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قال د. عبد الهادي حميتو، عضو املكتب التنفيذي 
للرابطة احملمدية للعلماء، إن رواية ورش هي الرواية 

املفضلة عند املغاربة منذ أول املائة الثالثة 
من الهجرة، ولم تستطع رواية أخرى 

أكثر  أن  إلى  وأشار  تزاحمها،  أن 
وشد  الرواية  هذه  قّوى  ما 

املؤلفات  ظهور  هو  أزرها 
املبكرة في تدوينها وضبط 

قواعدها. 
حميتو،  وأوضح 
في  يتحدث  كان  الذي 
مبوقع  منشور   له  كالم 
الرابطة احملمدية للعلماء 
»ملاذا  موضوع:  في 
رواية  املغاربة  اختار 

أن  إلى  نافع؟«،  عن  ورش 
هناك مجموعة من العوامل 

يختارون  املغاربة  جعلت 
رواية رواية ورش، منها:

أوثق  هي  ورش  رواية  أن  أوال: 
روايات قراءة نافع عند املغاربة.

بالدهم  تلي  التي  هي  ألنها  اجلوار؛  قرب  ثانيا: 
انطالقا من مصر.

انتقل  له أصل مغربي قيرواني؛  ثالثا: أن ورشا 
والده من أفريقية إلى مصر.

قراءتهم  في  االستقالل  في  املغاربة  رغبة  رابعا: 
ومذهبهم.

في  ورش  رواية  التقاء  خامسا: 
في  مالك  مذهب  مقتضيات  مع  أصولها 

اختياراته. 
أما اخلصائص واملميزات التي متتاز 
الروايات،  من  غيرها  ورش  رواية  بها 
حسب  والعشرة،  السبعة  القراءات  من 

ماذكره حميتو، فمنها: 

1 - أخُذ ورٍش مبرتبة التحقيق في 
املتأني  األدائي  األسلوب  وهو  القراءة؛ 
ومستحقه،  حقه  حرف  لكل  يعطي  الذي 
متناسبة  مقادير  للحركات  يعطي  كما 

وللمدات الناشئة عنها مثل ذلك.
بني  البسملة  باب  في  أخذه   -  2
السورتني بترك التسمية وأخذه بالسكت 

أو الوصل. 
3 - إبداله الهمزة الساكنة حرف مد 
إذا كانت فاء للكلمة، وذلك في مثل ياكل، 
ويامر، وتاتي، وتستانس، واملستاخرين، 
وكذلك  وتوتي،  وتوثرون،  ويومنون، 
موذن  مثل  بعد ضمة  مفتوحة  كانت  إذا 

واملؤلفة قلوبهم.
مثل  قبلها  الهمزة  بنقل  أخذه   -  4

االخرة واالولى.
بعد  الراءات  بترقيق  أخذه   -  5
مثل:  الساكنة  والياء  الالزمة  الكسرة 

مراءا، وتبصرون، ومرية، وفرعون.
6 - أخذه بتغليظ الالمات إذا كانت 
مفتوحة، وتقدم عليها بالفتح أو سكون 

واطلع  مطلع  مثل  وذلك  الصاد،  أو  الظاء  أو  الطاء 
وظلموا وأظلم والصالة وأصالبكم. 

وأكد حميتو، بخصوص تفضيل رواية 
ورش  رواية  على  عاصم  عن  حفص 
يقوم  ال  هؤالء  عمل  أن  نافع،  عن 
في احلقيقة على تفضيل رواية 
إذ  ورش،  رواية  على  حفص 
يكون  إمنا  التفضيل،  هذا 
عند إتقان الروايتني معا، 
إال  يعرف  ال  كان  إذا  أما 
يقال  فال  حفص  رواية 
وكذلك  يفضلها  إنه  عنه 
ورش  برواية  يأخذ  من 
فال يقال فيه إنه يفضلها 
إال إذا كان يتقن الروايتني 
يأخذ بهذه  ذلك  معا، ومع 

دون تلك.  
بني   السياق  هذا  وفي 
للرابطة  التنفيذي  املكتب  عضو 
ال  القضية  أن  للعلماء  احملمدية 
الروايتني،  بني  املفاضلة  إلى  ترجع 
السمعي  الشريط  انتشار  إلى  مرجعها  وإمنا 
دور  وكثرة  الساحة  على  اإلعالم  وسائل  واستحواذ 
باملشرق  متأثرة  طويلة  لفترة  انتشرت  التي  القرآن 
العربي، األمر الذي جعل قطاعا عريضا من الشباب 
يتأثر بهذه الوسائل ويقلد املجودين الكبار من أهل 

املشرق، ال تنّكرا لرواية ورش وال تعصبا ضدها. 

املغاربة اختاروا رواية ورش رغبة منهم 
في االستقالل في قراءتهم

قبل أن يستقر املغاربة على قراءة 
قراءات  عرفوا  ورش  برواية  نافع 
بداية  تأثروا  حيث  متعددة،  قرآنية 
كان  التي  الشامي  عامر  ابن  بقراءة 
بفعل  وذلك  الشام،  أهل  بها  يقرأ 
التأثير الشامي في األندلس، وانتقال 

هذا التأثير إلى املغرب.
واألندلسيون  املغاربة  استمر 
هشام  برواية  الكرمي  القرآن  يقرأون 
القرن،  على  يزيد  ما  عامر  ابن  عن 
حمزة،  قراءة  إلى  مدة  حتولوا  ثم 
عن  ورش  رواية  إلى  يتحولوا  ولم 
إال  األزرق  يعقوب  أبي  بطريق  نافع 
الرواية مبصر  أن استقرت هذه  بعد 
في  ذلك  بعد  وانتشرت  والقيروان 
ربوع الغرب اإلسالمي كله. ورغم أن 
هذه الرواية صعبة األداء، فقد أتقنها 
بعد  جيال  عليها  وحافظوا  املغاربة 

جيل إلى يومنا هذا. 
ومن بني من ساهموا في إدخال 
قراءة نافع إلى الغرب اإلسالمي أيضا 
غازمي  محمد  أبي  األندلسي  العالم 
بن قيس األندلسي )ت 199هـ 814م(، 
املدينة،  إلى  قرطبة  من  رحل  والذي 

اإلمام  عن  مباشرة  القراءة  فأخذ 
باملغرب  روايته  انتشرت  الذي  ورش 
قيس  بن  غازي  َح  وصحَّ واألندلس. 
ثالث  نافع  مصحف  على  مصحفه 
أكثر املصاحف  فكان من  عشرة مرة، 

ضبطا في الرسم وفي القراءة. 
قويا  املغاربة  تأثر  كان  لقد 
القراءة  مجال  في  باألندلسيني 
وعلومها، عن طريق علماء مشهورين 
أمثال مكي بن أبي طالب وأبي عمرو 
الذين  واخلراز،  والشاطبي  الداني 
تلقف علماء القراءات املغاربة كتبهم 
فعكفوا عليها فهما وتدريسا وشرحا، 
وجتاوزوها إلى التأليف في مختلف 

فنون علوم القرآن. 
ومن بني املؤسسات التي أسهمت 
القرآنية في ربوع  القراءات  في نشر 
املختصة  املدارس  بعض  املغرب، 
املتأخرة  العصور  في  منها  اشتهرت 
طنجة  قرب  زهيرو  دار  مدرسة 
الزوين قرب مراكش  ومدرسة سيدي 
الغفير  اجلم  منهما  تخرج  اللتني 
السبع  للقراءات  املتقنني  القراء  من 

والعشر. 

متى وكيف اعتنق املغاربة رواية ورش؟
د. عبد الهادي حميتو، ع�ضو املكتب التنفيذي للرابطة املحمدية للعلماء

ملاذا اختار املغاربة رواية ورش؟ 

تعد رواية ورش إحدى الروايات التي تواتر بها النقل في بالد املغرب 

عند  ورش  لرواية  كان  إذ  الهجرة،  من  الرابعة  املائة  منذ  جيل  بعد  جيال 

املغاربة مكانة و شأنا لم تقو على مزاحمتها فيه أّي قراءة أخرى أو رواية، 

وذلك على الرغم من انفتاح البالد على سائر القراءات والروايات. 

املعروف  املصري  سعيد  بن  عثمان  )اإلمام  ورش  رواية  أضحت  وقد 

بورش )ت 197 هـ 813م(، بهذا املفهوم، شعارا للمدرسة القرآنية املغربية، 

والقطب الذي تستمد منه مختلف العلوم األصلية والفرعية، والتالوة الرسمية 

الوحيدة التي يستند إليها في التعليم والقراءة والدراسة وغير ذلك.

من  نافع  عن  ورش  برواية  تعالى  الله  كتاب  تالوة  املغاربة  اختار  فقد 

طريق األزرق منذ دخولها إلى األقطار املغربية على أيدي الرواد األولني إلى 

يومنا هذا، كاختيارهم ملذهب اإلمام مالك الفقهي، وكأن املغاربة باختيارهم 

 عالم املدينة املنورة وفقيهها، ومقرئها وإمامها نافع، 
هذا قد جمعوا بني أتباع
مقرئ املسجد النبوي. 

تسهيل  لقراءة ورش  املغاربة  اختيار  أسباب  الدراسات  بعض  وترجع 

عن  روي  فقد  القراءات،  من  غيرها  عن  نافع،  قراءة  به  تتميز  الذي  الهمز 

ما  باعتبار  الهمز(،  بتحقيق  )أي  بالنبر  القراءة  يكره  كان  أنه  مالك  اإلمام 

جاء في السيرة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لغته الهمز 

)أي لم يكن يظهر الهمز في الكلمات املهموزة مثل: مومن، ياجوج وماجوج، 
الذيب(.

من هو اإلمام نافع 
الذي تتلمذ عليه ورش؟

لإلمام  روايته، شيخا  ورش  عنه  أخذ  الذي  القارئ  نافع  كان 
مالك، لذلك فاختيار املغاربة تالوة كتاب الله تعالى برواية ورش 
عن نافع من طريق األزرق منذ دخولها إلى األقطار املغربية على 
أيدي الرواد األولني إلى يومنا هذا، كاختيارهم ملذهب اإلمام مالك 
الفقهي، وبذلك يكونون بهذا االختيار املزدوج قد جمعوا بني اتباع 
عالم املدينة املنورة وفقيهها، ومقرئها وإمامها نافع مقرئ املسجد 

النبوي. 
وقد قال مالك عن قراءة نافع: »قراءة أهل املدينة سنة، قيل له: 
قراءة نافع؟ قال نعم«، وحينما سئل عن حكم اجلهر بالبسملة أثناء 
إمام  ونافع  أهله،  عنه  يسأل  علم  فكل  نافعا  »سلوا  قال:  الصالة 

الناس في القراءة«.
فصارت رواية ورش عن نافع تبعا للمذهب املالكي والعقيدة 
األشعرية، والتصوف السّني، رمزا لوحدة املغرب املذهبية، وثوابت 

األمة املغربية. 
 أما ورش، فهو عثمان بن سعيد املصري تلميذ اإلمام نافع. 
وميكن القول إن تعلق املغاربة برواية عن أهل املدينة باعتبارها 
مالك؛  اإلمام  مدرسة  الوحي وموضع  ومنزل  النبوية  الهجرة  دار 
إمام دار الهجرة في الفقه واحلديث، هو تعلق بكل ما هو مدني، 
ومبا هو نابع من إميانهم وعمق محبتهم بصاحب الدعوة صلى 
الله عليه وسلم باعتبار املدينة مكان هجرته، ومسرح دعوته في 
حياته وموضع دفنه بعد مماته وهي نفس الدار التي عرفت مدرسة 
اإلمام مالك بن أنس، إمام أهل املدينة في الفقه ومدرسة اإلمام نافع 

إمام أهل املدينة في القراءة وأحد القراء السبعة

د. عبد الهادي حميتو


