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  األلفاظ الَمعبِّرة عن المطر في القرآن الكریم
  دراسة داللیة

  
  *حسین محیسن ختالن البكري. د.أ

  
  المقدمة

والوقوف على مtا فیtھ مtن إعجtاز لغtوي وبالغtي       ، ِإنَّ من أجل العبادات وأدومھا دراسة القرآن العظیم
وقtد  . كtان بعضtھم لtبعض ظھیtرا     وتحداھم من أن یأتوا بسورة مtن مثلtھ ولtو   ، فقد أعجز فطاحل العرب، وعلمي

وھtذا البحtث الtذي    ، فكتبtت فیtھ بضtعة أبحtاث    ، استھواني التعبیر القرآني بسحره ودقة معانیھ وصtوره التعبیریtة  
  :أسلط الضوء فیھ على األلفاظ المعبرة عن المطر الذي وقع في مبحثین اثنین ھما

  :حتھ ثمانیة ألفاظ ھياأللفاظ المعبرة عن المطر عن طریق الحقیقة وت: المبحث االول
 .الَمَطر .١
 .الَغْیث .٢
 .الصَّیِّب .٣
 .الَواِبل .٤
 .الطل .٥
 الَودْق .٦
 .الماء .٧
 .الُحْسبان .٨

  :األلفاظ المعبرة عن المطر عن طریق المجاز وتضمن أربعة ألفاظ ھي: المبحث الثاني
 .السماء .١
 .الرزق .٢
 .الّرحمة .٣
 .الرجع .٤

تضtمنت اللفtظ ثtم ضtبط اللفtظ وبیtان داللتtھ        أما منھجنا في الدراسtة فیتمثtل بtإیراد اآلیtة الكریمtة التtي       
أمtا المصtادر فقtد توزعtت     . اللغویة واالصطالحیة ومن ثم إیراد أقوال المفسرین لآلیة وبیان رأینا إن تطلب ذلك

  .على كتب اللغة والنحو والبالغة واألدب والتفسیر والفقھ 
  .ي یوم القیامةواني ألبتغي في ھذا البحث وسواه وجھھ الكریم أرجو أن یجعلھ حجة ل

  
  الباحث

                                                 
 .جامعة بغداد –كلیة التربیة للبنات  *
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  المبحث األول
  األلفاظ المعبرة عن المطر 

  عن طریق الحقیقة
وھtذه األلفtاظ ال یمكtن أن    ، وردت في القرآن الكریم بضعة ألفاظ عبرت عن المطر عن طریق الحقیقtة 

ھtا فtي   ویمكtن أن یكtون ھنtاك تقtارب بین    ، ألن كل لفظ یtدل علtى معنtى خtاص بtھ      ، تعد من المترادفات في رأینا
وھtذه األلفtاظ   ، فالترادف ال یقع في التعبیtر القرآنtي عنtد أكثtر العلمtاء مtن لغtویین ومفسtرین وفالسtفة          ..المعنى 

  :ھي
  : المطر ·

  :قال الشاعر، ھو الماء المنسكب من السحاب: المطر
  )١(الَمْتَك بنُت َمَطْر    ما أنت وابنَة َمَطْر

  . )٢(جنس من العدو :وثانیھما، الغیث النازل من السماء:أولھما: والراء أصل یدل على معنیین، والطاء، والمیم
وأمَطtَرت السtماء   ، جعلtوه مصtدرا   ، بتسtكین الطtاء   _ َمْطtرا  : وربمtا قtالوا  ، مطَرْت السَّماء َتمطُر َمَطرا : یقال 

، )٥(وسtّمت العtرب َمَطtرا و ُمَطْیtرا     . وقد یكونان مختلفین،  )٤(فَمَطَرت وأْمَطَرت بمعنى واحد .  )٣(لغة فصیحة 
  :قال األحوص األنصاري

  )٦(سالُم اِهللا یا َمَطٌر علیھا    ولیَس علیَك یا َمَطُر السَّالُم 
فغلtب األحtوص علtى أمtره فقtال قصtیدة منھtا ھtذا         ، اسم رجل تزوج إمراة كان یھواھا األحtوص  : ومطر الثانیة

  .البیت یتشبب بھا
وكان أكثtر العلمtاء والدارسtین ال یفرقtون     ، ) الَغْیث(و ) الَمَطر(وثمَّة فرق بین . ومنھ الشاعر الُحسین بن ُمَطْیر 

، والحقیقtة إن لكtل لفtظ معنtى خtاص بtھ       ، فكانوا ینظرون الى اللفظین وكأنھما مترادفان) الغیث(و ) المطر(بین 
وكذلك المطر ألّنك ال تجد القرآن : (... إذ قال) ھـ٢٥٥ت (ظ وأول من تنبھ إلیھ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاح

  . )٧() وبین ذكر الغیث، یلفظ بھ إال في موضع االنتقام والعامة وأكثر الخاصة ال یفصلون بین ذكر المطر 
ل ودلیt .)٨() وقtال النtاس ال یقtال ُأمطرنtا اال فtي العtذاب      : (وتابع الجاحظ عدد من العلماء كأحمد بن فارس إذ قال

والسtttجیل طtttین ، )٩() وأمطرنtttا علtttیھم ِحجtttارًة مtttن ِسtttّجیل : (ماذھtttب إلیtttھ الجtttاحظ ومtttن تابعtttھ قولtttھ تعtttالى  
ولقد أتوا علtى  : (وقولھ عز وجل،  )١٠() فساَء َمَطُر المنذرین ، وأمطْرنا علیھم َمَطًرا : (وقولھ جلَّ تناؤه.متحجر

في ، ) علیھ السالم(ذین أخذھم اهللا بالعذاب واالنتقام ھم قوم لوط والقوم ال. )١١() القریِة التي أْمطرت َمَطَر السَّْوِء
 )١٣() فأْمِطر علینا ِحجtارًة مtن السtماء أو ءاِتنtا بعtذاٍب ألtیم      : (وقد فسر الطباطبائي قولھ تعالى) ١٢(. قریتھم سدوم

أن نقtول أّن ھنtاك    ویمكtن ، )١٤() واعتقtدوه َمَطtرا   ، أي فلما رأوا السحاب ھذا عارضtا استبشtروا خیtرا    : (بقولھ
ومعنى مجازیا وھو الحجارة المنزلة مtن السtماء فtي موضtع     ، معنى حقیقیا للمطر وھو الماء المنزل من السماء 

في حین اقتصtر المعنtى المجtازي    ، إالَّ أن المعنى الحقیقي شاع في كالم أكثر الخاصة والعامة..االنتقام والعذاب 
  .یلفظ بالمطر إال في موضع االنتقام والعذاب كما ورد على التعبیر القرآني إذ ال تجد القرآن

  
  
  
  :الَغْیث ·

وھtو المtاء المنtزل مtن السtحاب إلtى       ، بtالمطر   )١٥(وأغtاث الَغْیtُث األرَض أصtابھا    ، الغیث في اللغtة  اإلصtابة   
  .غیثا ألنھ یغیث األرض بالنبات والكأل  )١٦(وربما سمي السحاب ، األرض 

ثمَّ یأتي من بعtد ذلtك عtام فیtھ ُیغtاث النtاس       : (قال تعالى،  )١٧(أي كشف الشِّدََّة عّنا بھ ، ر أغاَثنا اهللا بالمط: ویقال
  .فالغیث ھو ماء السماء النافع في وقتھ، أي یغاث الناس بالمطر والغیث والكأل ،  )١٨() وفیھ یعصرون 

لtذي ینtّزل الَغْیtث مtن بعtد مtا       ھtو ا : (في أكثر من موضtع فtي القtرآن الكtریم منھtا قولtھ تعtالى       ) الغیث(وقد ورد 
: وقولھ،  )٢٠() إنَّ اَهللا عنده ِعلُم الساعة وُیَنّزل الغیَث : (وقولھ،  ).١٩() وھو الوليُّ الحمید ، قنطوا وینُشر رحمتھ 

َغْیtٍث أعجtَب    وتكtاثٌر فtي األمtواِل واألوالِد َكَمَثtلِ    ، وتفtاُخٌر بیtنكم   ، وزینtٌة  ، اعلموا أنَّما الحیاُة الدنیا َلِعٌب ولھٌو (
  .)٢١(..) الُكّفاَر نباُتھ

إذ شtبھ تtرف الحیtاة الtدنیا وزینتھtا والتفtاخر بtاألموال واألوالد بغیtث أو مطtر أعجtب الtزراع            ، ھذا مثtل قرآنtي  
ألنَّ المطر ال یأتي في ، وقال تعالى كمثل غیث ولم یقل كمثل مطر ، النبات الذي نما وأینع من جّراء ھذا الغیث 

  ...وھذا ما یتمناه الزُّراع ، بینما الغیث یكون في موضع الخیر والنماء ، في موضع العذاب واالنتقام  القرآن إالَّ
 :الَصیِّب ·

اجتمعtت  ) َصtْیوب (وأصtلھ  ،  )٢٢(وبابtھ َنَصtرَ  ، وھو الغیtث ، بتشدید الیاء وكسرھا السحاب ذو الصوب_ الَصیِّب
و ، ) سtیِّد (كمtا قtالوا   ، ) َصtیِّب (ت الیtاء فtي الیtاء فصtارت     والیtاء سtاكنة فقلبtت الtواو یtاُء وأدغمt      ، الیاء والواو 

: وردَّ النحtاس ھtذا المtذھب بقولtھ    ، ) َفعیtل (علtى مثtال   ) َصtِویب (وقال بعض الكوفیین أصلھ ، ) ّلیِّن(و ، ) ھیِّن(
  .  )٢٣() لو كان كما قالوا لما جاز إدغامھ كما ال یجوز إدغام الطویل(
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ورد ھذا اللفظ فtي القtرآن الكtریم  فtي قولtھ تعtالى فtي وصtف حtال المنtافقین فtي             وقد، والَصیَِب المطر الغزیر 
َمَثُلھم َكَمثل الذي اسَتْوَقد ناًرا فلّما أضاَءت مtا حوَلtُھ ذھtب اهللا بنtورھم وتtركھم      : (إظھار اإلیمان وما ھم بمؤمنین

مttن السttماِء فیttِھ ُظُلمttاٌت ورْعttٌد َوَبttْرٌق   أو َكَصttیٍِّب، ُصttمٌّ ُبكttٌم ُعمttٌي فھttم ال یرجعttون  ، فttي ُظُلمttاٍت ال ُیْبِصttرون
  )٢٤() یجعلوَن أصابعھم في آذاِنھم من الصَّواِعِق َحَذر الموِت 

مtثال  ، فضرب اهللا للمنافقین بحسب حالھم مثلtْین : (... وقد فسر ابن قیم الجوزیة ذلك بقولھ، ھنا تشبیھ حال بحال 
ثtم  ، والماء مادة الحیاة ، فإن النار مادة النور ، لما في النار من اإلضاءة واإلشراق والحیاة ، ومثال مائُیا ، نارًیا 

، أي ینtزل مtن السtماء    ، فشبھھم بأصحاب َصیِّب وھو المطر الذي یصوب، ذكر حالھم بالنسبة إلى المثل المائي 
، وأوامtره ، وتھدیtده ، ووعیtده  ، فِلضعف بصائرھم وعقtولھم اشtتدت زواجtر القtرآن     ، وبرق، فیھ ظلمات ورعد 

فلضعفھ وخوره ، فحالھ كحال من أصابھ المطر فیھ ُظلمة ورعد وبرق، وخطابھ الذي ُیشبھ الصواعق ، ونواھیھ
  ).٢٥() أصابعھ في أذنیھ وغمض عینیھ من صاعقة تصیبھ  جعل

أنَّھtم كالtذي أخtذه    ، ھذا مثtل ثtاٍن یمثtل بtھ حtال المنtافقین أي إظھtار اإلیمtان         : (وقال السد الطباطبائي في تفسیره
  .)٢٦() فالَصیِّب یضطره إلى الفرار والتخلص، والتمییز ، َصیِّب السماء ومعھ ظلمة تسلب عنھ األبصار 

  :ِبلالوا ·
،  )٢٧() وقد َوِبلِت السماُء مtن بtاب وعtد   ، الوابل المطر الشدید : (قال الرازي، وبابھ وعد ، الواِبل المطر الشدید 

وَحtرب  ، أخًذا وبtیًال أي شtدیدا   : (قال األخفش، )٢٨() فأَخْذناُه أْخًذا وبیًال : (والذي یعضد قول الرازي قولھ تعالى
، والتوزي، والسدي ، وقتادة، ومجاھد) رضي اهللا عنھما(وقال ابن عباس .  )٢٩() وعذاب وبیل أي شدید ، وبیل 

أخًذا شدیدا فاحذروا أنتم أن ُتكtّذبوا ھtذا الرسtول فُیصtیبكم مtا أصtاب فرعtون حیtث         ) (أخذا وبیال(إنَّ معنى قولھ 
وأنتم أولى بالھالك  والدمار ،     ) فأَخَذُه اُهللا َنكاَل اآلخرة واألولى : (كما قال تعالى، أخذه اهللا أخذ عزیٍز مقتدر 

، یحتمtل معنیtین األول الثقیtل الغلtیظ     ) (الوبیtل (وذھب الرازي في تفسtیره إلtى أنَّ   . )٣٠() إن كذبتم      رسولكم 
والمعنtى الثtاني   ، ومن ھذا قیل للمطر العظtیم وابtل   ، أي أفض بھ إلى غایة المكروه ، یقال صار ھذا َوباًال علیھ 

َفtذاقوا  : (بtالمعنى األول جtاء قولtھ تعtالى    ،  )٣١() وماء وبیل وخtیم إذا كtان غیtر مtريء     ، یستمر  الشيء الذي ال
  ) ٣٣(.ولھم عذاب ألیم في اآلخرة، أي سوء عاقبة كفرھم في الدنیا ،  )٣٢() َوباَل أْمِرھم

: منtافقین فtي اإلنفtاق   بھذه الصیغة في عّدة مواضع من القرآن الكریم كقولھ تعالى في حtال ال ) واِبل(وردت لفظة 
ُأُكُلھtا  َوَمَثُل الذیَن ُیْنفقtوَن أمtواَلُھم اْبِتغtاء مرضtات اِهللا َوَتْثبیًتtا ِمtن أنُفسtھم َكَمَثtِل جنtٍَّة ِبرْبtوة أصtاَبھا واِبtٌل فأتtت              (

ل الtذي  والعمt : (وفسر ابن قیم الجوزیة ھذه اآلیة أحسtن تفسtیر بقولtھ   . )٣٤() فإن لم ُیِصبھا واِبٌل َفطل،  ِضْعفین  
فقوة ما تحتھ وصالبتھ تمنعtھ مtن الثبtات    ) الصفوان(عملھ لغیر اهللا بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر األملس 

وكذلك قلtب المرائtي لtیس    ، فلیس لھ مادة متصلة بالري تقبل الماء وتنبت الكأل ، والنبات علیھ عند نزول الوابل 
فإذا نزل علیھ وابل الوحي انكشtف عنtھ ذلtك التtراب الیسtیر      ، دروالقضاء والق، لھ ثبات عند وابل األمر والنھي 

وھtذا مثtل ضtربھ اهللا سtبحانھ لعمtل المرائtي ونفقتtھ ال        ، الذي كان علیھ فبرز ما تحتھ حجرا صtلدا ال نبtات فیtھ    
  .)٣٥() یقدر یوم القیامة على ثواب شيء منھ أحوج ما كان إلیھ

     tيء الكثیtق الشtذي ینفtبحانھ الtل لقد شبھ اهللا سtل       ، ر بالوابtل بالطtيء القلیtق الشtذي ینفtبھ الtیم    ، وشtن القtال ابtق :
مع ان في ذكر الوابل والطل إشtارة  ، والطل مطر صغیر القدر یكفیھا لكرم منبتھا تزكو على الطل وتنمو علیھ (

واهللا ال یضtیع  ،   ومtنھم مtن یكtون إنفاقtھ  طtال      ، فمنھم من یكون إنفاقھ واًبtال  ، إلى نوعي اإلنفاق الكثیر والقلیل
أصابھا وابل یtدل  : (قال القرطبي، .أصابھا مطر شدید، یعني الرَّبوة) أصابھا واِبٌل(فمعنى قولھ ).٣٦() مثقال ذّرة 

  )٣٧() ولم یرد جنس التي تجري فیھا األنھار، على أنَّھا لیس فیھا ماء جاٍر 
 :الطل ·

وطلtَّت األرض  ، والطtَّل ھtو المطtر الضtعیف     ، )٣٨(عنیًفا اإلبل إذا ساقھا سوًقا ) َطلَّ(بفتح الطاء مصدر –الطَّلُّ 
  ) :ھـ٥٢١(وفیھ أنشد ابن السیِّد البطلیوسي ،  )٣٩(إذا نزل علیھا الطل 

  )٤٠(ما َتنفكُّ ترعى َعرارھا ، لھا ُمْقَلتا أْدماٍء َطلَّ خمیلًة     مَن الَوحِش 
  :في ھذا البیت تقدیم وتأخیر فالتقدیر

  َن الوحِش    ما َتْنفُك ترعى خمیلًة ُطلَّ عرارھالھا ُمقلتا أدماٍء م
وقtد ورد  . فالطtل إذن ھtو المطtر القلیtل أو النtدى     . وھtو النtدى  ، نوع مtن النبtات وقtد نtزل علیھtا الطtل      : والعرار

 ففtي ھtذا  ، ) الواِبtل (وقد تقtدم بیtان ذلtك فtي كالمنtا علtى       ) ٤١() فإن لم ُیِصبھا واِبٌل َفطٌل: (في قولھ تعالى) الَطل(
فtإن الطttل یكفیھtا وینtوب منtاب الوابttل فtي إخtراج الثمttرة ضtعفْین وذلtك لكttرم         ، التعبیtر تأكیtد لمtدح ھttذه الربtوة    

وزرع الطل أضعف من زرع : (وقال الماوردي،  )٤٢(تقدیره فطل  یكفیھا : قال المبّرد وغیره، األرض وطیبھا 
  .)٤٣() وفیھ وإن قل تماسك ونفع، وأقل ریًعا ، المطر 

 :الَوْدق ·
سواء أكان شدیدا أم غزیرا فكل مtا نtزل مtن مtاء السtماء ھtو       ، المطر عامة ، بفتح الواو وسكون الدال _ الَوْدق 

  ) َوْدق(
  .  )٤٤() وھیِّنھ ، شدیده ، الَوْدق المطر كلھ : (قال الخلیل
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: الtَوْدُق  : (وقال الخطیب التبریزي . أي المطر الشدید الذي یسح ،  )٤٥() الَوْدق السُُّح: (وقال أبو زید األنصاري
  .  )٤٦() المطر الشدید

حtرب  : قالtت العtرب   . والصواب أنَّ الوْدق ھو المطر الشدید ال یشtمل المطtر الھtّین النعقtاد اإلجمtاع علtى ذلtك       
  . )٤٧(. أي شدیدة تشبھ بسحابة ذات مطرَتین شدیدتین، ذات َوْدًقین 

  :فظة الوْدق في الشعر كقول عامر بن جوین الطائي وردت ل
   )٤٨(فال ُمْزنَة َوَدَقت َوْدَقھا    وال أرَض أْبقَل إبقاُلھا 

  :ومثلھ قول زید الخیل 
  )٤٩(َضرْبَن ِبغمرٍة َفخرْجَن منھا     خروَج الَوْدِق من خلل السحاِب 

  :وقول لبید
  )٥١(َفِرھاُمھا  )٥٠(لرواعِد َجْوُدھا ُرِزقت مرابیَع النجوِم وصابھا        َوْدق ا

ألم َتَر أنَّ اَهللا یزجي سحاًبا ُتمَّ یؤِلف بینھ تمَّ یجعُلُھ ُركاًمtا فتtرى   : ( وقد ورد الَوْدق في القرآن الكریم كقولھ تعالى
  .)٥٢() الَوْدَق یخرج من خاللِھ

عندئtٍذ  ، ویجعلھtا متراكمtة   ، ویضtغطھا  یدفع السحاب في حركة ھادئة ثم یقرب أجزاءه إلtى بعضtھا   ( فاهللا تعالى
   )٥٣() ترى أن قطرات المطر تتساقط من أعماق ذلك السحاب

إنھ تعالى یسوق ذلك السحاب بقدرتtھ أول مtا ینشtئھا ثtم یؤلtف بینtھ أي یجمعtھ بعtد تفرقtة ثtم یجعلtھ متراكمtا أي             
  ) ٥٤(.یركب بعضھ بعضا فترى الودق أي المطر یخرج من خاللھ

  tالى أیضtاء           : (اوقال تعtف یشtماء كیtي السtطھ فtحابا فیبسtُر سtاح فتثیtُل الرِّیtذي یرِسtرى    ، اُهللا الtًفا فتtُھ ِكَسtویجعل
  . )٥٥() الَوْدَق یخرُج من خاللھ

  )٥٦(، یخرج من بین فرجھ سوداء داكنة حالة للمطر ، القطع المتراكمة من السحاب : والِكَسف
 :الماء ·

تحركت الواو وفتح ما قبلھا ) َمَوٌه( واألصل. ) ٥٧(لھاء في موضع الالم الھمزة مبدلة من ا، ) ماٌه ) : (ماء(أصل 
  )میاه(و، ) أمواه(ویجمع على ، ) ماٌه(فقلبت ألفا فصارت 

وھtو الtذي أنtزل مtن     : (في مواضtع كثیtرة مtن القtرآن الكtریم مtرادا بھtا المطtر كقولtھ تعtالى           ) ماء(وقد وردت 
أنtھ  ) رضtي اهللا عنھمtا  (نقل الواحدي في البسیط عtن ابtن عبtاس    . ) ٥٨()  السَّماء ماًء وأخرْجنا بھ نبات كلِّ شيء

   )٥٩(. یرید بالماء ھھنا المطر 
الظاھر أن النص یقتضي نزول المطر من السماء ال من السحاب إذ ذھب بعضھم إلى أنھ تعالى ینtزل المtاء مtن    

لى الحقیقة تبعا للعملیة الفیزیائیة وھي ونزولھ من السماء ع.  )٦٠(السماء إلى السحاب ومن السحاب إلى األرض 
أن الشمس  تؤثر في األرض لتخرج منھا أبخرة متصاعدة فإن وصلت إلى الجو بردت فثقلت فنزلtت مtن قضtاء    

ھttذا تفسttیر  . )٦١(المحttیط إلttى ضttیق المركttز فتتولttد مttن اتصttال بعttض تلttك الttذرات بttالبعض قطttرات المطttر        
. اهللا ھtو الفاعtل ولیسtت العملیtة الفیزیاویtة المعروفtة فtي الكتtب العلمیtة           الطبیعیین وأما أھل الشرع فقد قالوا أنَّ

)٦٢(   
  . )٦٣() وأنزلنا مَن الُمْعصراِت ماًء َثّجاجا : ( وقال تعالى

ان المعصtرات الریtاح التtي تحمtل     ) رضtي اهللا عنھمtا  (اختلفوا في معنى المعصرات فقد قال عبtد اهللا بtن عبtاس    
ومttن ( ، وقتttادة ، وعttن الحسttن ، وقttال علttي بttن أبttي طلحttة المعصttرات السttحاب ومثلttھ قttال الفttراء    ، المطttر 

، وال ھtو أن الُمعصtرات السtحاب   واألظھtر مtن ھtذه األقt    . الُمعصرات یعني السماوات وعّدا القول األخیر غریبtا 
فیكtون معنtى اآلیtة وأنزلنtا مtن السtحاب مطtرا منصtبا ومتتابعtا          ،  )٦٤. (ومعنى ثجاج منصtب أو متتtابع أو كثیtر    

بمعنtى إنtا أنزلنtاه مtن السtماء علtى األرض فنبtت نبtات         . )٦٥() إنtَّا َصtَبْبنا المtاَء صtبَّا     : ( ومنھ قولھ تعالى. كثیرا
  .األرض وارتفع

 :بانالُحْس ·
الُحسttبان مرامttي السttماء : وقttال أبttو عبیttدة واألخفttش والقتبttي  ،  )٦٧(الُحسttبان بضttم الحttاء ھttي العttذاب والttبالء  

.  )٦٩(والحسtبانة الصtاعقة   ، والُحسtبانة الوسtادة   ، وقtال ابtن األعرابtي الُحسtبانة السtحابة     ،  )٦٨(واحدتھا ُحسtبانة  
فالحسtبان إذن لفtظ   ،  )٧٠(والُحسtبان أیضtا الحسtاب    ، أصاب األرض ُحسtباٌن أي جtراد  : وقال أبو زیاد الكالولي 

وُیرِسtل علیھtا   : ( وقtال تعtالى أیضtا   ،  )٧١() الّشtمُس والقمtُر بحسtبان   : (قال تعtالى . مشترك لھذه المعاني المتعددة
  .ءأي عذابا وبالًء من السما) ٧٢() ُحسبانا من السماء 
فُتصttِبح صttعیدا  (ولھttذا قttال  ، والظttاھر أنttھ مطttر عظttیم مttزعج یقلttع زرعھttا وأشttجارھا     : (قttال ابttن منظttور  

وھذا القول مناسب لآلیة فكأن اهللا تعالى أرسل على تلك الجنة عtذابا مtن   ، أي ترابا أملس ال نبات فیھ  )٧٣())زلقا
نخیل فحالتھا إلى أرض ملساء ال نبtت فیھtا   السماء یتمثل بمطر شدید تصحبھ عاصفة ھوجاء كسرت األشجار وال

  .فأصبحت خاویة على عروشھا كما وصفھا اهللا تعالى
 

  المبحث الثاني
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  األلفاظ المعبرة عن المطر 
  عن طریق المجاز

  :وھي، وردت في القرآن بضعة ألفاظ عبرت عن المطر عن طریق المجاز من باب التوسع في اللغة 
  :السَّماء*

  .)٧٤(ولذلك قیل لسقف البیت سماء ، بأنھا كل ما عالنا  عرف اللغویون السماء
: والثالttث، سttقف البیttت: والثttاني، ھttو كttل مttا عttالك : األول، وتttرد السttماء فttي العربیttة مttرادا بھttا ثالثttة معttاٍن  

أو ) ٧٦()سماءة(ألنھا جمع  )٧٥(فھي إذن مشترك لھذه المعاني فإذا كانت بمعنى العلو أنثت في لغة العرب . المطر
ثمَّ استوى إلى السماء وھtي دخtان فقtال لھtا ولtألرض آتیtا طوًعtا أو        : (قال تعالى). ٧٧()سماوات(و ) أسمیة(جمع 

أّمtا إذا كانtت   ، فtدل علtى أنھtا مؤنtث    ، وقال لھا ولم یقل لھ ، قال ھي ولم یقل ھو ، )٧٨() َكرًھا قاَلتا أتینا طاِئعین 
فقد كtان یفسtر    )٧٩() السَّماء مْنَفطر بھ: (ا تذكر واحتج بقولھ تعالىفقد قال الخلیل أّنھ) سقف البیت(السماء بمعنى 

أنَّ السماء منفطر بھ كtان َوْعtُدُه   _ رحمھ اهللا_زعم الخلیل: (قال سیبویھ، ذلك في ضوء نظام العربیة على منھجھ
: وكقولttك، فُشttّقة: وأمttا المنفطtرة فیجttيء علttى العمtل كقولttك  ، ُمرضttع للتtي بھttا الرضttا ع  : كقولttك) ٨٠() َمفعtوال 

  ).٨١() ُمرضعة التي ترضع
: قttال ابttن خالویttھ، أمttا إذا كانttت السttماء بمعنttى المطttر ُذكttَّر ،  )٨٢(وزعttم یttونس أنَّ سttماء البیttت یttذكر ویؤنttث 

، مازلنا نطأ السtماء حتtى أتینtاكم   : تقول العرب، وأسِمیة ، َمّي وجمعھ ُس، والسماء إذا أرید بھ المطر فھو مذكر (
  .)٨٣() أي المطر 

  :وأنشد اآلمدي
  )٨٤(وإن كانوا ِغضابا ، ِإذا َنَزَل السَّماُء بأرِض قوٍم          َرَعْیناُه 

  .ة وھذا مجاز مرسل عالقتھ السببی، أي رعینا النبت الذي یكون بسببھ ، إذا نزل المطر رعیناه:یرید
ُیرِسtttل السttَّماء علtttیكم  : (وقttد ورد السttماء بمعنtttى المطttر فtttي عttدة مواضtttع مttن القtttرآن الكttریم كقولtttھ تعttالى       

قtل مtن   : (وقولtھ تعtالى  ، )٨٦(أي إن ھذه السحب تدر مطtرا متتابعtا ینبtت الخیtر     ، أي المطر متتابعا  ،)٨٥()ِمدرارا
   )٨٨(ونحوه أي من السماء من مطر وثلج ، )٨٧() یرزقكم من السماء واألرض

  :الِرْزُق ·
أو ھو ما یعتمtد علیtھ وَرَزَق َیtْرُزُق ِرْزًقtا والقیtاس      ،  )٩٠(وھو العطاء ،  )٨٩(بكسر الراء ھو ما ینتفع بھ  -الِرْزق

أرَزَق اُهللا یtرزق العبtاد رزقtا اعتمtدوا علیtھ وھtو       : قال الخلیtل ، )َرَزَق(بفتح الراء  وھو مصدر ) َرْزقا( أن یقال
  .) ٩١() وقیل َرْزق على األصل وھو المصدر، ى المصدراالسم ُأخرج عل

  .)٩٢() وإذا أخذ القوم أرزاقھم قیل ارتزقوا َرْزقة واحدة أي مرة : (وقال 
. )٩٣()التمُر في قعtر الُقلیtب یعنtي بtھ سtقي النخtل       ( وقد یسمى المطر رزقا وھو مجاز واتساع في اللغة كما یقال

  . )٩٤() ا ألن الرزق عنھ یكونجعل الرزق مطر: (فقد جاء في اللسان
ومtا  ، ھَو الذي یtریُكم ءایاتtھ وینtّزل لكtم مtن السtماء ِرزقtا       : (وورد الرزق في القرآن بھذا المعنى منھ قولھ تعالى

وینزل لكم من السماء رزقا وھو المطر الtذي یخtرج بtھ مtن     : (قال الرازي في تفسیره . )٩٥() یتذكر إّال من ینیب
ومن اختالف ألوانھ وطعومھ وروائحھ وأشكالھ وألوانھ وھو ماء واحد ، ھو مشاھد بالحسوما ، الزروع والثمار 

ومttا أنttزَل اهللا مttن السttماِء مttن ِرْزق فأحیttا بttھ  : (وقولttھ تعttالى.  )٩٦() فبالقttدرة العظیمttة فttاوت بttین ھttذه األشttیاء 
وھي أن یكtون المنقtول عنtھ    فإطالق الرزق على المطر مجاز مرسل عالقتھ المسببیة ،  )٩٧() األرض بعد موِتھا

  )٩٨() مسببا وأثرا لشيء آخر وذلك فیما ذكر لفظ المسبب وأرید بھ السبب
وقیtل بtل   . المطtر الtذي ھtو مسtبب للtرزق     ، أراد بtالرزق ، )٩٩() وفي السماِء ِرْزُقكم وما توَعtدون  : (وقال تعالى

وقد سtمي المطtر سtماء ألنtھ مtن      ، ذكرھا وھو أحد معانیھا التي مرَّ، أراد في المطر رزقكم بجعل السماء مطرا 
  :قال الشاعر، السماء ینزل

  ِإذا سقط السماء بأرِض قوٍم   َرعیناُه وإن كانوا ِغضابا 
وَمtا  : (وھو بعید عن طبیعة اللغة وقالوا نظیtره قولtھ تعtالى   ،  )١٠٠(یعني بھ ربُّ السماء َرَزقكم : وقال ابن كیسان

  )١٠١()  ِرْز ُقھاِمن دابٍَّة في األرِض إّال على اِهللا
  :الرَّْحمة ·

  .)١٠٣(وتراحم القوم رحم بعضھم بعضا . )١٠٢( .الرقَّة والتعطف: بفتح الراء وسكون الحاء -الرَّْحمة
  . )١٠٤(وسمي الغیث رحمة ألنھ تعالى برحمتھ ینزل من السماء 

ِإنَّ َرحّمtت اِهللا  : (في القرآن الكریم مtرادا بھtا المطtر فtي عtدة مواضtع كقولtھ تعtالى        ) رحمة( وقد وردت اللفظة 
فاللفظtة خرجtت   ، ) قریبtة (ولtم یقtل   ) قریب(إذ أرید بالرحمة ھنا المطر ولذلك قال ،  )١٠٥() قریٌب من المحسنین

ودلیtل ذلtك قولtھ    ، ھو المطر وھtو اتسtاع فtي اللغtة     من معناھا الحقیقي وھو الرقة والتلطف إلى معنى مجازي و
ھtو الtذي   : (وقولtھ . )١٠٦() وھو الذي أرسَل الریاح بشًرا بین یدي رحَمِتھ وأنزل من السtماِء مtاًء طھtورا   : (تعالى

مبشtراٍت  : (جاء فtي تفسtیر المیtزان        )١٠٧() یرسل الریاح مبشِّراٍت بین یدي رحمتھ حتى إذا أقلت سحابا ثقاال 
  .  )١٠٩() فانظر إلى آثاِر رحمة اهللا: (وقال تعالى، )١٠٨() تبشر بالمطرأي 
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وھنtاك مواضtع كثیtرة وردت فیھtا الرحمtة بمعنtى المطtر ال        ، )١١٠() أي المطtر وغیtره  (جاء في تفسیر المیtزان  
  .یمكن حصرھا ھنا ونكتفي بھذه المواضع

  
  
 :الرَّْجُع ·

. للفعtل َرَجtع وبابtھ َفtَتحَ     )١١١(كلھا مصtادر ،وَمْرَجعًة ، وَمرَجعا، عاناوَرْج، ورجعى، ورجوًعا،َرَجَع یرَجُع َرْجعا 
ویقtال ذات  ،  )١١٣() والسtَّماِء ذاِت الرَّْجtعِ  : (وقولھ تعالى، أي الرجوع ) ١١٢() ِإنَّ إلى ربِّك الرُّْجعى(وفي التنزیل 

واعلم أنَّ كالم الزجاج . یجيء ویتكرر قال الزجاج الرجع ھو المطر ألنھ: (قال الرازي، وھو المطر  )١١٤(النَّفع 
  . )١١٥(وسائر أئمة اللغة صریح في أنَّ الرجع لیس اسما موضوعا للمطر بل سمي رجعا على سبیل المجاز

  :من وجھة نظر أھل اللغة ھي )١١٦(وذكر لحسن المجاز ھذا أربعة أوجھ 
المطر لكونھ عائدا مرة بعد أخرى  قال القّفال كأنھ من ترجیع الصوت وھو إعادتھ ووصل الحروف بھ فكذا .١

 .سمي رجعا
 .إنَّ العرب كانوا یزعمون أن السحاب یحمل الماء من بحار األرض ثم یرجعھ إلى األرض .٢
 .إنھم أرادوا التفاؤل فسموه رجعا لیرجع .٣
 .إنَّ المطر یرجع كل عام وھذا قول الفراء .٤

  : )١١٧(وذكر أقوال المفسرین في الرجع وھي ثالثة 
 .أي ذات المطر یرجع لمطر بعد مطر ) والسماء ذات الرجع(اس قال ابن عب .١
أي ، رجع السماء إعطاء الخیر الذي یكون من جھتھا حاال بعد حال على مtرور األزمtان ثtم یرجعtھ رجعtا       .٢

 .تعطیھ مرة بعد أخرى وھو قول قتادة 
 .قال بن زید ھو أنھا ترد وترجع شمسھا وقمرھا بعد مغیبیھما  .٣

  .األول ألنھ األوفق والمجمع علیھ وھو ما یرجحھ الباحث أیضا  ورجح الرازي القول
  

  نتائج البحث
  :یمكن إیجاز نتائج البحث التي توصلنا إلیھا على النحو اآلتي

في حین نجدھا في العربیة قtد  ، األلفاظ الصریحة المعبرة عن المطر في القرآن الكریم ثمانیة ألفاظ : أوال
ضtمن مجموعtة البلغtة    ،  تشیر إلى ذلك المصادر ككتاب المطر ألبي زید األنصاري تجاوزت الثالثین لفظا كما 

  .وكتاب مبادىء اللغة لإلسكافي، في شذوذ اللغة 
، فكttانوا یعttدون اللفظttین متttرادفین  ، ) الَغْیttث(و) المطttر(أكثttر العلمttاء والدارسttین ال یفرقttون بttین  :ثانیttا

وأول ، فtي حtین یtأتي الغیtث فtي الخصtب والخیtر        ، ضع االنتقام والواقع إن المطر لم یأت في القرآن إال في مو
  ).ھـ٢٥٥ت (من تنبھ إلى ھذه الحقیقة أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

األلفtاظ المعبtرة عtن طریtق الحقیقtة      : األول: األلفاظ المعبرة عن المطر فtي القtرآن الكtریم ضtربان    : ثالثا
األلفttاظ : والضttرب الثttاني، والمttاء، والحسttبان، والttود ق، والطttل ،والوابttل، والَصttیِّب، والَغْیttث ، المطttر: وھttي

  .والرجع، والرَّحمة، والرزق ، السماء : وھو اتساع في اللغة وھي، المعبرة عنھ عن طریق المجاز
وھtو  ، أما المعنtى الحقیقtي فھtو تعبیtر بعtض الخاصtة والعامtة        ، حقیقیا ومجازیا، إنَّ للمطر معنیین:رابعا

وھtو الحجtارة   ، وأما المعنى المجازي فھو مقتصtر علtى التعبیtر القرآنtي     ، ن السماء إلى األرض الماء المنزل م
  .المنزلة من السماء في موضع االنتقام والعذاب

ولذلك فقد دلت كل ، إن األلفاظ المعبرة عن المطر في القرآن الكریم ال تعد من األلفاظ المترادفة : خامسا
وإن كtان  ، ولtذلك اختلtف أھtل اللغtة فtي داللtة كtل لفtظ         ، ة المطر وصtفتھ  لفظة على معنى خاص من حیث كمی

، فالودق مثال قال عنھ الخلیل بأنھ المطر كلھ شدیده وھّینtھ  ، ھناك معنى یربط بینھا وھو الماء المنزل من السماء
  .وقال غیره ھو المطر السُّح 

للمطtر  ) الواِبtل (الداللtة االصtطالحیة مثtل    انتقلت بعض األلفاظ من الداللtة اللغویtة المعجمیtة إلtى     : ساسًا
) فأَخْذناه أخtًذا وبtیال  (وقولھ ) فذاقوا وباَل أمِرھم(_: الذي ھو األمر الشدید كقولھ تعالى)الوبال(الشدید انتقلت من 

  .وھذا تطور داللي من المحسوس إلى الملموس
  

  الھوامش والتعلیقات
 .شاعرلم أقف على اسم ال، ١٤/١٥٤) مطر(ینظر اللسان _١
 .٢/٣٧٥) مطر(جمھرة اللغة _٢
 .٦٢٦) مطر(وینظر مختار الصحاح ، ٢/٣٧٥) مطر(المصدر نفسھ _٣
 .٦٢٦) مطر(مختار الصحاح _٤
 .١٤/١٥٤) مطر(اللسان _٥
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وشttرح ،١/٤٢٠واألصttول ، ٤/٢١٤والمقتضttب ، ١/٣١٣والبیttت مttن شttواھد سttیبویھ ، ١٨٣ینظttر الttدیوان _٦
وتركھ على ضمھ لجریھ في النداء واطtراد  ، ) مطر(و شاھد على تنوین وھ، ١/٣٧٩والمغني ، ٣/٤٦السیرافي 

ذلك على كل علم مثلھ فأشبھ المرفوع غیر المتصرف في غیر النtداء فلمtا نtون ضtرورة وتtرك علtى لفظtھ كمtا         
 .ینون االسم المرفوع الذي ال ینصرف فال یغیره التنوین من رفعھ

 ) .ھارون( ١/٢٠البیان والتبیین  _٧
 .٥/٣٣٥) مطر( س اللغة مقایی_٨
  .٧٤سورة الحجر _٩

  .١٧٣سورة الشعراء _١٠
  .٤٠سورة الفرقان _١١
  .٣/٢٠٠معجم البلدان _١٢
  .٣٢سورة األنفال _١٣
  .١/٥٦٧تفسیر المیزان _١٤
  .٤٨٥)غ ي ث (مختار الصحاح _١٥
  .٤٨٥المصر نفسھ _١٦
  .٥٦١)غ ي ث (المنجد _١٧
  .٤٩سورة یوسف _١٨
  .٢٨سورة الشورى _١٩
  .٣٤سورة لقمان _٢٠
  .٢٠سورة الحدید _٢١
  .٣٧٢)ص و ب(مختار الصحاح _٢٢
  .١/١٣٣إعراب القرآن للنحاس _٢٣
  .١٩-١٧سورة البقرة _٢٤
  .٥٥-٥٣أمثال القرآن _٢٥
  .١/٥٦تفسیر المیزان _٢٦
  .٧٠٧)و ب ل (مختار الصحاح _٢٧
  .١٦سورة المزمل _٢٨
  .٤٧٤الجاللین وینظر تفسیر ، ٧٠٧)و ب ل(مختار الصحاح _٢٩
  .٤/٤٣٨تفسیر القرآن العظیم _٣٠
  .١٥/١٦٢مفاتیح الغیب _٣١
  .٥سورة التغابن _٣٢
  .٢/١٠٥أنوار التنزیل _٣٣
  .١٦٥سورة البقرة _٣٤
  .١١٩-١١٨أمثال القرآن _٣٥
  .١١٦المصدر نفسھ _٣٦
  .٤/٢٠٥الجامع ألحكام القرآن _٣٧
  .٢/٨٢) طلل(المثلث _٣٨
  .٢/٨٢المصدر نفسھ _٣٩
  .والبیت غیر معزو، ٢/٨٢صر نفسھ الم_٤٠
  .٢٦٥البقرة _٤١
  .١/٢٠٦الجامع ألحكام القرآن _٤٢
  .١٨وینظر مبادىء اللغة .١/٦٥تفسیر المیزان _٤٣
  .١٥/١٣٠) ودق(وینظر اللسان ، ٥/١٩٨) و د ق (العین _٤٤
  ).١٠٦البلغة في شذوذ اللغة ص(كتاب المطر ألبي زید األنصاري _٤٥
  .١/١٦١ تھذیب إصالح المنطق_٤٦
  .٥/١٩٨) ودق(العین _٤٧
  .١٥/١٣٠) ودق(اللسان _٤٨
  .١٥/١٣٠) ودق(المصدر نفسھ _٤٩
  المطر : الَجْود_٥٠
  .٢٩٨ص،٤٨شرح الدیوان ق_٥١
  .٤٣سورة النور _ ٥٢
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  .٣٦٣معارف القرآن _٥٣
  .٣٠٢-٣/٣٠١تفسیر القرآن العظیم _٥٤
  .٤٨سورة الروم_٥٥
  .١٤/٢٧١الجامع ألحكام القرآن _٥٦
  .٨/٤٠٥)موه(سان الل_٥٧
  .٩٩سورة األنعام _٥٨
  .٤/١٥٣مفاتیح الغیب _٥٩
  .١/١٢٦أنوار التنزیل _٦٠
  .١/١٢٦المصدر نفسھ _٦١
  .١/١٢٦المصدر نفسھ _٦٢
  .١٤سورة النبأ _٦٣
  .٣/٥٨٧مختصر تفسیر ابن كثیر _٦٤
  .٢٥سورة عبس _٦٥
  .٣/٥٩٨مختصر تفسیر ابن كثیر _٦٦
  .٢/٤٣٣) حسب(اللسان و، ١٠/٢٦٥الجامع ألحكام القرآن _٦٧
  .١٠/٢٦٥المصدر نفسھ _٦٨
  . ١٠/٢٦٥المصدر نفسھ _ ٦٩
  .١٠/٢٦٥المصدر نفسھ _٧٠
  .٥سورة الرحمن _ ٧١
  .٤٠سورة الكھف _٧٢
  )حسب(اللسان _٧٣
  .١٤/٣٩٨) سمو(واللسان ، ٣١٦) سما(ومختار الصحاح ، ٧/٣١٩) سمو(ینظر العین _٧٤
  ) .١١٣ص، ٣ع،١٣مجلة المورد مج (األزمنة  لقطرب _٧٥
  .١٤/٣٩٨) سمو(اللسان _٧٦
  .٣١٦) سما(مختار الصحاح _٧٧
  .١١سورة فصلت ٧٨
  .١٨سورة المزمل _ ٧٩
  ١٨سورة المزمل _٨٠
  ٢/٤٧الكتاب _ ٨١
  ).١١٣ص، ٣ع، ١٣مجلة المورد مج (األزمنة لقطرب _٨٢
  .١٠٩إعراب ثالثین سورة من القرآن الكریم ص _٨٣
  .١٤/٣٩٨) سمو(ینظر اللسان ، فلو رفع السماء بأرِض قوم: بیت وروي صدر ال، ٣٤الموازنة _٨٤
  .٥٣سورة ھود _ ٨٥
  .١/٢٧٢تفسیر المیزان _٨٦
  .٣١سورة یس _٨٧
  .٢/٢٥٥تفسیر المیزان _٨٨
  .٢٠٨) رزق(والمنجد ، ٢٤١) رزق(مختار الصحاح_٨٩
  .المصدران أنفسھما_٩٠
  .٥/٨٩) رزق(العین _٩١
  .٥/٨٩المصر نفسھ _ ٩٢
  .٢٤١) رزق(لصحاح مختار ا_٩٣
  .٦/١٤٦) رزق(اللسان _٩٤
  .١٣سورة غافر_٩٥
  .٧/١٢٣وینظر تفسیر القرآن العظیم ، .٢٧/٨٣تفسیر الرازي _٩٦
  .٥سورة الجاثیة _٩٧
  .٢٩٣وجواھر البالغة ، ١٥٦اإلیضاح _٩٨
  .٢٢سورة الذاریات_٩٩

  .٢٨/١٧٩مفاتیح الغیب _١٠٠
  .٦سورة ھود _١٠١
  .٢٣٨) رحم(مختار الصحاح _١٠٢
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  .٢٣٨) رحم(المصدر نفسھ _١٠٣
  .٦/١٢٥) رحم(اللسان _١٠٤
  .٥٦سورة األعراف_ ١٠٥
  .٤٨سورة الفرقان _١٠٦
  .٥٧سورة األعراق _١٠٧
  .٢١/٤٧١تفسیر المیزان _١٠٨
  .٥٠سورة الروم -١٠٩
  .٢١/٤٧١تفسیر المیزان _١١٠
  .٤/٧٧) رجع(واللسان ، ٣٢/٢٠ینظر مفاتیح الغیب _١١١
  .٨سورة العلق _١١٢
  ١١سورة الطارق _١١٣
  .٤/٧٧) رجع(اللسان _١١٤
  .٣١/١٢٠مفاتیح الغیب _١١٥
  )رجع(وینظر اللسان ،  ٣١/١٢٠المصر نفسھ _ ١١٦
  ).رجع(وینظر اللسان ، ٣١/١٢٠المصدر نفسھ _١١٧

  
  مصادر البحث ومراجعھ

  .القرآن الكریم_ المصدر األول
، دار الكتtب المصtریة   ، ) ھtـ ٣٧٠الحسtین بtن أحمtد    (ابtن خالویtھ   : إعراب ثالثین سورة من القران الكtریم  .١

 . م١٩٤١
 ).ت،د(دار إحیاء التراث العربي ، ) ھـ٣٣٧أبو جعفر أحمد بن محمد ( النحاس :إعراب القرآن .٢
دار ، القtادر األرنttاؤوط   تقtدیم محمtود عبtد   ) عبtد اهللا بtن عمtر   (البیضtاوي  : أنtوار التنزیtل وأسtرار التأویtل     .٣

 .م٢٠٠١، ١بیروت ط، صادر
، تحقیtق الtدكتور موسtى بنtاي علtوان العكیلtي      ، )ھtـ ٧٥١محمد بن أبي بكر (ابن قیم الجوزیة :أمثال القرآن  .٤

 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧، بغداد ، مطبعة الزمان
جtالل  (لقزوینtي مختصtر تلخtیص المفتtاح للخطیtب ا    ، األمtاني والبیtان والبtدیع    / اإلیضاح في علtوم البالغtة   .٥

 ).ت.د(بغداد ، نشر مكتبة النھضة، )ھـ٧٣٩الدین محمد بن عبد الرحمن ت
 .م١٩١٤بیروت _ مطبعة اإلباء الیسوعیین ، جمع وتحقیق الدكتور ھفنر اوغست : البلغة في شذور اللغة  .٦
مؤسسtة   ،تحقیtق عبtد السtالم محمtد ھtارون      ، ) ھـ٢٥٥أبو عثمان عمرو بن بحر (الجاحظ : البیان والتبیین .٧

 .م١٩٤٨، ھـ١٣٦٧القاھرة  –الخانجي 
وجttالل الttدین عبttد الtرحمن بttن أبttي بكttر  ، الجاللttین جttالل الtدین محمttد بttن أحمttد المحلtي  : تفسtیر الجاللttین  .٨

 .م١٩٨٤، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، قدم لھ محمد كریم سعید ، السیوطي 
، إشراف محمود عبد القtادر األرنtاؤوط   ، )) ھـ٧٧٤ت اسماعیل بن عمر ( ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم .٩

 .م١٩٩٩-ھـ١٤٢٠الطبعة األولى ، بیروت / دار صادر
، بیttروت ، دار الكتttب العلمیttة) ھttـ٦٠٤محمttد بttن عمttر ت (الفخttر الttرازي:التفسttیر الكبیttر ومفttاتیح الغیttب .١٠

  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١، الطبعة األولى 
  )ت.د(بیروت) ھـ٣٢١سید محمد حسین ال(العالمة الطباطبائي: تفسیر المیزان.١١
_ حیtدر آبtاد   ،مطبعtة مجلtس دائtرة المعtارف العثمانیtة      ) ھtـ ٣٢١محمد بtن الحسtن   (ابن درید : جمھرة اللغة.١٢

  .ھـ١٣٤٥الدكن 
القtاھرة  ، المكتبة التجاریtة الكبtرى   ، تألیف السید أحمد الھاشمي : جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع ١٣

  م١٩٦٠-ھـ١٣٧٩
النجtف  ، مطبعtة النعمtان  ، جمtع وتحقیtق الtدكتور ابtراھیم السtامرائي     ، ) عبد اهللا بtن محمtد  :(دیوان األحوص.١٤

  .م١٩٦٩األشرف 
تحقیtق محمtد محیtي الtدین عبtد      ، )ھـ٧٦٩بھاء الدین عبد اهللا (ابن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك.١٥

  .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠ الطبعة العشرون، القاھرة، دار التراث، الحمید
  .م١٩٦٢الكویت ، حققھ وقدم لھ الدكتور إحسان عباس: شرح دیوان لبید بن أبي ربیعة العامري.١٦
والtttدكتور إبtttراھیم ، تحقیtttق الtttدكتور مھtttدي المخزومtttي  ، ) ھtttـ١٧٥الخلیtttل بtttن أحمtttد(الفراھیtttدي: العtttین.١٧

  .م١٩٨٥-١٩٨٠، ھـ١٤٠٥-١٤٠٠، ادبغد، طبع دار الرشید، نشر دائرة الشؤون الثقافیة العامة، السامرائي
، مكتبtة الخtانجي  ، تحقیtق عبtد السtالم محمtد ھtارون     ،) ھtـ ١٨٥عمtرو بtن بشtر بtن عثمtان      (سیبویھ: الكتاب. ١٨

  .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨، القاھرة



  ٢٠١١) ١( ٢٢المجلد                                                  للبناتمجلة كلیة التربیة 

 

  .م٢٠٠٠، بیروت، دار صادر)ھـ٧١١محمد بن مكرم (ابن منظور األفریقي: لسان العرب.١٩
-ھtـ ١٤٠٥، ١ط، لبنtان  ، بیtروت  ، دار الكتب العلمیtة ، ) ھـ٤٢١بد اهللا محمد بن ع(اإلسكافي: مبادىء اللغة.٢٠

  .م١٩٨٥
، تحقیtق الtدكتور صtالح مھtدي علtي الفرطوسtي      ، ) ھـ٥٢١عبد اهللا بن محمد (ابن السید البطلیوسي: المثلث.٢١

  .م١٩٨١دار الرشید للنشر ، وزارة الثقافة واإلعالم العراقیة
 -ھtـ ١٤٠٣، الكویtت ، دار الرسtالة ، ) ھtـ ٦٦٦ي بكtر بtن عبtد القtادر     محمtد بtن أبt   (الtرازي : مختار الصtحاح .٢٢

  .م١٩٨٣
دار ، اختصtار وتحقیtق محمtد علtي الصtابوني      ، ) ھtـ ٧٧٤إسtماعیل بtن عمtر ت   : ( مختصر تفسیر بن كثیر.٢٣

  .م١٩٩٩-ھـ١٤١٩ ١ط، القاھرة، الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع
  ).ت.د(النجف ، القربى مكتبة ذوي، محمد تقي مصباح: معارف القرآن.٢٤
الطبعtة  ، م١٩٩٣، الطبعtة األولtى  ، بیروت، دار صادر، ) ھـ٦٢٨یاقوت بن عبد اهللا (الحموي: معجم البلدان.٢٥

  .م١٩٩٥الثانیة 
  ).ت.د(بیروت ، مؤسسة النبھان:المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم.٢٦
، دار الفكtر ، تحقیtق عبtد السtالم محمtد ھtارون     ، ) ھtـ ٣٩٥أبو الحسین أحمد بن فارس ت:معجم مقاییس اللغة.٢٧

  .م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩، بیروت
لقttاھرة ، تحقیttق محمttد محیttي الttدین عبttد الحمیttد  ، )ھttـ٣٧٠أبttو القاسttم الحسttن بttن بشttر  (اآلمttدي: الموازنttة.٢٨

  .م١٩٤٤-ھـ١٣٦٣
  ).ت.د(، بیروت، المكتبة الشرقیة) كرم البستاني: (المنجد في اللغة واألعالم.٢٩
  .م١٩٨٤العدد الثالث سنة ، ١٣المجلد، بغداد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ) مجلة(المورد . ٣٠
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Abstract: 

The Holy Koran is the highest text in the eloquence, It is one of the 
important sources of the linguistic syntactic and eloquent study; it impacts 
upon these sciences Avery intense impact through advancing its verses as an 
argument in the confirmation of the significance of the term  

The holy Koran was and still the fountain of the linguistic studies, as 
they tend towards it since the second century of the hegira. So this research is 
a study of the expressive terms concerning the rain in the holly Koran, a 
linguistic study; it aims to study the term concerning its linguistic and 
conjugate significance and its expression concerning the rain through reality 
and metaphor. 

  


