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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 ، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.أمجعنيعلى أعدائهم 
 القرآن على ضوء آياتسيكولوجية اإلنسان 
(4) 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُووا الصَّواِلَااِت َوََوَواَووْوا َواْلَعْصِر * إِ  قال اهلل العظييم  نَّ اإْلِ
 .(1)بِاْلَاقِّ َوََوَواَوْوا بِالصَّْبرِ 

وُر َمُنوعواً *وقال جل امسيه   يوْ َْ ُُ اْل و ُُ الََّّورج َجُووعواً * َوِإَذا َمسَّ و ْنَساَن ُخِلَق َهُلوعاً * ِإَذا َمسَّ ِإَّلَّ  ِإنَّ اإْلِ
 (2)اْلُمَصلِّينَ 
وشيياتلته ونطيياف ضييعفه ونطييياف قوفييه، دييان أد ييل  صيييدر  ة اإلنكيييانيسيييفولوجأردنييا ان نكتف يي   إذا

هيو  ،القميفن ان نكتنططه هو )الطرآن الفرمي( مث الروايات ال ريفة؛ ذلك ان األعرف باإلنكيان، عليى اإل ي
َوَلَقوْد حطيطية ذافيه خفايياه ودواخليه و وأخفيى  خالطه دانه اللطي  اخلبري الذي يعرف أعمق أعماق اإلنكان

ُِ ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ  َرُب ِإلَْي ُُ َوَنْاُن َأقوْ ُِ نَوْفُس ْنساَن َونَوْعَلُم ما َُوَوْسِوُس ِب  .(3)َخَلْقَنا اإْلِ
الربوشيييور اليييذي فطد يييه ال يييرتات واملصيييانع عييين  نت ا يييا، يعيييد أهيييم أو و ييين املعيييروف ان دلييييل اإلرشييياد 

حاسييوباأ أو  ف علييى األجهيياة واوالت وتيفييية ف ييقيلها ونطيياف ضييعفها أو قو ييا، ديي ذا اشيي ي    صييدر للتعيير 
هيو  اخلصيائ  واملااييا والنيواقا والكيلبيات اتنة حالقة دان أول شيء يعّردك عليى حىت سيارة أو  ائرة أو 

ضييع  أو  فييا ن  ن ييوا  ييا تتبييه  نت ييوا فلييك األجهيياة وى عوهييا، علييى ان املختيي ع واملنييت  قييد  فييى عليييه 
ديان علميه ناديذ  عين علميه شييء يعابال  دانهاهلل فعاىل أ ا خطر ال ميفن استف ادها إال بالت ربة الطويلة، 

بيرُ  حميط َْ  .(4)َأ َّل يَوْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطيُف اْل
 القرآن الكريمفي الْصائص العامة لإلنسان 
و واضيع  اإلنكيان  واصيفاتلنعيرف  شيرةأ ان نرجيع إىل الطيرآن الفيرمي  باو ن هنا ديان علينيا،  ين الب ير، 

                                                           

 .3-1سورة العصر  اويات  (1)
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 ضعفه و وا ن نطصه، على حكب  ا يؤشر عليه خالطه ورازقه واملهيمن عليه.
ان الطييرآن الفييرمي عنييد ا يت ييدس عيين اإلنكييان، أي عيين هييذه املفييردة اخلاصيية، دانييه، يف  الييب  والغريوو 

 كييتوعباأ، يكييتعرب سييلبيات هييذا الفييائن ونطيياف ضييعفه  املييوارد بييل يف األعييم األ لييب الييذي تيياد ان يفييون
 و وا ن األخطار اليت حتدق به.. دلنالحظ، على سبيل املثال، اويات التالية 

4-  ٍْنَسوواَن َلِفووي ُخْسوور وامللفيي  انييه فعيياىل ا يطييل ان اإلنكييان خاسيير بييل انييه يف  َواْلَعْصووِر * ِإنَّ اإْلِ
 فييان ويف تييل ز ييان و كييران حمييدق باإلنكييان  يين تييل صييوب وحييدب خكيير،  ييا نفهييم  نييه )الظردييية( وان اخل

، جانييب وحتاصيره  يين تيل جهييةيعيي  يف عيياا  ين اخلكييارة الييت حتيييط بيه  يين تيل دهيو ذلييك املختليوق الييذي 
الر ال املت رتة ونتصور حيواناأ أو إنكاناأ قيد ع لقيق  كاحة تبرية  ن ولفي نتصور ذلك حطاأ دعلينا ان نتصور 

 ميتليكال وهيو،  يع ذليك،  ،ثرحرتة يقيو  يف الر يال أتثير دي ت     عليه دقيطة وتلما حتركتلما هبا دانه  
 إىل ش رة عمالقة والأ على  ول  نططة الر ال املت رتة  وص إذا وجد، درضاأ، حبالأ  تداأ أي أ ل بالن اة إال 
  اإلنكيييان  ييين خليييال   يييرية إىل حبيييل الن ييياةوذليييك هيييو  يييا صيييرح  بيييه اويييية الفرميييية  دت يييبه بيييه بطيييوة..

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإَّلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّواِلَااِت َوََوَواَووْوا )اخلكران( إذ فطول   َواْلَعْصِر * ِإنَّ اإْلِ
 .بِاْلَاقِّ َوََوَواَوْوا بِالصَّْبرِ 

 طيدرة عليى وبيدون انيه سكير باسيتمرار،  نعرفوعوداأ على بدء دانه يففي ليفون اإلنكان يف خكر، ان 
قابلييية للمطاو يية أبييداأ، مييواا عمييره وانييه تلمييا   يي  سيياعة أو شييهر أو سيينة، ق ص يير عمييره أتثيير املعارضيية أو 

حينئييذ  إذ ميتلييك اإلنكييان  ،ولييدان اإلنكييان أ ييول  ييا يفييون عمييراأ عنييد ا ي  ميياءدي تثر، ولييذا قييال بعييا احلف
سييينة دييي ذا بلييي   57عميييره سيييت سييينوات ا تليييك  سييينة  ييين عميييره، حيييىت إذا صيييار نينأ ا يييه،  ييياوجييييد بييييده، 

سيينة بطيي ميتلييك سينة دطييط، دفلميا عّميير أتثير قصيير عمييره  51اخلمكيني بطييي ميتليك مالمييني سينة ديي ذا بلي  الييي
 أتثر!
ان، جيييرت احلفمييية ولفيييي ففتميييل الصيييورة علينيييا ان نعيييرف ان هيييذا اإلنكيييان اليييذي  ييييط بيييه اخلكييير  -2
ْنسواَن فويَلَقوْد َخَلْقَنوعنياء و  يّطة  إىل جيوار ذليك يف ة على ان يفوناإلهلي والفبيد  امل يطة  (1)َكَبودٍ    ا اإْلِ

 .دهو ىلوق يف خكر  ن جهة ويف تبد  ن جهة أخرى والتعب والنصب
 

                                                           

 .4اوية سورة البلد   (1)
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 وقال ال اعر 
 طُِبَعووووووووور َعلوووووووووى كووووووووودٍر َوأَنوووووووووَر َُريوووووووووُدها

 

 َوووووووووووووووفوًا ِمووووووووووووووَن اأَلقووووووووووووووذاِء َواأَلكوووووووووووووودارِ  
 

 َوُمَكلِّووووووووووووووف األَيوووووووووووووواِ  ِضوووووووووووووودَّ ِطباِع ووووووووووووووا
 

 ُمَتطَِّلووووووووووو  فوووووووووووي المووووووووووواِء َجوووووووووووذو  نوووووووووووارِ  
 

 شاتلته دانه  عنعن حيافه و عي ته، وأ ا دهذا 
3-  ْن إذ فيراه،  يثالأ، يتع يل الوصيول إىل الثيروة وليو بكيلوك الطيرق ا ر ية   (1)ساُن َعُجووَّلً وَكاَن اإْلِ

 الق ، اخلداع، القنب، الربا، الكرقة املطنعة و ريها.
 ولعل الكر يف تون اإلنكان يف خ كر دائم وتبد وعناء هو  ا أشارت إليه اوية التالية 

4-  ِْنَساَن ُخِلَق َهُلوعًا * إ وُر َمُنوعواً ِإنَّ اإْلِ يوْ َْ ُُ اْل و ُُ الََّّرج َجُووعاً * َوِإَذا َمسَّ ﴾ واهلليوع حكيب َذا َمسَّ
و)شييديد احليير ( فعبييري آخيير عيين اوييية األخييرية، بينمييا  ففكييري بعييا العلميياء )شييديد احليير ، قليييل الصييرب(

ديد شييجيداأ  ان يفييون اإلنكيان  وهييذه نططية ضييع  خطيرية )قلييل الصيرب(  فصيي  عين اوييية الكيابطة عليهيا،
، و يين هنييا فن يي  أ لييب أو عليهييا مجيعيياأ  الرياسيية والطييوة والكييلطةأو ال ييهرة أو اجليياه، أو احليير  علييى املييال، 

ب شيين  ود يياء أريطيي  ضييرد إرضيياء ، دفييم  يين حيير وحييىت احلييروب املعاصييي، والصييراعات واجلييرائم واجلنايييات
 وأوسع؟إىل أراضي أخرى أرحب ومتتد رقعة رياسته  فتوسعشهوة هذا احلاتم بان 

 فعاسته وهالته واست طاقه العذاب اإلهلي.. رّ س ، بال بط،دهذا هو اإلنكان شديد احلر .. وهذا هو
يف )شدة احلر ( عردنا ان رحلة العالج جييب ان فبيدأ  ين يفمن إذا عردنا ان اخلطر واملهم يف األ ر اننا 
 هذه النططة بال بط..

 ًُر َمُنوعا يوْ َْ ُُ اْل َعاِن  ا أشارت إليه الرواية ال ريفة  ائبه ن  رادنيا دان ال َوِإَذا َمسَّ ُ وَمواِن ََّل َيَّْوبوَ َمنوْ
ُُ اْلَعْطََّاُن اْزَداَد َعَطَّواً َحتَّوى و (2)طَاِلُ  ُدنْوَيا َوطَاِلُ  ِعْلمٍ  نْوَيا َكَمَثِل َماِء اْلَبْاِر ُكلََّما َشِرَب ِمْن َمَثُل الدج

 ُُ  دانييه سيييفونيف رصيييده يف املصييرف دوالر  ائيية أليي   ييثالأ تلييك إذا تييان مي اإلنكييانان جنييد ولييذا  (3)يَوْقتُوَلوو
.. ديي ذا أشييد احليير  حييىت انييه ميتنييع  يين ددييع احلطييوق الواجبيية عليييه  تييذرعاأ بيي ل  عييذر وعييذرحريصيياأ عليهييا 

بلق  أ واله   يت أل  ازداد حرصاأ وج عاأ د ذا بلق   ليونياأ ازداد هبيا حبياأ وفعلطياأ.. وهفيذا تلميا ازداد ميراءأ 
 زداد خبالأ وحرصاأ وفعلطاأ.. ولذا جند ان الفطراء، عادةأ، أسختى تفاأ  ن األ نياء وأسرع يف البذل والعطاء.ا

                                                           

 .11سورة اإلسراء  اوية  (1)
 .41  1مطة اإلسالم الفليين، الفايف، دار الفتب اإلسال ية ي  هران  ج (2)
 .131  2مطة اإلسالم الفليين، الفايف، دار الفتب اإلسال ية ي  هران  ج (3)



 ه4443/  شعبان 5األربعاء  ............................................................. (343)والتدبر  التفسيردروس في 

4 
 

الصقر على اإلنفاق وان نتدرب  نذ ا تالك أدىن رصيد عليى  نذ ان نعّود أ فالنا  انيعردنا ذلك دعل وإذا
طانية الييت فياين لسنكيان التكيوي  وفيوحي نختيدع بالوسوسية ال ييوان ال نإنفياق بع يه )سكيه أو ملثيه  يثالأ( 

له  انك قليل الب اعة اون د ياك ان فنفق! بل فريه ز ناأ حىت إذا أمري  أنفط ! دهذه هي اخلدعة الفربى 
اإل كاك أو على اإلنفاق تلما ترب أتثر د تثر.. د ذا عردنيا ان اإلنكيان إ ا على د( تعوّ حيه ان اإلنكان )ي

 ْيو َْ ُُ اْل  الكعة.وحتتوشنا  القىن ميكناقبل ان على العطاء داننا سنبادر إىل فرويا النفت  ُر َمُنوعاً ِإَذا َمسَّ
وووُر بيييي َهُلوعووواً دكيييرت اويتيييان الالحطتيييان  فيييردة وقيييد  يوْ َْ ُُ اْل ووو ووورج َجُووعووواً * َوِإَذا َمسَّ ُُ الََّّ ووو ِإَذا َمسَّ

 .َمُنوعاً 
دييان اإلنكييان، ويييا للع ييب! إذا  كييه ال يير، املطصييود بييه الفطيير والفاقيية واملييرب  ،تالتعبييري بييامل والملفوور

دفيي  إذا هييمن علييه  يا ولف ية   يا  يت   يرد دهيذه حالتيه  يع االبيتالء مواحلر والربد و طلق األذى، جياع، 
 ؟.اقهالبالء وفو ل يف حيافه ونفذ يف أعم

لفيين  يياذا عيين و  وفصييردافه وجانييب  يين عالقتييه بقييريه،ويف سييلوته دهييذا تلييه عيين عالقيية اإلنكييان بنفكييه 
 عالقته بربه وخالطه ورازقه؟ هذا  ا ف ري إليه اوية التالية 

5-   َلَكنُوووود ُِ ْنسووواَن ِلَربِّووو والفنيييود يعيييين الففيييور، أي الفّفيييار للييينعم اجلّ ييياد هليييا، وفكيييمى  (1)ِإنَّ اإْلِ
 ائية  لييون دينيار  ا إىل شخت ، تما لو أقرضناه درضاأ كنّ األرب تنوداأ إذا ا فنب  شيئاأ، والقريب اننا لو أح

لي  ي به  ناالأ، د خذ املبل  وذهيب إىل سيبيله ال يليوي عليى شييء، ونكيي إحكياننا إلييه وا يطيدم لنيا حيىت  
تلمة شفر، داننا سنكختط عليه أشد الكختط ونعتربه نياتراأ لل مييل  يري  كيت ق لسحكيان أبيداأ، بيل وقيد 

 نقع م اهلل فعاىل علينا نتعا ل ما هيو اسيوأ  ين ذليك بفثيري نطرر ان ال  كن إليه بعدها أبداأ، لفننا بالنكبة إىل
 خرى أفعاىل يف آية وذلك هو  ا أشار إليه 

6-   ْنسووواِن َأْعوووَرَ  َونَووو ووورج فَوووُذو ُدعووواٍء َعوووري ٍ   َوِإذا أَنْوَعْمنوووا َعَلوووى اإْلِ ُُ الََّّ ووو ُِ َوِإذا َمسَّ  (2)ِبجانِِبووو
إذا دطييدنا إحييداها دطييط جاعنييا وردعنييا عطريفنييا واع ضيينا، رمييا، نقع ييم اهلل علينييا ال فتنيياهى لفننييا  أنّ واألع ييب 

 نعميياأ علينييا بيي لوف اليينقعم وا جييل امسييه ه مليياذا ابتالنييا هبييذا الييبالد،  ييع انييه ال ييياال نّييأو  ،ىلعلييى اهلل فعيياحييىت 
  والبطر والطقيان الي س والطنوفالففران يكلب  نا إال احداها ليمت ننا ويبلونا بل ويايد على 

                                                           

 .1سورة العاديات  اوية  (1)
 .71سورة دصل   اوية  (2)
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7-  ْووُ س  َكُفووور  َولَووِنْن َأَذقو ُُ لَيوَ ُُ ِإنَّوو ْنسوواَن ِمنَّووا رَْحَمووًة زُوومَّ نَوَوْعناهووا ِمْنوو َنوواُ  نَوْعَموواء بَوْعووَد  َنووا اإْلِ * َولَووِنْن َأَذقوْ
ُْور   ُُ لَيوَُقوَلنَّ َذَهَ  السَّيَِّناُت َعنِّي ِإنَُُّ َلَفِرح  َف  .(1)َضرَّاء َمسَّْت

 وينكى نعمته ود له، وسائر نعمه أي اأ.سب انه هلل رب عن اعي  عليه فعاىل إذا أنعم اهلل  -أدهو إذاأ  
 مث إذا ناعها  نه يطع يف دوا ة الي س  ن جهة ويف  طب تفران سائر النعم  ن جهة أخرى. -ب
ُُ َلَفوِرح  إذ امليراد  ، وبجيرّب د ذا أنعم اهلل عليه  رة أخرى، ب طير وففيرّب  -ج لييت الفيرب بياملعىن املعهيود  ِإنَّو

ر الب   ب هورق الف  لدينا بل  ذِلُكْم ِبما ُكْنُتْم ََوْفَرُحووَن ِفوي اأْلَْرِ  ِبَغْيوِر اْلَاوقِّ َوِبموا ُكْنوُتْم وقال فعاىل   رطق األشق
اُر اْرِخووَرُ  َنْجَعُل ووا ِللَّووذيَن َّل يُريووُدوَن ُعلُووِوا ِفووي اأْلَْرِ  َوَّل َفسووادًا وقييال فعيياىل   (2)ََْمَرُحووونَ  َِْلووَ  الوودَّ

 .(3)قينَ َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّ 
 باشيرة وا ياذ فعياىل ودوق ذلك دانه ال يفتفي بالبطر وج ود نقعم اهلل عليه، بل ي قى إىل حتيدي اهلل  بل

 شرتاء له إذ يطول فعاىل 
8-  َنِسَي موا كواَن يَوْدُعو ُُ ُُ نِْعَمًة ِمْن ُِ زُمَّ ِإذا َخوََّل ْنساَن ُضرٌّ َدعا رَبَُُّ ُمنيبًا ِإلَْي ُِ ِموْن َوِإذا َمسَّ اإْلِ ا ِإلَْيو

ُِ ُقْل َََمتَّْع ِبُكْفِرَك َقلياًل ِإنََّ  ِمْن َأْوااِب النَّارِ  ُِ أَْندادًا لُِيِضلَّ َعْن َسبيِل  .(4)قَوْبُل َوَجَعَل ِللَّ
 شدة خصو ته يف با له إذ يطول فعاىل  ،هلل سب انهعلى ا اذه األنداد  يايد هذا اإلنكانمث 
9-  ََأَوَلْم يَوَر اإِلنَساُن أَنَّا َخَلْقن ُُ اُ  ِمن نجْطَفٍة َفِإَذا ُهوَو َخِصويم  مٌِّبوين  * َوَضوَرَب لََنوا َموَثاًل َوَنِسوَي َخْلَقو

 (7)َقاَل َمن ُيايي اْلِعظَاَ  َوِهَي رَِميم  * ُقْل ُيْاِييَ ا الَِّذي أَنَََّ َهآ َأوََّل َمرٍَّ  َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليم  
   عالقته  ع نفكه و ع ربه دانه خت  ل  في   ا اهلل فعاىل لسنكان  ن الصفات اليت يذترها وهناك 
41-  وووماواِت َواأْلَْرِ  َواْلِجبووواِل فَووو َبَوْيَن َأْن َيْاِمْلَن وووا َوَأْشوووَفْقَن ِمْن وووا ِإنَّوووا َعَرْضوووَنا اأْلَمانَوووَة َعَلوووى السَّ

ُُ كوواَن  َُلوموواً َجُ وووَّلً  ْنسوواُن ِإنَّوو مييية ان الكييماوات واألرب واجلبييال  والظيياهر  يين اوييية الفر  (1)َوَحَمَلَ ووا اإْلِ
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وات املكييوذلييك ر ييم عظميية ا فَوو َبَوْيَن َأْن َيْاِمْلَن ووا َوَأْشووَفْقَن ِمْن وواتانيي  أتثيير حفميية  يين اإلنكييان إذ 
تييون الكييماوات واألرب واجلبييال شيياعرة  درتيية وارففاعهييا واألرب وسييعتها واجلبييال وقو ييا، واوييية  يياهرة يف  

طبيييول واليييردا، وفيييدل عليييى ذليييك  يييواهر آييييات أخيييرى أي ييياأ، الييييت  وهليييا الدة ا تالتهيييا درجييية  ييين اإلراويف 
  ل األ انة ر م انهحتمّ والقريب ان اإلنكان، بتهوره الطبعي، 

44-  ًْنساُن َضعيفا لفنه جلهله و ي ه حتمل هذه األ انية العظيمية مث تيان هيو الظليوم  (1)َوُخِلَق اإْلِ
 اجلهول اخلصيم املبني.
 له هو املصري األسود املظلم والعذاب املطيم الدائم والناف   ن ذلك ت

12-  ِالذِّْكَر  * يَوُقوُل يَا لَْيَتِني َقدَّْمُر ل ُُ َاَياَِي َوِجيَء يَوْوَمِنٍذ ِبَجَ نََّم يَوْوَمِنٍذ يَوَتذَكَُّر اإِلنَساُن َوأَنَّى َل
ُُ َأَحد  * َوَّل يُوِزُق َوزَا ْوَمِنٍذ َّلا يُوَعذُِّب َعَذاَب ُُ َأَحد  * فَويوَ  .(2)َق

 تي  ينك م ذلك تله  ع قوله فعاىل   الكؤال املهم هو  ولفن
13-  ََلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن ََوْقِويٍم * زُمَّ َرَدْدنَاُ  َأْسَفَل َساِفِلين(3)؟ 

 وهل دلكفة ذلك تله االبتالء واال ت ان الذي عرّب عنه فعاىل بطوله 
14-  ِوِبيَل ِإمَّوا ِإنَّا َخَلْقَنا اإل ُِ َفَجَعْلَنواُ  َسوِميًعا َبِصويًرا * ِإنَّوا َهوَديْوَناُ  السَّ نَساَن ِمن نجْطَفوٍة َأْمََّواٍ  نوَّْبَتِليو

نُووَن * َوَلَقوْد وقوليه  (4)َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفوورًا رَُكووا َأن يَوُقولُووا آَمنَّوا َوُهوْم ََّل يُوْفتوَ الوم * َأَحِسوَ  النَّواُس َأن يُوتوْ
ْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِينَ فَوتوَنَّا ا ُُ الَِّذيَن َوَدُقوا َولَيوَ ْعَلَمنَّ اللَّ  .(7)لَِّذيَن ِمن قَوْبِلِ ْم فَوَليوَ

مليياذا خلييق اهلل وانييه عيين دلكييفة اخللطيية علييى الكييؤال أخييرى فتففييل باإلجابيية  يةأ دلكييف وجوهيياأ هنيياك أم ان 
 عة؟فلك املواصفات الكلبية ونطاف ال ع  املتنو وهو  مل فعاىل اإلنكان 

 هذا  ا سن يب عنه بالتفصيل يف الب ه الطادم ب ذن اهلل فعاىل.
 وآخر دعوانا ان الامد هلل رب العالمين وولى اهلل على مامد والُ الطيبين الطاهرين

                                                           

 .23سورة النكاء  اوية  (1)
 .21-23سورة الف ر  اويات  (2)
 .7-4سورة التني  اوية  (3)
 .3-2سورة اإلنكان  اوية  (4)
 .3-1سورة العنفبوت  اوية  (7)

 m-alshirazi.comميفن  الحظة الدرس والتطرير على املوقع التاىل  


