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 ٢

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمة الناشر
 من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من                  ّ                          ّ       إن احلمد لل ه حنمده ونستعينه ونعوذ بالل ه      

يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادى له وأشهد أن ال آله إال اهللا وحده ال شريك له                    
 :              ً                    وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله أما بعد

                                                  ً                                فإن اجلهل بكتاب اهللا يف كثري من بالد املسلمني قد أوقع بعضا  منهم بأمور خطرية                
سن نية وجهل، وإما عن معرفة وعلم وقصد سيئ وأعداء            ومصيبة عظيمة إما عن ح    
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çt9 ø.r& 4{  )وال شك أن من أعظم ما تغزى به األمم هو غزوها يف أعظم مقوماهتا، واألمة                )٢ 

العبث بكتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال           املسلمة أعظم ما متىن به هو حماولة        
من خلفه ترتيل من حكيم محيد، وإن أعداء اإلسالم منذ القدم وهم حياولون زعزعة                
املسلمني عن كتاهبم العظيم الذي فيه عزهتم ورشدهم وصواهبم، والذى إن متسكوا به لن              

يادة فيه أو النقص منه أو بتغيري بعض                   ً          ً      ً                          يضلوا أبدا  فهم دائما  وأبدا  حياولون حتريفه بالز        
الكلمات والعبارات؛ لتحقيق ما يهدفون إليه من نزع الثقة منه ويأىب اهللا إال أن يتم نوره                 
                                               ُّ                                           ولو كره الكافرون، واألخطر من كل ذلك واألدهى واألمر  أن حياولوا يف هذه املرة انتزاع               

 تقريبه وفهمه ألبناء املسلمني     القرآن من عربيته فيكتب حبروف أعجمية أو التينية حبجة         
قاطبة عرهبم وعجمهم وهذا بال شك من أعظم الوسائل لطمس القرآن ومتزيقه وهو هبذا              
يكون عرضة للتغيري والتبديل والتحريف حيث إن اللغات األعجمية متعددة وحروفها             

      

  .١٠٣: سورة يوسف آية) ١(
 . ١١٨: سورة آل عمران آية) ٢(
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 ٣

كذلك فيترتب على ذلك الفعل الذميم أن كل شعب من شعوب األرض له قرآنه الذي                
روف ذلك الشعب وهكذا حىت تتعدد املصاحف بتعدد لغات الشعوب وهبذا             كتب حب 

يضيع كتاب اهللا وتتالشى فائدته وعموميته وإعجازه، وال غرو أن يصدر هذا العمل من               
عدو للقرآن وكاره للغة العربية حريص على زواهلا واستبداهلا بغريها من اللغات الالتينية              

 . واألعجمية
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ن عن معجزته اخلالدة اليت تكمن يف فصاحته وبالغته         إن هذا العمل حقيقته جتريد القرآ     
وجودة أساليبه وعباراته؛ ألن ذلك لن يكون إال باللغة اليت نزل هبا والقرآن نزل بلسان                

 . عريب مبني

ٌ                          إن كتابة القرآن بغري احلروف العربية ضالل واحنراف وتعطيل، وصد  عن سبيل اهللا                                                                      
واهيه وأحكامه، وال يصدر ذلك إال من جاهل        وإهدار لكرامة القرآن، وتضييع ألوامره ون     

 . أو مارق حماد هللا ورسوله

   ً                   خريا  فقد تضمن كتابه    ) صاحل على العود  (وجزى اهللا مؤلف هذا الكتاب أخانا يف اهللا         
هذا مع صغر حجمه الذود عن كتاب اهللا مبا أثبته من إجابات وفتاوى متعددة عن عدد                 

ومن علماء األمة السابقني واليت تفيد أن كتابة القرآن         كبري من العلماء املوثوقني املعاصرين      
 .                                 ّ        حبروف غري عربية ضالل وإحلاد وحمادة لل ه ورسوله

وقد عزمت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد على طباعة هذا            
                                        ً               ً                                  الكتاب ونشره بني املسلمني على نفقتها تعميما  للفائدة ودفاعا  عن كتاب اهللا رجاء ملا               

 .                                ً                               عند اهللا من املثوبة واألجر، وتوضيحا  للحكم الشرعي يف هذا املوضوع املهم

      

 . ٤٤: سورة فصلت آية) ١(
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    ّ                                                                           والل ه نسأل أن يصلح أحوال املسلمني ويوحد صفوفهم وكلمتهم على احلق واهلدى،            
وأن جيعل كيد األعداء يف حنورهم إنه وىل ذلك والقادر عليه وصلى اهللا وسلم على نبينا                 

 . حممد وآله وصحبه أمجعني

 بد اهللا بن أمحد الزيد  ع.د

وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
 املساعد لشؤون املطبوعات والنشر 
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 ٥

 تقريظ األستاذ حممد أبياط
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ْ   صاحل علي الع و د : فضيلة الشيخ أيب سهل  َ           

 : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

ة اليت حباكم اهللا هبا يف تتبع ومالحقة ما تفرزه أقالم األعداء،              أهنئكم على اليقظ  
 . وتبديه أفئدهتم املاكرة، مما خيفى عن البعيد، وقد خيفى عن احلاضر الالهي الساهي

حبرف غري عريب وعلى هيئة مبتدعة خمالفة للرسم العثماين،         " القرآن الكرمي   " إن كتابة   
مريض والتجهيل والتجويع والتقتيل، ألن سهامها      تعد مؤامرة ال يقل خبثها عن خبث الت       

         ً                                                                             موجهة أصال  إىل قطع احلبل الذي يصل البشرية برهبا، لتبقى مضطربة بني أمواج اجلهل               
 !. والظلم واالستبداد 

 على اجلهود اليت تبذلوهنا يف مواجهة احلملة اخلطرية، لكن          - سيدي   -وال أشكركم   
 .                        ً                حل املؤمنني، وجيعلكم أشواكا  يف حلوق الكائدينأرجو اهللا أن يتقبل منكم، ويعينكم بصا

من سلسلة التربية اإلسالمية، الذي سلمه إيل أخونا        ) ١١(لقد قرأت كتابكم العدد     
 . وصديقنا احلميم األستاذ أبو بكر صابر الغيور

قرأته بشوق وهلفة، وتتبعت حجج الشيوخ والعلماء، اليت اعتمدوها يف إصدار              
 إىل أمرين   - يف جمموعها    -غيري هيئة الرسم العثماين، فوجدهتا تؤول       حكمهم مبنع وحترمي ت   

ُ                     خطريين تنتج عنهما آثار ناسفة ملقومات األ مة اإلسالمية كلها، ومها                                      .: 

 .  حماربة اللغة العربية-ا 

 .  تغيري الرسم االصطالحي للمصحف العثماين- ٢

 وازدراء ألهلها، وأفكارهم    وحماربة اللغة العربية هي حماربة جلميع علومها، واحتقار        
 . واجتهاداهتم

 على وجوب تعلم العربية، ألن ما ال يتم الواجب          -     ً      َ َ     قدميا  وحديث ا     -وقد أمجع العلماء    
      ً                                          عاجزا  عن إنزال القرآن بلغة غري العربية،        - سبحانه   -ومل يكن الرب    . إال به فهو واجب   
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         َّ   َّ         نعتقد أن  كل  من     -     ً    أيضا    -ومن هنا   ! ومن هنا ينبعث احلسد واحلقد يف صدور األعداء         
!                                                         َّ                                       حارب اللغة العربية فإمنا حيارب اللغة اليت اختارها اهللا، ومن مث  فهو يتهم اهللا يف اختياره                 
ُ                             ُ  ّ ً     ًوبالتايل فهو كافر، ألن ه ال يقد س اهللا وال يرت ه ه عن النقص، تعاىل اهللا عن ذلك ع لو ا  كبريا  ِّ          ِّ       َّ                     . 

           َّ                                 غة يف أمة إال  ساد فكرها، ومىت خضعت أمة         أنه ما سادت ل   :    َّ     َّ           لكن  الكف ار يدركون  
 !                   َّ                                  لغزو لغة وفكرها إال  كانت تابعة مأمورة، وذلك ما خييفهم 

  َّ                                                                                    أم ا حماولتهم لتغيري الرسم العثماين فيكفي لرده أنه سيفتح باب الذرائع لألفكار               
 . هاباإلضافة إىل عجز اللغة الالتينية عن حتمل مضامني احلروف العربية وخصائص. املغرضة

لكن العجب أن   ... األعداء واملنافقون : وال عجب أن يقوم بنشر هذه الدعوة البغيضة       
حيملها وينافح عنها مدعو اإلسالم، واملسلمون، ويكلفون أنفسهم إجياد الرباهني املسوغة            

 . هلا

إن كنتم خملصني يف نشر     : وليسمح يل مؤيدو هذه الدعوة من املسلمني أن أقول هلم         
ه على من أسلم أو نسي لغته، فاجتهدوا يف تعليم اللغة العربية ونشرها بكل        اإلسالم وتيسري 

فإنكم بذلك ستجذرون لعقيدة    ... ما تطيقون، كما نشر الغرب فينا لغته وغزانا بفكره         
 . اإلسالم

             ً                أن يكون حذرا  من قراءة      - وال يعرف العربية     -                 ِّ              ً       وأتوجه بتنبيه لكل  من أسلم صادقا        
َ                أن يعرض ما فهمه منها على شيوخ اإلسالم، الذين يتقنون ف ه م               ترمجة القرآن، وعليه    ْ َ                                                    

 .                                       ِّ             أسلوب القرآن، ليصححوا له املفاهيم، وينب هوه إىل احملاذير

 . فجزاكم اهللا عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء، والسالم:        ِّ    وعلى أي  حال

.م) ١٩٩٠(نوفمرب ) ٢٦(هـ ) ١٤١١(مجادى األوىل ) ٧(فاس االثنني 
  بن عبد الوهاب أبياطحممد

 )املغرب(أستاذ مساعد بكلية الشريعة بفاس 
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 مقدمة املؤلف 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َ   ّ                                                                احلمد لل ه الذي شر ف  أم ة اإلسالم بالقرآن العظيم، ورفع مقامها باآليات والذكر               َّ         ّ       
 .                                     َّ                احلكيم، واصطفاها على العاملني مبزيد العز ة والفضل والتكرمي

ِ                                           ً                  ه إال اهللا م ن ز ل  الكتاب بلسان عريب مبني، وأشهد أن نبينا حممدا  عبده             وأشهد أن ال إل    ِّ  َُ         
 . ورسوله، الداعي إىل هذا الدين املكني، صلوات اهللا عليه وسالمه، وعلى إخوانه النبيني

مجعوا لنا هذا القرآن يف الصدور والسطور       : ورضي اهللا عن إله وأصحابه والتابعني     
β {  )١(    ً  مجيعا    r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) tÅe2 x‹çFsù $ yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) 3“ t÷z W{$# 4{  )وها هو اليوم لدينا     )٢ 

                          َّ                      َّ                                     حفيظ أمني، متلو باأللسن، مدو ن باألقالم، فجزاهم اهللا عم ا بذلوا من جهد يف خدمة                
 . نياإلسالم واملسلم

›ω Ïµ { :   َّ                                                      أم ا بعد؛ فالقرآن الكرمي، هو ذلك الكتاب اخلالد الذي         Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .ÏΒ È ÷t/ 
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 .  ليكون من املنذرينعلى قلب الرسول 
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 يدارسه القرآن، ويف رمضان كان يلقاه يف كل         - عليه السالم    -وكان جربيل املعلم    
 .  مرتني عارضه بهليلة، فلما كان العام الذي تويف فيه 

      

 . بطريق النسخ والكتابة: واجلمع يف السطور. بطريق احلفظ واالستظهار: اجلمع يف الصدور) ١(
 . ٢٨٢: سورة البقرة آية) ٢(
 . ٤٢: سورة فصلت آية) ٣(
 . ١٨ - ١٦: سورة القيامة آية) ٤(
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 كتابة وقراءة    فقد سارعوا إىل تلقيه عن رسوهلم        - رضي اهللا عنهم     -أما الصحابة   
وحفظا، مث تعليمه أزواجهم وأوالدهم يف البيوت، وكان يسمع هلم دوي كدوي النحل،             

ُ                                                        كان مير على بعض د ور األنصار فيقف عندها يستمع القرآن يف غسق               حىت أنه                    
َ  الد ج ى ُّ    . 

إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن، حني       { :  أنه قال  فعن رسول اهللا    

يدخلون بالليل، وأعرف منازهلم من أصواهتم بالقرآن بالليل، وإن كنت مل أر منازهلم حني              
  .)٢( )١(  }نزلوا بالنهار

محال وتدوينا وتبليغا يف أجيال التابعني، ومن بعدهم، حىت أن من           : مث جد تعليم القرآن   
يدخل يف اإلسالم كانوا يعلمونه القرآن وأحكام الدين قوال وعمال باللغة العربية، ومل يؤثر              

 . عنهم تعليم أو تبليغ أو تثقيف بغريها، حىت صارت أوطان أعجمية إىل النطق بالعربية

كان املسلمون املتقدمون ملا سكنوا أرض الشام ومصر        : ( اإلسالم ابن تيمية   قال شيخ 
فارسية، وأهل املغرب ولغة    : رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما     : ولغة أهلهما 

: العربية، حىت غلب على أهل هذه األمصار       :           َّ                      بربرية، عو دوا أهل هذه البالد     : أهلها
 ). مسلمهم وكافرهم

 - والصحابة والسلف الصاحل     و املنهج احلق، وهو منهج الرسول       فإذا كان هذا ه   
      ُّ                                                                   يف تعل م وتعليم القرآن الكرمي، فكيف نذهب إىل وجهة غدرا تتمثل يف             -رضي اهللا عنهم    

 أعظم خصائص القرآن على     -كتابته حبروف أعجمية والتينية؟ ومسخه من لغته العربية         
أو ملن يدخل يف اإلسالم     ! احلروف العربية؟    حبجة تيسري القراءة ملن ال يعرف        -اإلطالق  

فرنسية إذا كان   : (جديدا من غري العرب، فيكتبون له آيات أو بعض سور حبروف لغته            

      

 ). ٢٤٩٩(م فضائل الصحابة ، مسل) ٣٩٩١(البخاري املغازي ) ١(
 ). ٢١٧ / ٦: جامع األصول(رواه البخاري ومسلم ) ٢(
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 ٩

فرنسيا، وإجنليزية إذا كان إجنليزيا، وصينية إذا كان صينيا، ويابانية إذا كان يابانيا، وتركية              
 ). ائمة لغات أهل األرض قاطبةإذا كان تركيا، وإيطالية إذا كان إيطاليا إىل آخر ق

والغريب أن املباشرين هلذا النوع من التحريف للقرآن الكرمي بكتابته باحلروف الالتينية      
متمثلني !           َ                                  فرحون مبا أ توا، وحيسبون أهنم حيسنون صنعا        : أو بغريها من احلروف األعجمية    

 : قول الشاعر

ــل    آلت ــتطعه األوائ ــا مل تس ــت األخــري    وإين                            مب ــه                    وإن كن         زمان

 اهللا  )١(                                     ُ  ُّ              ظاهره رمحة، وباطنه عذاب؛ بل نشهد أهنم حي اد ون            :  عمل هؤالء  إن
  . ورسوله

öΝs9r& (#þθ { : واهللا تعاىل يقول   ßϑ n= ÷è tƒ …çµ ¯Ρr& tΒ ÏŠÏŠ$ pt ä† ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ χ r'sù …çµ s9 u‘$ tΡ zΟ̈Ζyγ y_ #V$ Î#≈ yz 

$ pκ Ïù 4{  )٢( . 

 بأمر منه وبرسم خاص مث جاء اخلليفة        كتب القرآن الكرمي بني يدي رسول اهللا        
 يف   فاستنسخا ما كان على عهد الرسول         - رضي اهللا عنهما     -أبو بكر فعثمان    

يومها )  ألف صحايب  اثين عشر (املصاحف وأقرمها على الكتابة على تلك الصورة أكثر من          
وانتهى بعد ذلك إىل التابعني وتابعي التابعني فلم خيالف أحد منهم هذا الرسم القومي اجلليل   
ومل ينقل عن أحد منهم أنه فكر يف استبداله برسم آخر من الرسوم ولو بنفس احلروف                 

 . )٣(كطريقة اإلمالء احلديثة اليوم " العربية " اليت كتب هبا وهي 

 عجم من الفرس والروم واحلبشة وغريهم من خمتلف          صحابة النيب    وكان من بني  
.. ال! األلسن فهل فكروا يف كتابة القرآن بألسنتهم ليسهل على أقوامهم قراءة القرآن؟              

      

 . املخالفة واملغاضبة والعصيان) ١(
 . ٦٣: سورة التوبة آية) ٢(
هكذا تكتب يف املصحف أما طريقة اإلمالء احلديثة اليوم اليت نقرأ هبا يف الكتب ويف               ) الصلوة(خذ مثال كلمة    ) ٣(

 . إخل)... السماوات(واإلمالء ) السموات(ويف املصحف ] الصالة[ هكذا املدارس فإهنا تكتب
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 من النهج الرباين يف حفظ القرآن       إمنا كان التزامهم مبا التزم به الرسول        ! وألف ال   
ني الذي رضيه اهللا أزال، وأنزل به كتابه إلينا يف دار            وتعليمه وتبليغه باللسان العريب املب    

الدنيا لنحافظ عليه ونعمل به، ال لنبدله أو نعارضه حبرف آخر غري احلرف العريب املقدس،               
 ! ونشتري به مثنا قليال 

أما كتابة القرآن حبروف التينية أو بغريها من احلروف األعجمية، فإنه عمل بئيس،              
؛ إذ هو عمل ميارسه كل من حيمل الكراهية والضغينة          )١( واآلخرة   وكاتبه تعيس يف الدنيا   

 . )٢(للقرآن والعربية وأهلها واإلسالم واملسلمني مجيعا 

إبعاد الناس عن الرسم العريب، لتنقطع بعد ذلك صلتهم بالقرآن          : أما النتائج فمعروفة  
 . للكتب السابقةوهذا ما حدث متاما !  أثرا بعد عني - ال قدر اهللا -الكرمي؛ فيصبح 

$ { صحيح أن اهللا تعاىل أخربنا بقوله  ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩∪{  )٣( . 

ورد هذا الضمان الرباين واألمان اإلهلي ال يعفي مسلمي اليوم شرقا وغربا الذب عنه،              
عادية الطاعنني فيه، واملعتدين عليه، وحتريف املبطلني، وتأويل اجلاهلني؛ ولوال ضعف             
الوارع الديين يف نفوس مسلمي اليوم، وذهاب سلطان الدين من بني أيديهم، ملا برزت إىل               

وملا جعل كتاب اهللا حقال لتجارب      ! دنيانا حماوالت وحماوالت لتحريف القرآن الكرمي       
ثون بآياته وسوره، يكتبوهنا بلغات وحروف غري اليت ارتضاها اهللا وأنزل هبا             العابثني، يعب 

 ! كتابه 

هذا النوع من التحريف، أشد ما يكون اليوم من ضراوة يف التآمر على القرآن،                 
 . واحليلولة دون أصله، املشرب الصايف لكل أجناس البشرية مجعاء مبختلف لغاهتا

      

 . ومعه الطابع والناشر والبائع واملشتري) ١(
باللغة ) قرآنه(كتب  ) الثامن امليالدي (يف القرن الثاين للهجرة     ) برغواطه(فمثال املتنيب صاحل بن طريف من        ) ٢(

 . الرببرية
 . ٩: سورة احلجر آية) ٣(
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أو " تيسري قراءة القرآن لغري العرب      : " ا ملاعا أمسوه  هذا النوع من التحريف ألبسوه ثوب     
ما شاء هلم من أمساء ومسميات مل يأذن اهللا هبا، وهو خدعة انطلت على البسطاء وبعض                

 ) ! علماء آخر الزمان(من قاصري الفكر والنظر من علماء اليوم 

املطرية، ال  فرفقا يا علماء آخر الزمان باإلسالم واملسلمني، فهم كالشاة يف الليلة              
 ! سلطان هلم وال راعي، كفاهم ضياعا، وفرقة وتشرذما 

رفقا يا علماء آخر الزمان بكتاب اهللا، وال تأذنوا للطامعني والذين يف قلوهبم مرض أن               
                          َّ                                                        جيعلوه حقال للتجارب، كلما عن ت ألحدهم فكرة أو مشروع، وتذكروا ما قرأمتوه يف              

درء املفاسد  : " لناس يف احللقات وعلى املنابر أن     وال زلتم تقرئونه ل   " أصول الفقه   " كتب  
 ". مقدم على جلب املصاحل 

! بأكمله باحلروف الفرنسية    " جزء عم   " ففي فرنسة صدر اجلزء األخري من القرآن        
" وهناك طبعات أخرى يف املكتبات تتفاوت كما وكيفا، وهناك من يفكر يف إخراج                

 ! كله بالفرنسية " املصحف 

 ظهرت فيه هو كذلك طبعة للقرآن الكرمي كله          - البلد املسلم    -ة  ويف أندونيسي 
رفع تقريرا عنها مبعوث رئاسة     ! يتداوهلا الناس هناك يف رضا      ! باحلروف األندونيسية   

 . إدارة البحوث العلمية إليها

 أطلعين عليه الدكتور عبد احلليم      - أيضا   -من هذا القبيل    " قرآن  " وباإلجنليزية صدر   
 مدير مكتب رابطة العامل اإلسالمي السابق يف         - شفاه اهللا وعافاه     -ناين  خلدون الك 

 . باريس

ويف غينيا رجل مسلم له نشاط غريب يف هذا امليدان، كان يقوم وال يزال بكتابة                 
بعد أن وجد هناك يف إفريقية سوقا رائجة ملا يكتب، ويقوم            ! القرآن باحلروف الالتينية    

طبع كتبه تلك وعرضها يف األسواق يف رداءة طبع، وإخراج          اليوم يف باريس ناشر مسلم ب     
 ! فين ممجوج 
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يهفو ويدعو إىل كتابة    " لبيب اجلمال   " ويف السبعينات قام رجل يف مصر يدعى         
باملشروع فتتحمس له   " هيأة التمويل الدولية    " وتسمع  ! القرآن حبروف غري عربية      

 . )١(! ولصاحب الفكرة وترصد له مليون دوالر 

 قام ناس مل تعرف مكانتهم، يسعون إىل بعث          - ويف مصر أيضا     -نذ شهور   وم
 . )٢(مث عدل عنه ! مشروع من هذا النوع باسم األزهر 

واألتراك الذين ألفوا احلروف الالتينية، وهجروا احلروف العربية هجرا مل يبق من              
طبع باحلروف  سابق صلتهم هبا عينا وال أثرا، عمدوا كذلك إىل استبدال القرآن بقرآن              

 ! الالتينية واللفظ العريب 

 : وأخريا أقول ما قاله الدكتور حممد أمحد فراخ

إن الفئات اليت حرفت املصحف العريب، تأتيها الفرصة املناسبة يف هذا النص الالتيين،             (
العريب الذي يستطيع   " املصحف  " الذي ال يستطيع كشف التحريف فيه إال القلة، خبالف          

 ). يه كل من يعرف العربية هنا أو هناككشف التحريف ف

"  أنافح وأدافع بذلك عن كتاب ريب        )٣(هذا ما وسعه جهدي، قمت به وكتبت فيه         
 )٤(واألثر النفيس الباقي يف القارات اخلمس؛ وهذا الذي جاء يف كتايب             " الوثيقة اخلالدة   

زاحم األعمال،  املتواضعة اليت جاءت على عجل لت     " املقدمة  " وما نثرته كذلك يف هذه      
 . وتراكم األشغال، هو الذي أومن به وأدافع عنه، وألقى اهللا عليه، إن شاء اهللا

 : وحىت ال أكون قاسيا يف احلكم على

 . أعجمية كانت أو التينية:  خطة كتابة القرآن حبروف غري عربية-أ 

      

 .  م١٩٧٦ هـ ١٣٩٦ (١٠٤القاهرية العدد " االعتصام " جملة ) ١(
 ). ١٩٨٧ / ١٤٠٧: ( سنة١٠٦٨: السعودية ، العدد) الدعوة(جملة ) ٢(
 . طبع] كتابة النص القرآين باحلرف الالتيين خطر داهم على املصحف العثماين[كتابا بعنوان ) ٣(
 . طبع] ر داهم على املصحف العثماينكتابة النص القرآين باحلرف الالتيين خط[كتابا بعنوان ) ٤(
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 يعلم  هذا من عند اهللا، واهللا    :  أولئك الذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون       -ب  
 . إهنم لكاذبون

 بإرسال أكثر من مائة وعشرين رسالة، وجهتها إىل         - بعد طبع كتايب ذاك      -قمت  
العلماء والدعاة واملراجع العلمية، واجملامع الفقهية، ودور اإلفتاء، ووزارات األوقاف،            

 السعودية مصر سورية لبنان   : (واجلامعات اإلسالمية، ومراكز الدعوة يف األقطار التالية       
األردن الكويت قطر اإلمارات العربية املتحدة باكستان اهلند تركية يوغسالفية بريطانية            

 ). بلجيكة تونس اجلزائر املغرب موريتانية جزر القمر تشاد سرياليون

 : وأرفقت بكل رسالة نسخة من كتايب وسؤالني

لقرآين كتابة النص ا  " يف موضوع   :  ما قول أصحاب الفضيلة العلماء أئمة الدين       -ا  
 ! ، تيسريا لغري العرب، أو املسلمني اجلدد، لقراءة القرآن الكرمي بلغتهم؟ "باحلرف الالتيين 

  ما قولكم دام فضلكم يف الكتاب الذي بني أيديكم، وما فيه من حبوث؟ - ٢

لكن إجاباهتم كانت قليلة لألسف، فعاودت الكتابة إليهم مرة ثانية وثالثة، حىت              
 أن حنصل على هذا الرتر القليل من فتاواهم وأقواهلم           - وعونه    بفضل اهللا  -استطعنا  

 . بضع وعشرون إجابة، يشكرون عليها: وآرائهم، وهي

" كتابة القرآن حبروف غري عربية      " جتمع على أن    :                  ّ                وقد جاءت واحلمد لل ه قوال واحدا     
 . حرام قطعا وممنوعة منعا باتا

 كل رسالة، وليس كلها، إذ أن ذلك                ُّ                                      وقد أثبت  يف هذا الكتاب فقرات ومقتطفات من       
 . )١( - والطباعة هنا مرتفعة األمثان جدا -يستدعي جملدا ضخما 

مث ضممت إىل أقواهلم وردودهم نقوال وأدلة أخرى، كانت مبعثرة يف بطون الكتب              
واملراجع، لتكون احلجة بالتحرمي أكثر صالبة، ولنعتصم بذلك يف وجه كل أفاك حياول              

      

سوف تصدر هذه الفتوى جمموعة كلها بإذن اهللا ، بعد أن تصلنا كل ردود علمائنا ، وها حنن نذكر كل من مل        ) ١(
 . يبعث باجلواب أن يتفضل مشكورا باإلجابة إلينا
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لكنها عند أهل احلق    ! ن غري دروهبا، ليظهرها مبظهر التأييد إلفكه ونزوعه         انتزاع األدلة م  
 " ! كلمة حق أريد هبا باطل : " ظاهرة على غري وجهها؛ بل من قبيل

شهادة رفيعة من العلماء    " مخسني  "                     ّ     َ                   فجاء الكتاب واحلمد لل ه حاف ال بأكثر من         
: " ملون بشدة على خطة   املعاصرين، من حراس العقيدة وحفاظ الشريعة مينعون وحي        

 ". حتريف القرآن بكتابته حبروف غري عربية 

يف أخطر دسيسة   " حكم واحد   " وهكذا يلتقي علماء اليوم بعلماء األمس، على         
عفنة، تقرع كتاب اهللا الذي حفظته وحافظت عليه األجيال، مث نشقى به اليوم، إذ لو                 

اليت " الفتاوى  " ه العينات من    كان خريا لسبقونا إليه وكانت الدوافع إىل إصدار هذ         
الندوة العاملية األوىل، ملقاومة " وصلتنا، وطبعها يف كتاب مستقل لتوزع على احلاضرين يف     

وهي خطوة  " حتريف القرآن بكتابته باحلروف الالتينية، أو بغريها من احلروف األعجمية           
 ! ومقاومة من ميسه بسوء " اهللا " أخرى عظيمة يف االنتصار لكتاب 

وعسى أن أكون هبذا وذاك قد أرضيت ريب أوال، ونفسي ثانيا، ولكين على يقني                
أن األمر يتطلب أكثر من جهد، وأكثر من محلة، ألن املفسدين يف األرض عتاة،              : الراشد

 ! وأهل احلق يغطون يف سبات عميق 

:  من املراجع العلمية العليا    -!  وهي صرخة خترج من أوربة بلد احلرية          -ونأمل  
الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ورابطة العامل             ك

اإلسالمي، واألمانة العامة ملسابقة القرآن الكرمي الدولية، والندوة العاملية للشباب اإلسالمي           
يف اململكة العربية السعودية؟ واألزهر الشريف، وجممع البحوث اإلسالمية، واملؤمتر الدويل           

سرية النبوية يف جهورية مصر العربية، ووزارات األوقاف يف العامل اإلسالمي؛ ومنظمة             لل
املؤمتر اإلسالمي يف جدة؛ واجلامعات اإلسالمية يف الدول العربية واإلسالمية؛ ومراكز             

أن تضطلع مبسؤولياهتا، وتنهض بدورها إىل عقد ندوات        : الدعوة اإلسالمية يف أحناء العامل    
، وثالثة، ورابعة، وخامسة، ليقدم كل املزيد من الضمانات واجلهود اليت من             ثانية: عاملية
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شأهنا؛ أن تقف يف وجه الباطل، ويضعوا احلواجز والعواقب لنسف هذا التحريف الزاحف             
 . على كتاب اهللا

 !. اللهم فاشهد ... اللهم إين قد بلغت مبا استطعت

 : قال اهللا تعاىل
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tβρ çÉ9 õ3tFó¡n@ ∩⊂∪{  )ظاهرا وباطنا         ّ             واحلمد لل ه أوال وآخرا،)١  . 

 ، ضحى يوم الثالثاء باريس

 م١٩٨٨/  ٤/  ١٢ -هـ ) ١٤٥٨( شعبان ٢٥
 أبو سهل: كتبه

ْ  صاحل علي الع و د  َ           

 

      

 . ٩٣: سورة األنعام آية) ١(
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 الفصل األول
 القرآن العظيم والسنة الشريفة والصحابة والتابعون وإمجاع األمة 

  )١( القرآن العظيم شاهد على أنه عريب) ١(

“tΑt { : قال تعاىل  tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθ ä3tG Ï9 zÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã 

&Î7•Β ∩⊇∈∪{  )٢( . 

 } $ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡uöè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪{  )٣( . 

 } $ ºΡ#uöè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ ÏŒ 8l uθ Ïã öΝßγ ¯= yè ©9 tβθ à)−G tƒ ∩⊄∇∪{  )٤( . 

 } öθ s9uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ#uöè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θ ä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u ( @‘Ïϑ ygõƒ −#u @’ Î1ttã uρ 3{  )٥( . } $ tΒ uρ 

tβ% x. #x‹≈ yδ ãβ#uöà)ø9$# β r& 3“ utIøãƒ ÏΒ Âχρ ßŠ «!$# Å3≈ s9uρ t,ƒ Ï‰óÁ s? “ Ï% ©!$# t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅Š ÅÁ øs?uρ É=≈ tG Å3ø9$# Ÿω 
|=÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù ÏΒ Éb> §‘ tÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊂∠∪{  )٦( } ×≅ ÷ƒ uθ sù t Ï% ©# Ï j9 tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ 

# x‹≈ yδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç tI ô± uŠ Ï9  Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $ £ϑ Ï iΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Ν ßγ ©9 

$ £ϑ Ï iΒ tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∠∪{  )٧( . 

      

ى عشرة مرة؛ وبالتايل فهو دليل صارخ على أن ال يكون           إحد" عربيا  " جاء وصف القرآن يف الترتيل كونه       ) ١(
 . ال عوج وال عرج وال عجمة فيه: أعجميا أو التينيا

 . ١٩٥ - ١٩٣: سورة الشعراء آية) ٢(
 . ٣: سورة الزخرف آية) ٣(
 . ٢٨: سورة الزمر آية) ٤(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٥(
 . ٣٧: سورة يونس آية) ٦(
 . ٧٩: سورة البقرة آية) ٧(
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 ١٧

)٢ ( 
 السنة الشريفة

  يضع الدستور لكتاب الوحي يف رسم القرآن وكتابته الرسول 

ألق الدواة  { : - وهو من كتبة الوحي       قال ملعاوية    روي أن رسول اهللا     

رف القلم، وانصب الباء، وفرق السني وال تعور امليم، وحسن اهللا، ومد الرمحن،               وح
 . )١(  }وجود الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى، فإنه أذكر لك

      

قال الترمذي  " ضع قلمك على أذنك فإنه أذكر للملى        " ورد هذا احلديث يف الترمذي عن زيد بن ثابت بلفظ           ) ١(
هذا حديث غريب ال نعرفه إال هذا الوجه وهو سند ضعيف عنبسة بن عبد الرمحن وحممد بن زاذان يضعفان                    

 . ١٨١ كتاب االستئذان ص ١٠يف احلديث عارضة األحوذي جـ 
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 ١٨

)٣ ( 
 الصحابة والتابعون 

  يتبعون ما أمرهم به الرسول 
لى  ع - رضوان اهللا عليهم     -يف عهد الصديق كان مجع الصحف اليت كتبها الصحابة          

العهد النبوي، مل يزيدوا ومل ينقصوا؛ ويف زمن عثمان كان النسخ يف املصاحف بيد زيد                
 وعلى مرأى ومسمع من كل       بن ثابت وبرضا منه، إذ كان كاتب رسول اهللا            

كان التأليف  : " قال الشيخ عبد احلي الكتاين نقال عن اإلمام القسطالين        .              ٍ الصحابة يومئذ  
 الصحف يف زمن الصديق، والنسخ يف املصاحف يف زمن           يف الزمن النبوي، واجلمع يف    

 لكنه غري جمموع يف موضع واحد، وال        عثمان، وقد كان القرآن كله مكتوبا يف عهده         
 ". مرتب السور 

 أقروا ما رمسه كتبة الوحي،      - عليهم الرضوان    -فها أنت ترى أن الصحابة الكرام       
ر، وعثمان، وعلي؛ ومل يظهر هلم خمالف       أبو بكر، وعم  : ورضيه اخللفاء األربعة الراشدون   

على اإلطالق، مث انتهى األمر إىل التابعني فمن بعده إىل اليوم، فلم خيالف أحد منهم يف                 
هذا الرسم، ومل ينقل أن أحدا منهم فكر أن يستبدل به رمسا آخر من الرسوم، اليت حدثت                 

ي الرسم العثماين حمترما    يف عهد ازدهار التأليف، ونشاط التدوين، وتقدم العلوم؛ بل بق          
 !. متبعا يف كتابة املصاحف، ال ميس استقالله، وال يباح محاه 

بسم اهللا  : (أنه كان يكره أن تكتب    : أخرج ابن أشته يف املصاحف، عن زيد بن ثابت        
 . ليس هلا سني) الرمحن الرحيم

أن كاتب عمرو بن العاص كتب إىل عمر فكتب         : وأخرج عن يزيد بن أيب حبيب     
: ومل يكتب هلا سينا، فضربه عمر؛ فقيل له؛ فيم ضربك أمري املؤمنني؟ قال              )  اهللا بسم(

 . ضربين يف سني

 . وأخرج عن ابن سريين أنه كان يكره أن متد الباء إىل امليم حىت تكتب السني
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 ١٩

أنه كره أن يكتب املصحف     : وأخرج ابن أيب داود يف املصاحف، عن ابن سريين         
 . ه نقصاألن في: مل؟ قال: قيل. مشقا

 . سرعة الكتابة: ومعىن املشق
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 ٢٠

)٤(  
 إمجاع األمة اإلسالمية

 على ما كتب اخلليفة عثمان 

كل واحد منها جيعله    : أن رسم املصاحف العثمانية، ظفر بأمور     : ملخص هذا الدليل  
 عليه، وأمره   إقرار الرسول   : جديرا بالتقدير ووجوب االتباع، تلك األمور هي        

 عليه، مث إمجاع    - وكانوا أكثر من اثين عشر ألف صحايب         -حابة  بدستوره، وإمجاع الص  
 ! األمة عليه بعد ذلك، يف عهد التابعني واألئمة اجملتهدين 

≅ö { : وأنت خبري بأن اتباع الرسول واجب فيما أمر به أو أقر عليه؛ لقوله تعاىل              è% β Î) 

óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3{  )١( . 

واالهتداء هبدي الصحابة واجب، خصوصا اخللفاء الراشدين، حلديث العرباض بن           
فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت          .. {  سارية، وفيه يقول    

 . )٣( )٢(  }وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ

وال ريب أن إمجاع األمة يف أي عصر واجب االتباع، خصوصا العصر األول، قال               
tΒ { : تعاىل uρ È,Ï%$ t±ç„ tΑθ ß™ §9$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“ y‰ßγ ø9$# ôìÎ6 −Ftƒ uρ uöxî È≅‹ Î6 y™ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# Ï& Îk!uθ çΡ $ tΒ 

4’ ¯< uθ s? Ï& Î#óÁ çΡuρ zΝ¨Ψ yγ y_ ( ôNu!$ y™ uρ #·ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪{  )٤( . 

      

 . ٣١:  عمران آيةسورة آل) ١(
 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة ) ٤٦٠٧(أبو داود السنة ) ٢(
 . حديث حسن صحيح: رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال) ٣(
 . ١١٥: سورة النساء آية) ٤(
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 ٢١

صاحب املقنع إذ يروي بإسناده إىل      : ممن حكى إمجاع األمة على ما كتب عثمان        
 املصاحف، فأعجبهم ذلك    أدركت الناس حني شقق عثمان      : " مصعب بن سعد قال   

 ". ومل يعبه أحد 

 أن عثمان أرسل إىل كل جند       وكذلك يروي شارح العقيلة، عن أنس بن مالك         
 . حفا، وأمرهم أن حيرقوا كل مصحف خيالف الذي أرسل إليهممن أجناد املسلمني مص

 . ومل يعرف أن أحدا خالف يف رسم هذه املصاحف العثمانية

دليل على أنه ال جيوز     : وانعقاد اإلمجاع على تلك املصطلحات يف رسم املصحف        
 . العدول عنها إىل غريها

مي، مما يدل على عظيم       َّ                              إن  كتابة الصحابة للمصحف الكر    : " قال احلافظ ابن اجلوزي   
 . )١(" فضلهم يف علم اهلجاء خاصة، وثقوب فهمهم يف حتقيق كل علم 

      

 ). ٣٧٦ / ١: (مناهل العرفان يف علوم القرآن للعالمة الزرقاين) ١(
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 ٢٢

 الفصل الثاين
 نقول األئمة األربعة وأقوال احملدثني وأقوال الفقهاء 

 أقوال األئمة األربعة رمحهم اهللا تعاىل 

)٥( 

 اإلمام مالك بن أنس

 ) هـ١٧٩املتوىف (

أرأيت من استكتب مصحفا،    :  سئل - رمحه اهللا    -ا    َّ      أن  مالك : روى السخاوي بسنده  
 أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من اهلجاء اليوم؟ 

 ". ال أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة األوىل : " فقال

                                    ْ         هو احلق، إذ فيه بقاء احلالة األوىل إىل أن          " مالك  " والذي ذهب إليه    : قال السخاوي 
   َّ                                                  أن  هذا هو األحرى بعد األحرى، إذ يف خالف ذلك            تعلمها الطبقة األخرى، وال شك    

 . جتهيل الناس بأولية ما يف الطبقة األوىل

 . ال خمالف ملالك من علماء األمة يف ذلك: وقال أبو عمرو الداين

سئل مالك عن احلروف يف القرآن مثل الواو         : - أيضا   -وقال أبو عمرو الداين     
 جد فيه كذلك؟               ْ                   واأللف، أترى أن  يغري من املصحف إذا و

 ". ال : " قال

: يعين األلف والواو املزيدتني يف الرسم، املعدومتني يف اللفظ حنو           : قال أبو عمرو  
 ).  ُ  ُ  أ ول وا(

  



 جمية أو التينيةحترمي كتابة القرآن الكرمي حبروف غري عربية أع

 ٢٣

)٦( 

 اإلمام أمحد بن حنبل

 ) هـ٢٤١املتوىف (

ٍ       ٍ             حترم خمالفة خط مصحف عثمان يف واو  أو ألف  أو ياء ،           : " قال اإلمام أمحد بن حنبل            ٍ                             
 ". أو غري ذلك 

)٧( 

 احلنفية

إنه ينبغي أال يكتب املصحف بغري      : " جاء يف احمليط الربهاين يف فقه احلنفية ما نصه        
 ". الرسم العثماين 

) ٨( 

 الشافعية

 : جاء يف حواشي املنهاج يف فقه الشافعية ما نصه

تكتب بالواو واأللف، كما جاء يف الرسم العثماين، وال تكتب يف            ) الربا(كلمة  " 
 ". أو األلف، ألن رمسه سنة متبعة القرآن بالياء 
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 ٢٤

 أقوال احملدثون والفقهاء رمحهم اهللا تعاىل 
)٩( 

 احلافظ البيهقي

 ) هـ٤٥٨املتوىف (

 : ما نصه" شعب اإلميان " جاء يف كتابه 

من كتب مصحفا ينبغي أن حيافظ على اهلجاء الذي كتبوا به تلك املصاحف وال               " 
؛ فإهنم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم         خيالفهم فيه وال يغري مما كتبوه شيئا      

 ". أمانة، فال ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم 
)١٠( 

 اإلمام البغوي

 ) هـ٥١٦املتوىف (

 : ما نصه" شرح السنة " جاء يف كتابه 

 فأمر عثمان    املصحف الذي استقر عليه األمر هو آخر العرضات على رسول اهللا            
احف، ومجع الناس عليه، وأذهب ما سوى ذلك، قطعا ملادة اخلالف،             بنسخه يف املص  

فصار ما خيالف خط املصحف يف حكم املنسوخ، واملرفوع كسائر ما نسخ ورفع، فليس              
 ". ألحد أن يعدو يف اللفظ إىل ما هو خارج عن الرسم 
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 ٢٥

)١١( 

 الفقيه أبو بكر بن العريب

 ) هـ٥٤٦املتوىف (

öθ { : عريب يف تفسري قوله تعاىل    قال القاضي أبو بكر بن ال     "  s9uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ#uöè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& 

(#θ ä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u ( @‘Ïϑ ygõƒ −#u @’ Î1ttã uρ 3{  )١( . 

 أن ترمجة القرآن بإبدال     - رضي اهللا عنه     -ل أيب حنيفة    هذا يبطل قو  : قال علماؤنا 
 : اللغة العربية بالفارسية جائز، ألن اهللا تعاىل قال

 } öθ s9uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ#uöè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θ ä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u ( @‘Ïϑ ygõƒ −#u @’ Î1ttã uρ 3{  )نفى أن   )٢ ،

يكون للعجمة إليه طريق، فكيف يصرف إىل ما نفى اهللا عنه، مع إن التبيان واإلعجاز إمنا                
 ". يكون بلغة العرب، فلو قلب إىل غري هذا ملا كان قرآنا، وال بيانا، وال اقتضى إعجازا 

)١٢( 

 وريالعالمة نظام الدين النيساب

إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا          : قال مجاعة من األئمة   " 
 وكاتب  الرسم يف خط املصحف؛ فإنه رسم زيد بن ثابت، وكان أمني رسول اهللا               

 ". وحيه 

  

      

 . ٤٤: سورة فصلت آية) ١(
 . ٤٤: سورة فصلت آية) ٢(
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 ٢٦

)١٣(  
 شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ) هـ٧٢٨املتوىف (

رسوله مبلغا عنه الكتاب واحلكمة      إن اهللا ملا أنزل كتابه باللسان العريب، وجعل          
مل يكن سبيل إىل ضبط الدين      : بلسانه العريب، وجعل السابقني إىل هذا الدين متكلمني به        

ومعرفته إال بضبط هذا اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتياد التكلم به أسهل              
رب إىل مشاهبتهم   على أهل الدين يف معرفة دين اهللا، وأقرب إىل إقامة شعائر الدين، وأق             

 . للسابقني األولني، من املهاجرين واألنصار يف مجيع أمورهم

وهلذا ملا علم املؤمنون من أبناء فارس وغريهم هذا األمر، أخذ من وفقه اهللا منهم نفسه          
باالجتهاد يف حتقيق املشاهبة بالسابقني، فصار أولئك من أفضل التابعني بإحسان إىل يوم              

من رأوه : منهم أئمة لكثري من غريهم، وهلذا كانوا يفضلون من الفرس         القيامة، وصار كثري    
 يف  - فيما رواه عنه أبو طاهر السلفي        -أقرب إىل متابعة السابقني، حىت قال األصمعي        

 . )١(" قريش العجم : عجم أصبهان: " كتاب فضل الفرس
)١٤( 

 اإلمام ابن احلاج العبدري

 ) هـ٧٣٧املتوىف (

 : اجقال اإلمام ابن احل

أن ال ينسخ اخلتمة بلسان العجم، ألن اهللا        :  بل يتعني عليه   - أي للناسخ    -ينبغي له   " 
 نسخ  - رمحه اهللا    -تعاىل أنزله بلسان عريب مبني، ومل يرتله بلسان العجم، وقد كره مالك             

β¨ { :  قال إن اهللا   : املصحف يف أجزاء متفرقة، وقال     Î) $ uΖøŠn= tã …çµ yè ÷Η sd{  )وهؤالء  )٢ 

      

 ). ١٢ - ١١: (ص) اقتضاء الصراط املستقيم: (عن كتابه) ١(
 . ١٧: سورة القيامة آية) ٢(
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ولقد ! يفرقونه، فإذا كره هذا يف األجزاء، فما بالك بتغيريه عن اللسان العريب املبني؟                
سرى هذا لبعض الناس يف هذا الزمان، حىت إهنم ليعدون قراءة القرآن بالعجمية ونسخ               

 كتبها باللسان العريب    اخلتمة هبا من الفضيلة، وبعضهم جيمع يف اخلتمة الواحدة بني           
 -واللسان األعجمي، وهذا خمالف ملا أمجع عليه الصدر األول، والسلف الصاحل، والعلماء             

 وإذا كان ذلك كذلك، فيتعني عليه أن ال يعرج على قول من أجاز               -رضي اهللا عنهم    
 . )١(" ذلك فليحذر من ذلك، واهللا املوفق 

      

 .  ط دار الفكر٨٦ ص ٤ج ) املدخل(عن كتابه ) ١(
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 ٢٨

) ١٥( 

 اإلمام أبو إسحاق الشاطيب

 ) هـ٧٩٠ املتوىف(

 : قال اإلمام أبو إسحاق

 أنزل القرآن عربيا ال عجمة فيه، مبعىن أنه جار يف ألفاظه ومعانيه               إن اهللا   " 
$ { : وأساليبه على لسان العرب، قال تعاىل ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡uöè% $ |‹Î/ttã{  )١( . 

$ {  :وقال ºΡ#uöè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ ÏŒ 8l uθ Ïã{  )٢( . 

tΑ { : وقال t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”9 $# ß ÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡ Î= Î/ 

< c’ Î1 t tã & Î7 •Β ∩⊇∈∪{  )٣( . 

" حممد بن عبد اهللا     : " عربيا، أفصح من نطق بالضاد، وهو     : وكان املرتل عليه القرآن   
       يف لساهنم، فليس    جيري اخلطاب على معتادهم      - أيضا   - وكان الذين بعث فيهم عربا

ٍ                                                          فيه شيء من األلفاظ واملعاين إال وهو جار  على ما اعتادوه ومل يدخله شيء؛ بل نفى عنه                                                    
=ô‰s)s9uρ ãΝn { : أن يكون فيه شيء عجمي فقال تعاىل       ÷è tΡ óΟßγ ¯Ρr& šχθ ä9θ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) …çµ ßϑ Ïk= yè ãƒ Öt±o0 3 

Üχ$ |¡Ïj9 “ Ï% ©!$# šχρ ß‰Ås ù= ãƒ Ïµ øŠs9Î) @‘Ïϑ yf ôã r& #x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?† Î1ttã êÎ7•Β ∩⊇⊃⊂∪{  )٤( . 

öθ { : وقال s9uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ#uöè% $ |‹Ïϑ ygõƒ r& (#θ ä9$ s)©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ…çµ çG≈ tƒ#u ( @‘Ïϑ ygõƒ −#u @’ Î1ttã uρ 3{  )٥( . 

      

 . ٣: سورة الزخرف آية) ١(
 . ٢٨: سورة الزمر آية) ٢(
 . ١٩٥ - ١٩٣:سورة الشعراء آية) ٣(
 . ١٠٣: سورة النحل آية) ٤(
 . ٤٤ :سورة فصلت آية) ٥(
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 ٢٩

 جعل مجيع األمم وعامة األلسنة يف هذا        هذا وإن كان بعث للناس كافة، فإن اهللا         
األمر تبعا للسان العرب، وإذا كان ذلك فال يفهم كتاب اهللا تعاىل إال من الطريق الذي                 

 ". تبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها نزل عليه وهو اع
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 ٣٠

 الفصل الثالث
 جلان وجمالس وهيئات منظمات ودور إفتاء ومجعيات معاصرة 

)١٦( 

 هيئة كبار العلماء
 يف اململكة العربية السعودية

حترمي كتابة  : بعد دراسة املوضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه، قرر اجمللس باإلمجاع          
 : ، أو غريها من حروف اللغات األخرى، وذلك لألسباب التاليةالقرآن باحلروف الالتينية

 :  إن القرآن قد نزل بلسان عريب مبني، حروفه ومعانيه، قال تعاىل-ا 

 } … çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 É b> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”9 $# ß ÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ 

t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪  Aβ$ |¡ Î= Î/ < c’ Î1 t tã & Î7 •Β ∩⊇∈∪{  )واملكتوب باحلروف الالتينية ال يسمى      )١ 

y7 {  :نا، لقوله تعاىل  قرآ Ï9≡x‹x.uρ !$ uΖøŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9Î) $ ºΡ#uöè% $ |‹Î/ttã{  )وقوله )٢  :} Üχ$ |¡Ïj9 “ Ï% ©!$# 

šχρ ß‰Ås ù= ãƒ Ïµ øŠs9Î) @‘Ïϑ yf ôã r& #x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 ?† Î1ttã êÎ7•Β ∩⊇⊃⊂∪{  )٣( . 

 - رضي اهللا عنهما     - إن القرآن كتب حني نزوله، ويف مجع أيب بكر، وعثمان،            - ٢
 وأمجع عليه   - رضي اهللا عنهم     -إياه فاحلروف العربية، ووافق على ذلك سائر الصحابة         

 :  أنه قالون، ومن بعدهم إىل عصرنا، رغم وجود األعاجم، وثبت عن النيب التابع

 . )٥( احلديث )٤(  }عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني{ 

      

 . ١٩٥ - ١٩٢: سورة الشعراء آية) ١(
 . ٧: سورة الشورى آية) ٢(
 . ١٠٣: سورة النحل آية) ٣(
 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة ) ٤/١٢٦(، أمحد ) ٤٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٤(
 . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح) ٥(
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 ٣١

 رضي  -شدين،   وخلفائه الرا  فوجبت احملافظة على ذلك، عمال مبا كان يف عهده          
 .  وعمال بإمجاع األمة-اهللا عنهم 

 إن حروف اللغات من األمور املصطلح عليها، فهي قابلة للتغيري مرات حبروف             - ٣
أخرى، فيخشى إذا فتح هذا الباب أن يفضي إىل التغيري كلما اختلف االصطالح، وخيشى              

 عدو اإلسالم مدخال    أن ختتلف القراءة تبعا لذلك، وحيصل التخليط على مر األيام، وجيد          
للطعن يف القرآن لالختالف واالضطرابات، كما حصل بالنسبة للكتب السابقة، فوجب            

 . أن مينع ذلك حمافظة على أصل اإلسالم، وسدا لذريعة الشر والفساد

أن يصري القرآن ألعوبة بأيدي الناس، فيقترح       :  خيشى إذا رخص يف ذلك أو أقر       - ٤
د من اللغات، وال شك أن ذلك مثار اختالف وضياع، فيجب           كل أن يكتبه بلغته، ومبا جي     

 . أن يصان القرآن عن ذلك صيانة لإلسالم وحفظا لكتاب اهللا من العبث واالضطرابات

 إن كتابة القرآن بغري احلروف العربية يثبط املسلمني عن معرفة اللغة العربية، اليت              - ٥
فيه، هذا وباهللا التوفيق، وصلى اهللا      بواسطتها يعبدون رهبم، ويفهمون دينهم، ويتفقهون       

 . على حممد وآله وصحبه وسلم

 هيئة كبار العلماء 

وجهنا السؤال إىل مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية، 
فتفضل مشكورا بإرساله هذه الفتوى الصادرة عن اهليئة يف دورهتا الرابعة عشر بالطائف، 

 . هـ) ١٣٩٩(يف شوال 
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 ٣٢

)١٧( 

 هيئة كبار العلماء

 يف اململكة العربية السعودية
بعد دراسة املوضوع ومناقشته وتداول الرأي فيه، تبني للمجلس أن هناك أسبابا              

 : تقتضي بقاء كتابة املصحف بالرسم العثماين، وهي

 وأنه أمر    ثبت أن كتابة املصحف بالرسم العثماين، كانت يف عهد عثمان             - ١
ة املصحف أن يكتبوه على رسم معني، ووافقه الصحابة، وتابعهم التابعون، ومن              كتب

 . بعدهم إىل عصرنا هذا

 )٢( )١(  }عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني     { :  قال وثبت أن النيب    

صحف هبذا الرسم هو املتعني، اقتداء بعثمان وعلي، وسائر           فاحملافظة على كتابة امل    
 . الصحابة، وعمال بإمجاعهم

 إن العدول عن الرسم العثماين، إىل الرسم اإلمالئي املوجود حاليا، بقصد تسهيل             - ٢
يفضي إىل تغيري آخر إذا تغري االصطالح يف الكتابة، ألن الرسم اإلمالئي نوع من              ! القراءة  

 للتغري باصطالح آخر، وقد يؤدي ذلك إىل حتريف القرآن بتبديل بعض            االصطالح، قابل 
احلروف أو زيادهتا أو نقصها، فيقع االختالف بني املصاحف على مر السنني، وجيد أعداء              
اإلسالم جماال للطعن يف القرآن الكرمي، وقد جاء اإلسالم بسد ذرائع البشر، ومنع أسباب              

 . الفنت

أن يصري كتاب اهللا    :  يلتزم الرسم العثماين يف كتابة القرآن       ما خيشى من أنه إذا مل      - ٣
ْ                                                                      ألعوبة بأيدي الناس، كلما عن ت  إلنسان فكرة يف كتابته اقترح تطبيقها، فيقترح بعضهم كتابته               َّ                           

 . بالالتينية أو غريها، ويف هذا ما فيه من اخلطر، ودرء املفاسد أوىل من جلب املصاحل

      

 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة ) ٤/١٢٦(، أمحد ) ٤٤( ، ابن ماجه املقدمة )٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
 . حديث حسن صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال) ٢(
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 ٣٣

 : القرار التايل! اجمللس وبناء على هذه األسباب، اختذ 

أن يبقى رسم املصحف على ما كان بالرسم         : يرى جملس هيئة كبار العلماء     " 
العثماين، وال ينبغي تغيريه ليوافق قواعد اإلمالء احلديثة، حمافظة على كتاب اهللا من                

 - رضوان اهللا عليهم أمجعني      -التحريف، واتباعا ملا كان عليه الصحابة، وأئمة السلف         
 .  املوفق، وصلى اهللا على نبينا حممدواهللا

 هيئة كبار العلماء

وجهنا السؤال إىل جملس البحث الفقهي بلندن، فأرسل إلينا هذه الفتوى مشكورا، وهي 
 . هـ) ١٣٩٩/  ١٠/  ٢١(وبتاريخ ) ٧١(برقم 
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 ٣٤

)١٨( 

 جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي

 مكة املكرمة
طلع على خطاب الشيخ هاشم وهبة عبد العال        إن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي قد ا      

وبعد ) تغيري رسم املصحف العثماين إىل الرسم اإلمالئي     (من جدة، الذي ذكر فيه موضوع       
 ٧١(مناقشة هذا املوضوع من قبل اجمللس واستعراض قرار هيئة كبار العلماء بالرياض رقم              

 فيه من ذكر    هـ، الصادر يف هذا الشأن، مما جاء       ) ١٣٩٩/  ١٠  /٢١ وتاريخ   ،
 : األسباب املقتضية بقاء كتابة املصحف بالرسم العثماين

قرر باإلمجاع تأييد ما جاء يف قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية                 
السعودية من عدم جواز تغيري رسم املصحف العثماين، ووجوب بقاء رسم املصحف              

 عدم تسرب أي تغيري أو حتريف يف        العثماين على ما هو عليه، ليكون حجة خالدة، على        
  - رضوان اهللا عليهم أمجعني -النص القرآين، واتباعا ملا كان عليه الصحابة، أئمة السلف 

أما احلاجة إىل تعليم القرآن، وتسهيل قراءته على الناشئة اليت اعتادت الرسم اإلمالئي             
ليم القرآن يف مجيع األحوال     الدارج، فإهنا تتحقق عن طريق تلقني املعلمني، إذ ال يستغين تع          

عن معلم، فهو يتوىل تعليم الناشئني قراءة الكلمات اليت خيتلف رمسها يف املصحف العثماين              
عن رمسها يف قواعد اإلمالء الدارجة، وال سيما إذا لوحظ أن تلك الكلمات عددها قليل،               

ا، فمىت تعلم   وحنومه) السموات: (و) الصلوة: (وتكرار ورودها يف القرآن كثري، ككلمة     
الناشئ الكلمة بالرسم العثماين، سهل عليه قراءهتا كلما تكررت واملصحف، كما جيري             

 . يف قواعد اإلمالء الدارجة أيضا) ذلك(، و )هذا(مثل ذلك متاما يف رسم كلمة 

    ّ                                                                                 والل ه ويل التوفيق، وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلم               
 . تسليما كثريا

تفضل كذلك بإرساهلا إلينا جملس البحث الفقهي بلندن
 .فشكرا جزيال لألستاذ حسن علي األهدل
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 ٣٥

)١٩( 

  دار اإلفتاء-وزارة العدل 

 مجهورية مصر العربية
ما مدى جواز كتابة النص القرآين باحلرف الالتيين تيسريا         : لإلجابة على السؤال وهو   

 لغري العرب؟ 

هل الرسم  :  على معرفة اإلجابة عن سؤال آخر وهو       يتوقف اجلواب على هذا السؤال    
العثماين للمصحف توقيفي، وهل جيب االلتزام به أم ال؟ ذهب مجهور العلماء إىل أن رسم               

 كان له   أن النيب   :  واستدلوا بأدلة كثرية منها    -املصحف توقيفي، ال جتوز خمالفته      
الرسم، وأمرهم الرسول على    كتاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن الكرمي فعال هبذا           

 بل  - والقرآن على هذه الصورة، ومل حيدث فيه تغيري وال تبديل            كتابته، ومضى عهده    
 والكتيب الذي   - كان يضع الدستور لكتاب الوحي يف رسم القرآن وكتابته           ورد أنه   

،  عظيم يف هذا الشأن، ونؤيد ما جاء به        - بطلب مركز التربية اإلسالمية بفرنسة       -أرفق  
وخاصة قرار جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة، يف تارخيه، والذي قرر              

عدم : بإمجاع أعضائه ما جاء يف قرار جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية             
جواز تغيري رسم املصحف العثماين، ووجب بقاء رسم املصحف العثماين على ما هو عليه              

ة خالدة على عدم تسرب أي تغيري حتريف يف النص القرآين، واتباعا ملا كان               ليكون حج 
  - رضوان اهللا عليه أمجعني -عليه الصحابة، وأئمة السلف 

أن جيتهد قدر وسعه، ويبذل طاقته لتعلم اللغة العربية، : وجيب على من يعتنق اإلسالم
ية، وإن وجد صعوبة يف باقي ما تيسر له، حىت يستطيع أن يقرأ ما تصح به الصالة بالعرب

تفسري النص القرآين وترمجته إىل غري العربية حفاظا : الفروع فال بأس من ترمجة املعاين، أي
 .واهللا ويل التوفيق. وكماله وبالغته وإعجازه" القرآن الكرمي " على مجال 

مفيت مجهورية مصر العربية سيد حممد طنطاوي 
. ب مشكوراوجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلوا
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 ٣٦

)٢٠( 

 جلنة الفتوى يف األزهر

 مجهورية مصر العربية
بعد : كتابة القرآن باحلروف الالتينية؟ فأجابت    : سئلت جلنة الفتوى يف األزهر عن     

ال شك أن احلروف الالتينية املعروفة،      : " محد اهللا، والصالة والسالم على رسوله، مبا نصه       
ؤدي مجيع ما تؤديه احلروف العربية، فلو كتب        خالية من عدة حروف توافق العربية، فال ت       

 لوقع اإلخالل   - كما يفهم من االستفتاء      -القرآن الكرمي هبا على طريق النظم العريب         
والتحريف يف لفظه، ويتبعهما تغري املعىن وفساده، وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان             

 سلفا وخلفا   - اإلسالم   القرآن الكرمي من كل ما يعرضه للتبديل والتحريف، وأمجع علماء         
ممنوع منعا  :  على أن كل تصرف يف القرآن يؤدي إىل حتريف يف لفظه، أو تغيري يف معناه               -

 ومن بعدهم إىل يومنا     - رضوان اهللا عليهم     -باتا، وحمرم حترميا قاطعا، وقد التزم الصحابة        
 ). كتابة القرآن باحلروف العربية: هذا

 ط ١٣٤ ص ٢مناهل العرفان ج : زرقاين يف كتابهأوردها الشيخ حممد عبد العظيم ال
 ).٤٥(دار الفكر حميال على اجمللد السابع من جملة األزهر ص 
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 جلنة من أفاضل علماء األزهر

 مبصر
تشكلت جلنة ضمت خنبة من أفاضل علماء األزهر لوضع تفسري عريب دقيق، متهيدا              

 أبريل  ١٦(لس الوزراء املصري املنعقد يف      لترمجته بواسطة جلنة فنية خمتارة، تنفيذا لقرار جم       
 . بناء على ما رفعه إليه فضيلة شيخ األزهر يف ذلك الوقت) ١٩٣٦

هذه اللجنة كان أول ما وضعته من ضوابط وحتفظات، ما جاء يف البند األول من                 
 : قرارها وهو

  عدم جواز كتابة القرآن الكرمي حبروف غري عربية حذرا من التحريف يف لفظه              - ١
 . العريب

 " ترمجة القرآن بني احلظر واإلباحة : " عن حبث

 .لفضيلة شيخ األزهر الشيخ جاد احلق
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 جملس اإلقراء بدمشق

 يف حمضر كبار القراء ومشيختهم
 اجلمهورية العربية السورية

أن كتابة القرآن   : اطلع اجمللس على الكتاب ودرسه بدقة فقرر بعد ذلك باإلمجاع          
حرف الالتينية، أمر خطري بالغ اخلطورة، وهو غري جائز، ألن األحرف العربية            العظيم باأل 

ال يوجد كثري منها بالالتينية، وهو حتريف للقرآن وتغيري له عن العربية املرتل هبا، وليس                
هناك مربر لكتابته بالالتينية من أجل الذين دخلوا ويدخلون يف اإلسالم من غري العرب،               

ين من قبلهم من األمم غري العرب، الذين مل يفكروا يف يوم من              فحال هؤالء كحال الذ   
من : األيام أن يكتبوا القرآن بأحرفهم، مع أن أكثر املسلمني اليوم يف الدنيا من غري العرب              

أتراك، وعجم، وهند، وباكستان، وأندونيسية، وأفريقية، وغريهم من بالد املسلمني، فكل           
 تكتب القرآن فيما مضى بغري احلرف العريب، ولو كتب          هذه البالد اليت تدين باإلسالم مل     

القرآن كل بلغته، وأضافه إىل قطره وبلده، لتعددت الكتابات، وأدى ذلك إىل أن يقال يف               
               َ                                          قرآن هندي، وقرا ن تركي، أو غري ذلك، وفيه ما فيه،           : مستقبل األمر وبعد االختصار   

يقرأ القرآن مرتال جمودا، أحسن من     من  : ولقد رأينا يف صفوف األعاجم من املسلمني اليوم       
 ! قراءة كثري من العرب، الذين أنزل القرآن بلغتهم 

 : مث يقول الشيخ حسين خطاب شيخ قراء الشام بدمشق

جيب أن ال يقدم أحد على كتابة املصحف الشريف، أو طباعته، إال بعد مراجعة رمسه               
عليه اجلماهري املعتمدة من أئمة     األول واقتفاء أثره، اقتداء بالسلف الصاحل، وعمال مبا          

اإلسالم، وحمافظة على ما حيويه الرسم من أنواع القراءات املتواترة، اليت يشملها الرسم              
القدمي، وال يترك شيء قد أحكمه السلف جلهل اجلاهلني، أو زحفا وراء املغرضني من                

تساوي عند اهللا   أعداء الدين، أو طمعا يف نزر يسري من حطام الدنيا ومتاعها، فإهنا ال                
جناح بعوضة؛ والقرآن كالم اهللا ال يعدله شيء، ويف ذكر هذه النصوص املوجزة، من                
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بيان ما جيب أن يصار إليه يف رسم القرآن الكرمي، واحملافظة عليه كتابة             : احلديث والقدمي 
وقراءة، وترتيال وجتويدا، أما غري ذلك فإنه لعب بكتاب اهللا، وتعريض له للضياع، وسبب              

 تفريق كلمة املسلمني، وقد أنزل اهللا كتابه لتوحيد كلمتهم، وضم مشلهم، وضمان               يف
$ { : حقوقهم، وهتذيب أخالقهم   ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩∪{  )واحلمد هللا   )١ 

 . رب العاملني

جهنا السؤال إىل فضيلة الشيخ عبد الرزاق احلليب، فتفضل اجمللس كله باجلواب، و
 .                 ٌفشكرا له وهلم مجيعا 

 

      

 . ٩: سورة احلجر آية) ١(
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 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

  عمان األردن-دائرة اإلفتاء العام 
 فإن مما ال شك أن احلروف الالتينية املعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية؛ فال              

القاف، واحلاء، واخلاء، والعني، والضاد، والظاء،       : (تؤدي مجيع احلروف العربية مثل     
 ). والطاء

فلو كتب القرآن الكرمي باحلروف الالتينية، على طريقه النظم العريب، لوقع اإلخالل             
 ! والتحريف يف لفظه، وتبعها تغري املعىن وفساده 

لقرآن الكرمي عن كل ما يعرضه      وقد قضت نصوص الشريعة اإلسالمية بأن يصان ا        
 : للتبديل والتحريف

$ { : قال اهللا تعاىل   ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ï e%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m: ∩∪{  )وقال اهللا   )١ 

Ÿω Ÿ≅ƒ { : تعاىل Ï‰ ö7 s? ÏM≈ uΗ Í> x6 Ï9 «! $# 4{  )٢( . 

“tΑt { : وقال تعاىل  tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”9$# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% tβθ ä3tG Ï9 zÏΒ t Í‘ É‹Ζßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡Î= Î/ 

<c’ Î1ttã &Î7•Β ∩⊇∈∪{  )٣( . 

$ { : وقال تعاىل ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡uöè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪{  )٤( . 

$ {  :وقال تعاىل ºΡ#uöè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ ÏŒ 8l uθ Ïã öΝßγ ¯= yè ©9 tβθ à)−G tƒ ∩⊄∇∪{  )٥( . 

      

 . ٩: سورة احلجر آية) ١(
 . ٦٤: سورة يونس آية) ٢(
 . ١٩٥ - ١٩٣:سورة الشعراء آية) ٣(
 . ٣: سورة الزخرف آية) ٤(
 . ٢٨: مر آيةسورة الز) ٥(



 جمية أو التينيةحترمي كتابة القرآن الكرمي حبروف غري عربية أع

 ٤١

 . فال عوج فيه، ال من حيث اللفظ والنظم، وال من حيث املعىن

الكرمي  على أن كل تصرف يف القرآن        - سلفا وخلفا    -وبذلك أمجع علماء اإلسالم     
 . ممنوع منعا باتا، وحمرم حترميا قاطعا: يؤدي إىل حتريف لفظه أو تغيري يف معناه

كتابة القرآن  :  ومن بعدهم إىل يومنا هذا     - رضي اهللا عنهم     -وقد التزم الصحابة    
 . الكرمي باحلروف العربية

 حبروف  أن كتابة القرآن الكرمي باحلروف الالتينية املعروفة، أو       : ومن هذا تبني بوضوح   
 . ال جتوز واهللا تعاىل أعلم: اللغات األخرى

 املفيت العام
 عز الدين اخلطيب التميمي

وجهنا السؤال إىل جملس املنظمات واجلمعيات اإلسالمية باألردن، فأحالوه إىل دائرة 
 . اإلفتاء، فتفضلت باجلواب، فشكرا هلم مجيعا
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 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 قطرجامعة 
 : فقد أنزل اهللا تعاىل القرآن عربيا، كما نصت على ذلك آياته الكثرية، مثل قوله تعاىل

 } !$ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& $ ºΡ≡uöè% $ wŠÎ/ttã öΝä3¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊄∪{  )١( . 

 } y7 Ï9≡x‹x.uρ çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& $ ¸ϑ õ3ãm $ wŠÎ/{tã 4{  )٢( . 

 وقد اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يكتب هذا القرآن الكرمي منذ أنزل على رسوله               
ى يتل: باحلرف العريب املعرب عن اللسان العريب، فهو قرآن وكتاب، ومن حيث هو قرآن             

يكتب باحلرف العريب املعرب عن األصوات اليت        : باللسان العريب، ومن حيث هو كتاب     
 . متيزت هبا العربية

 وعهد خلفائه الراشدين املهديني، الذين      وعلى هذا أمجعت األمة منذ عهد النيب        
 . أمرنا أن نتمسك بسنتهم، ونعض عليها بالنواجذ

من الرسم العثماين للنص القرآين      وإذا كان هذا هو موقف املسلمني اإلمجاعي،          
وحرصهم عليه، ورفضهم ألي تغيري يف صورته مع بقاء احلرف العريب كما هو، فكيف               

مع أن هذا   ! جنيز كتابة النص القرآين حبرف آخر غري احلرف العريب، مثل احلريف الالتيين؟             
 لغة  احلرف ال يوجد به ما يعرب عن كل األصوات العربية، اليت هلا أحرف خاصة يف                 

 . الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والعني، واحلاء، وحنوها: العرب، مثل

إن ذلك ميكن أن يعاجل بوضع عالمات خاصة، كاليت وضعها املستشرقون           : ورمبا قيل 
لتمييز الصوت الذي ال يوجد له حرف خاص يعرب عنه يف احلروف الالتينية، ولكن هذا                

      

 . ٢: سورة يوسف آية) ١(
 . ٣٧: سورة الرعد آية) ٢(
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ت احلروف فيها، أما غريه فال يستفيد منها إال بعد           يفيد من يعرف اللغة العربية، وأصوا     
 . دراسة وتدريب

مهزة الوصل، ومىت ينطق هبا، ومىت ال ينطق؟ وكذلك التنوين يف           : مث هناك أشياء مثل   
حالة الوصل، وحالة الوقف، واختالف ذلك يف حالة النصب عن حاليت الرفع واجلر،               

 التاء املفتوحة يف حالة الوقف؛ وغري ذلك، مما         وأيضا التنوين يف التاء املربوطة واختالفه عن      
 . ميكن أن يظهر باملمارسة، وال يصلح معه إال التلقي الشفهي

 مكتب العميد الدكتور يوسف القرضاوي 

 . وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا
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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

  الكويت-اهليئة العامة للفتوى 
بغري اللغة العربية، وبغري الرسم العثماين؛ حىت       ) املصحف( كتابة القرآن الكرمي     ال جيوز 

ولو كان بقصد تيسري قراءة القرآن الكرمي لغري العرب، أو للمسلمني اجلدد، ملا يترتب على              
ذلك من حتريف للقرآن الكرمي، وتبديل بعض احلروف، وألنه كتب بالرسم العثماين،              

لسبع كلها، وسدا للذرائع، وصيانة للقرآن الكرمي من حماوالت         الذي يستوعب القراءات ا   
التغيري والتبديل، اليت حيرص عليها أعداء اإلسالم، واهللا أعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد،               

 . وعلى آله وصحبه وسلم
 مدير مكتب اإلفتاء مشعل مبارك الصباح

حالته إىل اهليئة العامة للفتوى، وجهنا السؤال إىل اهليئة اخلريية العاملية اإلسالمية، فأ
 .فتفضلت باجلواب مشكورة، فشكرا هلما مجيعا
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  إدارة جامع بين أمية-وزارة األوقاف 

 اجلمهورية العربية السورية
إن فكرة كتابة القرآن الكرمي باألحرف الالتينية فكرة هدامة، جيب حماربتها بكل              

علماء القراءات، مل جييزوا كتابته إال بالرسم       الوسائل، على أن علماء األمة اإلسالمية، و      
 وحافظوا على هذا الرسم حىت      الذي رسم به يف زمن اخلليفة الثالث سيدنا عثمان           

وصلنا بطريق التواتر، واآليات القرآنية شاهدة على ذلك، بأن نزل باللغة العربية وحروفها،     
تينية، وال على قواعد اإلمالء     أنه ال جيوز كتابة القرآن بالال      : والذي نعتقده وندين به   

 .                          ّ      ومراعاة األصول يف ذلك، والل ه أعلم احلديث، وإمنا على ما كتبه الصحابة الكرام،

 كتبه عبد الرزاق احلليب 
 . وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا
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 مجعية علماء اهلند

  اهلند-دهلي 
زون كتابة نص القرآن الكرمي بغري      أود أن أجيبكم بأن علماء السلف الصاحل ال جيي         

العربية، وهذا هو مسلك األمة؛ وكما هو معلوم أن األمة اإلسالمية تتعرض لفنت وخماطر              
 ! كثرية يف هذا العصر على أيدي األعداء، وهذه الفتنة تشكل جزءا من مسلسل التآمر 

 رئيس مجعية علماء اهلند

 أسعد مدين

.ب مشكوراوجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلوا
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 رئاسة الشؤون الدينية

  اجلمهورية التركية-أنقرة 
كالنوطة (باحلروف أو األرقام أو اإلشارات      : من املعلوم أن الكتابة هي بيان األصوات      

، وأنه كما توجد يف مجيع اللغات أصوات تتوافق مع بعضها، يوجد             )يف املوسيقى مثال  
 . جد يف غريهاكذلك أصوات منفردة يف بعض اللغات ال تو

: " وإن جمموع اإلشارات اليت تعرب عن األصوات اخلاصة، بأي لغة يطلق عليها              
، فبسبب اختالف عدد وصفات األصوات يف خمتلف اللغات، قد تكون           "احلروف اهلجائية   

احلروف اهلجائية خمتلفة أيضا بني اللغات، ألن كل جمموعة من حروف اهلجاء، مرتبة               
 بلغتها، لذا ال ميكن كتابة أي نص كتابة تامة وساملة من األخطاء             لتعبري األصوات اخلاصة  

 قراءته قراءة   - أيضا   -حبروف هجائية عائدة إىل لغة غري لغة ذلك النص، كما ال ميكن              
 . صحيحة بأصوات تلك اللغة

اللغة العربية، والقرآن خمطوط باحلروف اهلجائية العربية، وعدد        : إن لغة القرآن الكرمي هي    
حرفا، وعدد حروف اهلجاء احملدثة من أصل التيين للغات          ) ٢٨: (ف اهلجائية العربية  احلرو

 . اليت تستعمل يف خمتلف البلدان بقرب نفس العدد، تقل أو تكثر عنها حبرف أو حرفني فقط

أن كل حرف من حروف اللغة العربية له صوت خاص           : ولكن اجلدير بالذكر هنا   
 )I-e-a-u-o(دثة من أصل التيين كحروف       ينفرد عن غريه، وبعض احلروف احمل      

تستعمل لتصويت احلروف األخرى، حيث تقوم احلركات مقام هذا التصويت املذكور            
، وليس من   )كالفتحة والكسرة والضمة، وهي إشارات خاصة هلذه اللغة        (باللغة العربية   

 . الضروري أن توجد هذه احلركات مرسومة على اخلط املكتوب

ء للغة العربية تزيد عن اللغات احملدثة من أصل التيين بثمانية            إذا، إن حروف اهلجا   
حروف، وذاك باإلضافة إىل أنه ال يوجد بني حروف هجاء اللغة العربية أصوات وصفات              

  ).o-o-j-g-c-p( : بعض األحرف املستعملة باللغات احملدثة من أصل التيين كحروف
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ية، فال تستعمل هذه احلروف     أن النص العريب إذا كتب حبروف التين       : ومعىن هذا 
وبذلك يزداد عدد أصوات اللغة العربية، اليت ال يوجد         . املدرجة أعاله بكتابة ذلك النص    

 . مقابلها يف اللغات الالتينية

كما أن لتالوة القرآن الكرمي قواعد خاصة جتويدية، كاإلدغام واإلظهار واإلخفاء             
 . ط القرآين العريبواإلقالب، ال ميكن حتقيق هذه القواعد إال باخل

 -إذا، ال توجد يف احلروف الالتينية مجيع أصوات احلروف العربية، كما ال توجد               
 امليزات الالزمة والضرورية لتالوة القرآن الكرمي، لذا ال ميكن كتابة وتالوة القرآن             -أيضا  

مال الكرمي باحلروف الالتينية ساملة من النقص واألخطاء، إال بعد تنسيق وإبداع واستع            
بعض الرموز واحلروف اخلاصة، مع أن هذه الرموز واحلروف اخلاصة اليت تستخدم بقراءة             

، تنفع فقط   )transkripsiyon -ترانسكريبسيون  : (احلروف العربية واليت يسموهنا   
يف حالة املعرفة التامة للحروف العربية وخمارجها وقراءهتا، وإال فال فائدة هلا يف حالة عدم               

حلروف العربية، وال تؤدي ألي سهولة وتيسري يف تالوة القرآن الكرمي تالوة            معرفة خمارج ا  
كان لكتابة النصوص   ) الترانسكريبسيون(صحيحة، وقي األصل ليس سبب وضع رموز        

العربية الطويلة؛ بل السبب الوحيد هو استعماهلا بكتابة بعض األلفاظ واألسامي العربية             
بية، وقراءهتا قراءة صحيحة من قبل الذين يعلمون تلك         احملدودة، يف الكتب واملقاالت األجن    

 ). الترانسكريبسيون(الرموز، وإال فلم يوجد يف العامل أي كتاب عريب مطبوع برموز 

ال يفيد رأينا هذا عدم إمكانية كتابة وتالوة القرآن الكرمي باحلروف الالتينية فحسب؛             
 . ب عريب بتلك احلروف عدم إمكانية كتابة وقراءة أي كتا- أيضا -بل يفيد 

إنه ال ميكن كتابة وقراءة وفهم أي منت عريب، وخاصة النص            : وكما ذكرنا أعاله  
 . القرآين باحلروف الالتينية

 . وهذا هو رأينا العلمي باخلصوص، واهللا أعلم

 رئيس اللجنة العليا للشؤون الدينية 
.وجهنا إليها السؤال، فتفضلت باجلواب مشكورة
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 بع الفصل الرا
 علماء وشيوخ وأساتذة ومدرسون 

 مدراء وخطباء ودعاة ومفتون معاصرون وجمالت 
)٢٩( 

 الدكتور عبد احلليم حممود
 )األسبق(شيخ اجلامع األزهر 

  مصر-القاهرة 
منذ عهد قدمي، وقد متثلت أوال      .. احملاوالت لتحريف القرآن الكرمي، مستمرة ودائمة     

صرف املسلمني عن هدايته بأخبار موضوعة تبلبل       يف اخلروج بتفسريه عن هدي الدين، و      
املفاهيم وتصرفها عن روح الدين، كما هو مالحظ يف بعض التفاسري من اإلسرائيليات،              

 . واحلشو

فقد حرفت بعض الطوائف معاين القرآن الواضحة الظاهرة إىل معان          : ومن ناحية ثانية  
 والفهم الذي ال يقبل اخلطأ وحنو       ال متثل إال ما يهدم الدين حتت دعوى اخلصوصية        ! باطنة  
يف القضاء على لغة القرآن وتوجيه الطعنات إليها، مث إىل          : ومتثلت هذه احملاوالت  ! ذلك  
 . القرآن

 . بتغيري رمسه، وكيفية نطقه: ثالثا

حبذف بعض الكلمات منه، أو تغيري      " القرآن الكرمي   " وآخر هذه احملاوالت تغيري     
عىن تبعا لذلك، وطبع مصاحف حمرفة طبعات أنيقة ومت نشرها          شكل الكلمة، حىت يتغري امل    

 ! على أوسع نطاق 

وعلماء املسلمني حيفظون القرآن يف صدورهم، ويكشفون ما استطاعوا من هذا             
                               ٌ                                                      التزييف، واألزهر ميارس نشاطا كبريا  يف جمال القضاء على كل حماوالت التحريف، فتقوم             

سالمية باعتماد ما تراه صحيحا من املصاحف قبل        جلنة املصحف التابعة جملمع البحوث اإل     
 . الطبع
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وتفحص املصاحف املزورة وتصدر نشرات عنها وعن طبعاهتا، وتنبه البالد اإلسالمية           
 . إىل خطرها

واألمل كبري يف أن تتكاتف احلكومات اإلسالمية أمام هذا املظهر اخلطر من حماوالت             
›ω Ïµ { :  القرآن الكرمي الذي   تزييف الدين والتراث يف أقدس خملداته، وهو       Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7ø9$# .ÏΒ 

È ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ôÏΒ Ïµ Ïù= yz ( ×≅ƒ Í”∴s? ôÏiΒ AΟŠ Å3ym 7‰ŠÏΗ xq ∩⊆⊄∪{  )١( . 

 .  مبصرط دار املعارف) ١٥٧ ص ١ج (نقال عن فتاواه 

      

 . ٤٢: سورة فصلت آية) ١(
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)٣٠( 
 الشيخ حممد عبد اهللا دراز

 من علماء األزهر الشريف

روعي يف تسميته قرآنا كونه متلوا باأللسن، كما روعي يف تسميته كتابا كونه مدونا              
باألقالم، فكلتا التسميتني من تسمية الشيء باملعىن الواقع عليه، ويف تسميته هبذين االمسني             

أنه جيب حفظه   : فظه يف موضعني ال يف موضع واحد، أعين       إشارة إىل أنه من حقه العناية حب      
β {الصدور والسطور مجيعا قال تعاىل       يف   r& ¨≅ ÅÒ s? $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) t Å e2 x‹ çF sù $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î) 

3“ t ÷z W{ ٍ                                                حافظ ، حىت يوافق الرسم اجملمع عليه من األصحاب،          فال ثقة لنا حبفظ    )١(  }4 #$     

املنقول إلينا جيال بعد جيل، على هيئته اليت وضع عليها أول مرة، وال ثقة لنا بكتابة                  
 . كاتب، حىت يوافق ما هو عند احلفاظ باإلسناد الصحيح املتواتر

 بقي  ء بنبيها   وهبذه العناية املزدوجة اليت بعثها اهللا يف نفوس األمة احملمدية اقتدا           
$ { : القرآن حمفوظا يف حرز حريز، إجنازا لوعد اهللا الذي تكفل حبفظه، حيث يقول              ¯ΡÎ) 

ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩∪{  )ومل يصبه ما أصاب الكتب املاضية من         )٢

 . يف والتبديل وانقطاع السندالتحر

      

 . ٢٨٢: سورة البقرة آية) ١(
 . ٩: سورة احلجر آية) ٢(
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)٣١( 

 الشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين
 مدرس علوم القرآن وعلوم احلديث بكلية أصول الدين

 جامعة األزهر مصر
مجال القرآن اللغوي هو تلك الظاهرة العجيبة اليت امتاز هبا القرآن يف رصف حروفه               

: الناس يف كالمهم، وبيان ذلك    وترتيب كلماته، ترتيبا دونه كل ترتيب ونظام، تعاطاه          
أنك إذا استمعت إىل حروف القرآن خارجة من خمارجها الصحيحة تشعر بلذة جديدة يف              
رصف هذه احلروف، بعضها جبانب بعض يف الكلمات واآليات هذا ينقر، وذاك يصفر،              

إىل غري ذلك، مما هو مقرر يف باب        .. وهذا خيفى، وذاك يظهر، وهذا يهمس وذاك جيهر       
 .  احلروف وصفاهتا يف علم التجويدخمارج

ومن هنا يتجلى لك مجال لغة القرآن حني خرج إىل الناس يف هذه اجملموعة املختلفة                
املؤتلفة اجلامعة بني اللني والشدة، واخلشونة والرقة واجلهر واخلفية، على وجه دقيق حمكم،             

من اجملموع قالب   وضع كال من احلروف وصفاهتا املتقابلة يف موضعه مبيزان حىت تألف             
لفظي مدهش وقشرة سطحية أخاذة امتزجت فيها جزالة البداوة يف غري خشونة، برقة               
احلضارة من غري ميوعة وتالقت عندها أذواق القبائل العربية على اختالفها بكل يسر               
وسهولة، ولقد وصل هذا اجلمال اللغوي إىل قمة اإلعجاز، حبيث لو داخل يف القرآن                

 ! اس العتل مذاقه يف أفواه قارئيه واختل نظامه يف آذان سامعيه شيء من كالم الن

ومن عجيب أمر هذا اجلمال اللغوي، وذاك النظام الصويت، أهنما كما كانا دليل               
إعجاز من ناحية، كانا سورا منيعا حلفظ القرآن من ناحية أخرى، وذلك أن من شأن                 

ويثري االنتباه وحيرك داعية اإلقبال يف      اجلمال اللغوي والنظام الصويت، أن يسترعي األمساع،        
كل إنسان، إىل هذا القرآن الكرمي، وبذلك يبقى أبد الدهر سائدا على ألسنة اخللق ويف                
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آذاهنم، ويعرف بذاته ومزاياه بينهم، فال جيرؤ أحد على تغيريه وتبديله، مصداقا لقوله               
$ { : سبحانه ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩∪{  )١( . 

 .  ط دار الفكر٣١٢ ص ٢ج ) مناهل العرفان يف علوم القرآن(نقال عن كتابه 

      

 . ٩: سورة احلجر آية) ١(
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)٣٢( 
 الشيخ حممد شاكر

 من علماء مصر

قرآن هل يريد أولئك الذين أصابتهم محى التجدد واالنتقال، بثورهتم هذه على ال             
إذ جيدون يف   ! أن يشهدوا آخر مصرع للجامعة اإلسالمية؟        : الكرمي يف ثوبه العريب   

                                                        َ           َ                       اجلمهورية التركية قرآنا تركيا، ويف املستعمرات اإلنكليزية قرآ نا إنكليزيا  ويف مستعمرات           
 !                                       ٌ                         الدول األخرى قرآنا فرنسيا، وآخر إيطاليا ، أو إسبانيا، أو هوالنديا 

 ). ١٢ - ١١(ص )  الفصل يف ترمجة القرآن الكرميالقول(نقال عن كتابه 
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)٣٣( 

 الشيخ عالل الفاسي
 من علماء الطبقة األوىل جبامع القرويني

  املغرب-فاس 
انبعث اجلذال يف هذه املسألة حينما فكر مصطفى كمال يف نقل القرآن إىل التركية،               

 لذلك زيادة على ما بينه      وترمجة الفاحتة واألذان باللغة التركية، وكانت أسباب االستنكار       
العلماء األقدمون، مما ميس إعجاز القرآن والتحدي بلفظه ومعناه، ترجع إىل ما ميكن أن               
حيدث ذلك من الشعور باالختالف بني املسلمني يف العبادات ويف فهم القرآن املترجم، أما              

لغة القومية قي   األسباب اليت استعملها األتراك لتربير الفعل فترجع إىل ضرورة استعمال ال          
 . العبادات واملعامالت، وهي علة تتناىف مع مقاصد الوحدة يف اإلسالم

 : وهناك أسباب أخرى تستوجب االعتبار وهي

أن القرآن أنزل للمسلمني مجيعا، ال فرق بني عرهبم وعجمهم، وأن الواجب يقضي              
 . بتعميم االستفادة منه للجميع

 . ١٠٤ص ) ميةمقاصد الشريعة اإلسال(نقال عن كتابه 
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)٣٤( 
 الدكتور عبد الغين الراجحي

 أستاذ الدراسات العليا جبامعة األزهر

أن تكتب األلفاظ القرآنية حبروف التينية، وهو       : حنن ال نوافق على هذا العمل الطائش      
يفتح الباب ألن يكتب القرآن حبروف إجنليزية أو صينية أو يابانية، فيقوم بدل القرآن                

 ! قرآنات كثرية : لينا بالتواتر رمسه ولفظه وإمالؤهالواحد املنقول إ

$! { : حاشي هللا، واهللا يقول    ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& $ ºΡ≡uöè% $ wŠÎ/ttã öΝä3¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊄∪{  )فالعربية  )١ 

تح الباب لتعدد القرآن كتعدد األناجيل، ويف       والقرآن متالزمان ال ينفكان؛ مث إن هذا يف       
ذلك من الفساد ما ال حيصى، وأما إبالغ هداية القرآن إىل الناس، فيأيت بالترمجة املعنوية                
ملعاين القرآن الكرمي حىت تصل هدايته إىل الناس بطريق الترمجة مع االحتفاظ بأصله العريب              

$ { : املرتل عليه والعض عليه بالنواجذ ºΡ#uöè% $ ‡ŠÎ/ttã uöxî “ ÏŒ 8l uθ Ïã öΝßγ ¯= yè ©9 tβθ à)−G tƒ ∩⊄∇∪{  )٢( . 

 . وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا

      

 . ٢: سورة يوسف آية) ١(
 . ٢٨: سورة الزمر آية) ٢(
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)٣٥( 

 الشيخ يوسف بن عبد الرمحن الربقاوي
  اململكة األردنية اهلامشية-الزرقاء 

لنص القرآين باحلرف الالتيين للتيسري على األعاجم أمر خطري، ملا          ال شك أن كتابة ا    
                                                                    ٍّ                    يترتب عليه من العواقب، فهذا مرفوض ألن القرآن الكرمي أنزله اهللا بلسان عريب  مبني،               
حتدى به أرباب الفصاحة وأصحاب البيان، وهم العرب أهل اللسان الذين عجزوا عن أن              

 بغري احلروف العربية فإنه يفقد إعجازه ويصبح         يأتوا بسورة من مثله، فإذا رسم القرآن      
 . كأي كتاب آخر

 . وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا
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)٣٦( 
اللغة  مدرس القرآن الكرمي وجتويده، يف معهد تعليم الشيخ عبد احلميد طهماز

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض - العربية

 باللفظ العريب، فال     تعاىل املرتل على سيدنا رسول اهللا        إن القرآن الكرمي كالم اهللا    
جتوز كتابته بأي حرف بغري احلروف العربية اليت أنزل هبا، كما ال جتوز كتابته بغري الرسم                
الذي رمست حروفه به عندما نسخت املصاحف يف عهد اخلليفة الراشد عثمان بن                

هذا صر الصحابة، فال جيوز خمالفة       على هذا انعقد إمجاع األمة املسلمة من ع          عفان
 {: اإلمجاع واخلروج عليه، حىت ال ينطبق علينا قوله تعاىل          tΒ uρ È, Ï%$ t± ç„ tΑθ ß™ §9 $# . ÏΒ 
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ابتداع يف الدين،   : إن كتابة املصحف بغري احلروف العربية، وبغري الرسم العثماين         
عهد اخللفاء   يف   - رضي اهللا عنهم     -واتباع لغري سبيل املؤمنني، وخمالفة ملا سنه الصحابة         

 :  بوجوب التمسك بسنتهم فقالالراشدين، الذين أوصى الرسول 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم            { 

 . )٣( )٢(  }وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة

بدعة يف الدين كبرية، وهي من      :  شك أن كتابة القرآن الكرمي باحلروف الالتينية       وال
أقبح البدع وأشنعها، ملا فيها من خطر على كتاب اهللا تعاىل، وحماولة إحداث تغيري فيه،                
وواجب على كل مسلم أن يعمل بكل ما أويت من قوة على قمعها ومنعها، من أجل                  

      

 . ١١٥: سورة النساء آية) ١(
 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة ) ٤/١٢٦(، أمحد ) ٤٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ٢(
 . حديث حسن صحيح: رواه أبو داود ، والترمذي وقال) ٣(
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 ٥٩

املصحف الذي يكتب باحلروف الالتينية أو بغريها من         احملافظة على كتاب اهللا تعاىل و      
احلروف األعجمية ال يعد شرعا قرآنا، وال تصح الصالة بقراءته، ألن اهللا سبحانه ما أنزل               

ٍ         القرآن الكرمي إال بلسان  عريب مبني                      . 

 . وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا
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 ٦٠

)٣٧( 

         َّ             الشيخ بد اه بن البوصريي
 لكبري يف نواكشوطخطيب املسجد ا

 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
أن رسم القرآن يف    : من املعلوم بديهيا من دواوين كتب الفروع واألصول، ومن الذوق السليم          

 وإما باجتماع   إما بأمر النيب    : املصحف العثماين سنة متبعة، ال جيوز تغيريها وال تبديلها، ألهنا          
عليكم بسنيت وسنة   {   :- كما يف احلديث الصحيح      م  اخللفاء الراشدين، الذين قال فيه    

 . )٢( )١(  }.اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور

أن من بدل شيئا من     :  القاضي عياض  - العامل املنقطع النظري     -فقد روى إمام املالكية     
 . الرسم األصيل كفر والعياذ باهللا تعاىل

ومن املعلوم أن من أمر بذلك كمن فعله، فخط املصحف القدمي ال هتتدي لسره                
الفحول، وال حتوم حوله العقول، قد خص بتلك املرتلة عن مجيع الكتب املرتلة، ليظهر                

 . اإلعجاز يف املرسوم منه كما يف لفظه املنظوم

 حبروف التينية يصبح مسلوب اخلصيصة بكونه قرآنا وحكما         - واحلالة هذه    -وكتبه  
 ! ! عربيا، يصبح إما قرآنا فرنسيا، أو قرآنا أمريكيا، أو قرآنا إجنليزيا، إىل غري ذلك 

تنبهوا هلذا الداء   : فيا أيها املسلمون يف مجيع أحناء املعمورة      ! فياهللا لإلسالم واملسلمني    
حل يف مجيع البالد فيعم ضرره ويتطاير شرره وقذره، فإن بادرمتوه            الفتاك، قبل أن يستف   

 ! تداركوه، وإال يسبق السيف البدار 

 . وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا

      

 ). ٩٥(، الدارمي املقدمة ) ٤/١٢٦(، أمحد ) ٤٤(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦٧٦(الترمذي العلم ) ١(
 . حديث حسن صحيح: رواه أبو داود ، والترمذي وقال) ٢(
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 ٦١

)٣٨( 
 الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري

  قطر-الدوحة   مدير إدارة إحياء التراث اإلسالمي

ث إنه معجز برسم كلماته، ودالالت معانيه، وصوره        نزل القرآن باللسان العريب، وحي    
البالغية، اليت ال حتسن أي لغة أداءها، وضمانا له من التحريف أن يتحول إىل أي رسم                 

 أعاجم من الفرس والروم     آخر غري رمسه العريب، وقد كان من ضمن صحابة النيب            
 التزم املنهج    واألحباش، وغريهم من خمتلف األلسن يف ذلك الزمان، ولكن الرسول          

الرباين يف حفظ القرآن، وتعليمه باللسان العريب املبني، فلم يأمر من كانت ألسنتهم من               
 بتعليم العربية، ومن مث تعلم القرآن       غري العرب بنقله بألسنتهم تيسريا هلم، وإمنا أمرهم         

 .  } القرآن كما أنزلاقرؤوا{ : وإجادة أدائه، وقال

تعلم اهللا العريب إلتقان العبادة هللا، وتعلم اللغة ال يكون           : وإن من ضرورات الدين   
بتحريفها عن طريق قراءهتا أو كتابتها باحلروف الالتينية فهذا غش وتزوير، وخروج عن              
 مفهوم وواقع اللغة، وإن صلح هذا األمر لبعض اللغات األخرى، اليت ال ترتبط مبفاهيم              
العادة فإنه ال يصح وال يصلح إطالقا بالنسبة للقرآن الكرمي الرتباط اللغة العربية به                 
وارتباطها أيضا بالقرآن فهي معينه، وعن طريقها مت العبادة ويتوجه هبا املتعبد إىل رب                

 .                             ِّ               السماء، وقراءة القرآن من أجل  وأفضل العبادات
ال أهل التحقيق، ألن بالغة القرآن ال       وكتابة القرآن باحلرف الالتيين شر ال يعلمه إ       

 ويف اللغات األعجمية أعجومة     تنقله صحيحا إال اللغة العربية، اليت هبا أنزل على حممد           
‰ô {  قال تعاىل    .احلروف، والقرآن ال يقبله    s) s9 uρ $ tΡ ÷ œ£ o „ tβ# u ö à) ø9 $# Ì ø. Ï e%# Ï9 ö≅ yγ sù  ÏΒ 

9 Ï. £‰ •Β ∩⊇∠∪{  )١( .  
 . وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا

      

 . ١٧: سورة القمر آية) ١(
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 ٦٢

)٣٩( 

 الشيخ سيد سابق
  دراسات عليا-جامعة أم القرى 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 مكة املكرمة

 . أنه ال جيوز كتابة املصحف إال باللغة العربية: نفيدكم

 .واب مشكوراوجهنا إليه السؤال، فتفضل باجل
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 ٦٣

)٤٠( 
 الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري

 الواعظ باملسجد النبوي الشريف

 : القرآن الكرمي بلسان العرب، حلكمة يعلمها فقال: إن اهللا تعاىل قد أنزل كتابه

 } üΝm ∩⊇∪  É=≈ tG Å3ø9$#uρ ÈÎ7ßϑ ø9$# ∩⊄∪ $ ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡uöè% $ |‹Î/ttã öΝà6¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊂∪{  )١( 

 : وأناط إعجازه حبروفه ومعانيه فقال

 } β Î)uρ öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒ u‘ $ £ϑ ÏiΒ $ uΖø9̈“ tΡ 4’ n?tã $ tΡÏ‰ö7tã (#θ è?ù'sù ;ο u‘θ Ý¡Î/ ÏiΒ Ï& Î#÷VÏiΒ{  )وأمر بترتيله   . )٢

 : عند تالوته فقال

 } È≅ Ïo?u‘ uρ tβ#uöà)ø9$# ¸ξ‹ Ï?ös? ∩⊆∪{  )تالوته فقال   وأثىن على من جيود قراءته وحيسن     . )٣ 

 } …çµ tΡθ è= ÷G tƒ ¨,ym ÿÏµ Ï?uρ Ÿξ Ï? y7 Í×¯≈ s9'ρ é& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Ïµ Î/ 3{  )وأنزله على سبعة أحرف، فكتب     . )٤

تكتب بألف  ) من ذهب أسورة  : (حبروف ترمز إىل وجوه تلك القراءات السبع فمثال كلمة        
بإسكان السني مجع سوار    ) أسورة: (حمذوفة من السطر إشارة إىل قراءة سبعية وهي        

 . كاألوىل

حيرم وال حيل كتابة القرآن الكرمي بغري احلروف العربية، وال          : وبناء على ما ذكر فإنه    
ا كتب املصحف الكرمي مبا خيالف املصحف العثماين ولو كانت حروف الكتابة عربية، مل             

اإلعجاز، والتعبد بتالوة   : يؤدي ذلك إىل سلب القرآن الكرمي خصائصه اليت من أظهرها         
احلروف اليت نزل هبا واهلداية املشتمل عليها بألفاظه ومعانيه والفصاحة والبيان اللذين مها             

 . جزء اإلعجاز القرآين

      

 . ٣ -١:سورة الزخرف آية) ١(
 . ٢٣: سورة البقرة آية) ٢(
 . ٤: سورة املزمل آية) ٣(
 . ١٢١: سورة البقرة آية) ٤(



 جمية أو التينيةحترمي كتابة القرآن الكرمي حبروف غري عربية أع

 ٦٤

رف العريب  أنه لو أذن للناس أن يكتبوا القرآن الكرمي بغري احل          : زيادة على ما ذكر   
ألدى ذلك حتما إىل حتريف القرآن وضياع ما حيمله من هدى وثور للمؤمنني واملسلمني              
املتقني، كما يؤدي إىل إسقاط واجب تعلم اللغة العربية، وال قائل هبذا ألبتة وإن تعلم اللغة                
العربية واجب على كل مسلم ومسلمة، ألنه ال ميكنهم الفهم عن رهبم ونبيهم إال من                 

والوسائل تعطى حكم   ) وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب        ( اللسان العريب    طريق
 . الغايات، شرعا وعقال

إن ما أصاب العامل اإلسالمي من هزات وما داخله من الفساد والشر هو              : وإن قلنا 
 : نتيجة اجلهل بالكتاب والسنة، ملا كنا خمطئني، ولذا أقرر وأنا على علم مما أقرر وأقول

جيوز كتابة القرآن الكرمي بغري احلرف العريب، وال كتابة املصحف الكرمي مبا             إنه ال   
 . خيالف املصحف العثماين

 .  فتفضل باجلواب مشكورا- عند زيارته العلمية إىل باريس -وجهنا إليه السؤال 
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 ٦٥

)٤١( 

 الشيخ حممد علي الصابوين
 أستاذ التفسري جبامعة أم القرى

 مكة املكرمة
يم الذي أنزله اهللا على رسوله الكرمي خامت األنبياء واملرسلني، هو خامت            إن الكتاب العظ  

ٍ         بلسان  عريب   - تباركت أمساؤه    -الكتب السماوية، ختم اهللا به الوحي اإلهلي، وقد أنزله                
 : مبني، حبروفه وألفاظه ومعانيه، كما قال سبحانه

 } tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”9 $# ß ÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪  Aβ$ |¡ Î= Î/ < c’ Î1 t tã 

& Î7 •Β ∩⊇∈∪{  )١( . 

لسان العريب، وباحلرف   وحي مرتل من رب العزة واجلالل، نزل بال       : فالقرآن العظيم 
العريب على نيب عريب، فال جيوز كتابته باحلرف الالتيين ألنه تغيري للفظ الذي أنزله اهللا به،                
وألن هذا العمل يعترب حتريفا لكالم اهللا تعاىل، وإذا كان اهللا تبارك وتعاىل قد ذم أهل                  

بديل كلماهتا، فهذا   ألهنم حرفوا كتبهم بتغيري ألفاظها، وت     " اليهود والنصارى   " الكتاب  
من كتب القرآن باحلروف غري العربية، كالفرنسية واإلجنليزية،         : الذم والوعيد يشمل  

$! { : والفارسية، ألنه خمالفة صرحية لكالم اهللا العلي الكبري، الذي يقول           ¯ΡÎ) çµ≈ oΨ ø9t“Ρr& $ ºΡ≡uöè% 

$ wŠÎ/ttã öΝä3¯= yè ©9 šχθ è= É)÷è s? ∩⊄∪{  )وترمجة معانيه إىل اللغات األخرى ال بأس هبا، ألهنا ال           )٢ 

تسمى قرآنا، وإمنا هي تفسري ملعاين القرآن، فهي ترمجة للمعاين فقط وال تأخذ حكم                
القرآن، أما كتابة النص القرآين باللغة الالتينية فحرام قطعا بال خالف، ألهنا حتريف                

 فكيف نقرأ   - اهللا، ففي القرآن حروف ال توجد يف غري اللغة العربية، كالضاد مثال              لكتاب

      

 . ١٩٥ -١٩٣:سورة الشعراء آية) ١(
 . ٢: سورة يوسف آية) ٢(
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 ٦٦

Îöxî ÅUθ { مثال قوله تعاىل     àÒ øó yϑ ø9$# óΟÎγ ö‹n= tæ Ÿω uρ tÏj9!$ Ò9$# ∩∠∪{  )؟ إذا قرأناها بغري الضاد      )١ 

خالفنا كالم اهللا، فلذلك ال جيوز أبدا حتريف كالم اهللا، ومن أظهر الدالئل على حرمة                
 حني أرسل مللك الروم هرقل كتابه الذي يدعوه         - عليه الصالة والسالم     -ذلك، أن النيب    

 : فيه إىل اإلسالم ضمنه باآلية الكرمية باللفظ العريب

 } ö≅ è% Ÿ≅ ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ Ïµ Î/ 

$ \↔ ø‹x©{  )اآلية )٢ . 

 . ول وكيلحرام كتابة القرآن باحلروف الالتينية واهللا على ما نق: وختاما

 .وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا

      

 . ٧: سورة الفاحتة آية) ١(
 . ٦٤: سورة آل عمران آية) ٢(
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 ٦٧

)٤٢( 
 الداعية اإلسالمي الكبري

 الشيخ حممد الغزايل

 جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

  اجلزائر-قسنطينة 

نعرفكم بأن احلروف اهلجائية يف اللغات الالتينية وغريها، ختالف احلروف اهلجائية            
حلاء، وال اخلاء، وال الضاد، وال الصاد، وال الظاء، وال العني، وال             ا(العربية فليس فيها    

فضال عن أن خمارج احلروف وضوابطها وضوابط املدود والغنن غري موجودة، هلذا            ) الغني
يصعب أن يكتب القرآن باحلروف الالتينية؛ بل يستحيل إجياد مصحف هلذه احلروف،             

العربية ال يعترب قرآنا، وهو يفتح باب       ولذلك فإن ما ينتشر من مصاحف بغري احلروف          
التحريف والكذب على الوحي اإلهلي املصون ويستوي يف املنع طبع مصحف أو أجزاء              

 . منه

 . وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلب مشكورا
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 ٦٨

)٤٣( 

 الشيخ مناع القطان
 األستاذ باملعهد العايل للقضاء يف الرياض

عهود يف املصحف، فهو الرسم االصطالحي       جيب كتابة القرآن بالرسم العثماين امل      
 واحلفاظ عليه ضمان قوي لصيانة القرآن، من        الذي توارثته األمة، منذ عهد عثمان       

التغيري والتبديل يف حروفه، ولو أبيحت كتابته باالصطالح اإلمالئي لكل عصر، ألدى هذا             
ف فيها وجهات   إىل تغيري خط املصحف من عصر آلخر، بل إن قواعد اإلمالء نفسها ختتل            

 . النظر يف العصر الواحد، وتتفاوت يف بعض الكلمات من بلد آلخر

وحجة تيسري القراءة على الطالب والدارسني بانتفاء التعارض بني رسم القرآن              
ال تكون مربرا للتغيري، الذي يؤدي إىل التهاون يف حتري          : والرسم اإلمالئي االصطالحي  

 . الدقة بكتابة القرآن

د القراءة يف املصحف، يألف ذلك ويفهم الفوارق اإلمالئية باإلشارات           والذي يعتا 
املوضوعة على الكلمات، والذين ميارسون هذا يف احلياة التعليمية أو مع أبنائهم، يدركون             
أن الصعوبة اليت توجد يف القراءة باملصحف أول األمر تتحول باملران بعد فترة قصرية إىل                

 . سهولة تامة

 . ط الثامنة) ١٤٩(ص ) مباحث يف علوم القرآن: (نقال عن كتابه
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)٤٤( 

 الشيخ عبد الرمحن صايف

 من علماء الكويت

مبا أن القرآن الكرمي هو كتاب خامتة الرساالت، فقد تعهد اهللا تعاىل حبفظه أال متسه                
يد بشر بتحريف أو تزييف، وإن كان هذا التعهد ال يعفي املسلمني من مسؤولية محايته                

يه وأن تكون هلم يد يف بقائه كما أنزله اهللا تعاىل ويدخل هنا ضمن النصح له                واحلرص عل 
 من مجع صحائفه املكتوبة،     ما فعله أبو بكر     : الوارد يف حديث النصيحة، من ذلك     

 اجلهود اليت تبذل اليوم لطباعته      - أيضا   - على ذلك، ومنه     وأقره صحابة رسول اهللا     
 . خطيا وتسجيله صوتيا وتعميم تعليمه

غري أن للقرآن الكرمي حصانة ذاتية، جمملة يف كونه كتاب اهللا وكالمه، ومفصلة يف               
خصائص له تكون سياجا حيميه من مساس بسوء، فدون االعتداء عليه محى، من قارهبا               

 ! فضحه اهللا، وهتك ستر حماولته 

وصف القرآن الكرمي بأنه كالم اهللا تعاىل، وهو كثري،          : على رأس تلك الدالالت   
أن من أوجه الداللة يف هذه اآليات، أن الذي ينطبق عليه هذا الوصف هو ما               : ونزيد هنا 

نزل، وكما نزل، وهو القرآن املقروء واملكتوب يف املصحف، والذي لقنه املبعوث به وهو              
 .  إىل صحابته، كما تلقاه عن جربيل، عن اهللا تعاىل، مث توورث حىت وصل إليناحممد 

عليها، ال سبيل إىل إباحة مساسها حبال من األحوال، واحلكم هذا           والصورة اليت نزل    
كليا أو   بشكل عام ومطلق، ال تقييد فيه، وال ختصيص، حىت ال حيل بقيود وال شروط،              

 . وكل مساس به، خيرج كالم اهللا عن وضعه الذي نزل عليه. جزئيا

اىل بتغيري، سواء   وتتساوى يف الداللة هذه اآليات اليت حتظر أن يعبث بكالم اهللا تع            
ابتداع كالم مل يقله، أو زيادة على ما قاله، أو إنقاص منه، أو إجراء تعديل عليه، ال فرق                  

 . يف ذلك كله

 ). ٧٩١: (عدد): ٣٧: (ص) جملة البالغ: (نقال عن
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)٤٥( 

 الشيخ الطاهر أمحد الزاوي

 مفيت ليبية

تينية، وذلك ملا يترتب    متنع من كتابة القرآن باحلروف الال     : إن هناك موانع جوهرية   
عليه من تغيري كثري من الكلمات، الذي يلزم منه تغيري املعىن وهو خطر بالغ اخلطورة،                 

 . جيب االبتعاد عنه وحترميه حترميا قاطعا، وال يوجد ما يربره مهما التمست األعذار

وإذا أريد حتفيظ القرآن لألعاجم فال ميكن بل هو مستحيل، إال بكتابته باحلروف               
العربية وإذا أريد تفهيمهم معانيه، فال ميكن ذلك من طريق ترمجة ألفاظه ترمجة حرفية،               

 . وقد ميكن من طريق ترمجة املعىن بطريقة التفسري، على ما فيها من صعوبة

ومن املستحيل أن تؤدي كتابة القرآن باحلروف األعجمية، املعىن الذي قصد إليه              
ومن أجل خوف تغيري املعىن     .. باحلروف العربية القرآن، والذي يفهم منه وهو مكتوب       

 ". القرآن يكتب بالكتاب األول، وال جيوز غري ذلك : " بسبب تغري احلروف، قال مالك

إنه ال جيوز نسخ القرآن بلسان العجم، ألن اهللا أنزله           : " وقد ذكر صاحب املدخل   
 ". بلسان عريب مبني 

يف : رغب من يريد قراءة القرآن من األعاجم      ومنع كتابة القرآن باحلروف الالتينية مما ي      
 . تعلم اللغة العربية، لفهم معاين القرآن

وال جيوز كتابة املصحف حبروف عربية غري مشكولة، ألنه ال ميكن قراءة القرآن قراءة              
 . صحيحة بدون شكل احلروف

 وكذلك ال جيوز كتابة القرآن بإمالء عريب خيالف رسوم املصحف العثماين، ألن هذا            
الرسم حمل إمجاع من الصحابة الذين حضروا مجع املصحف، وأقرهم عليه التابعون ومن              

 . فيها خمالفة لإلمجاع، وهي ال جتوز: بعدهم فكتابته بإمالء خيالف رسم املصحف

ومن ال يعرف املرسوم من األمة جيب عليه أال يقرأ يف           : " ويقول ابن احلاج يف املدخل    
قراءة على وجهها، أو يتعلم مرسوم املصحف، فإذا فعل غري          املصحف إال بعد أن يتعلم ال     
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ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه األمة، وحكم من خالف ما اجتمعت عليه األمة معلوم               
 ". يف الشرع الشريف 

 ! كفر : أن خمالفة ما أمجعت عليه األمة: ويقصد ابن احلاج

 . عجازهوفتح هذا الباب مما يشوه مجال القرآن، ويفقده بالغته وإ

 . هـ) ١٣٩٦(الثانية : ط) ١٣٥(ص " فتاواه " نقال عن 
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)٤٦( 
 الدكتور حممد أمحد فراخ

  اململكة العربية السعودية-جدة 
 وجيب عدم اللجوء إىل أي نوع آخر من         تلقى املسلمون رسم املصحف عن النيب       

ة، فاتباع الرسم   الكتابة املستحدثة، سواء كان ذلك بالعربية أم بغريها من احلروف األجنبي          
العثماين يفيد مزيد ثقة واطمئنان يف حفظه وتالوته، كما يبعد الشبهات أن حتوم حوله،               

 . وهو حيفظ شيئا من تاريخ امللة وسلف األمة

وإذا كان السلف قد حرم كتابة املصحف بالرسم اإلمالئي، يف وقت كانوا فيه                
 والعناية به يف كل جانب من       أحرص الناس على حفظ القرآن، وتالوته وفهمه، وتفسريه       

جوانبه، ويف وقت أمن فيه اللبس حيث كانوا ال يلحنون، ويبتعدون عن حتريف القرآن               
 . تالوة وحفظا ودرسا وتبليغا

من ذا الذي مينع    ! وما ظنك وقد انتشر القرآن لفظا باحلروف الالتينية أو العربية            
 . اللحن واخلطأ والتحريف فيه؟

 املصحف العريب تأتيها الفرصة املناسبة يف هذا النص الالتيين،          إن الفئات اليت حرفت   
الذي ال يستطيع كشف التحريف فيه إال القلة، خبالف املصحف العريب، الذي يستطيع              

يرى : كشف التحريف فيه كل من يعرف العربية هنا أو هناك، ومن أجل ذلك كله               
 حروف األرض، ما عدا احلرف      العلماء منع كتابة املصحف باحلرف الالتيين أو بغريه من        

 . العريب الذي نزل به

ونضيف إىل هذا البيان البدائل اليت ميكن أن تقوم جامعة األزهر وغريها من املؤسسات      
 : املتخصصة يف هذا امليدان

حماولة نشر اللغة العربية بني املسلمني األجانب يف شىت أحناء العامل، حىت يقرأ             : وأوهلا
سان العريب، وليس باحلرف الالتيين أو اليوناين، وحىت يفهموا معاين          املسلمون القرآن بالل  

الترتيل، ويتدبروا معانيه، ويعرفوا أحكامه ويقفوا على إعجازه، ولسنا أقل شأنا من               
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ولو كان عند اإلجنليز    . املؤسسات املتخصصة اليت تقوم بنشر لغاهتا القومية يف كل مكان         
لكننا قوم بال عمل مدروس     ! لى شعوب األرض    ما عندنا الستماتوا يف فرض لغتهم ع      

 !. منظم مفيد 

يهدف إىل تيسري قراءة    " املسلمون  " إذا كان املشروع املشار إليه يف صحيفة        : ثانيهما
القرآن على املسلمني األجانب، بتوفري النص القرآين حبرف يفهمونه، فإن ذلك ال يأيت               

ليم املسلمني هناك احلروف العربية،     على حساب النص العريب، وعلى إماتته، وميكن تع        
ليقرؤوا هبا ويكتبوا، وهنا تكون احملاولة قاصرة على القراءة والكتابة العربية، وميكن تعلم              
ذلك يف أسابيع قليلة، يستطيع الدارس بعدها االستقالل بالقراءة والكتابة العربية، وأقول             

 . تلفة كاليابان، والفلبني، ونيجرييةذلك من واقع التجربة العملية اليت قمت هبا يف أماكن خم

أما كتابة النص بالالتينية، فأمر قدمي ميارسه كل من حيمل الضغينة للعرب واإلسالم،              
 مثال ليبعدوا   -فالكتب يف ذلك منتشرة يف جامعات الدراسات األجنبية بكوريا اجلنوبية            

" لبيب اجلمال   "  مثل   الدارس عن الرسم العريب، وحياول البعض تنفيذ الفكرة منذ سنوات،         
مل يدرس دراسة   " املسلمون  " وأظن أن املشروع املشار إليه يف جريدة        " يف بنك أفكاره    

علمية واعية، ألنه خيدم الرسم الصويت األجنيب، وال خيدم الرسم العريب الذي نزل به                
لعربية القرآن، وألنه يشوه النطق القرآين، وألنه يؤكد مزاعم الغربيني يف صعوبة اللغة ا              

ووعورهتا، وألنه يشجع حماوالهتم يف القضاء عليها يف أماكن كثرية قبل ذلك، وال ينسى               
م من إحالل الالتينية حمل العربية، اليت امتدت يف         ) ١٩٢٨(عام  " أتاتورك  " أحد ما فعله    

 ذهن األتراك حىت جذوره، وال ننسى إحالل الالتينية يف الكتابة املالوية حمل العربية يف شبه              
... يف سولو وصباح، وغريمها من األماكن اإلسالمية يف آسية وإفريقية          : اجلزيرة املالوية 

ال جتعلوا كتاب : فرفقا علماء اليوم بإخوانكم، وكفى ما هم فيه من ضعف ووهن، ورجاء          
اهللا حقال للتجارب غري اجلادة، حىت ال تذهب اهليبة من قلوب الناس، وتذكروا أن درء                

 .               ّ          جلب املصاحل والل ه املستعاناملفاسد مقدم على

 . السعودية" الدعوة " نقال عن جملة  
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)٤٧( 

 مكتب شيخ اجلامع األزهر

  مجهورية مصر-القاهرة 

نفيد بأن هذا الكتاب مع صغر حجمه عظيم الفائدة يف موضوعه، فقد استصفى من               
 القرآن  بعدم جواز كتابة  : حبوث وفتاوى علماء املسلمني يف ماضيهم وحاضرهم ما يقطع        

الكرمي باحلروف غري العربية، وهو جهد مشكور جتلى يف حسن تبويبه وحتقيق نصوصه              
ونقوله وضبط اآليات القرآنية وصحة طباعتها، وهو هبذه الصورة كتاب حيتاج إليه كل              

 . داعية مسلم

مدير عام الشؤون الفنية مبكتب اإلمام األكرب شيخ األزهر حممد أمني بدوي 
.فتفضل مكتبه باجلواب مشكورا" جاد احلق " إىل شيخ األزهر وجهنا السؤال 
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)٤٨( 
 مدير اجملمع الفقهي
 مكة املكرمة

أرى االكتفاء مبا جاء يف قراري هيئة كبار العلماء، وجملس اجملمع الفقهي، الصادرين             
 . )١(يف هذا الشأن 

      

  ". ٦٠ - ٥٢: "  يف صفحة-إن شئت  -انظرمها ) ١(

 الدكتور طالل عمر بافقيه 

راوجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكو
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)٤٩( 

 مدير مكتب رابطة العامل اإلسالمي

 واملعهد القرآين يف نواكشوط

 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية

 . حنن نتفق معكم على حترمي كتابة القرآن الكرمي باحلرف الالتيين

 الدكتور إبراهيم بن إمساعيل

جهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكوراو
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)٥٠( 
 األمانة العامة

 سابقة القرآن الكرمي الدوليةمل
  اململكة العربية السعودية-الرياض 

بعد اطالعنا على الكتاب املرفق، حول ما قيل عن حكم تغيري الرسم العثماين إىل                
ٍ                           احلرف الالتيين تيسريا لغري العرب، فقد حفل الكتاب مبقاالت وحبوث  وفتاوى، من                                                                     

ية السعودية، وفتوى اجملمع الفقهي      فتوى هيئة كبار العلماء باململكة العرب      : أشهرها
 . اإلسالمي، وما بعد هاتني اجلهتني من معقب

 .األمني العام عبد العزيز السبيهني
.وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا
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)٥١( 

 الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

  اململكة العربية السعودية-الرياض 

بعض املستشرقني، ودعاة التنصري والتغريب، مؤيدة      إن اهلجمة الشرسة اليت روج هلا       
 من االستعمار، اليت تستهدف ضرب سر قوة املسلمني وعزهتم، ومتسكهم بكتاب اهللا             

وسعي أعداء اهللا احلثيث لكتابة اللغة العربية باللهجة العامية احمللية تارة، وبتغيري احلرف              
من ألوان الغزو الفكري على اإلسالم      العريب باحلرف الالتيين تارة أخرى، إمنا ذلك لون         

 لفضح هذه املؤامرات الدنيئة،     - من أمثالكم    -وديار املسلمني وقد هب علماء املسلمني       
$ { : فهوت وسقطت، وصدق اهللا العظيم ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ≈ pt m: ∩∪{  )١(  . 

 

      

 . ٩: سورة احلجر آية) ١(

 األمني العام 

 الدكتور مانع اجلهين
.وجهنا إليه السؤال، فتفضل باجلواب مشكورا
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)٥٢( 
 الداعية املسلمة

 الشيخة زينب الغزايل
  مصر-القاهرة 

املوضوع واضح وال حيتاج إىل إثبات كما نظن، فالقرآن عريب اللسان، عريب اللهجة،             
 : كثرية، نذكر منهاواآليات اليت تؤكد ذلك 

 } Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Á èù …çµ çG≈ tƒ#u $ ºΡ#uöè% $ |‹Î/ttã 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊂∪{  )١( . 

$Aβ {و   |¡Î= Î/ <c’ Î1ttã &Î7•Β ∩⊇∈∪{  )أن نقل القرآن   :  والواضح كذلك  .وغريها )٢

باألحرف الالتينية، يشوه الصورة، ويضيع املعىن، وال يسمن وال يغين من جوع؟ وحنن              
 . نرفض متاما كتابة القرآن باألحرف الالتينية

إن أصحاب دعوة كتابة القرآن بغري األحرف العربية، يسيئون لإلسالم           : وإين أقول 
 . وقانا اهللا مجيعا شر الفنت، وأعز بنا اإلسالم واملسلمني! ! أكثر مما ينفعوه، ويريدوهنا فتنة 

      

 . ٣: سورة فصلت آية) ١(
 . ١٩٥: سورة الشعراء آية) ٢(

  .زينب الغزايل اجلبيلي

.وجهنا إليها السؤال، فتفضلت باجلواب مشكورة
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)٥٣( 

 السعودية" الدعوة " جملة 

يبدو أن قضية كتابة النص القرآين الكرمي باللغة الالتينية بدأت تتفاعل وتأخذ أبعادا              
كتابة النص القرآين باحلرف    "  ورد إلينا هذا الكتيب حتت عنوان         جديدة فمن فرنسة  

إن اإلصرار من قبل بعض     : وحنن مع املؤلف  " الالتيين، خطر داهم على املصحف العثماين       
اهليئات واجلهات املسؤولة وغري املسؤولة، سواء يف داخل العامل اإلسالمي أم خارجه،              

مؤامرة دنيئة تستهدف النيل من اإلسالم عن       : ولكتابة املصحف باحلروف الالتينية إمنا ه     
طريق تشويه كتابه اخلالد، حينما جترده من أعظم خصائصه اليت أنزل هبا، وتستبدل الرسم              
العثماين الذي كتب به منذ ما يقرب من أربعة عشر قرنا حبروف قاصرة عن األداء ألهنا                 

أم روسية واليت ترمي يف النهاية إىل غري عربية، سواء أكانت إجنليزية، أم فرنسية، أم صينية،       
 . القضاء على مجال وهباء وبالغة النص القرآين، املتمثل يف اللغة العربية، لغة الوحي والترتيل

   .هـ) ١٤٥٧  /١٢  /٣٠: (الصادر بتاريخ) ١١٠٤: (يف عددها
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)٥٤( 
 الشيخ صاحل علي العود

  فرنسة-باريس 
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ال يف ألفاظه، وال يف معانيه، وليس فيه أي عيب أو            : مل جيعل فيه شيئا من العوج     
 . تناقض

حقا، إنه لوصف جليل هلذا الترتيل العظيم لكننا نصر على أن نعيبه فنكتبه حبروف               
ليس هلا من االستقامة يف النطق، وال الكفاءة يف األداء ما للحروف العربية من خصائص                

ئمة الذات، عدا مجال التعبري فيه، واجلرس احلسن عند الترتيل، على أن أعظم خصائص              قا
هذا القرآن تتمثل يف نزوله بلسان عريب غري ذي عوج، فإذا كتب حبروف التينية فقد                 
ِ                         انسلخ من خصيصته العظيمة تلك؛ على اإلطالق، ومسخ نصه املعجز الرائع ، وشوه مجاله                                                                          

 -  وهو الذي أنزله اهللا على النيب حممد         -     َ         قرآنا  عربيا   اخلالب ليصبح بعد حني ليس      
وإمنا ليكون قرآنا فرنسيا، وآخر إجنليزيا، فصينيا، مث أملانيا، وهكذا إىل آخر قائمة لغات               

 ! !. الدنيا 

أرى لزاما أن كتابته حبروف     : - عفا اهللا عنه وتقبله ربه بقبول حسن         -وأنا الساطر   
šχθ { : ل هو عني التحريف الذي جاء يف قوله تعاىل        التينية خمل جدا بتعظيمه؛ ب     èùÌhpt ä† 

zΟÎ= x6ø9$# tã Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β  {  )وهو تبديل حروفه على غري ما أنزله اهللا على رسوله، وهو            )٣ 

      

 . ٢٨: سورة الزمر آية) ١(
 . ١: سورة الكهف آية) ٢(
 . ١٣: سورة املائدة آية) ٣(
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Ïϑ‘@ { : ما جاء يف قوله تعاىل     ygõƒ −#u @’ Î1ttã uρ 3{  )وهو معىن عدم ارتضاء كاتب النص       )١

 . باحلرف اإلفرجني نزوله ووضعه العريب، وبالتايل فهو شعور ال شك أنه كفر صارخ

      

 . ٤٤: سورة فصلت آية) ١(

 نقال عن كتابه 

)احلرف الالتيين خطر داهم على املصحف العثماينكتابة النص القرآين ب(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم  
 محدا وصالة وسالما على رسول اهللا
 توصيات الندوة العاملية األوىل

انعقدت الندوة العاملية األوىل ملقاومة حتريف القرآن بكتابته باحلروف الالتينية أو غريها   
/  ٦  /٤(املوافق هـ   ) ١٤٠٨(شوال  ) ١٩(من احلروف األعجمية، وذلك يوم السبت       

 ". مركز التربية اإلسالمية " يف باريس، بدعوة من ) ١٩٨٨

وقد حضر الندوة أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة املساجد، ورؤساء اجلمعيات الدينية           
 : ومدراء املراكز اإلسالمية يف فرنسة وخارجها وخنص بالذكر الوفود التالية من

 :  السعودية، حيث مثلتاململكة العربية

 اجلامعة اإلسالمية، وجممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف يف املدينة املنورة،             -
إمام وخطيب املسجد النبوي الشريف، وعضو هيئة       " علي عبد الرمحن احلذيفي     " بالشيخ  

 . التدريس باجلامعة، وعضو اهليئة االستشارية العليا باجملمع

مستشار وزير احلج   " سعيد عبد العزيز اجلندول     "  بالشيخ    وزارة احلج واألوقاف   -
واألوقاف للشؤون اإلسالمية، واملشرف العام على جممع امللك فهد لطباعة املصحف             

 . الشريف

عبد اهللا بن عقيل بن سليمان      "  رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة بالشيخ          -
 . األمني العام املساعد لشؤون املساجد" العقيل 

 الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد يف الرياض             -
 . مندوهبا يف بلجيكة" حممود جماهد حممد حسن " بالشيخ 

 : اجلمهورية العربية السورية، حيث مثلت

إدارة جامع بين أمية الكبري، وجملس مشيخة كبار القراء يف دمشق           :  وزارة األوقاف  -
 . مفيت السادة احلنفية، وعضو جملس مشيخة كبار القراء"  الرزاق احلليب عبد" بالشيخ 

 . مدير املعهد" عبد الفتاح البزم "  معهد الفتح اإلسالمي يف دمشق بالشيخ -
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 : مجهورية السودان، حيث مثل

نائب " عبد الرحيم علي حممد     "  املركز اإلسالمي اإلفريقي يف اخلرطوم بالدكتور        -
 . املركز

 : لكة األردنية اهلامشية، حيث مثلتاملم

 . مفيت مدينة الزرقاء" يوسف عبد الرمحن الربقاوي " بالشيخ 

 : اجلمهورية التركية، حيث مثل

مدير " لطفي دوغان   "  الوقف ملركز البحوث اإلسالمية ونشرها يف أنقرة بالشيخ          -
 ). سابقا(الوقف، ورئيس الشؤون الدينية يف أنقرة 

 : حيث مثلت) بريطانية (اململكة املتحدة

 ". شريف أمحد حافظ "  مجعية القرآن يف لندن بالشيخ -

 : فرنسة، حيث مثلت

 . رئيسها" حممد أيوب "  اجلامعة العامة ملسلمي فرنسة بالشيخ -

 ". صاحل العود " بالشيخ :  مركز التربية اإلسالمية-

"  مندوب عن الشيخ     "أنيس عبد الرمحن    " بالشيخ  :  احتاد املنظمات اإلسالمية   -
 ". فيصل مولوي 

 . رئيس املركز" أمحد سعيد انقار "  املركز اإلسالمي يف جزيرة رينيون بالشيخ -

علي عبد  " افتتحت الندوة بتالوة آيات بينات من الذكر احلكيم، تالها املقرئ الشيخ            
 . إمام وخطيب املسجد النبوي الشريف" الرمحن احلذيفي 

ة اإلسالمية كلمة وافية عن أهداف الندوة، واألسباب الداعية هلا،          مث ألقى مركز التربي   
تبعتها كلمات الوفود املشاركة، اليت تتضمن التنديد واالستنكار هلذه احملاوالت اليت              

 وبعد ذلك تقدم احلاضرون مع املشاركني باقتراحاهتم        تستهدف النيل من كتاب اهللا      
 : ندوة عقيب صالة العصر التوصيات التاليةالوجيهة، مث أعلنوا باإلمجاع يف ختام ال
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 - أيد اجملتمعون يف الندوة ما صدر من فتاوى شرعية بتحرمي ومنع كتابة القرآن                -ا  
 بأحرف غري عربية، واستنكار كتابة القرآن الكرمي أو بعضه بأحرف غري            -كله أو بعضه    

وافقة على ما صدر من     عربية، واالتفاق على حترمي ذلك ملا فيه من املخاطر اجلسيمة، وامل          
 . كتابة القرآن العظيم أو بعضه حبروف غري عربية: اهليئات العلمية والفقهية اليت حترم ومتنع

 رصد ومجع كل ما ينشر مما فيه حتريف أو إساءة للقرآن الكرمي للتصدي له                 - ٢
 . وحماربته، وتبصري املسلمني بأضراره

املساجد، للوقوف حبزم أمام هذه احملاوالت       التنبيه على العلماء، والدعاة، وأئمة       - ٣
 . اخلطرية ملنع انتشارها والقضاء عليها يف مهدها

 االستفادة من الترمجات التفسريية للقرآن الكرمي مع شدة احلذر من التوسع فيها             - ٤
ترمجة تفسري القرآن   : " إال مبقدار ما متليه الضرورة، وأن تكون كل ترمجة هبذا النص            

 من كلمة ترمجة معاين القرآن الكرمي، ألن املعاين القرآنية ال تفي هبا أي لغة               بدال" الكرمي  
 . أجنبية

تفسري مناسب  "  دعوة املؤسسات اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية الختيار          - ٥
 . يكون مادة للترمجات املعتمدة" للقرآن الكرمي 

 . غار والكبار يف املساجد واملدارس االهتمام بتعليم القرآن الكرمي ونشره بني الص- ٦

 االهتمام بنشر اللغة العربية وتعليمها ألبناء املسلمني يف املساجد واملدارس، ال             - ٧
 . سيما يف بالد املهجر

 مطالبة اهليئات واملؤسسات العلمية والفقهية العاملية بالدفاع عن كتاب اهللا             - ٨
 . الكرمي، ضد حماوالت األعداء

ابع واملكتبات ودور النشر من طباعة أو نشر أي مطبوعات فيها إساءة             حتذير املط  - ٩
 .  ومقاطعتها عند إصرارهالكالم اهللا 

بتكوين جلنة متخصصة لفحص الترمجات القائمة، وإجازة الترمجات :  التوصية- ١٠
 .املستقبلة، وأن يكون مقرها يف اململكة العربية السعودية



 فهرس اآليات
 ٩....................................أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها

 ٢٦.............................................................................إن علينا مجعه وقرآنه
 ٦٥، ٥٦، ٤٢...................................................إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
 ٦٣، ٤٠، ٢٨، ١٦...........................................إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
 ٧٨، ٥٣ ،٥١، ٤٠، ٣٩، ١٠...............................إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون

 ٦٣....................................................................أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال
 ٨١.......................................احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا

 ٦٣.............................الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر
 ٧٩، ٦٥، ٤٠، ٣٠، ٢٨، ١٦..................................................بلسان عريب مبني

 ٦٣...............................................................................................حم
 ٦٦.....................................النيصراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الض

 ٦٥، ٤٠، ٣٠، ٢٨، ١٦...........................................على قلبك لتكون من املنذرين
 ٧...............................................................................فإذا قرأناه فاتبع قرآنه

 ٨١..............................فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية حيرفون الكلم عن
 ١٦....................فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروا

 ٨١، ٥٦، ٤٠، ٢٨، ١٦..................................قرءانا عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون
 ٢٠..............................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
 ٦٦..................................قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال

 ٧٩......................................................كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون
 ٧.......................................................................ال حترك به لسانك لتعجل به

 ٥٠، ٧..............................لفه ترتيل من حكيم محيدال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خ
 ٤٠...........................هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ال تبديل لكلمات اهللا ذلك

 ٦٥، ٤٠، ٣٠، ٢٨، ١٦.....................................................نزل به الروح األمني
 ٦٣...............................وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا

 ٣٠.........................................................................وإنه لترتيل رب العاملني
 ٦٣....................................................................................والكتاب املبني
 ٤٢.........................ناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلموكذلك أنزل
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 ٣٠...............................وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا وتنذر
 ٣٠، ٢٨....................ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي

 ٦١..................................................ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
 ٨٢، ٢٨، ٢٥، ١٦، ٣......لقالوا لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب قلولو جعلناه قرآنا أعجميا 

 ٢...............................................................وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني
 ١٦........................وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه

 ١٥...............................ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحي إيل ومل يوح إليه
 ٥٨، ٢٠......................له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمننيومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني 

 ٥١، ٧..........................ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب
 ٢....................................ياأيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال
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 فهرس األحاديث
 ١٧.....................ألق الدواة وحرف القلم، وانصب الباء، وفرق السني وال تعور امليم، وحسن

 ٨................إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن، حني يدخلون بالليل، وأعرف منازهلم
 ٦١..........................................................................اقرؤوا القرآن كما أنزل

 ٦٠، ٥٨، ٣٢، ٣٠..................................عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
 ٢٠..................فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين
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 فهرس املوضوعات
 ٢...................................................................................مقدمة الناشر

 ٥.....................................................................تقريظ األستاذ حممد أبياط
 ٧..................................................................................مقدمة املؤلف

 ١٦...............الفصل األول القرآن العظيم والسنة الشريفة والصحابة والتابعون وإمجاع األمة

 ١٦...............................................()القرآن العظيم شاهد على أنه عريب ) ١(

 ١٧... يضع الدستور لكتاب الوحي يف رسم القرآن وكتابتهالسنة الشريفة الرسول )  ٢(

 ١٨................................الصحابة والتابعون  يتبعون ما أمرهم به الرسول )  ٣(

 ٢٠.............................إمجاع األمة اإلسالمية على ما كتب اخلليفة عثمان )  ٤(

 ٢٢.............................الفصل الثاين نقول األئمة األربعة وأقوال احملدثني وأقوال الفقهاء

 ٢٢....................................................أقوال األئمة األربعة رمحهم اهللا تعاىل

 ٢٤.................................................أقوال احملدثون والفقهاء رمحهم اهللا تعاىل

 ٣٠................. الثالث جلان وجمالس وهيئات منظمات ودور إفتاء ومجعيات معاصرةالفصل

الفصل الرابع  علماء وشيوخ وأساتذة ومدرسون  مدراء وخطباء ودعاة ومفتون معاصرون 
 ٤٩......................................................................................وجمالت

 ٨٦................................................................................فهرس اآليات

 ٨٨.............................................................................فهرس األحاديث

 ٨٩...........................................................................فهرس املوضوعات

 


