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 املقدمة
الحمدددد ب رال المدددالمي  الدددذع ي يشيددد  لذيدددو بدددلم ، الدددذع لذددد   دددال ذ  ، لذددد   

اإلنسا  ما ل  يمذ  والصالة والسال  لذ  الرحمة الميداة والنممة المسداة محمد ولذ  
 أما  مد : …آلو وأصحا و األئمة اليداة 

ا دداأ ألمدد   ددد شا ددا اب ال بددرية بممددام  م دداا لفددي  لدد   مددر  المر يددة ش ف 
منددو  ال ددة ، وألددذا منددو إي الدداأ ، وأف ددو منددو ل ددراأ ، دالددا النيددوس  نسدديمو ،وبدد   
الم دو   حممدو، أنيدد  الذ دة لددذا اإلي دا  ، رائدا الددنف  وال يدا  ، فبذدد   بداوة البيدد  

 ل  األ صار .
ي شذدو مد  صدمو ة ، ييبدمر  يدا ش وة م ارمدة وال حث فل ال رآ  المري  يمد  

ة م ددداا اب  مدددال  ك ألندددو م ددداا ان يدددا إليدددو ال ال دددة واليصددداحة ، إي مددد  أراد دراسددد
م دداا رالدد  اب  ددو الذ ددة المر يددة وليبا يددا ، والندداس وأحددوالي  ، وال بددريا وأصددولو ، 
والم دددداداا وم مذ ا يدددددا ، فمددددا  لذحدددددر  فيددددو وطدددددا وحممددددة ، ولذدددددنف  روا دددد  ر انيدددددة ، 

لبازه م مدد المنداحل والمبدارا ولالياا أحما  ، ولذصور م  ضياا واسمة ، فبام ا
الوصدددو  إلددد  نيايدددة ليدددذا ميمدددا حاولدددا أو مبمولدددة  ددداح ي  ي  سددد  يا أيدددة دراسدددة 

الددذع حددون  ددي  دف يددو  اإللبدداز لمونددو ار يددا لدد  حدددود ال بددرية ليم دد  مالمددو سدد حانو
 ال برية لذ  ام داد الزما  و نو  م  ذ اا الحياة . م  ما  ح اج إليو

م دداراأ أمددا  بيددود بميددرة مدد  المذمددام الددذي  و  وا   المددرم لي دد  إبدداليأ  وا ضددموا 
ن ددداج ل  دددري ي  لشدمدددة ل دددة الدددوحل ، فم  دددوا فدددل  يسددديره ، و ينندددوا فدددل ممرفدددة المحمددد  
والم با و فل مالمو ، و رلوا فل لرض وبوه البازه ، ألنو مائددة الشدال  فدل أرضدو 

 لم اده ، والممي  الذع يينضا نميره .
ال درآ  المدري  فدل الحدث لذد   دد ر اييداا فدل مواضدا لددة وان الطاأ م  م ددأ 

ىممدددا نيسدددل أ  الدددر ىدددذا الددددرس مدددذ لرفدددا أصدددو  ال حدددث والددددرس لذوطدددو  لذددد  
 باندددددددددا مدددددددددد  بوانددددددددددا اإللبددددددددداز ال رآنددددددددددل ، فبدددددددددداما ىدددددددددذه الدراسددددددددددة الموسددددددددددومة 

( ل سددذ  الضددوم لذدد  ىددذه السددور دراســة تحميميــة فنيــة  –ســور الحــواميم الســب   ددد 



:    لم  بدلم  مدرة وا  ل  مدرة ال درآ  ذواا    ل طا  لنيا رسو  اب المميزة ال
د اا م بداوراا فمد  أحدال أ  ير دا فدل ريداض البندة  ح  ، ى ل روضاا حسا  مشصل

مما يد  لذد  شصوصدية مميندة ليدا ممدا أ  لذ مدرة شصوصدي يا  (1)فذي رأ الحوامي  (( 
السددور ال رآنيددة وموطميددا الم ميددز فددل   يددة   أىميددة ىددذه السددورة  ددي  ، ويمبدد  لنددا لدد

فدددل طولدددو :    م ددد  الحدددوامي  فدددل ال دددرآ    ال دددرآ  ممدددا أمدددده الرسدددو  األلفددد  
ىددذه الممانددة الم ميددزة ال ددل ح اىددا اب  يددا ، ون يبددة  (2)مم دد  الح ددراا فددل ال يدداا (( 

 را  يددددا مدددد  الناحيددددة الموضددددولية فبميميددددا  ناولددددا أصددددو  الم يدددددة مدددد  فضددددالأ لدددد  
ل ائيدددددا ال صددددور اإلسددددالمل الم مامدددد  لدددد   ذددددد   ال وحيددددد والن ددددوة والممدددداد و يرىددددا وا 
األصددو  ، و بددا ييا الم يددر مدد  الناحيددة األسددذو ية وال نائيددة الددذع  اينددا فيددو أسددذوا 

ارا يددا وىدددوم أليافيددا إي فددل السددور المميددة ل   ددرا مدد  األسددذوا المدددنل فددل  ددو  ل 
-44 مض المواضدا فضدالأ لد  أ  بميميدا مميدة الندزو  وم سذسدذة فدل المصدح   

(  حسدا نزوليدا  افر ، فصذا ، البورن ، الزشر ، الددشا ، البا يدة، األح دا  46
ومانددددا ي  نددددز  سددددورة إي  مددددد ان يددددام السددددورة ال ددددل   لذدددد  الرسددددو  األلفدددد  

رآ  المدددري  ، مدددا  بدددا و أوائذيدددا  سددد  يا لذددد   يدددر المددد لو  مددد  ندددزو    يدددة آيددداا ال ددد
 ل بم  فاىرة  س دلل الوطو  لندىا .

وطددددد ا شددددذا الدراسددددة منيبدددداأ  حذيذيدددداأ فنيدددداأ ان  ائيدددداأ رأ ددددو ميدددديالأ  المبدددد  لدددد  
بماليدداا ىددذه السددور وشصوصددي يا، مسدد ييدة مدد  الدراسدداا السددا  ة فددل ىددذا المبددا  

از ال رآنددل و يرىددا ، فبدداما فضددالأ لدد  م ددا ال يسددير وال ال ددة والن ددد ، وم ددا اإللبدد
الدراسددة م سلددمة لذدد  أر مددة فصددو  مسدد وطة  م دمددة و مييددد ، ومذح ددة  شا مددة سددبذا 

 فييا أى  الن ائر ال ل  وص  إلييا ال احث . 
 نددداو  ال مييدددد ا باىدددداا ال يسدددير  الموضددددولل وال بزيئدددل( و دددديل  ميدددزاا مدددد  

و  ال دددددي  لنيمددددا ، محدددداويأ الوصددددو  إلدددد  ا شدددداذ مددددنير وسدددد  يمدددد مددددامنيمددددا وليو ي
 وموضحاأ أس اا ذل  ايش يار . 
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وان الطدداأ مدد  أ  لمدد  بددم  مدد  ابددما  ال م يددر مضددموناأ شدد  اليصدد  األو  
  يدددا  ال مدددد الموضددددولل واليمدددرع لذحددددوامي  ، فبدددام لذددد  أر مددددة م احدددث ، ش صدددد  

: لدراسدددددة ال وحيدددددد وح ي  دددددو مددددد   وحيدددددد الدددددذاا أو الصدددددياا أو ال وحيدددددد فدددددل ( األو  
ة والر و يدددة مسددد ديأ لذددد  ذلددد  مذدددو  فدددواىر الحيددداة والمدددو  ، ومشا  دددة الم ددد  الشال يددد

لدراسدددة ل يددددة الن دددوة والدددوحل  (:ال دددانل والي دددرة ال بدددرية إل  ددداا ىدددذه الم يددددة ، وبدددام 
والبدد ياا ال ددل أ يددرا حوليددا مناطبدداأ فمددرة  بددرية الرسدد  وأىميددة ذلدد  إلل ددام الواطددا 

دراسة المماد والمد  اإلليل مس ديأ لذد   (: الثال الممذل ال   ي ل لذرسالة ، و ناو  
ممانيدة ذلد  فدل ال ددرة ائوطولو   ر    لدة ، منيا ال ري ة الم ذية وال ري ة الحسية ، وا 

اإللييددة م يندداأ ممندد  المددد  اإلليددل وح ي  ددو ، وأ  ايل  دداد  ددو يوبددا ايل  دداد  ح ي ددة 
 ع فل الحوامي  . لدراسة ال مد الولفل واإلرباد الرا ا(: المماد ، فيما بام 

و نددداو  اليصددد  ال دددانل األسددداليا والممدددانل ال دددل حاولدددا اييددداا لددد   ري يدددا 
 دراسددة أسددذوا السددشرية  (:األو  ، اشدد   ا  أفمارىددا فبددام لذدد  م احددث  ال ددةإيصدد

 ريددد  الرسدد   المذمددداا ، وسدددشرية لددد  ، مددد  سدددشرية ذىنيددة ، وسدددشرية لددد   والدد يم 
أسددذوا البددد  وايح بدداج  نوليددو اإليبددا ل لدراسددة  (:ال ددانل  ريدد  ال ضدداد ، وبددام 

لدراسددة آيدداا ال سددذية ال ددل بددالا فددل الحددوامي  مميددزاأ  ددي   ال الددث(: والسددذ ل ، وبددام 
 ، وايياا ال ل سي ا ل سذية المؤمني  . ايياا ال ل سي ا ل سذية الن ل 

وال رميددددا و يددددا  دييا األليدددداف  وبددددام اليصدددد  ال الددددث لدراسددددة ديلددددة اإلفددددراد
مس ييداأ م  مم ياا الدرس السامل فل الوصو  إل  في  بديد لألليداف ، ف سد  لذد  

  يددددددا  ديلدددددة األليدددددداف الم ذ دددددة ، أو مددددددا يمددددددر   (:األو  أر مدددددة م احددددددث ، اشددددد   
 (:ال ددانل  ددد اي سا  النصددل( واني دداح الددن  لذدد  فضدداماا واسددمة مدد  الممددانل ، و

لينية وشصوصية اس شدا  األلياف وبمالية اس مماليا ، فل حي   نداو  لدراسة الديلة ا
ال الث دراسة الديلة النيسية واأل ر الذع   رمو األلياف داش  النيس ومدذل  مدا  رسدمو 

لدراسة الديلة اإليحائية ال ل  ميدزا  يدا  ال الث(: م  صور نيسية مؤ رة ، وشص  
 األلياف وايباراا المذمية ال ل  حوييا .

 دراسة الصورة الينيدة ، فضد  شمسدة م احدث ، ل ندل  الرا ا(: واش   اليص  
 (:ال دددانل  دراسدددة الصدددورة ال بددد ييية ومدددا يميزىدددا فدددل ايسددد شدا  ال رآندددل ، و (:األو  



لدراسة الصورة ايسد مارية وأىمي يدا فدل ال م يدر مرمدزاأ لذد  أ در ال بدشي  فدل إ ندام 
 م   لوناأ م  ألوا  ال شيل البمي  ألنيا لدراسة الصورة المنائية  :(ال الث الصورة ، و

د   لدراسدة الصدورة المذيدة وأىمي يددا فدل إ ندام الممندد  ،  (:الرا ددا فدل ال م يدر ، وش ص 
 دراسة المبيد وأىمي و وأ ماده فل ال م ير ال رآنل . الشامس(:  ينما  ناو  

وأشيددراأ فددن  مدد  الوابددا أ  ن وبددو  البددمر إلدد  مدد  مدد  سددالد فددل إنبدداز ىددذه 
ي سددديما أسدددد اذع المبدددر  الدددددم ور ل دددد الددددرحم  بدددياا أحمددددد الدددذع مددددا  و  الدراسدددة

األس اذ واألخ والصددي  ، وأسد اذع المرحدو  الددم ور حسد  يحيد  الشيدابل   مدده اب 
األسد اذ الدذع ييديض لذمداأ وشذ داأ ، وأبدمر و فل فسيح بنا و ، ف د ما  األخ والصدي  

اب  شددد  مدددني  األسددد اذ الددددم ور ل ددددمددد  أسدددا ذ ل فدددل طسددد  الذ دددة المر يدددة وأمدددذل  
الب ورع واألس اذ الدم ور شالد لذل مص ي  ، وي أنس  أشوة ألزام وأسدا ذة أفاضد  

، وفذديح شضدير بدنل( وي ل دد الحسدي  حس    باس  شذ  ، وحسا  طدورع ، ولذل 
 أنس  زمالم الدرا .

   ببددموه مددلذدد  مددا ممددا أ  ددد   البددمر البزيدد  إلدد  ألضددام لبنددة المناطبددة 
 لنام فل  صحيح و دطي  ما بام فل ىذه الدراسة فبزاى  اب لنل شير البزام .

أطددو  إ  ىددذه محاولددة بددادة  وشيددا فييددا شدمددة الم دداا المزيددز : وفددل الش ددا  
، فن  وف ا ف ذ  م  نم  اب الم  ا مة لذدلل وأ  مندا بد  ا  وني  مرضاة اب 

حيا أطدددددال  أسدددددا ذ ل األفاضددددد  ف ذددددد  زلدددددة ي يرىدددددا اب لدددددل  رحم دددددو الواسدددددمة و صدددددح
 ومالحفا ي  السديدة .

 واب م  ورام ال صد

 


