کلمة التحریر
بسم هللا الرمحن الرحیم

تُق ّدم "اجمللّة العربيّة َّ
األعزاء العدد التاسع-
الدوليَّة للبحوث ّ
ومتابعيها ّ
اخلّلقة" بني يدي قُّرائها ُ
اجمللّد الثالث من العام 2222م من سفرها الفصلي احمل ّكم ،والَّذي تأمل منه أن يكون خري ر ٍ
افد
ّ
ّ
للمكتبة العربيّة واإللكرتونيّة ،لطُّّلهبا ،وناهلي علومها ،وآداهبا ،من منريها الَّذي ال ينضب،

السابقة للمجلّة –مجلةً من البحوث الّيت تُعىن باجملاالت اللُّغويّة
ّ
وتضمن هذا العدد –مثل األعداد ّ
اإلسّلمي قد
العريب و
واألدبيّة ،أسهم يف إعدادها خنبة طيّبة من األساتذة من خمتلف بلدان العامل ّ
ّ
ب اللُّغة العربيَّة ،لغة كتاب هللا العزيز.
السامي أال وهو ُح ّ
مجعهم هباّ ،
وقرهبم منها وحدة اهلدف ّ
إ ّن ّقوة األ ُّمة من ّقوة لغتها كما أشار ابن خلدون ،واللُّغة هي األساس املتني الَّيت تقوم عليه
حياة األ ُّمة كما يقول أندرسون؛ إذ إ ّن اللُّغة تُع ّد مدار اهتمام األُمم احليّة ،واللُّغة هي اآلصرة

االجتماعي املعاصر؛
تقرر ذلك يف ُمسلّمات البحث
األقوى يف ش ّد عواطف بين اإلنسان كما ّ
ّ
وباألخص يف وقتنا احلاضر
االجتماعي،
َّوحد
عظيما من روافد الت ُّ
إذ ُتثّل اللُّغة العربيّة وآداهبا ر ً
ّ
افدا ً
ّ
هزات عنيفة يف أركان جمتمعاتنا العربيّة واإلسّلميّة.
الّذي يشهد ّ
فضّل
الغراء تعبئة القدرات العلميّة ملعاجلة املشكّلت اللُّغويّة املعاصرةً ،
من أهداف جملّتنا ّ
املعريف بني الباحثني.
عن تكثيف التّواصل
العلمي و ّ
ّ
الرائدة يف جمال اللُّغة العربيّة وآداهبا،
اخلّلقة" من ّ
تُع ّد "اجمللّة العربيّة ال ّدوليّة للبحوث ّ
اجملّلت ّ
همة إعادة املكانة لِلُغة
وهي حتظى باالهتمام واملتابعة من قُّراء لغة ّ
الضاد ،من أجل اإلسهام يف َم ّ
تقل شأنًا عن بقيّة اللُّغات احليَّة األخرى ،مثل :اإلجنليزيّة ،واإلسبانيّة ،والصينيّة،
ّ
الضاد الّيت ال ّ
واألملانيّة ،وغريها من ناحية عدد املتح ّدثني هبا ،أو من ناحية تطويرها ،ومنائها ،وثباهتا يف وجه
ُ
تغريات احلياتيّة الّيت تعصف هبا .ومع ذلك ،فهي تسري قُ ُد ًما يف نشر البحوث وال ّدراسات...
املُ ّ

كلمة التحریر للعدد التاسع -اجمللد الثالث -لسنة الثالثة 202۲م

رئيس التحرير

الفين؛ بفضل ما
يتحسن أداؤها مع مرور الوقت على املستويني:
ّ
كما نأمل أن ّ
املعريف ،و ّّ
وإسهاما يف شرف إثراء مكتبتنا
يردها من تقومي .منتظرين طلبًا لنوال الغاية من هذا اإلصدار،
ً

العربيّة واإللكرتونيّة.
ٍ
معاَ ،س َدنةً يف هيكل اللُّغة العربيّة وحمراهبا ،أُمناء على
ولنغدوا حداثيِّني وتُراثيّني يف آن ً
قواعدها وأصل استخدامها ،وليكن شعارنا قول الشَّاعر العريب :فلنكتب أفكارا جديد ًة ب ٍ
لغة
ً
ّ
قدمية؛ أي كّلسيكيّة ،مجيلة ،صارمة ،صرحية ،راقية؛ أي عربيّة خالصة ،وذلك كلّه من أجل اللُّغة

العربيّة ،ومستقبلها ،وإنساهنا.
اخلّلقة" ،ومع دراسات
األعزاء ،يف جملّتكم "اجمللّة العربيّة ال ّدوليّة للبحوث ّ
نلتقيكم ّقراءنا ّ
تخصصني يف دراساهتم...
تنوعة ،وأحباث قيّمة ،خطّتها أنامل أساتذة ُم ّ
ُم ّ
الغراء البحوث اآلتية:
ّ
تضمن هذا العدد من جملّتكم ّ
 –1جتاهل العارف يف النص القرآين للدكتور هاين يوسف أبو غليون.
 _2منهج النقد عند سيد قطب" للدكتور سامي علي جبار املنصوري.
الديين يف شعر ابن حجر العسقّلين ،للباحث حممد عرفان دار.
 _٣التناص ّ

 _٤لفظة املاء يف االستشهادات القرآنية لألستاذ املساعد صديق هللا كرميي
الزلَْزلَِة (دراسة أدبية) ،للباحث ة سيّد ة سوما نظري.
ورِة َّ
ُ -5س َ
 _6رابط يف اجلمل االمسية بني اللغتني العربية والفارسية لألستاذ احملاضر وطن شاه قائم.
وسع جماالت دراساتكم
نأمل أن جتدوا يف هذه الدراسات ما يغين تطلّعاتكم املعرفيّة ،ويُ ّ
الغراء.
املستقبليّة .آملني أن نلقاكم ً
دوما على اخلري واهلدى ،ومع أعداد جديدة من جملّتكم ّ
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ص
الملَ َخ م
املاء هو شيء سائل عليه عماد احلياة يف األرض ،وهو يف نقائه ش ّفاف ال لون له وال رائحة وال طعم ،يغلي
يتكون من ِّاحتاد ذرتني من غاز اهليدروجني بذرة
عند مائة درجة،
َّ
املئوي ،جزيئه َّ
ويتجمد عند درجة الصفر ّ
واحدة من األكسجني "ماء ٍ
جاد /ساخن ،جند أ َّ
َن الْ َماءَ الْكائن الَّ ِذي هو نقطة البدء يف الدورة البيولوجية يف
ٌ
النظرية العلمية حلياة املخلوقات .ليس هذا متعسفاً ألن القرآن حيدد هذا الطور من أطوار اخللق ابتداء من املاء
﴿و َج َع ْلنَا ِم َن الْ َم ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي﴾ (األنبياء )21/٣2فهذا الذي ذكر أنه ماء هو جسم سائل
حيث يقولَ :
خيتلط أمره باملاء ،ويدخل فيه املاء كأحد مكوناته إال أنه شيء خمتلف عن املاء الطبيعي .فأمهية املقالة ترجع
دائما :املاء الذي ينزل من السماء فتقوم به حياة الكائن احلي من نبات
إىل أن كلمة املاء يف القرآن الكرمي تعين ً
موضعا ،وهو املاء الذي يتكون من احتاد عنصري اإليدروجني
وحيوان وإنسان ،وحتدث القرآن عن املاء يف ً 6٣
احتادا كيميائيًا بنسبة وزنية ثابتة .هذه املقالة هتدف إىل بيان االستشهادات القرآنية ،ومدلوالت
واألوكسجني ً
املاء يف القرآن الکرمي ،والتعرف علی بيان كلمة املاء يف القرآن بأسلوب وصفي-حتليلي -من خّلل حتليل مجيع
اآليات اليت وردت فيها کلمة املاء مطلقا دون بقية املرتادفات هلذه الکلمة .استنتج البحث أن املاء کثري
االستخدام يف القرآن الکرمي و له مدلوالته اخلاصة؛ وأتى املاء يف القرآن الكرمي يف مواضع د ًاال على اخلري ويف
مواضع ً
داال على العذاب.
الكلمات الفتاحیة :الاء ،القرآن ،احلیاة واإلحیاء ،الرمحة والعذاب.
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الق ّدمة

إن التدبر يف اآليات القرآنية اليت ذكر فيها لفظ املاء أمر مهم؛ فالذي يأخذ القرآن -وجيعله
كأنه كتاب يف التاريخ والرياضيات -يلهيه هذا عن تدبر معانيه البّلغي ة ،فإن الرتكيز يف تارخيية
الكثري عن التدبر يف اآليات ،وأبعدهم عن االنتفاع مبواعظ اآليات القرآنية العظيمة.
القرآن أهلى َ
فبهذا املعىن يتعدى إىل اآليات ،أو أريد من اآليات التأمل فيها فيكون االستكبار على حقيقته،
أي يستكربون عن التدبر يف اآليات ،ويرون أنفسهم أعظم من صاحب تلك اآليات .وذلك
لقسوة قلوهبم وتركهم التدبر يف اآليات والنذر.
ات والعمل ِمبُِه َّم ِ
ِ
ِ
ات الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرةِ ،ومداومة تّلوة اآليات القرآنية
رغم أن الت ََّدبَُّر يف ْاآليَ َ
احملفوظة ال يكون بإقامة حروف القرآن وحتسني تّلوته فقط ،مع أن ذلك شيء طيب ومجيل
ومطلوب ،لكن ينبغي أن ننظر فيما وراء األلفاظ ،وأن ننظر يف املعاين ،وفيما ترشد إليه هذه
اآليات فنعترب ونستغفر .وما جاء ذكره عنها يف األحاديث النبوية مثل قول املصطفى صلى هللا
عليه وسلم« :ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد ،مث يتوضأ منه» وهو يشري إىل قضية التلوث اليت
أصبحت مصدر رعب يف عاملنا املعاصر.
إن التدبر والتأمل فيما ذكر أعّله يزيد املؤمن إمياناً وعلماً .نسأل هللا أن يبارك لنا يف القرآن
والسنة ،وأن ينفعنا مبا فيهما من اآليات واحلكمة .وال ب ّد لقارئ القرآن من التدبر يف اآليات،
والتفكر يف املعاين ﴿أفّل يتدبرون القرآن﴾ (النساء )22 :وال يكون ذلك دون معرفة التفسري،
وأن ال يكون حظنا من القرآن آقل من حظ البل اذلي قال عنه هللا تعاىل( :لو آنزلنا هذا

القرآن عىل جبل لرآيته خاش ًعا متصدعًا من خش ية هللا وتكل المثال نرضهبا للناس لعلهم
يتفكرون).
بیان السألة وأمهیتها :إن القرآن الکرمي کتاب أنزل علی أهل األرض من فوق السموات

العّل ،وهذا وحده يکفی لنتدبره  ،ألنه شتان بني السموات واألرض وبني کّلم اهلل وفهم عباده
لکّلمه .مع ذلك إن ِّ
يسريا ملن أراد أن يفهم ويتدبر فيه .مهما
منزل القرآن جعل فهم الکتاب ً
ا
املجلة العربية الدولية للبحوث الخّلقة -كابل -مارس (2222 -1)9

ISSN:0132-1133

06

لفظة املاء في االستشهادات الاقرآنية

 الستا ددق  هلل رريي

جهده ليبلغ مفاهيم حكم القرآن ،مل يفلح الولوج يف حقائقها ،إمنا ذهب
بذل أحد من البشر َ
مذاهب شتی وسلك مسالك عديدة ،يغرتف کل َمن ورد ماء القرآن غرفة علی مدی کفه وسعيِه
فيه.

لفظة املاء من الكلمات املتكررة يف اآليات القرآنية اليت استخدمها ملعان ودالالت شتی
فيه ،فالبحث عن تلك الدالالت يوصلنا إلی معرفة أمهية املاء ودوره يف حياة البشر واملخلوقات
األخری اليت خلقها اهلل من املاء وجعلها حية.
الدراسات السابقة:

جهدا ليعثر على الدراسات اليت قامت بالبحث عن رمزية املاء فی القرآن
بذل الباحث ً
الکرمي ،فما وجد دراسة حول هذا إال ما کانت ترتکز على کلمة املاء ومرتادفاته األخرى ومصادر
املاء فی القرآن ،و لکن مل يعثر علی حبث مستقل حول املاء فی القرآن دون بقية مفردات تعنی
املاء ،من تلک البحوث:
دراسة فتحي العبادسة ،وموضوعه (املاء يف القران الكرمي :دراسة موضوعية) فتحي العبادسة
ودراسة الزعارير ،غالب حممد رجا (املاء يف القرآن الكرمي) -املدينة املنورة :مكتبة دار الزمان للنشر
والتوزيع1٤22 ،ه  ،وهناك حبث لصنوان املاء يف آيات القرآن ،بعنوان :املاء يف آيات القرآن
الكرمي ،إعداد الطالبة :فاطمة حممد عايد إشراف الدكتور حممد حافظ يف جامعة النجاح الوطنية
وحبث (املاء النازل من السماء يف ضوء القرآن الكرمي) ل د .تركي اهلوميل ،منشور يف جملة الدراسات
القرآنية للجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه العدد السادس .وحبث( :أسباب أَْمن املاء يف

القرآن الكرمي) ،ل أ .د عبد العزيز العبيد ،منشور يف جملة اجلامعة اإلسّلمية العدد  1٣1وحبث:
(البحر يف القرآن الكرمي آيات ودالالت) ،ل دكتور عبدهللا الرومي ،منشور يف جملة الدراسات
القرآنية للجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه العدد اخلامس.
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من املقاالت :مقالة من لؤي حامت يعقوب بعنوان« :الدالالت اللغويَّة للماء يف النص القرآين
دراسة بّلغية» اليت نشرت عام 221٤م ،ومت البحث فيها حول حماور عدة :مفاهيم ومتعلقات
املاء يف القرآن الكرمي ،دراسة املدلول اللغوي للماء ،خمارج املاء وسيّلنه من العني ،والبئر والبحر
مسميات اآلبار ومنها :اجلُب والرس مث ذكر يف هذا البحث أيضا كلمات
والنهر؛ مث تطرق إىل َّ
هلا صلة بالبحر منها الربزخ ،وجلة البحر ،واليَم .مث تناول فيه خروج املاء ،وفصل فيه انبجاس املاء
وانفجاره وغيضه .وأخريا أحصی فيه أوعية املاء من أكواب وأباريق ،وسقاية ،وكأس ،ودلو ،ومت
كل واحد منها يف املقال (يعقوب .)٤5 :221٤ ،إال أن الکاتب مل يبحث حول
تفصيل ّ
مدلوالت املاء ورمزيته فی القرآن ولکن أمت الکّلم حول املاء وما يتعلق به يف القرآن.
حبث آخر من فتحي عبد العزيز العبادسة نشره عام  2222بعنوان« :املاء يف القرآن الكرمي
(دراسة موضوعية)» ذكر فيه كلمة موجزة عن املاء وأمهية املاء الشرعية واالقتصادية والزراعية
والتجارية ،مث عنيت الدراسة بشرح مصادر املاء وأقسامه يف القرآن الكرمي فالبحث عن اإلعجاز
العلمي يف آيات املاء ،مث املاء يف املثل القرآين وأخريا جاء ببحث عن الصراع على املاء(العبادسة،
قليّل ،فی مبحث
 .)56 :2222و مل يعنت الباحث بالبحث عن رمزية املاء فی القرآن إال ً
التمثيل باملاء يف القرآن وهذا أيضا ليس يف کلمة املاء فقط ،بل بکل لفظ يعنی املاء يف القرآن.
وأيضا مل يشتمل البحث علی مجيع اآليات حول املاء فی القرآن ،بل مناذج قليلة وآيات
معدودة.

لفظة الاء يف االستشهادات القرآنیة

لفظ املاء يف اللغة واالصطّلح :ماه ميوه ،فاهلمزة مبدلة عن اهلاء؛ ألن التصغري يرد األشياء
إىل أصوهلا ،قال أبو إسحاق الزجاج :إن أصل كلمة ماء ماه إال أن اهلمزة أبدلت من ِ
اهلاء ِخل َف ِاء
ِ
ويصغر ُمويه (الزجاج 1122 ،م)275/2:
اهلاء ،والدليل على ذلك قوهلم أمواه يف مجعه ،ومياهَ ،
وأيضا الدكتور عباس حسن يتفق مع هذه النظرية ويقول :أما كلمة "ماء" وهو الذي يُشرب،
ا
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فتصغريه :مويه؛ ألن ألفه مبدلة من واو؛ إذ أصله :موه؛ بدليل مجعه على أمواه ،حتركت الواو
مساعا على غري قياس؛ فصار :ماء .فعند
وانفتح ما قبلها ،فصار :ماء ،مث انقلبت اهلاء مهزة؛ ً
تصغريه يرجع كل حرف إىل أصله( .عباس حسن ،د.ت .)611 /٤ :تعريف املاء" :املاء هو
تلك املادة ذات الصفات واخلصائص املعروفة ،فإذا اختلفت هذه الصفات واخلصائص بشكل
ِ
شئت من أمساء حسب
ِّبني ال يبقى املاء ماء ،وال يصح إطّلق اسم املاء عليه ،ومسّه آنئذ مبا َ

املادة اليت اختلطت به"( .اجلامع ألحكام الصّلة املؤلف :أبو إياس حممود بن عبد اللطيف بن
ي:
حممود (عويضة) ص )1كما ورد يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم حديث أَِيب َسعِي ٍد ْ
اخلُ ْد ِر ِّ
ِ
ِ
ِ
الس ِج ْستاين ،د.ت )12/1 :يصلح لّلحتجاج،
«إ َّن الْ َماءَ طَ ُه ٌ
ور َال يُنَ ّج ُسهُ َش ْيءٌ» (أبو داود ّ
صححوه.
ألن أمحد وابن معني وابن حزم وألباين قد َّ
املعرفة بأل اجلنس عامة تشمل كل ماء،
هذا احلديث منطوقه يفيد العموم ،ألن كلمة (املاء) َّ
فاحلديث عام ليس فيه ختصيص ،وحديث احلياض الذي فيه «هلا ما أخذت يف بطوهنا ولنا ما
بقي شراب وطَهور» مطلق يف املاء من حيث الكمية ،ألن كلمة «لنا ما بقي» مطلقة دون ٍ
تقييد
حبجم أو كيل فتظل على إطّلقها ،فليس يف احلديثني ختصيص وإمنا مها يفيدان العموم واإلطّلق.

داللة كلمة الاء يف األدب العريب
جدا كماء الرجل "منيّه" أو "ماء
إن لفظة املاء تستخدم عند العرب ككناية عن معان كثرية ً
كذا" أي :قبيلة كذا ،نسبة للبئر وماء السماء أي املطر وغري هذا الكثري ،لكن عند اإلطّلق ال
احدا ال حيتمل التفسري فهل ورد أن فسر السلف معىن كلمة املاء اليت ال حتتمل
حتتمل إال معىن و ً
احدا كقوله " ﴿فَلَ ْم َِجت ُدوا َماءً فَتَ يَ َّم ُموا﴾؟!
إال معىن و ً
تفسريا للفظ املاء يف املعاجم قوهلم "املاء معروف" فأنا أحتدى أن يأتينا أحد
غاية ما جتده
ً
بلفظة تفسر لفظة املاء.
ومشهور قوهلم "فسر املاء بعد اجلهد باملاء" بالطبع مل يفسروها.
ا
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وردت كلمة املاء يف قول عمر بن أيب ربيعة( :شرب النزيف بربد ماء احلشرج) فعلقوا به
(احلشرج النقرة يف اجلبل جيتمع فيها املاء فيصفو) (اللسان مادة نزف) قلنا :يبىن على هذا أن ماء
احلشرج هو ماء النقرة يف اجلبل ،كما نقرأ يف األبيات التالية:
فخرجت خيفة أهلها فتبسمت  ...فعلمت أن ميينها مل حترج
فلثمت فاها آخذا بقروهنا  ...شرب النزيف بربد ماء احلشرج (ابن كثري1117 ،م:
.)٣22/12
احلشر ُج املاء الَّ ِذي َحتت األ َْرض َال يُفطن لَهُ ِيف أَبَاطح األ َْرض ،فَِإذا ُح ِفر َعْنه َو ْجهُ األَْرض
َ
ِ
ِ
َح َساء والكَر َار واحلَ َشارِج.
اش املاء َّ
الرواء تسميها الْ َعَرب األ ْ
قَ ْدر ذراعني َج َ
لكن املربد قال يف الكامل يف اللغة واألدب" :وقوله بربد ماء احلشرج :فهو املاء اجلاري على
احلجارة" (املربد11171 ،م )2٣٣/1 :فأين اجلاري من املستحوض املستنقع؟
ايب لَِر ُج ٍل ِم ْن طَيِّ ٍئ:
َوأَنْ َش َد ابْ ُن ْاأل َْعَرِِّ
ش أِ
ت :بِ َعْي ِ
احلَ َّي إِ ْن َملْ َختُْرِج
َخيَ ،ونِ ْع َم ِة َوالِ ِدي َ ...ألُنَبِّ َه َّن ْ
قَالَ ْ
ِ
ِ
فَخرج ِ
ت أ َّ
َن َميِينَ َها َملْ تَ ْل َج ِج
ت خي َفةَ قَ ْوهلَا فَتَبَ َّس َم ْ
ت  ...فَ َعل ْم ُ
ََ ْ ُ
فَلَثمت فَاها قَابِ ِ ِ
احلَ ْشَرِج
احلَ ِم ِّي بِبَ ْرِد َم ِاء ْ
ب ْ
َْ ُ َ ً
ضا ب ُق ُروهنَا ُ ...ش ْر َ
قال أبو العباس :وأنشدين أبو العالية "مجيل بن عبد هللا بن معمر":
ما زلت أبغي احلي أتبع ظلهم  ...حىت دفعت إىل ربيبة هودج
قالت :وعيش أيب وأكرب إخويت  ...ألنبهن احلي إن مل خترج
فخرجت خيفة قوهلا ،فتبسمت  ...فعلمت أن ميينها مل خترج
فلثمت فاها آخذاٌ بقروهنا  ...شرب النزيف بربد ماء احلشرج (املربد11171 ،م)2٣2/1 :
صغِريَ ،ماء
وقد جاء يف أمثال العرب :من َماء احلشرج ُه َو احلسى َوقيل ُه َو كوز لطيف َ

الص ْخَرة.
احلشرج :أعذب من املاء البارق .أعمق من الْبَ ْحر .ألطف من املاء .أهلف من قالب َّ
َ
َ
كما جاء يف قول الشاعر:
ا
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فلثمت فاها آخذا بقروهنا  ...شرب النزيف لربد ماء احلشرج
ومجع كلمة املاء "مياه وأمواه" كما جاء يف قول الشاعر:
كاهناُ . . .جراباً َوَم ْلكوماً وبَ َّذ َر والْغَ ْمرا
ت َم َ
َسقى هللاُ أ َْمواهاً َعَرفْ ُ
وقول علي بن اجلهم:
فبتنا مجيعاً لو تُراق زجاجة  ...من املاء فيما بيننا مل تَسَّر ِ
ب (أبو إسحاق الزجاج 1122 ،م:
َ
.)275/2

وما یمنَاسبمهم:
ْ
أص َوات الاء َ

ِ
ِ
ٍ
ص ْو ُ ِ ِ
ص ْوتُهُ إذا َد َخ َل
ص ْوتُهُ َْحت َ
ت َوَرق ْأو قُماش ،وال َفق ُ
يقَ :
يبَ :
اخلَِر ُيرَ :
ت املَاء اجلَاري ،وال َقس ُ
ض ٍيق ،الب ْقب َقةُِ :ح َكايةُ صو ِ
اجلرِة وال ُكوِز يف امل ِاء ،وال َقرقَرةُِ :ح َكايةُ ِ ِ ِ
يف م ِ
استُ ْخر َِج
ت َّ
ص ْوت األنيَة إذا ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َْ
َ
ب ،عن أيب عمرٍوِ َ :
ِمنها الشَّراب ،والشَّخب :صوت اللَّ ِ ِ
ت البَ ْوِلَ ،ع ِن
الشخ ُ
ص ْو ُ
ْ ُ َْ ً َ
يخَ :
َب عْن َد احلَْل ِ َ ْ َ ْ
َ ُ
اللَّ ِ
يث والنَشيش :صوت َغلَي ِ
ان الشَّر ِ
اب( .الثعاليب ،د.ت)122 :
ُ َْ ُ َ
َ

ا
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لفظة املاء في االستشهادات الاقرآنية

دراسة عن لفظة الاء يف االستشهادات القرآنیة

﴿و َج َع ْلنَا ِم َن امل ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي
حتدث القرآن عن املاء يف  6٣موضعاً منها قوله تعاىل:
ٍَ ِ ٍ َ
ِ
اهللُ َخلَ َق ُك َّل َدابَّة ّمن َّماء﴾ (النور.)٤5 :
﴿و َّ
أَفَّلَ يُ ْؤمنُو َن﴾ (األنبياء ،)٣2 :وقوله تعاىلَ :
إن احلقيقة القرآنية املعجزة اليت يعرضها القرآن عن املاء هي أن هللا جعل حياة مجيع الكائنات
﴿و َج َع ْلنَا ِم َن امل ِاء ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي﴾
احلية على سطح األرض مرتبطة بوجود املاء .قال هللا تعاىلَ :
َ
(األنبياء ،)٣2 :فإذا تأملنا يف اإلنسان الذي كرمه هللا جند أن متوسط نسبة وجود املاء يف جسم
اإلنسان حنو  %65من وزنه ،ويف عامل النبات تتفاوت هذه النسب فتصل من  %72إىل %12
من وزنه ماءً ،واملاء أحد مكونات البوتوبّلزم (املادة احلية يف اخللية) ،وعليه فاملاء حيدد بقاء
النبات نفسه ووجوده( .بازرعة2222 ،م.)155/15٤ :
فاملاء الذي أنزله هللا من السماء هو أغلى وأمثن مادة على وجه األرض ،له من الصفات
العجيبة واخلواص الفريدة ما جعله يتبوأ مكانة رفيعة ،ومن هذه اخلصائص ارتفاع درجة غليانه اليت
هي 122درجة مئوية؛ فلو كانت درجة غليانه أقل من الصفر مثّلً جلفت البحار واألهنار واختفت
احلياة ،ومن خواصه زيادة حجمه عند جتمده عكس معظم املواد ،ولذا جند أن قطعة الثلج تطفو
فوق السطح فتكون كغطاء عازل للطبقات السفلى فّل تتجمد ،وحتتفظ املياه أدناه بدرجة حرارة
كافية حلياة الكائنات البحرية وهي أغلب كائنات احلياة ،فّل عجب إذا قلنا:
«إن احلياة ظاهرة مائية» ومن خواصه أيضاً اليت ينفرد هبا عن غريه :قدرته كسائل مذيب
لكثري من املواد؛ فهو املذيب األعظم .يرجع العلماء سر هذه اخلواص املدهشة للماء للرابطة
القوية بني ذرة األوكسجني وذريت اهليدروجني يف جزئي املاء (( )H2Oبازرعة2222 ،م:
.)156/15٤
إن املاء هو من املواد اليت توجد يف الطبيعة بصورها الثّلث :الصلبة والسائلة والغازية ينتقل
بينها يف دورة ثابتة تعرف بالدورة اهليدرولوجية ،وللرياح دور أساس يف هذه الدورة كما قال تعاىل:
ا
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ِِ
﴿وُهو الَّ ِذي يُْرِسل ِّ
ت َس َحاباً ثَِقاالً ُس ْقنَاهُ لِبَ لَ ٍد
ني يَ َد ْي َر ْمحَته َح َّىت إِ َذا أَقَلَّ ْ
اح بُ ْشراً بَ ْ َ
الريَ َ
َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخَر ْجنَا بِه من ُك ِّل الث ََّمَرات﴾ (األعراف.)57 :
َنزلْنَا بِه املَاءَ فَأ ْ
فَأ َ
صرح القرآن فيها عن املاء ومطابقتها للواقع
إن اإلشارات العلمية الكثرية يف املواضع اليت ّ
العلمي املعاصر تدل على اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي ،وأن احلقائق املذكورة يف القرآن هي
حقائق هنائية مطلقة وليست نسبية كما هو علم البشر.
إن املاء جعله هللا عز وجل وسيلة للثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة؛ ففي اجلنة يقول تعاىل:
﴿مثَل اجلن َِّة الَِيت و ِع َد املتَّ ُقو َن فِيها أَنْهار ِمن َّم ٍاء َغ ِري ِ
آس ٍن( ﴾ ...سورة حممد ،)15 :ويف املقابل
ْ
َ ٌَّ
َ ُ َ
ُ ُ
ِ
ِ
يف النار ﴿َ ...ك َم ْن ُه َو َخال ٌد ِيف النَّا ِر َو ُس ُقوا َماءً َمحيماً فَ َقطَّ َع أ َْم َعاءَ ُه ْم﴾ (سورة حممد.)15 :
ِ
اهم َّماءً َغ َدقاً﴾
استَ َق ُاموا َعلَى الطَّ ِري َقة ألَ ْس َقْي نَ ُ
﴿وأَن لَّ ِو ْ
ويف الدنيا عن الثواب يقول تعاىلَ :
الس َم ِاء ِمبَ ٍاء ُّمْن َه ِم ٍر * َوفَ َّج ْرنَا
اب َّ
(اجلن ،)16 :أما العقاب فعن قوم نوح قال تعاىل﴿ :فَ َفتَ ْحنَا أَبْ َو َ
ض عُيُوناً فَالْتَ َقى املاءُ َعلَى أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِد َر﴾ (القمر.)12-11 :
األ َْر َ
َ
إن املسطحات املائية على كوكب األرض من حميطات وحبريات وغريها واليت تغطي أكثر من
ثلثي مساحة األرض هي اليت ميزت كوكب األرض عن باقي كواكب اجملموعة الشمسية بلونه
َّميِ ٍ
ت
ّ

األزرق املميز وبوجود احلياة عليه.
لقد أصبحت قضية املاء يف عامل اليوم قضية للصراع من جانب احلكومات؛ ألهنا سلعة
اقتصادية يزيد الطلب عليها ،بل خيشى أن تصبح املياه سبب حروب املستقبل.
إن التدبر يف اآليات القرآنية اليت ذكر فيها لفظ املاء وما جاء ذكره عنها يف السنة النبوية
مثل قول املصطفى عليه الصّلة والسّلم« :ال يبولن أحدكم يف املاء الراكد ،مث يتوضأ منه» وهو
يشري إىل قضية التلوث اليت أصبحت مصدر رعب يف عاملنا املعاصر .إن التدبر والتأمل فيما ذكر
أعّله يزيد املؤمن إمياناً وعلماً .نسأل هللا أن يبارك لنا يف القرآن والسنة ،وأن ينفعنا مبا فيهما من
الس َم ِاء َماءً﴾ (البقرة )22 :يقول :وأنزل من السماء
﴿وأ َ
َنزل ِم َن َّ
اآليات واحلكمة .وقوله تعاىلَ :
ّلينُّ ثنا بِ ْشر بن بكري حدثين أ ُُّم عب ِد َِّ
ض ِل الْ َعس َق ِ
اهلل يَ ْع ِين -ابْنَةَ َخالِ ِد
مطراَ ،حدَّثَنَا أ ْ
َْ
َمحَ ُد بْ ُن الْ َف ْ ا ْ
ُ
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ال :إِ َّن الْمطَر ماء َخيْرج ِمن َْحت ِ
ت الْ َع ْر ِش فَيَ ْن ِزُل ِم ْن َمسَ ٍاء إِ َىل َمسَ ٍاء َح َّىت
بْ ِن َم ْع َدا َن َع ْن أَبِ َيها ،قَ َ
َ َ َ ٌ ُُ ْ
ال لَهُ ِْ
الس َم ِاء الدُّنْيَا فَيَ َق ُع ِيف َش ْي ٍء يُ َق ُ
اب َّ
اإلبْ َزُم فَيَ ْجتَ ِم ُع فيه مث جييء َّ
َْجيتَ ِم ُع ِيف َّ
الس َح ُ
الس ْوَداءُ
ث يَ َشاءُ( .ابو حامت الرازي1٤11 ،ه :
فَتَ ْد ُخلُهُ فَتَ ْشَربُهُ ِمثْ َل ُش ْر ِب ا ِإل ْس ِفْن َج ِة فَيَ ُسوقُ َها َّ
اهللُ َحْي ُ
)61/1
ِ
اس أنه قَ َ ِ
السح ِ
وأيضا روي َع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اب فَيَ ُمُّر بِِه
ال :يُْرس ُل هللا الريح فتسل الْ َماءَ م َن َّ َ
اب فَتُ ِد ُّرهُ كما تدر الناقة وثجاج مثل الغزايل َغْي َر أَنَّهُ ُم َفَّر ٌق( .ابو حامت الرازي1٤11 ،ه :
َّ
الس َح ُ
)61/1

أوجه ورود لفظ الاء وماء
قال أبو العباس املقري :ورد لفظ املاء يف ال ُق ْرآن على ثّلثة أوجه:
َنزَل ِم َن السمآء َمآءً﴾ (سورة البقرة.)22 :
﴿وأ َ
ّ
األول :مبعىن املاء املطْلَق كهذه اآلية َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿خل َق من َّمآء َداف ٍق﴾ (سورة الطارق .)6 :وقوله﴿ :من
الثاين :مبعىن النّطفة يف قوله تعاىلُ :
سّلَلٍَة ِمن َّم ٍ
آء َّم ِه ٍ
ني﴾ (السجدة.)2 :
ُ ّ
ِ
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَها﴾ (الرعد:
الثالث :مبعىن القرآن .قال تعاىل﴿ :أَنََزَل م َن السمآء َمآءً فَ َسالَ ْ
 )17مبعىن القرآن ،احتمله الناس على قَ َد ٍر .قوله« :فأخرج» عطف على «أنزل» مرتب عليه،
و«به» متعلق به ،و«الباء» فيه للسببية ،و«من الثمرات» متعلّق به أيضاً ،و«من» هنا للتبعيض،
كأنه قصد بتنكري املاء والرزق معىن ِ
البعضيّة ،كأنه قيل :وأنزل من السماء بعض املاء ،فأخرج به
بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم؛ إذ ليس مجيع رزقهم هو بعض الثمرات ،إمنا ذكر بعض
رزقهم .وابتعد من جعلها زائدة لوجهني:
ِ
ويف إالّ
أحدمها :زيادهتا يف الواجب ،وكون اجملرور هبا معرفةً ،وهذا ال يقول به بَ ْ
ص ِر ّ
ي وال ُك ّ
ش.
أبا احلسن األ ْ
َخ َف َ
ا
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والثاين :أن يكون مجيع الثمرات رزقاً لنا .وهذا خيالف الواقع؛ إذ كثري من الثمرات ليس رزقاً
لنا .وجعلها الزخمشري لبيان اجلنس ،وفيه نظر؛ إذ مل يتقدم ما يبني هذا ،وكأنه يعين أنه بيان ل
«رزقاً» من حيث املعىن.
ولفظ "املاء" و"ماء" ختتلف صورهتا من النكرة إىل املعرفة ،ويصريان من صيغ العموم إىل
اخلصوص فتعم ،والتقدير :ألول كل مطر يف السنة ،تبني دقة البناء القرآين إمكانية اختّلف معىن
الكلمة الواحدة حني ختتلف صورهتا من النكرة إىل املعرفة فهناك فرق بني :صاعقة والصاعقة
ومطر واملطر ،وماء واملاء (عبد الوهاب ،د.ت.)1٣2 :
دائما املاء الذي ينزل من السماء
وعلى سبيل املثال فإن كلمة "املاء" يف القرآن الكرمي تعين ً
فتقوم به حياة الكائن احلي من نبات وحيوان وإنسان ،وهو :املاء الذي يتكون من احتاد عنصري
احتادا كيميائيًا بنسبة وزنية ثابتة.
اإليدروجني واألوكسجني ً
ِِ
﴿وُهو الَّ ِذي يُْرِسل ِّ
ت َس َحابًا
ني يَ َد ْي َر ْمحَته َح َّىت إِ َذا أَقَلَّ ْ
اح بُ ْشًرا بَ ْ َ
الريَ َ
ومن أمثلة ذلك قولهَ َ :
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ٍ
ِج الْ َم ْوتَى لَ َعلَّ ُك ْم
َخَر ْجنَا بِِه ِم ْن ُك ِّل الث ََّمَرات َك َذل َ
ث َق ًاال ُس ْقنَاهُ لبَ لَد َميِّت فَأَنْ َزلْنَا بِه الْ َماءَ فَأ ْ
ك ُخنْر ُ
تَ َذ َّك ُرو َن﴾ (األعراف.)57 :
له﴿:وُه َو الَّ ِذي أ َْر َس َل
أما إذا استخدمت كلمة "ماء" فإهنا قد تعين "املاء" الطبيعي كما يف قو َ
الرياح بشرا ب ني يدي ر ْمحتِ ِه وأَنْزلْنا ِمن َّ ِ
ورا ،لِنُ ْحيِ َي بِِه بَْل َد ًة َمْيتًا َونُ ْس ِقيَهُ َِِّا َخلَ ْقنَا
الس َماء َماءً طَ ُه ً
َِّ َ ُ ْ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
أَنْعاما وأَنَ ِ
اس َّي َكثِ ًريا﴾ (الفرقان.)٤1-٤2 :
ًَ َ
كما أن كلمة "ماء" قد تعين شيئًا آخر غري املاء الطبيعي كما يف قوله﴿ :فَ ْليَ ْنظُِر ِْ
اإلنْ َسا ُن
ِم َّم ُخلِ َقُ ،خلِ َق ِم ْن َم ٍاء َدافِ ٍق﴾ (الطارق  .)6-5فهذا الذي قيل إنه ماء هو جسم سائل خيتلط
أمره باملاء ويدخل فيه املاء كأحد مكوناته إال أنه شيء خمتلف عن املاء الطبيعي .ذكر القرآن
نوعا من املياه لكل منها طبيعتها اخلاصة.
الكرمي ً 2٣
ا
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أنواع الاء يف القرآن الكرمي
ذكر القرآن الكرمي  2٣نوعا من املياه لكل منها طبيعته اخلاصة وهي:
 - 1املاء املغيض وهو :الذي نزل يف األرض وغاب فيها ،غاض املاء :قل ونقص كما قال
ضي ْاألَمر واست وت علَى ْ ِ
هللا تعاىلِ :
ِ
أي غاض
يض الْ َماءُ َوقُ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ
﴿وغ َ
ي﴾ (سورة هودّ )٤٤:
اجلُود ِّ
َ

جبل بقرب امل ْوصل (صابوين1117 ،م.)12/2 :
املاء نقص بنفسه وغضتُه أنقصته ﴿اجلودي﴾ ٌ
َ
 - 2املاء الصديد وهو :شراب أهل جهنم.
﴿من ورائِِه جهنَّم ويس َقى ِمن م ٍاء ص ِد ٍ
ِ
يد ﴾ (سورةإبراهيم)16:
ْ َ َ
كما قال هللا تعاىلْ ُ َ ُ َ َ َ َ ْ :
الص ِديد :ما ي ِسيل ِمن د ِم ِه و َحل ِم ِه وِج ْل ِد ِه " ي ع ِين بِ َّ ِ ِ
يد :ما َخيْرج ِمن جو ِ
ف الْ َكافِ ِر قَ ْد َخالَ َط
َْ
الصد َ ُ ُ ْ َ ْ
َو َّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ
الْ َقيح والدَّم " (طربي2221 ،م﴿.)611-61٣ /1٣ :ويس َقى ِمن م ٍاء ِ ٍ
َيِ :يف النَّا ِر
َْ َ
َْ َ َ
صديد﴾ أ ْ
َُ ْ
ِ ِ
ٍ
لَيس لَه َشر ِ ِ ِ
احلَرارِة ،وَه َذا ِيف َغايَِة الْبَ رِد والن َ ِ
َّنت (ابن
ْ َ ُ َ ٌ
ْ َ
اب إَّال م ْن َمحي ٍم أ َْو َغ َّساق ،فَ َه َذا يف َغايَة ْ َ َ َ
كثري1111 ،مِ َّ .)٤25 /٤ :
يد :ما َخيْرج ِمن جو ِ
َّم( .ابن
ف الْ َكافِ ِر ،قَ ْد َخالَ َ
ط الْ َقْي َح َوالد َ
الصد ُ َ ُ ُ ْ َ ْ
كثري1111 ،م.)٤25 /٤ :
 - ٣ماء املهل القطران ومذاب من معادن أو زيت مغلي:
قال هللا تعاىل﴿ :وإِ ْن يستَغِيثُوا ي غَاثُوا ِمبَ ٍاء َكالْم ْه ِل ي ْش ِوي الْوج َ ِ
ت
س َّ
اب َو َساءَ ْ
الشَر ُ
ُُ
ُ َ
ُ
َ َْ
وه بْئ َ
ِ
مرتَ َف ًقا ﴾ (سورة الكهف )21:ماء املهلهو ماء َغلِي ٌ ِ
الزي ِ
ت (طربي2221 ،م/15 :
ي َّْ
َُ َ ٌ
ظ مثْ ُل ُد ْرد ِّ
ُْ
ٍ ِ
الذه ِ ِ ِ ِ
ِ
اع ُه َو الْ َقْي ُح
ني أ َْزبَ َد َو ْامنَ َ
يب َو ْامنَ َ
ب َوالْفضَّة ،ح َ
اع ،الْ ُم ْه ِل أ َْد ََن م ْن َّ َ
ُ .)2٤1ه َوُ :ك ُّل َش ْيء أُذ َ
َس َو ُد (طربي2221 ،م.)2٤2 /15 :
َّم ْاأل ْ
َوالد ُ
 - ٤ماء األرض :الذي خلق مع خلق األرض ويظل يف دوره ثابتة حىت قيام الساعة.
ِ
ض وإِنَّا َعلَى َذ َه ٍ
السم ِاء َماء بَِق َد ٍر فَأ ْ ِ
اب بِِه لََق ِاد ُرو َن﴾
َس َكنَّاهُ يف ْاأل َْر ِ َ
قال تعاىلَ :
﴿وأَنْ َزلْنَا م َن َّ َ ً

(سورة املؤمنون .)12:ماء األرض هو ماء السماء .فماء اآلبار واألدوية والعيون ،هو من ماء
السماء أصله ،أسكنه هللا األرض( .القرطيب املالكي2222 ،م )٤15٣/7 :وقال الراجحي يف
ا
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شرح تفسري ابن كثري :وانشقت السماء باملطر والتقى ماء األرض وماء السماء على أمر قد
قدر(.الراجحي ،د.ت﴿ .)2/16 ،فالتقى املاء﴾ ماء األرض وماء السماء ﴿قدر﴾ قضى عليهم
وهو الغرقَ ،كانَا ُمتَسا ِويَ ْ ِ
لس َم ِاء قَ ْد ُر َما َخَر َج ِم َن ْاأل َْر ِ
ض.
ني ،نََزَل ِم َن ا َّ
َ
ِ
ب.
صْيب :وقد َ
ب َ
قال نُ َ
الع ْذ ُ
األرض َْحبراً فزادين  ...إىل َمَرضي أَ ْن أ َْحبََر املَ ْشَر ُ
عاد ماءُ
 - 5املاء الطهور وهو العذب الطيب:
قال هللا تعاىل ﴿وأَنْزلْنا ِمن َّ ِ
أي إنزال املاء الطهور
ورا﴾ (سورة الفرقانّ )٤2:
الس َماء َماءً طَ ُه ً
َ ََ َ

العذب الفرات للتطهري به وشرب احليوان واإلنسان (اجلزائري222٣ ،م .)622/٣ :وتسمية املاء
بالطهور زيادة يف اإلشعار بالنعمة وزيادة يف إتام املنة ،فإن املاء الطهور أهنأ وأنفع ِا ليس
كذلك.وقوله تعاىل﴿ :لِنُحيِي بِِه ب ْل َد ًة ميتاً ونُس ِقيه َِِّا خلَ ْقنا أَنْعاماً وأَ ِ
ناس َّي َكثِرياً﴾ (سورة
َ
ْ َ َ َْ َ ْ َ ُ
َ
الفرقان( .)٤1:الطنطاوي1112 ،م.)226/12 :
 - 6ماء الشرب:
ِ
ِِ ِ
السم ِاء ماء لَ ُكم ِمْنه َشر ِ
ِ
يمو َن﴾
﴿ه َو الَّذي أَنْ َزَل م َن َّ َ َ ً ْ ُ َ ٌ
قال هللا تعاىل ُ
اب َومْنهُ َش َجٌر فيه تُس ُ
ِ
اجا( .ابن كثري،
ُج ً
َيَ :ج َعلَهُ َع ْذبًا ُزَالًال يَ ُسوغُ لَ ُك ْم َشَرابُهَُ ،وَملْ َْجي َع ْلهُ م ْل ًحا أ َ
(سورة النحل )12:أ ْ

اب :اسم للمشروب الذي يشربه اإلنسان واحليوان وغريمها( .الطنطاوي،
1111مَ )562/٤ :شَر ٌ
1112م .)112/2 :هو الذي أنزل من السماء ماء عذبا فراتا لكم منه شراب تسيغونه ليس
ملحا بل هو النمري الصايف(.احلجازي1٤1٣ ،ه .)٣22/2 :
 - 7املاء األجاج :شديد امللوحة وهو غري مستساغ للشراب.
ِ
ِ
اج﴾ (سورة
ب فَُر ٌ
﴿وُه َو الَّذي َمَر َج الْبَ ْحَريْ ِن َه َذا َع ْذ ٌ
ُج ٌ
ات َوَه َذا م ْل ٌح أ َ
قال تعاىلَ :
الفرقان)5٣:
ِ
احل ْلو َك ْاألَنْها ِر والْعي ِ
احلُْل ُو
ون َو ْاآلبَا ِرَ ،وَه َذا ُه َو الْبَ ْح ُر ْ
َيَ :خلَ َق الْ َماءَيْ ِنْ :
َ َ ُُ
أْ
احلُْل َو َوالْم ْل َح ،فَ ُْ ُ
ب ُّ
الزَال ُل( .ابن كثري1111 ،مَ )17/6 :و املاء األجاجُ :ه َو َه ِذ ِه ْاألَنْ َه ُار َّ
السا ِر َحةُ
الْ ُفَر ُ
ات الْ َع ْذ ُ
ِ
احل ِ
َّاسِ ،م ْن كِبَا ٍر و ِصغَا ٍرِ ،حبَس ِ
ني الن ِ
صا ِرَ ،والْعُ ْمَر ِان َوالْبَ َرا ِري
بَ ْ َ
اجة إِلَْي َها ِيف ْاألَقَالي ِم َو ْاأل َْم َ
ب َْ َ
َ ا ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ك (ابن كثري1111 ،م )512/6 :وكما قال هللا
َوالْق َفا ِرَ ،وه َي َع ْذبَةٌ َسائِ ٌغ َشَرابُ َها ل َم ْن أ ََر َاد َذل َ
اجا فَلَ ْوَال تَ ْش ُك ُرو َن﴾ (سورة الواقعة.)72:
ُج ً
تعاىل ﴿لَ ْو نَ َشاءُ َج َع ْلنَاهُ أ َ

 - 2املاء املهني :هو الضعيف واحلقري ويقصد به مين الرجل لضعف حتمل مكوناته للعوامل
اخلارجية.
ني﴾ (سورة السجدةِ .)2:من ٍ
ماء َم ِه ٍ
﴿مثَّ َج َعل نَسلَهُ ِم ْن ُس َّللٍَة ِم ْن َم ٍاء َم ِه ٍ
ني
ْ
قال تعاىل ُ َ ْ
أىِ :تهن ال يهتم بشأنه ،وال يعتىن به ،واملقصود به :املىن الذي خيرج من الرجل (الطنطاوي،
1112م .)1٤6/11 :أو كما قال هللا تعاىل﴿ :أَ َملْ َخنْلُ ْق ُكم ِم ْن َم ٍاء َم ِه ٍ
ني﴾ (سورة
ْ
املرسّلت .)22:أَيِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ َ :
درة الْبَا ِر ِئ َعَّز َو َج َّل (ابن كثري1111 ،م:
ْ
ضعيف َحقري بالنّ ْسبَة إ َىل قُ َ
 )212/2وأصل النطفة :املاء الصايف .أو املاء القليل الذي يبقى يف الدلو أو القربة (الطنطاوي،
1112م.)12٤/2 :
 - 1املاء غري اآلسن :معىن اآلسن :غري متغري الرائحة ،واآلسن من املاء مثل اآلجن ،وقد
أسن املاء يأسن أسناً وأسوناً إذا تغريت رائحته وهو املاء اجلاري املتجدد اخلايل من امللوثات ،كما
ِ ٍ
ِ
ِ
﴿م ٍاء َغ ِْري
قال هللا تعاىل واصفا أهنار اجلنة﴿ :ف َيها أَنْ َه ٌار م ْن َماء َغ ِْري آس ٍن ﴾ (سورة حممدَ )15:
آس ٍن﴾ أي ص ٍ
ِ
اف َال َك َدر فِ ِيه (ابن كثري1111 ،م )26٤/5 :أهنا فيها أهنار من ماء ليس متغريا
ّ َ
يف طعمه أو رائحته ،وإمنا هو ماء طيب لذيذ تشتهيه النفوس .واملاء اآلسن :هو املاء الذي تغري
طعمه ورحيه ،لطول مكثه يف مكان معني .يقال :أسن املاء يأسن -كضرب -يضرب ،إذا تغري

(الطنطاوي1112 ،م.)2٣2/1٣ :
 - 12املاء احلميم حم املاء :أي سخن واملاء احلميم :شديد السخونة والغليان:
ِ
يما فَ َقطَّ َع أ َْم َعاءَ ُه ْم﴾ (سورة حممد .)15:واحلميم :املاء الذي
﴿و ُس ُقوا َماءً َمح ً
قال تعاىلَ :
بلغ أقصى درجات احلرارة ،قال -تعاىل :-وس ُقوا ماء َِ
محيماً فَ َقطَّ َع أ َْمعاءَ ُه ْم (الطنطاوي،
َُ
ً
1112م .)2٤/7 :ماء حارا شديد الغليان (احلجازي1٤1٣ ،ه .)٤6٤/٣ :
 - 11املاء املبارك الذي حيي األرض وينبت الزرع وينشر اخلري:
ا
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صِ
السم ِاء ماء مبارًكا فَأَنْبْت نَا بِِه جن ٍ
ِ
احل ِ
يد﴾ (سورة ق)1:
َّات َو َح َّ
ب َْ
َ
﴿ونََّزلْنَا م َن َّ َ َ ً َُ َ َ
قال تعاىلَ :
أي ونزلنا من السحاب ماءً كثري املنافع والربكة (الصابوين1117 ،م .)225/٣ :وأنزل من السماء
ماء مباركا كثري اخلري والربكة ،كثري النفع واخلريات ،فأنبت منه جنات وعيونا ،وزروعا وكروما،
وأنبت به حب الزرع الذي حيصد كالرب والشعري واألرز وغريه(احلجازي1٤1٣ ،ه .)511/٣ :
 - 12املاء املنهمر :املتدفق بغزاره ولفرتات طويلة من السماء فيهلك الزرع واحلرث.
الس َم ِاء ِمبَ ٍاء ُمْن َه ِم ٍر﴾ (سورة القمرِ .)11:مب ٍاء ُمْن َه ِم ٍر أى:
اب َّ
قال هللا تعاىل﴿ :فَ َفتَ ْحنَا أَبْ َو َ

كثري متدفق (الطنطاوي1112 ،م .)572/٣ :أي فأرسلنا املطر من السماء منصباً بقوة وغزارة
{وفَ َّج ْرنَا األرض عُيُوناً} أي جعلنا
تثيل لكثرة االمطار وشدة انصباهبا َ
قال أبو السعود :وهو ٌ
األرض كلها عيوناً متفجرة باملاء (صابوين1117 ،م.)267/٣ :

 - 1٣املاء املسكوب :امللطف لألرض ويعطى اإلحساس بالراحة للعني.
ٍ
ٍ
ٍ
قال تعاىلِ :
ماء مس ُك ٍ
ٍ
وب :جار
﴿وظ ٍّل َِْ ُدود * َوَماء َم ْس ُكوب ﴾ (سورة الواقعةْ َ )٣1-٣2:
َ
ٍ
ٍ
ال ينقطع ،وأصل السكب :الصب (احلجازي1٤1٣ ،ه َ .)517/٣ :وماء َم ْس ُكوب أى :وفيها
ماء كثري مصبوب جيرى على األرض ،ويأخذون منه ما شاءوا ،بدون جهد أو تعب (الطنطاوي،
1112م )167/1٤ :أي ٍ
وماء جا ٍر دائماً ال ينقطع جيري يف غري أخدود (صابوين1117 ،م:

.)217/٣
 - 1٤املاء الغور :الذي يذهب يف األرض ويغيب فيها فّل ينتفع منه.
ِ
قال تعاىل﴿ :أ َْو يُ ْ ِ
َيَ :غائًِرا
يع لَهُ طَلَبًا﴾ (سورة الكهف )٤1:أ ْ
صب َح َم ُاؤَها َغ ْوًرا فَلَ ْن تَ ْستَط َ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ب َو ْجهَ ْاأل َْر ِ
ِيف ْاأل َْر ِ
َس َفلَ َها (ابن كثري1111 ،م:
بأ ْ
ض ،فَالْغَائ ُر يُطْلَ ُ
ضَ ،وُه َو ض ُّد النَّاب ِع الذي يُطْلَ ُ
َي َغائًِرا َذ ِاهبًا،
 .)151/5أو كما قال هللا تعاىل﴿ :إِ ْن أ ْ
َصبَ َح َما ُؤُك ْم َغ ْوًرا﴾(سورة امللك .)٣2:أ ْ
فَت ُكو ُن أَعدم أَر ٍ ِ ِ
ت أ َْو َج َد أ َْر ٍ
ض لِْل َم ِاء (قرطيب116٤ ،م.)٤21/12 :
َ
ض ل ْل َماء بَ ْع َد أَ ْن َكانَ ْ
ََْ ْ
 - 15املاء املعني :الذي يسيل ويسهل احلصول عليه واالنتفاع به.
ا
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قال تعاىل﴿ :فَم ْن يَأْتِي ُكم ِمبَ ٍاء َمعِ ٍ
َي :نَابِ ٍع َسائِ ٍح َجا ٍر َعلَى َو ْج ِه
ني ﴾ (سورة امللك )٣2:أ ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاأل َْر ِ
َجَر َاها ِيف
ك إَِّال َّ
اهللَُ ،عَّز َو َج َّل ،فَم ْن فَ ْ
ضَ ،ال يَ ْقد ُر َعلَى َذل َ
ضله َوَكَرمه أَ ْن أَنْبَ َع لَ ُك ُم الْميَ َاه َوأ ْ
ب ما َحيتَ ِ
َسائِِر أَقْطَا ِر ْاأل َْر ِ ِ ِ
احلَ ْم ُد َوالْ ِمنَّةُ (ابن كثري،
اد إِلَْي ِه ِم َن الْ ِقلَّ ِة َوالْ َكثْ َرِة ،فَلِلَّ ِه ْ
اج الْعبَ ُ
ض ،حبَ َس َ ْ ُ
1111م.)12٣/2 :
 - 16املاء البارد الذي فيه شفاء باطين وخارجي حينما اغتسل منه وشرب وذلك بقوله
ِ
اب﴾ (سورة ص )٤2 :واآلية الكرمية معطوفة على
ض بِ ِر ْجل َ
﴿ارُك ْ
ك َه َذا ُم ْغتَ َس ٌل بَا ِرٌد َو َشَر ٌ
تعاىلْ :
كّلم مقدر يفهم من السياق أى :استجاب أيوب لتوجيهنا ،فاغتسل وشرب من املاء ،فكشفنا
عنه ما نزل به من بّلء ،وعاد أيوب معاىف ،ومل نكتف بذلك بل وهبنا له أهله .ووهبنا له ِمثْ لَ ُه ْم
َم َع ُه ْم أى :بأن رزقناه بعد الشفاء أوالدا كعدد األوالد الذين كانوا معه قبل شفائه من مرضه،
فصار عددهم مضاعفا (الطنطاوي1112 ،م.)167/12 :
 - 17املاء الغدق :الوفري.
قال تعاىل﴿ :و ألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا﴾ (اجلن)16
 - 12املاء الفرات :شديد العذوبة.
قال تعاىل ﴿و أسقيناكم ماء فراتا﴾ املرسّلت.27
 - 11املاء الثجاج وهو :السيل.
قال تعاىل﴿ :وأنزلنا من املعصرات ماءا ثجاجا﴾ النبأ .1٤
 - 22املاء الدافق :وهو مىن الرجل خيرج يف دفقات.
كثري من املفسرين فسروا "ماء السماء" بأنه املطر وفسروا "املاء الدافق" بأنه املين كما قال
هللا تعاىل﴿ :خلق من ماء دافق﴾ (الطارق .16
 - 21املاء مدين :يقول تعاىل ﴿وملا ورد ماء مدين﴾ القصص  2٣قول هللا تعاىل ﴿وملا
ورد ماء مدين﴾.
ا
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ليست مدين صفة للماء وإمنا هي مضاف إليه ،واملعىن وملا جاء موسى إىل بئر مدينة مدين
وبناء عليه ال يعترب ماء مدين من أنواع املاء املذكور يف القرآن .ليست مدين صفة للماء وإمنا هي
مضاف إليه واملعىن :وملا جاء موسى إىل بئر مدينة مدين وبناء عليه ال يعترب ماء مدين من أنواع
املاء املذكور يف القرآن.
ماء مدين قال تعاىل﴿ .........وملا ورد ماء مدين﴾ القصص .2٣1
 - 22املاء السراب :ما تراه العني نصف النهار كأنه ماء.
قال تعاىل﴿ :والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء﴾ النور.٣1
 - 2٣ماء األهنار والينابيع :الذي يسقط من السحاب فيجرى يف مسالك معروفه قال
تعاىل﴿ :أمل تر أن هللا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع يف األرض﴾ الزمر.21
 - 2٤املاء السلسبيل :وهو ماء يف غاية من السّلسة وسهوله املرور يف احللق من شده
العذوبة وينبع يف اجلنة من عني تسمى سلسبيّل ألن ماءها على هذه الصفة.
قال تعاىل ﴿عينا فيها تسمى سلسبيّل﴾ اإلنسان 12.

التفسري البياين إلعجاز اآليات القرآنية يف كلمة املاء
وميتاز القرآن الكرمي خباصة اإلعجاز البياين ،الذي حتدى هللا تعاىل به العرب فقال اجلاحظ:
اإلعجاز بالنظم وسّلمة اللفظ اإلعجاز البياين ،من مزايا القرآن"  ،ولو يسري من جوانب اإلعجاز
البياين للقرآن الكرمي ،سواء تثلت يف صورة بّلغية ،أو سّلمة النظم القرآين ،أو يف احلركة اللغوية
العامة اليت جتري يف تركيب املفردات واجلمل.
من الكلمات اليت يظهر فيها اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي هي كلمة املاء كما ندرس من
﴿وإِ َّن
ناحية اإلعجاز البياين :هي يف الوصف الدقيق للنوع الثاين من احلجارة يف قوله تعاىلَ :
ِ
َّق فَيَ ْخ ُر ُج ِمْنهُ الْ َماءُ﴾ [البقرة ]7٤ :هذا الوصف مبين على أن تفاوت احلجارة يف
مْن َها لَ َما يَشَّق ُ
قسوهتا إمنا هو مرتبط بعوامل أخرى غري الرتكيب الكيمائي للحجارة ،ويف هذه احلالة هناك ربط
ا
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لقسوة احلجارة بالضغط القليل للماء املوجود يف املسامات بني احلبيبات املكونة للحجارة .يذكر
(إدقر دبليو سبنسر) وصف هذا الربط بأنه :حتت ظروف الضغط القليل للماء داخل احلجارة
فإن قوة االحتكاك بني احلبيبات الصغرية اليت تتكون منها احلجارة تكون قليلة ج ّداً فتبدأ احلجارة
بالتشقق تدرجييّاً يف املواضع اليت يكون فيها ارتباط احلبيبات ببعضها ضعيفاً فتنفصل احلبيبات
وتتباعد عن بعضها البعض دون أن تتكسر احلبيبات نفسها ،ومع هذا التشقق حتدث زيادة دائمة
يف ح جم احلجارة ِا جيعلها يف هذه احلالة من النوع اللدائين ( ،)Ductile Rockويتدفق
املاء من خّلل التشققات بشكل غري عنيف ،ألن ضغط املاء داخل احلجارة ليس قوياً ،ويكون
هذا التدفق بكميات قليلة نسبياً لكون الشقوق ليست كبرية.
وهذا الوصف العلمي لقسوة احلجارة وعّلقتها باملقادير النسبية لضغط املاء ومعدل تدفقه
﴿وإِ َّن ِمْن َها لَ َما
من احلجارة قد أورده هللا تعاىل بشكل دقيق يف بضع كلمات يف قوله تعاىلَ :
ِ
﴿وإِ َّن ِمْن َها﴾ أي :وإن من احلجارة نوع آخر يف قسوته
يَشَّق ُ
َّق فَيَ ْخ ُر ُج مْنهُ الْ َماء﴾ فيبدأ بقولهَ :
َّق﴾ أي :ملا يتصدع أو يتكون فيه
غري النوع الذي ذكر يف اجلزء األول من اآلية﴿ ،لَ َما يَشَّق ُ
شقوق ،وصيغة يشقق هنا فيها داللة على املطاوعة؛ أي :أن احلجارة شققت بسبب ضغط املاء
فتتشقق استجابة هلذا الضغط {فَيَ ْخ ُر ُج} أي :يسيل ويتدفق من غري اندفاع ألن كلمة خيرج يف
هذا اجلزء من اآلية ذكرت يف مقابلة {يَتَ َف َّج ُر} [البقرة ]7٤ :يف اجلزء السابق من اآلية واليت
تدل على االندفاع بقوة ،مث قوله {الْ َماءُ} [البقرة ]7٤ :للداللة على أن املاء الذي خيرج من هذا

النوع من الصخر إمنا يكون بكميات قليلة ،وهذا يأيت من كون كلمة {الْ َماءُ} أتت يف مقابلة
كلمة {األَنْ َه ُار} [البقرة ]7٤ :يف اجلزء السابق من اآلية ،واألهنار مجع هنر وهو :اسم دال على
هيئة معينة من املاء الكثري.
الناحية اإلعجازية الثانية :وهي ناحية علمية وفيها حملة إعجازية لغوية يف الوقت نفسه تتجلى
هذه الناحية اإلعجازية يف قوله﴿ :وإِ َّن ِمن ِْ ِ
{وإِ َّن ِمْن َها}
احل َج َارة﴾ [البقرة ]7٤ :ويف قولهَ :
َ َ
ا
املجلة العربية الدولية للبحوث الخّلقة -كابل -مارس (2222 -1)9

ISSN:0132-1133

60

لفظة املاء في االستشهادات الاقرآنية

 الستا ددق  هلل رريي

[البقرة ،] 7٤ :حيث يدل اللفظ يف هذين املقطعني من اآلية على التبعيض؛ أي :أن هذين
النوعني من احلجارة مها على سبيل املثال ال احلصر.
ومن ذلك ميكن االستنباط أن احلجارة قد تكون أنواعاً كثرية من حيث قسوهتا باعتبار
الظروف املختلفة اليت تكون فيها احلجارة عندما تتعرض لإلجهاد وغريها.
{وإِ َّن ِمْن َها لَ َما
واستكماالً للتدبر يف اآلية نّلحظ أن اجلزء املتبقي من اآلية هو قوله تعاىلَ :
اهللِ} [البقرة ]7٤ :يتحدث عن نوع آخر من احلجارة يهبط من خشية هللا،
ط ِم ْن َخ ْشيَ ِة َّ
يَ ْهبِ ُ
ط} أي :يرتدى من أعلى اجلبل ،كما
{وإِ َّن ِمْن َها لَ َما يَ ْهبِ ُ
وقد ذكر كثري من املفسرين أن معىن َ
عز وجل.
ورد عند بعضهم أن اهلبوط جماز على اخلشوع منها ،والتواضع الكائن فيها انقياداً هلل ّ
(اإلعجاز العلمي1٤21 ،ه .)7:
الراجح أيها القارئ أنه :املاء املعهود ويؤكد ذلك مؤكدات عدة ،أوهلا :السياق ،فهو يتحدث
عن مظاهر طبيعية ومنها املاء النازل من السماء والبحرين ،قال تعاىل:
ِ
ِ
س َعلَْي ِه َدلِ ًيّل ()٤5
أَ َملْ تَ َر إِ َىل َربِّ َ
ك َكْي َ
ف َم َّد الظّ َّل َولَ ْو َشاءَ َجلَ َعلَهُ َساكنًا ُمثَّ َج َع ْلنَا الش ْ
َّم َ
ِ
ِ
ضنَاه إِلَي نَا قَب ِ
اسا َوالن َّْوَم ُسبَاتًا َو َج َع َل النَّ َه َار
ُمثَّ قَبَ ْ ُ ْ ْ ً
ضا يَس ًريا (َ )٤6وُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم اللَّْي َل لبَ ً
نشورا ( )٤7وهو الَّ ِذي أَرسل ال ِرياح بشرا ب ني يدي ر ْمحتِ ِه وأَنْزلْنا ِمن َّ ِ
ورا ()٤2
الس َماء َماءً طَ ُه ً
ُُ ً
ْ َ َ َّ َ ُ ْ ً َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ
ََُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
صَّرفْ نَاهُ بَْي نَ ُه ْم لِيَ َّذ َّك ُروا فَأ َََ
لنُ ْحيِ َي به بَْل َد ًة َمْيتًا َونُ ْسقيَهُ َِّا َخلَ ْقنَا أَنْ َع ًاما َوأَنَاس َّي َكث ًريا (َ )٤1ولََق ْد َ
َّاس إَِّال ُك ُفورا ( )52ولَو ِشْئ نا لَب عثْ نا ِيف ُك ِل قَري ٍة نَ ِذيرا ( )51فَ َّل تُ ِط ِع الْ َكافِ ِرين وج ِ
أَ ْكثَ ُر الن ِ
اه ْد ُه ْم
َ ْ َ ََ َ
َ ََ
ً
ّ َْ ً
ِ
ِ ِ
ِ
اج َو َج َع َل بَْي نَ ُه َما
ب فَُر ٌ
بِه ج َه ًادا َكبِ ًريا (َ )52وُه َو الَّذي َمَر َج الْبَ ْحَريْ ِن َه َذا َع ْذ ٌ
ُج ٌ
ات َوَه َذا م ْل ٌح أ َ
ِ
ِ
ِ
ك قَ ِد ًيرا
ورا (َ )5٣وُه َو الَّذي َخلَ َق ِم َن الْ َماء بَ َشًرا فَ َج َعلَهُ نَ َسبًا َو ِص ْهًرا َوَكا َن َربُّ َ
بَ ْرَز ًخا َوح ْجًرا َْحم ُج ً
()5٤
فيكون هذا مرجحا! كما أن كلمة "املاء" مل تأت يف القرآن إال مع املاء الطبيعي!
وعندما استعملت كلمة "ماء" مبعىن املين كان السياق يوضح هذا صراحة ،كما أهنا وردت
نكرة موصوفة بوصف مهني ،دافق! أما أن تأيت جمردة ويراد هبا املين فلم يكن يف القرآن!
ا
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لذا فمن البعيد جدا أن يطلق "املاء" يف هذا السياق ويراد منه النطفة ،ألن املشتهر أن املاء
هو املاء! ،ولكي أجعله شيئا آخر فّل بد من قرينة يف النص! فهل من قرينة يف النص تشري إىل
احتمالية أن يكون غري املاء املعروف؟
وهللا أعلم!
نظرت يف بعض كتب التفسري املتقدمة فوجدهتم يفسرون املاء يف قوله سبحانه﴿ :وهو الذي
خلق من املاء بشراً فجعله نسباً وصهراً﴾ (سورة الفرقان) بأنه :النطفة .وبعض املتأخرين يشري إىل

أنه املاء املعهود.
إرادة املعنيني يف كلمة املاء يدل على بّلغة الكلمة وهي املاء كما درسنا يف السطور السابقة.
وكّلمها صحيح وإمنا محل املفسرون اآلية على املاء اخلاص ،ألنه أصدق على حقيقة تناسل الذرية
﴿مثَّ َج َعل نَسلَهُ ِم ْن ُس َّللٍَة ِم ْن َم ٍاء َم ِه ٍ
ني﴾ (سورة السجدة.)2 :
كما قال هللا تعاىلْ َ ُ :
اهللُ َخلَ َق ُك َّل َدابٍَّة ِم ْن َم ٍاء فَ ِمْن ُه ْم َم ْن ميَْ ِشي َعلَى بَطْنِ ِه َوِمْن ُه ْم َم ْن ميَْ ِشي
﴿و َّ
وكما قال تعاىلَ :
َعلَى ِر ْجلَ ْ ِ
اهللَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾ (سورة
اهللُ َما يَ َشاءُ إِ َّن َّ
ني َوِمْن ُه ْم َم ْن ميَْ ِشي َعلَى أ َْربَ ٍع َخيْلُ ُق َّ
النور.)٤5 :
أما لو كان احلديث عن أصل البشر وهو آدم فإنه يف الغالب ينسبه إىل املادة األولية وهي
الرتاب ،أو إىل املادة املركبة من املاء والرتاب وهي :الطني ومل ينسبه إىل املاء وحده.
نعم ،وجد من املفسرين من فسره باملاء وليس النطفة ،وإليك أمثلة:
 .1قال البيضاوي" :تعين الذي مخر به طينة آدم ،أو جعله جزءاً من مادة البشر لتجتمع
لتبشر وتسلس وتقبل األشكال واهليئات بسهولة ،أو النطفة" ،الحظ أنه جعل النطفة خياراً ثانياً.
 .2قال ابن عطية" :إما أن يريد أصل اخللقة يف أن كل حي خملوق من املاء ،وإما أن يريد
نطف الرجال وكل ذلك قالته فرق ،واألول أفصح وأبني" ،الحظ أيضاً أنه جعل النطفة قوالً ثانياً
ورجح القول األول.
ّ

ا
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فإن القول على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والسلف رضوان هللا عليهم بأهنم مل يفقهوا
معاين بعض آيات من القرآن الذي أنزله إليهم رهبم ليدبروه ،وآيات الصفات هي أعظم ما يف
القرآن كيف ال وهي اليت فيها صفات رب العاملني.

النتیجة:
أتى املاء يف القرآن الكرمي ىف مواضع دالة على اخلري و على العذاب أيضا كقوله تعاىل
ض عُيُوناً فَالْتَ َقى املاءُ َعلَى أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِد َر﴾
الس َم ِاء ِمبَ ٍاء ُّمْن َه ِم ٍر * َوفَ َّج ْرنَا األ َْر
اب َّ
َ
﴿فَ َفتَ ْحنَا أَبْ َو َ
ِ َ
اجلَا ِريَة﴾ (سورةاحلاقة .)11:كما
(القمر ..)12-11 :و﴿ إِنَّا لَ َّما طَغَى الْ َماءُ َمحَْلنَا ُك ْم ِيف ْ

استخدم لفظ املطر ىف موضع االستبشار والفرح كفرح قوم عاد بالسحاب العارض ىف األفق على
ِِ
ض ُِْ ِط ُرنَا
أمل أن يصحبه مطر كقوله تعاىل ﴿فَلَ َّما َرأ َْوهُ َعا ِر ً
ضا ُم ْستَ ْقبِ َل أ َْوديَت ِه ْم قَالُوا َه َذا َعا ِر ٌ
بل هو ما است عج ْلتم بِِه ِريح فِيها ع َذ ِ
يم ﴾ (سورة األحقاف.)2٤ :
ٌ َ َ ٌ
اب أَل ٌ
َ ْ َُ َ َْ ْ َ ُ ْ
واختلف تفسري الكلمتني حبسب سياق اآليات فقد أورد الدامغاين يف كتابه "الوجوه والنظائر
أللفاظ كتاب هللا العزيز" تفسري املاء على ثّلثة أوجه:
 - 1املطر :كقوله تعاىل﴿ :فَأَنْزلْنا ِمن َّ ِ
َس َقْي نَا ُك ُموهُ﴾ (سورة احلجر.)22 :
الس َماء َماءً فَأ ْ
ََ َ
﴿وُه َو الَّ ِذي َخلَ َق ِم َن الْ َم ِاء بَ َشًرا فَ َج َعلَهُ نَ َسبًا َو ِص ْهًرا﴾ (سورة
 - 2النطفة :كقوله تعاىلَ :

الفرقان.)5٤ :
السم ِاء ماء فَسالَ ِ
ِ
احتَ َم َل َّ
 - ٣القرآن :ىف قوله تعاىل﴿ :أَنْ َزَل م َن َّ َ َ ً َ ْ
ت أ َْوديَةٌ بَِق َد ِرَها فَ ْ
السْيلُ
َزبَ ًدا َرابِيًا﴾ (سورة الرعد .)17 :وهو مثل ضربه هللا تعاىل كما أن املاء حياة النفوس ،كذلك
القرآن حياة من آمن به.
وأورد تفسري املطر على وجهني:

ا
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ِ
َّق فَيَ ْخ ُر ُج ِمْنهُ الْ َماءُ﴾ (البقرة)7٤ :
﴿وإِ َّن مْن َها لَ َما يَشَّق ُ
 - 1احلجارة :كقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ين﴾ (سورة النمل )52:يف مواضع من القرآن يف سورة
َ
﴿وأ َْمطَْرنَا َعلَْيه ْم َمطًَرا فَ َساءَ َمطَُر الْ ُمْن َذر َ

النمل واالعراف وحنومها.
ِ
ضى﴾ (سورة النساء:
 - 2الغيث :كقوله تعاىل﴿ :إِ ْن َكا َن بِ ُك ْم أَ ًذى م ْن َمطَ ٍر أ َْو ُكْنتُ ْم َم ْر َ
.)122
و من هنا جند أن املاء و املطر اشرتكا ىف الداللة على اخلري والعذاب وإن كان كثر استخدام
املاء داللة على اخلري وكثر استخدام املطر داللة على العذاب ولكنهما تبادال الداللة ىف غري
موضع وقد تكون كثرة املواضع وقلتها راجعة إىل اختّلف تفسري الكلمة حبسب موضعها من
اآليات القرآن الكرمي .وهللا تعاىل أعلى وأعلم مبراده.
املقصود هنا ماء اآلبار وهي نوع مهم من أنواع املياه وبئر مدين من أحدها.
يف رأيي أنه ال يوجد يف القرآن غري أربعة أنواع من املاء وهي:
 -1ماء املطر  -2املاء العذب  -٣املاء املاحل  -٤ماء املين وبقية األنواع املذكورة ما هي
إال أحوال وكيفيات للماء.

ا
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فهرس الصادر والراجع

 -1ابن أيب حامت  ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي ،احلنظلي ،الرازي
ابن أيب حامت (املتوىف٣27 :ه ) تفسري القرآن العظیم البن أيب حامت ،احملقق :أسعد حممد الطيب،
الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز  -اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثالثة  1٤11 -ه

 -2ابن عبد الوهاب ،أمحد عبد الوهاب( ،د.ت) العلوم الذریة احلدیثة يف الرتاث اإلسالمي،
الناشر :مكتبة وهبة  -ص.).1٣2
 -٣ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف:
77٤ه ) ،تفسري القرآن العظیم ،احملقق :سامي بن حممد سّلمة ،الناشر :دار طيبة للنشر
والتوزيع ،الطبعة :الثانية 1٤22ه 1111 -م.
 -٤ابن كثري  ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي (املتوىف:
77٤ه ) البدایة والنهایة ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،الناشر :دار هجر للطباعة
والنشر والتوزيع واإلعّلن ،سنة النشر1٤2٤ :ه 222٣ /م.
 -5ابن حممود ،أبو إياس حممود بن عبد اللطيف بن حممود (عويضة) اجلامع ألحكام الصالة
(دون جزئيات النشر والطبع)

 -6أبو بكر اجلزائري ،جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر ،أیسر التفاسري لكالم العلي
الكبري ،الناشر :مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية ،الطبعة :اخلامسة،

1٤2٤ه 222٣/م.
ِ
الس ِج ْستاين
 -7أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ

(املتوىف275 :ه ) سنن ايب داود ،احملقق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،الناشر :املكتبة العصرية،
صيدا – بريوت.
ا
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 -2بازرعة ،علي سامل2222( .م) .الاء يف القرآن ،جملة البيان ،مجادى اآلخرة 1٤21-ه ،

سبتمرب2222 -م (السنة )15 :العدد  15٤وص ،155تصدر عن املنتدى اإلسّلمي.

 -1الثعاليب ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور (املتوىف٤21 :ه ) فقه اللغة وسر
العربیة ،احملقق :عبد الرزاق املهدي ،الناشر :إحياء الرتاث العريب ،الطبعة :الطبعة األوىل
1٤22ه 2222 -م.

-12احلجازي ،حممد حممود1٤1٣(.ه ) .التفسري الواضح ،الناشر :دار اجليل اجلديد – بريوت،

الطبعة :العاشرة  1٤1٣ -ه .

 -11حسن ،عباس حسن (املتوىف1٣12 :ه ) النحو الوايف ،الناشر :دار املعارف الطبعة :الطبعة
اخلامسة عشرة.
-12الراجحي ،عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن( .د.ت) .شرح تفسري ابن كثري ،مصدر
الكتاب :دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسّلمية.

 -1٣الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل( ،املتوىف٣11 :ه ) معاين القرآن وإعرابه،
احملقق :عبد اجلليل عبده شليب الناشر :عامل الكتب – بريوت ،الطبعة :األوىل  1٤22ه -
 1122م )
-1٤الصابوين ،حممد علي1117( .م) .صفوة التفاسري ،الناشر :دار الصابوين للطباعة والنشر

والتوزيع – القاهرة ،الطبعة :األوىل 1٤17 ،ه 1117 -م.
-15الطربي  ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي( ،املتوىف٣12 :ه )،
تفسري الطربي = جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي والدكتور عبد السند حسن ميامة ،الناشر :دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعّلن،
الطبعة :األوىل 1٤22 ،ه  2221 -م.
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-16طنطاوي ،حممد سيد1112( .م) .التفسري الوسیط للقرآن الكرمي ،الناشر :دار هنضة
مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة :القاهرة الطبعة :األوىل مارس 1112م.

 -17القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين
(املتوىف671 :ه ) ،اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش ،الناشر :دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1٣2٤ ،ه 116٤ -م.

-12القريواين ،أبو حممد مكي بن أيب طالب َمحّوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين مث
األندلسي القرطيب املالكي (املتوىف٤٣7 :ه ) اهلدایة إىل بلوغ النهایة يف علم معاين القرآن
وتفسريه ،وأحكامه ،ومجل من فنون علومه ،احملقق :جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات
العليا والبحث العلمي -جامعة الشارقة ،بإشراف الدكتور الشاهد البوشيخي ،الناشر :جمموعة
حبوث الكتاب والسنة -كلية الشريعة والدراسات اإلسّلمية  -جامعة الشارقة ،الطبعة :األوىل،
 1٤21ه 2222 -م.
 -11املربد ،حممد بن يزيد املربد ،أبو العباس (املتوىف225 :ه ) .الكامل يف اللغة واألدب،
احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :دار الفكر العريب – القاهرة ،الطبعة الثالثة 1٤17ه -
1117م.
 -22هيئة اإلعجاز العلمي1٤21( .م) .اإلعجاز العلمي (جملة تصدر عن هيئة اإلعجاز العلمي
السنَّة رابطة العامل اإلسّلمي العدد السابع/مجادى األوىل1٤21 :ه .
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