
  نافع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم الليثي
موالهم أبو رومي املقريء املدين أحد األعالم هو موىل جعونة بن شعوب الليثي حليف 
محزة بن عبد املطلب أو حليف أخيه العباس وقيل يكىن أبا احلسن وقيل أبا عبد الرمحن 

 من تابعي أهل املدينة وقيل أبو عبداهللا وقيل أبو نعيم وأشهرها أبو رومي قرأ على طائفة
  .وكان أسود اللون حالكا وأصله من أصبهان قال أبو قرة موسى بن طارق مسعته

قرأت على سبعني من التابعني قال أبو عمرو الداين قرأ على األعرج وأيب جعفر : يقول 
القاريء وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان وصاحل بن خوات قلت 

عا موىل ابن عمر وعامر بن عبداهللا بن الزبري وأبا الزناد وعبد الرمحن بن ومسع األعرج وناف
جعفر  القاسم وغريهم وأقرأ الناس دهرا طويال فقرأ عليه من القدماء مالك وإمساعيل بن

وعيسى بن وردان احلذاء وسليمان بن مسلم بن مجاز وممن بعدهم إسحاق املسييب 
قالون وورش وإمساعيل بن أيب أويس وهو آخر والواقدي ويعقوب بن إبراهيم بن سعد و

من قرأ عليه وروى عنه الليث بن سعد وخارجة بن مصعب وابن وهب وأشهب وخالد 
بن خملد وسعيد بن أيب مرمي والقعنيب ومروان الطاطري وسقالب ومعلى بن دحية وكردم 

روف قال املغريب والغاز بن قيس وخلق كثري وكثري منهم قرأ عليه وبعضهم محل عنه احل
نة قيل له قراءة نافع قال نعم وقال                                                سعيد بن منصور مسعت مالكا يقول قراءة أهل املدينة س 

عبداهللا بن أمحد بن حنبل سألت أيب أي القراءة أحب إليك قال قراءة أهل املدينة فإن مل 
يكن فقراءة عاصم وقال مالك نافع إمام الناس يف القراءة وروى أبو خليد الدمشقي وامسه 
عتبة عن الليث بن سعد أنه قدم املدينة سنة عشر فوجد نافعا إمام الناس يف القراءة ال 
ينازع قلت احملفوظ عن الليث أنه قال يف سنة ثالث عشرة هكذا قال ابن وهب وغريه عنه 
وقال أمحد بن هالل املصري قال يل الشيباين قال يل رجل ممن قرأ على نافع إن نافعا كان 

ن فيه رائحة املسك فقلت له يا أبا عبداهللا أو يا أبا رومي أتتطيب كلما إذا تكلم يشم م
                                                         ِّما أمس طيبا ولكين رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقرأ يف يف  قعدت تقريء قال

 هذه الرائحة وقال األصمعي عن فالن قال أدركت املدينة                       ِّفمن ذلك الوقت أشم من يف 
ال األصمعي قال يل نافع أصلي من أصبهان وروى سنة مئة ونافع رئيس يف القراءة ق

هارون بن موسى الفروي عن أبيه عن نافع بن أيب نعيم أنه كان جييز كل ما قريء عليه 



عشى قال كان نافع يسهل ألإال أن يسأله إنسان أن يقفه على قراءته فيقفه عليها وعن ا
 أيب جعفر سبعني حرفا القرآن ملن قرأ عليه إال أن يسأله وقال نافع تركت من قراءة

وجلست إىل نافع موىل ابن عمر ومالك صيب رواها األصمعي عنه أبو مصعب الزهري 
عن عبدالرمحن بن زيد بن أسلم قال كنا نقرأ على أيب جعفر القاريء وكان نافع يأتيه 
فيقول يا أبا جعفر ممن أخذت حرف كذا وكذا فيقول من رجل قاريء من مروان بن 

له ممن أخذت حرف كذا وكذا فيقول من رجل قاريء من احلجاج بن احلكم مث يقول 
يوسف فلما رأى ذلك نافع تتبع القراءة يطلبها وقال إسحاق املسييب قال نافع قرأت على 
هؤالء فنظرت إىل ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد تركته حىت ألفت 

لذئب والبئر فقال إن كانت العرب مزها وقال األصمعي سألت نافعا عن ا هذه القراءة
فامهزها وروى احللواين عن قالون أن نافعا كان ال يهمز مهزا شديدا وميد وحيقق القراءة 
وال يشدد ويقرب بني املمدود وغري املمدود وقال عبيد بن ميمون التبان قال يل هارون بن 

فع قال على األعرج وقال  قلت قراءة نافع قال فعلى من قرأ نائاملسيب قراءة من تقر
األعرج قرأت على أيب هريرة رضي اهللا عنه وقال عثمان بن خرزاد حدثنا عبداهللا بن 
ذكوان حدثنا إسحاق بن حممد املسييب عن نافع أخربه أنه أدرك أئمة يقتدى م يف القراءة 
منهم األعرج وأبو جعفر وشيبة ومسلم بن جندب وغريهم قلت وروي أن نافعا كان 

ه حيىي بن معني ولينه أمحد بن حنبل وقال النسائي ليس  َق  َث                    ب دعابة وطيب أخالق و صاح
به بأس وقال أبو حامت صدوق قلت مل خيرجوا له شيئا يف الكتب الستة قال ابن عدي لنافع 
عن األعرج نسخة مئة حديث ا جعفر بن أمحد عن أمحد بن حممد الرازي عن سعيد بن 

كثر من مئة حديث عن أيب الزناد عن األعرج رواها ابن أيب هاشم عنه وله نسخة أخرى أ
فديك عنه وله من التفاريق قدر مخسني حديثا أيضا ومل أر له شيئا منكرا وأرجو أنه ال 
بأس به أخربين عمر بن عبد املنعم عن الكندي أخربنا ابن توبة أخربنا الصريفيين أخربنا 

عبداهللا بن أيب بكر بن محاد املقريء   بكرعمر بن إبراهيم حدثنا ابن جماهد حدثنا أبو
بناؤه أوصنا أحدثنا أيب حدثنا حممد بن إسحاق عن أبيه قال ملا حضرت نافعا الوفاة قال له 

قال اتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني قال ومات سنة 
  .تسع وستني ومئة رمحه اهللا تعاىل



  )ثمان بن سعيدع(ترمجة اإلمام ورش 
                                                                          قيل سعيد بن عبد اهللا بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم وقيل سعيد بن               و                 عثمان بن سعيد    

                                                                                              عدي بن غزوان بن داود بن سابق أبو سعيد وقيل أبو القاسم وقيل أبو عمـرو القرشـي                  
                                                                                        موالهم القبطي املصري امللقب بورش شيخ القراء احملققني وإمام أهل األداء املرتلني انتهت             

                                                                                           رئاسة االقراء بالديار املصرية يف زمانه، ولد سنة عشر ومائة مبصر، ورحل إىل نافع ابن                 إليه
                                                                                     أيب نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات يف سنة مخس ومخسني ومائة وذكر اهلذيل أنـه                

                                     مساعيل القسط وعباس بن الوليد عن      إ              ً                                     روى احلروف أيضاً عن عبد اهللا بن عامر الكزيزي و         
                                                                                     ابن عامر وحفص عن عاصم وعبد الوارث عن أيب عمرو ومحزة بن القاسم األحول عـن                
                                                        ً                                     محزة ويف صحة هذا كله نظر وال يصح، وله اختيار خالف فيه نافعاً رويناه عنه من طريقه                 
                                         ً                                                  باسناد جيد وكان أشقر أزرق أبيض اللون قصرياً ذا كدنة هو إىل السمن أقرب منـه إىل                 

                                         ً      ً                      لقبه بالورشان ألنه كان على قصره يلبس ثياباً قصاراً وكـان إذا                                  ً     النحافة، فقيل إن نافعاً     
                                                                                      مشى بدت رجاله مع اختالف ألوانه فكان نافع يقول هات يا ورشان واقرأ ياورشـان               
                                                                                     وأين الورشان مث خفف فقيل ورش والورشان طائر معروف، وقيل إن الورش شيء يصنع              

                         يكن فيما قبل أحـب       مل        ال به و                                                            من اللنب لقب به لبياضه ولزمه ذلك حىت صار ال يعرف إ           
                                                                                                إليه منه فيقول أستاذي مساين به، وكان يف أول أمره راسا فلذلك يقال له الرواس مث اشتغل                 
                                                                                               بالقرآن والعربية فمهر فيهما، عرض عليه القرآن أمحد ابن صاحل وداود بن أيب طيبة و أبو                

                  عيد أبو االشـعث                                                                           الربيع سليمان بن داود املهري يعرف بابن أخي الرشديين وعامر بن س           
                                                                                         اجلرشي وعبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم وحممد بن عبد اهللا بن يزيد املكي ويونس                
                                                                                         بن عبد االعلى وأبو يعقوب االزرق وأبو مسعود األسود اللون وعمرو بن بـشار فيمـا                
                                                                                            ذكره احلافظ أبو العالء، وكان ثقة حجة يف القراءة وروينا عن يونس بن عبد االعلى قال                

          عـراب ال    إل                                                                       رش وكان جيد القراءة حسن الصوت إذا قرأ يهمز وميد ويشدد ويبني ا                  ثنا و 
                                                                                               ميله سامعه مث سرد الكاية املعروفة يف قدومه على نافع وفيها فكانوا يهبون يل أسباقهم حىت                
                         ً                                                              كنت أقرأ عليه كل يوم سبعاً وختمت يف سبعة أيام فلم أزل كذلك حىت ختمت عليـه                 

                                        ً               قال النحاس قال يل أبو يعقوب األزرق إن ورشاً ملـا                                         أربع ختمات يف شهر وخرجت، و     



                                                                                             تعمق يف النحو وأحكمه اختذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش قلت يعين مما قرأ به على نافع،                 
                                                   تويف ورش مبصر سنة سبع وتسعني ومائة عن سبع ومثانني سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تعريف باملصحف الشريف
لى ما يوافق رواية أيب سعيد عثمان بن سعيد املصري امللقب كتب هذا املصحف الشريف وضبط ع

بورش املتوىف مبصر سنة سبع وتسعني ومائة من اهلجرة عن نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين 
املتوىف باملدينة سنة تسع وستني ومائة عن أيب جعفر يزيد بن القعقاع ، وأيب داود بن هرمز األعرج 

جندب اهلذيل موالهم وأيب روح يزيد بن رومان،عن ضي،وأيب عبداهللا مسلم بن وشيبة بن نصاح  القا
                                                         ِّ                         أيب هريرة ، وابن عباس ،وعبد اهللا بن عياش ،بن أيب ربيعة ،عن أيب  بن كعب ، عن النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم 
  :صطالحات الضبط ا

يوجد عند املشارقة من مت ضبط هذا املصحف الشريف على ما يوافق قواعد الضبط املشرقي إال ما ال
عد أول مصحف لرواية ورش وهذا يقواعد ختدم ضبط رواية ورش فأخذناها من الضبط املغريب 

  .يضبط على الضبط املشرقي يف العامل اإلسالمي
  : مايأيتخلدمة املصحف وتذكريا للقارئ الكرمي ك ونظرا للكتابة عرب احلاسوب مت زيادة بعض األلوان

“ZZτâ#     :حنوأخذ هذا اللون ي) حفص( واية لراحلرف املخالف -1 èδ  

  : حنو وكذلك اإلبدال والنقل والتسهيل 

tβθãΖ ÏΒθãƒ  ،   öΝ ä3 §Ψ    ، â™!$yγ x ¡9 $# 3 Iω   ،   ìì≈ tFtΒuρ 4’ n<   ،  ÇÚ ö‘ $#     

  والتاءالدالتعرية فتم  وأدغم تاء التأنيث يف الظاء يف الضاد والظاء) قد( دال اإلمام ورش  أدغم -2
يدل على إدغام األول يف الثاين إدغاما كامال ويأخذ احلرفان ل  لهمن السكون مع تشديد احلرف التايل

(s‰  :اللون األزرق حنو  sù zΟ n=©©ß ،  ‰s) sù ¨≅ £Ê ،  M tΡ% x. \\π yϑÏ9$̄ß  

   : حنواءمحر دائرة من احلركة ويلون باللون األمحر ويوضع حتته  احلرف الذي قبله              َّ احلرف املمال ي عر ى- 3

# 111111™ΧΧΧΧΧ‘ 4’ 111111111Γu‘       4’ ΧΧΧΧΧΧA öθyϑø9 $#      4’ 11111? t/      4’ ΧΧΧΧΧ<÷ρr&       ÷Λàι9 11111Áômr&  

الدال على السكت ومت ضبط الكلمات بناء على الوصل وليس ) س( مت حذف حرف ال -  4

≅: السكت وهي  t/  tβ# ¦‘  ،   ⎯ tΒ ::−# ¦¦‘ $tΡÏ‰s% ö ¨Β             ،  %Y` uθÏã  

Λ (كلمة -5 ä⎢Ψ tΒ# u™( ا ثالث مهزات األوىل لالستفهام والثانية مهزة أفعل والثالثة فاء هذه الكلمة 

الثانية وتسهيل  بتحقيق األوىل ورش  األوىل وأسقط الثانية وأبدل الثالثة وقرأحفصالكلمة فحقق 

Λä⎢Ζ: وأبدل الثالثة هكذا tΒΗΗΗ u™    



  
  

tΡθãΖ$ :  ف وصال ووقفا يفأثبت ورش األل  -  6 —à9 $# ، ‚ xxθß™ §9 $# ، ŸŸξ‹ Î6 ¡¡9 $#   

≈¡ :  قرأ بالتنوين وصال وباإلبدال ألف وقفا يف-7 n=y™ ، # Yƒ Í‘# uθs% )معا(  

#?θè#)  :  مد البدل مت تلوينه ذا اللون -8 u™uρ   

Íο:  بلون البدل تلون  واحدة وإذا اجتمع البدل والنقل يف كلمة uu Åz $$Î/ uρ    

  واتبعنا يف مد البدل التوسط مع تقليل ذوات الياء

©ó™&:    مد اللني مت تلوينه ذا اللون -9 x«  

# :  املخالفة حلفص لونت ذا اللون  املرققة الراءات-10 Z ÏW x.  

šχöθ:  الالمات املغلظة املخالفة حلفص لونت ذا اللون -11 n=óÁu‹ y™ uρ  

ãΝ:  صلة ميم اجلمع لونت ذا اللون -12 à6 ã_≡ uρø—r& ، ãΝ çFø. t s?  

  
  

   


