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  :امللخص

  "مقارنة فقهية دراسة" والواقع التأصيل بني اإللكتروين املصحف

  حممود أمحد الــيزيد أبو كـارم/ الدكتور إعداد
   المصحف لیس اسًما للقرآن الكریم في حد ذاته، وٕانما المصحف: هو اسم

أن إطالق لفظ للصحف التي كتب علیها القرآن الكریم، كما أن الراجح 

  ).المصحف منسوب إلى النبي (

) من أول الفاتحة إلى آخر وأن القرآن الكریم هو:" اللفظ المنزل على النبي(

  سورة الناس" على وفق ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان.

  ) القرآن الكریم هو معجزة سیدنا محمد الخالدة، وبیان فضله ومنزلته ال (

  العالمین. یقوى علیه إال رب

   ُخصَّ القرآن الكریم بخصائص تمیزه عن غیره من الكتب السماویة األخرى

من أهمها: الكتابة في المصحف، والنقل بالتواتر، وٕاعجازه، وعربیته، ونزوله 

  بحفظه، والتعبد بتالوته. - عز وجل –منجًما، وتكفل المولى 

  رنامج إلكتروني المصحف اإللكتروني قیل في تعریفه: إنه عبارة عن ب

یعمل وفق مجموعة من الوحدات الوظیفیة العاملة فیما بینها بأسلوب متناسق 

ومنظم، یستعمل في معالجة الكلمات القرآنیة وحروفها، وٕاظهارها مكتوبة عند 

طلبها مرتبة اآلیات والسور، وفق  ما جاء في المصحف العثماني، ومنه أنواع 

  وٕاصدارات متعددة.

  رى شرط للقراءة، وتجوز القراءة للمحدث حدثًا أصغر، لكن الطهارة الكب

األولى التطهر، ولكن ال یجوز له المس إال بحائل، كذا یجب تنزیه المصاحف 

  عن أیدي الصبیان غیر المتطهرین، إال لضرورة كالتعلم.

إذا كان یجب تنزیه المصحف عن االتصال بالنجاسات المادیة، فإنه یجب  

  نجاسات المعنویة .یهه عن الأیًضا تنز 

  .التواتر -النقل  – واقع - تأصیل - إلكتروني -المصحف :  الكلمات المفتاحیة

KaremabuYazid@azhar.edu.eg 



       
 
 

 

 

298 

ا�لد الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية   
 

 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

English Abstract 
Electronic Quran between rooting and reality "Comparative 

jurisprudence study" 

Prepared by Dr. Karem Abu Yazid Ahmed Mahmoud 

The Koran is not a name for the Holy Quran in itself, but the Koran: is 
the name of the newspapers on which the Koran was written, and the 
most likely that the launch of the Koran is attributed to the Prophet 
(peace be upon him). 
And that the Holy Quran is: "The word home on the Prophet (peace be 
upon him) from the first to the last Surat Al-Nas", according to what 
Zergani in the fountains of gratitude. 
 The Holy Quran is the miracle of our Lord Muhammad (peace be upon 
him) immortal, and the statement of virtue and his home is not 
strengthened by the Lord of the Worlds. 
The Quran is distinguished by its distinguishing characteristics from 
other books of heavenly names, the most important of which are: the 
writing in the Mus-haf, the frequent transport, its miraculousness, its 
Arabicness, and its descent into a mince. 
 The electronic Koran was said in its definition: It is an electronic 
program that works according to a set of functional units working among 
themselves in a consistent and orderly manner, used in the treatment of 
the words and letters of the Koran, and to show written when requested 
the order of verses and walls, according to the Ottoman Koran, and 
types and versions Multiple. 
Great purity is a condition for reading, and it is permissible to read the 
narrator of a minor event, but the first is purification, but it is not 
permissible for him to touch only with a khayl. 
 If the Qur'an should be removed from contact with physical impurities . 
Key words: Mushaf - electronic - rooting - reality - transportation - 
frequency. 

Mil: KaremabuYazid@azhar.edu.eg 
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  ��� ا��ّٰ� ا����� ا�����

   M¶  µ  ´     ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «¸    ¼    »  º   ¹

  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á        À  ¿  ¾  ½

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  ÉL)١(  

  ) ٢(M   5  4  3  2  1    0  /    .  -  ,L  سبحانه القائل:

، ولم یكن یحجزه شيٌء عن قراءته أو )٣(رآنوأصلي وأسلم على من كان خلقه الق

  )٤(إقرائه إالَّ الجنابة.

  وبعد،

فإن قراءة القرآن الكریم وتالوته من أجلِّ العبادات قدًرا، وأعظمها أجًرا، وحافظه 

  أشرف الناس منزلة ومثًال.

                                                           

 )٤ – ١الكهف: ) (١(

 ).١٠٦اإلسراء: ( )٢(

) حیث م أم المؤمنین عائشة (أخرجه مسلم في صحیحه في حدیث طویل من كال) ٣(

) كان القرآن" صحیح مسلم "المسند الصحیح المختصر قالت:" فإن خلق نبي اهللا (

) لإلمام مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشیري بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا (

قم ) الر ٣٩)، الرقم العام (١/٥١٢هـ)، تح/ محمد فؤاد عبد الباقي (٢٦١النیسابوري (ت

 )، دار إحیاء التراث، بیروت.٧٤٦الخاص(

) یقرئنا القرآن على كل حال ما ) قال: "كان رسول اهللا (فعن علي بن أبي طالب () ٤(

لم یكن جنًبا". أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي، واللفظ له، والذي قال معلًقا: وحدیث 

ن إسحاق األزدي علي هذا حدیث حسن". سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث ب

)، كتاب الطهارة، باب في ١/٥٩هـ) تح/ محي الدین عبد الحمید (٢٧٥السجستاني (ت

الجنب یقرأ القرآن، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، سنن ابن ماجة، أبو عبد اهللا محمد 

)، كتاب الطهارة، باب ١/١٩٥هـ)، تح/ محمد فؤاد عبد الباقي (٢٧٣بن یزید القزویني (ت

)، دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل ٥٩٤ي قراءة القرآن على غیر طهارة (ما جاء ف

عیسى البابي الحلبي، سنن الترمذي لإلمام/ محمد بن عیسى ابن سورة بن موسى 

) كتاب الطهارة، ٢٩٩، ١/٢٩٨هـ) تح/ أحمد محمد شاكر (٢٧٩الضحاك الترمذي (ت

) مصطفى ١٤٦كن جنًبا ح (باب ما جاء في الرجل یقرأ القرآن على كل حال ما لم ی

 م).١٩٧٥ - هـ١٣٩٥الحلبي، مصر، الثانیة (
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وٕانَّ كثرة قراءة القرآن وتدبره تولد عند المسلم لذة بتالوته وراحة في نفسه، 

  ة في قلبه قال وطمأنین

  

   )١(Mß      Þ  Ý   Ü  Û  Úà   å  ä  ã     â  áL    تعالى:

ومما ال شك فیه أننا نعیش تطوًرا هائًال في مجال التكنولوجیا واالتصال، وأنه 

یجب على المسلم أخذ ما هو إیجابي منها، وترك ما عداه، فالحكمة ضالة 

ن في تطور بشكل مستمر ولن وما زال اإلنسا  )٢(المسلم یأخذها إذا وجدها،

  یقف  تطویره وتطوره عند حد إال أن یشاء اهللا.

ومن األخذ اإلیجابي في هذا التطور الهائل ما ظهر من تقنیات في رسم 

المصحف أو تسجیله على نحو ییسر على المسلم القراءة أینما حلَّ وارتحل، 

ه اإلسالمي بمكة وهو ما أیدته الشریعة الغراء بضوابطه، حیث أجاز مجمع الفق

هـ برمجة القرآن الكریم والمعلومات المتعلقة به في ١٤٠٦المكرمة في رجب 

  على ما سیأتي مفصٍال في حینه إن شاء اهللا تعالى.  )٣(الحاسب اآللي

هذا وال أدعي لنفسي سبًقا في هذا المضمار، ولكن توجد دراسات سابقة في 

لدكتور حسین بن علي الحربي ذلك أفدت منها وأزعم أني أضفت إلیها یقول ا

في مختصر قواعد الترجیح عند المفسرین" وقد قرر أهل العلم أن االختصار 

من مقاصد التألیف، إذ مقاصد التألیف سبعة: شيء لم یسبق إلیه فیؤلف فیه، 

                                                           

 ).٢٨الرعد :) (١(

ففي مسند ابن أبي شیبة عن سعید  بن أبي بردة كان یقال:"الحكمة ضالة المؤمن یأخذها ) ٢(

) قال: قال رسول اهللا إذا وجدها". وعند ابن ماجة والترمذي من حدیث أبي هریرة (

) ضالة المؤمن حیثما وجدها فهو أحق بها" یقول الترمذي:" هذا حدیث ):"الكلمة الحكمة

غریب ال نعرفه إال من هذا الوجه وٕابراهیم بن الفضل المخزومي یضعف في الحدیث من قبل 

هـ) ٢٣٥حفظه". الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شیبة العبسي (

 ).٢٦٨٧)، ح(٥/٥١)، سنن الترمذي (٤١٦٩)، ح (٢/١٣٩٥) سنن ابن ماجة (٧/٢٤٠(

)، دار ٣٤: ٢/٣٢ینظر في ذلك: فقه النوازل، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، لمحمد حسین الجیزاني () ٣(

 م)٢٠٠٦ -هـ١٤٤٧ابن الجوزي الثانیة (
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أو شيء ألف ناقًصا فیكمل أو خطأ فیصحح، أو مشكل فیشرح، أو مطول 

  .)١(فیرتب"فیختصر، أو متفرق  فیجمل أو منثور 

  :االختیار سبب

إن نواة هذا البحث كان ما نشرته مجلة الوعي اإلسالمي الكویتي في عددها 

م تحت مقال بعنوان "حكم ٢٠١٥هـ فبرایر ١٤٣٦) في ربیع اآلخر ٥٩٦رقم (

االستفادة من ورق المصحف التالف بعد معالجته"، وذلك ضمن النوازل الفقهیة 

أن تم تطویره بعد مزید من القراءة واالطالع إلى ما المتعلقة بالقرآن الكریم إلى 

  تم إخراجه علیه اآلن.

  :السابقة الدراسات

األحكام الفقهیة الخاصة بالقرآن الكریم، إعداد: عبد العزیز محمد بن عبد  -١

اهللا الحجیالن، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة سلسلة مشروع وزارة 

 م).٢٠٠٣-هـ١٤٢٣علمیة.(التعلیم العالي لنشر ألف رسالة 

بید أن األحكام الفقهیة التي ذكرها هي أحكام فقهیة خاصة بالمصحف  

  الورقي ال اإللكتروني.

األحكام الفقهیة المتعلقة بصناعة المصحف اإللكتروني، د/ عبد الرازق   -٢

 عبد المجید آالرو.

 .المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة، د. رابح بن أحمد دفرور -٣

وكالهما قدم إلى ندوة القرآن الكریم والتقنیات المعاصرة بالمملكة العربیة 

السعودیة، وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، المدینة 

المنورة وقد استفدت منهما في إعداد هذا البحث، وأشرف إلى مواطن ذلك، 

  فجزاهما اهللا خیر الجزاء.

                                                           

هـ، وانظر في أصل هذا ١٤٣٣، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودیة الطبعة الثانیة، ٥ص) ١(

ون في تاریخه، حیث قال: "ثم إن الناس حصروا مقاصد التألیف التي ما جاء عن ابن خلد

یتبقى اعتمادها وٕالغاء ما سواها، فعدوها سبعة..."  دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب 

والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن 

)، دار ٧٣٢، ١/٧٣١هـ) تح/ خلیل شحاتة (٨٠٨ي (تخلدون ولي الدین الحضرمي اإلشبیل

 م)١٩٨٨- هـ١٤٠٨الفكر، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة (
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ي الجانب التأصیلي، وأزعم أنني أضفت الكثیر من إال أنهما جاءا مختصرین ف

  األدلة والمناقشات والمسائل بما یعزز هذا الجانب، للوصول إلى الرأي المختار.

  

هذا وقد اقتضت طبیعة البحث أن یأتي في مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة، 

  وفهارس.

السابقة،  : فتتضمن بیاًنا بأهمیة البحث، وسبب اختیاره والدراساتالمقدمةأما 

  وخطة البحث.

 وبین بینھ والفرق الشریف بالمصحف المراد بیان ویتضمن: األول المبحث

، وطرًفا في بیان فضله، وخصائص القرآن الكریم وذلك من خالل الكریم القرآن

  مطلبین.

: في المراد بالمصحف الشریف، والفرق بینه وبین القرآن الكریم، األول المطلب

  وطرف في بیان فضله.

  : خصائص القرآن الكریم.الثاني المطلب

: في المراد بالمصحف اإللكتروني، وأنواعه، وخصائصه، وفیه الثاني المبحث

  ثالثة مطالب:

  : في المراد بالمصحف اإللكتروني.األول المطلب

  : في أنواع المصحف اإللكتروني.الثاني المطلب

  :خصائص المصحف اإللكتروني.الثالث المطلب

، وفیه اإللكتروني بالمصحف المتعلقة لألحكام الفقھي التأصیل: الثالث المبحث

  أحد عشر مطلًبا:

  : متى یعد المصحف اإللكتروني مصحًفا؟األول المطلب

  : شروط القراءة في المصحف اإللكتروني.الثاني المطلب

: صیانة المصحف اإللكتروني عن االتصال بالنجاسات  المادیة الثالث المطلب

  والمعنویة.

  : القراءة من المصحف اإللكتروني في الصالة.الرابع طلبالم

  : استخدام قراءة القرآن كنغمة اتصال أو نغمة جرس للتنبیه.الخامس المطلب

  : بیع المصحف اإللكتروني وشراؤه.السادس المطلب
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: الخروج بالمصحف اإللكتروني مع الجیش أو إلى قوم غیر السابع المطلب

  مسلمین.

  تزام الرسم العثماني في كتابة المصحف اإللكتروني.: الالثامن المطلب

  : نسخ المصحف اإللكتروني.التاسع المطلب

  : جمع القراءات في مصحف واحد.العاشر المطلب

.عشر الحادي المطلب
َ
  : إتالف المصحف إذا َبِلي

  : وتتضمن أهم نتائج البحث.   الخاتمة

  الفهارس : وشملت فهارس المصادر والموضوعات .
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  األول املبحث

يتضمن بيـان املـراد باملصـحف الشـريف، والفـرق بينـه وبـني              

القرآن الكرمي، وطرف يف بيان فضـله وخصـائص القـرآن الكـرمي     

  وذلك من خالل مطلبني:
  

���ن ا���اد ������� ا�����، : في املطلب األول
  وا���ق ���� و��� ا���آن ا������، و��ف �� ���ن �����

  �� ����� ا���آن ا�������: املطلب الثاين
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  األول املطلب

 الكرمي، القرآن وبني بينه والفرق الشريف باملصحف املراد

  فضله بيان يف وطرف

  فیه ثالثة فروع:

: في بیان المراد بالمصحف الشریف، والفرق بینه وبین القرآن األول الفرع

  الكریم.

لتي یكتب فیها، جاء في لسان العرب: المصحف من َصَحَف، والصحیفة: هي ا

*   +  ,  -  .  /  M  0  والجمع صحائف وُصُحف، قاَل تعالى:

   3  2      1L)١(
، یعني الكتب المنزلة علیهما وعلى النبي صلوات اهللا  

   .)٢(علیهم أجمعین

والمصحف هو الجامع للصحف المكتوبة بین الدفتین، كأنه أصحف؛ لذا یقول 

هب إلیه في ذلك القول بأن جمیع القرآن الذي :"والذي نذ- رحمه اهللا–الباقالني 

وأمر بإثبات رسمه ولم ینسخه ویرفع تالوته بعد نزوله،  - عز وجل –أنزله اهللا 

)، وأنه لم ینقص منه هو الذي بین الدفتین والذي حواه مصحف عثمان (

  .)٣( شيء..."

إذا فبالضم اسم مفعول من أصحفه  -كما یقول الفیروزآبادي -وهو مثلث المیم

جمعه، وبالفتح موضع الصحف، أي مجمع الصحائف، وبالكسر آلة تجمع 

  .)٤(الصحف

  

                                                           

 )١٩ - ١٨(األعلى:)١(

)، دار ٩/١٨٦هـ)، (٧١١لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور اإلفریقي المصري (ت )٢(

 هـ) ١٤١٤صادر، بیروت، الطبعة الثانیة (

)، ١/٥٩هـ)، تح/ عصام القضاة، (٤٠٣الني، محمد بن الطیب (تاالنتصار للقرآن، للباق )٣(

 .م)٢٠٠١- هـ١٤٢٢دار الفتح، عمان، دار ابن حزم، لبنان، األولى (

وهذا یدل على حفظ اهللا لكتابه، فهو لما لم یعتریه التغییر والتبدیل لم یجمع، بخالف  )٤(

 .اإلنجیل مثًال إذا جمع
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  :والقرآن المصحف بین الفرق

إن المصحف لیس اسًما للقرآن الكریم في حد ذاته، وٕانما المصحف هو اسم 

للصحف التي كتب علیها القرآن الكریم، لذا لم یطلق علیه لفظ المصحف إال 

على  –في صحف ُضمَّ بعضها إلى بعض  )ق (بعد جمعه في عهد الصدی

  إن شاء اهللا تعالى. - ما سیأتي بیانه

  ودلیل هذا االختالف أمران:

: أن الفقهاء یتحدثون عن حكم بیع المصحف، ولم یتحدث واحد منهم عن حكم األول

بیع القرآن الكریم، فالقرآن كالم اهللا تعالى فأما المصحف فهو من عمل البشر، الذي 

  بتغون به الرزق والعمل الحالل.ربما ی

: أنه ال یصح أن یجمع لفظ القرآن؛ ألن القرآن واحٌد ال یختلف في كل الثاني

، فیقال: مصاحف؛ ألن كل واحد منها أو )١(المصاحف، وأما المصحف فیصح جمعه

مجموعة تختلف عن األخرى؛ ولهذا أیًضا ال یقال: قرآن عثمان، أو قرآن علي، أو 

عب، أما المصحف فیصح أن یقال: مصحف عثمان، ومصحف علي، قرآن أبي بن ك

  .)٢(ومصحف ابن مسعود؛ ألن هذه المصاحف من عملهم دون القرآن

على أنه قد جرى إطالق لفظ المصحف على القرآن الكریم؛ وذلك ألنه جمع من 

  الصحائف المتفرقة في أیدي الصحابة.

في كتب األنبیاء وصحفهم ال  وقیل: ألنه جمع وحوى بطریق اإلجمال جمیع ما كان

  .)٣(بطریق التفصیل

  .)٤(الكریم القرآن على المصحف لفظ أطلق من أول

                                                           

)، الطبعة الثانیة ١/٢٨(فهد عبد الرحمن سلیمان الروميدراسات في القرآن الكریم أ. د/  )١(

 م).٢٠٠٢- هـ١٤٢٤(

ألن ما كان في هذه المصاحف من زیادات إنما هي تفسیرات من الصحب الكرام للكتاب  )٢(

 العزیز.

بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز لمجد الدین أبي طاهر محمد بن یعقوب  )٣(

)، الناشر: المجلس األعلى ٨٧، ١/٨٦تح/ محمد علي النجار(هـ)، ٨١٧الفیروز آبادي(ت

 للشئون اإلسالمیة، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاهرة.

الطبعة  ، وما یلیهما.٧القول المنیف في تاریخ المصحف الشریف، أ.د عبد الكریم صالح صـ )٤(

 م)٢٠١٦- هـ١٤٣٧( الثانیة
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  في هذه المسألة قوالن:

حیث وردت عدة  )١(): إن إطالق لفظ المصحف منسوب إلى النبي (األول القول

  ) على القرآن مصحًفا من ذلك:روایات تفید إطالق النبي (

) قال:" من قرأ القرآن في د اهللا بن أوس عن النبي(ما روي عن عثمان بن عب -١

المصحف كان له ألفا حسنة، ومن قرأه في غیر المصحف فأظنه قال: كألف 

 .)٢(حسنة"

) قال:"أعطوا عن عطاء بن یسار عن أبي سعید الخدري عن النبي( -٢

أعینكم حظها من العبادة، قالوا یا رسول اهللا، وما حظها من العبادة، 

 .)٣(في المصحف والتفكر فیه واالعتبار عند عجائبه"قال:النظر 

في اإلتقان أن تسمیه القرآن  -رحمه اهللا تعالى –: ذكر السیوطي الثاني القول

) بعد أن أتم زید بن بالمصحف الشریف نشأت في عهد أبي بكر الصدیق(

  . )٤() جمع القرآنثابت(

ب قال: لما جمُعوا ودلیل ذلك: ما روي من طریق موسى بن عقبة عن ابن شها

القرآن فكتبوه على الورق، قال أبو بكر: التمسوا له اسًما. فقال بعضهم: الِسْفُر، 

                                                           

 السابق.   )١(

یمان وذكر الهیثمي روایة الطبراني له، وقال معلًقا:"وفیه أبو سعید رواه البیهقي في شعب اإل )٢(

بن عون، وثقه ابن معین في روایة وضعفه في أخرى وبقیة رجاله ثقات". شعب اإلیمان 

)، ٢٠٢٥) ح(٣/٥٠٦للبیهقي، تح د/ عبد العلي عبد الحمید حاق، مختار أحمد الندوي (

- هـ١٤٢٣السلفیة بومباي بالهند، األولى ( مكتبة الرشد بالریاض بالتعاون مع المكتبة

) ٧/١٦٥م)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمي، تح/ حسام الدین القدسي (٢٠٠٣

 م).  ١٩٩٤- هـ١٤١٤)، مكتبة القدس (١١٦٦٥ح(

 ). ٢٠٢٩)، ح(٣/٥٠٩أخرجه البیهقي في شعب اإلیمان، وقال معلًقا "إسناده ضعیف" ( )٣(

هـ)، تح/ محمد أبي الفضل إبراهیم ٩١١آن، لجالل الدین السیوطي(ت اإلتقان في علوم القر  )٤(

م) وانظر أیًضا المدخل المنیف ١٩٧٤-هـ١٣٩٤)، الهیئة المصریة العامة للكتاب(١/١٨٥(

-هـ١٤٢٦)،عالم القرآن، حلب (١/١٣، المدخل إلى علوم القرآن، لمحمد فاروق النبهان(٧صـ

)، مجمع الملك فهد، ١/٤٠لي بن سلیمان العبید(م) جمع القرآن حفًظا وكتابة أ.د/ ع٢٠٠٥

 المدینة المنورة  
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قال: ذلك اسم تسمیة الیهود، فكرهه، فقال بعضهم: المصحف، فإن الحبشة 

  .)١(ُیَسمُّوَنه مثله

) القرآن، فقال: سموا، فقال وعند السیوطي أیًضا:" أنه لما جمع أبو بكر(

: سموه إنجیًال، فكرهوه، وقال بعضهم: سموه الِسْفَر، فكرهوه من یهود، بعضهم

  .)٢() رأیت بالحبشة كتاًبا یدعونه المصحف فسموه بهفقال ابن مسعود(

  ویبدو أن القول األول قد ترجح لدى صاحب القول المنیف، وذلك لما یلي:

نشأة اسم : أن ما ذكره أصحاب القول الثاني من روایات تدل على أن أوالً 

) تدل على أن المصحف كان في عهد الخلیفة األول أبو بكر الصدیق (

) مع أن التحقیق في هذه القرآن الكریم قد جمع ألول مرة بعد وفاة النبي(

  ).المسألة یثبت أنه قد جمع في حیاة النبي(

: ما قاله أصحاب القول الثاني یتنافى مع الروایات التي أطلق فیها ثانیًا

  لفظ المصحف علًما على القرآن الكریم.)  (النبي

: إن لفظ المصحف عریق في عربیته، أصیل فیها استخدمه البلغاء ثالثًا

 )٣():"القلب مصحف البصر"والفصحاء، من ذلك قول علي بن أبي طالب(

أي إن ما یتناوله البصر یحفظ في القلب كأنه یكتب فیه، وعلیه فال یمكن أن 

وردت من بالد أعجمیة؛ لیتسمى بها أقدس كتاب عند تكون هذه الكلمة قد 

  العرب، 

  .)٥)(٤(إذ مما ال شك فیه أن لغة الحبشة لم تكن عربیة"

                                                           

 ). ١/١٨٥اإلتقان ( )١(

)، معترك األقران في إعجاز القرآن ١/١٨٥اإلتقان في علوم القرآن( )٢(

 -هـ ١٤٠٨). ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، األولى (١/٣٣١هـ)(٩١١للسیوطي(ت

 م)١٩٨٨

ضبط نصه ونظم فهارسه د. صبحي الصالح  )(لي بن أبي طالبنهج البالغة، لإلمام ع )٣(

)، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، الرابعة ٤٠٩، حكمة (٥٤٨صـ

 م).  ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(

 . ٨القول المنیف في تاریخ المصحف الشریف صـ )٤(

فیروز آبادي مائة اسم، منها: هذا وللقرآن الكریم أسماء وصفات كثیرة، حتى عد منها ال )٥(

الكتاب، الذكر، الفرقان، النور، ومن الصفات: المبارك، الحكیم، هدي ورحمة، الكریم، 

فه وكماله، بصائر ذوي التمییز = الفصل، وتعدد األسماء والصفات یدل على علو قدره وشر 
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هذا وٕاذا كان لفظ المصحف أصبح علًما على القرآن الكریم المجموع بین 

) من أول دفتین، فإن القرآن  كما عرفه الزرقاني هو اللفظ المنزل على النبي(

، ثم ذكر الزرقاني أن من علماء األصول والفقه )١(آخر سورة الناسالفاتحة إلى 

واللغة العربیة من أطال في تعریفه بذكر خصائصه الممتازة. ومنهم من توسط، 

ومنهم من أوجزه، فالذین أطنبوا عرفوه: بأنه الكالم المعجز المنزل على 

  ته.) المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالو (النبي

) والكتابة في فهذا التعریف جمع بین اإلعجاز والتنزیل على النبي(

المصاحف والنقل بالتواتر والتعبد بالتالوة، وهي الخصائص العظمى التي امتاز 

  بها القرآن الكریم، وٕان كان قد امتاز بكثیر سواها.

والذین اختصروا في التعریف أو توسطوا كان بناء على اختصارهم أو توسطهم 

  .)٢(في ذكر خصائصه

  

  

   :الكریم القرآن فضل من طرف: الثاني الفرع

فضل القرآن عظیم، وال یقوى على بیان فضله إال رب العالمین، فیكفي أن شهر 

 رمضان صار له فضل ومزیة على بقیة الشهور بنزول القرآن فیه قال تعالى:
 M  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h

st L�)٣(   

®  ¯  °  ±  M   ³  ²   ف القرآن بالعظمة، قال تعالى:لذا وص

  µ   ´L)٤(    

                                                                                                                                        

كریم أ.د/ فهد )، وانظر: أیًضا: دراسات في علوم القرآن ال١/٨٨لطائف الكتاب العزیز(=في 

 )٢٦، ١/٢٥بن عبد الرحمن سلیمان الرومي (

)، مطبعة ١/١٩هـ) (١٣٦٧مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد عبد العظیم الزرقاني(ت) ١(

 عیسى البابي الحلبي وشركاه، الثالثة، (د:ت)

  ).٢٠، ١/١٩المرجع السابق ( )٢(

 ).١٨٥) (البقرة: ٣(

 ).٨٧الحجر: ) (٤(
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هذا واألدلة على بیان فضل هذا الكتاب العزیز كثیرة جًدا، أكتفي منها بما ذكره 

) قال: البخاري في صحیحه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان(

  ):"خیركم من تعلم القرآن وعلمه".قال(

لرحمن السلمي في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، قال قال: وأقرأ أبو عبد ا

  .)٢)(١(وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا"

  

  

                                                           

) وسننه وأیامه" بخاري "الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا (صحیح ال )١(

)، كتاب فضائل ٦/١٩٢هـ)(٢٥٦لإلمام محمد بن إسماعیل أبي عبد اهللا البخاري الجعفي (ت

)، الناشر: دار طوق النجاة، األولى ٥٠٢٧القرآن، باب خیركم من تعلم القرآن وعلمه، ح(

 هـ).١٤٢٢(

 ). ١/٤٨ان هذا أیًضا: دراسات في علوم القرآن، لفهد الرومي(یراجع في بی )٢(
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  الثاين املطلب

  الكرمي القرآن خصائص

مما ال شك فیه أن للقرآن الكریم خصائص كثیرة تمیزه عن غیره من الكتب 

  السماویة، منها:

  :المصحف في الكتابة أوالً 

إلینا بین دفتي المصحف نقًال متواتًرا، وقید  القرآن الكریم: هو ما نقل

) بالغوا في نقله وتجریده عما سواه، حتى كرهوا بالمصاحف؛ ألن الصحابة (

؛ كیال یختلط بغیره، فعلم أن المكتوب في المصحف هو )٢(والنقط )١(التعاشیر

القرآن الكریم، وما خرج عنه فلیس منه، إذ یستحیل في العادة والعرف، مع 

الدواعي على حفظه أن یهمل بعضه، فال ینقل أو یخلط به ما لیس  توافر

  .)٣(منه

                                                           

یقال عشر الشيء، أي: جعله أجزاء، وعواشر القرآن: اآلي التي یتم بها العشر، ) ١(

)، ٤/٥٧١والعاشرة: حلقة التعشیر من عواشر المصحف، وهي لفظة مولدة لسان العرب (

) مادة "عشر"، ٢/٦٠٢ى وآخرون (المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة ، إبراهیم مصطف

 الناشر: دار الدعوة، (د:ت). 

في المعجم الوسیط: نقط الحرف، وعلیه نقًطا، وضع علیه نقطة أو أكثر لتمییزه  )٢(

هـ) تح/ ٥٠٥)، مادة "نقط". المستصفى، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت٢/٩٤٧(

-هـ١٤١٣لمیة، األولى () دار الكتب الع١/٨١محمد عبد السالم عبد الشافي، (

)، روضة الناظر في أصول ١/١٥٩م)، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي (١٩٩٣

) ،مؤسسة الریان ٢٠٢: ١/١٩٨هـ) ،(٦٢٠الفقه على مذهب اإلمام أحمد البن قدامة (

 م ) ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣للطباعة والنشر والتوزیع (

هـ) تح/عبد ٦٣١ام لآلمدي (ت)، اإلحكام في أصول األحك١/٨١المستصفى، للغزالي ()٣(

)، المكتب اإلسالمي، بیروت، لبنان، (د:ت) روضة الناظر في ١/١٥٩الرازق عفیفي (

)، مؤسسة ١/١٩٨:٢٠٢هـ) (٦٢٠أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد البن قدامة(ت

 م).٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الریان للطباعة والنشر والتوزیع، الثانیة (
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  :التواتر: ثانیًا

ال خالف أن كل ما هو قرآن یجب أن یكون متواتًرا في أصله وأجزائه، وأما في 

كله ووصفه وترتیبه فعند المحققین من علماء أهل السنة كذلك، أي یجب أن 

  .)١(یكون متواتًرا

  :اإلعجاز: ثالثًا

: هو كالم اهللا المعجز، المتحدي بإعجازه، والمراد باإلعجاز الكریم القرآن

  .)٢(ارتقاؤه في البالغة إلى حٍد خارٍج عن طوق البشر

 –:" وال خالف بین العقالء أن كتاب اهللا - رحمه اهللا تعالى - یقول الزركشي 

  .)٣(معجز، ألن العرب عجزوا عن معارضته" - تعالى

M  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    قال اهللا تعالى:

  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á

Ó  Ò  ÑÔ     ×  Ö  ÕL)٤(   

إلى أن أقل ما یعجز عنه  - رحمه اهللا تعالى –وقد ذهب أبو الحسن األشعري 

  .)٥(درها"القرآن الكریم السورة القصیرة كانت أو طویلة، أو ما كان بق

  :العرب بلغة كونھ رابًعا

                                                           

)، اإلحكام في ١/٨١)، ویراجع أیًضا المستصفى (٢/١٢٥البرهان في علوم القرآن ( )١(

 ). ٢/٩)، فواتح الرحموت(١/١٥٩أصول األحكام (

) إرشاد الفحول إلى تحقیق علم األصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ٢(

-هـ١٤١٩دار الكتاب العربي، األولى ( ٣٠عنایة صـ هـ) تح/ أحمد عزو١٢٥٠الیمني(

)، ١/١٥٧هـ)(٧٩٣وضیح، سعد الدین بن عمر التفتازاني (تم) ، التلویح على الت١٩٩٩

 صبیح، مصر، (د:ت).   مكتبة 

) نهایة السول شرح منهاج الوصول، لمؤلفه عبد الرحیم بن الحسن بن علي اإلسنوي ٣(

- هـ١٤٢٠، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، األولى (٧٧هـ)، صـ٣٧٢الشافعي (ت

 م).١٩٩٩

 ).٢٤- ٢٣(البقرة:  )٤(

هـ)، تح/ محمد أبي الفضل ٧٩٤البرهان في علوم القرآن لإلمام الزركشي(ت )٥(

 )، دار إحیاء التراث العربي، عیسى الحلبي، (د: ت)٢/١٠٨إبراهیم(
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M   g  f   القرآن الكریم بلغة العرب، قال تعالى: -عز وجل –لقد أنزل اهللا 

n  m  l  k  j  i  ho  v  u  t  s  r   q  pw  

  {   z  y  xL)رحمه اهللا تعالى –الشافعي ، یقول اإلمام )١ -

  .)٢(سان العرب":"والقرآن یدل على أنه لیس من كتاب اهللا شيء إال بل

وقد ذكر الزركشي: أنه ال خالف أنه لیس في القرآن كالم مركب على غیر  

أسالیب العرب، فیه أسماء أعالم لمن لسانه غیر اللسان العربي كاسرائیل 

وجبرائیل، ونوح، ولوط، وٕانما اختلفوا هل في القرآن ألفاظ غیر أعالم مفردة من 

قاضي أبي بكر: إلى أنه ال یوجد فیه غیر كالم العرب، فذهب أبو عبیدة وال

  ¯¦  §   ¨  ©  M®  ¬  «  ª    ذلك، واستدال على ذلك بقوله تعالى:

±   °²  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³º     À  ¿  ¾  ½  ¼   »

Ã   Â  ÁÄ      É  È  Ç  Æ   ÅL
)٤)(٣(.  

  

  :تعالى هللا بحفظ محفوظًا كونھ: خامًسا

M  i  h  g   كتابه الكریم، فقال تعالى: بحفظ - سبحانه وتعالى–لقد تكفل اهللا 

     m   l  k      jL)٥(    

فقد ذكر القرطبي: أن المراد بالذكر: القرآن، والمراد بالحفظ: أن یحفظ من أن 

یزاد فیه أو ینقص منه، قال قتادة: حفظه اهللا من أن تزید فیه الشیاطین باطًال 

فظه، فلم یزل محفوًظا، وقال ح - سبحانه وتعالى - أو تنقص منه حفًظا، فتولى 

MV  U   T  S  R  QW    \  [  Z  Y  X  عن غیره:

                                                           

 ).٤(إبراهیم:  )١(

هـ)، تح/ أحمد شاكر ، ٢٠٤الرسالة لإلمام المطلبي محمد بن إدریس الشافعي (ت )٢(

  م).١٩٤٠- هـ١٣٥٨ألولى،(، مكتبة الحلبي، مصر، الطبعة ا٤٢صـ

 ).٤٤:(فصلت )٣(

البحر المحیط في أصول الفقه، ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بهادر  )٤(

 م).١٩٩٤ - هـ١٤١٤) دار الكتبي، األولى (١/٤٤٩هـ) (٧٩٤الزركشي (ت

 ).٩الحجر: )(٥(
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g  f  e     d  c  b  a  `  _  ^  ]  

   hL)٢)(١( .   

  :القرآن تنجیم: سادًسا

نزل القرآن الكریم جمًال جمًال، وآیة آیة، مفرًقا، وربما نزل عشر آیات أو أكثر 

- رحمه اهللا –للمسلمین، یقول السیوطي على الوقائع والقضایا التي كانت تقع 

:"والذي استقرئ من األحادیث الصحیحة وغیرها نزول عشر آیات من أول 

=   M وحدها، وكذا قوله:  M  (  '  &L  المؤمنون جملة، وصح نزول:

 F       E  D  C  B  A  @  ?  >L)٤)(٣(.  

MÉ    È  Ç  Æ  Å  Ä         Ã  Â  ÁÊ  Ì  Ë    Í   : قال تعالى

ÎÏ     Ñ  ÐL)وقال أیًضا:)٥ ،    M  2  1    0  /    .  -  ,

     4  3L)٦( .  

هذا ویسمي العلماء القطعة التي نزلت دفعة واحدة نجًما؛ كأنهم ینزهون القرآن 

عن لفظ التقطیع والتفریق، ویشبهون أجزاءه بالنجوم من حیث إن كل نجم له 

  .)٧(یه جزء من مجموعة الكواكباستقالقه وٕاضاءته، في الوقت الذي هو ف

                                                           

 ).٤٤المائدة: )(١(

هـ)،تح/ ٦٧١ن أبي بكر القرطبي (تالجامع ألحكام القرآن، ألبي محمد بن أحمد ب )٢(

 م)١٩٦٤-هـ١٢٨٤)، دار الكتب المصریة، القاهرة، الثانیة (١٠/٥أحمد البردوني إبراهیم(

 ).٢٨التوبة: )(٣(

معالم التنزیل في تفسیر القرآن، لمحي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود )٤(

نشر، الرابعة )، دار طیبة لل٦/٨٣هـ) تح/محمد عبد اهللا النمر (٥١٠البغوي(ت

)، وانظر أیًضا: الفكر السامي في ١/١٥٥م) اإلتقان في علوم القرآن (١٩٩٧ - هـ١٤١٧(

) دار ١/٨٥هـ) (١٣٧٦تاریخ الفقه اإلسالمي، لمحمد بن الحسن الجعفري الفاسي (ت

م) دراسات أصولیة في القرآن الكریم، ١٩٩٥-هـ١٤١٦الكتب العلمیة، لبنان، األولى (

-هـ١٤٢٢، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، القاهرة (٤٧٧الحفناوي لمحمد بن إبراهیم 

 م)٢٠٠٢

 ).٣٢الفرقان:  )(٥(

 .)١٠٦اإلسراء: )(٦(

، دار التألیف ١٥٦الآلليء الحسان في علوم القرآن د موسى شاهین ال شین، صـ)٧(

 م).١٩٦٨- هـ١٣٨٨(
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  الثاين املبحث

  وخصائصه وأنواعه، اإللكتروين، باملصحف املراد
  

  و��� ����� �����:

  �� ا������ ������� ا�������و���: األول املطلب

  .أ��ا��: الثاين املطلب

  .����� ا����� ا�������و��: الثالث املطلب
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  األول املطلب

  رويناإللكت باملصحف املراد

یراد بالمصحف اإللكتروني: تلك الوسائل المادیة الجامعة للقرآن الكریم، 

المطابقة في ترتیب آیاته وسوره للهیئة أو الرسم اللذین أجمعت علیهما األمة 

  .)١()في خالفة سیدنا عثمان بن عفان(

ویظهر من التعریف السابق شموله لكل أنواع المصاحف قدیمة كانت 

لمعهود، الذي هو األوراق والحروف الجامعة للقرآن، كالمصحف الورقي ا

المكتوبة بین دفتین حافظتین، أو حدیثة كالمصحف المحمل على الشرائح 

اإللكترونیة واألقراص المدمجة، ویدخل في ذلك النتوءات المستعملة بإبرة برایل 

  .)٢(في الكتابة الخاصة بها، وهو المصحف الخاص بالمكفوفین

نه عبارة عن برنامج إلكتروني یعمل وفق مجموعة من وعرفه البعض: بأ

الوحدات الوظیفیة العاملة فیما بینها بأسلوب متناسق ومنظم ویستعمل في 

معالجة الكلمات القرآنیة وحروفها، وٕاظهارها مكتوبة عند طلبها مرتبة اآلیات 

  .)٣(والسور وفق ما جاءت في المصحف العثماني

ناعة العالمیة احتل اإللكترون مكانة مرموقة وبعد استعمال الكهرباء في الص

فیها، وصارت األخیرة التي تستخدم اإللكترونیات لتشغیلها توصف بها، فصار 

یقال جهاز إلكتروني، وبرید إلكتروني، وكتاب إلكتروني، ومنه استحدث 

مصطلح المصحف اإللكتروني الدال على المصحف الذي استبدلت فیه األوراق 

شاشات إلكترونیة یظهر من خاللها النص القرآني وفق برامج والحبر بشرائح و 

  .)٤(خاصة أعدت لهذا الغرض

                                                           

الفتوى رقم  الموقع الرسمي، لفضیلة الشیخ أبي عبد المعز محمد علي (فركوس)، )١(

 م).٢٠١٤-هـ١٤٣٥) من أحكام المصحف اإللكتروني، الجزائر (١١٧٣(

 المرجع السابق، الموضع نفسه.   )٢(

، ١٣،١٤المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة. د. رابح بن أحمد دفرور، صـ )٣(

لشئون اإلسالمیة ندوة القرآن الكریم والتقنیات المعاصرة المملكة العربیة السعودیة، وزارة ا

 واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف المدینة المنورة.  

 .  ١٦المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة صـ )٤(
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  الثاين املطلب

  اإللكترونية املصاحف أنواع

  

المصحف اإللكتروني أنواع ثالثة تختلف باختالف الملفات التي یتم بها إعداد 

  برامج المصحف وهي:

  ):wordالنوع األول: مصحف ملف وورد (

لملف برنامًجا معالًجا للنصوص من الناحیة العملیة وهو ملف إذ یعد هذا ا

یبرمج فیه المصحف غالًبا وفق الرسم اإلمالئي، وذلك لصعوبة إدخال الحروف 

العثمانیة االصطالحیة بواسطته، وأهم خصیصة في هذا الملف أنه یمكن 

  .)١(التعدیل فیه بالزیادة أو النقصان بسهولة تامة

  :PDFملف النوع الثاني: مصحف ب

وهو نوع مخصص للنشر الحاسوبي معتمد من شركة أدوب، ومن فوائده تثبیت 

)  بعد إعدادها، بحیث ال یستطیع المتعامل wordالملفات المبرمجة ببرنامج (

  .)٢(مع النص أن یعدل في المكتوب

  النوع الثالث: مصحف مصور بواسطة الماسح الضوئي:

حة من المصحف الورقي العادي وهو نوع یعتمد أساًسا على تصویر الصف

وحفظها بذلك الشكل، ویتم من خالل عرضها عند الطلب، وذلك عن طریق 

استخدام صبغة من التمییز الضوئي، الذي یقوم بتحلیل آلي للوثائق بغرض 

  تحویلها إلى طبیعة رقمیة بواسطة الشعاع الضوئي الذي یمسح الوثیقة.

الثة؛ إذ من خالله تتفادى األخطاء وهذا النوع األخیر هو أحسن األنواع الث

الواقعة في المصاحف اإللكترونیة، وهذا النوع یتطلب حجًما أكیر في ذاكرة 

  .)٣(الجهاز

                                                           

 .١٦المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة صـ)١(

 المرجع السابق، الموضع نفسه.)٢(

 .١٧المرجع السابق صـ)٣(
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  الثالث املطلب

  اإللكتروين املصحف خصائص

  

  یختص المصحف اإللكتروني بالخصائص التالیة:

ولیست  : حروف المصحف اإللكتروني عبارة عن ذبذبات إلكترونیة مشفرة،أوالً 

حروًفا مرسومة كما في المصحف الورقي، وعلیه: فإنه ال یتصور فیها المس 

الحقیقي كما یتصور في أوراق المصحف الورقي، إذ الذبذبات اإللكترونیة ال 

  تلمس، وٕانما الذي قد یلمس هو الشاشة التي تنعكس علیها.

 تكون ظاهرة : اآلیات القرآنیة المخزنة في ذاكرة المصحف اإللكتروني الثانیًا

إال عند تشغیل الجهاز، وبعد طلب اآلیات، وفي غیر ذلك ال تكون هناك آیات 

  ظاهرة على الشاشة، وهذا یقتضي أنه مع عدم التشغیل ال یعد مصحًفا.

: یتمیز المصحف اإللكتروني بالسهولة في رفعه وتحمیله والبساطة في ثالثًا

ض اآلیات، فهي تعرض من فتحه وعرض السور واآلیات منه، والتنوع في عر 

  .)١(خالله مكتوبة وأحیاًنا مبرمجة بصوت القراء الذین ُبرمجت قراءتهم فیه

هذا وقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمي بمكة المكرمة في رجب برمجة القرآن 

الكریم. والمعلومات المتعلقة به في الحاسب اآللى فیه من خدمة القرآن وعلومه 

  لك بـشروط:والتسهیل على الباحثین، وذ

أن تكون البرمجة باللغة العربیة، مع ضبط نصوص القرآن والحدیث  -١

 بالكامل.

 أن یكون النص القرآني بالخط العثماني. -٢

أن یشترك في البرمجة الفنیون المختصون مع علماء في القرآن  -٣

وعلومه، ثم یتولى علماء ثقات مراجعة النتائج للوثوق من دقتها 

  .)٢(وسالمتها

                                                           

 .  ١٧المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة صـ )١(

 ).٣٤: ٢/٣٢نقًال عن فقه النوازل دراسة تأصیلیة تطبیقیة لمحمد حسین الجیزاني، () ٢(
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

  

  

  

  لثالثا املبحث

  اإللكتروين باملصحف املتعلقة لألحكام الفقهي التأصيل

  و��� أ�� ��� ����ً�:

  : ��� ��� ا����� ا�������و�� ����ً�؟األول املطلب

  : ��وط ا���اءة �� ا����� ا�������و���الثاين املطلب

: ����� ا����� ا�������و�� �� ا�����ل ��������ت  الثالث املطلب

���   ا���د�� وا�����

  : ا���اءة �� ا����� ا�������و�� �� ا����ة�الرابع املطلب

: ا����ام ��اءة ا���آن ����� ا���ل أو ���� ��س اخلامس املطلب

��������  

  : ��� ا����� ا�������و�� و��اؤه�السادس املطلب

: ا���وج ������� ا�������و�� �� ا���� أو إ�� ��م ��� السابع املطلب

�������  

  ا���ام ا���� ا������� �� ����� ا����� ا�������و��� :الثامن املطلب

  : ��� ا����� ا�������و���التاسع املطلب

  : ��� ا���اءات �� ���� وا���العاشر املطلب

  :إ���ف ا����� إذا ��ِ�َ�عشر احلادي املطلب
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  األول املطلب

  مصحفًا؟ اإللكتروين املصحف يعد مىت

آراء الفقهاء وما استدلوا به في أخذ  یمكن إدراك حقیقة ذلك بعد استعراض

  المصحف اإللكتروني حكم المصحف الورقي.

  وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك إلى قولین:

: المصحف اإللكتروني ال یعد مصحًفا، وٕانما هو مجرد آلة یستعان األول القول

  بها على تذكر اآلیات، وال یمكن أن یأخذ أحكام المصحف الورقي بحال.

و ما ذهبت إلیه وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد بالمملكة وه

العربیة السعودیة، حیث أصدرت قراًرا بمنع األئمة من قراءة القرآن الكریم في 

صالتي التراویح والقیام من جهاز الهاتف (الجوال)، وهو رأي د. علي حمزة 

  .)١(العامري، األستاذ بجامعة أم القرى

لوا على ذلك: بأن المصحف اإللكتروني ال یعد مصحًفا؛ ألنه إذا أغلق واستد

  .)٢(الجهاز أو تم انتهاء البرنامج ینتهي ظهور اآلیات

: ذهب آخرون إلى اعتبار المصحف اإللكتروني مصحًفا حال الثاني القول

التشغیل فقط، وبالتالي تنسحب علیه أحكام المصحف الورقي من حیث 

  الطهارة...إلخ.

  .)٣(ستدلوا على ذلك: بأن اآلیات تكون ظاهرة في هذه الحالةوا

على أنه الیمكن تبین ذلك إال بعد معرفة مدى التطابق بین خواص المصحف 

  الورقي واإللكتروني، وبالتأمل في ذلك یظهر ما یلي:

                                                           

) موقع ملتقى ٣٥٦، ٢١٢یراجع في ذلك موقع اإلسالم ویب، مركز الفتوى، الفتوى رقم( )١(

ل في الصالة، المصحف اإللكتروني وأحكامه أهل الحدیث، حكم قراءة القرآن عبر الجوا

 .   ٢٠، ١٩الفقهیة المستجدة، 

یراجع في ذلك: شبكة اإلمام اآلجري، أحكام المصحف اإللكتروني، "المصحف الذي  )٢(

على الجواالت"، فتاوى د. حسام عفانة، المصحف المطبوع بطریقة برایل للمكفوفین" 

)٢/٧.( 

 .   ٢٠الفقهیة المستجدة، صالمصحف اإللكتروني وأحكامه  )٣(
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

: المصحف اإللكتروني مصحف اشتمل على القرآن الكریم كامًال مرتب أوالً 

  رته المكتوبة، وهو بهذا یكون موافًقا للمصحف الورقي.اآلیات والسور في صو 

: المصحف اإللكتروني قد یدرج فیه إلى جانب القرآن الكریم بعض ثانیًا

الموضوعات المساعدة على حسن فهم معانیه، كبعض التفاسیر والترجمات إلى 

لغات أخرى، وبعض أحكام التالوة، وهو بهذا یلحق بكتب التفسیر والفقه 

مما اشتملت على اآلیات القرآنیة فأما إذا كان المصحف خالًصا والحدیث 

  للقرآن الكریم فقط دون هذه الزیادة فهو داخل في حكم المصحف.

: المصحف اإللكتروني یعرض القرآن الكریم بالرسم العثماني المتعارف ثالثًا

  علیه في المصاحف الورقیة إذا كان مبرمًجا على ذلك.

توني ال تظهر فیه اآلیات المصورة وال تسمع فیه اآلیات : المصحف اإللكر رابًعا

المسجلة إال حال تشغیله فقط، وفي غیر ذلك ال یعدو إال أن یكون آلة 

  إلكترونیة، ویكون برنامج المصحف فیه معطًال.

ولهذه األسباب المعتبرة في المصحف اإللكتروني، فإنه ال یعد مصحًفا إال إذا 

  تحقق فیه شرطان:

  نه مشتمًال على القرآن مجرًدا عن كل إدراجات للتفسیر أو الترجمة.: كو األول

  .)١(: أن یكون في وضع التشغیلالثاني

أقول: وهذا القول تمیل إلیه النفس، وهو أن المصحف األلكتروني یعد مصحًفا، 

  ولكن بشرطین:

  : التجرد من كل ما عدا القرآن الكریم.األول

  : أن یكون في وضع التشغیل.الثاني

                                                           

 .   ٢١، ٢٠المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة، صـ )١(
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  الثاين املطلب

  القراءة شرط

  وبیان ذلك من خالل فرعین:

  : الطهارة الكبرى شرط للقراءة.األول الفرع

  : حكم القراءة والمس للمحدث حدثًا أصغر.الثاني الفرع

  وفیما یلي التفصیل:

  : الطهارة الكبرى شرط للقراءة:األول الفرع

وز للجنب وال للحائض إن الطهارة من الحدث األكبر شرط لقراءة القرآن، فال یج

والنفساء قراءة شيء من القرآن، وهو قول الحنفیة والمالكیة، إال روایة عندهم 

  .)١(في الحائض وهو قول الشافعیة والحنابلة

واستثنى المالكیة في روایة عندهم الحائض، فأجازوا لها القراءة ما لم تكن 

سلمة، إذا كان لها من متلبسة بجنابة قبله، وٕاال فال یجوز، وهو قول محمد بن م

  .)٢(یقلب الورق

  

                                                           

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعالء الدین أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  )١(

م)، ١٩٨٦-هـ١٤٠٦)، دار الكتب العلمیة، بیروت، الثانیة، (٤٤، ١/٣٨هـ)، (٥٨٧(

ب عالم المدینة، أبي عبد اهللا مالك بن أنس، تصنیف القاضي أبي المعونة على مذه

) ١/٥٣هـ)، تح/ محمد حسن محمد حسن (٤٢٢محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت

م)، ١٩٩٦- هـ١٤١٨منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان (

ي بن محمد بن محمد الحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي، ألبي الحسن عل

هـ) تح/ علي محمد معوض، عادل أحمد عبد ٤٥٠البغدادي، الشهیر بالماوردي (ت

م)، ١٩٩٩- هـ١٤١٩)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، األولى(١/١٤٧الموجود (

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى اإلرادات، لمنصور بن یونس بن 

 م)١٩٩٣- هـ١٤١٤) عالم الكتب (١/٧٧هـ)(١٠٥٠إدریس البهوتي (ت

هـ) ١٢٣٠حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، للشیخ محمد بن عرفة الدسوقي( )٢(

)، التبصرة، ألبي الحسن علي بن محمد ١/٥٣)، دار الفكر، (د:ت)، المعونة (١/٢٨٤(

، وزارة األوقاف والشئون ٢١٧هـ) تح/أحمد عبد الكریم نجیب، صـ٤٧٨اللخمي(ت

 م).٢٠١١- هـ١٤٣٢المیة، قطر، األولى (اإلس
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  :األدلة

  :الجمھور أدلة: أوالً 

  استدل الجمهور على ما ذهبوا إلیه بالسنة والمعقول:

  :باآلتي استدلوا السنة فمن

) یقرئنا ) قال: كان رسول اهللا(ما روي عن علي بن أبي طالب ( -١

 .)١(القرآن على كل حال ما لم یكن جنًبا

) قال:"ال تقرأ الحائض وال ) أن النبي(ابن عمر(ما روي عن نافع عن  -٢

  .)٢(الجنب شیًئا من القرآن"

):" ال تقرأ الحائض وال )  قال: قال رسول اهللا(ما روي عن جابر( -٣

 .)٣(النفساء شیًئا من القرآن"

  

  :اإلجماع: ثانیًا

تحریم القراءة على الجنب كان مشهوًرا بین الصحابة، منتشًرا عند الكافة حتى 

  .)٤( یخف على رجالهم ونسائهم، فثبت أن ذلك إجماًعاال

  :باآلتي المعقول من واستدلوا

                                                           

 تقدم تخریجه.    )١(

رواه ابن ماجة والترمذي، الذي قال معلًقا:"حدیث ابن عمر حدیث ال نعرفه إال من  )٢(

) سنن ابن حدیث إسماعیل بن عباس عن موسى بن عقبة عن ابن عمر عن النبي(

قراءة القرآن على غیر )، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في ١٩٦، ١/١٩٥ماجة (

)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ١/٢٦٨)، سنن الترمذي (٥٩٦، ٥٩٥طهارة، ح(

 ).   ١٣١الجنب والحائض... ح(

رواه الدارقطني، وقال الشوكاني:"الحدیث فیه محمد بن الفضل، وهو متروك، ومنسوب  )٣(

، وقال البیهقي: هذا إلى الوضع وقد روي موقوًفا، وفیه یحیى بن أبي أنیسة، وهو كذاب

األثر لیس بالقوي..." سنن الدارقطني، أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 

)، مؤسسة الرسالة، ١٨٧٩) ح(٢/٤٦٢هـ) تح/ سعید اآلرناؤوط وآخرین (٣٨٥(ت

م)، نیل األوطار، لمحمد بن علي الشوكاني ٢٠٠٤- هـ١٤٢٤بیروت، لبنان (

)، دار الحدیث، مصر، األولى ١/٢٨٤ابطي (هـ)، تح/ عصام الدین الصب١٢٥٠(ت

 ).١/٢٨٤)، نیل األوطار (١٨٧٩)، ح(٢/٤٦٢م). (١٩٩٣- هـ١٤١٣(

 ). ١/١٤٨الحاوي( )٤(
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حرمة القرآن أعظم من حرمة المسجد، فلما كان المسجد ممنوًعا من  -١

 .)١(الحائض والنفساء والجنب فأولى أن یكونوا ممنوعین من القرآن

حدث موجب استدل المالكیة لروایتهم على عدم جواز القراءة للحائض بأنه  -٢

 .)٢(للغسل كالجنابة

واستدلوا على جواز القراءة للحائض ما لم تكن جنًبا قبل الحیض، بأنها غیر 

قادرة على رفع الحدث، وأنها معذورة بطول المدة، والتي قد تلحقها بسببها 

 .)٣(مشقة، فكانت كالمحدث

ورد علیهم: بأن هذا خطأ، لورود النص بنهي الجنب والحائض، وألن حدث 

لحیض أغلظ من حدث الجنابة؛ ألنه یمنع الصیام والوطء، وال یمنع منهما ا

  الجنابة، فلما كان الجنب ممنوًعا فأولى أن تكون 

  .)٤(الحائض ممنوعة

وبهذا یترجح ما ذهب إلیه الجمهور، الذین قالوا: بعدم جواز قراءة القرآن للجنب 

  والحائض والنفساء.

الذي یمنع منه المحدث حدثًا أكبر، وذلك إلى على أن الفقهاء اختلفوا في القدر 

  عدة أقوال:

: الحرمة تتناول أي قدر من القرآن، ولو كان أقل من آیة، وقال الحنفیة فعند

  الطحاوي: یجوز لهم ما دون اآلیة، وقیل هذا روایة عن أبي حنیفة أیًضا.

، وقال وعلى هذا إذا حاضت المعلمة فإنها تعلم كلمة كلمة وتقطع بین الكلمتین

  .)٥(الطحاوي تعلم نصف آیة ثم نصف آیة، واألول أصح

  )٦( : یجوز لهم قراءة اآلیات الیسیرة على وجه التعود.المالكیة وعند

  
                                                           

 ).١/١٤٩الحاوي()١(

 ).١/٥٣المعونة()٢(

 السابق الموضع نفسه.)٣(

 ).١/١٤٩الحاوي( )٤(

هـ) ١٢٩٨اللباب في شرح الكتاب، تألیف الشیخ عبد الغني الغنیمي الدمشقي(ت )٥(

 ).١/٣٨م) بدائع الصنائع(١٩٨٠- هـ١٤٠٠)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان (١/٤٣(

 ) ١/٥٢المعونة ( )٦(
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  .)١(: ممنوعون من القراءة ولو حرًفاالشافعیة وعند

: ال یجوز لهم قراءة آیة فأكثر، وبهذا یتوقف قولهم على ما ذكره الحنابلة وعند

ي، ففي شرح منتهى اإلرادات "ویمنع من وجب علیه غسل الطحاوي الحنف

  .)٢(الجنابة أو غیرها من قراءة آیة فأكثر"

ودلیلهم على ذلك: أن من قرأ دون اآلیة ال یعد قارًئا، ولهذا ال تصح بها 

  .)٣(الصالة

أجیب عن ذلك: بأن حرمة الیسیر كحرمة الكثیر، فوجب أن یستویان في 

  .)٤(الحظر

منع من القراءة هو األولى بالقبول إال لضرورة كما في حال ولعل القول بال

  التعلم أو التعوذ. واهللا أعلم.

  : حكم القراءة والمس للمحدث دثًا أصغر.الثاني الفرع

  وفیه غصنان: الغصن األول: في حكم  القراءة. الغصن الثاني في حكم المس.

  .القراءة حكم: األول الغصن

اإلجماع على جواز قراءة القرآن للمحدث  -  تعالىرحمه اهللا–نقل اإلمام النووي 

   )٥( حدثًا أصغر، ولكن األفضل أن یتطهر لها.

وقد أخرج اإلمام مالك في موطئه عن محمد بن سیرین أن عمر بن الخطاب 

) ،كان في قوم، وهم یقرءون القرآن، فذهب لحاجته، ثم رجع وهو یقرأ القرآن (

أتقرأ القرآن، ولست على وضوء، فقال له فقال له رجل: یا أمیر المؤمنین: 

  .)٦() من أفتاك بهذا؟ أمسیلمة؟سیدنا عمر(

                                                           

 )١/١٤٩الحاوي( )١(

 ).١/٧٧شرح منتهى اإلرادات( )٢(

شرح فتح القدیر تألیف كمال الدین محمد بن عب الواحد السویسي ثم السكندري  )٣(

 )، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان.١/١٤٨هـ)(٦٨١المعروف بابن الهمام (

 ). ١/١٤٩الحاوي()٤(

)، دار الفكر، األولى ٧/٨٧هـ)، تح/ محمود مطرجي (٦٧٦المجموع لإلمام النووي(ت )٥(

 م). ١٩٩٦- هـ١٤١٧(

، ١٦هـ)، تح/ طه عبد الرءوف سعد، صـ١٧٩الموطأ، لإلمام مالك بن أنس(ت )٦(

 م).٢٠٠٣- هـ١٤٢٤(
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  .أصغر حدثًا للمحدث المصحف مس حكم: الثاني الغصن

  فیه مسألتان:

  : حكم مس المكلف للمصحف إذا كان محدثًا حدثًا أصغر.األولى المسألة

  دثًا أصغر.:  حكم مس الصبي للمصحف إذا كان محدثًا حالثانیة المسألة

  وفیما یلي التفصیل:

  .أصغر حدثًا محدثًا كان إذا للمصحف المكلف مس حكم: األولى المسألة

اتفق الفقهاء على أنه ال یجوز مس المكتوب من القرآن بشيء من بدنه إذا كان 

  .)١(محدثًا حدثًا أصغر

لكنهم اختلفوا في جواز مسه أو حمله بحائل، كعالقة أو وسادة ونحو ذلك، 

  لك على قولین:وذ

: أنه یحرم على المحدث حدثًا أصغر مس المصحف ولو بحائل، األول القول

وسواٌء كان المصحف جامًعا، أو ورق فیه بعض سوره أو لوًحا أو كتًفا مكتوبة، 

  وهو قول المالكیة والشافعیة على األصح.

كتوًبا بید أن المالكیة اشترطوا: أن یكون المصحف مكتوًبا بالعربیة، فلو كان م

  بالعجمي لم یحرم المس؛ ألنه تفسیر للقرآن ولیس قرآًنا.

والقول بحرمة مس غیر المتوضئ هو أیًضا قول علي وابن مسعود وسعد بن 

  .)٢(أبي وقاص وسعید بن زید وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد

: إن الذي یحرم على المحدث حدثًا أصغر هو: مس المصحف بال الثاني القول

، فإن كان بحائل فیجوز ، أو یأخذه بغالفه المتجافي، كالجراب، بخالف حائل

الجلد المتصل به، فال یجوز له وضع األصابع على الورق المكتوب فیه؛ ألنه 

تبع له، وكذا مس شيء مكتوب فیه شيء من القرآن، من لوح أو درهم أو غیر 

                                                           

هـ) تح/ محمود ٥٨)، البیان للعمراني (ت١/٢٠٦اشیة الدسوقي()، ح١/٤٤اللباب ( )١(

)، كشاف القناع، ٢٠٠٠- هـ٤٢١)، دار المنهاج األولى (١/٢٠٠مطرجي وآخرین(

 )، دار الكتب العلمیة، (د: ت).١/١٣٤هـ) (١٠٥٠لمنصور بن یونس البهوتي (ت

، المجموع )١٧/٢٠٥)، الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي (١/٢٠٦حاشیة الدسوقي ( )٢(

 ). ٢/٨٤للنووي (



       
 
 

 

 

327 

ا�لد الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية   
 

 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

ا هو قول ذلك، وذلك على حد قول الحنفیة، والقول بعدم جواز المس أبضً 

  .)١(الحنابلة

  :األدلة

  :األول القول أدلة: أوالً 

  استدل أصحاب هذا القول على دعواهم بالكتاب والسنة:

)٢(M  -  ,        +  *  )L    فمن الكتاب: استدلوا بقوله تعالى:
   

  

  .)٣(قال قتادة وغیره: من األحداث واألنجاس

(  M سمعت في هذه اآلیة :"أحسن ما - رحمه اهللا تعالى–ویقول اإلمام مالك 

  -  ,        +  *L إنما هي بمنزلة اآلیة التي في عبس وتولى، قول ،

M  V     U  T   S  R  Q  P  O  N       M        L    K  :- تبارك وتعالى –الحق 

  _         ^        ]  \     [  Z  Y  X  WL)٤(
    

)"أال ي كتبه له رسول اهللا (ومن السنة: ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذ

  .)٥(یمس القرآن إال طاهر"

: استدل أصحاب القول الثاني على جواز مس المصحف للمحدث إذا كان ثانیًا

بحائل وعدم الجواز إذا لم یكن بحائل، بأنه إنما ورد النهي عن المس، ومع 

  .)٦(الحائل یكون المس للحائل دون المصحف

                                                           

 ). ١/١٣٤)، كشاف القناع (٤٤، ١/٤٣اللباب( )١(

 ).٧٩الواقعة: )(٢(

 ). ١٧/٢٠٤الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( )٣(

 م).٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، تح/ طه عبد الرءوف سعد (١١٦الموطأ، صـ )٤(

المستدرك، وقال  أخرجه الطبراني في األوسط والكبیر، والبیهقي في السنن، والحاكم في )٥(

)، ٣/٣٢٦هـ) (٣٦٠الذهبي:"هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه"، المعجم األوسط(ت 

)، ٣١٣٥)، ح(٣/٩٠٥هـ) (٣٦٠)، دار الحرمین، القاهرة، المعجم الكبیر (ت٣٣٠١ح(

هـ)، تح/محمد عبد ٤٥٨مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، الثانیة، السنن الكبرى للبیهقي (ت

-هـ١٤٢٤) ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الثالثة (٤٠٨)، ح(١/٤١القادر عطا (

هـ)، تح/ مصطفى عبد ٤٠٥)، المستدرك على الصحیحین، للحاكم النیسابوري(ت٢٠٠٣

 م).١٩٩٠هـ١٤١١)، ، دار الكتب العلمیة، األولى (١/٥٥٢القادر عطا (

 ).١/١٣٤كشاف القناع ( )٦(
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  .للمصحف يالصب مس حكم: الثانیة المسألة

  اختلفت أقوال الفقهاء، في هذه المسألة إلى ثالثة أقوال:

: وهو قول الحنفیة والمالكیة حیث قالوا: بأنه ال یجب على ولي األول القول

الصبي تكلیفه الطهارة لمس المصحف، وذلك للضرورة إلى تعلیمهم؛ إذ في منع 

في الصغر كالنقش دفع المصحف إلیهم تضییع لحفظ القرآن الكریم؛ ألن الحفظ 

على الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على المدر؛ وألن هناك مشقة تلحقهم 

  .)١(في أخذهم بالتطهر في كل وقت مع قصورهم عن حد التكلیف

، وهو قول الحنابلة، حیث ذهبوا إلى ضرورة طهارة الصبي قبل الثاني القول

  .)٢(اًسا على المكلفمس الصحف، وأن ولیه یكلف تطهیره ولو تیمًما؛ وذلك قی

: وهو قول السادة الشافعیة، حیث إنهم فرقوا بین الصبي إن كان الثالث القول

غیر ممیز أو ممیز، فإن كان الصبي غیر ممیز فإنه ال یجوز لولیه تمكینه من 

  المصحف؛ لئال ینتهكه.

وٕان كان الصبي ممیًزا، فهل یجب على الولي أو المعلم تكلیفه الطهارة لحمل 

حف واللوح ومسهما؟ فیه وجهان مشهوران أصحهما عند األصحاب أنه ال المص

  .)٣(یجب للمشقة

  الرأي المختار:

یجب تنزیه المصاحف عن أیدي الصبیان إال لضرورة كالتعلم؛ ألن في منع 

دفع المصحف إلیهم تضییع لحفظ القرآن، وفي تكلیفهم الطهارة إلحاق المشقة 

  ولة لغیر القادر مثًال. واهللا أعلم.بهم، أو كان المس لحاجة، كالمنا

                                                           

)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ١/٦٥٠هـ)(٨٥٥تالبنایة في شرح الهدایة للعیني ( )١(

 م)٢٠٠٠- هـ١٤٢٠(

 ).١/١٣٤كشاف القناع ( )٢(

 ).٢/٨٦المجموع( )٣(
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  الثالث املطلب

  بالنجاسة االتصال عن اإللكتروين املصحف صيانة

إن مما تقتضیه حرمة المصحف تنزیهه عن النجاسات وعن مواضعها، فمن ألقى 

  .)١(المصحف في النجاسات أو القاذورات متعمًدا مختاًرا یحكم بردته عن اإلسالم

إلى أنه یجب على من وجد المصحف بالقذر أن یخرجه  حتى إن المالكیة ذهبوا

  .)٢(حتى ولو كان جنًبا

وعند الشافعیة: لو تنجس عضو من أعضاء البدن فإنه یحرم مس المصحف به، 

  وأما باقي األعضاء، ففیها وجهان:

  : عدم المس؛ ألنه ممنوع كالمحدث، والثاني الجواز.األول

یتعدى إلى سائر األعضاء والنجاسة ال : أن الحدث والنجاسة الحدث بین والفرق

  .)٣(تتعدى إلى غیر ما هي علیه من األعضاء

أما دخول الخالء به لغیر حاجة أو ضرورة، فقد اختلف الفقهاء في حكمه بین 

  الكراهة والحرمة إلى قولین:

: وهو قول الحنفیة والشافعیة، حیث قالوا: بكراهة دخول الخالء به لغیر األول

  ، وكذا كل ما فیه ذكر. حاجة أو ضرورة

وهو قول الحنابلة فیما فیه ذكر غیر القرآن، وقول المالكیة في المصحف غیر 

  .)٥)(٤(الكامل؛ تعظیًما له

                                                           

)، ٨/٦٢هـ)، (١١٠١)، شرح مختصر خلیل، للخرشي(ت١/١٤٥) الحاوي الكبیر (١(

 ).٦/١٦٩كشاف القناع (

 ).٨/٦٢) شرح مختصر خلیل(٢(

 ).١/١٤٥) الحاوي(٣(

م) حاشیة ١٩٩٧- هـ١٤١٨، دار الكتب العلمیة، األولى (٥٤وي صـ) حاشیة الطحا٤(

)، ١/٦٦هـ) (٦٧٦)، وروضة الطالبین للنووي (ت١/١٠٧الدسوقي على الشرح الكبیر(

م) والروض المربع ١٩٩١-هـ١٤١٢عمان الثالثة ( - المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق

 ، مؤسسة الرسالة، (د: ت).٢١هـ) صـ١٠٥٠للبهوتي (ت

) لخاتمه عند شیة الطحاوي الحنفي وفي معرض تعلیقه على حدیث نزع النبي () في حا٥(

= یقول الطحاوي:"قال الطیبي فیه  -إن شاء اهللا تعالى -على ما سیأتي –دخول الخالء 
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: ذهب المالكیة إلى حرمة دخول الخالء بالمصحف إذا كان كامًال الثاني القول

ولم یخف ضیاعه، فإن خاف ضیاعه جاز بشرط أن یكون داخل ساتر یمنع 

  الرائحة، فإن كان بعض مصحف فیكره له ذلك.وصول 

  )١( وهو أیًضا قول الحنابلة إذا كان الدخول به لغیر حاجة.

إذا ) ( ) قال:"كان رسول اهللاواستدلوا على هذا بمارواه الترمذي عن أنس (

  .)٢(دخل الخالء نزع خاتمه"

ادات وتخریًجا على ذلك: فإن المصحف اإللكتروني سواء كان مجرًدا عن الزی

التفسیریة أم مزوًدا بها فإنه یلحق بالمصحف الورقي فیما تقدم، من حیث تحریم 

مسه بنجاسة، أو وضعه علیها أو تلطیخه بها، أو حمله، أو الدخول به من 

غیر حاجة أو ضرورة؛ ألن ذلك مما یتنافى مع حرمة القرآن الكریم إال أن ذلك 

  ال یصدق إال بتحقق شرطین:

  لمصحف في وضع التشغیل.: أن یكون ااألول

أن تكون اآلیات القرآنیة ظاهرة على شاشته، أو كان في وضع إغالق،  الثاني

  وقد كتب على غالفه آیة أو أكثر.

) التي C.Dوهذا الحكم یشمل الهاتف النقال أیًضا، ویشمل أیًضا أقراص (

یكتب على غالفها عبارة تدل على أنها مصحف إلكتروني، فیحرم امتهانها 

نیسها إذا كان في حال عرض المصحف المخزن علیها، أو كان قد كتب وتد

  .)٣(على غالفها آیة أو أكثر

                                                                                                                                        

دلیل على وجوب تنحیة المستنجي  اسم اهللا تعالى واسم رسوله والقرآن أ.هـ، وقال =

ل ابن حجر: استفید منه أنه یندب عند التبرز أن األجري: وكذا سائر الرسل أ.هـ، وقا

ینحي كل ما علیه معظم من اسم اهللا تعالى أو نبي أو ملك، فإن خالف كره لترك 

التعظیم، وهو الموافق لمذهبنا كما في شرح المشكاة، قال بعض الحذاق:"ومنه یعلم كراهة 

 .٥٤حاوياستعمال نحو إبریق في خالء مكتوب علیه شيء من ذلك" حاشیة الط

 .٢١)، الروض المربع صـ١/١٠٧حاشیة الدسوقي ( )١(

)، أبواب اللباس عن ٤/٢٢٩یقول الترمذي:"هذا حدیث حسن صحیح". سنن الترمذي ( )٢(

 ).١٧٤٦)، باب ما جاء في لبس الخاتم في الیمین(رسول اهللا (

 ).٣٠، ٢٩المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة ( )٣(
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على أنه مما تجب اإلشارة به إلیه أنه إذا كان یجب صون المصحف عن 

النجاسات المادیة على نحو ما تقدم، فإنه یجب صونه عن كل ما فیه امتهان 

المواقع اإللكترونیة المفتوحة أو أو نجاسة معنویة، من مثل ما تقوم به بعض 

القنوات الفضائیة والمنتشرة على الشبكة العنكبوتیة التي ال تراعي للقرآن حرمة، 

وال ترى له قداسة، وال تنزهه عما ال یلیق به، وال تفرق بین ملفاته وبین ملفات 

فنون اإلغراء واالفتنان بما حرم اهللا، فترفع الجمیع على صفحتها الرئیسة دون 

  تمییز.

  .)١(وهذا یعد ضرًبا من االستخفاف واالستهزاء بالقرآن الكریم واالمتهان له

  

                                                           

 ).٣٠، ٢٩لكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة (المصحف اإل )١(
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  الرابع املطلب

  الصالة يف اإللكتروين املصحف من القراءة

  "الورقي املصحف على خترجيا"

اختلف الفقهاء في حكم حمل المصحف الورقي للقراءة منه في الصالة، وذلك 

  على أربعة أقوال:

: أنه ال یجوز القراءة من المصحف في الصالة، وٕاذا قرأ منه في لاألو القول

  .)١(- صالته فسدت صالته، وهو قول اإلمام أبو حنیفة رحمه اهللا تعالى

: أن القراءة من المصحف في الصالة جائزة وتصح بها الصالة، الثاني القول

  .)٢(- رحمه اهللا تعالى –وهو قول اإلمام الشافعي 

لقراءة من المصحف في الصالة مكروهة، ولكن الصالة : أن االثالث القول

صحیحة، وهو قول الصاحبان من الحنفیة، وسعید بن المسیب، والحسن، 

  .)٣(ومجاهد، وٕابراهیم، وسلیمان بن حنظلة، والربیع

: القراءة من المصحف في الصالة صحیحة في النافلة، ومكروهة الرابع القول

الق، وقول اإلمام أحمد إذا اضطر إلى ذلك في الفریضة، وهو قول المالكیة بإط

في قیام رمضان، وقال القاضي أبو یعلى: یكره في الفرض، وال بأس به في 

  .)٤(التطوع إذا لم یحفظ

  :األدلة

رحمه اهللا  –، حیث استدل األول القول صاحب حنیفة أبي اإلمام أدلة: أوالً 

  على دعواه باآلتي: - تعالى

                                                           

 )، دار المعرفة، بیروت، (د: ت).١/٢٠١هـ)(٤٨٣المبسوط للسرخسي (ت )١(

 ).٢/٣١١البیان ( )٢(

 )، مكتبة القاهرة، (د: ت).١/٤١١هـ) (٦٢٠)، المغني البن قدامة(١/٢٠١المبسوط ( )٣(

)، دار الغرب ٢/٤٠٨خذه( هـ) تح/ األستاذ/ محمد بو٦٨٤الذخیرة للقرافي (ت) ٤(

 ).١/٤١١م)،المغني (١٩٩٤اإلسالمي، األولى (
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)، قال:"نهانا أمیر المؤمنین ابن عباس(استدل من األثر بما روي عن  -١

 .)١() أن نؤم الناس في المصاحف، ونهانا أن یؤمنا إال محتلم"عمر(

حمل المصحف وتقلیب األوراق والنظر فیه، والتفكر فیه عمل كثیر، وهو  -٢

  مفسد للصالة، قیاًسا على 

 .)٢(ما لو رمى بالقوس وهو یصلي

م من معلم، وذلك مفسد لصالته، أال القراءة من المصحف تلقین فكأنه ُیعلَّ  -٣

ترى أن من یأخذ من المصحف یسمي ُصُحِفی�ا، ومن ال یحسن قراءة شيء 

عن ظهر فلبه یكون أمی�ا یصلي بغیر قراءة، فدلَّ على أنه متعلم من 

 .)٣(المصحف

  :الثاني القول أدلة: ثانیًا

من المصحف على جواز القراءة  -رحمه اهللا تعالى –استدل اإلمام الشافعي 

  في الصالة وأن الصالة صحیحة بما یلي:

) من ) كان یؤمها ( ما أخرجه البخاري: أن ذكوان مولى عائشة (  -١

 .)٤(المصحف

 .)٥(أن هذا قراءة، فال تبطل به الصالة، كاآلیة القصیرة -٢

  :الثالث القول أدلة: ثالثًا

 استدل أصحاب هذا القول على دعواهم جواز القراءة من المصحف في

  الصالة، إال أنها تكره، وذلك بما یلي:

  .)٦() في الصالة استدلوا بحدیث إمامة ذكوان للسیدة عائشة( -١

  .)٧(استدلوا على الكراهة بأن هذا فیه تشبه بفعل أهل الكتاب -٢

                                                           

، الناشر: ٤٤٩هـ)، تح/ محمد عبدهصـ ٣١٦المصاحف ألبي داود السجستاني (ت )١(

 ).١/٤١٢م)، المغني (٢٠٠٢- هـ١٤٣٣الفاروق الحدیثة، مصر، القاهرة، األولى (

 ).١/٤١١المبسوط( )٢(

 المرجع السابق، الموضع نفسه. )٣(

 )، كتاب األذان، باب إمامة العبد والمولى.١/١٤٠صحیح البخاري ( )٤(

 ).٢/٣١١البیان ( )٥(

 تقدم تخریجه. )٦(

 ).١/٢٠١المبسوط( )٧(
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  :الرابع القول أدلة: رابًعا

استدل أصحاب هذا القول على جواز القراءة من المصحف في صالة النافلة، 

  هتها في الفرض بما یلي:وكرا

عن رجل یقرأ القرآن في رمضان من  - رحمه اهللا تعالى –ُسِئَل الزهري  -١

 .)١(المصحف، فقال:" كان خیارنا یقرءون في المصاحف"

 .)٢(ما جازت قراءته ظاهًرا جاز نظیره كالحافظ -٢

أنه یكره في الفرض على اإلطالق؛ ألن العادة أنه ال یحتاج إلى ذلك فیها،  -٣

 .)٣(ي غیر ذلك لموضع الحاجة إلى القرآن الكریم، والقیام بهفأبیح ف

  :المناقشة

  :األول القول بھ استدل ما مناقشة: أوالً 

نوقش ما استدل به اإلمام أبو حنیفة من أن القراءة من المصحف عمل كثیر، 

  .)٤(بأنه وٕان كان كثیًرا لكنه متصل

  :الثاني القول أدلة مناقشة: ثانیًا

به اإلمام الشافعي من حدیث ذكوان: بأنه لیس المراد أنه كان نوقش ما استدل 

یقرأ من المصحف في الصالة، وٕانما المراد بیان حاله أنه كان ال یقرأ القرآن 

  جمیعه عن ظهر قلب.

  .)٥(والمقصود بیان أن قراءة جمیع القرآن في قیام رمضان لیس بفرض

  :الثالث القول بھ استدل ما مناقشة: ثالثًا

ا استدل به أصحاب القول الثالث من كراهة القراءة من المصحف؛ ألن نوقش م

فیه تشبًها بأهل الكتاب، بأننا ما نهینا عن التشبه بهم في كل شيء، فإننا نأكل 

  .)٦(كما یأكلون

                                                           

 ).١/٤١٢المغني ( )١(

 المرجع السابق، الموضع نفسه. )٢(

 السابق، الموضع نفسه. المرجع )٣(

 السابق، الموضع نفسه. المرجع)٤(

 .)١/٢٠١المبسوط ( )٥(

 ).١/٢٠١المبسوط ( )٦(
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  :الرابع القول أصحاب بھ استدل ما مناقشة: رابًعا

المصحف في نوقش ما استدل به أصحاب القول الرابع من كراهة القراءة من 

الفریضة وجوازه في النافلة: بأن الكراهة اختصت بمن یحفظ؛ ألنه یشتغل بذلك 

  .)١(عن الخشوع في الصالة، والنظر إلى موضع السجود لغیر حاجة"

  :المختار الرأي

بعد عرض آراء الفقهاء، وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها، فإنه یمكن القول: بأن 

من  - رحمه اهللا تعالى–ذهب إلیه اإلمام أحمد  المختار للترجیح في ذلك هو ما

كراهة القراءة من المصحف في الفرض، وجوازها في رمضان، أو التطوع 

  عموًما، إذا اضطر إلى ذلك.

وقد فسر القاضي أبو یعلى الحنبلي هذا االضطرار بعدم الحفظ، حیث قال:" وال 

  .)٢("بأس به في التطوع إذا لم یحفظ، فإن كان حافًظا كره أیًضا

وعلى هذا یمكن تخریج القراءة من المصحف اإللكتروني في الصالة عن طریق 

الجوال على حكم القراءة من المصحف الورقي بالكراهة في الفریضة، والجواز 

  في النافلة، إذا اضطر إلى ذلك كعدم الحفظ. واهللا أعلم. 

                                                           

 ).١/٤١٢المغني( )١(

 ).١/٤١١المغني ( )٢(
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  اخلامس املطلب

  للتنبيه جرس نغمة أو اتصال، كنغمة القرآن قراءة استخدام

ذكر مجمع الفقه اإلسالمي في قرار له في الدورة الناسعة عشرة أن تسجیل 

القرآن الكریم في الهاتف للتالوة منه أو لالستماع إلیه ال حرج فیه، بل هو عون 

على نشر القرآن الكریم واستماعه وتدبره، وتحصیل الثواب باالستماع إلیه، ففیه 

  .)١(سلمینتذكیر وتعلیم، وٕاذاعة له بین الم

ولعل ذلك مبني على القاعدة الشرعیة، وهو أن األصل في األشیاء 

  .)٣)(٢(اإلباحة

إال أنه قد یقع اإلشكال مما عمت به البلوى في هذا الزمان، وأصبح ظاهرة، 

وأضحى أمًرا ملحوًظا في هذه األیام، وهو تباهي حاملي بعض أنواع الهواتف 

آلیات المحملة على ذاكرته، وٕاذا ما المحمولة بأن رنة جهازه مجموعة من ا

  .)٤(اتصل علیه أحد كان إشعار االتصال آیات قرآنیة تتلى

  :)٥(على أن الفقهاء المعاصرین قد اختلفوا في ذلك إلى ثالثة أقوال

: تحریم استخدام قراءة القرآن كنغمة اتصال، او نغمة جرس للتنبیه، األول القول

  ، )٦(میةوقد أفتى بذلك مجمع البحوث اإلسال

                                                           

م)، ٢٠١٢-هـ١٤٣٣، (٣١٩مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثامن والعشرون، صـ )١(

 م).٢٠١٣-هـ١٤٣٥، (٣٩٣والعدد الثالثون، صـ

ح یراجع في هذه القاعدة، وما جاء فیها من أقوال أهل العلم: غمز عیون البصائر شر  )٢(

األشباه والنظائر، ألحمد بن محمد مكي، أبو العباس شهاب الدین الحسن 

م)، ١٩٨٥- هـ١٤٠٥)، دار الكتب العلمیة األولى (٤٢٤، ١/٢٢٣هـ) (١٩٠٨الحموي(

 م).١٩٩٠-هـ١٤١١، دار الكتب العلمیة (٦٠هـ)، صـ٩١١األشباه والنظائر للسیوطي (

، رسالة ٢٧عبد اهللا السروري، صـ أحكام الهاتف في الفقه اإلسالمي، سامي حاجي )٣(

 م)٢٠١٢- هـ١٤٣٣ماجستیر مقدمة للجامعة العراقیة (

 السابق، الموضع نفسه. )٤(

 بحسب ما تیسر لي من مصادر. )٥(

مجمع البحوث اإلسالمیة في جلسته الرئیسیة، برئاسة اإلمام األكبر شیخ األزهر أ.د  )٦(

م، وذلك بناء على مذكرة مرفوعة ١٠/١٢/٢٠٠٩في  –رحمه اهللا  –محمد سید طنطاوي 

= من الدكتور. مصطفى الشكعة، عضو المجمع، حیث طالب فیها األزهر الشریف بمنع 



       
 
 

 

 

337 

ا�لد الثالث من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية   
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، وهو ما أفتت به دار )١(ومجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي

  .)٢(اإلفتاء في المملكة األردنیة الهاشمیة

: وهو القول بالكراهة، وهذا القول للدكتور: فهد بن عبد الرحمن الثاني القول

  .)٣(الیحیى

  .)٤(ین: الجواز، وهو قول سماحة الشیخ ابن جبر الثالث القول

  :األدلة

  :األول القول أدلة: أوالً 

استدل أصحاب هذا القول على دعواهم تحریم جعل القرآن الكریم نغمة لرنات 

  المحمول أو للتنبیه، بالكتاب والسنة والمعقول.

  أما الكتاب، فاستدلوا منه باآلتي:

  )٥(M  b  a    `  _  ^  ]   \    [L      قوله تعالى: -١

آلیة الكریمة: أي إن القرآن الكریم یفصل بین الحق والباطل، ووجه الداللة من ا

  .)٦(ولیس القرآن بالباطل واللعب

̂   _  `  M     c  b  a  قوله تعالى: -٢  ]  \   [  Z  Y

  edL)٧(  

                                                                                                                                        

استخدام القرآن الكریم كنغمة للموبایل، كما أن األزهر قرر مخاطبة الهیئة العامة =

لالتصاالت في مصر، لمنع استخدام آیات القرآن رنة للموبایل. موقع 

 ..www.Alhiwar.netالحوار.

 ٣٩٣. العدد الثالثون صـ٣٩١، صـ٢٨مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد  )١(

)٢(aliftaa.jo Question.aspx Question755 ) في ٢٧٥٨فتوى رقم (

 م.تخزین القرآن في الجوال، دفهم بن عبد الرحمن الیحیى، ٨/٦/٢٠١٠

موقع تخزین القرآن في الجوال، دفهم بن عبد الرحمن الیحیى،  )٣(

almolim.net/node/1223980 

ثمرات التدوین من فتاوى سماحة الشیخ ابن جبرین، خرج أحادیثه د/ طارق بن محمد  )٤(

 )، دار كنوز أشبیلیا.٢/٣٣٠بن عبد اهللا الخویطر(

 ).١٤ – ١٣الطارق: ) (٥(

 ) ٢٠/١١الجامع للقرطبي ( )٦(

 .)٢١(الحشر: )٧(
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ضرب المثل؛ لیتفكر فیه العاقل ویخشع ویلین  – –وجه الداللة: أن اهللا 

  .)١(قلبه

) إذا دخل ) قال: كان رسول اهللا (أنس (واستدلوا من السنة: بما روي عن 

  .)٢( الخالء نزع خاتمه، وقد صح أن نقش خاتمه (محمد رسول اهللا)

 –یقول الشوكاني في نیل األوطار:"والحدیث یدل على تنزیه ما فیه ذكر اهللا 

  .)٤(. والقرآن باألولى)٣(عن إدخاله الحشوش - تعالى

  واستدلوا من المعقول باآلتي:

تعمال تعریض للقرآن الكریم لالبتذال واالمتهان بقطع التالوة في هذا االس -١

 .)٥(وٕاهمالها

 .)٦(أنه قد تتلى هذه اآلیات في مواطن ال تلیق بها -٢

 .)٧(جعل القرآن الكریم رنة للجوال أو التنبیه ال یتفق مع جالله وقدسیته -٣

  :الثاني القول صاحب بھ استدل ما: ثانیًا

راهة جعل القرآن الكریم رنات للجوال أو استدل صاحب القول الثاني على ك

للتنبیه بأدلة التحریم، لكنه قال: إن األولى حمل ذلك على الكراهة، حیث ذكر 

أدلة القائلین بالمنع وأدلة المجوزین وترجح لدیه القول بالكراهة على القول 

  .)٨(بالتحریم

  :الثالث القول صاحب بھ استدل ما: ثالثًا

لى دعواه؛ جواز جعل اآلیات القرآنیة رنة للجوال استدل صاحب هذا القول ع

  والتنبیه بما یلي:
                                                           

هـ) تح/ ٥٤٢لعزیز البن عطیة األندلسي المحاربي(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ا )١(

 هـ). ١٤٢٢) دار الكتب العلمیة، بیروت(٥/٢٩١عبد السالم عبد الشافي محمد، (

 تقدم تخریجه. )٢(

 )، مادة (حش).٦/٢٨٦الحش: مجتمع العذرة، لسان العرب ( )٣(

 .٢٨)، أحكام الهاتف في الفقه اإلسالمي صـ١/٩٩نیل األوطار ( )٤(

 .٣٩١، العدد الثامن والعشرون، صـ٣٩٣مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثالثون،  مجلة)٥(

 السابق نفسه. )٦(

 هذه علة التحریم التي ذكرها مجمع البحوث اإلسالمیة، ینظر في ذلك )٧(

www.Alhiwar.net.. 

 تخزین القرآن في الجوال، مصدر سابق. )٨(
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وجود الفائدة المتمثلة في سماع اآلیات القرآنیة، بدًال من ضربات األجراس  -١

ونغمات األغاني، وعلى الشخص إقفال الجوال إذا دخل المراحیض أو 

 .)١(بیوت التخلي

 .)٢(األصل في األشیاء اإلباحة ما لم یوجد دلیل المنع -٢

لكن یمكن أن یرد على ذلك: بأنه قد وجد دلیل المنع، وهي أدلة القول األول 

  القاضیة بالتحریم.

  

  :المختار الرأي

أرى أن ما ذهب إلیه القول األول من تحریم جعل اآلیات القرآنیة رنات للجوال 

  أو التنبیه هو المختار للترجیح، لقوة أدلتهم. واهللا أعلم.

                                                           

)، شبكة األلوكة، المجلس ٢/٣٣٠جبرین ( ثمرات التدوین من فتاوي سماح ةالشیخ/ ابن )١(

 Majles.alukah.netالعلمي.

، ١/٢٢٣انظر ما جاء من أقوال أهل العلم في هذه القاعدة غمز عیون البصائر ( )٢(

 .٦٠)، األشباه والنظائر للسیوطي صـ٢٢٤
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

  السادس املطلب

  وشراؤه اإللكتروين املصحف بيع

  اختلف الفقهاء في حكم بیع المصحف وشرائه، وذلك على ثالثة أقوال:

: عدم جواز بیع المصحف، ولكن یجوز شراؤه، فلم یرخصوا في األول القول

رحمه اهللا  –البیع، ولكن رخصوا في الشراء، وهو قول اإلمام أحمد بن حنبل 

  .)١(- تعالى

مصحف، وهو قول سیدنا عبد اهللا بن عمرو وأبي كره بیع ال :الثاني القول

   )٢( . موسى وسعید بن جبیر وٕاسحاق، وأبي الخطاب من الحنابلة

: رخص في بیع المصحف وشرائه، وهو قول الحسن والحكم الثالث القول

  .)٣(وعكرمة وهو مذهب الحنفیة والمالكیة والشافعیة

  األدلة:

  :األول القول أدلة: أوالً 

  ذا القول على دعواهم بقول الصحابي والمعقول:استدل أصحاب ه

) قال:"وددت فاستدلوا بقول الصحابي بما روي عن سیدنا عبد اهللا بن عمر(

أن األیدي تقطع في بیعها" وما روي عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 

  .)٤(:"اشترها وال تبعها"

                                                           

 ).٤/١٩٨المغنى ( )١(

 السابق، الموضع نفسه. )٢(

)، ٣/١٢٣لماء الهند برئاسة نظام البلخي (الفتاوى الهندیة تألیف مجموعة من ع )٣(

منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، المدونة لإلمام مالك 

م) ١٩٩٤- هـ١٤١٥دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان األولى ( )،٣/٤٢٩هـ)(١٧٩(ت

 )٤/١٩٨)، المغني (٥/٦٣البیان، للعمراني (

ن عمر، وصحح ما روي عن سعید بن جبیر عن ابن ضعف األلباني المروي عن اب )٤(

= عباس، حیث قال: "اشترها وال تبعها" وقال: إسناده صحیح على شرطهما. إرواء الغلیل
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

ه عن واستدلوا من المعقول على عدم جواز البیع: بأن المصحف تجب صیانت

  .)١(االبتذال وهو حاصل بالبیع

واستدلوا على جواز الشراء: بأن فیه استنفاًدا للمصحف، وبذل للمال فیه، كما 

جاز شراء رباع مكة واستئجار دورها، وٕان كان ال یجوز بیعها، وال أخذ أجرتها، 

  .)٢(وكذلك دفع األجرة إلى الحجام ال یكره مع كراهة سببه

  :الثاني القول بأصحا بھ استدل ما ثانیًا

حیث استدل أصحاب هذا القول على دعواهم كراهة بیع المصحف بما روي 

  .)٣() السابق:"وددت أن األیدي تقطع في بیعها"عن سیدنا عبد اهللا بن عمر(

  :الثالث القول أصحاب بھ استدل ما: ثالثًا

استدل أصحاب هذا القول على دعواهم جواز بیع المصحف وشرائه بالمأثور 

  أقوال الصحابة والتابعین والمعقول.من 

) ُسِئَل عن بیع حیث استدلوا من المأثور بما جاء عن ابن عباس أنه (

  .)٤(المصاحف؟ فقال:" ال بأس، یأخذون أجور أیدیهم"

) ویبیعها، وال ینكر وكان ابن ُمَصبِّح یكتب المصاحف في زمن عثمان (

یر واحد من التابعین أنهم علیه أحد، وروى ذلك أیًضا عن یحیى بن سعید وغ

  .)٥(لم یكونوا یرون ببیع المصاحف بأًسا

  واستدلوا من المعقول بدلیلین:

                                                                                                                                        

هـ) ١٤٢٠في تخریج أحادیث منار السبیل للشیخ محمد ناصر الدین األلباني ( =

 م).١٩٨٥-هـ١٤٠٥)، المكتب اإلسالمي الثانیة (١٣٠٠). (٥/١٣٨(

 ).٤/١٩٨( المغني)١(

 المرجع السابق الموضع نفسه. )٢(

 تقدم تخریجه. )٣(

هـ) تح/ د. بكر حیاني، ٩٧٥كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، للمتقي الهندي( )٤(

 م). ١٩٨١- هـ١٤٠١)، مؤسسة الرسالة، الخامسة (٤٢٠٠)، (٢/٣٤٤صفوة السقا، (

 ).٥/٤٠٢)، الذخیرة (٣/٤٢٩المدونة ( )٥(
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

  .)١(: أنه طاهر منتفع به، فهو كساء األموالاألول

عز  –: أن الثمن یتوجه إلى الدفتین وعمل األیدي، ال إلى كالم اهللا الثاني

  سبحانه  –؛ ألن كالمه - وجل

  .)٢(عمنزه عن البی -وتعالى

  :المناقشة

یمكن أن نناقش ما ذهب إلیه أصحاب القول األول القائلون بعدم جواز بیع 

المصاحف، وجواز شرائها، وما ذهبوا إلیه أصحاب القول الثاني من كراهة 

بیعها وشرائها بأن البیع والشراء غیر مخل بتعظیم وتبجیل وتقدیس المصاحف؛ 

ل األیدي كما تقدم في أدلة القول ألن البیع واقع على الدفتین والورق وعم

حیث قال:"وهذه  - رحمه اهللا تعالى –األول، یؤید هذا ما ذكره اإلمام النووي 

الكراهة على وجه التنزیه تعظیًما للمصحف عن أن یبتذل بالبیع، أو یجعل 

  .)٣(متجًرا"

وبهذا یترجح ما ذهب إلیه أصحاب القول الثالث من جواز بیع المصحف 

ذلك ال یبخل بتعظیم وتبجیله؛ ألن البیع لیس متوجًها إلى كالم اهللا وشرائه، وأن 

  بل إلى الدفتین والورق وعمل األیدي. - سبحانه –

  وبیع المصحف اإللكتروني  یتخرج على ما تقدم. واهللا أعلم.

                                                           

 ). ٤/١٩٨)، المغني (٥/٦٣البیان ( )١(

) ٥/١٣٨"إسناده على شرط مسلم"، إرواء الغلیل ( - رحمه اهللا –یقول األلباني  )٢(

)١٣٠٠ .( 

 )، دار الفكر.٩/٢٥٢المجموع، لإلمام النووي ( )٣(
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

  السابع املطلب

  مسلمني غري قوم إىل أو اجليش مع اإللكتروين باملصحف اخلروج

إللكتروني مع الجیش المحارب لألعداء، أو الخروج حكم الخروج بالمصحف ا

به إلى قوم غیر مسلمین، وذلك بأن یكون المصحف محمًال على أجهزة 

الحاسب أو الهواتف النقالة، هذا الحكم لن یخرج عما جاء في أقوال الفقهاء 

التي جاءت في حكم الخروج بالمصحف الورقي في هذه المواطن، حیث یمكن 

  ن:حصر ذلك في قولی

: وهو قول المالكیة والشافعیة والحنابلة، حیث ذهب أصحاب هذا األول القول

القول إلى عدم جواز ذلك بإطالق وحتى لو كان الجیش قوًیا مستظهًرا على حد 

  . )١(قول المالكیة

: وهو قول الحنفیة، حیث ذهبوا إلى التفصیل في ذلك:  فإذا كان الثاني القول

لى أرض قوم غیر مسلمین ال أمان لهم وال عهد، الجیش صغیًرا، أو خرج به إ

فیكره له الخروج به، أما إذا كان مع جیش عظیم، أو خرج به إلى قوم له معهم 

  .)٢(عهد وأمان، ویوفون بعهودهم فیجوز له ذلك

  :األدلة

  :األول القول أدلة: أوالً 

  :والمعقول بالسنة القول ھذا أصحاب استدل

) قال: قال ن أیوب عن نافع عن ابن عمر(فمن السنة استدلوا بما روي ع

):"ال تسافروا بالقرآن، فإني ال آمن أن یناله العدو" قال أیوب:"فقد رسول اهللا (

  ، ووجه الداللة في الحدیث واضح.)٣(ناله العدو وخاصموكم"

                                                           

الشافعي، للشیخ أبي المحاسن  ) بحر المذهب في فروع اإلمام٣/٣٤٩التبصرة، ( )١(

)، دار الكتب ٥/٢٩٠هـ) تح/ طارق فتحي السید (٥٠٢(الواحد إسماعیل الروباني عبد

 ).  ١/١١٠)، المغني (١/٤١العلمیة، بیروت، لبنان، حاشیة قلیوبي (

 ).١٠٨، ٧/١٠٧هـ) (٨٥٥البنایة شرح الهدایة، للعیني ( )٢(

 ).١٨٦٩)، ح(٣/١٤٩١صحیح مسلم ( )٣(
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

  :یلي بما المعقول من استدلوا

 . )١(أنه یمكن التعرض للمصحف بأذى یذهب قدسیته وحرمته -١

المالكیة على ما ذهبوا إلیه على عدم جواز الخروج حتى ولو كان استدل  -٢

الجیش قوًیا مستظهًرا على األعداد بما یخاف من سقوطه أو نسیانه بذلك 

 .)٢(المكان

  :یلي بما إلیھ ذھبوا ما على الحنفیة استدل: ثانیًا

استدل الحنفیة على كراهة الخروج بالمصحف مع الجیش الصغیر أو إلى   -١

مان لهم وال عهد، بأن في ذلك تعریض للمصحف لالستخفاف به؛ قوم ال أ

 .)٣(مغایظة للمسلمین

استدلوا على جواز الخروج به مع الجیش العظیم، أو إلى قوم له معهم عقد  -٢

أمان ویوفون بعهودهم، بأن الظاهر منهم عدم التعرض له، وأن الغالب هو 

 .)٤(السالمة، والغالب كالمتحقق

  الرأي المختار:

المدقق فیما جاء من أقوال الفقهاء وأدلتهم على ما ذهبوا إلیه یرى أن الهدف إن 

مما ذهب إلیه كل فریق هو الحفاظ على قدسیة المصحف، وعدم اإلخالل 

بذلك، بمزید من التحوط بأخذه في مواطن یظن فیها أن تنال من قدسیته. وأرى 

الوقت ال یحرم أن رأي الحنفیة هو أیًضا مما یحقق هذا الهدف، وفي نفس 

المسلم من شرف المطالعة والمداومة على القراءة، وذلك یكون بالقول: إن كان 

في الخروج مع جیش عظیم أو إلى قوم لهم عهد وأمان، فال بأس، وٕاال فال، 

یقول الشیخ الحجیالن بعد ما رجح القول بالجواز إن لم یخف النیل من 

حكم یدور مع علته وجوًدا وعدًما المصحف، وعدم الجواز إن خیف النیل منه" ال

  .)٥(فمتى وجد الخوف ورد النهي وٕان لم یوجد لم یرد"

                                                           

 .  )١/١١٠)، المغنى (١/٤١)، حاشیة قلیوبي (٥/٢٠٩بحر المذهب ( )١(

 ). ٣/١٣٤٩التبصرة ( )٢(

 ). ٧/١٠٧البیان( )٣(

 ). ٧/١٠٨البیان ( )٤(

األحكام الفقهیة الخاصة بالقرآن الكریم، إعداد / عبد العزیز بن محمد بن عبد اهللا  )٥(

)، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، سلسلة نشر ألف رسالة ١/١٠٨الحجیالن (

 م) .٢٠٠٣- هـ١٤٢٣علمیة، األولى (
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

  الثامن املطلب

  اإللكتروين املصحف كتابة عند العثماين الرسم التزام

) (یعني برسم المصحف العثماني الخط الذي كتب به في عهد سیدنا عثمان

حدیثة، التي وضعها وهو خط متمیز بعض الشيء عن القواعد اإلمالئیة ال

  .)١(علماء اللغة بعد كتابة هذا المصحف بحقبة من الزمن

وهذا الرسم یضع أمامنا نموذًجا لما كانت علیه الكتابة العربیة في النصف 

األول من القرن الهجري، حیث كان الناس في تلك األیام ال یحسون بفرق بین 

  كتابتهم وما یجدون في المصحف.

ك إلى أن أسس علماء البصرة والكوفة لهذا الفن ضوابط واستمر األمر على ذل

وروابط بنوها على أقیستهم النحویة وأصولهم الصرفیة، وسموها بالخط القیاسي 

  .)٢(أو االصطالحي المخترع، وسموا رسم المصحف بالخط المتبع"

على أنه یمكن حصر أقوال، العلماء في التزام رسم المصحف العثماني عند 

  ، سواٌء أكان ورقًیا أم إلكترونًیا وذلك في قولین:كتابة المصحف

: وهو قول عامة علماء السلف الصالح، منهم مالك وأحمد، وأبي األول القول

عمرو الداني والبیهقي، حیث ذهبوا إلى أنه یجب كتابة المصحف بالخط الذي 

  ).(كتب به في عهد سیدنا عثمان بن عفان

تب مصحًفا الیوم، أترى أن یكتب على أرأیت من ك )فقد سئل اإلمام مالك(

ما أحكم الناس من الهجاء الیوم؟ فقال: ال أرى ذلك، ولكن یكتب على الكتبة 

  .)٣(األولى

                                                           

، دار المنار، ١١٩هـ)، صـ ١٤٢٦دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعیل ( )١(

 م). ١٩٩٩-هـ١٤١٩الطبعة الثانیة (

 .١١٩هـ)، صـ ١٤٢٦دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعیل (  )٢(

ن البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل للمسائل المستخرجة، ألبي الولید محمد ب )٣(

)، الناشر دار ١٨/٣٥٤هـ) تح/ محمد حجي وآخرین (٥٢٠أحمد بن رشد القرطبي (

 م).  ١٩٨٨هـ١٤٠٨الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان (
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 املصحف اإللكرتوين بني التأصيل والواقع "دراسة فقهية مقارنة"

:"یحرم مخالفة مصحف اإلمام في واو - رحمه اهللا تعالى –ویقول اإلمام أحمد 

  .)١(أو یاء أو ألف أو غیر ذلك"

د نقله لقول اإلمام مالك السابق:" بع - رحمه اهللا تعالى–ویقول أبو عمرو الداني 

  .)٢(وال مخالف له في ذلك من علماء األمة"

ویقول اإلمام البیهقي في شعب اإلیمان:"من كتب مصحًفا فینبغي أن یحافظ 

على الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف، وال یخالفهم فیه، وال یغیر مما كتبوه 

ا، وأعظم أمانة منا، فال ینبغي ألنفسنا شیًئا، فإنهم أكثر علًما وأصدق قلًبا ولسانً 

  .)٣(استدراًكا علیهم وال تسقًطا لهم"

: وهو قول أبي بكر الباقالني، وعز الدین بن عبد السالم، وذلك الثاني القول

، حیث ذهبا إلى أنه ال یجب -رحمة اهللا على الجمیع –فیما نقله عنه الزركشي 

  .)٤(نه لیس توقیًفا"اتباع الرسم العثماني في كتابة المصحف، وأ

  :األدلة

  :األول القول أدلة: أوالً 

  حیث استدل أصحاب هذا القول بالسنة، واألثر، والمعقول.

) قال: كنت أكتب الوحي (فمن السنة: استدلوا بما روي عن زید بن ثابت

  إذا نزل علیه  )لرسول اهللا(

                                                           

)، دراسات في علوم القرآن د.محمد بكر إسماعیل ٤/١٦٩اإلتقان في علوم القرآن ( )١(

١٢٦. 

عثمان بن عمرو، أبي  المقنع في رسم مصاحف علماء األمصار، لعثمان بن سعید  بن )٢(

، مكتبة الكلیات األزهریة، ١٩هـ)تح/ محمد الصادق قمحاوي، صـ٤٤٤عمرو الداني (ت

 .١٢٦القاهرة، دراسات في علوم القرآن 

هـ)، تح/ عبد العلي عبد الحمید حامد ٤٥٨شعب اإلیمان، ألبي بكر البیبهقي ( )٣(

اإلتقان للسیوطي م) ٢٠٠٣-هـ١٤٢٣)، مكتبة الرشد بالریاض، األولى (٤/٢١٩(

)٤/١٦٩ .( 

، البرهان في علوم القرآن ١٢٦)، دراسات في علوم القرآن ٢/٥٤٧االنتصار للقرآن ( )٤(

 ).١/٣٩٨للزركشي (
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فكنت أدخل علیه  )٢(شدیدة، وعرق عرًقا شدیًدا مثل الُجمان )١(أخذته ُبَرحاء

، أو كسرة فأكتب، وهو یملي عليَّ فما أفرغ حتى تكاد رجلي )٣(بقطعة الَقَتب

تنكسر من ثقل القرآن، حتى أقول: ال أمشي على رجلي أبًدا، فإذا فرغت، 

  .)٤(قال:"اقرأه" فإذا كان فیه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس

حریص  )في، حیث كان(: هذا یدل على أن رسم المصحف توقیالداللة وجھ

  على توثیق النص القرآني من جهتین:

  جهة الحفظ. األولى

ُكتَّاٌب یكتبون الوحي له، ثم یراجعهم، حتى  ): جهة الكتابة، فكان له(الثانیة

  .)٥(إذا وجد خطأ أمرهم بإصالحه

: كتابة المصحف بالرسم العثماني فعل الصحابة، فمن األثر من واستدلوا

لما تولَّى الخالفة وأمر بجمع القرآن كتبه على نفس  )(كرالثابت أن أبا ب

، وأمر بنسخ )، ثم جاء عثمان()الهیئة التي كتب علیها أیام رسول اهللا(

  . )٦(المصاحف من صحف أبي بكر على هذا الرسم

                                                           

الُبَرحاء: أي الشدة، ومنه برحاء الحمى. المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، تح/  )١(

 ت.  )، الناشر، دار الدعوة، د:١/٤٧إبراهیم مصطفى وآخرین، (

)، مادة (َجُمَن) والمراد: ١٣/١٢الُجَمان: حب یعمل من الفضة كالدرة. لسان العرب ( )٢(

) كاللؤلؤ. الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، لجالل الدین أن عرق النبي(

) دار ابن عطاءللنشر ٦/٢٥٥هـ) تح الشیخ/ أبي إسحاق الحویني (٩١١السیوطي (ت

 م).١٩٩٦-هـ١٤١٦والتوزیع السعودیة، الخبر، (

)، مادة ١/٦٦١القتب: هو إكاف البعیر، وقیل هو اإلكاف الصغیر. لسان العرب ( )٣(

 (قتب).

) ٤٨٨٩، ٤٨٨٨)، ح(٥/١٤٢أخرجه الطبراني في الكبیر واألوسط. المعجم الكبیر ( )٤(

 ).١٩١٣) (٢/٢٥٧المعجم الوسیط للطبراني (

، ٦٠٤د. شعبان إسماعیل، صـرسم المصحف وضبطه بین التوقیف واالصطالحات،  )٥(

 دار السالم، الطبعة الثانیة، (د:ت).

 المرجع السابق، الموضع نفسه. )٦(
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على االقتداء بالخلفاء الراشدین والتمسك بفعلهم،  )وقد حث النبي(

لراشدین المهدیین من بعدي، عضوا علیها :"علیكم بسنتي وسنة ا)فقال(

  .)١(بالنواجذ"

  :یلي بما المعقول من واستدلوا

: الرسم العثماني له ممیزات وخصائص لیست موجودة في الرسم اإلمالئي، أوالً 

لعل أهمها: هو اإلشارة إلى ما في الكلمة من أوجه القراءات، إذ أن موافقة 

ها، ومن هنا كان ارتباط الرسم القراءة لرسم المصحف شرط من شروط قبول

العثماني بالقراءات ارتباط وثیق الصلة، وال یمكن أن یقوم مقامه أي رسم 

  .)٣)(٢(آخر

كما أن الرسم العثماني: هو أحد قواعد الترجیح إذا تنازع المفسرون في تفسیر 

  .)٤(آیة أو لفظة من كتاب اهللا، أو في إعرابها، وكان أحد األقوال موافًقا للرسم

: قواعد اإلمالء عرضة للتغییر والتبدیل من جیل إلى جیل، ومن بلد إلى ثانیًا

بلد، فلو كتب المصحف حسب الرسم القیاسي، وقواعد اإلمالء الحدیثة، ألدى 

ذلك إلى اختالف المصاحف ووقوع الناس في اإلشكال ذاته، فال یعرف الشامي 

                                                           

أخرجه المروزي في السنن، وقال الصنعاني: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي،  )١(

هـ) تح/ سالم ٢٩٤وصححه الحاكم على شرط الشیخین .السنة ألبي عبد اهللا المروزي (ت

هـ)، سبل السالم ١٤٠٨)، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت (٧٢، ح(٢٧ـأحمد السلفي، ص

 )، دار الحدیث، القاهرة.١/٣٤٥هـ) (١١٨٢للصنعاني (ت

 . ٦٩رسم المصحف وضبطه صـ )٢(

من األمثلة على ذلك: أن هاء التأنیث ترسم أحیاًنا بالتاء، وأحیاًنا ترسم بالهاء، ولیس  )٣(

بع للقراءة، ومحقق لها، فكلمة بینة وردت في القرآن ذلك من قبیل الصدفة، وٕانما هو تا

الكریم تسع عشرة مرة كتبت كلها بالهاء إال في موضع واحد كتبت فیه بالتاء، وهو قوله 

) والسبب في ذلك أن هذا ٤٠فاطر: ( MU  T  S  R           Q  P  OV  L    تعالى:

نیات)، ومنهم من یقرأ باإلفراد، الموضع فیه خالف بین القراء، فمنهم من یقرأ بالجمع (ب

فرسمت بالتاء لتحتمل القراءات، أما بقیة المواضع فلیس فیها إال اإلفراد، فرسمت كلها 

بالهاء. المرجع السابق، الموضع نفسه، وانظر أیًضا: باقي ممیزات الرسم العثماني من 

 ، وما یلیها.٦٩صـ

 . ٤٧علي الحربي، صـ مختصر قواعد الترجیح عند المفسرین، د. حسین بن )٤(
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، وهكذا تعود مشكلة القراءة في المصحف المصري، وال المغربي في المشرقي

  .)١()األلفاظ قریبة من المشكلة التي حدثت أیام سیدنا عثمان بن عفان(

  

  :الثاني القول أدلة: ثانیًا

استدل أصحاب هذا القول على أنه ال یجب اتباع الرسم العثماني عند كتابة 

  المصحف، وأنه لیس توقیًفا بما یلي:

دلیل على هذا الوجوب من أنه ال  - رحمه اهللا تعالى –ذكر الباقالني  -١

 .)٢(الكتاب والسنة، وال دلت علیه القیاسات الشرعیة

أن التزام الرسم العثماني  -رحمه اهللا تعالى –ذكر العز بن عبد السالم  -٢

 .)٣(ربما یوقع الجهال في تغییره

  :المناقشة

  :یلي بما القول ھذا أدلة على الرد یمكن

  .)٤(ن أدلة توجب اتباع الرسم العثماني: یرد على دلیلهم األول: بما جاء مأوالً 

: یرد على دلیلهم الثاني: بما تعقبه الزركشي حیث قال:"ولكن ال ینبغي ثانیًا

إجراء هذا على إطالقه؛ لئال یؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء ال 

  .)٥(یترك مراعاته لجهل الجاهلین، ولن تخلو األرض من قائم اهللا بالحجة

  

  :مختارال الرأي

أرى أن ما ذهب إلیه أصحاب القول األول من وجوب اتباع الرسم العثماني 

عند كتابة المصحف ورقًیا كان أو إلكترونًیا هو المختار للترجیح؛ لقوة ووجاهة 

  ما استدلوا به، وضعف ما استدل به المخالف.

                                                           

رسم المصحف وضبطه بین التوقیف واالصطالحات الحدیثة، د. شعبان إسماعیل،  )١(

 .  ٦٨صـ

 ).  ٢/٥٤٧االنتصار ( )٢(

 ).  ١/٣٧٩البرهان، للزركشي ( )٣(

 .  ٧٥رسم المصحف وضبطه صـ )٤(

 ).  ١/٣٧٩البرهان للزركشي ( )٥(
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ا :"األولى أن نتمسك بم-رحمه اهللا تعالى –یقول الدكتور محمد بكر إسماعیل 

  .)١(تمسك به السلف الصالح؛ ألنهم أعلم بمصالح العباد وسنن االتباع"

  

وهذا الذي ارتأته المجامع الفقهیة والهیئات العلمیة، إال ما استثناه مجمع 

  البحوث اإلسالمیة بالقاهرة، من 

. )٢(جواز كتابة بعض اآلیات القرآنیة بالخط اإلمالئي؛ وذلك ألغراض تعلیمیة

  واهللا أعلم.

                                                           

 . ٢٨إسماعیل، صـدراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر   )١(

هـ هیئة كبار العلماء ١٤٠٤المجمع الفقهي اإلسالمي بمكة المكرمة. ربیع اآلخر  )٢(

هـ، ٢١/١٠/١٣٩٩) بتاریخ ٢٧١هـ، قرار رقم (١٣٩٩بالمملكة العربیة السعودیة، شوال 

هـ، نقًال عن فقه النوازل، دحسین ١٣٨٨مجمع البحوث اإلسالمیة بالقاهرة، شعبان 

 .   ٢٢، ٢٠، ١٨الجیزاني، ب، 
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  التاسع طلبامل

  اإللكتروين املصحف نسخ

إن احتفاظ الشركة المنتجة للمصحف اإللكتروني بحق النشر هو حق أصیل 

  لها، وهو یعد من الحقوق المعنویة.

وهذا الحق یرد على شيء غیر مادي، سواٌء أكان نتاًجا ذهنًیا، كحق المؤلف 

رة لنشاط یجلب في المصنفات العلمیة، أم في المخترعات الصناعیة، أم كان ثم

العمالء، أي أن الحق یرد هنا على قیمة من القیم، كحق التاجر في االسم 

التجاري، والعالمة التجاریة، ویترتب على هذا حق احتكار واستغالل هذه الثمرة 

  .)١(أو هذا النشاط أو النتاج

وقد ذكر مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكویت 

م) أن:"... حقوق التألیف واالختراع واالبتكار مصونة شرًعا، ١٩٨٨-هـ١٤٠٩(

  .)٢(وألصحابها حق التصرف فیها وال یجوز االعتداء علیها"

وبناًء على ما تقدم فإن الشركة المنتجة للمصحف اإللكتروني إما أن تأذن 

  بتحمیله أو ال.

ر الحاسوبي فإذا أذنت بتحمیله، كما في برنامج مصحف المدینة النبویة للنش

  جاز تحمیله، إال أنه اختلف في تفسیر هذا اإلذن.

فبعضهم قال: إن اإلذن إما أن یكون لفًظا من المالك إلنتاج المصحف أو 

معروًقا عرًفا كأن یكون المصحف على موقع إلكتروني دون التنبیه على أنه ال 

ن أن یحق ألحد تحمیله أو نسخه فإن هذا یحمل على ما تعارف علیه الناس م

هذا یعد في حكم الوقف العام الذي ینتفع به من أراد ذلك، وال فرق في هذا بین 

التحمیل والنسخ لالستعمال الشخصي أو االستعمال التجاري إذا أذن المالك 

  .)٣(بذلك

                                                           

 ).   ٥/١٨٥٨مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ( )١(

)، فقه النوازل، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، تألیف ٥/٢٢٦٧مجلة مجمع الفقه اإلسالمي()٢(

 م).٢٠٠٦- هـ١٤٢٧، دار ابن الجوزي، الثانیة (٣/١٣١محمد بن حسین الجیزاني (

 .  ٤٦رابح بن أحمد دفرور صـ المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة، د. )٣(
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وبعضهم یرى أنه ال بد من التقید بمدى اإلذن، فإن كان مطلًقا جاز التحمیل 

لالستعمال الشخصي لم یجز تعدیه إلى الشخصي والتجاري، وٕان كان اإلذن 

  . )٢(: "المسلمون على شروطهم")، وذلك استدالًال بقوله()١(التحمیل التجاري

أما إذا لم تأذن الشركة بالنسخ فیمكن حصر ما اطلعت علیه في ذلك في 

  قولین:

  .)٣(: عدم الجواز، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاءاألول القول

  واستدلوا على ذلك بالتالي:

  )٤(:"المسلمون على شروطهم".)قوله ( -١

 .)٥(:"ال یحل مال امرئ مسلم إال بطیب نفس منه")قوله ( -٢

 .)٧)(٦(:"من سبق إلى ما لم یسبق إلیه مسلم فهو له")قوله ( -٣

ومن المعقول: حق النسخ منفعة، والمنفعة مال، وال یجوز أخذ المال إال بإذن 

  .)٨(العقود صاحبه من خالل

أنه یتبع في ذلك ما  - رحمه اهللا تعالى –: ذكر الشیخ ابن عثیمین الثاني القول

جرى به العرف. اللهم إال شخًصا یرید أن ینسخها لنفسه ولم ینص الذي كتبها 

  .)٩(أوًال على منع النسخ الخاص أو العام، فأرجو أال یكون به بأس

                                                           

األحكام الفقهیة المتعلقة بصناعة المصحف اإللكتروني، د. عبد الرازق عبد المجید  )١(

ندوة القرآن الكریم والتقنیات المعاصرة، المملكة العربیة السعودیة، وزارة  ١٨، ١٧آالرو،صـ

اعة المصحف الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مجمع الملك فهد لطب

 الشریف.  

أخرجه أبو داود والترمذي، الذي قال معلًقا:"هذا حدیث حسن صحیح". سنن أبي داود )٢(

 ).  ١٣٥٢)، ح(٣/٦٢٦)، سنن الترمذي (٣٥٩٤)، ح(٤/٣٠٤(

 .  www.alhadeth.com)، ملتقى أهل الحدیث١٣/١٨٨) (١٨٤٥٣الفتوى رقم ( )٣(

 تقدم تخریجه.   )٤(

) مؤسسة الرسالة، شعیب األرناؤؤط، ٢٠٦٩٥)، ح(٣٤/٢٩٩سنده، (أخرجه أحمد في م )٥(

 م)  ٢٠٠١- هـ١٤٢١األولى (

 ).٨١٤)،  ح(١/٢٨٠المعجم الكبیر للطبراني ( )٦(

) وانظر موقع شبكة بوابة ٢٠، ١٩) األحكام الفقهیة المتعلقة بالمصحف اإللكتروني (٧(

   www.arabsgate.comالعرب، 

 .  ٤٧كامه الفقهیة المستجدة، د. رابح بن أحمد دفرور صـالمصحف اإللكتروني وأح )٨(

   www.arabsgate.com شبكة بوابة العرب )٩(
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  العاشر املطلب

  واحد تروينإلك مصحف يف القراءات مجع

جمع  -رحمهما اهللا تعالى –لقد منع اإلمام البیهقي واإلمام أبو عمرو الداني 

  قراءات شتى في مصحف ورقي واحد؛ خشیة التخلیط والتغییر.

في شعب اإلیمان، باب تعظیم  - رحمه اهللا تعالى–یقول اإلمام البیهقي 

وال یصغر  القرآن:"... ومنها أن یفخم المصحف، فیكتب مفرًجا بأحسن خط،

مقداره... ومنها أن ال یخلط في المصحف ما لیس من القرآن بالقرآن، كعد 

  .)١( اآلیات والسجدات... واختالف القراءات..."

:"... وكذلك ال أستجیز جمع -رحمه اهللا تعالى –ویقول أبو عمرو الداني 

قراءات شتى في مصحف واحد، بألوان مختلفة؛ ألنه من أعظم التخلیط 

  .)٢(ر للمرسوم"والتغیی

هذا وقد نقل الدمیاطي والجزائري عن أبي الحسن بن محمد السخاوي قوله في 

  .)٣(كتاب جمال القراء:"خلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ"

وقد نقل هذا المنع عن أبي عمرو الداني أكثر من واحد من العلماء القدامى 

  .)٤(والمعاصرین

                                                           

 ). ٣/٣٣شعب اإلیمان ( )١(

هـ)، تح/ محمد الصادق ٤٤٤اإلتقان ألبي عمرو الداني، عثمان بن سعید بن عثمان ( )٢(

ه أیًضا: نقط ، مكتبة الكلیات األزهریة، القاهرة، د:ت، وانظر ل١٣٠قمحاوي صـ

 هـ) ١٤٠٧، دار الفكر، دمشق، الثانیة (٢٠المصحف، تح/ د. عزة حسن، صـ

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ألحمد بن محمد بن أحمد بن عبد  )٣(

، ٢٨هـ)، تح/ أنس مهرة، صـ١١١٧الغني الدمیاطي، شهاب الدین، الشهیر بالبناء ت(

م)، التبیان لبعض المباحث المتعلقة ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ثالثة (دار الكتب العلمیة، لبنان، ال

هـ)، ١٣٣٨بالقرآن على طریق اإلتقان، لإلمام العالمة الشیخ طاهر الجزائري الدمشقي (ت

، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، الثالثة، ١٢١اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة، صـ

 .هـ)١٤١٢(

)، الموسوعة القرآنیة المتخصصة، تألیف ١٨٦، ٤/١٨٥اإلتقان لإلمام السیوطي ( )٤(

)، المجلس األعلى للشئون ١/٢١٤مجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصین (
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لكتروني أیًضا، فإن كانت القراءات هذا وینسحب هذا الحكم على المصحف اإل

مفصولة عن بعضها البعض، بحیث تكون كل قراءة في ملف مستقل، وال 

تظهر القراءات مجتمعة في صفحة واحدة بشكل یخشى علیه من التباس 

الروایات على القارئ فال مانع من هذا، ولكن إذا كانت القراءات غیر منفصلة 

إلى الخلط والتشویش، فیكون المنع  بعضها عن بعض، ولغیر فائدة وتؤدي

  . واهللا أعلم.)١(أولى، حفاًظا على المصحف من التغییر والخلط

                                                                                                                                        

م). المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣اإلسالمیة بمصر(

 .٥٤صـ

 .٥٤المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة، صـ)١(
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  عشر احلادي املطلب

  بلي إذا املصحف إتالف

  

إال أنهم  )١(اتفقت آراء الفقهاء جمیعها على صیانة ورق المصحف إذا بلي

  أربعة أقوال: اختلفوا في الوسیلة المناسبة لهذا، ویمكن حصر خالفهم هذا في

: وهو قول الحنفیة والحنابلة، حیث ذهبوا إلى أن المصحف إذا بلي األول القول

وصار بحال ال یقرأ فیه، یجعل في خرقة طاهرة، ویدفن في محل غیر ممتهن، 

وال یوطأ، وال یهال علیه التراب، إال إذا جعل فوقه سقف، بحیث ال یصل 

  .)٢(التراب إلیه

المصحف إذا بلي، فإنه یحرق، وهو قول عند المالكیة، : أن ورق الثاني القول

إن قصد بهذا الحفظ والصیانة، وٕاال  - عدا ابن عبد السالم- وهو قول الشافعیة 

  .)٣(یكره الحرق

: أنه یمحوها بالماء، وهو ما ذكره اإلمام القرطبي في جامعه الثالث القول

  .)٤(ألحكام القرآن

م من الشافعیة: وهو أنه مخیر بین : وهو قول ابن عبد السالالرابع القول

  .)٥(غسلها بالماء أو إحراقها بالنار

  

                                                           

)، دار الفكر، ١/١٧٧لحصكفي مع حاشیة رد المحتار البن عابدین (الدر المختار ل )١(

)، أسنى ١/٢٨م)، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (١٩٩٢- هـ١٤١٢بیروت، الثانیة (

) دار الكتاب اإلسالمي، د: ت، كشاف ١/٦٢هـ) (٩٢٦المطالب للشیخ زكریا األنصاري (

 ). ١/١٣٧القناع (

 ).١/١٣٧)، شرح منتهى اإلرادات للبهوتي(١/١٧٧محتار(الدر المختار مع حاشیة رد ال )٢(

)، دار الفكر، ٤/٣٠١الشرح الكبیر للشیخ الدردیر، مطبوع أعلى حاشیة الدسوقي علیه ( )٣(

 ).١/١٥٢)، مغني المحتاج (١/٦٢د: ت، أسنى المطالب (

 ).١/٢٨الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي( )٤(

 ).١/١٥٢اج ()، مغني المحت١/٦٢أسنى المطالب ( )٥(
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  :األدلة

  :األول القول أدلة: أوالً 

  استدل أصحاب هذا القول باألثر والمعقول.

فمن األثر: استدلوا بما روي عن أبي بكر بن داود بإسناده عن طلحة بن 

نبر، وقد ذكر أحمد أن ) المصاحف بین القبر والمُمَضرٍِّس قال: دفن عثمان(

  . )١(أبا الجوزاء بلي له مصحف فحفر له في مسجده فدفنه

  

  :یلي بما المعقول من واستدلوا

 .)٢(أن في دفن المصحف إكراًما له قیاًسا على دفن المسلم -١

 .)٣(أن في هذا صیانة للمصحف وتعظیًما له، كما نقل عن ابن الجوزي -٢

  

  :الثاني القول بھ استدل ما: ثانیًا

  .)٤()تدل أصحاب هذا القول على دعواهم بفعل سیدنا عثمان بن عفان(اس

وأسماء األنبیاء، وكذا  - تعالى –ففي الشرح الكبیر:"... ومثل القرآن أسماء اهللا 

الحدیث، كما هو ظاهر، وحرق ما ذكر إن كان على وجه االستخفاف فكذلك، 

  .)٥(وٕان كان على وجه صیانته فال ضرر، بل ربما وجب"

  :الثالث القول بھ استدل ما: ثًاثال

استدل القرطبي صاحب هذا القول على دعواه: بأن في هذا وقایة للمصحف 

من االمتهان، یقول القرطبي في مقدمة الجامع ألحكام القرآن الكریم:"... ومن 

حرمته أال یتخذ الصحیفة، إذا بلیت ودرست وقایة للكتب فإن ذلك عظیم، ولكن 

  .)٦(یمحوها بالماء"

  
                                                           

 ).١/١٣٧كشاف القناع( )١(

 ). ١/١٧٧الدر المختار ( )٢(

 ).١/١٣٧كشاف القناع( )٣(

 ).  ١/٦٢أسنى المطالب ( )٤(

 ). ٤/٣٠١الشرح الكبیر ( )٥(

 ).  ١/٢٨الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( )٦(
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  :الرابع القول صاحب بھ استدل ما: رابًعا

استدل ابن عبد السالم على دعواه: بأن ذلك فیه صیانة للمصحف عن تعرضه 

  .)١(لالمتهان

  

  :المختار الرأي

ما ذكر من أقوال الفقهاء وما ذكر علیها من أدلة فحواه المحافظة على 

لیت أي قطعة المصحف من التعرض لالمتهان حتى ولو كان بالًیا، وكذا إذا ب

منه، واختالفهم فقط هو في الوسیلة التي تتحقق بها هذه المحافظة، وأرى أن 

  األمر واسع بحسب ما یتیسر للمكلف.

وتخریًجا على ما تقدم في المصحف الورقي إذا بلي أو أي جزء منه، فإن 

المصحف اإللكتروني إذا استغني عنه، أو كانت به أخطاء ال یمكن اإلبقاء 

 مانع من إتالفه، فإن كان محمًال على جهاز الحاسب أو الجوال تم علیها  فال

إتالفه بحذفه، أو إزالة تثبیت برنامجه الذي یعمل بواسطته وعندها ال یبقى 

  شيء من المصحف اإللكتروني مخزًنا على ذاكرة الجهاز.

وأما إن كان المصحف اإللكتروني جهاًزا آلًیا منفصًال أو محمًال على قرص 

)C.D(  فإن إتالفه یكون بإعطابه، إذ ال یمكن إظهار ما خزن فیه من برامج

تظهر الكلمات وكذا محو ما علیه من ملصقات بالوسائل المتقدمة في 

  .)٢(المصحف الورقي

  

                                                           

 ). ١/٦٢أسنى المطالب( )١(

 .  ٥١صـ المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة، )٢(
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ا  
وختاًما أجدد الحمد في آخر القصد لمن له الحمد كله، وٕالیه یرجع األمر كله، 

و أو تقصیر، وأصلي وأسلم على خیر خلقه سائًال إیاه أن یغفر ما وقع من سه

ورسله، وعلى آله وصحبه، ومن نهج نهجه، واستن بهدیه إلى یوم البعث 

  والدین.

  ..... أما بعد

فقد توصلت من خالل بحثي المتواضع إلى نتائج متعددة، أبرزها وأهمها ما 

  یلي:

: هو اسم : المصحف لیس اسًما للقرآن الكریم في حد ذاته، وٕانما المصحفأوالً 

للصحف التي كتب علیها القرآن الكریم، كما أن الراجح أن إطالق لفظ 

  ).المصحف منسوب إلى النبي (

) من أول الفاتحة إلى آخر وأن القرآن الكریم هو:" اللفظ المنزل على النبي(

  سورة الناس" على وفق ما ذكره الزرقاني في مناهل العرفان.

) الخالدة، وبیان فضله ومنزلته ة سیدنا محمد (: القرآن الكریم هو معجز ثانیًا

  ال یقوى علیه إال رب العالمین.

: ُخصَّ القرآن الكریم بخصائص تمیزه عن غیره من الكتب السماویة ثالثًا

األخرى من أهمها: الكتابة في المصحف، والنقل بالتواتر، وٕاعجازه، وعربیته، 

  ، والتعبد بتالوته.بحفظه - عز وجل –ونزوله منجًما، وتكفل المولى 

: المصحف اإللكتروني قیل في تعریفه: إنه عبارة عن برنامج إلكتروني رابًعا

یعمل وفق مجموعة من الوحدات الوظیفیة العاملة فیما بینها بأسلوب متناسق 

ومنظم، یستعمل في معالجة الكلمات القرآنیة وحروفها، وٕاظهارها مكتوبة عند 

فق  ما جاء في المصحف العثماني، ومنه أنواع طلبها مرتبة اآلیات والسور، و 

  وٕاصدارات متعددة.

هـ برمجة ١٤٠٦: أجاز مجمع الفقه اإلسالمي بمكة المكرمة في رجب خامًسا

  القرآن الكریم والمعلومات المتعلقة به في الحاسب اآللي بشروط ثالثة:

  : أن تكون البرمجة باللغة العربیة مع الضبط بالشكل.األول

  یكون النص القرآني بالخط العثماني. : أنالثاني
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: أن یشترك في البرمجة مع الفنیین، المختصین من علماء القرآن الثالث

  وعلومه.

: المصحف اإللكتروني ال یعد مصحًفا تنطبق علیه أحكام المصحف سادًسا

  الورقي إال إذا توفر فیه شرطان:

ل إدراجات للتفسیر : أن یكون مشتمًال على القرآن الكریم، مجرًدا عن كاألول

  أو الترجمة.

  : أن یكون في وضع التشغیل.الثاني

: الطهارة الكبرى شرط للقراءة، وتجوز القراءة للمحدث حدثًا أصغر، لكن سابًعا

األولى التطهر، ولكن ال یجوز له المس إال بحائل، كذا یجب تنزیه المصاحف 

  عن أیدي الصبیان غیر المتطهرین، إال لضرورة كالتعلم.

: إذا كان یجب تنزیه المصحف عن االتصال بالنجاسات المادیة، فإنه امنًاث

یجب أیًضا تنزیهه عن النجاسات المعنویة، ومن ذلك: عدم رفعه على القنوات 

  أو المواقع التي ال تراعى للقرآن حرمة وال تعرف له قداسة.

مه اهللا رح–: المختار من أقوال الفقهاء، هو ما ذهب إلیه اإلمام أحمد تاسًعا

كالمحمل على الجوال  –من كراهة القراءة من المصحف اإللكتروني  - تعالى

في الفرض، وجوازها في رمضان أو التطوع عموًما إذا اضطر إلى ذلك،  - مثالً 

 –واالضطرار یعني عدم الحفظ على ما فسره به القاضي أبو یعلى الحنبلي 

  ءة من المصحف الورقي.رحمه اهللا تعالى_ وهذا الحكم تخریج على حكم القرا

: المختار للترجیح هو: تحریم جعل اآلیات القرآنیة رنات للجوال أو عاشًرا

  للتنبیه.

  : المختار للترجیح هو: جواز بیع المصحف وشراؤه.عشر حادي

: المختار للترجیح هو قول الحنفیة من جواز الخروج بالمصحف عشر ثاني

مع الجیش العظیم القوي، أو إلى  -كالمحمل على الجوال مثالً  –اإللكتروني 

  قوم كفار، لهم عهد وأمان، ویوفون بعهودهم.

: اتباع الرسم العثماني عند كتابة المصحف ورقًیا أو إلكترونًیا هو عشر ثالث

المختار للترجیح، وهو ما أثبتته المجامع الفقهیة والهیئات العلمیة، إال ما 

واز كتابة بعض اآلیات القرآنیة استثناه مجمع البحوث الفقهیة بالقاهرة من ج

  بالخط اإلمالئي؛ وذلك ألغراض تعلیمیة.
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: الحقوق المعنویة، كحق التألیف واالختراع واالبتكار مصونة شرًعا عشر رابع

ألصحابها، ال یجوز االعتداء علیها، كما أن ألصحابها حق التصرف فیها 

مي في دورة مؤتمره بالبیع أو غیره، وذلك على وفق ما ذكره مجمع الفقه اإلسال

  م).١٩٨٨- هـ١٤٠٩الخامس بالكویت (

وبناًء على ذلك فإن الشركة المنتجة للمصحف اإللكتروني لها الحق في منع 

  النسخ إال بإذن، على ما ذكر مفصًال في موضعه

: منع علماء القراءات وغیرهم جمع قراءات متعددة في مصحف عشر خامس

  واحد؛ خشیة التخلیط أو التغییر.

على  - : تخریًجأ على جواز إتالف المصحف الورقي إذا بلي عشر دسسا

فإنه یجوز أیًضا إتالف المصحف اإللكتروني  - اختالف بین الفقهاء في الكیفیة

إذا استغنى عنه، أو كانت به أخطاء، وذلك بحذفه، أو إعطابه، أو إزالة برامج 

  .-إلخ -تثبیته
  

وا أ و  وراء ،دي اإ وا اء اا.  
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   واملراجع املصادر فهرس

  الكرمي القرآن بعد

 عــجااملر م

 :الكرمي القرآن علومو التفسري مراجع: أوالً

١ 

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، ألحمد بن محمد بن أحمد 

هـ)، دار النشر، المكتبة العلمیة، ١١١٧الدمیاطي، شهاب الدین، الشهیر بالبناء (

 م)٢٠٠٦- هـ١٤٢٧لبنان الثالثة (

٢ 
هـ) تح/ محمد أبي الفضل ٩١١اإلتقان في علوم القرآن، لجالل الدین السیوطي (ت

 م)١٩٧٤- هـ١٣٩٤إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب (

٣ 
هـ)تح/ عصام ٤٠٣االنتصار للقرآن، لمحمد بن الطیب، القاضي أبي بكر الباقالني(ت

 م).٢٠٠١- هـ١٤٢٢ن، دار ابن حزم، لبنان، األولى (القضاة، دار الفتح، عما

٤ 
هـ)تح/ محمد أبو الفضل إبراهیم، دار ٧٩٤البرهان في علوم القرآن، لإلمام الزركشي (

 إحیاء التراث العربیة، عیسى الحلبي،(د:ت).

٥ 

بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، لمجد الدین أبي ظاهر محمد بن 

هـ) تح/محمد على النجار، الناشر: المجلس األعلى للشئون ٨١٧ادي(یعقوب الفیروزآب

 اإلسالمیة، لجنة إحیاء التراث اإلسالمي، القاهرة.

٦ 

التبیان لبعض المسائل المتعلقة بالقرآن على طریق اإلتقان، اإلمام طاهر الجزائري 

ة، هـ)، اعتنى به عبد السالم أبو غدة، دار البشائر اإلسالمی١٣٣٨الدمشقي (ت

 هـ).١٤١٢بیروت، الثالثة (

٧ 

الجامع ألحكام القرآن، ألبي محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري الخزرجي شمس 

هـ)، تح/ أحمد البردوني إبراهیم، دار الكتب المصریة، القاهرة، ٦٧١الدین القرطبي(

 م)، طبعة دار الفكر.١٩٦٤- هـ١٢٨٤الثانیة (

٨ 
د علي بن سلیمان بن العبید، مجمع الملك فهد جمع القرآن الكریم حفًظا وكتابة أ.

 المدینة المنورة.
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٩ 
دراسات في القرآن الكریم أ.د فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان الرومي الطبعة الثانیة 

 م)٢٠٠٢- هـ١٤٢٤(

١٠ 
هـ)، دار المنار، الثانیة ١٤٢٦دراسات في علوم القرآن، د/ محمد بكر إسماعیل (

 م)١٩٩٩- هـ١٤١٩(

١١ 
لمصحف وضبطه بین التوقیف واالصطالحات الحدیثة د. شعبان إسماعیل، رسم ا

 دار السالم، الطبعة الثانیة،(د:ت).

١٢ 
رسم المصحف، دراسة لغویة تاریخیة، د غانم القدوري، دار عمار، عمان، األولى 

 م).٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(

١٣ 
الثانیة، القول المنیف في تاریخ المصحف الشریف أ.د عبد الكریم صالح، الطبعة 

 م)٢٠١٦- هـ١٤٣٧(

١٤ 

كتاب المصاحف، ألبي یكر بن أبي داود، عبد اهللا بن سلیمان األشعث األزدي 

هـ) تح/ محمد عبده، الناشر الفاروق الحدیثة، مصر، القاهرة، الطبعة ٣١٦السجستاني (ت

 م)٢٠٠٢- هـ١٤٣٣األولى (

١٥ 
عة دار التألیف الآللئ الحسان في علوم القرآن، د. موسى شاهین الشین، مطب

 م).١٩٦٨- هـ ١٣٨٨(

١٦ 
هـ) ٥٤٢المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، البن عطیة األندلسي المحاربي (ت

 هـ)١٤٢٢تح/ عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت (

١٧ 
-هـ١٤٢٦المدخل إلى علوم القرآن، لمحمد بن فاروق النبهاني، عالم القرآن، حلب (

 م)٢٠٠٥

١٨ 

معالم التنزیل في تفسیر القرآن، لمحي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي 

هـ) حققه وخرج أحادیثه: محمد عبد اهللا النمر، الناشر: دار طیبة ٥١٠المتوفي (

 م)١٩٩٧- هـ١٤١٧للنشر، الطبعة الرابعة (

١٩ 
ر الكتب العلمیة، هـ) دا٩١١معترك األقران في إعجاز القرآن، لإلمام السیوطي (ت

 م)١٩٨٨- هـ١٤٠٨بیروت،لبنان، األولى (

٢٠ 

المقنع في رسم مصاحف علماء األمصار، لعثمان بن سعید بن عثمان بن عمر، أبو 

هـ) تح/ محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكلیات األزهریة، ٤٤٤عمرو الداني (

 القاهرة.(د:ت).
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٢١ 
هـ) مطبعة ١٣٦٧العظیم الزرقاني (ت مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد بن عبد

 عیسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة، (د:ت).

٢٢ 
نقط المصحف، ألبي عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر، أبي عمرو 

 هـ).١٤٠٧هـ) تح/ عزة حسین، دار الفكر، دمشق، الثانیة (٤٤٤الداني(

 وعلومه احلديث مراجع: ثانيا

١ 

خریج أحادیث منار السبیل للشیخ محمد ناصر الدین األلباني إرواء الغلیل في ت

-هـ١٤٠٥هـ) إشراف زهیرالشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، الثانیة (١٤٢٠(

 م).١٩٨٥

٢ 

هـ) ٩١١الدیباج المذهب على صحیح مسلم بن الحجاج، لجالل الدین السیوطي (ت

زیع السعودیة، الخبر تح/ الشیخ أبي إسحاق الحویني، دار ابن عطاء للنشر والتو 

 م).١٩٩٦ - هـ١٤١٦(

٣ 
هـ)، دار الحدیث ١١٨٢سبل السالم، لإلمام محمد بن إسماعیل بن صالح االصنعاني (

 القاهرة، (د:ت)

٤ 
هـ) تح/ سالم أحمد السلفي مؤسسة الكتب الثقافیة، ٢٩٤السنة، ألبي عبد اهللا المروزي (ت

 هـ)١٤٠٨بیروت (

٥ 
هـ) تح/ محمد فؤاد عبد ٢٧٣ محمد بن یزید القزویني (تسنن ابن ماجة، أبي عبد اهللا

 الباقي،(د:ت)

٦ 
هـ)، تح/ ٢٧٥سنن أبي داود، سلیمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاني (ت

 محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، (د:ت).

٧ 

ضحاك، الترمذي، أبو سنن الترمذي، اإلمام محمد بن عیسى بن سورة بن موسى ال

هـ)، تح/ أحمد محمد شاكر، وآخرون، مصطفى الحلبي مصر، ٢٧٩عیسى (ت

 م).١٩٧٥-هـ١٣٩٥الطبعة الثانیة، (

٨ 
هـ) ٣٨٥سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد  البغدادي الدارقطني (ت

 ).م٢٠٠٤- هـ١٤٢٤تح/ سعید األرناؤوط وآخرین، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان (

٩ 
هـ) تح/ محمد عبد ٤٥٨السنن الكبرى، ألحمد بن الحسین، أبي بكر البیهقي (ت

 م)٢٠٠٣-هـ١٤٢٤القادر عطا، دار الكتب العربیة، بیروت، لبنان، الثالثة (
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١٠ 

هـ)، د. عبد العلي عبد الحمید حامد مختار ٤٥٨شعب اإلیمان، ألبي بكر البیهقي (ت

التعاون مع المكتبة السلفیة بومباي بالهند، أحمد الندوي، مكتبة الرشد بالریاض ب

 م)٢٠٠٣- هـ١٤٢٣األولى (

١١ 

) وسننه صحیح البخاري، "الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا (

هـ) تح/ محمد ٢٥٦وأیامه"، اإلمام محمد بن إسماعیل أبي عبد اهللا البخاري الجعفي(

 هـ).١٤٢٢جاة األولى (زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق الن

١٢ 

)" صحیح مسلم "المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا(

هـ) تح/ محمد فؤاد ٢٦١لإلمام مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشیري النیسابوري (ت

 عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.

١٣ 
هـ) ٢٣٥بكر ابن أبي شیبة العبسي (ت الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار ألبي

 هـ)١٤٠٩مكتبة الرشد الریاض، الطبعة األولى (

١٤ 
هـ) تح/ بكر حیان، ٩٧٥كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، للمتقي الهندي (ت

 م).١٩٨١-هـ١٤٠١صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة (

١٥ 
ور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسن ن

 م).١٩٩٤- هـ١٤١٤هـ)، تح/ حسام الدین القدسي، مكتبة القدس (٨٠٧الهیثمي (ت

١٦ 

المستدرك على الصحیحین ألبي عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا الطهماني النیسابوري 

لمیة، هـ)، تح/ مصطفي عبد القادر عطا، دار الكتب الع٤٠٥المعروف بابن البیع (ت 

 م)٢٩٩٠- هـ١٤١١األولى (

١٧ 
مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني 

 م).٢٠٠١-هـ١٤٢١هـ) تح/ شعیب األرناؤوط وآخرین، مؤسسة الرسالة (٢٤١(ت

 هـ)، دار الحرمین،القاهرة، (د:ت)٣٦٠المعجم األوسط للطبراني (ت ١٨

١٩ 
ي، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي، أبو القاسم المعجم الكبیر للطبران

 هـ) تح/ حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة بن تیمیة، القاهرة٣٦٠الطبراني (ت

٢٠ 
- هـ١٤٢٤هـ) تح/ طه عبد الرءوف سعد (١٧٩الموطأ، لإلمام مالك بن أنس (ت

 م) (د:ت)٢٠٠٣

٢١ 
هـ) تح/ عصام الدین ١٢٥٠تنیل األوطار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (

 م)١٩٩٣-هـ١٤١٣الصبابطي، دار الحدیث، مصر، األولى (
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 العربية اللغة مراجع:  ثالثًا

١ 
هـ)، دار صادر، ٧١١لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري(ت

 هـ).١٤١٤بیروت ، الطبعة الثانیة (

٢ 
طفى وآخرون، الناشر دار الدعوة، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة إبراهیم مص

 (د:ت)

٣ 

) ضبط نصه ونظم فهارسه د. صبحي نهج البالغة لإلمام علي بن أبي طالب (

الصالح، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب البناني، بیروت الرابعة 

 م)٢٠٠٤- هـ١٤٢٥(

 وقواعده الفقه أصول : رابعا

١ 

حسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن اإلحكام في أصول األحكام، ألبي ال

هـ) تح/ عبد الرازق عفیفي، الناشر المكتب اإلسالمي، ٦٣١سالم الثعلبي اآلمدي (ت

 بیروت، لبنان، (د:ت)

٢ 

إرشاد الفحول إلى تحقیق علم األصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني الیمني 

-هـ١٤١٩العربي،األولى ( هـ) تح الشیخ / أحمد عزو عنایة، دار الكتاب١٢٥٠(

 م)١٩٩٩

٣ 
هـ) الطبعة ٩١١األشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي (

 م)١٩٩٠- هـ١٤١١األولى (

٤ 
البحر المحیط في أصول الفقه، ألبي عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بهادر 

 م)١٩٩٤- هـ١٤١٤هـ)، دار الكتبي، األولى (٧٩٤الزركشي (ت

٥ 
هـ)، مكتبة ٧٩٣التلویح على التوضیح، سعد الدین بن مسعود بن عمر التفتازاني (ت

 صبیح مصر، (د:ت)

٦ 
دراسات أصولیة في القرآن الكریم، د. محمد إبراهیم الحفناوي، مكتبة اإلشعاع الفنیة، 

 م).٢٠٠٢- هـ١٤٢٢القاهرة، (

٧ 
هـ) تح/ أحمد شاكر، ٢٠٤ي (تالرسالة، لإلمام المطلبي محمد بن إدریس الشافع

 م)١٩٤٠-هـ١٣٥٨مكتبة الحلبي، مصر، الطبعة األولى (

روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ألبي عبد اهللا  ٨
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هـ)، مؤسسة ٦٢٠موفق الدین عبد اهللا بن محمد موفق الدین بن قدامة المقدسي (ت

 م)٢٠٠٢- هـ١٤٢٣ة الثانیة (الریان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبع

٩ 
غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر، ألحمد بن محمد مكي شهاب الدین 

 م)١٩٨٥-هـ١٤٠٥هـ)، دار الكتب العلمیة، األولى (١٠٩٨الحسین الحموي (ت

١٠ 
هـ)، تح/ محمد عبد السالم ٥٠٥المستصفى، ألبي حامد محمد بن محمد  الغزالي (ت

 م)١٩٩٣ -هـ١٤١٣الكتب العلمیة، الطبعة األولى ( عبد الشافي، دار

١١ 
نهایة السول شرح منهاج الوصول لمؤلفه: عبد الرحیم بن الحسن بن علي األسنوي 

 م)١٩٩٩-هـ١٤٢٠هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، األولى (٣٧٢الشافعي (ت

  الفقه خامسا

 :احلنفي الفقه  ) أ(

١ 
، لعالء الدین، أبي بكر بن مسعود بن أحمد بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

 م)١٩٨٦- هـ١٤٠٦هـ)، دار الكتب العلمیة، الثانیة (٥٨٧الكاساني الحنفي (

٢ 
هـ)، دار الكتب ٨٥البنایة شرح الهدایة، ألبي محمد محمود بن أحمد العیني(ت

 م)٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠العلمیة، بیروت، لبنان (

٣ 
هـ) تح/ محمد عبد ٢٣١نور اإلیضاح (حاشیة الطحاوي على مراقي الفالح شرح 

 م)١٩٩٧- هـ١٤١٨العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، األولى (

٤ 
رد المحتار على الدر المختار، البن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز 

 م)١٩٩٢ - هـ١٤١٢هـ)، دار الفكر، الثانیة (١٢٥٢عابدین الدمشقي (ت

٥ 
الدین محمد بن عبد الواحد السویسي ثم السكندري، شرح فتح القدیر تألیف كمال 

 هـ) دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان، (د:ت).٦٨١المعروف بابن الهمام الحنفي (

٦ 
الفتاوى الهندیة، تألیف مجموعة من علماء الهند برئاسة نظام الدین البلخي، منشورات 

 م)١٩٩٢- هـ١٤١٢محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، الثانیة (

٧ 
هـ)، دار ١٢٩٨اللباب شرح الكتاب، تألیف الشیخ عب دالغني الغنیمي الدمشقي (ت 

 م)١٩٨٠- هـ١٤٠٠الكتب العلمیة، بیروت، لبنان (

٨ 
هـ)، دار ٤٨٣المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت

 المعرفة، بیروت، (د:ت)
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 :املالكي الفقه)ب(

١ 

صیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة، ألبي الولید محمد بن البیان والتح

هـ) تح/ محمد حجر وآخرین، الناشر: دار الغرب ٥٢٠أحمد بن رشد القرطبي (ت

 م)١٩٨٨-هـ١٤٠٨اإلسالمي، بیروت، لبنان (

٢ 
هـ) تح/ أحمد عبد الكریم ٤٧٨التبصرة، ألبي الحسن على بن محمد اللخمي (ت

 م).٢٠١١- هـ١٤٣٢األوقاف والشئون اإلسالمیة، قطر، األولى (نجیب، وزارة 

٣ 
هـ)، دار ١٢٣٠حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للشیخ محمد بن أحمد عرفه الدسوقي (

 الفكر، (د:ت)

٤ 
هـ) تح األستاذ:محمد أبو ٦٨٤الذخیرة، لشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي (ت

 م)١٩٩٤(خبزة، دار الغرب اإلسالمي، األولى 

٥ 
الشرح الكبیر للشیخ أبي البركات، أحمد بن أحمد بن محمد العدوي الشهیر بالدردیر 

 هـ)، مطبوع مع حاشیة الدسوقي علیه، دار الفكر، (د:ت)١٢٠١(ت

٦ 
هـ)، ١١٠١شرح مختصر خلیل، محمد بن عبد اهللا الُخرشي المالكي، أبو عبد اهللا (

 دار الفكر، بیروت، (د:ت)

٧ 
هـ)، دار الكتب العلمیة، لبنان، األولى ١٧٩لإلمام مالك بن أنس (تالمدونة، 

 م)١٩٩٤- هـ١٤١٥(

٨ 

المعونة على مذهب عالم المدینة، عبد اهللا مالك بن أنس، تصنیف القاضي أبي 

هـ) تح/ محمد حسن محمد حسن، ٤٢٢محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي (ت

 م)١٩٩٦- هـ١٤١٨بیروت، لبنانمنشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، 

 :الشافعي الفقه)ج(
 هـ)، دار الكتاب اإلسالمي، (د:ت)٩٢٦أسنى المطالب للشیخ زكریا األنصاري (ت ١

٢ 
بحر المذهب في فروع اإلمام الشافعي، للشیخ أبي المحاسن عبد الواحد إسماعیل 

 ن، (د:ت)هـ) تح/ طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، لبنا٥٠٢الرویاني (ت

٣ 
هـ)، اعتنى ٥٥٨البیان في مذهب اإلمام الشافعي، لإلمام العمراني الشافعي الیمني (

 م)٢٠٠٠- هـ١٤٢١به قاسم محمد النووي، دار المنهاج للطباعة والنشر، األولى (

 هـ.١٤١٥هـ)، الناشر دار الفكر ١٠٦٩حاشیة قلیوبي، للشیخ أحمد سالمة القلیوبي( ٤
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٥ 

فقه مذهب اإلمام الشافعي، ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد  الحاوي الكبیر في

هـ) تح/ علي محمد معوض، ٤٥٠بن حید البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي (ت

-هـ١٤١٩عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان األولى (

 م)١٩٩٩

٦ 

یحیى بن شرف النووي روضة الطالبین وعمدة المفتین، ألبي زكریا محي الدین 

هـ) تح/ زهیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، دمشق، عمان الثالثة ٦٧٦(

 م).١٩٩١- هـ١٤١٢(

٧ 
هـ) تح/ ٦٧٦المجموع، شرح المهذب، ألبي زكریا محي الدین بن شرف النووي (

 م)١٩٩٦- هـ١٤١٧محمود مطرجي وآخرین، دار الفكر األولى 

 :احلنبلي الفقه) هـ(

١ 
أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى اإلرادات، لمنصور بن یونس دقائق 

 م)١٩٩٣- هـ١٤١٤هـ)، عالم الكتب، (١٠٥٠بن إدریس البهوتي (ت

٢ 
هـ) دار المؤید، ١٠٥٠الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن یونس البهوتي  (ت

 مؤسسة الرسالة، (د:ت)

٣ 
هـ)، دار ١٠٥٠لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي (تكشاف القناع عن متن اإلقناع، 

 الكتب العلمیة، (د:ت)

٤ 
المغني، لموفق الدین، أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 

 هـ) مكتبة القاهرة، (د:ت)٦٢٠الحنبلي (ت

 :العلمية واالت العامة املراجع:  سادسا

١ 

ن الكریم، إعداد عبد العزیز بن محمد بن عبد اهللا األحكام الفقهیة الخاصة بالقرآ

الحجیالن، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، سلسلة نشر ألف رسالة علمیة 

 م)٢٠٠٣- هـ١٤٢٣(

٢ 

األحكام الفقهیة المتعلقة بصناعة المصحف اإللكتروني، د. عبد الرازق عبد المجید 

رة، المملكة العربیة السعودیة، وزارة الشئون آالرو، ندوة القرآن الكریم والتقنیات المعاص

اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، 

 المدینة المنورة.
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٣ 
أحكام الهاتف في الفقه اإلسالمي، للباحث: سامي حاجي عبد اهللا السروري، رسالة 

 م)٢٠١٢-هـ١٤٣٣ماجستیر مقدمة للجامعة العراقیة(

٤ 
ثمرات التدوین فتاوى سماحة الشیخ ابن جبرین، خرج أحادیثه، د. طارق بن محمد 

 أشبیلیا، (د:ت) –عبد اهللا الخویطر، دار كنوز 

٥ 
فقه النوازل، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، لمحمد حسین الجیزاني دار ابن الجوزي، الطبعة 

 م)٢٠٠٦- هـ١٤٢٧الثانیة (

٦ 
إلسالمي، لمحمد بن الحسن الجعفري الفاسي الفكر السامي في تاریخ الفقه ا

 م)١٩٩٥- هـ١٤١٦هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، األولى (١٣٧٦(

٧ 
م) العدد الثالثون ٢٠١٢-هـ١٤٣٣)، (٢٨مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد (

 م)٢٠١٣- هـ١٤٣٥(

٨ 
لجوزي، مختصر قواعد الترجیح عند المفسرین، د. حسین علي الحربي، دار ابن ا

 هـ)١٤٣٣الدمام السعودیة، الطبعة الثانیة (

٩ 

المصحف اإللكتروني وأحكامه الفقهیة المستجدة، د. رابح بن أحمد دفرور، ندوة القرآن 

الكریم والتقنیات المعاصرة، المملكة العربیة السعودیة، وزارة الشئون اإلسالمیة 

لمصحف الشریف المدینة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مجمع الملك فهد لطباعة ا

 المنورة.

١٠ 
الموسوعة القرآنیة المتخصصة، تألیف مجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصین، 

 م)٢٠٠٢-هـ١٤٢٣المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، بمصر (

 :التاريخ كتب: سابعا

 

ر، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكب

لعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، أبو زید، ولي الدین الحضرمي اإلشبیلي 

 م)١٩٨٨-هـ١٤٠٨هـ) تح/ خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة ٨٠٨(ت

 :اإللكترونية املواقع: ثامنا

 almolim.net/node/1223980تخزین القرآن على الجوال  ١

 Majles.alukah.net شبكة األلوكة، المجلس العلمي ٢

 شبكة اإلمام اآلجري ٣
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 موقع اإلسالم ویب ٤

 . www.Alhiwar.net.موقع الحوار: ٥

٦ 
الموقع الرسمي لفضیلة الشیخ، أبي عبد المعز محمد علي "فركوس" الفتوى رقم 

 م)٢٠١٤-هـ١٤٣٥) من أحكام المصحف اإللكتروني، الجزائر (١١٧٣(

 موقع أهل الحدیث ٧

٨ 
 aliftaa.jo Question.aspxموقع دار اإلفتاء في المملكة األردنیة الهاشمیة 

Question755 

   ub.arabsgate.com موقع شبكة بوابة العرب. منتدیات العرب ٩

  
  


