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 الولخص:

 الولخص

القشاى  خاء ، الحذٌثت  تىخذ عالقت هباششة بٍي آٌاث القشاى الكشٌن هع كثٍش هي الوىاضٍع والوصطلحاث العلوٍت

وغٍش ة وباششتحذٌذ الوصطلحاث الل البحث هزا هذفٌ الذقت لن ولي ٌأتً بها البشش.لغىٌت فائقت  الكشٌن بأسالٍب

وسدث والتً . هطلقاال تستخذم  أو التً الوستعولت فً الحٍاة الٍىهٍت، سىاء، الخاصت بالطقس والوٌاخ الوباششة

كوا ، بٌٍهوا تختالفواال التطابق أوخه الوستخذهت لتىضٍح الحذٌثت هقاسًتها بالوصطلحاثو فً القشاى الكشٌن

بٍي اللغت العشبٍت  األسصاد الدىيالوستخذهت فً هٍأة  الوصطلحاث العلوٍت سبب االتختالف فًٌذسس البحث 

 سد ركشها فًلطقس والوٌاخ والتً واالكتشافاث الحذٌثت ل أٌضاحث الب ٌذسسالعلوٍت. كوا  وشاخعوال والقشاى الكشٌن

عذد هي الٌتائح والتىصٍاث واستعاى بعذد هي الوشاخع  إلى.، وتخلص البحث سٌه 0011القشاى الكشٌن هٌز أكثش هي 

  .العلوٍت

 عٌاصش الوٌاخ. –الطقس  –الوٌاخ  –القشاى الكشٌن الكلواث الوفتاحٍت: 

 

Abstract 

There is a direct relationship between the verses of the Quran with many subjects 

and modern scientific terms. The holy Quran came with high precision linguistic 

styles that never and will not be brought about by humans. The study aims at 

identifying certain direct or indirect terminologies specific for weather and climate, 

whether they may or may not be used in the daily life that were that mentioned in 

the holy Quran and to compare them with the used modern terms to determine how 

these terms match or differ among each other. The study also examines the reason 

for the difference in the used terms in the meteorological authority between the 

Arabic language, the holy Quran and scientific references. The research also studies 

the recent discoveries for weather and climate that were mentioned in the holy 

Quran 1400 years ago. The study concludes with certain results and 

recommendations. 

Keywords: The holy Quran, weather, climate, climate elements.  

 

 المقدمة

ب هللا الكرٌم، ومن هذه الصور ما ٌخص المناخ وعناصره، ولعل اتلقد تعددت الصور اإلعجازٌة فً ك

الرٌاح كؤحد عناصر المناخ تؤخذ حٌزا واسعا فً هذا المجال لما تقوم به من واجبات ومهام كلفها هللا 

 00مرة فً القران. فً حٌن ورد ذكر السحب ومفرداتها  44تعالى بها. فالرٌاح وما ٌدل علٌها وردت 

مرات،  4مرات والحرارة وما ٌدل علٌها  0مرة، واإلشعاع الشمسً  04رداته مرة، والمطر ومف

 مرات، والرعد مرتان والصواعق مرتان واإلعصار مرة واحدة.  4مرات والعواصؾ  4والبرق 

ا وبما ال ٌقبل الجدل أن القرآن العظٌم تحّدث عن العدٌد من الحقابق العلمٌة والكونٌة      ًٌ لقد ثُبت علم

كتشفها العلم الحدٌث بؤكثر من أربعة عشر قرناً. وحث القرآن الكرٌم اإلنسان على معرفة سنن قبل أن ٌ

هللا وقوانٌنه فً جمٌع مٌادٌن العلوم المختلفة. ولقد اهتمت سور القرآن الكرٌم اهتماًما كبًٌرا بالمناخ 
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هللا بها على بنً البشر، به وعناصره وما ٌنتج عنها. فالماء هو النعمة الكبرى والمنة العظمى التً أنعم 

أقام حٌاتهم وقسم أرزاقهم ومنه خلقهم... فهو أساس الحٌاة، فبل صناعة وال زراعة وال إعمار بدون 

توفر الماء.. كما حث القرآن اإلنسان على التفكٌر والبحث العلمً فً الظواهر الطبٌعٌة،)عرابً، 

0102.) 

إن المجتمع العربً إبان بعثة رسول هللا محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم كان مجتمعا ٌستسقً باألنواء 

الجاهلٌة البابلٌة القدٌمة، التً تربط المطر والحر والبرد والخٌر والشر بالنجم والكوكب. ولم ٌكن ممن 

لحراري وتكوٌن السحب هم حول رسول هللا ٌعلم شٌبا عن أهمٌة الرٌاح وكٌؾ تقوم بنقل الحمل ا

اَح  ٌَ ٌُْرِسُل الرِّ ُ الهِذي  وإنزال المطر بمشٌبة هللا، فالكل كان موؼبل فً خرافات األنواء. قال تعالى )هللاه

ْخُرُج ِمْن ِخبَللِِه ۖ ٌَ ْجَعلُُه ِكَسًفا َفَتَرى اْلَوْدَق  ٌَ َشاُء َو ٌَ َؾ  ٌْ َماِء َك ْبُسُطُه ِفً السه ٌَ إَِذا أََصاَب ِبِه فَ  َفُتِثٌُر َسَحاًبا َف

ْسَتْبِشُروَن( الروم ٌَ َشاُء ِمْن ِعَباِدِه إَِذا ُهْم  ٌَ . إنها آٌة سبقت العصر الذي قٌلت فٌه، إنها آٌة 42-َمن 

تخاطب العقل. آٌة تشرح أهمٌة الرٌاح فً كونها أهم أداة لنشر المطر على كوكب األرض. الرٌاح التً 

ة فً األرض بعد موتها، أي بعد رحٌل مرحلة الجفاؾ. وقال تنقل الخصب فٌعم الخٌر، وتزدهر الحٌا

ْكفُُروَن( الروم ٌَ ا لهَظلُّوا ِمن َبْعِدِه  . ٌخبر هللا رسوله الكرٌم 10-هللا تعالى )َولَِبْن أَْرَسْلَنا ِرًٌحا َفَرأَْوهُ ُمْصَفّرً

جفاؾ وتقضً على ما فً هذه اآلٌة أن الرٌاح كما أنها تنقل الخصب وتقضً على الجفاؾ، هً تنقل ال

كان من خصب أٌضا. هذه اآلٌة تشرح أهمٌة الرٌاح فً كونها أهم أداة لنشر الجفاؾ على كوكب 

َهاِر َواْلُفْلِك  ِل َوالنه ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلِؾ الله األرض أٌضا. ٌقول هللا جل فً عبله )إِنه ِفً َخْلِق السه

ا ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثه  الهِتً َتْجِري ِفً اْلَبْحرِ  ٌَ اٍء َفؤَْح َماِء ِمن مه ُه ِمَن السه نَفُع النهاَس َوَما أَنَزَل اللـه ٌَ ِبَما 

اٍت لَِّقْوٍم ٌَ  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض آَل َن السه ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخه اِح َوالسه ٌَ ٍة َوَتْصِرٌِؾ الرِّ -وَن( البقرةْعِقلُ ِفٌَها ِمن ُكلِّ َدابه

. وتصرٌؾ الرٌاح أجمل جملة تصؾ التؽٌر المستمر فً حركة الرٌاح، فقد قَرَن هللا تصرٌؾ 014

شحذا لؤلذهان كً تتدبر وتتفكر أكثر  -التروبوسفٌر -الرٌاح بالسحاب المسخر بٌن السماء واألرض

حمل معاٍن كثٌرة أهمها هو ٌذكر هللا دوما فً كتابه الكرٌم، وورد مع الرٌاح لفظة: أرسل. فكلمة أرسل ت

بالرٌاح اختصاص هللا بإرسال الرٌاح، إذ ال ٌوجد أحد فً كوكب األرض وفً الكون ٌستطٌع التحكم 

 (.0101سوى هللا )النموذج العربً للتوقعات المناخٌة، 

إن القرآن الكرٌم هو أول كتاب أخبر عن اهتزاز التربة وربوها بعد نزول الماء علٌها... إن نعمة 

مطر من السماء مصدر لكل مصادر المٌاه فً األرض فهو مصدر األنهار ومصدر المٌاه الجوفٌة، ال

ُحب، وأن الرٌاح هً العامل  ومصدر الٌنابٌع ، لقد تحدث القرآن الكرٌم بدقة تامة عن مراحل تشكل السُّ

 (0102األساسً فً تشكل السحاب والمطر ولوالها انعدمت األمطار )عرابً، 

لدقٌق الذي وصفه القرآن الكرٌم للطرٌقة التً تتكون من خبللها الؽٌوم أو السحب فً إن الوصؾ ا

سماء األرض وكذلك ذكره ألنواع هذه الؽٌوم ٌنفً نفٌا قاطعا أن ٌكون هذا القرآن من تؤلٌؾ البشر بل 

صاد فً هذا المجال أن عالم األر+  هو منزل من لدن علٌم خبٌر سبحانه وتعالى. ومما ٌثٌر الدهشة

عندما قام فً مطلع القرن التاسع عشر بوضع تصنٌؾ  Luke Howardالجوٌة اإلنجلٌزي لوك هوارد 

ألنواع الؽٌوم أعطى ألحد أنواعها نفس التسمٌة القرآنٌة لهذا النوع وهً السحب الركامٌة حٌث أعطى 

هذا أن القرآن  ( والتً تعنً ركام أو متراكم. بل إن األعجب منCumulusهوارد الكلمة البلتٌنٌة )

الكرٌم قد أكد على أن البرد ال ٌنزل إال من ؼٌوم لها امتدادات فً السماء تظهر لمن ٌراها من أعبلها 

كؤنها الجبال وهو ما أظهرته الصور التً التقطتها الطابرات واألقمار الصناعٌة. ومما ٌثٌر العجب 

ال ٌمكن أن ٌستوعبه عامة الناس  أٌضا أن ٌصؾ القرآن الكرٌم بعض السحب بؤنها ثقٌلة وهذا ما

فالؽٌوم بكل أنواعها تطٌر فً الهواء فكٌؾ ٌمكن أن ٌكون بعضها ثقٌبل وبعضها اآلخر خفٌفا. ولكن 

علماء األرصاد فً العصر الحدٌث ٌعلمون جٌدا ما معنى أن تكون السحب ثقٌلة بل وٌطلقون علٌها اسم 

كمٌات كبٌرة من الماء فبل تكاد تطٌر فً الهواء ( وهً سحب محملة بHeavy cloudsالسحب الثقٌلة )

بسبب ثقلها ولذا نراها قرٌبة من سطح األرض كما ٌظهر فً الصورة العلٌا وصدق هللا العظٌم القابل 

َحاَب الثَِّقاَل( الرعد ٌُْنِشُا السه ٌُِرٌُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َو  (.0104، )الرٌماوي، 00-)ُهَو الهِذي 
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رة المطر تكشؾ عن نظم العبلقات المفتوحة التً تربط بٌن عناصر المناخ، ففً القرآن الكرٌم إن ظاه

آٌات عدٌدة تثبت هذه العبلقات منذ آالؾ السنٌٌن، كما أن فً القرآن الكرٌم ذكر للعبلقات بٌن الظواهر 

دقٌقة للمطر تتناسق المناخٌة، وإنه سبق علماء المناخ فً ذكر هذه العبلقات، وفً سٌاق اآلٌات ألفاظ 

مع سبب نزوله وما ٌحدثه من إنبات واخضرار، وما ٌشكله من ٌنابٌع وسٌول وؼٌر ذلك )حبٌب، 

0112.) 

إن القرآن أول كتاب ٌتنبؤ بظاهرة التؽٌر المناخً التً تصٌب البر والبحر، والقرآن أول كتاب ٌحدد 

َهَر اْلَفَساُد ِفً اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت عن هذا الفساد وهو البشر، من خبلل قوله تعالى: )ظَ  المسبول

ْرِجُعوَن( الروم ٌَ ٌُِذٌَقُهْم َبْعَض الهِذي َعِملُوا لََعلهُهْم  ِدي النهاِس لِ ٌْ إن العدٌد من اآلثار الخطٌرة  .40-أَ

سه، وهذا األمر للتؽٌرات المناخٌة سوؾ تإدي إلى التفاعل بٌن التهدٌدات المختلفة ولٌس تؽٌر المناخ نف

لم ٌتوقعه العلماء، لكنهم أوضحوا أن هناك بعض المإشرات على أن األمور لن تتدهور بدرجة كبٌرة 

، وهو ما اعتبروه أمراً حتمٌاً، فإن 0111حٌث أكدوا أنه فً حالة حدوث أقل تؽٌر مناخً حتى عام 

حالة حدوث تؽٌر مناخً  % من أنواع الكابنات الحٌة المتضررة ستندثر. أما ف02ًذلك ٌعنً أن 

%إذا وقع 41%، بٌنما سٌبلػ معدل االنقراض 04متوسط المستوى فإن معدل االنقراض سٌصل إلى 

 أقصى تؽٌر مناخً ٌمكن أن تتعرض له األرض خبلل األعوام القادمة.)الكحٌل، د.ت.(.

وتجدر اإلشارة إلى أن تؤثٌر المناخ فً األجواء الحارة أو األصقاع الباردة آٌات عظٌمة على قدرة هللا 

تعالى نظرا لتؤثٌره الشدٌد فً تحدٌد مبلمح سكانها واختبلؾ ألوانهم وتباٌن مبلمحهم وصفاتهم 

فً صقٌع وبرودة الجسدٌة،  فمن حٌث تؤثٌره فً الصفات الجسدٌة نجد أن سكان أوروبا وهم  ٌعشون 

قاسٌة نجد بشرتهم بٌضاء وشعرهم أشقر وأنوفهم رفٌعة تساعدهم على تسخٌن الهواء قبل استنشاقه، 

بٌنما سكان أواسط إفرٌقٌا ٌرتبطون بالطقس الحار، فجلودهم سوداء كً  تحمٌهم من حرق الشمس، 

ٌن المناخ وتؤثٌراته وسود الشعر، فطس األنوؾ واسعة ال تؤبه لسخونة الهواء. وربط  العلماء ب

ق.م(  400-424الجؽرافٌة على طبابع الشعوب وسلوكها النفسً واالجتماعً، ومنهم أرسطو طالٌس )

فً كتابه "السٌاسة" حٌث ربط بٌن المناخ والجؽرافٌا من جهة وبٌن طبابع الشعوب. وكذلك أشار ابن 

تدأ والخبر"، إلى أثر المناخ فً م( فً مقدمة كتابه المعروؾ "العبر ودٌوان المب0411-0440خلدون )

م( بٌن طبابع الناس والمناخ، حٌث اعتبر أّن 0101-0141طبابع الشعوب. وكذلك فعل جان بودان )

أهل األقالٌم الشمالٌة الباردة قساة مخاطرون، بٌنما ٌّتصؾ أهل األقالٌم الجنوبٌة الحاّرة بالمكر واألخذ 

 (.0102أكثر فطنة ونشاطاً ولدٌهم القدرة على القٌادة )السهٌل، بالثؤر، أّما أهل األقالٌم المعتدلة فهم 

 مشكلة الدراسة

االرتباط بٌن العلم  إثباتتتجسد المشكلة فً محاولة دراسة المناخ فً القران الكرٌم وذلك لؽرض 

فق توا إنما ذكر فً القران الكرٌم والتوافق مع ما ذكره العلماء فً العصر الحدٌث.  إثباتوالقران، مع 

ٌكون له مدلوله فً اآلٌات القرآنٌة  أنوالسحب البد  واألمطارالتؤثٌر فً التؽٌر المناخً من الرٌاح 

 أن القران كتاب هللا تعالى لرسالة سماوٌة هً خاتمة الرساالت وتصلح لكل زمان ومكان. استنادا إلى

 أهمٌة الدراسة

القران الكرٌم ٌتضمن كل ما ٌحتاجه البشر من اجل  إنتتجلى أهمٌة الدراسة فً أنها تؤكد على  

ٌومٌا فً الطقس  اإلنسانٌوم الدٌن. والمناخ احد هذا الظواهر التً ٌعٌشها  إلىتفسٌر الظواهر الحٌاتٌة 

المتؽٌر بعوامله المتعددة مثل الحرارة واألمطار والسحب والرطوبة والرٌاح. ان ربط الظواهر المناخٌة 

التً نزلت على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه  اإلسبلمٌةالكرٌم ٌجسد حقٌقة الرسالة  بما ورد فً القرآن

وسلم، فكثٌرا من الظواهر الطبٌعٌة التً ورد ذكر عنها فً القران تم تؤكٌد حقٌقتها من الؽرب فً 

وكانت سببا فً تؽٌر علماء الؽرب لنظرتهم لئلسبلم وللقران الكرٌم، ومن هذا  األخٌرةالسنوات 
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تحدث به العلماء عن الطارق والنجم الثاقب وعن انشقاق القمر وعن مرج البحرٌن وؼٌرها  واهر ماالظ

 من الظواهر الطبٌعٌة التً وردت فً القران الكرٌم.

 أهداف لدراسة

 إلى المناخ بصورة صرٌحة. القرآنٌة التً أشارت اآلٌات التعرؾ على. 7

 فً القران الكرٌم. . االطبلع على العوامل المناخٌة التً ذكرت0

. محاولة الربط بٌن ما ورد فً القران الكرٌم حول العوامل المناخٌة وبٌن ما ٌحدث من تؽٌرات 4

 مناخٌة فً العالم.

والربط بٌن المناخ وما ورد فً القران الكرٌم فً  . التقدم بعدد من التوصٌات لتطوٌر عملٌة البحث4

 دراسات مستقبلٌة.

 فرضٌة الدراسة

". ومن هذه المناخ لدراسة على فرضٌة مفادها "أن القران الكرٌم ال ٌحتوي على ما ٌشٌر إلىاستندت ا

 ٌمكن استنباط الفرضٌات الفرعٌة التالٌة: األساسٌةالفرضٌة 

 إشارة تخص الرٌاح. : ال ٌتضمن القران الكرٌم أٌةاألولىالفرضٌة الفرعٌة 

 إشارة تخص الحرارة.  أٌة الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة: ال ٌتضمن القران الكرٌم

 إشارة تخص األمطار. الفرضٌة الفرعٌة الثالثة: ال ٌتضمن القران الكرٌم أٌة

 إشارة تخص السحب  الفرضٌة الفرعٌة الرابعة: ال ٌتضمن القران الكرٌم أٌة

 منهجٌة البحث

ٌخً فً بعض استعان بالمنهج التار كما استخدم الباحث المنهج الوصفً لؽرض تحقٌق أهداؾ الدراسة.

تدبر وأسس ضوابط إلى اتبع الباحث خطوات المنهج العلمً للوصول و المواقؾ التً تطلبت ذلك.

وصنفها  اآلٌات الكونٌة فً القران الكرٌم. فقام الباحث بتجمٌع اآلٌات المرتبطة بعنوان البحث فً المناخ

ً وتفسٌرها تفسٌرا دقٌقا . وحاول الباحث تحلٌل المعانحسب عناصره لتسهٌل المتابعة والمناقشة

 باالستعانة بالتفاسٌر المعتمدة علمٌا. كما عمل الباحث مقارنة بٌن الكتب العلمٌة وما ورد فً القران

الكرٌم. وقد استعان الباحث بعدد من المراجع والبحوث والدراسات العلمٌة التً كان لها كبٌر األثر فً 

 إثراء الدراسة.

والدلٌل  بخصوص المنهج االستقرابً نبلحظ وجود المناخ فً القران الكرٌم ولكن دون استقراء إما

استقراء وإنما استخدام المنهج  على ذلك إن سرعة الرٌاح أو كمٌة اإلمطار لم ٌحددها القران الكرٌم 

 االستنباطً أو التحلٌلً أكثر دقة

 الدراسات السابقة

 .لظواهر الفلكٌة والجغرافٌة فً القرآن الكرٌم( بعنوان: ا0270. دراسة عطٌة محمد عطٌة )7

فً كل قضاٌا اإلنسان،  اإللهًبالمنهج  إالأوضحت الدراسة أن التآلؾ بٌن العقل والواقع ال ٌتم  

لٌقود حركة اإلنسان مع الحٌاة بدقة ونظام وٌجمعهم القوانٌن، ومصاحبة هذا الواقع لتوضٌح الحقٌقة 

سر الكون واآلٌات الكرٌمة التً تختص بالتحكم فً ملكوت السموات واألرض،وأوضح  إلىالتً تهدي 

المنهج العلمً والتؤمل والمشاهدة، وأن اآلٌات الكونٌة ال  إلىالباحث أن القران الكرٌم ٌلفت العقل 
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هللا، إلى توحٌد  ةالدامؽتوضح للناس علوم الطبٌعة بقدر ما تلفت نظرهم إلى الدالبل القاطعة والحجج 

 ومحاولة الكشؾ عن اآلٌات الكونٌة الفلكٌة والجؽرافٌة وبما بها من إعجاز علمً.

( بعنوان: اإلعجاز العلمً فً القران الكرٌم للدراسات 7991. دراسة حسن احمد أبوالعٌنٌن )0

 الفلكٌة والطبٌعٌة.

الجؽرافٌة الفلكٌة  اإلعجاز العلمً فً القران الكرٌم فً ضوء الدراسات أوضحت الدراسة بٌان أوجه

الطبٌعٌة المعاصرة لدعم الوجدان الدٌنً لدى المإمنٌن وشحذ اإلٌمان فً القلوب، وعند ترجمة معانً 

القرآن الكرٌم ؼٌر العربٌة فان القارئ ال ٌدرك اإلعجاز البٌانً والببلؼً واللؽوي فً آٌاته، ؼٌر أن 

الفكر البشري هو دعوة  إلٌهالكرٌم حسب ما توصل التفسٌر العلمً لآلٌات الكونٌة والطبٌعٌة فً القرآن 

جزبٌٌن بدأ بالقران الكرٌم والجؽرافٌا الفلكٌة  إلىمفتوحة للمسلمٌن وؼٌر المسلمٌن .وقسم  تفسٌره 

وآٌات هللا عز وجل فً السماء ،وأخرها القران الكرٌم مع الجؽرافٌا الطبٌعٌة وآٌات هللا الكرٌم فً 

 .األرض

( بعنوان: الربط بٌن ظاهرة المطر والظواهر المرتبطة بحدوث 0222حبٌب ) .دراسة بدرٌة محمد3

 الرٌاح والسحب والتكاثف.

ٌظهر اإلعجاز فً القرآن ظواهر الكون بطرٌقة ٌبصرها اإلنسان وٌدركها وٌفهمها ومع ذلك ٌعجز عن 

ؼم التقدم فهم كثٌر من أسرار الكون، وقوانٌنه، ونظمه فً ضوء محدودٌة علمه وقصور معرفته، ر

(. وٌجد المتخصص 21( اإلسراء) َوَما أُوِتٌُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِله َقِلٌبًل العلمً، واإلبداع البشري، قال تعالى:)

فً العلوم المختلفة أن هذه اآلٌات تناولت من الظواهر الهامة الكثٌر، وٌتعجب؛ كٌؾ أن العلم لم ٌفسر 

ومرور آالؾ السنٌن، التً تراكمت خبللها محصلة اإلنسان  العدٌد من هذه الظواهر إال بعد جهد وعناء

من العلوم والمعرفة ،حتى توصل اإلنسان لمعرفة الٌسٌر منها وما ٌخفى من أسرارها وأسباب حدوثها 

ْعلَُم َما ِفً اْلَبرِّ َواْلبَ الكثٌر. قال تعالى: ) ٌَ ْعلَُمَها إاِله ُهَو َو ٌَ ِب اَل  ٌْ ْحِر َوَما َتْسقُُط ِمْن َوَرَقٍة َوِعْنَدهُ َمَفاِتُح اْلَؽ

اِبٍس إاِله ِفً ِكَتاٍب ُمِبٌنٍ  ٌَ ٍة ِفً ُظلَُماِت اأْلَْرِض َواَل َرْطٍب َواَل  ْعلَُمَها َواَل َحبه ٌَ (.وٌجد 10( اإلنعام)إاِله 

المتخصصٌن فً الجؽرافٌا الطبٌعٌة الكثٌر من الظاهرات الطبٌعٌة التً فسرها القرآن الكرٌم، وفسر 

لعبلقات التً تربط بعضها ببعض بدقة متناهٌة.وٌحاول فً هذا البحث توضٌح الكٌفٌة التً ربط بها ا

القرآن الكرٌم بٌن الظاهرات المناخٌة، مقتصرة على ظاهرة المطر والظواهر المرتبطة بحدوثه؛ مثل: 

 ذلك بؤشكال المطر وأنواعه.الرٌاح، والسحب، ونواٌا التكاثؾ وارتباط 

 ( بعنوان: الكون واإلعجاز العلمً فً القران.7997ور محمد حسب النبً ).دراسة منص2

االهتمام بالثقافة العلمٌة فً مجال العلوم الكونٌة، وخاصة فً العصر الذي نعٌش فٌه،عصر الفضاء 

لكً نتابع هذا التقدم الهابل ونوجه عقول الجٌل الصاعد إلى التفكٌر والبحث والدراسة فً العلوم الكونٌة 

ى نلحق بركب العلم الحدٌث ونتعرؾ على أسرار الكون ومشاكل كوكبنا الحبٌب "كوكب األرض" حت

وهو ٌعاش من أزمات مقبلة تهدد الحٌاة علٌه بسبب إفساد اإلنسان فً هذه األرض بما صنعه من قنابل 

بسبب ذرٌة ونووٌة وصوارٌخ عابرة للقارات تستعد لبلنطبلق فً أي لحظة لتدمر الحرث والنسل، أو 

الخراب والدمار الذي أحدثه اإلنسان فً البٌبة المحٌطة بكوكب األرض، وأعنى إتبلؾ طبقة األوزون 

 ٌصنعهتدرٌجٌا بما  الطبقة هذه ٌتلؾ اإلنسان ولكن  كٌلومترا من سطح األرض 01التً تقع على بعد 

 عوادم من الكربون أكسٌد ثانً لنسبة وزٌادة لؤلشجار واستبصال للبٌبة وتلوث كٌماوٌة مواد من

 ما تكون إلى أدى مما الحدٌثة، الصناعٌة للمدنٌة الخطٌرة الجانبٌة اآلثار من ذلك وؼٌر السٌارات،

 حٌث اإلنسان، ٌد على األرض  كوكب النتحار الطرٌق تمهٌد إلى ،وبالتالً األوزون طبقة بثقب ٌسمى

 اإلنسان استمر لو التالٌة األخطار حدوث العلماء ٌتوقع كما جرٌمتهم حصاد آجبل أو عاجبل البشر ٌجنى

 .البٌبة تلوث فً
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 ( بعنوان: علم الفلك القرآنً.7992. دراسة عدنان الشرٌف )5

ٌجـد الباحث فً كتاب هللا العظٌم بضع مبات من اآلٌات الكرٌمـة بعضـها الٌوم مبادئ أساسٌة و ثوابت 

الثوابت العلمٌة  أما واألرضوالفلك  والكونالطبٌعة مثل الطب , أي علمٌة فً فروع العلوم المادٌة

 إالالعلمً فً القران الكرٌم فالحقابق العلمٌة الكامنة فً اآلٌات الكرٌمة لم تكشؾ  اإلعجاز أوالقرآنٌة 

بعد قرون من التنزٌل، لذا كانت كل آٌة منها برهانا علمٌا ودلٌبل منطقٌا عقلٌا على إن القرآن هو كبلم 

دراسة الكواكب والنجوم  إلى آالؾ السنٌن هدفهوعلم الفلك هو علم قدٌم ٌرجع  هللا سبحانه وتعالى،

والمجرات تقدم تقدما كبٌرا فً القرن التاسع عشر والقرن العشرٌن، أما علم الكون فهو ٌدرس نشؤة 

وتركٌب وتطور الكون،علم جدٌد لم ٌتجاوز العشر سنوات ومن هنا نجد فً القران الكرٌم مبات من 

تتعلق بعلم الكون والفلك وإن هذه اآلٌات إن درست بصورة منهجٌة تشكل بما ٌعرؾ باسم علم اآلٌات 

الكون والفلك القرآنً فهذا الكون والفلك مرسوم من خبلل الكثٌر من اآلٌات الكرٌمة التً أسمٌناها 

ون فً كل أي الثوابت العلمٌة القرآنٌة،أي هً القواعد األساسٌة التً ٌعتمد علٌها علماء الفلك والك

 حسب تخصصها.

 ( بعنوان الكون والقران كتاب ٌبحث فً علم الفلك.0272محمد علً حسن الحلً ) . دراسة1

إن السماء  ومنها المبتدأ والٌها المنتهى، وٌقول بعض العلماء األجرامأوضحت الدراسة إن السماء بٌت 

ٌقول هً سبع طبقات من ٌاقوت احمر ودرة بٌضاء. ؼٌر أن السماء  واآلخرٌنطبقة صلبة تمبل الفضاء 

هً الفضاء ال ؼٌر، وأوضح أن كل لفظ سماء فً القران هً الفضاء وهو لٌس فارغ بل هً طبقات 

ؼازٌة وأجرام مادٌة، فكل لفظ سماوات تؤتً فً القران الكرٌم على الجمع، وكذلك باآلٌات القرآنٌة 

األثٌرٌة فبل  ؼازٌة وهً السماء الزرقاء التً نراها فً السماء،أما الطبقاتاثبت الباحث ان السماء 

إن األثٌر ٌمبل الفضاء ولوال وجوده  ال ٌراها المخلوقات المادٌة والتً عرفها العلماء. األثٌرنراها الن 

وات ٌرٌد اكل آٌة فٌها ذكر األرض قبل السم إنلما دارت الكواكب السٌارة وكذلك اثبت الباحث 

 .الكواكب السٌارة جمٌعا أيكلها  األرض

رأى الباحث من خبلل الدراسات السابقة  إن هذا الدراسة تختلؾ عن ما سبق ذكره فً الدراسات 

وأهمها جمع عبلقة المناخ  السابقة حٌث أضاؾ الباحث أكثر من نقطة حدٌثة لم تذكر فً تلك الدراسات 

ر بالمشارٌع الكبرى فً بعض الدول، ومفهموم السحب مع ما ورد فً القران الكرٌم، وارتباط اإلمطا

  . وارتباطها بالعلم، مع توضٌح اإلعجاز العلمً للمناخ وؼٌرها مما سوؾ ٌذكر خبلل البحث

 المناقشة

 اآلٌات المرتبطة بالمناخ فً القران الكرٌم

لؽرض دراسة الطقس والمناخ فً كتاب هللا الكرٌم من الضروري حصر المصطلحات وهً درجة 

واإلشعاع الشمسً، وؼٌرها. لقد ذكر  –التكاثؾ  – األمطار –الرٌاح  –الضؽط الجوي  –الحرارة 

 س. المصطلحات المناخٌة بؤكثر من معنى للكلمة الواحدة،  وخاصة اآلٌات المتعلقة بالطق القران الكرٌم

( مرة فً كتاب 41: هً أكثر المصطلحات التً ذكرت فً القران الكرٌم حٌث استعملت ). الرٌاح7

رٌحا  –حاصبا  –الرٌح  –هللا عز وجل، وذلك بمعانً مختلفة جمٌعها تعنً الرٌاح. لقد ذكرت الرٌاح

ورٌحا كما ذكرت الرٌاح بمعنى الرٌح العاصؾ والرٌح العقٌم  الذارٌات. –قاصفا  –عارضا  –

 فً القران الكرٌم  بقول هللا تعالى:  الرٌاح صرصرا. وفٌما ٌلً ذكر اآلٌات التً تخص

 .000 -آل عمرانِفٌَها ِصرٌّ أََصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظلَُموا أَْنُفَسُهم(  ِرٌح  َكَمَثِل قال تعالى: )

 .00 -( ٌونس َمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكانٍ َعاِصٌؾ َوَجاَءُهُم الْ  ِرٌح  َوَفِرُحوا ِبَها َجاَءْتَها وقال تعالى:)

ا َفَصلَِت اْلِعٌُر َقاَل أَُبوُهْم إِنًِّ أَلَِجُد وقال تعالى:)  .04 -( ٌوسؾٌُوُسَؾ لَْواَل أَْن ُتَفنُِّدونِ ِرٌَح َولَمه
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ِتِهْم َقالُوا َهَذا َعاِرٌض وقال تعالى:) ٌَ ا َرأَْوهُ َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَل أَْوِد  ٌح  ُمْمِطُرَنا َبْل ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم ِبِه رَفلَمه

 .04 -( األحقاؾِفٌَها َعَذاٌب أَِلٌمٌ 

احِ َوَتْصِرٌِؾ ) وقال تعالى: ٌَ ْعِقلُونَ  الرِّ ٌَ اٍت لَِقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض آَلَ َن السه ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخه  -( البقرةَوالسه

014. 

احَ ْرِسُل َوُهَو الهِذي ٌُ ) وقال تعالى: ٌَ ٌٍِّت(  الرِّ َدْي َرْحَمِتِه َحتهى إَِذا أََقلهْت َسَحاًبا ِثَقااًل ُسْقَناهُ لَِبلٍَد َم ٌَ َن  ٌْ ُبْشًرا َب

 .10 -األعراؾ

َ َوَرُسولَُه َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشلُوا َوَتْذَهَب ر) وقال تعالى: َ مَ  ٌُحُكم  َوأَِطٌُعوا هللاه اِبِرٌنَ َواْصِبُروا إِنه هللاه ( َع الصه

 .41 -االنفعال

ْت ِبِه ) وقال تعالى: ِهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشَتده ٌحُ َمَثُل الهِذٌَن َكَفُروا ِبَربِّ ْوٍم َعاِصٍؾ( إبراهٌم الرِّ ٌَ  .02 -ِفً 

احُ )َفاْخَتلََط ِبِه َنَباُت اأْلَْرِض َفؤَْصَبَح َهِشًٌما َتْذُروُه  قال تعالى: ٌَ ٍء ُمْقَتِدًراوَ  الرِّ ًْ ُ َعلَى ُكلِّ َش (  َكاَن هللاه

 .41  -الكهؾ

أنواع حسب ما ورد ذكرها فً القران الكرٌم، فمن اآلٌات الكرٌمة ما حمل  لقد قسمت الرٌاح إلى

موقع: من اإلعجاز العلمً فً ) البشابر الخٌرة، وبعض اآلٌات حملت العذاب لقوم سابقٌن، وهً كاآلتً

 :( arabiweather.comالقران الكرٌم 

هً الرٌاح التً تسبق األمطار، وهً رٌاح تبشر بالخٌر. وردت فً القرآن الكرٌم  الرٌاح المبشرات: -

ٌُْرِسَل فً عدة آٌات من كتاب هللا الكرٌم،ومنها ما جاء فً قوله تعالى:  اِتِه أَْن  ٌَ ٌَاحَ )َوِمْن آَ ُمَبشَِّراٍت  الرِّ

ٌُِذٌَقُكْم ِمْن َرْحَمتِ  وقال  .46-الرومِه َولَِتْجِرَي اْلُفْلُك ِبؤَْمِرِه َولَِتْبَتُؽوا ِمْن َفْضلِِه َولََعلهُكْم َتْشُكُروَن (َولِ

ٌُْرِسُل )تعالى: احَ َوُهَو الهِذي  ٌَ ٌٍِّت َفؤَْنَزْلَنا  الرِّ َدْي َرْحَمِتِه َحتهى إَِذا أََقلهْت َسَحاًبا ِثَقااًل ُسْقَناهُ ِلَبَلٍد َم ٌَ َن  ٌْ ُبْشًرا َب

ُرونَ  َمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى لََعلهُكْم َتَذكه  .10 -( األعراؾِبِه اْلَماَء َفؤَْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثه

عن حمل أنواع السحب من مكان لمكان فً طبقات  مسبولةوهً الرٌاح التً تكون  ات:الرٌاح الناشر -

اِشَراِت َنْشًراالجو، كما فً قوله تعالى:)  .4 -( المرسبلتَوالنه

أٌضا عن نشر حبوب  مسبولةعن تحرٌك األتربة والؽبار، وهً  المسبولةهً الرٌاح  الرٌاح الذارٌات:-

اِت َذْرًوا  عز وجل بقوله تعالى: )اللقاح. وقد وردت فً كتاب هللا ٌَ اِر  .1 -( الذارٌاتَوالذه

 : هً رٌاح قوٌة تشمل األعاصٌر، وردت فً القران الكرٌم فً قوله تعالى:الرٌح العاصف -

 .0 -( المرسبلتَفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا)

عن تقلب األمواج فً البحر، وقد وردت فً القران  المسبولة: وهً الرٌاح القوٌة القاصف الرٌاح -

ُكْم َقاِصًفا ِمَن االكرٌم فً قوله تعالى:) ٌْ ٌُْرِسَل َعلَ ِعٌَدُكْم ِفٌِه َتاَرًة أُْخَرى َف ٌُ ٌحِ أَْم أَِمْنُتْم أَْن  ٌُْؽِرَقُكْم ِبَما  لرِّ َف

َنا ِبِه َتِبًٌعا ٌْ  .10 -اء( اإلسرَكَفْرُتْم ُثمه اَل َتِجُدوا لَُكْم َعَل

ِهُم وهً الرٌاح التً ذكرها هللا تعالى فً كتابة بقوله:) الرٌاح العقٌم: - ٌْ ٌحَ َوِفً َعاٍد إِْذ أَْرَسْلَنا َعلَ  الرِّ

 ،  وهً ذكرت لتشٌر إلى هبلك قوم عاد.40 -( الذرٌاتاْلَعِقٌمَ 

وهً الرٌاح التً اهلك هللا تعالى بها قوم عاد وكانت هذه الرٌاح هً العذاب الذي  الرٌاح الصرصر: -

ا َعاٌد َفؤُْهلُِكوا اهلك القوم،وقد وردت فً القران الكرٌم فً قوله تعالى:) ةٍ  بِِرٌح  َوأَمه ٌَ ( َصْرَصٍر َعاِت

 .1-الحاقة

ألولى وتقبل الفرضٌة البدٌلة من خالل ما ورد بشأن الرٌاح فإن الدراسة ترفض الفرضٌة الفرعٌة ا

 لها.
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( مرة فً القران الكرٌم، وهً كذلك 00ذكرت فً الترتٌب الثانً بعد الرٌاح حٌث ذكرت ) . السحب0

 –السحاب  –كسفا  –ذكرت بؤكثر من معنى،وأمثلة ذلك فً القران الكرٌم أنها ذكرت: سحابا 

 الظبلل.وفٌما ٌلً بعض اآلٌات التً ورد بها السحاب:  –الركام  –الؽمام  –الؽمم  –المعصرات 

ٌُْنِشُا ) لىقال تعا ٌُِرٌُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َو َحابَ ُهَو الهِذي  َقالَ  السَّ  .00 -( الرعدالثِّ

ًَ َتُمرُّ َمره ) وقوله تعالى َحابِ َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِه ُه َخِبٌٌر  السَّ ٍء إِنه ًْ ِ الهِذي أَْتَقَن ُكله َش ُصْنَع هللاه

 .22 -( النملَعلُونَ ِبَما َتفْ 

اِح ) وقوله تعالى ٌَ َحابِ َوَتْصِرٌِؾ الرِّ ْعِقلُونَ  َوالسَّ ٌَ اٍت ِلَقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض آَلَ َن السه ٌْ ِر َب  -(البقرةاْلُمَسخه

014. 

َمَراِت  َسَحاًباَحتهى إَِذا أََقلهْت ) وقوله تعالى ٌٍِّت َفؤَْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفؤَْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثه ِثَقااًل ُسْقَناهُ لَِبلٍَد َم

ُرونَ   .10 -( األعراؾَكَذلَِك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى لََعلهُكْم َتَذكه

ْؽَشاهُ َمْوٌج ِمْن َفْوِقِه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه ) وقوله تعالى  .41 -( النورٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ُظلَُما َسَحاب  ٌَ

قُولُوا ) قوله تعالىو ٌَ َماِء َساِقًطا  َرْوا ِكْسًفا ِمَن السه ٌَ  .44 -( الطورَمْرُكومٌ  َسَحاب  َوإِْن 

ٌظهر مما سبق من اآلٌات إن القران الكرٌم تضمن ذكرا واضحا للسحب التً هً عنصر من  

 هذا العنصر المناخً:عناصر المناخ، وفٌما ٌلً توضٌح لجوانب 

 السحب: أنواعأ. 

ذكر هللا تعالى فً كتابه الكرٌم ظواهر وعجابب معجزات الكون،ومن هذه المعجزات هً السحب، 

أنواع السحب المختلفة مفصبل ذلك فً آٌات  أمطار. واظهر هللا تعالى أٌضا والتً تتكون وتتحول إلى

 0411حدٌثا، فً حٌن ذكرها القران الكرٌم منذ أكثر من تم اكتشافها  علمٌة القران الكرٌم باكتشافات

ٌُْزِجً عام. وقد وردت آٌات من القران الكرٌم عن السحب وأنواعها فً قوله تعالى: )  َ أَلَْم َتَر أَنه هللاه

ْخُرُج ِمْن ِخبَللِهِ  َسَحاًبا ٌَ ْجَعلُُه ُرَكاًما َفَتَرى اْلَوْدَق  ٌَ َنُه ُثمه  ٌْ َإلُِّؾ َب ٌُ َماِء ِمْن ِجَباٍل ِفٌَها ِمْن  ُثمه  ُل ِمَن السه ٌَُنزِّ َو

ْذَهُب ِباأْلَْبَصارِ  ٌَ َكاُد َسَنا َبْرِقِه  ٌَ َشاُء  ٌَ ٌَْصِرفُُه َعْن َمْن  َشاُء َو ٌَ ٌُِصٌُب ِبِه َمْن  وقوله .44-( النورَبَرٍد َف

اَح َفُتِثٌُر )تعالى ٌَ ٌُْرِسُل الرِّ ُ الهِذي  ْجَعلُُه ِكَسًفا َفَتَرى اْلَوْدَق  َسَحاًباهللاه ٌَ َشاُء َو ٌَ َؾ  ٌْ َماِء َك ْبُسُطُه ِفً السه ٌَ َف

ْسَتْبِشُرونَ  ٌَ َشاُء ِمْن ِعَباِدِه إَِذا ُهْم  ٌَ ْخُرُج ِمْن ِخبَللِِه َفإَِذا أََصاَب ِبِه َمْن   .42 -( الرومٌَ

فً السحاب باختبلؾ الظواهر وهناك ثبلث آٌات ذكرت فٌها السحاب، وكل آٌة تشٌر إلى نوع معٌن 

 المصاحبة، وهً كاألتً:

ٌُْزِجً اآلٌة األولى: تسمً السحاب بالركام وتشبهه بالجبال فً قوله تعالى ) -  َ ( َسَحاًباأََلْم َتَر أَنه هللاه

أي ساقه أو دفعه. والرٌاح تزجً السحاب أي تسوقه سوقا رفٌعا )لسان  الشًء هً زجً ،44-النور

 (.04/411العرب 

َنهُ اآلٌة الثانٌة: بعد عملٌة اإلزجاء تؤتً عملٌة التؤلٌؾ ) - ٌْ ٌَُإلُِّؾ َب ، وقد قصد بها هللا 44 -( النورُثمه 

 .(0/1لسان العرب )تعالى الجمع بٌن األشٌاء المتفرقة وتنظٌمها بعد تفرٌقها ووصلها 

ْجَعلُ اآلٌة الثالثة: بعد ذلك تؤتً عملٌة الركم بعد التؤلٌؾ ) - ٌَ ( وٌقصد بها فً اللؽة العربٌة ُه ُرَكاًماثم 

 .(4/01لسان العرب )ٌركمه إذا جمعه وألقى بعضه علً بعض  ًءاألشٌاء وركم الشالركم هو جمع 

وبعد الركم ٌنزل  .(4/440تفسٌر الطبري )وفسر الطبري ذلك انه ٌعنً متراكما بعض على بعض 

ْخُرُج ِمْن  المطر ) ٌَ المطر ٌنزل بعد اكتمال عملٌة الركم مباشرة والودق  إن( وهً ِخبَللِهِ َفَتَرى اْلَوْدَق 

َماِء ِمْن ِجَباٍل ِفٌَها ِمْن َبَردفً قولة تعالى ) .(لسان العرب)هو المطر ُل ِمَن السه ٌَُنزِّ  ( وهً احتماالن: َو
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 أن السماء فٌها جبال برد ٌنزل هللا فٌها البرد. االحتمال األول:

 .(تفسٌر ابن كثٌر) السحاب ٌؤخذ جبال إنالجبال تعنً السحاب أي  االحتمال الثانً:

 السحاب فً العلم الحدٌث 

آلراء العلماء والنحوٌٌن والمفسرٌن، وهً تختلؾ حسب االرتفاع  توجد العدٌد من السحب وفقا

والسمك، فهناك سحب ممطرة وكذلك سحب ؼٌر ممطرة، وهناك سحب كثٌفة سمٌكة ثقٌلة وكذلك 

سحب خفٌفة قلٌلة السمك. ومن خبلل االكتشافات الحدٌثة وبمساعدة األقمار الصناعٌة عرؾ علماء 

 كاآلتً:  ، وحددوا أنواعهاالجوي دراسات دقٌقة للسحب األرصاد

السحب الركامٌة والمعروفة بالسحب الممطرة أو الركام المزنً وإنه ٌشبه الجبال وهو النوع الذي 

ٌسحب السحب الصؽٌرة إلى مناطق تتجمع فٌها، وذلك لزٌادة بخار الماء وتتكون مناطق التجمع. ومن 

االتجاه نحو  ة الرٌاح اقل كلما كانالمعروؾ أنه كلما زاد حجم السحب قلت سرعتها، وتكون سرع

قال هللا تعالى فً  .(0100المإتمر العالمً األول لئلعجاز العلمً فً القرآن،)مناطق التجمع والمطر 

 كتابه الكرٌم:

ْجَعلُُه ُرَكاًما) ٌَ َنُه ُثمه  ٌْ ٌَُإلُِّؾ َب ٌُْزِجً َسَحاًبا ُثمه   َ اح تسوق السحاب بما .وهو ان الر44ٌ-النور (اَلْم َتَر أَنه هللاه

 (.404تفسٌر البحر المحٌط، ) قرره المفسرٌن والعلماء أي التكوٌن للسحاب الركامً

َنهُ وقوله تعالى )ث ٌْ ٌَُإلُِّؾ َب .وفسر العلماء إنه الجمع بٌن األشٌاء المتفرقة مع التنظٌم 44 -( النورمه 

( 0لسان العرب، ) لتكوٌن سحاب واحدوالترتٌب وكذلك فسره العلماء إنه التكوٌن للسحب المتعددة 

ْجَعلُُه ُرَكاًما.وقوله تعالى ) ٌَ ، وهو جمع الشًء وألقى بعضه على بعض. وفسره العلماء 44( النور ُثمه 

 (.010لسان العرب، )النمو الراسً لنفس السحابة  أوانه مراحل تكوٌن السحاب الركامً 

ْخُرُج ِمْن وقوله تعالى ) ٌَ أما خبلله فهو  الودق هو المطر عند المفسرٌن، .44-( النورِخبَللِهِ َفَتَرى اْلَوْدَق 

تفسٌر البحر المحٌط، )فهً نزول المطر من السحاب الركامً  المخرج، أما عند علماء األرصاد

404.) 

َماِء ِمْن ِجَباٍل ِفٌَها ِمْن َبَردٍ وقوله تعالى ) ُل ِمَن السه ٌَُنزِّ السحاب  إنن وفٌها وضح المفسرٌ .44 -( النورَو

على شكل جبل ٌسمح بتكوٌن الثلج او الماء شدٌد البرودة، والمعنى عند العلماء فً األرصاد الجوي هو 

الكشاؾ للزمخشري، )البرد ٌتكون عندما تمكث نواة ثلجٌة لفترة زمنٌة على ماء شدٌد البرودة  أن

241.) 

وتقبل الفرضٌة البدٌلة  ,فإن الدراسة ترفض الفرضٌة الفرعٌة الرابعة السحبمن خالل ما ورد بشأن 

 لها.

مرة(، وذلك على هٌبات مختلفة  04سواء أكان سابل أو صلب، فقد جاء فً القران الكرٌم )التساقط  أما

مرة( للتساقط  04البرد(، وقد جاء ) –مدرارا  –الودق  –الؽٌث  –طل  –مطر  –منها )وابل 

 (.المجلة العلمٌة لبحوث القران) واحدة للبرد الصلبالسابل،ومرة 

 فً قوله تعالى: األمطاربعض اآلٌات من القران الكرٌم التً وردت بخصوص 

ُكْم إِْن َكاَن ِبُكْم أًَذى ِمْن ) قال تعالى: ٌْ  .010 -( النساءأَْو ُكْنُتْم َمْرَضى َمَطر  َواَل ُجَناَح َعَل

ِهْم ) وقال تعالى: ٌْ َؾ َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجِرِمٌنَ  َمَطًراَوأَْمَطْرَنا َعلَ ٌْ  .24 -( األعراؾَفاْنُظْر َك

ِهْم ) قال تعالى: ٌْ  .004 -الشعراءاْلُمْنَذِرٌَن(  َمَطرُ َفَساَء  َمَطًراَوأَْمَطْرَنا َعلَ
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َها َساِفَلَها ) قال تعالى: ٌَ َناَفَجَعْلَنا َعاِل َطر  ِهْم  َوأَم  ٌْ ٌلٍ َعلَ  .04-( الحجرِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ

ُل ) قال تعالى: ٌَُنزِّ ثَ َوُهَو الهِذي   ٌ َغ ًُّ اْلَحِمٌدُ  ال  ْنُشُر َرْحَمَتُه َوُهَو اْلَولِ ٌَ  .02 -( الشورىِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َو

إن القران الكرٌم استخدم المطر بالدلٌل على العذاب فً األؼلب، وقال  من خبلل اآلٌات السابقة ٌظهر

صحٌح البخاري تفسٌر سورة )عذاباً  إالسفٌان بن عٌنٌه )رحمه هللا(: ما سم هللا مطراً فً القرآن الكرٌم 

ُكْم إِْن َكاَن ِبُكْم أًَذى ِمْن أما فً سورة النساء )(.األنفال ٌْ ، وهنا تختلؾ 010 -ساء( النَمَطرَواَل ُجَناَح َعلَ

القران الكرٌم ٌربط نزول الؽٌث إن  وال ٌستعمل فً العذاب. القاعدة، والمطر ٌعنً الؽٌث هو رحمة

 بسلوك العباد فً قوله تعالى:

َماِء َواأْلَرْ )  أ. التقوى ِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السه ٌْ َقْوا لََفَتْحَنا َعَل ُبوا لَْو أَنه أَْهَل اْلقَُرى آََمُنوا َواته ِض َولَِكْن َكذه

ْكِسُبونَ  ٌَ  .01 -( األعراؾَفؤََخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا 

ُكْم ِمْدَراًرا)ب. االستغفار  ٌْ َماَء َعلَ ٌُْرِسِل السه ُه َكاَن َؼفهاًرا   ُكْم إِنه  .00-01( نوح َفُقْلُت اْسَتْؽِفُروا َربه

َناُهْم َماًء َؼَدًقاَوأَْن لَِو اْسَتَقاُموا َعلَى )ج. االستقامة  ٌْ ِرٌَقِة أَلَْسَق  .01 -( الجنالطه

المصلى  إلىأن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خرج  هللا بن زٌد )حدٌث عن عبد د. االستسقاء

 ٌدعوا استقبل القبلة وحول رداءه ( متفق علٌه. أن أرادٌستسقى وانه لما 

رجل دخل المسجد ٌوم الجمعة والنبً صلى هللا علٌه  إنحدٌث انس بن مالك الخطبة  أثناءه. الدعاء 

وانقطعت السبل فادع هللا عز وجل ٌؽٌثنا فرفع  األموالوسلم قابم ٌخطب فقال ٌا رسول هللا هلكت 

 رسول هللا ٌدٌه ثم قال اللهم أؼثنا اللهم أؼثنا )متفق علٌه(.

المإمنٌن قحط المطر  أمٌرٌا  أن رجبل قال لعمر بن الخطاب قال قتادةو. قحط المطر وقنط الناس 

ْنُشُر وقنط الناس فقال عمر رضً هللا عنه مطر، ثم قرأ ) ٌَ َث ِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َو ٌْ ُل اْلَؽ ٌَُنزِّ َوُهَو الهِذي 

ًُّ اْلَحِمٌدُ  ٌنزل المطر وال  وإنما( وهو إن القحط ال ٌعنً بؤن ال ٌنزل علٌنا المطر، َرْحَمَتُه َوُهَو اْلَولِ

 (.2104كتاب الفتن والمبلحم ) ٌستفٌد منه.ولوال البهابم لم ٌمطروا

 فوائد المطر فً القرآن الكرٌم

 أوضحت اآلٌات القرآنٌة العدٌد من الفوابد التً تنتج عن نزول المطر، ومن هذه الفوابد ما ٌلً: 

َماِء َماًء لَُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه ُهَو الهذِ . االستفادة للشرب والزرع، كما فً  قوله تعالى )0 ي أَْنَزَل ِمَن السه

 .01 -( النحلَشَجٌر ِفٌِه ُتِسٌُمونَ 

ٌُْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز . الماء مطهر، كما فً قوله تعالى )0 ٌَُطهَِّرُكْم ِبِه َو َماِء َماًء لِ ُكْم ِمَن السه ٌْ ُل َعَل ٌَُنزِّ َو

ْرِبَط َعلَ  ٌَ َطاِن َولِ ٌْ ٌَُثبَِّت ِبِه اأْلَْقَدامَ الشه  .00 -( األنفالى ُقلُوِبُكْم َو

ا ِبِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها . إحٌاء األرض، كما فً قوله تعالى )4 ٌَ َماِء ِمْن َماٍء َفؤَْح ُ ِمَن السه َوَما أَْنَزَل هللاه

َحابِ  اِح َوالسه ٌَ ٍة َوَتْصِرٌِؾ الرِّ َماِء َواأْلَْرِض  َوَبثه ِفٌَها ِمْن ُكلِّ َدابه َن السه ٌْ ِر َب  .014 -( البقرةاْلُمَسخه

َمَراِت ِرْزًقا لَُكْم( البقرة. سبب الرزق، كما فً قوله تعالى )4 َماِء َماًء َفؤَْخَرَج ِبِه ِمَن الثه  -َوأَْنَزَل ِمَن السه

00. 

 ارتباط نزول الغٌث بالمشروعات الكبرى:

ٌجب على العلماء أن ٌنشروا الهدنة الذي قاله رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عند نزول المطر، وأن 

فً  األمطارٌكون المطر سببا فً إزالة الخوؾ، وأن تقام مشارٌع من الدول لبلستفادة من مٌاه 

 والزراعة والري وتخزٌنها فً آبار. األراضًاستصبلح 
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وتقبل الفرضٌة البدٌلة  ,إن الدراسة ترفض الفرضٌة الفرعٌة الثالثةف األمطارمن خالل ما ورد بشأن 

 لها.

 اآلٌات القرآنٌة ذات الدالالت المناخٌة:

هناك كلمات فً القران الكرٌم تستخدم فً المصطلحات العلمٌة من الطقس والمناخ نستعرض منها 

 :اآلتً

 معنى الرٌاح فً القران الكرٌم والعلم:

للهواء بالؽبلؾ الجوي وهناك رٌاح موسمٌة ورٌاح محلٌة ورٌاح ٌومٌة  األفقٌةالرٌاح هً الحركة 

 كما وردت فً القران الكرٌم فً قوله تعالى: سرعتها ودرجة حرارتهاتختلؾ حسب 

احَ َوُهَو الهِذي ) ٌَ ِسلُ الرِّ َدْي َرْحَمِتِه َحتهى إَِذا أََقلهْت َسَحاًبا ِثَقااًل ُسقْ  ٌُر  ٌَ َن  ٌْ ٌِّت( األعراؾُبْشًرا َب  -َناهُ ِلَبَلٍد َم

10. 

احِ ) ٌَ ِرٌِف الرِّ ْعِقلُوَن( البقرة َوَتص  ٌَ اٍت ِلَقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض آَلَ َن السه ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخه  .014 -َوالسه

احَ ) ٌَ َسل َنا الرِّ َناُكُموهُ وَ  َوأَر  ٌْ َماِء َماًء َفؤَْسَق  .00 -َما أَْنُتْم لَُه ِبَخاِزِنٌَن( الحجرلََواِقَح َفؤَْنَزْلَنا ِمَن السه

 تنوع ذكر صفات الرٌاح وداللة كل نوع:

اِتِه أَْن ) ٌَ احَ ِمْن آَ ٌَ ِسلَ الرِّ ٌُِذٌَقُكْم ِمْن َرْحَمِتِه َوِلَتْجِرَي اْلفُْلُك ِبؤَْمِرِه( الروم ٌُر   .41 -ُمَبشَِّراٍت َولِ

 كما وردت فً القران الكرٌم فً قوله تعالى: عاصفة األحٌانفً بعض  الرٌاحوتؤتً 

ٌَِّبٍة  َن ِبِهْم ِبِرٌٍح َط ٌْ ٌُِّرُكْم ِفً اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َحتهى إَِذا ُكْنُتْم ِفً اْلُفْلِك َوَجَر ٌَُس َوَفِرُحوا ِبَها َجاَءْتَها )ُهَو الهِذي 

 .00 -َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن( ٌونس ِرٌح  َعاِصف  

َماَن  ٌْ ٌَح َعاِصَفةً )لُِسَل  .20 -َتْجِري ِبؤَْمِرِه إِلَى اأْلَْرِض الهِتً َباَرْكَنا ِفٌَها( األنبٌاء الرِّ

ْت ِبِه  ٌُح )َكَرَماٍد اْشَتده ْوٍم الرِّ ٌَ ٍء( إبراهٌم َعاِصف  ِفً  ًْ ا َكَسُبوا َعلَى َش ْقِدُروَن ِممه ٌَ  .02 -اَل 

باردة )تفسٌر  أوأي حركتها فً الشمال والجنوب حارة  تصرٌف الرٌاح إنكما ذكر فً القران الكرٌم 

موسى، ) (. وكذلك حركتها من المناطق المرتفعة إلى المناطق المنخفضة01الجبللٌن المٌسر، 

ووردت فً بعض سور القرآن الكرٌم بنفس المعنى، كما فً بعض اآلٌات فً قوله  .(00110021

 تعالى:

احِ ) ٌَ ِرٌِف الرِّ ْعِقلُوَن( البقرة َوَتص  ٌَ اٍت ِلَقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض آَلَ َن السه ٌْ ِر َب َحاِب اْلُمَسخه  .014  -َوالسه

احِ ) ٌَ ِرٌِف الرِّ ْعِقلُوَن( الجاثٌة َوَتص  ٌَ اٌت ِلَقْوٍم  ٌَ  .1 -آَ

ثابتة ال تتحرك أي  أنهاوفسرها القران الكرٌم  سكن الرٌاحوعكس تصرٌؾ الرٌاح ٌؤتً موضوع 

 ووردت فً القران الكرٌم فً آٌات منها ما ورد فً قوله تعالى: .(401410000شحاته،)ساكنة وثابتة 

َشؤْ  ٌَ ٌحَ )إِْن  ِكِن الرِّ اٍر َشُكوٍر( الشورى ٌُس  اٍت لُِكلِّ َصبه ٌَ ْظَلْلَن َرَواِكَد َعلَى َظْهِرِه إِنه ِفً َذِلَك آَلَ ٌَ  .44 -َف

 فً القران الكرٌم والعلممفهوم السحاب 

السحاب هو المنطقة الخاصة بتجمع  أنالطر وٌعرؾ  إلنزالهً الؽٌوم المسحوبة  .  السحاب7

 .)تفسٌر المنار-الحكٌم القرآن تفسٌرفً السماء باختبلؾ مكوناتها ) األمطار



 "146-164" 0207, 71مجلة البحوث األكادٌمٌة )العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة(, العدد 

010 
 

 وردت فً القران الكرٌم فً بعض اآلٌات بهذا الخصوص فً قوله تعالى: 

َحاِب )  رِ َوالسَّ ْعِقلُوَن( البقرة ال ُمَسخَّ ٌَ اٍت ِلَقْوٍم  ٌَ َماِء َواأْلَْرِض آَلَ َن السه ٌْ  .014 -َب

 ( مفهوم السحاب فً العلم وظاهرة الغٌوم:7

 (.40010004القرطبً، )وهً كلمة تعنً ؼمامة وهً السحب التً كؽم السماء أي تسترها  الغمام (0

 (.2مس بالسحاب الرقٌق )تفسٌر الجبللٌن المٌسر: تستر حر الش أنهاوكذلك تعمل تلك السحب على 

 ب. مفهوم السحاب والغٌوم فً القران الكرٌم: 

ُكُم  ٌْ ْلَوى( البقرةال َغَماَم )َوَظلهْلَنا َعلَ ُكُم اْلَمنه َوالسه ٌْ  .10 -َوأَْنَزْلَنا َعلَ

َماءُ  ْوَم َتَشقهُق السه ٌَ َل اْلَمبَلِبَكُة َتْنِزٌبًل( الفرقان بِال َغَمامِ  )َو  .01 -َوُنزِّ

وتختلؾ السحب والؽٌوم بؤنواع مختلفة منها السحب الصافٌة ومنها السحب المبعثرة وكذلك السحب 

 (.42410020المتقطعة وكذلك السماء الملبدة وؼٌرها من أنواع السحب )أبو العٌنٌٌن، 

ب ثقٌل وتكون سحب الطقس الرديء أو الطقس بالماء وهو سحا هو السحب المعبؤة المزن. 4

وردت فً آٌات هللا عز وجل  (.00/024المنخفض والتً دابما ٌصاحبها سقوط أمطار)التفسٌر الكبٌر 

نِ أَأَْنُتْم أَْنَزْلُتُموهُ ِمَن  فً كتابه الكرٌم فً قوله تعالى )  .10 -أَْم َنْحُن اْلُمْنِزلُوَن( الواقعة ال ُمز 

ؼزٌرة وتؤتً أحٌانا  أمطارحاب الركام وهً سحب داكنة اللون وٌصاحبها سقوط هو س الركام .4

 ركاما ومركوما )المتراكم(، أي جمٌعها تعنً السحب ووردت فً القران الكرٌم فً قوله تعالى:

ْجَعلُُه  ) ٌَ َماِء ِمنْ  ُرَكاًماُثمه  ُل ِمَن السه ٌَُنزِّ ْخُرُج ِمْن ِخبَللِِه َو ٌَ  .44-ِجَباٍل( النور َفَتَرى اْلَوْدَق 

قُولُوا َسَحاٌب  ) ٌَ َماِء َساِقًطا  َرْوا ِكْسًفا ِمَن السه ٌَ ُكوم  َوإِْن   .44-( الطورَمر 

 (.4/12هو المطر الؽزٌر كثٌر القطر )تفسٌر القران الحكٌم،  وابل . 1

هً المطر شدٌد الؽزارة وتمتاز قطرات  أٌضاوابل  (.0001هو مطر ضخم القطر شدٌد )أحمد،  وابل

 بالضخامة وعالً جدا وردت فً كتاب هللا عز وجل فً قوله تعالً : أمطاره

ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرٌَن(البقرة َوابِل   )َفؤََصاَبهُ  ٌَ ُ اَل  ا َكَسُبوا َوهللاه ٍء ِممه ًْ ْقِدُروَن َعلَى َش ٌَ  .014 -َفَتَرَكُه َصْلًدا اَل 

 (.41هو المطر الخفٌؾ وٌكفً الرتفاعها )تفسٌر الجبللٌن المٌسر،  الطل:.1

 (.4/12تفسٌر المنار  -كما ان الطل هو المطر الخفٌؾ المستدق القطر )تفسٌر القران الحكٌم

 (.001الطل هو المطر الدقٌق جدا بشكل رذاذ او طل )المعجم الجؽرافً المناخً،  إن أٌضاوعرؾ 

ٌُِصْبَها َواِبٌل  وردت فً القران الكرٌم فً ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌٌر( البقرةَفَطلٌّ قوله تعالى )َفإِْن لَْم   .011 -َوهللاه

 هً منطقة ضؽط جوي منخفض مع حركة دابرٌة للهواء، وردت فً القران الكرٌم فً اإلعصار:.0

َصار  )  َفؤََصاَبَها قوله تعالى: ُروَن( البقرةِفٌِه َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذلَِك إِع  اِت لََعلهُكْم َتَتَفكه ٌَ ُ لَُكُم اآْلَ ٌُِّن هللاه  -ٌَُب

011. 

 (.004هو ما ٌرى من نور المع ساطعا من خبلل السحب )بن كثٌر:  البرق:. 2
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أي ومضة ضوبٌة تسبق الرعد، أي شحنات موجبة أعلى السحاب وشحنات سالبة أسفلها وردت فً 

َماِء ِفٌِه ُظلَُماٌت َوَرْعدٌ القران الكرٌم فً قوله تعالى)أَ  ٌٍِّب ِمَن السه ق   ْو َكَص ْجَعلُوَن أََصاِبَعُهْم ِفً  َوَبر  ٌَ

َواِعقِ   .00 -البقرة)آََذاِنِهْم ِمَن الصه

ٌُِرٌُكمُ )قال تعالى : اِتِه  ٌَ قَ  َوِمْن آَ َماِء َماًء( الروم ال َبر  ُل ِمَن السه ٌَُنزِّ  .04 -َخْوًفا َوَطَمًعا َو

هو صوت حاد ٌرافق البرق مع تولٌد حرارة تقوم بتسخٌن الهواء ومنها ٌحدث صوتا هاببل  :الرعد.0

 وردت فً القرآن الكرٌم بقوله تعالى:

َماِء ِفٌِه ُظلَُماتٌ  ٌٍِّب ِمَن السه د   )أَْو َكَص َواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ  َوَرع  ْجَعلُوَن أََصاِبَعُهْم ِفً آََذاِنِهْم ِمَن الصه ٌَ  َوَبْرٌق 

ُ ُمِحٌٌط ِباْلَكاِفِرٌَن( البقرة  .00 -َوهللاه

ٌَُسبِّحُ قال تعالى: دُ  )َو ع  َشاُء َوُهْم  الرَّ ٌَ ٌُِصٌُب ِبَها َمْن  َواِعَق َف ٌُْرِسُل الصه ِبَحْمِدِه َواْلَمبَلِبَكُة ِمْن ِخٌَفِتِه َو

ِ َوُهَو َشِدٌُد اْلِمَحاِل( الرعد  .04 -ٌَُجاِدلُوَن ِفً هللاه

جاء ثبلث مرات فً سورة  البرق ر فً القران الكرٌم مرتٌن فً سورة البقرة والرعد، أماالرعد ذك

 البقرة والروم.

الواقعة الشدٌدة فً صوت الرعد )الجامع ألحكام  أنهامهمة جدا وهً جمع صعقة وقال  الصاعقة:. 01

( أي إن الصاعقة هً تفرٌػ كهربابً بٌن قاعدة سحب ركامٌة فً المزن من شحنات  0/040القران، 

سالبة مع سطح األرض بشحنات موجبة. وردت فً القران الكرٌم فً كتاب هللا عز وجل بؤكثر من 

 سورة نذكر منها ما هو بالخصوص  قال تعالى:

ْجَعلُوَن أََصاِبَعُهْم ِفً آََذاِنِهْم ِمَن  ٌَ َواِعقِ ) ُ ُمِحٌٌط ِباْلَكاِفِرٌَن( البقرة الصَّ  .00 -َحَذَر اْلَمْوِت َوهللاه

ٌُْرِسلُ  َواِعقَ  )َو ِ َوُهَو َشِدٌُد اْلِمَحاِل( الرعد الصَّ ٌَُجاِدلُوَن ِفً هللاه َشاُء َوُهْم  ٌَ ٌُِصٌُب ِبَها َمْن   .04 -َف

ورد فً كتاب هللا عز وجل فً قوله  األرضهو مظهر من المظاهر الخادعة للنظر فوق  السراب . 00

 تعالى:

َ ِعْنَدُه  َكَسَراب  َوالهِذٌَن َكَفُروا أَْعَمالُُهْم ) ًبا َوَوَجَد هللاه ٌْ ِجْدهُ َش ٌَ ْمآَُن َماًء َحتهى إَِذا َجاَءهُ َلْم  ْحَسُبُه الظه ٌَ ِبِقٌَعٍة 

ُ َسِرٌُع اْلِحَسابِ َفَوفهاهُ حِ   .40 -( النورَساَبُه َوهللاه

رٌاح  أوحارة  موجة أوهً كلمة تعنً ارتفاع درجة الحرارة . مفهوم الحرارة فً القران الكرٌم:70

 حارة وردت فً القران الكرٌم فً قوله تعالى :

َحرَّ  َوَجَعَل لَُكْم َسَراِبٌَل َتِقٌُكمُ ) ُكْم لََعلهُكْم ُتْسلُِمونَ  ال  ٌْ ٌُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعلَ  .20 -( النحلَوَسَراِبٌَل َتِقٌُكْم َبؤَْسُكْم َكَذلَِك 

من خالل ما ورد بشأن الحرارة فإن الدراسة ترفض الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة, وتقبل الفرضٌة البدٌلة 

 لها.

شجرة للشمس من حٌن امتدادها وطلوعها  أوبناء  أوهو ما ٌحدث مقابلة جسم كثٌؾ كجبل . الظل:73

 (.4041حٌن ؼروبها ) تفسٌر القران الكرٌم،  إلى

الشمسً، وكذلك هناك عبلقة بٌن الشمس والظل فً  اإلشعاعمن  اإلنسانالظل هو حماٌة  أهمٌةومن 

م ، ورد فً القران الكرٌ األرضسطح  إلىالشمس الواصلة  أشعةتحدٌد مواقٌت الصبلة، وكذلك تقلل 

 :كتاب هللا عز وجل فً قوله تعالى فً

َؾ َمده ) ٌْ لَّ أََلْم َتَر إِلَى َربَِّك َك ِه َدلٌِبًل الظِّ ٌْ ْمَس َعلَ  .41 -( الفرقانَولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكًنا ُثمه َجَعْلَنا الشه

ا َخلََق ) ُ َجَعَل لَُكْم ِممه  .20 -أَْكَناًنا( النحل َوَجَعَل لَُكْم ِمَن اْلِجَبالِ ِظاَلاًل َوهللاه
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أكانت سابلة أو صلبة أو ؼٌرها، كما  تعنً التساقط وهً كمٌة ما تسقط من السحب سواء . نسقط72

 إنها وردت فً كتاب هللا عز وجل من اآلٌات ما ٌخص ذلك  فً قوله تعالى:

قِط  أَْو ) ًة لُِكلِّ َعْبٍد ُمِنٌبٍ  ُنس  ٌَ َماِء إِنه ِفً َذلَِك آَلَ ِهْم ِكَسًفا ِمَن السه ٌْ  .0-( سبؤَعَل

فصلٌن الشتاء والصٌؾ  اوهم. مفهوم ظاهرة الشتاء والصٌف فً القران الكرٌم والعلم الحدٌث: 75

عز وجل، قال ومن المعروؾ الشتاء بانخفاض درجة الحرارة والصٌؾ بارتفاعها وذكرت فً كتاب هللا 

فِ ٌبَلِفِهْم ِرْحلََة )ِ تعالى:  ٌ َتاِء َوالصَّ  وهذا ٌإكد رفض الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة. .0 -( قرٌش الشِّ

العلمً والبحث وكذلك فً  اإلعجازهذه المصطلحات السابقة ذكرت فً القران الكرٌم واستخدمت فً 

 والبحث العلمً. واإلنسانمتزامنة بٌن القران  وكانت مصطلحات سهلة االستخدام ألنهاالحٌاة الٌومٌة 

أما المصطلحات القرآنٌة التً تتعلق بالطقس والمناخ ولكنها ؼٌر مستخدمة فً األبحاث العلمٌة وال فً 

 الحٌاة الٌومٌة وال تستخدم باستمرار فهً:

المٌسر،  هً رٌاح عاصفة وتطلق على الرٌاح التً تحمل ترابا حاصبا )تفسٌر الجبللٌن. حاصبا 71

410 .) 

 (.00/00وكذلك هً السحاب التً ترمً الثلج والبرد حاصبا )التفسٌر الكبٌر، 

 تخرٌب وتطاٌر بعض المنازل، وردت فً القران الكرٌم بقوله تعالى إلىوهً رٌاح مدمرة تإدي 

ِه ) ٌْ َحُة َحاِصًبا َفِمْنُهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعلَ ٌْ  .41 -( العنكبوتَوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اأْلَْرضَ َوِمْنُهْم َمْن أََخَذْتُه الصه

ُكْم ) ٌْ ٌُْرِسَل َعلَ ْخِسَؾ ِبُكْم َجاِنَب اْلَبرِّ أَْو  ٌَ  . 12 -( اإلسراءَحاِصًباأََفؤَِمْنُتْم أَْن 

هً الرٌاح التً تدمر كل شً أي إنها الرٌاح الكاسر،أي تكسر األشجار وتدمر كل السفن  قاصفا:. 00

 (. وقال تعالى:00/00فً البحار وتفرق البشر، وهً رٌاح شدٌدة ومدمرة )التفسٌر الكبٌر، 

ُكمْ ) ٌْ ٌُْرِسَل َعَل ٌُْؽِرَقُكْم ِبَما َكَفْرُتْم ُثمه اَل َتِجدُ  َقاِصًفا َف ٌِح َف َنا ِبِه َتِبًٌعا(ِمَن الرِّ ٌْ  .10  -اإلسراءوا لَُكْم َعلَ

ال تسقط بها األمطار،أي ٌصدر منها صوت الرعد  : هً رٌاح شدٌدة الصوت. رٌحا صرصرا71

 (.100بعد تلك الرعد )تفسٌر الجبللٌن المٌسر،  األمطارولكنها ال تسقط 

ِهمْ وردت فً القران الكرٌم فً قوله تعالى: ) ٌْ َصًرا َفؤَْرَسْلَنا َعَل اٍم َنِحَساٍت ِلُنِذٌَقُهْم َعَذاَب  ِرًٌحا َصر  ٌه ِفً أَ

ا ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ  .01 -( فصلتاْلِخْزيِ ِفً اْلَح

ِهْم )وقال تعالى : ٌْ ا أَْرَسْلَنا َعَل َصًرا إِنه ْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمر  ِرًٌحا َصر  ٌَ  .00 -( القمرِفً 

وتدمر  األشجارالمساكن وهً تقلع  إالوهً الرٌاح التً تدمر كل شً وال ٌبقى منها  . رٌح عاصف:79

ا َرأَْوُه وتخرب كل شً وردت فً كتاب هللا نذكر من اآلٌات ما ٌخص الذكر فً قوله تعالى:) َفلَمه

ِتِهْم َقالُوا َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َبْل ُهَو َما اسْ  ٌَ ( ِفٌَها َعَذاٌب أَِلٌمٌ ِرٌح  َتْعَجْلُتْم ِبِه َعاِرًضا ُمْسَتْقِبَل أَْوِد

 .04 -األحقاؾ

هً السحب المسببة للبرق والرعد وٌصاحبها سقوط أمطار وردت فً القران الكرٌم بقوله   صٌب: .01

 تعالى:

ٌِّب   أَوْ ) َماِء ِفٌِه ُظلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق( َكَص  .00 -البقرة ِمَن السه

 ذات حرارة شدٌدة أو ذات برد شدٌد وردت فً كتاب هللا بقوله تعالى:هً رٌاح رٌح صر:. 00
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 .000 -آل عمران )أََصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظلَُموا أَْنُفَسُهْم َفؤَْهلََكْتهُ  ِصرٌّ ِفٌَها  ِرٌح  َكَمَثِل )

التً  الصلبة التً تحملها الرٌاح وٌحدث منها التكاثؾ وهً األجساماللواقح  هً   الرٌاح لواقح:. 00

 تحملها الرٌاح من مكان آلخر وٌحدث التكاثؾ. وردت فً كتاب هللا فً قوله تعالى:

احَ ) ٌَ َناُكُموهُ َوَما أَْنُتْم لَُه ِبَخاِزِنٌنَ  لََواقِحَ  َوأَْرَسْلَنا الرِّ ٌْ َماِء َماًء َفؤَْسَق  . 00 -( الحجرَفؤَْنَزْلَنا ِمَن السه

 لها ان تمطر. وردت فً كتاب هللا بقوله تعالى:هً السحابات التً حان المعصرات:. 04

اًجا)  .04 -( النبؤَوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجه

هً السحب الموفرة للماء وهً تحمل المٌاه دون الثلج)تفسٌر مقاتل بن سلٌمان، الحامالت:. 04

4/000.) 

 .0 -( الذارٌاتْقًراوِ )َفال َحاِماَلِت  وردت فً القران الكرٌم فً قوله تعالى:

علٌه وهً تقابل الرٌاح  أرسلتوهً رٌاح ال تجلب مطرا وها عذاب على من  الرٌاح العقٌم:. 01

 (.4/000الجافة الخالٌة  من بخار الماء.  )تفسٌر مقاتل بن سلٌمان، 

ِهُم وردت فً كتاب هللا عز وجل بقوله تعالى ) ٌْ ٌَح َوِفً َعاٍد إِْذ أَْرَسْلَنا َعلَ َعقٌِمَ الرِّ  .40 -( الذارٌاتال 

(.وردت فً كتاب 4/12هو المطر الذي ٌخرج من بٌن السحاب )مختصر تفسٌر ابن كثٌر  الودق.01

 هللا عز وجل فً أكثر من سورة تعنً الودق منها فً قوله تعالى:

ْجَعلُُه ِكَسًفا َفَتَرى) ٌَ قَ  َو َشاُء ِمْن ِعَباِدِه( الروم ال َود  ٌَ ْخُرُج ِمْن ِخبَللِِه َفإَِذا أََصاَب ِبِه َمْن  ٌَ- 42. 

ْجَعلُُه ُرَكاًما َفَتَرى ) ٌَ َنُه ُثمه  ٌْ ٌَُإلُِّؾ َب ٌُْزِجً َسَحاًبا ُثمه   َ َق أََلْم َتَر أَنه هللاه ْخُرُج( النورال َود  ٌَ-44. 

 ً أكثر من سورة فً كتاب هللا الكرٌم  كقوله تعالى:هو المطر ورد مصطلح الؽٌث ف . الغٌث:01

لُ ) ٌَُنزِّ اَعِة َو َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السه ثَ  إِنه هللاه  ٌ ْعَلُم َما ِفً اأْلَْرَحامِ  ال َغ ٌَ  .44 -( لقمانَو

لُ ) ٌَُنزِّ ثَ  َوُهَو الهِذي   ٌ ًُّ  ال َغ ْنُشُر َرْحَمَتُه َوُهَو اْلَولِ ٌَ  .02 -( الشورىاْلَحِمٌدُ  ِمْن َبْعِد َما َقَنُطوا َو

هو المطر شدٌد الؽزارة وهو مطر بقطرات سمٌكة جدا وٌحدث بٌن انفجار سحابً،  . مدرارا:01

 فً أكثر من سورة فً كتاب هللا الكرٌم بقوله تعالى: مدراراوردت مصطلح 

ُكمْ ) ٌْ َماَء َعَل َراًرا ٌُْرِسِل السه ِتُكْم َواَل َتَتَولهْوا ُمْجِرِمٌنَ  ِمد  ًة إِلَى قُوه ِزْدُكْم قُوه ٌَ  .10 -( هودَو

ُكمْ ) ٌْ َماَء َعَل َراًرا ٌُْرِسِل السه  .00 -( نوح ِمد 

 العلمً مع معانً الكلمات اإلعجاز

ودور لم ٌكتشؾ اإلنسان الحقابق العلمٌة ال فً القرون الثبلثة األخٌرة حتى نزول األمطار من السحب 

الرٌاح فً ذلك لم  تكتشؾ إال فً القرن التاسع عشر، وقبل ذلك كانت اؼلب معلومات اإلنسان عن 

 (.21-21: 0004الشرٌؾ، األمطار والرٌاح خاطبة )

 تم اكتشاؾ حقابق علمٌة ببعض آٌات القران الكرٌم منها اآلتً:

مَ ) اَح لََواِقَح َفؤَْنَزْلَنا ِمَن السه ٌَ َناُكُموهُ َوَما أَْنُتْم لَُه ِبَخاِزِنٌنَ َوأَْرَسْلَنا الرِّ ٌْ  .00-الحجر)اِء َماًء َفؤَْسَق

البد من  أيلٌحدث تكاثؾ بخار الماء  أينواٌا التكاثؾ  أيالرٌاح تحمل اللواقح  إنهذه اآلٌة تإكد 

 وجود نواٌا التكاثؾ .
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ْنِفقُوَن أَْمَوالَُهُم اْبِتَؽاَء قال تعالى: ) ٌُ ٍة ِبَرْبَوٍة أََصاَبَها َوَمَثُل الهِذٌَن  ِ َوَتْثِبًٌتا ِمْن أَْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنه َمْرَضاِت هللاه

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌرٌ  ٌُِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ َوهللاه ِن َفإِْن َلْم  ٌْ  .011 -( البقرةَواِبٌل َفآََتْت أُُكلََها ِضْعَف

أن االرتفاع هو  تها وسبب سقوط األمطار موضحةأما هذه اآلٌة توضح أنواع األمطار وحجم قطرا

 سبب سقوط األمطار وهً ذكر المكان المرتفع الربوة.

 وذكرت إن هناك أمطار ؼزٌرة وحجم قطراتها أكبر وكذلك أمطار خفٌفة حجم قطراتها أصؽر.

َنُه ُثمه ) قال تعالى: ٌْ ٌَُإلُِّؾ َب ٌُْزِجً َسَحاًبا ُثمه   َ ْخُرُج ِمْن ِخبَللِِه  أَلَْم َتَر أَنه هللاه ٌَ ْجَعلُُه ُرَكاًما َفَتَرى اْلَوْدَق  ٌَ

َكادُ  ٌَ َشاُء  ٌَ ٌَْصِرفُُه َعْن َمْن  َشاُء َو ٌَ ٌُِصٌُب ِبِه َمْن  َماِء ِمْن ِجَباٍل ِفٌَها ِمْن َبَرٍد َف ُل ِمَن السه ٌَُنزِّ  َسَنا َبْرِقِه َو

ْذَهُب ِباأْلَْبَصارِ   .44 -( النورٌَ

السابقة أسباب سقوط األمطار ونوع األمطار السابلة والصلبة وتحوٌل السحب إلى  وهنا توضح اآلٌة

سحب ركامٌة وكذلك توضح اآلٌة إن السحب الركامٌة تتكون نتٌجة التسخٌن الشدٌد لسطح األرض 

وربطت اآلٌة بٌن نوع السحاب ونوع التساقط أي أن الركام  وكذلك أسباب سقوط األمطار التصاعدٌة.

ر سابلة، أما الركام المزنً ارتبط بسقوط البرد والصلب وال ٌسقط البرد إال من تلك سقوط أمطا

 السحب.

ٌُْؽِرَقُكْم ِبَما َكفَ ) قال تعالى: ٌِح َف ُكْم َقاِصًفا ِمَن الرِّ ٌْ ٌُْرِسَل َعلَ ٌُِعٌَدُكْم ِفٌِه َتاَرًة أُْخَرى َف ْرُتْم ُثمه اَل أَْم أَِمْنُتْم أَْن 

َنا ِبِه َتِبًٌعاَتِجُدوا لَُكْم عَ  ٌْ  .10 -( اإلسراءلَ

ٌَِّبٍة وَ ) قال تعالى: َن ِبِهْم ِبِرٌٍح َط ٌْ ٌُِّرُكْم ِفً اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َحتهى إَِذا ُكْنُتْم ِفً اْلُفْلِك َوَجَر ٌَُس َفِرُحوا ُهَو الهِذي 

ٌَن ِبَها َجاَءْتَها ِرٌٌح َعاِصٌؾ َوَجاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن  َ ُمْخِلِصٌَن لَُه الدِّ ُهْم أُِحٌَط ِبِهْم َدَعُوا هللاه َوَظنُّوا أَنه

اِكِرٌنَ  َتَنا ِمْن َهِذِه لََنُكوَننه ِمَن الشه ٌْ  .00 -( ٌونسلَِبْن أَْنَج

هنا توضح اآلٌة الرٌاح الشدٌدة جدا والتً تعمل على تدافع األمواج وارتفاعها حتى إنها تسبب فً 

االكتشافات لم تظهر إال حدٌثا برؼم أن القران الكرٌم  هحاالت وفاة من البشر، وإن هذكوارث للسفن و

 (.040: 0110عام )سبلمة،  0411اكتشفها منذ أكثر من 

ا َخلََق ِظبَلاًل َوَجَعَل لَُكْم ِمَن اْلِجَباِل أَْكَناًنا َوَجَعَل لَُكْم ) قال تعالى: ُ َجَعَل لَُكْم ِممه َسَراِبٌَل َتِقٌُكُم اْلَحره َوهللاه

ُكْم لََعلهُكْم ُتْسلُِمونَ  ٌْ ٌُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعلَ  .20 -( النحلَوَسَراِبٌَل َتِقٌُكْم َبؤَْسُكْم َكَذلَِك 

أما اآلٌة السابقة فتوضح وجود الظل لكل األجسام على سطح األرض، وذلك إثناء فترة النهار، وان 

من اإلشعاع الشمسً خبلل النهار،أي  األرضشمس، وان الظل ٌحمً الظل ٌقً اإلنسان من حرارة ال

 عبلقة الظل بدرجة الحرارة.

للبحث, وتقبل الفرضٌة  األساسٌةمن خالل ما ورد أعاله فً المناقشة فإن الدراسة ترفض الفرضٌة 

 ٌلة لها.دبلت الفرضٌات البقرفضت الفرضٌات الفرعٌة لها و لماالبدٌلة لها, مث
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 النتائج

جاء القران الكرٌم بمصطلحات علمٌة ؼٌر مستخدمة فً الطقس والمناخ وتكون بدٌلة للمصطلحات 

المستخدمة مثل الرٌاح العارض بدل الهوجاء العاصؾ، أما الشمس بازؼة تؤتً بدل الشمس ساطعة، 

 ومطلع الفجر تؤتً بدل قبل شروق الشمس.

ٌؽة العلمٌة مثل: البرق  والرٌاح والمطر جاء القران الكرٌم بمصطلحات الطقس والمناخ بنفس الص

 والسحب والحر والرعد.

 العدٌد من النتابج ذات الحقابق العلمٌة فً آٌات القران الكرٌم مثال ذلك:إلى توصلت الدراسة 

فً تلقٌح  أساسًهللا سخر الرٌاح لتكون لها دور  إنأثر الرٌاح فً تكوٌن السحب. ومن المعروؾ  .0

ن نوع من التلقٌح ٌتم للسحب وخاصة عندما ٌتم تلقٌح السحب الباردة بالحارة م أكثرالسحب وهناك 

وكذلك تلقٌح السحب الموجبة بالسحب السالبة وٌحدث المطر مصحوبا  األمطاروٌزٌد التكاثؾ وتنزل 

 بالبرق والرعد .

 . شكل السحب وما بها من مظاهر الطقس. تظهر اؼلب مظاهر الطقس من السحب وذلك ما تحدثه0

هذا المظاهر هو الضباب عندما ٌصبح الهواء مشبع ببخار الماء وٌحدث  أهممن تؽٌر فً الجو ومن 

 واألمطارالتكاثؾ وتعمل على تشكل طبقة من السحب مبلمسة لؤلرض وٌحدث الضباب والؽٌوم 

 والثلوج والبرد 

ناقل الحرارة بٌت درجة الحرارة تقاس فعبل فً الظل للتؤكد من ت . قٌاس الحرارة فً وجود الظل.4

تؤثٌرات جانبٌة عكس قٌاس  إلىالجزٌبات والؽازات المكونة للهواء ولضمان عدم تعرض جهاز القٌاس 

 الشمسً وتزٌد ألكثر من الدرجة الحقٌقٌة اإلشعاعالحرارة فً الشمس مباشرة وبذلك تعطً قٌاس لشدة 

تحتاج الى بحث وتفسٌر، منها بعض حمل القران الكرٌم فً آٌاته الكثٌر من المعانً العلمٌة التً 

 المعانً مثال ذلك الذارٌات والمعصرات وؼٌرها من المصطلحات.

 جاء القران الكرٌم بمصطلحات علمٌة تدل على حقابق ومثال ذلك:

 الحامبلت تعنً السحب الممتلبة بالمٌاه ولٌس الثلج.

 وكذلك رٌح صرصر تعنً موجات الحر والبرد.

 اهزة لسقوط األمطار.والمعصرات هً السحب الج
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 التوصٌات

العلمً فً المعانً المتجددة لكلمات القران الكرٌم وحث الباحثٌن بالمشاركة  اإلعجاز أوجه إظهار. 0

 والدراسة إلبرازها بؤفضل صورة .

والمحلً والعالمً وذلك بتشجٌع الهٌبات العلمٌة  اإلسبلمًالمعاجم العلمٌة على العالم  نشر. 0

 . واإلسبلمٌة

 دراسة المصطلحات الواردة بالقران الكرٌم ونشرها.. 4

دراسة االختبلؾ بٌن ظواهر الطقس والمناخ الواردة بالقران الكرٌم وتصنٌفها بمقٌاس من أمثلة . 4

 ذلك:

 مدرارا( –وابل  –طل  –الودق  -المطر )الؽٌث

 الؽمام( –صٌب  –ظلبل  –الحمبلت  –ركاما  –السحب )المعصرات 

 قاصؾ –رٌحا صرصرا  –رٌح  –رٌاح  –حاصبا  –ا الرٌاح )عارض
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 ، الكوٌت.020جؽرافٌة الكوٌتٌة، رسابل 

 . الرازي، فخر الدٌن،التفسٌر الكبٌر، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، لبنان.4

(. القران الكرٌم وإعجازه بالطقس، متاح على الرابط: 0104الرٌماوي، أنس ). 4
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 ، دار الفكر.0محمود رشٌد،تفسٌر القران الكرٌم )تفسٌر المنار(، جرضا، . 04
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