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� �لعا
�� ��لصال� ��لسال�� خاتم �ألنبيا� ��
رس�ل�� ���هللا  �"مد
�$ما بعد. *( �صحبه $#ع�


غر� �ألق1 بعد�تيه0 �
غر� ��ألن�دلس�� 3 فمنذ بر�8 �
د��7 �أل6�ئية
 ��Eالق�ح بينهم�ا� ع�H حلق�ا F��EالD ��ألخ�ذ� ح�B لك�أ? قامت جسو

� $صوO توقيفية� نابعة م�ن ج�ذ�� مد�س�ة  
د�ست� مد�سة ��حد�� تقو��
�Xه �هللا� �متWبة من مد�سU �بن Tي�ح �م�Q ب�ن  Y�Z� إلما� $] عمر��
� $] طالب �لقي` �Xها �هللا� �� $صوO هذ^ �
د�سة �
تع�د�6 �لر��ف�د� ق�ا

�.�Eلd عند $هل �
غر

بيد $نه منذ �
ائة �لسابعة بد$ �Eف�ر6 يط��e �مت�د�6�F ه�ذ^ �
د�س�ة�
�برF8 سماF تمi غصونها� باختيا��F $6�ئي�ة� �توجيه�اF قر�ئي�ة� خاص�ة 

د�سة �
غربية طابع �الستقالlة عن $ص�وkا �ألندلس�ية� �jا � Fعندما $خذ

ب األصل �ألندل`3 �ألسس �لعامة� �ينفر6 عن�ه جعل kا طابعاً خاصاً يرتبط
FوجهاE�� F��.3 �الختيا

�من باكو�� هذ� �Eوجه �إلما� �
قر s�rحرير� �
8H �"ب�0q $ب�و عب�د�هللا
 �حيث)هy)F690مد بن عx بن عبد �"ق �ألنصا�v �لشهq بابن �لقصا
 �العتب�ا� �لق�ر��� تفر6 بإنشا� مد�سة فنية ~�F طابع مغر{ تليد� تأخذ بع��
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7�Zتع�د�6 ب�ا
�لغا�ة� �تتوجه بالعناية ��اصة �� �فر�6 قر��� نافع بطرقها �
 ً .��Eأlف� ��رير $صوkا �تنقيحها ���ية �6��ية� قر��� �6$�� ��سما

3 $ص�وkا 
غربي�ة� 7���ئد �
د� ��قد �? �إلما� $بو عبد�هللا �بن �لقصا
3 قر� �� نافع �Xه �هللا� كما يعد ص�احب $�O مد�س�ة فني�ة �أل6�ئية� ��اصة

ال من حي�ث �ري�ر مباحثه�ا �لقر�ئي�ة ��أل6�ئي�ة  مغربية �هتمت بقر��� نافع0
 3 ��ية فيها� �الس�يماZ� نب�من حيث تمحيص جو � � $يضاً فحسب� �لكن
با� �Eعليل ��لرس�م� ��v ب�ّر8 في�ه ���6 ه�ذ^ �
د�س�ة� م�ن $مث�اO ���ر�8 

)F718بن *جر��)ه�(� �F723هما)هqغ�.


	: ��لكتا� ��v نسعد �lو� بتقديمه� باسم��� ���� � 
����� ������
يعتH �ألثر �لوحيد �
تبd من *ثا� �إلما� $] عبد�هللا �بن �لقص�ا�� كم�ا يع�د

�� �ق�الو?� � Uي�����موض�و� $قد� مؤلف مغر{ yض3 قر��� نافع م�ن 
م � كما هو با6 �تقريب �تبسيط ما يتعلق �ر�� ن�افعهو�ن عنو�نه �لكتا

� ب�ا� من�ه �قد ���ية �6��ية�  � نمط فريد� مؤسس� تقسيم بنا^ مؤلفه
 3 �Tلع�ا�س�ألة 
 3�Eعري�ف ��Eوجي�ه� �� �� عش�ر مس�ائل� تس�ع منه�ا

�3 ��ا . مذهب نافع

� عب�د�هللا �ب�ن �لقص�ا� $ب�ا �إلما�$?��jا �د� �إلشا�� �lه ��Xه �هللا �
3 مصا6� ف� �لر��ية ��Eعليل� ضّمن كتابه �
با�� هذ�� �فق منهجية 8بد� ما

3 با� �لر��ية س�بيل �إلم�ا� $] عم�ر� �Z��Y �ه�و م�ا علمية �صينة�  سال�
3 �ل �مه بم�ا علي�ه ��rا37  يعطي kذ� �لكتا� قيمة علمية كH¢� تتج¡
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3 صد��� �لكتب �لU ينب¥ لطالب مق�ر¤ ن�افع $? $مر �لقر�� � �lو�� �§عله
. يعتمدها �يرجع �lها

ُ�ّفق ��احث ��Z^ بتوجي�ه �ت�أطq م�نyمد بن عب�د�هللا ��خ�ا��v:�قد
�فض�يلة عب�د�هللا ��خ�ا�v حفظ�ه �هللا� �م�ن: فضيلة �لشيخ �ªليل �Zكت�و

ي حفظه �هللا0 �ئيس�ال� نبولس�لشيخ �
قر s�Zكتو� عبد �لرحيم بن عبد �لس
3 �لقر�ئي�ة �
تخصص�ة����ح�و° $] عم�ر� �Z�Y لت��س�اF�إلم�ا� مر®ز

��قيق م± هذ� �لعلق �لفري�د� �توثي�ق نصوص�ه �ش�و�هد^� �®ش�ف مس�تو
� نس�خ ة مباحثه� �¤�جا� �ألقو�O �لو���6 فيه �� مظانها �مصا6�ها� معتمد�

. يتيمةخطية

� 3 �خ�ر�² ه�ذ� �لعم�ل $سأO �هللا عز جل $? §زO مثوبة #يع من �جتهد
��³ �لعلم ��لعلما��  F3 سجّل حسنا �rافع �? شا� �هللا� �$? يكتب فضله

 qؤمن�موالنا $م
نص � ر^ �هللا �$يد^� ��هللا �
وفق�جاللة �
لك yمد �لسا76
.��kاv6 �� سو�� �لسبيل

v6د عباX$ 

 �ألم� �لعا� للر�بطة �
حمدية للعلما�


