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 تتعين كتابة المصحف على الرسم العثماني 
 ضيلفضيلة الشيخ عبد الفتاح القا

 األستاذ بكلية القرآن الكريم بالجامعة
  

 
  

ا 1395ما  ها ر ذا القعادن سانة  15نشرت صحيفة )) المدينة (( بعددها الصااد  ياي  ها

وحااي آيااة يرآنيااة كريمااة ((  ساام  كلمااة تحااو عنااوان )) ماا   -م 1975نااويمبر ساانة  18الموايااق 

المصحف على يواعد اإلمالء )) لألستاذ الكاتب الكبير علي حايظ (( يحدثنا األستاذ يي ا عا  حاوا  
ياي تصاحيق يولاه  -واألستاذ سامي كتباي -حمي وطيسه بينه وبي  صديقيه الدكتو  عمر أسعد 

ا ب ب تعالى ياي ساو ن المعاا    ب اِلم  ََ  ْم ر  ْم بََب أ قِْسمََب ب  }فََ  ا ْب ياألساتاذ يقرههاا ربار   و اِلم غََ 
المشرق والمغر { ويصمم على ذلك، ويؤكده نظرا لحذف األلف بعد الشاي  ياي المشاا ق، وبعاد 

الغي  يي المغا  ، ولم ينتبه األستاذ إلى أن ياوق كام ما  الشاي  والغاي  ألفاا صاغيرن يسامي ا 
األلاف المحذوياة، وتقاوم مقام اا وتاد  علماء  سم القرآن .. )) ألاف اإلهاا ن (( ألن اا تشاير إلاى 

علي ا، واستمر الشجا  بينه وبي  األستاذ سامي إلى أن جااء الصاديق الادكتو  عمار أساعد، ونباه 

ب األستاذ إلى هذه األلف، وأكدله أن صحة اآلية  ا ْب ا ب ب و اِلم غََ  ب اِلم  ََ  ْم ر  ْم بََب ياايتن   }ف أ قِْسمب
 يقرهها على وجه الصوا  كما أنزل ا هللا تعالى.األستاذ برأا صديقه، و ج  إلى اآلية 

ثم خلص األستاذ م  الحوا  وتصحيق اآلية إلاى التسااه  لمااذا ط ي با  المصاحف بالرسام 
اإلمالئااي المتااداو ، والااذا أصاابق علماااا يااد ، يااي الماادا ،، لتساا م يااراءن كتااا  هللا علااى 

 م على يواعد اإلمالء.المسلمي . ثم يا : إننا يي حاجة يصوى ل ب  القرآن الكري
و جاا الحكوماة الرائادن  -تقادم للحكوماة بمشارو   -منذ نحو سانتي   -ثم ذكر بعد ذلك أنه 

المويقة أن تحتضنه وتعمم على تنفياذه، وياد تضام  مشاروعه أن تالمر الحكوماة بمنشااء م بعاة 

د الرسام علاى يواعا  -ضخمة متكاملة خاصة بالمشرو ، ط عمم ل ا إط طبا  المصااحف الشاريفة 
وتجليدها بمختلف األحجام، ثم توزيع ا على العالم اإلساالمي كلاه لتختفاي بعاد  -اإلمالئي طبعاا 

 ذلك ال بعات األخرى التي ط يست ي  القا ئون يي ا أن يقرءوا بدون أخ اء. الخ ما يا .
 أخي األستاذ الكبير السيد.. علي حايظ.

الم اإلساالم، وأئماة القارآن ماا يفباو ياؤاد ، أحب أن أيص عليك م  أنباء سلف األمة، وأع

ويفلج صاد   ويماأل يلباك إيمانااا ويقيناا بوجاو  كتاباة المصاحف علاى مقتضاى الرسام العفمااني 
القديم. وأسوق لك م  األدلاة القواطا ، والحجاج الناواهى علاى ذلاك ماا يياه الغنااء إن هااء هللا 

 تعالى:
ا  يكتباون لاه الاوحي، وياد كتباوا القارآن كلاه ب اذا  كان للنبي صالى هللا علياه وسالم كتاي

الرسم، وأيرهم الرسو  صلى هللا عليه وسلم على كتابته. يانتقم الرسو  صلى هللا عليه وسلم 
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إلى الرييق األعلى ويد كتب القرآن كله على هذه الكيفياة المخصوصاة لام يحاده يي اا تغييار وط 

 عنه، يالمر بكتاباة القارآن كلاه ياي الصاحف تبديم. ثم ولي الخالية بعده أبو بكر الصديق  ضي هللا
على هذه ال يئة، ثم جاء الخليفة الفالث عفمان  ضي هللا عنه يالمر بنساخ المصااحف ما  صاحف 

لتكون إماماا  -ووز  عفمان هذه المصاحف على األمصا  اإلسالمية  -أبي بكر على هذا الرسم أيضاا 
وسلم عمم أبي بكار وعفماان ياي المصااحف، للمسلمي ، وأير أصحا   سو  هللا صلى هللا عليه 

ولم ينكر أحد من م علي ما هايئاا بام رفار كام من ماا باميرا  جميا  الصاحابة لعمل ماا واساتمرت 
المصاحف مكتوبة ب ذا الرسم يي ع د بقياة الصاحابة، ثام ياي ع اد التاابعي ، وتاابعي التاابعي ، 

دي  يي المختلفاة، ولام يفباو أن أحاداا واألئمة المجت دي ، يي عصو هم التابعي ، واألئمة المجت 

م  هؤطء جميعاا حدثته نفساه بتغييار هجااء المصااحف و سام ا الاذا كتباو علياه أوط، وكتابت اا 
برسم آخر يساير الرسم المحده الذا حده يي ع د ازدها  التلليف يي الكوية والبصارن بام رام 

بالرسم الحاده. نعم رم الرسام القاديم  هذا الرسم القديم يائماا مستقال بنفسه، بعيداا ع  التلثر
منظو ا إليه بعي  التقديس واإلكبا  يي سائر العصو  المختلفة. واألزمنة المتفاوتة، م  أنه ياد وجاد 

يي هذه العصو  المختلفة أنا، يقرءون القرآن وط يحفظونه، وهم يي الويو نفسه ط يعريون ما  

ده يي عصار التالليف والتادوي ، وهاا  اساتعما  الرسم إط هذا الرسم المحده الذا وضعو يواع
هذه القواعد بي  النا، يي كتابة غير القرآن ولام يكا  وجاود هاذا الصانف ما  الناا، مماا يبعاث 

 األمة على تغيير  سم المصحف بما تقضي به هذه القواعد الجديدن.
هللا  وإذا ثبو أن الرسم القديم الذا كتباو علياه المصااحف ياد حظاي باميرا  النباي صالى

عناه. واتفااق  -وهام خيار األماة  –عليه وسلم له، وإجما  الصحابة عليه، و ضا أئماة الصاد  األو  
التابعي  وأتباع م، واألئمة المجت دي  عليه، يال يجوز العادو  عناه إلاى غياره، ط سايما وأناه أحاد 

 أ كان القراءن الصحيحة.
 وها  نصوص األئمة م  صدو  هذه األمة وعظمائ ا.

أن مالك ب  أنس إمام دا  ال جارن سائم:  -م  أجالء علماء القراءات  -اإلمام السخاوا   وى

أ أيو م  استكتب مصحفاا أيكتب على ما أحدثه النا، م  ال جاء اليوم؟ يقاا  مالاك: ط أ ى ذلاك 
ولك  يكتب على الكتبة األولى، يا  السخاوا: والاذا ذهاب إلياه مالاك هاو الحاق، إذا يياه بقااء 

 ة األولى إلى أن تعلم ا ال بقة األخرى.الحال
 وط هك أن هذا هو األحرى، إذ يي خالف ذلك تج يم بلولية ما يي ال بقة األولى انت ى.

 ويا  اإلمام أبو عمرو الداني: ط مخالف لمالك م  علماء هذه األمة.
أللاف، أتارى أن ويا  الداني أيضاا: سئم مالك ع  الحروف يي القرآن .. مفام الاواو، واليااء وا

يغير م  المصحف إذا وجد ييه هيء م  ذلك؟ ياا : ط، ياا  أباو عمارو: يعناي الاواو واليااء واأللاف 

 الزائدات يي الرسم. المعدومات يي اللفظ، نحو: ط أذبحنه، بلييد، وأولو، وهكذا..
و غيار ويا  اإلمام أحمد ب  حنبم: تحرم مخالفة خط مصحف عفمان يي واو، أو ياء.. أو ألف أ

 ذلك.
ويا  صاحب المدخم: يتعي  على كاتب المصحف أن يتر  ما أحدثه بعاى الناا، ياي هاذا 

 الزمان م  نسخ المصحف على غير المرسوم الذا اجتمعو عليه األمة. انت ى.
ويا  اإلمام النيسابو ا: وياا  جماعاة ما  األئماة إن الواجاب علاى القاراء والعلمااء وأهام 

الرسم يي خط المصحف، يمنه  سم زيد ب  ثابو وكان أمي   سو  هللا صلى  الكتابة أن يتبعوا هذا

 هللا عليه وسلم وكاتب وحيه. انت ى.
ويا  اإلمام البي قي يي هعب اإليمان: ما  كتاب مصاحفاا ينبغاي أن يحاايظ علاى ال جااء 

وا أكفار علماا، الذا كتبوا به تلك المصاحف، وط يخالف م ييه، وط يغير مما كتباوه هايئاا، يامن م كاان

 وأصدق يلباا ولسانا، وأعظم أمانة منا، يال ينبغي أن نظ  بلنفسنا استد اكا علي م.. انت ى.
ونقاام اإلمااام الجعباارا وغيااره إجمااا  األئمااة األ بعااة علااى وجااو  اتبااا   ساام المصااحف 

 العفماني.
حديفة عرضة للتغيير والتنقيق يي كام عصار، وياي كام جيام، إن يواعد ال جاء واإلمالء ال -2

يلو أخضعنا  سم القرآن ل ذه القواعد ألصبق القرآن عرضة للتغيير والتبديم، وحي تنا للكتا  العزيز، 

 وتقديسنا له يض رنا إلى أن نجعله بمنلى م  هذه التغييرات يي  سمه وكتابته.
إلاى التغييار ياي  -ما  يرياب أو ما  بعياد  -دعان إن تغيير الرسم العفماني  بما يكون م -3

جوهر األلفار والكلمات القرآنية، وط هك أن يي ذلك القضاء على أصم الادي . وأساا، الشاريعة، 
أصم م  أصو  الشريعة اإلسالمية التاي تبناى علي اا األحكاام،  -م ما كانو بعيدن  -وسد الذ ائ  

 بداي  م  هذا األصم العظيم، مبالغة ياي المحايظاة وما كان مويف األئمة م  الرسم العفماني إط

على كيان ألفار القرآن، وصيانت ا م  ت رق التحريف إلي ا، والعبث يي ا، وم  طرياف ماا ياذكر ياي 
هذا الموضو  أن محكمة استئناف مصر حكمو بمصاد ن مصحف، وعللو حكم ا بلن هذا المصاحف 

فمااني الااذا يجااب أن تكتاب المصاااحف كل ااا مكتاو  حسااب يواعااد اإلماالء، ومخااالف للرساام الع
حسب يواعده، وكان م  حيفيات حكم ا أيضا أن األمم الرايية تحاايظ علاى آثاا  سالف ا، وتجعل اا 

 يي المحم األو  م  العناية والمحايظة.
وم  ذلك أن الشعب اإلنجليازا لام يسامق ل ااب  ماا، وط لناهار كائناا ما  كاان أن يكتاب 

م العظيم بغير لغة العصار الاذا عااي يياه ما  تغيار كفيار ما  كلماتاه أهعا  " هكسبير" هاعره

 وطرق إمالئه ع  الع د المتداو  يي عصر الشاعر المذكو .
لم يسامق اإلنجلياز ب اذا، ألن هاعر الشااعر الماذكو  أصابق ياي نظارهم مقدسااا ط يجاوز 

دساون كتااب م أهاد وهام يق -المسا، به حتى يي طريقة إمالئه، أيال يكونا األجد  بالمسلمي  
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 أن يحايظوا على  سمه وكتابته؟؟ انت ى. -م  تقديس اإلنجليز لشعر هذا الشاعر
وأما ما يستند إليه األستاذ الكاتب، ويتعلم به يي وجو  طب  المصحف على يواعد اإلماالء 

ى ط يست ي  القراءن ياي المصااحف المكتوباة علا  –حتى ولو كان طالباا جامعياا  –م  أن أا يا ئ 

الرسم العفماني دون أخ اء متواصلة، ولو طب  المصحف برسم اإلمالء طست ا  الجمي  يراءته ما  
ينقو  له يي صراحة إن ما اساتندت  –تفادا األخ اء، ولكانو تالوته ميسو ن للمسلمي  القا ئي  

بخاصاة و –إليه وتعللو به يجايي الحقيقة، وط يتاليى م  الواي ، يامن المصااحف ياي هاذا العصار 
يد ضب و بالشكم التام، ووضعو يي ا عالمات مخصوصة تد  علاى الحاروف  –المصاحف المصرية 

المحذوية التي ين ق ب ا، وأما ات معينة تد  على الحروف الزائدن التي ط ين ق ب ا، وألف جم و  

 شقة.المسلمي  القراءن يي هذه المصاحف دون أخ اء، ومرنوا على القراءن يي ا دون تعفر أو م
اصا الحات  سام المصاحف وضاب ه الموضاوعة ياي ذيام كام  -بممعاان و وياة   -وم  يقرأ 

مصحف مصرا تحو عنوان " التعريف بالمصحف الشاريف " يسات ي  أن يقارأ ياي المصاحف بغاياة 
 اليسر والس ولة.

 ذكر أئمة القرآن أن للرسم العفماني مزايا جليلة، ويوائد جمة نقتصر من ا علاى يائادتي   -4

 اثنتي :
األولى: اإلها ن إلى ما يي الكلمة م  يراءات، يمذا كان يي الكلمة القرآنياة يراءتاان يمن اا 

تكتب بصو ن تحتمم كلتا القراءتي ، وإذا لم يك  يي الكلمة إط يراءن واحدن كتباو ب يئاة ط تحتمام 
ياي يولاه تعاالى: غيرها، وم  أمفلة ذلك كلمة )) سراجا (( و دت يي القرآن ياي ساو ن الفرياان 

ر اجاً و س م راً ْمنبيراً  ا سب ع ل  فبيه  ى ويي سو ن األحزا  يي يوله تعاالى:  61آية  }و ج  يََاً لبلََ  }و د اعب
ر اجاً ْمنبيراً  ر اجاً و اَّاجََاً ويي سو ن النبل يي يوله تعاالى  46آية  اللَّهب ببإبِذنبهب و سب ا سََب ِلنََ  ع   }و ج 

يي سو ن الفريان بحذف األلف، ألن يي اا ياراءتي ، إحاداهما بضام  كتبو كلمة )) سراجاا (( 13آية 

السي  والراء م  غير ألف بعدها على الجم ، واألخرى بكسر السي  ويتق الراء وألاف بعادها علاى 
اإليراد. يكانو كتابت ا بحذف األلف لتحتمم القراءتي ، يراءن اإليراد ويراءن الجم ، ولاو كتباو بمثباات 

 تملة إط لقراءن اإليراد.األلف لم تك  مح
وكتبو يي ساو ن األحازا  وساو ن النبال بمثباات األلاف طتفااق القاراء علاى يراءت اا بكسار 

 السي  ويتق الراء وألف بعدها على اإليراد يي الموضعي .
الفائدن الفانية: إيادن بعى لغات العر ، وذلك مفم كتابة هاء التلنيث تاء مفتوحاة ياي بعاى 

ن  ن بجواز الويف علي اا بالتااء علاى لغاة )طياو( نحاو المواض  لإليذا َ  مََب هب س ربمََ }لبنَّ   ِحمََ    اللَََّ

نبين   هب ح تِْحصََْ ا ا يي األعراف،  اِلْمِحمب ة  اللَََّ ْه ياي إباراهيم،  }و لبِن ت ْعدُّوا نبِعمََ  ْ  اللَََّ ر  }ضََ 
ث أً لبلَّذبمن  ك ف ْروا اِمر ق ت  نْ حٍ و اِمر ق ت  لََْ ٍ{  نَّْ  تحاريم، ياي ال م  ِ  سََْ ِد م  ََ  }و لبِن م عََْ ْدوا ف دََ 

ر ت  الزَّسُّ مب يي األنفا ،  األ وَّلبين   ج   يي الدخان. }لبنَّ ش 
يي الك ف، كتبو كلمة )) نبا  (( بحاذف اليااء علاى لغاة  }س ال  ذ لبك  م ا ْكنَّا ن ِبغ.. ومفم: 

 ازم عليه.هذيم التي تحذف طم الفعم المضا   المعتم م  غير دخو  ج
وأخيراا يقو  األستاذ الكاتب: إنني أتحادى أا طالاب جاامعي يضاال عا  ال الاب اطبتادائي 
والفانوا أتحداه أن يقرأ القرآن يي المصاحف الموجاودن دون أخ ااء متواصالة، ثام يقاو : وأهكاد أن 

 ء.المصحف الشريف إذا طب  برسم اإلمالء العلمي است ا  الجمي  يراءته م  تفادا األخ ا
وأيو  أنا: )) إنني م  األساتاذ ياي هاذا التحادا، بياد أناي أضايف إلاى ال الاب الجاامعي 

الساواد األعظام، والكفارن الكاااثرن ما  المفقفاي  علاى اخااتالف ثقاايت م، وتناو  معاا ي م، وتباااي  

استعدادهم، يمن أحداا م  هؤطء م ما عال كعبه يي العلم، وسمو د جته يي األلمعية والفضم ط 
 ي  أن يقرأ يي المصحف القراءن الصحيحة الساليمة ولاو كاان المصاحف مكتوبااا علاى يواعاد يست

اإلمالء، يمن يي يواعد التجويد، ويواني  الترتيم م  األحكاام ماا ط يمكا  أخاذها ما  المصاحف وط 
ن يمك  ت بيق ا إط بالتلقي، واألخذ ع  العلمااء األثباات الفقاات المبارزي  ياي علاوم القارآن، ويناو

التجوياد والقاراءات، وخاذ مافال لاذلك: الناون الساااكنة والتناوي  يقاد يار  علمااء التجوياد أناه يجااب 

إر ا هما إذا لقيا حروياا معينة، ويجب إدغاهما يي حروف مخصوصة، ويجب إخفاههما عناد حاروف 
 مخصوصة وط يمك  أحدا ت بيق هذه األحكام إط بواس ة أستاذ ماهر مجيد لعلم التجويد.

فال آخر: ير  علماء التجويد ياطبة أن النون ياي كلماة ))  تلمناا (( ياي يولاه تعاالى ياي وم
ْح ن  سو ن يوسف  ْه ل ن ا ََب ا لََ  ف  و لبنَََّ ى ْم سََْ لََ  ا ع  نَََّ ك  ح ت ِمم  تقارأ باوج ي   }س الْ ا م ا ق ب ان ا م ا لََ 

ون تاد  علاى لجمي  القاراء، وهماا الاروم واإلهامام، وياد وضاعو ياي المصاحف عالماة ياوق النا 
اإلهمام، ولم توض  عالمة أخرى تد  على الاروم، وط يسات ي  ياا ئ ماا أن ياتعلم كيفياة الن اق 

باإلهمام أو الروم م  المصحف أياا كانو كتابته و سمه، ولياو هاعرا هام يسات ي  ياا ئ ماا أن 

 ايعص يتعلم م  المصحف كيف ين ق بفاتحة سو ن األعراف )) المص (( أو ياتحة ساو ن ماريم ))ك
(( أو ياتحة سو ن القصص )) طسم (( أو ياتحة ساو ن الشاو ى )) حام عساق (( لعلاك تاوايقني 

على أن المصحف ط يعلم أحدا الن ق الصحيق بشيء م  ذلك، ويصا ى القاو  أن ما  يرياد تاالون 
القاارآن تااالون صااحيحة سااليمة مراعااى يي ااا جااودن الترتياام، وحساا  األداء، بحيااث تكااون م ابقااة 

 -ما  يرياد ياراءن القارآن  -القراءن، وموازي  التالون التي وضع ا أئمة األداء وهيوخ اإليراء لمقاييس 

يعليه أط يعو  على المصحف وحده، بام علياه  -القراءن الموعود علي ا بعظيم األجر وجزيم المفوبة 
ى آخرهاا علاى أن يتعلم أحكام التجويد النظرية العلمية ثم ي بق ا عملياا بقراءن ختمة م  أول اا إلا 

أحد الحفار الفقات األثبات الم رن بالقرآن الكريم، المجيدي  للتعلايم والتلقاي ، وهللا وحاده ال اادا 
 إلى سواء السبيم.   
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