


 
 من منظور جغرايف الظواهر املناخية يف القرآن الكريم

 ( املطر) 
 بدرية حممد عمر حبيب د.

أستاذ علم المناخ الطبيعي والتطبيقي المساعد بكلية اآلداب  

 بالدمام 
 

يصف السيوطي اإلعجاز بأنه أمر خارق للعاااد، م مقاارو  

 . (1)بالتحدي ,سالم عن المعارضة

عرضااه لظااوالر الكااو  بطريقااة يبصاارلا   في  يظهر  القرآ   في  واإلعجاز

الكااو  م   أساارار  ماان  كثياار  فهم  عن  يعجز  ذلك  ومع  م  ويفهمها  م  اإلنسا  ويدركها

وقوانينه م ونظمه في ضوء محدودية علمه وقصااور معرفتااه م  رلاام التقاادم 

وما أوتيتم من العلم إال قلياًل  العلمي م واإلبداع البشري م قال تعالى : 
(2) . 

عجاز القرآ  لدى التأمل في ما ورد من آيات اهلل في الكو  م كما يظهر إ

وتقريره لير مر، بأنها من لد  حكيم عليم م وأنها فصلت العديد من الظااوالر 

الكونية وأوردتها على قدر حاجة البشر لها لالستفاد، منها واالتعاظ بها والتأمل 

 والتفكر في عظمتها وحكمة خالقها .

وم المختلفة أ  لذه اآليات تناولت من الظااوالر ويجد المتخصص في العل

أ  العلم لم يفسر العديد ماان لااذه الظااوالر إال  كيف ؛ ويتعجب م  الهامة الكثير

بعد جهد وعناء ومرور آالف السنين م التي تراكمت خاللها محصلة اإلنسا  من 

العلوم والمعرفة محتى توصل اإلنسا  لمعرفة اليسااير منهااا ومااا يخفااى ماان 

وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها   :  لا وأسباب حدوثها الكثير ؟ قال تعالى  أسرار

 

 . 19,ص1996 , نحسن أبو العيني (1)

 . 85اإلسراء :  (2)

 مدخل
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ما في البر والبحر وما تسقط من ورقااة إال يعلمهااا وال حبااة فااي    مإال لو ويعل

ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال في كتاب مبين 
(1) . 

ماان الظااالرات  الكثياار الطبيعيااة الجغرافيااا فااي المتخصصين نحن  ونجد 

وفساار العالقااات التااي تااربط بع ااها م  يعية التي فسرلا القرآ  الكريم  الطب

 ببعض بدقة متنالية .

وسأحاول في لذا البحث توضيح الكيفية التي ربط بها القرآ  الكريم بين 

على ظالر، المطر والظوالر المرتبطة بحدوثه ؛   مقتصر،  م  المناخية  الظالرات

وارتباط ذلك بأشكال المطر وأنواعه   الرياح م والسحب م ونوايا التكاثف:  مثل  

. 

والمطر في القرآ  ُذكر في معظاام اآليااات التااي تحاادثت عنااه مرتبطااًا 

م ومن ألم لذه الظوالر الرياح م ولي   هبالظوالر المناخية األخرى المسببة ل

المحرك األول لبخار الماء المتجمع فوق البحار والمحيطات م حيث يعمل على 

ي فيما يعرف بالرطوبة الجوية , ولي تسهم أصاًل وبقدر نشره في الغالف الغاز

بالطاقة المنقولة م   فكبير في تبخير مياه البحار والمحيطات عن طريق ما يعر

التبخير بالطاقة الحرارية م كمااا   في  يالشمس  لإلشعاع  ة إلى الدور الرئيسإضاف

 تقوم الرياح بدورلا في تكوين السحاب بأشكاله المختلفة .

ا عالقة المطاار بالسااحب وأشااكالها م وعليااه فقااد أوردت أيً وقد ورد  

 ت بترتيب منطقي يخدم ألداف البحث .المباحث على نحو يبرز لذه العالقا

 الدراسات السابقة :

تطرقت لإلعجاااز العلمااي فااي القاارآ  م   التي  الدراسات  من  العديد   لناك 

مطر م وماان لااذه فسرت كيفية نزول ال  التي  اآليات  من  العديد   وتناولت بالتفسير

 الدراسات :

م في كتابه : ) الظوالر الجغرافية بين العلم والقرآ   1987عبد العليم خ ر    -

ظالر، المطر كما وردت في القرآ  ( م وخرج بإثبات التوافقية بين الماانه  
 

 . 59األنعام :  (1)



 ) المطر ( الظواهر المناخية في القرآن الكريم من منظور جغرافي

 

11 
اآليات الكريمة وإ  دل ذلك   هالعلمي ومنه  القرآ  موأ  العلم يؤيد ما قررت

 ى صدق محمد عليه الصال، والسالم .على شيء فإنما يدل عل

م في كتابه : ) ماان اإلعجاااز العلمااي فااي القاارآ  1996حسن أبو العينين    -

الكريم في ضوء الدراسات الجغرافية الفلكية والطبيعية ( الجاازء الثاااني م 

وتطرقت الدراسة فيه للظوالر المناخية التي ورد ذكرلا في القرآ  م ومنها 

ثف من سحب ومطر وبرد م وفسر الباحااث اآليااات التكا  الرياح م ومظالر

التي تحدثت عن ذلك تفسيًرا علمًيا م مجيبًا على سؤال : كيف أ  القاارآ  

كا  وال يزال أكثر دقة في التوضيح من خالل اختيار األلفاظ التي تتناسااب 

 مع الظالر، المناخية .

 كتب التفسير فالعديد منها تناول الظالر، بالتفسير . -

بااين الظااوالر   العالقااات  ماان  دور  مااا  دراسااة  تتناول  بأنها  الدراسة  لذه  وتمتاز

ظااوالر أخاارى   بهااا ماان  طالمناخية م وبإفراد كل ظالر، مناخية وما يرتب

 بالبحث كل على حد، .

حث المسلم على التفكير في مخلوقااات اهلل ويستفاد من لذه الدراسة في  

تمام ودراسة الكيفية التي م وحث علماء المسلمين على االل  في السماء واألرض

 ربط بها القرآ  الظوالر المناخية بع ها ببعض .

ويستفاد أيً ا من دراسة العالقة بين الظوالر المناخيااة كمااا وردت فااي 

 القرآ  في زياد، إدراك لذه العالقات وفهمها .

في القرآ  إشارات علمية سيقت مساق الهداية م وللعقل البشااري   كما أ 

ثم من الخطااأ المنهجااي أ  نعلااق الحقااائق القرآنيااة م  يتدبر  يبحث فيها و  أ 

 . ولي كل ما يصل إليه العلم البشريم بحقائق لير نهائية 

 التكاثف :

التكاثف في مفهومه العام لو تغير حالة بخار الماء في الغالف الغازي إلى 

 الحالة السائلة أو الصلبة , ويمكن التمييز بين نوعين رئيسين للتكاثف :

 ول : التكاثف السطحي :األ
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ولو الذي يحدث قريًبا من سطح األرض م وعاد، ما يحدث بفقدا  األرض 

على سطح األرض نفسااه أو فااي طبقااة الهااواء   الماء  بخار  فيتكاثف  م  إشعاعها

 المالمس له أو القريبة منه .

التكاثف الااذي يااتم  )): ويعر ِّف علماء األرصاد لذا النوع من التكاثف بأنه 

م وألم  ((ة الهواء السطحية دو  أ  يتغير مستوى ال غط الجوي للهواء في طبق

 مظالر لذا التكاثف لو الندى م الصقيع م وال باب .

 الثاني : التكاثف العلوي :

ولو التكاثف الذي يحدث بعيدًا عن سطح األرض م في طبقات الجو العليا 

الحراري , ومن ألاام نتيجة لصعود الهواء الرطب إلى أعلى بفعل تيارات الحمل  

مظالر التكاثف العلوي السحب م ومنها ينزل جميع أشكال التساقط : المطر م 

م والمطر الثلجي م والرذاذ , ويصاحبها حاادوث   فوالبرد م والثل  م والشفشا

لااو مجااال  -التكاااثف العلااوي  -ظالر، البرق والرعد م ولذا النااوع األخياار 

لتفصيل ظااالر، المطاار م وذلااك فااي دراستنا في لذا البحث م ندرس منه با

 خمسة مباحث :

 أواًل : العالقة بين السحاب والرياح والمطر .

 ثانًيا : العالقة بين الرياح ونوايا التكاثف والمطر .

 ثالًثا : أشكال التساقط وما ورد منها في القرآ  الكريم .

 ورد منها في القرآ  الكريم . ارابًعا : أنواع المطر وم

 آليات الوارد، في ذكر المطر والظوالر المرتبطة به .خامًسا : ا

بااين مظااالر التكاااثف العلويااة   العالقااة  المباحااث  لااذه  في  أعال   وسوف

كتاااب اهلل المناازل لااذه  تناااول وكيااف م باااآلخر بع ااها تربط والعالقات التي

العالقات ووضحها منذ زمن بعيد قبل أ  يتوصل اإلنسا  إلدراك العالقة بينهما 

. 

 : العالقة بين السحاب والرياح والمطر : أواًل
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بظالر، السااحب م فالسااحاب   وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  المطر  أ   المعروف  من

الهااواء م ولااو ماان   فااي  انسااحابه  من  سحابًا  وسمي  م  المطر  نزول  ظالر، تسبق

مظالر التكاثف التي تحدث في طبقات الجو العليااا نتيجااة النخفاااض درجااة 

 الرطب إلى أعلى م وتصنف طبقًا الرتفاعها إلى :الحرار، وتصعيد الهواء 

 ,  الطبقااي  والساامحاق  م  الساامحاق  سااحب  :  ألمهااا  وماان  :  مرتفعاة  سحب  -  1

 كم .7 لىمستويات تزيد ع فيوالسمحاق الركامي م وتتكو  

ومنها المتوسط الطبقي م والمتوسط الركامي م  سحب متوسطة االرتفاع :  -  2

 كم .7 - 2ن مستويات تتراوح ما بي فيوتتكو  

ومنها السحب الركامية م والمتقطعة م وسااحب المااز    :  سحب منخف ة  -  3

 الركامي .

السحب على ارتفاعات تتناسب وقو، التيارات الصاعد، م فالتيارات   وتتكو 

الصاعد، بقو، تؤدي إلى تكومها بسمك لائل على ارتفاعات بعيد، عاان سااطح 

أ  السحب التي تحدث نتيجااة   األرض م وتعرف بالسحب الركامية م على حين

لصعود الهواء ببطء تتكو  على ارتفاعات منخف ااة م علااى شااكل طبقااات م 

 . (1)وتعرف بالسحب الطبقية

: سااحب المااز  الركااامي م أمااا السااحب   الركامية  السحب  تحت  ويندرج

الطبقية م فهي نوعا  يتمثال  في جميع أنواع السحب المصنفة حسب االرتفاع 

. 

قرآ  كثير من مسميات السحب م كمااا ورد تفصاايل لهااذه وقد ورد في ال

 المسميات م ولي على النحو التالي :

لو الذي يريكم البرق خوفًا وطمعًا وينشئ   قال تعالى :    السحاب الثقال :  -أ  

ويسبح الرعااد بحمااده والمالئكااة ماان خيفتااه ويرساال م    السحاب الثقال

 

 . 98م ص  1968علي البنا م  (1)
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 ولااو شااديد المحااال الصواعق فيصيب بها من يشاء ولم يجادلو  في اهلل 


(1) . 

الرياح بشرًا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سااحابًا   يرسللو الذي  و    لوقا

به الماء فأخرجنا به من كل الثماارات كااذلك   فأنزلناثقااًل سقناه لبلد ميت  

نخرج الموتى لعلكم تذكرو  
(2) . 

لرياااح اهلل الااذي يرساال ا قال تعالى :  الكسف ) السحب المتقطعة ( :  -ب  

 قالااودفتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كساافًا فتاارى  

يخرج من خالله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا لم يستبشرو   
(3) 

. 

 أنااتمأ م تشااربو  الااذي الماء يتمأأفر  : تعالى  قال  م  ممطر،  سحب  ولي  :  المز   -ت  

جعلنه أجاجًا فلوال تشكرو   نشاءلو  مأنزلتموه من المز  أم نحن المنزلو  


(4) . 

ولي سحب يرتبط بها سقوط الَبَرد م وتعرف في اللغااة العربيااة  الجبال :  -ث  

ألم تَر أ   باسم الكنهور م ويصاحبها حدوث ظالر، البرق م قال تعالى : 

اهلل يزجي سحابًا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامًا فتاارى الااودق يخاارج ماان 

من جبال فيها من باارد فيصاايب بااه ماان يشاااء   خالله وينزل من السماء

يشاء يكاد سنا برقه يذلب باألبصار  عمنويصرفه 
(5) . 

والثانيااة   األولى  الحالتين  وفي  م  الجبال  ثم  م  للركام  السحاب  من  التكاثف  ويتدرج

يكو  سببًا في نزول المطر م وفي الحالة الثالثة يكو  سببًا في نزول الَبَرد 

. 

 

 . 13م  12الرعد :  (1)

 . 57األعراف :  (2)

 . 48الروم :  (3)

 . 70-68الواقعة :  (4)

 . 43النور :  (5)
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السحب المصحوبة بالصوت الشديد م قال تعالى :  : في اللغة وول : الصَ يب -ج  

  و كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وباارق يجعلااو  أصااابعهم فااي أ

بالكااافرين م يكاااد الباارق   محاايط  واهلل   المااوت  حذر  آذانهم من الصواعق

يخطف أبصارلم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء 

م وأبصارلم إ  اهلل على كل شيء قدير اهلل لذلب بسمعه
(1) . 

ظللنا عليكم و  تعالى :    لقا.  ولو السحاب الذي تغيرت له السماء    الغمام :  -ح  

عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونااا   وأنزلنا  الغمام

ولكن كانوا أنفسهم يظلمو  
(2) . 

 تي تأتي باألمطار م قال تعالى :  : السحب ال  ةولي في اللغ  :  المعصرات  -خ  

وأنزلنا من المعصرات ماًء ثجاجًا 
(3) . 

 ماًء اءواهلل أنزل من السم وقد وردت فيه كثير من اآليات منها :  السماء :  -د  

لقوم يسمعو   ةفأحيا به األرض بعد موتها إ  في ذلك آلي
(4) . 

ا فلما رأوه عارًض عالى : ولو في اللغة : ما أظل السماء م قال ت  العارض :  -ذ  

مستقبل أوديتهم قالوا لذا عارض ممطرنا بل لو ما استعجلتم به ريح فيها 

عذاب أليم 
(5) . 

وكل لذه المسميات تؤكد نزول الماااء ماان السااحب م ومالزمااة المطاار 

 للسحب والركام في حدوثه .

السحاب في كتاب اهلل فلم تأت باساام واحااد فااي   مسميات  تعدد  ونالحظ

( سااواء   نوع السحاب بشكل المطر ( ) الماااء  )  مرتبطة  وردت  بل  م  ع اآلياتجمي

 م  والركااام  بالسحاب  مقتر   المائي  المطر  نزول  أ   ونستنت   م   أم صلبًاكا  سائاًل

متطور للسحاب يعرف بالركام م   شكل تكو   إلى  ارتفاعهما  تطورلما وزياد،  ويؤدي

 

 . 19البقر، :  (1)

 . 57البقر، :  (2)

 . 14النبأ :  (3)

 . 65النحل :  (4)

 . 24األحقاف :  (5)
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به نزول الَبَرد   طوع األخير يرتبوجاء القرآ  بوصف السحاب بالثقال م ولذا الن

. 

ويعتمد تكو  السحب علميًا على حالة عدم االستقرار في الغالف الغازي م 

 وعلى الحركة الرأسية للهواء .

 ويمكن تصنيف السحب من حيث النشأ، إلى سحب تتكو  بفعل :

 االرتفاع التدريجي للهواء فوق مساحات واسعة . - 1

 رابات الجوية الميكانيكية ) قو، الحمل الحراري ( .االرتفاع بواسطة االضط -  2

 الصعود فوق الحواجز الجبلية . - 3

 الحمل الحراري م بحيث تنتقل الحرار، من طبقة إلى الطبقة المجاور، لها .  -  4

ويت ح مما سبق أ  لناك عالقة وثيقة بين الهواء وحركته وتكو  السحب 

ع قطاارات بخااار الماااء ألعلااى م حيااث أيً ا بأنواعها المختلفة , فالرياح تدف

تنخفض درجة الحرار، فتتكو  السحب , وعلى أساس قو، دفع الرياح ميكانيكًيا 

لقطرات بخار الماء م وبتفاوت لذه القوى تتكو  أنواع مختلفة من السحب فااي 

السماء م ويكو  معظم نزول المطر من السماء كمااا أكاادت اآليااات م ويمكاان 

 يعة التكوين إلى ثالث مجموعات رئيسية لي :تصنيف السحب من حيث طب

 :  Cumulusالسحب الركامية - 1

 الوصف العلمي :

منفصلة م ويشبه شكلها الخااارجي رأس القاارنبيط م   كتل  شكل  على  تظهر

الحجم   في  وتكبر  م  الصاعد،  الهوائية  التيارات  لنشاط  ؛  الصيف  في  شيوعا  أكثر  ولي

ة تنزل منها زخات المطر الغزياار م بحيث تبدو على شكل أبراج أو جبال ضخم

والرعد خاصة في المناطق المداريااة م حيااث تصاابح السااحب   البرق  يصاحبه

 م  بالماااء  لنالااا  ماادى  في  السحب  تتباين  وعموًما  م  الماء  ببخار  جًدا  الركامية لنية

قطرات الماء التي تتكاثف فيها م ونسبتها في السحابة م ومدى لنالااا   وبحجم

 بنوايا التكاثف .
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م وقد   سحب المز  الركامي:  ومن أكثر السحب الركامية إسقاًطا للمطر  

الماااء الااذي   مأفرأيت  يكو  مصحوبًا بالثل  م والبرد م والبرق م قال تعالى :  

تشربو  م أأنتم أنزلتموه من المز  أم نحن المنزلو  
(1) . 

 وصف كتاب اهلل :

ة تفسير لكيفية حدوث سن  1400يزيد عن    ما  منذ   الكريم  القرآ   في  ورد  وقد 

ألم تَر أ  اهلل يزجي سحابًا ثم يؤلف بينه   اهلل تعالى :    قال  ,  بدقة  السحب  لذه

ء من جبال فيها من االودق يخرج من خالله وينزل من السم  فترى  ركامًا  ثم يجعله

ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقااه يااذلب باألبصااار   يشاءبرد فيصيب به من  


(2) . 

يدفع ويؤلف بااين قطاارات الماااء الصااغير، فااي   تعالى  اهلل   أ   اآلية  وتوضح

لفااظ  يزجي  و    -السحب م ثم يجمع بين السحاب حتى تكو  ركاما عظيمًا  

أي  يزجااي سااحابًا     مأخوذ من اإلزجاء ولو سوق الشيء برفااق وسااهولة م

ولااو فِّ  لفظ مأخوذ من اإللاا   ثم يؤلف بينه    الريح تدفع أو تجر السحاب .  

ع التئام . والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيبًا قدم فيه ما اجتماع م

 . حقه أ  يقدم م وأخر فيه ما حقه أ  يؤخر

والركام ما يلقى بع ه علااى   ا مأي متراكًم  يجعله ركامًا    ثم  قال تعالى  

 فيتراكم بع ه على بعض م أي ينزل المطر الغزير من السحب الركامية    بعض

 . رج من خالله فترى الودق يخ

اهلل   يقااول  الحروف  مستوى  على  يظهر  اإلعجاز  أ   كيف  نرى  ))  :  السيوطي  يقول

ثم تمر فتر، زمنيااة معينااة قااال   ألم ترى أ  اهلل يزجي سحابًا    :  جل وعال  

فترى  بعد ذلك تغير حرف العطف   ثم يجعله ركامًا  م ثم يؤلف بينه   بعدلا  

أي من مناطق ال ااعف فااي   :  من خالله    يخرج      .الودق يخرج من خالله  

 

 . 70-68الواقعة :  (1)

 . 43النور :  (2)
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 م حيث تصبح ال تقوى على حمل قطرات المطر الثقيلة نتيجااة الااركم  السحابة

 . (1) من خلله  ووردت قراء، م فتخرج من مناطق الخلل في جسم السحابة

وقد تتراكم السحب وتستمر في التراكم حتى تصبح  كالجبااال لهااا قماام 

قدم م قااال   60000اع السحب من نوع الركام إلى  تشبه السندا  حتى يبلغ ارتف

وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه   تعالى :  

عمن يشاء يكاد سنا برقه يذلب األبصار 
(2) . 

لو الذي يريكم البرق خوًفا وطمًعا وينشئ السحاب الثقال  وقال : 
(3) . 

ا بين ياادي رحمتااه حتااى إذا أقلاات شًرولو الذي يرسل الرياح ب  وقال :  

ه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا بااه ماان كاال الثماارات اسحابًا ثقااًل سقن

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرو  
(4) . 

ا بالسااحب الركاميااة نتيجااة  مما سبق يت ح أ  البرد يرتبط ارتباًطا تامااً

وجاااء السااحابة م   الرتفاع الركام الشالق وانخفاض درجات الحرار، في أعلااى

البرد أ   وكذلك برد م ليدل على الكثر، والتنوع م ويدل علىم  لفظ جبال نكر،  

شكل ) انظر الم وإنه استمرار لتراكم السحاب  من سحب كالجبال  ال  إ  ال يتكو 

 ( .2( و )1)

وما ورد في نظريات التساقط الحديثة يؤكده مااا ورد فااي اآليااة م حيااث 

أ  االضااطرابات الجويااة تحاادث   (collision)دم  يعتقد رواد نظرية ) التصااا

تصادمًا واندماجًا لقطرات المطر ) يؤلف ( ممااا يااؤدي إلااى نمااو القطاارات 

كما أ  كهربة .م الركامية السحب في الجوية االضطرابات حد، بأحجام تتناسب مع

التكاثف وتكو   وحدوث م القطرات بين والتالحم االندماج  فاعلية  السحب تزيد من

نتيجة لتطور حجم وارتفاع السحاب م حيث تاانخفض درجااة الحاارار، م   البرد

كعنصر رئيسي في كهربة السحب في العواصف الرعدية م   التجمد   وتلعب عملية
 

 . 5/54جالل الدين السيوطي (1)

 . 43النور :  (2)

 . 12الرعد :  (3)

 . 5األعراف :  (4)
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دور المفتاح في الحصول على الحقل الكهربائي  بين سطح األرض   ويلعب البرق

 . (1)والسحاب

اآليات في أ  ركااام   له العلم يتأكد بما ورد في ظالر  لوعليه فإ  ما توص

نتيجة النخفاض الحرار، في قمته ؛ حيااث تتجمااد بعااض   ,  المطر  يسقط  المز 

أكثر شيوعًا فااي الشااتاء   تكو   البرد  وظالر،  ,  البرد  كرات  فتنشئ  قطرات المطر

سم  1.5كرات جليدية معدل قطر الواحد، منها    شكل  على  البرد  والربيع م ويسقط

 يد وز  الواحد، منها عن نصف كيلولرامسم م ويز10م ويصل قطر بع ها إلى 

 يمكن تميزلا مثاال تعاقااب حلقااات  متعاقبة  طبقات  ليئة  على  وصفها  في  تكو   م

األشجار م مما يدلل على أ  التكاثف حول النوا، األصلية لم يتم كله في وقاات 

واحد م وإنما تم في فترات متعاقبة م وتعتمد النظريااة التقليديااة فااي تفسااير 

الركامي   المز   سحب  في  والهابطة  الصاعد،  الهوائية  التيارات  نشاط  ىعل  البرد  تكو 

سقوط البرد بها موالتي تمتاز بسمكها الكبير م ولنالا ببخار الماااء   يقتر   التي

م وبنشاط كبير للتيارات الهوائية ؛ مما يجعل حبات البرد أثناء لبوطهااا تعااود 

حتى تصل حجًما معيًنا ال   فترتفع إلى أعلى عد، مرات م ويزداد التكاثف عليها

تقوى التيارات الصاعد، على حمله م فتهبط إلى األرض على شكل زخات قوية 

تلحق بالمزروعات خسائر كبير، م إال أ  لذه النظرية يعوزلا الدليل الملمااوس 

 على صحتها م كما أ  الكثير من التجارب المعملية لم تؤكدلا .

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 144ص1990بيرى وشورلى ترجمة عبد القادر علي  (1)
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 ( السحب الركامية )جبال السحب( 1شكل ) 

افظت كر، الَبَردِّ على صاافتها انخف ت درجة حرار، سطح األرض ح  وكلما

لوقت أكبر م وتصحبها ظالر، البرق الناتجة عن العالقة بين التوزيع الكهربائي 

أ  السااحابة تحتااوي فااي   يرجح  المثالي  فالتوزيع  م  األرض  وسطح  السحابة  داخل

كهربائية سالبة م وفي أسفلها على شحنات كهربائية موجبة  شحنات أعاللا على

ر بشد، حدثت ظالر، البرق نتيجة للتفريااغ الكهربااائي بااين , فإذا انهمر المط

 قاعد، السحابة وسطح األرض .

وتؤكد اآلية أ  المطر والبرد مربوط بإراد، اهلل وال ينزل إال حيث يشاء اهلل 

 . فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء  عز وجل , قال تعالى : 

ماان ظااالرات م فهااي   قوتظهر اآليات عالقة قوية للرياح بجميع مااا سااب

 مسئولة عن دفع السحاب وتراكمه وإنزاله للمطر .
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 ( سحب المز  الركامي2شكل ) 

 م لهااا مناااطق تخاارج منهااا )  األرضية  الكر،  ىعل  العامة  دورتها  في  والرياح

شمال وجنوب خااط   ْ 90م    ْ 30مناطق ال غط المرتفع ( على دائر، عرض  

ه االستواء م بسبب لبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا وتجمعه فااي لااذ 

المناطق م ولذه المناطق يقل فيها تشكل السحب , في حين أ  لناك مناااطق 

تخرج إليها الرياح ولي دائر، عرض صفر ) الدائر، االستوائية ( ودائر، عاارض 

شمال وجنوب خط االستواء م ولي نطاقات تلتقي فيها الرياح فيزيد بها   ْ 60

صير م ولااذا ياادل تشكل السحب الركامية وحدوث االضطرابات الجوية واألعا

على أ  توزيع المطر جغرافيًا مرتبط بتوزيع الرياح م ولذا ما أشار إليه القرآ  

 عام . 1400من  رمنذ أكث

فااوق   بولناك نوع من السحب الركامية تتكو  بفعل صعود الهااواء الرطاا 

ومثل اللذين ينفقو    : في قوله تعالى  اقد وردت اإلشار، له. و الجبلية الحواجز

م ابتغاء مرضات اهلل وتثبيًتا من أنفسهم كمثل جنة بربااو، أصااابها واباال أمواله

تت أكلها ضعفين فإ  لم يصبها وابل فطل واهلل بما تعملو  بصير آف
(1) . 

ا في ارتفاع الهواء م وبالتالي تكو  السااحب فاالرتفاع ) الربو، ( تكو  سبًب

تااى آرتااه بااأ َ  ُأُكَلهااا الركامية وسقوط المطر الغزير ) الوابل ( م وتأكدت لزا

 

 . 265البقر، :  (1)
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ضعفين كما ذكرت اآلية م و ) الطل ( المطر الخفيف الذي ترتفع قيمته الفعلية 

 على المرتفعات بسبب انخفاض الحرار، فتستفيد منه التربة في اإلنبات .

منخف ة الحرار، مقارنااة    ومن المعروف جغرافيًا أ  التالل عاد، ما تكو

ذات انحدار لين   اعليها حد، التبخر م كما أنهبالمناطق التي تجاورلا م فتقل  

 يسمح باستفاد، التربة من الرطوبة التي تنالها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سحب تتكو  نتيجة ارتفاع الهواء الرطب بفعل الت اريس3شكل )

على خرائط األمطار على ليئة جاازر مطياار،   عاد،  تظهر  الجبلية  والمناطق

تحيط بها مناطق أقل مطرًا , فالرياح ت طر عندما تصطدم بسالساال جبليااة 

جز الجبلااي م فتاانخفض درجااة ضخمة لالرتفاع حتى تتمكن من اجتياز الحااا

األمطار على واجهة الت اريس م   طحرارتها م وتتكو  السحب م وعاد، ما تسق

 ( . 3) انظر الشكل  وتصل السحب ولي أقل إمطارًا في ظل المرتفعات .

 السحب الطبقية : - 2

 الوصف العلمي :

الطبقية من صعود الهواء الرطب باابطء إلااى أعلااى م أي أ    السحب  تنشأ

دورًا رئيسًا في تكونه م وتظهاار لااذه السااحب فااي شااكل طبقااة   ياح تلعبالر

منخف ة رمادية اللو  تتألف من كتل كروية تتجمااع عاااد، فااي مجموعااات أو 
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وإذا لذه لااي السااحب الركاميااة الطبقيااة م    خطوط قريبة من بع ها البعض

قطعت الرياح لذا النوع من السحب إلى أجزاء منفصلة عرفت بالسحب الطبقية 

 المتقطعة .

ويظهر لذا النوع من السحب على شكل صفائح أو طبقات رقيقة م تغطي 

السماء أحياًنا م فال يظهر منها إال بقع صغير، م ولي ليست سحبًا ممطر، إال 

 في حاالت نادر، .

 وصف كتاب اهلل :

اهلل الذي يرسل الرياااح فتثياار سااحابًا فيبسااطه فااي   قال اهلل تعالى :  

ويجعله كسفًا فتري الودق يخرج من خلله فإذا أصاب به ماان   السماء كيف يشاء

يشاء من عباده إذا لم يستبشرو  
(1) . 

: إ  اهلل يرساال الرياااح فتثياار سااحابًا وتهيجااه  اآلية  لهذه  المفسرو   يقول

وتحركه بعد أ  كا  ساكنًا فتثبته في السماء م والمراد تنشره وتبسطه متصاااًل 

اهلل من قلة وكثر، وسرعة في المشي وإبطاء .   بع ه ببعض ,على أي نحو يشاء

 . (2)وتار، يجعله قطعًا متفرقة ,فيصيب به من يشاء

كيف أ  الرياح تبسط السااحاب فااي السااماء م وقااد   بدقة  اآليات  وتصف

تقطعه قطعًا سوداء إذا دنا السحاب من سطح األرض ,وانعكس لو  األرض على 

سود ويهطل منه المطاار إذا شاااء قاعد، السحاب مما يكسب السحاب اللو  األ

 اهلل حيث يشاء .

السااحب م والرياااح م والمطاار   بااينواضحة    ةعالقال  أ ومما سبق يت ح  

فيكو  نات  لذه العالقات حدوث ظالر، أخرى في م  خر  اآل  علىبع ها    يترتب

 . والماد، الطاقةنظام مفتوح يسمح بتبادل 

 فيهاية المفتوحة التي يتم  جيدًا للنظم المناخ  اوتمثل ظالر، المطر أنموذًج

 ة .تبادل الطاقة والماد، بمرونة متنالي

 

 . 48الروم :  (1)

 . 20ص1987عبد العليم عبد الرحمن خ ر  (2)
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 ا : سحب السمحاق :ثالًث

ولي سحب رقيقة تشبه الصوف   م  العليا  الجو  طبقات  في  السحب  لذه  تتكو 

ا فااي  المنفوش والريش م لونها أبيض ناصع م وتعد أكثر أنواع السحب ارتفاعااً

 . (1)السماء

سحب السمحاق م والسمحاق الركامي ب إلى :  النوع من السح لذا  وينقسم

منها أي   ثم ولي سحب تسير في السماء م ولكن ال يحد   الطبقي  م والسمحاق

 ( . 5م  4) انظر الشكل  نوع من التساقط .

ولم يرد في كتاب اهلل ذكر يشاامل لااذا االساام م لكاان ورد ذكاار ماارور 

ر ماار السااحاب وترى الجبال تحسبها جامد، ولي تماا   السحاب قال تعالى :  

خبير بما تفعلو   هصنع اهلل الذي أتقن كل شيء إن
(2) . 

ا فااي  ويمكن القول أخيرًا : إ  ارتباط المطر بالسحاب والرياااح ورد قويااً

كتاب اهلل م ولو يؤثر في نوع المطر وحجم التساااقط كمااا يفهاام ماان سااياق 

 اآليات .

 

 

 

 

 حاق الركامي ( سحب السم4شكل )

 

 

 

 

 

 

 . 150م ص  1419نعما  شحاذه م  (1)

 . 88النمل :  (2)
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 ( شكل السمحاق5شكل )      

 

 

 

 : ثانيًا : العالقة بين الرياح ونويات التكاثف والمطر

نسبة الماء الموجود، في معظم السحب نسبة منخف ااة , وال تصاال فااي 

معظم أنواع السحب إلى لرام واحد من الماء في المتر المكعب ماان الهااواء م 

يستثنى من ذلك السحب الركامية التي تظهر فااي المناااطق المداريااة , والتااي 

أخرى ,كما تمتاز بارتفاع نسبة بخار الماء وتختلف لذه النسبة  من سحابة إلى  

فيها , ونسبتها في السااحابة ,   تتكاثف  التي  الماء  قطرات  تختلف من حيث حجم

وال يحدث التساقط من السحب مهما بلغت فيها نسبة الماء من الكثر، والقلة إال 

 إذا لقحتها الرياح بنويا التكاثف .

 مفهوم نويات التكاثف :

بسااهولة فااي الهااواء  تدل التجارب المخبرية على أ  بخار الماء ال يتكاثف

النقي الخالي من الشوائب مهما ارتفعت قيم الرطوبة النسبية , ولكاان الغااالف 

 الغازي مليء بالشوائب التي تقوم بدور نويات دقيقة يتكاثف حولها بخار الماء .

إذًا نوايا التكاثف ما لي إال ذرات دقيقة ع وية ولير ع وية م مصدرلا 

, أو الرماااد البركاااني م أو بعااض الغااازات   سطح األرض , أو الغبار الكااوني

واألحماض م وكلوريد الكالسيوم م والصوديوم , وتسمى الثالثة األخياار، منهااا 

ولي نويات تذوب في الجو م وتكو  محلواًل مااذابًا يتكاااثف   بالنويات المتميعة
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عليه بخار الماء بسرعة كبير، , حتى قبل أ  يصل إلى درجة التشاابع م ويمثاال 

عام الذي يدخل الغالف الغازي عند انفجار فقاعات المياه فااي أمااواج ملح الط

البحار والمحيطات ؛ المصدر الرئيسي لتلك النويات , وقد ثبت علميًا أنها أكثر 

 . (1)فاعلية في اإلسراع بعملية التكاثف

وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماااء فأسااقيناكموه  قال تعالى :  

خازنين وما أنتم له ب
(2) . 

 . لفظ ) لواقح ( مقصود به أ  الرياح ذوات لقاحو

ويقول أصحاب الف يلة المفسرو  : المقصود لو لقاح الرياح للسااحب م 

فالفاء دلت على السببية ؛ بمعنااى   فأنزلنا من السماء    حيث جاء بعد ذلك :  

 . (3)أ  لذا اللقاح لو الذي يتسبب عنه نزول الماء من السماء

المفسرو  : ) وأرسلنا الرياح ( جمع ريح ) لواقح ( تلقح الشااجر ,   ويقول

 . (4)وتمري السحاب ؛ أي تستخرج منه المطر

ويستدل من السابق على أ  نويات التكاثف السااابقة الااذكر تعماال لااواقح 

الماء م ولااذه النويااات تحملهااا الرياااح م ولااي   بخار  حولها  يتكاثف  م  للسحب

قات الجو العليا ونثرلا داخل السحابة م حيث ينزل المسؤولة عن رفعها إلى طب

المطر , فنزول المطر مقرو  بوجود نويا التكاثف التي تساعد بخار الماء علااى 

من خااالل السااحاب الملقااح   فترى الودق يخرج من خالله    التكاثف حولها  

 بنويا التكاثف .

لااي  يستدل على أ  الرياح سبب رئيسي في حدوث المطر م فالرياااح  كما

السماء وتبسااطها وتلقحهااا فااي حااال أراد اهلل  في تنشرلا ثم السحب  التي تثير

 

 . 134, ص1998نعما  شحاذ، ,  (1)

 . 22الحجر :  (2)

 . 12, ص 1987عبد العليم خ ر ,  (3)

 . 128, ص 1980شحاته ,  عبد اهلل (4)
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نزول المطر م في حين أ  الريح العقيم ال يمكنها أ  تحدث لذا التلقاايح قااال 

وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم  تعالى : 
(1) . 

الااذاريات و  : قال تعالىم  ) ذاريات ( ورد ذكره في القرآ  الكريم    لفظو

 . (2) ذروًا م فالحامالت وقرًا م فالجاريات يسرًا م فالمقسمات أمرًا

واجتهد العلماء في تفسير لذه اآليااات الكريمااة إال أنهاام اجتمعااوا علااى 

 . (3)تفسير ) الذاريات ( بأنها الرياح التي تذروا التراب وليرلا

؛ ف للرياااح  إنما لي وص  ةذكر أ  لذه الصفات األربعفأما الفخر الرازي  

للرياح  ةربعاألاألقرب أ  لذه الصفات   ))  م ثم قال :ألنها صفات عطفت بالفاء  

والحامالت ( لي الرياح   ) فالذاريات ( لي الرياح التي تنشئ السحاب أواًل م )

التي تحمل السحب التي لي بخار المياه التي إذا سحت جرت السيول العظيمااة 

والجاريات ( لي الرياح التي تجري بالسحب جبال م )  الوقار أثقل من  أولي  م  

 . (4)رعلى األقطا األمطارالمقسمات ( لي الرياح التي تفرق )  بعد حملها و

يظهر مما سبق أ  للرياح عالقة واضحة بحمل ونشر  نويااات التكاااثف م 

 1400ولذا الفعل ضروري لنزول المطر م وقد أورد القرآ  العالقة بينهما منذ  

؛ إذ إنه في اسااتمطار السااحب صااناعيًا يمكاان تلقاايح   عملًيا  ذلك  وثبت  م  سنة

الجاااف   الف ي م أو الااثل د السحب عن طريق رش السحب بالطائرات باليودي

مأو ثاني أكسيد الكربو  وليره مما يقوم بعمل نوايااا التكاااثف التااي تحملهااا 

 الرياح للسحب فتلقحها م وبالرلم من نجاح تجربة اإلمطار الصناعي المحدود،

توجيه السحاب الملقح إلى األماكن التي يرياادونها   ام إال أ  البشر لم يستطيعو

م ويظل حمل السحاب إلى األماكن الجافة التي تحتاج إلى المطر أمر خارج عن 

 . قال تعااالى :    إراد، البشر ؛ فالرياح التي تسوق السحاب تسير بأمر اهلل  

 

 . 41ريات : الذا (1)

 . 4-1الذاريات :  (2)

 . 26/115الطبري  (3)

 28ج 14ملاا 604-540محمد الرازي فخر الدين بن العالمة ضياء الدين عمر المشتهر بخطياب الاري (4)

 . 195ص
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والنهار والفلك التي تجااري فااي إ  في خلق السماوات واألرض واختالف الليل  

أنزل اهلل من السماء من ماء فأحيااا بااه األرض بعااد  ومابما ينفع الناس   البحر

الرياح والسحاب المسااخر بااين السااماء   وتصريف  وبث فيها من كل دابة  موتها

آليات لقوم يعقلو   واألرض
(1) . 

 

 

 

 

 

 ( تلقيح الرياح للسحاب6شكل )

 

 

 

 

 

 ا : أشكال التساقط وما ورد منها في القرآ  الكريم :ثالًث

م  المطر المائيارسي علم المناخ يفرقو  بين أشكال المطر م فهناك  إ  د

من السحب التي تتكو  في الهواء الصاعد عندما تكو  درجة حاارار،   لولو ينز

ف م ويكو  التساقط على ليئة بلورات ثلجيااة إذا كاناات ْ 32الهواء أعلى من  

 ف )صفر م ( .ْ 32درجة الحرار، أقل من 

 التساقط إلى سائل م وصلب :ويمكن في ضوء ذلك تقسيم 

 التساقط السائل :

ويكو  المطر مائيًا م ولو إما خفيف م ويسقط عاد، من المز  المنخفض 

Nimbostratus    2م ويبلغ متوسط قطر قطر، الماء الواحد، من لذا النوع نحو 
 

 . 164البقر، :  (1)
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ملليمتر م وتعرف في لذه الحالة بالرذاذ م وإما ثقيل م والفرق بينهما يعود إلى 

متوسط مقدار الماء المتجمع من المطر خالل ساعة واحااد، فااوق كاال حساب  

 سنتيمتر مربع من سطح األرض .

منااه   عا تجماا ماا منه حتى نصف ملليمتر م والمتوسط    عفالخفيف ما تجم

نصف ملليمتر حتى أربعة ملليمترات م والثقيل ما تجمع منااه أكثاار ماان أربعااة 

 ملليمترات في الساعة .

ماء من كتلة لوائية دافئااة م ولكنهااا تختاارق طبقااة وأحياًنا تنزل حبات ال

لوائية بارد، قرب سطح األرض م وفي لذه الحالة تتجمد قطرات ماان المطاار 

وتتحول إلى ثل  وجليد م ولذا الماااء المخااتلط بااالثل  يطلااق عليااه الاابعض 

 . Sleetالشفشاف 

وفي الوقت الحاضر لناك نظريتا  تفسرا  نمو قطرات الماء الصااغير، م 

 كو  المطر لما :وت

ويعتبرلا علماء المناخ صالحة لتفسير تكو  المطاار   نظرية بيرلرو  :  -أ  

في السحب المرتفعة والمتوسطة م ويعتقد بيرلرو  أ  التكاثف فااي األجاازاء 

ماء فائقة الباارود،   تالعليا من السحابة يكو  على ليئة بلورات جليدية أو قطرا

السحابة على شكل قطيرات ماااء صااغير،   أجزاء  بقية  في  التكاثف  م بينما يكو 

الحجم م وتساعد االضطرابات الشديد، في أجاازاء السااحابة كافااة م والتااي 

ترتبط بتيارات الحمل الصاعد، والهابطة التي تبلغ أوج نشاطها في السااحب م 

على امتزاج قطيرات الماء السائلة بقطيرات الماااء فائقااة التبريااد وبااالبلورات 

عن نسبة قطيرات   -في العاد،    -نسبة البلورات الجليدية يقل  وبما أ     0الثلجية  

الماء العادية فإ  جزء من بخار الماء الذي يحيط بقطرات الماء يتكاااثف علااى 

البلورات الجليدية مما يساعد على نمولا م حتى تصبح التيارات الصاعد، لير 

لى سااطح قادر، على حملها فتهبط إلى أسفل م وتذوب أثناء لبوطها م فتصل إ

 . (1)األرض على شكل مطر
 

 . 152نعما  شحاذ، م ص  (1)
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وبااالرلم ماان األلميااة الكباارى لنظريااة   نظرية التحام القطيرات :  -ب  

أ  تفسر تكو  المطر في الكثياار ماان السااحب   عبيرلرو  م إال أنها ال تستطي

المنخف ة والدافئة م التي يكو  كل التكاثف فيها علااى شااكل قطياارات ماااء 

ارتفاعهااا عاان  د سحب المدارية التي ال يزياا صغير، م ومن أبرز األمثلة عليها ال

 م .ْ 5متر فقط م وال تنخفض درجة الحرار، في أي جزء منها عن 1000

ويمكن تفسير نمو قطيرات الماء الصغير، في تلك السحب باختالف حجم 

تلك القطيرات ؛ إذ إ  ذلك االختالف يجعل تلك القطيرات تتحرك في السحابة 

تصطدم بع ها ببعض م ويؤدي ذلك االصااطدام بسرعة مختلفة م مما يجعلها  

مع بع ها ونمو البعض منها إلى قطرات مطر عادية . وتميز لذه   إلى التحامها

النظرية بين مرحلتين للتكاثف ؛ تشمل المرحلة األولى : نمو القطيرات الصغير، 

ميكرونًا على األقاال  19عن طريق التكاثف حتى يصل نصف قطر الواحد، منها 

 المرحلة الثانية : نمو تلك القطيرات عن طريق االصطدام .. وتشمل 

وجميعها كما يت ح مما سبق لير قادر، على إعطاء تفسير علمي مقبااول 

لكيفية تكوُ   المطر م ومن لذا المنطلق تدعو الدراسة إلى االلتمااام بدراسااة 

دقة اللفظ في ذكر القرآ  الذي قد يؤدي إلى اكتشاف العديااد ماان العالقااات 

 . (1)تي تحدث المطرال

 التساقط الصلب : - 2

حين تنخفض درجة الحرار، يناازل المطاار   الشتوي  الطقس  ظروف  بعض  في

خالل لواء بارد م ويتجمد فوق األجسام البارد، التي تقل درجااة حرارتهااا عاان 

م كمااا   Glazeف )صفر م( م ويعرف في لذه الحالة بالغطاء الزجاااجي  ْ 32

  م وينزل على ليئة برد فااي المناااطق المعتدلااة ينزل بصفة ثلجية تعرف بالثل

ودو  المدارية م حيث يساعد اضطراب الهواء في السحب الركامية على تكااو  

 لذا النوع من التساقط .

 وقد وردت أسماء عد، ألشكال المطر السائل والصلب في كتاب اهلل :
 

 . 154-153نعما  شحاذ، م ص  (1)
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 التساقط السائل ومنه : -

هم مطرًا فانظر كيف كا  عاقبااة أمطرنا علي و المطر م قال تعالى :   -أ  

المجرمين 
(1) . 

  حجار، ماان سااجيٍل  افلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليه 

 . (2) من وٍد

) أمطرنااا ( ولاايس ) أنزلنااا ( ؛ أل  الناازول يقتاار    ولنا يقااول اهلل  

 أما اإلمطار ففيه نزول بشد، م واهلل أعلم .م بالرحمة لما فيه من تدري  

ومن المالحظ أ  لفظ ) مطر ( اقتر  بالعذاب دو  الرحمااة بينااا ساامي 

 المقتر  بالرحمة ) ماء ( في معظم آيات كتاب اهلل .

ألم تااَر   المطر المستمر م ولي حبات الماء م قال تعالى :    :الودق    -ب  

أ  اهلل يزجي سحابًا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامًا فترى الودق يخرج من خالله 

ل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن ماان وينز

يشاء يكاد سنا برقه يذلب باألبصار 
(3) . 

   ء كيااف يشاااء افتثير سحابًا فيبسااطه فااي الساام  الرياح  يرسل  الذي  اهلل

ويجعله كسفًا فترى الودق يخرج من خالله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا 

لم يستبشرو   
والودق ينزل بحبات ماااء كبياار، تهطاال لفتاارات طويلااة م    (4)

 مستمر، كما لو الحال في المطر االستوائي .

ولو في اللغة مطر ضخم القطاار م شااديد الوقااع م الماااء   :الوابل    -ت  

ومثل اللذين ينفقو  أموالهم ابتغاء مرضات اهلل وتثبيًتا   الغزير م قال تعالى :  

وابل فآتت أكلها ضعفين م فإ  لم يصاابها   من أنفسهم كمثل جنة بربو، أصابها

 

 . 84األعراف :  (1)

 . 82لود :  (2)

 . 43النور :  (3)

 . 48الروم :  (4)
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وابل فطل واهلل بما تعملو  بصير  

م ويناازل علااى ليئااة زخااات م وحجاام   (1)

 القطر، منه كبير، مما يدلل على عظم التكاثف في السحابة .

فإ  لم يصبها وابل فطل واهلل  قال تعالى : .  المطر الخفيف    :الطل   -ث  

بما تعملو  بصير 
(2) . 

بالسحب المنخف ة القريبة من األرض م وفيااه يكااو    نوع مرتبطولذا ال

 صغير، الحجم تعرف لدى علماء األرصاد الجوية باألثر . وقطراتهنزول المطر 

 قااال تعااالى :    .  وقد ورد بهذا اللفظ في معظم آيات القرآ   :الماء    -ج  

به من   لكم األرض فراشًا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج  جعلالذي  

نتم تعلمو  أفال تجعلوا هلل أندادًا و لكمالثمرات رزقًا 
(3) . 

السماوات واألرض واختالف اللياال والنهااار والفلااك   خلقإ  في    وقال :  

ماء فأحيا به السماء من وما أنزل اهلل من  الناسالتي تجري في البحر بما ينفع 

والسحاب المسخر بين   الرياحاألرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف  

السماء واألرض آليات لقوم يعقلو  
(4) . 

فأخرجنااا بااه نبااات كاال شاايء   ًءاأنزل من السماء م  الذيولو    وقال :  

ومن النخل من طلعها قنوا  دانيااة   متراكبًافأخرجنا منه خ رًا نخرج منه حبًا  

ره إذا متشابه انظروا إلى ثماا   وليروالزيتو  والرما  مشتبها    وجنات من أعناٍب

أثمر وينعه إ  في ذلكم آليات لقوم يؤمنو  
(5) . 

لو الذي يرسل الرياح بشرًا بين ياادي رحمتااه حتااى إذا أقلاات و  وقال :  

ء فأخرجنا بااه ماان كاال الثماارات اسقناه لبلد ميت فأنزلنا به الم  ثقااًلسحابًا  

لعلكم تذكرو   الموتىكذلك نخرج 
(6) . 

 

 . 264البقر، :  (1)

 . 265البقر، :  (2)

 . 22البقر، :  (3)

 . 164البقر، :  (4)

 . 99األنعام :  (5)

 . 57األعراف :  (6)
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كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبااات   الحيا، الدنيا  مثلإنما    وقال :  

زخرفها وازيناات وظاان   األرض  حتى إذا أخذت  واألنعاماألرض مما يأكل الناس  

لا حصيدًا كأ  لم تغن اأو نهارًا فجعلن  لياًللا أمرنا  األلها أنهم قادرو  عليها آت

باألمس كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرو  
(1) . 

فسالت أودية بقدرلا فاحتمل الساايل زباادًا   السماء ماء  منأنزل    وقال :  

ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك ي رب اهلل   الناررابيًا ومما يوقدو  عليه في 

وأما ما ينفع الناس فيمكث فااي األرض   جفاءالحق والباطل فأما الزبد فيذلب  

كذلك ي رب اهلل األمثال 
(2) . 

زل من السماء ماًء فأخرج به خلق السموات واألرض وأن الذياهلل    وقال :  

الفلك لتجري في البحر بااأمره وسااخر لكاام   لكممن الثمرات رزقًا لكم وسخر  

األنهار 
(3) . 

من السماء ماء فأحيا به األرض بعد موتها إ  في ذلك  أنزلواهلل  وقال :  

لقوم يسمعو   ةآلي
(4) . 

من السماء ماء لكم منه شراب ومنااه شااجر فيااه   أنزللو الذي    وقال :  

 . (5) تسيمو 

مثل الحيا، الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به  لهمواضرب    وقال :  

 . (6) تدرًاقمالرياح وكا  اهلل على كل شيء  تذرهنبات األرض فأصبح لشيمًا 

ا أصح ويت ح مما سبق كثر، ورود المطر بلفظ الماء في كتاب اهلل م ولذ 

في االستخدام من الفظ الشائع ) المطر ( ففي لفظ الماء داللااة علااى أوجااه 

 

 . 24يونس :  (1)

 . 17الرعد :  (2)
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لشرب والزراعة ولياار ذلااك م والمسااميات التاليااة م كا  المتنوعة  هاتاستخدام

 ستوضح أوصاًفا للماء حسب استخدامه ونفعه على وجه األرض :

رزقكم وما توعدو   السماءوفي  قال تعالى : . الرزق  -ح 
(1) . 

 بهواختالف الليل والنهار وما أنزل اهلل من السماء من رزق فأحيا   وقال :  

األرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلو  
(2) . 

يرسل السماء عليكم مدرارًا  قال تعالى : . المدرار  -خ 
(3) . 

 اعلموا أنما الحيا،  قال تعالى :  .  عند الحاجة له    ءولو ما جا:  الغيث    -د

الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فااي األمااوال واألوالد كمثاال ليااث 

أعجب الكفار نباته ثم يهي  فتراه مصفرًا ثم يكو  حطامًا وفي اآلخاار، عااذاب 

 . شديد ومغفر، من اهلل ورضوا  وما الحيا، الدنيا إال متاع الغرور 

والسااماء   تعالى :    قال.  ولو في اللغة المطر إذا رجع وتكرر  :    الرجع  -ذ

ذات الرجع 
(4) . 

 م  ذكر التساقط الصلب في القرآ  ما عاادا الباارد  -فيما أعلم    -ولم يرد  

ماان التساااقط الصاالب   كونه يخاطب العرب اللذين ال يعرفولوربما يعود ذلك  

 مع ما لو مألوف في بيئتهم . اتناسًبمفجاء م سوى البرد 

منهااا : ) أنزلنااا م صااببنا م م  مطر  لكيفية نزول ال  وأورد القرآ  تفصياًل

أي أ  نزول أي م  ط بالسماء والسحاب والمز   وربوذلك م  (5)يخرج م أمطرنا (

شكل من أشكال المطر يكو  نتيجة لتكو  السحب التااي وردت بأسااماء عااد، 

 أكثرلا )السماء( .

: ماااء وصف القرآ  الكريم الماء المناازل بأوصاااف عديااد، م منهااا   وقد 

فراتا م ماء لدًقا م ماء معين م ماء طهااوًرا م ماااء بقاادر ولااي ثجاًجا م ماء  

 

 . 22لذاريات : ا (1)

 . 5الجاثية :  (2)

 . 11نوح :  (3)

 . 11األعلى :  (4)

 راجع النصوص السابقة . (5)
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م وبين القرآ  أسباب ومنااافع ناازول الماااء م صفات تتناسب مع أسباب نزوله  

 ومن ذلك :

وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا ماان السااماء ماااء     :  قال تعالى.  السقيا    -

فأسقينكموه وما أنتم له بخازنين 
(1) . 

واألرض وأناازل لكاام ماان   السااماواتأمن خلق    تعالى :  قال  .  اإلنبات    -

لاه مااع إشجرلا أ تنبتوا  أالسماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كا  لكم 

اهلل بل لم قوم يعدلو  
(2) . 

ولو ما سكن باطن األرض كالمياه الجوفية واآلبار لالنتفاع به :  السكنى    -

ا علااى من السماء ماًء  أنزلنا  و  قال تعالى :    .  بقدر فأسكناه فااي األرض وإناا 

 . (3) لقادرو به ب ذلا

من السماء ماء فسالت أودية بقدرلا   أنزل  قال تعالى :  .    إسالة األودية  -

فاحتمل السيل زبدًا رابيًا ومما يوقدو  عليه في النار ابتغاء حلية أو متاااع زبااد 

ء وأمااا مااا ينفااع مثله كذلك ي رب اهلل الحق والباطل فأما الزبد فيذلب جفا

الناس فيمكث في األرض كذلك ي رب اهلل األمثال 
(4) . 

الذي جعل لكاام األرض فراشااًا والسااماء بناااء  قال تعالى : .  اإلخراج    -

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فااال تجعلااوا هلل أناادادًا 

نتم تعلمو  أو
(5) . 

السماوات واألرض واخااتالف اللياال   لقخإ  في      :  قال تعالى.  الحيا،    -

السااماء وما أنزل اهلل من    الناسوالنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع  

 

 . 22الحجر :  (1)

 . 60النمل :  (2)

 . 18المؤمنو  :  (3)

 . 17الرعد :  (4)

 . 22البقر، :  (5)
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 الرياااحماء فأحيا به األرض بعد موتها وبث فيها ماان كاال دابااة وتصااريف من  

والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات لقوم يعقلو  
(1) . 

آياته وينزل علاايكم ماان السااماء   يريكمالذي    لو  قال تعالى :    .  الرزق  -

رزقًا وما يتذكر إال من ينيب 
(2) . 

أمطرنا عليهم مطرًا فانظر كيااف كااا    قال تعالى :  .  اإلنذار والعاقبة    -

عاقبة المجرمين 
(3) . 

إنما مثل الحيا، الدنيا كماء أنزلناه من السماء  قال تعالى : .  االختالط    -

رض مما يأكل الناااس واألنعااام حتااى إذا أخااذت زخرفهااا فاختلط به نبات األ

هارًا فجعلنها حصيدًا لا أمرنا لياًل أو ناتأوازينت وظن أللها أنهم قادرو  عليها  

باألمس كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرو   كأ  لم تغن
(4) . 

إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل علاايكم ماان  قال تعالى : .  لتطهير  ا  -

ء ليطهركم به ويذلب عنكم رجز الشيطا  وليربط على قلوبكم ويثبت السماء ما

به األقدام 
(5) . 

اهلل أنزل من السااماء ماااء   أ ألم ترى    قال تعالى :  .  اخ رار األرض    -

فتصبح األرض مخ ر، إ  اهلل لطيف خبير 
(6) . 

ويت ح مما سبق أ  الربط وثيق بين أشكال المطر وكيفية نزوله م وسبب 

لنزول الذي في معظمه رحمة للعباد م كما يت ح أ  سحب الركااام يناازل لذا ا

منها الودق م الوابل م الطل م البرد والماء ولذه حقيقة علميااة أثبتهااا القاارآ  

 الكريم .

 التساقط الصلب ومنه شكل واحد ورد في كتاب اهلل ولو : -

 

 . 164البقر، :  (1)

 . 13لافر :  (2)

 . 84األعراف :  (3)

 . 24يونس :  (4)

 . 11ألنفال : ا (5)

 . 63الح  :  (6)
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ألم تَر أ    قال تعالى :    .  ويقتر  نزوله بسحب المز  الركامي  :  البرد  -أ  

اهلل يزجي سحابًا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامًا فترى الودق يخرج ماان خاللااه 

وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن ماان 

يشاء يكاد سنا برقه يذلب باألبصار 
(1) . 

ويكو  للبرد نزول وليس سقوط م ويحمل لفظ النزول التدرج م ويدل على 

لناك ت افر لعمليات وعالقات عد، تؤدي لنزوله م وبالرلم من ورود عاادد أ   

من النظريات التي فسرت حدوث البرد إال أنهااا لاام تعطااي التفسااير الكااافي 

لحدوث لذه الظالر، م وال تزال تجرى العديد من التجارب المعملية م وتصااا  

 التفسيرات النظرية لتفسير ظالر، البرد .

 ورد منها في القرآ  الكريم : اطر ومرابًعا : أنواع الم

يمكن في علم المناخ التمييز بين أنواع رئيسة من األمطار ولااي األمطااار 

 Orographic Rainfallواألمطار الت اريسية    Convectional Rainfalالحملية )

ا الخااتالف  , Cyclonic Rainfallواألمطار اإلعصارية   ويتم التفريق بينها تبعااً

ي تؤدي إلى ارتفاع الهواء إلى أعلى وتكو  السحب م ونزول المطرم  العوامل الت

ومن الخطأ االعتقاد أ  عاماًل واحدًا يعمل وحده لتكو  السحب ونزول المطر ؛ 

 بل تشترك العوامل جميًعا في إحداث ذلك .

 مطار الحملية :األ

ت تسقط األمطار الحملية عندما يرتفع الهواء بسرعة كبير، على شكل تيارا

صاعد، منتيجة التسخين الشديد لسطح األرض وعدم استقرار الهواء م وعندما 

يصل إلى مستوى التكاثف تتكو  سحب ركامية م وإذا كا  الهواء شديد الرطوبة 

كما لو الحال في المناطق االستوائية تتكو  سحب المااز  الركااامي م وتناازل 

اخية الحديثااة عاادم منها زخات قوية من المطر م وقد أوضحت الدراسات المن

صحة فرضية نشأ، األمطار الحملية بالطريقة السابقة الذكر وحدلا م وربطاات 

 

 . 43النور :  (1)
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نشأتها إضافة لما سبق بوجود دوافع مباشر، لرفع الهواء تساااعد الهااواء لياار 

 المستقر لالرتفاع  ومن ألم لذه الدوافع :

 العوارض الطبولرافية الصغير، مثل التالل وليرلا . - 1

 لطبقة المالمسة لسطح األرض من الهواء بفعل خشونة السطح .تهي  ا - 2

 . (1)وجود بعض العوارض الصغير، ممثل النباتات واألشجار وليرلا - 3

في كتاااب اهلل م   دوقد توافق التفسير الحديث لألمطار الحملية مع ما ور

نفسهم مثل اللذين ينفقو  أموالهم ابتغاء مرضات اهلل وتثبيًتا من أ  قال تعالى :  

تت أكلها ضعفين فإ  لم يصبها وابل فطل واهلل آكمثل جنة بربو، أصابها وابل ف

بما تعملو  بصير 
(2) . 

 ويت ح في اآلية العالقة بين :

 العوارض الطبولرافية ) الربو، ( وتكو  المطر .

األشجار الكثيفة ) الجنة ( في نزول الوابل أو الطل . ولذا ما لم يتوصاال 

  حديًثا .إليه العلم إال

 األمطار الت اريسية :

تبدو الجبال على خرائط األمطار مثل جزر مطير، كما سبق القول ؛ إذ إ  

الرياح عندما تصطدم بسالسل الجبال ت طر إلى االرتفاع م فتاانخفض درجااة 

 حرارتها م وتتكو  السحب م ويسقط المطر .

 ا :وتتظافر العديد من العوامل إلحداث المطر الت اريسي م منه

اصطدام الرياح بالعوارض الجبلية م فيزيد ذلك ماان تهيجهااا وعاادم   -  1

 استقرارلا .

ما يحدثه اعتراض الجبال من تأخير سرعة المنخف ات الجوية م مما   -  2

 يزيد من طول المد، التي تتعرض فيها تلك المرتفعات لألمطار .

 . يزيد تجمع الهواء في األودية واألحواض من عدم استقراره - 3

 

 . 157نعما  شحاذ، ص  (1)

 . 264البقر، :  (2)
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 تساعد الجبال على بدء نشاط تيارات الحمل وزياد، حدتها . - 4

تخلق السالسل الجبلية الكبرى التي تعترض مسارات الرياااح الغربيااة   -  5

موجات ثابتة في مسارات تلك الرياح م مما يجعل األمطار تسااقط بعااد عبااور 

 . (1)الرياح على شكل محاور موازية لمحاور تلك الموجات

 سابقة ما يثبت لذه العالقة .وفي اآلية ال

 األمطار اإلعصارية :

يساعد ارتفاع الهواء في المنخف ات الجويااة علااى تكاااثف بخااار الماااء 

وسقوط األمطار م وبما أ  معدل ارتفاع الهواء في المنخف ات الجوية بطيء ؛ 

فإ  األمطار التي ترافق الجبهة الدافئة تكو  خفيفة م أما عندما تصل الجبهااة 

 المطر ينزل على ليئة زخات قوية ترافقها عواصف رعدية .  د، فإالبار

و كصيب من السماء فيااه ظلمااات ورعااد وباارق يجعلااو  أ  قال تعالى :  

أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واهلل محيط بالكااافرين م يكاااد 

البرق يخطف أبصارلم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم علاايهم قاااموا ولااو 

اهلل لذلب بسمعهم وأبصارلم إ  اهلل على كل شيء قدير  شاء
(2) . 

إلااى شااد، المطاار المصاااحب للعواصااف الرعديااة    روفي اآلية ما يشااي

ومصاحبته للبرق والصواعق م ولااذا حااال المطاار اإلعصاااري فااي النصااف 

م بالجبهااة   ةالشمالي و الجنوبي من األرض حيث تتقابل الجبهة الدافئة المداري

المداري لالرتفاع م فتتكو  السحب   الدافئ  الهواء  قطبية م مما ي طرالبارد، ال

 م وينزل المطر المصحوب بظالر، البرق والرعد .

من شد، العواصف الرعدية وظلمتها وصواعقها   هوقد لال البحار، ما يرون

 المزمجر، واألربعينات  الصارخة  الستينات  بعروض  حدوثها  مناطق  لتسمية  دعالم  مما

ولااذا مااا م ذي  يدل على مدى مالزمتها للبرق والعواصف والرعااد األمر ال  م

 في وصف كتاب اهلل لها منذ زمن بعيد . ءجا

 

 . 204م ص 1996نعما  شحاذ،  (1)

 . 19البقر، :  (2)
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 خامًسا : اآليات الوارد، في ذكر المطر والظوالر المرتبطة به :

إ  معظم اآليات التي حصرتها الدراسة توضااح أ  القاارآ  الكااريم الااتم 

المطر بالمطر م لذا حرصت الدراسااة بربط الظوالر المناخية المتعلقة بنزول  

على تتبع معظم اآليات التي وردت في القرآ  بهذا الخصوص على وجه اإلجمال 

فيها من ذكر للمطر والظوالر المناخية المتعلقة به   ءدو  الحصر م وتتبع ما جا

 م وقد أوردت الدراسة نتائ  لذا الحصر في الجدول التالي :



 ) المطر ( الظواهر المناخية في القرآن الكريم من منظور جغرافي
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ورد فيها ذكر المطر والظوالر المناخية   جدول يوضح نصوص اآليات التي

 األخرى المرتبطة به
الظالر، المناخية مفهومها وعالقتها  

 بالظوالر المناخية األخرى
 النص كما ورد في القرآ  

 (1النص ) الصيب

ويفسر بالسحاب المظلم الذي يحدث الباارق 

 والرعد 

وتظهر في اآليااة عالقااة السااحب بااالمطر 

 وظالر، البرق والصواعق 

  كصيب من السماء فيااه ظلمااات ورعااد وباارق   وأ

يجعلو  أصابعهم فااي آذانهاام ماان الصااواعق حااذر 

 الموت واهلل محيط بالكافرين م يكاد البرق يخطااف

 علاايهم  أظلاام  وإذا  فيااه  مشوا  لهم  أضاء  كلما  أبصارلم

شاء اهلل لذلب بسمعهم وأبصااارلم إ  اهلل   ولو  قاموا

 [ 19 :البقر،  ] على كل شيء قدير 

 (2)النص  السماء / ماء

 .  المطر:  والماء    .    السحاب  :والسماء لنا  

 وعالقتهما إخراج الثمار .

   الذي جعل لكم األرض فراشًا والسماء بناء وأناازل

من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فااال 

 22  :سور، البقر،  ]    نتم تعلمو   أتجعلوا هلل أندادًا و

] 

 (3)نص ال ماء / السحاب 

يتحاادد  :الماء : ويعنااي المطاار والسااحاب 

 موقعه بين األرض والسماء .

وتظهر اآلية العالقااة بااين الماااء وتصااريف 

 الرياح والسحاب .

   إ  في خلااق السااماوات واألرض واخااتالف اللياال

والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 

ألرض ماء فأحيااا بااه ا  السماء من  وما أنزل اهلل من

بعد موتها وبث فيها من كل دابااة وتصااريف الرياااح 

والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليااات لقااوم 

 [ 164 :البقر، ]  يعقلو  

 (4)النص  الغمام

الغمام : نااوع ماان السااحاب يحجااب ضااوء 

 الشمس فيغم نورلا .

  ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والساالوى و

قناكم وما ظلمونا ولكاان كااانوا كلوا من طيبات ما رز

 [ 57 :البقر، ] أنفسهم يظلمو  

 (5النص ) وابل / طل

الوابل : المطاار الغزياار . والطاال : المطاار 

 الخفيف .

وتظهر اآلية العالقة بين ارتفاع األرض ونزول 

 المطر .

   ومثل اللذين ينفقو  أموالهم ابتغاااء مرضااات اهلل

و، أصااابها واباال ا من أنفسهم كمثل جنااة برباا وتثبيًت

تت أكلها ضعفين فإ  لم يصبها واباال فطاال واهلل آف

 [ 265] البقر، :  بما تعملو  بصير 

 (6) النص السماء /الماء

ولو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبااات    . السحب:  والسماءم  المطر:  الماء
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نخرج منه حبًا متراكبًا   خ رًانه  كل شيء فأخرجنا م . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

ومن النخل من طلعها قنوا  دانية وجنات من أعناااب 

والرما  مشتبها ولير متشابه انظااروا إلااى   والزيتو 

 لقوم يؤمنو     آلياتثمره إذا أثمر وينعه إ  في ذلكم  

 [ 99 :األنعام  ]

 (7) النص المطر

كااا  عاقبااة  كياافطرنا عليهم مطاارًا فااانظر أمو   المطر : الماء وإمطاره عذاًبا وليس رحمة .

 [ 84 :األعراف  ] المجرمين 

 (8) النص السحاب الثقال / الماء

الماء : المطر م والسحاب : يتحدد موقعااه 

 بين األرض والسماء .

 . وتظهر اآلية العالقة بين السحاب والمطر

  ياادي رحمتااه   بااينلو الذي يرسل الرياح بشرًا    و

بًا ثقااًل سقناه لبلد ميت فأنزلنااا حتى إذا أقلت سحا

به من كل الثماارات كااذلك نخاارج  فأخرجنابه الماء 

 [ 57 :األعراف  ] الموتى لعلكم تذكرو  

 (9) النص السماء / الماء

السماء : نوع من السحاب م والماء : المطر 

. 

 وتظهر اآلية العالقة بين السحاب والمطر .

    علاايكم ماان   زلويناا منة منااه  أإذ يغشيكم النعاس

السماء ماء ليطهركم به ويذلب عنكم رجز الشيطا  

 :األنفااال    ]  به األقدام    ويثبتوليربط على قلوبكم  

11 ] 

 (10) النص السماء / الماء

 السماء : نوع من السحاب م والماء المطر .

 وتظهر اآلية العالقة بين السحاب والمطر .

    ماان السااماء أنزلناااه    كماءإنما مثل الحيا، الدنيا

فاختلط به نبات األرض مما يأكاال الناااس واألنعااام 

زخرفها وازيناات وظاان أللهااا أنهاام   أخذتحتى إذا  

 فجعلنهاااقادرو  عليهااا آتهااا أمرنااا لااياًل أو نهااارًا 

حصيدًا كأ  لم تغن باألمس كااذلك نفصاال اآليااات 

 [ 24 :يونس ]  لقوم يتفكرو  

 (11) النص / الماء السماء

 المطر  :  والماء  ممن السحاب  نوع    السماء :

. 

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرلا فاحتمل

ومما يوقدو  عليه في النار ابتغاااء   رابيًاالسيل زبدًا  

 الحااقحلية أو متاع زبااد مثلااه كااذلك ي اارب اهلل  

اس والباطل فأما الزبد فيذلب جفاء وأما ما ينفع الن

 ]  اهلل األمثااال    ي ااربفيمكث في األرض كااذلك  

 [ 17 :الرعد 

 (12) النص السحاب الثقال / البرق / الصواعق 

لو الذي يريكم البرق خوفًا وطمعًا وينشئ السحاب    السحاب الثقال : نوع من الركام . والباارق : 
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ضوء ينشأ نتيجة التفريغ الكهربائي للسحب 

. 

والصواعق : ظالر، تصاحب ناازول المطاار 

 ولي شحن كهربائية تسبب الحرائق .

اآليااة العالقااة بااين سااحب الركااام   وتظهر

 والمطر م والبرق والصواعق .

. ويسبح الرعد بحمده والمالئكة ماان خيفتااه   الثقال

يجادلو    ولمويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء  

 [ 13م  12 :الرعد  ] في اهلل ولو شديد المحال 

 (13) النص السماء / الماء

 المطر  :  والماء  منوع من السحاب    السماء :

. 

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   اهلل الذي خلق السموات واألرض وأنزل من السماء

به من الثمرات رزقااًا لكاام وسااخر لكاام   فأخرجماًء  

 ]    األنهارالفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم  

 [ 32 :إبراليم 

 (14) النص الماء /السماء 

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   وأرسلنا الرياح لااواقح فأنزلنااا ماان السااماء ماااء

 [ 22 :الحِّجر  ] وما أنتم له بخازنين  كموهافأسقين

 (15) النص السماء / الماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   واهلل أنزل من السماء ماء فأحيااا بااه األرض بعااد

 :النحاال  ] في ذلك آليات لقوم يساامعو    إ موتها  

65 ] 

 (16) النص / الماء السماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

  اء ماء لكم منه شراب ومنه لو الذي أنزل من السم

 [ 10: النحل ]   تسيمو  فيهشجر 

 (17) النص السماء / ماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   واضرب لهم مثل الحيا، الدنيا كماااء أنزلناااه ماان

به نبات األرض فأصبح لشيمًا تذره   فاختلطالسماء  

 :الكهااف    ]    تدرًاقموكا  اهلل على كل شيء  الرياح  

45 ] 

 (18) النص السماء / ماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   الذي جعل لكم األرض مهدا وسلك لكم فيها سباًل

به أزواجًا ماان نباااٍت   ناالسماء ماء فأخرج  منوأنزل  

 [ 53 :طه  ] شتى 

 (19) النص / ماء السماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   ألم تر أ  اهلل أنزل من السماء ماء فتصبح األرض

 [ 63 :الح   ] خبير  لطيفمخ ر، إ  اهلل 

 (20) النص ماء
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لتزت وربت ا  وترى األرض لامد، فإذا أنزلنا الماء   المطر:  الماء

 [ 5 :الح   ]  بهي وأنبتت من كل زوج 

 (21) النص / ماء السماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

  نزلنا من السماء ماًء بقدر فأسااكناه فااي األرض أو

 [ 18 :المؤمنو   ] به لقادرو  ب على ذلا وإن ا

ام / الودق/الساااماء/ الساااحاب / الركااا 

 . الجبال/البرد

 (22) النص

 .تجمع وتراكم للسحب : الركام 

 .شكل من أشكال المطر : الودق 

 .السحب : السماء 

 .نوع من الركام العظيم ال خم : الجبال 

 . شكل من أشكال التساقط: لبرد ا

بااين تجمااع السااحب   اآلية العالقااة  وتظهر

كال ونزول المطر وعالقة نوع السااحب بأشاا 

 المطر

   ألم تَر أ  اهلل يزجي سحابًا ثم يؤلف بينه ثم يجعله

فترى الودق يخرج من خالله وينزل من السماء   ركامًا

يشاء ويصاارفه  منمن جبال فيها من برد فيصيب به 

 ]  عن من يشاء يكاد سنا برقااه يااذلب باألبصااار  

 [ 43 :النور 

 (23) النص  الرياح / السماء /  ماء 

 .حركة الهواء من مكا  آلخر  :الرياح 

 .السحب : والسماء 

 : المطر .والماء 

بااين الرياااح والسااحاب   اآلية العالقة  وتظهر

 . والمطر

   ولو الذي أرسل الرياح بشاارًا بااين ياادي رحمتااه

 [ 48 :الفرقا   ] السماء ماًء طهورًا  منوأنزلنا 

 (24) النص مطر

لو كما  مطر السوء : نوع من أنواع العذاب م

 . واضح في سياق اآلية

   ولقد أتوا على القرية التي أمطاارت مطاار السااوء

 ] يرونها باال كااانوا ال يرجااو  نشااورًا  يكونواأفلم  

 [ 40 :الفرقا  

 (25) النص مطرًا

كمااا لااو   مطًرا : نوع من أنااواع العااذاب م

 . واضح في سياق اآلية

    أمطرنا عليهم مطاارًا فساااء مطاار المنااذرين  [ 

 [ 58 :النمل 

 (26) النص الرياح

المسببة لنزول المطاار حركة الهواء    الرياح :

 فهي تبشر به .

 . وتوضح اآلية العالقة بين الرياح والمطر

   أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وماان يرساال

لاُه مع اهلل تعالى اهلل إبين يدي رحمته أ  بشراالرياح  

 [ 63 :النمل  ] عما يشركو  

 (27) النص ء/ ما السماء

أمن خلق السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء    . المطر : والماء مالسحاب  السماء :
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  تنبتوا أبه حدائق ذات بهجة ما كا  لكم   فأنبتناماء   اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

 :النمل    ]  يعدلو     قوملاُه مع اهلل بل لم  إشجرلا أ

60 ] 

 (28) النص / ماء السماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   ولئن سألتهم من نزل من السماء ماااًء فأحيااا بااه

اهلل قل الحمااد هلل باال   ليقولناألرض من بعد موتها  

 [ 63 :العنكبوت  ] أكثرلم ال يعقلو  

 (29) النص  الرياح / السحاب / الكسف / الودق 

ا في وتكو  سبًبم  لي حركة الهواء  :  الرياح  

م ويااؤدي ذلااك لناازول تكو  قطع السحاب  

 المطر .

وتوضح اآلية عالقة الرياح بتكااو  السااحب  

المطاار قطعم وعالقة ذلك بنزول    ةعلى ليئ

 نتيجة لذلك .

   اهلل الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه فااي

دق يخاارج كسفًا فترى الااو  ويجعلهالسماء كيف يشاء  

من خالله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا لاام 

 [ 48 :الروم  ]  يستبشرو 

 (30) النص البرق / السماء / الماء

للتفريغ  ةنتيجتصاحب المطر  ظالر، :البرق 

الكهربائي بين قاعد، السحابة وسطح األرض 

 . المطر: م والماء  السحاب:  والسماء

بااين حاادوث وتوضح اآلية أ  لناك عالقااة  

وأنهااا ظااالر، قااد م  المطر وحدوث البرق  

 . تسبق المطر وتبشر به

   ومن آياته يريكم البرق خوفًا وطمعااًا ويناازل ماان

األرض بعد موتها إ  فااي ذلااك   بهالسماء ماًء فيحي  

 [ 24 :الروم  ] آليات لقوم يعقلو  

 (31) النص السماء /الماء 

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر تظهرو

  وألقى في األرض   ترونهاالسماوات بغير عمد    خلق

رواسي أ  تميد بكم وبث فيها من كل دابٍة وأنزلنا من 

 :لقما   ] فأنبتنا فيها من كل زوٍج كريم   ماًءالسماء  

10 ] 

 (32) النص الماء

 تسوقه السحب بأمر اهللالذي المطر :  الماء  

. 

    أو لم يروا أن ا نسوق الماء إلى األرض الجرز فنخرج

 ] أنعامهم وأنفسهم أفال يبصرو   منهبه زرعًا تأكل 

 [ 27 :السجد، 

 (33) النص / ماء السماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

وتوضح اآلية عالقة السحب بالمطر وعالقة 

م ذلااك بخااروج الثمااار باااختالف ألوانهااا 

   ألم تر أ  اهلل أنزل من السماء ماًء فأخرجنااا بااه

ومن الجبال جدد بيض وحماار   ألوانهاثمرات مختلفًا  

 [ 27 :فاطر  ] مختلف ألوانها ولرابيب سود 
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ختالف ألوا  الجبال التي تتفاعل وعالقته با

م وليااره ماان   م والتميااؤ  ألوانها بالتأكسااد 

الماااء ووجااود   بساابب  ةالعمليات الكيميائياا 

 . األشجار باختالف أنواعها

 (34) النص السحاب الرياح/

في تكو  سبب  م ولي    الهواءحركة  :    الرياح

م بخار الماااء وتبخااره    م حيث يثيرالسحب  

ثاام   اورفعه لطبقات الجو العليا ليتكاثف زمًن

 . تلقحه لينزل المطر

   واهلل الذي أرسل الرياح فتثير سحابًا فسقناه إلااى

وتها كذلك النشااور األرض بعد م  بهبلد ميت فأحيينا  

 [  9 :فاطر ] 

 (35) النص / ماء السماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

  ع ي ألم تر أ  اهلل أنزل من السماء ماء فسلكه يناااب

به زرعًا مختلفًا ألوانه ثم يهااي    يخرجفي األرض ثم  

 لااذكرىًا إ  في ذلااك  فتراه مصفرًا ثم يجعله حطام

 [ 21 :الزمر  ] ألولي األلباب 

 (36) النص لسماء / الرزق ا

 والاارزقتأتي بمفهوم السااحاب    لنا  والسماء

 المطر

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   من السااماء رزقااًا  لكملو الذي يريكم آياته وينزل

 [ 13 :لافر  ] ينيب  منوما يتذكر إال 

 (37) لنصا ماءال

ومن آياته أنك تااري األرض خاشااعة فااإذا أنزلنااا    . المطر: الماء 

إ  الااذي أحيالااا لمحااي   وربااتعليها الماء التزت  

 [ 39 :فصلت  ] الموتى إنه على كل شيء قدير 

 (38) النص / ماء السماء

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 . اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

  بااه بلااد،  نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا  والذي

 [ 11 : الزخرف ]  تخرجو ميتًا كذلك 

اختالف الليل والنهااار / السااماء / الاارزق / 

 يف الرياحتصر

 (39) النص

والنهار من   م  لو وقت لياب الشمس:  الليل  

 .طلوع الشمس حتى الغروب 

 .السحب : السماء 

 . المطر: الرزق 

يااات عالقااة اخااتالف اللياال ويت ح من اآل

ماان تفاااوت درجااات   هومااا يتبعاا م  والنهار  

عليه فااي النهااار ماان   بوما يترتم  الحرار،  

  اختالف الليل والنهار وما أنزل اهلل من السماء من و

رزق فأحيا به األرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات 

 [ 5 :الجاثية  ] لقوم يعقلو  
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زياد، التبخر وزياد، نسبة العااالق ماان بخااار 

 .الماء في الهواء 

لعمل على اأما الليل فهو كفيل بتبريد الهواء و

تكاثفه بمساعد، الرياح التااي تشااترك فااي 

لتلقيح وبالتالي نزول المسالمة في التبخير وا

 . المطر

 (40) النص / ماء السماء

 السماء / السحاب والماء / المطر 

وناازول   السااحباآلية العالقة بااين    وتوضح

  المطر

   ونزلنا من السماء ماًء مباركًا فأنبتنا به جنات وحب

 [ 9 :ق  ] الحصيد 

 (41) النص  الرزق/  السماء

 .السحاب  : السماء

وما يترتب عليه من خياارات المطر  :    الرزقو

 .متعدد، 

   وفي السماء رزقكم وما توعدو  [  22 :الذاريات 

] 

 (42) النص بواب السماء / ماءأ

 .السحب  :سماء بواب الأ

لمطاار ولااو موصااوف فااي اآليااة ا:  والماء  

 بالكثر، .

   ففتحنا أبواب السماء بماٍء منهمر [  11 :القمر ] 

 (43) النص  الماء / المز  

 : المطر .الماء 

نوع من أنااواع السااحب المعروفااة :  والمز   

  بكثر، إنزالها للمطر 

  ه ماان أنزلتمااو  أنتمم أيتم الماء الذي تشربو   أأفر

لو نشاء جعلنه أجاجًا فلوال  منحن المنزلو   أمالمز  

 [ 70 - 68 :الواقعة  ] تشكرو  

 (44) النص ءلسماء / الماا

 . المطر : والماء مالسحاب  السماء :

 اآلية العالقة بين السحاب والمطر وتظهر

   لو الذي خلق لكم السماوات واألرض في ستة أيام

ما يل  فااي األرض ومااا   يعلمثم استوى على العرش  

يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولااو 

الحديد  ] ما كنتم واهلل بما تعملو  بصير    أينمعكم  

: 4 ] 

 (45) النص مدرار/  السماء

المطاار :  درار  والماا م  السااحاب    :  والسماء

  الغزير 

  يرسل السماء عليكم مدرارًا [  11 :نوح ] 

 (46) النص  ماء

: ولو موصوف بالغاادق أي  م  المطر    :  الماء

 . الغزير

   وألو استقاموا على الطريقة ألسقينالم ماًء لدقًا 

 [ 16 :الجن  ]
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 (47) النص ماء 

 الماء : المطر

العالقة بين الجبال التي ترفااع اآلية  وتوضح  

الهواء الرطب فتتكو  السحب ومن ثم يناازل 

  المطر 

  وأسقيناكم ماًء فراتًا   وجعلنا فيها رواسي شامخات

 [  27 :المرسالت ] 

 (48) النص ماء المعصرات /

 المطر  : والماءم السحب  : المعصرات

 السحاب والمطر بيناآلية العالقة  وتظهر

  وأنزلنا من المعصرات ماًء ثجاجًا [  14 :النبأ ] 

 (49) النص ماءلا

توضح اآلية عالقة األرض بالماء الااذي منااه 

 . المطر

   أخاارج منهااا ماءلااا  مواألرض بعد ذلااك دحالااا

 [ 31م  30 :النازعات  ] لا اومرع

 (50) النص  الماء 

 [ 25 :عبس ]  صببنا الماء صبًا  أنا  . المطر : الماء

 قرآ  الكريم توضيح للعالقة بين :يت ح من قراء، الجدول أ  في ال

رقم م انظر النصوص    تاآلياوورد ذلك في العديد من  م  السحاب والمطر  

(  2-6-8-9-10-11-13-15-16-17-18-19-20-21-27-28-36-40-42-43-44-

45. ) 

ال يمكن بحال   هنأوم  ات ح من اآليات العالقة القوية بين السحب والمطر  

من األحوال نزول المطر بدو  تواجد بخار الماء العالق في الهااواء علااى ليئااة 

السااحاب : وذكر من أنواعها م السماء  وحدد سياق اآليات موقعها فيم  سحب  

والركام والمز  م كما أ  اآليات وضحت أ  حدوث البرق ظالر، ترتبط بتكااو  

لحاادوث الصااواعق عالقااة بالسااحاب أ   كمااا  م  السحاب وله عالقة بالمطر  

 والمطر .

)  النص رقاام م انظروحدوث المطر    العالقة بين الرياح و تكو  السحب م

3-23-26-29 ) 

اآليات البينات أثر حركة الهواء في نشوء السحب م وتجمعها على أظهرت  

ليئة ) سحب ومز  وركام م ومعصرات م وصيب م فهي التي تبسط السااحاب 

 وقد تكومه قطًعا وكل ذلك يتم بإراد، اهلل عز وجل .
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 ( 22)  م انظر النصالعالقة بين بعض أ نوع السحب وشكل المطر 

م نااوع المطاار ياارتبط بنااوع السااحاب  يت ح من سياق اآليات أ  بعض أ

 والجبال )المز  ( يرتبط به حدوث البرد .م فالركام يخرج منه الودق 

 انظاارالجبااال ( وتكااو  السااحب وناازول المطاار    )  العالقة بين االرتفاع

( يظهر من سياق اآليات أ  للجبال واألماكن المرتفعة   47-33-31-5  ) وصالنص

من  ابل صنف نوًع م ديثًا لوجود لذه العالقةوقد أشار العلم ح  عالقة بالمطر م

 أي يحدث بفعل الت اريس . -أنواع المطر على أنه مطر ت اريسي 

 الاانص  انظر  العالقة بين الرياح ونويات التكاثف وعالقة ذلك بنزول المطر

(14. ) 

يرساال الرياااح للتلقاايح فيناازل   يظهر من سياق النص القرآني أ  اهلل  

 طر .بسبب لذا التلقيح الم

وعالقة ذلك بنزول المطر م  العالقة بين تفاوت درجات الحرار، لياًل ونهارًا  

 ( .39)النص . انظر

من تفاوت درجات  هويت ح من اآليات عالقة اختالف الليل والنهار وما يتبع

م وزياد، نسبة العااالق ماان   عليه في النهار من زياد، التبخر  بالحرار،موما يترت

بتبريااد الهااواء ويعماال علااى تكاثفااه   فيقااومأما الليل    /بخار الماء في الهواء  

بمساعد، الرياح التي تشترك في المسالمة في التبخير والتلقيح وبالتالي ناازول 

 المطر .

 م انظاار  العالقة بين المطر وحدوث ظالر، البرق والرعد والصااواعق  -  7

 ( .30-12-1 ) النص

دوث البرق والرعد يت ح من اآليات أ  لناك عالقة بين حدوث المطر وح

كما يت ح أ  الصواعق م المطر وتبشر به  قوأنها ظالر، قد تصاحب أو تسبم  

ولي شحن كهربائيااة تساابب الحرائااق بساابب م  ظالر، تصاحب نزول المطر  

حدوث التفريغ الكهربائي بين السحابة والمباااني أو األشااجار الموجااود، علااى 

 سطح األرض .
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العالقات بين الظوالر المناخية فااي ويت ح مما سبق أ  كتاب اهلل وضح  

فهو كتاااب اهلل الااذي ال م  ولو قد سبق جميع العلوم في ذلك    كثير من آياته م

وفي لذا  تنزيل من لد  حكيم عليم مم يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه  

 إعجاز علمي لمن يتدبره .



 ) المطر ( الظواهر المناخية في القرآن الكريم من منظور جغرافي

 

51 
 النتائ  :

 

رياااح م ونوايااا معظم اآليات ربطاات ظااالر، المطاار بالسااحابم وال  -  1

التكاثف م واالضطرابات الجوية من إثار، الرياح م والبرق والرعد ولذا يؤكااد 

 نتائ  الدراسات العلمية .

  كلمة نزول أبلغ وأصح من كلمة سقوط إالمطر ينزل من السماء لذا ف  -  2

ا   النزول يكو  بالتدري  أما السااقوط فيكااو  سااريًعأل(  Rain Fallالمطر) 

ا لعوامل تاارتبط بعمليااة نزول المطر يكو  خاضًعم وبية األرضية  خاضعًا للجاذ

فعلى المناخيين استخدام كلمة نزول المطر واعتمادلا م  تكاثفه وبالتالي نزوله  

الكلمة الشائعة االستخدام  والتفريق بينها وبين )السقوط (م  بالدراسة والتدقيق  

 في علم المناخ .

تتكو  فيها أنواع السحب المختلفة   نزول المطر يكو  من السماء التي  -  3

واستخدم لذا االسم في معظم اآليات التي وردت في القرآ  الكريم يوضااح م  

   المطر ينزل من أنواع متعدد، من السحب .أ

م لفظ الماء استخدم في التعبير عن نزول المطر في معظاام اآليااات    -  4

 ماء ( .المطر وال ) نمما يستدعي التدقيق في الفرق بين اللفظيي

ولااذه م  من السحابة نفسها بل من خالل فيهااا     نزول المطر ال يكو  -  5

 حقيقة جدير، بالدراسة .

ورد العديد من مسميات المطر في القرآ  تناسبت مااع الغاارض ماان   -  6

 . بأو عذا رنزوله وما يحدثه في األرض من خير أو إنذا

كيفية حدوثه   وردت آيات عديد، في القرآ  التمت بذكر المطر وشرح  -  7

ويعتباار انقطاعااه  م بنسبة تتناسب مع ألميته كعنصر ال تقوم الحيا، من ليااره

 لالك وانقطاع إلمكانية استمرار الحيا، .

 التوصيات :
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 ضرور، الرجوع إلى كتاب اهلل والتدبر بعمق في آياته . -

التدقيق في األلفاظ التي وصفت حدوث الظالرات واستخدامها والتدبر   -

السماء بدل من السحاب م ونزول المطاار باادل ماان سااقوط   :ثل كلمة  فيها م

 المطر .

مااع ضاارور، م  ضرور، زياد، البحث والتحري في نظريات تكو  المطاار    -

( في القرآ  الكريم حيث أكدت اآليات   من خالل  مفهوم )بخذ بعين االعتبار  األ

 أ  الودق يخرج من خالل السحابة وليس منها .

كيفية حدوث ظالر، المطر فهناك الكثير ماان أساارار   التعمق في دراسة  -

 نزوله لم تعرف بعد .

 البحث العلمي الجاد في الفرق بين خروج الودق ونزول الماء والبرد .

تحتاج مثل لذه الدراسة لدراسات مكملة تتناول دراسة الظوالر المناخيااة 

 في القرآ  الكريم .

 

مد وعلى آله وصحبه وسلم م م وصلى اهلل وسلم على نبينا محعلم  أواهلل  

 والحمد هلل رب العالمين .

 

 



 ) المطر ( الظواهر المناخية في القرآن الكريم من منظور جغرافي

 

53 
 المراجع:

 

 القرآن الكريم . -1

سنة  ىالدين أبي الفداء الدمشقي املتوف عماد ، احلافظ اجلليل كثري اإلمام ابن-2

 . كثري ابن تفسريهـ 774

دار النهضة ،  ،اجلغرافيا املناخية والنباتية  أسسم 1968على على  البنا-3

 . بريوت

حتقيق  ،فقه اللغة وسر العربية كتابهـ 403سنة  ملتوفىأبي منصور  الثعليب-4

 .العربي ، بريوت  الكتابفائز حممد ، دار 

الدين عمر املشتهر خبطيب الري  ضياءحممد فخر الدين بن العالمة  الرازي-5

 و مفاتيح العرب بالتفسري املشتهر الرازي الفخرالكبري  تفسريهـ  540-604

 . م1990الفكر للطباعة والنشر، بريوت ، طبعة  دار  195ص 28جـ 14 لداجمل

يف علوم  تقاناإلهـ   1317أبى بكر  بن، جالل الدين عبد الرمحن  السيوطي-6

 . ،م1985القاهرة الطبعة الثالثة  الرتاث دارامليمنية ،  املطبعة القرآن

البيان يف تفسري  جامع هـ310 سنةأبو جعفر حممد بن جرير املتوفى  الطربي-7

 . 26دار املعارف ، مطبعة بوالق اجلزء –حممود شاكر  حتقيق  القرآن

اجلوي )الطقس  الغالفالعزيز علي ،  عبدوتشورلي ترمجة عبد القادر  بريى-8

 .( اجمللس العلمي للثقافة  واملناخ

 .األوىل ، دار بلنسية ، الرياض  الطبعة املبصرة اهلل آيات 2001علوان  توفيق-9
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القيمة الفعلية لالمطار يف غرب اململكة  1989حبيب بدرية حممد عمر -10

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية  العربية السعودية دراسة يف املناخ التطبيقي

 الرتبية ، جده .

األعجاز العلمي يف القرآن الكريم يف ضوء  منم 1996 العيننيحسن أبو -10 

، اجلزء الثاني ، مكتبة العبيكان ،  طبيعيةوال الفلكية الدراسات اجلغرافية

 .الرياض 

،  بني العلم والقرآن اجلغرافية الظواهرم 1987 عبد العليم عبد الرمحن  خضر-11

 .الدار السعودية للنشر والتوزيع ، جده  

 .دار االعتصام ، القاهرة  ،  الكونية اآليات تفسريم 1980اهلل شحاتة  عبد-12

 . دار املستقبل ، عمان( خ علم املنا) ة املناخي اجلغرافيا م1996شحاذة  نعمان-13

 

 

 

 


