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من المصلین �مد رجلیه إلى  اأن �عًض  اأ�ًض  الحظو�ُ  ؟: ما حكم االتكاء على المصحفالسؤال

 ؟ المصاحف، فما حكم مثل هذا العمل الصندوق الذي �حمل
، وُقل مثل -جل وعال-م هللا كاللامتهان وابتذال ألنه : االتكاء على المصحف محرم؛ الجواب

، الذي هو أشرف -جل وعال-ال شك أن هذا امتهان لكالم هللا فصد وضع شيء علیه، إذا قُ  هذا
-ه على سائر الكالم �فضل هللا على خلقه، فالواجب على المسلم احترام �الم هللا الكالم، وفضلُ 

الذي هو  -جل وعال- �الم هللا الشعائر من تقوى القلوب، فتعظیمُ  ، و�ذا �ان تعظیمُ -جل وعال
 صفة من صفاته من �اب أولى، بل هو فرع من تعظیمه. 

راهة هنا ، والمراد �الك)د المصحفسُّ وَ كره تَ �ُ (البن مفلح �قول:  )اآلداب الشرعیة(في جاء 
 ؛ ألن هذا ال شك أنه ابتذال وامتهان.كراهة تحر�م

امتهان وابتذال،  مثله ف فهذاوضع فیه المصحالرجلین إلى المصحف أو إلى ما یُ  وأما مدُّ 
 ،د المصحفجاع أو توسُّ االضط �االتكاء أو لالمتهان فیما �ظهر أخف من مسألة المباشرة هلكن

صد االمتهان واالبتذال �ذا قُ و حصل هذا من غیر قصد فاألمر فیه سهل،  ذاأما إ هذا مع القصد،
 ففرق بین:. فاألمر أعظم

 االمتهان واالبتذال، فهذه مرحلة، وهي ال تجوز.أن تقصد االتكاء من غیر قصد  -
 .من عظائم األمور هوبل  ،و�ین أن تقصد االبتذال واالمتهان فهذا أعظم -
و�نقلها من مكان إلى  اه، �من �حمل �تبً أما إذا حصل شيء من غیر قصد، وال انتبا -

غیر إذا �ان  هذافمثل فوقه �تب من �تب العلم أو غیرها من الكتب،  امكان فوجد بینها مصحفً 
وأهل العلم ذ�روا  .ب هذه الكتب على حسب شرفهارتَّ و�ال فاألصل أن تُ  ،فاألمر فیه سهل مقصود

جعل تحت �تب تُ وما أشبه ذلك،  قوامیس اللغة،و �تب العر�یة، و  توار�خ،وال ،دباأل �تبَ أن 
تب التفسیر، مع أنه جعل تحت �الحدیث تُ  جعل تحت �تب الحدیث، و�تبَ الفقه تُ  ، و�تبَ الفقه

جعل �تب التفسیر التي فیها تفسیر �الرأي، فیُ  و�ینق بین �تب الحدیث الصرف فرَّ ینبغي أن �ُ 
فوق �تب التفسیر التي غالبها تفسیر  -علیه الصالة والسالم-الحدیث �اعتبار �الم الرسول 

جل -�الم هللا  �أتي ثم �عد ذلك�انت تفاسیر �األثر فحكمها حكم �تب الحدیث،  ذا�الرأي، أما إ
 فوق الجمیع. -وعال

 
 .١٢/٨/١٤٣١المصدر: برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانیة، 


