
 وقفات، وأحكام، ودالالت: الريح 

 
 امين محمود/  اللة عبد ابو

الحمد هلل رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله 

 أما بعد؛ وصحبه وتابعه بإحسان إلى يوم الدين، 

 أََولَم  :) فالمسلم مأمور بأن يتفكر في آيات هللا الكونية، قال ربنا سبحانه وتعالى 

ء   ُ ِمن َشي  ِض َوَما َخلََق هللاه َماَواِت َواألَر  [ 581: األعراف( ]يَنظُُروا  فِي َملَُكوِت السَّ

 . 

َماَواِت :) وذم هللا من ال يتفكر فيها وال يعبأ بها فقال  َوَكأَيِّن  ِمن  آيَة  فِي السَّ

ِرُضونَ  وَن َعلَي هَا َوهُم  َعن هَا ُمع  ِض يَُمرُّ  [ . 511:يوسف( ]َواألر 

لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم »:وقال النبي صلى هللا عليه وسلم 

لِي : )يتفكر فيها ُو  تاِلَِف اللَّي ِل َوالنَّهَاِر آليَات  ألِّ ِض َواخ  َماَواِت َواألَر  إِنَّ فِي َخل ِق السَّ

َ قِيَاًما َوقُُعوًدا َوعَ * األل بَاِب  ُكُروَن هللاه لََى ُجنُوبِِهم  َويَتَفَكَُّروَن فِي َخل ِق الَِّذيَن يَذ 

ِض َربَّنَا َما َخلَق َت هَذا بَاِطالً ُسب َحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ  َماَواِت َواألَر  آل ]« (السَّ

 [.5[ ]595-591: عمران

  



 ..الريح والرياح : ومن آيات هللا 

َماَواِت َواألَ :) قال تعالى  تاِلَِف اللَّي ِل َوالنَّهَاِر َوال فُل ِك الَّتِي إِنَّ فِي َخل ِق السَّ ِض َواخ  ر 

َض  يَا بِِه األر  اء فَأَح  َماء ِمن مَّ ُ ِمَن السَّ ِر بَِما يَنفَُع النَّاَس َوَما أَنَزَل هللاه ِري فِي ال بَح  تَج 

يَاِح َوالسَّ  ِريِف الرِّ تِهَا َوبَثَّ فِيهَا ِمن ُكلِّ َدآبَّة  َوتَص  َد َمو  َماء بَع  ِر بَي َن السَّ َحاِب ال ُمَسخِّ

قِلُوَن  م  يَع  ِض آليَات  لِّقَو   [ .561: البقرة( ]َواألَر 

يَاحِ :) رحمه هللا في قوله تعالى  قال السعدي ِريِف الرِّ باردة وحارة، ( :"َوتَص 

وجنوباً وشماالً وشرقا ودبوراً وبين ذلك، وتارة تثير السحاب، وتارة تؤلف بينه، 

قحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة وتارة تل

 .يفها تقلُّبها بين هذه األمور فتصر" . ترسل بالعذاب

 :فوائد هذه اآلية في القرآن الكريم 

 .هذه اآلية الكونية، ومن ذلك  لقد ذكر هللا تعالى لنا شيئاً من فوائد

 ..نقل السحاب إلى األرض الميتة 

َمتِِه َحتَّى إَِذا أَقَلَّت  َسَحابًا :) تعالى  قال ًرا بَي َن يََدي  َرح  يَاَح بُش  ِسُل الرِّ َوهَُو الَِّذي يُر 

ِرُج  نَا بِِه ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذلَِك نُخ  َرج  يِّت  فَأَنَزل نَا بِِه ال َماء فَأَخ  ثِقَاالً ُسق نَاهُ لِبَلَد  مَّ

تَى لََعلَُّكم  تَ   [ .15: األعراف( ]َذكَُّروَن ال مو 



ًعا تَأ ُكُل ِمن هُ :) وقال  ِرُج بِِه َزر  ِض ال ُجُرِز فَنُخ  َر  ا أَنَّا نَُسوُق ال َماء إِلَى األ  أََولَم  يََرو 

 [ 75:السجدة( ]اَل يُب ِصُرونَ أَن َعاُمهُم  َوأَنفُُسهُم  أَفَ 

 .تلقيح النبات 

يَ :) قال تعالى َسل نَا الرِّ قَي نَاُكُموهُ َوَما أَنتُم  لَ َوأَر  َماء َماء فَأَس  هُ اَح لََواقَِح فَأَنَزل نَا ِمَن السَّ

 [ 77: الحجر( ]بَِخاِزنِيَن 

فن  .تحريك السُّ

اَلِم :) قال تعالى َع  ِر َكاأل  لَل َن * َوِمن  آيَاتِِه ال َجَواِر فِي ال بَح  يَح فَيَظ  ِكِن الرِّ إِن يََشأ  يُس 

 [ 22-27: الشورى( ]لَى ظَه ِرِه إِنَّ فِي َذلَِك آَليَات  لُِّكلِّ َصبَّار  َشُكورَرَواِكَد عَ 

:) فالرياح من اآليات التي تدخل السرور على النفس، ويُستبشر بها، قال تعالى 

َماء َماء  َمتِِه َوأَنَزل نَا ِمَن السَّ ًرا بَي َن يََدي  َرح  يَاَح بُش  َسَل الرِّ ( طَهُوًرا َوهَُو الَِّذي أَر 

 [ .18: الفرقان]

ًرا بَي َن :) وقال تعالى  يَاَح بُش  ِسُل الرِّ ِر َوَمن يُر  أَمَّن يَه ِديُكم  فِي ظُلَُماِت ال بَرِّ َوال بَح 

ِرُكونَ  ا يُش  ُ َعمَّ ِ تََعالَى هللاَّ َع هللاَّ َمتِِه أَإِلَهٌ مَّ  [ .62: النمل( ]يََدي  َرح 

ِرَي ال فُل ُك َوِمن  آيَاتِِه أَن : ) وقال َمتِِه َولِتَج  ح  َرات  َولِيُِذيقَُكم مِّن رَّ يَاَح ُمبَشِّ ِسَل الرِّ يُر 

ُكُروَن  لِِه َولََعلَُّكم  تَش  ِرِه َولِتَب تَُغوا ِمن فَض   [.16: الروم( ]بِأَم 



أوضح ابن الجوزي في زاد المسير عند تأويل هذه اآلية أنه هذه الجمل كلها تتعلق 

 ..بالرياح 

َرات  )  يَاَح ُمبَشِّ ِسَل الرِّ  ..فتفرح النفوس بالرياح ( : َوِمن  آيَاتِِه أَن يُر 

َمتِهِ )  ح   ..بالمطر الذي تحمله الرياح ( : َولِيُِذيقَُكم مِّن رَّ

ِرهِ )  ِرَي ال فُل ُك بِأَم   ..والفلك تحركها الرياح ( : َولِتَج 

لِهِ )   لتي تحرك الرياح بواخرها بتجارة البحار ا( : َولِتَب تَُغوا ِمن فَض 

ُكُروَن )  .تشكرون هللا على نعمة الرياح (: َولََعلَُّكم  تَش 

والريح اليوم تعدُّ مصدراً من مصادر الطاقة، فطواحين الهواء استمدت فكرتها 

 .ن هذه اآلية الربانية الكونية م

 :الفرق بين الريح والرياح 

 و الفرق بينهما؟فما ه.. نجد في القرآن ريحاً، ورياحاً 

ِر :) الريح قد تكون رحمةً، كما في قوله تعالى  هَُو الَِّذي يَُسيُِّرُكم  فِي ال بَرِّ َوال بَح 

ِك َوَجَري َن بِِهم بِِريح  طَيِّبَة  َوفَِرُحوا  بِهَا َجاءت هَا ِريٌح َعاِصٌف 
َحتَّى إَِذا ُكنتُم  فِي ال فُل 

ُج ِمن ُكلِّ َمكَ  يَن لَئِن  َوَجاءهُُم ال َمو  لِِصيَن لَهُ الدِّ َ ُمخ  ان  َوظَنُّوا  أَنَّهُم  أُِحيطَ بِِهم  َدَعُوا  هللاه

اِكِريَن  ، وقد تكون عذاباً، كما في [ 77: يونس( ]أَنَجي تَنَا ِمن  هَـِذِه لَنَُكونَنِّ ِمَن الشَّ



يَح ال َعقِيمَ :) اآلية  َسل نَا َعلَي ِهُم الرِّ  [ 15:الذاريات] (َوفِي َعاد  إِذ  أَر 

 أما الرياح فال تكون إال خيراً ورحمة

 :أحكام مهمة تتعلق بالريح 

مسلم من أن يكون على هناك بعض األحكام المهمة التي تتعلق بالرياح، البد لل

 إلمام بها 

 :أوالً 

َكاَن : إذا عصفت الريح ُسنه للمسلم أن يقول ما حدثت به َعائَِشةُ رضي هللا عنها

يُح قَالَ  أَلَُك َخي َرهَا، َوَخي َر »:النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم إَِذا َعَصفَت  الرِّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَس 

ِسلَت  بِهِ  هَ . َما فِيهَا، َوَخي َر َما أُر  ِسلَت  ا، َوَشرِّ َما فِيهَا، َوَشرِّ َما َوأَُعوُذ بَِك ِمن  َشرِّ أُر 

 «بِهِ 

 :ثانياً 

ب  رضي هللا عنه قَالَ  ِ : ال يجوز سب الريح؛ لحديث أُبَيِّ ب ِن َكع  قَاَل َرُسوُل هللاَّ

يحَ »: صلى هللا عليه وسلم  « اَل تَُسبُّوا الرِّ

 :ثالثاً 

 .. ق يُعرف ذلك في وجهه كان نبينا صلى هللا عليه وسلم إذا الحت الريح في األف



ُم : فعن َعائَِشةَ رضي هللا عنها  ِ صلى هللا عليه وسلم إَِذا َكاَن يَو  َكاَن َرُسوُل هللاَّ

بََر، فَإَِذا َمطََرت  ُسرَّ بِِه َوَذهََب َعن هُ  ِهِه، َوأَق بََل َوأَد  يِح َوال َغي ِم ُعِرَف َذلَِك فِي َوج  الرِّ

تِيإِنِّي َخِشيُت أَن  يَُكوَن َعذَ » :فََسأَل تُهُ، فَقَالَ  :قَالَت  َعائَِشةُ . َذلِكَ   ]«ابًا ُسلِّطَ َعلَى أُمَّ

 رابعاً 

وإذا اجتمع الناس في المسجد فاشتدت الريح فلهم أن يجمعوا بين الصالتين، 

: رضي هللا عنهما قَاَل  ؛ فَعن  اب ِن َعبَّاس  المغرب والعشاء، أو الظهر والعصر

ِرِب َوال ِعَشاِء،  َجَمَع َرُسولُ  ِر، َوال َمغ  ِ صلى هللا عليه وسلم بَي َن الظُّه ِر َوال َعص  هللاَّ

ف  َواَل َمطَر   ي  اَل كَ :"لَِم فََعَل َذلَِك؟ قَاَل : فقيل اِلب ِن َعبَّاس  ". بِال َمِدينَِة، فِي َغي ِر َخو 

تَه ِرَج أُمَّ  .لعذرففي الحديث دليل على الجمع إذا كان الحرج وا يُح 

 : خامسا   : 

ل عكس الريح،  يَح :" رحمه هللا  قال ابن قدامةينهى عن التبوُّ تَق بَِل الرِّ َرهُ أَن  يَس  َويُك 

َسهُ ؛ لِئاَلَّ تَُردَّ َعلَي ِه َرَشاَش  ِل، فَيُنَجِّ  " ال بَو 

 ..الريح من جند هللا ، يعز هللا بها أولياءه، ويذل بها أعداءه 

 ..نبيين كريمين  أكرم هللا تعالى بها

ِرِه :) أُكرم بها سليماُن عليه السالم وقال تعالى ِري بِأَم  يَح َعاِصفَةً تَج  َولُِسلَي َماَن الرِّ



ء  َعالِِميَن  نَا فِيهَا َوُكنَّا بُِكلِّ َشي  ِض الَّتِي بَاَرك  َر  :) ، وقال [85: األنبياء( ]إِلَى األ 

هَا َشه   يَح ُغُدوُّ  ،[57: سبأ( ]ٌر َوَرَواُحهَا َشه ٌر َِولُِسلَي َماَن الرِّ

 لُِسلَي َمانَ  ***  وإن كانت الريح الرخاء مطيعة 

با  كانت لنصر نبينـا  فإن الصَّ

 ..فنُصر بها نبينا صلى هللا عليه وسلم 

ِ َعلَي ُكم  إِذ  َجاءت ُكم  ُجنُو:)قال تعالى  َمةَ هللاَّ ُكُروا نِع  َسل نَا يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اذ  ٌد فَأَر 

َملُوَن بَِصيًرا  ُ بَِما تَع  هَا َوَكاَن هللاَّ ، وَعن  [9: األحزاب( ]َعلَي ِهم  ِريًحا َوُجنُوًدا لَّم  تََرو 

بَا، »:اب ِن َعبَّاس  رضي هللا عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل  ُت بِالصَّ نُِصر 

بُورِ َوأُه لَِكت  عَ   «اٌد بِالدَّ

 .. الريح عذاب يسلطه هللا على من شاء من أعدائهو

َض فَإَِذا ِهَي :) توعد بها الكافرين فقال  ِسَف بُِكُم األَر  أَأَِمنتُم مَّن فِي السََّماء أَن يَخ 

لَُموَن َكي َف نَِذيِر [ * 51]تَُمورُ  ِسَل َعلَي ُكم  َحاِصبًا فََستَع  َماء أَن يُر  أَم  أَِمنتُم مَّن فِي السَّ

ريحا "حاصباً [ . 58-56: الملك( ]َولَقَد  َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَب لِِهم  فََكي َف َكاَن نَِكيِر  *

 [ .56" ]فيها حصباء تدمغكم

خاء أن يُسلِّط عليهم الريح  وتوعد بها المعرضين الذين يعرفونه في الشدة دون الرَّ



رُّ فِي:)فيغرقهم بها، قال تعالى ُكُم ال ضُّ ا  َوإَِذا َمسَّ ُعوَن إاِلَّ إِيَّاهُ فَلَمَّ ِر َضلَّ َمن تَد  ال بَح 

تُم  َوَكاَن اإِلن َساُن َكفُوًرا  َرض  اُكم  إِلَى ال بَرِّ أَع  ِسَف بُِكم  َجانَِب ال بَرِّ * نَجَّ أَفَأَِمنتُم  أَن يَخ 

ِسَل َعلَي ُكم  َحاِصبًا ثُمَّ الَ تَِجُدوا  لَُكم  َوِكيالً  َرى أَم  أَ * أَو  يُر  ِمنتُم  أَن يُِعيَدُكم  فِيِه تَاَرةً أُخ 

تُم  ثُمَّ الَ تَِجُدوا  لَُكم  َعلَي نَا بِِه تَبِيعً  ِرقَُكم بَِما َكفَر  يِح فَيُغ  َن الرِّ ِسَل َعلَي ُكم  قَاِصفا مِّ ( ا فَيُر 

 [ .69-65: اإلسراء]

 .الريح الشديدة تقصف ما تأتي عليه : قاصفاً 

َسل نَا َعلَي ِهُم :) قال تعالى.. قوم هود عليه السالم  وأهلك هللا بها عاداً  َوفِي َعاد  إِذ  أَر 

يَح ال َعقِيَم  وهي :" ، عقيم لم تأت بخير، قال ابن الجوزي [15: الذاريات( ]الرِّ

ِض : ) وقال[ . 55]التي ال َخير فيها وال بََركة ،   َر  بَُروا فِي األ  تَك  ا َعاٌد فَاس  فَأَمَّ

ةً بَِغي ِر ا َ الَِّذي َخلَقَهُم  هَُو أََشدُّ ِمن هُم  قُوَّ ا أَنَّ هللاَّ ةً أََولَم  يََرو   ل َحقِّ َوقَالُوا َمن  أََشدُّ ِمنَّا قُوَّ

َحُدوَن  َصًرا فِي أَيَّام  نَِّحَسات  لِّنُِذيقَهُم  * َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يَج  َسل نَا َعلَي ِهم  ِريًحا َصر  فَأَر 

َزى َوهُم  اَل يُنَصُروَن َعَذاَب ال خِ  ِخَرِة أَخ  ن يَا َولََعَذاُب اآل  ِي فِي ال َحيَاِة الدُّ فصلت ( ]ز 

إِنَّا :) وقال. شديد الشقاء : ويوم نحس الشديدة العاتية، : ، والصرصر[ 51-56:

تَِمرٍّ تَنِزُع النَّاَس كَ  س  س  مُّ ِم نَح  َصًرا فِي يَو  َسل نَا َعلَي ِهم  ِريًحا َصر  ل  أَر  َجاُز نَخ  أَنَّهُم  أَع 

نقَِعر    [. 71-59:القمر( ]مُّ



كأن جثثهم بعد هالكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي :"  قال السعدي رحمه هللا

" أصابته الريح فسقط على األرض، فما أهون الخلق على هللا إذا عصوا أمره

ض فيخر جعلت الريح تضرب بأحدهم األر:" رحمه هللا  وقال ابن كثير، [58]

ميتًا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت 

َرى لِل بََشرِ .. ) بال أغصان لَُم ُجنُوَد َربَِّك إاِلَّ هَُو َوَما ِهَي إاِلَّ ِذك   [( َوَما يَع 

 النبوة دالئل من الريح

 

 المدينة قرب كان فلما سفر من اللة رسول قدم عنة اللة رضي جابر قال فقد

 الريح هذة بعثت وسلم علية اللة صلي فقال الراكب تدفن تكاد شديدة ريح هاجت

 مات قد عظيم منافق فإذا المدينة قدم فلما منافق لموت

 

 وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

 

 


