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 المبحث األول

و الغٌث تعرٌف المطر : المطلب األول 

 لغة وإصطالحا  

 المطلب الثانً: مشروعٌة المطر والغٌث

 

 

 

 



 المقدمة

واللسان الحمد هلل ربن العالمٌن الذي كرم اإلنسان ووهبه نعمة النطق 

وأنعم علٌه بالسمع والبصر وسائر النعم وصلى هللا وبارك على محمد 

عبده ورسوله خٌر األنام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى ٌوم 

 الدٌن .

 اما بعد:

فكتاب هللا تعالى .. هو النبع الصافً الذي ٌنهل منه الواردون وهو 

لرحمة ومنه العلم الروح الذي ٌستظل به المؤمنون فٌه الشفاء و ا

والحكمة وهو الكتاب المنزل الذي حفظه هللا من النقص والخلل وقد حوى 

ا الكتاب الكرٌم فً كثٌر من آٌاته وسوره دالئل تسخٌر الكون وتذلٌله هذ

لإلنسان لٌقوم بعمارة األرض كما أمره هللا وٌتفرغ ألداء األمانة على 

نات الحٌة على وجه األرض الوجه الكامل وكذا بتسخٌر سبل الحٌاة للكائ

لٌصل هذا اإلنسان بما انعم هللا علٌه لتوحٌد المنعم وجعل فً كل 

دالئلباهرة فأمر األنسان بإمعان النظر والتدبر فً كون هللا وملكوته 

والتفكٌر فٌه وفً سٌره ونظامه ألن العقل إذا تدبر فً هذا الكون 

وله ذلك التدبر الى المشهود بسمائه وأرضه وبحاره وجباله وأنهاره وا



القرار بوجود هللا خالق قدٌر فالتدبر أساس العلم والقرآن الكرٌم هو كتاب 

هللا المقروء، تقلب فً صفحاته فترى فً كل صفحة منه آٌات بٌنات تدل 

على قدرة الخالق، من خالل حبً العمٌق لكتاب هللا تعالى وبعد توفٌق من 

حتسبه بإذن هللا مقبوال ، وهو هللا تعالى هدانً ألتمام هذا البحث وأ

 الموسوم بـ)المطر فً القرآن الكرٌم دراسة موضوعٌة(.

 وقد أشتمل بحثً على مقدمة ومبحثٌن وخاتمة:

 المبحث األول: 

 المطلب األول: تعرٌف المطر أو الغٌث لغة وإصطالحا  

 مشروعٌة المطر أو الغٌث من الكتاب والسنة النبوٌةالمطلب الثانً: 

 الثانً:المبحث 

 اوال : أسماء المطر

 ثانٌا : المطر فً القرآن الكرٌم

 ثالثا : المطر فً المنظور العلمً

 



 المحتوٌات

 الموضوع                                                   رقم الصفحة

 اآلٌة

 األهداء

 الشكر والتقدٌر

 المحتوٌات

 المقدمة

 المبحث األول: 

 المطر أو الغٌث لغة وإصطالحا  المطلب األول: تعرٌف 

 المطلب الثانً: مشروعٌة المطر أو الغٌث من الكتاب والسنة النبوٌة

 المبحث الثانً:

 اوال : أسماء المطر

 ثانٌا : المطر فً القرآن الكرٌم

 ثالثا : المطر فً المنظور العلمً

 الخاتمة

 قائمة المصادر



 المبحث األول

 المطلب األول 

 الغٌث لغة وإصطالحا  تعرٌف المطر أو 

المطر أو الغٌث لغة :حرك الشا على وجه األرض كلثوب سحبه ٌسحبه سحابا  

قؤنسحب جره فانجر والمرأة تسحب ذٌلها والرٌح تسحب التراب والسحابة الغٌم 

والسحابة التً ٌكون عنها المطر سمٌت بذلك ألنسحابها فً الهواءوالجمع سحابب 

وسحب ٌراد بها لفظة السحب
(1)

 

ـ المطر أو الغٌث إصطالحا : )خٌر نساإكم العطرة المطرة(الهً التً تنظف 1

بالماء أخذ من لفظ المطر كؤنها مطرت فهً مطرة: أي صارت ممطورة مغسولة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، دار صادرـ بٌروت، 111ـ لسان العرب: محمد مكرم بن منظور االفرٌقً المصري )ت:1

(والمعجم الوسٌط:إبراهٌم مصطفى أحمد الزٌات ـ حامد عبد القادرـ 1،461طبعة األولى، )

  (  414، 1مجمع اللغة العربٌة، دار الدعوة والنشرـ مصر، د.ط، د.ت،)محمد النجار، تحقٌق: 

ـ النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واالثر: مجد الدٌن أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 2

هـ 1311هـ(،دارالمكتبة العلمٌةـ بٌروت، 606ابن عبد الكرٌم الشٌبانً الجزري ابن االثٌر،)ت:

 ( 331،ص4م، تحقٌق: طاهر أحمد الزاوي، )ج1111ـ 



لكال ٌنبت بماء السماء وغاث هللا ومنهم من قال : أو الذي ٌكون عرضه برٌدا  وا

البالد والغٌث األرض: أصابها والنور أضاء وغٌث األرض فهً مغٌثة ومغٌوثة
(1 ) 

ـ ومنهم من قال: األرض أصابها وغاث هللا البالد وبابها باع و)غٌث( األرض 2

تغاث و)غٌث( فهً األرض مغٌثة )مغٌوثة( وربما والنبات )غٌثا(
(2 ) 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ القاموس المحٌط: محمد بن ٌعقوب بن محمد إبراهٌم بن عمر أبو طاهر مجد الدٌن الشٌرازي 1

الرسالة، دار مإسسة  هـ(، تحقٌق: مكتب التحقٌق التراث فً مإسسة411الفٌروز آبادي)ت:

م، 2005هـ ـ1426الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت ـ لبنان، الطبعة الثامنة: 

(1/162 ) 

ـ مختار الصحاح: زٌن الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الحنفً 2

النموذجٌةـ  ، المحقق: ٌوسف الشٌخ محمد، دار المكتبة العصرٌة الدارهـ(666الرازي)ت:

 (232، 1م، )1111ة الخامسة: بٌروت ـ صٌدا، الطبع



 المطلب الثانً:

 مشروعٌة المطر أو الغٌث

 دل على مشروعٌة المطر أو الغٌث أدلة من الكتاب والسنة 

 أوال : من الكتاب

   قال تعالى)

     )
(1)

 

(هو المطر ألن بسبب األقوات ومنهم من قال هو الثلج وفً السماء رزقكمقوله )

وكل عٌن دابمة منه، وبعضهم قال المطر الذي هو سبب األرزاق. أي سبب رزقكم 

ٌعنً المطر
(2 )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  22ـ سورة الذارٌات، اآلٌة رقم:1

التنزٌل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمشخري  وغوامضاف عن الحقابق شـ الك2

(، 4/400هـ، )ج1401هـ(، دار الكتاب العربً ـ بٌروت، الطبعة الثالثة ـ 534جار هللا، )ت 

لمحقق: عبد الرزاق المهدي، هـ(، ا510البغوي الشافعً،)ت ومعالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن 

( والتبٌان فً أعراب القرآن: الو البقاء، عبد هللا 44، 4دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، د.ط)

هـ(، المحقق: علً محمد البجاوي، دار عٌسى البابً 616بن الحنٌن بن عبد هللا الوكبري، )ت 

   (  1140، 2الحلبً وشركاوه،د.ط، )



   قال تعالى )

    

    

   

   )
(1)

  

: المطر )من بعد ما قنطوا( من ٌؤس العباد من نزوله )وهو الذي ٌنزل الغٌث(

)ونبشر رحمته( وٌبسط مطره. الغٌث: المطر النافع فً وقته والمطر قد ٌكون 

ضارا  أو نافعا  فً وقته وغٌر وقته قٌل لعمر رضً هللا عنه: أجدبت األرض وقتط 

ٌث قٌما ٌعم الناس فقال: مطروا إذا والقنوط: الٌاس و)ٌنشر رحمته( بالمطر أو الغ

به وٌخص )الولً( المالك )الحمٌد( مستحق الحمد.وهو الذي ٌنزل الغٌث المطر 

وعاصم ٌنزل بالتشدٌد من الذي ٌغٌثهم من الجرب ولذلك خص بالنافع وابن عامر 

طوا أٌسوا منه قرئ بكسر النون، وٌنشر رحمته فً كل شٌا من السهل نبعد ما ق

ٌتولى عباده بإحسانه ونشر رحمتهً الذي والجبل والنبات والحٌوان. وهو الول
(2) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24ـ سورة الشورى اآلٌة: 1

علً الواحدي ـ الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز: أبو الحسن علً بن أحمد بن محمد بن 2

هـ(، المحقق: صفوان عدنان داوودي، دار، دمشق ـ 464النٌسابوري الشافعً،)ت: 

(، وتفسٌر القرآن: أبو محمد عز الدٌن عبد العزٌز بن 165هـ، )1415بٌروت،لطبعة األولى:

هـ(، دار 660عبد السالم بن أبً القاسم بن الحسن السلمً الدمشقً الملقب بسلطان العلماء،)ت 

، 3م، )1116الدكتور عبد هللا بن إبراهٌم الوهبً، الطبعة األولى: :المحقق بٌروت،

الدٌن أبو سعٌد عبد هللا بن عمر بن محمد (،وأنوار التنزٌل واسرار التؤوٌل: ناصر 134

هـ(، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلً، دار اإلحٌاء 645الشٌرازي البٌضاوي، )ت ـ 

 ( 41، 5هـ، )1414التراث العربً، بٌروت، الطبعة األولى، 



      

   قال تعالى )

  

   

     )
(1) 

 

أي داللة على قدرة هللا سبحانه وتعالى إحٌاء األرض المٌتة التً ال تنبت فٌها الزرع 

بالغٌث الذي ٌنزل تعالى من السماء حتى ٌخرج زرعها ثم إخراجه منها الحب الذي 

هو غذاء لألنسان
(2)

  

    قال تعالى )

    

    

     )
(3)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33ـ سورة ٌس: اآلٌة 1

(، ولباب التؤوٌل فً معانً التنزٌلن عالء الدٌن علً بن محمد بن 416/ 4ـ تفسٌر السمعانً)2

هـ(، دار الفكر،بٌروت، لبنان، 141إبراهٌم بن عمر الشٌخً أبو الحسن المعروف بالخازن،)ت :

(، بحر العلوم، أبو الغٌث نصر الدٌن بن أحمد بن إبراهٌم 4، 6، )1415الطبعة األولى، 

ـ 115/ 3هـ(، تحقٌق: محمود مطرجً، دار الفكر، بٌروت، د.ط، )313دي،)ت ـ السمرقن

116    ) 

   10ـ سورة النحل: اآلٌة 1

 



وهللا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر ٌقدرته الباهرة من السحاب وأنزله عذبا  

للشرب فتسكن به الحرارة العطش وأخرج منه شجرا  )فٌه تسٌمون( أي فٌه ترعون 

مكمأنعا
(1)

  

   قال تعالى )

    

   

      

     

   

     

    

    

   

     

     

    

     

   

   

   

       )
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تفسٌر الواضح: محمد محمود الحجازي، دار الجٌل ـ الجدٌد، بٌروت، د.ت، الطبعة العاشرة، 1

(، والكشف والبٌان تفسٌر الثعلبً: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهٌم 301/ 2هـ، )1413

هـ(، ت: االمام بن عاشور، دار التراث العربً، بٌروت، لبنانن 421الثعلبً النٌسابوري،)ت ـ 

(،وتفسٌر القرآن أبو مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 10، 6م، )2002ة األولى، الطبع

هـ(، م: ٌاسر بن إبراهٌم 441ابن أحمد المروزي السمعانً التمٌمً الحنفً ثم الشافعً، )ت ـ 



، 3م، )1111السعودٌة، الطبعة األولى،  ،وغنٌم بن عباس بن غنٌم، ن، دار الوطن، الرٌاض

162    ) 

 5سورة الحج: اآلٌة ـ 2

أي أنك ترى األرض ٌابسة جرداء ألنبات فٌها )فإذا أنزلنا علٌها الماء أهتزت 

وربت( أي: فإذا أنزلنا علٌها المطر تحركت حركة شدٌدة وانتفعت وعلت بالنبات 

وأخرجت من جمٌع ألوان الزروع والثمار مما ٌسر ناظرك
(1 )

  

 ة النبوٌة ثانٌاُ: مشروعٌة المطر أو الغٌث من السن

عن عابشة )رضً هللا عنها( قالت زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم تقول : كان 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا كان ٌوم الرٌح والغٌم عرف ذلك فً وجهه وأقبل 

 وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك قالت عابشة   

ً( وٌقول إذا رأى المطر: فسؤلته فقال: ) إنً خشٌت أن ٌكون عذابا  سلط على أمت

)رحمة( 
(2)

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، والتفسٌر الكبٌر أو مفاتٌح الغٌب: أبو عبد هللا محمد 3/145ـ ٌنظر: الكشاف الزمخشري، ) 1

بن عمر بن الجسن بن الحسٌن التٌمً الرازي الملقب بفخر الدٌن الرازي خطٌب الري،)ت ـ 

(، وتفسٌر القرآن العظٌم 1، 23م، )2000، 1هـ(، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، ط606

هـ(، 114ٌر، أبو الفداء إسماعٌل بن عمربن كثٌر القرشً البصري ثم الدمشقً، )ت ـ ألبن الكث

 ( 515، 6، )1111، 3المحقق: سامً بن محمد سالمة، دار طٌبة للنشروالتوزٌع، ط



ـ المسند الصحٌح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: مسلم 2

هـ(، المحقق: محمد فإاد عبد الباقً، 261ٌري النٌسابوري، )ت ـ بن الحجاج أبو الحسن القش

دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، كتاب االستنقاء، باب التعوذ عند روٌة الرٌح والغٌم والفرج 

 (   616، 2، )411بالمطر، د.ط، رقم الحدٌث: 

ت سر به قوله: إذا كان ٌوم الرٌح والغٌم عرف ذلك فً وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطر

وذهب عنه ذلك قالت عابشة فسؤلته فقال إنً خشٌت أن ٌكون عذابا  سلط على أمتً 

فٌه االستعداد بمراقبة هللا وااللتجاء الٌه عند االختالف األحوال وحدوث ما ٌخاف 

العصاة السروره لزوال  بسببه وكان خوفه صلى هللا علٌه وسلم أن ٌعاقبوا بعصٌان

أى مطر رحمة أي هذا رحمةسبب خوف قوله وٌقول إذا ر
(1 ) 

عن عابشة ) رضً هللا عنها(: أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا رأى   

المطر قال: )اللهم صٌبا  نافعا (
(2)

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ المنهاج شرح صحٌح مسلم ٌن حجاج: أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى ٌن شرف النوري، )ت ـ 1

 ( 116، 6، )1321هـ(، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، الطبعة الثانٌة، 616

ـ الجامع المسند الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من سننه وأٌامه 2

هـ(، كتاب 256صحٌح البخاري: محمد بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري الجعفً: )ت ـ 

االستقاء، باب ما ٌقال إذا مطرت، المحقق: محمد زهٌر بن ناصر الناصر، دار الطوق النجاة، 

(، المجتبى من السنن، اسنن الصغرى 32/ 2، )1032هـ ، رقم الحدٌث 1422ى، الطبعة األول

هـ(، تحقٌق: عبد الفتاح أبو غدة، دار وكتب المطبوعات اإلسالمٌةـ حلب، 303للنسابً، )ت ـ 

 (   164، ص3، )ج1523، رقم الحدٌث 1146ـ 1406الطبعة الثانٌة، 



 

من الخٌر والبركة فٌه والنفع به قال أبن قوله: )صٌبا  نافعا ( فٌه الدعاء فً االزدٌاد 

عٌٌنه:حفظناه  لسٌنا. وقال الخطابً: السٌب العطاء والسٌب مجرى الماء والجمع 

ٌسوب وقد ساب ٌسوب إذا جرى فؤما الصٌب فؤصله من صاب ٌصوب. ٌقال صاب 

المطر ٌصوب وقال المبرد: هو من صاب إذا قصد وفً كتاب )األفعال( كصاب 

فؤصاب مطره وٌقال: صاب الشٌا: إذا أنزل من علو الى سفل صوبا  وصٌبا  

وصاب: إذا قصد
(1)

  

ـ عن عابشة )رضً هللا عنها( أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان إذا رأى 

المطر قال: )اللهم أجعله صٌبا  هنٌا (
(2)

 

ـ قوله: )أجعله هنٌا ( بتشدٌد الٌاء هو ما تسؤل من المطر من صٌب إذا نزل
(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

أبن بطال: ابن البطال أبو الحسن علً بن خلف بن عبد الملك، )ت ـ  ـ شرح صحٌح البخارٌل1

هـ ـ 1423شد، الرٌاض، الطبعة الثانٌة، هـ(، تحقٌق: أبو تمٌم ٌاسر بن إبراهٌم، دار الر441

 (.  22، 3م، )2003

ـ سنن أبن ماجة: أبن ماجة أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً وماجة أسم ابٌه ٌزٌد، )ت ـ 2

هـ(، كتاب الدعاء، باب ما ٌدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر، تحقٌق: محمد فإاد 213

 (1240، 2، )3410العربٌة، د.ط، رقم الحدٌث، عبد الباقً، دار إحٌاء الكتب 



ـ حاشٌة السندي على سنن أبن ماجة، كغاٌة الحاجة فً شرح سنن أبن ماجة: محمد بن عبد 3

، 2هـ(، دار الجٌل، بٌروت، د.ط، )1134الهادي النتوي، أبو الحسن، نور الدٌن السندي، )ت ـ 

441 .) 

 

 

 

 المبحث الثانً

  أسماء المطر 

  فً القرآن الكرٌم المطر 

 ًالمطر فً المنظور العلم 

 

 



 

 

 المبحث الثانً

 أسماء المطر فً القرآن الكرٌم 

 ) المطرـ الماءـ الطل ـ الصٌب ـ الودق ـ الغٌث ـ الوابل( 

ـ المطر: أن لفظة المطر لم ترد اال فً العذاب والعقاب. قال تتتتت ال ٌقال أمطر 1

أال فً العذاب
(1 )

 44فً سورة األعراف اآلٌة  . قال هللا تعالى

(   

  

   

    

      ) 

أي: أنزلنا على مسافرٌهم وشذاذٌهم حجارة من السماء ) فانظر( ٌامحمد )كٌف كان 

المجرمٌن( صار آخر أمر المشركٌن بالهالك عاقبة
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، 315ـ معجم مقٌاس اللغة:أحمد بن فارس بن زكرٌا القزوٌنً الرازي أبو الحسن، )ت ـ 1

/ 5م، )1111هـ، 1311المحقق: عبد السالم محمد هارون، الناشر، دار الفكر، عام النشر، 

332 ) 



هـ(، 64ـ تنوٌر المقٌاس بن تفسٌر أبن عباس: ٌنسب لعبد هللا بن عباس)رضً هللا عنه(، )ت ـ 2

هـ(، الناشر:دار الكتب العلمٌة، 411عه: مجد الدٌن أبو طاهر بن ٌعقوب الفٌروز آبادي،)ت ـ جم

 (  132/ 1لبنان، د.ط، )

 

 ) 11ـ الماء: قال تعالى فً سورة االنعام اآلٌة 2

   

   

    

   

    

    

   

   

  

   

   

     

    

     ) 

أي: وهللا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل من السحاب مطر فؤخرج به نبات كل 

شٌا
(1 )

 

قطر الدابم وهو أرسخ المطر ندى. قال تعالى فً سورة البقرة لـ المطر الصفابر ا3

   )265اآلٌة: 

  

    

   

   

   



      

    

    ٌصٌبها وأبل فطل(: منهم من قال هو( :) 

الرذاذ هو اللٌن من المطر
(2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د للطباعة المصحف ـ التغٌٌر المسٌر: نخبه من أستاذة التغٌٌر، الناشر، مجمع الملك فه1

 (.  140/ 1م، )2001ـ 1430الشرٌف، السعودٌة، الطبعة الثانٌة، 

 (1/615ـ ٌنظر: تفسٌر أبن كثٌر)2

 

أنصاب قال هللا تعالى فً سورة ـ الصٌب: نزول المطر صاب المطر صوبا و4

   )11قرة اآلٌة: بال

   

   

   

   

    

    ) 

الصٌب: المطر وأشتقاقه من صاب ٌصوب إذا نزل
(1) 

  )44ـ الودق: قال تعالى فً سورة الروم اآلٌة: 5

   

   

   

   



    

     

    

     ) الودق: المطر
(2)

 

 24الحاجة إلٌه فً قوله تعالى فً سورة الشورى اآلٌة: ـ الغٌث: الذي ٌؤتً عند 6

(   

    

    

   ) 

الغٌث: المطر
(3) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/215ـ ٌنظر: تفسٌر القرطبً)1

هـ(، الناشر: المطبعة 1402ـ أوضح التفاسٌر: محمد محمد عبد اللطٌف بن الخطٌب، )ت ـ 2

 (404/ 1م، )1164هـ ـ 1343المصرٌة، الطبعة السادسة، 

 ( 1/404ـ ٌنظر: تنوٌر المقٌاس من تفسٌر أبن عباس)3

 )264ـ الوابل: قال تعالى فً سورة البقرة اآلٌة: 1

   

   

 ) الوابل: المطر الشدٌد العظٌم القطر
(1)

 
 

 القرآن الكرٌمثانٌاُ: المطر فً 

  قال تعالى )

   



  

   

     ) 
(2)

 

فقوله تعالى ) وأرسلنا الرٌاح لواقح( أي تلقح السحاب فتذر ماء وتلقح الشجر فتنفتح 

عن أوراقها وأكمامها. )وأنزلنا من السماء ماء قؤسقٌناكموه( أي فؤنزلنا من السماء 

مطرا  فؤسقٌناكم ذلك المطر لشرب أرضكم ومواشٌكم )وما انتم بخازنٌن( أي: ولتسم 

من السماء فاسقٌناكموه  بخازنً الماء الذي أنزلنا
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/326ـ التفسٌر البغوي ـ طٌبة )1

  22ـ سورة الحجر اآلٌة: 2

جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن غالب اآلملً أبو  ـ ٌنظر: جامع البٌان عن تؤوٌل القرآن: محمد بن3

، دار الهجرة سن التركًمحهـ(، تحقٌق: الدكتور عبد هللا بن عبد ال310جعفر الطبري، )ت ـ 

(، والجامع 11/46م، )2001هـ ـ 1422للطباعة والنشر والتوزٌع واالعالن، الطبعة األولى، 

ر بن فرح االنصاري الخزرجً شمس ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبً بك

هـ(، تحقٌق: أحمد البردونً وإبراهٌم أطفٌش، دار الكتب المصري ـ 611الدٌن القرطبً، )ت ـ 

 (     16ـ 10/15م، )1164هـ ـ 1344القاهرة، الطبعة الثانٌة، 

   قال تعالى )

   

   

   

    

     

    



   

    )
(1) 

سمتها أي: هللا الذي ٌرسل الرٌاح فتثٌر سحابا  قٌبسطه متصال تارة فً السماء فً 

كٌف ٌشاء سابرا  أو واقفا  مطبقا  وغٌر مطبقا من جانب دون جانب إلى غٌرذلك 

وٌجعله كسفا  قطعا  تارة أخرى وقرا أبن عامر بالسكون على انه مخفف او جمع 

كسفه أو مصدر وصف به من ٌشاء من عبادة ٌعنً بالدهم وارضهم إذا هم 

ٌستبشرون لمجا الخصب
(2 )

 

     قال تعالى )

    

    

   

   

    

     

    

     

     )
(3)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 44ـ سورة الروم اآلٌة: 1

القرآن والسبع المعانً: شهاب (، وروح المعانً فً تفسٌر 4/201ـ ٌنظر: تفسٌر البٌضاوي، )2

هـ(، المحقق: علً عبد الباري عطٌه، 121الدٌن محمود بن عبد هللا الحسٌنً االلوسً، )ت ـ 

  (.11/52هـ، )1415الطبعة األولى،  ،دار الكتب العلمٌة، بٌروت

 43ـ سورة النور اآلٌة: 3

 



ه أي ٌضم بعضه أي: ألم تعلم أن هللا )ٌزجً( أي ٌسوق بقدرته سحابا  ثم ٌإلف بٌن

الى بعض بعد سوقه )ثم ٌجعله كاما( متجمعا ٌرعب بعضها فوق بعض ) فترى 

الودق ٌخرج من خالله( أي فترى المطر ٌخرج من خالل السحاب ) وٌنزل من 

السماء من الجبال فٌها من برد( أي وٌنزل من السحاب الذي هو كؤمثال الجبال بردا 

برد من شاء من العباد فٌضره فً زرعه )فٌصب به من ٌشاء( أي: فٌصب بذلك ال

وثمره وما شبه ) وٌصرفه عمن ٌشاء( أي: ٌدافعه عمن ٌشاء فال ٌضر ) ٌكاد سنا 

برقه ٌذهب االبصار( أي: ضوء برقه ٌخطف أبصار الناظرٌن من شدة إضاءة وقوة 

لمعانه
(1)

  

   قال تعالى )

  

     )
(2)

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحقق: هـ(، 201مجاز القرآن: أبو عبٌدة معمر بن المثنى التٌمً البصرٌن )ت ـ  :ـ ٌنظر1

( ومعانً 2/61/64) هـ ،1314دار المكتبة الناتجً، القاهرة، الطبعة:  محمد فإاد سنركٌن،

هـ(، المحقق: محمد علً الصابونً، دار 334القرآن: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد، )ت ـ 

  (  543/ 4، )1401جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة، الطبعة األولى: 

  21ـ سورة المرسالت اآلٌة: 2

ال الشوامخ نعمة وهو نشوء السحب فوقها وهطول االمطار أي: أن فً خلق الجب

والثلوج علٌها فتتكون بسبب ذلك األنهار والعٌون ثم تكثر األشجار والزروع 



فالجبال مخازن للثلوج واالمطار ومستودعات كافة لبركات السماء ولهذا قرن هللا 

ماء عذبا حلوا  بالغ  تعالى بها نعمة الماء فقال) وأسقٌناكم ماء فراتا( أي: واسقٌناكم

العذوبة انزلناه لكم السحاب وأخرجنا لكم من العٌون واالنهار لتشربوا منه انتم 

ودوابلكم وتسقوا منه زرعكم واشجاركم
(1) 

  قال تعالى )

   

     

    

   ) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ٌنظر: صفوة التفاسٌر: محمد علً الصابونً، دار الصابونً للطباعة والنشر والتوزٌع، 1

(، وتفسٌر القرآن العزٌز: أبو عبد هلل 3/441)م،1111هـ ـ 1411القاهرة، الطبعة األولى: 

محمد بن عبد هللا بن عٌسى بن محمد المري االلٌبري المعروف بؤبن أبً زمنٌن المالكً، )ت ـ 

هـ(، المحقق: أبو عبد هللا حسٌن بن عكاشة، محمد بن مصطفى الكنز، دار الفاروق الحدٌثة 311

    (. 5/11م، )2002ـ ـ ه1423ـ مصرـ القاهرة ، الطبعة األولى: 

 14سورة المإمنون اآلٌة:  ـ2

قوله: )وأنزلنا من السماء مآء ( مطرا)بقدر( من المعٌشة وقٌل بمقدار ما ٌكفٌكم 

)فؤسكناه( فؤدخلنا )فً األرض( فجعلنا منه الرىىىىىى والعٌون واألنهار ) وإنا على 

ذهاب به( على غور الماء فً األرض لقادرون
(1)

 



   )قال تعالى 

   

    

      )
 (2)

 

فقوله ) والذي نزل من السماء ماء بقدر( أي: بقدر حاجتكم إلٌه ولم ٌنزله طوفان 

البلدة المٌتة بالمطر كذلك )فؤنشرنا( أحٌٌنا ) به بلد مٌتا كذلك( أي: كما أحٌٌنا هذه 

تخرجون من قبوركم أحٌاء
(3) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ فتح البٌان فً مقاصد القرآن: أبو الطٌب محمد صدٌق خان بن حسن بن علً أبن لطف هللا1

هـ(، دار المكتبة العصرٌة للطباعة والنشر ـ صٌدا ـ 1301الحسٌنً البخاري القنوجً، )ت ـ 

(، وتفسٌر النسفً) مدارك التنزٌل وحقابق 1/106م، )1112هـ ـ 1412بٌروت، عام النشر: 

هـ(، دار الكلم 110التؤوٌل: أبو بركات عبد هللا بن أحمد بن محمد حافظ الدٌن النسفً، )ت ـ 

 (2/464م، )1114هـ ـ 1411ب، بٌروت، الطبعة األولى: الطٌ

 11ـ سورة الزخرف اآلٌة: 2

(، وتفسٌر الجاللٌن، جالل الدٌن محمد بن 4/155معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن، ) ـ ٌنظر:3

هـ(، 111هـ(، وجالل الدٌن عبد الرحمن بن ابً بكر السٌوطً، )ت ـ 464أحمد المحلً، )ت ـ 

 (.1/6441القاهرة، الطبعة األولى، )دار الحدٌث، 

 ثالثا : المطر فً المنظور العلمً 

  غذاء األنعام والبهابم والنباتات    



    ـ قال تعالى )1

   

    

   

    

    

   

   

  

   

   

     

    

    )
(1) 

أي: ) فؤخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السماء من غذاء االنعام والبهابم والطٌر 

والوحش وارزاق نبً آدم وأقواتهم ما ستغدون به وٌؤكلونه فٌنبتون علٌه وٌنمون 

وٌنمو علٌه ( فؤخرجنا به ما ٌنبت به كل شًءًءوإنما قوله )فؤخرجنا به نبات كل ش

وٌصلح 
(2 ) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11ـ سورة االنعام: اآلٌة:1

( وزاد المٌسر فً علم التفسٌر: جمال الدٌن أبو الفرج عبد 11/513ـ ٌنظر: تفسٌر الطبري، )2

هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب 511مد الجوزي، )ت ـ الرحمن بن علً بن مح

 (.3/13هـ، )1422العربً ـ بٌروت، الطبعة األولى: 

 

 



 ـ الماء النقً العذب:2

   قال تعالى )

    

    

      

)
(1) 

أي: أن المصدر الربٌس الماء التقً على سطح األرض هو ماء المطر وذلك الن هللا 

تعالى أخرج ماء األرض من داخلها على هٌبة بخار وكذلك بخار الماء الصاعد من 

ي ماءا  على رماء البحار والمحٌطات فٌتكثف فٌنزل من السحاب على شكل مطر ٌج

ثم ٌفٌض على البحار والمحٌطات ة على الٌابسة  ادوارا  مهمسطح األرض ٌإدي 

مرة أخرى وكل الماء المخزون تحت سطح األرض على كثرته أصله من ماء 

المطر وفً هذه الدورة المعجزة للماء حول األرض ٌتحرك الماء الى الغالف 

 الغازي لألرض فٌتطهرمما تجمع به من أمالح وملوثات وٌعاود نزوله على األرض

ماء طهورا  فاهلل تعالى أنزل من السحاب ماء عذبا  فرات طهورا  
(2 ) 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 44ـ سورة الفرقان: اآلٌة: 1

الكرٌم)الكون والماء(: الدكتور سلٌمان الطراونة، دار الفرقان ـ ـ االعجاز العلمً فً القرآن 2

( والنبات فً القرآن 65ـ 64م، )2003عمان ـ األردن، الطبعة األولى ـ اإلصدار الثانً ـ 

 م2004الكرٌم: ا.د.زعلول النجار، دار مكتبة الشروق الدولٌة ـ القاهرة، الطبعة األولى: 



  المطرـ األغتسال بالماء النازل من 3 

ـ االغتسال بالمطر شفاء من السحر والمس والعٌن والدلٌل على أن ماء المطر 3

  طارد للشٌاطٌن قال تعالى )

   

   

  

   

   

   

   

   )
(1) 

أي: فذلك المطر أنزله هللا  من السماء ٌوم بدر لٌطهر به المإمنٌن لصالتهم ألنهم 

كانوا أصبحوا ٌومبذ مجنبٌن على غٌر ماء فلما أنزل هللا علٌهم الماء اغتسلوا 

حابهم مجنبٌن على الٌهم بما حزنهم به من إصوتطهروا وكان الشٌطان قد وسوس 

غٌر ماء فؤذهب هللا من قلوبهم بالمطر ولٌربط على قلوبكم أي ٌقوٌها بالثقة وباالمن 

وزوال الخوف وٌثبت به االقدام أي على الرمل
(2)  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11ـ سورة األنفال: اآلٌة:1

( ومحاسن التؤوٌل: محمد جمال الدٌن بن محمد سعٌد بن 13/421ـ ٌنظر: تفسٌر الطبري)2

هـ(، المحقق: محمد باسل عٌون السود، دار الكتب العلمٌة ـ 1332قاسم الحالق الغاسمً، )ت ـ 

 (.5/264هـ،)1414ٌروت، الطبعة األولى: ب

 



 

   قال تعالى)

    

     

    

    )
(1) 

والزرع بعد فاهلل تعالى أنزل بقدرته الماء من السحاب فؤحٌاء بذلك الماء النبات 

جرب األرض وٌبسها فً هذا االحٌاء داللة ٌاهرة على عظٌم قدرته لقوم ٌسمعون 

التذكٌر فٌتدبرونه
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  65ـ سورة النحل اآلٌة:1



( ومختصر البغوي: عبد هللا بن أحمد بن علً الزٌد، دار 2/320ـ ٌنظر: التفسٌر الواضح)2

 (.  1/111هـ،)1416السالم للنشر والتوزٌع ـ الرٌاض، الطبعة األولى:

 الخاتمة

 من هذه الدراسة ظهرت نتابج عدة منها:

ومكنه من اإلنتفاع على الوجه إن هللا تعالى سخر لألنسان جمٌع ما فً الكون  .1

المناسب له فوهبه قوة العقل والتفكٌر لٌستطٌع اإلنتفاع بما سخر له ولٌصل 

هذا اإلنسان بما أنعم هللا علٌه الى توحٌد المنعم وجعل له فً كل ذلك دالبل 

 باهرة مفضٌة الى طرٌق اإلٌمان .

ن مظاهر أن القرآن الكرٌم بحث النظر الى دراسة جمٌع ما فً الكون م .2

كاألنسان والحٌوان والنبات والبحار واألنهار والسحاب والفالك والنجوم 

والشمس والكواكب وعلى هذا المنهج جاءت األكتشافات العلمٌة الجدٌدة من 

والبحار والنبات  نظرٌات وأجهزة لمعرفة المزٌد من علم الفلك والجٌولوجٌا

 والحٌوان وعلم النفس وتركٌب األنسان .

المعطٌات والعلوم الحدٌثة ال تتعارض أبدا  مع ما جاء فً القرآن إن جمٌع  .3

الكرٌم من مظاهر كونٌة وحقابق بل أن جمٌع األكتشافات العلمٌة الحدٌثة 

ٌجد الدارسون لها أدق تعبٌر عن مسمٌاتها فً القرآن الكرٌم فالقرآن الكرٌم 

الحقابق ٌزخر بالمعارف والحقابق لكثٌر من العلوم وٌحمل فً طٌاته من 

البعٌدة ومن نتابج العلمٌة ما الٌصل إلٌه اإلنسان إال بعد التفكٌر والنظر وال 



ٌمكن لإلنسان أن ٌصل فً تعبٌر القرآن الكرٌم حد الكمال إذ أن خزابن 

 القرآن وحقابقه ال تنتهً .

 وصلى هللا وبارك على سٌدنا محمد )صلى هللا علٌه وسلم(


