
 حكمة التسوير000000000000000000000000عشر خامسةالمحاضرة ال
 حكمة تسوير القرآن:

 سور حكم عديدة منها: لتقسيم القرآن الكريم إلى
التيسيييييير والتليييييويا لمدارسييييي  القيييييرآن الكيييييريم وح  ييييي  إ  ليييييو كيييييان سييييي يك  واحيييييدة  -1

 للا ح    وصع ت مدارست .
الدالليييييي  عوييييييى موأييييييوإ السييييييورة ووضييييييدا،ها إ  إن لكيييييي  سييييييورة موأييييييوعا  اصييييييا   -2

ووضييييييييدا،ا معينيييييييي   ،سييييييييورة يوسييييييييث تتيييييييير م لقصييييييييت   وسييييييييورة التو يييييييي  تتحييييييييد  عيييييييين 
 وسرارضم.. وضك ا. المنا،قين وتكلث

التن يييييي  إلييييييى ون الايييييو  ليييييييو لييييييراا مييييين لييييييروا ا ع يييييا  والتحييييييد   ،سييييييورة  -3
 الكوثر ثال  آيات وضي مع  ة إع ا  سورة ال قرة.

التيييييدرت ،يييييي تعوييييييم ااا يييييا  مييييين السيييييور القصيييييار إليييييى السيييييور الايييييوا  تيسييييييرا  -4
 من اهلل لع اده لح   كتا  .

ووصيييييييناث وو يييييييواا و،صييييييو  كيييييييان وحسييييييين ون الكتيييييياا إ ا انايييييييوت تحتييييييي  ونييييييواإ  -
 وو، م من ون يكون  ا ا واحدا.

ون القييييييارخ إ ا  ييييييتم سييييييورة وو  يييييي  ا كييييييان ونلييييييا ليييييي  وو عيييييي  عوييييييى التحصييييييي   -6
واالسييييتمرار ،ييييي الييييتالوة منيييي  لييييو اسييييتمر عوييييى الكتيييياا  اوليييي   كالمسييييا،ر إ ا  ايييي  

يييييا مييييييال ن كيييييو  ليييييط عنييييي  وت يييييدد نلييييياا  ولييييي ا  ييييي خ القيييييرآن و ييييي ا   ووح ا  يييييا و  ور اع 
 وو ماس ا ووعلار ا.

ون الحييييييا،  إ ا حيييييي ا سييييييورة اعتقييييييد ونيييييي  و يييييي  ميييييين كتيييييياا اهلل اا  يييييي  مسييييييتقو   -7
 ن سيييييها ،ييييييع م عنيييييده ميييييا ح  ييييي  ويحيييييرن عويييييى معاضدتييييي  وتكيييييرار تالوتييييي   ومنييييي  

 : "كان الر   إ ا  رو ال قرة وآ  عمران  د ،ينا". حدي  ونو 
 



ا ر ومال مييييييي   عأيييييييها لييييييي ع    ون الت صيييييييي  سييييييي ا تالحيييييييا االيييييييكا  والن ييييييي -8
 و  لط تتالح  المعاني    ويت اوا الن م .

 آيات القرآن الكريم:
 تعريث اآلي :

 اآلي  ،ي الوغ  تاوا عوى عدة معاٍن منها:
 المع  ة: ومن   ول  تعالى: }َسْ  َ ِني ِإْسَراِ يَ  َكْم آَتْيَناُضْم ِمْن آَيٍ  َ يَِّنٍ { . -1
العالميييييي : ومنيييييي   وليييييي  تعييييييالى: }ِإنك آَيييييييَ  ُمْوِكييييييِ  َوْن َيييييييْ ِتَيُكُم التكيييييياُ وُت ِ،يييييييِ  َسييييييِكيَن    -2

 ِمْن َر ُِّكْم{ 
 الع رة: ومن   ول  تعالى: }ِإنك ِ،ي َ ِلَط آَلَي   َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{ . -3
 َ ْوُا السكَمَواِت َواَاْرِ {. ال رضان والدلي : ومن   ول  تعالى: }َوِمْن آَياِت ِ  -4
 اامر الع ا   تقو  العرا: "،الن آي  ،ي العوم و،ي ال ما ". -5
 ال ماع    تقو  العرا: " رت القوم  آيتهم" و    ماعتهم. -6

 واآلي  ،ي االصاالح:
 اا     ات ماو  ومقا  مندر   ،ي سورة من القرآن.

 الصاالحي:المناس    ين المعنى الوغو  والمعنى ا
ان اآليييييي  القرآنيييييي  مع ييييي ة وليييييو  اعت يييييار انأيييييمام  يرضيييييا إلينيييييا وضيييييي عالمييييي  عويييييى 
صييييدا ميييين  ييييا   هييييا و،يهييييا ع ييييرة وع يييي  لميييين وراد ون يعت يييير وضييييي دلييييي  و رضييييان  
عويييييييييى ون ضييييييييي ا القيييييييييرآن مييييييييين اهلل تعيييييييييالى  وضيييييييييي مييييييييين ااميييييييييور الع ي ييييييييي  لسيييييييييموضا 

ع ا ضييييا وضييييي  ماعيييي  ميييين الحييييروث  ،معانيهييييا  ،ييييي الوغيييي  مو ييييودة ،ييييي و ال تهييييا واز
 معناضا االصاالحي .

 
 



 تاوا اآلي  ويراد  ها: إاالا اآلي :
اآلييييي  ومثاليييي   ييييو  ا يييين مسييييعود رأييييي اهلل عنيييي : وع ييييم آييييي  ،ييييي القييييرآن: }الوكييييُ   -1

 .1ال ِإَلَ  ِإالك ُضَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم{ 
رأييييي اهلل و ييييد ياوييييا ل يييي  اآلييييي  عوييييى مييييا ضييييو وكثيييير منهييييا كقييييو  ا يييين مسييييعود  -2

عنيييي  و ييييوث آييييي  ،ييييي القييييرآن: }َ،َمييييْن َيْعَمييييْ  ِمْثقَيييياَ  َ ركٍة َ ْييييير ا َيييييَره  َوَمييييْن َيْعَمييييْ  ِمْثقَيييياَ  
 .4،إنهما آيتان  ات اا 3  2َره{ َ ركٍة َلرًّا يَ 

 ترتيا اآليات ،ي القرآن الكريم:
 ييييييا  ا مييييييام السيييييييواي رحميييييي  اهلل تعييييييالى: "ا  ميييييياإ والنصييييييون المتراد،يييييي  عوييييييى 
ون ترتيييييييا اآليييييييات تييييييو ي ي ال ليييييي ه  ،ييييييي  لييييييط  ومييييييا ا  ميييييياإ ،نقويييييي   ييييييير واحييييييد 
ميييييينهم ال ركلييييييي ،ييييييي ال رضييييييان  وو ييييييو  ع يييييير  يييييين ال  ييييييير ،ييييييي مناسيييييي ات   وع ارتيييييي : 

وومييييره ميييين  ييييير  ييييالث ،ييييي ضيييي ا  ييييين  "ترتيييييا اآليييييات ،ييييي سييييورضا وا يييي   تو ي يييي  
 ط.المسومين"   ثم  كر عددا من النصون واآلثار اللاضدة عوى  ل
وي  ييييره  موأييييعها  ،قييييد كييييان   رييييي  عوييييي  السييييالم ينيييي    اآليييييات عوييييى الرسييييو  

ميييييين السييييييورة  ثييييييم يقرؤضييييييا الرسييييييو  عوييييييي  الصييييييالة والسييييييالم عوييييييى وصييييييحا   وييييييي مر 
 كتاا الوحي  كتا تها  عد ون ي ين لهم موأعها من السورة.

وكيييييييان عويييييييي  الصيييييييالة والسيييييييالم يتويييييييو آييييييييات القيييييييرآن الكيييييييريم مرت ييييييي  ،يييييييي الصيييييييووات 
الم روأييييي  والنا،وييييي   و،يييييي مواع ييييي  ،يسيييييمعها وصيييييحا   ويح  ونهيييييا كميييييا سيييييمعوضا  

مييييا كت ييييوه عوييييى الترتيييييا المعييييروث وليييياإ  لييييط  وكييييانوا يعرأييييون عوييييى الرسييييو  
تهم  وي  يييييي ه ومييييييا ال قيييييياإ   وااميييييي  يتدارسييييييون  ،يمييييييا  ييييييينهم ويقر ونيييييي  ،ييييييي صييييييووا

 عأييييهم عيييين  عييييي   الترتيييييا القييييا م   ،وييييييو احييييد ميييين الصيييييحا   يييييد ،ييييي ترتييييييا 
و ييييد نقيييي  السيييييواي عييييددا ميييين نصييييون العومييييا   لييييي  ميييين آيييييات القييييرآن الكييييريم .

   ،ييييي  لييييط منهييييا  ييييو  مكييييي و يييييره ترتيييييا اآليييييات ،ييييي السييييور  يييي مر ميييين الن ييييي 
 هاو ا  القاأي و و  كر اريا معر،   داي  اآلي  ونهايت

 


