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 حقوق القرآن على بني اإلنسان 

 دكتور نور الدين عتراألستاذ ال

 حقا، أنزله على قلب ن أول حق القرآن على العامل وعلى املسلم أن يؤمن أبنه كالم هللاإ •
رسوله الصادق األمني، معجزة بينة وبرهاان قاطعا، يثبت أن حممدا صلى هللا عليه وسلم هو رسول  

                                       ق ل  اي أ ي  ه ا الن اس  إ ّن   ر س ول   )هللا إىل العامل كله على مدى الزمان، وأنه خامت النبيني، لقوله تعاىل:  
                     ما كان  حم  م د  أ اب  ) وقوله:  .  (                                                                أ وح ي  إ َل   هذ ا ال ق ر آن  أل  ن ذ ر ك م  ب ه  و م ن  ب  ل غ     و  ). وقوله:  (                        اَّلل   إ ل ي ك م  َج  يعا  

 (.                                                                 أ ح د  م ن  ر جال ك م  و لك ن  ر س ول  اَّلل   و خامت   الن ب ي  ني  
 
                                                                                  وإن  من حق القرآن أن نعظمه غاية التعظيم، إعظاما لقائله عز وجل، وإعظاما ملا أتى به   •

من بياانت احلق وفنون اإلعجاز، وعرفاان لفضله على العامل، فلوال القرآن ملا خرجت العرب من 
جاهليتها إىل نور العلم وإىل السيادة، وملا خرجت اإلنسانية من دايجري الظالم إىل نور احلضارة 

 .والعرفان
 

تالوته، ومن                                                               من حق القرآن على كل إنسان عامة وعلى املسلم خاصة أن يتلوه حق         وإن   •
حق تالوته قراءته حسب أصوهلا وإقامة حروفه، واخلشوع لدى قراءته أو استماعه، وأن يستظهروه  

 .ميف حافظتهم، وسويداء قلوهب
 

درسه،         وإن   • القرآن حق  يتدارسوا  أن  مسلم  وعلى كل  إنسان  على كل  القرآن  حق  من 
أو                                                    ويتفهموه على أصول فهمه، ويدفعوا أتويل احملر فني، ويرف املغرضني يف فهم معانيه،  ضوا زيغ 

 .                      حقي ته ودعوته وتشريعه
 



 األستاذ الدكتور نور الدين عت                                                               حقوق الفرآن على بين اإلنسان 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                            2

                                                                          من حق القرآن على كل مسلم وعلى كل إنسان أن يعنوا العناية كل ها بذوق اجلمال         وإن   •
يف بالغته وإعجاز بيانه، ويعتربوا أبمثاله وقصصه ومواعظه، ويغوصوا بفكرهم على درره، فإنه ال  

 .تفىن عجائبه
 

ق القرآن على كل مسلم وعلى كل إنسان أن يتفهم علوم القرآن، ويقف مع  من ح       وإن   •
أحكامه، فيصوغ منها حياته، ويتَجها سلوكا يعيشه، وخلقا وإنسانية يسمو هبما على كل مثل  

 .العامل
 

من حق القرآن على كل مسلم أن يبلغ دعوة اإلميان ابلقرآن إىل العامل امتثاال للواجب،        وإن   •
القرآن للمسلمني وعمال                                                                           ابلفريضة: فريضة الدعوة إىل هللا اليت جاء هبا كتاب هللا، واليت مح لها 

                   و إ ن ه  ل ذ ك ر   )قال عز وجل:   :                                                         عامة وللعرب خاصة، وجعل هبا عز هم وشرفهم، واحتامهم يف العامل
بلغوا ):  -خاري وغريهفيما رواه الب  -وقال صلى هللا عليه وسلم  (                                       ل ك  و ل ق و م ك  و س و ف  ت س ئ  ل ون

هللا،   (عين ولو آية من كتاب  آية  خبدمة  ولو  يستطيع،  ما  يبذل  أن  للمسلم  حث  هذا  ويف 
 .فباالستمرار يعظم اخلري وتنتشر اهلداية

 
اللهم وفقنا لتالوة كتابك حق تالوته، وفهمه حق فهمه، والعمل به حق العمل، وخدمة الدعوة 

 .إليه، كما حتب وترضى

                                                                                  وصلى هللا وسل م على سيدان حممد املبعوث رمحة للعاملني، رمحة ابقية خالدة، وهداية كاملة شاملة،  
رب   واحلمد هلل  املرسلني،  على  وسالم  الدين.  يوم  إىل  إبحسان  تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعلى 

 .العاملني

الش  يف كليات  وعلومه  واحلديث  وعلومه  القرآن  خادم  عت  حممد  الدين  نور  واآلداب كتبه  ريعة 
 .([289د. نور الدين عت: )ص:  -جبامعيت دمشق وحلب. ]املصدر: علوم القرآن الكرمي  

 


