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 ُ"غيرالصُ ُرُ العشُ "لنافعُأوُُرُ قُالعشُ الطرُ 
ُبةُبهامغارُ الُ ُواعتناءُ 

 
ُد.ُخليلُقاضي
ُكليةُالعلومُاإلسالمية،ُجامعةُالجزائر

ُ
حلة إفريقيا على الر   شمال   سكانُ  ب  دأ  ُنافعُإلىُشمالُإفريقيا:ُقراءةُ ُدخولُ ُ–1ُ

قة، مشار  عند ال   ما  ا ل  وعلى الّرحالت العلمّية طلب   الحج   مناسك   سة ألداء  إلى البقاع المقد  
 وا مّكة  قصدُ   قلدان المشر  هم من العلم في بُ ا نصيب  وْ ف  مغاربة إذا استو الون ال  ح  فكان الر  

ُرة فيهما.لم العام  ق الع  ل  ح   ضور  وحُ  والّزيارة   والمدينة للحج  
 ؛قبةى عند جمرة الع  كالحص   اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم كان العلمُ  رسول   وفي مدينة  

 عليه   القراءةُ  طاقُ تُ  راء ال تكادُ لإلقْ  حلقة   لنافع   ، وكانتْ الّنبويّ  بها المسجدُ  ه يغص  قُ ل  فح  
فلّما  ألقرأ على نافع   من مصر   : )خرجتُ بذلك قائال   ورش   بة كما حّدث  الّطل   لكثرة  

ن كثرتهم عليه م   القراءةُ  طاقُ ال تُ  نافع فإذا هو   إلى مسجد   رتُ إلى المدينة ص   وصلتُ 
ّنما يُ   بالمدينة   لم المنشور  ، وكان لهذا الع  (1)...(قة  الحلْ  ف  خلْ  ، فجلستُ ثالثين   قرئُ وا 

 هم.ون به إلى بالد  للمغاربة يعودُ  ط  قسْ 
ولى التي ئع األُ ف عن هذه الّطال  ت  نا بنُ مد  ينا تُ أيد   ب الّتراجم والّتواريخ التي بين  تُ وكُ 

 ك وقراءة  مال   معها فقه   ب اإلسالمي الكبير حاملة  ن المدينة المنّورة إلى المغر  مت م  قد  
الذي  الكبيرُ  ئع والققيهُ هذه الّطال   رأُس  هـ( 240حنون بن سعيد التّنوخي )سُ نافع، ف

 شيء   في كل   المدينة   أهل   بمذهب   يأخذُ  كان   ؛في المغرب كيّ المال   المذهب   دعائم   وّطد  
  .(2)شحّتى في العيْ 
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هم عّلم  له فيها: )وينبغي أن يُ  ه يقولُ ها بقلم  ه وحّرر  د  ل  الها على و  أمْ  قي رسالة  ف  
 والّتوقيف   الحسنة   ن، والقراءة  الحس   والخط   والهجاء   له، والّشكل   وذلك الزم   القرآن   إعراب  
 ، وهذا نص  (3)نافع( قرأُ م   وهو   نة  الحس   من القراءة   م  هم ما عل  عّلم  ه أن يُ يلزمُ ... و والّترتيل  
 في نهاية القرن   أيْ   المغربّية   األصقاع   را إلى هذه  باك   نافع   قراءة   خال  في إدْ  صريح  

 م  ن قد  م   هـ( أّول  306رون )يْ خ   بن  ا ن عد  م   ث للهجرة، وقد أخطأ  الثّال   الثّاني وبداية  
فريقية، فسُ  بقراءة   ه الذي كتب   والّنص   ؛خيرون على ابن   حنون متقّدم  نافع إلى القيروان وا 
 على ذلك. دليل   خيرُ  ه  بيد  

هم د  عْ فلبُ    المغاربة خاّصة   دامى وعند  في الّنقوس عند القُ  جليل   موقع   المدينة   م  لْ ولع  
ن ذون م  كانوا يأخُ  ؛لم الّنبويّ ثة الع  ر  ن و  ب م  قهم إلى الّتقر  وشوْ  عن البقاع المقّدسة  

 الهجرة ـ وفي القراءة   دار   مالك بن أنس ـ إمام   وا مذهب  اعتمدُ  فقي الققه   ؛منبع مباشرة  ال  
 مدينة  م القد  ه يُ نقسُ  بل مالك    نازع ـبال مُ  قرئ المدينة  مُ  -ؤيم نافع بن أبي رُ  مذهب  

: د يقولُ بن سعْ  بها إلى الّليث   بعث   رسالة  صار، فقي ها من األمْ ها على غير  م  لْ وع  
 الحاللُ  ل  ، وأح  القرآنُ  وبها نزل   الهجرةُ  المدينة، إليها كانتْ  ألهل   ع  ب  ت   )فإّنما الّناُس 

، طيعون  هم فيُ والّتنزيل، ويأمرُ  الوحي   رهم يحضرون  هُ اهلل بين أظْ  ، إذ رسولُ ّرم الحرامُ وحُ 
ه الّله عليه ورحمتُ  ه صلواتُ له ما عند   اهلل واختار   توّفاهُ ه حّتى بعون  لهم فيتّ  ويسن  
 .هوبركاتُ 

بهم مّما  ه فما نزل  من بعد   األمر   لي  ّمته مّمن و  ن أُ له م   الّناس   بعُ ه أتْ من بعد   ثّم قام  
دوا في وى ما وج  ، ثّم أخذوا بأقْ سألوا عنهُ  ن عندهم فيه علم  قذوه، وما لم يكُ علموا أنْ 
ديهم ذي في أيْ ه للّ خالف   ألحد   وال به لم أر  ا معمُ ظاهر   بالمدينة   كان األمرُ  فإذا ذلك...

 .(4)ها(عاؤُ ها وال اد  انتحالُ  راثة التي ال يجوزُ الو   ن تلك  م  
 ه ابنُ ه فيلّخصُ وقراءت   ه في نافع  لمائها، أّما رأيُ وعُ  لم المدينة  ك في ع  مال   هذا رأيُ 

 المدينة   أهل   : قراءةُ أنس يقولُ  بن   مالك   بن منصور: سمعتُ  ه: )قال سعيدُ ري بقول  الجز  
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 بي أي  أ  اهلل بن أحمد بن حنبل: سألتُ  م، وقال عبدُ ة، قيل له: قراءة نافع؟ قال: نع  ن  سُ 
. (5)عاصم( ن؟ قال: قراءةُ لم يكُ  : فإنْ المدينة، قلتُ  أهل   ؟ قال قراءةُ إليك   ب  أح   القراءة  

ذوا وأخ   إليها المغاربةُ  نافع ولماذا مال   قراءة   قيمةُ  الم تّتضحُ األعْ  هؤالء   ن شهادات  وم  
 ذ إلى يوم  وا عليها بالّنواج  ض  م وع  تاتيبهم وزواياهُ دارسهم وك  رآتهم وم  قْ موها في م  تز  بها والْ 
 هذا. الّناس  

 ؛ جاء ابنُ إفريقيا نافع بشمال   قراءة   ر  ق في نشْ ب الّسبْ قص   حنون صاحب  سُ  وبعد  
الّداني  ه اإلمامُ ما وصق   و  عن ورش وهُ  داءاأل  في  ل الّتحقيق  رون الذي أص  يْ خ  
 .(6)وي عن األزرقرْ ديد الم  ذ الش  باألخْ  هـ(444)

ى مغاربة حت  ال   راءة عند  نافع في الق   في الققه ومذهب   مالك   بمذهب   ذُ م األخْ وتالز  
هم في لمذهب   لون  ؤص  م يُ مالك الققهي وهُ  محافظة على مذهب  صوا على الُ ّنهم حر  إ

في  (ـه488رواني )ري القيْ صْ علي بن عبد الغني الحُ  اإلمامُ  د ذلك  ر  راءة كما أوْ الق  
 ه: نافع بقول   ة في قراءةائي  ه الر  قصيدت  

ذا كنت    (7)ر  هْ الز   ر  و  ى الس  لد   ل لقالون  م  ا    فبسْ ئ  قار    القريضة   في غير   وا 
 ر  ذْ ل الن  رس  ن مُ ف م  ها بالّسيْ تنزيل  ل      راءة  ـب    دات ـ ر إاّل في ابْ الّدهْ ى مد  

: )البسملة عند مالك (ـه 543ويعّلق عليها شارحها ابن عظيمة اإلشبيلي )
في سورة  فال تقرأ عنده في صالة فريضة سّرا وال جهرا إالّ  وأصحابه ليست من القرآن،

 .(8)ويقصل بها قالون بين كّل سورتين(الّنمل وتقرأ في صالة الّنافلة، 
رصهم ب وح  ل المغر  ن أهْ لمّية إلى المدينة المنّورة م  الّرحالت الع   اكيرُ و  وهكذا فب  

نافع  ز قراءة  هم عز  ذ بمذاهب  نّيين واألخْ بار المد  الم الك  واه هؤالء األعْ ن أفْ ي م  على الّتلق  
ى القراءات حت   تْ ونسخ   ؛القرآنّية القراءات  ن بيْ  لها الّصدارة   ل  إفريقيا وجع   في شمال  
بة على الغال   ات إلى القراءة  الّزي   بن حبيب   حمزة   فيها كقراءة   من قبلُ  سائدة   التي كانتْ 

 .(9)نافع دوم قراءة  ب قبل قُ ل المغر  أهْ 
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ولى رون األُ نافع إلى القُ  في قراءة   آليف  ـالتّ  رجع زمنُ ي ُ راءةُنافع:فيُقُ ُالّتأليفُ ُ-2
 ت القراءة  ح  ى أضْ ليم حت  راء والّتعْ في اإلقْ  ها الّصدارة  تالل  واحْ  بهذه القراءة   ّدة العناية  ش  ل  

 أّلف   فيها المغاربةُ  ف  ل أن يؤل  فقبْ  (10)نازع مُ  إفريقيا بدون   في شمال   دة  معتم  الُ  مّية  الّرسْ 
ُ:ولى فيهان التّآليف األُ م   د  نا أن نعُ ويمكنُ  ؛هتالميذ   نافع وتالميذُ  فيها تالميذُ 

 .(11)هـ(240قراءة ورش: ألبي يعقوب األزرق ) -1
 .(12)هـ(324)تقراءة نافع: ألبي بكر موسى بن مجاهد البغدادي  -2
 .(13)هـ(377)تقراءة نافع: ألبي الحسن األنطاكي  -3

 ومر أبو ع  هم س  نافع بالتّأليف وعلى رأْ  راد قراءة  في إفْ  المغاربةُ  تخّصص   د هؤالء  وبعْ 
ض وفي بعْ   راد رواية ورشوفي إفْ  ؛هقراءة نافع بكامل   في هـ( فأّلف   444 )تالّداني 

رة، ق نافع العش  رُ وفي طُ  ؛تقالال  اسْ  الفّية في رواية ورش  مسائل الخ  ائّية وال  ر  واب الق  األبْ 
ريرات، انيد والّتحْ الفّية واألس  مسائل الخ  راءات والّتجويد وال  عة للق  به الجام  تُ ا كُ هذا، عد  

ه س  ول نق  ه وطُ ماّدت   زارة  غ  قة ل  شار  الم   ى عند  حت   دة في هذا القن  مْ العُ  بهُ تُ كُ  وبذلك أصبحتْ 
بويه يس اسمُ  ما ارتبط   راءات مثل  ا بالق  مرتبط   هُ ا اسمُ حّتى غد   ،تقصاءع واالسْ في التّتب  

  .(14)خاري بالحديثو والبُ بالّنحْ 
وخ: لم الّشيُ  : )قال بعُض فيقولُ  في القراءات   و  ن هُ م   و  ري وهُ الجز   لهذا ابنُ  ويشهدُ 

: ما ه وكان يقولُ ه وتحقيق  قظ  في ح   ضاهيه  يُ  د أحد  د  ه بمُ عصر   ه وال بعد  ن في عصر  يكُ 
مسألة ل عن ال  سأ  ه، وكان يُ يتُ س  ه فن  ه وال حقظتُ حقظتُ  ه إالّ ه وما كتبتُ ا إال كتبتُ شيئ   رأيتُ 
ها، إلى قائل  ه ن شيوخ  م   دة  سن  فيها مُ  ما ها بجميع  وردُ ف فيُ الّسل   وكالم   باآلثار   ا يتعّلقُ مم  
 ؛تعالى فيه ه اهللُ هب  ل وما و  الّرجُ  مقدار   م  ه عل  تب  كُ  ن نظر  : وم  ]أي ابن الجزري[ قلتُ 
 في القراءات   ع البيان فيما رواهُ ما كتاب جام  ليم وال سي  القتّاح الع   بحان  فسُ 

 ري.الجز   ة ابن  بشهاد   ، وناهيك  (15)(...الّسبع
ُ:دُ ولىُنجُ رونُالُ ورشُفيُالقُ ُروايةُ ُردُ أفُ ُومّمنُ 
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 هـ(. 388 )تفوي اإلبانة في قراءة ورش: لألذْ  -1
م أصول قراءة نافع من رواية ورش من طريق األزرق: ألبي اإلرشاد إلى معال   -2

 هـ(. 446 )تالّربيع سليمان القهمي 
 .(ـه 444 لّداني )تا المتمس كين في قراءة ورش: ألبي عمروإرشاد  -3
 ي عمرو الّداني.البيان في قراءة ورش: ألب إيجازُ  -4
 الّتلخيص في قراءة ورش: للّداني. -5
 .(16)(ـه389 )تون ـن غلبـة ورش: البـفي رواي ه نافع  ـب رد  ـا انقـردات فيمـمقالُ  -6
ُله:ُومّمنُأّلفُفيُقراءةُنافعُبكامُ ُ*
 .(ـه 444 )تمرو الّداني الّتمهيد في قراءة نافع: ألبي ع   -1
 .(ـه 437 )تسي الّتنبيه في قراءة نافع: لمّكي بن أبي طالب القيْ  -2
 .(ـه 429 )تنافع: ألبي عمر الّطلمنكي ف في قراءة مؤل   -3
 ف في قراءة نافع: ألحمد بن صالح.مؤل   -4
 .(17)ن األنصاري بن الحس  نبيل في قراءة نافع: لعبد اهلل  مجموع   -6
ُورشُُ* ُرواية ُفي ُالخالفّية ُوالمسائل ُالقرائّية ُبعضُالبواب ُأّلفُفي ومّمن

ُاستقالال:
 مرو الّداني.مات لورش: ألبي ع  اإلبانة في الّراءات والالّ  -1
 .(18)ن شريحالحس  يم: ألبي مرْ  راء   ه ترقيق  ن الّداني في رد  االنتصاف م   -2
ُورشُوقالون:ُيُ منُقراءةُنافعُعلىُروايتُ ُومّمنُاقتصرُ ُ*
اء القرآن برواية ورش وقالون عن نافع بن عبد ع جهله قرّ البيان مّما ال يس   -1

 الّرحمن: للخطيب أبي القاسم بن محّمد بن الّطيلسان.
 االختالف بين ورش وقالون: ألبي الّطّيب بن غلبون. -2
قالون وورش: ألبي األصبغ عيسى بن فّتوح بن  يْ ش في روايت  التّقريب والحرْ  -3

 (19)المرابط الهاشمي
ُ:دُ ةُنجُ رُ قُنافعُالعشُ رُ فيُطُ ُومّمنُأّلفُ ُ*
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 444 )ترو الّداني ـمي ع  ـع: ألبـافـن نـاة عو  ر  ـالف الـي اختـف فـّتعريـال -1
 .(20)(ـه

ر: ألبي عبد الّله محّمد بن أحمد بن نافع العشْ ق رُ ر في طُ ر  قد الد  ع   تقصيلُ  -2
 .(ـه 919 )تغازي المكناسي 

قد: ألبي زيد عبد الّرحمن بن محّمد ح تقصيل الع  في شرْ  د  لم والوُ الع   بذلُ  -3
 هـ(. 964 )تالقصري المعروف بالخّباز 

ـ وع مـصيل في شرح الّتقصيل: ألبي القضل مسعود بن محّمد بن ج  كقاية الّتحْ  -4
 هـ(.1119 )تي جلماسالسّ 

وي الّتقصيل والّتعريف: ألبي عبد اهلل محّمد بن أحمد الّتعريف لذ   أنوارُ  -5
 هـ(.11 – 10قي القرن )تزولي الج  

مسعود بن محّمد بن جموع  ر: ألبي القضلق العشْ رُ كر في الط  معونة الذ   -6
 .(21)قرُ بهذه الط  ع لكيقّية الجمْ  هـ( وفيه بيان  1119 )تي الّسجلماس

معة رة لنافع: ألبي عبد اهلل محّمد بن أبي جُ ق العش  رُ تقريب المنافع في الط   -7
 .(22)(ـه 929 )تشقرون الوهراني 

اوي ليلي الزو  رة: ألبي القاسم البوجْ ق نافع العش  رُ رة في طُ الّتبص   -8
كون بها هم يتمس  نافع جعل   للمغاربة بقراءة   الكبيرُ  هتمامُ الوهكذا فا (23)(ـه1316)ت
اء ر عن القرّ ؤث  ها، ولم يُ ها إلى غير  ون  دُ ال يعْ  –ا ما ونثر  نظْ  –ا ا وتأليق  وتعليم   قراءة  
  لنافع ه كما كان  ق الّساري تدريسُ رُ د في الط  رة هذا الّتعد  عة والعش  رين من الّسبْ اآلخ  
أن  بتدئون بها قبل  وكانوا ي  ، عاّمة   بةقرآت المغار  يوع في م  رة كان لها الش  قه العش  فطرُ 

نافع ـ وفي الّشاطبّية ـ وهي في القراءات  ي ـ وهي في قراءة  ة ابن بر  عوا في منظوم  شر  ي  
بة وفي الجزائر ـ رغم عند المغار   ة  ث  ر الّصغير لنافع متوار  العشْ  أسانيدُ  ع ـ وال تزالُ الّسبْ 

 دُ ـا نجـكم ؛على األخص   ازواوة   في منطقة  هيلّية ـ و الّتجْ  االستعمار القرنسي سياسة  
ها بسند   اهلل ـ الذي يحتقظُ  ـ حقظهُ  (24)تج  علْ  ر آيتْ ـاهـخ الطّ ـد الّشيـعن ها مّتصال  سند  

 يه.ه ومريد  ا طلبت  بها زمان   وقد أقرأ  
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 روف القراءة عن نافع ألّنهُ دائّية وحُ األ   الّرواياتُ  اختلقتْ رة:ُقُنافعُالعشُ رُ طُ ُ-3
 الحّج، فكان نافع   مناسك   أداء   ة بعد  دين للّزيار  ى الواف  هي ملتق   والمدينةُ  المدينة   قارئُ 

م صاد  هم التي ال تُ هم وروايات  ل لهجات  ه بتقب  بها حلقتُ  ة التي تغص  مع هذه الكثر   يتعاملُ 
 يتعّصبُ  فال راءةة في الق  حى المطلوب  صْ القُ  العربّية   جافي الّلغة  وال تُ  الّصحيح   الّنقل  

الّلهجات  ح مع بعض  ه في الّتسامُ من قبل   بل هو يتبُع ما در ج عليه األئّمةُ  (25)هالختيار  
ى و  ها والتي ال يقْ غام وغير  هار واإلدْ مالة واإلظْ ح واإل  والقتْ  ز والّتخقيف  بالهمْ  ا يتعّلقُ فيم

ُ.(26)هاه على أدائ  لسانُ  وال يطوعُ  القارئُ 
وقالون،  ورش   ، تلميذاهُ عنهُ  ال  هم تحم  إليه وأكثر   ب الّناس  ا في أقر  هذا جلي   ويظهرُ 

 هرُ أشْ  وورش    به الّناس   ه وأخص  يبُ ب  ر   ل، فقالون  والّتحم   األداء   عليه وأتقن   ما قرأ  الهُ فك  
 ز وتخقيف  ع وهمْ من قطْ  حرف   آالف   ن ثالثة  ا في أكثر م  ، وقد )اختلق  ى عنهُ من تلق  

دغام وشبه    ها أحد  ورش وقالون، وال نقل   اة عن نافع رواية  من الّرو   وافق أحد  ولم يُ ه، وا 
ّنما ذلك    ذلك رواية   ه، فوافق  م في بلد  ا قرأ عليه بما تعل  ورش   ألن   عن نافع غير ورش، وا 

 .وغيره ه على ذلك، وكذلك ما قرأ عليه قالون  ه فترك  عن بعض أئّمت   قرأها نافع  
وي عن غير نافع أّنه ّراء وقد رُ عن جميع القُ  الّرواة   ف  عن اختال وكذلك الجوابُ 

له:  قيل   ه، فإنْ أئّمت   ما قرأ به عل بعض   عليه إذا وافق   يقرأُ  د مّمنْ على أح   كان ال يرد  
ُ.(27)بذلك( ، أقرأ  ك  ه من روايت  نا بما اخترت  ئْ أقر  

 العربّيةُ  لنا الّلهجاتُ  تقظ  حُ  م فكان أنْ عليه   ضين  مع العار   القّراءُ  وعلى هذا سار  
 مائتين   ه حدود  ض واألداء عن نافع وحد  ها في العرْ وبلغت كثرة اختالفات   القصيحةُ 
في  (ـه 444)تمرو الّداني ها أبو ع  بت  رة وهي التي أثْ ها عش  أشهرُ  (28)اطريق   وخمسين  

هـ( 919)ته على ذلك ابن غازي ع  عن نافع" وتاب   في اختالف الّرواة  ه "الّتعريف كتاب  
نان هما ر" وهذان المتْ ق نافع العشْ رُ ر في طُ ر  قد الد  ع   تقصيلُ ه الّشهيرة: "في منظومت  

الّشروح والّتعليقات  ما عشراتُ منهُ  رة ولكل  ق نافع العش  د المغاربة في طرُ عتم  مُ 
في  "عبد الهادي حميتو"ها الّدكتور غاربة، جمع  رئين الم  قْ قين والمُ ن المؤل  واإلضافات م  
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ر كْ حّتى لذ   في هذا البحث   نا المقامُ المغاربة"، وال يسعُ  نافع عند   ه "قراءةُ موسوعت  
 منها. في كل   الّتقصيل   ه  لْ ها فقط ب  أسمائ  

 ر فيه ـ إن شاء  أذكُ  ه )هذا كتاب  رة بقول  العش   ه لهؤالء  اختيار   الّداني كيقّية   اإلمامُ  بّين  
أبي عبد الّرحمن نافع بن عبد الّرحمن بن أبي نعيم  اهلل ـ االختالف بين أصحاب  

 (.ها إلى الّناس حكاية  وأّدوْ  تالوة   عنهُ  ذوا القراءة  الذين أخ   -رحمه اهلل -دنيقرئ الم  المُ 
سحاق بن محّمد المسي  وهم أربعة   بي، : إسماعيل بن جعقر بن كثير األنصاري، وا 

 ذكر عن كلّ أقرئ، و المدنيون، وعثمان بن سعيد ورش المُ  ؛وعيسى بن مينا قالون
ل فيشم    ر عنهما ثالث رواياتن، إال عن ورش وقالون فإّني أذكُ ايتيْ و ر واحد منهم 

 .(29)ر روايات عنهم عن نافع(الكتاب على عشْ 
ُيرتُ  ،ها عند الّداني وابن غازيترتيبُ  رة يختلفق العش  وهذه الّطرُ  هاُبُ فالّداني

 : كالّتالي
عن  رواية   (ـه 280 )تطريق أبي الّزعراء عبد الّرحمن بن عبدوس البغدادي  -1

 وري عن نافع.إسماعيل  بن جعقر عن الد  
عن  رواية   (ـه 303 )تر طريق أبي جعقر أحمد بن فرح البغدادي المقس   -2

 وري عن نافع.عن الد  إسماعيل بن جعقر 
 رواية   (ـه 236 )تبي المدني المسي  طريق أبي عبد الّله محّمد بن إسحاق  -3

 بي عن نافع.عن أبيه إسحاق المسيّ 
عن إسحاق  رواية   (ـه 231طريق أبي جعقر محّمد بن سعدان الكوفي ) -4
 بي عن نافع.المسيّ 
 (ـه258)تعي المروزي البغدادي طريق أبي نشيط محّمد بن هارون الّربْ  -5
 عن قالون عن نافع. رواية  
عن قالون عن  رواية   (ـه260)تأبي الحسن أحمد بن يزيد الحلواني  طريق -6
 نافع.
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 (ـه282)تطريق القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق األزدي البغدادي  -7
 عن قالون عن نافع. رواية  
 (ـه240)تمرو األزرق المدني ثّم المصري طريق أبي يعقوب يوسف بن ع   -8
 عن ورش عن نافع. رواية  
 (ـه231)تقي المصري ت  أبي األزهر عبد الّصمد بن عبد الّرحمن العُ طريق  -9
 عن ورش عن نافع. رواية  

 رواية   (ـه296)تطريق أبي بكر محّمد بن عبد الّرحيم األسدي األصبهاني  -10
 .(30)عن أصحاب ورش عن نافع

 :هاُعلىُالّتاليبُ ابنُغازيُفيرتُ ا أمّ 
 (ـه240)تأبي يعقوب يوسف بن ع مرو األزرق المدني ثّم المصري  طريق -1

 رواية  عن ورش عن نافع.
 (ـه231)تطريق أبي األزهر عبد الّصمد بن عبد الّرحمن الُعت قي المصري  -2

 رواية  عن ورش عن نافع.
رواية   (ـه296)تطريق أبي بكر محّمد بن عبد الّرحيم األسدي األصبهاني  -3

 عن أصحاب ورش عن نافع
 (ـه258)تطريق أبي نشيط محّمد بن هارون الّرْبعي المروزي البغدادي  -4

 رواية  عن قالون عن نافع.
رواية  عن قالون عن  (ـه260)تطريق أبي الحسن أحمد بن يزيد الحلواني  -5
 نافع.
 (ـه282)تطريق القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق األزدي البغدادي  -6

 رواية  عن قالون عن نافع.
رواية  عن  (ـه236)تطريق أبي عبد الّله محّمد بن إسحاق المسي بي المدني  -7

 أبيه إسحاق المسّيبي عن نافع.
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رواية  عن إسحاق  (ـه231طريق أبي جعقر محّمد بن سعدان الكوفي ) -8
 المسّيبي عن نافع.

رواية  عن  (ـه303)تقس ر طريق أبي جعقر أحمد بن فرح البغدادي الم -9
 إسماعيل بن جعقر عن الد وري عن نافع.

رواية  عن  ه(م280)تطريق أبي الّزعراء عبد الّرحمن بن عبدوس البغدادي  -10
 (31)إسماعيل بن جعقر عن الد وري عن نافع.

كور المذْ  داء على هذا الّترتيب  ق في األ  ع بين هذه الّطرُ لعملّية الجمْ  وهذا تسهيال  
 .(32)هق يأتي ب  ن لم يواف  وم   ج معهُ ه اندر  م غير  منهُ  ن وافق  ا وم  استحباب  
ُرة:قُنافعُالعشُ نُالداءُبطرُ مُ ُنماذجُ ُ–4ُ
سم ب  "ـن بسورتيْ  قصل بين كلّ ال ي   عنهُ من طريق أبي يعقوب  ورش  ُية:مُ الّتسُ ُ-1

ّراء في بين القُ  في جميع القرآن إال في أّول القاتحة فإّنه ال خالف   "اهلل الّرحمن الّرحيم
ُها.مية في أّول  الّتسْ 

ّثر مدّ ر بين الُ بع سو  مية بين أرْ ه بالّتسْ في مذهب   على ابن خاقان   وقرأ الّداني  
 والقيامة، وبين االنقطار والمطّققين، وبين القجر والبلد، وبين العصر والهمزة.

 مية في جميع القرآن  عن رواية عبد الّصمد واألصبهاني بالّتسْ  وورش   وقرأ الباقون  
ذ، بالّتعو   يستقتحُ  هممية بينهما وكل  ك الّتسْ في ترْ  ف  األنقال وبراءة، فإّنه ال خال إال بين  

 الّداني. قرأ   باهلل من الّشيطان الّرجيم" وبذلك   ذُ ه: "أعو من لقظ   ختارُ والمُ 
سكانُ عُالجمُ ُميمُ ُضمُ ُ-2 ميم  رون بين ضم  بي وقالون يخيّ إسماعيل والمسيّ ها:ُوا 
من  عْ ولم يمن   اإلمام الّداني الّضم   ها في جميع القرآن، واختار  كان  ع وبين إسْ الجمْ 
الّداني في رواية أبي  قرأ   وبه   ؛همبه في مذهب   مجاهد كان يأخذُ  ألّن ابن   كان  اإلسْ 

 شيط عن قالون.غلبون في رواية أبي ن   على ابن   ا قرأ الّزعراء، وبه أيض  
الميم عند الهمزة  لواني عن قالون بضم  ن عن الحُ الّداني في رواية أبي عوْ  وقرأ  

ها فيما عدا هذه ّكن  ّن حائل، وس  ها وبينهُ ل بين  حُ ر القواصل إذا لم ي  وعند الميم وعند آخ  
 ،هه  وشب م"هُ رْ نذ  تُ  مْ ل   مْ أ  مْ هُ ت  رْ نذ  أ  أ   مْ ه  يْ ل  تعالى: "ع  نحو  قول ه ع، فعند الهمزة المواض   الّثالثة  
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 ل نحو  القواص   ه، وعند  يط" وشبه  ح  م مُ ه  ائ  ر  ن و  م  "ا" ون  م   مْ هُ  ال  قوله: "و   الميم نحو   وعند  
 .(33)هون" وشبه  عُ م  اسْ ف   مْ كُ ب  ر  " و"ب  ون  مُ ل  عْ ت   مْ نتُ ن كُ ه: "إ  قول  

ُالجمُ ُجُ نموذُ ُ-5 ُبطرُ من ُالعشُ ع ُنافع ُق جلماسي وع الس  د ابن جم  يور  رة:
ل بين على نموذج الوصْ  رُ رة نقتص  ق نافع العش  ع بين طرُ الجمْ  طريقة   (ـه1119)ت

" أن م  ـأل يم  ح  الر   ن  م  حْ الر   اهلل   م  سْ ب   ين  ل  آالض   ال"و   دافُ )إرْ  القاتحة والبقرة، فيقولُ  سورتيْ 
 ال  ن "و  باألصبهاني م   قي ثمّ ت  للعُ  ل  ثّم تبسم  ل، ت ثّم الوصْ األزرق الّسكْ  يْ ه  بوجْ  تأتي  
ل د بأهْ ويقص    (34)"(مّ ل الض  مروزي ثّم بأهْ غرى ثّم بال  الص   أهلُ  معهُ  ين" ويندرجُ ل  آالضّ 
أبا  مّ وبأهل الض    شيط عن قالونق العشر، وبالمروزي أبا ن  غرى الباقون من الّطرُ الص  

 .(35)بير وأبا عبد اهلل محّمد بن إسحق المسيّ قس  جعقر بن فرح المُ 
ع أو اختالف كالذي بين القراءات الّسبْ  رة ليس فيه كبيرُ ق العش  ع بالّطرُ والجمْ 

ر(، بة الّنشْ برى )طي  ر الكُ ة( أو القراءات العشْ رّ غرى )الّشاطبّية والد  ر الص  القراءات العشْ 
د ا بي  ذ  بة وأخْ ا على الّطل  وهذا تيسير   طريق   لكل   لة  كام   ختمة   القّراءُ  شترطُ لذلك ال ي  

 .(36)مينالمتعل  
وكما   ريع كما عند ابن الجز  ه عند الجمْ في األوجُ  م أداء  قد  بالمُ  مع االعتناء   ؛هذا

 ا على صاحب  ك  ستدر  ع" مُ وم الّطوال  "الّنجُ  هل كتاب  في ذيْ  (ـه1399)تني غْ ل المار  فع  
 قلوها ونص  التي أغْ  ع الكلمات  ه، بحيث جم  يالوشة" في رسالت  ع" وعلى "ابن ث الّنقْ "غيْ 

 ه الخالف.من أوجُ  م أداء  مقد  على الُ 
نافع  صيل لقراءة  هم في التّأع  سْ غوا وُ هم واستقر  أعمار   المغاربةُ  ف  وهكذا صر  ُمة:ـخات
همها وااللْ ع دقائق  فيها وتتب   ها والتّأليف  وتدريس   صْ كّلها  تزام بها في مدارس  راسيم دار الم  وا 

في  الّصحيحة   جهة  الو   هُ تّتج ثقافّية   حركة   ر الحديث نشهدُ ا، وفي العصْ ها قديم  تزام  اللْ 
ه ث فيه وفهم  والبحْ  راث الّنقيس  إلى الت  جوع الة الحضارّية وهذا بالر  وّية واألص  س الهُ تلم  

إلينا  ّمة آل  لهذه األُ  علمي والحضاري  ال من الّتراث   جزء   رائي  الق   ، والّتراثُ منهُ  واالستقادة  
نافع هي قراءُة  صا سائغا، وقراءةُ ناه خال  ا كما تلّقيْ نبعد   ه لمنْ ؤّدي  أن نُ  الفنا وال بد  من أسْ 
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ا جزء   تْ بوعه حّتى غد  في رُ  موما، تأّصلتْ غرب اإلسالمي عُ طر الجزائري والم  هذا القُ 
مرو عهد الحافظ أبي ع   ر له كانت منذُ ق العشْ والّطرُ   لمّية والحضارّيةه الع  كّونات  من مُ 

 عريقة   طويلة   وهي مرحلة   ؛بها إلى اآلن قرأُ ن الّرابع الهجري يُ الّداني، أي من القرْ 
وهذا  ،اهحيثّيات   صين يجهلون  متخص  حّتى من الُ  سنة، وال زال الكثيرُ  األلف   تتجاوزُ 
 للّتقتيش   ي الباحثين  يهد   المخبوء   هذا الكنز  ف يكش   ضوء   شعاع   ز سيكونُ الموج   البحثُ 
ُوفي المغرب اإلسالمي عاّمة. خاّصة   ر في الجزائر  ق العشْ هذه الّطرُ  عن تاريخ   أكثر  

ُالهوام ش:
  ، دار القلم العربي20أْعالم القراءات العْشر وأُصوُلهم ـ د. عبد القادر محّمد منصور، ص -1

 م.2004، 1حلب، سوريا، ط
ترتيُب ال مدار ك وتقريُب ال مسال ك لمعرفة أْعالم مذهب مالك، القاضي عياض، تحقيق: د. علي  -2

 .14/ ص2م. ج2008، مكتبة الثّقافة الّدينّية، القاهرة، 1عمر، ط
  رسالة آداب الُمعّلمين، محّمد بن ُسحنون الققيه المال كي، تحقيق: حسن حسني عبد الوّهاب -3

 .102، ص1972تونس: 
 .42، 41/ ص1ترتيُب المدارك، القاضي عياض، ج -4
ري، ُعني بنشر ها: ج. برجستراسر، دار الكتب العلمّية،  -5 غاية الّنهاية في طبقات الُقّراء، ابن الجز 

 .290، 289/ ص2م، ج2006، 1بيروت، ط
  العلمّيةينظر: تاريخ القراءات في الم شرق والمغرب، د. محّمد المختار ولداّباه، دار الكتب  -6

 .179م، ص2008، 3بيروت، طبقة اإليسيسكو، ط
ّنما م  هر المعروفة )القيامة، المطّققين، البلد، الهُ الز   ر هنا الّسور  هْ ر الز  و  م بالس  ظ  اال يقصد النّ  -7 زة( وا 

بين  بالبسملة  ل قص  يُ  ، بحيثُ صوصّية  ّراء خُ ر األربعة عند القُ فقي هذه الّسو   ،هالقرآن كل   سور   يقصدُ 
عنه  د  لمن ور    وبين العصر والهمزة ،وبين القجر والبلد ،ّثر والقيامة، وبين االنقطار والمطّققينالمدّ 
في  وي عنهم الوصلُ ت لمن رُ عامر ويعقوب، والّسكْ  و وابنُ مر  وأبو ع   م: ورش  هّن، وهُ في غير   تُ الّسكْ 

 ويعقوب. ر وحمزةُ عام   مرو وابنُ وأبو ع   م: ورش  غيرهّن، وهُ 
 .44م، ص2001، 1ط ، مي، دار القلم، دمشق، إبراهيم محّمد الجر عجم علوم القرآننظر: مُ يُ 
رية، دراسة وتحقيق: توفيق صْ ح القصيدة الحُ مصية في شرْ نح القريدة الح  ابن عظيمة اإلشبيلي، م   -8

 .252صم، 2008منشورات وزارة األوقاف والّشؤون اإلسالمّية، ، ، المغرب1العبقري، ط
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 .191/ ص2ج ري،ينظر: غاية الّنهاية في طبقات القّراء، ابن الجز   -9
دائّية ها األ  دارسُ نائّية وم  ها الب  ينظر: قراءة نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش، مقّوماتُ  -10

منشورات وزارة   ه للّدكتوراه(ر الهجري، األستاذ عبد الهادي حميتو )أطروحتُ ن العاش  القرْ  إلى نهاية  
 .71/ ص1م، ج2003 المملكة المغربّية،، األوقاف والّشؤون اإلسالمّية

  تحقيق: عبد الحميد قطامش، ع، أبو جعقر أحمد بن الباذشينظر: اإلقناع في القراءات الّسبْ  -11
 .396/ ص1هـ، ج1403 1ط جامعة أّم القرى، دمشق،

 .184/ 1ه، جالمصدر نقسُ  -12
 ها.الّصقحة نقسُ  ه،المصدر نقسُ  -13
 .253 اه، صبّ اب، محّمد المختار ولد ق والمغر  ينظر: تاريخ القراءات في المشر   -14
 .448/ ص1ري، جغاية الّنهاية في طبقات القّراء، ابن الجز   -15
 .21ص، رية، ابن عظيمة اإلشبيليصْ مصية في شرح القصيدة الحُ نح القريدة الح  م   -16
 .21ه ص المصدر نقسُ  -17
 .22ه، ص المصدر نقسُ  -18
 .22ه، صالمصدر نقسُ  -19
أوالد الّشيخ  مكتبة   ه دارُ تْ ونشر   ؛د عرباويالستاذ فرغلي سيّ ابتحقيق:  أنيقة   ع طبعة  ب  وقد طُ  -20

 م.2008، 1للّتراث، الجيزة، ط
  م2006، 1تواترة، د. فتحي العبيدي، دار ابن حزم، بيروت، طبالقراءات المُ  ينظر: الجمعُ  -21
 .318، 317ص 
 .398 – 387/ ص 3ج مغاربة، عبد الهادي حميتو،قراءة نافع عند ال   -22
كرت رآت، فإذا ذُ قْ والّزوايا والم   في الكتاتيب   ون األخيرة  في القرُ  في ازواوة   مدُ المعت   وهو الكتابُ  -23

حسين "هذا المخطوط  بتحقيق   لنافع، وقد قام   الّصغير   ر  المعنى إلى العشْ  انصرف   العشرُ  القراءاتُ 
ّلية العلوم اإلسالمّية، في كُ  شت الّرسالةُ ونوق   "األستاذ الّدكتور مصطقى أكرور"بإشراف  "واعليلي

 .1جامعة الجزائر 
م هو 1917سنة  العاصمة المولودُ  نزيلُ   جائي ـ حقظه اهلل ـجت الب  لْ ت ع  الّطاهر آيْ  الّشيخُ  -24
عّية ر الّناف  ق العشْ بالّطرُ  جيز  ر لنافع، وقد أُ شْ ق الع  ّتصال في الّطرُ مُ ا سند   حملُ الذي ي   مقرئ الوحيدُ الُ 

ري عن جْ ه الّسعيد الي  ـ رحمه اهلل ـ على شيخ   لييدْ الّشيخ سيدي يحيى الع   ه  م بزاوية جد  1931 سنة  
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ه د  فيه سن   الذي يذكرُ  "التّبصرة"ليلي صاحب كتاب ه أبي القاسم البوجْ على شيخ   ليلين وهو  مْ الشريف تو 
 اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم. إلى رسول  

  ين، سالم بوحامدي، دار اإلمام مالكجاز  ّراء الجزائرّيين المُ القُ  بين إلى معرفة  الّطال   ينظر: دليلُ 
 .37/ ص 2، ج م2013، 1الجزائر، ط

 .333/ 1ينظر: قراءة نافع عند المغاربة، د. عبد الهادي حميتو، ج -25
 .334 / ص1ه، جرجع نقسُ ينظر: الم -26
دار   سي، تحقيق: د. محي الّدين رمضاني بن أبي طالب القيْ عاني القراءات، مكّ عن م   اإلبانةُ  -27

 .48م، ص 2006، 1الغوثاني للّدراسات القرآنّية، دمشق، ط
ص   م2006، بيروت دار ابن حزم، 1ع بالقراءات المتواترة، فتحي العبيدي، طـينظر: الجمْ  -28

316. 
 .19ـ  17مرو الّداني، صعة، أبو ع  ّراء الّسبْ قردات القُ مُ  -29
 .22ـ  19ه، ص ينظر: المصدر نقسُ  -30
 .317ـ  316ع بالقراءات المتواترة، فتحي العبيدي، ص الجمْ  -31
 المرجع نقُسه، الصقحة نقُسها. -32
 .271ـ  270اه، ص بّ اب، د. محّمد المختار ولد ق والمغر  القراءات في المشر   ينظر: تاريخُ  -33
بدار الكتب الوطنّية بتونس، رقم  ي، مخطوط  جلماسوع الس  ر، ابن جم  ق العشْ كر في الّطرُ معونة الذ   -34

 .317ع بالقراءات المتواترة، فتحي العبيدي، ص عن: الجمْ  ب، نقال   5أ، 3ب،  2، 13259
 ها.ه، الّصقحة نقسُ المرجع نقسُ  -35
 .319ه، ص المرجع نقسُ  -36

 
 


