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 لخصامل
 : موضوع البحث

البحث مجع ودراسة رواة االنفرادات يف القراءات »ممَّن نّص ابن اجلزري يتناول 

 يف ترامجهم بانفرادهم بروايات عن أئمتهم«. 

 :أهداف البحث
 دراسة رجال القراءات الناقلني هلا، ومعرفة أحواهلم.  -1

 . ءاتالوقوف عىل جهود القراء، وتتبع أسانيدهم، ومروياهتم يف القرا -2

 ردين واحلكم عىل طرقهم وانفراداهتم. معرفة طرق الرواة املنف -3

 : منهج البحث
اتبعت املنهج االستقرائي جلمع الرواة الذين انفردوا بروايات عن أئمتهم   -1

 من كتاب »غاية النهاية« البن اجلزري. 

 رادة وراوهيا وقارئها وترمجت هلم.  ـبّينُت طريق االنف -2

االنف -3 طريق  وعـوّثقُت  عالقته،  ملصادرها  هتازورادة،  بطرق  وذكرُت  ا 

 االنفرادات. »النرش«، مع بيان حكم مجيع

 : أهم نتائج البحث
 ( راويا ممن انفردوا برواياهتم عن أئمتهم. 34الوقوف عىل عدد ) -1

 ( انفرادة من كتاب غاية النهاية البن اجلزري.47الوقوف عىل عدد ) -2

صحة   -3 ثبوت  عنعدم  املذكورة  الطرق  من  هذا  لراا  االنفرادات  يف  وي 

 أو ملخالفته سائر الرواة، حتى صار بذلك منفردا. البحث، لعدم تواتر ذلك عنه،

عدم صحة  -4 عىل  داللة  ترمجته  ثنايا  يف  الراوي  تفرد  عىل  اجلزري  ابن  نص 

 ذلك عنه، وإشارة إىل ورود ذلك التفرد عن طريقه. 

 . ق يرط -انفرد  -روايات  –االنفرادات  -رواة  :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد عليه وعىل آله وصحبه 

 أفضل الصالة وأتم التسليم، وبعد: 

العناية  فإن   وتتوجب  معرفته،  تتعني  ما  أهم  من  القراءات  أحوال رجال  معرفة 

القراءة الصحيحة فيؤخذ هبا، والقراءة الضع به تتبني  إذ  فُتْتر به؛    ومعلوم أن   ك،يفة 

 كل ذلك قائم عىل راوهيا ومسندها وناقلها.

مؤلف والطبقات  الرجال  علم  يف  فألَّفوا  الشأن،  هبذا  العلامء  اهتم  ات ولقد 

الضعفاء،   من  الثقات  وبينوا  القراءات،  رجال  أحوال  خالهلا  سربوا  عظيمة، 

بأو وميزوهم  غريهم،  من  واملسندين  واملحققني  أحواهلم والضابطني  تبني  ،  صاف 

صح عىل  هبا  م  اجلزري  وُُيكر ابن  قال  أسانيدهم،  وعلو  مروياهتم  كتابه   ة  يف 

النهاية:   ف حال رجال  وإذا كان صحة السند من أر»غاية  ُيْعرر ترعرنيَّ أن  كان القراءة 

قديام،   بذلك  الناس  اعتنى  جرم  ال  احلديث،  رجال  أحوال  ف  ُيْعرر كام  القراءات 

اإلحاطة بذلك فعليه بكتابنا  أراد    ل: ومنثم قا  ،مة عىل ضبطه عظياموحرص األئ

 . (1) «»غاية النهاية يف أسامء رجال القراءات أويل الرواية والدراية 

القيم   الكتاب  هذا  يف  القراء  تراجم  يف  والنظر  بالدراسة  قمت  ذلك  عىل  وبناء 

 ملايات عن أئمتهم،  كتاب غاية النهاية، فوقعت عيني عىل الرواة الذين انفردوا برو

بدراستهم  عنهم    يروها وقمت  البحث،  هذا  يف  الرواة  أولئك  فجمعت  غريهم. 

 -فليس هذا حمل بحثنا–وبيان طرقهم، وليس املقصود هو دراسة تلك االنفرادات  

 وإنام دراسة أولئك الرواة الذين انفردوا برواية تلك االنفرادات.

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
واهلم، وبيان طرقهم، وطرق أح  رفةت، ومعءال القرادراسة رجارغبتي يف   -1

 شيوخهم وتالميذهم. 

 
 (.1/193اءات العرش البن اجلزري: )يف القر  انظر: النرش: (1)
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جـالوق -2 عىل  القـهـوف  الناقليـود  للقـراء  ودرايـرواي–راءات  ـن  ذ  ـ من  -ةـة 

 رون األوىل. ـالق

القراء، وبخاصة كتابه القيم ـن اجلـام ابـود اإلمـراز جهــإب -3 زري يف تراجم 

 غاية النهاية 

أحـاالط -4 عىل  رجـالع  القـوال  وراءاـال  أس ـبـ تـتت،  رفة ـعـ وم  م،ـدهـيـانـع 

 ها وسقيمها.صحيح 

تلك  -5 صحة  ومدى  غريهم،  يروها  مل  بروايات  املنفردين  الرواة  دراسة 

 االنفرادات التي رووها. 

املروية  -6 الطرق  التي رووها، ومعرفة أسانيد تلك  دراسة طرق االنفرادات 

 عن أصحاهبا. 

 قراءات. تب التتبع مظان تلك الطرق، ورواهتا، وناقليها من أصحاب ك -7

 لسابقة: ا  الدراسات 
انفردوا   الذين  الرواة  ودراسة  بجمع  قام  من  يل  يتبني  مل  واالطالع  البحث  بعد 

غريهم   عنهم  يروها  مل  أئمتهم  عن  البن -بروايات  النهاية  غاية  كتاب  خالل  من 

 يف بحث مستقل.  -اجلزري

يست  هي ل ات فودراستها كروايات يف كتب القراء  (1)أما ما يتعلق باالنفرادات

اك عدة مؤلفات وأبحاث ورسائل أفردهتا بالدراسة، منها عىل  نا، وهنا هذثححمل ب

سبيل املثال: »االنفرادات عند علامء القراءات« رسالة دكتوراه قام هبا أ.د. أمني بن  

األستاذ بقسم القراءات بكلية القرآن الكريم باجلامعة اإلسالمية عام    -حممد الشيخ

 ذلك. ت يف افا من املؤلريه، وغ(2) هـ1420-1421

 
 من هذا البحث. ( 61يف )صسيأيت تعريفها  (1)

 الرشعية. مية للعلومامعة اإلسالمجلة اجلمنشور ب( 2)
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 حدود البحث: 
اجلزري   ابن  الذين نص  الرواة  البحث يف مجع ودراسة  من    تكمن حدود 

بروايات   انفرادهم  عىل  ترامجهم  عند  القراء«  طبقات  يف  النهاية  »غاية  كتابه  خالل 

تفرد   ريه، أويقرأ هبا، أو شاذة عن أئمتهم، ونصه عىل ذلك بقوله: مل يروه عنه أحد غ

سائر الرواة عنه، أو مل يتابعه أحد غريه، أو مل ُيكه عنه غريه.    الف وخ  أو نه،ع  كبذل

الراوي   ذلك  طريق  عن  مروية  وأهنا  االنفرادة،  طرق  هو  صاحب  -فاملقصود 

البحث عىل   -االنفرادة   الراوي غريه، فمدار  أو  القارئ  بحيث مل يروها عن ذلك 

 ه. يقرويت من طرهبا، و صاحب االنفرادة، الذي انفرد
 بحث:خطة ال

 يشتمل البحث عىل مقدمة ومتهيد ومبحث وخامتة وفهارس.
السابقة،   والدراسات  اختياره،  وأسباب  املوضوع  أمهية  وتشتمل عىل:  املقدمة، 

 وحدود البحث، وخطته، ومنهجي فيه. 
 التمهيد، وفيه بيان الرواة، وطرقهم، واملراد هبم، وحتته ثالثة مطالب:

 ، وحتته:، وأمهية طرق الرواية إبجيازالطريق واية و لر اب  فريالتع طلب األول:ملا

 تعريف القراءة والرواية والطريق. -أ

 طرق الرواة وأمهيتها. -ب

 «.غاية النهاية»  منهج ابن اجلزري يف إيراده لرواة االنفرادات يف املطلب الثاين:

 .املراد برواة االنفرادات يف هذا البحث الثالث:املطلب 

 ته ثالثة مطالب: ، وحتنفراداتاال  اةرو  املبحث الرئيس: 

 .الرواة املنفردون عن القراء املطلب األول:

 الرواة املنفردون عن الرواة. املطلب الثاين:

 .الرواة املنفردون عن الطرق املطلب الثالث:
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 ج والتوصيات. ، وتشتمل عىل أهم النتائاخلامتة 

 ، وتشمل: الفهارس

 فهرس االنفرادات.  -
 فهرس األعالم.  -
 راجع. صادر واململا  رسفه -
 فهرس املوضوعات.  -

 : منهج البحث
سلكت املنهج االستقرائي جلمع الرواة الذين انفردوا بروايات عن أئمتهم من 

أولئك  لدراسة  التحلييل  املنهج  اتبعت  ثم  اجلزري،  البن  النهاية«  »غاية    كتاب 

 الرواة، وفق اآليت: 

االنفرادة، -1 راوي  بذكر  مرت  بدأت  ولقبه،  نسبه  حسب  اهيإ  با وأثبت  م 

 م. وف املعج حر

»غاية  -2 كتاب  من  بنصها  عنه  رويت  التي  االنفرادة  بذكر  الراوي  أتبعت 

 النهاية«. 

االنفرادة   -3 لراوي  »غاية ترمجت  كتاب  للقراء   من  ترمجت  كام  النهاية«، 

 والرواة املذكورين يف نّص االنفرادة بإجياز، وضبطت ما ُيتاج إىل ضبط.

 ا.رئهاوقا االنفرادة وراوهيطريق  بّينُت  -4

طوّثق -5 إىل  ُت  وعزوت  املؤلفني،  من  رواها  من  وذكرت  االنفرادة،  ريق 

 كتبهم عند ذكرهم يف النص. 

ن طرق النرش فإين أبني ذلك الطريق وأثبته بطرقه إن كان طريق االنفرادة م -6

 املذكورة يف النرش. 

يوردها -7 وإنام  النرش،  طرق  من  ليست  التي  الطرق  عىل   بّينُت  اجلزري  ابن 

 .البيان وزيادة سانحستالسبيل ا
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 عزوت اآليات بذكر رقمها وسورهتا بني معقوفتني يف املتن. -8

 اتر املقروء هبا له، أو شاذة.بّينُت حكم االنفرادة، وهل هي من قبيل املتو -9

ذكرت القراءات العرش يف آيات االنفرادة املذكورة، وعزوهتا ألصحاهبا،  -10

 رش، وغريه.ووثقتها من كتاب الن

ُأ هبا من الطريق املذكور عن الراوي. لشاذة ات ااادفربّينُت االن -11  لتي ال ُيْقرر

الط -12 عىل  تعليق  أو  إيضاح،  أو  بيان  زيادة  إىل  ُيتاج  ما  أو أوضحت  ريق 

 االنفرادة أو غريه. 

 .-قدر اإلمكان–ضبطت ما ُيتاج إىل ضبط من األعالم  -13
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 التمهيد

 م. هب دراملوفيه بيان الرواة وطريقهم، وا 

 ب:ثة مطالثال وفيه

 التعريف ابلرواية والطريق، وأمهية طرق الرواة إبجياز، وحتته: املطلب األول:  
 تعريف القراءة والرواية والطريق.  -
 وأمهيتها.  طرق الرواة -
 تعريف القراءة والرواية والطريق:  -

القراءة: - أمجع   تعريف  مما  العرشة  القراء  أئمة  من  إلمام  نسب  كل خالف 

 قراءة. نه فهو ة عاروالعليه 

 كل ما نسب للراوي عن اإلمام فهو رواية.  رواية:ف التعري  -

 . (1)ما نسب لآلخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق كل  تعريف الطريق: -

 طرق الرواة وأمهيتها:  -أ 
عن  املذكورة  بالطرق  األسانيد،  طريق  عن  إلينا  وصلت  القراءات  أن  معلوم 

وصل إلينا هذا    م حتىأئمته  قوه عنوتل  ،شأنلا  رجال القراءات الذين اعتنوا هبذا

 بحفظ اهلل تعاىل له، لتعلقه بالقرآن العظيم.  العلم حمفوظا

ولقد ذكر ابن اجلزري يف كتابه »النرش يف القراءات العرش« أسانيده التي أّدت إىل  

حترر  ما  ومجلة  والطرق:  الروايات  تلك  ساق  أن  بعد  فقال  مجعها،  التي  القراءات 

ال  عنهم نحبطرق  من  ألف طريق التقريب  الدني  ،و  يف  اليوم  يوجد  ما  أصح  ا وهي 

وأعاله، مل نذكر منها إال من ثبت عندنا أو عند من تقدمنا من أئمتنا عدالته، وحتقق  

 .(2)لقيه ملن أخذ عنه وصحت معارصته

 
 (. 10 املتواترة لعبد الفتاح القايض: ص )عرشءات ال انظر: البدور الزاهرة يف القرا (1)

 (. 1/219: )انظر: النرش( 2)
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اهتاممهم   يدل عىل  أئمتنا عدالته،  من  تقّدمنا  من  عند  أو  عندنا  ثبت  من  فقوله: 

  عدل الثقة، ومتى ما ثبت عندهم خالف ذلك  من اله إالخذونأال ي موأهن هبذا العلم 

القارئ   فيوصف  عظيمة،  عناية  اجلانب  هبذا  القراء  تراجم  تعنى  لذا  تركوه، 

بأوصاف الثقة والضابط واملحقق واملسند وغريها، ويبني حاله إن كان عكس ذلك  

متت وأيضا  الروايات،  يف  والشذوذ  بالضعف  ترامجهم  فيوصف   م شيوخه  بذكرلئ 

يبني لنا حال القراء وصحة ه، وذكر تالميذهم ومن أخذوا عنه، وهذا  لقوا منْن تومر 

 أسانيدهم املسلسلة التي أّدت لنا هذه القراءات. 

ت لنـض ـتـوبذلك  أهـح  األصـميـا  وأن  وطرقهم،  الرواة  فـة  الع ـيـل  ة  ـدالـهم 

 ل. ـق ـة النـحـوص

 . «هايةالن   غاية» ت يففرادا لرواة االن  املطلب الثاين: منهج ابن اجلزري يف إيراده
اجلزري   ابن  يتجم  من    عندما  عنه  ورد  ما  يذكر  النهاية«  »غاية  يف  لرم  للعر

أو   راو،  أو  قارئ،  عن  إما  راو،  من طريق  يكون  االنفراد  وهذا  طريقه،  من  انفراد 

 اهلذيل   من كتب القراءات كاالنفرادات التي ذكرها عنطريق، أو من طريق كتاب  

اروابن   وغريمها. ِسور

وهذه االنفرادات أحيانا تكون موافقة لقراءة اجلامعة فيقرأ هبا وينص عىل ذلك،  

 إال عن طريق ذلك الراوي. وأحيانا تكون شاذة، مل ترِرد 

سائر  وعبارته يف انفرادات الرواة متفاوتة، فأحيانا ينص عىل أن الراوي خالف  

يتابعه أحد عليه، أو مل ُيكه عنه غريه، أو  مل  و  ه، أحد غريذلك أعنه    رويالرواة، أو مل  

 و انفرد بذلك عنه، أو مل يروه أحد سواه.تفرد أ

الرواية   بتلك  تفرد  قد  الراوي  ذلك  أن  يدل عىل  فهو  واحد،  مؤداه  ذلك  وكل 

 أن مدارها عليه.بحيث مل يروها غريه، أو أن االنفرادة جاءت عن طريقه، و
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عليها  بعض تلك االنفرادات، فأحيانا ُيكم    عىل  ُيكم  ي  اجلزرن  بم إن اث 

الص ـبع أنـدم  أو  أن ذلك  ـها جـ حة،  أو  الراوي،  اءت عىل سبيل االختيار من ذلك 

 وْهٌم منه. 

وغالب هذه االنفرادات مروية بطريقها عن ذلك الراوي يف بعض أمهات كتب 

كالسبعة للدا  القراءات  البيان  وجامع  جماهد،  ويذريمهاغو  ين البن  ابن كرها  ، 

ات التي مل أجدها إال  جلزري يف النرش ويعلق عليها غالبا، لكن هناك بعض االنفرادا

املصادر  بعض  إىل  ذلك  ُيعزى  وربام  جدا،  قليلة  وهي  فقط،  النهاية«  »غاية  يف 

نـمفقـال التي  عنـقـودة  ابـل  اجلزري  ـها  الداين  ن  واتيف    ككتاب   طبقاتريخ 

 غريه. اء، والقر

 املطلب الثالث: املراد برواة االنفرادات يف هذا املبحث: 
ومادة   انفرادة،  مجع  القراء،  عند  هبا  فاملراد  االنفرادات،  معنى  عىل  نعرج  بداية 

در  ْفرُ )فررر در ير  . ( 1)   ُد وأفردته جعلته واحدا ( تدل عىل الواحد، فالفرد ما كان وحده، يقال: فررر

رر ألمر وأْفرر با در وفررر  در بهدر وانفر رَّ : ترفر در در واستْفرر
(2) . 

غريه، وقد يكون خمالفا بذلك لسائر ويراد هبا تفرد الراوي من طرقه برواية دون  

أو   الرواة  عن  ذلك  كان  سواء  اجلامعة،  لقراءة  خمالفا  أو  الراوي،  ذلك  عن  الرواة 

 كتب. الطرق أو ال

العرشة،  قراء  عض الءات بلقرا  فةلافنجد بعض االنفرادات جاءت من طرق خم 

راءة أخرى من أو موافقة لق  فلم يروها غري واحد عن القراء، وتكون أحيانا متواترة

آخـط وأحيـريق  ش ـانـر،  يـا  ال  بـقـاذة  انـرأ  أو  سبـفـها،  عىل  اخلطـيـرادات  أ  ـ ل 

 . (3) انـسيـو والنـهـ والس

 
 (. 3/332ن منظور، مادة )فرد(: )عرب البانظر: لسان ال (1)

 (.1/305ز آبادي، مادة ) فرد(: )انظر: القاموس املحيط للفريو (2)

مـظـان  لالستزادة   (3) »اال ـمدـقـر:  رسالة  لل ة  القراءات«  علامء  عند  الشيخـأمي:  دكتورالستاذ  نفرادات    =   ن 
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ابن اجل انفراداتولقد أورد  عىل    ومنها،  تابه »النرش«كالرواة يف    زري كثريا من 

نربـُوذ عن  ل، قواملثاسبيل   ابن شر الشطوي عن  الكارزيني عن  قنبل بفتح له: وانفرد 

  [ 51]هود:   ﴾مغ جغمعٱ﴿فخالف سائر الرواة عنه، ويف  [  51]الزخرف:     ﴾ىت نتمتٱ﴿

ن شنبوذ عن قنبل قال: وانفرد أبو تغلب عبد الوهاب عن القايض أيب الفرج عن اب

فخالف سائ ابن  ربفتحها  اإىل غري    ،(1)هذ وغريشنبو  الرواة عن  من  لعبارات  ذلك 

وختالف قراءة اجلمهور وما عليه  أو الطرق أو الكتب،  الرواة  التي تفيد االنفراد عن  

 سائر الرواة.

  ري  ببحثنا هذا، إذ أّن ابن اجلز   لالنفرادات السابقة والذي يظهر يل أنه ال عالقة  

أراد   بعينها،  إنام  »النكتابا يف  ردهأو  الذاالنفرادات  اله  روايات  ذي هرش«  كتاب  و 

بعد ذكره للكلمة املختلف فيها، مما يدل عىل أنه يريد بيان  وقراءات، وهو يوردها  

إنام  وهو  لذلك،  احلاجة  دعت  إذا  إال  والطرق  الرواة  أحوال  بيان  ال  االنفرادات، 

 ان.كنفلطريق؛ ألن االنفرادة وراوهيا متالزمان ال ييذكر الراوي أو ا

هذأما   البيف  فاا  والطريق   ملرادحث  الرواة  أحوال  االنفرادات  –  بيان  لذا -ال  ؛ 

فقمت   القراء والرواة،  املعنّي بتاجم  النهاية«  كتاب »غاية  البحث من  كان مصدر 

أئ بتفردهم بروايات وطرق عن  الرواة املنصوص يف ترامجهم  متهم، بمعنى بحرص 

اها وأتت من ي روهو الذليه، فدة عنفرااال رن مداأن البحث هنا يف الراوي الذي كا

 طريقه ال من طريق غريه. 

هي   وليست  لورودها،  تبعا  عليها  فنعّرج  هنا  االنفرادات  من  ورد  ما  أما 

 املقصودة بالبحث.

 
اإلسالمية،  دكتوراه،  رسالة= الهـ،  1421-1420اجلامعة  مصطلحات  والتجويد  قراءات  ومعجم 

 : إبراهيم بن سعيد الدورسي.للستاذ الدكتور

 (.2/165)النرش:  (1)
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 املبحث الرئيس
 رواة االنفرادات

 وحتته ثالثة مطالب:  

 : موه ،م ثالثة عرشوعددهول: الرواة املنفردون عن القراء،  ب األاملطل
 ملعروف ابملكي.و إسحاق املخزومي ا أب بن مسلم  إمساعيل   .1
 حجاج بن حممد أبو حممد األعور املصيصي. .2
 محاد بن زيد بن درهم أبو إمساعيل البصري.  .3
 محاد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري. .4
 . الفراهيدي النحويخليل بن أمحد أبو عبد الرمحن   .5
 عبد امللك بن قريب، أبو سعيد األصمعي.  .6
 عقبة بن سنان بن سعدان الفزاري.  .7
 الكبري. عمرو بن خالد أبو حفص الكويف، األعشى  .8
 و هاشم الرفاعي.بن زيد بن رفاعة بن مساعة أب  حممد .9

 مطلب بن عبد الرمحن بن قهم البغدادي.  .10
 حوي املعروف ابلفراء. الن  زكراي د أبون زاي ب  ىيحي .11
 .يعقوب بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين .12
 .يعلى بن حكيم الثقفي .13

 كي.ملاب فإمساعيل بن مسلم، أبو إسحاق املخزومي املعرو  -1
 . (2)بالرفع [219]البقرة:  ﴾ لك خك﴿بقراءة  (1) ريبن كثعن ا انفرد

 
اهلل    (1) كثري  هو عبد  املطلب،  بن  بن  اهلل   جماهد بن جرب ودرباس موىل عبد  املكي، عرض عىلأبو معبد  بن 

القسط، وإسام عباس،   اهلل  بن عبد  إسامعيل  عنه  القراءة  م روى  بن  وغ عيل  زيد  بن  ت سلم، ومحاد  سنة    ويف ريهم، 

 (. 344/ 1زري: ) البن اجل   ة النهاية يف طبقات القراء (، وغاي 86/ 1(. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: ) ـ ه 120) 

 (.1/169هاية: )انظر: غاية الن( 2)
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املعروف   املخزومي،  إسحاق  أبو  مسلم،  بن  إسامعيل  هو:  االنفرادة  راوي 

ْيفع اختياباملكي، قرأ عىل ابن كثري مر ه قراءة عنوى الرره،  ، وروى عن حممد بن السَّ

 . (1)يباتقر هـ(160)لوهاب بن عطاء، وحمبوب بن احلسن وغريمها، تويف سنة عبد ا

لغريه، هبا  مقروء  كثري  ابن  عن  املكي  إسامعيل  جماهد  وانفرادة  ابن  يف   رواها 

د الوراق، قال: حدثنا  سعبن عمرو بن أيب  اهللبد  ( فقال: وحدثني ع182السبعة: ) 

اأ   -راوي االنفرادة–ملكي  بو زيد عمر بن شبه، قال: حدثنا حمبوب، عن إسامعيل 

 النصب. ا.هـ.  رفعا، واملعروف عن املكيني ﴾ لك خك﴿أنه قرأ:  عن ابن كثري

 .(2) عن ابن كثري  -راوي االنفرادة-عيل إساميم عن الكر عبدن ع وذكرها اهلذيل

 . (3)وقد قرأ أبو عمرو بالرفع، والباقون بالنصب

 حجاج بن حممد، أبو حممد األعور امِلصَّْيِصي.   -2
تابعه ي ، فلم  (4)زةـم ـن حـ ع  [120]آل عمران:  ْم(  ـُدهُ ـ يْ ـْم كر ـ ْركُ ـِض ـ)ير ة  ـروايـرد بـفـان

 .(5) حد عليهأ

ْيِِص، روى القراءة  هوراوي االنفرادة   : حجاج بن حممد، أبو حممد األعور املرصَّ

عن محاد بن سلمة، وأيب عمرو بن العالء، وهارون بن موسى وغريهم، روى عنه 

هـ(206)بو عبيد، وحممد بن سعدان، وأمحد بن جبري، تويف سنة القراءة أ
(6) . 

 
 (.1/169)ية: لنهاانظر: غاية ا (1)

 (.504الكامل يف القراءات اخلمسني للهذيل: ) (2)

 (. 2/226ر: النرش: )انظ (3)

 أعني،   ، ومحران بنن األعمشبعة، أخذ القراءة عن سليام بن حبيب بن عامرة، أحد القراء الس  زةـمـحهو    (4)

لي أيب  بن  إبراوحممد  عنه  القراءة  روى  أهيىل وغريهم،  بن  عيسى م  بن  وسليم  بن حممد،  دهم، وحجاج 

 (.ـه156) وغريهم، تويف سنة

 (.1/261وغاية النهاية: )، (1/111) ر: معرفة القراء:انظ

 (. 1/203) :انظر: غاية النهاية (5)

 (.1/203نظر: غاية النهاية: )ا (6)
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يف السبعة:   رواها ابن جماهد  مقروء هبا لغريه،  عن محزةرادة حجاج بن حممد  نفوا

فقال: وروى حجاج عن محزة215) أيب عمرو  ﴾جغ﴿  (  بذل(1)مثل  ك  ، أخربين 

 حممد بن عبد اهلل الرميل، عن عبد الزراق بن احلسن، عن أمحد بن جبري، أبو عبد اهلل

 . ا.هـ. عن محزة -راوي االنفرادة-عن حجاج األعور 

 (. 3/74اريس: )حلجة أليب عيل الفوانظرها أيضا يف ا

ابن   ذكره  هذا  األعور  ابن  محزة  داهجم وحجاج  لإلمام  ذكره  عند  السبعة  ، يف 

حدثنا  قال:  جبري،  ابن  حدثنا  قال:  ابن صدقة،  حدثني  فقال:  بسنده،  عنه  وروى 

قرأت   قلت حلمزة:  قال:  هذه  حجاج  عن  سألته  ولكني  ال،  قال:  األعمش؟  عىل 

 . (2) احلروف حرفا حرفا

ابن عامرا  ذ هأ  رقوقد   الراء    املوضع  الضاد ورفع  والكوفيون وأبو جعفر بضم 

 . (3)الراء خمففةوتشديدها، والباقون بكرس الضاد وجزم 

 محاد بن زيد بن درهم، أبو إمساعيل البصري.  -3
 مي﴿و  ،[254:  بقرة ]ال   ﴾ نن  من  زن  رن  مم  ام  يل ﴿ برواية    ابن كثري   د عنانفر
 . (4) بالرفع فيها والتنوين  [ 23]الطور:  ﴾جئ يي ىي ني

راوي االنفرادة هو: محاد بن زيد بن درهم، اإلمام العلم، أبو إسامعيل البرصي،  

عمرو كثري وأيب عمرو، روى القراءة عنه شيبة بن  ن  ابو  روى احلروف عن عاصم

هـ(791)نة س  يفوبن ميمون املصيِص، ت
(5) . 

اجلزري يف غاية  ذكرها ابن      مقروء هبا لغريه،  د بن زيد عن ابن كثريدة محا اوانفر

 
 زم الراء. اد وجي: بكرس الضأ( 1)

 (.73السبعة البن جماهد: ) (2)

 (.2/242(، النرش: )315يف القراءات السبع للداين: ) التيسري انظر: (3)

 (1/582ية النهاية: )انظر: غا( 4)

 (1/258انظر: غاية النهاية: ) (5)
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 من زن رن  مم ام يل﴿  ذي روى عن ابن كثري( فقال: وهو ال258/ 1النهاية: )
 . كثرين، تفرد بذلك عن ابن يبالرفع فيها والتنو  ﴾جئ يي ىي ني مي﴿و ﴾نن

مل أجد أحدا نص عىل هذه االنفرادة إال ابن اجلزري فقط، فلعله نقلها عن  قلت: 

 راء للداين أو غريها من كتب القراءات. مصادر مل تصلنا، كطبقات الق

كثري ابن  قرأ  ويعقوب  وقد  عمرو  غري  وأبو  من  فيهن  والباقون    بالفتح  تنوين، 

 . (1) بالرفع والتنوين فيهن 

 محاد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري.  -4
كثري ابن  عن   رن مم﴿  [17]التوبة:    ﴾يث ىث نث مث﴿بقراءة    (2) انفرد 

  ﴾ نب مب زب﴿و،  (3) مجيعا بغري ألف عىل التوحيد  [18]التوبة:    ﴾من زن
 )يالمزك(. باأللف. أي  [58]التوبة: 

القراءة  راوي االنفرادة هو: محاد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البرصي. روى 

عاصم  عن  كثري  عرضا  عنوابن  روى  بن ،  وحجاج  عامرة  بن  حرمي  احلروف  ه 

هـ(167)املنهال وشيبة بن عمرو املصيِص، تويف سنة 
 (4). 

 انفرادتان:  نهعو

ألف  ادة  رانف  - بغري  سلمة  بن  وغري  محاد  األول،  املوضع  يف  لغريه  هبا  مقروء 

الثاين املوضع  يف  هبا  ابن    مقروء  ) يف    جماهدرواها  أبو 313السبعة:  قال: حدثني   )

  -راوي االنفرادة–  ج بن منهال عن محاد بن سلمةا، قال: حدثنا حجنرِس ألر ا  محزة

بغري ألف مجيعا،   ﴾من زن رن مم﴾ ﴿يث ىث نث مث﴿:  عن ابن كثري

 ـ. عىل التوحيد ا.ه 

 
 (. 2/211انظر: النرش: ) (1)

 رمجته.تقدمت ت (2)

 . حيد، وإال فاملوضع األول بالتوحيد البن كثريالتو  عني معا عىلوضون املاالنفرادة يف ك( 3)

 (.1/258ة النهاية: )ظر: غاينا (4)
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بكرس امليم، إال ما روى محاد بن    ﴾نب﴿(: كلهم قرأ  315وقال يف ص )  -  

روى عنه: )يالمزك(. أخربين بذلك ابن اجلهم عن عبد اهلل  نه إف، سلمة عن ابن كثري

عن   أيب أمية البرصي، عن محاد بن سلمة، وحدثني الصويف عن روحبن عمرو بن  

كثري  ابن  بن صالح، عن شبل، عن  املؤمن، عن حممد  (  مكةهل  أو،  عبد  ْلُزُمكر )ير  :

(  ير و) محزةبرف  [79]التوبة:  ْلُمُزونر أبو  وحدثني  فيهام،  امليم  حدثنا    ع  قال:  األنس، 

( بضم   قال: سمعت ابن كثريحجاج بن املنهال، عن محاد بن سلمة،   ْلُزُمكر يقرأ: )ير

 ا.هـ.   (1) امليم

كثري  لا أ  رقوقد   وابن  التوحيد،    ﴾ يث ىث نث مث﴿برصيان  ألف عىل  بغري 

ألنه يريد مجيع    ﴾من زن رن مم﴿والباقون باجلمع، واتفقوا عىل اجلمع يف  

 تفاقا.بكرس امليم وبدون ألف ا ﴾نب﴿،  وكذلك  (2)املساجد

 . خليل بن أمحد أبو عبد الرمحن الفراهيدي النحوي -5
 . (4) بالنصب [7]الفاحتة:  ﴾َّ ٍّ﴿ برواية  (3) عن ابن كثريانفرد 

االنفرادة خليل  راوي  اخلليل -  هو:  أمحد،  -ويقال  الرمحن    بن  عبد  أبو 

  املشهور، روى احلروف عن عاصم نحوي اإلمام  الفراهيدي، ويقال: الفرهودي، ال

، تويف سنة  ، روى عنه  وابن كثري ْوِديِّ ، وقيل:  هـ(170)احلروف بكار بن عبد اهلل اْلعر

هـ(177)
 (5). 

كثري ابن  عن  أمحد  بن  اخلليل  جماهد    شاذة،  وانفرادة  ابن  السبعة    رواها  يف 

أنس بن خالد بن عبد اهلل بن أيب طلحة بن  األنس    ةو محزبأ  ين(، قال: فحدث 111)

 
 . (563، 561انظر: الكامل للهذيل: ) (1)

 (. 2/782نظر: النرش: )ا (2)

 تقدمت ترمجته.( 3)

 (.  1/275انظر: غاية النهاية : ) (4)

 (.1/275النهاية: )انظر: غاية  (5)
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بن موسى بن أنس بن مالك، قال: حدثنا نرص بن عيل، قال: خرّبنا بكار بن عبد اهلل  

ْودي عن اخلليل بن أمحد   كثري   قال: سمعت عبد اهلل بن  -راوي االنفرادة–ُييى العر

وجه    وهي جائزة عىل  :، وقال اخلليل﴾ُّ َّ رْير غر ﴿املكي أنه كان يقرأ:  

 الصفة للذين أنعم اهلل عليهم، يعني بالصفة: القطع من ذكر الذين. 

ْودي ق اخلليل  : روى عن  ول الداينونقل ابن اجلزري عند ترمجة تلميذه بكار العر

 .  (1) بالنصب ﴾ ٍّ ﴿ أأنه قر عن ابن كثري

النرشوقال يف  بالنصب، ونصبه    ﴾ ٍّ﴿   : وروى اخلليل بن أمحد عن ابن كثري 

 . (2)حسن عىل احلال، أو عىل الصفة

 ىل قراءهتا باخلفض.هور عواجلم 

 أبو َسِعيد اأَلْصمِعّي.  عبد امللك بن قـَُرْيب، -6
[51  ،31]يوسف:  ﴾مي﴿ات األلف يف  ـبـبإث   (3) عـافـن نـرد عـفـان

ض  فـخـ، وب(4) 

 ، أعني اجلاللة.(5) يف احلالني  [2، 1]إبراهيم:  ﴾رئ ِّّٰ ُّ﴿

سعيد األصمعي البرصي، روى االنفرادة هو: عبد امللك بن قريب، أبو  راوي  

القراءة حممد    افعالقراءة عن ن طْ ن ُييى ابوأيب عمرو، روى عنه  وروى عنه  ِعي،  لقر

هـ(216)أبو حاتم ونرص بن عيل وغريهم، تويف سنة  وفاحلر
(6) . 

 
 (.1/177ة: )ة النهايغاي (1)

 (.1/47النرش: ) (2)

الرمحن اءة عرضا عن عبد  بعة، أخذ القرعبد الرمحن بن أيب نعيم، أبو رويم، أحد القراء الس  بن  هو: نافع  (3)

اح، وغريهم، ر ه عرضا وسامعا إسامعيل بن  وى القراءة عنبن هرمز، وأيب جعفر القارئ، وشيبة بن نِصر

عرفة انظر: م  (.ـه169امللك بن قريب األصمعي، وغريهم، تويف سنة )  وعبد  الون، وورش،جعفر، وق

 (.330/ 1(، وغاية النهاية: )1/107القراء: )

 الشني وصال.أي بألف بعد   (4)

 (.  1/470اية النهاية )انظر: غ( 5)

 (. 1/470انظر: غاية النهاية ) (6)
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 وهنا انفرادتان عن نافع: 

نافع  - عن  األصمعي  امللك  عبد  لفظ    انفرادة  لغريه،   ﴾مي﴿يف  هبا   مقروء 

قال: »وحدثني عبيد اهلل بن عيل، قال: حدثنا (،  834يف السبعة: )   رواها ابن جماهد

بن   األصمعينرص  أخربنا  قال:  االنفرادة-عيل،  يقرأ:    -راوي  نافعا  سمعت  قال: 

 .(1) فيها ألف ساكنة« ﴾ىي مي﴿

بحذفها،  والباقون  الوصل،  حال  لفظا يف  الشني  بعد  بألف  عمرو  أبو  قرأ  وقد 

 . (2) عا للمصحفاتبا وقفا؛حلذف اواتفقوا عىل 

نافعنا  - عن  األصمعي  امللك  عبد  لفظ    فرادة  ٱٱٱ﴾ رئ ِّّٰ ُّ﴿ يف 
لغريه،  هبا  ابن جماهد  مقروء  السبعة    رواها  بن  362) يف  اهلل  عبيد  قال: »وحدثني   )

،  خفضا، مثل أيب عمرو  ﴾رئ﴿،  معي، عن نافعاألص  ، عنبن عيل  عيل، عن نرص

 .( 3) غريه« لكذ ومل يرو عن نافع

االبتداء  يف  رويس  وافقهم  احلالني،  يف  اهلاء  برفع  عامر  وابن  املدنيان  قرأ  وقد 

 . (4) النييف احلخلفض اخاصة، والباقون ب

 . ن الفزاريبن سعدا ن اعقبة بن سن -7
عمرو أيب  عن  ،  (6) بالتخفيف  [125]األنعام:    ﴾جه ين﴿برواية    (5)انفرد 

 
 (. 576لكامل للهذيل: )وانظر: ا (1)

 (. 2/295نرش: )انظر: ال( 2)

 (. 580وانظر: الكامل للهذيل: ) (3)

 (. 2/298)انظر: النرش:  (4)

أبو عمرو املازين البرصي،    (5) الهو زبان بن العالء،  القراء  البسبعة، قرأ عىل احلأحد  رصي، ومحيد بن سن 

وغريهم، النجود  أيب  بن  وعاصم  األعرج،  القراءة    قيس  وروى  اجلعفي،  عيل  بن  حسني  سالم عنه 

وُييى  الط املويل،  )بن  سنة  تويف  وغريهم،  اليزيدي  معرـه154بارك  انظر:  القرا(.  (، 1/100)  :ءفة 

 (.1/288: ) غاية النهايةو

 (.1/288النهاية: )انظر: غاية 

 ء يف )ضيْقا(. ان الياأي بإسك (6)
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 . (1)تفرد به عنه، مل يروه عنه غريه

بن   عقبة  هو:  االنفرادة  سعنان  س راوي  ببن  حمصن  دان  بن  جابر  اري، لان  زر فر

 . ( 2) روى احلروف عنه حجاج بن حممد األعور  العالء، بن    روى احلروف عن أيب عمرو 

رواها   مقروء هبا لغريه،  ﴾ين﴿ يف لفظ    وانفرادة عقبة بن سنان عن أيب عمرو

قان الفر  ، ويف﴾ين﴿وحده    »فقرأ ابن كثري(، قال:  268يف السبعة: )  ابن جماهد

عمرو13]   ﴾ىن من﴿ أيب  عن  سنان  بن  عقبة  روى  وكذلك  خفيفتني،  فيام   [ 

األعور حجاج  عنه  بأخرب  ،ذكر  حمين  امل ذلك  أمحد  بن  عبد  رقمد  حدثنا  قال:  ئ، 

أ قال: حدثنا  احلسن،  بن  قال: حدثنا حجاج  الرزاق  أنطاكية،  مقرئ  بن جبري  محد 

 ( 3) خفيفا« ا.هـ.   ﴾ ين﴿ :  عن أيب عمرو   -راوي االنفرادة    –ن سنان  عن عقبة ب األعور، 

ق ـوق ابرـد  كثـأ  الياء  رـي ـن  هنـخفيف  بإسكان  و ـة  ]ا،  الفرقان  والباقون  13يف   ،]

 .(4) بكرسها مشددة

 الكبري.   عمرو بن خالد، أبو حفص الكويف، األعشى -8
 . (6) بكرس الدال [16]اجلن:  ﴾ ىي مي﴿ برواية   (5)انفرد عن عاصم

ا خ  عمرو  هو:  نفرادةالراوي  أبوبن  و  الد،  الكويف، قيحفص،  يوسف  أبو  ال 

عاصم  األعشى عن  القراءة  روى  الكويف،  الكبري،  النور  عبد  بن  حممد  عنه  روى   ،

 
 (.  1/514انظر: غاية النهاية )( 1)

 (.1/514ة: )انظر: غاية النهاي (2)

 (. 548ذيل: )كامل لله وانظر: ال (3)

 (. 2/262انظر: النرش: ) (4)

ة أيب النَُّجود، أبو بكر األسدي  هو: عاصم (5) لر ْدر   اءة عرضا عن ِزرّ خذ القرقراء السبعة، أالكويف، أحد ال بن هبر

وحفص بن    بن تغلب،، روى القراءة عنه أربران  بن حبيش، وأيب عبد الرمحن السلمي، وأيب عمرو الشيباين 

(، وغاية 1/88رفة القراء: )انظر: مع  (.ـه127ن، وأيب بكر شعبة بن عياش وغريهم، تويف سنة )يامسل

 (.1/346النهاية: )

  (.1/600هاية: )انظر: غاية الن (6)
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 . (1) وأمحد بن حازم،  وحممد بن يزيد الرفاعي

عاصم عن  خالد،  بن  عمرو  النَّ   وانفرادة  أيب  شاذة،  جُ بن  اهلذيلود  يف   ذكرها 

( فقال:  652الكامل:  حنيالدال  بكرس    ﴾ىي﴿ (  وعم أبو  عن  فة،  خالد  بن  رو 

 ، والباقون بفتح الدال. عاصم

وقد زعم    :لاقحيث    ينوطريق عمرو بن خالد ذكره ابن اجلزري نقال عن الدا

د عىل أيب بكر شعبة بن عياش ْ غري أيب  -أبو بكر بن جماهد أنه مل يقرأ القرآن عىل رسر

وأخذ األعشىيوسف   القرآن  عليه  أنه عرض  لدينا  عندنا وصح  ثبت  وقد  قال:   ،

 . (2) ...عنه القراءة تالوة مخسة سوى األعشى

قه مذكورة يف عدة مواضع من النرش، منها يف باب املد والقرص، عند املرتبة يروط

 . (3)الروضة لعاصم سوى األعشىويف  الثالثة، قال: ...

 . (4) وأيضا له عدة روايات يف اختالف القراء يف مراتب املد يف الباب نفسه

 دال. ال بفتح هتا قراء جلمهور عىلاو

 . يد بن رفاعة بن مَسَاَعة، أبو هاشم الرفاعيبن يز حممد  -9
الكسائي عن    ﴾ ين ىن من﴿ و  [6]الفاحتة:  ﴾مي﴿بإشامم    (5) انفرد 

 .(6) هه غريه عنومل ير ألف، بغري [4]الفاحتة: 

ة، أبو هشام الرفاعي، أخذ  رادة هو: حم راوي االنف عر امر مد بن يزيد بن رفاعة بن سر

 
 (.1/600ة: )نظر: غاية النهايا (1)

 (.1/151النرش: ) (2)

 (.324-1/323انظر: النرش: ) (3)

 . (1/332): انظر: النرش (4)

ع  (5) أب  بن محزةيل  هو:  اهلل،  عبد  ا  وبن  القراءلكسائي احلسن  أخذ  ليىل،  ة عرضا عن محزة،  أيب  بن  ، وحممد 

ب أمحد  عنه  القراءة  أخذ  وغريهم،  عمر  بن  الوعيسى  عبد  بن  واملطلب  جبري،  وحمن  يزيد رمحن،  بن    مد 

 (.1/537، وغاية النهاية: )(1/122) :(. انظر: معرفة القراءهـ189رفاعي وغريهم، تويف سنة )ال

 (.2/280ة: )انظر: غاية النهاي )6(
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سليم عن  عرضا  األعشىالقراءة  عن  سامعا  احلروف  وروى  عيل  ،  بن  وحسني   ،

رق  : له من هؤالء شذوذ فاالداين  اجلعفي، وُييى بن آدم، والكسائي وغريهم، قال

وى القراءة عنه موسى بن إسحاق القايض، وحممد بن موسى  فيه سائر أصحابه، ر

طِيِعي وغريهم، تويف سنة بن حيان، وعيل  هـ(248)بن احلسن القر
 (1) . 

 وهنا انفرادتان كالمها عن الكسائي:

يف   رواها الداين  ه،مقروء هبا لغري  اعي عن الكسائيانفرادة حممد بن يزيد الرف  - 

فارس بن أمحد، قال: حدثنا يرسي بن عبد اهلل فقال: وحدثنا (، 156يان: )جامع الب

قا السكن،  أمحد  بن  ُييى  حدثنا  قال:  كتابه،  من  أصحابنا  بعض  حدثنا  :  لقال: 

جعف حدث   حممد بن    ر حدثنا  قال:  الرفاعي  اآلدمي،  االنفرادة-نا  عن    -راوي 

 ي لغة عذرة.زاي قليال. وهيميلها إىل ال ﴾مي﴿ الكسائي

اجلزري ابن  ذكر  السكن،  بن  أمحد  بن  ُييى  ترمجة  هبا  -  وعند  مقروء  رواية 

ر  -لغريه احلروأنه  اآلدمي عنبن  عفر  عن ج  وفى  هأيب  حممد  الرف  اعي عن  شام 

 . (2) بغري ألف ﴾ين ىن من﴿ءة نفرد عنه بقرا، ثم قال: وقد االكسائي

مذكورة   هذه  الرفاعي  سامعة  بن  من طريق وطريق حممد  لكن  النرش،  يف  أيضا 

، وذلك يف  ائيلكسأخرى ليست عن اات  مرويفله    التايلوب  ،آخر هو سليم عن محزة

 ثالثة مواضع: 

 السميع العليم من ما يتعلق بالزيادة يف ألفاظ االستعاذة، ومنها »أعوذ باهلل -1

يف جامعه، فقال: عىل استعامله   مرو الداينالشيطان الرجيم«، فقد نص عليها أبو ع

ه أبو عيل األهوازي  روا، و(3) عراقيني والشام وال  رمنين أهل احل معامة أهل األداء  

 . (4)ليم، وكالمها عن محزةن الرفاعي عن س بن الصباح، وع ءًا عن األزرق أدا

 
 (.2/280)نهاية: غاية ال انظر: (1)

 (.2/366انظر: غاية النهاية: ) (2)

 (. 514لقراءات السبع للداين: )انظر: جامع البيان يف ا( 3)

 (. 1/249: )انظر: النرش( 4)
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قوله   -2 يف  قبلها  ياء  اهلمزة  إبدال  مع  اهلاء  حركة  تغيري  يف  اخلالف  عند 

ا﴾  اك﴿ و[33] بقرة:ليف  ]   ﴾خم﴿،  احلجر:  قا51يف  ا[،  اجلزري:  بن  ل 

الرفاعي  والض  يزيد  بن  حممد  منصوصا  رواه  فقد  األصح،  وهو  القياس،  هو  م 

 .  (1)سليم صاحب

، فقد ذكر ابن ﴾ّٰ﴿عند الوقف بالبدل يف اهلمز املتطرف بعد األلف نحو  -3

 ددت قال: إذا م  نصاًّ عن سليم عن محزة  (2) اجلزري ما رواه يزيد بن حممد الرفاعي

 . (3) ملهموز، ثم وقفت فأخلف مكان اهلمزة مدة، أي أبدل منها ألفارف ااحل

 . (4)باإلشامم، ورويس وقنبل بخلف عنه بالسني، والباقون بالصاد ةوقد قرأ محز

 . ( 5) ها قون بغري لف، والبا باأل خلف  و ويعقوب    ي والكسائ   فقرأ عاصم   ﴾ من ﴿ أما  

 . َمْطَلب بن عبد الرمحن بن قـَْهم البغدادي  -10
بالرفع، ومل يرو هذا   [72  ]هود:  ﴾مم خم حم﴿بقراءة    (6) انفرد عن الكسائي

 .  (7) أحد غريه عن الكسائي

، روى القراءة عن  النفرادة هو: مطلب بن عبد الرمحن بن قرْهم البغداديي اراو

ن محعبد الر  ن، وهو من املكثرين عنه، روى عنه أبو عيل احلسني بن حممد بالكسائي

 . (8) م ن قهب

 
 (.432-1/431انظر: النرش: )( 1)

 لعله سهو أو خطأ، والصواب: حممد بن يزيد الرفاعي. النرش، و  هكذا يف (2)

 (.1/467النرش: ) (3)

 (. 1/271: ): النرشانظر( 4)

 (. 1/271انظر: النرش: ) (5)

 تقدمت ترمجته. (6)

 ( 2/300ة النهاية: )انظر: غاي )7(

 (.2/300)ة النهاية: نظر: غايا( 8)
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جلزري يف غاية شاذة، رواها ابن ا  لرمحن عن الكسائيعبد ابن  لب  وانفرادة مط

) النه الداين2/300اية:  عن  اهلل  ،  (  عبد  حدثنا  الويل:  الفضل  بن  أمحد  قال  قال: 

ب بن عبد الرمحن  مطلني  عي –عن عمه  م،  هـ قلان  ـن بـ ي حسي ـنـ دث ـال: حـاملكي، ق

 ع.لرفبا ﴾مم خم حم﴿أنه قرأ:  عن الكسائي -نفرادةاال اوير-

ن  ( ومعه اب324/ 1وهي كذلك قراءة األعمش كام يف املحتسب البن جني: )

 (. 184/ 6)مسعود كام يف البحر املحيط: 

 . وهي قراءة شاذة، واجلمهور عىل النصب

 .  اءرَّ لفَ املعروف اب  النحوي كرايبو ز أ ، ن زايدحيىي ب -11
الكسائي   ﴾ حب﴿، و[245]البقرة:    ﴾خف حف﴿يف قراءة    (1) انفرد عن 

  ني يف بالس   [22]الغاشية:    ﴾ جم﴿ و  ، [ 27]الطور:    ﴾مت﴿ و  [69]األعراف:  

 . (3)غريه، تفرد به عنهأحد  : مل يرو هذا عن الكسائي(2) ل الداين، قاربعةاأل

أبو زكريا األسلمي   راوي االنفرادة هو: ُييى بن زياد بن عبد اهلل بن منصور، 

اء، روى احلروف عن   رَّ ، والكسائي، وحممد بن عياش بكر  يبأالنحوي املعروف بالفر

، وحممد بن اجلهم، وحممد بن  ن عاصمبن حفص احلنفي، روى القراءة عنه سلمة ب

هـ(207)عبد اهلل بن مالك، وغريهم، تويف سنة 
(4) . 

ال: وذكر  ( فق186: )يف السبعة  دوانفرادة ُييى بن زياد الفراء ذكرها ابن جماه

 
 تقدمت ترمجته.( 1)

أبعهو: عثامن بن سعيد بن    (2) ب  القراءة عرضا عن، أخذ  و عمرو الداينثامن،  إبراهيخلف  قان،  م بن خان 

أ  ولده  عليه  قرأ  وغريهم،  أمحد  بن  فارس  الفتح  وأيب  غلبون،  بن  إبراهيم وطاهر  إسحاق  وأبو  محد، 

تويف سنة )سليوأبو داود    لفيسويل،ا بن نجاح وغريهم،  انظر: معرفةـه444امن  (، 1/406)القراء،    (. 

 (.1/503وغاية النهاية: )

   (.372-2/371النهاية: ) انظر: غاية )3(

 (.2/371ية النهاية: )نظر: غاا (4)
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االنفرادة–الفراء   الكسائي  -راوي  بالسني:    عن  كله  ذلك  قرأ    ﴾ حب﴿أنه 

 . ﴾ خف﴿و ﴾مت﴿ و ﴾جم﴿و

ل:  ه قابسند  عن ابن جماهد   ( 372-371/ 2)   غاية النهاية: وذكرها ابن اجلزري يف  

 سني يف األربعة. ، وذكر رواية الالكسائي عن اء،جلهم عن الفربن ا حممد ثني دح

 .( بسنده عن ابن جماهد425يف جامع البيان: ) وذكر ذلك الداين

 . (1) د فيهن واملتواتر عنه الصا ،ريهمقروء هبا لغ يورواية السني عن الكسائ

 .يعقوب بن جعفر بن أيب كثري األنصاري املدين  -12
 . [61التوبة: ] ﴾ جغ مع جع﴿اء يف فض التخب (2)انفرد عن نافع

 .(3)  غريه، وهو وهم من أيب عامرة : مل يروه عن نافعلداينقال ا

املدين األنصاري  كثري  أيب  بن  جعفر  بن  يعقوب  هو:  االنفرادة  روى  راوي   ،

ة عنه عرضا أبو فع بن أيب نعيم، روى القراءالقراءة عرضا عن سليامن بن مجاز، ونا

ارة ـم ـو عـم أبـاس ـن القـزة بـم ـ، وحيـائـسـالك  زةـم ـن حـي بـدوري، وعلـال  رـم ـع

 .(4) م ـ رهـيـ ول وغــاألح

نافعبن    يعقوبنفرادة  او عن  لغريه  جعفر  هبا  رواهامقروء  جم   ،  يف   اهدابن 

( قرأ  315السبعة:  كلهم  فقال:  محزة  ﴾جع﴿(  إال  قرأ  رفعا  فإنه    جض مص﴿، 

رر  مظ حط مض خض حض ا  ﴾ـمـرة  ْح ور   لكسائي خفض، ثم قال: حدثني 

 
 (.378، 2/230انظر: النرش: ) (1)

 تقدمت ترمجته. (2)

األحول األزدي، أخذ   بو عامرةأبن القاسم،    رة هو: محزةاموأبو ع  (،903-2/389)انظر: غاية النهاية:    (3)

و القراءة عرضا وسامعا عن محزة بن  ،  أبو  حفص  القراءة عنه  املسيبي وغريهم، روى  سليامن، وإسحاق 

د الرمحن بن واقد. انظر: غاية عباألنطاكي، والرزاق    حلارث الليث بن خالد، وعبدعمر الدوري، وأبو ا

 (.1/264النهاية: )

 (.2/389ية النهاية: )اانظر: غ (4)
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بن القاسم، عن   حدثنا أبو عامرة محزةبن ُييى، قال: حدثنا أبو احلارث، قال:  د  م حم 

خفضا، وهو   مثل محزة﴾  جع﴿:  عن نافع  -راوي االنفرادة–يعقوب بن جعفر  

 .هـ. أ. طغل

اوذكر غايها  يف  اجلزري  ابن  )هنلة  جماهد390-2/389اية:  ابن  عن  بسنده    ( 

 املذكور آنفا. 

 . (1) فقد قرأ باخلفض ورواية اجلمهور بالرفع إال محزة

 يعلى بن حكيم الثقفي   -13
[20]اإلنسان: ﴾جع مظ﴿بكرس الالم من  (2) كثري نبعن ا انفرد

  (3) . 

الثقفي حكيم  بن  يعىل  هو:  االنفرادة  كثريراوي  ابن  عن  القراءة  روى  ثقة،   ، ،

 .(4) ازم بن حير اد بن زيد، وجره محعن وىر اووس،وروى عن سعيد بن جبري، وط

ذكرها الكرماين    شاذة عن ابن كثري،  –راوي االنفرادة  –ن حكيم  وانفرادة يعىل ب

معه أبو جعفر، فقال: عن يعىل بن حكيم عن ابن  ( وزاد  495يف شواذ القراءات: )

 الم. ال  بفتح امليم وكرس ﴾  مظ﴿ر عف جأيبو كثري

مل   شاذة  قراءة  كتب  وهي  من  كثري  يف  عن أجدها  هنا  ذكرته  ما  إال  القراءات، 

(  1/29)الكرماين وابن اجلزري يف غاية النهاية، وكذلك ما جاء يف مقدمة النرش:  

ُه هبا يف جَّ ترور ا ها: موذكر مناختالف األحرف السبعة،    عند الكالم عىل الوجوه التي ير

دأل  حجةون  يك أو  احلق  الأله  فعاهل  كقراءة  ل  الالم،   ﴾جع مظ﴿ زيغ،  بكرس 

 .خرةاآل وغريه، وهي من أعظم دليل عىل رؤية اهلل تعاىل يف الدار   وردت عن ابن كثري 

 
 (. 2/280انظر: النرش: ) (1)

 ه.تقدمت ترمجت( 2)

 (. 2/391نهاية: )غاية الانظر:  )3(

 (.2/391انظر: غاية النهاية: ) (4)
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 م ستة، وهم: ه دوعداملطلب الثاين: الرواة املنفردون عن الرواة، 
 م.لِّ عَ ـمُ  الْ احلسني بن عبد هللا .1
 روف بطَيَّارَة.املع القراشي   موسىأبو  سى  عبد هللا بن عي .2
 حممد بن عبد احلكم أبو العباس الَقْطِري الرَّْملي. .3
 ُمَعلَّى بن منصور أبو يعلى الرازي.  .4
 موسى بن مسعود أبو حذيفة النـَّْهِدي البصري.  .5
 ِكْسَرِوي. لا نظيف بن عبد هللا أبو احلسن  .6
 م:لِّ عَ املُ  حلسني بن عبد هللاا -1
عـفـان ق ـرد    ﴾  جئ ييٱ﴿و  [51]يوسف:  ﴾جت هبٱ﴿كان  ـبإس   (1) ونـالـن 

 [40 ]النمل:
(2) . 

القراءة عن قالونراوي   املعلم، روى  ، روى  االنفرادة هو: احلسني بن عبد اهلل 

 . (3) ن فليح مد بن عبد اهلل بحم القراءة عنه 

(  571يف جامع البيان )  اينالدرها  ، ذكريهمقروء هبا لغ  انسكباإلم  علامل  وانفرادة

احلسني بن عبد اهلل املعلم املدين، وكذلك روى    قالونفقال: وقد روى إسكاهنا عن  

 ذلك أحد عنه غريه« ا.هـ. مل يرو  ،يف النمل ﴾ جئ ييٱ﴿عنه 

 (. 444لهذيل: )مل لالكا، و(517،  431زاعي: )لخى لتهن املوهي يف

االنفر املعلم-ادة  وراوي  النرش، ولكن ليس يف    -احلسني  ابن اجلزري يف  ذكره 

ذكره عند  الزوائد،  ياءات  يف  مذاهبهم  باب  يف  وإنام    ﴾ مظ﴿  األسانيد، 
 

عيسى  ، وعرض عىلعرضا عن نافع ءة ، أخذ القراب بقالونبن وردان، أبو موسى امللق هو عيسى بن مينا  (1)

(. ـه 220ة )تويف سنواين وغريهم،  محد بن يزيد احللوردان، روى القراءة عنه ابناه: إبراهيم وأمحد، وأبن  

 (.1/615: )(، وغاية النهاية1/156انظر: معرفة القراء: )

 (.  1/243ظر: غاية النهاية : )ان (2)

 (.1/243نهاية: )الانظر: غاية  (3)
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منهم: ر  ذكو  بعض الرواة عن قالون  [، فقد ذكر32،15يف غافر: ]﴾   حلخل﴿و

 .    (1) ملعلمهلل اعبد ا بن احلسني

، وأبو جعفر  فقد فتحها نافع  ﴾ جت هبٱ﴿قلت: وأما بالنسبة للموضعني فكلمة   

 . (2) بخلف عنه

 . (3)فرعجوأبو  ففتحها نافع ﴾ جئ يي﴿وأما    

  فتح. لبا نافع؛ فهو لغري ةرتواتءة مرايف املوضعني قوعليه فاإلسكان  

 عبد هللا بن عيسى، أبو موسى القرشي املعروف بطَيَّارَة.  -2
 . ( 5) بإثبات األلف وصال   [ 38]الكهف:    ﴾ يب ىب نب مب﴿ برواية    ( 4) انفرد عن قالون 

روف  عقريش، املعيسى بن عبد اهلل، أبو موسى ال راوي االنفرادة هو: عبد اهلل بن

، روى القراءة عنه حممد بن أمحد بن  عن قالون  اعوسام  ارضع  ، أخذ القراءةةربطيا

هـ(287)منري اإلمام، تويف سنة 
(6) . 

قالون   اهلل بن عيسى عن  لغريهمقروء هبوانفرادة عبد  الداين  ،ا  ع جام  يف  رواها 

 -راوي االنفرادة  –»...ويف رواية عبد اهلل بن عيسى املدين  ل فيه:  قا  (،602)لبيان:ا

قالون بعد    ﴾ىب نب مب﴿... عن  األلف  والوقف،  بإثبات  الوصل  يف  النون 

محزة  عن  موسى  بن  عبيد  روى  أيب    وكذلك  عن  عروة  بن  ال  ق  «،روعم وعصمة 

بن عيسى  الداين اهلل  عبد  االنفرادة-: »حدثنا  قالون  -راوي  نافع   قال: حدثنا    عن 

ا  ﴾ مب﴿ يف  األلف  واقلبإثبات  والكتابة  قال  راءة  واالبتداء،  موأبلقطع  سى و 

 
 (.191-2/190النرش: ) (1)

 (.296، 2/169النرش: ) انظر: (2)

 (.340، 2/165انظر: النرش ) (3)

 تقدمت ترمجته. (4)

 (.  1/440) النهايةانظر: غاية  (5)

 (.1/440انظر: غاية النهاية: ) (6)
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ه  وقفه ووصله واحد تبني في  ﴾ مب﴿لوقف عىل  ا  :   -ادةنفري االراو-اهلل    دبع

 األلف«. 

 عبد اهلل بن عيسى وهو ثقة ضابط« ا.هـ. أحد غري  »ومل يأت هبذا عن قالون وقال:

ورويس   عامر  وابن  جعفر  أبو  قرأ  وقرأ  إبوقد  وصال  النون  بعد  األلف  ثبات 

 . (1)عا للرسمبافا؛ اتهتا وقثبا خالف يف إ، والفلري أن بغوالباق

 حممد بن عبد احلكم، أبو العباس الَقْطِري الرَّْمِلي.  -3
  [ 39]القصص:    ﴾ ىن  نن  من ﴿ بضم الياء وفتح اجليم من    ( 2) انفرد عن قالون 

 (3 ) . 

ميل، رلاطري  الق  سعبد احلكم بن يزيد، أبو العباحممد بن    :واالنفرادة هراوي  

، روى القراءة عنه حممد بن يوسف بن برش عن نافع  ون عن قالسامعا  ءة  أخذ القرا

 . (4) اهلروي، وعثامن بن حممد السمرقندي

هذه   القطري  لغريهمقروانفرادة  هبا  ر وء  الداينهاو،  )لاامع  يف ج  ا    ( 662بيان: 

يِّبِي    عفقرأ نال:  فقا   ﴾ىن نن  من﴿وقالون ومحزة والكسائي  بخالف عن املُْسر

الياء وفتح اجليم، وكذلك روى خلف  الباقون بضم  الياء وكرس اجليم، وقرأ  بفتح 

ْطِري   والقر يِّبِي  املُْسر االنفرادةار–عن  قالون  -وي  الداينعن  قال  بن  ،  : حدثنا حممد 

ق عن  احلكم  عبد  بن  حممد  حدثنا  قال:  وي،  اهلررر نافع  الونيوسف   نن  من﴿  عن 

مضمومة  ﴾ىن اجلام(5)ياؤها  وروت  املسع،  عن  الياء ة  بفتح  وقالون  يبي 

 يم. جلوكرس ا

 
 (. 2/311: النرش: )انظر (1)

 تقدمت ترمجته. (2)

 (.2/159النهاية: ) ظر: غايةان (3)

 (.2/159انظر: غاية النهاية: ) (4)

 وحة( وهو خطأ.بوع )مفتطيف امل( 5)
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نافعقو قرأ  اجليم،    د  وكرس  الياء  بفتح  وخلف  ويعقوب  والكسائي  ومحزة 

 . (1) والباقون بضم الياء وفتح اجليم

 ُمَعلَّى بن منصور، أبو يـَْعلى الرازي.   -4
[18ان: مرع ]آل ﴾مت﴿بضم اهلمزة من  (2)انفرد عن أيب بكر بن عياش

 (3) . 

معفراداالنراوي   هو:  منة  بن  أيب ىل  عن  القراءة  روى  الرازي،  يعىل  أبو  صور، 

هـ(211)، روى القراءة عنه حممد بن سعدان، تويف سنة بكر بن عياش
(4) . 

ب أيب  عن  منصور  بن  معىل  عياش  ركوانفرادة  عاصم  بن  ابن    عن  رواها  شاذة، 

السبع   دـجاهـم )ـيف  كلهم  214ة:  فقال:  ما    ﴾مت ﴿قرأ  (،  إال  األلف،  بكرس 

ْعدان، عن مُ ـن واصـد بـم ـ ن أح ـ د بـحم ـ ه مـي بـنـدث ـح ىلَّ بن منصور  عر ل، عن ابن سر

 بضم األلف.  ﴾مت﴿: معاصعن ، كرب عن أيب - راوي االنفرادة-

 ﴾مت خت حت﴿( فقال: وكلهم قرأ  463يف جامع البيان: )  ورواها الداين
، قال: حدثني حممد  بكرس اهلمزة إال ما حدثناه حممد بن عيل، قال: حدثنا ابن جماهد

أ ود  محبن  عبد  ل،صابن  حم  العزيز  ح وحدثنا  بن   قال: مد،  بن  الواحد  عبد  حدثنا 

بن   املعىل  حدثنا  قال:  سعدان،  بن  حدثنا  قاال:  حممد،  بن  عبيد  حدثنا  قال:  عمر، 

 وه غريه.ريمرتفعة األلف، مل  ﴾مت﴿: صور، عن أيب بكر. عن عاصممن

 . زةواجلمهور عىل قراءهتا بكرس اهلم 

 
 (. 2/208انظر: النرش: )( 1)

سلم  طاء بن السائب، وأ، وعي، عرض القرآن عىل عاصمر األسدسامل، أبو بك  شعبة بن عياش بن   هو:  (2)

األسدي وغريهم،  ، وعروة  د ، وعبد الرمحن بن أيب محاقوب األعشىيوسف يع   املنقري، عرض عليه أبو

 . (1/325)اية النهاية: (، وغ 1/134راء: )(. انظر: معرفة القـه193تويف سنة )

 (.  2/304انظر: غاية النهاية ) )3(

 (.2/304نهاية: )انظر: غاية ال (4)
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 ي. صر ي الب ْهد لنـَّ يفة ا بو حذمسعود، أ بن  موسى  -5
  ﴾ يم ىم مم خمحم جم﴿أهنام قرآ:  (2) وابن حميصن عن ابن كثري (1)انفرد عن ِشْبل

  اجليم. رسكب  [58اء: ي]األنب ﴾مل خل﴿ بضم الياء، و  [52]طه: 

 .(4) غريه  ن كثريعن ابن شبل : مل يرو هذا ع (3) قال الداين

روى   البرصي،  النهدي  حذيفة  أبو  مسعود،  بن  موسى  هو:  االنفرادة  راوي 

، روى عنه أمحد بن  احلروف سامعا من غري عرض عن شبل بن عباد عن ابن كثري

هـ(202) حرب، تويف سنة
(5) . 

بوانفرادة      مسعموسى  عنن  عن    ود  كثريشبل  ابن   ابن  رواها  حميصن  وابن 

، قال: روى عنه أمحد بن حرب، ثم ( عن الداين323/ 2اجلزري يف غاية النهاية: )

بضم  ﴾ يم ىم مم خمحم جم﴿ قرآ ن حميصن أهنامابو عن شبل عن ابن كثري هروى عن

 . ( 6) غريه   بكرس اجليم، ثم قال: مل يرو هذا عن شبل عن ابن كثري   ﴾ مل خل﴿ و الياء، 

 وهنا انفراداتان: 

 د. تواتر بفتح الياء وكرس الضا مل قراءة شاذة، ال يقرأ هبا، وا   ﴾ ىم مم﴿ ضم الياء من     -

 . (7)بكرس اجليم، والباقون بضمها ئي فقد قرأ الكسا   ، ه غري ا ل هب  مقروء   ﴾ مل﴿   -

 
راءة عنه عرضا ابنه داود، روى الق  ،، وابن كثرين حميصنابي، عرض عىل اود املكهو: شبل بن عباد، أبو د  (1)

وعكر الِقْسط،  وغريوإسامعيل  سليامن  بن  سنةمة  تويف  معرفة  (ـه 148)  هم،  انظر:  ذلك.  غري  وقيل   ،

 (.323/ 1لنهاية: )(، وغاية ا1/129القراء: )

ض عىل جماهد، ودرباس موىل ابن عباس، وسعيد بن  عرصن السهمي،  ن بن حميهو: حممد بن عبد الرمح(  2)

عليه  جبري، )  عرض  سنة  تويف  العالء،  بن  عمرو  وأبو  عباد،  بن  غاية  ـه312شبل  انظر:  النهاية: (. 

(2/671.) 

 تقدمت ترمجته. (3)

 (.2/323انظر: غاية النهاية: ) )4(

 (.2/323ية: )انظر: غاية النها (5)

 (. 016 ،547هذيل: )لكامل للوانظر: ا( 6)

 (. 2/324انظر: النرش: ) (7)
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 نظيف بن عبد هللا، أبو احلسن الِكْسَرِوّي.  -6
 . (2)سواه دمل يروه أح بتقديم البسملة عىل التكبري،(1)انفرد عنه اهلذيل

 .(3) ريىل التكب سمية عيم التبل تقدروى نظيف عن قن: قال اهلذيل

القراءة   أخذ  الكرسوي،  احلسن  أبو  اهلل،  عبد  بن  نظيف  هو:  االنفرادة  راوي 

عرضا عن أمحد بن حممد اليقطيني، وموسى بن جرير النحوي، وقنبل وغريهم، قرأ  

بن   الباقي  عبد  وعيل  سحعليه  ْلُبون،  غر بن  املنعم  وعبد  عيل  إسامبن    مد حم   بنن، 

 . (4) وغريهم 

ابن اجلزري: وما ذكره اهلذيلة شاذة،    ت: هي قراءلق عن قنبل من طريق   قال 

التكبري غري معروف، وال يصح أيضا؛ ألن مجيع من  البسملة عىل  نظيف يف تقديم 

الت  سوى  عنه  ذكري  مل  ذيلهلاذكر طريق نظيف عنه سوى   البسملة، كبري عتقديم    ىل 

أسند هذه الطريق من قراءته عىل أيب    إمجاع منهم عىل ذلك، وأيضا فإن اهلذيلوهو  

يف   ْلُبون  غر ابن  ذلك  يذكر  ومل  عنه،  غلبون  بن  الطيب  أيب  عن  هاشم،  بن  العباس 

ا  طريق ه الهذ  وىر  ده« وال يف غريه، وال ذكره أحد ممناش »إر لْ أيضا عن  ُبون بن غر

 . (5) علم أن ذلك مل يصح، واهلل أعلمور، ف املذك

ابن اجلزري يف عدة  وطريق نظيف عن قنبل ليس من طرق النرش، لكن ذكره    

قال:   ﴾نث﴿مواضع نقال عن أصحاب ذلك الطريق، ومنها: التكبري من أول  

 
عيل  (1) بن  يوسف  ُجبر   هو:  اهلذيلبن  القاسم  أبو  البالد  ارة،  طاف  القراء،  طلب  أخذيف  من    ات،  كثري  عن 

الق نعيمشيوخ  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  وأمحد  نفيس  بن  كأمحد  مردة  راءات  بن  وأمحد   امللنجي  األصبهاين، 

:   (. انظر: غاية النهايةـه654 سنة )يفعليه أبو العز القالنس وعيل بن املرحب وغريمها، توأ  وغريهم، قر

(2/397.) 

 (. 2/342غاية النهاية: )انظر:  )2(

 (.476)لكامل: ا (3)

 (.2/341النهاية: )انظر: غاية  (4)

 (.2/437النرش: ) (5)
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ابن فرح هبة اهللاجلامع إال من ط  بوبه قطع صاح أع   ريق   بيعة كالمها عن ريب  ن 

 . (1) ، وإال من طريق نظيف عن قنبل، وليس ذلك من طرقناالبزي

 وعددهم مخسة عرش، وهم: املطلب الثالث: الرواة املنفردون عن الطرق، 
ْمَسار، ويقال: ابن عبد هللا أبو إس   .1  ق. احإبراهيم السِّ
 .أمحد بن عبد العزيز بن بُْدُهن .2
 الدمشقي. ِعي  لِكاَل ار أبو عبد هللا ا ن َبكَّ ب  ميدد احلبع .3
 عبد هللا بن حسنون أبو أمحد السامري.  .4
 بو القاسم اهلامشي البغدادي. عبيد هللا بن علي أ .5
 عكرمة بن سليمان أبو القاسم املكي. .6
 الفضل بن يعقوب أبو العباس احلمراوي املصريي. .7
 ي.قِ رَ د هللا بن القاسم أبو بكر اخلَ عب نب حممد  .8
 ْرِدي.الُُبُوجِ    املؤدب أبو عبد هللاعبد هللا مد بنحم .9

 حممد بن علي بن أمحد أبو العالء الواسطي القاضي. .10
 َين بن شعيب أبو عبد الرمحن اجلَمَّال يـُْعَرف مبَْرَدَوْيِه. َمدْ  .11
 أمحد بن علي بن هاشم أبو العباس املصري.  .12
 جستاين.و حامت الس ب أسهل بن حممد   .13
 جلُوَخاين. روف ابي املع مشاهلاسن حل ا و علي بن حممد أب .14
 د هللا أبو عبد هللا اجلعفي الكويف اهلََرَواين. بن عبحممد  .15

 ْمَسار، ويقال: ابن عبد هللا أبو إسحاق.إبراهيم السِّ  -1
اس  وَّ انفرد عن القر

، كاجلامعة، وخالف سائر  [4]الرعد:    ﴾جئ﴿بكرس صاد    (2) 

 
 (.2/418)النرش:  (1)

اس  (2) وَّ الكويف،  القر القواس  أبو شعيب  القراءة عنه عرضا عرض عىل    هو: صالح بن حممد  حفص، روى 

 .(335/ 1غاية النهاية: ) . انظر:مسار وغريمهااين وإبراهيم السأمحد بن احلسني املاحل
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 .(1) ضمهايف قواس ال عن الرواة

ار،  راوي االنفرادة هو: إبرا ويقال: ابن عبد اهلل، أبو إسحاق، روى هيم الّسْمسر

القراءة عرضا عن أيب شعيب القواس، وأيب حفص عمرو بن الصباح عن حفص، 

ار روى القراءة عنه عرضا أمحد بن عيل البرزَّ
 (2) . 

اره اوطريقها هو: إبر اسال  ريق من ط  يم الّسْمسر وَّ ة ص، من قراء، من رواية حفقر

 بكرس الصاد. عاصم

(، وابن  433وضم الصاد عن القواس رواية شاذة، ذكرها اخلزاعي يف املنتهى )

( املبسوط  يف  )251مهران  التبرصة  يف  فارس  وابن  وال323(،  يف  خف (،  الرازي  ر 

 (. 8/ 19)ه فسريت

روي   الوقد  رويت    صادضم  فقد  حفص،  غري  أخرى  طرق  عبد    نعمن  أيب 

املحتسب   يف  كام  لرِمي  السُّ جني:الرمحن  املحيط: 351/ 1)   البن  والبحر   ،)

ف وزيد بن عيل، وفتح القدير: )349/ 6) ِّ ( وزاد  3/81(، وزاد فيه عن ابن ُمرصر

برلرة عن الِفْيل   :ية االختصار أليب العالء اهلمذاينغا   يفكام  عاصم  نع  فيه جماهد، وجر

(2 /532 .) 

القواس   الفيل  عن حفص  ورواية  الويل عىل  فقال: وروى  ابن اجلزري،  ذكرها 

شعيب  أيب  رواية  وهي  فيهام،  بالصاد  حفص  عن  عمرو،  عن  كالمها  وزرعان 

    .(3) القواس، وابن شاهي، وهبرية، كلهم عن حفص

 فقراءة شاذة ال يقرأ هبا.  لصاد ضم اأما  ،(4)عىل كرس الصاد جلمهوروقراءة ا

 
 (.1/30انظر: غاية النهاية: ) (1)

 (.1/30النهاية: )انظر: غاية  (2)

 (. 2/229) ر: النرش:انظ (3)

 (. 2/297(، والنرش: )396انظر: التيسري: )( 4)
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 . أمحد بن عبد العزيز، أبو الفتح بن بُْدُهن -2
ْينربِي  الزَّ عن   ىيٱٱ﴿و  [314عمران:  ل  آ]  ٱ﴾مي خيٱ﴿  بتشديد  (1)انفرد 

[ 65]الواقعة: ﴾يي
 (2). 

العز  عبد  بن  أمحد  هو:  االنفرادة  الفتح  راوي  أبو  عيسى،  بن  موسى  بن  يز 

سهل  اخلوا بن  أمحد  عىل  قرأ  ُبْدُهن،  بابن  يعرف  البغدادي،  ثم  األصل  رزمي 

  ر عم  األرْشنراين، وأيب احلسن بن األرْخرم، وابن جماهد، وغريهم، قرأ عليه عبيد اهلل بن

وعا امللقيس  طبد  وابنه  غلبون  بن  ببيت باهر  نعم  تويف  وغريهم،  املنعم  عبد  ن 

هـ(359)دس سنة املق
 (3). 

ْينربِي ،  عن أيب ربيعة، من رواية البزي  وانفرادة أيب الفتح ابن ُبْدُهن من طريق الزَّ

 ء فيهام. ا تلاديد بتش ثرين كمن قراءة اب

»وحدثني أبو الفرج حممد بن (، فقال:   432يف جامع البيان: )  وقد رواها الداين

أح الفتح  أيب  عن  املقري  اد  النِّجر اهلل  ُبْدُهن  ـعبد  بن  العزيز  عبد  بن  راوي  -مد 

  عن أصحابه عن ابن كثري  عن أيب ربيعة عن البزي  بِينريْ زَّ ال  عن أيب بكر   -االنفرادة

 ىيٱ﴿ويف الواقعة    ،﴾ىي مي خي  حيٱ﴿أنه شدد التاء يف قوله يف آل عمران  

ب  بايف العة، ألنه جعل التشديد  يب ربيل أقو  سقيا  ذلك: و، قال الداين﴾يي

 يف كتابه«.   بزيرصه بعدد، وكذلك فعل الطردا، ومل ُيم

اجلزري ابن  الداين  :قال  سوى  احلرفني  هذين  ذكر  أحدا  أعلم  هذه  من    »ومل 

 
ْينربِيحممد بن    هو:  (1)   ، أخذ القراءة  كثري  غدادي، ضابط لقراءة ابنشمي الباهلا  موسى بن سليامن، أبو بكر الزَّ

ربيع  أيب  عن  وسامعا  وسعدان  عرضا  وحمة  كثري  عنه بن  القراءة  روى  وغريهم،  الَّف  العر رشيح  بن  مد 

ْشنرام  سامعا أمحوعرضا   خر بن  ُبْدُهن وحممد  بن  العزيز  بن عبد  الشَّ د  بن نرص  ائِي وغريوأمحد  تويفذر  هم، 

 (.2/267ية النهاية: )(. انظر: غاـه318سنة )

 ( 1/86انظر: غاية النهاية )  (2)

 .   (1/68ة: )انظر: غاية النهاي (3)
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اُد    الطريق...   ك ل ال ذولو  املربزين الضابطنيقراءة  ة الم ئأ  من  فهوثم قال: وأما النِّجر

مل يقرأ هبام عىل أحد من شيوخه،   عىل نقله وانفراده هبام مع أن الداين  اعتمد الداين  امل

 ام إال إليه، وهو مل وتنا هبتال  تلاتص  وال  ،ق الداينومل يقع لنا تشديدمها إال من طري

اد املقري عن قراءته  يف كتاب التيسري، بل قال فيه: وزادين أا  ندمهيس بو الفرج النِّجر

الفرج ع أبو  الزينبي، وقال يف مفرداته: وزادين  بكر  أيب  بن بدهن عن  الفتح  أيب  ىل 

املقري وهذا رص وأما  النجاد  املشافهة،  بدهيح يف  بن  الفتح  فأبو  ة  لشهر ا   منهو  ن 

عن   الزينبي، فقد روى عن الزينبي  راده عننفل ا يقببمحل ولوال ذلك مل  تقانواإل

األئمة، كأيب بن    غري واحد من  الواحد  نرُبوِذي وعبد  الشَّ الفرج  ائِي وأيب  ذر الشَّ نرص 

الويل وأيب   الرمحن  بن أيب هاشم وأيب بكر أمحد بن عبد  بكر أمحد بن حممد بن برش 

بل كل من   ا،هذ  نبده  ابن  هذين احلرفني سوى  هم ذكرا من دحأ  علم نالشارب، فال

أ عن  هذا  الزينبي  املذكر طريق  وأيب عيل  سوار  بن  طاهر  كأيب  ربيعة  وأيب  يب  الكي 

الداين ولعلم  يذكرمها،  مل  اخلياط  سبط  حممد  وأيب  العالء  وأيب  هبام    العز  بانفراده 

بقياس   له  والناستشهد  التيسري،اهتام  إثب  اللوص  والوالشاطبية  يف  ما منتزا،  بذكر  ا 

ملا ذكرهتام، ألن طريق الزينبي مل   يف ضابط نص البزيفيهام من الصحيح ودخوهلام  

 يكن يف كتابنا.

رق كتابيهام. ا من طيكون  مل  إذ  ٌع،هلام يف تيسريه اختياٌر، والشاطبي تب  وِذْكُر الداين

موضوهذ يتعا  حذاق التني  ع  إال  إليه  هيتدي  وال  عليه،  بني    نبيه  اجلامعني  األئمة 

 .  (1) لكشف واإلتقان واهلل تعاىل املوفق«الرواية والدراية وا

اد، قال ابن اجلزري: »أخذ القراءة  وعند   ترمجة حممد بن عبد اهلل أيب الفرج النِّجر

،  رو الداينعم   ظ أبونه احلافن بدهن، روى احلروف عب   هللابن عبد    محدن أعرضا ع

 
 (.1/454نّا: )ب( وما بعدها، وإحتاف فضالء البرش لل2/234ظر النرش: )ان (1)
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للبزي    ﴾يي ىي﴿ و ﴾مي خي﴿وعليه اعتمد يف إحلاق تشديد حريف  

 . (1) مل يرو ذلك غريه«

تر خال  ويف  »هو  اجلزري:  ابن  فقال  النجاد،  الفرج  أيب  يوسف  بن  حممد  مجة 

، وهو الراوي عنه  «، وروى القراءة عن أيب الفتح بن بدهنالداين  احلافظ أيب عمرو

رواي   ﴾يي ىي﴿و   ﴾مي خي﴿د  ـديـتش الب ـيف  وعزيـة  روى  ـن ـ،  ه 

 . (2) ذلك« يـالدان

ا اجلزري  ابن  بن  :  ثننيقلت: جعلهام  النّجااهلل  دبعحممد  يوسف    بن  د، وحممد 

وكلنّجاا أيب  أخالمها  د،  عن  بأنذ  لكن رصح  بدهن،  بن  اهلل الفتح  عبد  بن  حممد  ه 

كام تقدم ذكره يف جامع البيان، مما يقوي بأنه حممد بن عبد اهلل، وليس حممد   النجاد،

القرا الذهبي يف معرفة  له  بن يوسف ترجم  )بن يوسف، وأيضا حممد  ( 1/883ء 

 واية التشديد عنه. ر  ركذيومل 

الشاطبي يف احلرز   ا(. وأوردمه302تيسري )رواية التشديد يف ال  داينالذكر    وقد

 (، فقال: 335يف البيت رقم )

كُ  ْج ـُه عر ـنْـنر عر     وـهُ ـكَّ ـفر ـْع تر ـِذي مر ـْونر الَّ ـنَّـمر ـْم تر ـ تُ ـنْ ـور  الر ـ صَّ ـرحُم  مْ ـهر ـافْ ـِن فر ـْي ـهر ـىلر ور

ا  لكن البزيتشديد  عن  فيهام  فينب   لتاء  التيسري،  وال  احلرز  طريق  من  غي ليس 

 . (3)هام عىل التخفيف كاجلامعةاالقتصار له في

 . (4) والتشديد يف املوضعني مقروء هبا للبزي بخالف عنه وصال 

 
 (.2/188غاية النهاية: ) (1)

 (. 2/287اية: )غاية النه  (2)

 (.225القايض: ) ح الشاطبية لعبد الفتاحيف يف رشانظر: الوا (3)

 (. 154لسبع للصفاقس )انظر: غيث النفع يف القراءات ا (4)
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 .  لدمشقيا  يععبد احلميد بن َبكَّار، أبو عبد هللا الِكالَ  -3
و  اوال  بفتح  (3)عن ابن عامر  (2) عن ُييى بن احلارث  (1) انفرد عن أيوب بن متيم

 . (4) ،مل يروه عنه غريه[31ور:]الن ﴾حف جف﴿من 

ار، أبو عاالنفرادة هو: عبد احل اوي  ر الدمشقي، أخذ بد اهلل الكالعي  ميد بن بركَّ

متيم بن  أيوب  عن  عنه  القراءة عرضا  القراءة  روى  مسلم،  بن  الوليد  عن  وروى   ،

 . (5) ويتبريالعباس بن الوليد ال 

عبدنفرااو شاذ  دة  أيوب  عن  بكار  بن  ذكاحلميد  اة،  البيان    لداينرها  جامع  يف 

ق641) قرأ  (،  »وكلهم  عبد   ﴾حف جف مغ﴿ال:  رواه  ما  إال  الواو،  بإسكان 

ار   لواو،  ح اتف   أنه  عن أيوب عن ُييى عن ابن عامر  -راوي االنفرادة–احلميد بن بركَّ

 ومل يذكر ذلك أحد غريه« ا.هـ.

ل  طريق و بن عبد احلميد  وإنامبكار  النرش،  ابن اجلزيس من طرق  أورده  ري يف   

 أربعة مواضع من كتابه النرش، عىل النحو اآليت: 

 
اري،  يمي، قرأ عىل ُييى بن احلارثامن التميبن سليامن، أبو سل  بن متيم  هو: أيوب  (1) مر يه عبد اهلل  قرأ عل  الذِّ

والولي بكار،  بن  احلميد  وعبد  هشام،  عنه  القراءة  وروى  ذكوان،  تويف  بن  وغريهم،  عتبة،  بن  سنة د 

 (. 1/172وغاية النهاية: )، (1/148عرفة القراء: )م(. انظر: ـه198)

اري  بن عمرو، أبو عمرو  بن احلارثو: ُييى  ه  (2) مر ي، أخذ القراءة عرضا عن عبد اهلل بن عامر، الدمشق  الذِّ

ع القراءة  روى  نعيم،  أيب  بن  العزونافع  عبد  بن  سعيد  عرضا  والولنه  مسليز،  بن  متيم، ميد  وأيوب   ،

 (.2/367(، وغاية النهاية: )1/105)القراء:  (. انظر: معرفةـه145وغريهم، تويف سنة )

أهل الشام يف القراءة، أخذ القراءة عرضا عن أيب الدرداء، ، إمام  د اليحصبيياهلل بن عامر بن يز  هو: عبد  (3)

وغ شهاب  بن  عواملغرية  عنه  القراءة  روى  أخوه  ريمها،  الرمحرضا  احلارث    نعبد  بن  وُييى  عامر،  بن 

اِري، وربيعة بن ي مر   (، وغاية النهاية: 1/82(. انظر: معرفة القراء: )ـه118هم، تويف سنة )يد، وغريزالذِّ

(1/423.) 

 (. 1/360ظر: غاية النهاية: )ان (4)

 (.1/360انظر: غاية النهاية: ) (5)



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـمإلاد ـهـمع ةـلـجـم

89 

قال:   -1 العربية  له يف  ثقة وال وجه  نقله  فيام  الشاذة،  القراءة  الكالم عىل  عند 

مث يصدر  ه»وال  عىل  ذا  ل  والاوجه  إال  األئسهو  ويعرفه  الضبط،  وعدم  مة  لغلط 

الضابطونحققوامل واحلفاظ  ومثل  وه،  ن  يوجد«،  يكاد  ال  بل  جدا،  قليل  بام و  له 

أيوب عن ُييى عن بكار عن  ابن  ياء    ابن عامر  رواه  فتح  يف    ﴾ جب هئ﴿ من 

 .(1)[ مع إثبات اهلمزة109األنبياء: ]

  [، ذكر ابن اجلزري195يف األعراف ]  ﴾ٰه مه ﴿  د اخلالف يفنع  -2

وإثبا بن  هتا  أمحد  رواية  من  أخربينيوصال  قال:  أنه  عنه  وروينا  قال:  بعضسف:     

اجلزري:  ابن  قال  والقراءة،  الكتاب  يف  الياء  بإثبات  أيوب  عىل  قرأ  أنه  أصحابنا 

أي الدمشقي صاحب  بكار  بن  احلميد  عبد  هو  هذا  أصحابه  متيم   وب»وبعض    بن 

 . (2)وان«شيخ ابن ذك

[، ذكر ابن اجلزري رواية 20غافر ] يف ﴾ ىب نب﴿ عند اخلالف يف   -3

 . (3) باخلطاب بن بكار عن ابن عامرا

[، ذكر ابن اجلزري رواية  25يف اجلاثية ]  ﴾ ىث نث مث﴿عند اخلالف يف    -4

 . (4)فعبالر ن عامرار عن اببك بن عبد احلميد

 ان الواو. واجلمهور عىل قراءهتا بإسك

 . ون، أبو أمحد السَّاَمريعبد هللا بن احلسني بن حسن -4
ر  انفرد عن أيب بكر التَّامَّ

 ﴾ حم﴿   و يف نحمعا    عن رويس بتحقيق اهلمزتني  (5) 
 

 (. 1/16: )انظر: النرش (1)

 (. 2/518رش: )انظر: الن (2)

 (.365-2/364ظر: النرش: )ان (3)

 (. 2/372انظر: النرش: ) (4)

ر، أخذ القراءة عرضا عن رويس، ووردان بالتَّامَّ املعروف    ، أبو بكر احلنفي،مد بن هارون بن نافع هو: حم  (5)

إبراهيم وغريهم، روى بن  بن    القراءة عنه عرضا وسامعا  األثرم، وبكري  الأمحد  بكر يقطحممد  وأبو  يني، 

اش، وعبد اهلل بن احلسن النَّ  (. 2/271)ة: (. انظر: غاية النهايـه310هم، تويف بعد سنة )اس وغريخَّ النَّقَّ
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 .  (1)، ونظائره[34]األعراف: ﴾ ني مي﴿و، [6]البقرة: 

امرريي  راو السَّ أمحد  أبو  بن حسنون،  احلسني  بن  اهلل  عبد  هو:  أاالنفرادة  خذ  ، 

بن جماهد  بكر    وأيب  زرع،اء، ويموت بن امل مد بن محدون احلذحم   نعرضا عالقراءة  

الفتوغريهم،   أبو  عليه  وأقرأ  أمحد،  بن  فارس  اجلبار    بوح  وعبد  اخلزاعي،  الفضل 

 . (2) هـ( 386الطرسويس وغريهم، تويف سنة )

غاية يف  اجلزري  ابن  ذكرها  لغريه،  هبا  مقروء  ري  امر السَّ ية:  نهاال  وانفرادة 

ري  فارس عن  عن    ىوال: ور( فق342/ 2) امر يل أبو  : قال  -  ة نفرادراوي اال-السَّ

التَّامَّ  يف    حقيق اهلمزتني عىل املبتدئني بت   كان رويس يأخذ ر:  بكر    ﴾ حم﴿   نحو معا 
اهلمزة    ﴾ ني مي﴿ و  بتخفيف  املاهر  عىل  يأخذ  وكان  قال ونظائره،  الثانية، 

ر بتحقيق   تني معا. مزاهل السامري: وأقرأين التَّامَّ

وف، فهو مما انفرد  معرني غريتحقيق عن رويس يف اهلمزتوال   :ياجلزر  ل ابنقا

 ري، واهلل أعلم. مر ابه السَّ 

ري عدة طرق  وأليب أمحد السَّ  يف النرش يف غري رواية رويس، قال ابن اجلزري: امر

التيسري،   ق ر وجعلهام من طوقبلهامعدهلام    ويف النقاش، إال أن الداينوقد ُتُكلِّم فيه  

 .(3)نامها كتابناقبول، ولذلك أدخل بالايتهاموتلقى الناس رو

 . هلامشي البغداديعبيد هللا بن علي، أبو القاسم ا  -5
 . (5) زةاهلم  دعبواو ب [33ص:]﴾ ىن نن﴿ (4)انفرد عنه ابن جماهد

 
 (. 2/234)نهاية: : غاية الانظر )1(

 (.1/415انظر: غاية النهاية: ) (2)

 (.1/122النرش: ) (3)

أبو    هو: أمحد   (4) العباس،  ااهد، شيبكر بن جمبن موسى بن  بَّع السبعة، قرأ عىل عبد  خ  لصنعة وأول من سر

ن،  بن ُبْدهُ   محد احلطاب، وأمحدن أقنبل، وابن كثري وغريهم، وقرأ عليه إبراهيم بعبدوس، و  الرمحن بن

ِعي وغريهم، تويف سنة ) واحل   (. 139/ 1)   (، وغاية النهاية: 269/ 1(. انظر: معرفة القراء: ) ـ ه 323سن سعيد امْلُطَّوِّ

 (.1/489لنهاية: )ة اظر: غايان( 5)
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البغدادي، قاسم اهلاشمي  احلسن، أبو الد اهلل بن عيل بن  يو: عبادة هراوي االنفر

، روى عنه احلروف  ف عن نرص بن عيل بن نرص عن أبيه عن أيب عمروروى احلرو 

 . (1)ابن جماهد

مقروءانفرو اهلل  عبيد  اهب  ادة  رواها  لغريه،  السب  جماهدبن  ا  )يف  قال:  553عة:   )

ع  نرص  بن  عيل  عمرووقال  أيب  كثري:  ن  ابن  بعد  بواو  ﴾  نن﴿يقرأ:    سمعت 

 ، كذا يف أصله.أيب عمرو نعبإسناده  -نفرادةاوي االر -اهلليل عبيد ال ا قاهلمزة، كذ

ابن جم  ابن كثري  : ورواية أيب عمرواهدقال  قِ هذه ه  عن  أبر ي الصواب، من  ن ل 

 . (2)النضاممهافهمزت انضمت الواو 

قرأ الوابل هبنق  وقد  الو، وز مز  واوا  اد  فقال يف شاطبي عنه  بعد مهزة مضمومة 

 (: 938رز يف البيب رقم )احل

عر ال اقر وقر ـسُّ مر ُس ـيْ ـسر ا ور كر ـمِ ـوِق اهْ ـهر ْج ـُزو زر ور اُو ُوكِّ ـعْ ـ ز  بر ـمْ ـٌه هِبر ـا    ور ُه اْلور  الر ــ در

  بل نص اهلذيل   ،ه الشاطبي، وليس كذلكفرد با انممفقيل هو  ي:  زرقال ابن اجل

نرُبوذ، وهي  أمحوأيب  ابن جماهد  عىل أن ذلك طريق بكار عن ابن شر ارمري عن  السَّ د 

ابن حميصن ب  قراءة  رواية نرص  وقديل  ن عمن  ابن  الرواأمجع    عنه،  بكار عن  ة عن 

 . (3)غري مهزفقط. والباقون ب ﴾ىن نن﴿عىل ذلك يف  دهجما

 .عكرمة بن سليمان، أبو القاسم املكي -6
 .(5) الضحى ري من بحديث التكب (4) رد عنه البزيانف

 
 (.1/489انظر: غاية النهاية: ) (1)

 (. 1/489: غاية النهاية: )وانظر (2)

 .(2/338: )(، والنرش396يل: )لهذانظر: الكامل ل (3)

ة، أبو احلسن البزيه (4) رام، قرأ احل املسجد كة، ومؤذناملكي، مقرئ م و: أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب برزَّ

بن    قرأ عليه إسحاق بن حممد اخلزاعي، واحلسن   وغريهم،  ،عىل أبيه، وعكرمة بن سليامن، ووهب بن واضح

 (. 1/119) (، وغاية النهاية: 173/ 1(. انظر: معرفة القراء: ) ـ ه 250نة ) تويف س   ، وغريهم، باب، وأمحد بن فرح احل 

 (. 1/515غاية النهاية: )انظر:  (5)
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سور لرشع عىل وجه التخيري بني  بته ايل أث كر جلن، وإنام هو ذآروالتكبري ليس بق

 . (1)   رآنآخر الق

بن عامر، أبو القاسم املكي، قال ن كثري  راوي االنفرادة هو: عكرمة بن سليامن ب

ِشْبل عىل  عرض  فيه،  تكلم  أحدا  علمت  ما  مستور،  شيخ  وإسامعيل الذهبي:   ،

القراءة بعد  ، كان إمام أهل مكيالبز  ه أمحد بن حممديلالِقْسط، عرض ع شبل ة يف 

 . (2) ائتنيوأصحابه، بقي إىل قبيل امل

البزي الداين  وانفرادة  ذكرها  بن سليامن  )  عن عكرمة  البيان:  (،  792يف جامع 

مدارهاسأوساق عدة   ا  انيد  س   لبزيعن  بن  قعن عكرمة  ومنها  ال: »حدثنا ليامن، 

أمح بن  فارس  الفتح  بن  أبو  احلسني  د  بن  اهلل  عبد  حدثنا  قال:  املقرئ،  موسى 

دثنا أبو  قال: حتح أيضا  الفبو  البغدادي، قال: حدثنا أمحد بن موسى، ح وحدثنا أ

أمحد بن مسلم،  د بن صالح وا أمححدثن  قرئ، قال:ملا  لباقي بن احلسناحلسن عبد ا

احل حدثنا  الفقالوا:  أبو  وحدثنا  ح  خملد،  بن  حدث سن  قال:  أيضا  أبوتح  احلسن   نا 

قال: حدثنا عيل بن يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن مقاتل اهلروي 

بن  ثناحد  قاال: قال:  حممد    أمحد  ة،  برزَّ أيب  بنبن  كثلس   حدثنا عكرمة  بن  بنيامن   ري 

القرا  عامر عىل إسامعيل بن عبد اهلل بن  قال: قرأت    -راوي االنفرادة-  ءةصاحب 

ل يل: كرب حتى ختتم مع خامتة كل سورة، فإين قا  ﴾نث﴿طنطني فلام بلغت  قس

وأخربين بذلك،  فأمرين  كثري  بن  اهلل  عبد  عىل  اعب  قرأت  كد  بن  أنهلل  عىل  ثري  قرأ  ه 

بذلك، وأخربه أنه عباس فأمره  ابن    أ عىلجماهد أنه قر  ه بذلك، وأخربهجماهد فأمر

     (3) لك« ا.هـ.فأمره بذ ×ي قرأ عىل النب

 
 (. 628: )نفعغيث ال  انظر: (1)

 (. 1/515انظر: غاية النهاية ) (2)

 (.2/410(، والنرش: )633للخزاعي: ) املنتهى :وانظر (3)
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)  وذكر القراء:  معرفة  الذهبي يف  عنه 147-1/146تفرده  تفرد  »وقد  فقال:   )

 .﴾نث﴿ من  لتكبريبحديث ا البزي
 .(1) ط الشيخني رش ىلقال عواحلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك، و

املغاربة، وروي بجواز    مجهور العراقيني وبعضزيادة مأخوذ هبا لدى  والتكبري  

 . (2) جهني، واملأخوذ به يف التكبري هنا اختصاصه باملكي بخلف عن قنبل الو

 .املصرياحلَْمراوي الفضل بن يعقوب، أبو العباس  -7
[ 162]األنعام:   ﴾ مث﴿ برواية   ( 4) عن ورش ( 3) د الصمد انفرد عن عب 

 . ( 5) بسكون الياء   

االنف زياد،  راوي  بن  يعقوب  بن  الفضل  هو:  العباس رادة  وي  راـاحلم   أبو 

الصمديمرصـال عبد  عن  القراءة  روى  ورش   ،  أبو جعفر  عن  عنه  القراءة  روى   ،

بن عبد الرمحن األصبهاين، وحممد بن جعفر العالَّف، وأبو بكر حممد بن عبد حممد  

 . (6) األصبهاين الرحيم

جماهد ابن  احلمراوي    وروى  عن  األصبهاين  االنفرادة-عن  عبد  عن    -راوي 

نافع،  عن ورش   الصمد أوالً    قال: كان  ثم    ﴾مث﴿يقرأ  الياء،  ع إىل رجساكنة 

 .(7) حتريكها بالنصب

 
 . (3/434: )ني للحاكماملستدرك عىل الصحيح انظر: (1)

 (. 630انظر: غيث النفع: ) (2)

الصمد  (3) عبد  بن    هو:  الرمحن  عبد  أبن  األزالقاسم،  ورش هر  بو  عن  عرضا  القراءة  أخذ  وأيب  الُعترِقي،   ،

القريش، والفضل بن إسحاق    وحبيب بن  بكر بن سهل الدمياطي  اءة عنهدحية املعىل وغريمها، روى القر

 (.   1/389(. انظر: غاية النهاية: )ـه231يعقوب وغريهم، تويف سنة )

، عرض عليه القرآن أبو  ، امللقب بورش، عرض القرآن عىل نافعرصيعيد امليد، أبو سهو: عثامن بن سع   (4)

األزرق بيعقوب  وداود  ط،  أيب  الصمدن  عبد  األزهر  وأبو  تو  يبة،  وغريهم،  )العتقي  سنة  (. ـه197يف 

 (.1/502وغاية النهاية: ) (،1/215: )فة القراءانظر: معر

 (.  2/12انظر: غاية النهاية ) (5)

 (.2/12انظر: غاية النهاية: )( 6)

 (.2/12ة النهاية: )ظر: غايان( 7)
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يعقوانف بن  الفضل  الداين،  وب مقروء هبارادة  )  رواها  البيان:  -509يف جامع 

ق قال: نا عبد حّدثناه عبد العزيز بن حممد بن إسحالذي  ( فقال: فأما اخلرب ا519

أبو حّدثني  قال:  موسى،  بن  أمحد  نا  قال:  عمر،  بن  عبد  جع  الواحد  بن  حممد  فر 

ال نا  قال:  احلم الرمحن،  يعقوب  بن  ا–راوي  فضل  أبو    -نفرادةالراوي  نا  قال: 

الصمد عبد  عن    األزهر  الرمحن  عبد  نافعورشبن  كان  أوال    :   ﴾ مث﴿يقرأ 
حتري إىل  رجع  ثم  الياء،  عنساكنة  يثبت  وال  باطل  فخرب  بالنصب،  وال  نافع  كها   ،

 يصّح من جهتني:  

م احلجة  فراده وشذوذه معارض للخبار التي رواها من تقوّ إحدامها: أنه مع ان

قوله، و إىل  املصري  التواتر، وال  بنقله، وجيب  يعارضان  يرّدان  االنفراد والشذوذ ال 

 قول اجلمهور. 

زاواجل قد  كان  لو  نافعا  أن  الثانية:  إىل  هة  اإلسكان  م ل عن  لعلم ذلك  ن الفتح 

اختياره عنه  رووا  الذين  أصحابه  من  بن  ودّونوا    باحلرضة  كإسحاق  حروفه  عنه 

َّ حممد املسّيبي وإ ْهري وعيسى بن سامعيل بن جعفر األنصاري وسليامن بن مجر از الزُّ

يزل مالزما مل  ْرقي وغريهم ممن  الزَّ لدن تصدره    ِمْينا  من  إىل له، ومشاهدا ملجلسه 

ول وفاته،  أو  حني  عنه  ذلك  من  رورووا  شيئا  يغري  أن  حماال  كان  إذ  بعضهم؛  اه 

فهم بذلك وال  زول عنه إىل غريه، وهم باحلرضة معه وبختياره ويا ني يديه وال يعرِّ

ليه، ويقول هلم: كنت قد اختت كذا ثم زلت إىل كذا، فدّونوا ذلك عني يوقفهم ع

فلم اختياري،  من  عنه  زلت  ما  ك  وغريوا  وأمجع  روا يكن ذلك،   ية ل أصحابه عىل 

عن    اه احلمراوي عن أيب األزهر ن الذي رو فثبت أ اإلسكان عنه نّصا وأداء دون غريه،  

 فوجب اطراحه ولزم املصري إىل سواه بام خيالفه ويعارضه. النه،  باطل ال شك يف بط   ورش 

ر  ىل: أن أبا األزهاحلق إن شاء اهلل تعا  ل أبو عمرو: والذي يقع يف نفس وهوقا

موقوفا عىل ورش اخلرب  احلمراوي  ذحّدث  قّدمنا  من  عنه  رواه  كام  من مجلة  ،  كره 
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اتص دون  رواته  وثقات  الفتح  أصحابه  إىل  اإلسكان  عن  الزوال  وإسناد  بنافع،  اله 

ّدث به أسنده  ح  األيام، فلام أن  ذلك عىل طول الدهر من  دونه، فنس  إليه إىل ورش

اس عنه كذلك، وقبله مجاعة من ووصله به، وأضاف القصة إليه، فحمله الن إىل نافع

  جعلوه حجة، وقطعوا بدليله عىل صحة الفتح، ومثل ذلك قد يقع لكثري العلامء، و

واألحاد املوقوفة  األخبار  نقلة  واملقطوعة؛من  املرسلة  يدخلهم؛    يث    أو لنسيان 

املع أهل  إىل  ذلك  رفع  فإذا  تلحقهم،  ملغفلة  بعّلته  رفة  وعرفوا  عليه  ونّبهوا  ّيزوه 

ىل التعليق يف صحة الفتح بدليل وهم فيه، فإن كان األمر كذلك فال سبيل إوسبب ال

 بمعزل. ا.هـ  واختياره هذا اخلرب؛ إذ هو عن مذهب نافع

ا احلرْمراوي  ورواية  مذاهبهم  هذلفضل  »باب  يف  أيضا  اجلزري  ابن  ذكرها  يف  ه 

من   الف عندها، ونقل ما ذكره الدايناءات اإلضافة« وذكر أقوال العلامء يف االخت ي

 . (1) عن ورش -عبد الصمد- بطالن ما رواه احلمراوي عن أيب األزهر

،  ( 111/ 1)  يف النرش: وي مذكورة ضمن طرق األصبهاين  راوطريق الفضل احلم 

أصحاب   من  مجاعة  عىل  األصبهاين  قرأ  وعّد  فقد  أصحابه،  وأصحاب  روش 

،  ش رعىل و   ، وقرأ عبد الصمدوقد قرأ احلمراوي عىل عبد الصمد  احلمراوي منهم، 

 . عىل نافع وقرأ ورش

بإسكان الياء، واختلف عن    قرأ أبو جعفر  وقالون واألصبهاين عن ورشوقد  

 ،من طريق األزرق   ن صحيحان عن ورشهاعنه، والوج  األزرق   من طريق   ورش

نافع روايته عن  أن  كام نص غري  إال  الفتح،  لنفسه  واختياره  من    باإلسكان،  واحد 

ساكنة الياء ثم   ﴾مث﴿ يقرأ    انأنه أوالً ك  عن نافع  أصحابه، وقيل بل ألنه روى

-ألزهرعن أيب ا  -رادةـفـاالن  راوي - راوي ـ احلم ا، وروى ذلك  ـكهـري ـحـع إىل تـرج

 . (2) عن ورش-عبد الصمد

 
 (.1/342(، وإحتاف فضالء البرش: )179-1/176)النرش: انظر:  (1)

 (.173-2/172انظر: النرش: ) (2)
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 . َرِقين عبد هللا بن القاسم، أبو بكر اخلَ حممد ب  -8
البسملة  عن ورش  (2) عن األزرق   ( 1)عن أيب بكر بن سيفانفرد   يف أول    بعدم 

 . (3) وال غريه رشالفاحتة، وال يصح ذلك عن و 

ا  ِقّي، راوي االنفرادة هو: حممد بن عبد اهلل بن  لقاسم بن إبراهيم، أبو بكر اخلررر

الرازي،    عبد اهلل بن ذكوان، وأمحد بن، وأمحد بن  بن سيف  قرأ عىل أيب بكر  حممد 

بِّي، قرأ عليه أبو عيل اوإبراهيم بن أمحد احلر   . (4) من جهته الألهوازي، وال يعرف إجر

ابن   ِقّي عن  اخلررر هوازي  شاذة، رواها األ  عن ورش  سيف عن األزرق وانفرادة 

كتابه )   يف  فقال:  43»املوجز«:  ناوكلهم  (  إال ورشا عن  الكتاب  أم  ، فعيسمون يف 

 ر القرآن. ائفإنه ال يسمي فيها كس

ا رواه  ما  وأما  اجلزري:  ابن  ِقّي  قال  االنفرادة–خلررر عن    -راوي  سيف  ابن  عن 

ِقّي هو شيخ األهوأنه ترك البسملة أول    عن ورش  األزرق  ازي، وهو الفاحتة، فاخلررر

بن  اهلل  عبد  بن  االنفراداة-  القاسم   حممد  جهة جم   -راوي  من  إال  يعرف  ال  هول 

 . (5) خالفه ، بل املتواتر عنهح ذلك عن ورشاألهوازي، وال يص 

إسناد رواية    عند فقال   »املوجز« ملوصلة إليه يف كتابه  سانيده اوقد ذكر األهوازي أ

حممد بن عبد    هبا القرآن من أوله إىل خامته عىل أيب بكرت  : فإين قرأعن نافع  ورش

 
عن    االتَِّجيبِي، أخذ القراءة عرضا وسامعن سيف، أبو بكر  ف ببن يوس  عبد اهلل  هو: عبد اهلل بن مالك بن  (1)

األزرقأيب   بن   ، روىحب ورشصا  يعقوب  بن حممد  وأمحد  مروان،  بن  بن حممد  إبراهيم  القراءة  عنه 

وحم النحوي،  القاسمإسامعيل  بن  اهلل  عبد  بن  سنوغريهم،    مد  )تويف  غاـه307ة  انظر:  النهاية: (.  ية 

(1/445.) 

، رش راءة عرضا وسامعا عن ويسار، أبو يعقوب، املعروف باألزرق، أخذ الق  عمرو بن  نهو: يوسف ب  (2)

ويف  أبو بكر بن سيف وغريهم، تروى القراءة عنه عرضا إسامعيل النحاس، وحممد بن سعيد األنامطي، و

 (. 2/402النهاية: )با. انظر: غاية تقري (ـه240سنة )

 (.2/183هاية: )نانظر: غاية ال )3(

 (.2/183انظر: غاية النهاية: )( 4)

 (. 1/263انظر: النرش: ) (5)
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ِقّي  بكر  عىل أيب  ، وأخربين أنه قرأ  -االنفرادة  راوي-اهلل بن القاسم بن إبراهيم اخلررر

وأخربه   التجيبي،  سيف  بن  مالك  بن  بن  عمرو  بن  يعقوب  أيب  عىل  قرأ  يسار أنه 

، وأخربه أنه قرأ  د ورشـان بن سعي ـد عثم ـي سعيـرأ عىل أبـقه  ـره أنـبـ، وأخ األزرق 

 . (1)عىل نافع

ة الناس قبلها أو البسملة أول الفاحتة، سواء وصلت بسور   إثباتوال خالف يف

 .(2) دأ هبا حكامولو وصلت هبا لفظا فإهنا مبت ابتدئ هبا؛ ألهنا

 . وِجْرِديعبد هللا، أبو عبد هللا اْلُمَؤدِّب الُبُُ ن حممد ب  -9
 اضع:  يف ثالثة مو (3) انفرد عن شيخه ابن أرْشتره

[ 57]آل عمران:    ﴾ ىل﴿ قراءة   -1
 .  ( 6)   لف سائر الرواة خا ، ف ( 5) ، كرويس ( 4) لروح   

هو:   االنفرادة  وِجْرِديراوي  الرُبُ دِّب  املُْؤر اهلل  عبد  أبو  اهلل،  عبد  بن  أخذ حممد   ،

 .  ( 7) الَّف عر أمحد بن ال سن عيل بن بكر بن أرْشتره، قرأ عليه أبو احلالقراءة عرضا عن أيب 

وِجْردي  انفرادو   (، 237)   يف املستنري:   وار رواها ابن س   أرْشتره مقروء هبا،   عن ابن ة الرُبُ

 
 (. 31ملوجز: )انظر: ا( 1)

 (. 1/263انظر: النرش: ) (2)

اهد، وحممد بن يعقوب  بن جم   بكررأ عىل أيبته، أبو بكر األصبهاين، قهو: حممد بن عبد اهلل بن حممد بن أش( 3)

ل، وأيب بكر النقاش   دَّ هلل  ْلبُون، وحممد بن عبد ارأ عليه خلف بن إبراهيم، وعبد املنعم بن غر غريهم، قو املُْعر

دِّ املُْ   (.2/184(. انظر: غاية النهاية: )ـه360ب، تويف سنة )ؤر

، عرض عىل يعقوب احلرضمي، وهو من جلة أصحابه، روى بو احلسن اهلذيلهو: روح بن عبد املؤمن، أ  (4)

  حممد بن و بكر عليه الطيب بن احلسن وأبمحد بن موسى، ومحاد بن شعيب وغريمها، عرض روف عن أاحل

 (.1/528(. انظر: غاية النهاية: )ـه234نة )وهب وحممد بن احلسن بن زياد وغريهم، تويف س

اءة  أخذ القر  د بن املتوكل، أبو عبد اهلل اللؤلؤي، املعروف برويس،هو: حمميس  لياء، وروأي أنه يقرأها با  (5)

ي، تويف  ، وأبو لتامرعنه عرضا حممد بن هارون اعرضا عن يعقوب احلرضمي، روى القراءة  بررْيِ عبد اهلل الزُّ

 (.234/ 2: غاية النهاية: )(.انظرـه238سنة )

 (. 2/190اية النهاية: )انظر: غ )6(

 (.2/190ية: )ية النهاغاانظر:  (7)
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اب النرش:  وذكرها  يف  اجلزري  فقال:  2/210)ن  بالياء،  (  ورويس  حفص  فروى 

ل عن روح  أرْشتره  بنالرُبُوِجْرِدي عن ا  وانفرد بذلك دَّ رق ، فخالف سائر الطعن املُْعر

ل ومجيع ال دَّ  وقرأ الباقون بالنون.  ،رواة عن روحعن املُْعر

يف املستنري، قال: قرأت هبا مجيع   من طرق ابن سوار  عن روح  ن أرْشترهوطريق اب

اين    القرآن عىل قر مر ْ أيب احلسن بن العالف،  ، وأخربين أنه قرأ هبا عىل  أيب عيل الرشَّ

دِّب  مد بند اهلل حم ـها عىل أيب عبـ رأ بـه قـأن  يـرنـبـ: وأخ الـق وِجْردي  ا  عبد اهلل املُْؤر لرُبُ

ايف، قال: قرأت عىل أيب بكر حممد بن حذاء دار أ  -راوي االنفرادة- رير يب سعيد السِّ

أ  الـْمُ أشته، قال: قرأت عىل  ل محد بن حرب  دَّ عر
ب قال: قرأت عىل حممد بن وه(  1) 

 . (2) بن عبد املؤمن  عىل روحالثقفي، قال: قرأت 

 (. 184/ 1)  :وهي أيضا من طرق النرش

[15]التوبة: ﴾جي يه ىه مه جه ﴿نصب  -2
   (3). 

( لكن من طريق 278/ 2وهذه االنفرادة شاذة، ذكرها ابن اجلزري يف النرش: )

ا الَّف عن  العر اس عن رويس،  بن  وانفلنَّخَّ افقال:  العالف عن  ابن  لنخاس عن  رد 

الصقر كالمها عن يعقوب، ن  بن قرة وفهد ب  نصب الياء، وهي رواية روحرويس ب

 . (4) ين، وقراءة زيد بن عيل، واختيار الزعفرا عمروورواية يونس عن أيب

 ىل قراءهتا بالرفع. واجلمهور ع

[76]اإلرساء:  ﴾جن يم﴿تشديد  -3
(5) . 

 
ب  (1) حممد  والصواب:  املستنري،  يف  اجلزرييعقوب،    نهكذا  ابن  صوبه  كام  املعدل،  العباس  غاية   أبو  يف 

 (. 1/184(، ويف النرش: )3542و)(،  3177قم )النهاية: ترمجة ر

 (. 128املستنري: ) (2)

 (. 2/190انظر: غاية النهاية: ) )3(

 (.  281نري: )، واملست(156هذيل: )وانظر: الكامل لل (4)

 (.2/190نظر: غاية النهاية: )لباء. وااأي بضم الياء وفتح الالم مع تشديد   (5)
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االنفراد النرش:وهذه  يف  أيضا  اجلزري  ابن  ذكرها  شاذة،  فقال:  308/ 2)  ة   )

أب العرالَّف عن  و  وانفرد  بن  العباحلسن  أيب  ابن وهب  أصحابه عن  ل عن  دَّ املُْعر اس 

روح ا  ﴾جن  يم﴿يف    عن  وفضم  الالم  وفتح  سائر  لياء  فيه  فخالف  الباء،  شد 

قروأ  روح   بأصحا وهي  ل،  دَّ املُْعر وأصحاب  وهب  ابن  أيب  صحاب  بن  عطاء  اءة 

بفتح الياء وإسكان الالم وختفيف الباء، وبذلك    سائر أصحاب روح  وىرباح، ور 

 . (1) ح الباءقرأ الباقون، وال خالف يف فت 

يعني: عن حممد  وقوله أصحابه  عن  الرُبُوجِ :  دِّب  املُْؤر اهلل  عبد  راوي  -ْرِدي  بن 

تقدم ذكره يف طرق ابن    ته عن أيب العباس املعدل، كام عن أيب بكر بن أش   -االنفرادة

 (. 42يف املستنري: ص: )  سوار

 . واسطي القاضيحممد بن علي بن أمحد، أبو العالء ال -10
 .(3) بالسكت (2) انفرد عن رويس 

براوي   عيل  بن  حممد  هو:  الواسطي ن  االنفرادة  العالء  أبو  يعقوب،  بن  أمحد 

برش، وأمحد بن حممد الرازي، وعبد اهلل بن احلسن بن  القايض ، قرأ عىل أيب عيل بن حر

اس، وعبد السيد ، وأعليه أبو القاسم اهلذيلأ  النخاس وغريهم، قر بو عيل ُغالرم اهلررَّ

تَّ   . (4) ـ( ه431اب وغريهم، تويف سنة )بن عر

عن رويس مقروء هبا، رواها أبو العز    وانفرادة حممد بن عيل الواسطي القايض

 (. 100كربى: )( ويف الكفاية ال188يف إرشاد املبتدي )

يف وذكر اجلزري  ابن  )  ها  ف424/ 1النرش:  رويس  وأما  فقال:  أبو (  عنه  انفرد 

 
 (. 700اجلندي: )  اة البناهلد(، وبستان 318املستنري: ) وانظر: (1)

 تقدمت ترمجته.   (2)

 (. 1/240):  ظر: النرشوقف عادة من غري تنفس. انالسكت: هو قطع الصوت زمنا دون زمن ال  تعريف  (3)

 (.2/199وانظر االنفرادة يف: غاية النهاية: )

 (.2/199النهاية: )ر: غاية ظان (4)
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ال أيب  القايض  طريق  من  القالنس  الواسطيالعز  االنفرادة-عالء  عن   -راوي 

ومن وافقه، وذلك عىل   ن سكت محزة النخاس عن التامر عنه بالسكت اللطيف دو

كلمة   من  كان  يف  ما  املوكلمتني  ع غري  نص  وظاهر  دود، حسبام  »الكفاية«،  يف  ليه 

 »اإلرشاد« السكت عىل املمدود املنفصل. عبارته يف

املعثم قال: ومل أوقفته عىل كالم اإلرشاد  ايلا قرأت عىل األستاذ أيب  الّلبَّان  ابن   

  فقال: هذا يشء مل نقرأ به وال جيوز، ثم رأيت نصوص الواسطيني أصحاب أيب العز 

ما  وأصحاهب  عىل  الكفايم  يف  تالنصه  وغريه  اللبان  ابن  به  وأخربين  وهو ة،  وة، 

 الصحيح الذي ال جيوز خالفه، واهلل أعلم. 

العالء اوطري النرش،    -راوي االنفرادة-اسطيلوق حممد بن عيل، أيب  من طرق 

 .(1) كر له ابن اجلزري ستة طرق من طريق النخاس عن التامر فقد ذ

 . ردويهمَّال يعرف مبالرمحن اجلَ بو عبد  َمْدَين بن شعيب، أ -11
رانفر ْعمر د عن أيب مر

  [ 4  ]الفاحتة:   ﴾ ين  ىن ين  ىن  من ﴿   عن أيب عمرو  (2) 

 . (3)  بسكون الالم

البرصن بن شعياالنفرادة هو: مدي راوي   ل  اجلرامَّ الرمحن  أبو عبد  يعرف  ب،  ي، 

دَّ    ل، والفضل بن خملد الدقاق،بمردويه، أخذ القراءة عرضا عن أمحد بن حرب املُْعر

طِيِعي وغريهم، روى عنه  و القراءة عرضا أبو بكر النقاش، وحممد  حممد بن ُييى القر

سعيد   بن  واحلسن  املعدل،  يعقوب  وغريهم، املُْ بن  ِعي  عنه  طَّوِّ أبو    روى  احلروف 

 . (4) هـ( 300ة )بكر بن جماهد، تويف سن

 
 (. 1/181انظر: النرش: ) (1)

ِري البرصي، روى القو بن احلعمر  هو: عبد اهلل بن  (2) راءة عن عبد الوارث بن سعيد،  جاج، أبو معمر املُْنرقِّ

حللواين، وحممد بن شعيب اجلرمي وغريهم، تويف  ن يزيد اب ي، وأمحدالقراءة أمحد بن عيل البرصروى عنه 

 (.1/439: غاية النهاية: )(. انظرـه422سنة )

 (.2/932(، و)1/439ة النهاية: )انظر: غاي )3(

 (.2/292ظر: غاية النهاية: )ان (4)
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يف   شاذة، رواها ابن جماهد  رووانفرادة مدين بن شعيب عن أيب معمر عن أيب عم 

( فقال: حدثني  104السبعة:  بن شعيب  (  االنفرا-مدين  بن    -دةراوي  عن حممد 

  ﴾ من﴿ : أنه قرأ:  رث، عن أيب عمروْرِمي، عن أيب معمر، عن عبد الوايب اجلر شع
 ساكنة الالم. 

الداين البيان  وذكرها  جامع  وكل154)  :يف  فقال:  رواه (  ما  إال  الالم  كرس  هم 

، وما رواه  ث، عن أيب عمروارمعمر، عن عبد الو  حممد بن شعيب اجلرْرِمي، عن أيب

، عن ة بن مسلم، عن ُييى بن احلارثالفضل بن حممد األنطاكي، عن وليد بن عتب

بِي عن : وأسكن الالم أبو معمر، واأهنام سّكنا الالم. وقال ابن سوار  عامر  ابن صر لقر

 . (1) عبد الوارث 

والكسائي ويعقوب وخلف    فقد قرأ عاصم  وهي قراءة شاذة ال يقرأ هبا اليوم،

 . (2) باقون بغري ألف باأللف، وال

 .اس املصريـو العبـن هاشم، أب ـن علي بـمد ب ـأح -12
عنه     يرو ذلكوملدغام مع حتقيق اهلمز أليب عمرو،  برواية اإل  (3)فرد عنه اهلذيلان

 . (4)أحد غريه

االنفراد العباس  راوي  القاسم  أبو  األئمة،  تاج  هاشم،  بن  عيل  بن  أمحد  هو:  ة 

عىل قرأ  وع  املرصي،  عراك  بن  اعمر  غلبون  بد  بن  سيلامن  ملنعم  بن  واحلسن 

ح وأبو القاسم يْ وحممد بن رُشر   ألنطاكي وغريهم، قرأ عليه يوسف بن ُجبراررة اهلذيلا

ام وغريهم، تويف  حَّ هـ(445)سنة بن الفر
 (5). 

 
 (. 199: )انظر: املستنري (1)

 (. 1/271انظر: النرش: ) (2)

 تقدمت ترمجته. (3)

 (.1/89نهاية: )الظر: غاية ان (4)

 (.1/89انظر: غاية النهاية: ) (5)
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األنطاكي عن ليامن  وطريقها هو: أمحد بن عيل بن هاشم من طريق احلسن بن س 

ْعًراء، من قراءة أيب عم ُبْدُهن عن ابن جماهد  ابن تحقيق اهلمز ب  رو، من رواية أيب الزَّ

 . (1) هذيلمع اإلدغام، كام يف الكامل لل 

« اجلزري:  ابن  اهلذيلقال  بذكرها  انفرد  وأدغم    كامله،يف    وقد  وربام مهز  فقال: 

 جماهد   حرك، هكذا قرأنا عىل ابن هاشم، عىل األنطاكي، عىل ابن ُبْدُهن، عىل ابناملت

 .« عىل أيب الزعراء عىل الدوري

ك اهلذيلوقال:  ذكره  عنذا  وهم  وهو  املذ،  هاشم  ابن  عن  هذا  كور،  ه  عن 

املاأل ابن هاشم  بتاج  نطاكي، ألن  يعرف  بن هاشم املرصي  ذكور هو أمحد بن عيل 

ة، كاألستاذ  ئم رأ عليه وأخذ عنه غري واحد من األاألئمة، أستاذ مشهور ضابط، ق

ْيح وأيب  أيب عمرو نْكِي وأيب عبد اهلل بن رُشر حَّ الطَّلرمر  وغريهم، ومل ام،   القاسم بن الفر

البتة، وشيخه األنطاكي هكاه اهلذيلُيك أحد منهم عنه ما ح  و احلسن ، وال ذكره 

حاف ماهر  أستاذ  سليامن  ا  ظ،بن  عمرو  كأيب  األئمة،  من  واحد  عنه غري   لداينأخذ 

املُْ  احلسني  بن  الرشيف صاحبوموسى  ل  وحمم الر    عدَّ  ، عيل  وضة  بن  أمحد  بن  د 

ني وغريهم، ومل يذكر أحد منهم ذلك عنه، وشيخه ابن ُبْدُهن هو أبو الفتح القزوي

، أخذ  مشهور، أحذق أصحاب ابن جماهد  قند بن عبد العزيز البغدادي إمام متأمح

يب احلسن طاهر، ن، وابنه أغلبو  لطيب عبد املنعم بنعنه غري واحد من األئمة كأيب ا

  بن عمر القيس، وغريهم، مل يرو أحد منهم ذلك عنه، وشيخه ابن جماهد وعبيد اهلل

ال ُيصونصَّ شيخ  ال  خلق  عنه  نقل  السبعة،  وإمام  عنه،  نْعة  أحد  ذلك  ينقل  ومل   ،

حم  العالء  أبو  القايض  أغرب  يعقو وكذلك  بن  بن عيل  الومد  ال:  اسطي حيث قب 

بد اهلل بن اليسع األنطاكي، عن قراءته عىل احلسني بن إبراهيم أقرأين أبو القاسم ع

  عن اليزيدي، عن أيب عمروبريألنطاكي، عن قراءته عىل أمحد بن جبن أيب عجرم ا

 
 (. 352ذيل: )كامل لله لانظر: ا (1)
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القايض:   قال  اهلمز،  مع  الكبري  من  باإلدغام  أحد  يقرئنا  باإلدغامشيوخنومل  مع    ا 

 . اهلمز إال هذا الشيخ

ن  قال ابن اجلزري: وال يتابع أيضا هذا الشيخ وال الراوي عنه عىل ذلك إذا كا

سائر يف  األمصار  أئمة  خالفه  رأيت  ا  عىل  وما  األهوازي:  عيل  أبو  قال  ألعصار، 

ذلك راويا عنه. ات، وال أعرف لكباهلمز وبإدغام املتحر  حدا يأخذ عن أيب عمرو أ

ى، ناهيك هبذا من األهوازي الذي مل يقرأ أحد فيام نعلم مثلام قرأ، وقد حكى انته

شياألس  عن  البراِذْش،  بن  جعفر  أبو  مع    خهتاذ  اهلمز  جييز  كان  أنه  حممد  بن  رشيح 

بعد حكايته كالاإلد »إقناعه«  باب اإلدغام من  فقال يف  م األهوازي املذكور:  غام، 

أن  لناس عىل ما ذكاو رشيح بن حممد أجاز يل اإلدغام مع اهلمز،  ر األهوازي، إال 

 قال: وما سمعت ذلك من غريه.

أ  التغريب،  وقال  املتأخرين  بعض  قصد  وقد  ما فذ يضا:  عىل  معتمدا  ذلك  كر 

ن  ذ أبو بكر بستايقرئنا عنه بذلك، وأخذ عيلَّ األ ، فكان بعض شيوخنا  ذكره اهلذيل

قرأت عليه باملبهج متمسكا بام فيه من العبارة املحتملة، حيث   اجلندي بذلك عندما

إلظهار وباهلمز وتركه،  وام: إنه قرأ من رواية السويس باإلدغام  قال يف باب اإلدغا

ئمة ومجهور األمة  بذلك، بل الصواب الرجوع إىل ما عليه األوليس يف هذا ترصيح  

ه اونصوص أصحابه  فقد  و  أبو عمرولصحيح،  أبا عمرو   الداين  روى احلافظ  أن 

القرص أيضا   لهم مل هيمز كل مهزة ساكنة، فلذلك تعني  كان إذا أدرج القراءة، أو أدغ 

 . (1) ذلك، واهلل تعاىل أعلم«  حالة اإلدغام كام سيأيت حتقيق 

 مرو. ع تقدم بياٌن ملا عليه العمُل أليبقلت: وفيام

بن هاشم من طرق النرش، فقد ذكرها ابن اجلزري يف    ريق أمحد بن عيلوسند ط

 الزعراء فقال: » طريق ابن ُبْدُهن  أيبمن طريق  من رواية الدوري    قراءة أيب عمرو 

 
 ها.( وما بعد1/277النرش: ) (1)
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( جماهدوهي  ابن  عن  م  التاسعة(  طريقني:  كتايبمن  للم   ن  وكامل الروضة  عدل 

ل عىلاهلذيل دَّ املُْعر احلسني  بن  الرشيف موسى  هبا  قرأ  بن    ،  احلسن  أيب عيل  األستاذ 

اهلذيل  ي،سليامن األنطاك بن هاشم    وقرأ هبا  االنفرادةراو–عىل أمحد بن عيل  ، -ي 

املوقرأ هبا عىل األنط العزيز  األنطاكي عىل أيبذكور، وقرأ  اكي  الفتح أمحد بن عبد   

 . (1) بن ُبْدُهن«

 . سهل بن حممد، أبو حامت السجستاين -13
 . ( 3) ح عنه هو صحي   باالستعاذة بعد القراءة، ومل ُيكه عنه غريه، وال   ( 2) انفرد عنه اهلذيل 

ة هو: سهل بن حممد بن عثامن، أبو حاتم السجستاين، عرض عىل اوي االنفرادر

قِ يعقوب احلرضمي، وغريه ْردر ، ويموت بن ي، روى القراءة عنه حممد بن سليامن الزَّ

ع، وأبو بكر بن دري رِّ هـ(255)سنة د وغريهم، تويف الـُْمزر
 (4) . 

يف رواية    قال محزة  -أي يف موضع االستعاذة -ء فيه،  اختلف العلام: وقال اهلذيل

ا: إ ُلوقر الفراغ من  قر يتعوذ بعد  أبو حنام  يعني سهل بن حممد، –م  اتالقرآن، وبه قال 

   .(5) -راوي االنفرادة

 .قلت: هذه االنفرادة شاذة

عن أحد ممن  فه  صح قول بخالقراءة إمجاعا، وال يقال ابن اجلزري: وهو قبل ال 

 -سهل بن حممد-وأيب حاتم  يعترب قوله، وإنام آفة العلم التقليد، فقد ُنِسبر إىل محزة

ق... أن  أما محزةالإىل  اهلذيلبوأ  :  القاسم  أبو  هو  عنهام  ذلك  ذكر  فالذي  حاتم  ،  و 

 الكامل، فهي منقطعة يف  يف ذلك، ثم قال: أما رواية ابن قلوقا عن محزة   نصهوأورد  

 
 (.1/125النرش: ) (1)

 مجته.قدمت ترت (2)

 (.1/320انظر: غاية النهاية: ) (3)

 (.1/320انظر: غاية النهاية: ) (4)

 (.471: الكامل: )انظر (5)
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فإ أبو حاتم  الذين ذكروا روايته واختياره كابن سوار ن  ال يصح إسنادها...، وأما 

البغاو حممد  أيب  واإلمام  الطربي  ْعرشر  مر وأيب  ان  ْهرر مر يذكروابن  مل  عنه    وي وغريهم 

 . (1) حكوهال شيئا و

 .علي بن حممد، أبو احلسن اهلامشي املعروف ابجلُوَخاينِّ  -14
ار ـن ِس ـابه  ـرد عنـفـان ور

مل يروه   ،[17]املزمل:  ﴾خض حض جض﴿ون  ـر نـبكس  (2) 

  .(3) عنه غريه

أبو احلسن اهلاشمي  فاالنراوي   داود،  رادة هو: عيل بن حممد بن صالح بن أيب 

أخ  ، ايِنّ باجلُوخر األرْشنرايِن املعروف  سهل  بن  أمحد  عن  القراءة  عنه ،  ذ  القراءة  روى 

وحممد   ْلُبون،  غر بن  وغريهم، طاهر  اخلزاعي  الفضل  وأبو  الكارزيني،  احلسني  بن 

 . (4) هـ(683تويف سنة )

(، فقال: روى 433)يف املستنري:  ، أوردها عنه ابن سوارذةااين ش وخ وانفرادة اجل

 بكرس النون. ﴾حض جض مص﴿ فص من طريق اجلوخاين ح

ايِنّ من طرق ابن سوارطرو  ءة عاصميف املستنري: قال يف ذكر إسناد قرا  يق اجلُوخر

ن أيب النَُّجود يف رواية عبيد بن الصباح، قال: قرأت هبا مجيع القرآن عىل أيب احلسن  ب

قرأ  عيل أنه  وأخربين  اخلياط،  عيل  بن  حممد  بن  بن هب  السالم  عبد  أمحد  أيب  عىل  ا 

البرص السالم عىلاحلسني  اهلي، وقرأ عبد  الرضير  أيب احلسن عيل بن حممد  اشمي   

 
 (.525-1/254) ر: النرش:انظ (1)

عرش«،  البغدادي، مؤلف كتاب »املستنري يف الهر  ، أبو طارهو: أمحد بن عيل بن عبيد اهلل بن عمر بن سوا  (2)

 ْ اين،  مر قرأ عىل احلسن الرشَّ واحلسن بن عيل العطار، وعيل بن حممد بن فارس اخلياط، وغريهم، قرأ عليه قر

ُزوط اخلياط، وأبو الكرم الشَّ سبأبو حممد   (. انظر:  ـه496ن بن عيل، وغريهم، تويف سنة )، ودعواِريْهرر

 (. 1/86ة: )يغاية النها

 (. 1/568انظر: غاية النهاية: ) (3)

 (.1/856انظر: غاية النهاية: ) (4)
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ايِنّ   األرْشنرايِن،    -ةداالنفرا  راوي-اجلُوخر العباس  أيب  عىل  ايِنّ  اجلُوخر وقرأ  بالبرصة. 

بن الصبَّاح، وقرأ عبيد عىل حفص  وقرأ األرْشنرايِن عىل عبيد
 (1). 

و  إال ما انفرد به أب  ﴾ جض مص﴿اجلزري: واتفقوا عىل فتح النون من  بنقال ا

ايِن عن األرْشنرايِن   أمحد عبد السالم بن احلسني البرصي بن الصّباح  يد  ب عن عاجلُوخر

البرصي احلسن  أيب  عن  الرواة  سائر  فخالف  النون،  بكرس  حفص  راوي  -عن 

عبيد، وعن حفص وعن عاصم-ةاالنفراد األشناين عن  ولكنها ، وعن  قال:  ثم   .

يـبد  ـحم ـ ر مـكـي بـة أبـرواي  القط ـن ه ـد بـزي ـن  اح  ـن الصبـ رو بـن عم ـان، عـارون 

 .(2) عن حفص

 . أبو عبد هللا اجلُْعِفي الكويف اهلََرَواينّ   ،ن عبد هللاحممد ب  -15
كر ذلك ، ذ(3)ثالث مرات عند اخلتم يف رواية األعشىبإعادة اإلخالص  انفرد  

أبـنـع الفخـه  ح ـو  ا ـين حسنوـبد  ـامـر  أن ذلك(4) لقزوينيه  والظاهر  منه،    ،  اختيار 

 . (5) لم أعواهلل 

اجُلْعِفّي الكويف،  بن عبد اهلل  راوي االنفرادة هو: حممد  بن احلسني، أبو عبد اهلل 

احل بن  حممد  عن  عرضا  القراءة  اأخذ  أمحد  بن  ومحاد  النحوي،  خذ  ألكويف،  سن 

اع  اس، وأبو الفضل اخلُزر ي  القراءة عنه عرضا أبو عيل البغدادي، وأبو عيل ُغاّلم اهلررَّ

 
 (. 94املستنري: ) (1)

 (. 2/393انظر: النرش: ) (2)

ي  (3) أبو  القراءة عرضا عن أيب بكر التم  وسف األعشىهو: يعقوب بن حممد بن خليفة،  يمي الكويف، أخذ 

ُمويِنّ ه  قراءة عنلشعبة، روى ا الشَّ محد بن ، وأ، وحممد بن غالب الصرييفعرضا وسامعا حممد بن حبيب 

 (.2/390(. انظر: غاية النهاية: )ـ ه200جبري وغريهم، تويف يف حدود )

مؤلف كتاب »حلية القراء وزينة اإلقراء«،  قزويني،  الاجلاجاين  يل بن حسنويه، أبو الفخر  هو: حامد بن ع  (4)

غاية  انظر:    ئة.صبهاين، كان حيا بعد الستاملقراءات عن أيب بكر حممد بن حامد األا  د، وأسندئأتى فيه بفوا

 (.1/202النهاية: )

 (. 2/177انظر: غاية النهاية ) )5(
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هـ(024)وغريهم، تويف سنة 
 (1 ). 

بن عبد اهلل اوطريقها هو: حم  ايِنّ من طريق حممد بن احلسن بن  مد  ور اهلررر جُلْعِفي 

 حممد بن غالب عن األعيش.عن  ن الكسائييونس من طريق عيل بن احلس

ايِن شاذة، ذكرها ابن اجلزري يف النرش ور   عض  فقال: وأما ما يعتمده بوانفرادة اهلررر

عند اخلتم ثالث مرات فهو يشء مل نقرأ به،  أحد( قل هو اهلل القراء من تكرار قراءة )

ال  وال أعلم أحدا نص عليه من أصحابنا الفقهاء سوى أيب  حامد    رفخالقراء، وال 

  عيل بن حسنويه القزويني يف كتابه »حلية القراءة« فإنه قال فيه ما نصه: والقراء   بن

اإلخالص سورة  قرؤوا  عنم  كلهم  اهلرواين  غري  واحدة  أخذ   األعشى  رة  فإنه 

 تهى. بإعادهتا ثالث دفعات واملأثور دفعة واحدة. ان

ا ور بفتح اهلاء والراء، وهو القايض أبو عبد اهلل  هذا هو    يِن قال ابن اجلزري: واهلررر

ها كبريا، قال اخلطيب  قيِفي احلنفي الكويف، كان ف حممد بن عبد اهلل بن احلسني اجُلعْ 

رصه بالكوفة يقول: مل يكن بالكوفة من زمن ابن مسعود إىل غدادي: كان من عاالب

 . (2) انتهى وقته أحد أفقه منه.

األعشى  برواية  عىل    وقرأ  هبا  قراءته  عن  يونس  بن  احلسن  بن  حممد  أيب  عىل 

ب عيل  الاحلسن  الرمحن  عبد  بن  احلسن  غالب  الكويف    ائيكسن  بن  حممد  صاحب 

يف   مل يعرف  اهذك كان اختيارا من اهلرواين، فإن  ، والظاهر أن ذلصاحب األعشى

عىل   ىعشل الذين قرؤوا برواية األعلامئنا عنه، ب  ، وال ذكره أحد منرواية األعشى

اس شيخ  اهلروا اهلررَّ البغدادي صاحب »الروضة«، وأيب عيل ُغالرم  ين هذا كأيب عيل 

والعط أيب ايِنّ  قر مر ْ وكالرشَّ العز  ابن  ار  مل  سوار  شيخي  اِعي  اخلُزر الفضل  يذكر   وكأيب 

ايِن، ولوأحد منهم  ور : بت عندهم رواية لذكروه بال شك؛ فلذلك قلناث  ذلك عن اهلررر

 
 (. 2/177انظر: غاية النهاية )( 1)

 (.3/508ي: )البغداد  يبغداد للخطانظر: تاريخ ب (2)
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رأى   فلعله  لالختيار،  أهال  عاملا  فقيها  كان  والرجل  منه،  اختيارا  يكون  ذلك، إنه 

اخلتم يف غري الروايات، والصواب ما عليه   بالد عندلا وصار العمل عىل هذا يف أكثر

أن   يعتقد  لئال  أنهذلك سنة، وهلذا  السلف،  احلنابلة عىل  أئمة  يكرر سورة ال  نص   

 . (1)ن أمحد: ال جيوز، واهلل املوفق الصمد، وقالوا: وعنه يعنون: ع

القزوين حسنويه  بن  حامد  الفخر  أيب  القراء    يوكتاب  اإلقراء« »حلية  وزينة 

 قل عنه ابن اجلزري عدة نصوص يف كتابه »النرش« عىل النحو التايل: د، وقد نوفقم

وأما    -1  « الالزم يف قسقوله:  للساكن  مده  مياملد  القراء جيمعون عىل  فإن  ه، 

واحدا من غري إفراط، ال أعلم بينهم يف ذلك خالفا سلفا وال خلفا، إال  مشبعا قدرا  

ذكر اما  أبو  األستاذ  عيله  بن  حامد  كتابه  حسنويه    نب  لفخر  يف  »حلية  اجلاجاين 

خم   القراء« والقراء  قال:  حيث  مهران  بن  بكر  أيب  عن  مقداره، نصا،  يف  تلفون 

يمد    ونفاملحقق من  ومنهم  ألفات،  أربع  قدر  عىل  ألفات،  يمدون  ثالث  قدر  عىل 

التي   املدة  بعد املحرك والثواحلادرون يمدون عليه قدر ألفني، إحدامها األلف  انية 

اخأدالتي   بني  وعليه  لت  اجلاجاين:  قال  ثم  لِترْعِدل،  املرتبة    -لساكنني  وعىل  يعني 

 . (2)يب مزاحم اخلاقاين«قول أ -الدنيا 

فيام حكالهقو -2 بكر بن مهران  أبو  الفخر حامد بن : »قال األستاذ  أبو  ه عنه 

ما مد احلجز، ففي أقسام املد: أ  حسنويه اجلاجاين يف كتابه »حلية القراء« عند ذكره

وأشباه ذلك، قال: وإنام سمي   ﴾مس﴿و  ﴾جس﴿ و  ﴾ حم﴿ٱقوله:   لمث

احلرْجِز   اهلمزتني  ;مد  أدخل بني  العرب تست  ألنه  أن  اجلمع بني  ل  ثقحاجزا، وذلك 

ت مدة  بينهام  فتدخل  قال: اهلمزتني،  األخرى،  عن  إلحدامها  بينهام  حاجزة  كون 

 
 (.2/451النرش: ) (1)

 (.1/317النرش: ) (2)
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إىل   اجةهذا القدر، وال حـ حصل بـز يـألن احلج  ;اع  ـم ـ اإلجـة بـامـف تـداره أل ـقـوم

 . انتهى. (1) يادةالز

اإلخالص   -3 سورة  بإعادة  باالنفرادة  يتعلق  فيام  آنفا  ذكره  قدمت  ثالث ما 

   خلتم.ا مرات عند

 

 

 

 
 

 
 (.1/353) :النرش (1)
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 امتةاخل

احلمد هلل الذي بنعمه تتم الصاحلات، ذو الفضل واملّن واهلبات، فقد تم بحث 

 ها: وِمن أهّم النّتائج التي توصلت إلي»رواة االنفرادات يف القراءات«، 

 ( راويا ممن انفردوا بروايات عن أئمتهم. 34عدد ) وقوف عىلال -1

 .اجلزرين كتاب غاية النهاية البن انفرادة م( 47الوقوف عىل عدد ) -2

هذا   -3 يف  الراوي  عن  املذكورة  الطرق  من  االنفرادات  صحة  ثبوت  عدم 

 ئر الرواة، حتى صار بذلك منفردا.البحث، لعدم تواتر ذلك عنه، أو ملخالفته سا

ان -4 عبن  ص  عدم صحة اجلزري  عىل  داللة  ترمجته  ثنايا  يف  الراوي  تفرد  ىل 

 ك التفرد عن طريقه.  ورود ذلإىلذلك عنه، وإشارة 

اجلزري    العظيماجلهد   -5 ابن  به  قام  الفن–  الذي  هذا  يف حفظه   -إمام 

لنرش ، وذلك بدراستها ومتحيصها،  للقراءات يف كتبه وخاصة كتاب غاية النهاية، وا

 انيدها، واحلكم عليها وعىل رواهتا.وأس رقها دقيق طوت

ذا البحث موافقة ملا نقله  ه  الواردة عن الرواة يفجاءت بعض االنفرادات   -6

القراءات وتثبت    علامء  مروياهتم  يدل عىل صحة  مما  له،  وبعضها خمالف  كتبهم  يف 

 نقلهم. 

بدراسة -7 اهتامم  مزيد  إىل  وال  احلاجة  الرواة،  عن  الواردة  يلزم االنفرادات    

 لتي وردت. وهنا »انفرادة«، فبعضها صحيح مقروء به من طرق أخرى غري اا كتركه

هذا   -8 القرب اليفتح  رجال  دراسة  يف  للتعمق  أوسع  جماال  وتتبع  حث  اءات، 

 طرقهم، واحلكم عليهم وعىل مروياهتم. 
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 فهرس آيات االنفرادات

 ة ـفحـ الص ة ــــ واآلي  السورة ة ــــ ة الروايـــ آي
 100،  71 4 فاحتة:ال ﴾ين ىن من ﴿
 71 6الفاحتة:  ﴾مي﴿
 67 7الفاحتة:  ﴾َّ ٍّ﴿
 89 6ة: قرالب ﴾ حم ﴿
 63 219 البقرة: ﴾  لك خك﴿
 74 245بقرة: لا  ﴾ خف حف﴿
 65 254البقرة:  ﴾نن من زن رن مم ام يل﴿
 97 57آل عمران:  ﴾ ىل ﴿
 80 81آل عمران:  ﴾ مت﴿
 64 120آل عمران:  ﴾ مغ  جغ مع ٱ﴿
 85 143ل عمران: آ ﴾ مي خي﴿
 69 251: األنعام ﴾ جه ين﴿
 93 162األنعام:  ﴾ مث﴿
 90 34األعراف:  ﴾ ني مي﴿
 74 69راف: عاأل ﴾حب﴿
 98 15التوبة:  ﴾ جي يه ىه مه جه ﴿
 66 17التوبة:  ﴾ يث ىث نث مث﴿
 66 18التوبة:  ﴾ من زن رن مم﴿
 66 58التوبة:  ﴾نب مب زب﴿
 75 61التوبة:  ﴾  جغ مع جع ﴿
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 62 51هود:   ﴾مغ جغمعٱ﴿
 73 72هود:  ﴾  مم خم حم ﴿
 68 13،51ف: يوس ﴾ مي ﴿
 77 51يوسف:  ﴾جت هب ٱ﴿

 83 4الرعد:  ﴾  جئ ٱ﴿ٱ
 68 1،2اهيم: برإ ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿
 98 76: إلرساء:ا  ﴾ جن يم ﴿
 78 38الكهف:  ﴾  يب ىب نب مب ﴿
 81 52طه:  ﴾يم ىم مم خمحم جم﴿
 81 58األنبياء:  ﴾مل خل﴿
 88 31النور:  ﴾حف جف ﴿
 77 40النمل:  ﴾  جئ ييٱ﴿
 79 39القصص:  ﴾ىن نن  من ﴿
 90 33ص:  ﴾ ىن نن﴿
 62 51الزخرف:   ﴾ىت نتمتٱ﴿
 65 23الطور:  ﴾جئ يي ىي ني مي﴿
 74 37الطور:  ﴾ مت﴿
 85 65الواقعة:  ﴾يي ىي ٱ﴿
 105 17زمل:  امل ﴾خض حض جض﴿
 70 16اجلن:  ﴾ ىي مي ﴿
 76 20اإلنسان:  ﴾ جع مظ ﴿
 74 22الغاشية:  ﴾ جم﴿
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 فهرس األعالم
 الصفحة العلم 

ارإبراهيم الّس   83 إسحاق  ، ويقال: ابن عبد اهلل أبوْمسر
 85 عبد العزيز، أبو الفتح بن ُبْدُهن بن أمحد

 105 اديلبغدسوار، أبو طاهر اعبيد اهلل بن عمر بن ن أمحد بن عيل ب
 101 أمحد بن عيل بن هاشم، أبو العباس املرصي 

ة، أبو احلسن البزي  91 املكي أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن أيب برزَّ
 90 باس، أبو بكر بن جماهد العى بن وس محد بن مأ

 63 كي  ملخزومي املعروف باملا إسامعيل بن مسلم أبو إسحاق 
 88 بن سليامن، أبو سليامن التميمي  يمن متأيوب ب

 106 قزوينيحسنويه، أبو الفخر اجلاجاين الحامد بن عيل بن 
 64 ملصيِص ا د األعورحجاج بن حممد، أبو حمم 
لِّم   77 احلسني بن عبد اهلل املُعر

 65 عيل البرصي رهم، أبو إسامد محاد بن زيد بن
 66 البرصي لمةبن س محاد 
 75 بن القاسم، أبو عامرة األحول األزدي محزة

 64 الزيات محزة بن حبيب بن عامرة
 67 نحوي الفراهيدي ال الرمحن  خليل بن أمحد أبو عبد

 97 روح بن عبد املؤمن، أبو احلسن اهلذيل
 69   و املازين البرصي مربو عزبان بن العالء، أ

 104 سهل بن حممد، أبو حاتم السجستاين
 81 شبل بن عباد، أبو داود املكي 
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 80 ، أبو بكر األسدي بن ساملشعبة بن عياش 
 83 ويف الكقواس أبو شعيب ال بن حممد صالح
لرة عاصم ْدر  07 يفود، أبو بكر األسدي الكويب النَّجُ أ بن هبر

ار، أبو عبد اهلل الكِالرعي الدمشقي  88 عبد احلميد بن بركَّ
 93 يالُعترقِ ن بن القاسم، أبو األزهر بد الرمح بن ع عبد الصمد

امرريسني بن احل  بنعبد اهلل  89 حسنون، أبو أمحد السَّ
 88 اليحصبي مر بن يزيدعاعبد اهلل بن 
ِري البرصيرو ن عم عبد اهلل ب  100 بن احلجاج، أبو معمر املُْنرقِّ

ة يَّارر  78 عبد اهلل بن عيسى، أبو موسى القريش املعروف بطر
 63   بن كثري، أبو معبد املكي بد اهللع

 96 اهلل بن يوسف بن سيف، أبو بكر التَِّجيبِي عبدك بن اهلل بن مال عبد
 68 ، أبو سعيد األصمعي لك بن قريبملعبد ا
 90  بن عيل، أبو القاسم اهلاشمي البغداديد اهللعبي

 74 عثامن بن سعيد بن عثامن، أبو عمرو الداين
 69 لفزاري سعدان اعقبة بن سنان بن 
 91 لقاسم املكين، أبو اعكرمة بن سليام

 71 ي سن الكسائاحلبن عبد اهلل، أبو  بن محزةيل ع
ايِنِّ سن ااحل عيل بن حممد، أبو  105 هلاشمي املعروف باجلُوخر

 70 ري الكب عمرو بن خالد، أبو حفص الكويف، األعشى
 77 مللقب بقالون و موسى اعيسى بن مينا بن وردان، أب

 93 ضل بن يعقوب، أبو العباس احلرْمراوي املرصيالف
 97 برويس عروف امل أبو عبد اهلل اللؤلؤي،املتوكل،  بنحممد 



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـمإلاد ـهـمع ةـلـجـم

115 

ْميِل  ْطِري الرَّ  79 حممد بن عبد احلكم، أبو العباس القر
ايِن ي الكويفحممد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل اجُلْعفِ  ور  106  اهلررر

وِجْرِديملُْ هلل ا أبو عبد ان عبد اهللحممد ب دِّب الرُبُ  97 ؤر
ِقي أبو بكر ا سمحممد بن عبد اهلل بن القا  96 خلررر

 97 بن حممد بن أشته، أبو بكر األصبهاين  د اهللن عبحممد ب 
 99 العالء الواسطي القايضحممد بن عيل بن أمحد، أبو 

ْينربِيبن سلي حممد بن موسى  85 اهلاشمي البغدادي امن، أبو بكر الزَّ
ر نفي، ر احل، أبو بكحممد بن هارون بن نافع  89 املعروف بالتَّامَّ

ة، أبو هاشم الرفاعي عر امر  71 حممد بن يزيد بن رفاعة بن سر
ل يعرف بمردويهلرمحن امدين بن شعيب، أبو عبد ا  100 جلرامَّ

 73 البغدادي ْهمبن قر عبد الرمحن  مطلب بن
ىلَّ بن منصور، أبو يرْعىل الرازي   80 ُمعر

 81 رصي دي البنَّهْ مسعود، أبو حذيفة الموسى بن 
 68 بن عبد الرمحن بن أيب نعيم، أبو رويم املدين  نافع 

ِوّي ، أبو انظيف بن عبد اهلل رْسر
 82 حلسن الكِ

اء وي النح  د، أبو زكرياى بن زياُيي رَّ  74 املعروف بالفر
 75 صاري املديننيعقوب بن جعفر بن أيب كثري األ

 106 التميمي الكويف أبو يوسف األعشىخليفة، بن  يعقوب بن حممد
 76 يعىل بن حكيم الثقفي 
 82 أبو القاسم اهلذيل برارة،يوسف بن عيل بن ُج 

 96 ب، املعروف باألزرق عقوأبو يرو بن يسار، سف بن عم يو
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 فهرس املصادر واملراجع
حتقيق: د. شعبان بن    ،بن حممد البنا  ، ألمحدعشر   ابلقراءات األربعة ر  فضالء البشف  حتاإ .1

 م(. 1987-هـ1407،  1بريوت، ط  -حممد إسامعيل، )عامل الكتب 

بيس.  الكدان  . حتقيق عمر محالقالنس، ملحمد بن احلسني  املنتهيتذكرة  إرشاد املبتدي و  .2

 م(. 8419-هـ 1404،  1مكة املكرمة، ط  -)املكتبة الفيصلية

القر اداالنفر  .3 علماء  عند  ألمني اءاتات  كلية    ،  دكتوراه،  )رسالة  الشيخ.  أمحد  حممد  بن 

 هـ(. 1421-هـ1420القرآن الكريم، اجلامعة اإلسالمية، 

احملي  .4 يوسف األأليب   ط،البحر  بن  أمح ندلس. حت حّيان، حممد  وجود  امل  د عبدقيق عادل 

 (. م1993-هـ1314، 1بريوت، ط -وعيل حممد معوض. )دار الكتب العمية

يف .5 الزاهرة  القراءات  البدور  املتواترة  )دار  العشر  القايض.  الغني  عبد  بن  الفتاح  لعبد   ،

 م(.  1981-هـ1401،  1بريوت، ط   -الكتاب العريب  

الق ة يف اختالف األئمة والروااهلدا  بستان .6 الثالث  ة يف  اليزيدي، أليب واخعشرة  راءات    تيار 

ن  ة دار الزمامد العواجي. )مكتبحم. حسني بن  .د. حتقيق أبكر بن آيدغدي بن اجلندي

 م(. 2008-هـ 1429،  1املدينة املنورة، ط  -

بغداد، .7 عّواد.    اتريخ  بشار  د.  حتقيق  البغدادي.  اخلطب  عيل  بن  األمحد  لغرب  )دار 

 م(. 2002-هـ 1422،  1بريوت، ط -اإلسالمي 

.  يداب حممد مفرح، لعيل بن فارس اخلياط. حتقيق د.  راءات األئمة العشرة قصرة يفالتب .8

 م(. 2007-هـ1428،  1لرياض، ط ا-)مكتبة الرشد  

محود الشغديل.  لف بن  ، لعثامن بن سعيد الداين. حتقيق د. خ التيسري يف القراءات السبع  .9

 م(. 2012-هـ1436، 1ط ة، سعوديكة العربية الاململ-س )دار األندل 

السبع .10 القراءات  يف  البيان  سعيد  لعثام  ،جامع  بن  صدوق  ن  حممد  حتقيق  الداين. 

 (. 1994-هـ 1433،  1بريوت، ط  -. )دار الكتب العلمية  اجلزائري

أل .11 السبعة،  للقراء  علاحلجة  الف يب  الغفار  عبد  بن  احلسن  حتارسيي  الدين .  بدر    قيق 

 ـ. ه1407، ،  1بشري حوجيايت. )دار املأمون للتاث، د.م، طي وقهوج 
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جماهمح ، ألالسبعة  .12 بن  موسى  بن  د.م،  دد  املعارف،  )دار  ضيف.  شوقي  د.  حتقيق   .

 ، د.ت(. 3ط

الته .13 ووجه  األماين  "حرز  الشاطبياين"،  الشاطبية  فريه  بن  ض للقاسم  وتصحي.  ح  بط 

حممد   اهلدى  الزمتيم  الشيخ  دار  )مكتبة  ط  -عبي.  السعودية،  العربية    ، 3اململكة 

 م(. 9619-هـ1417

القراءات  .14 أ  ، شواذ  بن  )مؤسسة  ملحمد  العجيل.  شمران  د.  حتقيق  الكرماين.  نرص  يب 

 بريوت، د.ط، د.ت(.  -البالغ 

العش  .15 قراءات  يف  االختصار  أئمغاية  األمصار رة  أمحد  ة  بن  للحسن  ا،  هلمداين. العطار 

جدة،    –يم  كرف حممد فؤاد طلعت. )اجلامعة اخلريية لتحفيظ القرآن الأرشق د.  حتقي

 م(. 1994-هـ1414ط،  د. 

النهاي .16 القراءغاية  طبقات  يف  ج.  ة  بنرشه  عني  اجلزري.  بن  حممد  بن  ملحمد   ،

 م(. 9331-هـ5213، 1بريوت، ط   –برجستارس. )دار الكتب العلمية 

القرا .17 يف  النفع  للصفاقسيالسبءات  غيث  حتع  )دار  أمحقيق  .  السميع.  عبد  حممود  د 

 م(. 4200  -هـ  2514،  1بريوت، ط   -الكتب العلمية

، ملحمد بن عيل الشوكاين.  الرواية والدراية من علم التفسري   مع بني فّن فتح القدير اجلا .18

)املكت البخاري وخرض عكاوي.  الع مراجعة وتعليق هشام  ،   1بريوت، ط   –رصية  بة 

   م(. 6199-هـ1417

احمل .19 يف ملح،  يطالقاموس  التاث  حتقيق  مكتب  حتقيق  الفريوزآبادي.  يعقوب  بن    مد 

 م(. 2005-هـ1426،  1بريوت، ط -الة. )مؤسسة الرسالة مؤسسة الرس 

الزائدة عليها .20 القراءات العشر واألربعني  بالكامل يف  بن جبارة اهلذيل.  ن عيل  ، ليوسف 

-هـ 1428،  1اململكة العربية السعودية، ط-  ة سامرفاعي. )مؤسس  لسيدال احتقيق مج

 م(. 2007

القالنس. مراجعة وتعليق مجال  بن احلسني  ، ملحمدالقراءات العشر لكُبى يف ا الكفاية  .21

 م(. 2003،  1مرص، ط -الدين حممد رشف، )دار الصحابة للتاث بطنطا  
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 هـ(. 1414،  3وت، ط بري -ادر  بن مكرم بن منظور. )دار ص   ملحمد ،لسان العرب  .22

مي.  حاك  زةق سبيع محقي، ألمحد بن احلسني بن مهران. حتبسوط يف القراءات العشرملا .23

 م(. 1988-هـ1408دار القبلة، د.م، د.ط، -)مؤسسة علوم القرآن  

تبيني   .24 يف  واإلي احملتسب  القراءات  شوذ  عنوجوه  ج ها ضاح  بن  عثامن  الفتح  أليب  ني.  ، 

 م(. 1986-هـ1406،  2)دار سزكني، د.م، ط . وآخرونق عيل النجدي حتقي

الص .25 على  ملحم حني حي املستدرك  احلاكم. ،  اهلل  عبد  بن  مصطف  د  القادر  حتقيق  عبد  ى 

 م(.1990-هـ 1411،  1بريوت، ط  -عطا. )دار الكتب العلمية 

حممد رشف.    ينال الد. حتقيق مج ن سوارعيل ب  ، ألمحد بنلقراءات العشراملستنري يف ا .26

 . م(2002،  1مرص، ط  –)دار الصحابة للتاث بطنطا 

، ملحمد بن أمحد الذهبي. حتقيق بشار عواد  ر قات واألعصالقراء الكبار على الطبمعرفة ا .27

 م(. 1984-هـ4041،  1بريوت، ط   -وآخرون. )مؤسسة الرسالة  

ي.  ورسيد الدإبراهيم بن سع لدكتور:  للستاذ ا  قراءات والتجويدحات المعجم مصطل .28

ا  –)عامدة البحث العمي     -هـ  1425،  1سالمية، ط إلجامعة اإلمام حممد بن سعود 

 م(. 2004

لفخر الدين حممد بن عمر الرازي. )دار إحياء التاث   "التفسري الكبري"، فاتيح الغيبم  .29

 هـ(.1420،  3وت، ط بري  -العريب 

مل تهىاملن  .30 بن جعفر اخلزاعي. حتق،  الطرهوين يق عبد احمد  )دالرحيم    –احلديث  ر  . 

 م(. 2009-هـ1430، 1القاهرة، ط 

حتقيق حاتم الضامن.    األهوازي.   للحسن بن عيل  السبعة،  اء القراءأداملوجز يف شرح    .31

 هـ(. 1430، 1اململكة العربية السعودية، ط -)دار ابن اجلوزي  

ب، ملشر يف القراءات العشرالن .32 الضباع.  يل حممد  ن حممد بن اجلزري. تصحيح عحمد 

 . علمية، د.م، د.ط، د.ت(الالكتب دار )

مكتبة    بة السوادي،بد الغني القايض. )مكتفتاح بن عال، لعبد  الوايف يف شرح الشاطبية  .33

 م(. 1994-هـ1414، 5الدار ، د.م، ط 



 (ه1442مجادى اآلخرة )     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ للدراساطيب ـلشام اـمإلاد ـهـمع ةـلـجـم

119 

 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع
 53 .................................. ........................................................  امللخص

 54 ................. ............................................................................ ملقدمةا
 54 ................. ........... .............................. وضوع وأسباب اختيارهأمهية امل 

 55 .................... ........................................................ الدراسات السابقة
 56 ....................... ........................................................... ثحدود البح 

 56 ...... ........ ...................................................................... البحث طةخ
 57 .... ................................................................................  منهج البحث

 59 .............. .............................................................................. يدالتمه
 59 ...............  اية والطريق، وأمهية طرق الرواة رويف بالالتعر املطلب األول:

 59 ................ ........................................ تعريف القراءة والرواية والطريق
 59 .................... .....................................................  طرق الرواة وأمهيتها 

ابـهـنـ م  ي:ـانـب الثـاملطل غاية  »  رواة االنفرادات يف إيراده لاجلزري يف ن  ـج 

 60 . ........................................................................................... «النهاية
 61 . .... .......................... واة االنفرادة يف هذا املبحثبرملراد ا املطلب الثالث:
 63 . ........................... ته ثالثة مطالبوحت نفرادات، رواة اال املبحث الرئيس:
 63 . ........................................... لقراءالرواة املنفردون عن ا املطلب األول:
 77 . ............................................ املنفردون عن الرواة الرواة املطلب الثاين:

 83 . ......................................... الطرقواة املنفردون عن الر لثالث:املطلب ا
 110 .... ........................................................................................... اخلامتة

 111 ............................ ........................................... فراداتاالن  فهرس آايت
 113 .................. ......... ......................................................... فهرس األعالم

 116 ................... ................... .................................  فهرس املصادر واملراجع
 119 ........................ ...................................................... وضوعاتفهرس امل

 




