
 األحكام المتعلقة �القرآن الكر�م
 هجر المصاحف و�همال العنا�ة بها ونظافتها

 
عد عندي �عض المصاحف التي ُهجرت عن القراءة وعالها شيء من الغبار �سبب �ُ  :السؤال

 صیانتي لها وتنظیفها وعدم القراءة منها؟ مهل آثم �عد ،القرأة عنها
ُسوُل َ�ا { :-علیه الصالة والسالم-وقد شكا منه النبي  ،هجر القرآن ال �جوز :الجواب َوَقاَل الرَّ

 فإذا �ان عند اإلنسان ،فال �جوز هجره]، ٣٠الفرقان: [ ا}َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورً 

لیعم فإنه یدفعها إلى من ینتفع بها؛ مصاحف قدر زائد على حاجته وحاجة ولده وأهل بیته من ال

ألنه أعان على قراءة  ؛فیكون له نصیب من ذلك ،نفعها و�كثر و�ترتب علیها األجر والثواب

أن هناك هو سأل عنه �ثیرًا و �ُ  ًئالكن یبقى أن هناك شی ،القرآن و�سر سببه �إهداء هذا المصحف

عنده  ، �من�المخطوطات مثالً مصاحف قد تكون غیر صالحة لالستعمال أو �شق استعمالها 

والتعامل معها صعب  ،الناس استغنوا عنها وال �حتاجونها ،عشر نسخ من القرآن الكر�م مخطوطة

هل یدفعها وأقیامها غالیة مرتفعة ماذا �فعل؟ ف ،واألمور متیسرة وهلل الحمد والمصاحف �ثیرة جًدا

أو م المخطوطات في الجامعات أو �جعلها في مكان �حیث �ستفاد منها عند الرجوع في أقسا

مصاحف أورو�یة ومصاحف طبعت قد�ًما  ،وقل مثل هذا في المخطوطات القد�مة النادرة ؟غیرها

فالعنا�ة بها حقیقة في  ،قرأ فیهاهذه أشبه ما تكون عند الناس �التحف ال �ُ  ،من مئات السنین

یتیسر استعمالها و�خف  ألن الناس استغنوا عنها �الطبعات الجدیدة التي ؛النفس منها شيء

رحمه -مجمع الملك فهد ، ولوطباعاتها فاخرة وجمیلة ،وأقیامها متیسرة وهلل الحمد للجمیع ،حملها

قاع األرض ص�أیدي المسلمین في أ ، حیث �سر وجود المصاحففي هذا الید البیضاء -هللا

هذه المصاحف بة العنا�یبقى أن  ،وطبع منه مئات المالیین من المصاحف وهلل الحمد والمنة

 األنه یترتب علیه ؛النادرة من المطبوعات القد�مة أو المخطوطات حقیقة في النفس منها شيء

 ،وأ�ًضا التعامل معها فیه شيء من الصعو�ة ،لغالء أقیامها ؛ولیس �المتیسر إهداؤها ،هجرها

 لكن ،التعامل معها صعب ،و�ذلك طبعات هند�ة ومتعددة ،طبعات أورو�یة �خطوط قد�مةفهناك 

 �مكن أن �ستفاد منها في وقت من األوقات عند الحاجة إلیها. حفظ في مكانبقى أنها تُ ی
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