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 مخصالم
تناول ىذا البحث توضيح الغيوم في القرآن الكريم وكان اليدف منو معرفة بعض العالقات     

التي لم يتوصل العمم لتفسيرىا حتى اليوم والذؼ يثبت يومًا بعد  (بين الظواىر المناخية ) الغيوم
ساسيًا النو المصدر الوحيد الخالي من االخطاء عتماد عمى القرآن الكريم مصدرًا أيوم ان اال

واعتماداً  عمى المنيج االستقرائي واالستنتاجي لفكر ديني وقد اوضحت الدراسة مفاىيم السحاب 
سنة وفي قولو  ٓٓٗٔومسمياتو في القرآن الكريم وكيفية حدوثو بدقة قبل و أنواعوكيفية تكوينو و 

وجاءت في ثمانية ايات في  ٖٗالنور:  چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی ۈئ  ۈئ   ېئ    چ تعالى
القرآن الكريم وفي كل اية وضحنا االعجاز العممي وارء المفسرين فييا وان تحديد استعمالو 
األلفاظ الطبيعية تحديدًا دقيقًا فيو يستعمل المعنى الواحد بألفاظ متعددة ويكون مرجعنا االول 

لدراسة ناقصة عميمًا وساقطة في بحر كتاب هللا العظيم وان عدم االعتماد عمى القرآن الكريم تعد ا
النظريات واألراء الن خمق الكون ومبدعو ىو اعمم بما خمق وصنع وبما قال وانزل وابدع وصالح 

 لكل زمان ومكان . 
Abstract 

    This research tackled the issue of the clouds in The Holy Qur'an and 

aims to know about some of the relationships between the climate 

phenomena (clouds) Which the science us not able to explain it yet . day 

by day , The Holy Qur'an is depended on as the main source because it is 

the only source or reference that is free pf mistakes . The Holy Qur'an is 

the inductive and deductive methodology for a religion . The research 

shows the concepts of the clouds and how it is formed , its types , and 

namesin The Holy Qur'an and how it happens accurately since before 

1400 years as expressed in the Holy ayah ''' Seest thou not that Allah 

makes the clouds move gently . then joins them together , then makes 

them into a heap ? '' (An-Noor 43) . In eight Ayahs in The Holy Qur'an 

and in each Ayah we clarified the Inimitability of the Holy Qur'an and the 

opinions of the interpreters of The Holy Qur'an concerning the clouds and 

that the identification of the use of the use of the natural in an accurate 

identification . The Holy Qur'an uses one meaning with many lexemes. 

The Holy Qur'an is our primary reference and source and that non – 

depending the Holy Qur'an make the study scientifically incomplete and 

void because Allah created the universe in an innovative way is well – 

know with it and with what He says and the Holy Qur'an is for all times 

and places .  
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 المقدمة
هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا دمحم وعمى الو وصحبو وسمم اجمعين اما الحمد     

  :بعد
 نواعفالغيوم من آيات هللا التي يمكن ان يشاىدىا االنسان وجاء في القرآن الكريم وصفًا أل    

وبما ان المتخصصين في عمم الجغرافية صنفوا الغيوم ال نوعين بحسب وخصائصيا فأن  ،الغيوم
وسيحاول البحث ان يربط بين معطيات الدرس  ،منيا أنواعالقرآن الكريم لو السبق في بيان 

وجود االعجاز  إلىالغيوم وبين ما جاء في القرآن الكريم منيا بعد االشارة  أنواعوالحديث عن 
 وهللا ولي التوفيق . ،نواعالعممي في بيان تمك األ

  :مشكمة البحث
  :الدراسة باألسئمة التالية مشكمةتتخذ     

 ؟ .  (ىل وردت العناصر المناخية في القرآن الكريم ) الغيوم  -ٔ
 ىل وضح القران الكريم العالقة بين السحاب والظواىر المناخية االخرػ ؟   -ٕ
 ىل كانت السحب عمى اشكال متعددة ام كانت نوعًا واحدًا ؟   -ٖ
 ىل كان لمسحب مسميات اخرػ في القرآن الكريم ؟   -ٗ

  :فرضية البحث
لما كانت الفرضية عبارة عن حل مؤقت اولي او تخمين لمشكمة البحث فقد حددت فرضية     

  :البحث باألتي
  (وردت العناصر المناخية في القرآن الكريم ) الغيوم  -ٔ
 وضح القرآن الكريم العالقة بين السحاب والظواىر المناخية االخرػ .   -ٕ
 ىناك اشكال اخرػ لمسحب .   -ٖ
 ىناك مسميات كثيرة لمسحب وردت في القرآن الكريم .   -ٗ

  :هدف البحث
 معرفة العالقة بين الظواىر المناخية  إلىتمثل ىذه الدراسة جزء من سمسمة دراسات تيدف      

كما وردت في القرآن الكريم بخصوص االستفادة منيا في تصحيح او تفسير العالقات  (الغيوم)
         التي اوردىا عمماء المناخ ووضع اشارات واضحة تحت بعض العالقات بين الظواىر المناخية 

لم يتوصل العمم لتفسيرىا حتى اليوم ولتحقيق ىذه الدراسة ستحاول االجابة عمى  (الغيوم)
 المدونة ادناه .  التساؤالت

 كيف ورد ذكر وشرح الغيوم في القرآن الكريم ؟   -ٔ
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ىل استطاع العمم الحديث ان يفسر العالقة بين السحاب والظواىر المناخية المسببة او   -ٕ
 المصاحبة ليا ؟ 

  :اهمية البحث
الموجودة في  (الغيوملضوء عمى اىمية العناصر المناخية )تكمن اىمية البحث في تسميط ا    

القرآن الكريم والذؼ يعد من االعجاز العممي والذؼ يثبت يومًا بعد يوم ان االعتماد عمى 
 القرآن الكريم مصدر اساسي النو المصدر الوحيد الخالي من االخطاء . 

  :منهجية البحث
الموجودة تعتمد الدراسة عمى المناىج العممية ومنيا المنيج الوصفي والتحميل لوصف الظاىرة     

في القرآن الكريم بين من خالل المنيج االستقرائي واالستنتاجي ألستنباط فكر ديني جغرافي 
  :اليدف البد من إلىيطبق متطمبات الفترة التي نمر بيا من اجل الوصل 

 قراءة األيات في القرآن الكريم والبحث والتفسير وظيورىا .  - أ
 مراجعة المعاجم والكتب والرسائل .  - ب

 :الدراسة مبررات
 .  األرضحث المسمم عمى التفكير في مخموقات السماء و   -ٔ
 زيادة االىتمام بالقرآن الكريم ومحاولة فيم النظريات الجديدة من قبل ماتنشره وكالة ناسا .   -ٕ
 ن الظواىر المناخية بعضيا ببعض. حث العمماء المسممين ودراسة الكيفية التي ربط بيا القرآ  -ٖ
العالقة بين الظواىر المناخية كما وردت في القرآن الكريم لزيادة ادراك االستفادة من دراسة   -ٗ

 ىذه العالقة وفيميا . 
في القرآن الكريم اشارات عممية سيقت مساق اليداية ولمعقل البشرؼ ان يبحث فييا ويتدبر   -٘

مم ثم الخطأ المنيجي ان تعميق الحقائق القرآنية بحقائق غير نيائية وىي كل ما يصل اليو الع
 البشرؼ . 

 مفاهيم السحاب وكيفية تكوينهالمبحث األول: 
 مفهوم الغيوم :اولا 
قطرات مائية تتجاوز درجة  إلىوىو عممية تكاثف قطرات الماء أذ يتحول بخار الماء الزائد     

وتسمى ىذه  ،الحالة الصمبة من دون المرور بالحالة السائمة إلىوقد يتحول بخار الماء  ،التشبع
  :وىو عمى نوعين رئيسين (ٔ)وعندما يتكاثف الماء يعطينا صور التكاثف ،الحالة بالتسامي

 تكاثف سطحي  -ٔ
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نفسو في  األرضاشعاعيا فيتكاثف بخار الماء عمى سطح  األرضوىو يحدث عندما تفقد     
ويّعرف عمماء األرصاد ىذا النوع بأنو التكاثف الذؼ  ،طبقة اليواء المالمس لو أو القريب منو

 يحدث في الطبقة السطحية دون أن يتغير مستوػ الضغط الجوؼ لميواء . 
 تكاثف عموؼ  -ٕ

االعمى بفعل تيارات  إلىوىذا النوع يحدث في طبقات الجو العميا نتيجة لصعود اليواء الرطب     
ومنيا ينزل البرد والثمج ويطمق عمييا اسم  ،حبومن أىم التكاثف العموؼ الس ،الحمل الحرارؼ 

 .  (ٕ)(التيطال ) التساقط
 مفهوم السحاب :ثانياا 
قطرات من الماء السائل أو تتحول  إلىتمتحم ذرات البخار الغازؼ المبعثرة في اليواء وتتحول     
بمورات ثمجية صغيرة وذلك تحت تأثير انخفاض الضغط الجوؼ ودرجة الحرارة اؼ عندما يصل  إلى

غيوم ومن العوامل التي   إلىدرجة ما فوق اأَلشباع بذرات الماء تتحول القطرات المائية  إلىاليواء 
جبة تساعد عمى تكون الغيوم أّن ذرات اليواء تحمل شحنات كيربائية سالبة وشحنات كيربائية مو 

تكون نويات تتكاثف حوليا ذرات بخار الماء عمى شكل دقائق سحابية مكيربة  إلىمما يؤدؼ 
ومبعثرة في السماء وسبب تكون الغيوم الكبيرة ىو وجود قوة التجاذب الكيربائي بين السحب 

ويرتفع اليواء في حالة التقاء كتمتين ىوائيتين  ،(ٖ)المتضادة لصغيرة وذرات الشحنات الكيربائيةا
او  ،مختمفة في الخصائص الحرارية والرطوبة فيصعد اليواء الدافئ الخفيف فوق اليواء البارد

نتيجة تيارات ىوائية صاعدة نتيجة تسخين اليواء او صعود اليواء نتيجة عائق طبوغرافي 
العمى اذا اصطدم بالجبال ومن ثم يتحول اتجاىو ا إلىويرتفع اليواء المحمل بالبخار  (ٗ)تضاريسي

  يقول الحق سبحانو وفي ذلك   األرض،الرأسي ليتكثف ويسبب سقوط المطر عمى  إلىمن االفقي 
( ويشترط ان تكون ىنا ٕٚالمرسالت )  چڃڃ ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڄچ تعالىو 

 .  (٘)الجبال شامخات عمى ارتفاع عاٍل ليحدث المطر
 ٕالغيوم التي جاء ذكرىا في القرآن الكريم الغيوم المنخفضة التي يكون ارتفاعيا نحو  أنواعمن     

ۇ   ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭچ تعالىو   كم في العروض المختمفة وفي ذلك يقول هللا سبحانو

لقد عبرت ىذه   ،(ٛٗالروم )چ ۇ     ۆ   ۆ      ۈ   ۈ  ٴۇ       ۋ ۋ     ۅ   ۅ  ۉ    ۉ
وىذا النوع تكون أمطاره عمى  (االية الكريمة عن تمك السحب بأنيا منخفضة في كممة ) فيبسطو

الذؼ ىو المطر القريب من  (شكل مياه وليست عمى شكل برٍد او ثمج كما جاء في االية ) الودق
الذؼ ينزل  ان المطر ينزل من خالل السحاب وكيف يخمق السحاب تعالىفبين سبحانو و  األرض،

فيو اما يشار او مما يشاء هللا عز  () هللا الذؼ يرسل الرياح فتثير سحاباً  تعالىمنو الماء فقال 
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 ويمده فيكثره واحيانًا تأتي السحاب نحو البحر ثقااًل ممموءة  (وجل ) فيبسطو في السماء كما يشاء
ک   گ   ک    ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  تعالىومثميا قولو  () فترػ الودق يخرج من خاللو

( ىناك نوع اخر من السحب ورد  ذكرىا في ٙٗالروم ) چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
ی  ی  ی      ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی چتعالىي الغيوم الركامية في قولو القران الكريم وى

( وىكذا يقرر الجزء االول من االية مراحل تكون نوع من ٖٗالنور ) چجئ حئ مئ ىئ يئ
 (.ٔالسحب كما موضح في الشكل رقم ) أنواع

 (ٔشكل )
 مراحل تكون السحب واشكاليا

 المصدر: االنترنيت الشبكة العنكبوتية
وىذه السحب تنمو بشكل شاقولي رأسي عمى شكل جبال عالية وتمتد  ،وىي السحب الركامية    

ْم تحت  ٓٗ إلىذات حرارة منخفضة قد تصل  األرضكم تقريبًا من سطح  ٖٔعمى مسافة 
ْم ولو تتبعنا برودة الجو في ىذه  ٘ٔاما قاعدة ىذه الجبال من الغيوم فتكون بدرجة حرارة  ،الصفر

ذ تبقى قطرات الماء عالقة في قاعدة إ (ٙ)السحب لوجدنا َأنيا طبيعية عند القاعدة وباردة في الوسط
                     تعالىفي قولو السحب لصغر حجميا في حين تكبر في الوسط وتسقط عمى شكل امطار كما 

﮻   ے چ ﮺   ﮹   ﮸   ﮷    ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲   ( وجيء ذكر ٜٙ-ٛٙالواقعة ) چۓ  ۓ 
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السحب وىي ايضًا ركامية حيث تسقط  أنواعالتي ىي نوع من  تعالىالمزن في كتاب هللا سبحانو و 
امطارًا عمى شكل زخات بين الشده والقمة اما المزن الطبقي فيعطي مطرًا متواصاًل او مجرد 

لوجود حكمة ولكن تكون ىذه السحب ال ينفع الناس مالم ينزل  تعالىجعل هللا سبحانو و  (ٚ)رذاذاً 
طرًا اذا نمت قطراتو واصبحت اثقل من الماء عمييم وماء السحاب ال يمكن ان ينزل عمى الناس م

) ىو الذؼ يريكم البرق خوفًا وطمعًا وينشأ  تعالىان يحمميا او يعوق نزوليا اليواء كما في قولو 
ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  چ تعالىوقولو  (السحاب الثقال

( ان القطيرات السحابية خاضعة لمجاذبية فيي تبدأ بالتساقط ٚ٘االعراف ) چۆئ ۆئ ۈئ ۇئ
 إلىبمجرد تكونيا لكن اليواء لو كان ساخنًا فأنو سيقاوم مرورىا فيو والناس لو تركوا  األرضعمى 

الجاذبية وحدىا ما سقط من السحاب قطرات ماء وان الجاذبية انما تنفع ىنا اذا تحولت القطيرات 
قطرات مطرية وىذا التحول قد يسر هللا سبحانو اسبابو في الرياح والجبال الكيربائية  لىإالسحابية 

 .  (ٛ)الجوية
  :العالقة بين السحاب والريح

سطح  إلىالتساقط ىو اصطالح يفيد كل ما يسقط من الجو في الحالة السائمة او الصمبة     
ومن ثم فأن التساقط ال يشتمل المطر فقط ولكنو يضم ايضًا الثمج والبرد والندػ والصقيع  األرض

التساقط وتتوقف درجة حرارة المستوػ الذؼ سقط منو ودرجة حرارة اليواء الذؼ  أنواعوتختمف 
 .  (ٜ)كية تكونو وعمى نوع السحاب وشكمواخترقتو اثناء السقوط وعمى ميكاني

ولو اننا استقرأنا اساليب ( ٓٔ)والريح نسيم اليواء ونسيم كل شيءجمع ريح  فيي :اما الرياح    
ڦ  چ ٹ ٹ  القرآن الكريم لوجدنا ان الريح كمما وردت بمفع المفرد كانت لمعذاب اال في سورة

الرياح في السياق القرآني تأتي لمخير والتبشير  ،ٕٕيونس:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ ڄ  ڄ  
الفرقان:  چک    ک  ک  گ  گ  گ   ڑ  ڑک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ٹ ٹ چ 

عمل لمرياح ان اىم  ٙٗ :الروم چژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گٹ ٹ چ ٨٤
مناطق اخرػ لألستفاده من امطارىا فضاًل عن االشارة  إلىىو سوقيا لمغيوم من مناطق تكونيا 

اىميتيا في تمقيح االشجار والنبات ونقميا الصوت والرائحة والدخان واجراء السفن الثقيمة وقطع  إلى
وىذا  ( ٔٔ)السفن الحياء البالد والعباد إلىالمواضع المحتاجة  إلىالمسافة الطويمة بعدة يسيره 

ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ    ې  ې  ې   ې چ ٹاعتماداً عمى قولو 

 .  ٚ٘االعراف: چېئ    ېئ    ۆئ  ۆئ    ۈئ ۈئ
انيا تكون في طبقات الجو العميا واىميتيا تنبع من  ،التكاثف أنواعما السحاب فأنيا تختمف أ    

التساقط حيث انيا عبارة عن جسم منعقد من البخار يتصاعد من  أنواعكونيا مصدرًا ميمًا لجميع 
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حيث قام اخوان الصفا  ،(ٕٔ)بعض وىو جسم ال صوت لو إلىثم يتكاثف من التئام بفضو  األرض
بتحميل ىذه الحالة تحمياًل سميمًا من ذلك قولو اعمم يا اخي ان ارتفعت البخارات في اليواء وتدافع 

ويكون قدام لو جبال شامخة مانعة ومن  ،جية اكثر من جية إلىالجيات ويكون تدافعو  إلىاليواء 
فال يزال البخاران يكثرًا ويغمضان  ،ن اسفل مادة البخاريين متصمةوم ،فوق لو برد الزميرير مانع

 .  (ٖٔ)في اليواء وتتداخل منيا السحاب مؤلف متراكم
موضوع الرياح والسحاب والتساقط تبين ان ىناك عالقة  إلىلما تقدم وبعد التطرق  تأسيساً     

ء فترتفع البخاران في اليواء اذ تعمل الشمس عمى تسخين الما ،وثيقة بين ىذه العناصر الثالثة
 الطبيعة .  إلىومن ثم تستحوذ عميو الرياح ويقط مطرًا بفعل استحالت البخار الرطب ... 

عشرة مجموعات رئيسية في  إلىلقد قامت المنظمة الدولية لألرصاد الجوية لتصنيف السحب      
  :(ٗٔ)ثالث مستويات ىي

كيمو متر تقريبًا وىي متناسقة الطبقات تسبب سقوط المطر  ٖ إلىوترتفع  :السحب المنخفضة :اوالً 
  :الغزير اىم نماذجيا

 المزن الركامي  -ٗ   المزن الطبقي  -ٔ
 الركامية الطبقية  -٘    الركامية  -ٕ
 الطبقية  -ٖ

كميو متر تتكون في الغالب من بخار  ٛ – ٖترتفع ما بين  :السحب المتوسطة االرتفاع :ثانياً 
  :ياأنواعبب سقوط االمطار من الماء والجميد وتس

 الركام المتسوط االرتفاع  -ٔ
 الطبقي المتوسط االرتفاع  -ٕ

كيمو متر يقل ارتفاعيا عند القطبين ويزيد فوق  ٕٔ إلىيصل ارتفاعيا  :السحب المرتفعة :ثالثاً 
العروض االستوائية لونيا ابيض شفاف متقطعة تكون غالبًا من بمورات ثمجية ال تسقط 

  :ياأنواعامطار والكن تعمل عمى اضطراب الجو من 
 السمحاق القزع  -ٔ
 السمحاق الطبقي  -ٕ
 السمحاق الركامي  -ٖ
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ٕٔٚ 

 (ٕشكل )
 السحب المنخفضة

 
 
 
 
 
 
 

 السحب المتوسطة االرتفاع
 
 
 
 
 
 

 السحب المرتفعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنترنيت الشبكة العنكبوتية :المصدر
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 السحب المرتفعة :ثالثاا 
كم يقل ارتفاعيا عند القطبين ويزيد فوق العروض االستوائية لونيا  ٕٔ إلىيصل ارتفاعيا     

تغط امطار وتبنى غالبًا بأضطراب ومن  ابيض شفاف مقطعة تكون غالبًا من بمورات ثمجية ال
  :ياأنواع

 السمحاق القزع  -ٔ
 السمحاق الطبقي  -ٕ
 السمحاق الركامي  -ٖ

تصنيفًا ألشكال السحب عمى الوجو  ٜٗٛٔوقد وضعت لجنة االرصاد الدولية عام     
  :(ٓٔ)التالي

 السحب شديدة االنخفاض  -ٔ
 السحب متوسطة االرتفاع  -ٕ
 السحب العالية  -ٖ

 السحب في القرآن مسميات
 .  (ٔٔ)وقد وردت قي القرآن كثير من مسميات السحب كما ورد تفصيل ليذه المسميات    
ائ   ى ائ ىچ تعالىو ادرجت في اوصافو بالسحاب الثقال قال  :السحاب -ٔ

 ( . ٕٔالرعد )  چەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ تعالىقال  () السحب المتقطعة :الكسف -ٕ

ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

 ( . ٛٗالروم )چوئ   وئ  
﮷    ےچ  تعالىوىي سحب ممطرة قال  :المزن  -ٖ ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲   ﮹     ۓ  ۓ  ﮸  

 ( . ٓٚ-ٛٙالواقعة )   چ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁     
الجبال وىي سحب يرتبط بيا سقوط البرد وتعرف بالمغة العربية بأسم الكنيور يصاحبيا  -ٗ

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   چحدوث ظاىرة البرق 

يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  

 ( . ٖٗالنور )چحخ  مخ   
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ٕٜٔ 

ڤ  ڤ  ڦ     ڤ  ڤ چ  تعالىوىي السحب المصحوبة بالصوت الشديد قال  :الصيب -٘

البقرة  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  
(ٜٔ. ) 

ې   ې ۉ ې ۉچ تعالىوىو السحاب الذؼ تغيرت لو السماء قال  :الغمام -ٙ

البقرة  چوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ائ  ەئ  ەئ    ې  ىى  ائ 
(٘ٚ .) 

ڎ   ڎ ڌ ڌچ تعالىوفي المغة ىي السحاب التي تأتي باالمطار قال  :المعصرات -ٚ

 ( . ٗٔالنبأ ) چڈ  ڈ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ تعالىوقد وردت فيو كثير من األيات منيا قال  :السماء -ٛ

 ( ٘ٙالنحل )چپ  ڀڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ   چ تعالىوىو يظير في قولو  :العارض -ٜ

 ( .ٕٗاالحقاف ) چگ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
وىنا نستنتج ان نزول المطر المائي مقترن بالسحاب والركام ويعتمد تكون السحب عمميًا عمى     

ن ويمكن تصنيف السحب م ،عمى الحركة الرأسية لميواء ،حالة عدم االستقرار في الغالف الغازؼ 
   :نوع الفعل الذؼ تتكون بسببو وكما يأتي إلىحيث النشأة 

 االرتفاع التدريجي لميواء فوق مساحات واسعة  -ٔ
  (االرتفاع بواسطة االضطرابات الجوية الميكانيكية )قوة الحمل الحرارؼ  -ٕ
 الصعود فوق الحواجز الجبمية  -ٖ
 الطبقة المجاورة  إلىالحمل الحرارؼ بحيث تنتقل الحرارة من طبقة  -ٗ

يتضح مما سبق ان ىناك عالقة وثيقة بين اليواء وحركتو وتكون السحب فالرياح تدفع     
االعمى حيث تنخفض درجات الحرارة فتتكون السحب وبما انو تختمف  إلىقطرات بخار الماء 

ًا مختمفة من السحب في السماء أنواعالرياح في قوتيا الميكانيكية لقطرات بخار الماء لذلك تتكون 
 إلىي تعمل عمى نزول المطر كما بينت االيات وتصنف السحب من حيث طبيعة التكون والت

  :ثالث مجموعات رئيسية ىي
 السحب الركامية :اوالً 

 الوصف العممي



 الغيوم في القران الكريم                  مجمة آداب الفراهيدي                م. م. سحر عادل غضب عجيل
 م8102( أيمول 53العدد )                                    دراسة في الفكر الجغرافي العربي اإلسالمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٕٕٓ 

تظير عمى شكل كتل منفصمة ويشبو شكميا الخارجي رأس ثمرة القرنابيط وىي اكثر شيوعًا     
في الصيف لنشاط التيارات اليوائية الصاعدة وتبدو عمى شكل ابراج بسبب كبر حجميا كما 

( وتنزل منيا زخات مطر غزيرة يصاحبيا برق ورعد وىي من اكثر ٕموضح في الشكل رقم )
﮺   چ  تعالىقال السحب اسقاطاً لممطر  ﮹   ﮸   ﮷           ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲   ے  ۓ  ۓ 

 ( . ٜٙ-ٛٙالواقعة ) چ﮻  
 (ٖ)شكل 

 السحب الركامية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنترنيت الشبكة العنكبوتية :المصدر
سنة ما فسر كيفية  ٓٓٗٔوقد ورد في القرآن الكريم منذ ما يزيد عن   :وصف القرآن الكريم    

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  چ  تعالىحدوث ىذه السحب بدقة قبل ان يفسرىا العمماء قال 

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  

 ( . ٖٗنور )الچيثحج  مج  جح  مح   جخ  حخ  مخ   
يدفع ويؤلف بين قطرات الماء الصغيرة في السحب ثم يجمع  تعالىتوضح االية الكريمة ان هللا     

بين السحاب حتى تكون ركامًا عظيمًا )يزجي( لفع مأخوذ من االزجاء وىو سوق الشيء برفق 
اؼ الرياح تدفع او تجر السحاب )ثم يؤلف بينو( لفع مأخوذ من األلف  (وسيولة ) يزجي سحاباً 

وىو اجتماع مع التئام المؤلف ما جمع من اجزاء ورتب ترتيبًا قّدم فيو ما حقو ان يقدم او يؤخر 
اؼ متراكمًا والركام ما يمقى بعضو عمى بعض فيتراكم بعضو عمى  () ثم يجعمو ركاماً  تعالىقال 

 . (يخرج من خاللوُ  بعض ) فترػ الودق
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ٕٕٔ 

ترػ كيف ان االعجاز يظير عمى مستوػ الحروف يقول هللا جل وعاله ) الم  :يقول العمماء     
 () ثم يجعمو ركاماً  (ثم تمر مدة زمنية معينة وقال بعدىا ) ثم يؤلف بينوُ  (ترػ ان هللا يزجى سحاباً 

اؼ مناطق الضعف في  () فترػ الودق يخرج من خاللو (بعد ذلك تغير حرف العطف ) ثم
السحابو حيث تصبح ال تقوػ عمى حمل قطرات المطر الثقيمة نتيجة الركام فتخرج من مناطق 

 .  (ٕٔ)الخمل في جسم السحابة
  :ثانياا السحب الطبقية

 الوصف العممي
ان الرياح ليا دورَا رئيٌس في السحب بسبب صعود اليواء الرطب وتكون السحب في طبقات     

رمادية المون تتألف من كتل كروية تتجمع في مجموعات عمى شكل خطوط قريبة من منخفضة 
اجزاء منفصمة تتحول  إلىىذه السحب الركامية عندما تعمل الرياح عمى تقطيعيا  ،بعضيا البعض

السحب الطبقية حيث ترػ عمى شكل صفائح تغطي السماء وىي ليست ممطرة اال في حاالت  إلى
 .نادرة  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ  تعالىقال  :رآن الكريموصف الق    

الروم چ ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  
(  يقول المفسرون ليذه االية إّن هللا يرسل الرياح فتثير سحابًا وتييجو وتحركو بعد ان كان ٛٗ)

وتبسطو مثال بعضو ببعض عمى اؼ نحو يشاء هللا من قمة ساكنًا فتثبتو في السماء اؼ تنثره 
من ىنا يتضح ان  (ٖٔ)وكثرة وسرعة في المشي وتاره يجعمو قطعًا متفرقة فيصيب بو من يشاء

العالقة واضحة بين السحب والرياح والمطر ويكون ناتج ىذه العالقة حدوث ظاىرة في نظام 
ة المطر نموذج جيد لمنظم المناخية المفتوحة التي مفتوح يسمح بتبادل الطاقة والمادة وتمثل ظاىر 
 يتم فييا تبادل الطاقة والمادة بمرونة متناىية . 

 سحب السمحاق :ثالثاا 
السحب ارتفاعًا في السماء وىي سحب رقيقة تشبو الصوف المنفوش والريش  أنواعوىي اكثر    

سحب السمحاق الركامي والسمحاق  إلىينقسم ىذا النوع من السحب  (ٗٔ)لونيا ابيض
 ( .ٖوىي سحب تسير في السماء ولكن ال تسقط مطرًا كما في الشكل ) ،الطبقي
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ٕٕٕ 

 (ٗشكل ) 
 غيوم السمحاق الركامي 

 االنترنيت الشبكة العنكبوتية :المصدر
جئ  چ تعالىولم يرد في كتاب هللا ذكر يشمل ىذا االسم وورد ذكر مرور السحاب قال     

النمل   چحئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   ىب  يب  جت     حت  خت          متىت  يت  جث  مث  ىث  يث   
( يمكن القول ان ارتباط المطر بالسحاب والرياح ورد كثيرًا في كتاب هللا ولو عالقة  في نوع ٛٛ)

 المطر وحجم التساقط كما يفيم من سياق األيات . 
 العممي وأراء المفسرين في آيات السحاباألعجاز المبحث الثاني: 

 األيات القرانية :اولا 
  :وىي (ورد في القرآن الكريم آيات في ذكر السحاب ) الغيوم     
 ٢١الرعد: چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ٹ ٹ  چ  -ٔ
 ٨٤النور: چۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  یٹ ٹ  چ  -ٕ
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ٹ ٹ  چ  -ٖ

 ٨٤الروم: چۅ  ۉ   ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  
 ٨٨الطور: چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅٹ ٹ چ  -ٗ
﮻  ٹ ٹ چ -٘ ﮺        ﮹   ﮷   ﮸  ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     

 ٩فاطر:  چ﮼  
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ٕٕٖ 

خت          متىت  يت  جث  مث   جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   ىب  يب  جت     حت ٹ ٹچ -ٙ

 ٤٤النمل:  چىث  يث  
 :األعجاز العممي :ثانياا 
الناس  إلىاعجاز القرآن الكريم يقصد بو اعجاز القرآن الناس ان يأتو بمثمو اؼ نسبة العجز      

واالعجاز  (٘ٔ)العمم إلىبسبب عدم قدرتيم عمى االيتاء بمثمو ووصف األعجاز بأنو عممي نسبة 
عدد حقائق الكون وظواىره التي تتمكن العموم المكتسبة من  إلىالعممي لمقرآن يقصد بو سبق االشارة 

 . (ٙٔ)القرآن عد قرون متطاولة من تنزيل فيم شيء منيا االب إلىالوصول 
ان امتمكت من الوسائل العممية ما يكشف ليا  إلىقد انتظرت البشرية طوياًل بعد نزول القرآن ل    

اسرار الكون واذا بالذؼ يكشفو الباحثون بعد طول بحث ودراسة تستخدم فييا ادق االجيزة الحديثة يرػ 
ن حقائق وما مقررًا في اية او حديث قبل اكثر من الف واربعمائة عام وذلك فيما تعرض لو الوحي م

ىذه األوصاف واالنباء المستفيضة فيو عن الكون  إلىكان لمعرب الذين خوطبو بيذا القرآن بحاجة 
واسراره ألثبات صدق الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( لكنُو الوحي المعجزة الذؼ يحمل بنيو صدقو معو لجميع البشر في 

 .  (ٚٔ)عصورىم المختمفة
 أنواع إلىكثيرة من السحب والقميل منيا ىو المطر وقد صنف عمماء االرصاد السحب  أنواعىناك     

وتسمى السحب الركامية والطبقية  ،متعددة تعتمد عمى ارتفاع قاعدتيا وسمكيا وطريقة تكوينيا
والسمحاق والمعصرات وفيما سبق تم ايضاح نشأة وتطور السحاب الركامي وكذلك الظواىر لجوية 

ا ومن خالل ما تم بيانو من معاني لمنص القرآني سابقًا فأننا نحدد اوجو االعجاز المصاحبة لي
  :كاألتي

وعرفنا ان معنى يزجى ىو سوق الشيء اؼ ان  () الم تر ان هللا يزجى سحاباً  تعالىفي قولو   -ٔ
 الرياح تسوق السحاب سوقًا رقيقًا ىذا ىو ما فيمو المفسرون من االية . 

وىو الجمع بين االشياء المتفرقة مع التنظيم والترتيب وىذا المفع  (يؤلف بينو ) ثم تعالىفي قولو   -ٕ
الذؼ استعمل في كتاب هللا ففي ىذه المرحمة تتألف السحب المتعددة لتكون سحبًا واحدة وبمغ 

 التأليف بين السحب . 
ىو جمع الشيء فوق الشيء وركم الشيء والقى بعضو عمى  () ثم يجعمو ركاماً  تعالىفي قولو  -ٖ

بعض ويمثل ذلك المفسرون وىذه المرحمة الثالثو من مراحل تكون السحب المذكور في االية 
الكريمة مقابل ما ذكرناه انفًا تحت عنوان ركم السحاب وبينا عامل ركم السحاب يكون بالنحو 

زمن  إلىالمرحمة االخرػ يحتاج  إلىحمة السابقة الرأسي لنفس السحابة وان االنتقال من المر 
لذلك كان استعمال حرف العطف الدال عمى ترتيب مع تراخي في الزمن وىو حرف العطف 

 إلى)ثم( ىكذا فأنك اذا تأممت في االية ستراىا ترتب مراحل تكوين السحاب خطوة خطوة مشيرة 
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ٕٕٗ 

الية الكريمة اذا طرحنا بين ايدينا ىذه التدرج الزمني وتتجمى اوجو االعجاز المتعددة في ىذه ا
 التسأوالت . 

            من اخبر دمحمًا بأن اول خطوة في تكوين السحاب الركامي تكون بدفع اليواء لمسحاب قمياًل  -ٔ
وىذا امر لم يعرفو العمماء اال بعد دراسة حركة اليواء عند كل طور من اطوار  () يزجى سحاباً 
 نمو السحاب . 

 . (ومن بين لو ان الخطوة الثانية ىي التأليف بين قطع السحب ) ثم يؤلف بينو  -ٕ
 .  (ومن بين لو ان ذلك يستغرق فترة زمنية حتى يعبر عنو بمفع ) ثم  -ٖ
ومن اخبره ان ىذه الركم يكون لنفس السحاب وان ذلك االنتقال من حالة التأليف يستغرق بعض   -ٗ

ىذه الوسائل  (يد التراخي في الزمن ) ثم يجعمو ركاماً ليف (الوقت فأستخدام حرف العطف ) ثم
اليعرفيا اال من درس اجزاء السحاب ورصد حركة تيارات اليواء بداخمو فيل كان يممك الرسول 

 دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( االجيزة والبالونات واالقمار الصناعية التي تكشف ذلك .
مة األمية التي لم يكن يتوفر لدييا شيء من الوسائل من اخبر الرسول ىذا النبي االمي في اال     

العممية الحديثة فمن اخبره بيذه االسرار ؟ وال أحد ... اال هللا عز وجل الذؼ نزل القرآن عمى 
گ   ک ک گچعبده ليكون لمعالمين نذيراً فسبحان من وسع كل شيء عمماً اذ قال جل وعال 

 . ٖٜالنمل:  چگ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ   
 :من اراء المفسرين لاليات الكريمة ومنيا    

چ                               ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ تعالىقال  -ٔ
ما يرػ من النور االمع الساطع  :ان ىو الذؼ يسخر البرق والبرق  تعالىيخبرنا هللا  ٕٔالرعد: 

 ،خوفًا لممسافر يخاف ايذاءه ومشقتو :قال قتادة () خوفًا وطمعاً  تعالىوقولو  ،خالل السحاب من
ويخمقيا  :أؼ ()وطمعًا( لممقيم يرجو بركتو ومنفعتو ويطمع في رزق هللا ) ينشئ السحاب الثقال

قال مجاىد والسحاب الثقال الذؼ فيو ماء  األرض إلىمنشأة جديدة وىي كثرة مائيا ثقيمة غريبة 
قال شيخ من بني  ،() وان من شيء اال يسبح بحمدهِ  :تعالىكما قال  (قال ) يسبح الرعد بحمدهِ 

غفار سمعُت رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( يقول ) ان هللا ينشئ السحاب فينطق احسن النطق ويضحك احسن 
 .  (ٛٔ)(الضحك

اؼ يخاف منو الصواعق  () ىو الذؼ يريكم البرق خوفًا وطمعاً  :تعالىقال  :تفسير كالم المنان    
 (الضرر عمى بعض الثمار ونموىا ويطمع في ضره ونفعو ) وينشئ السحاب الثقال أنواعواليدم و 

وىو الصوت  () ويسبح الرعد بحمده تعالىبالمطر الغزير الذؼ بو نفع العباد والبالد وفي قولو 
 الذؼ يسمع من السحاب المزعج لمعباد فيو خاضع لربو مسبح بحمده . 
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ٕٕ٘ 

ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  چ  تعالىال ق  -ٕ

 چخب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح  مح   جخ  حخ  مخ   

 ٖٗالنور: 
 في تفسير ابن كثير  -

اؼ  (انو يسوق بقدرتو اول ما ينشئيا وىي ضعيفة ىو االزجاء ) ثم يؤلف بينو تعالىيقول هللا     
           اؼ المطر  (اؼ متراكمًا اؼ بعض فوق بعض ) فترػ الودق (يجمعيا بعد تفرقة ) ثم يجعمو ركاماً 

 اؼ خممو وكذلك قرأىا ابن عباس والضحاك قال عبيد بن عمير الميثي يبعث هللا () ويخرج من خاللو
قمًا ثم يبعث هللا النشأة فتنشئ السحاب ثم يبعث هللا المؤلفة فتؤلف بينو ثم يبعث  األرضالمثيرة فتقم 

اؼ معناىا في السماء  (هللا المواقح فتمقح السحاب وقولو ) ينزل من السماء من جبال فييا من برد
يحتمل ان  (عن من يشاء) فيصيب بو من يشاء ويصرفو  تعالىجبال برد ينزل هللا منيا البرد وقولو 

اؼ يأخر عنيم الغيث  (رحمة ليم ) ويصرفو عن من يشاء (يكون المراد بقولو ) فيصيب بو من يشاء
بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد فيكون  :اؼ (ويحتمل ان يكون المراد بقولو ) فيصيب بو

البرد ابتالء عمى من يشاء لما فيو من نثر ثماره واتالف زروعيم  :اؼ (قولو ) فيصيب بو من يشاء
اؼ يكاد ضوء  (وأشجارىم ويصرفو عن من يشاء رحمة ليم وقولو ) يكاد سنا برقو يذىب باإلبصار

 .  (ٜٔ)برقو من شدتو يخطف االبصار
 تفسير كالم المنان  -

 (سحابًا قطعًا متفرقة ) ثم يؤلف اؼ يسوق  (الم تشاىد ببصرك عظيم قدرة هللا وكيف ) يزجى :اؼ   
اؼ الوبل او المطر ويخرج من  (بين تمك القطع فيجعمو سحابًا متراكمًا مثل الجبال ) فترػ الودق

خاللو سحاب نقطًا متفرقة ليحصل االنتفاع من دون ضرر فتمتمئ الغدران والخمجان ) فيصيب بو من 
درؼ وحكمتو التي بحمده عمييا ) يكاد سنا اؼ بحسب اقتضاء حكمو الق (يشاء ويصرفو عن من يشاء

 .  (ٕٓ)اؼ يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدتو (برقو
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  چ  تعالىقال   -ٖ

  . ٛٗالروم:   چۅ  ۉ   ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  
 تفسير ابن كثير  -

) هللا الذؼ يرسل الريح  تعالىبخمق السحاب التي ينزل منيا الماء فقال  تعالىبين هللا سبحانو و     
اما من البحر عمى ما ذكره غير واحد ومما يشاء هللا عز وجل ) فيبسطو في السماء  (فتثير سحاباً 
اؼ يمده فيكثره وينميو ويجعل من القميل كثيرًا ينشئ سحابو فترػ في العين مثل الترس ثم  (كيف يشاء

اؼ فترػ المطر ىو  () فترػ الودق يخرج من خاللو :تعالىيبسطيا حتى تمأل ارجاء االفق وقولو 
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ٕٕٙ 

اؼ  (القطر يخرج من بين ذلك السحاب ) فأذا اصاب بو من يشاء من عباده اذا ىم يستبشرون 
 . ( ٕٔ)يم اليو يفرحون بنزولو عمييم ووصولو الييملحاجت

 اما تفسير كالم المنان  -
           األرضمن  (عن كمال قدرتو وتمام نعمتو انو ) يرسل الرياح فتثير سحاباً  تعالىيخبرنا هللا     

اؼ سحابًا  (اؼ ذلك السحاب الواسع ) كسفاً  (اؼ يمده ويوسعو ) كيف يشاء () فيبسطو في السماء
اؼ السحاب نقطًا صغارًا متفرقة  (كثيفًا قد طبق بعضو فوق بعض ... ) فترػ الودق يخرج من خاللو

بذلك المطر ) من يشاء من عباده اذا ىم  (التنزل جميعًا فتفسد ما اتت عميو ) فأذا اصاب بو
 يبشر بعضيم بعضًا بنزولو وذلك لشدة حاجتيم اليو .  (يستبشرون 

 . ٨٨الطور:  چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  تعالىقال  -ٗ
 تفسير ابن كثير  -

عمييم يعذبون بو لما صدقوا ولما  :مخبرًا عن المشركين بالعناد والمكابر لممحسوس اؼ تعالىيقول 
 متراكم .  :اؼ (ايقنوا بل يقولون ىذا ) سحاب مركوم

 اما تفسير كالم المنان  -
في ذكر بيان ان المشركين المكذبين بالحق الواضح قد عتوا عن الحق وعسوا عن  تعالىيقول     

 (الباطل وانو لو قام عمى الحق كل دليل لما اتبعوه وخالفوه وعائدوه ) وان يروا كسفًا من السماء ساقطاً 
قطع كبار من العذاب ) يقولوا سحاب  :لو سقط عمييم من السماء من األيات الباىره كسف اؼ :اؼ

 .  (ٕٕ)فال يبالون مارأوه من اآليات وال يعتبرون بيا :سحاب متراكم عمى العاده اؼ :اؼ (مركوم
﮳   چ :تعالىقال   -٘ ﮲   ﮺        ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ﮸﮹  ﮷      ﮶   ﮵   ﮴ 

  . ٜفاطر:  چ﮻  ﮼ 
 تفسير ابن كثير  -

بعد موتيا كما في اول سورة الحج ينبو  األرضعمى المعاد بأحيائو  تعالىكثير ما يستدل هللا     
تكون ميتو ىامدة ال انبات فييا فأذا ارسل الييا السحاب  األرضعباده ان يعتبروا بيذا اعمى ذلك فأذا 

 كذلك ٘ الحج:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ التي تحمل الماء وانزلو عمييا 
جميعًا فنبتت  األرضالعرش مطر يعم االجساد اذا اراد هللا سبحانو بعثيا ونشورىا انزل من تحت 

 .  () كذلك النشور تعالىليذا قال  (ٖٕ)األرضاالجساد في قبورىا كما ينبت الحب في 
 اما تفسير كالم المنان  -

 إلىعن كمال اقتداره وسعة وجوده وانو الذؼ ) ارسل الرياح فتثير سحابًا فسقناه  تعالىيخبرنا هللا     
فيميت البالد بالعباد ورزقت  (بعد موتيا كذلك النشور األرضفأنزلو هللا عمييم ) فأحيينا بو  (بمد ميت
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ٕٕٚ 

بعد موتيا ينشر االموات من قبورىم بعد ان فرقيم البالء فيسوق  األرضالحيوانات )كذلك( الذؼ احيا 
فيأتون بين يدؼ  الميتة فتحيا االجساد من القبور ويكون )النشور( األرض إلىالييم المطر كما يساق 

 .  (ٕٗ)هللا ليحكم بينيم بحكمو العدل 
جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   ىب  يب  جت     حت  خت          متىت  يت  جث  مث  چ  تعالىقال   -ٙ

 .  ٤٤النمل: چىث  يث   
 تفسير ابن كثير  -

اؼ تزول عن اماكنيا كما  (اؼ تراىا كأنيا ثابتة باقية عمى ما كانت عميو ) وىي تمر مر السحاب    
) صنع  تعالى  وقولو ٓٔ –ٜ الطور:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉۈ  ۈ  ٴۇ  چ تعالىقال 

أؼ يفعل ذلك بقدرتو العظمة الذؼ اتقن كل ما خمق واودع فيو من الحكمة ما  (هللا الذؼ اتقن كل شي
 .  (ٕ٘)أؼ ىو يعمم بما يفعل عباده من خير وشر فيجازييم عميو (اودع ) انو خبير بما تفعمون 

 تفسير كالم المنان  -
ال تفقد شيئًا منيا وتظنيا باقية عمى الحال المعيود  () ترػ الجبال تحسبيا جامدة تعالىفي قولو     

وىي قد بمغت منيا الشدائد واألىوال كل مبمغ وتفتت ثم تحمل وتكون ىباء منبثًا وليذا قال ) وىي تمر 
من خفتيا وشدة ذلك الخوف وذلك ) صنع هللا الذؼ اتقن كل شيء انو خبير بما  (مر السحاب

 .  (ٕٙ)فيجازيكم بأعمالكم  (تفعمون 
 المصادر

  القرآن الكريم 
جامعة بغداد  ،كمية التربية ابن رشد ،عناصر المناخ وظواىره في القرآن الكريم ،الغريرؼ رنا دمحم مجيد   -ٔ

 .  ٙ٘. ص ٕٔٓٓ
 ،ٜٜٙٔمصر  ،مؤسسة دار التحرير لمطباعة والنشر ،األعجاز في القرآن الكريم ،الغمراوؼ دمحم احمد  -ٕ

 .  ٕٛص
 .  ٗٔص ،ٜٜٚٔ ،ٔط ،الدار المصرية لمطباعة والنشر ،الجيولوجيا درب االيمان ،مصطفى محمود  -ٖ
 .  ٘ٗٔص ،ٜٜٚٔ ،ٔط ،دار الشروق لمنشر والتوزيع األردن ،مبادغ المناخ الطبيعي ،ابراىيم عرود  -ٗ
 .  ٘ٗص ،دار النشر ،االردن ،مع القرآن في الكون اعجاز وىداية ،مصطفى حسين  -٘
 .  ٖٓص ،نفس المصدر ،مصطفى حسين  -ٙ
 .  ٖٛص ،نفس المصدر ،الغمراوؼ دمحم احمد  -ٚ
 .  ٜٖٚ – ٜٖٙص ،نفس المصدر ،الغمراوؼ دمحم احمد  -ٛ
 .  ٘ٔٔص ،ٜٗٙٔ ،القاىرة ،دار الفكر العربي ،معجم المصطمحات الجغرافية ،يوسف ،توني  -ٜ

 .  ٕٚٗص  ،بدون سنة الطبع ،لبان –بيروت  ،دار صادر ،الجزء االول ،لسان العرب ،ابن منظور  -ٓٔ
 ،دار بيروت ،دار صادر ،تحقيق بطرس البستاني ،رسائل اخوان الصفا وخالن الوفا ،اخوان الصفا  -ٔٔ

 .  ٓٔٓٔص  ،ٜٚ٘ٔ
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ٕٕٛ 

 .  ٗٚص  ،المصدر نفسو :اخوان الصفا  -ٕٔ
 .  ٘ٙ – ٗٙص  ،المصدر نفسو :اخوان الصفا  -ٖٔ
دن لمطباعة والنشر والتوزيع دار الصف ،برىان خالق عمى عظمة الخالق ،الجغرافية القرائية ،فوزؼ حميد  -ٗٔ

 .  ٖٜٜٔ ،دمشق ،ٔط
 ،الدمام ،كمية االداب ،الظواىر المناخية في القرآن الكريم من منظور الجغرافية ،بدرية دمحم عمر حبيب  -٘ٔ

 .   ٖص 
األتفاق في القرآن  ،جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ،المحمي جالل الدين دمحم بن احمد  -ٙٔ

 .  ٕٗص ،ٜ٘ٛٔ ،ٖط ،القاىرة ،دار التراث ،ة الميمنيةالكريم المطبع
جدة  ،بين العمم والقرآن الدار السعودية لمنشر والتوزيع ،الظواىر الجغرافية ،عبد العميم عبد الرحمن خضر  -ٚٔ

 .  ٕٓص ،ٜٚٛٔ
 .  ٓ٘ٔص ،ٜٔٗٔدار المستقبل  ،الجغرافية المناخية )عمم المناخ( ،شحاذة نعمان  -ٛٔ
 .  ٘ٗص ،ٕ٘ٔٓ ،القرآن الكريم جامعة الرباط الوطني ،مطابقة الحقائق العممية ،جالب ىدػ عمر  -ٜٔ
 .  ٙٗص ،لبنان  -دار الفكر بيروت  ،القرآن الكريم واألعجاز العممي ،ابراىيم دمحم اسماعيل  -ٕٓ
 .  ٙٗص ،مصدر سابق ،جالب ىدػ عمر  -ٕٔ
في االسماء والصفات رقم  ،واخرجو البييقي ٖ٘ٗ/٘اسناده صحيح عمى شرط الشيخين وىو عند احمد   -ٕٕ

 في الضعفاء من طرق عن ابراىيم بن سعد بو .  ،والعقممي ،ٕ٘ٔفي االمثال  ،والراميرمزؼ  ،ٜٛٛ
المجمد  ،لبنان –بيروت  ،دار الكتاب العربي ،تفسير القرآن الكريم ،االمام الحافع بن كثير الدمشقي  -ٖٕ

 .  ٜ٘ص ،ٕٔٔٓ ،االول
 . ٗٛص ،نفس المصدر ،االمام الحافع بن كثير  -ٕٗ
جمعية احياء التراث  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدؼ عبد الرحمن بن ناصر  -ٕ٘

 .  ٕٓ٘ص ،ٕٗٓٓ ،االسالمي
 .  ٕ٘ٔٔص ،مصدر سابق ،السعدؼ عبد الرحمن بن ناصر  -ٕٙ
 .   ٕٓ٘ص ،نفس المصدر ،االمام الحافع بن كثير  -ٕٚ
 . ٜ٘ٛص ،نفس المصدر ،السعدؼ عبد الرحمن بن ناصر  -ٕٛ
 .   ٖٗٛص ،نفس المصدر ،االمام الحافع بن كثير  -ٜٕ
 . ٖ٘ٛص ،نفس المصدر ،السعدؼ عبد الرحمن بن ناصر  -ٖٓ


