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 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األبحاث العلمية غير المنشورة

 محفوظة لـ )أحمد سيد شحاتة(©  2102حقوق الطبع 
عنوان البحث: "منهج أبي حيان في توجيه القراءات المتواترة في البحر المحيط في 

 سورة النساء"
ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام ىذا البحث غري ادلنشور يف أي شكل أو صورة من دون إذن 

 مكتوب من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:
 س من ىذا البحث بشرط العزو إليو.ميكن االقتبا .3
حيق جلامعة ادلدينة العادلية دباليزيا اإلفادة من ىذا البحث بشىت الوسائل وذلك ألغراض  .2

 تعليمية، وليس ألغراض ذبارية أو تسويقية.

حيق دلكتبة جامعة ادلدينة العادلية دباليزيا استخراج نسخ من ىذا البحث غري ادلنشور إذا  .1
 امعات، ومراكز البحوث األخرى. طلبتها مكتبات اجل
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 ملخص البحث
ي من على بإكمال ىذا العمل ، وىو منهج اإلمام أيب حيان األندلسي رمحو فاحلمد هلل الذ   

الو يف توجيو القراءات القرآنية يف البحر  احمليط ، وىو عمل كنت أعمل جاىدا فيو ألقدم قطرة 
 يف حبر القراءات خدمة لكتاب اهلل تعاىل .

قدمة على أسباب وقد قسمت ىذا البحث إىل مقدمة وبابني وخاسبة ، حيث اشتملت ادل   
 اختيار ادلوضوع ، والدراسات السابقة وىيكل البحث .

 –ويف الباب األول قسمتو إىل ثالثة فصول : حيث ربدثت يف الفصل األول عن أيب حيان    
حيث ربدثت عن حياتو ونشأتو وصفاتو ورحالتو العلمية ، وشيوخو وتالميذه ،  –رمحو اهلل 

ىذا الفصل أيضا عن كتاب البحر احمليط ، وزمن ومكان  ومؤلفاتو ، ووفاتو . وتكلمت يف
تأليف ىذا الكتاب الكبري ، مث ربدثت عن منهج أيب حيان يف تأليفو ، وادلصادر اليت اعتمد 

 عليها يف التأليف .
أما الفصل الثاين فقد خصصتو لتعريف علم توجيو القراءات ، وادلصطلحات ادلستخدمة يف    

دثت يف ىذا الفصل عن البواعث اليت دعت علماء ادلسلمني إىل ىذا العلم العظيم ، ورب
التأليف يف ىذا العلم ، وكذلك ادلراحل اليت مر هبا علم توجيو القراءات ، والكتب اليت ألفت 

 فيو ، مث ختمت ىذا الفصل بالثمرة اليت تعود علينا من دراسة علم توجيو القراءات .
القراءات يف التفسري ، وذكرت تسعة أمثلة ذلذا األثر ،  الفصل الثالث : تكلمت فيو عن أثر   

بينت يف كل مثال أوجو القراءات ادلختلفة يف اآلية ، وكيف أثرت كل قراءة ادلعين التفسري ، 
 ووسعت ادلراد يف ىذه اآلية .

ان الباب الثاين : جعلتو لدراسة القراءات القرآنية ادلتواترة يف سورة النساء ، ومنهج أيب حي    
يف توجيو القراءات القرآنية ادلتواترة يف ىذه السورة ، واعتماده على اجلوانب  –رمحو اهلل  –

اإلعرابية واللغوية يف التوجيو ، مقارنا توجيهو بتوجيو غريه من ادلفسرين كالزخمشري وابن عطية ، 
 وكذلك مقارنا توجيهو بكالم اللغويني كالسمني احلليب والعكربي والنحاس .

ويف النهاية قدمت عددا من النتائج اليت خلصت هبا من خالل ىذا البحث ، وكذلك    
 قدمت عددا من التوصيات .

مث وضعت يف هناية ىذا البحث الفهارس العلمية اليت تسهل على القارئ الرجوع إىل     
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 اآليات القرآنية واألحاديث واألماكن واألعالم الواردة يف ثنايا ىذا البحث .
 

  أسأل أن جيعل عملي خالصا لوجهو الكرميواهلل
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلني

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني
    
 
 

    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ط  

 ملخص البحث باللغة اإلنجليزية
Abstact 

Praise to god , who help me to complete this work , this is Imam Abu- Hayyan 

Alandalusi Approach in direct Quran Readings (Recitation )in his book which called 

Albahar Almouheet , I do my best to add a little to this area service to the holy Quran. 

This Research is divided in to:                                                                                                                                

Introduction and two sections and conclusion, the introduction included the reasons for 

selecting the topic, previous studies review, and the structure of research . 

The first section divided into three chapters, Chapter one deals with Abu Hayyan lefe, 

growing up his Attributes, his scientific trips his teachers and students his books, finally 

his death, and the focus was on his book called Albahar Almouheet . 

Chapter two focused on the definition of direction of readings (Recitation) and its terms 

, this chapter deals with the reasons of Muslim scholars interested in this area , finally 

the stages of development this science and the benefits from this science . 

Chapter three focused on the effects of readings (Recitation) in the holy Quran 

explanation we mentioned nine examples for the effect. 

The second section of this research is focused on the frequent readings of sour- at AL-

NISA, and the method of Abu- Hayyan (Allah's Mercy For Him) in direction of 

readings in this so- rah, depending on the express & language sides compared to another 

commentators such as Al- zamaqshary and Ibn- attiah , and compared to linguists such 

as Al-sameen Al-halapy , Al-aqbay & Al-nahhas . 

At the end of this research many results and recommendations was offered. 

Thanks' to my god for helping me to complete this research and may Allah ask to bless 

my supervisor , may Allah bless our prophet Muhammad . 
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 شكر وتقدير
ادلدينة العادلية وعلى رأسها معايل مدير اجلامعة األستاذ  أتقدم جبزيل الشكر جلامعة      

الدكتور حممد التميمي ، وكذلك السادة وكالء اجلامعة ، والسادة عمداء الكليات ، وأخص 
البحث  بالذكر سعادة عميد كلية العلوم اإلسالمية األستاذ الدكتور مهدي عبدالعزيز ، وعميد

، ووكيل اجلامعة فرع ادلدينة األستاذ الدكتور عبد ي ري يماسكوري العلمي األستاذ الدكتور د 
عبدالعاطي وكيل الدراسات العليا ، وسعادة علي ، وسعادة األستاذ الدكتور أمحد  ميالد الناصر

 األستاذ الدكتور أمحد نبيو .رئيس القسم 
على ما بذلو من جهد  أمحد سامل كما أتقدم خبالص الشكر لسعادة الدكتور مجعة محدي    

 يف اإلشراف على ىذه الرسالة ، وأسأل اهلل أن جيزيو خري اجلزاء .
كما أتقدم خبالص الشكر للسادة أعضاء جلنة ادلناقشة الذين شرفت هبم اليوم دلناقشة ىذا      

صاحل أستاذ التفسري والقراءات ، ورئيس قسم إبراىيم العمل ، األستاذ الدكتور عبدالكرمي 
جامعة األزىر ، وعضو جلنة مراجعة دلصاحف باألزىر مي وعلومو بكلية القرآن الكر  التفسري

الشريف ، وعميد مراكز األستاذ الدكتور أمحد عيسى ادلعصراوي للدراسات القرآنية عن الوجو 
ادلشارك بقسم التفسري وعلوم القراءات أستاذ اذ الدكتور الصايف صالح الصايف البحري ، واألست

 ية ، جامعة ادلدينة ، وأسأل اهلل أن جيزيهم اجلزاء األوىف .القرآن ، كلية العلوم اإلسالم
كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير لألستاذ وسام حسن وكيل عمادة القبول والتسجيل      

دباليزيا ، واألستاذ حسن يوسف ، مركز اجلامعة بادلدينة ادلنورة ، واألستاذ سيد أبوبكر سكرتري 
 العمادة والوكالة ادلساعدة .
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 إهداء 
 أىدي ىذا العمل إىل :

 لوالدي الكرمي ، أسأل اهلل أن حيفظو وأن يبارك فيو ، وأن جيزيو عين خري اجلزاء .   
كما أىدي ىذا العمل أيضا لوالديت الكرمية ، أسأل اهلل أن يبارك يف عمرىا ، فقد كانت 

 جيعلين من البارين هبما.دعواهتا خري عون يل على طريق إكمال ىذا العمل ، وأدعو اهلل أن 
ابنيت بسملة ، وابين إياد ، أسأل اهلل أن حيفظهما كما أىدي ىذا ألغلى طفلني يف الدنيا ، 

 وأن يبارك فيهما ، وأن جيعلهما من أىل القرآن .
 كما أىدي ىذا العمل إلخواين وأخوايت وأبنائهم . 

 ىت أسبمت ىذا العمل.كما أىدي ىذا العمل لكل من ساعدين ووقف جبواري وأعانين ح
 . لكل مسلم حريص على كتاب اهللوأىدي ىذا العمل 

  


