وزارة افتعؾقم
جومعي اإلموم حمؿد بن شعود اإلشالمقي
ؿسم افػؼه

مس افؼرآن ادؽتوب بؾغي برايل

إظداد
مفو بـً ظبداهلل بن إبراهقم افعبودي
أشتوذ مشورك بؼسم افػؼه ذم ـؾقي افؼيعي بوفريوض

افعوم اجلومعي
3441هـ

ادؼدمي
احلؿد هلل مـزل افؼائع واألحؽوم ،وجوظل شـي كبقه  مبقـي فؾحالل واحلرام ،واهلودي
من اتبع رضواكه شبل افسالم ،وأصفد أن ال إفه إال اهلل وحده ال ذيك فه صفودة حتؼقق ظذ
افدوام ،وأصفد أن حمؿدً ا ظبده ورشوفه أرشؾه رمحي فألكوم ،وظذ آفه وصحبه افؽرام.
أمو بعد:
ؾنن افؼرآن افؽريم ـالم اهلل ادطفر ،وحجي افدين ادقرس ،من متسك به ُهدي ،ومن اشتفدى
به ـُػي ،ختم اهلل به افؽتى افسامويي ،وأكزفه رمحي فؾبؼيي ،وضؿـه مـفج ًو فؾحقوة افسويي ،من
متسك به طػر وؾوز ،ومن حود ظـه طل وخوب ،ؿول تعوػ :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮊ [ادوئدة. ]31 ،31 :
وؿول ؾقه كبي افرمحي صؾوات اهلل وشالمه ظؾقه « :ؾقه كبل مو ؿبؾؽم وخز مو بعدـم
وحؽم مو بقـؽم ،وهو افػصل فقس بوهلزل ،من ترـه من جبور ؿصؿه ،ومن ابتغى اهلدى من
ؽره أضؾه اهلل ،وهو حبل اهلل ادتغ ،وهو افذـر احلؽقم ،وهو افكاط ادستؼقم ...من ؿول به
صدق ،ومن ظؿل به ُأجر ،ومن حؽم به ظدل ،ومن دظي إفقه ُهدي إػ ساط مستؼقم ش (.)3
ودو ـون هبذه ادـزفي افؼيػي ،وادؽوكي افعظقؿي ،ذظً فه أحؽوم ؿويؿي ،دوهنو أهل
افعؾم وبقوهنو ،وؾصؾوا مو ؾقفو وحرروهو ،وطفرت ؾقفو شامحي افؼيعي ويرسهو ،ومراظوة
ادؽؾػغ ذم شوئر أحواهلم إن صح ًي وإن مرض ًو ،وإن شػر ًا وإن حرض ًا ،ومن همالء ادؽػوؾغ

( )3أخرجه افسمذي ذم شــه ،أبواب ؾضوئل افؼرآن ،بوب مو جوء ذم ؾضل افؼـرآن ،حـديٌ رؿـم ( ،)241وأمحـد ذم مســده
( ،)13/3وافدارؿطـي ذم ـتوب ؾضوئل افؼرآن ،بوب ؾضل ؿراءة افؼرآن ،حديٌ رؿم (.)1114
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افذين راظً افؼيعي أحؽومفم ،وـون من رمحي اهلل هبم أن يرس هلم افؼرآن مؽتوب ًو بؾغي
يؿؽـفم ؿراءهتو ،وهي فغي برايل ،وهـو برز تسوؤل ظن حؽم مس افؼرآن ادؽتوب هبذه افؾغي،
ؾوكتدبً كػز
هل جيري ظؾقه حؽم مس افؼرآن ادؽتوب ادرئي أو جيوز مسه دون ضفورة،
ُ
فبحٌ هذه ادسلفي ودمؾقتفو مستؿدة من اهلل افتوؾقق واإلظوكي ،راجقي مـه شبحوكه افتسديد
واإلصوبي.
وؿد رست ذم بحثفو ظذ اخلطي افتوفقي:
ادبحٌ األول :افتعريف بؿػردات افعـوان واألفػوظ ذات افعالؿي ،وؾقه أربعي مطوفى:
واصطالحو.
ادطؾى األول :تعريف ادس فغ ًي
ً
واصطالحو.
ادطؾى افثوين :تعريف افؼرآن فغ ًي
ً
ادطؾى افثوفٌ :تعريف فغي برايل.
واصطالحو.
ادطؾى افرابع :تعريف افؽػقف فغ ًي
ً
ادبحٌ افثوين :ـتوبي افؼرآن بؾغي برايل.
ادبحٌ افثوفٌ :مس افؼرآن ادؽتوب بؾغي برايل.
اخلومتي ،وؾقفو أهم افـتوئٍ.

أمهقي افبحٌ وأشبوب اختقوره:
 -3ارتبوضه بؽتوب اهلل  أذف ـتوب.
 -2حوجي ادؽػوؾغ وؽرهم دعرؾي حؽم مس افؼرآن ادؽتوب هبذه افؾغي.

أهداف افبحٌ:
 -3بقون حؼقؼي افؼرآن ادؽتوب بؾغي برايل.
 -2دمؾقي حؽم كوزفي متعؾؼي بؽتوب اهلل .
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افدراشوت افسوبؼي:
مل أجد -ؾقام اضؾعً ظؾقه -من تؽؾم ظن اصساط افطفورة دس ادصحف ادؽتوب هبذه
افؾغي ببحٌ ٍ
واف مستؼل ،وإكام ظثرت ظذ ؾتووى متػرؿي ؾؼط.

مـفٍ افبحٌ:
مـفجو حمد ًدا أبرز مالحمه مو يع:
اتبعً ذم هذه افدراشي
ً
 االظتامد ظذ ادصودر األصؾقي ذم مجع ادودة افعؾؿقي. بحٌ ادسلفي اخلالؾقي ظذ ضوء افعـوس افتوفقي:أ -حترير حمل افـزاع ؾقفو.
ب -ذـر األؿوال واألدفي وادـوؿشوت وتوثقق ـل ؿول.
جـ -افسجقح مع بقون أشبوبه.
 ظزو اآليوت إػ ادصحف ببقون رؿم اآليي واشم افسورة. ختريٍ األحوديٌ من ـتى افسـي. افعـويي بؼواظد افؾغي افعربقي واإلمالء وظالموت افسؿقم.وبعد ،ؾدوكك هذا افبحٌ ،ؿد أؾرؽً ؾقه وشعي ،وبذفً فه جفدي ،ؾنن وؾؼً ؾؿن
اهلل وحده ،وإن تؽن األخرى ؾام إػ ذفك ؿصدت ،واهلل أشلل أن يغػر افزفل وافتؼصر.
ـون افػراغ مـه يوم اجلؿعي فقؾي افسبً فثامن فقول بؼغ من صفر صعبون من افسـي افثوفثي
واألربعغ بعد األربعؿئي واألفف من اهلجرة افـبويي ظذ صوحبفو أؾضل افصالة وأزـى
افسالم.
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ادطؾى األول
واصطالحو
تعريف ادس فغ ًي
ً
فغ ًي(:)3
جسه ،و َم َّس افقء َي َؿ ُّسه
ادقم وافسغ أصل صحقح واحد يدل ظذ مسك افقء بوفقد َو ّ
موشـي
حـم ّ
ور ٌ
بوفػتح ( َم ًّسو) وهذه هي افؾغي افػصقحي ،وادسوس من ادوء :مـو كوفتـه األيـديَ ،
موشي أي مفؿي ،ؿول افراؽى ذم ادػـردات :ادـس ــوفؾؿس،
ومسوشي أي ؿرابي ؿريبي ،وحوج ٌي ّ
وفؽن ادس يؼول فطؾى افقء وإن مل يوجـد ،وافؾؿـس يؼـول ؾـقام يؽـون معـه إدراك بحوشـي
افؾؿس ،ومـه ؿوفه تعوػ :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ [افزمر ،]08 :وؿوفـه تعـوػ :ﮋ ﯨ

ﯩ ﮊ [ضه.]19 :

اصطالحو:
ً
ظرف افػؼفوء -رمحفم اهلل -ادس بتعريػوت ظدة ال خترج ظن معـوهو افؾغوي.
جوء ذم افتعريػوت افػؼفقي( :)2ادس" :هو افؾؿس واإلؾضوء بوفقد من ؽر حوئـل ،وؿقـل:
وادس ظو ٌّم ؾقفو وذم شوئر األظضوء".
افؾؿس خوص بوفقد،
ُّ
وجوء ذم ادطؾع ظذ أبواب ادؼـع(" :)1ادس :مصدر مس افقء إذا دسه بقـده ،أي أجـرى
يده ظؾقه".

( )3يـظر :مؼويقس افؾغي البن ؾورس ( ،)293/1وخمتـور افصـحوح فؾـرازي (ص ،)214:وفسـون افعـرب البـن مـظـور
( ،)230/1وتوج افعروس فؾزبقدي ( ،)181/31مودة (مس).
( )2ؿول افؽوشوين ذم بدائع افصـوئع (" :)214/1أخف مو يؼع ظؾقه اشم ادس هو افؾؿس بوفقد ،إذ هو حؼقؼي هلام مجق ًعو أظـي
اجلامع وافؾؿس بوفقد فوجود معـى ادس بوفقد ؾقفام".
( )1افتعريػوت افػؼفقي فؾزـتي (ص.)281:
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ادطؾى افثوين
واصطالحو
تعريف افؼرآن فغ ًي
ً
ؿول ابن ؾـورس(- )3رمحـه اهلل :-افؼـوف وافـراء واهلؿـز أصـل صـحقح يـدل ظـذ مجـع
واجتامع( ،)2يؼول :ؿرأ افقء :مجعه وضؿه ،أي ضم بعضـه إػ بعـض ،وؿـرأت افقـء ؿرآكًـو:
مجعته وضؿؿً بعضه إػ بعض(.)1
ومن ذفك افؼريي شؿقً ؿريي الجتامع افــوس ؾقفـو ،ويؼوفـون :ؿريـً ادـوء ذم ادؼـراة:
مجعته( ،)4ؿوفوا :ومـه افؼرآن ،شؿي بذفك ألكه جيؿع افسور وافؼصص واألمر وافـفـي وافوظـد
وافوظقد واآليوت بعضفو إػ بعض ؾقضؿفو(.)1

اصطالحو:
افؼرآن
ً
تعددت تعريػوت أهل افعؾم فؾؼرآن افؽريم وفعل أمجعفو:
أكه ـالم اهلل تعوػ ،ادـزل ظذ حمؿد  ادـؼول بـوفتواتر ،ادعجـز بسـوره وآيوتـه ،ادتعبـد
بتالوته(.)1

( )3ابن ؾورس :أمحد بن ؾورس بن حمؿد افؼزويـي ،فغوي بورع ،تعؾم ظؾقه افبديع اهلؿذاين وافصـوحى بـن ظبـود ،وؽرمهـو،
موت شـي 111هـ ،من تصوكقػه :مؼويقس افؾغي ،افالموت ،وؽرهو.
يـظر ذم ترمجته :بغقي افوظوة فؾسقوضي ( ،)314شر أظالم افـبالء فؾذهبي (.)91/33
( )2مؼويقس افؾغي البن ؾورس ( )90/1مودة ؿرى.
( )1يـظر :هتذيى افؾغي فألزهري ( ،)238/1فسون افعرب البن مـظور ( )322/3مودة ؿرى.
( )4يـظر :مؼويقس افؾغي البن ؾورس ( )90/1مودة ؿرى.
( )1يـظر :فسون افعرب البن مـظور ( ،)322/3خمتور افصحوح فؾرازي ( )228/3مودة ؿرى.
( )1يـظر :حوصقي افعطور فؾعطور ( ،)212/3ؽويي افوصول فألكصوري (.)11/3
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حمسزات افتعريف:
ـالم اهلل :خيرج ـالم ؽره شبحوكه من اإلكس واجلن وادالئؽـي ،وؾقـه رد ظـذ افؼـوئؾغ
بخؾق افؼرآن افـوؾغ فؽون اهلل تؽؾم به.
ادـزل ظذ حمؿد  : خيـرج مـو أكـزل ظـذ األكبقـوء ؿبؾـه ــوفتوراة واإلكجقـل وافزبـور
وؽرهو(.)3
ادـؼول إفقـو بوفتواتر :خيرج افؼراءات افشوذة ومو كسخً تالوته وبؼي حؽؿه(.)2
ادتعبد بتالوته :خيرج األحوديٌ افؼدشقي ؾنهنو وإن ـوكً ـالم اهلل تعوػ ،إال أهنو مل يتعبد
بؼراءهتو(.)1
ؿول صقخ اإلشالم ابن تقؿقي رمحه اهلل" :ومن اإليامن بوهلل وـتبه :اإليامن بلن افؼرآن ــالم
اهلل مـزل ؽر خمؾوق ،مـه بدأ وإفقه يعود ،وأن اهلل تؽؾم به حؼقؼي ،وأن هذا افؼرآن افـذي أكزفـه
ظذ حمؿد  وهو ـالم اهلل حؼقؼي ال ـالم ؽره ،وال جيوز إضالق افؼول بلكه حؽويي ظـن ــالم
اهلل أو ظبورة ظـه ،بل إذا ؿرأه افـوس أو ـتبوه بذفك ذم ادصوحف مل خيرج بذفك ظـن أن يؽـون
ـالم اهلل تعوػ حؼقؼي ،ؾنن افؽالم إكام يضوف حؼقؼي إػ من ؿوفه مبتدئو ال من ؿول مبؾ ًغو ممد ًيـو،
وهــو ـــالم اهلل ،حروؾــه ومعوكقــه ،فــقس ـــالم اهلل احلــروف دون ادعــوين ،وال ادعــوين دون
احلروف"(.)4

( )3يـظر :حوصقي افعطور فؾعطور ( ،)12/3ؽويي افوصول فألكصوري (.)11/3
( )2يـظر :ؽويي افوصول فألكصوري (.)14/3
( )1يـظر :ؽويي افوصول فألكصوري (.)14/3
( )4جمؿوع ؾتووى صقخ اإلشالم ابن تقؿقي (.)344/1
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ادطؾى افثوفٌ
تعريف فغي برايل
فغي برايل هي افؽتوبي ادستعؿؾي ذم تعؾقم ادؽػوؾغ( ،)3شؿقً هبذا االشم كسبي دؽتشـػفو
فويس برايل( ،)2ثم ؿوم حمؿد األكز ذم مـتصف افؼرن افتوشع ظؼ بسمجتفو فؾغي افعربقي حقـٌ
حوول افتوؾقق بغ أصؽول احلروف ادستخدمي ذم افؽتوبي افعوديي وصؽؾفو ذم افؽتـى ادتـلخرة،
تبعته بعد ذفك مـظؿي افسبقي وافعؾوم وافثؼوؾـي افتوبعـي هلقئـي األمـم ادتحـدة ذم ظـوم 3113م
بتوحقد افؽتوبي افـوؾرة بحقـٌ تتشـوبه مـع أوجـه افشـبه بـغ األصـوات ادشـسـي ذم افؾغـوت
ادختؾػي.
وؿد توصؾً هقئي ادؽػوؾغ افعربقي إػ اختصورات ألـثر من مئي واثـتغ وثامكـغ ـؾؿـي

( )3ادعجم افػؾسػي جلؿقل صؾقبو (.)01/3
( )2وأصل هذه افؽتوبي ـون صػرات ظسؽريي اخسظفو ضوبط ؾركزـ يـدظى (برفسـؽي) فرشـل افتعؾـقامت افعسـؽريي إػ
اجلقش افػركز ذم حربه مع األدون ،وتتؽون من اثـتي ظؼة كؼطي ،ثم جوء برايل وحوول اختصور االثـتي ظؼة كؼطي إػ
شً كؼوط فقسفل تعؾقؿفو فؾؿؽػوؾغ ،يـظر :برايل فؾؿؽػوؾغ حلامدة ظبدادعطي (.)10
من فطقف مو يذـر أن افصػدي –رمحه اهلل -ذـر ذم ترمجي افعالمي ظع بن يوشف زين افدين أيب احلسن احلــبع األمـدي
ادتورم (932هـ) ،أكه ـون يتجر ذم افؽتـى ،وــون إذا ُضؾـى مــه ـتـوب يعؾـم تـوؾره ظــده هنـض إػ خزاكـي افؽتـى
واشتخراجه من بقـفو ـلكه ؿد وضعه فسوظته ،وـون يؿس افؽتوب أوالً ،ثم يؼول :يشتؿل ظذ ـذا وـذا فوحـي .ؾقؽـون
أمر يده ظذ افصػحي ؿول ظدد أشطرهو ـذا .من ؽر إخالل فقء ممو يسلل ظـه أو خيز ظـه وهـذا ـؾـه
األمر ـذفك وإذا ّ
دعرؾته فػن اخلط افبورز ؾقؽون ؿد شبق برايل بؼرون.
ؿول افصػدي -رمحه اهلل -ذم ـتوبه :كؽً اهلؿقون ذم كؽً افعؿقون :ص( ( :)289وذفـك أكـه إذا اصـسى ـتوبـ ًو بقـء
معؾوم أخذ ؿطعي ورق خػقػي وؾتل مـفو ؾتقؾي فطقػي وصـعفو حر ًؾو أو أـثر من حروف اهلجوء فعد ثؿن افؽتوب بحسوب
ِ
ـتوب
اجلؿل ،ثم يؾصق ذفك ظذ ضرف جؾد افؽتوب من افداخل ويؾصق ؾوؿه ورؿي بؼدره فتتليد ؾنذا صذ ظن ذهـه ـؿقي
مس ادوضع افذي ظؾؿه ذم ذفك افؽتوب بقده ؾقعرف ثؿـه من تثبقً افعدد ادؾصق ؾقه).
مو من ـتبه ّ

0

من افؽؾامت ادتداوفي ؾلمؽن توؾر افوؿً واجلفد افالزمغ فؾؽتوبي(.)3
حتى أصبح كظوم ًو ـتوبق ًو يسوظد ادؽػوؾغ ظذ افؼراءة ظن ضريـق حوشـي افؾؿـس ،وهـو
ال مستطق ً
كظوم يتم تـؼقطه ظن ضريق خؾقي صغرة متثل صؽ ً
ال يتؽون ضؾعه افـرأد مـن ثـالث
كؼوط وضؾعه األؾؼي من كؼطتغ.
وافسمقز ذم كظوم برايل ال يتم بواشطي ظدد افـؼوط ذم افرمز افواحد بؼدر مو يتم من خالل تغر
مواضع افـؼوط بداخل اخلؾقي افواحدة ممو يـجم ظـه  11حرؾ ًو(.)2

( )3برايل فؾؿؽػوؾغ حلامدة ظبدادعطي (.)10
( )2يـظر :بحٌ :جفود ادؿؾؽي افعربقي افسعوديي ذم جمول ضبوظي افؼرآن بطريؼي برايل فـوس ادوشى ()4

1

ادطؾى افرابع
واصطالحو
تعريف افؽػقف فغي،
ً
فغي:
مػرد مؽوؾقف ،وأـ ّػوء -بتشديد ادفؿؾـي ،-صـػي مشـبفي ظـذ وزن ؾعقـل ،وذم ؿقـوس
افؾغي :افؽوف وافػوء أصل صحقح ،يدل ظذ ؿبض واكؼبوض( ،)3وافؽف فػظ يطؾق ظذ:
 -3افعضو:
 وحمؾه افقد ظـد اإلكسون ومن يشورـه من افسبوع. وحمؾه افرجل ظـد افصؼر وؽره من جوارح افطر. -2افـعؿي ،وهذا إضالق جموزي ،يؼول :هلل ظؾقفو ـف شوبغي ،أي كعؿي.
 -1ادؽػوف بكه ،ؾقؼول :ـَف -بوفػتح -بكه وـُف -بوفضم -أي :ذهى وظؿي ،ورجـل
مؽػوف أي أظؿـى ،وـػقـف ومؽػـوف بؿعــى واحـد ،وهـو هبـذا اإلضـالق مصـطؾح
وصػي(.)2

اصطالحو:
ً
ظؾـام فؾرضـير ،واألظؿـى ،افـذي ؿـبض بكـه
أصبح افؽػقف ذم االصطالح افؾغـوي ً
فعؾي(.)1

( )3يـظر :مؼويقس افؾغي البن ؾورس (.)321/1
( )2يـظر :افعغ فؾػراهقدي ( ،)201/1هتذيى افؾغـي فألزهـري( ،)111/1افصـحوح فؾجـوهري ( ،)421/4افعبـوب
افزاخر فؾعدوي ( ،)1/2فسون افعرب البن مـظور ( ،)181/1توج افعروس فؾزبقدي (.)121/24
( )1يـظر :معجم متن افؾغي ألمحد رضو (.)01/1
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وأمو ذم االصطالح افطبي:
ؾقطؾق ظذ من به افعؿى ،وافعؿى :ؾؼد اإلبصور ،ويـتٍ ظن أشبوب ضرؾقي مثل أمـراض
ادؼؾي ،أو من أشبوب مرـزيي مثل إصوبي ؿؼة ادخ وادراـز افبكيي(.)3

( )3يـظر :ادعجم افطبي ادوحد (.)333
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ادبحٌ األول
ـتوب افؼرآن بؾغي برايل
ذع ٌ
يرس فصحقحفم وراظـى مريضـفم ،ورؾـع
اإلشالم ٌ
ظدل بغ افـوس ذم تؽوفقػفمّ ،
ظن األمي احلرج وادشؼي ،وأظطى ـل ذي حق حؼـه ،وأؾـرد فؾعـوجزين أحؽومـ ًو ترؾـع ظــفم
احلرج ،وال حترمفم افػضل واألجر ،ودو ـوكً ؿراءة افؼرآن من أظظم مو هتػـو إفقـه افـػـوس،
وتسؽن إفقه األرواح ،تطؾعً أؾئدة ادؽػوؾغ فؼراءتـه ،واشتشـعور روحوكقتـه ،ؾؽـون افؼـرآن
ادؽتوب بؾغي برايل كعؿي ظظقؿي ظؾقفم ،تلكس به كػوشفم ،وتسؽن إفقه ؿؾـوهبم ،ؾؽـون فزامـ ًو
أن كؼف ظذ حؽم ـتوبي افؼرآن هبذه افؾغي وافتي يتوصل هبو دعرؾي حؽم مسه بدون ضفورة.

حترير حمل افـزاع:
اتػق افعؾامء ظذ جواز ـتوبي آيي أو آيوت من افؼرآن ظـذ شـبقل االؿتبـوس واالشتشـفود
بوفرشم اإلمالئي(.)3
واختؾػوا ذم حؽم ـتوبي افؼرآن ـؾه أو بعضه بوفرشم اإلمالئي ،هل دموز أو جيـى اتبـوع
افرشم افعثامين( )2ذم افؽتوبي ظذ ؿوفغ:
( )3يـظر :ادجؿوع فؾـووي ( ،)02/2حوصقي اجلؿل فؾجؿل( ،)99/3تػسر افؼرضبي فؾؼرضبي( ،)10/3ادحؽم ذم كؼط
ادصحف فؾداين ( ،)39/3اإلكصوف فؾؿرداوي ( ،)232/3وظؾقه جرى ظؿل افـوس ،ومل يزل ظؾامء األمي مـذ افؼـديم
يؽتبون اآليوت بوفرشم اإلمالئي ـام وجد ذم ادخطوضوت افؼديؿي ،وإػ يومـو هذا.
( )2افرشم افعثامين كسبي إػ ظثامن بن ظػون  حقٌ مجع افؼرآن ذم ظفده ذم مصحف واحد ،وأرشل إػ ـل جـد مـن أجــود
ادسؾؿغ كسخي مـه وأمرهم أن حيرؿـوا ــل مصـحف خيـوفف افـذي أرشـل إفـقفم .يـظـر :مـوهـل افعرؾـون فؾزرؿـوين
(.)213/3
وؿد ـون هذا بنصورة من حذيػي بن افقامن ظذ ظثامن –ريض اهلل ظـفم -أن جيؿع افـوس ظذ مصحف واحد خموؾـي افػتــي
ؾعغ اخلؾقػي ظثامن أربعي من افصحوبي فؽتوبته ،ؿول ابن ـثر -رمحه اهلل( :-ؾلمو ظـثامن ؾـام يعـرف أكـه ـتـى
واالؾساقّ ،
بخطه هذه ادصوحف ،وإكام ـتبفو زيد بن ثوبً وؽره ذم أيومه ؾـسبً إػ ظـثامن ألهنـو بـلمره وإصـورته ،ثـم ؿرئـً ظـذ
=
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افؼول األول:
وجوب اتبـوع افرشـم افعـثامين ظــد ـتوبـي افؼـرآن ،وهـو ؿـول اجلؿفـور مـن افسـؾف
واخلؾف(.)3
ؿول اإلموم أمحد -رمحه اهلل ( :-حيرم خموفػـي خـط ظـثامن ذم واو أو يـوء أو أفـف أو ؽـر
ذفك)( ،)2وجوء ذم صعى اإليامن( :من يؽتى مصح ًػو ؾقـبغي أن حيوؾظ ظذ اهلجوء افذي ـتبـوا
به تؾك ادصوحف وال خيوفػفم ؾقه وال يغر ممو ـتبوه صق ًئو)(.)1
أدفي هذا افؼول:
 -3إن ادصوحف ـتبً ذم ظفد ظثامن  بلمر مـه واتبع افصحوبي -رضـوان اهلل ظؾـقفم -مـو
ـتى ذم مصحف أيب بؽر  وارتضوه ظثامن  وهـو اخلؾقػـي ،ؾـال جيـوز خموفػـي ظؿـل
اخلؾػوء افراصدين(.)4
وؿد أمر افـبي  بوتبوع شـتفم بؼوفه « :ظؾقؽم بسـتي وشـي اخلؾػـوء افراصـدين ادفـديغ
ظضوا ظؾقفو بوفـواجذ ش (.)1
 -2شدً ا فؾذريعي حتى ال يتخذ افؼرآن ُأفعوبي فؾـوس ـل يؽتبه ظذ مو يريد(.)1
=
افصحوبي بغ يدي ظثامن ثم كػذت إػ اآلؾوق) .يـظر :ؾضوئل افؼرآن البن ـثر (.)01
( )3يـظر :مـوهل افعرؾون فؾزرؿوين ( ،)218/3افبقـون وافتحصـقل البـن رصـد ( ،)114/30إظوكـي افطـوفبغ فؾـدمقوضي
( ،)12/3ـشوف افؼـوع فؾبفويت (.)141/3
( )2اإلتؼون ذم ظؾوم افؼرآن فؾسقوضي (.)311/2
( )1ادرجع افسوبق.
( )4يـظر :مـوهل افعرؾون ذم ظؾوم افؼرآن فؾزرؿوين (.)211/3
( )1أخرجه افسمذي ذم شــه ،بوب مو جوء ذم األخذ بوفسـي واجتـوب افبدع ،حديٌ رؿم ( ،)2191وابن موجه ذم شــه ،بوب
اتبوع شـي اخلؾػوء افراصدين ادفديغ ،حديٌ رؿم ( )42وصححه األفبوين ذم صحقح شـن افسمذي ص (.)411
( )1يـظر :ؿرارات ادجؿع افػؼفي ،افدورة األوػ (.)329
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كوؿش :بلن شد افذرائع أصل معتز ذم هذا ادؼوم 2فؽــه ؿـد يـطـوي ظـذ إؿـرار اخلطـل ذم
افرشم ودمـى إظودة افـظر بحجي شد افذرائع(.)3
 -1إمجوع األمي ظذ اتبوع افرشم افعثامين ذم ظفد افصحوبي وافتوبعغ ومن بعدهم رؽـم ازدهـور
افتدوين وتؼدم افعؾوم(.)2
كوؿش :بلن افتوبعغ وتوبعقفم ؿد أجوزوا احلرـوت وافــؼط وظالمـوت افوؿـف وافوصـل
وافسؿقم وؽرهو ،ؾؾو ـون اإلمجوع ثوبتًو دو دمرؤوا ظذ افزيودة(.)1
افؼول افثوين:
افتػريق بغ مو يؽتى فعؿوم افـوس ومو يؽتى فعؿوم ادتعؾؿغ ،ؾام ــون فعؿـوم افــوس
ؾقتبع ؾقه افرشم افعثامين ،ومو ـون فتعؾم افصغور ؾعذ مو اظتودوا ظؾقه ،وهذا مروي ظن اإلمـوم
موفك .
أدفي هذا افؼول:
اشتدفوا بلدفي افؼول األول بوجوب اتبـوع افرشـم افعـثامين ؾـقام يؽتـى فعؿـوم افــوس،
واشتدفوا بجواز ادخوفػي دو ـتى فؾصغور فئال يؼع اخلطل مـفم ظـد افؼراءة .
افؼول افثوفٌ:
جواز خموفػي افرشم افعثامين ظـد ـتوبي افؼرآن ،وذهى إفقه بعض ادتلخرين(.)1

( )3يـظر :رشم ادصحف بغ افتحرر وافتحرز فزيد بن ظؿر(.)01
( )2يـظر :مـوهل افعرؾوت فؾزرؿوين (.)211/3
( )1يـظر :ادحؽم ذم كؼط ادصوحف فؾداين (.)31
افبقون وافتحصقل (.)111/30
ادرجع افسوبق.
( )1ـليب بؽر افبوؿالين ذم ـتوبه اإلكصوف ؾقام جيى اظتؼوده ( ،)391/3وافعز بن ظبدافسالم كسبه فه افزرؿوين ذم ـتوبه افزهون
افزهون ذم ظؾوم افؼرآن ( ،)111/3وافزرؿوين ذم افؽتوب ادذـور ،وؽرهم.
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أدفي هذا افؼول:
أكه مل يرد ذم ـتوب اهلل وال ذم شـي رشوفه  وال ذم إمجوع األمي مو يدل ظذ وجوب اتبـوع
افرشم افعثامين(.)3
يؿؽن أن جيوب:
بلن اشتؼرار ادصوحف ذم ظفد افصحوبي ومن بعدهم ظذ افرشم افعـثامين وتتوبعـه يـدل
ظذ إضبوؿفم ظؾقه وأكه ال دموز خموفػته ،وهو شـي شـفو خؾقػي وؿد أمر افـبـي  بوتبـوع شــتفم
ـام شبق بقوكه.
افؼول افراجح:
فعل افراجح -واهلل أظؾم -هو وجوب اتبوع افرشم افعثامين دو يع:
 -3أن ظدم اتبوع هذا افرشم شقمدي إػ طفور مصوحف متبويـي تمول إػ افػرؿي واالخـتالف
افـسوخ وافطوبعغ إػ االجتفود ؽر ادحؿود ؾقمول إػ افتغقـر
ذم ـتوب اهلل 2وربام جرأت ّ
وافتحريف.
 -2أن افرشم افعثامين صور حجي خوفدة ظذ حػظ افؼـرآن وأكـه مل يدخؾـه تغقـر وال حتريـف،
متققزا فه ظن شوئر افؽتى.
وهو مو اختص به ـتوب اهلل ً
وصدرت هبذا ؾتوى هقئي ـبور افعؾامء بودؿؾؽي افعربقي افسـعوديي( ،)2وؿـرار جمؿـع افػؼـه
اإلشالمي افتوبع فرابطي افعومل اإلشالمي(.)1
وبـو ًء ظذ مو ترجح هل جيوز ـتوبي افؼرآن بؾغي برايل؟ بؿعـى هل جيري ظؾقـه مـو جيـري
ظذ افرشم اإلمالئي ،أو هي رموز حمددة ال ظالؿي هلو بوفرشم افعثامين؟
ظـد شمال ادختصغ بؾغي برايل تبغ أكه مـن حقـٌ ادـطـوق يواؾـق مـو يـطـق بوفرشـم
( )3يـظر :مـوهل افعرؾون فؾزرؿوين (.)213/3
( )2ؾتوى رؿم ( )983بتوريخ 3111/3/23هـ.
( )1يـظر :ؿرار جمؿع افػؼه اإلشالمي ،جمؾي افبحوث اإلشالمقي افعدد (.)113/11
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افعثامين ،وأمو من حقٌ ادؽتوب ؾفو ال يواؾق افرشم اإلمالئي من ـل وجـه وال افعـثامين مـن
ـل وجه بل ربام خوفػفم ،ؾؿث ً
ال ـؾؿي (افرمحن) تؽتى بوفرشم افعثامين واإلمالئي بدون األفف
خروجو من افؾبس واخلطل.
ذم افوشط ،بقـام تؽتى بؾغي برايل بنثبوت األفف 2ألن ذم إثبوهتو
ً
وإكه يؿؽن مواؾؼي افرشم افعـثامين ذم بعـض األفػـوظ دـو ذم رمـوز برايـل دون افـبعض
اآلخر ،إذ ؿد يؽتى بام يواؾق افرشم اإلمالئي ،وؿـد خيـوفػفام ــام شـبق متثقؾـه ،وظؾقـه ؾؾعـل
افراجح جواز ـتوبي افؼرآن بؾغي برايل مو أمؽن مواؾؼته فؾرشم افعثامين( ،)3وذفك دو يع:
 -3ادصؾحي ادستبي ظذ ضبوظته هبذه افؾغي حقٌ شقخدم ـثر ًا من األـػوء ذم افعومل ،وال يؼـول
إن افؽػقف يؽتػي بوفسامع إذ ختتؾف ؿدرات ادؽػوؾغ ومواهبفم ،ؾؾقس ـل ـػقف ؿـودر
ظذ احلػظ ،وفقس ـل ـػقف ؿودر ظذ توؾر مؾؼن يؾؼـه افؼرآن متى صوء.
 -2إن ظدم إمؽوكقي ـتوبي بعض افؽؾامت وؾق افرشم افعثامين معػو ظــه ،ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ

[افتغوبن ]31 :والشقام وضبوظته هبذه افؾغي ؾقه خـر ـثـر وكػـع ظظـقم ،وألن يطبـع ذم هـذه
افبالد مع مو ظرف من حرص والهتو واهـتاممفم بطبوظـي ادصـحف خـر مـن ضبوظتـه ذم
خورج افبالد ،وأحػظ فه من افتحريف وافتغقر.

( )3وافؼرآن ادؽتوب بؾغي برايل هو ؿرآن ظريب احلروف ـتى بطريؼي األحرف افبورزة (برايل) وحروؾه خطً بؼؾم يزز هذه
احلروف ،وؾقه تشؽقل جلؿقع احلروف إال أن حروؾه فقسً حرو ًؾو مؾوكي ،وترتقبه مثل ترتقى افؼرآن افؽريم ذم تسؾسـل
افسور،و هذه افرموز حتتوج مفورة فؽي يتعرف ظؾقفو افؽػقف أو افبصر.
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ادبحٌ افرابع
حؽم مس ادصحف ادؽتوب بؾغي برايل
بـو ًء ظذ مو ترجح ذم ادسلفي افسوبؼي من جواز ـتوبـي افؼـرآن بؾغـي افزايـل وأن مـطوؿـه
مـطوق افؼرآن ادؽتوب بوفرشم افعثامين ؾقؽون افؼرآن ادؽتوب هبذه افؾغي ؿرآكًـو ذي ًػـو يلخـذ
أحؽوم افؼرآن افؽريم شواء بسواء وأكه جيى تعظقؿه وحيرم االشتخػوف به.
ومن تؾك األحؽوم مس افؼرآن من ؽر ضفورة وؿد ذهى ؾؼفوء ادذاهى األربعي إػ أكـه
حيرم مس افؼرآن من ؽر ضفورة مطؾ ًؼو.
جوء ذم بدائع افصـوئع(" :)3ؾؾؾؿحدث أحؽوم وهي أكـه ال جيـوز فؾؿحـدث أداء افصـالة
وال مــس ادصــحف مــن ؽــر خــالف ظـــدكو" ،وذم ادحــقط افزهــوين(" )2وال يؿــس اجلـــى
ادصحف".
وجوء ذم اإلذاف ظذ كؽً مسوئل اخلالف(" )1مو يؿـع ادحدث :ال جيـوز فؾجــى وال
فؾؿحدث مس ادصحف".
أيضــو مــس
وجــوء ذم ؾــتح افعزيــز(" :)4وادحــدث ممـــوع مــن افصــالة ...وحيــرم ظؾقــه ً
ادصحف" .وجوء ذم ـػويي األخقور(" )1وأمو حتـريم مـس ادصـحف ؾـنذا حـرم ظـذ ادحـدث
ؾوجلـى أوػ".

( )3فؾؽوشوين (.)11/3
( )2البن موزه (.)312/1
( )1فؾؼويض ظبدافوهوب (.)321/3
( )4فؾراؾعي (.)394/3
( )1فؾحصـي (.)08/3

39

وجوء ذم ـشوف افؼـوع(" :)3ومن أحدث حد ًثو أـز أو أصغر حرم ظؾقه افصالة ...وحيرم
ظؾقه مس ادصحف".
وظؾقه ؾال جيوز مس افؼرآن ادؽتوب بؾغي برايل بدون ضفورة ،أو بدون حوئل.
*********

( )3فؾبفويت (.)314/3
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اخلومتي
احلؿد هلل افذي تتم بـعؿته افصوحلوت ،وافصالة وافسالم ظذ ادبعوث بوآليوت افبقــوت،
وظذ أصحوبه وأتبوظه أهل افػضل وافطوظوت وبعد:
ؾنن ممو تؼتضقه ؿواظد افبحٌ افعؾؿي مو دأب ظؾقه ـثـر مـن افبـوحثغ مـن ذــر خومتـي
دون ؾقفو أهم افـتوئٍ افتي طفرت ذم افبحـٌ بعـد رحؾـي مقؿوكـي بوفبحـٌ وافتـؼقـى ،هنـل
ُي َّ
افبوحٌ خالهلو من معغ افعؾم افعذب ادـر ،وتػقل ذم طالفه وارتشف من معورؾه ،وإن أهم مـو
خؾصً إفقه ذم هذا افبحٌ مو يع:
اصطالحو :مالؿوة جسم جلسم ظذ أي رء ـون.
 -3ادس فغي هو مسك افقء بوفقد ،وادس
ً
 -2افؼرآن افؽريم هو :ـالم اهلل تعوػ ،ادـزل ظذ حمؿـد  ادـؼـول بـوفتواتر ،ادعجـز بسـوره
وآيوته ،ادتعبد بتالوته.
 -1تعددت أشامء افؽػقف ذم ـتى أهل افعؾم ،ؾتورة يطؾؼـون ظؾقـه األظؿـى وتـورة افرضـير،
وتورة افؽػقف ،وـؾفو تدور حول ؾؼد أو ضعف افبكضعػ ًو بقـ ًو.
 -4فغي برايل هي افؽتوبي ادستعؿؾي ذم تعؾقم ادؽػوؾغ ظـن ضريـق افؾؿـس ،وافـراجح جـواز
ـتوبي افؼرآن هبذه افؾغي ،وهو ؿرآن ظريب احلروف ،ـتى بؾغـي األحـرف افبـورزة ،وترتقبـه
مثل ترتقى افؼرآن افؽريم ذم تسؾسل افسور.
 -1افؼرآن ادؽتوب بؾغي برايل فه أحؽوم افؼرآن افؽريم من حقٌ حرمي مسه مـن ؽـر ضفـورة
أو بدون حوئل ،وظؾقه ؾال جيوز فؾؿحدث مطؾؼ ًو مسه إال بحوئل.
وختو ًمو ،ؾفذا جفد ادؼل ؾام ـون ؾقه من صواب ؾؿن اهلل وحده ،ومو ـون ؾقـه مـن خطـل
ؾؿن كػز ادؼكة وافشقطون ،ورحم اهلل امرء ًا أظون وكصح وشدد ،وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿـد،
وظذ آفه وصحبه أمجعغ ،واحلؿد هلل رب افعودغ.
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ادراجع وادصودر
 .3اإلتؼون ذم ظؾوم افؼرآن ،جلالل افدين بن ظبدافرمحن افسقوضي ،حتؼقق :شعقد ادــدوب،
دار افػؽر ،بروت ،فبـون ،افطبعي األوػ3431 ،هـ3111-م.
 .2اإلذاف ظذ كؽً مسوئل اخلالف ،فؾؼويض ظبدافوهوب افبغدادي ،حتؼقق :احلبقى بـن
ضوهر ،دار ابن حزم ،افطبعي األوػ3428 ،هـ3111-م.
 .1إظوكي افطوفبغ ذم حل أفػوظ ؾتح ادعغ فؼح ؿرة افعغ بؿفامت افدين ،أليب بؽر ظـثامن
بن افسقد افدمقوضي ،دار افػؽر ،بروت ،بدون.
 .4اإلكصوف ذم معرؾي افراجح من اخلالف ظذ مذهى اإلموم أمحـد بـن حـبـل ،فعـع بـن
شؾقامن ادرداوي ،حتؼقق :حمؿد حومد افػؼي ،دار إحقوء افساث افعريب ،بدون.
 .1اإلكصوف ؾقام جيى اظتؼوده وال جيوز اجلفل به ،أليب بؽـر حمؿـد بـن افطقـى افبـوؿالين،
حتؼقق :ظامد افدين احلقدر ،ظومل افؽتى ،فبـون ،افطبعي األوػ3489 ،هـ3101-م.
 .1بدائع افصـوئع ذم ترتقى افؼائع ،فعالء افدين افؽوشوين ،دار افؽتوب افعـريب ،بـروت،
افطبعي افثوكقي3102 ،م.
 .9برايل فؾؿؽػوؾغ ،حلامدة ظع ظبدادعطي3413 ،هـ2838-م.
 .0افزهون ذم ظؾوم افؼرآن ،دحؿد بن هبودر افزرـق ،حتؼقق :حمؿد أبوافػضل ،دار ادعرؾي،
بروت ،بدون3113 ،هـ.
 .1بغقــي افوظــوة ذم ضبؼــوت افؾغــويغ وافـحــوة ،جلــالل افــدين افســقوضي ،حتؼقــق :حمؿــد
أبوافػضل إبراهقم ،ادؽتبي افعكيي ،فبـون.
 .38افبقون وافتحصقل وافؼح وافتوجقه وافتعؾقل ذم مسـوئل ادسـتخرجي ،أليب افوفقـد بـن
رصد افؼرضبي ،دار افغرب اإلشالمي ،بروت ،افطبعي افثوكقي3480 ،هـ3110-م.
 .33توج افع روس من جواهر افؼوموس ،دحؿد مرته احلسقـي افزبقدي ،دار اهلدايي ،بدون.
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 .32افتعريػــوت افػؼفقــي ،دحؿــد ظؿــقم افزـتــي ،دار افؽتــى افعؾؿقــي ،افطبعــي األوػ،
3424هـ2881-م.
 .31تػسر افؼرضبي ادسؿى :اجلومع ألحؽوم افؼرآن ،أليب ظبداهلل حمؿد بن أمحـد األكصـوري
افؼرضبي ،دار افشعى ،افؼوهرة ،بدون.
 .34هتذيى افؾغي ،دحؿد بن األزهـري اهلـروي ،حتؼقـق :حمؿـد ظـوض مرظـى ،دار إحقـوء
افساث افعريب ،بروت ،افطبعي األوػ2883 ،م.
 .31جفود ادؿؾؽي افعربقي افسعوديي ذم جمول ضبوظي افؼرآن بطريؼي برايل ،كوس موشى.
 .31حوصقي اجل ؿـل ظـذ ذح ادــفٍ ادسـؿى (ؾتوحـوت افوهـوب بتوضـقح ذح مــفٍ
افطالب) ،فسؾقامن بن ظؿر األزهري ادعروف بوجلؿل ،دار افػؽر.
 .39حوصقي افعطور ظذ مجع اجلوامع ،حلسن افعطـور ،دار افؽتـى افعؾؿقـي ،فبــون ،بـروت،
افطبعي األوػ 3428هـ3111-م.
 .30رشم ادصحف بغ افتحرز وافتحرر ،فزيد بـن ظؿـر مصـطػى ،بحـٌ مـشـور ذم جمؾـي
افدراشوت افؼرآكقي ،افعدد افعوذ3411 ،هـ.
 .31شـن ابن موجه ،دحؿد بن موجه (يزيد) افؼزويـي ،ضبعـي بقـً األؾؽـور افدوفقـي ،ومعـه
صحقح شـن ابن موجه فألفبوين.
 .28شـن افسمذي ،دحؿد بن ظقسى بن شورة افسمذي ،ضبعي بقً األؾؽور افدوفقـي ،ومعـه
صحقح افسمذي فألفبوين.
 .23شر أظالم افـبالء ،فشؿس افدين حمؿد بن أمحد افذهبي ،ممشسي افرشوفي ،افطبعي احلوديي
ظؼة3131 ،هـ3110-م.
 .22افصحوح توج افؾغي وصحوح افعربقي ،أليب كك إشامظقل بن محود اجلوهري ،حتؼقق :أمحد
ظبدافغػور ظطور ،دار افعؾم فؾؿاليغ ،بروت ،افطبعي افرابعي3489 ،هـ3109-م.
 .21افعبوب افزاخر وافؾبوب افػوخر ،فريض افدين احلسن بن حمؿد بن حقدر افعدوي.
23

 .24افعغ ،أليب ظبدافرمحن اخلؾقل بن أمحد بن ظؿرو افػراهقدي ،حتؼقق :مفـدي ادخزومـي،
إبراهقم افسومرائي ،مؽتبي اهلالل.
 .21ؽويي افوصول ذح فى األصول ،أليب حيقى زـريو بن حمؿد بن زـريو األكصوري ،مطبعي
مصطػى افبوب احلؾبي ،افؼوهرة ،افطبعي افثوفثي3114 ،هـ.
 .21ؾتح افعزيز بؼح افوجقز ،فعبدافؽريم بن حمؿد افراؾعي ،دار افػؽر.
 .29ـشوف افؼـوع ظذ متن اإلؿـوع ،دـصور افبفويت ،دار افؽتى افعؾؿقي ،بدون.
 .20فسون افعرب ،دحؿد بن مؽرم بن مـظور ادكي ،دار صـودر ،بـروت ،افطبعـي األوػ،
بدون توريخ.
 .21جمؾـي افبحــوث اإلشـالمقي ،افعــدد ( ،)11افرئوشـي افعومــي إلدارات افبحـوث افعؾؿقــي
واإلؾتوء وافدظوة واإلرصود.
 .18جمؿوع ؾتووى صقخ اإلشالم ابن تقؿقي ،ألمحد بن ظبـداحلؾقم بـن تقؿقـي احلـراين ،مجـع:
ظبدافرمحن بن ؿوشم افعوصؿي افـجدي ،مؽتبي ابن تقؿقي.
 .13ادجؿوع ،فؼف افدين افـووي ،دار افػؽر ،بروت ،بدون3119 ،م.
 .12ادحؽم ذم كؼط ادصوحف ،فعثامن بـن شـعقد افـداين ،حتؼقـق :ظـزة حسـن ،دار افػؽـر،
دمشق ،افطبعي افثوكقي3489 ،هـ.
 .11ادحقط افزهوين ،دحؿود بن أمحد بن افصدر برهون افدين بوزه ،دار إحقوء افساث افعريب.
 .14خمتور افصحوح ،دحؿد بن أيب بؽر بن ظبدافؼودر افرازي ،حتؼقـق :حمؿـود خـوضر ،مؽتبـي
فبـون ،بروت ،ضبعي 3431هـ3111-م.
 .11ادطؾع ظذ أبواب ادؼـع ،دحؿد بن أيب افػتح افبعع ،حتؼقق :حمؿد بشر األدفبي ،ادؽتـى
اإلشالمي ،بروت ،بدون3483 ،هـ3103-م.
 .11ادعجم افػؾسػي ،جلؿقل صؾقبو ،افؼـي افعودقي فؾؽتوب ،بروت3434 ،هـ3114-م.
 .19معجم متن افؾغي (موشـوظي فغويـي حديثـي) ،ألمحـد رضـو دار مؽتبـي احلقـوة ،بـروت،
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3199هـ3108-م.
 .10مؼويقس افؾغي ،أليب احلسغ أمحد بـن ؾـورس بـن زـريـو افؼزويــي ،حتؼقـق :ظبدافسـالم
هورون ،دار اجلقل ،بروت ،فبـون ،افطبعي افثوكقي 3428هـ3111-م.
 .11مـوهل افعرؾون ذم ظؾوم افؼرآن ،دحؿد ظبدافعظقم افزرؿوين ،دار افػؽـر ،فبــون ،افطبعـي
األوػ3431 ،هـ3111-م.
 .48كؽٌ اهلقامن ذم كؽً افعؿقون ،فصالح افدين خؾقل أيبـك افصـػدي ،حتؼقـق :مصـطػى
ظبدافؼودر ظطو ،دار افؽتى افعؾؿقي ،بروت ،فبـون ،افطبعي األوػ3220 ،هـ2889-م.
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