
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ا َبنْيَ  } :قال تعال وأي عربة    عربةلإن يف نزول األمطار وترصيفها بني البالد،    َياَح ُبْْشً ِذي َأْرَسَل الرِّ َوُهَو الَّ

َمْيًتا   َبْلَدًة  بِِه  لِنُْحيَِي  َطُهوًرا  َماًء   
ِ
ََمء السَّ ِمَن  َوَأنَزْلنَا  َرْْحَتِِه  َكثرًِياَيَدْي  َوَأَناِِسَّ  َأْنَعاًما  َخَلْقنَا  ِِمَّا  َوَلَقْد   َوُنْسِقَيُه 

ُروا َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس إِالَّ ُكُفوًرا كَّ ْفنَاُه َبْينَُهْم لَِيذَّ  [. 50-48الفرقان: ] {ََصَّ

  ذهب ال يأسهم، وي؛ به يزيل اهلل تعلرْحة اهلل بخلقه مجيعا   حتيا األرض والناس واألنعام، فهو أثر   فباألمطار 

فمن غيثه نْشب، ومن نتاجه نأكل، وبه عومل استمرار احلياة،  وهو من أهم    يكون كذلك  كيف ال،  مّههم 

رْ }قال تعال:  نتطهر   اٌب َوِمنُْه َشَجٌر فِيِه ُتِسيُموَن ُينْبُِت َلُكْم بِِه الزَّ  َماًء َلُكْم ِمنُْه ََشَ
ِ
ََمء َع ُهَو الَِّذي َأنَزَل ِمْن السَّ

ُرونَ وَ  ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواألَْعنَاَب َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ  [11-10]النحل   {الزَّ

فحق للناس أن يتحّروا املطر وينتظروه، وحق هلم إذا ُسقوا أن يفرحوا، ومن منا ال يفرح بأثر رْحة اهلل تعال 

َل َعَلْيهِ } يف عباده وَن َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبِل َأْن ُينَزَّ إَِذا ُهْم َيْسَتْبِْشُ ْم ِمْن َقْبلِِه  َفإَِذا َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 

َبْعَد َمْوِِتَا  َكْيَف ُُيِْي األَْرَض  َرْْحَِة اهللَِّ  إَِل آَثاِر  َفانُظْر  نزول   العبد  ي أن ينسبوينبغ ،  [50-48الروم] {ملَُْبلِِسنَي 

العطاء واملنع، واخلفض والرفع، ال رب سواه    عز وجل،  هللاملطر   بيده  النعم ومسدهيا،  فهو سبحانه مويل 

  . فقد روى زيُد بن خالد ريض اهلل عنه ((ُمطِْرَنا بَِرْْحَِة اهللَِّ َوبِِرْزِق اهللَِّ َوبَِفْضِل اهللَِّ))ل:  ووأن يق  وال إله غريه،

َعاَم احْلَُدْيبَِيِة َفَأَصاَبنَا َمَطٌر َذاَت َلْيَلٍة، َفَصىلَّ َلنَا َرُسوُل اهللَِّ    َرْجنَا َمَع َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلمَخ ))َقاَل:  

َفَقاَل   صىل اهلل عليه وسلم َعَلْينَا  َأْقَبَل  ُثمَّ  ْبَح،  ُقْلنَا اهللَُّ وَ :  الصُّ َربُُّكْم؟  َقاَل  َماَذا  َفَقاَل َأَتْدُروَن  َأْعَلُم،  : َرُسوُلُه 

َوبِِرْزِق  بَِرْْحَِة اهللَِّ  َقاَل: ُمطِْرَنا  َمْن  ا  َفَأمَّ َوَكافٌِر ِِب،  ِِب  ُمْؤِمٌن  ِعَباِدي  ِمْن  َأْصَبَح  َفُهَو  َقاَل اهللَُّ:  َوبَِفْضِل اهللَِّ   اهللَِّ 

ا َمْن َقاَل: ُمطِْرَنا   بِنَْجِم َكَذا َفُهَو ُمْؤِمٌن بِاْلَكْوَكِب َكافٌِر ِِب(( ُمْؤِمٌن ِِب َكافٌِر بِاْلَكْوَكِب، َوَأمَّ

           هجر بعضها كثري من املسلمني، نذكر هبا ليحييها املسلمون فيَم بينهم: وهناك آداب وسنن

أوال: فقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا نزل أول املطر حرس رأسه ليصيبه يشء من املطر، َقاَل َأَنُس بن  

 َمَطٌر، َقاَل: َفَحرَسَ َرُسوُل اهللَِّ صىل َأَصاَبنَا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم )) مالك ريض اهلل عنه: 



 

 

َيا َرُسوَل اهللَِّ، ِِلَ َصنَْعَت َهَذا؟، َقاَل اهلل عليه وسلم َثْوَبُه َحتَّ      ُه َحِديُث َعْهٍد  :  ى َأَصاَبُه ِمْن املََْطِر، َفُقْلنَا:  ألَنَّ

ِه تعال  ((. بَِربِّ

اُه،   النووي: ومعنى   اإلمام  قال ِق اهللَّ  املََْطر َرْْحَة َوِهَي َقِريَبة اْلَعْهد بَِخلْ ف حديث عهد بربه، َأْي: بَِتْكِويِن َرّبه إِيَّ

ك هِبَا.   -تعال-  هَلَا َفَيَترَبَّ

ثانيا: يستحب الدعاء عند نزول املطر لتأكد استجابته، فقد روى مكحول الشامي رْحه اهلل تعال أن النبي  

الِة، وَ )) :قال صىل اهلل عليه وسلم   اْْلُُيوِش، َوإَِقاَمِة الصَّ
ِ
 ِعنَْد اْلتَِقاء

ِ
َعاء  ((. ُنُزوِل اْلَغْيِث ُاْطُلُبوا استَجاَبَة الدُّ

فكثري من الناس ال يغتنمون فرصة نزول املطر بسؤال اهلل من فضله، ألنه موطن إجابة، خاصة حتت املطر، 

إذ يتأكد إجابة الدعاء إذا كان الدعاء حتت املطر؛ ملا رواه سهل بن سعد ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه  

 النِّ  عندَ   عاءُ الدُّ : انِ ردَّ ما تُ   تانِ نْ))ثِ  :وسلم قال 
ِ
 ((.املطرِ  َت ، وحَت داء

قول: اللهم صيبا نافعا، فَعْن َعائَِشَة ريض اهلل عنها َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َكاَن  يومن الُسنَّة أن  

 ((. اللَُّهمَّ َصيًِّبا َنافًِعا)) :إَِذا َرَأى املََْطَر َقاَل 

هريرة، أن رسول اهلل صىل اهلل    ويكون)نافًعا(؛ ألن املطر قد يكون كثرًيا لكنه ال نفع فيه؛ روى أبوندعو بأن  

نة بأال متطروا، ولكن السنة أن متطروا، ومتطروا، وال تنبت األرض شيًئا((   .عليه وسلم، قال: ))ليست السَّ

نبت؛ وذلك ألن  تطر وال  مت ، بل بأن  طرمتأن القحط الشديد ليس بأال    قال القايض عياض رْحه اهلل: املعنى 

والنفس   األمر،  أول  اليأس حاصاًل من  كان  إذا  ِما  أفظُع  أسبابه  وظهور  الرخاء  توقُّع  بعد  الشدة  حصول 

 . مرتقبة حلدوثها 

َحَواَلْينَا َوال َعَلْينَا،   : ))اللَُّهمَّ إذا كثر املطر وخفنا رضره، فمن الُسنَّة قول ما قاله صىل اهلل عليه وسلم ثالثا:  

َجرِ  َباِل، َواآلَجاِم َوالظَِّراِب، َواألَْوِدَيِة َوَمنَابِِت الشَّ  . (( اللَُّهمَّ َعىَل اآلَكاِم َواْْلِ

النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا رأى سحابا خاف أن يكون فيه عذاب، فإذا نزل منه املطر فرح   رابعًا: كان 

عائشة  فقد روت  يِف   وزال خوفه،  يَلًة  ََمِ َرَأى  إَِذا  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النَّبِيُّ  ))َكاَن  قالت:  عنها  اهلل  ريض 

َي َعنُْه، َفَعرَّ  ََمُء ُُسِّ َ َوْجُهُه، َفإَِذا َأْمَطَرْت السَّ  َأْقَبَل َوَأْدَبَر، َوَدَخَل َوَخَرَج، َوَتَغريَّ
ِ
ََمء َفْتُه َعائَِشُة َذلَِك، َفَقاَل  السَّ

ُه َكََم َقاَل َقْوٌم:   ىل اهلل عليه وسلم:النَّبِيُّ ص  ، وروت أيضا  {َفَلَمَّ َرَأْوُه َعاِرًضا ُمْسَتْقبَِل َأْوِدَيتِِهمْ }َما َأْدِري َلَعلَّ

َوإِنْ  اْلَعَمَل  َتَرَك   
ِ
ََمء ُأُفِق السَّ يِف  َناِشًئا  َرَأى  إَِذا  َكاَن  النَّبِيَّ صىل اهلل عليه وسلم  اَن يِف  كَ   ريض اهلل عنها: ))َأنَّ 

َها، َفإِْن ُمطَِر َقاَل  :َصالٍة، ُثمَّ َيُقوُل   اللَُّهمَّ َصيًِّبا َهنِيًئا((. :اللَُّهمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ



 

 

 ال جيوز للمسلم أن يسب الريح؛ فإهنا مسخرة بأمر اهلل مدبرة مأمورة، عن أِب هريرة ريض خامسًا:        

ْْحَِة   عليه وسلم يقول:  اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل   بِالرَّ َتْأتِى  َعزَّ َوَجلَّ  َرْوِح اهللَِّ  ِمْن  يُح  ))الرِّ

َها( َها َواْسَتِعيُذوا بِاهللَِّ ِمْن ََشِّ وقوله: من روح اهلل،  (  َوَتْأتِى بِاْلَعَذاِب َفاَل َتُسبُّوَها، َواْسَأُلوا اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َخرْيَ

 .ا اهللأي من األرواح التي خلقه 

)أنه كان إذا سمع الرعد  )عن عبد اهلل بن الزبري ريض اهلل عنهَم:  فأن يسبح عند سَمعه الرعد،    سادسا: يسن

 خيفته(( ترك احلديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده واملالئكة من 

اآلداب  سابعًا:   املارة  من  احرتام  املطر  نزول  تكون    عىل جوانبعند  عندما  السيارة  قائد  الطرقات، وعىل 

األمطار بمياه  مليئة  واألرصفة   الشوارع  الطريق  جانبي  عىل  املشاة  ُيرتم  فهناك   أن  ثياهبم،  يلوث  ال  كي 

اهلل   فيستجيب  عليه  يدعون  وقد  الطريق،  يميش عىل جانبي  بمن  يبايل  وال  مرسعا  يسري  الناس  من  صنف 

اهلل   صىل  املصطفى  حذر  وقد  فقال دعاءهم،  العامة  األماكن  يف  الناس  إيذاء  من  وسلم  آذى  :عليه  ))َمْن 

ومعنى هذا احلديث أنه من آذى املسلمني يف طرقهم العامة فلعنوه .النَّاَس يف ُطِرِقهْم َوَجَبْت َعليِه لْعنَُتُهْم((

 .وإن كان اللعن غري مْشوع فإن دعاءهم ولعنتهم تقبل فيه

ك الربد  واشتداد  املطر  نزول  تدخلوعند  ما  الصغرية   ثريا  احليوانات  عن    بعض  بحثا  السيارة  ماكينة  يف 

ها حتى يتنبه احليوان فيهرب قبل ان استخدام منبه السيارة قبل تشغيلاستحب بعض العلَمء    الدفء، لذلك

 تقتله بسيارتك وانت ال تدري.

 م. غيث البالد والعباد وان يرزقنا متابعة نبيه عليه الصالة والسالي نسأل اهلل ان 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 


