
 األحكام المتعلقة �القرآن الكر�م
 وضع المصحف على األرض

 
ثم  ،وذلك �قصد سجود التالوة ،ما حكم وضع المصحف على األرض إذا �انت طاهرةً  :السؤال

 أخرى؟ آخذه مرةً 

مع  ،صرح أهل العلم �أنه ال مانع من وضع المصحف على األرض إذا �انت طاهرةً  :الجواب
مكان طاهر یوضع و وأنه مجرد ظرف طاهر  ،-جل وعال-استشعار القارئ عظمة �الم هللا 

 المكان المرتفع أولى.و�ن �ان  ،علیه المصحف

جل -وفیه استخفاف �كالم هللا  ،�ختلف عن اإللقاء الذي هو من عظائم األمور والوضعُ 
و�هذا نفهم الفرق بین  ،ل العلمأما مجرد وضعه على األرض فال مانع منه فیما قرره أه ،-وعال

 سجد إذا«بروك البعیر المنهي عنه في الحدیث �على األرض و�ین البروك  وضع الر�بتین
مجرد  »�ضع« ،]٨٤٠[أبو داود:  »ر�بتیه قبل ید�ه ولیضع البعیر، یبرك �ما یبرك فال أحد�م

 وضع، مجرد یوضع على األرض وضع أي شيءوهو  ،ما قلنا في وضع المصحفوضع، مثل
 إذا أثار الغباَر  ،البعیر َص حَ ْص برك البعیر وحَ  :إنما �قال ،لكن بروك البعیر هو النزول �قوة

�ضع ر�بتیه و�نما  ،ال یبرك �ما یبرك البعیر �قوة على األرضف ،هذا المنهي عنه ،ق الحصىوفرَّ 
 تعارضٍ  فیه نوعَ  إن :وال تعارض بین صدر الحدیث وعجزه على هذا خالًفا لمن �قول ،قبل ید�ه

 �هللا أعلم. ،و�نما هذا المراد منه ،هذا لیس فیه شيء من ذلكف ،على الراوي  وقلبٍ 

فالرا�ط بین هذا و�ین وضع المصحف أنه یوضع على األرض مجرد وضع، والمنهي عنه 
ق هو البروك �ما یبرك البعیر �قوة، وذلك �أن یثیر الغبار و�فرِّ  -رنا في هذا الحدیثمثلما نظَّ -

 قبل ید�ه ولیضع«بل فیه  ،أما إذا وضع ر�بتیه مجرد وضع فهذا ال یدخل في النهي الحصى،
 .مجرد وضعو�ذلك وضع المصحف إذا وضعه  ،»ر�بتیه

 

 ه٢٦/١/١٤٣٥ة والستون �عد المائة ثامنبرنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة ال المصدر:
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ما كوك  مثل ما نظر� يف هذا احلديث املنهي عنه الرب 

ص حصح و يربك البعري مىت يربك البعري يقال برك البعري
ذا إما ى أالبعري إذا نزل بقوة وأاثر الغبار وفرق احلص

يه ل فبوضع ركبتيه جمرد وضع فهذا ال يدخل يف النهي 
 )»قبل يديه وليضع ركبتيه«


