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                ABSTRACT       

 

The rain in the holy Quran has many vocabularies. Every one of them has a 

different meaning according to the structure and context. Among of them comes 

in the real sentence, and others in the metaphorical expression.  

The researcher tries to strengthen the reality of the rain by focusing on the deeply 

meaning of the systematic structure of the rain verses.  

Furthermore, the researcher focuses on the roles of the systematic structure of the 

rain verses to deny the illusions (syubuhat) of earlier scholars about whole things 

related to the rain, saying an irrelevant thing, affected by myths and beyond of   

reality. 
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 ملخص ال

إن للمطر يف القرآن مفردات عديدة، خيتلف معىن البعض عن اآلخر الختالف البنية والسياق. فمنها ما جاء على 
اعة أن سبيل اجملاز. والباحث حياول قدر استطسبيل احلقيقة، كاملطر نفسه وغريه من األلفاظ، ومنها ما جاء على 

جيلى حقيقة املطر، وذلك بالوقوف على ما دل عليه نظم آياته من دقائق املعىن. وباإلضافة إىل ذلك، فإن الباحث 
يتعرض ملا انتهى إليه العلم التجريىب من تقارير ىف شأن املطر، وخيتار منها ما هو األنسب واألوفق ملقتضى معاىن 

 . الكرمي، كما أنه يصحح بعض املفاهيم اليت تتعارض وفخامة معاىن نظم آيات املطر النظم
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 . 22، صارات اإلعجاز في مظان اإليجازإشالنورسى،  1
سعود )من أول سورة لوقد تناولنا أثر نظم القرآن يف معاجلة القضايا التفسريية هذه يف رسالة علمية معنونة بـ"أثر نظم القرآن يف تفسري شيخ اإلسالم أيب ا 2

 املائدة إىل آخر سورة األنعام(. وذلك يف مرحلة الدكتوراه جبامعة األزهر الشريف. 

 
 التمهيد:

، وهو الذي 1مما عليه أكثر أهل البيان أن اإلعجاز القرآين يتجلى من نظمه، وما اإلعجاز الزاهر إال نقش النظم
أنيط به التحدي من أن يأيت مبثله اإلنس واجلن، إال أهنم هبتوا واستسلموا أبد اآلبدين. والنظم التنزيلي له وجوه 
عديدة، البعض منها أظهر، واألخر أدق وأغمض، وهلذا قيض اهلل تعاىل له رجاالً موفقني كتبوا فيه نفائس املؤلفات، 

جاين يف كتابه دالئل اإلعجاز، وشيخ اإلسالم أبو السعود يف تفسريه املوسوم ومن أشهرهم الشيخ عبد القاهر اجلر 
 بإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، واإلمام البقاعي يف نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، وغريهم. 

دفع ما يوهم التعارض الروايات باملأثور، و وللنظم الكرمي مثرات جليلة، فمن أمعن النظر فيها نظرًا تدبريًا يستطيع نقد 
بني اآليات، وبيان اآليات اجململة، ومعرفة املراد من املبهمات، وترجيح احملتمالت التفسريية، وتوجيه التكرار والتشابه 

 .2اللفظى من آيات التنزيل، وحتقيق نسبة القول إىل قائله
نساق يف املقام األول إىل غاية واحدة، وهي محل النظم القرآين وعلى الرغم من كثرة فوائده كما رأيت، إال أن الكل ي

 على أفخر املعاين التنزيلية وأجزهلا. 
وهذا البحث إن هو إال حماولة أخرى للوقوف على نظم آيات املطر يف التنزيل احلكيم، وتصحيح بعض املفاهيم اليت 

نظم آيات  رير العلوم الكونية احلديثة يف ذلك مبيزانتتعارض وفخامة معاين نظم آيات املطر، ووزن ما انتهى إليه تق
 املطر، واختيار األنسب واألوفق منه ملقتضى معاين النظم الكرمي. 
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 . بتصرف.498-496، ص33، جهر القاموستاج العروس من جوامرتضى الزبيدي،  3
لة يف حاالهتا". خاملْقل املكِّي: مثر شجر الدوم، ينضج ويؤكل، خشن، قابض، بارد، مقو للمعدة. كذا يف القاموس. وقال املرتضى الزبيدي: "هو الشبيه بالن 4

 . 414ص ،30، جتاج العروس؛ ومرتضى الزبيدي، 51، ص4ج ،القاموس المحيطانظر: الفريوزآبادي، 
 .499، ص33، جتاج العروسمرتضى الزبيدي،  5

 
 المبحث األول

 النظم لغة واصطالًحا
: "النظم: التأليف وضم شيء إىل شيء آخر، وكل شيء قرنته -طيب اهلل ثرامها-قال صاحب القاموس وشارحه 

بآخر فقد نظمته. )و( النظم: )املنظوم( وصف باملصدر، يقال نظم من لؤلؤ وخرز. )و( النظم: )اجلماعة من اجلراد(. 
ه نظًما على التشبيه بالنظم من اللؤلؤ. ونظم اللؤلؤ ينظم يقال جاءنا نظم من اجلراد، وهو الكثري. )و( النظم: )الثريا(

ونظاًما، بالكسر، ونظمه تنظيًما: ألفه ومجعه يف سلك فانتظم وتنظم، ومنه: نظمت الشعر ونظمته، ونظم األمر 
 على املثل، وله نظم حسن، ودر منظوم ومنظم. وانتظمه بالرمح: اختله، وانتظم ساقيه وجانبيه، كما قالوا: اختل

 فؤاده، أي: ضمهما بالسنان. 
والنظام: كل خيط ينظم به لؤلؤ وحنوه، مِجع بُنظم )ككتب، و( من اجملاز النظام: مالك األمر، تقول: ليس هلذا األمر 

إذا مل تستقم طريقته )مِجع بأنظمة، وأناظيم، ونظم(. وأيًضا: السرية، واهلدي، والعادة، يقال: ما زال على نظام من نظام، 
 .3أي ليس له هدي وال متعلق وال استقامة"أي: عادة، وليس ألمرهم نظام، واحد، 

وقال الشارح استدراًكا على صاحب القاموس: "ومما يستدرك عليه: االنتظام: االتساق، وتناظمت الصخور: 
ىن تظمهما مع: ضفره، وتنظم الكالم وانتظمه، وهذان البيتان ين4تالصقت، ونظم احلبل: شّله، ونظم اخلَوَّاص املْقلُ 

واحد، ورجل َنظَّام، وِنظِّيم: كثري نظم الشعر، ونظم القرآن: لفظه، وهي العبارة اليت تشتمل عليها املصاحف صيغة 
  .5ولغة". أ هـ بتصرف

وقد أظهر صاحب القاموس وشارحه أن كل منظوم ال يقال: إنه نظم إال إذا توفر فيه معىن اجلمع والكثرة، فال يقال 
 نه نظم أو هو منظوم.ألمر واحد: إ
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 .4ص دالئل اإلعجاز،اجلرجاىن،  6
 .361صالتعريفات،  اجلرجاين، 7
 .79، صمكان النحو من نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجانياخلويل،  8

 
كما ال يقال إنه منه إال إذا أفاد معىن الضم والتنسيق املستتبع منه معىن الصالبة واالستقامة، فال يقال ألمرين أو 
أكثر: إنه نظمهما أو مها منظومان، إال إذا رتبا على نسق معني مستقيم وضعهما، فال يقال إذن ألمر عشوائي: إنه 

 نظم أو منظوم.
معىن النظم لغة. أما يف االصطالح فقد عرفه اإلمام عبد القاهر اجلرجاين بقوله: "معلوم أن ليس النظم سوى هذا 

 .6تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض"
ويقرب من هذا التعريف قول اجلرجاين: "النظم هو تأليف الكلمات واجلمل مرتتبة املعاين، متناسبة الدالالت على 

 .7ما يقتضيه العقل"حسب 
والظاهر من إفادة صاحيب الدالئل والتعريفات أن اجلزء األصغر من النظم هو تأليف الكلمة وضمها إىل أخرى، فال 
يقال: إنه من النظم ما جرى يف ضم حروف املباين املكونة للكلمة وترتيبها مثل الضاد والراء والباء من كلمة "ضرب"،  

ع ذلك الضم والرتتيب من التشديد والغنة واملد واحلركات؛ فإن ترتيب هذه األشياء ال كما ال يقال: إنه منه ما تب
 يدخل يف مصطلح النظم.

وعلل البعض هذا احلكم فقال: "إن النظم الذي نتحدث عنه يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض، وال كذلك 
ري حسن الداللة، وال شك أن هذه احلالة غ نظم احلروف؛ إذ املعترب يف النظم ضم لفظة مع أخرى املرتتب عليه

موجودة البتة يف نظم احلروف، هذا من جانب، واآلخر أنه لو كان النظم يقصد به إىل اللفظ نفسه حبيث يصبح 
توايل األلفاظ يف النطق نظًما على نسق نظم احلروف لوجب أال خيتلف حال االثنني يف العلم حبسن النظم أو غري 

 8حيسان بتوايل األلفاظ يف النطق إحساًسا واحًدا، وال يعرف أحدمها من ذلك شيًئا جيهلـه اآلخـر" احلسن فيه؛ ألهنما
 بتصرف.

هذا احلكم يصدق على كل نظم من كالم البشر سوى القرآن. أما نظم القرآن الكرمي فليس على هذا النحو؛ إذ أقر 
بنغم يًضا لق يف اإلتيان مبثله؛ ألن القرآن معجز أالعلماء على أن ترتيب حروف القرآن هو نظم بعينه عجز عنه اخل

ألفاظه، وأصوات احلروف املكونة للمفردة املتصفة بالرخوة، والشدة، واهلمس، واجلهر، وما تشتمله من املعاين املدلولة املتسقة 
 مع تلك األصوات واألنغام.
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 .244، ص2ج، مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقاين،  9

 .77ص، القرآناإلعجاز في نظم شيخون،  10

 
سحة وىل مسحة القرآن اللفظية، فإهنا مقال الشيخ الزرقاين، وهو يتحدث عن خصائص أسلوب القرآن: "اخلاصة األ

خالبة عجيبة تتجلى يف نظامه الصويت ومجاله اللغوي، ونريد بنظام القرآن الصويت اتساق القرآن وائتالفه يف حركاته 
 قةوسكناته، ومداته وغناته، واتصاالته وسكتاته، اتساقًا عجيًبا، وائتالفًا رائًعا يسرتعي األمساع ويستهوي النفوس بطري

 .9ال ميكن أن يصل إليها أي كالم آخر من منظوم ومنثور"
وقريب من هذا البيان مقولة الدكتور حممود السيد شيحون عند حديثه عن مظاهر إعجاز نظم القرآن، حيث يقول: 

 ثالث  ت"املظهر الثاين املفردة القرآنية. إذا تأملت يف الكلمات اليت تتألف منها اجلمل القرآنية رأيتها متتاز مبميزا
رئيسة، هي: مجال وقعها يف السمع، واتساقها الكامل مع املعىن، واتساع داللتها، ملا ال تتسع له عادة دالالت 

 .10الكلمات األخرى من املعاين واملدلوالت"
ه يوالظاهر من مجلة النقول أن تأليف حروف املباين املكونة ملفردة من املفردات القرآنية هو بعينه نظم؛ إذ يرتتب عل

 النظام الصويت البديع الدال على معىن، وذلك بالضرورة عند تركيبها يف اجلمل القرآنية.
فنظم القرآن إذن هو تأليف حروفه، وكلماته، ومجله، وآياته، وسوره، وموضوعاته اليت يشتمل عليها املصحف اجلليل 

 من حيث اللفظ واملعىن، وهو وجه من وجوه إعجازه. واهلل أعلم. 
 الثانيالمبحث 

 نظم ألفاظ وكلمات القرآن الكريم
ف القارئ وهلذا، كان من األوىل بادئ ذى بدء أن يق املطر واأللفاظ املعربة عنه ورد هبا القرآن العزيز يف أكثر من موطن،

 ووضعها داخل منظومة املعىن التنزيلي. الكرمي على كيفية النظم اجلليل يف اختيار ألفاظه وكلماته 
من املعلوم بداهة، أن القرآن الكرمي بلغ يف نظم ألفاظه وكلماته غاية يف الدقة، وهو أجل من أن يضاهيه أي كالم 

؛ إذ املتأمل يف كل منهما على بشري مهما بلغ الغاية القصوى من البالغة، حىت ولو كان ذلك من عند الرسول 
ه رسوًما كثرية، الثرى والثريا، كما يرى أن للقرآن يف نظم ألفاظحدة يرى الفرق بينهما يف الفصاحة والبيان كالفرق بني 

فكان خيتار رمسًا دون رسم قصًدا ألمر يتوخاه املقام، فتجد فيه حيًنا زيادة يف أصل بنية الكلمة، ويف حني آخر جتد 
 فيه احلذف، ضرورة أنه كلما زاد اللفظ زاد املعىن. 
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 .400، ص4ج، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلالزخمشري،  11
"جيء به مبالغة يف الداللة على االمتناع البليغ،  [،32﴾ ]يوسف:َوَلَقْد رَاَودتُُّه َعن نَـّْفِسِه فَاْستَـْعَصمَ ﴿: قال العالمة الزخمشري عند تفسريه لقوله  12

على أنه بريء  ،والتحفظ الشديد، كأنه يف عصمة، وهو جيتهد يف االستزادة منها، وهو بيان ملا كان من يوسف عليه ال مزيد عليه، وبرهان ال شيء أنور منه
 .280، ص3، جالكشافمما أضاف إليه أهل احلشو مما فسروا به اهلم والربهان". انظر: الزخمشري، 

 .312، ص3جالمصدر نفسه، الزخمشرى،  13
 .11-9ص بالغة الكلمة في التعبير القرآني،السامرائى،  14

 
. قال جار اهلل الزخمشري: "والكبكبة: تكرير الكب، [94]الشعراء:﴾ ِفيَها ُهْم َواْلَغاُوونَ َفُكْبِكُبوا ﴿: انظر إىل قول اهلل 

جعل التكرير يف اللفظ دلياًل على التكرير يف املعىن، كأنه إذا ألقي يف جنهم ينُكب مرة بعد مرة حىت يستقـر يف 
ا اْستَـْيَأسُ ﴿. وقال أيًضا يف تفسريه لقوله تعاىل: 11قعرهـا" أي يئسوا،  ﴾اْستَـْيَأُسوا﴿ [80وسف:]ي﴾ وا ِمْنهُ َخَلُصوا َنَِيًّافـََلمَّ

 .13"12وزيادة السني والتاء يف املبالغة، حنو ما مر يف استعصم
هذا يف الزيادة، أما يف احلذف فإنه ال توجد يف القرآن الكرمي كلمة حمذوفة إال لغرض، ومن أمثلة ذلك: إنه حيذف 

ث أقل مما مل حيذف منه، وإن زمنه أقصر وحنو ذلك، فهو يقتطع من الفعل للداللة من الفعل للداللة على أن احلد
 على االقتطاع من احلدث.

أو حيذف منه يف مقام اإلجياز واالختصار خبالف مقام اإلطالة والتفصيل، فإذا كان املقام مقام إجياز أوجز يف ذكر 
 ن الفعل، بل ذكره بأويف صورة.الفعل فاقتطع منه، وإذا كان يف مقام التفصيل مل يقتطع م

، وذلك يف السد الذي [97]الكهف:ومن ذلك قوله جل وعال: ﴿َفَما اْسطَاُعوا َأن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا﴾ 
صنعه ذو القرنني من زبر احلديد والنحاس املذاب. وملا كان الصعود على هذا السد أيسر من إحداث ثقب فيه ملرور 

فحذف من احلدث اخلفيف، فقال: ﴿َفَما اْسطَاُعوا َأن َيْظَهُروُه﴾، خبالف الفعل الشاق الطويل، فإنه مل  اجليش
حيذف، بل أعطاه أطول صيغة له، فقال: ﴿َفَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا﴾، فخفف باحلذف من الفعل خبالف الفعل 

 الشاق الطويل. 
ًنا أقصر من إحداث الثقب فيه حذف من الفعل وقصر منه ليجانس مث إنه ملا كان الصعود على السد يتطلب زم

 .14النطق الزمن الذي يتطلبه كل حدث". كذا منقول بتصرف عن السامرائى يف بالغة الكلمة
هذا، وأللفاظ القرآن رسوم أخرى غري اليت مت بسطها، مما يطول ذكرها ويصعب إملامها يف حبث قصري مثل هذا، 

عنا هذا ومجًعا لشعبه أتيناك أيها القارئ الكرمي بأقوال بعض العلماء كما يلي: قال بديع وتلخيًصا جلوانب موضو 
 الزمان سعيد النورسي رمحه اهلل يف املكتوب التاسع عشر: "إن كلمات القرآن الكرمي ومجله ينظر بعضها إىل البعض 
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 .228، ص2جالمكتوبات،  النورسي، 15
 .20، صالمعجزات القرآنيةالنورسي،  16
 .192، صإعجاز القرآنالباقالين،  17
 أي دفيت املصحف اجلليل. 18
 .467، ص2)النوع الرابع والستون: يف إعجاز القرآن(، ج اإلتقان في علوم القرآن؛ والسيوطي، 52، ص1، جالمحرر الوجيزابن عطية،  19
 .112-111، صالنبأ العظيمدراز،  20
مر: ع احُلْوِشّي: الوحشي، وحوشي الكالم وحشيه وغريبه، ويقال: فالن يتتبع حوشي الكالم، ووحشي الكالم، وعقمي الكالم مبعىن واحد، ويف حديث 21

 .1049، ص12)حوش(، ج لسان العرب"ومل يتتبع حوشي الكالم"، أي وحشيه والغريب املشكل منه. انظر: ابن منظور، 

 
يها عشر إىل عشرة مواضع، وعندها جتد فاآلخر، فتتواجه وتتناظر الكلمات واجلمل، فقد تكون كلمة واحدة متوجهة 

 .15نكات بالغية، وعشر عالقات تربطها مع الكلمات األخرى"
كل يقول: "إن جزالة نظم القرآن اخلارقة وتناسقه نابعة من نظم ألفاظه وكلماته املتعانقة لويف كتيبه )املعجزات القرآنية( 

 .16نصيب ميد به املقصـد"مجلة، واليت ال يصلح مكاهنا غريها؛ فإن الكل منها له من الكالم 
القرآن حيث  ت إىلوللدكتور حممد عبد اهلل دراز يف هذا املقام كالم نفيس أيًضا، حيث يقول: "ال شك أنك إذا نظر 

شئت، جتد بيانًا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير، فال حتس فيه بتخمة اإلسراف وال مبخمصة التقتري، يؤدي 
لك من كل معىن صورة نقية وافية؛ نقية ال يشوهبا شيء مما هو غريب عنها، وافية ال يشذ عنها شيء من عناصرها 

 أوجز لفظ وأنقاه، ففي كل مجلة منه جهاز من أجهزة املعىن، ويف كل كلمة األصلية ولواحقها الكمالية. كل ذلك يف 
منه عضو من أعضائه، ويف كل حرف منه جزء بقدره، ويف أوضاع كلماته من مجله، وأوضاع مجله من آياته، سر 

 . 17احلياة الذي ينتظم بأداته. وباجلملة ترى كما يقول الباقالين: حماسن متوالية وبدائع ترتا"
يدك حيث شئت من املصحف، وعّد ما أحصته كفك من الكلمات عًدا، مث أحِص عدهتا من أبلغ كالم ختتاره  ضعْ 

، وانظر نسبة ما حواه هذا الكالم من املعاين إىل ذلك، مث انظر كم كلمة تستطيع أن تسقطها 18خارًجا عن الدفتني
 تعاىل  ع أن تسقطها أو تبدهلا هناك؟ فكتاب اهللأو تبدهلا من هذا الكالم دون إخالل بغرض قائله؟ وأي كلمة تستطي

؛ بل هو كما 19كما يقول ابن عطية: "لو نزعت منه لفظة مث أدير لسان العرب يف أن يوجد أحسن منها لن توجد"
 بتصرف يسري. 20"[1]هود:﴾ ِكَتاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه مُثَّ ُفصَِّلْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبريٍ ﴿وصفه اهلل 

"إن اصطفاء األلفاظ أمساًءا كانت أو أفعاالً أو حروفًا يفضي إىل كون هذه الكلمة املصطفاة : يه البعض فقالوزاد عل
اللفظ أو مستكرهه، مث هي عينها ذات جرس وإيقاع يلتئمان مع املعىن املعرب عنه، ويربزانه  21صافية نقية من حوشي

 ويشكالن جزًءا من مضمونه، وهي يف الوقت ذاته لفظة موحية ذات ظالل وارفة تقود إىل معان كثرية يف ظل املعىن 
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 .35، صالنظم القرآني في آيات الجهادناصر احلنني،  22
 .4223، ص46، جلسان العربابن منظور،  23
 .760، ص 2، ججمهرة اللغةابن دريد،  24

 
اءاته لرتسم املعىن ظه ومعانيه وظالله وإحياخلاص. وهذه الفكرة هي مقتضى فكرة النظم القرآين الذي تتضافر فيه ألفا

 .22املراد وتدل عليه"
قلت: هذه النقول على الرغم من كثرهتا؛ إال أن بيان كل منها يكاد ينساق يف املقام األول إىل أن ألفاظ وكلمات 

شريف أن ميعن لالقرآن تعد مفتاًحا لكنوز دقائق املعاين ولطائفها، غري أن معرفة ذلك يستوجب من كل قارئ للنظم ا
النظر إمعانًا تدبريًا يف رسوم ألفاظه وكلماته، كّل على حدة، حىت ينكشف له أدق املعاين التنزيلية وأفخرها. واهلل 

 أعلم.
 المبحث الثالث

 األلفاظ المعبرة عن المطر في النظم القرآني
األلفاظ   جولة أخرى للوقوف على بعد أن وقفت على دقة القرآن يف اختيار ألفاظه، تأخذ بك أيها القارئ الكرمي

 املعربة عن املطر يف القرآن.
وقد استوعب على تلك األلفاظ األستاذ الدكتور حميسن ختالن البكري يف حبثه، حيث يرى أن البعض منها كانت 

 دالالته على املطر عن طريق احلقيقة، واآلخر عن طريق اجملاز. 
 الصّيب، الوابل، الطل، الودق، املاء، احلسبان.ففي احلقيقة مثانية ألفاظ: املطر، الغيث، 

 ويف اجملاز أربعة ألفاظ: السماء، الرزق، الرمحة، والرجع.
 ولنشرع اآلن يف بيان كل واحد منها على حدة، فعن طريق احلقيقة:

من  النازل. وامليم، والطاء، والراء أصل يدل على معنيني: أوهلما: الغيث 23هو املاء املنسكب من السحابالمطر:  
 . 24السماء، وثانيهما: جنس من العدو

وكان أكثر العلماء والدارسني ال يفرقون بني "املطر" و"الغيث"، فكانوا يضعوهنما يف سلة واحدة، وكأهنما مرتدافان، 
 ويستعملوهنا، "وقد يستخف الناس ألفاظًاواحلقيقة أن لكل لفظ معىن خاصا به، وقد تنبه إىل هذا اجلاحظ حيث قال: 

وغريها أحق بذلك منها. أال ترى أن اهلل تبارك وتعاىل مل يذكر يف القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب، أو يف موضع 
 الفقر املدقع والعجز الظاهر، والناس ال يذكرون السغب ويذكرون اجلوع يف حال القدرة والسالمة، وكذلك ذكر املطر؛ 
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 . 20، ص1، جالبيان والتبييناجلاحظ،  25
 .200، ص3ج معجم البلدان،احلموى،  26
 .65ص، )فصل الغني إىل النون(محتار الصحاح، الرازى،  27
 .34)فصل الصاد، والضاد، والطاء(، ص نفس المصدر،الرازي،  28

 
نتقام، والعامة وأكثر اخلاصة ال يفصلون بني ذكر املطر وبني ذكر ألنك ال جتد القرآن يلفظ به إال يف موضع اال

 .25الغيث"
، والسجيل طني متحجر. [74]احلجر:﴾ َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجارًَة مِّن ِسجِّيلٍ ﴿ودليل ما ذهب إليه اجلاحظ قوله تعاىل: 

َوَلَقْد أَتـَْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَّيِت : ﴿، وقوله [58]النمل:﴾ ْلُمنَذرِينَ َفَساَء َمَطُر ا َوأَْمَطْرنَا َعَلْيِهم مََّطرًاوقوله جل ثناؤه: ﴿
، والقوم الذين آخذهم اهلل بالعذاب واالنتقام هم قوم لوط عليه السالم يف قريتهم [40]الفرقان:﴾ أُْمِطَرْت َمَطَر السَّْوءِ 

 .26سدوم
ما شاع  نقول أن للمطر معنيني: األول منهما حقيقي وهو حقيقة كلمة املطر يف النظم التنزيلي،لنا  تكشفتأن بعد 

يف كالم أكثر اخلاصة والعامة، والثاين جمازي، وهو ما اقتصر عليه التعبري القرآين؛ إذ ال جتد القرآن يلفظ باملطر إال 
 يف موضع االنتقام والعذاب كما مر.

، املطر، وهو املاء املنزل من السحاب إىل األرضالغيث: وهو يف اللغة اإلصابة، وأغاث الغيث األرض، أي أصاهبا ب
 ؛ ألنه يغيث األرض بالنبات والكأل.27ورمبا مسي السحاب غيثًا

ِلَك َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـَْعِصُرونَ قال تعاىل: ﴿  .[49:]يوسف﴾ مُثَّ يَْأيت ِمن بـَْعِد ذََٰ
 ِمن بـَْعِد َما قـََنطُوا َوُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل اْلَغْيثَ الكرمي، منها قوله تعاىل: ﴿وقد ورد "الغيث" يف أكثر من موضع يف القرآن 

َا احْلََياُة ، وقوله: ﴿[34]لقمان:﴾ ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلَغْيثَ ، وقوله: ﴿[28]الشورى:﴾ َويَنُشُر َرمْحََتهُ  اْعَلُموا أَّنَّ
نـَْيا َلعِ  َنُكْم َوَتَكاثـٌُر يف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلدِ الدُّ  . [20]احلديد:﴾ ْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُهُ َكَمَثِل غَ  ٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ

ا َّن ففي اآلخري شبه ترف احلياة الدنيا وزينتها والتفاخر باألموال واألوالد بغيث أو مطر، أعجب الزراع النبات الذي 
وضع ﴾، ومل يقل: "كمثل مطر"؛ ألن املطر ال يأيت يف القرآن إال يف مَكَمَثِل َغْيثٍ   وأينع من جراء هذا الغيث، وقال تعاىل: ﴿

 وهذا ما يتمناه الزراع.العذاب واالنتقام، بينما الغيث يكون يف موضع اخلري والنماء، 
 . 28وهو الغيث، وبابه نصرالصّيب: الصّيب بتشديد الياء وكسرها السحاب ذو الصوب، 
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 .55-53، صأمثال القرآنابن قيم اجلوزية،  29
 .456فصل الواو(، صمختار الصحاح، )الرازى،  30
 .116، صأمثال القرآنابن قيم اجلوزية،  31

 
والصيب املطر الغزير، وقد ورد هذا اللفظ يف القرآن الكرمي وصًفا حلال املنافقني يف إظهار اإلميان، وما هم مبؤمنني 

للَّهُ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد نَارًا فـََلمَّا َأَضاَءْت َما َحْوَلهُ َذَهَب ايف احلقيقة، وذلك عند قوله تعاىل: ﴿
بـَْرٌق جَيَْعُلوَن َماٌت َوَرْعٌد وَ أَْو َكَصيٍِّب مَِّن السََّماِء ِفيِه ظُلُ * ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم اَل يـَْرِجُعوَن * يف ظُُلَماٍت الَّ يـُْبِصُروَن 

 .[19-17]البقرة:﴾ َواللَُّه حمُِيٌط بِاْلَكاِفرِينَ  َأَصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِم مَِّن الصََّواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ 
هذا تشبيه حال حبال، وقد فسر ابن قيم اجلوزية ذلك بقوله: "... فضرب اهلل للمنافقني حبسب حاهلم مثلني، مثال 

مائًيا ملا يف النار من اإلضاءة واإلشراق واحلياة، فإن النار مادة النور، واملاء مادة احلياة، مث ذكر حاهلم ناريًا، ومثال 
بالنسبة إىل املثل املائي، فشبههم بأصحاب صيب وهو املطر الذي ال يصوب، أي ينزل من السماء، فيه ظلمات 

الذي  وعيده، وهتديده، وأوامره، ونواهيه، وخطابهورعد، وبرق، فلضعف بصائرهم وعقوهلم اشتدت زواجر القرآن، و 
يشبه الصواعق، فحاله كحال من أصابه املطر فيه ظلمة ورعد وبرق، فلضعفه وخوره جعل أصابعه يف أذنيه وغمض 

 .29عينيه من صاعقة تصيبه"
لسماء من باب بِلت اوهو املطر الشديد، وبابه وعد، قال ابن أيب بكر الرازي: "الوابل املطر الشديد، وقد وَ الوابل: 

﴾ ا َوبِياًل فـََعَصىَٰ ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل فََأَخْذنَاُه َأْخذً ﴿. والذي يعضد قول صاحب خمتار الصحاح قوله تعاىل: 30وعد"
 . [16]املزمل:

ِذيَن َوَمَثُل الَّ ﴿وقد وردت لفظة "وابل" يف أكثر من موطن يف القرآن، كقوله تعاىل وصًفا حلال املنافقني يف اإلنفاق: 
اِبٌل َفآَتْت أُُكَلَها ِضْعَفنْيِ فَِإن ملَّْ يُنِفُقوَن أَْمَواهَلُُم ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوتـَْثِبيًتا مِّْن أَنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَربـَْوٍة َأَصابـََها وَ 

َها َواِبٌل َفَطلٌّ   . [265]البقرة:﴾ ُيِصبـْ
يقول اإلمام  يء الكثري بالوابل، وشبه الذي ينفق الشيء القليل بالطل. ويف بيانهلقد شبه النظم اجلليل الذي ينفق الش

ابن قيم اجلوزية: "والطل مطر صغري القدر يكفيها لكرم منبتها تزكو على الطل وتنمو عليه، مع أن يف ذكر الوابل 
اًل، واهلل ال نهم من يكون إنفاقه طوالطل إشارة إىل نوعي اإلنفاق الكثري والقليل، فمنهم من يكون إنفاقه واباًل، وم

 .31يضيع مثقال ذرة"
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 .82، ص2)طلل(، ج المثلث،قطرب،  32
 .82، ص2ج نفس المصدر،قطرب،  33
 .317، ص3، جالجامع ألحكام القرآنالقرطىب،  34
 .340، ص1، جالنكات والعيوناملاوردى،  35
 .198، ص5)و د ق(، ج العين،اخلليل،  36
 .261، ص18ج والتنوير،التحرير ؛ وابن عاشور، 311، ص4ج الكشاف،الزخمشرى،  37
 . 198، ص5)و د ق(، ج العين،اخلليل:  38
 . 198، ص5)موه(، ج لسان العرب،ابن منظور:  39

 
، والطل هو املطر الضعيف، وطلت األرض 32الّطل بفتح الطاء مصدر "َطّل اإلبل،" إذا ساقها سوقًا عنيًفاالطل: 

 .33إذا نزل عليها الطل
َها َواِبٌل َفَطلٌّ ﴿وقد ورد "الطل" يف قوله تعاىل:  ، وقد تقدم بيان ذلك يف كالمنا على الوابل، [265]البقرة:﴾ فَِإن ملَّْ ُيِصبـْ

ففي هذا التعبري تأكيد ملدح هذه الربوة، بأن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل يف إخراج الثمرة ضعفني، وذلك لكرم 
ر، وأقل ، وقال املاوردي: "وزرع الطل أضعف من زرع املط34األرض وطيبها. قال املربد وغريه: "تقديره فطل يكفيها"

 .35ريًعا، وفيه وإن قل متاسك ونفع"
الودق بفتح الواو وسكون الدال، املطر عامة، سواء أكان سديًدا أم غزيرًا، فكل ما نزل من ماء السماء هو الودق: 

 .36"ودق". قال اخلليل: "الودق: املطر كله، شديده، وهينه"
لودق هو املطر عامة دون تعيني وصفه سواء أكان وينسجم هذا القول وما انتهى إليه كثري من املفسرين من أن ا

 يـُْزِجي َسَحابًا مُثَّ َأملَْ تـََر َأنَّ اللَّهَ ﴿شديًدا أم هيًنا، وهو املرتضى كذلك عندنا هنا. وذلك عند تفسريهم قوله تعاىل: 
َنُه مُثَّ جَيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق خَيْرُُج ِمْن ِخاَللِهِ   .[43]النور:﴾ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

غري أن اخلليل بعد أن قال ما قال، ورأي معىن هذه الكلمة يف دواوين العرب انتهى إىل  .37فالودق هنا املطر عامة
القول بأن الودق هو الشديد من املطر دون هينه النعقاد اإلمجاع عليه. قالت العرب: "حرب ذات ودقني،" أي 

 .38شديدة تشبه بسحابة ذات مطرتني شديدتني
واألصل "َمَوٌه" حتركت الواو وفتح ما قبلها،   ،39أصل "ماء": "ماه"، فاهلمزة مبدلة من اهلاء يف موضع الالماء: الم

 فقلبت ألًفا فصارت "ماٌه"، وجيمع على أمواه، ومياه.
َن السََّماِء َماًء مِ  َوُهَو الَِّذي أَنَزلَ ﴿وقد وردت "ماء" يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي مراًدا هبا املطر، كقوله تعاىل: 

 أن املاء هنا أريد به  . قال الواحدي يف البسيط نقالً عن ابن عباس [99]األنعام:﴾ فََأْخَرْجَنا بِِه نـََباَت ُكلِّ َشْيءٍ 
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 . 112، ص13ج مفاتيح الغيب،فخر الدين الرازى،  40
 . 398، ص7جالتحرير والتنوير، ؛ وابن عاشور، 642، ص7ج تفسير المنار،حممد رشيد رضا،  41
 .866، ص9)حسب(، جلسان العرب، ابن منظور،  42
 . 408، ص10جالجامع ألحكام القرآن، القرطيب،  43
 . 867، ص9)حسب(، جلسان العرب، ابن منظور،  44
 605، )فصل السني(، صمختار الصحاح، وابن أيب بكر الرازي، 319، ص7)مسو(، جالعين، اخلليل،  45
 . 113، ص3، ج13مجاألزمنة لقطرب، جملة املورد،  46
 . 2108، ص24)مسو(، جالعرب،  لسانابن منظور،  47

 
 .41، وهو ما انتهى إليه غريه من املفسرين40املطر

ء يف ذلك اإلمام القرطيب يف تفسريه . وقد مجع أقوال العلما42احلسبان: احلسبان بضم احلاء، هي العذاب والبالء
فقال: "ذهب أبو عبيدة واألخفاش والقتيب إىل أن احلسبان هي مرامي السماء، واحدهتا حسبانة، وقال ابن األعرايب: 
احلسبانة السحابة، واحُلسبانة الوسادة، واحلسبانة الصاعقة. وقال أبو زياد الكالويل: أصاب األرض حسبان، أي 

 .43أيًضا احلساب"جراد، واحلسبان 
، وقال [5]الرمحن:﴾ انٍ الشَّْمُس َواْلَقَمُر حِبُْسبَ وبناء عليه، فاحلسبان لفظ مشرتك هلذه املعاين املتعددة. قال تعاىل: ﴿

َها ُحْسَبانًا مَِّن السََّماءِ تعاىل: ﴿  ، أي عذابا وبالًءا من السماء.[40]الكهف:﴾ َويـُْرِسَل َعَليـْ
أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها، وهلذا قال: ﴿فتصبح صعيًدا زلًقا﴾، أي ترابًا قال ابن منظور: "والظاهر 

أملس ال نبات فيه. وهذا القول مناسب لآلية، فكأن اهلل تعاىل أرسل على تلك اجلنة عذابًا من السماء يتمثل مبطر 
ت خاوية نبت فيها فأصبح شديد تصحبه عاصفة هوجاء كسرت األشجار والنخيل، فحولتها إىل أرض ملساء ال

 .44على عروشها كما وصفها اهلل تعاىل"
هذا املطر من حيث وروده على احلقيقة، أما كونه عن طريق اجملاز ففي بضع كلمات، وذلك من باب التوسع على 

 النحو األتى:
 .45: عرف اللغويون السماء بأهنا كل ما عالنا، ولذلك قيل لسقف البيت مساءالسماء

يف العربية مراًدا هبا ثالثة معان، األول منها: هو كل ما عالك، والثاين: سقف البيت، والثالث: املطر. وترد السماء 
 أو مجع "أمسية"  47؛ ألهنا مجعت "مساءة"46فهي إذن مشرتك هلذه املعاين. فإذا كانت مبعىن العلو أنثت يف لغة العرب
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 . 605)فصل السني(، صمختار الصحاح، الرازي،  48
 .47، ص2، جالكتابسيبويه،  49
 . 109صإعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه،  50
 . 272، ص1جتفسير الميزان، الطباطبائي،   51
 .255، ص2ج، املصدر نفسه 52
 . 367ص والراء،فصل الذال مختار الصحاح، الرازي،  53
 . 89، ص5)رزق(، جالعين، اخلليل،  54
 . 1637، ص19جلسان العرب، ابن منظور،  55
 .10، ص5جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود،  56

 
، [11]فصلت:﴾ ًهاَماِء َوِهَي ُدَخاٌن فـََقاَل هَلَا َوِلأْلَْرِض اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكرْ مُثَّ اْستَـَوىَٰ ِإىَل السَّ ﴿: قال تعاىل ،48و"مساوات"

 ومل يقل )له(، فدل على أهنا مؤنث. أما إذا كانت السماء مبعىن "سقف ﴾ هَلَا﴿ومل يقل )هو(، وقال ﴾ ِهيَ ﴿قال 
، [18]املزمل:﴾ ٌر بِهِ السََّماُء ُمنَفطِ ﴿أهنا تذكر، واحتج بقوله تعاىل:  -كما ورد عن سيبويه-البيت" فقد قال اخلليل 

 .49فقد كان يفسر ذلك يف ضوء نظام العربية على منهجه. كذا يف الكتاب

أمِسية، ر فهو مذكر، ومجعه مُسَّي، و إذا كانت السماء مبعىن املطر ذّكر. قال ابن خالويه: "والسماء إذا أريد به املطأما 
 .  50تقول العرب: ما زلنا نطأ السماء حىت أتيناكم، أي املطر"

، [52]هود:﴾ مِّْدرَارًا يـُْرِسِل السََّماءَ َعَلْيُكم﴿وقد ورد السماء مبعىن املطر يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، كقوله تعاىل: 
ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماِء ﴿وقوله تعاىل: ، 51مطرًا متتابًعا ينبت اخلري أي املطر متتابًعا، أي إن هذه السحب تدر

 .52، أي من السماء من مطر وثلج وحنوه[31]يونس:﴾ َواأْلَْرضِ 
، أو هو ما يعتمد عليه. قال اخلليل: "أرزق اهلل يرزق العباد رزقًا، 53بكسر الراء هو ما ينتفع به، وهو العطاءالرزق: 
 .54عليه، وهو االسم، أخرج على املصدر، وقيل: َرْزق على األصل، وهو املصدر"اعتمدوا 

 .55وقد يسمى املطر رزقًا من باب اجملاز. ففي اللسان قوله: "جعل الرزق مطرًا؛ ألن الرزق عنه يكون"
. قال [13]غافر:﴾ سََّماِء رِْزقًاال َويـُنَـزُِّل َلُكم مِّنَ ﴿وقد ورد "املطر" هبذا املعىن يف النظم التنزيلي، وذلك عند قوله تعاىل: 

أبو السعود: "أي سبب الرزق، وهو املطر، وإفراده بالذكر مع كونه من مجلة اآليات الدالة على كمال قدرته تعاىل 
  .56لتفرده بعنوان كونه من آثار رمحته وجالئل نعمته املوجبة للشكر"

 ، فإطالق الرزق على املطر جماز مرسل، عالقته املسببية، وهي [5]اجلاثية:﴾ ِمن رِّْزقٍ َوَما أَنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ﴿: وقوله تعاىل
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 . 156صاإليضاح في علوم البالغة، القزويين،  57
 .476)فصل الراء(، صمختار الصحاح، الرازي،  58
 . 1613، ص19)رحم(، ج لسان العرب، ابن منظور،  59
 . 471، ص21ج تفسير الميزان،الطباطبائي،  60
 . 1591)رجع(، ص  لسان العرب،ابن منظور،  61
 . 305)فصل الراء(، ص مختار الصحاح،الرازى،  62
 .133، ص31ج مفاتيح الغيب،الرازي،  63

 
 .57وأريد به السبب"أن يكون املنقول عنه مسبًبا وأثرًا لشيء آخر، وذلك فيما ذكر لفظ املسبب 

. ومسي الغيث رمحة؛ 58وتراحم القوم إذا رحم بعضهم بعًضا الرمحة بفتح الراء وسكون احلاء: الرقة والتعطف،لرحمة: 
  .59ألنه تعاىل برمحته ينزل من السماء

 َقرِيٌب مَِّن ِإنَّ َرمْحََت اللَّهِ ﴿وقد وردت "الرمحة" يف القرآن الكرمي مراًدا هبا املطر يف عدة مواضع، كقوله تعاىل: 
رجت ﴾، ومل يقل "قريبة". وقد خَقرِيبٌ  ، فالرمحة هنا هي املطر، والدليل على ذلك قوله: ﴿[56]األعراف:﴾ اْلُمْحِسِننيَ 

هذه الكلمة من معناها احلقيقى، وهو الرقة والتلطف إىل معىن جمازى، وهو املطر اتساًعا يف اللغة، ويعضده قوله 
َوِمْن ، وقوله: ﴿[48]الفرقان: ﴾َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا ۚ   َوُهَو الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَح ُبْشرًا بـَنْيَ َيَدْي َرمْحَِتهِ تعاىل: ﴿

﴾، أي تبشر ُمَبشِّرَاتٍ ، جاء يف تفسري امليزان: "﴿[46]الروم:﴾ آيَاتِِه َأن يـُْرِسَل الرِّيَاَح ُمَبشِّرَاٍت َولُِيِذيَقُكم مِّن رَّمْحَِتهِ 
  .60باملطر"

 استيعاهبا، وهلذا ذ البحث القصريهذا، ويف القرآن الكرمي مواضع كثرية وردت فيها الرمحة مبعىن املطر ال ميكن ملثل ه
 نكتفي هنا هبذه املواضع.

الرجع: وهو مصدر من رجع يرجع رْجًعا من باب فتح. وللفعل مصادر أخرى غري هذا، وهو الرجوع، والرجعى، 
 ﴾السََّماِء َذاِت الرَّْجعِ وَ ، وقوله تعاىل: ﴿[8]العلق:﴾ ِإنَّ ِإىَلَٰ َربَِّك الرُّْجَعىَٰ . ويف التنزيل: ﴿61والرجعان، واملرجع، واملرجعة

، وهو املطر. قال الرازي نقال عن الزجاج: "الرجع هو املطر؛ ألنه جيىء ويتكرر. 62، ويقال ذات النفع[11]الطارق:
واعلم أن كالم الزجاج وسائر أئمة اللغة صريح يف أن الرجع ليس امسًا موضوًعا على املطر، بل مسي رجًعا على سبيل 

 . 63اجملاز"
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 .  82، ص9جالجامع ألحكام القرآن، القرطيب،  64
 .  51، ص4ج البحر المديد في تفسير القرآن المجيد،كابن جزي. انظر: ابن عجيبة،  65
 األرض." ويف ىلقلنا ذلك؛ ألن بعض املفسرين أرجعوها إىل اجملاز دون احلققية، فالتقدير عندهم هنا "وينزل من السماء قدر جبال، أو مثل جبال من برد إ 66

نزل سبحانه من جهة السماء قطًعا من السحاب كأهنا القطع من اجلبال يف عظمها وضخامتها." انظر: تفسري الوسيط للشيخ حممد سيد طنطاوي: "وي
 . 138، ص10جالتفسير الوسيط، ؛ وطنطاوي، 289، ص12، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، 

 .  200، صروح الدين اإلسالميطبارة،  67
 .   138ص إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز،النورسي،  68

 
 المبحث الرابع

 مراعاة جزالة النظم التنزيلي يصحح األخطاء التفسيرية في تناول آيات المطر
كثرت األقوال يف املنزل من عند اهلل تعاىل جهة السماء سواء أكان املنزل منه رمحة أم عذابًا كثرة آياته، إال أن البعض 

ض، ومنه نزلت اهلواء حبرًا معلًقا ما بني السماء واألر منها ال خيلو من خطأ يف التفسري، ففي البعض منها قول بأن يف 
َها فـََلمَّا َجاَء أَْمرُنَا َجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفَلَها َوأَمْ احلجارة على قوم لوط عذابًا هلم، وذلك عند قوله تعاىل: ﴿ َطْرنَا َعَليـْ

يٍل مَّنُضودٍ   جاء منها . 66-على احلقيقة-اًل من برد بأن يف السماء جبا 65وقول، 64[82]هود:﴾ ِحَجارًَة مِّن ِسجِّ
، كذا [43]النور: ﴾َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن بـََردٍ السجيل املنضود على قوم لوط، ويعضده قوله تعاىل: ﴿

قوله تعاىل:  يف تفسري اإلمام القرطيب نقالً عن عكرمة وغريه. ويف تفسري اإلمام الطربي عن ابن أبزى أن "البحرين" يف
 .  67تعين وجود حبر يف السماء وحبر يف األرض [20]الرمحن:﴾ َمرََج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقَيانِ ﴿

وبناًءا عليه، جيب تنزيه النظم اجلليل عن احلمل على أمثال هذه األقوال؛ ألهنا ختل بفخامة املعاين التنزيلية، فإن 
نفسها. وقد توىل دحض مثل هذه الشبهات وبيان ما هو املرتضى يف ﴾ هنا تعىن جهة السماء، ال السماء ِمن﴿

َماِء ِفيِه ظُُلَماٌت أَْو َكَصيٍِّب مَِّن السَّ ذلك من تفسري بديع الزمان سعيد النورسي، وذلك عند تفسريه قوله تعاىل: ﴿
 .[19]البقرة:﴾ َوَرْعٌد َوبـَْرقٌ 

داهة أن املطر ال جيئ ااّل من جهتها إمياًءا بالتخصيص إىل مع ب﴾ مَِّن السََّماءِ ﴿وان ذكر وها هو نص كالمه: "
أي  ،[38]األنعام:﴾ َناَحْيهِ َوَما ِمن َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَائٍِر َيِطرُي جِبَ ﴿ التعميم، وبالتقييد إىل اإلطالق نظري التقييد يف

َماِء ِمن ِجَباٍل َويـُنَـزُِّل ِمَن السَّ ﴿ويف آية مطبق آخذ بآفاق السماء. وما استدل بعض املفسرين بلفظ من السماء هنا 
على نزول املطر من جرم السماء حىت ختيل البعض وجود حبر حتت السماء، فنظر البالغة ال  [43]النور:﴾ ِفيَها ِمن بـََردٍ 

  . 68يرى عليه سكَة احلقيقة. بل املعىن: من جهة السماء"
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 .   5130، ص8جالهداية إلى بلوع النهاية، ، مكي بن أيب طالب 69

 
 المبحث الخامس

 العلوم الكونية الحديثة في نزول المطر بمنظار نظم آياته القرآنية المرتضى مما انتهى إليه تقرير
بعد أن سقنا لك أيها القارئ الكرمي آيات التنزيل اجلليل يف املطر واأللفاظ املعربة عنه من حيث كوهنا على احلقيقة 

كيف  ار، ولكنالمطهذه اآليات اليت ذكرهتا تتحدث عن نزول افيقول:  -وهو حقه-أو اجملاز قد يتسأل املستفهم 
 تأيت األمطار من البحر املاحل؟

ولألجابة عن هذا أقول: إنه من بني آيات املطر يف القرآن الكرمي آية واحدة يف سورة النور جتلى حقيقة نزول املطر 
َنهُ ﴿بصورة واضحة، وذلك عند قوله تعاىل:   جَيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق خَيْرُُج مُثَّ  َأمَلْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا مُثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه يَْذَهُب  اءُ ِمْن ِخاَللِِه َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن بـََرٍد فـَُيِصيُب بِِه َمن َيَشاءُ َوَيْصرِفُهُ َعن مَّن َيشَ 
 . [43]النور:﴾ بِاأْلَْبَصارِ 

أطوار املطر يف نزوله من السماء تأخذه أوضاع النظم اجلليل بألفاظها اجلزل ومعانيها الفخر وتنسجه فكل طور من 
 سبًكا حمكًما يشع من خالله فخامة كالم رب العباد وعظمته.

ث وق السحاب حي﴾، يسَأملَْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًاوإليك ما سطره قلم مكي بن أيب طالب: "قوله تعاىل: ﴿
َنهُ يريد، ﴿  طًعا. ﴾، أي يؤلف قطعه، أي يلصق بعضها إىل بعض ويقرهبا؛ ألن السحاب حيدث قطًعا قمُثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

 قال عبيد بن عمر: "الرياح أربع: يبعث اهلل الريح األوىل فتقّم األرض قمًّا، مث يبعث الثانية فتنشئه سحابًا، مث يبعث
﴾ أي ْن ِخاَللِهِ مِ أي مرتاكًما بعضه على بعض، مث يبعث الرابعة فتمطره،" ومعىن ﴿ الثالثة فتؤلف بينه فتجعله ركاًما،

  . 69من خالل السماء"
ومن هنا، فاآلية هذه تتناول مراحل تكوين السحب الركامية وخصائصها، وما عرف علمًيا يف العهد األخري من 
السحب املمطرة تبدأ على هيئة عدة خاليا أو وحدات من السحب اليت تثري تيارات اهلواء الصاعدة فتتحد مكونة 

ركامية لرتاكمها يف طبقات بعضها فوق بعض، ، ومسيت هذه السحب بال(condensation)السحب الركامية املمطرة 
، وباجتادها مع الشحنة (electric charge: proton)والرياح الصاعدة من األرض حتمل شحنة كهربائية موجبة 

إىل قطرات دقيقة من املاء  (evaporation)املوجودة يف الفضاء يتكون جمال كهربائي بسبب حتول البخار  الكهربائية
  َأمَلْ تـََر َأنَّ اللََّه يـُْزِجي﴿، وهذا ما نفهمه من قوله تعاىل:  (precipitation)إىل أن تسقط األمطار تكرب شيئا فشيء
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َنهُ ﴿أن اهلل يسوق السحاب برفق بواسطة الرياح  ﴾، أيَسَحابًا السحاب إىل بعض  ، أي جيمع بعض﴾مُثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ

 لسحب.فرتى املطر خيرج من خالل هذه ا﴾، أي خَيْرُُج ِمْن ِخاَللِهِ فـَتَـَرى اْلَوْدَق ﴿إىل أن يصري سحًبا ركامية 
ومن مظاهر السحب الركامية أهنا تنمو يف االجتاه الرأسي، وقد تصل إىل علو كبري جًدا وتظهر ملن ينظر إليها من 

حاب فرياها من سبعد كاجلبال الشاخمة، وال يعرف التشابه بني السحب واجلبال إال من يركب طائرة تعلو به فوق ال
وإذا  ﴾،ا ِمن بـََردٍ َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمن ِجَباٍل ِفيهَ ﴿فوقه كأهنا اجلبال وهذا ما وصفه القرآن للسحب الركامية بقوله: 

علمنا أن الطائرة مل تكن يف عصر نزول القرآن الكرمي، فإذن يف وصف السحب الركامية باجلبال هلو إعجاز علمي 
 للقرآن.
لقرآن. وهذه حقيقة علمية أخرى يعلنها ا﴾. ِمن بـََردٍ ﴿إن القرآن الكرمي ذكر أن السحب الركامية جتود بالربد هذا، و 

الصاعدة على محلها  (atmosphere current)وقصة نشوء الربد هو أنه بعد أن تتكون نقط املطر تعمل تيارات اهلواء
حتت الصفر، وتلك مرحلة تتحول  50أو  40احلرارة إىل إىل مناطق التجمد يف ارتفاعات شاهقة تنخفض فيها درجة 

فيها نقط املطر إىل ثلج كما جتمع حوهلا أغشية من بلورات الثلج اليت حتولت إىل جليد، وهذه املكونات الثلجية 
جيتمع بعضها ببعض عن طريق التصادم فتنمو ويزداد حجمها حبيث ال يقوى اهلواء على محلها فتسقط إىل االرض 

 ل الربد.على شك
وهناك حقيقة علمية أخرى ذكرهتا األية وهي أن السحب الركامية هي وحدها اليت ميكن أن يتولد منها الربق كما 

، ولكن ما (electric spark)والربق ما هو إال اشرارة كهربائية هائلة ﴾،َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب بِاأْلَْبَصارِ ﴿قال تعاىل: 
 مصدر هذه الشرارات الكهربائية اهلائلة؟ إن مصدرها هو شحنات الكهرباء يف نقط املاء اليت داخل السحب، وكذلك 

 big electric)اهلواء الذي من حوهلا، فإن َّنو الربد داخل السحب يصحبه حتًما انفصال شحنات كهربائية عظمى

charge) 
غ ة ال تزال ترتاكم وتزداد حىت ال يقوى اهلواء على عزهلا فيتم التفري، وتنشأ عن هذه الشحنات ضغوط كهربائي 

الكهربائي بني الشحنات املختلفة يف السحابة نفسها، أو بينها وبني سحابة أخرى قريبة، أو حىت بني السحابة 
وًصا عند صواألرض. ومن أضرار الربق اإلصابة بالعمى املؤقت، ولعل الطيارين هم أكثر الناس تعرًضا لذلك، وخ

 حتليقهم داخل السحب الركامية.
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches   (JISTSR) Vol: 1, No: 2, 2015           

 
 44 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .   53ص روح الدين اإلسالمي،طبارة،  70
 .3577، رقم475، ص2، جالمستدركيف  احلاكم أخرجه 71

 
وليس من الالزم أن يتساقط الربد واملطر مبجرد تكونه؛ إذ رمبا حيول تيار اهلواء الصاعد دون نزوله يف مكان معني حىت 

ءُ َوَيْصرِفُُه  َمن َيَشافـَُيِصيُب بِهِ ﴿إذا ما ضعف هذا التيار هوى املطر أو الربد على هيئة زَخات، وهذا معىن قوله تعاىل: 
 .70روح الدين اإلسالمي﴾. كذا منقول بتصرف من كتاب َعن مَّن َيَشاءُ 

القارئ الكرمي! كيف كان النظم التنزيلي يضرب حبجر واحد عصافري، فكم من حقائق علمية انتهت إليها انظر أيها 
. واألمثلة اليت وبصورة جتلى حقيقة األمر العلوم الكونية احلديثة، والقرآن الكرمي قد نوه إليها، بل ذكرها بأروع ما كان

بني أيدينا خري دليل على ذلك. واحلقائق العلمية إن هي إال جند من جنود الرمحن الرحيم يف جعل إعجاز القرآن 
الكرمي العلمي أكثر وضوًحا يف عصر العلم والتكنولوجي، وهو العصر الذي ال يستطيع أن يكذب بصدقية القرآن 

 مساوي سلم من أيدي التحريف العابثة بقدسيته.يف كالمه ككتاب 
فحمًدا هلل تعاىل على جعل قرآنه الكرمي خالًدا يف ذكر التاريخ ومشًعا مزداهرًا للقلوب العاشقة إىل األسرار القدسية 

 واألنوار اإلهلية الباعثة على اإلميان. 
 المبحث السادس

 ونسبتها المقررة في ضوء نظم آيات المطرتقرير عدل المولى في توزيع المياه على األرض 
توزيع املياه على األرض ونسبتها املقررة، وأنه ال جتور يف  أقر العلم اجلغرايف والعلم الطبيعي مؤخرًا بعدل املوىل 

وذلك يف دراسة أجراها الدكتور شاهر مجال آغا أستاذ اجلغرافيا الطبيعية يف جامعة  .سنة على أخرى يف مقدار مطرها
سنة أن ما يصل إىل األرض  1400مشق، وأوضح أن اإلعجاز اإلهلي والنبوي الشريف، أخربنا قبل ما يزيد عن د

من هطول حمسوب بدقة وال يتغري وسطيًا من عام إىل آخر، وهو ما يعرب عنه يف العلوم اجلغرافية والعلوم الطبيعية 
 .(Moisture equilibrium) بالتوازن الرطويب والتهطايل

ما من عام أمطر من عام، ولكن »أنه قال:  عن رسول اهلل  واستدل يف ذلك باحلديث النبوي عن ابن عباس 
نَـُهمْ ﴿يصرفه حيث يشاء، مث قرأ:  َوالَِّذي نـَزََّل ِمَن ﴿. وكذلك ما ورد يف قوله: 71«[50]الفرقان: ﴾َوَلَقْد َصرَّفْـَناُه بـَيـْ

 َوأَنزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاهُ ﴿، وقوله: [11]الزخرف: ﴾ِبِه بـَْلَدًة مَّْيًتا َكَذِلَك خُتَْرُجونَ السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فَأَنَشْرنَا 
 .[18]املؤمنون:  ﴾يف اأَلْرِض َوإنَّا َعَلى َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُرونَ 
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 :دليل اإلعجاز

األرضي اجلغرايف الذي متيزت به عن أتراهبا من الكواكب الشمسية أوضحت الدراسة أن اهلل خص األرض بغالفها 
وسواها املعروفة حىت اآلن، وتتفاعل أجزائه بفعالية كبرية وباستمرار مع بعضها البعض، وذلك عرب النقل املتبادل 

اسم يف إمتام احلللطاقة واملادة، مما جيعل من الغالف األرضي اجلغرايف كتلة طبيعية واحدة متكاملة، وللماء الدور 
 .عمليات النقل والتبادل ملا هلا من مسات وخصائص فيزيائية وكيميائية ينفرد هبا

يصرفه : »، وأما قوله «من عام أمطر من عام»وأضافت أن احلديث أثبت الكم احملدود من اهلطول السنوي بقوله: 
ي واإلقليمي بشكل حيقق التوازن النطاقتعىن توزيع اهلطول على سطح األرض توزيعًا حدده رب العزة « حيث يشاء

على سطح األرض، والتوازن الرطويب املنطلق لتحقيق خمتلف أشكال التوازن املادي والطاقي األرضي، وعند اهلل كل 
 . [8]الرعد: ﴾وَُكلُّ َشْيٍء ِعنَدُه مبِْقَدارٍ ﴿شيء مبقدار 

على أن جمموع ما يتبخر على سطح األرض واستدل صاحب الدراسة بظاهرة الدورة الرطوبية على سطح األرض 
يعادل كمية اهلطول السنوية فوقها، ما يثبت بدوره مصداق املعيارية واملقدارية املشار إليها يف اآليتني الكرميتني 

 .السابقتني ويف احلديث الشريف كذلك
 سر التوازن االشعاعي: 

احلراري األرضي اجلوي، وأوضحت أنه عندما تبلغ أكدت الدراسة أن هذا التوازن حيدث نتيجة للتوازن اإلشعاعي 
مباشرة إىل الفضاء اخلارجي وما تبقى من األشعة  %31أشعة الشمس إىل سقف اجلو ينعكس منها ما نسبته 

أي فإنه ميثل جمموع األشعة املباشرة واملنتثرة  %52والباقي %17يدخل الغالف اجلوي فيمتص منه قرابة  69%
، وَند %48، وهكذا يتبقى من األشعة ما يعادل %4، واليت ينعكس منها إىل اجلو قرابة الواصلة إىل سطح األرض

فإنه يعترب املخزون األرضي اإلشعاعي  %30يصرف إشعاعًا أرضيًا فعااًل ذاتيًا إىل اجلو، وما تبقى أي  %18أن 
من  %22نسبة واحمليطات وب الفعلي الذي يتحول جزء منه إىل طاقة حرارية تعمل على تبخري املياه على اليابسة

، فإهنا تصرف على عمليات التبادل %8جمموع األشعة املمتصة فعليًا من قبل سطح األرض، أما ما تبقى وهو 
 .احلراري الطاقي بني األرض واجلو
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    http://www.akhbarona.com/religion/79344.htmlانظر هذه املقالة يف:  72

 
( ك. كالوري وسطياً تكفي على مدار السنة تبخري 59هذه الطاقة اليت تعادل بالنسبة لسطح األرض ماء ويابسة )

من املياه السائلة من على سطح األرض، وحسب قوانني التوازن الرطويب آنفة الذكر،  3ألف كم 577 ما مقداره
 .372ألف كم 577ستتحول املياه املتبخرة كاماًل إىل مياه سائلة ثانية )هطول( أي مبقدار 

األمطار   ذكرها، وأن اهلل يصرفهذا، صحيح أن كل شيء مقدر عند اهلل تعاىل كما نطقت به اآلية الكرمية السالف 
كيف يشاء، إال أن تعيني املقدار يف ذلك يف علم اهلل تعاىل، وعملية احلساب الدقيقة اليت رأيتها أيها القارئ الكرمي 

 إن هي إال من حسابات البشر، والعلم بصحتها من عدمه عند اهلل تعاىل.
، إال القرآين فال بأس من قبوله كتفسري علمي للنص الكرميومن هنا، ملا كان هذا التقرير مل يتعارض وفخامة النظم 

أنه مل ندِّع بأنه األصح يف ذلك، وليس هناك كالم أخر بعده؛ ألنه قد يأيت ما هو أدق منه، حىت ال حنمل النظم 
ئق االقرآين على ما ال يستحقه من معىن. وذلك ألن التطورات يف العلوم على توسع مستمر كلما متر األيام، واحلق

 القرآنية ثابتة ال تتغري وال تستبدل أبد اآلبدين. هذا، واهلل أعلم. 
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