
 األحكام المتعلقة �القرآن الكر�م
 تقبیل المصحف

 
 هل �صح التعبد بتقبیل المصحف �ما ُتعبِّدنا بتقبیل الحجر األسود؟ :السؤال
وال عن  -علیه الصالة والسالم-تقبیل المصحف لم یرد فیه شيء مرفوع عن النبي  :الجواب

وجاء في أثر عن عكرمة بن أبي  ،ثبتت فیه األخبار قد�خالف الحجر األسود ف ،كبار الصحا�ة
كتاب " :عكرمة �ان �ضع المصحف على وجهه و�قولعند الدارمي أن  -رضي هللا عنه– جهل
وهذا األثر فیه انقطاع بین عبد هللا بن أم ملیكة وعكرمة بن أبي ، ]٣٣٩٣[ "�تاب ر�ي ،ر�ي
ولذا قال الحافظ  ،ولیس في الرواة عنه ابن أبي ملیكة ،ألنه لم یدر�ه ؛-رضي هللا عنه– جهل

وضع  -رضي هللا عنه-وغایته أنه  ،وعلى فرض ثبوته فإنه ال یدل على التقبیل .الذهبي: مرسل
القیام ": )مجموع الفتاوى (ولذا قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة �ما في  ،وجهه على المصحف

وقد سئل اإلمام أحمد عن تقبیل المصحف  ،عن السلفللمصحف وتقبیله ال نعلم فیه شیًئا مأثوًرا 
ومما یدل على ضعف هذا  "،ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل ،فقال: ما سمعت فیه شیًئا

والمصحف لم  -رضي هللا عنه-الخبر من حیث المتن أن عكرمة توفي في خالفة أبي �كر 
وفرق بین الصحف  ،-رضي هللا عنهم– و�نما هي صحف بین أیدي الصحا�ة ،جمع �عد�ُ 

 ).فتح الباري (والمصحف �ما ذ�ر ذلك الحافظ ابن حجر في 
 ،ال شك أن المصحف �الم هللافوأما قیاس تقبیل المصحف على تقبیل الحجر األسود 

ل قبّ الذي �ُ و  ،ألنه قیاس في عبادة ؛لكن یبقى أنه قیاس ال �صح ،وهو أعظم من الحجر األسود
 ،والقیاس في العبادات ال �صح ،المصحف یتعبد بذلك لقبّ �ُ والذي  ،الحجر األسود یتعبد بذلك

إني أعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع "الحجر قال:  -رضي هللا تعالى عنه-ل عمر بّ ولذا لما قَ 
و�قول شیخ  .]١٥٩٧[البخاري: " �قبلك ما قبلتك -صلى هللا علیه وسلم-ولوال أني رأیت النبي 
و�ل من  ،ن ألحق منصوًصا �منصوص �خالف حكمه فقیاسه فاسدو�ل م"اإلسالم ابن تیمیة: 

 ."سّوى بین شیئین أو فرق بین شیئین �غیر األوصاف المعتبرة في حكم هللا ورسوله فقیاسه فاسد
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