(( االعتبار يف القرآن الكريم ))

لقد منّ هللا تعالى علٌنا بتعلٌم البٌان فرفع به إنسانٌتنا وأمرنا بتعبده  ,كما عرفنا سلوك
صراطه المستقٌم اعتباراً بما وهبنا من السمع والنظر والفكر وبما به علٌنا من تصرف غٌرنا
بالنعم بعد تروٌض العقول لتسوٌغ ارتكاب الباطل سعٌا ً إلى استعباد اإلنسان لإلنسان وتسخٌره
إلرادة حزب الشٌطان بسلب اعتباره بالحق وذلك بتغلٌب الضالل لتعطٌل قواه الفردٌة ولٌقتنع
بالتقلٌد والتبعٌة ترغٌبا وترهٌبا فصار اإلنسان الذي كرمه هللا تعالى عبدا ذلٌالً لهواه
وشهواته وملذاته ومرقاة لغٌره باختٌاره  ,الن هللا تعالى لم ٌسلب منه حواسه وال إرادته
ولكنه رضً لنفسه المهانة فلم ٌعتبر الستغنائه بغٌر هللا من حطام الدنٌا عن االفتقار الى هللا
تعالى فظن إن الغنى باالكتساب ال بالكسب وبالتدلٌس والمكر ال باالهتداء واالستقامة فكان
ذرء النار إذ حقت علٌه كلمة الحق لعدم اعتباره  ,الن االعتبار فً حقٌقته البٌان ومنه العبرة
فال عبارة بال بٌان وال بٌان بال عبرة تفصح عنه وتظهره فقد سمً الكالم بٌانا لكشفه عن
المعنى المقصود إظهاره نحو (هذا بٌان للناس  )..وسمً ما ٌشرح به المجمل والمبهم من
الكالم بٌانا ً نحو قوله (ثم إن علٌنا بٌانه  )1()...فالبٌان إظهار المقصود بالعبارة نطقا أو
كتابة  ,الن ((البٌان ما ُبٌن به الشًء من الداللة وغٌرها)) .
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وقوله عز وجل (وانزلنا علٌك الكتاب تبٌانا لكل شًء  )...أي بٌن لك فٌه كل ما تحتاج الٌه
انت وامتك من امر الدٌن والبٌان اظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذكاء القلب مع
اللسن واصله الكشف والظهور))( )2واداته اللسان والخط  ,النهما ٌظهران ما خفً (واما
العبارة فهً مختصة بالكالم العابر الهواء من لسان المتكلم الى سمع السامع))( )3فالمتكلم معبر
عما فً نفسه وكذلك الكاتب واما السامع او المتلقً فهو العابر  ,فإذا فهم المقصود وقبله
وعمل به فهو المعتبر  ,الن ((العابر :الناظر فً الشًء والمعتبر :المستدل بالشًء على
الشًء))( )4فلٌس كل سامع او قارئ معتبراً  ,الن االعتبار ادراك غٌر المشاهد استدالال
بالمشاهد  ,وهو مختص بمن وعى وتدّبر بعد النظر والتأمل فاستنبط ما قبل به لٌعمل بمقتضاه
))()5
فذلك ((االعتبار والعبرة بالحالة التً ٌتوصل بها من معرفة المشاهد الى ما لٌس بمشاهد
فاالعتبار هو التدبر والنظر فً علة ثبوت الحكم للمعروف وجعله اساسا ً للبناء ومنطلقا لجمٌع
االشباه والنظائر فً الحكم الن أصله العبور والتجاوز من حال الى حال  ,فالحكم االول هو
المعتبر لثبوته ,الن الناظر المتدبر قد تثبت من حكمه بالدلٌل وهو المستدل به لضم النظٌر ,
وهو ((العابر الذي ٌنظر فً الكتاب فٌعبره :أي ٌعتبر بعضه ببعض حتى ٌقع فهمه علٌه ,لذلك
قٌل عبر الرؤٌا واعتبر فالن كذا ,وقٌل :أخذ هذا كله من العِبر وهو جانب النهر ,فقٌل لعابر
الرؤٌا عابر ,النه ٌتأمل من ناحٌتً الرؤٌا فٌتفكر فً اطرافها وٌتدبر كل شًء منها وٌمضً
بفكره فٌها من اول ما رأى النائم الى اخر ما رأى))( )6فإن الربط بٌن طرفً الفكرة ٌقتضً
اٌجاد أوجه الشبه وإزالة اإلشكال بإطالة النظر والتأمل فجاء (اعتبر) مطاوعا للمضعف
(ع ّبر) .
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وقٌل " :االعتبار  :هو النظر فً الحكم الثابت إنه ألي معنى ثبت والحاق نظٌره به وهذا عٌن
القٌاس"( . )7وهذا القول فٌه نظر من وجوه :
االول  :إن االعتبار ٌختص بالسامع او القارئ والقٌاس ٌختص بالمتكلم او المنشًء
والمنتج .
الثانً  :ان الركن االول فً االعتبار معروف ظاهر باألدلة وذلك بخالف القٌاس  ,النهم كثٌرا
ما قاسوا على اصول مرفوضة  ,فغلب على القٌاس الظن فً حٌن غلب على االعتبار الٌقٌن .
الثالث  :ان التدبر فً االعتبار ٌقتضً فهم االصل لالعتبار به  ,ومن ثم القبول  ,وال ٌشترط
ذلك فً القٌاس .
الرابع  :إن االعتبار اخص من القٌاس من جهة ثبات الحكم وأعم منه من جهة القدر المشترك
وهو التجاوز  ,الن (القٌاس مجاوز بالحكم عن االصل الى الفرع  ,والمجاوزة اعتبار الن
االعتبار معناه العبور وهو المجاوزة  ,تقول :جزت على فالن أي عبرت علٌه واالعتبار
مأمور به لقوله تعالى ( :فاعتبروا )...أن المراد باالعتبار هنا هو القٌاس  ,بل االتعاظ وذلك
بأن االعتبار هو القدر المشترك بٌن القٌاس واالتعاظ والمشترك بٌنهما هو المجاوزة فان
القٌاس مجاوزة عن االصل الى الفرع واالتعاظ مجاوزة من حال الغٌر الى حال نفسه"(,)8
فلٌس كل الحاق صوره بصورة أخرى تماثلها ٌعد اعتباراً بمعنى االتعاظ  ,الشتراط القبول
والعمل  ,وذلك برد المعنى الى نظٌره واالتعاظ نوع منه  ,الن المردود الٌه معتبر أي متدبر
فٌه ومنظور الٌه نظر معرفة وادكار ولٌس القٌاس كذلك لقٌام على الظن واالفتراض لقٌامه
الطراد القواعد بدلٌل شٌوع التقدٌر فٌها .
الخامس  :االعتبار مأمور به سلوكا وصناعة  ,الستلزامه حصول الٌقٌن فً العمل دون الوهم
او الظن  ,وذلك بخالف القٌاس القتصاره على الصناعة اللفظٌة الظهار المعنى فً حٌن ٌعول
االعتبار على الفهم بعد التدبر والنظر لقٌامه على االستدالل لظهور الدلٌل  ,فكل اعتبار ٌتطلب
تقدٌراً للمعتبر به لحصوله فً الوجود ولٌس كل قٌاس اعتبارا لقٌامه على اصول مرفوضة أو
ال وجود لها  ,كما انه ال ٌقتضً القبول ٌقٌنا لغلبة الصناعة علٌه .
السادس  :الغرض من االعتبار بٌان صحة االمثال والمتشابهات واالفادة منها فً كشف
المعانً المحتجبة وتصورها لإلفهام ولٌس االلحاق لغرض التشابه بدلٌل قوله تعالى ( :وتلك
االمثال نضربها للناس وما ٌعقلها اال العالمون بالحق)  ,خلق السموات واالرض بالحق ان فً
ذلك آلٌة للمؤمنٌن أي "بالغرض الصحٌح الذي هو حق ال باطل" وهو ان تكون مساكن عباده
وعبره للمعتبرٌن منهم ودالئل على عظمة قدرته  ,اال ترى الى قوله تعالى (ان فً ذلك ألٌة
للمؤمنٌن – ونحوه قوله تعالى "وما خلقنا السماء واالرض وما بٌنهما باطال  ..ثم قال  :ذلك
ظن الذٌن كفروا"(. )9
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السابع  :االعتبار فً الخطاب تنبٌه للمخاطب به فصال ووصال واضمارا واظهارا وحذفا وذكرا
ونحو ذلك  ,لقصد الفصل بٌن الصحٌح والفاسد والحق والباطل والصواب والخطأ  ,الن
المعتبر هو الكشف وال ٌحصل ذلك اال بالعبارة التً ال لٌس فٌها  ,ولٌس بالمفردات كما غلب
على القٌاس .
الثامن  :االعتبار ٌظهر مواطن التعظٌم والتبكٌت والتوبٌخ والتقرٌع والتعرٌض واالستغناء
والتغلٌب ونحو ذلك وهً تبرز فٌه لبٌان االسرار والنكت المعنوٌة ولواله لبقٌت محتجبة فً
اكمامها وال ٌظهر ذلك فً القٌاس .
التاسع  :االعتبار ٌقتضً تعلق الكالم بموجباته وما شابهه او ناقضه  ,والقٌاس ال ٌقتضً
ذلك .
العاشر  :االعتبار ٌعتمد المطابقة بٌن كالمٌن لبٌان مقتضاها  ,والقٌاس ٌعتمد االصل والفرع
للحكم بعلة المشابهة ولٌس لغرض االعتبار .

