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اح اك  في كثير من األحيان يقدم اإلنسان أعمااً  ينان في اا احارال واح اونَّ حكنو اا ماورد  ماوارد     

واحخسارة َّحذا خصصنا هذ  احدراسة في ايان م  وم احخسران، من أجا  احمييير،وانااو وعاي ايمااني 
 معرفي حما من شأنه أن يوقع اإلنسان في مل  احمخاطر واحخسائر وهو في غ لة عن ا. 

 ددت لقددق مت ددض ة اددرا ةلقلة ددا رادده ة ددمق ةع  ددي  ةلعباددبرا  ةدد  ةلممةردد  ةلق   دد    لعاعددا   مت     

 شعبلرا تهقف  حب ةلمأصرل أل عتط ةلخت  ين ،  ةلةبةرد  ةلمد   ة دض  هدو  حدب ةلخ،د ةال ، ة د  

 ب تطا ةلمحارل ةلدقلل  ةلديي يقدبع  مد    رن   عتط خ،تلةتهو ةلعخمافا  اعن ةلةمق ةلعبابر  ،

مفت در  ةلقللت ةلحّ،را ، تطبل ت  ح،ب ةل ممعتل ةلق     ،  ر    ت مرل ةد  تمدب ةلعمدتوو  ةل

عااار ماان س يمساام اعاارو ااراو ومناقشاام ا ومحليل ااا وماارجيل احصااائً من ااا َّ اعممااادا  علاا  ورود 
احكلمة في احسياقات احقرآنية احمخمل ة،أي أننا نوجه احاعد احدًحي حألح ان من خك  اًسمعما  احقرآني 

ااية ح ااا ، وحااي  ماان خااك  مااا قاياا  عن ااا خااارع احاانم احقرآنااي مااع اهممامنااا اعاارو  معاني ااا اححسة
 .واح رعية واحمجانية احمي أصاحت ا ع  احمطور احدًحي معاٍن أصلية معجمية

فأهمية احدراسة مكمن في محاوحم ا جمع أاعاد احموضوع في احقرآن احكريم كله  ودراسامه دراساة     
معملة، دًحية أسلواية مكشف عن سر من أسرار اعجان  احذي ً ينضً من حيث دقة احادًًت احمسا

ومنوع ا وكثرم ا مما يوهم اوقوع احمرادف فيه عار احمادأ األسلواي احمسام  ااًخمياار. فضاك عان 
اساامعما  مااادأ آخاار ماان مااااد  األساالواية وهااو مااا يعاارف ااحعاادو  أو اًننيااا  أو اًنحااراف عااار 

اه ،مان احمسموى احمركيااي حلانم، مماا ي ضاي احا  احكشاف عان احاعاد احجمااحي واإلااداعي فاي أسالو
 خك  انسجامه مع احمسموى احدًحي ومأثير  في محديد احدًحة احمقصودة . 

     
وً اد من اإلشارة اح  أنو هنا  احكثير من احدراسات ساواو فاي كماً احم ساير أو غيرهاا مناوحات     

يمياة عذااات اإلنسان وخسائر  في احقرآن احكريم َّ حكن حم مكن هنا  ـ علا  حاد علماي ـ دراساة أكاد
ممخصصة ممناو  قضية احخسران في احقرآن احكريم ااواعثه وأنماطه وأسااحيً احمعايار عناه َّ فكاان 
هذا مسوغا آخر حي ًسمكما  احدراسة عل  وفق من س يمخذ مادأ احرؤية احشموحية أساسا  حه من أجا  

 احوصو  اح  نمائس شاملة ووافية .
اأنواع احخسران دراساة فنيةاـ حمحدودياة األح اان احماي وارمأيت أن مكون دراسة احدًحة احمخمصة     

ممثل ا ، اعك  األح ان احداحة عل  احاواعاث ـ ، وا اذا أفادت مان احمان س األسالواي فاي دراساة أناواع 
احخسران عار مادأ احعدو  فاي اسامعما  احصايا واألح اان اوصا ه نااهرة أسالواية هاماة فاي احمعايار 

يقاع احصومي في رسم دًًت األسلوً احدا  عل  احخسران عار احقرآني َّ فضك عن دراسة اثر اإل
 احمسموى احصومي.  

وً اد من اإلشارة اح  أنو افادمي من هذ  احمناهس كان ااحطريقة احمي مسموحي رو  احمن س  اماا     
ااحشاااك  احاااذي يااادفع ملااا   مساااموجاه خصوصاااية احااانم احمااادرو  ، وطايعاااة احماااادة احمكوناااة حاااه 

احخصوصية اح  انمقاو ما يكئم ا من أدوامه ، من دون أن يكون احمن س قيدا اجرائيا حدى من يرغً 
 في اعطاو نمائس معدة سل ا .

 



حااذا قماات امصاانيف احدراسااة احاا  مقدمااة ، وثكثااة فصااو ، أهاامم اح صاا  األو  امناقشااة مصااطلل     
تقررو ةك ة ةإلرجتز رنق ةلقق تع  ةلعحقثرن،  لو  َل  ت يعتثل  ية ة مق ةع  اإلعجان احقرآني من خك  

ةلمبوددف ةدد  ةلقلة ددتت ةل،ددت قا ،  م ةتمفدده  منددو ةلةددتر رن  مدد    ةكددتل ةلقددق تع ةح،ددب     نتمشددمهت 

 شددكل وي دد  ،  ددن   ال  ال ي منَددبة    ددو خ يطددا ةك يددا تنددتمح  سددكتلرا ةلع ددطا    ددر  تطددبل  ، 

ةإلرجدتز مت دض ةد  لهيمهدت راده  ةدي  نهجدرن ل ر،درن ،  عدت ةلعدنه      احض  الَّ  مندو  لة دتت

ةل،رتم  ةليي يمي  ةإلرجتز ألسرتع ختلج ةلنص ةلق       ةلعنه  ةلن   ةليي يق   ةإلرجتز راده 

 ةلنص  ف،ف . 
اواعاث احخساران فاي احمعايار احقرآناي ودراسامه دراساة  اإحصااوفي حين اخمم اح صا  احثااني     

ورين رئيسين، ركنت في احمحور األو  عل  ايان األفعا  احسلاية وأثرها في اخمك  دًحية عار مح
احيقين عند اإلنسان، مقسمة اياها اح  نوعين: األفعا  احسلاية احمحضة ممثلات اخمساة منااهر وهاي  

أمااراو احقلااً  ، احخااروع عاان احشاارعية اإلح يااة ااإلنكااار واحمكااذيً ، احمجاااون احمكااذيً ،اًساامعكو
. واألفعاااا  احسااالاية غيااار احمحضاااة ، ممثلااات امن ااارين هماااا  منااااهر احضاااح  احسااالاي      (واحااان

 ومناهر احضعف احسلاي(. 
وقماات فااي احمحااور احثاااني اوضااع خريطااة دًحيااة مكشااف عاان أنماااط احااذنً وأساااحيً ارمكااااه،      

ف احعقواة ماعا  عن ااخر، اذ كش ت هذ  احخريطة اخمك هااحشك  احذي ياين حنا قوة ك  ذنً واخمكف
 حدرجة احذنً.

كماا ايناات مجموعااة أح ااان مااوحي اأساااحيً ارمكاااً احااذنً   كاًكمساااً و اًرمكاااً واًحممااا      
 واًقمراف واحعم  واحصنع( .

أما اح ص  احثاحث فقد ُعناَي اايان أنماط احخسران في احمعايار احقرآناي ، ساواو ماا جااو من اا علا      
ام ا ( ، وهذا ماا أساميمه ً   أح اان احخساران احخاام (،أو ماا جااو من اا وفق صيية   خسر ومشمق

عل  وفق صيا مخمل ة أسميم ا ً  أح اان احخساران احعاام (، وقاد قسامم ا احا  ثكثاة أقساام رئيساة : 
 احخسارة احدنيوية ،ممثلت في   معطي  اححوا  ، احمر  واحمأخير، اإلحااط ،اإلهك ( .

عاار اإلهاناه اين احدنيا وااخرة، وهاي فاي جل اا خساارات مادياة ومعنوياة واحخسارة احمشمركة      
 واألحم احن سي.

وهذا ما مضمنه احمحور األو  َّ فضك عن واحخسارة األخروية احمممثلة اعذااات ج نم احمخمل ة ،      
ران احمحور احثاني احذي أفردت فيه دراسة ألارن احنواهر احصومية فاي احخطاااات احداحاة علا  احخسا

 امحلي  فني حسورة اح جر ياين مدى ايحائية احمسموى احصومي في مشكي  احدًحة   ةمش وع
وأممماات هااذ  اح صااو  اخاممااة عرضاات في ااا أهاام احنمااائس احمااي موصاالت ح ااا، فضااك عاان قائمااة     

 احمصادر واحمراجع احمي أفدت من ا في عموم احدراسة .
وعادا  دن ةلنمدت   ةلعهعدا ةلمد   رطدض ةلقلة دا ثقاهدت   مق تبصاض  ن خ ل ةل راا ةلطبيادا تادإ  لده

ةلماع   ةلعم ة  ، ةألوب  ال ت،ق  كت ت  ت ت ة    كمةا ةلقلة تت ةلق   را ، أل َّهت  سةف  عمجدو  للد  

 ةن   خمص  عبابع ةلخ، ةال ة  ةلق  ال ةلك يو.
 
 


