
٤، العدد  ٩، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٢٧٩  

لفظ الماء وما یدل علیھ في نصوص من التنزیل 
-دراسة داللیة -

م. م. صالح الدین سلیم محمد
جامعة الموصل-العلوم السیاسیة كلیة 

١٤/٦/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢/٥/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ة على الماء من خالل یهدف البحث إلى تحدید داللة لفظ الماء وداللة األلفاظ الدال

السیاق في بعض نصوص الكتاب العزیز، السیما أن ألفاظ الماء ذات مجال داللي واحد تتحرك 

فیه ألفاظ متقاربة المعاني لكنها لیست متحدة. فاأللفاظ مثل (المطر والغیث) و(البحر والیم) و 

متقاربة المعاني ولكن لكل (السحاب والمزن) و(الجب والبئر والرس) و (العیون والینابیع) وغیرها 

لفظ في الكتاب الكریم معنى محدد. 

ولم یستعمل القرآن الكریم لفظین مختلفین لمعنى واحد فكل لفظة في القرآن تأتي بدالالت 

خاصة ومعینة موضوعة بدقة في موضعها وكل كلمة فیه تحمل إلیك معنى جدیدًا.

The Term (Water) and its Inductive Texts Metaphorical

Assistant lecturer Salaheldeen Salim Mohammed
College of Political Science - University of Mosul

Abstract:
The research tries to determine the denotation of "water" utterances

through the context in some verses in the Nobel Quran, noticing that

these utterances have one semantic field. These utterances have close

meanings, yet not the same. Utterances such as "المطر" al malar and

"الغیث" alghaith,"البحر" al bahr and "الیم" al yam, "السحاب" al sahaab and

"المزن" al muzn, "الجب" al jub and "البئر" al bi'r, "العیون" al uyoon and

"الینابیع" al yanabee', and others have close meanings, yet each utterance

has a definite meaning. The Quran does not use two different utterances

to denote one meaning. However, people do, such as using "الریح" al reeh
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instead of "الریاح" al riaah, "الغمام" al ghamaam instead of "السحاب" al

sahaab, and using "العیون" al uyoon to denote the eyes, and so on.

Each "water" utterance could have multiple meanings if it is

decontextualized. The utterance "المطر" al matar denotes "water" and the

utterance "غیث" ghaith also denotes "water". Arabic dictionaries have

given various meanings for the utterances considering them semantically

the same, away from the context, for the sake of understanding and

clarification. Each utterance in the Quran, put precisely in its position, has

unique denotations, and each word in the Quran carries a new meaning.

مقدمةال
الحمد هللا الذي جعل عرشه على الماء وجعل من الماء كل شيء حي والصالة والسالم 

) الذي بشر وأنذر، بشر المؤمنین بجنات تجري من تحتها األنهار، وأنذر على سیدنا محمد (

الكافرین بنار جهنم فیها عذاب وماء حمیم، أما بعد:

نزیل الحكیم للوقوف على الفروق فإن بحثنا ركز على ألفاظ الماء في نصوص من الت

الظالل الدقیقة بین األلفاظ التي یظن للوهلة األولى أنها متحدة المعنى إذ عمدنا إلى تحدید 

دالالت األلفاظ وتنوعها والكشف عنها بفضل التركیب القرآني وسیاقاته المختلفة. 

والغیث والیم والبحر وقد تناول البحث ألفاظًا مثل الماء والریاح والسحاب والمزن والمطر

والجب والبئر والعین والنبع واستثنى الریح والغمام النعدام العالقة الداللیة بینهما وبین الماء في 

نصوص مختارة من الذكر الحكیم. 

واعتمدنا في ذلك على أقوال أهل اللغة والمفسرین من خالل المعاجم وكتب التفسیر 

محكمة ومعجزة وضع كل حرف وكل كلمة بنظام مستحضرین أمامنا دائما اننا مع نصوص 

دقیق، ألنه كالم الخالق وصفته، وهو كالم ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه. مذكرین 

ان الماء في الحیاة الدنیا ثابت ال یزید فیغرق، وال ینقص فیهلك، وكل شيء بیده له الحمد 

والشكر. 

تعلقة بالماء تدور في الذكر الحكیم في مجال داللي ومما تجدر اإلشارة إلیه ان األلفاظ الم

واحد ولكن ذات إیحاءات مختلفة. 
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لفظ الماء من الداللة اللغویة واالصطالحیة إلى الداللة :المبحث األول
القرآنیة

المحور األول : لفظ الماء لغة واصطالحاً 
ضع الالم وأصله َمَوٌه قال أهل اللغة: هو الذي یشرب والهمزة فیه مبدلة من الهاء في مو 

والماء سائل علیه عماد الحیاة في )١(بالتحریك ألنه یجمع على أمواه في القلة ومیاه في الكثرة

األرض یتركب من اتحاد الهیدروجین واألوكسجین، بنسبة حجمین في األول إلى حجم من 

.)٢(الثاني، وهو في نقائه شفاف ال لون له وطعم وال رائحة فیه

الظاهر في انبات كل شيء دور واضح یعلمه البدائي والمتحضر، یعرفه ودور الماء

الجاهل والعالم... ولكن دور الماء في الحقیقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي یخاطب 

في جعل تربة األرض السطحیة –بتقدیر اهللا –به القرآن الناس عامة، فقد شارك الماء ابتداء 

النظریات التي تفترض ان سطح األرض كان في فترة ملتهبًا، ثم صالحة لالنبات (إذا صحت 

صلبًا ال توجد فیه التربة التي تنبت الزرع. ثم تم ذلك بتعاون الماء والعوامل الجویة على تحویلها 

.)٣(تربة لینة... وهو المادة التي یخلو وجه األرض في النباتات لو نفذت من التربة)

أو مطلقًا فأما المستعمل فكل ما أزیل به الحدث أو استعمل والماء إما أن یكون مستعمالً 

في البدن على وجه التقرب وأما المطلق فهو الذي بقي على أصل خلقته ولم تخالطه النجاسة ولم 

.)٤(یغلب علیه شيء طاهر

لفظ الماء عند أصحاب الوجوه والنظائر:المحور الثاني
وستین مرة وهو ال یدل على الماء الذي یشرب أو تكرر لفظ الماء في القرآن الكریم ثالثاً 

المطر فقط بل یتعدى إلى دالالت أخرى وله وجوه ثالثة. 

(یعني المطر فذلك بقوله تعالى: فوجه منها:         

                    

    () :وقوله تعالى: ١١األنفال ()     

               () :وقوله ٢٢الحجر (

(تعالى:              

      () :وقال تعالى: ٤٨الفرقان ()          
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      () :١٠لقمان.(  

(الوجه الثاني: الماء یعني النطفة، قال تعالى:             

       ( ) :یعني خلق من النطفة إنسانًا وقال ٥٤الفرقان (

(تعالى:             () :یعني النطف. ٨السجدة (

(ذلك قوله تعالى: ذكر مقاتل ان الماء یعني القرآن، فالوجه الثالث:    

                

                    

                  

  () :وكذلك في قوله تعالى: ١٦٤البقرة ()         

             ()یعني ٦٥ل: حالن (

.)٥(القرآن هو مثل ضربه اهللا، كما أن الماء حیاة للناس كذلك القرآن حیاة لمن آمن به

لفظ الماء في االستعمال القرآني:المحور الثالث

(الماء أقدم شيء في الكون، قال تعالى:        

              

             

 ( ) :بین أن خلق العرش والماء قبل خلق األرض والسماء قال كعب: (خلق ٧هود (

اهللا یاقوتة خضراء فنظر إلیها بالهیبة فصارت ماء یرتعد من مخافة اهللا تعالى، فلذلك یرتعد الماء 

، )٦(إلى اهللا وٕان كان ساكنًا ثم خلق الریح فجعل الماء على متنها، ثم وضع العرش على الماء)

وقال ابن عباس: عرشه: )٧(على أن العرش والماء كانا مخلوقین قبل السماوات واألرضفیه دلیل 
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سریره وكان الماء إذا كان العرش علیه على الریح، وقال قتادة: ذلك قبل ان یخلق السماوات 

.)٨(واألرض

والماء ینزل من السماء بأمر الخالق وانزاله من اختصاصه وهو من الغیبیات الكبرى قال 

(ى: تعال              

         

 () :غیث، قال ابن عباس: هذه الخمس ال ) فال یعلم أحد متى ینزل ال٣٤لقمان

یعلمها ملك مقرب وال نبي مرسل مصطفى، وقال الزجاج: فمن ادعى انه یعلم شیئًا من هذه كفر 

.)٩(بالقرآن ألنه خالفه

(وهو أصل األشیاء وسبب الحیاة، قال تعالى:      

                      

() :في الماء قوالن: ٣٠األنبیاء ،(

: انه الماء المعروف، والمعنى: جعلنا الماء سببًا لحیاة كل شيء، قاله األكثرون.أحدهما

س اإلنسان وحده یخلق من الماء، بل كل ما دب على : ولی)١٠(: انه النطفة قال أبو عالیةوالثاني

(قال تعالى: )١١(هذه األرض على الرغم من تنوعه وتعدده      

               

       () :٤٥النور.(  

(واهللا سبحانه وتعالى هو الذي یخزن الماء وینزله بقدر معلوم، قال تعالى:   

                    (

) وفي داللة لفظة (بخازنین) قوالن: ٢٢الحجر: (

: بحافظین، أي لیست خزائنه بأیدیكم، قاله مقاتل. احدهما

.)١٢(: بمانعین، قاله سفیان الثوريوالثاني

(وقال تعالى:            

() :وذهب قوم من المفسرین إلى أن المراد به المطر خاصة، فالمعنى عندهم: ٢١الحجر ،(
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وما من شيء من المطر إال عنده خزائنُه. اي: في حكمنا وفي تدبیرنا، و(ما ننزله) كل عام (إال 

ر ان اهللا تعالى یصرفه إلى بقدر معلوم) ال یزید والینقص فما من عام أكثر مطرًا من عام، غی

. والماء المنزل من السماء وغیره من األشیاء كله بقدر، وقال )١٣(من یشاء، ویمنعه ممن یشاء

(تعالى:             

  () :وقال تعالى: ١٨المؤمنون ،()         

             (

  ).٢الفرقان: (

على ظهور وهذه المادة العجیبة في الكون على أشكال سائل، جامد، غاز وقد ساعدت 

الحیاة على سطح األرض. واهللا سبحانه وتعالى جعل الماء على قسمین: ماء عذب وماء مالح، 

(قال تعالى:                

                      

         ( ) :وقال تعالى: ١٢فاطر .(

)                  

       ( ) :وهكذا لم یكن صدفة أو عبثًا بل أمرًا في غایة ٥٣الفرقان ،(

الدقة والحكمة، فلو كان الماء ملحًا لتعذرت الحیاة على األرض، ألن الماء الملح ال تستسیغه 

.)١٤(الكائنات الحیة ولذلك منَّ اهللا على عباده بإنزال العذب)

(لى یسقي النباتات بماء واحد یجعل أكله مختلفًا، قال تعالى: واهللا سبحانه وتعا 

              

             

   ( ) :وذلك كله یسقى من ماء واحد وُأكله مختلف حامض ٤الرعد ،(

وحلو، وفي هذه اآلیة قال المفسرون: الماء الواحد: المطر، واألكل: التمر، بعضه أكبر من 

بعض، وبعضه أفضل من بعض، بعضه حامض وبعضه حلو، إلى غیر ذلك وفي هذا دلیل 
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طالن قول الطبائعیین أنه لو كان حدوث التمر على طبع األرض والهواء والماء وجب ان على ب

.)١٥(یتفق ما یحدث التفاق ما أوجب الحدوث، فلما وقع االختالف دل على مدبر قادر

(ان الماء المنزل من السماء ماء طهور، قال تعالى:        

             ( ) :والطهور ٤٨الفرقان ،(

ان الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهر لغیره، فإن ) ١٦(في اللغة: الطاهر المطهر

.)١٧(الطهور بناء المبالغة في طاهر وهذه المبالغة أقتضت أن یكون طاهرًا مطهراً 

( سبحانه وتعالى خلق اإلنسان من ماء، قال تعالى: واهللا       

            ( ) :یعني خلق من النطفة ٥٤الفرقان ،(

الشيء، وذكر الماوردي انسانًا ومنه جعل اهللا نسبًا وصهرًا أي ذا نسب وصهٍر، والصهر: إذابة

.)١٨(ان المناكح سمیت صهرًا، الختالط الناس بها كما یختلط الشيء إذا صهر

داللة األلفاظ الدالة على الماء:المبحث الثاني
أوالً: داللة الریاح: 

الریاح السبب المباشر في إنزال الماء من السماء بقدرته تعالى، ولهذا اخترنا لفظة 

ة داللة الماء ولم نذكر لفظة (الریح) النعدام العالقة بین الریح والماء ألن الریح (الریاح) في دراس

في القرآن الكریم على وجهین:

(أحدهما: الرائحة ومنه قوله تعالى:          

    () :قال مجاهد: هبت ریح فضربت القمیص، )، ٩٤یوسف

ففاحت رائحة الجنة في الدنیا واتصلت بیعقوب فوجد ریح الجنة فعلم أنه لیس في الدنیا من ریح 

.)١٩(الجنة إال ما كان من ذلك القمیص

(الثاني: القوة ومنه قوله تعالى:           

     () :٢٠()٤٦األنفال(.

وكل شيء في القرآن الكریم من (الریاح) فهي رحمة وكل شيء فیه من (الریح) فهو 

.)٢١(عذاب
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(قال تعالى:               

                (

)(). وقال تعالى:٩األحزاب: (

(تعالى: ). وقال ١٩القمر: (           () :٦الحاقة.(  

والریاح تثیر السحاب ومعلوم ان السحاب بخار الماء غیر مرئي ولكن الریاح تظهره، قال 

(تعالى:                   

                   

    ( ) :فالعالقة بین الریاح والسحاب واضحة في ٤٨الروم ،(

(تكوین الماء بقدرته تعالى، قال تعالى:              

       () :ولما كان بخار الماء أخف من ٢٢الحجر ،(

.الریاح بأنه یعلق به ویرتفع معه وعندما یرسل سبحانه تعالى الریاح یصبح بخار الماء سحاباً 

(. قال تعالى: )٢٢(وأول ما ینشأ السحاب فهو النشء فإذا انسحب في الهواء فهو السحاب  

           

                      

      ( ) :٥٧األعراف .(  

وبمجرد تكون السحب بفعل ارسال الریاح یخرج الماء من خالله ولكن هذا الماء ینزله 

الخالق على من یرید من عباده وعلى األرض التي تختاره. 

لة السحاب والمزنثانیاً: دال
أصل السحب الجر كسحب الذیل واإلنسان على الوجه، ومنه السحاب إما لجر الریح له 

.)٢٤(والسحاب لفظ واحد معناه الجمع)٢٣(أو لجره الماء، أو النجراره في السماء
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وقد ورد لفظ السحاب في القرآن الكریم في تسعة مواضع بدالالت متقاربة جدًا تدل على 

(ن الماء النازل من السماء منها قوله تعالى: مرحلة تكو       

                 

                  

       () :وقال تعالى: ٤٣النور .()    

                        

             ( ) :٤٨الروم ،(

.)٢٥(والودق: المطر

أي ان اهللا سبحانه وتعالى یرسل الریاح التي هي مقدمة إلثارة السحاب بین جعله كسفًا 

ع فتكون ركامًا وهو المتراكم بعضه فوق بعض بعد ذلك یتهیأ النزال أي قطعًا ثم یؤلف بین القط

. وبإذنه تعالى ینزل الماء من خالل السحاب. )٢٦(الماء

فقد حاول أهل اللغة ان )٢٧(وأما لفظ المزن فمعناه السحابة العامة وقیل السحاب ذو الماء

()٢٨(یفرقوا بین داللة السحاب وداللة المزن، قال ابن منظور المزن: السحابة العامة، وقیل :

السحابة ذو الماء واحدته مزنة، وقیل: المزنة السحابة البیضاء والجمع ُمزن). وٕاذا كان السحاب 

.)٢٩(ابیضًا فهو المزن

(وقد ورد لفظ المزن في موضع واحد هو قوله تعالى:          

          ( ) :والسحاب ٦٩ – ٦٨الواقعة .(

تسمى مزنًا في حالة نزول الماء منه. 

ومما تجدر اإلشارة إننا لم نذكر لفظة (الغمام) ألنه ال یدل على الماء في نظم القرآن 

سترها. وقد ورد لفظ الغمام في أربعة الكریم وهو الغیم األبیض وسمي غمامًا ؛ ألنه یغم السماء وی

مواضع:

(قال تعالى:                

                  () :٥٧البقرة .(

(وقال تعالى:             
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     () :وقال تعالى: ٢١٠البقرة .()    

               

              

                

             ( ) :١٦٠األعراف .(

وهذا في سیاق الحدیث عن بني إسرائیل حین خرجوا مع موسى ونجوا من فرعون، ولو كان 

الغمام هنا ذا ماء ما احتاجوا إلى االستسقاء، حین أعطاهم اهللا حجرًا یحمله موسى فیه اثنتا 

(. وكذلك في قوله تعالى: )٣٠(عشرة عینًا على عدد أسباطهم           

    ( ) :٢٥الفرقان.(  

ثالثاً: داللة المطر والغیث:
قال ابن منظور: (المطر: الماء المنسكب من السحاب، والمطر: ماء السحاب، والجمع 

.)٣١(أمطارًا. ومطرتهم السحاب تمطرهم مطرًا وأمطرتهم أصابتهم بالمطر)

لفظ المطر، اسماًء وافعاًال في خمسة عشر موضعًا في الكتاب الكریم في العذاب  وقد ورد

(. ومن ذلك قوله تعالى: )٣٢(والعقاب وما سمى اهللا المطر في القرآن إال عذاباً     

          ( ) :تعالى: ). وقال٨٤األعراف

)             () :وقال تعالى: ١٧٣الشعراء .() 

                    

    () :وللمطر اسماًء وأوصافًا منها: ٢٤األحقاف .(

الودق: إذا كان المطر مستمرًا. 

الوابل: إذا كان ضخم القطر شدید الوقع.

الطل: أخف من المطر وأضعفه. 

)٣٣(الغدق: كثیر القطر وعذب.
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عند الحاجة . والغیث: المطر فإذا جاء عقیب المحل، أو )٣٤(وتسمي العرب المطر غیثاً 

.)٣٥(إلیه فهو الغیث

وقد ورد لفظ الغیث في الكتاب الكریم في ثالثة مواضع كلها في مواضع إظهار النعمة:

(قال تعالى:             

            

  () :وقال تعالى: ٣٤لقمان .()          

               

            

               () :٢٠الحدید .(

(وقال تعالى:                

   () :٢٨الشورى.(  

وواضح أن داللة الغیث هو الفرج والصون والحیاة. 

رابعًا: داللة الیم والبحر: 

البحر، ویقع على ما كان ماؤوه ملحًا الیم: قال ابن منظور: اجمع أهل اللغة ان الیم هو 

.)٣٧(وهي كلمة عبریة وسریانیة (یما) وأكدیة (یمو))٣٦(وعذباً 

وقد ورد لفظ (الیم) في القرآن الكریم ثماني مرات وكلها في قصة موسى ولم ترد في غیر 

هذه القصة وهو من لطیف االستعمال فقد استعمل العبرانیة في قصة موسى وقومه وهم 

.)٣٨(نعبرانیو 

(قال تعالى:            

               (

(). وقال تعالى: ٧القصص: (            (

). والمالحظ أن اهللا سبحانه وتعالى استعمل (الیم) في سیاقات كلها تدل على ٤٠الذاریات: (

.)٣٩(الخوف أو العقوبة
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وأما البحر فهو: (الماء الكثیر ملحًا كان أو عذبًا، وهو خالف البر، سمي بذلك لعمقه 

. والبحر: )٤٠(ساعه، وقد غلب على الملح حتى قل في العذب، وجمعه أْبُحر وُبحور وبحار)وات

اسم للماء الغزیر وسمي بحرًا التساعه. 

ولفظ البحر تكرر بصیغة المفرد والمثنى والجمع في أربعین موضعًا والبحر في القرآن 

الكریم على أربعة أوجه: 

(قوله تعالى: : البحر المعروف في األرض ومنهأحدهما        

                    

  ( ) :٦٣الكهف.(  

(تعالى: : الماء العذب والماء المالح ومنه قولهالثاني         

( ) :٥٣الفرقان.(  

(: بحر تحت العرش، ومنه قوله تعالى: الثالث       ( ) :٦الطور.(  

(: العامر من البالد، ومنه قوله تعالى: الرابع            

             ( ) :٤١().٤١الروم(

في النعم وغیرها في بني وللبحر في سیاق القرآن دالالت كما اسلفنا فقد استعمل عاماً 

(إسرائیل وغیرهم، قال تعالى:           

                  

                 

              () :وقال تعالى: ١٦٤البقرة .(

)               

    () :٩٧األنعام .(  
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(وقال تعالى:            

        () :٦٧اإلسراء.(  

وقد استعمل في مقام نجاة بني إسرائیل (البحر) ولم یستعمل (الیم). لقد استعمل (البحر) 

في النجاة واإلغراق. أما (الیم) فاستعمله في اإلغراق والخوف ولم یستعمله في النجاة، قال 

(تعالى:             (

()، فاستعمله في النجاة واإلغراق. وقال تعالى: ٥٠البقرة: (      

                   

         ( ) :فاستعمل البحر ٧٨ – ٧٧طه ،(

.)٤٢(للنجاة والیم للغرق

خامسًا: داللة الجب والبئر والّرس

طعًا، ولم یحدث فیها وسمیت جبًا من اجل انها قطعت ق)٤٣(الجب: البئر التي لم تطو

.)٤٤(غیر القطع من طي وما اشبه

وقد ورد لفظ (الجب) في الكتاب العزیز في موضعین: 

(قال تعالى:             

    () :أي: في قعره، سمي بها لغیبوبته عن ١٠یوسف ،(

(. وقال تعالى: )٤٥(أعین الناظرین             

               () :١٥یوسف.(  

والقلیب: البئر قبل ان تطوى، )٤٦(والبئر: القلیب انثى: والجمع آبار، فإذا كثرت فهي بئار

.)٤٧(وقیل هي بئر العادیة ال یعلم لها صاحب وال حافر

(وورد لفظ (البئر) في الكتاب العزیز في موضع واحد فقط، قال تعالى:      

                  (

). والمعنى: كم بئر معطلة، أي: متروكة... وفي الكالم إضمار، وتقدیره وقصر ٤٥الحج: (

.)٤٨(مشید معطل ایضًا لیس فیه ساكن
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أما الرس ففیه ثالثة أقوال: 

س، قال ابن عباس في روایة العوفي. وقال في روایة عكرمة : أنها البئر كانت تسمى الر أحدهما

هي بئر بأدربیجان. وزعم ابن السائب انها بئر دون الیمامة. وقال السدي: بئر بأنطاكیة. 

: ان الرس قریة من قرى الیمامة، قاله قتادة.والثاني

)٤٩(: انها المعدن، قاله أبو عبیدة وابن قتیبة.والثالث

(ي الكتاب العزیز في موضعین: قال تعالى: وورد لفظ (الرس) ف  

       ( ) :وقال تعالى: ٣٨الفرقان .()  

    ( ) :ماء ). والرس: هو اسم لبئر كثیرة ال١٢ق

لها أصحاب. واهللا اعلم. 

سادسًا: داللة العین والنبع: 

العین: التي یخرج منها الماء، والعین: ینبوع الماء الذي ینبع من األرض ویجري مؤنث، 

.)٥٠(والجمع أعین وعیون

وورد لفظ (عیون) بصیغة جمع الكثرة في الكتاب العزیز في عشرة مواضع منها: 

(قال تعالى:     () :وقال تعالى: ٥٧الشعراء .(

)   () :وقال تعالى: ١٣٤الشعراء .()  () :الشعراء

١٤٧ .(  

لما كان المعني بالجنات البساتین التي لها ظالل، والظل والماء مطلوبان للعرب ولكل ما 

)٥١(النسم، قرن إلى الجنات والعیون.ذرأ اهللا من

المالحظ أن القرآن الكریم استعمل لفظة (عیون) للداللة على الماء بینما استعمل لفظ 

((أعین) للعین الباصرة في أكثر من عشرین موضعًا منها قوله تعالى:        

             ( ) :١١٦األعراف .(

(وقال تعالى:             () :األنبیاء

(). وقال تعالى: ٦١                

() :٦٦یس.(  
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فخص اهللا سبحانه وتعالى (العیون) بعیون الماء ولم یستعملها للباصرة في نظم القرآن. 

.)٥٢(أما النبع نهر: ینبع الماء ونبع وینبوعه: مفجره والینبوع: الجدول الكثیر الماء

(ینبوع) ومرة بصیغة وورد لفظ (نبع) في الكتاب العزیز في موضعین مرة بصیغة المفرد

الجمع (ینابیع).

(قال تعالى:             (

). والینبوع: العیون، وهي یفعول من نبع ینبع والینبوع واحد فالمراد به الجمع، كما ٩٠اإلسراء: (

)٥٣(والجمع ینابیع.قال مجاهد: والینبوع: عین كثیر الماء

: العیون التي ال تنضب یقال للعین ینبوع إذا كانت غزیرة من شأنها النبوع من غیر والینبوع

(. وقال تعالى: )٥٤(انقطاع والیاء زائد كیعبوب من عب الماء     

                 

              () :٢١الزمر.(  

قال الشعبي: كل ما في األرض فمن السماء ینزل (فسلكه ینابیع) قال ابن قتیبة: أي: 

: (فسلكه ینابیع في األرض) فادخله )٥٦(قال القرطبي)٥٥(له فجعله ینابیع، أي عیونًا تنبع.ادخ

: (فسلكه ینابیع في األرض) أي: ادخله مسالك وعیونًا في )٥٧(واسكنه فیها. وقال الصابوني

األرض. واجراه فیها وقال المفسرون: وهذا دلیل على أن ماء العیون من المطر تحبسه األرض 

بع شیئًا فشیئًا، قال ابن عباس: لیس في األرض ماء إال نزل من السماء، وخروج الماء من ثم ین

الینبوع أسهل وأیسر من العیون. واهللا أعلم. وٕان ماء الینبوع ال ینضب ولهذا طلب كفار قریش 

) أن یفجر لهم ینبوعًا لخبثهم ولمعرفتهم ان الینبوع ال ینضب. من الرسول (
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الخاتمة
لبحث تحدید داللة لفظ الماء وما یدل علیه من خالل السیاق في بعض نصوص حاول ا

الكتاب الكریم السیما ان األلفاظ الدالة ذات مجال داللي واحد تتحرك فیه ألفاظ متقاربة المعاني 

لكنها لیست متحدة. فاأللفاظ مثل (المطر والغیث)، (البحر والیم)، (السحاب والمزن)، (الجب 

یون والینابیع) وغیرها متقاربة المعاني ولكن لكل لفظ معنى محدد. ولم نجد القرآن والبئر)، (الع

یستعمل لفظین مختلفین لمعنى واحد، وان البشر تفعله أحیانًا مثل استعمالهم الریح مكان الریاح 

والغمام مكان السحاب والعیون للعین الباصرة وغیرها. 

جه إذا جرد من السیاق فالمطر ماء والغیث وأن أي لفظ من ألفاظ الماء یكون حمالة أو 

ماء ، والمعاجم العربیة أعطت معاني لأللفاظ وعدتها متساویة الداللة بمعزل عن السیاق ألجل 

الفهم والتوضیح. 

وكل لفظة في القرآن ذات دالالت خاصة ومعینة موضوعة بدقة في موضعها وكل كلمة 

یق.فیه تحمل إلیك معنى جدیدًا. ومن اهللا التوف

المصادر والمراجع
الرحمن السیوطي، ضبط محمد سالم هاشم، دار اإلتقان في علوم القرآن، جال ل الدین عبد.١

.٢٠٠٧الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

األشباه والنظائر في القرآن الكریم، مقاتل بن سلیمان البلخي، تحقیق محمود شحاتة، الهیئة .٢

المصریة العامة للكتاب، د.ت.

التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین سعید عبداهللا الشیرازي البیضاوي، دار الكتب أنوار .٣

.١، ج١٩٨٨، ١العلمیة، بیروت، ط

، ١التعریفات، علي بن محمد الجرجاني، تحقیق عادل أنور، دار المعرفة، بیروت، ط.٤

٢٠٠٧.

ء التراث العربي، الجامع ألحكام القرآن، عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار إحیا.٥

.٩، ج١٩٩٥، ١بیروت، لبنان، ط

درة التنزیل وغرة التأویل في بیان اآلیات المتشابهات في كتاب اهللا العزیز، الخطیب .٦

.١٩٧٧، ٢االسكافي، بروایة ابن أبي فرج االردستاني، دار األفق الجدیدة، بیروت، ط

ابن الجوزي، زاد المسیر في زاد المسیر في علم التفسیر، أبو فرج جمال الدین عبدالرحمن.٧

.٤، ج١٩٨٧، ٤علم التفسیر، المكتب اإلسالمي، دمشق، ط

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، اسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق أحمد عبدالغفور .٨

، مادة (موه).٦عطار، دار الكتاب العربي، مصر، د.ت، ج
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.٢نشر، بیروت، لبنان، د.ت، جمحمد علي الصابوني، األفق للطباعة والصفوة التفاسیر،.٩

فتح القدیر بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، .١٠

، ١حققه وخرجه عبدالرحمن عمیرة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، ط

.٣، ج١٩٩٤

محمد وطماس، دار فقه اللغة وسر العربیة، أبو منصور عبدالملك الثعالبي، تحقیق .١١

.٢٠٠٤، ١المعرفة، بیروت، لبنان، ط

.٧، ج٢٠٠٥، ٣٧في ظالل القرآن، سید قطب، دار الشروق، ط.١٢

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل فقي الوجوه والتأویل، أبو القاسم جاراهللا .١٣

، دار الكتب العلمیة،١٩٩٥، ١محمود الزمخشري، ضبط محمد عبدالسالم شاهین، ط

.٣بیروت، لبنان، ج

لسان العرب، جمال الدین ابن منظور، دار المعارف، د.ت، مادة (مزن)..١٤

الماء في القرآن الكریم، غالب محمد رجا الزعاریر، المدینة المنورة، المملكة العربیة .١٥

.٢٠٠٣، ١السعودیة، ط

، ١٩٦١المعجم الوسیط، هارون عبدالسالم وآخرون، مجمع اللغة العربیة، مطبعة مصر، .١٦

، مادة (موه).٢ج

المفردات في غریب القرآن، الراغب األصفهاني، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د.ت..١٧

من أسرار البیان القرآني، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان، المملكة األردنیة .١٨

.٢٠٠٩، ١الهاشمیة، ط

ي، خضر سید، دار من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكریم، دراسة في ظاهرة الترادف اللفظ.١٩

.٢٠٠١، ١الوفاء، ط

منتخب قرة العیون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكریم، أبو الفرج جمال الدین .٢٠

عبدالرحمن ابن الجوزي، تحقیق د. محمد سید الطنطاوي، منشأة المعارف باإلسكندریة، 

د.ت.
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ھوامش البحث 
حماد الجوهري، تحقیق أحمد عبدالغفور عطار، دار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن)١(

، مادة (موه).٦الكتاب العربي، مصر، د.ت، ج

، مادة (موه).٢، ج١٩٦١المعجم الوسیط، هارون عبدالسالم وآخرون، مجمع اللغة العربیة، مطبعة مصر، )٢(

.١١٦١، ص ٧، ج٢٠٠٥، ٣٧في ظالل القرآن، سید قطب، دار الشروق، ط)٣(

.١٧٨، ص ٢٠٠٧، ١محمد الجرجاني، تحقیق عادل أنور، دار المعرفة، بیروت، طالتعریفات، علي بن)٤(

األشباه والنظائر في القرآن الكریم، مقاتل بن سلیمان البلخي، تحقیق محمود شحاتة، الهیئة المصریة العامة )٥(

.٤٠للكتاب، د.ت، ص 

یاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الجامع ألحكام القرآن، عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار إح)٦(

.٨، ص ٩، ج١٩٩٥، ١ط

.١٠، ص ٢صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، األفق للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، د.ت، ج)٧(

زاد المسیر في علم التفسیر، أبو فرج جمال الدین عبدالرحمن ابن الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، )٨(

.٧٩، ص ٤، ج١٩٨٧، ٤المكتب اإلسالمي، دمشق، ط

.٣٣١، ص ٦المصدر نفسه، ج)٩(

.٣٤٨، ص ٥المصدر نفسه، ج)١٠(

، ٢٠٠٣، ١الماء في القرآن الكریم، غالب محمد رجا الزعاریر، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط)١١(

.٢٨ص 

.٢٩٢، ص ٤زاد المسیر في علم التفسیر، المصدر السابق، ج)١٢(

.٣٩٢، ص ٤المصدر نفسه، ج)١٣(

.٢٧في القرآن الكریم، المصدر السابق، ص الماء)١٤(

.٣٠٣، ص ٤زاد المسیر في علم التفسیر، المصدر السابق، ج)١٥(

.٩٤، ص ٦المصدر نفسه، ج)١٦(

.٣٠؛ وینظر: الماء في القرآن، ص  ٩٢، ص ١٣الجامع ألحكام القرآن، المصدر السابق، ج)١٧(

.٩٧، ص ٦زاد المسیر في علم التفسیر، المصدر السابق، ج)١٨(

.٢٨٤، ص ٤سه، جالمصدر نف)١٩(

منتخب قرة العیون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكریم، أبو الفرج جمال الدین عبدالرحمن ابن )٢٠(

.٣٥الجوزي، تحقیق د. محمد سید الطنطاوي، منشأة المعارف باإلسكندریة، د.ت، ص 

اشم، دار الكتب العلمیة، اإلتقان في علوم القرآن، جال ل الدین عبدالرحمن السیوطي، ضبط محمد سالم ه)٢١(

.٢٢٠، ص ٢٠٠٧بیروت، لبنان، 

فقه اللغة وسر العربیة، أبو منصور عبدالملك الثعالبي، تحقیق محمد وطماس، دار المعرفة، بیروت، لبنان، )٢٢(

.٣١٠، ص ٢٠٠٤، ١ط

.٢٢٥المفردات في غریب القرآن، الراغب األصفهاني، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د.ت، ص )٢٣(

.٥٢، ص ٦ر، المصدر السابق، جزاد المسی)٢٤(

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في الوجوه والتأویل، أبو القاسم جاراهللا محمود )٢٥(

.٢٣٩، ص ٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج١٩٩٥، ١الزمخشري، ضبط محمد عبدالسالم شاهین، ط

.١٠٣الماء في القرآن الكریم، المصدر السابق، ص )٢٦(

ان العرب، جمال الدین ابن منظور، دار المعارف، د.ت، مادة (مزن).لس)٢٧(



…لفظ الماء وما یدل علیه في نصوص من التنزیل 

٢٩٧

المصدر نفسه، مادة (مزن).)٢٨(

.٣١١فقه اللغة وسر العربیة، المصدر السابق، ص )٢٩(

، ٢٠٠١، ١من اإلعجاز اللغوي للقرآن الكریم، دراسة في ظاهرة الترادف اللفظي، خضر سید، دار الوفاء، ط)٣٠(

.١٠٢ص 

ابق، مادة (مطر).لسان العرب، المصدر الس)٣١(

.٢٢٠اإلتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص )٣٢(

.٣١٣فقه اللغة وسر العربیة، المصدر السابق، ص )٣٣(

.٢٢٠اإلتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، ص )٣٤(

.٣١٣فقه اللغة وسر العربیة، المصدر السابق، ص )٣٥(

لسان العرب، المصدر السابق، مادة (یمم).)٣٦(

، ١قرآني، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان، المملكة األردنیة الهاشمیة، طمن أسرار البیان ال)٣٧(

.٤٣، ص ٢٠٠٩

.٤٣المصدر نفسه، ص )٣٨(

.٤٤المصدر نفسه، ص )٣٩(

لسان العرب، المصدر السابق، مادة (بحر).)٤٠(

.٧٤منتخب قرة العیون، المصدر السابق، ص )٤١(

.٤٤من أسرار البیان القرآني، المصدر السابق، ص )٤٢(

.٣١٦لغة وسر العربیة، المصدر السابق، ص فقه ال)٤٣(

.١٨٥زاد المسیر، المصدر السابق، ص )٤٤(

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین سعید عبداهللا الشیرازي البیضاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، )٤٥(

.٤٧٧، ص ١، ج١٩٨٨، ١ط

لسان العرب، المصدر السابق، مادة (بئر).)٤٦(

.٣١٦، المصدر السابق، ص فقه اللغة وأسرار العربیة)٤٧(

.٤٣٨، ص ٥زاد المسیر، المصدر السابق، ج)٤٨(

.٩٠، ص ٦المصدر نفسه، ج)٤٩(

لسان العرب، مادة (عین).)٥٠(

درة التنزیل وغرة التأویل في بیان اآلیات المتشابهات في كتاب اهللا العزیز، الخطیب االسكافي، بروایة ابن )٥١(

.٤٥٠، ص ١٩٧٧، ٢أبي فرج االردستاني، دار األفق الجدیدة، بیروت، ط

لسان العرب، المصدر السابق، مادة (نبع).)٥٢(

.٣٣٠، ص ١٠، ج٥الجامع ألحكام القرآن، المصدر السابق، مج)٥٣(

فتح القدیر بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، حققه وخرجه )٥٤(

.٢٦٣، ص ٣، ج١٩٩٤، ١لمنصورة، طعبدالرحمن عمیرة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ا

.١٧٢، ص ٧زاد المسیر، المصدر السابق، ج)٥٥(

.٢٤٥، ص ١٥، ج٨الجامع ألحكام القرآن، المصدر السابق، مج)٥٦(

. ٦٧، ص ٣صفوة التفاسیر، المصدر السابق، ج)٥٧(


