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آيات االعتبار يف القرآن الكريم

احلمد هلل رب العاملني ،القائل يف كتابه الكريم{ :فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي األَبْصَارِ} ،وأَشهدُ
أنْ الَ إلهَ إِالَّ اهللُ وحدَهُ ال شَريكَ لَهُ ،وأََشهدُ أنَّ سيدَنا ونبيَّنا مُحَمَّدًا عَبدُه ورسوله ،اللَّهُمَّ
صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيهِ ،وعلَى آلِهِ وصحبِهِ ،ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ ،وبعد:
فإن االعتبار من أعممِ صفاتِ املؤمنني ،وأخصِّ مزايا املتقني ،وأهلُ االعتبار هم
أصحابُ النمرِ الثاقب والقلبِ اخلاشع ،حيث يقول احلق سبحانه" :إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً
لِّمَن يَخْشَى" ،ويقول سبحانه" :إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ
وَهُوَ شَهِيدٌ".
واملتأملُ يف القرآن الكريم جيد أن احلق سبحانه قد حثَّ على إعمال العقول
باالعتبارِ والتدبرِ والتأمُّل ،وأوىل ذلك عنايةً خاصة؛ بل جعله من أجلِّ العبادات،
وأفضل الطاعات؛ حيث يقول سبحانه آمرًا بالنمر واالعتبار" :فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي األَبْصَارِ"،
ويقول سبحانه" :قُلِ انْمُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" ،ويقول تعاىل" :أفَلَمْ يَسِريُوا
فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا".
ومما دعانا القرآن الكريم إىل االعتبار به تعَاقُبُ الليل والنهار ،واختالفُ أحواله،
وتقلُّبُ أجوائه ،ففي ذلك عمة ألصحاب البصائر النافذة ،وعربة ألهل العقول الواعية،
ك َلعِ ْبرَ ًة لِأولِي األبْصَارِ"،
حيث يقول سبحانه" :يُ َقلِّبُ اهللُ اللَّ ْيلَ وَالنَّهَارَ ِإنَّ فِي ذَلِ َ
ويقول سبحانه" :وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِ ْلفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ
شكُورًا" ،ويقول تعاىل يف احلديث القدسي" :بِيَدِي األَ ْمرُ ،أُ َقلِّبُ اللَّ ْيلَ وَالنَّهَارَ"،
ُ
واملراد بقوله تعاىل" :خلفة" أي أن كلًّا من الليل والنهار خيلف اآلخر يف نمام إهلي
ال يتبدل وال يتخلف ،فمن الذي يضبط حركة كل منهما؟ إنه اهلل وال أحد سواه.
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السمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
وعندما نزل قول اهلل تعاىل" :إِنَّ فِي خَلْقِ َّ
وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ" قال النيب (صلى اهلل عليه وسلم)" :ويلٌ لِمَن قرَأها ومل
يتفكَّرْ فيها".
كما أن يف املنافع اليت أودعها اهلل يف األنعام لينتفع بها بنو اإلنسان عربة ملن
اعترب ،حيث بيَّن القادر سبحانه يف كتابه أنه يسقينا من ضروع األنعام لبنًا خالصًا نقيًّا
لذيذًا يطيب للشاربني ،مع أنه خيرج من بني ما حيتويه البطن من فضالت ،وما يف
اجلسم من دم ،حيث يقول سبحانه" :وَإِنَّ َلكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ
مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِنيَ" ،ويقول سبحانه" :وَإِنَّ َلكُمْ فِي الْأَنْعَامِ
لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وََلكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِريَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ" ،ويف ذلك داللة
على قدرة اخلالق سبحانه ،وعميم حكمته وفضله على خلقه أمجعني.
وقد حثَّنا القرآن الكريم على االعتبار بقصص األنبياء وأخبارهم ،وما اشتملت عليه
من حكم وهدايات ،ودروس وعمات ،يقول سبحانه" :لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي
الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وََلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" ،ويف ذلك لفت ألنمارنا بأخذ العمة والعربة مما ورد يف القرآن
الكريم من قصص األنبياء والرسل عليهم مجيعًا الصالة والسالم.
***
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني ،سيدنا
حممد (صلى اهلل عليه وسلم) ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
ال شك أن القرآن العميم حافل بالكثري من اآليات اليت تدعو إىل االعتبار مبصائر
األمم السابقة ،واالتعاظ مبا عوقبوا به بسبب خمالفتهم أمر ربهم ،والسعيدُ من اعترب
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بغريه ،حيث يقول سبحانه" :أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي
مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى" ،ويقول سبحانه" :أَوَلَمْ يَسِريُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْمُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا
أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَمْلِمَهُمْ وََلكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَمْلِمُونَ".
ويقول سبحانه" :فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ" ،ويقول
سبحانه" :وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ
الْهُونِ بِمَا كَانُوا َيكْسِبُونَ" ،ويقول عز وجل عن قوم لوط وما نزل بهم من العذاب
بسبب احنرافهم العقدي والسلوكي" :إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ
السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَلَقَدْ تَ َركْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" ،ويقول سبحانه" :فَلَمَّا
جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ
رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ المَّالِمِنيَ بِبَعِيدٍ".
فما أحوجنا إىل االعتبار والتفكر والتدبر؛ فإن ذلك مما يقوِّي اإلميان ،ويوسِّع
املدارك ،وجي لب حمبة اهلل (عز وجل) ،واخلوف منه ،والرجاء يف عفوه ورتمته.
اللهم اجعلنا من أويل األلباب أهل البصرية واالعتبار
واحفظ بالدنا مصر وسائر بالد العاملني

