوله تعالى :
َ
َۡ ُ َ
ينظر  :معجم علوم القرآن تأليف  :إبراهيم محمد الجرمي
َ
ِيها فَ َ
ِيها َف َف َس ُقوا ْ ف َ
ُم ۡت َرف َ
ح َّق َعل ۡي َها ٱلق ۡول ف َد َّم ۡرنٰ َها
( دار القلم  -دمشق  ١٤٢٢ ،هـ  ٢٠٠١ -م) ط ، 1ج  1ص .93
َۡ
تدم ٗ
ِيرا  ١٦ﵞ ((( قــال  :الدكتور  -رحمه اهلل  -في :

«أمرنا بالتخفيف وهو المشهور في قراءتها»((( ومعنى
كالم الدكتور -رحمه اهلل  -أي :هذا ما اشتهر واتفق
عليه القراء السبعة وهو ما اتفق عليه العلماء وأهل
المصطلح واهلل تعالى أعلم.

((( المقصود بالتخفيف هو فك الحرف المشدد ،وذلك
نحو قــراءة نافع وأبــي جعفر وابــن عامر في قوله تعالى:
َ ُ َّ
َ َّ
ُ
(يا أ ّي َها الـ ِـذيـ َـن َآم ُنوا َمـ ْـن َيـ ْـرتــد ِم ْنك ْم) بفك دال (يرتد)
لتصبح يرتدد  ,ينظر  :معجم علوم القرآن ج  1ص .85

((( ينظر  :تفسير الطبري ج  17ص . ٤٠٣
((( ينظر  :كتاب السبعة في الــقــراءات تأليف  :أحمد بن
موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر بن مجاهد البغدادي

((( أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب بدء الخلق  ،باب
ذكر المالئكة  ،ج  4ص 113رقم الحديث .3219

ت  :شوقي ضيف ( دار المعارف  -مصر 1400 ,هـ ) ط ،2
ج  1ص ، ٣٧٩و إعراب القراءات السبع وعللها تأليف:

((( سورة االسراء اآلية 16

أبــو عبد اهلل الحسين بــن أحمد بــن خالويه الهمذاني

((( أيسر التفاسير تأليف الــدكــتــور أسعد محمود حومد

النحوي الشافعي ت  :د عبد الرحمن العثيمين ،مكة

(تــاريــخ النشر بالشاملة 8 :ذو الحجة  1431هـــ) ،ج 1

المكرمة  -جامعة أم القرى (مكتبة الخانجي  -القاهرة،

ص .٢٠٤٦

 1413هـ  1992 -م) ط  ، 1ج  1ص .٣٦٥
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هي :المعصية  ،ويقصد بالفسق هو  :الخروج عن ويروى أن أبا عمرو((( يقرأها  :بتشديد الميم .ويروى
ً
ممدودا
أمر اهلل تعالى ،وأما الوجه الثاني في (أمرنا) بمعنى :أن ابن كثير((( يقرأ قوله تعالى في ( :آمرنا)
كثرنا مترفيها ،أي :كثرهم فحق عليهم العذاب ((( وبعد عــرض أقــوال وتــأويــات العلماء في قــراءة
من اهلل تعالى((( وأن يعقوب((( وحده من قرأها بمد وتفسير هذه اآلية يبدو أن أولى القراءات في ذلك
َ
الهمزة وأما الباقون من القراء فقرؤها بقصر الهمزة  :قراءة من قرأ ( أ َم ْرنا ) بقصر األلف وتخفيف الميم
ّ
وكلهم قرأها بتخفيف الميم (((.ومنهم  :من يقرأها منها ،إلجماع الحجة من ّ
القراء على تصويبها دون
ّ
بالتشديد .فحجة من شــدد :فقد أراد بها  :اإلمــارة ،غيرها واهلل تعالى أعلم.
النموذج الثاني :
والــواليــة منها ،وحجة مــن خففها  :أنــه أراد بذلك
َ
ﵟوقُ ۡر َء ٗانا فَ َر ۡق َنٰ ُه ل َِت ۡق َرأهُۥ عَلَى َّ
في قوله تعالى َ :
(((
ٱلن ِ
اس
 :أمــرنــاهــم بطاعة اهلل  ،فخالفوه إلــى الــعــصــيــان.
َ َ ُ ۡ َ َ َّ ۡ َ ُ َ ٗ
نزيلا  ١٠٦ﵞ ((( قال  :الدكتور أسعد
عل ٰىمك ٖ
ث ونزلنٰه ت ِ
َ ۡ
((( ينظر  :معاني الــقــراءات لــأزهــري تأليف  :محمد بن  -رحمه اهلل  -في قرءاة قوله تعالى { :ف َرق َنٰ ُه} أن” فرقناه
أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور ( مركز البحوث في

كلية اآلداب  -جامعة الملك سعود  ،المملكة العربية
( دار الشروق  -بيروت 1401،هـ ) ط  ، 4ج  1ص . ٢١٤
ّ
السعودية 1412 ،هـ  1991 -م ) ط  ، 1ج  2ص .٩٠
((( أبــو َعـ ْـمــرو ابــن الـ َـعــاء َز َب ــان بن َعـ َّـمــار التميمي المازني
((( يعقوب الحضرمي أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد

البصري ،أبو عمرو  ،ويلقب أبوه بالعالء :من أئمة اللغة

بن عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي بالوالء ،البصري

واألدب ،وأحد القراء السبعة .ولد بمكة ،ونشأ بالبصرة،

المقرئ المشهور  ،وهو أحد القراء العشرة ،وهو المقرئ

ومات بالكوفة .ينظر  :االعالم للزركلي ج  3ص .٤١

الثامن وله في القراءات رواية مشهورة منقولة عنه ،وهو من ((( ابن كثير المقرئ أبو سعيد عبد اهلل بن كثير ؛ أحد القراء
أهل بيت العلم بالقراءات والعربية وكالم العرب والروايات

السبعة .توفي سنة عشرين ومائة بمكة ،رحمه اهلل تعالى،

الكثيرة للحروف والفقه ،وكان من أقرأ القراء .ينظر  :وفيات

ولم أقف على شيء من حاله ألذكره .ثم وجدت صاحب

األعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف  :أبو العباس شمس

كتاب « اإلقناع « في القراء ذكره فقال :ابن كثير  ،المكي

الــديــن أحــمــد بــن محمد بــن إبــراهــيــم بــن أبــي بكر ابن

الداري  -والدار بطن من لخم منهم تميم الداري رضي
ً
اهلل عنه ،وقيل إنما نسب إلى دارين ألنه كان عطارا  .ينظر

 -بيروت) ط  ، 1ج  6ص .٣٩٠

 :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ج  3ص . ٤١

خلكان البرمكي اإلربلي ت  :إحسان عباس ( دار صادر

((( ينظر  :الوجيز فــي شــرح ق ــراءات الــقــرأة الثمانية أئمة ((( ينظر  :الحجة للقراء السبعة تأليف  :الحسن بن أحمد
األمصار الخمسة تأليف  :أبو علي الحسن بن علي بن
بــن عبد الغفار الــفــارسـ ّـي األص ــل ،أبــو علي (المتوفى:
َ
إبراهيم بن يــزداد األ ْهـ َـوازي ت  :دريد حسن أحمد ( دار
377هـ) ت  :بدر الدين قهوجي  -بشير جويجابي ت:
الغرب اإلسالمى  -بيروت  2002 ،م ) ط  ، 1ج  1ص .٢٢٩

عبد العزيز ربــاح  -أحمد يوسف الدقاق (دار المأمون

((( ينظر  :الحجة في القراءات السبع تأليف  :الحسين بن

للتراث  -دمــشــق  /بــيــروت  1413هــ 1993 -م) ط، 2

أحمد بن خالويه ،أبو عبد اهلل ت  :د .عبد العال سالم

ج  5ص .٩١

مكرم ،األستاذ المساعد بكلية اآلداب  -جامعة الكويت ((( سورة االسراء اآلية .106
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بالتخفيف أنزلناه مفرقا ،أو بيناه وفصلناه “ ((( ومعنى بعد شيء ((( وقــال  :الشهرزوري ((( أن الكل قد قام
َ ۡ
قوله -رحمه اهلل  -أي :أن قول اهلل تعالى{ :ف َرق َنٰ ُه} إذا بتشديد الراء  ،والباقون قرأها بتخفيف الراء ((( وبعد
ُ
قرأت بالتخفيف ،فيأتي معناها أن القرآن قد أنزله اهلل عرض أقــوال العلماء في قــراءة فرقناه يبدو رجحان
ً
ً
مفرقا ولم ينزله اهلل جملة واحدة وقال ايضا في تفسيرها :قول جمهور العلماء على أنها تقرأ بالتشديد ومعناه
َ
أو يأتي تفسيرها أن اهلل قد َبينه وفصله تعالى لنبيه نزلناه شيء بعد شيئ واهلل تعالى أعلم بالصواب .
الكريم محمد  واهلل أعلم .
أقوال العلماء في هذه اآلية :
للعلماء تفصيل في قراءة وتفسير هذه اآلية ومنهم:
ّ
كلهم ،أعني ّ
السبعة
ابــن خالويه ((( قــال “ :فــقــرءوا
ّ
بالتخفيف ،وق ــال هــي :ق ــراءة أبــى عــمــرو((( ّفرقناه
ّ
ّ
بالتشديد ،فمن خفف فمعناهّ :بي ّناه وأحكمناه،
ّ
شدد قال :معناه :نزل ّ
متفرقا”((( وقد قرأها أغلب
ومن

***

الصحابة ومنهم  :علي وابن عباس وابي بن كعب وابن
مسعود  -رضي اهلل عنهم  -وغيرهم كثير كلهم قرأها ((( ينظر  :المحتسب فــي تبيين وج ــوه ش ــواذ ال ـقــراءات

فصلناهّ ،
بالتشديد ومعنى ذلك أي ّ :
ونزلناه شيئا

واإليــضــاح عنها تأليف  :أبــو الفتح عثمان بــن جني
الموصلي ( وزارة األوقــاف-الــمــجــلــس األعـلــى للشئون
اإلسالمية ١٤٢٠ ،هـ١٩٩٩ -م ) ج  2ص .23
((( الشهرزوري أبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد اإلمام،

((( ايسر التفاسير ألسعد حومد ج  1ص . ٢١٣٦

المقرئ ،المجود األوحد ،شيخ القراء ،أبو الكرم المبارك

((( ابن خالويه أبو عبد الهل الحسين بن أحمد بن خالويه

بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان الشهرزوري،

النحوي اللغوي؛ أصله من همذان ولكنه دخل بغداد

البغدادي .ينظر  :سير أعالم النبالء تأليف شمس الدين
َ
أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز الذهبي

مجاهد المقرئ وأبي عمر الزاهد وابن دريد ،وقرأ على أبي

(المتوفى 748 :هـ) ت  :مجموعة من المحققين بإشراف

سعيد السيرافي ،وانتقل إلى الشام واستوطن حلب ،وصار

الشيخ شعيب األرناؤوط (مؤسسة الرسالة 1405 ،هـ 1985 /

بها أحد أفراد الدهر في كل قسم من أقسام األدب ،وكانت

م ) ط  ،3ج  20ص .289

وأدرك جلة العلماء بها مثل أبي بكر ابن األنباري وابن

إليه الرحلة من اآلفــاق ،وآل حمدان يكرمونه ويدرسون ((( ينظر  :الكنز في القراءات العشر تأليف  :أبو محمد ،عبد
عليه ويقتبسون منه .ينظر  :وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ج  2ص .١٧٨

اهلل بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد اهلل بن على ابن
المبارك ّ
ّ
الواسطي المقرئ تاج الدين ويقال نجم
التاجر

((( سبقت ترجمته .

الدين ت  :د .خالد المشهداني (مكتبة الثقافة الدينية -

((( إعراب القراءات السبع وعللها  ، 1ج  1ص .٣٨٤

القاهرة  ١٤٢٥ ،هـ  ٢٠٠٤ -م) ط  ،1ج  2ص .541
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الخاتمة والنتائج
ُ
 -1إن مـ ــادة عــلــم الـ ــقـ ــراءآت يــجــب أن تعطى

المصادر والمراجع
بعد كتاب اهلل تعالى

أهمية كبرى ألنها تعد بحق مــن أهــم العلوم التي 1- https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%
عرفها التاريخ.

A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8

 -2يــعــتــمــد الــمــفــســريــن عــلــى عــلــم ال ــق ــراءآت

6%D9%8A%D8%B1%D8%A8 .

لفهم كتاب اهلل تعالى ،وإلزالــة الغموض عن بعض 2- https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%
ألفاظ القرآن.

B3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86 .

 -3أعتنى العلماء بضبط تــاوة القرآن الكريم،

 -3إب ـ ــراز الــمــعــانــي م ــن ح ــرز األم ــان ــي تــألــيــف:

والتعرف على مخارج الحروف ،وعــدد آياته ،وعدد أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل
كلمات القرآن ،وسوره ،بل وحتى عدد أحزابه .

بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة

 -4إن علم الــقــراءات ،واألح ــرف السبعة متصل (دار الكتب العلمية).
بعلم التفسير  ،وقــد جــاء للتيسير والتخفيف على
الناس ورحمة للناس.

 -4إعراب القراءات السبع وعللها تأليف  :أبو عبد
اهلل الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني النحوي

 -5تنوع منهج الدكتور أسعد رحمه اهلل في ذكر الشافعي ت  :د عبد الرحمن العثيمين ،مكة المكرمة
ال ــق ــراءات الــقــرآنــيــة فــتــارة ينقل ق ــراءة الــصــحــابــة - - ،جامعة أم الــقــرى (مكتبة الخانجي  -الــقــاهــرة ،
رضي اهلل عنهم  -وتــارة يورد القراءات وينسبها إلى  1413هـ  1992 -م) ط . 1
ً
اصحابها ،واحيانا ال ينسبها إلــى اصحابها ،ويقوم
-5األعالم تأليف خير الدين بن محمود بن محمد
بذكرها أما لتقوية قوله ،أو الستنباط حكم.

بــن علي بــن ف ــارس ،الــزركــلــي الدمشقي (المتوفى:
 1396هـ) (دار العلم للماليين  2002م) ط . 15

***

 -6أيسر التفاسير تأليف الدكتور أسعد محمود
حومد (تاريخ النشر بالشاملة 8 :ذو الحجة  1431هـ).
 -7االيميل الذي وصلني من الدكتورة نهى كريمة
المرحوم أسعد بتاريخ  2021 / 8 / 6ميالدية في تمام
ً
صباحا .
الساعة 6:40
 -8االيــمــيــل ال ــذي وصلني مــن بنت المرحوم
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمر بندر علي حسين السعد  -أ .م .د .حازم محمد ثميل حمود
بــتــاريــخ  2021 / 6 / 21مــيــادي فــي تــمــام الساعة  1975 -م) ط . 1
ً
 -15ســيــر أع ــام الــنــبــاء تــألــيــف شــمــس الــديــن
صباحا .
12:09
َ
 -9البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من أبــو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز
ُّ
ُ
ُ
الشاذة وتوجيهها الــذهــبــي (الــمــتــوفــى748 :ه ـ ـــ) ت  :مــجــمــوعــة من
القراءات
طريقي الشاطبية والدرة -
من لغة العرب تأليف :عبد الفتاح بن عبد الغني المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط (مؤسسة
بـ ــن مــحــمــد ال ــق ــاض ــي (دار ال ــك ــت ــاب ال ــع ــرب ــي ،الرسالة  1405 ،هـ  1985 /م) ط .3
بيروت  -لبنان).

 -16الــصــحــاح تـ ــاج الــلــغــة وص ــح ــاح الــعــربــيــة

 -10الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور تأليف  :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي
رســول اهلل  وسننه وأيامه  ،صحيح البخاري  ،ت :أحمد عبد الغفور عطار (دار العلم للماليين -
تأليف  :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري بيروت  1407هـ  1987 -م) ط . 1
الجعفي ،ت :محمد زهير بن ناصر الناصر (دار طوق

 -17كتاب السبعة في القراءات تأليف  :أحمد

النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم بن موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر بن مجاهد
محمد فؤاد عبد الباقي 1422 ،هـ ) ط .1

الــبــغــدادي ت  :شــوقــي ضــيــف (دار الــمــعــارف -

 -11الحجة في القراءات السبع تأليف  :الحسين

مصر 1400 ،هـ) ط . 2
َّ
َ ْ ُ
َ ْ
ـريــج
 -18كــشــف الــمـ َـنـ ِ
ـاهـ ِـج َوالــتـ َـنـ ِ
ـاقــيـ ِـح فــي تــخـ ِِ
َ
يث َ
الم َص ِابيح تأليف  :محمد بن إبراهيم بن
أح ِاد ِ
ِ
إسحاق السلمي ُ
ّ
الشافعي،
الم َن ِاو ي ثم القاهري،
ُ َّ
حمد
صدر الدين ،أبو المعالي (ت ٨٠٣هـ) ت  :د .م
َ
ِإ ْس َحاق ُم َح ّمد ْإب َر ِاهيم (الدار العربية للموسوعات،
بيروت  -لبنان  ١٤٢٥هـ  ٢٠٠٤ -م) ط .1

 -13الدكتور عبد الوهاب حومد تأليف :الدكتور

 -19الكنز في القراءات العشر تأليف  :أبو محمد،

بن أحمد بن خالويه ،أبو عبد اهلل ت  :د .عبد العال
سالم مكرم ،األستاذ المساعد بكلية اآلداب  -جامعة
الكويت (دار الشروق  -بيروت 1401،هـ) ط .
 -12خطط الشام تأليف  :محمد بن عبد الرزاق
ُ
َ
بــن مــحـ ّـمــد ،ك ـ ْـرد َعــلــي (مكتبة الــنــوري ،دمشق-
 ١٤٠٣هـ  ١٩٨٣ -م) ط . 3

محمود احمد السيد (مطبوعات محمع اللغة العربية عبد اهلل بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد اهلل بن
على ابن المبارك ّ
ّ
الواسطي المقرئ تاج الدين
التاجر
1434هـ  2013 ،م) ط . 1
 -14سنن الترمذي تأليف  :محمد بن عيسى ويقال نجم الدين ت  :د .خالد المشهداني (مكتبة
بــن َسـ ـ ْـورة بــن مــوســى بــن الــضــحــاك ،الــتــرمــذي ،أبو الثقافة الدينية  -القاهرة  ١٤٢٥ ،هـ  ٢٠٠٤ -م) ط . 1
عيسى (المتوفى279 :هـــ)ت  :أحمد محمد شاكر

 -20المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات

(جـ )2 ،1ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ  1395( )3هـ واإليضاح عنها تأليف  :أبو الفتح عثمان بن جني
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منهج الدكتور أسعد حومد في القراءات القرآنية في تفسيره أيسر التفاسير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموصلي (وزارة األوقاف-المجلس األعلى للشئون
اإلسالمية ١٤٢٠ ،هـ١٩٩٩ -م) .

-28هداية القاري إلى تجويد كالم الباري تأليف:
عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس

 -21مــخــتــار الــصــحــاح تــألــيــف  :زيـ ــن الــديــن المرصفي المصري الشافعي (مكتبة طيبة ،المدينة
أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي المنورة)  ،ط .1
الرازي (المتوفى666 :هـ) ت  :يوسف الشيخ محمد

-29الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة

(المكتبة العصرية  -ال ــدار النموذجية ،بــيــروت  -األمصار الخمسة تأليف  :أبو علي الحسن بن علي
َ
بن إبراهيم بن يزداد األ ْه َوازي ت  :دريد حسن أحمد
صيدا 1420 ،هـ 1999 /م) ط . 1
 -22معاني القراءات لألزهري تأليف  :محمد بن (دار الغرب اإلسالمى  -بيروت  2002 ،م) ط . 1
أحمد بن األزهري الهروي ،أبو منصور (مركز البحوث

-30وفــيــات األعــيــان وأنــبــاء أبناء الــزمــان تأليف:

في كلية اآلداب  -جامعة الملك سعود  ،المملكة أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم
العربية السعودية 1412 ،هـ  1991 -م) ط . 1

بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي (المتوفى:

 -23معجم البلدان تأليف  :شهاب الدين أبو 681هـــ) ت  :إحسان عباس (دار صــادر  -بيروت )
عبد اهلل يــاقــوت بــن عبد اهلل الــرومــي الحموي (دار ط .1
صادر  ،بيروت ١٩٩٥م) ط.2
 -24معجم اللغة العربية الــمــعــاصــرة تأليف :
د أحــمــد مختار عبد الحميد عمر (ت  ١٤٢٤هـ)
بمساعدة فــريــق عمل (عــالــم الــكــتــب ١٤٢٩ ،هـــ -
 ٢٠٠٨م) .
-25معجم علوم القرآن تأليف  :إبراهيم محمد
الجرمي (دار القلم  -دمشق  ١٤٢٢ ،هـ  ٢٠٠١ -م) ط .1
-26مــنــاهــل الــعــرفــان فــي عــلــوم الــقــرآن تأليف :
محمد عبد العظيم ُّ
الز ْرقاني (مطبعة عيسى البابي
الحلبي وشركاه) ط . 3
-27منجد المقرئين ومرشد الطالبين تأليف:
شمس الــديــن أبــو الخير ابــن الــجــزري ،محمد بن
محمد بــن يــوســف (دار الكتب العلمية1420 ،ه ـــ
1999-م) ط.1

***

