المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

ظاهرة ال�سراب بين العلم وحقائق
الكتاب
بقلم :ح�سن يو�سف �شهاب الدين
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قال اهلل �سبحانه وتعالى:
اب بِ ِق َيع ٍة حَي َْس ُب ُه َّ
الظ ْم ُ
ين َك َف ُروا َأ ْعماَلهُ ُ ْم َكسرَ َ ٍ
آن َماء َح َّتى إِ َذا َجاء ُه لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْيئًا َو َو َجدَ
﴿ َوا َّل ِذ َ
َ
يع الحْ ِ َساب { [ .﴾ }39سورة النور].
اهلل ِعندَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه َواهلل ُ سرَ ِ ُ

السراب عند المفسرين األوائل
هذا مثل رضبه اللهّ تعاىل للكفار الذين حيسبون أهنم عىل يشء من األعامل واالعتقادات.
فمثلهم يف ذلك كالرساب.

والرساب :ما يرى نصف النهار يف اشتداد احلر ،كاملاء يف املفاوز يلتصق باألرض .واآلل
الذي يكون ضح ً
ال كاملاء إال أنه يرتفع عن األرض حتى يصري كأنه بني األرض والسامء.
وسمي الرساب رساب ًا ألنه يرسب رسوب ًا ،أي جيري كاملاء{ ،}1والنرسابه يف مرأى العني.
{ .}2ويقال :رسب الفحل أي مىض وسار يف األرض .وال يكون الرساب إال يف األرض
القيعة واحلر فيغرت به العطشان.
قال الشاعر:

فلام كففنا احلرب كانت عهودهم *** ملع رساب بالفال متألق

اب:
وقال ذوالرمة يصف السرَّ َ

باء َظ ْم َأى ،من ال َق ْي ِظ َّي ِة ا ُهلوج
يجَ ْ ِريَ ،فيرَ ْ ُقد َأ ْحيان ًا ،و َي ْط ُر ُده *** َن ْك ُ

والقيعة مجع القاع ،مثل جرية وجار ،والقاع ما انبسط من األرض واتسع  ،ومل يكن فيه
نبت ،وفيه يكون الرساب .وأصل القاع املوضع املنخفض الذي يستقر فيه املاء ،ومجعه
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قيعان .وقال اجلوهري :القاع املستوي من األرض.

وقال الشاعر عدنان مردم:

ٍ
يرن ِ
صدى ُّ
ِ
بواد {.}3
كرجع
بقيعة *** تطوى
الرساب
أحالم
والناس
ً
ِ
ُ
ُ

ويف معنى ﴿ :حَي َْس ُب ُه َّ
الظ ْم ُ
آن ﴾ ،فعل (حسب) :يدل عىل أن اليشء الذي حتسبه موجود،
هويف احلقيقة ليس كذلك ،فهوغري موجود حقيقة .وبالتايل فهومناقض ملا ترى .والظمآن:
أي العطشان .وقال الزجاجَ :
شان .وقد ِ
هوأشدُّ هَّ .
الع ْط ُ
ظم َئ فالن َي ْظ َم ُأ َظ َم ًأ
والظ ْمآنَ :
آنُ ،
وهوظ ِم ٌئ َ
َ
امء َأي ِع ٌ
وظ ْم ُ
امء
إِذا اشتدَّ َع َط ُشه.
طاش ،ورجل ِم ْظ ٌ
واألنثى َظ ْم َأى وقوم ِظ ٌ
عطاشَ ،
اش َ
ٌ
وظ ِم َئ إِىل لِقائهْ :
تاق.}4{.
ِم

قال الكميت:

امءَ ،
إِ َل ْي ُكم َذوي ِ
وأ ْل ُب ُب
النبي َت َط َّل َع ْت *** َنوا ِز ُع ،من َق ْلبِيِ ،ظ ٌ
آل ِّ

الظامء لل َّنوا ِز ِعَ ،
استعار ِّ
وأ ْظ َم ْأ ُتهَ :أ ْع َطشْ ُته.

هوحمتاج إىل املاء ،سيقصده ليرشب منه؛ ألنه عىل حد
فيكون املعنى :إذا رأى الرساب من
ٌ
علمه ماء يرشب ،فلام انتهى إليه {مل جيده شيئ ًا} ،فكذلك الكفار ،يعولون عىل ثواب أعامهلم،
فإذا حاسبهم اللهّ سبحانه وتعاىل يوم القيامة عليها مل جيدوا منها شيئ ًا ،كام قال اهلل تعاىل:
ورا ﴾[.الفرقان .]23 :كام مل جيد صاحب
﴿ َو َق ِد ْمنَا إِلىَ َما َع ِم ُلوا ِم ْن َع َملٍ َف َج َع ْلنَا ُه َه َبا ًء َم ْن ُث ً
الرساب إال أرض ًا ال ماء فيها.}6،5{.

وقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث الطويل ..﴿ :فيدعى اليهود فيقال
هلم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن اهلل فيقال كذبتم ما اختذ اهلل من صاحبة وال
ولد فامذا تبغون قالوا عطشنايا ربنا فاسقنا  ،فيشار إليهم أال تردون فيحرشون إىل النار
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كأهنا رساب حيطم بعضها بعض ًا فيتساقطون يف النار .}7{.﴾ ....ومنه فالرساب كام فهمه
السلف الصالح  ،وعلامء اللغة العربية أنه فيام ال حقيقة له.
وكان يرضب به املثل ليدل عىل الكذب فيقال :السرَّ َ اب ْأك َذ ُب ِم ْن َي ْل َمع.}8{.

وقال الشاعر:

وإنك والتامس األجر بعدي *** كباغي املاء يتبع الرسابا.}9{ .

فالرساب يف احلقيقة خدعة برصية  ،حيسبه الرائي ماء ال وجود له.

السبق العلمي لدراسة ظاهرة السراب:
كان السبق يف دراسة هذه الظاهرة إىل علامئنا املسلمني الكبار وعىل رأسهم صاحب كتاب
املناظر يف البرصيات العامل املسلم احلسن ابن اهليثم البرصي الذي كان رائد ًا يف هذا املجال
وكان أول من أعطى تفسري ًا هلذه الظاهرة بشكل علمي وفيزيائي.

تفسير السراب من الناحية العلميـة
يعترب انتشار الضوء عىل هيئة خطوط مستقيمة  ،ومتوحدة اخلواص إحدى املسلامت
األساسية يف علم البرصيات ،حيث ينترش الضوء بالوسط الشفاف واملتجانس ،وموحد
اخلواص عىل هيئة خطوط مستقيمة طاملا مل يعرتضه عائق  ،ويتميز الوسط البرصي بوجود
معامل يطلق عليه معامل االنكسار الذي يقيس رسعة الضوء هبذا الوسط ،فكلام زاد
هذا املعامل كلام كانت رسعة انتشار الضوء بالوسط صغرية .ويتوقف معامل االنكسار
للهواء عىل كثافته وبالتايل عىل درجة حرارته ،فكلام زادت كثافة اهلواء كلام انخفض معامل
االنكسار ،ويتكون الرساب نتيجة النكسار الضوء يف اهلواء .وهوحيدث عندما تكون
طبقات اهلواء القريبة من سطح األرض أقل كثافة من طبقات اهلواء األعىل .فعندما تسطع
الشمس يف أيام الصيف يف الصحراء أوعىل الطرق املرصوفة ترتفع درجة حرارة سطح
األرض  ،وترتفع درجة حرارة طبقة اهلواء املالمسة والقريبة من سطح األرض فتتمدد،
www.eajaz.org
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وتقل كثافتها وكذلك كثافتها الضوئية ومعامل انكسارها ،وبذلك يزداد معامل انكسار
اهلواء تدرجييا كلام ارتفعنا إىل أعىل حيث يربد اهلواء.

تعريف ظاهرة السراب :
هي خدعة برصية (ضوئية) حتدث نتيجة ظروف البيئة املحيطة من اشتداد درجة احلرارة،
واألرض املستوية  ،واختالف يف معامل االنكسار ،مما جيعلها يف حالة توهج شديد حيث
تبدوكاملاء الذي يلتصق باألرض ليعكس صورا ومهية لألجسام وكأهنا منعكسة عن سطح
مرآة كبري ،وترجع تسمية الرساب عند العرب إىل رسب املاء أي جرى وسار ،أما التسمية
اإلنكليزية هلذه الظاهرة فتعود إىل كلمة  mirageوتعني املرآة باللغة الفرنسية.

�أنــــواع ال�ســـــراب :
( - )1ال�سراب ال�سفلي
ال�سراب ال�صحراوي :

حيدث هذا النوع يف الصحراء نتيجة احلرارة الشديدة التي تنعكس عن رماهلا مما جيعلها يف
حالة توهج شديد ليأخذ شكل سطح مائي أمام عني الناظر (املسافر) فيعكس صور ًا عديدة
ومهية متثل انعكاس ًا للمسافة املمتدة أمامه ،ويفرس ذلك بأن كثافة طبقة اهلواء الساخنة
www.eajaz.org
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القريبة من األرض تكون أقل من الطبقات األعىل منها مما جيعل الضوء املنعكس عن هذه
املنطقة يصاب بدرجة من التقوس  ،واالنحناء جتعله يرتد عنها إىل أعىل فيبدولعني الناظر
وكأنه سطح مرآة ينعكس عليه صفحة املاء اهلادئ يمتد أمامه إىل ماال هناية بسبب شدة
احلرارة بدليل أنه كلام اقرتب منه ابتعد عنه.}10{ .

ال�سراب يف املدن :

حيدث هذا النوع من الرساب يف املدن وخاصة عىل الطرق املبلطة  ،واملعبدة باإلسفلت
التي تسخن بشدة حتت تأثري أشعة الشمس  ،وبفضل لوهنا األسود فيبدوسطح الطريق من
بعيد وكأنه مغطى بربكة من املياه  ،ويعكس األجسام البعيدة  ،وبذلك يدرك الناظر أن هذه
الظاهرة خدعة برصية ؛ ألنه كلام اقرتب منها ابتعدت عنه  ،وتبقى املسافة ثابتة بني الربكة
اخلادعة وعينه.

( – )2ال�سراب اجلانبي :
وهوانعكاس ألحد اجلدران العمودية الساخنة بتأثري الشمس ،وقد أتى عىل وصفه أحد
املؤلفني الفرنسيني حني الحظ عند اقرتابه من سور القلعة أن اجلدار املسطح للسور بدأ
يلمع فجأة مثل املرآة وقد انعكس فيه املنظر الطبيعي بام فيه األرض  ،والسامء  ،وعند اقرتابه
عدة خطوات إىل األمام الحظ نفس التغيري قد طرأ عىل اجلدار اآلخر للسور  ،وبدا له وكأن
السطح الرمادي غري املنتظم قد حتول إىل سطح ملاع  ،وكان يوما شديد احلر أدى إىل تسخني
اجلدار بشدة واختلفت الكثافة بني طبقات اهلواء وبالتايل اختالف معامالت االنكسار،
وهذا السبب الفيزيائي لرؤية اجلدار يلمع.
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والسبب الفيزيائي للرساب السفيل واجلانبي  :يكون اهلواء باحلاالت الثالث السابقة أسخن
بالقرب من األرض  ،ومعامل االنكسار ضعيف ًا مما جيعل الضوء يسري برسعة أكرب ،وتنحني
أشعة الضوء إىل األعىل  ،لذا نرى انعكاس السامء أوجسم بعيد عىل األرض كام لوكان هناك
ماء  ،وما حيدث يف هذه احلالة ليس جمرد انعكاس بل ما يسمى بلغة الفيزياء (االنعكاس
الكيل) ،ولكي حيدث هذا االنعكاس جيب أن يكون الشعاع الداخل يف طبقات اهلواء مائ ً
ال
أكثر من امليل الذي هوعليه  ،وفيام عدا ذلك ال تتكون لديه (الزاوية احلرجة) لسقوط الشعاع
التي ال حيدث بدوهنا انعكاس كيل  ،ولكي حيدث هذا االنعكاس جيب أن تكون طبقات
اهلواء الكثيفة أعىل من الطبقات التي تقل عنها كثافة ،وتتحقق هذه احلالة بوجود اهلواء
املتحرك حيث ال تتحقق بدونه ،وعند االقرتاب من الرساب تزداد قيمة الزاوية املنحرصة
بني األشعة واألرض فيقل انحناء األشعة فيختفي املاء اخلادع.}11{.

( - )3ال�سراب القطبي:

وهوظاهرة مألوفة لسكان الشواطئ خاصة يف املناطق الباردة  ،وفيه تبدواألجسام املوجودة
عىل سطح األرض وكأهنا مقلوبة ومعلقة يف السامء.

وحتدث هذه الظاهرة عندما تكون طبقات اهلواء السفيل باردة  ،بينام هتب يف الطبقات العليا
تيارات ساخنة ،وبذلك تقل كثافة طبقات اهلواء بزيادة بعدها عن سطح األرض ،وبالتايل
تقل معامالت انكسار طبقات اهلواء املتتالية صعود ًا.

لذلك إذا تتبعت شعاع ًا ضوئي ًا صادر ًا من مركب رشاعي جتده ينكرس يف طبقات اهلواء
www.eajaz.org
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املتتالية بعد ًا عن العمود  ،ومتخذ ًا مسار ًا منحني ًا حتى تصبح زاوية سقوطه يف إحدى
الطبقات أكرب من الزاوية احلرجة هلذه الطبقة بالنسبة للطبقة التي تعلوها  ،فينعكس
انعكاس ًا كلي ًا ليتخذ مسار ًا منحني ًا يف االجتاه املضاد ليصل إىل العني فيبدواملركب معلق
يف اهلواء وهومقلوب.

تف�سري حدوثه :
 عندما تكون طبقات اهلواء السفيل باردة  ،وطبقات اهلواء العليا دافئة ،فإنه كلام ارتفعنا إىلأعىل تقل كثافة اهلواء؛ وبالتايل تقل معامالت االنكسار لطبقات اهلواء املتتالية.
 الشعاع الصادر من مركب رشاعي ينتقل من طبقة معامل انكسارها كبري إىل طبقة أخرىمعامل انكسارها صغري؛ لذا ينكرس الشعاع مبتعد ًا عن العمود املقام عىل احلد الفاصل.

 يستمر انكسار األشعة الضوئية بني طبقات اهلواء املتتالية مبتعدة عن العمود املقام حتىتصبح زاوية السقوط يف إحدى الطبقات أكرب من الزاوية احلرجة هلذه الطبقة بالنسبة للطبقة
التي تليها  ،فينعكس الشعاع انعكاس ًا كلي ًا داخلي ًا متخذ ًا مسار ًا منحني ًا إىل أسفل.

عندما يصل الشعاع إىل العني ُترى صورة املركب عىل امتداد الشعاع فتبدوالصورة مقلوبة،
وكأهنا معلقة يف السامء.}12{.

وجه اإلعجاز العلمي:
عرب القرآن الكريم عن ظاهرة الرساب تعبري ًا رائع ًا  ،ووصف ًا علمي ًا دقيق ًا يضاهي تعريف
العلامء  ،وأصحاب االختصاص  ،كام جاء وصفها أيض ًا بكالم نبيه املصطفى عليه صلوات
اهلل وسالمه باحلديث الرشيف ،وقبل رشح أوجه اإلعجاز دعونا نتذكر صفات الرساب
لنبني اإلجياز يف تعبري آيات القرآن الكريم  ،والوصف العلمي الدقيق هلا.
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صفات ظاهرة السراب :
 - 1املكان املنا�سب حلدوثها.
 - 2ا�شتداد احلرارة.
 - 3ال�سراب ي�شبه �سطح املاء.
 - 4وجود الهواء املتحرك.
 - 5كلما اقرتبنا منه ابتعد عنا ( ،ثبات امل�سافة بني عني الناظر وال�سراب).
قال اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله يف سورة النور:

اب بِ ِق َيع ٍة حَي َْس ُب ُه َّ
الظ ْم ُ
ين َك َف ُروا َأ ْعماَلهُ ُ ْم َكسرَ َ ٍ
آن َماء َح َّتى إِ َذا َجاء ُه لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْيئًا َو َو َجدَ
﴿ َوا َّل ِذ َ
َ
يع الحْ ِ َساب { [ .﴾ }39سورة النور].
اهلل ِعندَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه َواهلل ُ سرَ ِ ُ

ين َك َف ُروا َأ ْعماَلهُ ُ ْم َكسرَ َ ٍ
اب بِ ِق َيع ٍة ﴾ .فهذا يعني أن الرساب ال
أما يف قوله سبحانه ﴿ َوا َّل ِذ َ
حيدث إال يف األرض القيعة  ،والتي تعني األرض املستوية  ،أوما انبسط من األرض  ،وال
يتكون الرساب إال بوجود هذا املكان اخلاص.

ولكن الكفار ليسوا فقط من أهل الصحراء الذين ألفوا الرساب وعرفوه ،بل هم يف كل
مكان مأهول ،فمنهم من يعيش يف املدن ذات الطرقات املرصوفة واألبنية الشاهقة ،ومنهم
من يعيش يف املناطق الساحلية ،وهنا يكمن إعجاز القرآن الكريم يف أن الرساب حيدث يف
كل األماكن التي تكون فيها األرض منبسطة ومستوية ،وهذه املعلومات عن أنواع الرساب
سابقة الذكر مل تكن معروفة يف زمن الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم ألهنا اقترصت عىل
الرساب الصحراوي.
عز من قائل ﴿ حَي َْس ُب ُه َّ
الظ ْم ُ
آن َماء ﴾ .أما الظمآن فهوما اشتد عطشه  ،ويصبح
ويف قوله ّ
كذلك حتت ظروف اجلواحلار ،وهذا يدل عىل الرشط الثاين.

واإلعجاز املبهر والذي ال جدال فيه عند أصحاب االختصاص ،تشبيه الرساب باملاء،
وليس باملرآة مثلام قال العلامء الغربيون  ،فشتان ما بني االنعكاس عن سطح املاء وسطح
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املرآة؛ألن حادثة الرساب ال حتدث إال بوجود اهلواء املتحرك (تيارات احلمل) ،فتظهر
طبقات اهلواء متموجة مثل املاء ،وهذا هوالرشط الثالث والرابع.
واملعادلة الفيزيائية لظاهرة الرساب تكمن بقوله تعاىلَ ﴿ :ح َّتى إِ َذا َجاء ُه لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْيئًا ﴾،
نستنبط من هذه الكلامت الربانية أنه كلام اقرتبنا من الرساب ابتعد عنا  ،وبالتايل فإن املسافة
بني عني الناظر والرساب ثابتة  ،وهذا هوالرشط اخلامس.

وجه اإلعجاز البياني [:]13
التمثيـل البياين يف �آية ال�سراب:
يصور أعامل الذين كفروا يف بطالهنا ،وعدم انتفاعهم هبا ،عند موقف هم يف أشد
وهومتثيل ِّ
احلاجة إىل هذه األعامل ،بصورة الرساب ،الذي حيسبه الظمآن ماء ،فيتعلق به قلبه ،ويسعى
إليه جاهد ًا يطلبه بكل ما أويت من قوة ،وكلام اقرتب منه رآه يبتعد عنه ،ويستمر عىل هذا
احلال إىل أن ختور قواه ،فبالرغم من هذا اجلهد املتواصل ،واملعاناة الشاقة ،يصل إىل املكان
الذي كان خييل له أنه ماء ،فال جيد شيئ ًا ،لتغيل مراجل ظمئه ،ويشتد يأسه وقنوطه ،ويكون
هالكه فيه.
﴿ َوا َّل ِذينَ َك َف ُروا �أَ ْع َما ُل ُه ْم َك َ�س َراب ِب ِقي َع ٍة ﴾ هذه مجلة استئنافية ،واملوصول  ،وصلته
مبتدأ ،خربه مجلة ﴿ َأ ْعماَلهُ ُ ْم َكسرَ َ اب ﴾ من املشبه واملشبه به.

ين َك َف ُروا ﴾ ،وهي َّ
مركبة من حالة حمسوسة  ،وأخرى
فاحلالة املشبهة هيَ ﴿ :أ ْعماَ ُل ا َّل ِذ َ
اب بِ ِق َيع ٍة ﴾ ،وهي حالة حمسوسة ،داخلة حتت
معقولة ،واحلالة املشبه هبا ،وهي ﴿:سرَ َ ٌ
إدراك احلواس.

(والذين كفروا) :يبتدئ الكالم بصفة الناس التي تكون أعامهلم حمبطة ،كالرساب الذي ال
حقيقة فيه ،فالكفر يبطل العمل ،وجيعله فاسد ًا عديم النفع ،فاألعامل ليست باطلة يف ذاهتا،
بل تكون فاسدة عندما يفعلها من كفر ،فهي كذلك ألهنا أعامل الذين كفروا باهلل سبحانه
ين َك َف ُروا َو َصدُّ وا َعن َسبِيلِ اهللِ
وضلوا عن السبيل ،وهذا ما يشري إليه تعاىل بقوله ﴿:ا َّل ِذ َ
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الصالحِ َ ِ
ات َو َآ َمنُوا بِماَ ُنزِّ َل َعلىَ محُ ََّم ٍد َو ُه َو الحْ َ ُّق ِم ْن
َأ َض َّل َأ ْعماَلهَ ُ ْم * َوا َّل ِذ َ
ين َآ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
ين َك َف ُروا ا َّت َب ُعوا ا ْل َب ِ
ين
اط َل َو َأ َّن ا َّل ِذ َ
َربهِّ ِ ْم َك َّف َر َع ْن ُه ْم َس ِّي َئاتهِ ِ ْم َو َأ ْص َل َح َبالهَ ُ ْم * َذلِ َك بِ َأ َّن ا َّل ِذ َ
َآ َمنُوا ا َّت َب ُعوا الحْ َ قَّ ِم ْن َربهِّ ِ ْم َك َذلِ َك َيضرْ ِ ُب اهلل ُ لِل َّن ِ
اس َأ ْم َثالهَ ُ ْم ﴾(حممد.)3-1:
قال اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿:أ َض َّل َأ ْعماَلهَ ُ ْم ﴾ .أي :جعلها ضالة .أي :ضائعة حمبطة بالكفر،

ال ثواب هلا ،وال جزاء .ونظري ذلك قوله تعاىلَ ﴿:وا َّل ِذينَ َك َف ُروا َف َت ْع�س ًا َّل ُه ْم َو أَ� َ�ض َّل
�أَ ْع َما َل ُه ْم * َذ ِل َك ِب َ�أ َّن ُه ْم َك ِر ُهوا َما أَ� َ
نز َل اهلل ُ َف�أَ ْح َب َط أَ� ْع َما َل ُه ْم ﴾(حممد .)9 -8:أي:

ألجل ذلك أحبط اهلل تعاىل أعامهلم ،التي لوكانوا عملوها مع اإليامن ،ألثاهبم عليها.

وقوله تعاىلَ ﴿:أ ْعماَلهُ ُ ْم َكسرَ َ اب ﴾

معر ًفا،
جاء ال�سراب نكرة ،وهذا يفيد أنه رساب ضئيل تافه ،بخالف ما لوجيء به َّ
تافها.
وهوكذلك القرتان الرساب بتعلق نفس الظمآن باألمل ،ولوكان ضعي ًفا ً

كـ�سـراب  . . . .ملاذا ا�ستعمل حرف الكاف دون غريه من �أدوات الت�شبيه؟

استعامل الكاف ،جيعل األعامل يف حقيقتها وصورهتا مهام كانت جيدة دون مرتبة الرساب
يف حقيقته وصورته ،ويدل ذلك عىل االستخفاف بأصحاهبا ،ومن األمثلة املشاهبة يف القرآن
زج ّلَّ ﴿ :م َث ُل ا َّل ِذينَ َك َف ُرو ْا ِب َر ِّب ِه ْم
الكريم تشبيه أعامل الذين كفروا بالرماد ،يف قوله َّ
عز َ

ا�ص ٍف َّ
�أَ ْع َما ُل ُه ْم َك َر َم ٍاد ْ
ما َك َ�س ُبو ْا َع َلى َ�ش ْيءٍ َذ ِل َك
يح فيِ َي ْو ٍم َع ِ
الر ُ
ال َيق ِْد ُرونَ مِ َّ
ا�ش َتدَّ ْت ِب ِه ِّ
ال�ض َ
هُ َو َّ
ال ُل ا ْل َب ِعيدُ ﴾ [إبراهيم .]18

وصورة الرساب تشرتك يف املوضع مع صورة الرماد بالشكل ،من حيث املشبه (أعامل الذين
كفروا) ،واقرتان حرف الكاف باملشبه به ( كرساب) ( ،كرماد).
ولكن يظهر بني الصورتني اختالف ًا دقيق ًا واضح ًا ومه ًام يف املضمون ،واملغزى ولب الغرض.
وبيان ذلك:
أن عنارص صورة الرساب هي :الظمآن ،والرساب .وهاتني الكلمتني هلام دالله قوية عىل
تصوير اللهفة ،بل إن لفظ الرساب يكاد يكون رمز ًا حي ًا معرب ًا عن خيبة األمل.
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أما استعامل كلمة الظمآن يف سياق الكالم دون الـرائي ،فهذا من البالغة ،ألهنا تعرب عن
املوقف ،وتكسب الصورة بعد ًا وعمق ًا يف تكوينها يف عقل القارئ واملتدبر ،وجيعلها أقدر
عىل التعبري واإلحياء ،فلفظ الظمآن ينطوي عليه معنى املبالغة ،لشدة حرصه عىل املاء من
والتحرق وشدة احلاجة،
الرائي ،وتعلق قلبه به أكثر ،وملا توحي هذه الكلمة من معنى اللهفة
ُّ
وما يتبعها من خيبة األمل بعد شدة التعب واإلعياء.

املاسة إىل االنتفاع باألعامل التي عملها الذين
فصورة الرساب هتتم بتصوير اللهفة ،واحلاجة َّ
تعب عن املفاجأة بخيبة األمل ،وأن املنظور ومه ًا ال وجود له.
كفروا ،ثم رِّ

تعب عن
أما عنارص صورة الرماد فهي :الرماد ،والريح ،واليوم العاصف ،وهي كلامت رِّ
الضياع الذي يتبعه اهلالك ،فهي تؤكد هذا املعنى ،والرماد إنام ينطوي عىل معنى االحرتاق
واخلفة وقلة الشأن.

فصورة الرماد إنام هتتم ببيان عدم النفع باألعامل ،التي تتبعثر وتتبدد ليكون مآهلا الضياع،
دون الرتكز عىل معنى اللهفة والتعلق ،الذي ركزت عليه صورة الرساب.

﴿ َي ْح َ�س ُبهُ َّ
الظ ْم�آنُ َماء ﴾ تشري هذه الكلامت الربانية إىل أمر جليل يستوجب الوقوف
معنى عظيم يدل عىل دور احلالة النفسية  ،وأثرها عىل أعضاء احلواس.
عنده ملا حيمل من ً

عندما يرى الظمآن الرساب ،تخُ دع النفس قبل البرص ،ألن هلفته ،وحرارة شوقه إىل املاء،
الذي من شأنه إشباع حاجته وضامن ما بقي له من حياته ،تطغى عىل نفسه التي حتسب
الرساب ماء ًا ،فيكون أو ً
ال قد أضمر أن الرساب ماء ،فرآه كذلك بحاسة البرص التي أكدت
هلا النفس صدق ما تراه.

ومثال ذلك :من يميش يف غابة يكللها سواد الليل ووحشته ،خائف ًا مذعور ًا ،فتتمثل له
أغصان األشجار أشباح ًا حتاول االنقضاض عليه ،وحيسب صوهتا وحش ًا كارس ًا مرتبص ًا له
يريد الفتك به ،وهذا مثل من خدعته نفسه ،وأثرت عىل أعضاء جسمه.
وما هذه إال إشارة تعرب عن دور احلالة النفسية  ،وتأثريها عىل األعضاء اجلسمية.

استعامل الفعل ( يح�سب ) دون الفعل ( يظن ).
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نستدل عىل دقة اللفظ القرآين يف هذه اآلية الكريمة من رس اختيار اهلل سبحانه وتعاىل للتعبري
عن أعامل الذين كفروا كالرساب بفعل ﴿ حَي َْس ُب ُه ﴾ ،دون الفعل (يظ ُّنه) ،ألن الفرق يف
املعنى بينهام دقيق جد ًا  ،وكل فعل منهام له معنى خمتلف عن اآلخر .وجيء به عىل صيغة
املضارع ،ليفيد معنى التجدُّ د واالستمرار.

احلسبان بكرس احلاءِ .
حيسبِ ،حسبان ًا من ِ
فالفعل (ح�سب) :حسبِ ،
واحل ُ
سبان هوأن حيكم
ِ
احلاس ُب ألحد النقيضني من غري أن خيطر اآلخر بباله.
وهذا واضح يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وتحَ ْ َس ُب ُه ْم َأ ْي َق ً
ات ا ْل َي ِم ِ
ات
ني َو َذ َ
ود َو ُن َق ِّل ُب ُه ْم َذ َ
اظا َو ُه ْم ُر ُق ٌ
اس ٌط ِذ َر َاع ْي ِه بِا ْل َو ِص ِ
الشِّماَ ِل َو َك ْل ُب ُهم َب ِ
يد َل ِو َّ
اط َل ْع َت َع َل ْي ِه ْم َل َو َّل ْي َت ِم ْن ُه ْم ِف َر ًارا َولمَ ُ ِل ْئ َت ِم ْن ُه ْم
ُر ْع ًبا{ ﴾}18الكهف.

ت َ�س ُب ُه ْم �أَ ْي َق ً
قال أهل التفسري يف قوله سبحانه وتعاىلَ ﴿ :و حَ ْ
اظا ﴾ :كانت أعينهم مفتوحة
وهم نائمون ،فكذلك كان الرائي حيسبهم أيقاظا .وقيل :حتسبهم أيقاظا لكثرة تقلبهم
كاملستيقظ يف مضجعه .}12{.إذ ًا حتسبهم أيقاظ ًا دون أن خيطر ببالك أهنم نائمون ،فغلب
عىل حسابك اليقظة ،مع إمهال احتامل رقودهم.
ويف نفس املعنى قال اهلل تعاىلِ ﴿ :ق َ
يل لهَ َا ا ْد ُخليِ الصرَّ ْ َح َف َلماَّ َر َأت ُْه َح ِس َب ْت ُه لجُ َّ ًة َو َك َش َف ْت َعن

ال إِ َّن ُه صرَ ْ ٌح ممُّ ََّر ٌد ِّمن َق َوا ِر َير َقا َل ْت َر ِّب إِنيِّ َظ َل ْم ُت َن ْف يِس َو َأ ْس َل ْم ُت َم َع ُس َل ْيماَ َن للِهَّ ِ
َسا َق ْي َها َق َ
َر ِّب ا ْل َعالمَ ِنيَ {[ ﴾ }44سورة النمل .]27
فعندما رأت ملكة سبأ الرصح حسبته ماء وهوليس ماء ،بل كان رصح ممرد من قوارير
زجاجية ،فغلب عليها األول وأمهلت الثاين ،ومنه يأيت الفعل (حسب) مناقض ملا ترى.
فالرساب يف احلقيقة خدعة برصية حيسبه الرائي ماء ال وجود له.
ِّ
الظان ،ف ُيغ ِّلب أحدمها عىل
والظن هوأن خيطر النقيضان ببال
الظن.
يظن ) فهومن ِّ
أما فعل ( ُّ
ُّ
االعتِ َق ِ
الراج ُح بني َط َرفيَ
اآلخرَّ .
ِ
اد غ ِ
ري اجلا ِزم.
فالظ ُّن :الترَّ َ ُّد ُد
ْ

فأصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إىل أحد معتقديه وقد يوقع موقع اليقني ،كام يف قول اهلل
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تعاىل ﴿ :الذين يظنون أهنم مالقورهبم وأهنم إليه راجعون { [.﴾ }46سورة البقرة] .لكنه ال
يوقع فيام قد خرج إىل احلس فال تقول العرب يف رجل مرئي حارض :أظن هذا إنسان ًا.

قال أبوبكر األنباري يف الظن :حدثنا أمحد بن حييى النحوي أن العرب جتعل الظن عل ًام
وشك ًا وكذب ًا ،وقال :إذا قامت براهني العلم فكانت أكثر من براهني الشك فالظن يقني،
وإذا اعتدلت براهني اليقني وبراهني الشك فالظن شك ،وإذا زادت براهني الشك عىل
براهني اليقني فالظن كذب ،قال اهلل عز وجل (وإن هم إال يظنون) أراد إال يكذبون.

 قال النبي صىل اهلل عليه وسلم ﴿ :ال يموتن أحدكم إال وهوحيسن الظن باهلل ﴾ .صحيح
أخرجه مسلم.

الظ ِّن إِ ْث ٌم َولاَ
ض َّ
ريا ِم ْن َّ
الظ ِّن إِ َّن َب ْع َ
وقال اهلل سبحانه وتعاىلَ ﴿ :ي َاأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
اجتَنِ ُبوا َكثِ ً
ين آ َمنُوا ْ
يه َم ْي ًتا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َوات َُّقوا َ
ي ُّب َأ َحدُ ُك ْم َأ ْن َي ْأ ُك َل لحَ ْ َم َأ ِخ ِ
َب َب ْع ُض ُك ْم َب ْع ًضا َأ حُ ِ
اهلل
تجَ َ َّس ُسوا َولاَ َيغْ ت ْ
إِ َّن َ
يم {[ .﴾ }12احلجرات].
اهلل َت َّو ٌ
اب َر ِح ٌ

الظن يف الرشيعة قسامن :حممود ومذموم ،فاملحمود منه ما سلم معه دين الظان واملظنون به
ض َّ
عند بلوغه .واملذموم ضده ،بداللة قوله تعاىل ﴿ :إِ َّن َب ْع َ
الظ ِّن إِ ْث ٌم ﴾.
قال خزيمة بن مالك بن هند:

إذا اجلوزاء أردفت الثريا *** ظننت بآل فاطمة الظنونا.}13{ .

ويكمن اإلعجاز البياين يف استعامل الفعل (حسب) دون الفعل (ظن) ،ألنه يستعمل ألحد
النقيضني من غري أن خيطر اآلخر ببال احلاكم.

وقوله تعاىلَ ﴿:ح َّتى إِ َذا َجاء ُه لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْيئ ًا ﴾

هذه جملة �شرط َّية م�ؤلفة من عبارتني :األوىل رشطيةَ ﴿:ح َّتى إِ َذا َجاء ُه ﴾يف هذه العبارة
دخلت ﴿ َح َّتى ﴾ عىل﴿ إِ َذا ﴾ ،وهذا يفيد هناية الرحلة الشاقة ،واملعاناة الطويلة التي بدأها
الظمآن ،الذي أجهده ظمأه ،وحفزته إليها نفسه ،واستعملت ﴿ إِ َذا ﴾ بعد ﴿ َح َّتى ﴾ ،لتفيد
أن الرشط قد حتقق يف هناية الرحلة.
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الفلك وعلوم الف�ضاء

والثانية جوابية ﴿ :لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْيئ ًا ﴾.جاء يف هذه العبارة لفظ ﴿ َش ْيئ ًا ﴾ ،وهومفعو ً
ال
به ثاين لقوله ﴿:لمَ ْ يجَ ِدْ ُه ﴾ ،الذي يفيد معنى العدم املحض ،ألنه كان من املمكن أن يقال:
(مل جيده ماء) والفائدة �أن ال�شرط ربط بني عدم حمض بسعي دؤوب فيه اللهفة ،وشوق
النفس ،لتكون النهاية خرسان مبني.
﴿ لمَ ْ يجَ ِدْ ُه َش ْيئ ًا ﴾ :يدل عىل أن املجيء قد وقع عىل يشء ال وجود له.
﴿ َح َّتى إِ َذا َجاء ُه ﴾ :يدل عىل أن املجيء قد وقع عىل يشء موجود.

وال�س�ؤال هنا  :من أخرب النبي املصطفى عليه صلوات اهلل وسالمه قبل  14قرنا عن ظاهرة
الرساب ورشوطها وتفسريها العلمي والفيزيائي؟

ومن علمه أرسار اللغة العربية وفنوهنا ،وهوالنبي األمي؟

إنه بال شك اهلل العليم التواب والذي نرجوبرمحته لنا ولكم ولكافة املسلمني األجر
والثواب .هــذا واهلل �أعلـــــم
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المراجع
القرآن الكريم
[ .]13،12،3،1،6اجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي.
 - 2مفردات ألفاظ القرآن الكريم كتاب السني .رسب.
 - 4لسان العرب البن منظور.

 - 5خمترص تفسري ابن كثري .اختصار الصابوين ،املجلد الثاين ،تفسري سورة النور.
 - 7صحيح مسلم 168 / 1

 - 8جممع األمثال اجلزء الثاين - .الباب الثاين والعرشون.3193

 - 9اإلصابة ،البن حجر اجلزء األول[ .ص.]15:
 - 10الفيزياء املسلية

املواقع:

 .11جملة الكنانة لتكنولوجيا املعلومات ./http://www.kenanah.com

 - 12منتدى الفيزياء  . /http://www.hazemsakeek.comوموقع اكتشف بنفسك.

 – 13مقال بعنوان (والذين كفروا أعامهلم كرساب ) لألستاذ حممد اسامعيل عتوك ،منشور عىل موقع موسوعة
اإلعجاز العلمي.
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