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  م حكيميعبدالحلي
 أستاذ قسم الثقافة اإلسالمية

 –بجامعة بوليتكنيك كابول  

 أفغانستان

 

 حقوق القرآن علی المسلم
 

 م حكيميعبدالحلي

 
  الملخص

إنهه  القرآن الكريم كتاب ضمن سعادة الدنيا واآلخرة لجميع البشر، إنه حبل يصل إلي مقصوده كل من تمسك به،

مصدرال يشبع العلماء بدراسته و قرائته، إنها معجزة أبدية تستمر إعجازها إلى يوم الهدين، هوحبهل اللهه المتهين، 

ب مجموعههة مههن ال قههوأ علههى أتباعههه الههدع يتشههكل موضههو  هههدا الب هه  لهههدا الكتهها ،يبّشههر أوليائههه ويندرأعدائههه

اإليمان والتعظيم، التالوة والترتيل، التفکر والتأمل، الطاعهة والمتابعهة، الهوع   :وتتلخص هده ال قوأ في اآلتي

 يتّکههون الفرضههية أو السههبال الب هه ، والتفسههيروأخيراا الههدفا  عههن القههرآنح مهها هههي حقههوأ القههرآن علههى المسههلم 

والغرض من هدا الب   هو التعبيرعن واجبات ومسبوليات المسلم تجاه القرآنح تم هدا الب   بطريقة المكتبية، 

  وقد إنتهت هدا الب   بخاتمة و قائمة المراجعح

 

 اإليمان، التأمل، التعظيم، التفسيرحالتالوة، الطاعة، حقوأ القرآنح الكلمات المفتاحية:

 

 التمهيد

مين والصلوة والسالم علي سيد االنبياء والمرسلين م مد وعلي آله و اصه ابه الهدين ال مد لله رب العل

 ستن بسنتهم الي يوم الدينحإ قاموا بتبليغ دينه و نشردعوته وعلي من تبعهم واهتدي بهديهم و

القرآن قانون يكمل البشر في ضوئه، وهو ذكر ي يي القلوب ويسقى، هوالضوء فهي الطريهو والعالمهة 

ريههو للوصههول إلههى الوجهههة، إنههه عنههوان للعلههم واندب والتصههواح إنههها بوابههة نضههارة الجسههد علههي الط

آنهههيغ للقلهههوب المكسهههورة والثكلهههىح  والهههرو  ، إنهههها حديقهههة لراحهههة الهههنفغ والجسهههد ، صهههوت  ناءهههها

و الجسد و ينيهر الوجهه ، و يشهفي اآلالم  يقوي القلب، ينعش الرو  هوالخيمياء لنضارة النفوس الدابلة،

 جسدية والروحيةحال

 

 أهمية البحث

القههرآن هههو وسههيلة و ايههة، إنههه مقدمههة ونههص، إنههه علههم وقههانون، إنههه هههو الههدين والدولههةح إنههه النظههام 

وال كومههة، إنههه فههن وعلههمح إنههه مبشههر و مخيهه، فههي نفههغ الوقههت، يهههدة القههرآن انحههالم المضههطربة 

م والمعرفهة مهن كنهز الطغهاة والظهالمين لإلنسانية ويوجه هدفها وسعادتها في هدا الکونح إنه يخرج العله

فههي خدمههة المظلههومينح إًن كتاباهها بهههده العههزت والعظمههة لههه حقههوأ تتطلههب إجههراء الب هه  وإعههالم جميههع 

 المسلمينح 

 يمكن أن يكون هدا الب   مفيداا للدعاة الدين يقضون ليلهم ونهارهم في الدعوةح 

 لقرآن الكريم تزيد من أهمية الموضو حكما أن حاجة الناس العامة لمعرفة نواحی المختلفة ل 

 

 غایة البحث

 شر  حقوأ القرآن الكريمح 

 لية المسلم تجاه القرآن الكريمحبمس 

  إثبات عظمة القرآن الكريمح 

  إثبات أن القرآن رسالة إلهية و سماوية ، وهی الرسالة اإللهية الوحيدة التي بقيت علهى حالهها و لهه

 إلى يوم الدينحالقدرة على إرشاد و توجيه البشر 
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 منهج البحث 

 تم استخدام الطرأ التالية في هدا الب  :

  طريقة المكتبة: في هده الطريقة ، تم جمع النظريات المتعلقة

بالموضو  من خالل الرجو  إلى مكتبات من مصادر علمية 

 معتبرةح

  الت ليلي: في هده الطريقة ، يتم وص،  -المنهج الوصفي

 ية والعلمية المتعلقة بالموضو حوت ليل المصادر الدين

  تم اقتباس الموضوعات من المراجع الرئيسية لنظامAPA 

 باإلشارة إلى المرجعح

 

 موضوع البحث: حقوق القرآن علی المسلم

للقرآن الكريم، ككتاب الله تعالی حقوأ على كل عبد مبمن علی 

 ن و التالی:

 

 االول: االیمان بالقرآن الکریم 

ه القرآن لنا هو التأكد من أن القرآن كتاب إلهي إن أول حو يدين ب

وأنه نزل ليهتدينا ويهديناح فعند دراسة فكرة كهده ستنشأ ثورة في 

عالقتنا بالقرآن ، وعندها ندرك أن ال نعمة في هدا العالم أعظم من 

 القرآن الكريم ، ومن ثم فإن تالوة القرآن تغدي أرواحنا وعقولناح

القبول بالشيء يمكن ف صه من جانبين: اإليمان يعني القبول ، و

ا  يعتبر االعتراا باللسان واالتصديو بالقلب، والرجل يعتبر مسلما

إذا اعترا بلسانه أن القرآن كتاب الله ، وقد نزل به جبرائيل أمين 

السماء الی أمين االرض وأفضل اننبياء م مد المصطفى صلى 

شك فيه ، وكلما كان الله عليه وسلم ، وهو يبمن بهدا في قلبه وال 

إيمان اإلنسان أقوى بالقرآن زاد احترامه و تكريمه بالقرآن؛ نن 

 آن، وتکريمه ضروريان لبعض البعضحاإليمان بالقر

}يَاأَيَُّها الَِّديَن آَمنُوا آِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه :يقول الله سب انه وتعالی

َل َعلَى َرُسوِلِه  َواْلِكتَاِب الَِّدي أَْنَزَل ِمْن قَْبُل َوَمْن َواْلِكتَاِب الَِّدي نَزَّ

يَْكفُْر بِاللَِّه َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضاَلالا 

ويجب مع اإليمان بالقرآن وأنه من عند  [ح136:النساء: 1]بَِعيداا {

لة، كما يجب مع بأن الله تكلم به كما تكلم بالكت الله اإليمان ب المنزَّ

هدا كله اتبا  ما فيه من أوامر، واجتناب ما فيه من زواجر، وأنه 

ُمَهْيِمن على الكتب السابقة، وأنه مخصوص من الله بال ف  من 

التبديل والتغيير، فهو كالم الله منزل  ير مخلوأ منه بدأ وإليه 

  (ح8)القهطانی،ب ت، صيعود

 

 مظاهر اإلیمان و التصدیق

 عتقاد بأن القرآن هو كالم ص ي  وأنزل على النبي صلی اال

 الله عليه وسلم من قبل الله سب انه وتعالىح

  اإليمان بأن القرآن كتاب كامل و شامل يتضمن سعادة

 البشرية فی الدنيا واآلخرةح يقول لله سب انه و تعالی :

ْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب تِْبيَاناا ِلُّكِلّ َشْيٍء وَ } ُهداى َوَرْحَمةا َوبُْشَرى َونَزَّ

 (ح89: الن ل :1)ِلْلُمْسِلِميَن{

 آمنة ومأمونة، وأنه ليغ هناك  اإلعتقاد بأن القرآن هو كتاب

يقول الله سب انه  مجال لزيادة و نقص، التشويه والتغيير،

ْلنَا الِدّْكَر َوإِنَّا لَهُ : وتعالی }إِنَّا نَْ ُن نَزَّ

 (ح9:ال جر:1)لََ افُِظوَن{

 

  لثانی: التالوة و الترتيلا

"القرائت والتالوة" كلمتان استُخدما في قراءة القرآن الكريم ، لكن 

لكل منهما معنى مختل، عن اآلخرح "التالوة" لكتاب يُقرأ من 

حرمة وان ناء ويقصد اتباعه ومتابعته؛ لكن "القراءة" عامة و 

لمتابعة ، "التالوة" تعني المرافقة وا تشمل قراءة كل كتاب وكتابةح

ولكن "القرائت " تعني قراءة الكلمات والجمل بصوت عاٍلح في 

البداية ، كانت "االقرائت" تستخدم لتعلم القرآن والعلوم المرتبطة 

القرآنی اسم "القارع" فيما بعد ،  به ، وكان يُطلو على الباح 

انتشر هدا المصطل  بين من يتلوون القرآن بعناية خاصة ووفقاا 

"التالوة" هي تالوة عادية مص وبة  التجويدح لقواعد علم

بالتواضع والخضو  بقصد النفع والثوابح تالوة القرآن، باإلضافة 

ا وسيلة فعالة لتجديد اإليمانح  إلى كونها عبادة عظيمة ، هي أيضا

:} الله تعالى نبيه أن يقرأ القرآن کما يقول سب انه وتعالی: أمر 

ِن اْهتَدَى فَإِنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمن َضلَّ فَقُْل إِنََّما َوأَْن أَتْلَُو اْلقُْرآَن فَمَ 

(ح هکدا يقول تعالی فی آية 92-91: نمل:1أَنَا ِمَن اْلُمنِدِريَن {)

}الَِّديَن آَتَينَاُهُم اْلِكتَاَب يتْلُونَهُ َحوَّ تاَِلَوتِِه من سوره البقره :  121

(ح تالوة القرآن الكريم باإلضافة 121:بقره:1)أُولَئَِك يْبِمنُوَن بِِه{

إلى كونها من حقوأ القرآن ، فإن القارة يست و الثواب وانجرح 

ا من كتاب الله فله به حسنة، لما ورد فی ال دي   :} من قرأ حرفا

وال سنة بعشر أمثالها، ال أقول )آلم( حرا، ولكن أل، حرا، 

 (ح 777ترمدع، ب ت، صال)والم حرا، وميم حرا{

تالوة القران ومدارسته تتنزل المالئكة والسكينة والرحمة، وعند 

فعن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكه، وعنده 

فرس مربوط بشطنين، فتغشته س ابة فجعلت تدنو وجعل فرسه 

فدكر له ذلك  صلى الله عليه وسلم ينفر منها فلما أصب  أتى النبي

، ص 2222لنيسابوري، {) اتلك السكينة تنزلت للقرآن:}فقال

 (ح747

يتض  من اآليات وانحادي  أن تالوة القرآن الكريم فيه شروط ال 

تكون قراءة القرآن مفيدة وال مجزيةدونهاح معرفة شروط تالوة 

القرآن أمر يجب على كل مسلم تعلمه ، وهده الشروط على الن و 

 التالي:

 

ا لقواعد ا التجوید: -الف   لتجويد؛يقصد به قرائت القرآن وفقا

 

من أجل تالوة القرآن الكريم بشكل ص ي  ،  تعّلم لغة العربية: -ب

من الضروري لمن ليغ على دراية باللغة العربية أن يتعّلم قليالا 

 حتى يتمكن من قرائت القرآن الكريم وتالوته بشكل ص ي ح  منه

 

و ب سب ارشاد الرسول )صلى الله عليه تالوت القرآن یومياً:  -ج

جب على كل مسلم أن يقرأ القرآن الكريم مرة واحدة وسلم( ، ي

على انقل في الشهر ، وكان معظم الص ابة يتلوون القرآن في 

أسبو  ؛ ولكن ال تدهب إلى التطرا في هدا الطريو، ويجب أن 

ال يتم االنتهاء من القرآن في أقل من ثالثة أيام، ننه ثبت في 

أن عبد الله بن عمرو سلم( ال دي  عن النبي )صلى الله عليه و

)رضي الله عنه( سأل النبي )صلى الله عليه وسلم الله عليه 

وسلم( يا رسول الله كم يوما يجب أن أختم القرآن  قال: في شهر 

واحدح قال عبد الله: إني أقوى من هدا ، نقص الراوي وكثر 

رسول الله حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكملوه في 

، فقال عبد الله: أنا قوي من ذلک ، بينما رسول الله سبعة أيام 

صلى الله عليه وسلم قال: من ختم القرآن في أقل من ثالثة أيام لم 

 (ح287، ص  2222سجستاني ، اليعلم معناه )

 

قال الرسول صلی الله عليه تزیين الصوت فی قرائت القرآن:  -د

 (ح228ص، 2221بخارع، ال)« صواتکمأّزینوا القرآن ب: »و سلم

ويلزم علی المسلمون اإلهتمام باالداب الظاهریة والباطنية:  -هـ 

 و هده االداب بعضها ظاهرية رعايت اآلداب عند تالوة كالم الله،

بعضها الباطنية، ومن اآلداب الظاهرة: الطهارة ، والجلوس ن و و

القبلة ، والبدء بتالوةالقرآن باالستعاذة و البسملةح و من االداب 
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باطنية أن من يقراء القرآن البد له أن يتأمل فی عظمة صاحب ال

اح ا و خاضعا  الکالم، و يقراء القرآن خاشعا

 

الترتيل اعلی درجة تالوت القرآن الکريم، القرآئت بالترتيل:  -و

الترتيل فی قرآئت القرآن وهو أن يُقرأ القرآن بالهدو واالطمئنان، 

ا، ل دالک امر الله رسوله يبثر فی قلب االنسان تاثيراا عميقا

:} َوَرتِِّل اْلقُْرآَن بالترتيل فی قرآئت القرآن حي  يقول

}  (ح4زمل:مال:1)تَْرتِيالا

 

ً من القرآن :  حفظ -ز  حتى نتمكن من تالوة القرآن الكريم شيئا

تالوةمرتالا أو حتی يجعل الترتيل لنا ملکة ، يجب علينا حف  قدر 

الدع ليغ فی جوفه شئ من  ن المسلموإ كبير من القرآن الكريمح

کما جاء فی ال دي ، َعِن اْبِن  جوفه کالبيت المخروبةالقرآن کان 

َعبَّاٍس َرِضَي اللَّهُ َعْنُهَما، َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم 

) «بِ إِنَّ الَِّدي لَْيَغ فِي َجْوفِِه ِمَن اْلقُْرآِن َشْيٌء َكاْلبَْيِت اْلَخرِ » قَاَل:

 (ح 741ص 1222ال اکم،

ا  فيجب أن يكون في انمة من ي ف  كتاب الله تعالى ويتقنه قياما

بال ف  الدي تكفل الله تعالى به، ومن قرأ القرآن وهو حاف  له 

  فهو يوم القيامة مع المالئكة السفرة الكرام البررة، فعن عائشة

بررة، والدي الدي يقرأ القران وهو حاف  له مع السفرة الكرام ال}

 ،البخاري.{يقرأ القران ويتَتَعتع فيه وهو عليه شاأ له أجران

 (ح111هـ، ص 1421

طيبوا }:تطهير الفم عند تالوة القرآن: حي  يقول الرسول - 

)القزوينی، ب ت، أفواهكم بالسواك فإنها طرأ للقرآن{ح

 (ح221ص

 

 التدبر فی معانيه و الثالث: فهم القرآن

م فهم م توياته ومعانيه بشكل ص ي  ، نن ومن حو القرآن الكري

 الغرض من تالوة القرآن معرفة مفاهيمه ومعانيهح

ال بد من العلم بأن فهم معاني القرآن ليغ بانمر اليسير، ولكنه 

يتطلب العديد من الخطوات والمستويات ، ويستفيد الجميع من هدا 

ا كان الکنزالعظيم ب سب موهبته وجهده وتفكيره، وال أحد ، مهم

ا يمكن أن يتشبع ببركاته ويتخيل أنه قد فهم القرآن  ا واجتهاديا ذكيا

ا  ا حديثا بالكاملح وقد ُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا

حي  قال: القرآن كنز ال تنقرض جوهره مفصالا في عظمةالقرآن 

 (ح 222، ص  2222، وال ينتهي التأمل فيه )البيهقي ، 

} َولَقَْد  والتأمل في القرآن من حقوأ القرآن ، كما قال الله تعالى:

ْكِر فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر{   [17:القمر: 1]يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللدِّ

وينبغي الب   عن التأمل في معاني ومفاهيم آيات القرآن الكريم 

ال  ، كما يروي عن عبد الله بن عمر رضي في سيرة سل، ص

الدي حف  سورة البقرة عدة سنوات ننه عندما قرأ كل  الله عنه ،

 آية تدبر في معناهح

وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلما قرأ آية الرحمة 

  .كان يطلب رحمة الله تعالىح وكلما راجع آية العداب استعاذ بالله

و باالتبا  عن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ مستوى العبقرية 

تفسير القرآن عند عدد كبير من الص ابة مثل ابن عباس و ابن  في

 .مسعود رضی الله عنمها

 

التدبر فی القرآن الکريم علی  بر فی القرآن الکریم:انواع التدّ 

 نوعين:

 

التأمل التفصيلي هو أن القارة أو المستمع يهتم  التدبر التفصلی:

تعلم الدروس بمعاني القرآن ، بينما يتعلم أو يتلو آية النص  ، ي

والنصائ  ، وعند قراءة آية العداب يزداد الخوا من اللهح فلما قرأ 

 .آيات انحكام انتبه لمعنى حكمها وطريقة حكمها

 

هو تنقية القلب عند تالوة القرآن  التأمل الجمالی التامل االجمالی:

الكريم ، أي أن ما يُقرأ أو يُسمع هو كالم الله تعالى ، وال يصرا 

کما يقول تعالی: ﴿ إِنَّ فِي ذَِلَك  .العقل البشري الی  يرهالفکر او 

 [37:أ: 1(]لَِدْكَرى ِلَمن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَْلقَى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ 

 

 صور التدبر و التامل: 

  دراسة كتب التفسير وانحادي  وكتب السيرة النبوية صلى

 .الله عليه وسلم

 صص القرآنية، کما يقول تعالی:}لَقَْد الدروس المستفادة من الق

ُْوِلي انَْلبَاِب{)  (ح 111:يوس،:1َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرةٌ ِنّ

 يقول الله  .الخوا مما ي در القرآن والرجاء بما يعد به

تعالی:} َويَْرُجوَن َرْحَمتَهُ َويََخافُوَن َعدَابَهُ إِنَّ َعدَاَب َربَِّك َكاَن 

ا{)   (ح57سراء: :اال1َمْ دُورا

 

 الرابع: اتباع القرآن والعمل بما یأمر به

ال و الرابع للقرآن الكريم على المسلمين هو طاعة أوامره 

وتطبيو أحكامه ، نن الغرض انساسي من االن ناء والتالوة 

والتأمل والتفكير في القرآن الكريم هو اتبا  تعليماتهح القرآن ليغ 

الثوابح نص القرآن الكريم كتاب س ر يستعمل لمجرد التالوة و

صراحة على أنه إذا لم يطبو المرء أحكام القرآن ، فال فائدة من 

 حفي معانيهقراءته والتأمل 

} إذا سمعت قول الله تعالى )يا أيها الدين  قال ابن مسعود

)ابن امنوا( فأرعها سمعك، فإنها خير يأمر به، أو شر ينهى عنه{

 (ح21کثير، ص

رضوان الله تعالی عليهم اجمعين، ولما نزلت  هكدا كان الص ابة

ارسنه بال انقطا  وتلبسن آية ال جاب كانت نساء الص ابة تم

 ال جابح

:} يَا أَيَُّها الَِّديَن آَمنُواْ إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر  ولما نزل هده اآلية:

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَا ْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم َوانَنَصاُب َوانَْزالَُم ِرْجٌغ ّمِ

قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم:  (ح90:مايده :1{)تُْفِلُ وَن 

ومن سمع هده اآلية وعنده شیء من الخمر  حرم الله تعالى الخمرح

كان المسلمون يسكبون الخمر على انرض  يشربها وال يبيعهاح فال

أ المدينة حتى يمكن الشعور برائ ة النبيد لفترة طويلة على طر

،  2222ابوري ، سنيالننهم سكبوا الكثير من النبيد على انرض )

 (ح182ص 

كما كان الص ابة انتقياء حريصين على ممارسة القرآن لدرجة 

أنه عند إيصال آية ت ويل القبلة ، كانت أول صالة حّول فيها القبلة 

هي صالة العصر ، حي  صلى عدد من الص ابة مع النبي صلى 

فلما مروا على جماعة من المسلمين الدين هم قد  ليه وسلمحالله ع

ركعوا و قالوا: نشهد لله أننا صلينا مع رسول الله ورأينا أن القبلة 

قد حولتح إبتعدوا عن البيت المقدس و حولوا وجوههم ن و البيت 

 (ح214، ص  2222نيسابوري ، الال رام)

، من العقيده  ال و في ممارسة القرآن يشمل جميع جوانب ال ياة

الی العبادة وانحكامح من ال ياة الفردية إلى انسرة والمجتمع ؛ من 

انخالأ إلى السياسة ، يشمل االقتصاد وانخالأ و جميع مجاالت 

حيات البشريةح يجب على الرجل المسلم أن يلتزم بالقرآن في 

جميع المجاالت وأن يجعله ممارسة في حياته ، لدلك يجب أن 

االقرآن، هكدا كان النبي الكريم صلى تكون العق يده و السلوک وفقا

الله عليه وسلم ، كما قالت عائشة رضي الله عنها: کان خلو 
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الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ، أي كان كل سلوكه في 

 ضوء القرآنح

 

  الکریم الخامس: التحاکم الی القرآن

يجب أن حو آخر للقرآن على المسلمين هو أن ال كم والقرار 

يكونا على أساس القرآن ، وال يصدر حكم أو أمر مخال، للقرآنح 

يجوز ني مسلم أن يصدر حكما أو يفضي فی امر من االمور ال 

} َوَمن لَّْم يَْ ُكم بَِما أَنَزَل اللّهُ  خالفا للقرآن كما قال الله تعالى:

 [ح44]المائدة:  {فَأُْولَئَِك ُهُم اْلَكافُِروَن 

ا لما جئت :} ل يقول الرسو اليبمن احدکم حتی يکون هواه تبعا

  (ح224،ب ت،صح)العثيمينبه{

بالنسبة لمن ال يزال يصار  ال و ويريد أن يقرر ما إذا كان هدا 

ا أم ال بعد دراسة القرآن بعناية وإدراك م توياته ،  الكتاب ص ي ا

لوضع أية شروطح أما من يبمن بالقرآن ويبمن بأن  فال داعي

كتاب إلهي فال يجب عليه قراءة القرآن إال لتغيير حياته القرآن 

ا وفعالا ويقوده إلى سعادت الدنيا واآلخرةح  فكرا

إن خلو هده الصفة في النفغ البشرية هو نقطة انطالأ الهداية 

التي يتضمنها كتاب الله ، وفيما بعد ، كلما كانت عالقته بالكتاب 

 اإللهي أقوى ، زاد هداؤهح

 

 ليم، التبليغ والتبيين للقرآن الکریمالسادس: التع

و من حو القرآن على المسلم أن ينقل إلى  يره أوامره ونواهيه  

 ومعانيه حسب موهبته وسلطانهح

كان نشر أحكام القرآن وإيصاله هو المهمة انساسية للنبي صلى 

الله عليه وسلم ، الدي نُقل نبناء انمة بعد وفاته، وسيُ اسب كل 

انمة اإلسالمية على هده المسبولية الكبرى بأفضل  أفرادفرد من 

}َهدَا باَلٌَغ  ما لديه من قدرات وموهبةح يقول سب انه وتعالی :

لِّلنَّاِس َوِليُندَُرواْ بِِه َوِليَْعلَُمواْ أَنََّما ُهَو إِلَهٌ َواِحدٌ َوِليَدَّكََّر أُْولُواْ 

 (ح 52:ابرهيم:1)انَْلبَاِب{

ا جزء من تبليغه، ولكن أعلى تعليم القرآن الكري م وتعليمه هو أيضا

مستوى للدعاية هو "التفسير"ح أي أنه ال يكفي فقط نقل أحكام 

إلى اآلخرين ، بل يجب شر  آياته بشكل كامل ومراعاتها  القرآن

عند نشر المستوى الفكري للناس وظروفهم الزمنية والمكانية ، 

هم البسيطة دون وتقديمها بطريقة حكيمة وجدابةح عبر عن لغت

 ترددح

صلی الله عليه و  ومن يمارس هدا ال و أنعم عليه نبي اإلسالم

ا فبّلغه كما سمع  سلم حي  يقول: :} نّضـر الله إمرأ سمع منا شيئا

 (ح711ترمدع، ب ت صالفرب مبلَّغ أوعى من سامع{)

 

 والتبليغ:  صورالتبيين

  کما يقول االله  و التعلم للقرآن الکريم:التعليم

نُكْم يَتْلُو َعلَْيُكْم آيَاتِنَا :تعالیوسب انه }َكَما أَْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسوالا ِمّ

ا لَْم تَُكونُواْ  َويَُزِكّيُكْم َويُعَِلُّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِ ْكَمةَ َويُعَِلُّمُكم مَّ

( خير الناس من تعّلم القرآن وعلّمه 151بقره:ال: 1)تَْعلَموَن{

}خيركم من تعلم القرآن  حي  يقول النبی لآلخرين، 

 (ح228، ص2221بخارع، ال)وعلّمه{ 

  تعتبر ترجمة القرآن الكريم وتفسيره إلى لغات العالم المختلفة

 طريقة أخرى لنشر القرآن الكريمح

 في تفسير وترجمة القرآن الكريمح عقد دورات 

 

 السابع: التعظيم وإجالل القرآن 

الكلمة تنتمي إلى عظمة مت دثها ، فإذا  ال أحد يجادل في أن عظمة

ا عظيمة وموقرةح کما نقل: ا فالكلمة هي أيضا  كان المت دث عظيما

كالم الملوك ملوك الكالم، إذا كان هدا هو ال ال مع المخلوقات ، 

فماذا سي دث للخالو ، ال شك في أن كلمة الله عظيمة مثل قائلهاح 

ضل في أعمال السل، انوسمة والتكريم أفيمكننا أن نرى هده 

، وهو من أص اب جليل القدر ، يأخد كان عكرمة  الصال ح

القرآن الكريم ، ويفركه على وجهه ، ويقبله ، وين ني ويبكي ، 

 ربيحويقول: هدا كالم 

 

 صور إجالل القرآن الکریم

  :ومن صور إجالل السکوت عند تالوت القرآن الکریم

كما قال الله له  و اإلستما  السكوت عند تالوتهالقرآن: 

َوإِذَا قُِرَة اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم تعالى: ﴿ 

 [ح204:انعراا: 1﴾ ] تُْرَحُمونَ 

  :يقول سب انه و تعالیالتواضع عند تالوة القرآن الكريم: 

ُسوِل تََرى أَْعيُنَُهْم تَِفيضُ  ِمَن  }َوإِذَا َسِمعُواْ َما أُنِزَل إِلَى الرَّ

ا َعَرفُواْ ِمَن اْلَ ّوِ يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع  الدَّْمعِ ِممَّ

 (ح 83مايده ال:1{)الشَّاِهِدينَ 

 :يقول الله سب انه و  مغ المص ، في طهارة

هکدا يقول اليمسه االالمطهرون{ تعالی:}

المبارکفورع، (:)اليمغ القرآن اال طاهر( الرسول

 (ح178حص 1284

 أي على المسلم أن ال يفعل : عدم التسبب إلهانة القرآن الکريم

ما يسيء إلى القرآن ، ولهدا نهى الرسول صلى الله عليه 

 حُهان بهإلى أرض العدو حتى ال ي حمل القرأنوسلم عن 

 :کما يقول الله سب انه و  عدم وضع القرآن علی االرض

َرةٍ { :تعالی  ح(14:عبغ:1)}َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ

 

 لخاتمةا

ا ، وعلينا ن ن المسلمين أن نفكر  هده هي حقوأ القرآن علينا جميعا

في ت قيقها ، ن ن أمة المباركة التي عنده كلمة نقية من الله 

سب انه وتعالى، آمنة وسليمةح من ناحية ، هدا يجعلنا فخورين ، 

ولكن من ناحية أخرى ، فإنه يترك لنا مسبولية كبيرة ، والتي إذا 

اهلها ستل و الضرر بعالمنا واآلخرة، لقد كان بنو إسرائيل تم تج

قبلنا حاملي الكتاب اإللهي ، ولكن ننهم لم يتمكنوا من القيام بهده 

المسبولية الكبيرة بشكل جيد ، أعطى الله تعالى هدا الشرا نمة 

مثَُل الَِّديَن :}النبي م مد صلى الله عليه وسلم وحدرهم: حي  قال

لُوا التَّ  ا بِئَْغ َمثَُل ُحّمِ ْوَراه ثُمَّ لَْم يْ ِملُوَها َكَمثَِل اْلِ َماِر يْ ِمُل أَْسفَارا

اْلقَْوِم الَِّديَن َكدَّبُوا بِآَياِت اللَِّه َواللَّهُ اَل يْهِدع اْلقَْوَم الظَّاِلِميَن{ 

 (ح5:الجمعه:1)

 

 مراجعالمصادر و ال

 القرآن الکريمح ح1

اسماعيلح )ب ت(ح تفسير  ابن کثير، عمادالدين ابی الفداء ح2

 القرآن العظيمح

(ح ص ي  2221البخارع، ابوعبد الله م مد بن اسماعيلح ) ح2

 البخارعح بيروت: داراحياء التراث العربیح

(ح شعب االيمانح رياض: 2222البيهقی، احمد بن ال سنح ) ح4

 مکتبه الرشدح

الترمدع، ابوعيسی م مد بن عيسیح )ب ت(ح سنن الترمدعح  ح7

 ياء التراث العربیحبيروت: داراح

ال اکم، أبو عبد الله ال اكم م مد بن عبد الله بن م مد بن  ح1

حمدويه بن نُعيم بن ال كم الضبي الطهماني النيسابوري 

(ح المستدرك على 1222 - 1411المعروا بابن البيع) 
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، ت قيو: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: 1الص ي ين،ج 

 حدار الكتب العلمية، الطبعة: انولى

(ح سنن ابی 2222السجستانی، ابوداوود سليمان بن اشع ح ) ح7

 داوودح رياض: دارالسالمح

الشيبانی، احمد بن حنبلح )ب ت(ح المسند المام احمدح) ب  ح8

 ن(ح

ح) ب ت( شر  انربعين العثيمين، م مد بن صال  بن م مد ح2

 النووية، الناشر: دار الثريا للنشر

شر  ح)ب ت (حسعيد بن علي بن وه،، الق طاني ح12

العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية في ضوء الكتاب 

 ، رياض:مطبعة سفيرحوالسُّنَّة

(ح 1414القرطبی، ابوعبدالله م مد بن احمد انصارعح ) ح11

ح قاهره: دار ال دي ، الطبع 7الجامع الحکام الکتاب ج

 االولح

القزوينی، ابوعبدالله م مد بن يزيدبن ماجهح )ب ت(ح سنن  ح12

 رياض: دارالسالم للنشرو التوزيعحابن ماجهح 

المباركفوري، أبو ال سن عبيد الله بن م مد عبد السالم بن  ح12

هـ،  1424الرحمانيح) خان م مد بن أمان الله بن حسام الدين

م(ح مرعاة المفاتي  شر  مشكاة المصابي  ، بنارس  1284

الجامعة  -الهند : إدارة الب وث العلمية والدعوة واإلفتاء 

 الثالثة الطبعة – السلفية

(ح 2222، ابوال سين مسلم بن حجاج قشيرعح ) النيسابورع ح14

ص ي  المسلمح رياض: دارالسالم للنشرو التوزيع، الطبع 

  الثانیح
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