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  النبوية السنة في الواردة الصالة غير االستسقاء وجوه

��ودراسة جمعًا� �

 مشعل بن محمد بن حريث العنزيد. 

  جامعة اجلوف - كلية العلوم واآلداب بالقريات  -  قسم الدراسات اإلسالميةبساعد املستاذ األ

��Mmhanazi@ju.edu.saالربيد اإللكتروين: �

ة يف السنة يتناول هذا البحث ويهدف إلى جمع وجوه االستسقاء غير الصالة الواردالمستخلص: 

النبويــة، وتخريجهــا ودراســتها مــع بيــان شــيء مــن الفوائــد الــواردة يف أحاديثهــا، مــن خــالل المــنهج 

 االستقرائي التحليلي النقدي.

وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وفهارس. واشـتمل البحـث علـى 

غيـر الصـالة. منهـا ثالثـة  ن النبـي ) ثالثة عشـر حـديثا. يف بيـان وجـوه االستسـقاء الـواردة عـ١٣(

وسـتة أحاديـث يف الوجـه الثـاين: وهـو  أحاديث يف الوجه األول: وهـو االستسـقاء يف خطبـة الجمعـة.

االستسقاء يف المسجد يف غير جمعة ويف غير صالة. وحديث واحـد يف الوجـه الثالـث: يف االستسـقاء 

ستسقاء يف السـفر. وقـد بـين البحـث درجـة الوجه الرابع: وهو اال خارج المسجد. وثالثة أحاديث يف

 هذه األحاديث وحكم أسانيدها، وبعض الفوائد المستنبطة منها.

يف االستسقاء، لما فيها من إحياء  وأوصى البحث بالعمل بالوجوه المتنوعة الواردة عن النبي 

بغير هذه   للسنة وحضور للقلب واستشعار التباع الهدي النبوي. كما أن للمسلم أن يستسقي اهللا

 الصفات الواردة يف سجوده ودعائه وغيرهما.

 يف أحاديــث وجــوه االسســتقاء الــواردة يف الســنة غيــر الصــالة إخبــار عــن معجــزات الرســول 

ودالئل على نبوته، فعلى الباحثين العناية بمثل هذه المسائل لمـا فيهـا مـن دعـوة لإليمـان هبـذا النبـي 

 .ربه م وبيان لفضائله ومكانته عندالكري

 . السنة ،الدعاء ،صالة ،االستسقاء :الكلمات المفتاحية

* * * 
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Abstract: This research deals with and aims to collect the phases of dropsy 
(istisqà) in other times than the prayers mentioned in the Prophet’s Sunnah, peace and 
blessings be upon him, document and study them with an indication of some of the 
benefits mentioned in their Hadiths, through inductive and analytical method. 

The research is divided into an introduction, a preamble, four investigations, a 
conclusion, and indexes. The research included (13) Hadiths explaining the phases of 
dropsy (istisqà) that the Prophet, peace and blessings be upon him, mentioned in other 
times than prayer. It includes three Hadiths in the first phase: which is dropsy (istisqà) 
in the Friday speech. Six Hadiths in the second phase: which is the dropsy (istisqà) in 
the mosque in other time than Friday and without prayer. One Hadiths on the third 
phase: in the dropsy (istisqà) outside the mosque. Three Hadiths in the fourth phase: 
which is dropsy (istisqà) in traveling.  

The research shows the degree of these Hadiths, the legitimacy of their chain of 
narrators, and benefits derived from them. 

The research recommended working with the various phases passed on by the 
Prophet, peace and blessings be upon him, in dropsy (istisqà) for what is in it: revival 
of the Sunnah, the presence of the heart, and a sense to follow the Prophet’s guidance. 
Likewise, a Muslim may to invoke Allah for rain, the Exalted, the Majestic, without 
these characteristics mentioned in his prostration, supplication, and others. 

In the Hadiths of the phases of dropsy (istisqà) mentioned in the Sunnah other than 
prayer, anecdotes about the miracles of the Messenger, peace and blessings be upon 
him, and evidence of his prophethood, researchers should take care of such issues for 
what is in it: invocation to believe in the noble Prophet and a statement of his virtues 
and his rank with Allah. 

Keywords: Dropsy (istisqà), Pray, supplication, Sunnah. 

* * *
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 المقدمة

 

إن الحمــد هللا نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفســنا ومــن 

سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي لـه وأشـهد أن ال إلـه إال 

اهللا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالمعجزات صـلى اهللا عليـه وعلـى آلـه 

 لنهار وسلم تسليًما كثيًرا إلى يوم الدين، أما بعد:وأصحابه ما تعاقب الليل وا

العبادات الواردة علـى وجـوه متعـددة يجـوز « قال الحافظ ابن رجب يف قواعده:

فعلها على جميع تلك الوجوه الـواردة فيهـا مـن غيـر كراهـة لبعضـها وإن كـان بعضـها 

 .)١(»أفضل من بعض

أن جميـع « د بـه، ذلـك:ينبغـي العمـل والتعبـ لذا فإن ما صح عـن رسـول اهللا 

صفات العبادات من األقوال واألفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكـره 

 .)٢(»شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله

وجـوه متعـددة غيـر  ومن تلك العبادات االستسقاء والذي جاء فيه عن النبـي 

 .الصالة، وحري بالمسلم معرفتها وفقهها والعمل بما صح منها عنه 

ولبيان تلك الوجوه ومعرفة الصحيح فيها مـن الضـعيف، سـيعالج هـذا البحـث دارسـة 

 هذه الوجوه وتخريج أحاديثها ومعرفة أقوال العلماء فيها، مع بيان شيء من فوائدها. 

                                           
تقرير القواعد وتحرير الفوائد، البن رجب الحنبلـي، زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن   ) ١(

ابــن القــيم، الريــاض، دار ابــن عفــان، رجــب، تحقيــق: أبــي عبيــدة مشــهور حســن ســلمان، دار 

 ). ١/٧٣م، (٢٠١٠ -هـ١٤٣١عمان، الطبعة الثانية، 

 ). ٢٤/٢٤٢مجموع الفتاوى، البن تيمية (  ) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »ودراسة مجعاً«ي السنة النبوية ـوجوه االستسقاء غري الصالة الواردة ف

٣٨٤  

  :أهمية الموضوع* 

 وتكمن أهمية هذا البحث يف ما يلي:

 غير الصالة.  توضيح أهمية معرفة وجوه االستسقاء الواردة عن النبي -١

حاجة الناس لالستسقاء وبيان الوجوه الجائز العمل هبا، والتي يسهل القيـام  -٢

 هبا.

يف العبـادات، والعمـل بكـل الوجـوه الـواردة عنـه  معرفة تنوع سنة النبـي  -٣

 فيها.

ـــاس واســـتجابة الشـــارع  -٤ ـــان محاســـن الشـــريعة ومراعاهتـــا لحاجـــات الن بي

 ا قوام الحياة.لمتطلباهتم الدنيوية التي هب

  الدراسات السابقة:* 

غيـر  لم أقف على دراسة خاصة بجمع وجـوه االستسـقاء الـواردة عـن النبـي 

 :الصالة، إنما الدراسات الواردة هي كما يلي

تـأليف عبـد الوهـاب بـن عبـد العزيـز الزيـد، طبـع  االستسقاء سـننه وآدابـه)( -١

أبرز مسائل صالة االستسقاء وما  هـ وهو عبارة عن كتاب يف دراسة١٤١٦الكتاب سنة 

يتعلق هبا من سنن، وأشار لصور االستسقاء وساق ثالثـة أحاديـث وهـي حـديث أنـس 

دون  وآبــي اللحــم وحــديث عمــر بــن الخطــاب يف االستســقاء بالعبــاس عــم النبــي 

 تقصي لبقية األحاديث.

) تـأليف د. سـعيد بـن علـي بـن يف ضـوء الكتـاب والسـنة ،صالة االستسقاء( -٢

هف القحطاين، وهو عبارة عن كتاب ذكر فيه المؤلف مفهوم وحكم االستسقاء، ثـم و

عدد أنواع االستسقاء، وآدابه ووضح كيفية صالته، وختم الكتاب بذكر آيات من آيات 
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اهللا تعالى وهي: الرعد، والربق، والصواعق، والزالزل. وأشار يف خـالل ذلـك لوجـوه 

ــو ــث ال ــاء لألحادي ــقاء دون استقص ــة االستس ــر دون دراس ــكل مختص ــا، وبش اردة فيه

 لألحاديث وطرقها ورواياهتا.

) االستسقاء تعريفـه، أنواعـه، مشـروعيته، صـفة صـالته، ووقتهـا المشـروع( -٣

د. سليمان بن صالح الخليوي، وهو عبارة عن بحث منشور يف مجلة الجمعيـة  :إعداد

هـ، تحدث فيـه ١٤٣٥م الفقهية السعودية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عا

عــن تعريــف االستســقاء وأنواعــه باختصــار، وصــفة صــالة االستســقاء ومــا يســن لهــا، 

 ووقتها المشروع لها، ولم يذكر الوجوه الواردة يف السنة غير الصالة.

  :أهداف البحث* 

  :وهي كما يلي

 غير الصالة. استقصاء وجمع وجوه االستسقاء الواردة عن النبي  -١

ح وضـعيف األحاديـث الـواردة يف تلـك الوجـوه، ليعمـل بالثابـت بيان صحي -٢

 .منها

ذكر الفوائد المستفادة من أحاديث وجوه االستسقاء غيـر الصـالة الـواردة يف  -٣

 السنة. 

توضيح شيء من خالل وأخالق النبوة، وبيان شـيء مـن المعجـزات النبويـة  -٤

 يف هذا السياق.

 منهج البحث: * 

حث وفق المـنهج االسـتقرائي التحليلـي النقـدي، وذلـك وقد سرت يف إعداد الب

 كالتالي: 
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حصرت ما وقفت عليـه مـن األحاديـث التـي ذكـرت وجـوه االستسـقاء عـن  -١

 غير الصالة. وبذلت الوسع يف ذكر طرقها التي وقفت عليها. النبي 

عزوت كل طريق إلى مخرجيه، معتنيا بعزوه إلى جميـع مواضـعه يف الكتـب  -٢

 نتها. الستة لمكا

 رتبت األحاديث يف مباحث حسب داللتها ومناسبتها.  -٣

 ذكرت ما وقفت عليه من المتابعات، والشواهد وخرجتها وبينت درجتها.  -٤

أشرت إلى اختالف طرقها مع بيان صحيحها مـن غيـره، وذكـرت مـا وقفـت  -٥

 عليه من أحكام أهل الحديث عليها. 

لف فيه من كتب الجرح والتعديل، ذكرت ترجمة الراوي الضعيف، أوالمخت -٦

واخرتت من أقوال علماء الجرح والتعديل فيهم ما يناسب أحـوالهم. واعتنيـت بـإيراد 

 أقوال الحافظ شمس الدين الذهبي، والحافظ ابن حجر العسقالين فيهم.

حكمت على األسانيد بمـا تـرجح لـدي؛ وبنـاء علـى مـا جـاء يف قواعـد علـم  -٧

ديث ليس يف الصحيحين أو أحدهما، أمـا إذا كـان الحـديث الحديث. هذا إذا كان الح

 يف الصحيحين، أو أحدهما فأكتفي بالعزو لهما. 

أشرت إلى بعض فوائد األحاديث الواردة مما يعين ويفيـد يف توضـيح وبيـان  -٨

 األحاديث المذكورة يف المباحث المدروسة.

  :خطة البحث* 

 وخاتمة. ،باحثم وأربعة ،وتمهيد ،وقد جاء البحث يف مقدمة

  :ويشمل تعريف االستسقاء وأنواعه ومشروعيته، وأسبابهالتمهيد. 

 الوجه األول: االستسقاء يف خطبة الجمعة. األول: المبحث 
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 الوجه الثاين: االستسقاء يف المسجد يف غير جمعة ويف غير صالة.  الثاين: المبحث 

 الوجه الثالث: االستسقاء خارج المسجد. الثالث: المبحث 

 الوجه الرابع: االستسقاء يف السفر. :الرابع مبحثال 

قد ذيلت البحث بفهـرس المصـادر و ثم ختمت بخاتمة بينت فيها نتائج البحث،

 والمراجع التي رجعت إليها يف هذا البحث.

* * * 
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 التمهيد

 تعريف االستسقاء وأنواعه ومشروعيته، وأسبابه

 
 :تعريف االستسقاء* 

ــين والَقــاف والحــرُف «ـاللغــوي (َســَقى): فــاالستســقاء: جــاءت مــن األصــل  السِّ

يء الماء وما أشبَههُ  . قال ابـن األثيـر جـاء ذْكـر )١(»الُمعتّل أصٌل واحٌد، وهو إشراُب الشَّ

ـقَيا« :االستِسَقاء فِي اْلَحِديِث فِي َغْيِر َمْوِضـعٍ  : َأْي إنـَزال وهـو اْسـتفعال مِـْن َطَلـب السُّ

ـْقيا  الَغيث َعلـى الـبِالِد والعبـاِد. يقـاُل َسـَقى اهللا ِعبـَاده الَغيـَث، وَأْسـَقاُهْم. واالسـُم السُّ

. واْستسقيُت فالًنا إذا طَلبَت منُه َأْن يسقَيَك  مِّ  .)٢(»بالضَّ

طَلـب َسـْقي اْلَمـاء مِـن الَغْيـر للـنَّْفس َأو « لذا قال الحافظ ابن حجـر االستْسـقاُء لغـة:

 .  )٣(»الَغيْر

اهللا تعـالى أن  ؤالُسـ« النـووي أن مـراد الفقهـاء بـه:أما االستسقاء شرعا فقد قـال 

من الـرحمن  -هو َطلب المطر « . وعرفه الجرجاين فقال:)٤(»يسقي عباده عند حاجتهم

                                           
معجـم مقــاييس اللغــة، ألحمــد بـن فــارس الــرازي، تحقيــق: عبـد الســالم هــارون، دار الفكــر،   ) ١(

 ). ٣/٨٤م، (١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بيروت، 

لحديث واألثر، البن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن النهاية يف غريب ا  ) ٢(

محمـود محمـد الطنـاحي، المكتبـة  - يمحمد الشيباين الجزري، تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاو

 ).٢/٣٨١م، (١٩٧٩ -هـ١٣٩٩العلمية، بيروت، 

وأحاديثـه: محمـد فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجرالعسقالين، رقم كتبه وأبوابه   ) ٣(

 ). ٢/٥٧١( هـ،١٤٠٧فؤاد عبد الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 =المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن  ) ٤(
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 .)١(»عند طوِل انقطاعه -الرحيم 

 أنواع أو وجوه االستسقاء:* 

ذهب بعض العلمـاء إلـى تقسـيم االستسـقاء إلـى أنـواع، وذكـر بعضـهم أنـه عـدة 

 وجوه.

 : )٢(قسمه إلى أنواع، قال أهنا كما يلي فمن

 الدعاء بال صالة، وال خلف صالة. :األول منها

 والنوع الثاين: ما كان دعاًء خلف الصلوات، ويف خطبة الجمعة.

 .- وهي صفة صالة االستسقاء -االستسقاء بركعتين وخطبتين  :وثالثها

ماء من جعلها وجوهـا وا الصالة نوعا من أنواع عبادة االستسقاء، ومن العللفجع

أنه استسـقى  ثبت عنه « متعددة لتلك العبادة كما فعل ابن القيم يف زاد المعاد فقال:

واختـار هـذا البحـث تقسـيمها علـى  .. ثـم شـرع يف تعـداد تلـك الوجـوه)٣(»على وجـوه

                                           
 ). ٥/٦٤شرف النووي، دار الفكر (=

 - لجرجـاين، دار الكتـب العلميـة بيـروتالتعريفات، علي بن محمد بن علي الـزين الشـريف ا  ) ١(

 ). ١٧(ص ،م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،ألولىالبنان، الطبعة 

ــووي، (  ) ٢( ــا الن ــي زكري ــذب، ألب ــرح المه ــوع ش ــر: المجم ــدة  ،)٥/٦٤انظ ــد عم ــالم بفوائ اإلع

األحكام، ألبي حفص ابن الملقن، سراج الدين عمر بـن علـي بـن أحمـد الشـافعي المصـري، 

 ،مـد بـن محمـد المشـيقح، الريـاض، دار العاصـمة، الطبعـة األولـىتحقيق: عبـدالعزيز بـن أح

 ). ٤/٣١٧م، (١٩٩٧ -هـ١٤١٧

زاد المعاد يف هدي خير العباد، البن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن   ) ٣(

مكتبـة  -  سعد، تحقيـق شـعيب األرنـاؤوط، وعبـد القـادر األرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت

 ). ١/٤٣٩م. (١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ ،اإلسالمية، الكويت، الطبعة السابعة والعشرون المنار
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 الوجوه التي وردت فيها أدلة من السنة.

 مشروعية االستسقاء:* 

. وخلفائـه  جة ثبتـت مـن فعـل الرسـول االستسقاء سنة مؤكدة عند الحا

 أجمع العلماء على أن االستسقاء سنة.« قال النووي:

ال تسن له صالة بل يستسـقى  فقال أبو حنيفة: ؟واختلفوا هل تسن له صالة أم ال

 بالدعاء بال صالة.

وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتـابعون فمـن بعـدهم: تسـن 

 .)١(»فيه إال أبو حنيفة الصالة ولم يخالف

وجاءت عنه على وجوه متعددة منهـا مـا كـان لـه  فاالستسقاء سنّة سنّها النبي 

ومنها ما كان ملحقا بصالة الجمعة، ومنها مـا كـان يف غيـر صـالة  ،صالة وصفة خاصة

 دعاء مجردًا.

 :أسباب االستسقاء* 

وقتــه  يستســقى إذا حصــل جــدب يف األرض وقحطــت، أو إذا تــأخر المطــر عــن

 .)٢(وزمانه، أو إذا ملحت المياه المحتاج إليها أو غارت

مـن خلقـه بـالقحط إذا  باُب انتقـام الـرب « وبوب البخاري يف صحيحه فقال:

                                           
شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي، القـاهرة،   ) ١(

 ). ٦/٢٦٧، (م١٩٩٤- هـ١٤١٤مؤسسة قرطبة، 

، أبـو الحسـن نـور انظر: مرقاة المفـاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح، لعلـي بـن (سـلطان) محمـد  ) ٢(

م، ٢٠٠٢ – هــ١٤٢٢لبنان، دار الفكر، الطبعة األولى،  –الدين المال الهروي القاري، بيروت 

)٣/١١١٣ .( 
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. فكان سبب قحط األرض هو معاصي بنـي آدم وتفـريطهم يف حـق )١(»انُتِهَكْت محارُمه

 يديه.، فذكرهم بذلك ليعودوا إليه ويدعوه ويتضرعوا بين خالقهم 

 وهي كما يلي: ،وجوه االستسقاء غير الصالة الواردة يف السنة النبوية

                                           
وسـننه وأيامـه المسـمى اختصـارا  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول اهللا   ) ١(

لبخـاري، المكتبـة مطبوع مع الفـتح، ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعيل ا – بصحيح البخاري

 ). ٢/٥٨١( هـ،١٤٠٧السلفية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »ودراسة مجعاً«ي السنة النبوية ـوجوه االستسقاء غري الصالة الواردة ف

٣٩٢  

 المبحث األول

 الوجه األول: االستسقاء يف خطبة الجمعة، وفيه من األحاديث

 

، علـى َعهـد النَّبـيِّ  )١(قال: أصاَبِت النّاَس َسـنَةٌ  حديث أنس بن مالك  -١

، فقال: يا رسول اهللا، َهَلَك الماُل، وجاَع  يخطُب يف يوم جمعة قامَ  فبينا النَّبيُّ  أعرابيٌّ

ماِء َقَزَعةً  ، فوالَّذي نفسي بيده ما َوَضعها )٢(الِعياُل، فاْدُع اهللا لنا، فرفع يديه وما نرى يف السَّ

حاُب أمثاَل الجباِل، ُثمَّ لم َينْزل عن منربه حتى رأيت المطر يتحـاَدُر علـى  حتَّى ثاَر السَّ

ي َيلِيــِه حتَّــى اْلُجمعــِة . لِحيتِــِه  ــا ذلــك، ومــن الَغــِد، وبعــَد الَغــِد، والــذَّ َفُمطِرنــا يوَمنَ

َم البناُء، وَغِرَق  -أو قال: غيره -األُخرى. وَقاَم ذلك األعرابيُّ  فقال: يا رسول اهللا، َتَهدَّ

شيُر بيده إلى ناحيٍة . فما يُ »اللَُّهم َحَوالينَا وال َعَلينَا« الماُل، فادُع اهللا لنا، فرفع يديه فقال:

حاِب إال اْنَفَرَجت، وصارت المدينُة مثل اْلَجْوبة شهرا،  )٤(، وَساَل الَوادي َقنَاة)٣(من السَّ

                                           
السنة: الجـدب، يقـال أخـذهتم السـنة إذا أجـدبوا وأقحطـوا. انظـر: النهايـة يف غريـب الحـديث   ) ١(

)٣/١٣٨ .( 

انظر: عمـدة  .»بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات، وهي القطعة من السحاب« قزعة:  ) ٢(

ومـا يف السـماء قزعـة): أي «(). قال ابن األثيـر قولـه: ٦/٢٣٧شرح صحيح البخاري ( القاري

 .)٤/٥٩انظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر (». قطعة من الغيم

هــي بفــتح الجــيم واســكان الــواو وبالبــاء الموحــدة، وهــي الفجــوة، ومعنــاه: تقطــع «الجوبــة:   ) ٣(

انظر: شرح النووي على مسـلم ». هي خالية منهالسحاب عن المدينة وصار مستديرا حولها، و

)٦/٢٧٥.( 

َقنَـاة: بفـتح القـاف والنـون، واد بالمدينـة، وهـو أحـد أوديتهـا الثالثـة، وهـو واد فحـل يستسـيل   ) ٤(

 =مناطق شاسعة من شـرق الحجـاز، ويمـر قنـاة بـين المدينـة وأحـد، فـإذا اجتمـع مـع بطحـان،
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ث باْلَجْودِ   .)١(ولم َيِجئ أحٌد من ناحيٍة إال حدَّ

) ١٠٣٣ح( )٢/٦٠٣( ويف )،٩٣٣ح() ٢/٤٧٩أخرجه البخـاري يف صـحيحه (

 )٨٩٧ح() ٦/٢٧٥ومســلم يف صــحيحه ( ،- مختصــراً  -) ١٠١٨ح( )٢/٥٩١( ويف

 ) من طريق إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة. ٩(

 )،١٠١٤ح( )٢/٥٨٩( )، ويف١٠١٣ح( )٢/٥٨١وأخرجه البخاري يف صحيحه (

يف  )، وأيضــــ�١٠١٧ح( )٢/٥٩٠)، وكــــذا يف (١٠١٦ح() ٢/٥٩٠يف ( ومختصــــراً 

رق عـن ) مـن طـ٨( )٨٩٧ح() ٦/٢٧٢ومسلم يف صحيحه ( )،١٠١٩ح( )٢/٥٩١(

 شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر.

  :ولفظه وزاد عند شريك دعاء النبي 

، ورسوُل اهللا )٢(أن َرُجـالً دخـَل المسجد يوَم ُجمعٍة من باٍب كاَن َنحَو داِر الَقَضاءِ «

  قائم يخُطب، فاستقبل رسوَل اهللا  ،قائم�، ثم قال: يا رسوَل اهللا، َهَلَكِت األمواُل

 ،)٣(اللُهمَّ أِغْثنا« يديه، ثم قال: بُل، فاْدُع اهللا ُيغيثُنا، قال: فرفع رسوُل اهللا وانقطعت السُّ 

                                           
ناة ألن ُتبًَّعا مر بـه، فقـال: هـذه قنـاة األرض. انظـر: وعقيق المدينة َتَكّون وادي أضم، ُسمي ق=

 ). ٢٥٧)، ومعجم المعالم الجغرافية يف السيرة النبوية (ص٤/٤٠١معجم البلدان (

الجود هو بفتح الجـيم المطـر الغزيـر، وهـذا يـدل علـى أن المطـر «قوله: (إال حدث بالجود):   ) ١(

 ).٢/٥٨٨ن حجر (انظر: فتح الباري الب». استمر فيما سوى المدينة

فبيعت يف قضاء دينه بعد  داُر القضاء: هي دار مروان بن الحكم، وكانت لعمر بن الخطاب   ) ٢(

موته، وقيل: هي دار اإلمارة بالمدينة، وكانت تسمى دار مروان بن الحكـم، ثـم أصـبحت دارا 

 ).١١٥)، المعالم األثيرة (ص٢/٤٢٢( ألمير المدينة. انظر: معجم البلدان

(اللهم أغثنا): جائز أن يكون من الغـوث أو مـن الغيـث، والمعـروف يف كـالم « قال ابن حجر:  ) ٣(

 =العرب غثنا ألنه من الغوث. وقال ابن القطاع: غـاث اهللا عبـاده غيثـا وغياثـا، سـقاهم المطـر،
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ماِء مِن َسَحاٍب وال َقَزعـٍة، »اللُهمَّ أِغْثنا ،اللُهمَّ أِغْثنا . قال أنس: وال واهللا ما َنَرى يف السَّ

، فلما )٢(َسحابٌة مثُل التُّْرسِ  من بيت وال َداٍر، قال: فطلعْت من َوَرائهِ  )١(وما بينَنَا وبين َسْلع

مس ِستٍّا سطت السماَء انتشرْت، ثم أمطرْت. فال واهللا، ما رأينا الشَّ . ثم دخَل َرجٌل )٣(توَّ

قائم يخُطُب، فاستقبله قائم�، فقال: يا رسوَل  من ذلك الباب يف الجمعِة ورسول اهللا 

بُُل، فاْدُع اهللا  ُيْمِسْكها َعنَّا، قال: فرفع رسول اهللا  اهللا، هلكِت األمواُل، وانقطعت السُّ

                                           
 .)٢/٥٠٣فتح الباري البن حجر (». وأغاثهم أجاب دعائهم=

ه عين مهملة، والّسـلوع: شـقوق يف الجبـال، واحـدها سـلع، َسْلع: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعد  ) ١(

وهو جبل مشهور بالمدينة، بل هو اليوم يف وسط عمران المدينة، ويف الجنوب الغربي منه تقع 

المساجد السبعة ومنها مسجد الفتح، ويقع تحديدا يف شمال غرب المسجد النبوي ويبعد عنه 

ــدان ( ــم البل ــا. انظــر: معج ــرة (ص٣/٢٣٦ســبعمئة مــرت تقريب ــالم ١٤٢)، المعــالم األثي )، مع

 ). ١/٢٩٨المدينة المنورة (

ــور:  ) ٢( ــن منظ ــُروٌف « قــال اب ــا، َمْع ــَوقَّى بَِه ــالِح: الُمَت ــَن السِّ ــْرس مِ   ). ٦/٣٢لســان العــرب (». التُّ

ظاهره أهنا كانت بقدر الرتس. وقـال ثابـت: لـيس كـذلك؛ إنمـا «وقوله: (سحابة مثل الرتس): 

ــتد ــا مس ــحابأراد أهن ــد الس ــي أحم ــزي ». يرة وه ــار للحم ــحاح اآلث ــى ص ــوار عل ــالع األن مط

)٢/١٦ .( 

(ما رأينا الشمس سًتا) بكسـر السـين وتشـديد المثنـاة الفوقيـة، أي: سـتة « قال القسطالين قوله:  ) ٣(

أيام، كذا يف رواية الحموي، والمستملي. ورواه سـعيد بـن منصـور، عـن الـدراوردي وألبـوي 

لي، وابن عساكر: عن الكشميهني: سبًتا بفتح السـين وسـكون الموحـدة ذر، والوقت، واألصي

أي أسبوًعا، وعرب به ألنه أّوله من باب تسمية الشيء باسم بعضه، وال تنايف بين الـروايتين، ألن 

إرشـاد السـاري لشـرح ». من قال: سبًعا بالموحدة أضاف إلى الستة يوًما ملفًقـا مـن الجمعتـين

 ).٢/٢٤١صحيح البخاري (
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، وُبُطون األوديِة، )٢(والظَِّراِب  )١(اللُهمَّ َحَوالينَا وال َعلينَا، اللُهمَّ على اآلَكامِ « يديه، ثم قال:

جرِ  مِس، قال َشريٌك: سألُت أنَس بَن »ومنابِت الشَّ . قال: َفَأْقلَعْت وخرَجنَا َنْمِشي يف الشَّ

ُل؟ قال: َما َأْدِري.مالك: َأُهو ال جُل األَوَّ   رَّ

 )،٣٥٨٢ح( )٢/٦٨٠( )، ويف١٠٢١ح( )٢/٥٩٥وأخرجه البخاري يف صحيحه (

ــحيحه ( ــلم يف ص ــاين ١١( )١٠( )٨٩٧ح() ٦/٢٧٦ومس ــت البن ــن ثاب ــرق ع ــن ط   ) م

 .-بنحوه  -

 )،٦٠٩٣ح( )١٠/٥٢٠ويف ( )،١٠١٥ح( )٢/٥٩٠وأخرجه البخاري يف صحيحه (

 .- بنحوه مختصراً  –)، من طرق عن قتادة ٦٣٤٢ح() ١١/١٤٨ويف (

)، من طريق عبد العزيـز بـن ٣٥٨٢ح( )٢/٥٩٠وأخرجه البخاري يف صحيحه (

 .- بنفس لفظ ثابت البناين -صهيب 

) مــن طريــق حفــص بــن ١٢) (٨٩٧ح() ٦/٢٧٦وأخرجــه مســلم يف صــحيحه (

 .- مختصراً  -عبيد اهللا بن أنس بن مالك 

شريك بن عبـد اهللا، وثابـت البنـاين، و أبي طلحة،إسحاق بن عبد اهللا بن (ستتهم: 

 عن أنس بن مالك. )وقتادة، وعبد العزيز بن صهيب، وحفص بن عبيد اهللا

 من فوائد الحديث: * 

يف الحديث داللة على مشروعية االستسـقاء يف خطبـة الجمعـة بالـدعاء فيهـا  -١

                                           
كشـف المشـكل مـن  ».اآلكام جمع أكمة: وِهي َما اْرَتفع من األَْرض َكالتَّلِّ «قال ابن الجوزي:   ) ١(

 ). ٣/٢٠٦حديث الصحيحين (

». بكسر الظاء المعجمة واحدها ظرب بفتح الظاء وكسر الراء وهي الروابي الصغار« الظِّراب:  ) ٢(

 ).٦/١٩٣شرح النووي على مسلم (
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اسـتقبال القبلـة يف  فيهـا تحويـل الـرداء وال على المنرب، كما أنه لـم يـرد عـن النبـي 

 . )١(دعائه

المسـجد الجـامع دون بـروز إلـى  يفيف الحديث جـواز االكتفـاء باالستسـقاء  -٢

. ذلـك أن ورود السـائل كـان )٢(وسـقاهم المصلى؛ ألن اهللا تعالى، أجاب دعوة نبيه 

. )٣(يف أثناء خطبة الجمعة مما يدل على جـواز االكتفـاء بصـالهتا عـن صـالة االستسـقاء

. وهـو »االستسـقاء يفباب من اكتفى بصالة الجمعة « :لبخاري عليه باب� سماهوبوب ا

 ظاهر الداللة على االكتفاء بصالة الجمعة عن صالة االستسقاء.

، وعظـيم اإلخبـاُر عـن معجـزة رسـول اهللا « يف الحديث: قال النووّي  -٣

م  بـإنزال المطـر سـبعة أيـام متواليـة متصـالً بسـؤاله، كرامته علـى ربـه  مـن غيـر تقـدُّ

 . ويف هذا داللة علـى بركـة هـذا النبـي الكـريم )٤(»سحاب، وال َقَزع، وال سبب آخر

 على أمته فبفضل دعائه كشف اهللا كربة الناس وفرج همهم وعجل بالغيث من عنده.

* * * 

                                           
 ). ٢/٥٨٨ي بشرح صحيح البخاري، البن حجر، (انظر: فتح البار  ) ١(

 ). ٣/١١شرح صحيح البخاري، البن بطال (  ) ٢(

 ). ٢/٥٨٨انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر، (  ) ٣(

 ). ٦/٢٧٤شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، (  ) ٤(
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ُهـمَّ « َقـاَل:فَ  حديث َأبِي ُلَباَبَة ْبِن َعْبِد اْلُمنِْذِر َقاَل: اْسَتْسـَقى َرُسـوُل اهللاِ  -٢ اللَّ

اللَُّهمَّ اْسِقنَا « :َفَقاَل َأُبو ُلَباَبَة: َيا َرُسوَل اهللاِ، إِنَّ التَّْمَر فِي اْلَمَرابِِد، َفَقاَل النَّبِيُّ  »اْسِقنَا

 َها َلْن ُتْقلَِع َحتَّى َتُقـومَ . َفَقاُلوا: إِنَّ »بِإَِزاِرهِ  )١(َحتَّى َيُقوَم َأُبو ُلَباَبَة ُعْرَياًنا َفَيُسُد َثْعَلَب مِْرَبِدهِ 

َماءُ ْرَبِدَك بِإَِزاِرَك َكَما َقاَل َرُسوُل اهللاِ ُعْرَياًنا َفَتُسُد َثْعَلَب مِ   .)٢(، َفَفَعَل، َفاْسَتَهلَِّت السَّ

ـــه  ـــةأخرج ـــو عوان ـــنده أب ـــرباين)، و٢٥١٥ح( )٢/١٢٠( يف مس ـــدعاء  الط يف ال

 يف الكــــربى البيهقــــي)، و٣٨٥ح( )١/٢٣٦الصــــغير ( يف)، و٢١٨٦ح() ١/٥٩٩(

) من طريق سهل بن عبد الرحمن، ٦/١٤٤)، ويف دالئل النبوة (٦٤٣٥ح( )٣/٤٩٤(

عن عبد اهللا بن عبد اهللا المدين، عن عبد الرحمن بن حرملـة، عـن سـعيد بـن المسـيب، 

 عن أبي لبابة، فذكره.

استســقى يــوم الجمعــة وهــو  وجــاء يف روايــة البيهقــي الــنص علــى: أن النبــي 

 خطب.ي

) قال: أخربنا أبو سعيد محمد ٦٤٣٤ح( )٣/٤٩٤يف الكربى ( البيهقيوأخرجه 

بن موسى بن الفضل، أنبأ أبو محمد أحمد بن عبد اهللا المزين، أنبأ علي بن محمـد بـن ا

اليمان، أخربين شعيب، عن الزهري، أخربين سعيد يعنـي ابـن المسـيب:  وعيسى، ثنا أب

ابة يقـول للسـماء: أمـدي، يـدعو بالجـدب لنفـاق ثمـرة ُأخربَ أن أبا لب أن رسول اهللا 

 نخله.. الحديث بنحوه.

                                           
ـِذي َيِسـيُل مِنْـُه َمـاُء اْلَمَطـرِ الِمْربد: َمْوضع ُيجفَّف فِيِه التَّمر، وثَ « قال ابن األثير:  ) ١( ». ْعَلُبـه: ُثْقُبـه الَّ

 ).١/٢١٣النهاية البن األثير(

ــور:   ) ٢( ــن منظ ــال اب ــا«ق ــي َأول َمَطِرَه ــَك فِ ــَماُء َوَذلِ ــَتَهلَِّت السَّ ــاُل: اْس ــرب، ». ُيَق ــان الع ــر: لس   انظ

 ).١١/٧٠١البن منظور (
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 فمن التخريج يتبين أن الحديث اختلف فيه على سعيد بن المسيب كما يلي:

 رواه موصوال عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي لبابة.

 .- مرسالً  -وخالفه الزهري فرواه عن سعيد بن المسيب 

 من الطريق الموصول يف بعض رواته كالم:  والحديث

المعروف بالسندي بن عبدويه الرازي يكنى بأبي الهيـثم،  فسهل بن عبد الرحمن

يكتـب حديثـه « :أبو حاتم يف راو أنه شيخ فهـو ممـن . وإذا قال)١(»شيخ« قال أبو حاتم:

 ضعف أقرب.فهو إلى ال .)٣(»يغرب« . وذكره ابن حبان يف ثقاته لكن قال:)٢(»وينظر فيه

فهو: عبد اهللا بن عبد اهللا بـن ُأَويـس بـن مالـك بـن  عبد اهللا بن عبد اهللا المدينوأما 

 أبي عامر، أبو أويس األصبحي، وهو ممن اختلفت فيه أقوال النقاد:

. وقال حنبل ْبن إسحاق َعـن )٤(»سمعت يحيى يقول أبو أويس ثقة« قال الدوري:

                                           
محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الجــرح والتعــديل، ألبــي محمــد عبــد الــرحمن بــن   ) ١(

 -بحيدر آباد الـدكن  -الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

بيــروت،  –دار إحيــاء الــرتاث العربــي  :م، تصــوير١٩٥٢ - هـــ١٢٧١الهنــد، الطبعــة األولــى، 

)٤/٢٠١ .( 

 ). ٢/٣٧الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، (  ) ٢(

الثقات، ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، الـدارمي،   ) ٣(

الدكن، طبع تحت مراقبـة: محمـد عبـد المعيـد  -الُبستي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 ). ٨/٣٠٤، (م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣ ،األولىالطبعة خان، 

د. أحمـد  :زكريـا يحيـي بـن معـين البغـدادي، تحقيـقتاريخ ابن معـين (روايـة الـدوري) ألبـي   ) ٤(

مكـة المكرمـة، الطبعـة  –محمد نور سيف، مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي 

 ).٣/١٥٨(م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩األولى، 
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. وسأل أبو داود أحمد بن )١(»ك بن أنس، صالحأبو أويس ابن عم مال« َأحمد بن حنبل:

ليس به بـأس، أو قـال: ثقـة، كـان قـدم هاهنـا فكتبـوا عنـه، « حنبل عن أبي أويس فقال:

مـا روى « . قال البخـاري:)٢(»زعموا أن سماع أبي أويس وسماع مالك كان شيئا واحدا

صـدوق صـالح « . وسئل أبو زرعـة عـن أبـي أويـس فقـال:)٣(»من أصل كتابه فهو أصح

 .)٥(»صالح الحديث« . وقال أبو داود:)٤(»كأنه لين

أبـو أويـس المـدين لـيس « قال معاوية بن صالح سـمعت يحيـى بـن معـين يقـول:

. وسئل عنه يحيـى بـن )٧(»أبو أويس صدوق ليس بحجة« . وقال يف موضع آخر:)٦(»بثقة

 :ثمـة. وقـال أحمـد بـن أبـي خي)٨(»أبو أويس ضعيف الحـديث« معين مرة أخرى فقال:

                                           
تاريخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي ، تحقيق: الدكتور   ) ١(

 م،٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٢بيـروت ، الطبعـة األولـى،  –ف، دار الغرب اإلسـالمي بشار عواد معرو

)١١/١٧٣.(   

  ).١١/١٧٣تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

التاريخ الكبير، ألبي عبد اهللا البخاري، محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة الجعفـي،   ) ٣(

ع تحـت مراقبـة: محمـد عبـد المعيـد خـان، الـدكن، طبـ –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبـاد 

)٥/١٢٧ .( 

 ). ٥/٩٢الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٤(

  ).١١/١٧٣تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (  ) ٥(

 ). ٥/٩٢الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٦(

 ).٣/٢٢٥تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (  ) ٧(

   :ثمان الدرامي) ألبي زكريا يحيي بـن معـين البغـدادي، تحقيـقانظر: تاريخ ابن معين (رواية ع  ) ٨(

   =). سـؤاالت ابـن الجنيـد١٩٠دمشـق، ( –د. أحمد محمـد نـور سـيف، دار المـأمون للـرتاث 
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ولكن حديثه ليس بذاك الجائز. وسـمعت  ،أبو أويس صالح« :سمعت ابن معين يقول

أبـو أويـس المـديني ضـعيف الحـديث. وسـئل مـرة أخـرى  :يحيى بن معين مرة يقـول

 . )١(»فقال: ليس بشيء

وكان يحيى بـن معـين يوثقـه مـرة « واختلف فيه قول ابن معين لذا قال ابن حبان:

 .)٢(»ويضعفه أخرى

 . وقال عمرو بـن علـي الفـالس:)٣(»َكاَن عند أصحابنا ضعيفا« :ابن المدينيوقال 

أبـو أويـس « . قال ابن أبي حاتم عن أبيـه:)٤(»فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق«

 . )٦(»ليس بالقوي« . وقال النسائي:)٥(»يكتب حديثه وال يحتج به، وليس بالقوي

                                           
د. أحمـد محمـد  :ألبي زكريا يحيي بن معين، ألبي زكريا يحيي بن معـين البغـدادي، تحقيـق=

 ). ٣١٢م، (١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨عة األولى، المدينة المنورة، الطب –نور سيف، مكتبة الدار 

  ).١١/١٧٣( ،لخطيب البغدادي لتاريخ بغداد،   ) ١(

المجــروحين مــن المحــدثين، البــن حبــان، أبــي حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي،   ) ٢(

- هــ١٤٢٠الدارمي، الُبستي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الريـاض، دار الصـميعي، 

 ). ١/٥١٨، (م٢٠٠٠

سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المـديني، ألبـي الحسـن علـي بـن عبـد اهللا بـن   ) ٣(

الريــاض، الطبعــة  –د. موفــق عبــد اهللا عبــد القــادر، مكتبــة المعــارف  :جعفــر المــديني، تحقيــق

 ).١٣٥(ص هـ،١٤٠٤األولى، 

  ).١١/١٧٣تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (  ) ٤(

 ). ٥/٩٢بن أبي حاتم (الجرح والتعديل، ال  ) ٥(

الضــعفاء والمرتوكــين، ألبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاين النســائي،   ) ٦(

 ). ١١٧هـ، (ص١٣٩٦ ،األولىالطبعة تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، 
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حش خطـؤه حتـى اسـتحق الـرتك، وال كثيرا، لم يف يءكان ممن يخط« قال ابن حبان:

هو ممن سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم، والذي أرى يف أمره تنكب ما خالف الثقـات 

يف أحاديثـه مـا يصـح « :. وقـال ابـن عـدي)١(»من أخباره واالحتجاج بما وافق األثبـات منهـا

 .)٢(»ال يوافقه عليه أحد، وهو ممن يكتب حديثه ويوافقه الثقات عليه، ومنها ما

ولعل ما قاله ابن عـدي هـو مـا يجمـع األقـوال فيـه، ذلـك أن غالـب األئمـة علـى 

ال « تضعيفه، ومن وثقه إنما من جهة ما وافق فيه الثقات، لذا قال الحافظ ابن عبد الرب:

يحكي عنه أحد َجْرَحه يف دينه وأمانته، وإنما عابوه بسوء حفظه، وأنه يخالف يف بعض 

 .)٣(»حديثه

ممن يكتب حديثه لالعتبار، وال يقبـل تفـرده، وال يحـتج بحديثـه فالحكم فيه أنه 

 إال إذا وافق الثقات.

هـو أبــو حرملــة األســلمي المـدين، قــال إســحاق بــن  وعبـد الــرحمن بــن حرملــة:

لـيس « . وقال النسـائي:)٤(»عبد الرحمن بن حرملة صالح« منصور عن يحيى بن معين:

ــأس ــه ب ــر:)٥(»ب ــن حج ــال اب ــد« . وق ــاجي: ص ــال الس ــل ق ــديث... ونق ــم يف الح   وق يه

                                           
 ). ١/٥١٨المجروحين من المحدثين، البن حبان، (  ) ١(

 ). ٥/٣٠٣بن عدي، (الكامل يف ضعفاء الرجال، ال  ) ٢(

االستغناء يف معرفة المشـهورين مـن حملـة العلـم بـالكنى، ألبـي عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن   ) ٣(

عبدالرب النمري القرطبي، تحقيق: عبد اهللا مرحـول السـوالمة، دار ابـن تيميـة للنشـر والتوزيـع، 

 ).١/٤٣٠م، (١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى،  -الرياض

 ). ٥/٣٢٣الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٤(

 =هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، للمزي، ألبي الحجاج جمال الدين يوسف بـن عبـد الـرحمن  ) ٥(
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 . )١(»ابن خلفون عن ابن نمير أنه وثقه

حدثنا يحيى بن سعيد عـن عبـد الـرحمن بـن حرملـة قـال: كنـت « :قال ابن معين

. )٢(»سيء الحفظ، أو كنت ال أحفظ. قال: فـرخص لـي سـعيد بـن المسـيب يف الكتـاب

بن حرملة فضعفه وسئل عن ا -يعني ابن سعيد-سمعت يحيى « قال أبو بكر بن خالد:

 . )٣(»ولم يدفعه

محمـد بـن عمـرو « :قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سـعيد القطـان يقـول

فـراددت  .أحب إلي من ابن حرملة، وكان ابن حرملة يلقـن ولـو شـئت أن ألقنـه أشـياء

. )٤(»-يعني األنصاري -يحيى يف ابن حرملة، فقال ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد 

 .)٥(»سئل أبي عنه فقال: يكتب حديثه وال يحتج به« ن بن أبي حاتم:قال عبد الرحم

لــم أر يف « . قــال ابــن عــدي:)٦(»يءكــان يخطــ« ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات وقــال:

. فالذي يظهر أن صدوق، فهو ليس من أهل اإلتقان كما حكـم )٧(»أحاديثه حديثا منكرا

                                           
 هــ١٤٠٠بن يوسف، تحقيق: د. بشار عواد معروف، بيروت، دار الرسالة، الطبعـة األولـى، ا=

 ). ١٧/٦٠، (م١٩٨٠ –

ألحمد بن علي بن حجر العسقالين،الهند، مطبعة دائـرة المعـارف النظاميـة،  هتذيب التهذيب،  ) ١(

 ). ٦/١٦١هـ، (١٣٢٦الطبعة األولى، 

 ).٣/٢٠٦( ،تاريخ ابن معين (رواية الدوري)  ) ٢(

 ). ٥/٣٢٣الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٣(

 ). ٧/٦٨الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٤(

 ). ٥/٣٢٣البن أبي حاتم (الجرح والتعديل،   ) ٥(

 ). ٨/٣٠٤الثقات، ألبي حاتم ابن حبان (  ) ٦(

 =الكامل يف ضعفاء الرجال، ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاين، تحقيق: د. سـهيل زكـار،  ) ٧(
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 عليه يحيى القطان فيكون حديثه حسنا، واهللا أعلم.

لطريق الموصولة إسنادها ضعيف ألجل أبي أويس، وسهل بن عبـد الـرحمن، فا

 كما أهنا معلة بالطريق المرسل. والطريق المرسلة ضعيفة لالنقطاع.

مـن حـديث أنـس  لكن هذا الوجه الذي نحن بصدد دراسته ثابـت عـن النبـي 

 ).١الذي سبقت دراسته برقم (

* * * 

                                           
 ). ٥/٥٠٣م، (١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩لبنان، الطبعة الثالثة،  -دار الفكر، بيروت=
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فاء ُأم ُسـليماَن  حديث -٣ اسَتْسـَقى َيـوَم الجمعـِة يف المسـِجِد  النَّبـيَّ  أنَّ «الشِّ

اراً « وَرَفَع َيَديِه وقاَل: َل ِرَداءهُ »اسَتْغِفُروا َربَُّكم إنَُّه َكاَن َغفَّ  ».. وَحوَّ

ــــر ( يفالطــــرباين أخرجــــه  ــــدعاء (٧٨٧ح( )٢٤/٣١٢الكبي  )١/٦٠٣)، ويف ال

إليـاس، عـن أبـي بكـر  )، من طريق طاهر بن أبي أحمد الزبيري، ثنا خالد بن٢٢٠٢ح(

 بن سليمان بن أبي حثمة، عن الشفاء بنت عبد اهللا، فذكره.ا

الحديث فيه خالد بن إلياس القرشي، أبو الهيـثم العـدوي المـدين إمـام المسـجد 

 النبوي.

منكـر « . وقـال البخـاري:)١(»مـرتوك الحـديث« قال َأبو طالب َعْن اإلمـام أحمـد:

 . )٢(»الحديث

 . فالحديث ألجله ضعيف جدًا.)٣(»رتوك الحديثم« وقال ابن حجر وهو:

* * * 

                                           
 ). ٣/٣٢١(الجرح والتعديل، البن أبي حاتم   ) ١(

التاريخ األوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصـغير)، ألبـي عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعيل بـن   ) ٢(

 -إبراهيم بن المغيرة البخاري، تحقيق: محمود إبراهيم زايـد، دار الـوعي ، مكتبـة دار الـرتاث 

 ). ٢/١٩٥م، (١٩٧٧ – هـ١٣٩٧حلب ، القاهرة، الطبعة األولى، 

، ألحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالين، تحقيـق محمـد عوامـة، دار الرشـيد، تقريب التهذيب  ) ٣(

 ). ١٨٧م، (ص١٩٨٦ -هـ١٤٠٦سوريا، الطبعة األولى، 
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 المبحث الثاين

 الوجه الثاين: االستسقاء يف المسجد يف غير جمعة ويف غير صالة

 

يف المدينـة يف غيـر يـوم جمعـة ويف غيـر  اسَتسـَقى علـى المنـرب ذلك أن النبـي 

 صالة، وفيه:

، فقال: يا رسـول اهللا بيِّ َجاَء َأْعرابيٌّ إلى النَّ  :، قالحديث ابن عباس  -٤

، فَصعَد المنرب، فحمَد )٢(، وال َيْخُطر لهم َفحٌل )١(لقد ِجئتَك من عنِد َقوٍم ما َيَتَزّوُد لهم َراعٍ 

 »)٧(َعاجال غير َرائِث )٦(َغَدقا )٥(َمريع� )٤(َطَبق� )٣(َمِريًئا ُمغيث� اللَُّهمَّ اسِقنَا َغْيث�« اهللا، ثم قال:

 يأتيه أحٌد من وجٍه من الُوجوِه إال قالوا قد ُأْحيِينَا.ثم نزَل، فما 

                                           
انظر: حاشية  ».قوله (ما يتزود لهم راع) أي يخرج لهم راع إلى المراعي ليتزود« قال السندي:  ) ١(

 ).١/٣٨٤السندي على سنن ابن ماجه (

انظـر: النهايـة يف غريـب ». ْي َمـا ُيَحـّرك َذَنبـُه ُهـزاًال لِِشـّدة الَقْحـِط والَجـْدِب أَ «قال ابـن األثيـر:   ) ٢(

 ). ٢/٤٦الحديث واألثر (

. »ُيَقاُل: َمرَأين الطعاُم، وَأْمَرَأين، إَِذا َلْم َيْثُقل َعَلى الَمِعـَدة، وانَحـدر َعنَْهـا َطيِّبـ�« (َمِريئ�): قوله:  ) ٣(

 ). ٤/٣١٣النهاية يف غريب الحديث (

َأْي مالِئـ� لِـألَْرِض ُمَغْطيِّـ� َلَهـا. ): «٣/١١٣قال يف النهاية يف غريـب الحـديث يف معنـى طبقـا (  ) ٤(

 ».ُيَقاُل َغيٌث َطَبٌق: َأْي عامٌّ واسعٌ 

ــُرَع َمراَعــةً «الَمِريــع:   ) ٥( ــَواِدي، وَم ــَرَع ال ــاُل: َأْم ــاِجُع. ُيَق ــ». الُمْخِصــُب النَّ ب انظــر: النهايــة يف غري

 ).٤/٣٢٠الحديث واألثر (

اِل: المَطر الكِبار الَقْطر): «٣/٣٤٥قال يف النهاية (  ) ٦(  ». الَغَدق بَِفْتِح الدَّ

ر«   )٧(  ).٢/٢٨٧انظر: النهاية يف غريب الحديث واألثر (». َغْيَر َرائٍِث: َأْي غيَر َبطىء ُمتأخِّ
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ـــه أخرجـــه  ـــن ماج ـــة)، ١٢٧٠ح( )١/٤٠٤ســـننه ( يفاب ـــو عوان ـــنده  وأب يف مس

ومــن طريــق أبــي عوانــة أخرجــه المقدســي يف المختــارة  -)، ٢٥١٦ح( )٢/١٢٠(

  زاد  - قــاال: حــدثنا محمــد بــن أبــي القاســم أبــو األحــوص - )٥١٠ح( )٩/٥٢٧(

 قاال: حدثنا الحسن بن الربيع.  - ومحمد بن يحيى النيسابوريأبو عوانة 

 )١/٦٠٢)، ويف الــدعاء (١٢٦٧٧ح( )١٢/١٣٠يف الكبيــر ( الطــرباينوأخرجــه 

اهللا ) من طريق محمد بن عبد٥١٠ح( )٩/٥٢٧( يف المختارة المقدسي)، و٢١٩٥ح(

 الحضرمي، ثنا مصرف بن عمرو اليامي.

بن عمرو) قاال: حدثنا عبد اهللا بن إدريـس كالهما: (الحسن بن الربيع، ومصرف 

 قال: حدثنا حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، فذكره.

) ٣١٧٧١ح( )٦/٣٢٤يف مصـنفه ( كما عند ابن أبي شيبةوجاء الحديث مرسال 

حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن حصين عـن حبيـب بـن أبـي ثابـت قـال: جـاء  :قال

رسول اهللا ، جئـت مـن عنـد حـي مـا يتـزود لهـم راع ، وال فقال: يا  رجل إلى النبي 

، »اللهـم اسـق هبائمـك وبـالدك وانشـر رحمتـك« يخطر لهم فحل فادع اهللا لنا ، فقـال:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طيبا غدقا عاجال غير رائث نافعا « قال: ثم دعا فقال:

الوجــوه إال قــال: مطرنــا . قــال: فمــا نــزل حتـى مــا جــاء أحــد مــن وجـه مــن »غيـر ضــار

 وأحيينا. 

ى أبــي الهــذيل الكــويف حصــين بــن فمــن التخــريج يتبــين أن الحــديث مــداره علــ

  الرحمن السلمي، واختلف عليه يف وصله وإرساله:عبد

فرواه موصوال عبد اهللا بن إدريس قال: حدثنا حصين، عن حبيب بن أبـي ثابـت، 

 عن ابن عباس. 
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 حبيب بن أبي ثابت.ورواه مرسال زائدة عن حصين عن 

 . )١(، أبو محمد الكويف ثقة فقيه عابدوعبد اهللا بن إدريس هو األودي

 ، أبو الصـلت الكـويف، قـال عنـه أحمـد بـن حنبـل:أما زائدة فهو ابن قدامة الثقفي

المتثبتون يف الحديث أربعـة سـفيان وشـعبة وزهيـر وزائـدة. وقـال أيضـا: إذا سـمعت «

. )٢(»ال أن ال تسمعه عن غيرهما إال حديث أبي إسحاقالحديث عن زائدة وزهير فال تب

كان من الحفاظ المتقنين وكـان ال يعـد السـماع حتـى يسـمعه ثـالث « وقال ابن حبان:

 .)٣(»مرات

، أبـو يحيـى الكـويف. قـال هو: حبيب بن أبي ثابت األسدي مـوالهمفوأما حبيب 

يـه جليـل، وكـان كثيـر ثقـة فق« . وقـال ابـن حجـر:)٤(»كـان ثقـة مجتهـدا فقيهـا« الذهبي:

. وقد ذكره الحافظ ابـن حجـر يف المرتبـة الثالثـة يف الموصـوفين )٥(»اإلرسال والتدليس

بالتدليس وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج األئمة من أحاديثهم إال بما صرحوا فيه 

 .)٦(بالسماع

                                           
 ). ٢٩٥تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ١(

 ). ٣/٣٠٦ذيب، البن حجرالعسقالين، (هتذيب الته  ) ٢(

 ). ٦/٣٤٠الثقات، ألبي حاتم ابن حبان، (  ) ٣(

الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن   ) ٤(

عثمان بن َقاْيماز الذهبي، تحقيق: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلـة للثقافـة 

 ). ١/٣٠٧م، (١٩٩٢ -هـ ١٤١٣مؤسسة علوم القرآن، جدة، الطبعة األولى،  -مية اإلسال

 ). ١٥٠تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ٥(

 =تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمـد  ) ٦(
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٤٠٨  

ولم يرد عن حبيب التصريح بالسماع عـن ابـن عبـاس يف شـيء مـن رويـات هـذا 

ث. كما أن زائدة إمام متقن فتقدم روايته وهي رواية اإلرسال على رواية الوصل الحدي

، وهـو - مرسـالً  -وروي عن حبيب « التي عن عبد اهللا بن إدريس، لذا قال ابن رجب:

 .)١(»أشبه

 )٣/٨٩يف مصــنفه ( عبــد الــرزاقكمــا جــاءت متابعــة لروايــة اإلرســال أخرجهــا 

 قـال: يب بن أبي ثابت أنه بلغه أن النبـي ) عن ابن جريج قال: أخربين حب٤٩٠٧ح(

فجـاءه مضـري فقـال: يـا نبـي اهللا، واهللا مـا يخطـر لنـا  »اللهم أعني علـى مضـر بالسـنة«

جمل، وال يتزود لنا راع، فأعاد يف قوله، فأعرض عنـه، ثـم مكـث مـا شـاء اهللا، ثـم دعـا 

استجبت لي، اللهم دعوتك ف« :المضري فقال: قلت ماذا؟ فأعاد عليه، فقال النبي 

وسألتك فأعطيتني، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا، مريعا مطبقا، عاجال غير رائث، نافعا 

. فما كان عشي حتى ألبست السماء السحاب وأمطـرت، فمـا أتـى أحـد مـن »غير ضار

 وجه إال خرب بالمطر، قلنا له: فما يخطر؟ قال: يهدر. هكذا مرسال أيضا. 

 اإلرسال، واهللا أعلم.وهذا أيضا مما يرجح رواية 

 وللدعاء الوارد يف الحديث شواهد من حديث جابر وكعب بن مرة.

                                           
عمان،  -مكتبة المنار بن أحمد بن حجر العسقالين، تحقيق: د. عاصم بن عبداهللا القريويت، ا=

 ). ٣٧م، (ص١٩٨٣ – هـ١٤٠٣الطبعة األولى، 

فــتح البــاري يف شــرح صــحيح البخــاري، البــن رجــب الحنبلــي، زيــن الــدين أبــي الفــرج عبــد   ) ١(

الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي، تحقيق: أبـي معـاذ طـارق بـن عـوض اهللا بـن 

 ).٦/٢٨٤هـ. (١٤٢٥ ،ثالثةمحمد، الدمام، دار ابن الجوزي، الطبعة ال
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٤٠٩ 

 :)١(فأما حديث جابر بن عبد اهللا

أخرجه عبد بن حميد وأبو داود والطرباين وابن خزيمة وغيرهم موصوال. وجـاء 

عند اإلمام أحمد يف العلـل مرسـال. ورجـح اإلمـام أحمـد والـدارقطني إرسـاله، وقـال 

 . )٢(»أعله الدارقطني يف العلل باإلرسال« ظ ابن حجر يف التلخيص الحبير:الحاف

 :)٣(وأما حديث كعب بن مرة

ــه  ــي شــيبةفأخرج ــن أب ــنفه( اب ــد)، و٢٩٢٢٥ح( )٦/٢٨يف مص ــنده  أحم يف مس

  ) مــن طريـــق ١٢٦٩ح( )١/٤٠٤يف ســـننه ( وابــن ماجــه)، ١٨٠٦٦ح( )٢٩/٦٠٧(

ن سالم بن أبي الجعـد، عـن شـرحبيل أبي معاوية، عن األعمش، عن عمرو بن مرة، ع

 بن السمط، قال: قلنا لكعب بن مرة، فذكره.ا

الحديث رواه األعمش عن عمرو بن مـرة لكنـه عنعنـه وهـو مـدلس ولـم يصـرح 

 .بالسماع، لكن تابعه شعبة يف الرواية الثانية عن عمرو بن مرة

 لكن للحديث علة أخـرى وهـي االنقطـاع فسـالم بـن أبـي الجعـد لـم يسـمع مـن

سالم لم يسـمع مـن شـرحبيل، « ):٤/٢٧٥شرحبيل بن السمط قال أبو داود يف سننه (

ين  .»مات شرحبيل بِصفِّ

يف الـدعاء  الطـرباين وقد روي الحديث موصوال من حديث أنـس بـن مالـك عنـد

إنما هو عن « )، لكنه منكر، وقد سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال:٢١٨٤ح( )١/٥٩٩(

                                           
 ). ٦يف هذا البحث برقم ( ستأيت دراسة الحديث مفصالً   ) ١(

 ). ٢/٢٣١التلخيص الحبير، البن حجر، (  ) ٢(

 ). ٧يف هذا البحث برقم ( ستأيت دراسة الحديث مفصالً   ) ٣(
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  »ودراسة مجعاً«ي السنة النبوية ـوجوه االستسقاء غري الصالة الواردة ف

٤١٠  

  .)١(»كعب بن مرة

 ضعيف لالنقطاع يف سنده فال يصلح لالعتضاد به. كعب فحديث 

ن ابن الملقن حديث ابن عباس كما يف البدر المنير ، فلعلـه يكـون بمـا )٢(لكن َحسَّ

 ، واهللا أعلم.ذكرنا من شواهد حسنا لغيره، ال أنه حسن بسنده لكونه مرسالً 

 من فوائد الحديث: * 

وأن يـدعو  ،بالسـقيا تضرع هللا يف الحديث داللة على مشروعية الدعاء وال -١

 يف طلب السقيا. بما جاء عن النبي 

دل الحديث على مشروعية طلب السقيا وذلك بأن يـدعو يف غيـر صـالة وال  -٢

 جمعة وليس يف المسجد، كما يف هذا الوجه من وجوه االستسقاء.

ة عـرب قوله: (قد أحيينا) أي مطرنا، لما كان المطر سببا للحيا« قال الشوكاين: -٣

 .)٣(»عن نزوله باإلحياء

* * * 

                                           
، العلل، البن أبي حاتم، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحنظلـي  ) ١(

خالد بـن . د و ،سعد بن عبد اهللا الحميد.د :الرازي، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية

م،  ٢٠٠٦ -هــ ١٤٢٦األولـى، الطبعـة عبد الرحمن الجريسـي، مطـابع الحميضـي، الريـاض، 

)٢/٥١٨ .( 

 ). ٥/١٦٥البدر المنير، البن الملقن (  ) ٢(

ــن   ) ٣( ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــار، لمحم ــل األوط ــدين ني ــام ال ــق: عص ــوكاين، تحقي ــد اهللا الش عب

 ). ٤/١٤م، (١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة األولى،  ،الصبابطي، دار الحديث، مصر
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٤١١ 

يف المسـجد ُضـحى، فَكبَّـر  ، قـال: َقـاَم رسـول اهللا حديث أبي أمامـة  -٥

، اسِقنا ثالثا، اللَُّهمَّ ارُزقنَا َسْمنا وَلَبنا وَشْحما وَلْحما« ثالث َتكبيراٍت، ثم قال: . »اللَُّهمَّ

ماء َسحاٌب َفَثارت ِريٌح وغـربةٌ  ـماُء، وما ُيَرى يف السَّ ، ُثـمَّ اجتمـَع َسـَحاب، َفَصـبَّت السَّ

قائٌِم،  وَصاَح أهُل األَسواِق وَتَفاروا إلى َسَقائف المسجد، وإلى ُبُيوهتم ورسول اهللا 

وعلى َكتَِفيه وَمنْكِبيه  َفَسالت الطُّرُق، وَرَأينا ذلك المطر على َأْطراِف َشْعر َرسول اهللا 

هـذا « ، فانَصرفُت أْمِشي على مِشيتِه وهو يقول: فانَصرَف رسول اهللا ،كأنه الُجمان

. قال أبو أمامة: ما َرأيُت َعاما أكَثر َسْمنا وَلبنا وَشْحما وَلحما إْن ُهو إال يف »َأْحدُثُكم بِربِّه

 الطُّرِق ما َيكاُد َيْشرتيِه َأحٌد.

 )١/٦٠١)، ويف الـدعاء (٧٨٢٢ح( )٨/٢٠٣يف المعجـم الكبيـر ( الطـرباينأخرجه 

ــوة ( والبيهقــي)، ٢١٩٣ح( ــي مــريم، ٦/١٤٥يف دالئــل النب   ) مــن طريــق ســعيد بــن أب

أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد اهللا بـن زحـر، عـن علـي بـن يزيـد، عـن القاسـم، عـن أبـي 

 أمامة، فذكره. 

 موالهم، اإلْفِريقّي، قال َأبو ُزْرَعة: ،، وهو الضمريعبيد اهللا بن زحرالحديث فيه 

 . )٢(»ليس به بأس« . وقال النسائي:)١(»ال بأس به، صدوق«

  .)٣(»ليس بشيءٍ « لكن قال عنه يحيى بن معين:

  .)٤(»منكر الحديث« وقال علي بن المديني:

                                           
 ). ٥/٣١٥الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، (  ) ١(

 ). ١٩/٣٨هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، للمزي (  ) ٢(

 ).٤/٤٢٦تاريخ ابن معين (رواية الدوري) (  ) ٣(

 ). ٥/٣١٥والتعديل، البن أبي حاتم، (الجرح   ) ٤(
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٤١٢  

منكر الحـديث جـدًا، يـروي « . وقال ابن حبان:)١(»لين الحديث« وقال أبو حاتم:

مـع يف الموضوعات عن األثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامـات، وإذا اجت

إسناد خرب عبيد اهللا بن زحر وعلي بـن يزيـد والقاسـم أبـو عبـد الـرحمن ال يكـون مـتن 

 . )٢(»ذلك الخرب إال مما عملت أيديهم

 فتبين من حاله أنه منكر الحديث.

، فهو ابن َأبي هالل األلهاين، أبو عبد الملك الدمشقي، قال عنـه أما علي بن يزيد

بـن أبـي عبـد الـرحمن، روى عنـه عبيـد اهللا بـن  منكر الحديث، عن القاسـم« البخاري:

ــر ــال:)٣(»زح ــذيب الكم ــدارقطني« . ويف هت ــن ال ــو الحس ــتح األزدي، وأب ــو الف ــال أب    ،ق

 أكثر روايتـه عـن القاسـم أبـي عبـد الـرحمن« . وقال ابن حبان:)٤(»وأبو بكر الربقاين: مرتوك

مطـرح بـن يزيـد وهو ضعيف يف الحديث جدا، وأكثر من روى عنه عبيد اهللا بن زحـر و

 .. فهو مرتوك فحديثه ضعيف جداً )٥(»وهما ضعيفان واهيان

الحديث هبذا اإلسـناد ضـعيف جـدًا، ألجـل عبيـد اهللا بـن زحـر، وعلـي بـن يزيـد 

. )٦(األلهاين فكل منهما منكر الحديث، وقـد ضـعف هـذا اإلسـناد الهيثمـي يف المجمـع

 .)٧(وابن حجر يف التلخيص

                                           
 ). ٥/٣١٥الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، (  ) ١(

 ). ٢/٢٩المجروحين من المحدثين، البن حبان، (  ) ٢(

 ). ٦/٣٠١التاريخ الكبير، للبخاري (  ) ٣(

 ). ٢١/١٨٢هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، للمزي (  ) ٤(

 ). ٢/٨٥ن، (المجروحين من المحدثين، البن حبا  ) ٥(

 ). ٢/٢١٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي (  ) ٦(

 =التلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألبي الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن  ) ٧(
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٤١٣ 

اء وهو جـالس يف المسـجد برفـع يديـه والـدعاء، االستسق كما جاء عن النبي 

 وفيه:

ُهـمَّ « ، فقـال:)١(، َبـَواكِي ، قال: أَتِت النَّبـّي حديث جابر بن عبد اهللا  -٦ اللَّ

عليهم  )٢(فَأطَبقت :، قال»اسِقنَا َغْيثا ُمِغيثا، َمِريئا َمِريعا، َنافِعا َغير َضار، َعاجال غير آجل

ماُء.  السَّ

 )، قال: حدثنا محمد بن عبيد.١١٢٥ح( )٣٣٨يف مسنده ( دعبد بن حميأخرجه 

 )، قال: حدثنا ابن أبي خلف. ١١٦٩ح( )١/٣٠٣يف سننه( وأبو داود

)، قـال: حـدثنا عبـد اهللا بـن أحمـد بـن ٢١٩٧ح( )١/٦٠٢يف الـدعاء ( والطرباين

 حنبل، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خلف.

أخربنـا علـي بـن الحسـين  :)، قال١٤١٦ح( )٢/٣٣٥يف صحيحه ( وابن خزيمة

 .بن إبراهيم بن أبحرا

                                           
 - هــ١٤١٩ ،لبنان، الطبعة األولـى –أحمد بن حجر العسقالين، دار الكتب العلمية، بيروت =

 ). ٢/٢٣٢م. (١٩٨٩

جمع باكية أي جاءت عند النبي نفـوس باكيـة أو نسـاء باكيـات النقطـاع المطـر عـنهم «اكي: بو  ) ١(

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، لشرف الحق محمد أشرف بن أمير بـن ». ملتجئة إليه

بيــروت، الطبعــة الثانيــة،  –علــي بــن حيدرالصــديقي، العظــيم آبــادي، دار الكتــب العلميــة 

 ). ٤/٢٣، (هـ١٤١٥

ــه  ) ٢( ــيهم الســماء« :قول ــي داود، » فأطبقــت عل ــيهم المطــر. انظــر: شــرح ســنن أب   أي: أطبقــت عل

 يالحنفـ يألبي محمد بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حسـين الغيتـاب

الريـاض، الطبعـة:  -، تحقيـق: أبـي المنـذر خالـد بـن إبـراهيم المصـري، مكتبـة الرشـد يالعينـ

 ).٥/١٦(م، ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠األولى، 
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 )١/٤٧٥( يف المستدرك والحاكم)، ٢٥٢٧ح( )٢/١٢٣( يف مسندهأبو عوانة و

) من طريق الحسن بن علي بن ٦٤٣٧ح() ٣/٤٩٥يف الكربى ( والبيهقي)، ١٢٢٢ح(

 عفان.

ابـن أبـي خلـف، وعلـي بـن الحسـين بـن إبـراهيم بـن و أربعتهم: (عبد بن حميد،

لحسن بن علي بن عفان) عن محمد بـن عبيـد الطنافسـي، حـدثنا مسـعر، عـن أبحر، وا

 يزيد الفقير، عن جابر بن عبد اهللا، فذكره.

هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط « ):١/٤٧٥قـــال الحـــاكم يف المســـتدرك ( 

 .»الشيخين، ولم يخرجاه

. »رواه أبـو داود بإسـناد صـحيح« ):٢/٨٧٩قال النـووي يف خالصـة األحكـام (

 .»إسناد صحيح على شرط مسلم« ):١٧٦ألذكار (صوقال يف ا

لكن الحديث رواه عبد اهللا بن اإلمام أحمد بـن حنبـل يف العلـل ومعرفـة الرجـال 

 - )٦٤٣٩ح( )٣/٤٩٥يف الكربى ( البيهقيومن طريقه  - )٥٥٣٠( برقم )٣/٣٤٦(

حـدثني مجاهـد بـن موسـى قـال: حـدثنا محمـد بـن عبيـد، قـال: حـدثنا « قال عبـد اهللا:

اللهم أسـقنا غيثـا « فقال: ،بواكي أتت النبي  :، عن يزيد الفقير، عن جابر قالمسعر

 . قال: فأطبقت عليهم.»مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجال غير آجل

أعطانـا محمـد بـن عبيـد كتابـه عـن مسـعر  :فحدثت هبذا الحديث أبـي فقـال أبـي

نه أنكره من حديث محمد بن كأ ،ليس هذا بشيء ،ولم يكن هذا الحديث فيه ،فنسخناه

عبيد. قال أبي: وحدثناه يعلى أخو محمد، قال: حدثنا مسعر عن يزيـد الفقيـر مرسـال، 

 .»ولم يقل بواكي خالفه

 فالحديث مداره على مسعر بن كدام، واختلف عنه يف وصله وإرساله: 
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٤١٥ 

فرواه موصوال محمد بـن عبيـد، عـن مسـعر، عـن يزيـد الفقيـر، عـن جـابر، أتـت 

 .لنبي هوازن ا

فرواه عن مسعر، عن يزيد الفقير،  - أخو محمد بن عبيد -وخالفه يعلى بن عبيد 

 .مرسالً 

الحديث اختلف فيه األخوان محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، وأخوه يعلى 

عمـر « ، وكالهما ثقة قال أبو بكر األثرم سألت أحمد بن حنبل عن بني عبيـد:بن عبيدا

  . وقـال محمـد بـن عثمـان بـن )١(»بيد، ويعلى بن عبيـد، فـوثقهمبن عبيد، ومحمد بن عا

سمعت يحيـى بـن معـين، وسـئل عـن ولـد عبيـد الطنافسـي؛ عمـر ومحمـد « أبي شيبة:

 .)٢(»ويعلى، فقال: كانوا ثقات، وأثبتهم يعلى بن عبيد

محمـد بـن ُعبيـد « وقال حرب بن إسماعيل الكرماين: كان أحمد بن حنبل يقول:

 . وقـال أبـو حـاتم عـن يعلـى:)٣(»جالً صدوًقا، وكـان يعلـى أثبـت منـهالطنافسي، كان ر

. فمحمـد وأخـوه يعلـى مـع ثقتهمـا إال أن )٤(»صدوق كان أثبت أوالد أبيه يف الحديث«

لـذا رجـح اإلمـام أحمـد روايـة  األئمة قدموا يعلى ألنه أثبـت حـديثا مـن أخيـه محمـد،

، كأنه أنكره من حديث محمـد ليس هذا بشيء« اإلرسال وقال عن الرواية الموصولة:

. وإنكار اإلمام أحمد أن يكون هذا من حديث محمد بن عبيد ألنه لـم يـره )٥(»بن عبيدا

                                           
تاريخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابـت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطيـب البغـدادي، دار   ) ١(

 ). ٣/٦٣٦م، (٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢ ،بيروت، الطبعة األولى -الغرب اإلسالمي

 ). ٣/٦٣٦تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

 ). ٨/١١الجرح والتعديل، البن أبي حاتم، (  ) ٣(

 ). ٩/٣٠٥والتعديل، البن أبي حاتم، (الجرح   ) ٤(

 =العلل ومعرفة الرجال، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الشـيباين،  ) ٥(
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٤١٦  

، وكـذلك رجـح الـدارقطني روايـة -كمـا سـبق –يف نسخته عن مسعر التي نسخها عنه 

 .)١(»وهو أشبه بالصواب« اإلرسال وقال:

ــر: ــيص الحبي ــر يف التلخ ــن حج ــافظ اب ــال الح ــه « وق ــدارقطني يفأعل ــل« ال  »العل

بالصـواب.  باإلرسال وقال: رواية من قال: عـن يزيـد الفقيـر مـن غيـر ذكـر جـابر أشـبه

 . )٢(»وكذا قال أحمد بن حنبل

فالصحيح من هذا الحديث أنه مرسل، لكون يعلى أثبت من أخيه محمد وأحفظ 

 كما نص عليه اإلمام أحمد وغيره من النقاد.

ديث ما جاء يف حديث ابن عباس الذي سـبق بـرقم لكن يشهد للدعاء يف هذا الح

 ) فيكون حسنا لغيره هبذه الشواهد، واهللا أعلم.٧)، وحديث كعب بن مرة برقم (٤(

 واختلف أيضا يف بعض لفظ هذا الحديث:

بـواك. بالبـاء  فجاء يف الرواية التي أخرجها عبـد بـن حميـد قولـه: أتـت النبـي 

 الموحدة.

) قـال: أتـت ٦٤٣٧يمـة والحـاكم والبيهقـي بـرقم (وجاء عند أبي داود وابـن خز

 بواكي. النبي 

                                           
ــاض، = ــبس، الري ــاس، دار الق ــد عب ــن محم ــي اهللا ب ــق: وص ــة تحقي ــة، الطبع ـــ١٤٢٧الثاني  - ه

 ). ٣/٣٤٦م، (٢٠٠٦

بي الحسن علي بن عمر بن أحمد الـدار قطنـي، عـارض العلل الواردة يف األحاديث النبوية، أل  ) ١(

- هـ١٤٣٢الثالثة، الطبعة لبنان، مؤسسة الريان،  -أصوله: محمد بن صالح الدباسي، بيروت 

 ). ٧/٣٩١م، (٢٠١١

 ). ٢/٢٣١التلخيص الحبير، البن حجر، (  ) ٢(
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ـــربى ( ـــنن الك ـــي يف الس ـــال البيهق ـــاب « :)٣/٤٩٥وق ـــه يف كت ـــا ب ـــذا أخربن هك

 .»المستدرك

 »قولوا اللهم اسقنا عيثا مغيثا« هوازن فقال: ولفظه عند أبي عوانة: أتت النبي 

 .-دون قوله بواكي - الحديث.

. »واكييــُ  رأيـت النبـي« لم السـنن أن لفظـه: قـال:وجاء عند الخطابي يف معا

): معنــاه التحامــل علــى يديــه إذا واكييـــُقولــه: (« باليــاء. وعقــب عليــه الخطــابي قــال:

 .)١(»رفعهما ومدهما يف الدعاء، ومن هذا التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها

هكذا « قوله:لكن قال النووي يف شرحه للحديث بأنه بالباء الموحدة وأكد ذلك ب

بالبـاء الموحـدة.  »بـواكي« هو يف جميع نسخ سنن أبي داود، ومعظـم كتـب الحـديث:

بالياء المثناة المضمومة، وآخره  »يواكيء رأيت النبي « ويف معالم السنن للخطابي:

 . )٢(»ومعنا متحامال على يديه إذا رفعهما ومدهما يف الدعاء« :مهموز، قال

وهـذا الـذي ادعـاه الخطـابي لـم « ذهب إليه فقال: وتعقب النووي الخطابي فيما

 .)٣(»تأت به الروايات، وال انحصر الصواب فيه، بل ليس هو واضح المعنى

وقد علمت أن ما ذكـره « ونقل ابن الملقن تعقب النووي لقول الخطابي ثم قال:

                                           
البستي، المطبعة معالم السنن، للخطابي، أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب   ) ١(

 ). ١/٢٥٥م، (١٩٣٢ - هـ١٣٥١العلمية، حلب، الطبعة األولى، 

 ). ٢/٨٧٩لنووي، (لخالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم،    )٢(

خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم، ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف    )٣(

بيروت، الطبعة األولـى،  –لبنان  -، مؤسسة الرسالة النووي، تحقيق: حسين إسماعيل الجمل

 ). ٢/٨٧٩م (١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
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الخطابي ثابت يف بعض نسخ أبي داود، فال اعرتاض عليه إذن، وقـد اقتصـر علـى هـذه 

 .)١(»واية ابن األثير يف جامعه ولم يذكر غيرهاالر

بـواكي. قـال البيهقـي يف  حديث عـن جـابر قـال: أتـت النبـي « قال السيوطي:

سننه: هكذا الرواية، وكذا هو يف نسختنا بكتاب داود، وتصحف على الخطـابي فقـال: 

ره فقال: قوله يوالي، معناه التحامل على يديـ رأيت النبي  ه إذا رفعهـا ُيوالي. ثم َفسَّ

 .)٢(»هوزان ومدهما يف الدعاء. قال ورواه شيخنا يف المستدرك فقال: أتت النبي 

فغالب األئمة يرى أن هذه اللفظة تصحفت على الخطابي ثم فسرها بفهمـه، لـذا 

  الصـــحيح: الروايـــة المشـــهورة بالبـــاء الموحـــدة، وهكـــذا روى عـــن « قـــال العينـــي:

فقـال:  »مسـنده« ، وكذلك ذكره البـزار يف»َبواكي أتت النبي « ابن األعرابي وغيره:

حَدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلـي بـن الحسـين الـدرهمي قـاال: نـا محمـد بـن 

، فقـالوا: ادع عبيد قال: نا مسعر، عن يزيد الفقير، عن جـابر: أن بـواكي أتـوا النبـي 

 .)٣(»الحديث« اهللا أن َيْسقينَا

جمـع باكيـة كمـا هـو قـول  )بـواكي(لباء الموحـدة فالراجح من هذه اللفظة أهنا با

                                           
البدر المنير يف تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبير، البـن الملقـن سـراج الـدين   ) ١(

أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد اهللا بن 

السـعودية، الطبعـة األولـى، -الريـاض -بن كمال، دار الهجرة للنشر والتوزيـع  سليمان وياسر

 ). ٥/١٦٢م، (٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥

التطريف يف التصحيف، لجالل الدين عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي، تحقيـق: د. علـي   ) ٢(

 ). ٢٧هـ، (ص١٤٠٩األردن، الطبعة األولى،  –حسين البواب، دار الفائز، عمان

 ). ٥/١٦سنن أبي داود، للعيني ( شرح  ) ٣(
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والمعنى يؤيدها كمـا قـال النـووي، وكمـا ذكرالعينـي مـن روايـة  عامة شراح الحديث،

 البزار، واهللا أعلم وأحكم.

* * * 
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ثنا عـن  -٧ ة: يـا كعـب َحـدِّ حديث ُشرحبيَل بن الّسمط، قال: قلنا لَكعب بـن ُمـرَّ

َفَجاءُه َرُجٌل، فقال: يا رسول اهللا اْسَتسِق اهللا  هللا ، قال: كنا عند َرُسول ارسول اهللا 

اللَُّهمَّ اسِقنا َغْيثا َمريعا َمريئا َعاجال غير « يديه، فقال: لُِمَضر، قال: َفَرفَع َرُسول اهللا 

حتى ُأِجيبوا، َفأتوُه َفَشكوا إليه المطر، فقالوا:  )١(. قال: َفما َجَمعوا»َرائٍث، َنافِعا غير َضار

مت البيوُت، فقال:يا  ـحاُب »اللَُّهمَّ َحَوالينا وال َعَلينا« رسول اهللا َتَهدَّ ، قال: َفَجعـَل السَّ

 َينْقطُع َيِمينا وِشماال.

يف مســنده  أحمــد)، و٢٩٢٢٥ح( )٦/٢٨( يف مصــنفه ابــن أبــي شــيبةأخرجــه 

  ) مــن طريـــق ١٢٦٩ح( )١/٤٠٤يف ســـننه ( وابــن ماجــه)، ١٨٠٦٦ح( )٢٩/٦٠٧(

األعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعـد، عـن شـرحبيل  أبي معاوية، عن

 بن السمط، قال: قلنا لكعب بن مرة، فذكره.ا

وجـاء عنـد أحمـد أن  .»)٢(فما جمعوا حتى أحيوا« عند ابن أحمد وابن ماجه قال:

ــي  ــر« :النب ــق اهللا لمض ــال: استس ــل، فق ــاءه رج ــال:)٣(ج ــال: فق ــريء، « ، ق ــك لج إن

                                           
). ١/٣٨٤انظر: حاشـية السـندي علـى سـنن ابـن ماجـه (». أي ما صلوا الجمعة«فما جمعوا:   ) ١(

 وجاء يف رواية شعبة قوله: (فما كانت الجمعة األخرى أو نحوها حتى مطرنا).

تمـدة، ويف بعـض على بناء المفعول من اإلحياء أي الحياة كما يف بعض األصـول المع«أحيوا:   ) ٢(

النسخ (أجيبوا) بالجيم من اإلجابـة ويمكـن أن يكـون علـى األول علـى بنـاء الفاعـل مـن أحيـا 

ــاة وهــو الخصــب ــه ». القــوم أي صــاروا يف الحي ــن ماج انظــر: حاشــية الســندي علــى ســنن اب

)١/٣٨٤ .( 

ن عـدنان، وهي القبيلة المعروفة التي تنسب إليها قريش، وهو مضر بن نزار بـن معـد بـ«مضر:   ) ٣(

انظر: األنساب، ألبي سـعد عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي ». أخو ربيعة بن نزار

 =السمعاين المروزي، تحقيق عبد الرحمن بـن يحيـي المعلمـي اليمـاين وغيـره، مجلـس دائـرة
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ــر؟ ــا ر»ألمض ــال: ي ــك... ، ق ــوت اهللا، فأجاب ــرك، ودع ــرت اهللا فنص ــول اهللا، استنص س

 . وأهبم اسم هذا الرجل.»الحديث

 ). ١٢٩٥ح( )٢/٥٢٣يف مسنده ( أبو داود الطيالسيوأخرجه 

يف اآلحاد والمثاين  وابن أبي عاصم)، ١٨٠٦٢ح( )٢٩/٦٠٣يف مسنده ( وأحمد

 ) عن محمد بن جعفر (غندر).١٤٠٨ح( )٣/٨٩(

يف الكبيـــر  الطـــرباين)، و٣٧٢ح( )١٤٥المنتخـــب (صيف  وعبـــد بـــن حميـــد

)، عـن أبـي الوليـد هشـام بـن ٢/٣٧٩يف الصحابة ( وابن قانع ،)٧٥٥ح( )٢٠/٣١٨(

 عبد الملك الطيالسي.

 )٣/٥٠٢يف الكــربى ( البيهقــي)، و٢١٩١ح() ١/٦٠١يف الــدعاء ( والطــرباين

ــغرى« )، ويف٦٥٣٦ح( ــر ٧٢٧ح( )١/٢٦٦( »الص ــن عم ــص ب ــر حف ــي عم ــن أب )، ع

 الحوضي.

)، من طريق َبَدل بن الُمَحبَّر قال: ٢١٩٢ح() ١/٦٠١يف الدعاء أيضا ( والطرباين

 حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، وقتادة، عن سالم بن أبي الجعد.

يف المستدرك  الحاكم)، و١٨٩٦ح( )١/٣٢٣يف شرح معني اآلثار ( والطحاوي

 ) عن وهب بن جرير بن حازم.١٢٦٦ح( )١/٦٤٢(

 ) عن آدم بن أبي إياس.١٢٦٦ح( )١/٦٤٢ضا يف المستدرك (أي والحاكم

) عن هبز بن أسد العمي. قـال ١٢٦٧ح( )١/٦٤٣أيضا يف المستدرك ( والحاكم

هذا حديث صحيح إسـناده علـى شـرط الشـيخين. هبـز بـن أسـد « ):١/٦٤٢( الحاكم

                                           
 ).١٢/٣٠٣م، (١٩٦٢ - هـ١٣٨٢المعارف العثمانية، حيدر آباد ، الطبعة األولى، =
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مـرة العمي الثقة الثبت، قد رواه عن شعبة بإسناده، عن مرة بن كعب، ولم يشك فيه، و

 .»بن كعب البهزي صحابي مشهورا

  ) عن عمرو بن مـرزوق البـاهلي. ٢/٨٦٠يف غريب الحديث ( وإبراهيم الحربي

 .- اقتصر على جزء من الدعاء -

ار المدائني.٦/١٤٥يف دالئل النبوة ( والبيهقي  ) عن َشَبابة بن َسوَّ

 كلهم عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سـالم بـن أبـي الجعـد يحـدث،

 عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة أو مـرة بـن كعـب قـال: دعـا رسـول اهللا 

على مضر فأتيته فقلت: يا رسـول اهللا، إن اهللا قـد نصـرك وأعطـاك واسـتجاب لـك وإن 

اللهم اسقنا غيثـا مغيثـا، مريئـا مريعـا، طبقـا « قومك قد هلكوا فادع اهللا لهم قال: فقال:

. قـال: فمـا كانـت الجمعـة األخـرى أو نحوهـا »ارغدقا عاجال غير رائث نافعا غيـر ضـ

 .-وهذا لفظ أبي داود الطيالسي -حتى مطرنا. 

وجاء عند أحمد وابن أبي عاصم عن محمد بـن جعفـر زيـادة يف أولـه قصـة عتـق 

 المسلم.

) عـن أبـي الوليـد مـع قصـة عتـق ٧٥٥وعند عبد بن حميـد والطـرباين يف الكبيـر (

 الستسقاء.المسلم إال أنه أخرها عن دعاء ا

وعند الطـرباين يف الـدعاء والبيهقـي يف الكـربى والصـغرى والطحـاوي والحـاكم 

 أن يدعو لها. ) اقتصرعلى قصة الدعاء على مضر وسؤال كعب للنبي ١٢٦٦(

، قـال: مضـر، فأتـاه  ) قال: دعا رسول اهللا٦/١٤٥ويف دالئل النبوة للبيهقي (

هلكـوا فـادع اهللا لهـم، قـال شـعبة: وزاد  أبو سفيان، فقال: يا رسـول اهللا، إن قومـك قـد

: إين آتيك من عند قوم حبيب بن أبي ثابت فيه هبذا اإلسناد: أن أبا سفيان قال للنبي 
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 :لم يخطم لهم فحل، ولم يتزود لهم راع، ثم رجع إلى حديث عمرو، فقـال النبـي 

قـال شـعبة  .»ائثاللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعا نافعا غير ضار، عاجال غير ر«

 وزاد حبيب بن أبي ثابت، قال: فما لبثت إال جمعة حتى مطرنا.

فظهر بـذلك « لذا علق الحافظ يف الفتح بعد ذكره رواية البيهقي يف الدالئل قائال:

هو أبو سفيان، لكن يظهر لـي أن فاعـل  )إنك لجرئ(أن هذا الرجل المبهم المقول له 

هو كعب بن مـرة راوي هـذا الخـرب لمـا أخرجـه  )خقال يا رسول اهللا استنصرت اهللا إل(

أحمد أيضا والحاكم من طريق شعبة أيضا عن عمرو بـن مـرة هبـذا اإلسـناد إلـى كعـب 

علــى مضــر فأتيتــه، فقلــت: يــا رســول اهللا، إن اهللا قــد نصــرك  قــال: دعــا رســول اهللا 

عبا فعلى هذا كأن أبا سفيان وك »وأعطاك واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا الحديث

حضرا جميعا فكلمه أبو سفيان بشيء وكعب بشيء، فدل ذلـك علـى اتحـاد قصـتهما، 

فقـال اللهـم (وقد ثبت يف هذه ما ثبـت يف تلـك مـن قولـه: (إنـك لجـرئ)، ومـن قولـه: 

 .)١(»حوالينا وال علينا)، وغير ذلك

الحديث رواه األعمش عن عمرو بن مـرة لكنـه عنعنـه وهـو مـدلس ولـم يصـرح 

 .ابعه شعبة يف الرواية الثانية عن عمرو بن مرةبالسماع، لكن ت

كما أن للحديث علة أخرى وهي االنقطاع فسالم بـن أبـي الجعـد لـم يسـمع مـن 

سالم لم يسـمع مـن شـرحبيل، « ):٤/٢٧٥شرحبيل بن السمط قال أبو داود يف سننه (

ين  .»مات شرحبيل بِصفِّ

يف  الطــرباين دفالحــديث هبــذا اإلســناد منقطــع، وقــد جــاء الحــديث موصــوال عنــ

                                           
 ). ٢/٥٧٤بشرح صحيح البخاري، البن حجر، (فتح الباري   ) ١(
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)، قال: حدثنا محمد بن عبد اهللا الحضرمي، حـدثنا عمـر ٢١٨٤ح() ١/٥٩٩الدعاء (

بن محمد بن الحسن األسدي، حدثنا أبي، حدثنا شريك، عن منصور، عـن سـالم بـن ا

اللهـم اسـقني غيثـا مغيثـا « استسقى فقال: أبي الجعد، عن أنس بن مالك، أن النبي 

 . »غير رايث نافعا غير ضارهنيا مريا غدقا طبقا عاجال 

إنما هو: سالم بن أبـي الجعـد، « وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال:

 . )١(»عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة، عن النبي 

 فالحديث ضعيف هبذا اإلسناد النقطاعه.

)، وحـديث جـابر ٤لكن يشهد للدعاء فيه حديث ابـن عبـاس الـذي سـبق بـرقم (

 ) فيكون حسنا لغيره هبذه الشواهد، واهللا أعلم.٦برقم (

 من فوائد الحديث: * 

كان الدعاء بالقحط على قريش، وهم يف مكة، فشمل القحط من حولهم. لذا  -١

لعل السائل عدل عن التعبير بقريش لئال يذكرهم فيذكر جرمهم فقـال « قال ابن حجر:

  .)٢(»عليهم قد هلكوا بجريرهتم لمضر ليندرجوا فيهم ويشير أيضا إلى أن غير المدعو

* * * 

                                           
 ). ٢/٥١٨العلل، البن أبي حاتم، (  ) ١(

 ). ٨/٤٣٥فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر، (  ) ٢(
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ة  -٨ حديث َعْبد الرحمن بن إبراهيم اْلُمزين، عن أْشَياِخهم َقالوا: َقِدَم َوْفُد َبنِي ُمرَّ

َمْرِجَعُه مِـن َتُبـوٍك يف َسـنَة تِْسـٍع، وُهـم َثالَثـة َعَشـر َرُجـالً، َرْأُسـُهم  على َرُسول اهللا 

ا رسول اهللا، إِنَّا َقْوُمك وَعِشيْرُتك، ونَْحُن َقوٌم مِن َبني ُلؤي ، فقالوا: ي)١(اْلَحارُث بن َعوف

َم َرُسول اهللا  بن َغالب وَما َواالَها  )٢(. َقاَل: بَِسالح»َأْيَن َتَركَت َأْهَلك؟« ، ُثمَّ َقاَل:َفَتَبسَّ

اللَُّهمَّ « :فقاَل َرسوُل اهللا  َفْادُع اهللا لنَا، )٣(، قاَل: واهللا إِنَّا َلُمْسنتُون»وَكيَْف البِالد؟« َقاَل:

َل »اْسِقهم الَغْيَث  . وَأَمَر بِالًال َأن ُيِجيَزُهم َفَأَجاَزُهم بَِعْشِر َأَواٍق، َعْشُر َأواٍق فضة، وَفضَّ

اْلَحارث بن َعوف َأْعَطاُه اْثنَتي َعْشرَة َأوقِيّة، وَرَجُعوا إلى بِالدِهم َفَوُجدوَها َقد ُمطِرت يف 

 .ي َدَعا َلهم َرُسول اهللا الَيوم الذَّ 

) قال: أخربنا محمد بن عمر قـال: ١/٢٥٧الطبقات الكبير ( يفابن سعد أخرجه 

حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم المزين، عن أشـياخهم قـالوا: قـدم وفـد بنـي مـرة علـى 

 .رسول اهللا 

) ونسـبه ٩/٤٤٣وذكره الصالحي يف سبل الهدى والرشاد يف سـيرة خيـر العبـاد (

ي نعيم يف دالئل النبوة والذي يف الدالئل وفد بنـي سـالمان وقـد وفـدوا علـى النبـي ألب

                                           
الحارث بن عوف بن أبي حارثة بن مـرة بـن نشـبة بـن غـيظ بـن مـرة بـن عـوف، وهـو صـاحب   ) ١(

حـزاب، ثـم أسـلم بعـد ذلـك فحسـن الحمالة يف حرب داحس، وكان أحد الرؤوس يف يـوم األ

 ). ٦٣٤عبد العزيز السلومي (ص .د :إسالمه. انظر: الجزء المتمم لطبقات ابن سعد، تحقيق

انظـر: معجـم البلـدان، ليـاقوت الحمـوي ». كأّنه بوزن قطام: موضع أسـفل مـن خيـرب«َسالِح:   ) ٢(

)٣/٢٣٣.( 

ـنَة، َوِهـَي القْحـط والَجـْدب. (َكاَن اْلَقْوُم ُمْسنِتِيَن) َأْي « مسنتون: يقال:  ) ٣(  ُمجـدبين، أصـَابتهم السَّ

 ). ٢/٤٠٧انظر: النهاية يف غريب الحديث (». ُيَقاُل َأْسنََت َفُهَو ُمْسنٌِت إَِذا أْجَدب
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 .يف شوال سنة عشر 

 والحـديث فيــه محمــد بــن عمــر الواقــدي المــدين القاضــي، قــال ابــن أبــي حــاتم:

 :. وقـال ابـن حجـر)١(»سألت أبي عن محمد بن عمر الواقدي المـديني فقـال: مـرتوك«

 .)٢(»مرتوك مع سعة علمه«

 الحديث ضعيف جدا هبذا اإلسناد.ف

* * * 

 

                                           
 ). ٨/٢١الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ١(

 ). ٤٩٨تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ٢(
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ه َسْعد: َأنَّ َقْوم� َشـَكوا إلـى النَّبـيِّ  -٩ حديث َعامر بن َخارجة بن َسعد، عن َجدِّ

 :َكِب، قاَل ، يا َربِّ « َقَحَط المَطُر، َفَأَمرُهم َأن َيْجُثوا َعَلى الرُّ َفَفَعُلوا،  ،»ُقوُلوا يا َربِّ

 ن ُيْكَشَف َعنْهم.َفُسُقوا َحتَّى َأَحبوا أَ 

 )٢/١٢٤( يف مسـندهأبو عوانـة )، و١٢٣١ح( )٤/٦٤يف مسنده ( البزارأخرجه 

)، من طريق عبيد اهللا بن محمد بن عائشة، حدثنا حفص بن النضر السلمي، ٢٥٣٠ح(

 عن عامر بن خارجة بن سعد، عن جده سعد، فذكره.

حمد بن علي )، قال: حدثنا م٥٩٨١ح( )٦/١٢٠يف األوسط ( الطرباين وأخرجه

بن األحمر الناقد قال: حدثنا محمد بن يحيى األزدي قال: حدثنا عبيد اهللا بـن حفـص ا

قال: أخربنا حفص بن النضر السلمي قال: أخربنا عامر بن خارجة بن سعد، عـن أبيـه، 

 عن جده سعد، فذكره. 

ال يـروى هـذا الحـديث عـن سـعد إال هبـذا اإلسـناد، « ):٦/١٢٠وقال الطرباين (

 .»به محمد بن يحيى األزديتفرد 

هذا الحديث اختلف فيه فرواه عبيد اهللا بن محمد بن عائشة، قال: حدثنا حفـص 

 بن النضر السلمي، عن عامر بن خارجة بن سعد، عن جده سعد.ا

وخالفه محمد بـن يحيـى األزدي قـال: حـدثنا عبيـد اهللا بـن حفـص قـال: أخربنـا 

خارجـة بـن سـعد، عـن أبيـه، عـن جـده  حفص بن النضر السلمي قال: أخربنا عامر بن

 .-كما عند الطرباين –سعد. 

 .. يعني بذكر أبيه)١(»والصواب رواية الطرباين« قال الهيثمي يف مجمع الزوائد:

                                           
 ). ٢/٢١٤للهيثمي (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،   ) ١(
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يف إسـناده « عقب البخاري يف التاريخ على الحديث من روايـة ابـن عائشـة فقـال:

 . )١(»نظر

إال عـن سـعد، وال نعلـم لـه  هذا الحديث ال نعلمه يروى« ):٤/٦٤وقال البزار (

 .»عن سعد طريقا إال هذا الطريق، وال أحسب عامر بن خارجة سمع من جده شيئا

فخارجـة بــن سـعد هــذا ال يعـرف وال أبــوه سـعد فإنــه لـم ينســبه أحـد ممــن روى 

الحديث، وأورده بعضهم يف مسند سعد بن أبي وقاص كما قال الحـافظ ابـن حجـر يف 

عد بن أبي وقاص خارجة، فال يعرف من سعد هذا وال ابنـه ، وليس يف ولد س)٢(اإلصابة

خارجه، فالحديث ضعيف بسبب هذا االختالف، كما أنه إن سلم من هـذا االخـتالف 

الذي ال مرجح له. فال يسلم من الضعف يف إسناده بسبب االنقطاع كما سبق مـن قـول 

ل البخـاري يف البزار ذلك أن عامر بن خارجة لم يسمع من جده شـيئا. وهـذا يفسـر قـو

 سنده نظر.

عـامر بـن « ووافقه ابن حبـان فقـال: .)٣(»إسناد منكر« بل حكم عليه أبو حاتم بأنه:

 . )٤(»حديثا منكرا يف المطر خارجة بن سعد يروي عن جده عن النبي 

 فالحديث ضعيف جدا هبذا اإلسناد.

* * * 

                                           
 ). ٦/٤٥٧التاريخ الكبير، للبخاري (  ) ١(

 ). ٣/٨٠انظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة، البن حجر (  ) ٢(

 ). ٦/٣٢٠الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٣(

 ). ٥/١٩٤الثقات، ألبي حاتم ابن حبان (  ) ٤(
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٤٢٩ 

 المبحث الثالث

 الوجه الثالث: االستسقاء خارج المسجد

 

سول  َحْيُث  وَراء،  َجاَء َعن الرَّ ْيـِت َقريًبـا مـن الـزَّ َأنَُّه اْسَتَسـقى ِعنْـد َأْحَجـاِر الزَّ

 وِهي َخارج باب المسجِد، وفيه:

، َأنَّـه َرَأى َرسـول عن آبي اللَّْحم   )٢(َمولى آبي اللَّْحم )١(حديث ُعَمير -١٠

ْيت اهللا  يهِ َيْسَتِسقي، وهو ُمقنع  )٣(ِعنَد َأْحجاِر الزَّ  ، َيْدُعو. )٤(بَكفَّ

 )٢/٤٤٣يف جامعه ( الرتمذي)، و٢١٩٤٣ح( )٣٦/٢٧٤يف مسنده ( أحمدأخرجه 

 )٢/٣٢٠)، ويف الكــــــربى (١٥١٣ح( )٣/١٧٧يف ســــــننه ( النســــــائي)، و٥٥٦ح(

                                           
ولكنـه رضـخ لـه  رسـول اهللا  عمير مولى آبي اللحم: شهد خيرب وهو مملوك، فلم يسهم له  ) ١(

 ).٤/٢٧٢من خرثي المتاع، أعطاه سيفا تقلده. انظر: أسد الغابة، البن األثير (

آبي اللحم الغفارّي: صحابي مشهور، آبي اللحم اسمه عبد اهللا بن عبد الملك بـن عبـد اهللا بـن   ) ٢(

آبـي اللحـم، ألنـه كـان غفار، وكان شريفا شاعرا، وشهد حنينا ومعه مواله عمير، وإنمـا سـّمي 

، كان شـريفا شـاعرا أدرك الجاهليـة. »الّصفراء«يأبى أن يأكل الّلحم. وقال الواقدي: كان ينزل 

 ). ١/١٦٧انظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة، البن حجر (

أحجار الزيت: جمع َحَجر، منسوبة إلى الّزيت الذي يؤتـدم بـه: موضـع يف المدينـة قريـب مـن   ) ٣(

إذا استسقى، وتقع غرب المسجد النبوي، حيث كان يقع  ن يربز إليه رسول اهللا الّزوراء، كا

 )،١/١٠٩)، معجم البلدان (٢/٤٢٦سوق المدينة يف صدر اإلسالم. انظر: معجم ما استعجم (

 ).٢٠)، المعالم األثيرة (ص٤/١٥وفاء الوفا (

لرجـل بيديـه يف القنــوت: أقنـع ا): «٨/٢٩٨قـال يف لســان العـرب(»: وهـو مقنـع بكفيـه«قولـه:   ) ٤(

 ».مدهما واسرتحم ربه مستقبال ببطوهنما وجهه ليدعو
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 )١/٥٩٦)، ويف الــــدعاء (٦٧١٤ح() ٧/١٦٥يف الكبيــــر ( والطــــرباين )،١٨٣٣ح(

يزيد، عن سعيد بن أبي هالل، عن  ). من طريق الليث بن سعد، عن خالد بن٢١٧٧ح(

فجعلـوه مـن (يزيد بن عبد اهللا، عن عمير مولى آبـي اللحـم، عـن آبـي اللحـم، فـذكره. 

 حديث عمير مولى آبي اللحم عن آبي اللحم مواله).

كذا قال قتيبة يف هذا الحديث، عن آبي اللحـم وال نعـرف لـه عـن « قال الرتمذي:

 يـر مـولى آبـي اللحـم قـد روى عـن النبـي إال هذا الحديث الواحد، وعم النبي 

 .»أحاديث وله صحبة

) مـن طـرق عـن الليـث بـن ١٢٦٣ح( )١/٦٤١يف المستدرك ( الحاكموأخرجه 

سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هالل، عن يزيد بن عبد اهللا بـن أسـامة، عـن 

 ذكر آبي اللحم).  دون(عمير مولى آبي اللحم. 

وعميـر  .ذا حـديث صـحيح اإلسـناد، ولـم يخرجـاههـ« ):١/٦٤١قال الحـاكم (

 .»مولى آبي اللحم له صحبة

 لكن جاء عند الذهبي يف التلخيص يف كال الحديثين قوله: (عن آبي اللحم). 

كما جعل الحافظ ابن حجـر الحـديث عـن آبـي اللحـم كمـا يف اإلصـابة يف تمييـز 

  لـه اإلمامـان الـذهبي وهـذا ممـا يـرجح أن يف المسـتدرك سـقطا كمـا أشـار  ،)١(الصحابة

 وابن حجر، واهللا أعلم.

ــــو داود )، و٢١٩٤٤ح( )٣٦/٢٧٥يف مســــنده ( أحمــــدوأخرجــــه  يف ســــننه أب

 )٣/١٦٣)، ويف (٨٧٨ح( )٣/١٦٢يف صحيحه ( وابن حبان )،١١٦٨ح( )١/٦٩٠(

                                           
 ). ١/١٦٧انظر: اإلصابة يف تمييز الصحابة، البن حجر (  ) ١(
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 ) من طريق حيوة. ٨٧٩ح(

 )١/٦٩٠يف سـننه (أبـو داود )، و٢١٩٤٥ح( )٣٦/٢٧٥يف مسنده ( أحمدوأخرجه 

 ) عمر بن مالك.١١٦٨ح(

كالهما (حيـوة، وعمـر بـن مالـك) عـن يزيـد بـن الهـاد، عـن محمـد بـن إبـراهيم 

  . وجعلــوه مــن مســند عميــر مــولى - بنحــوه -التيمــي، عــن عميــر مــولى آبــي اللحــم، 

 .آبي اللحم 

 وجاء يف رواية أبي داود: (عمير مولى بني آبي اللحم).

 زيد بن الهاد، كما يلي:من التخريج يتبين أن الحديث اختلف فيه عن ي

رواه سعيد بن أبي هالل، عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن الهاد، عن عمير مولى 

فجعله من حديث عمير مولى آبي اللحم عن آبـي اللحـم ( آبي اللحم، عن آبي اللحم.

 مواله).

ورواه حيوة بن شريح، وعمر بن مالك عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبـراهيم 

) فجعاله من مسـند عميـر مـولى آبـي اللحـم (عن عمير مولى آبي اللحم،  التيمي،

فاختلف فيه سعيد بن أبي هالل مع حيوة بـن  فأسقطا المولى وزادا محمد بن إبراهيم.

 شريح وعمر بن مالك.

 ،)١(أبو العالء المصري، وثقـه ابـن سـعد ،، فهو الليثي موالهمفأما سعيد بن أبي هالل

                                           
الطبقات الكربى، ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغـدادي   ) ١(

الطبعـة بيـروت،  -عطـا، دار الكتـب العلميـة المعروف بابن سعد، تحقيق: محمد عبـد القـادر 

 ). ٧/٣٥٦م، (١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األولى، 
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 .)٢(انوابن حب ،)١(والعجلي

صدوق كان أحمد يقول مـا أدري « . قال الساجي:)٣(»ال بأس به« وقال أبو حاتم:

 . )٤(»أي شيء يخلط يف األحاديث

 .)٥(»ليس بالقوي« وقال ابن حزم:

لكن الحافظ ابن حجر يف الهدي قال إن الساجي ضعفه بال حجة، كمـا أنـه لـم يصـح 

ر البـن حـزم يف تضـعيفه سـلفا إال أن صدوق لـم أ« . وقال يف التقريب:)٦(عن أحمد تضعيفه

 . فالصحيح من حاله أنه صدوق ال بأس به.)٧(»الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط

بن صفوان بن مالك التجيبي، أبو زرعـة المصـري،  أما حيوة فهو حيوة بن شريح

 .)٨(»ثقة ثبت فقيه زاهد« قال ابن حجر:

بصـــري صـــالح « المعـــافري الشـــرعبي، قـــال أبـــو زرعـــة: أمـــا عمـــر بـــن مالـــك

                                           
معرفــة الثقــات، ألبــي الحســن أحمــد بــن عبــد اهللا بــن صــالح العجلــي، تحقيــق: عبــد العلــيم   ) ١(

 – هــ١٤٠٥األولـى، الطبعـة السـعودية،  - عبدالعظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنـورة

 ). ١/٤٠٥، (م١٩٨٥

 ). ٦/٣٧٤الثقات، ألبي حاتم ابن حبان (  ) ٢(

 ). ٤/٧١الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  )٣(

 ). ٤/٩٥هتذيب التهذيب، البن حجرالعسقالين، (  ) ٤(

 . المرجع السابق  ) ٥(

هدي الساري مـع فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري، البـن حجرالعسـقالين، رقـم كتبـه وأبوابـه   ) ٦(

 ).  ٤٨٦(ص هـ،١٤٠٧د عبد الباقي، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثالثة، وأحاديثه: محمد فؤا

 ). ٢٤٢تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ٧(

 ). ١٨٥تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ٨(
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ال « . قال يف التقريب:)٢(»شيخ ال بأس به ليس بالمعروف« . وقال أبو حاتم:)١(»الحديث

 .)٣(»بأس به

الحديث من طريق حيوة وعمر بن مالك يقدم على ما رواه سعيد بن أبـي هـالل، 

وذلك إلتقان حيوة ومتابعة عمر بن مالك له، فهمـا أكثـر عـددا وأحفـظ وأثبـت فتقـدم 

لى روايته، هذا وقد جاء يف جامع التحصـيل يف سـياق الكـالم عـن يزيـد بـن روايتهما ع

ــي: ــول العالئ ــذيب « الهــاد ق ــال يف الته ــحابة ق ــد الص ــم أح ــي اللح ــر آب روى عــن عمي

 . )٤(»والصحيح أن بينهما رجال

روى عن ثعلبـة بـن أبـي مالـك « وقال الحافظ ابن حجر يف ترجمة يزيد بن الهاد:

مولى آبي اللحم وله صحبة، والصحيح أن بينهما محمد بـن القرظي وله رؤية، وعمير 

. فبين الحافظ ابـن حجـر هـذا الرجـل الـذي بينهمـا وهـو محمـد بـن )٥(»إبراهيم التيمي

فيكـون الحـديث بإسـناد  ،إبراهيم التيمي كما يف رواية حيوة بن شريح وعمر بن مالـك

 سعيد بن أبي هالل منقطعا.

  هيم لـه متابعـة، فيزيـد توبـع يف ذلـك تابعـه كما أن الحديث بـذكر محمـد بـن إبـرا

ــه  ــه بــن ســعيد، أخــرج روايت  )، ويف١٦٤١٣ح( )٢٦/٣٣٩يف مســنده ( أحمــدعبــد رب

                                           
 ). ٦/١٢٦الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ١(

 ). ٦/١٢٦الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٢(

 ). ٤١٦ذيب، البن حجر، (صتقريب الته  ) ٣(

جامع التحصيل يف أحكام المراسيل، صالح الدين أبـو سـعيد خليـل بـن كيكلـدي بـن عبـد اهللا   ) ٤(

بيــروت، الطبعــة  -الدمشــقي العالئــي، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، عــالم الكتــب 

 ). ٣٠١م، (ص١٩٨٦ – هـ١٤٠٧الثانية، 

 ). ١١/٣٣٩(هتذيب التهذيب، البن حجرالعسقالين،   ) ٥(
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ـــاري)، و٢٣٦٢١ح( )٣٩/٣٣( ـــدين« يف البخ ـــع الي ـــو داود و ،)٨٩( »رف ـــننه أب يف س

) من طرق عن شعبة بن الحجاج، عـن عبـد ربـه بـن سـعيد، عـن ١١٧٢ح( )١/٦٩٢(

عند أحجار الزيت يدعو بكفيـه. ويف  ل: أخربين من رأى النبي محمد بن إبراهيم قا

 قال: (عبد رب بن سعيد). -غندر -رواية محمد بن جعفر

 .)١(»ثقة« وعبد ربه بن سعيد بن قيس األنصاري، قال يف التقريب:

فالحديث بذكر محمد بن إبراهيم التيمي رجاله ثقات فهو صـحيح اإلسـناد، وال 

ر أو مواله لكوهنما صـحابيان، كمـا ال تضـر جهالـة الصـحابي يضر كونه من رواية عمي

 كما يف المتابعة، واهللا أعلم.

 من فوائد الحديث: * 

من السنة رفع اليدين بالدعاء يف االستسقاء وجـاءت علـى صـفات، منهـا: مـا  -١

 ،ورد يف هذا الحديث وهو رفع اليدين مستقبل القبلة جاعال ُظهوَرهما إلى جهِة القبلـة

ا يلي وجَههوبطونَ   .)٢(هما ممَّ

قال القاري يف شرح قوله يف الحديث (رافعا كفيه ال يجاوز هبمـا رأسـه مقبـل  -٢

ال ينايف ما مر عـن أنـس: أنـه كـان يبـالغ يف الرفـع لالستسـقاء « بباطن كفيه إلى وجهه):

 .)٣(»الحتمال أن ذلك أكثر أحواله، وهذا يف نادر منها أو بالعكس

                                           
 ). ٣٣٥تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ١(

انظــر: جــامع العلــوم والحكــم، لــزين الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن،   ) ٢(

إبـراهيم بـاجس،  -الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشـقي، الحنبلـي، تحقيـق: شـعيب األرنـاؤوط 

 ). ١/٢٧١م، (٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢بيروت، الطبعة السابعة،  -مؤسسة الرسالة 

 ). ٣/١١٠٩انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري، (  ) ٣(
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 المبحث الرابع

 ه الرابع: االستسقاء يف السفرالوج

 

ا َسـَبُقُه اْلُمـ ومِن َذلك َأنَّ النَّبّي  ْشِرُكون إلـى ـاْسَتَسقى يف َبْعض الَغَزواِت، َلــمَّ

 الماء، وفيه:

َثها، َأنَّ َرُسول اهللا  - ١١ ال  )١(نََزل َوادِيا َدْهس� حديث َعائشة بنت َسعد َأنَّ َأبَاها َحدَّ

، َفنََزُلوا َعَليها، وَأصاَب الَعطُش المسلميَن، َفَشكوا )٢(المشركوَن إلى الِقالَب َماَء فيِه، وَسبَقهُ 

النَِّفاق، فقاَل بعُض المنافقين: لو َكاَن نَبِي�ا كما َيْزُعم الستَسـقى  )٣(، ونََجمإلى َرسول اهللا 

لوَهـا؟ َعَسـى َربُُّكـم َأن َأَو َقا« فقال: لقومِه كما استَسَقى ُموسى لَقومِه، َفبَلَغ ذلك النَّبيِّ 

 )٧(َضُحوكا َحلوقا )٦(َدُلوقا )٥(َسَحابا َكثِيفا َقِصيفا )٤(اللَُّهمَّ َجّللنا« . ُثمَّ بََسَط َيديِه وقاَل:»َيْسِقيُكم

                                           
ْهُس:   ) ١( ــدَّ ــالً «ال ــغ َأْن يكــوَن َرْم ــْم يبُل ــَن األَْرِض، َوَل انظــر: النهايــة يف غريــب ». َمــا ســُهل وَالَن مِ

 ). ٢/١٤٥الحديث (

ــُث البِئــر الَّ «القــالب: جمــع ومفــرده الَقلِيــب وهــو:    )٢( ر َوُيَؤنَّ ــْم ُتْطــَو، وُيــَذكَّ انظــر: النهايــة ». تِــي َل

)٤/٩٨ .( 

 ). ٥/٢٤انظر: النهاية يف غريب الحديث (». ظهر، وخرج«نجم:    )٣(

 ). ٢/١٣٠انظر: النهاية يف غريب الحديث (». َأْي ُيَجلُِّل اْألَْرَض بَمائه«جللنا:   ) ٤(

.. ورعــد قاصــف: َأْي َشــِديٌد ُمْهلِــك لِشــّدة مــن القصــف: بالكســر الــدفع الشــديد.« القصــيف:  ) ٥(

 ).٤/٧٣انظر: النهاية (». َصْوتِه

ْلُق:   ) ٦( ْيِء مِْن َمْخرجه َسِريًعا«الدَّ  ).١٠/١٠٢انظر: لسان العرب (». ُخُروُج الشَّ

ـاحِ «قوله ضحوك:    )٧( ك َعـِن جعل انِجالََءه َعـِن الَبـْرق َضـِحك� اْسـتِعارة وَمجـازًا، َكَمـا َيْفَتـّر الضَّ

 ).٣/٧٥انظر: النهاية (». الّثْغر
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. فما رد يديه »يا ذا الجالل واإلكرام )٥(ُبعاقا )٤(َسجال )٣(َقَطقطا )٢(ُتْمطرنا منه َرَذاذا )١(َزبرجا

ُن فِي ُكلِّ ِصَفٍة َوَصَف َرُسوُل اهللاِ مِْن ُدَعائِ  تِي َوَصْفُت، َتَتَلوَّ َحاَبُة الَّ ْتنَا السَّ  ِه َحتَّى َأَظلَّ

تِـي َسـَأَلَها َرُسـوُل اهللاِ  َحاِب، ُثمَّ ُأْمطِْرَنا َكاْلُغُروِب الَّ ـْيُل مِْن ِصَفاِت السَّ ، َفـَأْفَعَم السَّ

 َن اْلَواِدي َواْرَتَوْوا. ، َفَشِرَب النَّاُس مِ )٦(اْلَواِدي

) قال: حدثنا أبو محمد عبد اهللا ٢٥١٤ح( )٢/١١٩يف مسنده ( أبو عوانةأخرجه 

بـن محمـد بـن عبـد اهللا األنصـاري المـدين، حــدثنا إبـراهيم بـن سـعد، عـن محمـد بــن ا

رواه « إسحاق قال: حدثني الزهري، عن عائشة بنت سعد، فذكرتـه. قـال ابـن الملقـن:

صــحيحه كــذلك، وقــال: وهــو ممــا لــم يخرجــه مســلم، أي: وهــو علــى أبــو عوانــة يف 

 .)٧(»شرطه

                                           
بِرج:  ) ١( يُح؛ َوقِيَل: ُهـَو األَحمـر مِنْـهُ « الزِّ ِذي َتْسِفُره الرِّ قِيُق... َوقِيَل: ُهَو اْلَخِفيُف الَّ َحاُب الرَّ  .»السَّ

 ). ٢/٢٨٥انظر: لسان العرب (

ذاذ:   ) ٢( غَ «الرَّ ائُِم الصِّ اكُِن الدَّ انظـر: ». اُر اْلَقْطِر كَأنه ُغَبـاٌر، َوقِيـَل: ُهـَو َبْعـَد الطَّـلِّ اْلَمَطُر، َوقِيَل: السَّ

 ).٣/٤٩٢لسان العرب (

انظــر: كتــاب األفعــال البــن القطــاع ». الَقطَقــة نــزول المطــر المتتــابع العظــيم القطــر«قطقطــا:    )٣(

)٣/٦٥.( 

ْجِل وهو:  ) ٤( . ُيَقـاُل َسـَجْلُت المـاَء َسـ« قوله: سجال مَِن السَّ بِّ ». ْجًال إَِذا َصـَبْبَتُه َصـّب� ُمتَِّصـالً الصَّ

 ).٢/٣٤٤انظر: النهاية (

: اْلَمَطُر اْلَكثِيُر اْلَغِزيُر الواِسع«قوله بعاقا من الُبَعاق وهو:   ) ٥( مِّ  ).١/١٤١انظر: النهاية (». بِالضَّ

 ).٢٤١انظر: مختار الصحاح (ص ».َأْفَعَم اِإلَناَء َمألَهُ «قال الرازي:   ) ٦(

 ). ٥/١٦٧البدر المنير، البن الملقن (  ) ٧(
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   ، قــال الــذهبي يف الميــزان:عبــد اهللا بــن محمــد البلــوي األنصــاريالحــديث فيــه 

عبد اهللا بن محمد البلوي، عن عمار بن يزيد. قال الدارقطني: يضع الحـديث. قلـت: «

 .)١(»عاروى عنه أبو عوانة يف صحيحه يف االستسقاء خربا موضو

  فيـه ألفـاظ غريبـة كثيـرة، أخرجـه « قال ابن حجر يف التلخيص بعد ذكر الحديث:

 .)٢(»أبو عوانة بسند واهٍ 

 فالحديث هبذا اإلسناد ضعيف جدا، بل حكم عليه الذهبي بالوضع كما تقدم.

* * * 

 

                                           
ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بـن أحمـد بـن عثمـان   ) ١(

 ). ٢/٤٩١لبنان، ( - بن َقاْيماز، تحقيق علي البجاوي، دار المعرفة، بيروتا

 ). ٢/٢٣٢التلخيص الحبير، البن حجر، (  ) ٢(
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بيع بنُت ُمَعّوذ بن َعْفَراء، َقاَلْت: َبْينَا َنْحُن ِعنَْد َرُس  -١٢ فِي  وِل اهللاِ حديث الرُّ

ْكِب َماًء َفَلْم َيِجُدوا، َفَجاَءنِي  َبْعِض َأْسَفاِرهِ إِِذ اْحَتاَج النَّاُس إَِلى َوُضوٍء َفاْلَتَمُسوا فِي الرَّ

ُأ َرُسـوُل اهللاِ  ي ُمَعاُذ ْبُن َعْفَراَء َفَقاَل: َيا ُبنَيَُّة َهل فِي إَِداَوتِِك َما َيَتَوضَّ  ؟ ُقْلـُت: ال،َعمِّ

ِذي َبَعَثُه بِالَحقِّ َما فِيَها َشْيٌء، َفَأَتى َرُسوَل اهللاِ  ْكِب َماءٌ « َفَقاَل: َوالَّ . َفـَدَعا »َما فِي الرَّ

 َفَأْمَطَرْت َحتَّى اْسَتَقى النَّاُس َوَسَقْوا. َرُسوُل اهللاِ 

ي، )، قال: حدثنا أحمد بـن داود المكـ٢٢٠٩ح( )١/٦٠٥يف الدعاء ( الطرباينأخرجه 

حدثنا سعيد بن سليمان النشيطي، حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمد بن إسـحاق، 

 يحدث عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن الربيع بنت معوذ، فذكرته.

، قال ابْن َأبـي َحـاتِم:، وهوالدّ سعيد بن سليمان النشيطيالحديث فيه   يليُّ الَبْصريُّ

. وقـال اآلجـري )١(»ضى َسِعيد ْبن ُسَلْيمان النشيطي وفيه نظـرسمعت َأبِي َيُقول: ال نر«

َفَأمـا سـعيد بـن « . وسأَل الحاكم الدارقطني عنه فقال:)٢(»ال أحدث عنه« عن أبي داود:

 . )٣(»ُسَلْيَمان النشيطي فإنه َذاِهب

 . )٤(»ليس بالقوي« وذكره الذهبي يف ديوان الضعفاء وقال:

                                           
 ). ٤/٢٦، البن أبي حاتم (الجرح والتعديل  ) ١(

سؤاالت أبـي عبيـد اآلجـري أبـا داود السجسـتاين يف الجـرح والتعـديل، تحقيـق: محمـد علـي   ) ٢(

قاسم العمري، نشـر عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة اإلسـالمية، المدينـة المنـورة، المملكـة 

 ). ٣١٣م، (١٩٨٣ - هـ١٤٠٣العربية السعودية، الطبعة األولى، 

الحاكم النيسابوري للدارقطني، تحقيق: د. موفق بن عبـد اهللا بـن عبـد القـادر، مكتبـة  سؤاالت  ) ٣(

 ). ٢١٤، (م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الرياض، الطبعة األولى،  -المعارف 

ديوان الضعفاء والمرتوكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، لشمس الدين أبو عبد اهللا   ) ٤(

 =الـذهبي، تحقيـق: حمـاد بـن محمـد األنصـاري، مكتبـة محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز
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 .)١(»ضعيف« قال ابن حجر:

. قـال )٢(»ثقـة« ، قـال ابـن معـين:أبو عبيدة بن محمد بن عمار بـن ياسـره أيضا وفي

د ْبـن عمـار ْبـن »الكنى« َوَقال فِي كتاب« المزي عن ابن أبي حاتم: : َأُبو ُعَبيدة ْبن ُمَحمَّ

ياسر، اسمه سلمة. روى عنه علي ْبن زيد ْبن جدعان وهو مـديني، سـمعت َأبِـي يقـول 

  . وقـال )٣(»: َأُبو ُعَبيـدة ْبـن محمـد ابـن عمـار صـحيح الحـديثَذلَِك، سمعت َأبِي يقول

 ،سـلمة بـن محمـد بـن عمـار بـن ياسـر« ابن أبي حاتم يف األسـماء فـيمن اسـمه سـلمة:

روى عن عمار بن ياسر، روى عنه علي بن زيد بن جدعان، سمعت أبي يقـول  مديني،

 . )٥(»َبيدةأراه أخا َأبِي عُ « . دون أن يكنيه. لكن قال البخاري:)٤(»ذلك

 . )٦(»وهذا القول أشبه بالصواب من قول من جعلهما واحدا« قال المزي:

. فالحــديث )٨(»مقبــول« . وقـال ابــن حجـر:)٧(»صـدوق إن شــاء اهللا« قـال الــذهبي:

 ضعيف هبذا اإلسناد.

* * * 

                                           
 ). ١٥٩م، (١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧مكة، الطبعة الثانية،  -النهضة الحديثة =

 ). ٢٣٧تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ١(

 ).١٥ألبي زكريا يحيي بن معين، ( ،سؤاالت ابن الجنيد  ) ٢(

 ). ٣٤/٦٢هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، للمزي (  ) ٣(

 ). ٤/١٧٢الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ٤(

 ). ٤/٧٧التاريخ الكبير، للبخاري (  ) ٥(

 ). ٣٤/٦٣هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، للمزي (  ) ٦(

 ). ٤/٥٤٩ميزان االعتدال يف نقد الرجال، للذهبي، (  ) ٧(

 ). ٦٥٦تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ٨(
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ْثنَا َعـْن  حديث ابن َعبَّاس  -١٣ ـاِب َحـدِّ َشـْأِن قال: َقاَل: قِيَل لُِعَمَر ْبـِن اْلَخطَّ

إَِلـى َتُبـوَك فِـي َقـْيٍظ َشـِديٍد َفنََزْلنَـا َمنْـِزًال  اْلُعْسَرِة، َفَقاَل ُعَمُر: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهللاِ 

ْن َكاَن َأَحُدَنا َيْذَهُب َيْلَتِمُس إَقاَبنَا َسَتنَْقطُِع َحتَّى َأَصاَبنَا فِيِه َعَطٌش َشِديٌد َحتَّى َظنَنَّا َأنَّ رِ 

ُجَل َلَينَْحـُر َبِعيـَرُه َفَيْعِصـُر َفْرَثـُه اْلَخَال   َفال َيْرِجُع َحتَّى َيُظنَّ َأنَّ َرَقَبَتُه َتنَْقطُِع َوَحتَّى َأنَّ الرَّ

َدَك فِـ يُق: َيـا َرُسـوَل اهللاِ إِنَّ اَهللا َقـْد َعـوَّ ـدِّ ي َفَيْشَرُبُه َوَيَضُعُه َعَلى َبْطنِِه، َفَقاَل َأُبو َبْكـٍر الصِّ

َقـاَل: َنَعـْم، َقـاَل: َفَرَفـَع  »َأُتِحبُّ َذاَك َيا َأَبا َبْكٍر؟« :َعاِء َخْيًرا َفاْدُع َلنَا، َفَقاَل النَّبِيُّ الدُّ 

َماُء َفَأَطلَّْت ُثمَّ َسَكَبْت َفَمَلُئوا َما َمَعُهْم،  َرُسوُل اهللاِ  َيَدْيِه َفَلْم ُيْرِجْعَها َحتَّى َماَلِت السَّ

 ا َننُْظُر َفَلْم َنِجْدَها َجاَوَزِت اْلَعْسَكَر.ُثمَّ َذَهْبنَ 

 ) من طريق أصبغ بن الفرج. ٢١٤ح( )١/٣٣١( يف مسنده البزارأخرجه 

 يف دالئــــل النبــــوة والبيهقــــي). ١٠١ح() ١/٥٢يف صــــحيحه ( وابــــن خزيمــــة

 من طريق يونس بن عبد األعلى.  )٥/٢٣١(

ـــاكمو ـــتدرك ( الح ـــو نعـــيم)، ٥٨٢ح( )١/٣٨٤يف المس ـــوة  وأب ـــل النب يف دالئ

) من طريق حرملـة ٢٠١٩٥ح() ٩/٥٩١يف الكربى ( والبيهقي)، ٤٥٢ح( )١/٥٢٣(

 بن يحيى. ا

 ).١٢٧ح( )١/١٣٧يف العلل ( الدرا قطنيومن طريق أحمد بن صالح كما عند 

أصبغ بن الفرج، ويونس بن عبد األعلى، وحرملة بن يحيـى، وأحمـد (أربعتهم: 

عن عمرو بن الحـارث، عـن سـعيد بـن أبـي هـالل،  عبد اهللا بن وهب،عن  )بن صالحا

 عن عتبة بن أبي عتبة، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، فذكره.

) من طريق يعقوب بن محمـد ٤٢ح( )٧٧يف دالئل النبوة (ص الفريابيوأخرجه 

 الزهري. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. مشعل بن حممد بن حريث العرتي

  

٤٤١ 

 ) من طريق حرملة بن يحيى.١٣٨٣ح( )٤/٢٢٣يف صحيحه ( وابن حبان

ب، قال: أخربين عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هـالل، كالهما عن ابن وه

 عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أنه قيل لعمر بن الخطاب، فذكره.

 واختلف عنه: ،فالحديث مداره على ابن وهب

فرواه: (أصبغ بن الفرج، ويونس بن عبد األعلى، وحرملة بن يحيى، وأحمد بـن 

عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هالل،  صالح) أربعتهم عن عبد اهللا بن وهب عن

 .- بي عتبةأبذكر عتبة بن  – عن عتبة بن أبي عتبة، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس.

، فروياه عن - وحرملة عند ابن حبان فقط -وخالفهم يعقوب بن محمد الزهري 

ع بـن ابن وهب، ولم يذكر يف اإلسناد عتبة إنما جعله، عن سعيد بن أبي هالل، عن نـاف

 جبير.

 فأما الرواة عن ابن وهب والذين ذكروا عتبة يف اإلسناد فإهنم كلهم ثقات.

، فهو يعقوب بن محمد بن عيسى بـن عبـد الملـك أما يعقوب بن محمد الزهري

  بن حميد بن عبد الرحمن بن عـوف الزهـري القرشـي، أبـو يوسـف المـدين، قـال عنـه ا

  .)١(»وما ال يعرف من الشيوخ فدعوهما حدثكم َعن الثقات فاكتبوه، « ابن معين:

يعقـوب بـن محمـد « وأورد الخطيب يف تاريخه عـن أبـي زكريـا ابـن معـين قولـه:

 وساق ابن معين له خـربا واهيـا وقـال: )٢(»الزهري صدوق، ولكن ال يبالي عمن حدث

ومـراده أن هـذا الـراوي يحـدث عـن  .)٣(»هذا كذب باطـل ال يحـدث هبـذا أحـد يعقـل«

                                           
 ). ٩/٢١٥تم (الجرح والتعديل، البن أبي حا  ) ١(

  ).١١/١٧٣تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (  ) ٢(

  ).١١/١٧٣تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (  ) ٣(
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٤٤٢  

 صـدوق كثيـر الـوهم« . وقال ابن حجـر:)١(»واهي الحديث« أبو زرعة: وقال .الضعفاء

فيعقوب بـن محمـد الزهـري ضـعيف لروايتـه عـن الضـعفاء  .)٢(»الرواية عن الضعفاءو

والمرتوكين، كما أنه خالف الثقات يف روايتـه فتقـدم روايـة الثقـات وهـم أيضـا أحفـظ 

قول فيه قول من ذكـر عتبـة بـن وال« وأكثر عددا، ورجح الدارقطني رواية الثقات فقال:

 .)٣(»أبي عتبة

ــة متابعــة أخرجهــا   )٣/٣٢٣يف األوســط ( الطــرباينكمــا أن للحــديث بــذكر عتب

)، من طريق خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هالل، عن عتبة بـن أبـي عتبـة، ٣٢٩٢ح(

 حدثه عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب، فذكره.

كر عتبة بن أبي عتبـة رجالـه ثقـات فهـو صـحيح هبـذا اإلسـناد، وقـد فالحديث بذ

رواه البــزار، « صــححه الحــاكم يف المســتدرك. وذكــره الهيثمــي يف المجمــع وقــال:

 .)٤(»والطرباين يف األوسط، ورجال البزار ثقات

 من فوائد الحديث: * 

 .)٥(يف استجابة الدعاء يف الحديث بيان معجزة من معجزاته  -١

حيـث أشـار  أن فيه منقبة ظاهرة للصحابي الجليل أبي بكر الصـديق  كما -٢

                                           
 ). ٩/٢١٥الجرح والتعديل، البن أبي حاتم (  ) ١(

 ). ٦٠٨تقريب التهذيب، البن حجر، (ص  ) ٢(

 ). ١/١٣٧العلل الواردة يف األحاديث النبوية، ألبي الحسن الدار قطني، (  ) ٣(

 ). ٦/١٩٥مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي (  ) ٤(

هبجة المحافل وبغية األماثل يف تلخيص المعجزات والسير والشمائل، يحيى بن أبـى بكـر بـن    )٥(

 ). ٢/٣٠بيروت ( -محمد بن يحيى العامري الحرضي، دار صادر 
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٤٤٣ 

 .)١(بذلك على المصطفى 

والحديث أيضا فيه داللة على فضل الصحابة وقوة إيمـاهنم، كمـا يـدل علـى  -٣

مع شدة القيظ والحر والعطش الشديد كل  عظم تضحيتهم وجهادهم يف سبيل اهللا 

 ذلك يف ذات اهللا سبحانه.

 * * * 

                                           
 ). ٢/٣٠هبجة المحافل، يحيى العامري، (   )١(
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٤٤٤  

 لخاتمةا

 

 :فمن أهم النتائج ،من خالل هذا البحث نخلص إلى أهم النتائج والتوصيات

أن تـؤدى  السنة يف العبادات التـي وردت علـى وجـوه متنوعـة عـن النبـي  -١

 على تلك الصفات والوجوه المتعددة.

فيه إحياء للسنن والعبادات، وحضور  العمل بالوجوه المتنوعة عن النبي  -٢

 ثناء أدائها.قلب المسلم أ

أحاديــث البحــث بلغــت ثالثــة عشــر حــديثا، منهــا ثالثــة أحاديــث صــحيحة،  -٣

وأربعة أحاديث ضعيفة انجرب ضعفها فوصلت لدرجة الحسـن لغيـره، وسـتة أحاديـث 

ضعيفة أو ضعيفة جدا ال تنجرب. وجمهور العلماء على جواز االحتجاج بالضـعيف يف 

قال العلماُء مـن المحـّدثين والفقهـاء « ل:فضائل األعمال، نقل ذلك عنهم النووي فقا

ستحّب العمـــل يف الفضـــائل والرتغيـــب والرتهيـــب بالحـــديث ـوغيـــرهم: يجـــوز وُيـــ

 . وهذه الوجوه من فضائل األعمال.)١(»الضعيف

 أوجه متعددة يف االستسقاء غير الصالة، ومنها: ثبت عن الرسول  -٤

هذا الوجه من حديث أنس  الوجه األول: االستسقاء يف خطبة الجمعة، وثبت -أ

 .وحديثه متفق عليه، وهو الحديث األول يف هذا البحث 

الوجه الثاين: االستسقاء يف المسجد يف غير جمعة ويف غير صـالة، وجـاء يف  -ب

هذا الوجه ثالثة أحاديث هي: الحديث الرابع عن ابن عباس، والحديث السادس عـن 

                                           
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبد القـادر األرنـؤوط، دار  األذكار، ألبي  ) ١(

 ). ٨(ص ،م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لبنان،  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. مشعل بن حممد بن حريث العرتي

  

٤٤٥ 

 .جابر، والحديث السابع عن شرحيبل بن السمط

ــولى  -ج  ــر م ــديث عمي ــه ح ــجد، وفي ــارج المس ــقاء خ ــث: االستس ــه الثال   الوج

 آبي اللحم وهوصحيح.

الوجه الرابع: االستسقاء يف السفر، وفيه حديث صحيح عن ابـن عبـاس عـن  -د 

 .عمر 

وجوه االستسقاء غير الصالة فيها تيسير على الناس يف أداء هذه العبادة التـي  -٥

 والمطر الذي تحتاجه البالد والعباد. تكون سببا يف نزول الغيث

ــالة إخبــار عــن  -٦ ــنة غيــر الص ــتقاء الــواردة يف الس ــث وجــوه االسس يف أحادي

 ودالئل على نبوته وكرامته عند ربه. للنبي  معجزات وكرامات ربانية

يف استسقاء رّبه ألمتـه، ومسـارعته  ورد من األحاديث الثابتة عن الرسول  -٧

طلب لّما وقع هبم القحط واشتدت هبم الحاجـة، ونـزل هبـم مـا ال  تعالى له يف إجابة ما

ونعمـة اهللا بـه علـى  يطيقون من الشكوى والهم الكبير، ما يدل عن فضل هذا النبي 

 أمته. 

 كما أن من أهم التوصيات:

على المهتمين والباحثين يف الحديث الشريف العناية بالعبادات التي تنوعت  -١

 لحاجتها للبيان والدراسة. علها عن النبي صفاهتا وتعددت أوجه ف

العناية بما يسهل العبادات على الناس ويقـرهبم مـن فعلهـا وفـق هـدي النبـي  -٢

 .ذلك أن تنوع الصفات فيه تيسير على المكلفين بفعل ما يستطيعون منها 

ومـا فيهـا مـن اسـتجابة دعائـه  يف بيان وجوه االستسقاء الواردة عن النبي  -٣

وداللة على نبوته ويف نشر ذلك دعوة لإليمـان بـه مـن خـالل  كانة الرسول بيان لم
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٤٤٦  

 العبادات الواردة يف السنة النبوية.

العناية ببيان سماحة اإلسالم ويسر الشريعة، وحرص الشارع الكريم على ما  -٤

فيــه خيــر وصــالح العبــاد، والســرعة يف االســتجابة لحاجــاهتم الدينيــة والدنيويــة ومنهــا 

 قيا.طلب الس

* * * 
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٤٤٧ 

 المراجعقائمة المصادر و

 

بكـر  يإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن أب - 

 ،بن عبد الملك القسطالين القتيبي المصري، مصر، المطبعة الكربى األميريـة، الطبعـة السـابعةا

 هـ.١٣٢٣

لمحمد ناصرالدين األلباين، المكتـب اإلسـالمي، إرواء الغليل يف تخريج أحاديث منار السبيل،  - 

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ،بيروت، الطبعة الثانية

االسـتغناء يف معرفــة المشــهورين مــن حملـة العلــم بــالكنى، ألبــي عمـر يوســف بــن عبــد اهللا بــن  - 

عبدالرب النمري القرطبي، تحقيـق: عبـد اهللا مرحـول السـوالمة، دار ابـن تيميـة للنشـر والتوزيـع، 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى،  -ضالريا

اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، البن الملقن، سراج الدين أبو حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد  - 

الشافعي المصري، تحقيق: عبد العزيز بن أحمد بن محمـد المشـيقح، الريـاض، دار العاصـمة، 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،الطبعة األولى

إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، للقاضــي عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصــبي  - 

الدكتور يْحَيى إِْسَماِعيل، مصر، دار الوفـاء للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة  :السبتي، تحقيق

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩األولى، 

 :روزي، تحقيـقاألنساب، ألبي سعد عبد الكريم بن محمد بـن منصـور التميمـي السـمعاين المـ - 

عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماين وغيـره، مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد ، 

 م.١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢الطبعة األولى، 

 :البداية والنهاية، ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمشـقي، تحقيـق - 

 -دار هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع واإلعـالن معالي د. عبد اهللا بـن عبـد المحسـن الرتكـي، 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩مصر، الطبعة األولى، 
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 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »ودراسة مجعاً«ي السنة النبوية ـوجوه االستسقاء غري الصالة الواردة ف

٤٤٨  

الشـرح الكبيـر، البـن الملقـن سـراج الـدين  البدر المنير يف تخريج األحاديث واألثار الواقعـة يف - 

أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحقيق: مصطفى أبو الغـيط وعبـد اهللا بـن 

السـعودية، الطبعـة األولـى،  -الريـاض -سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشـر والتوزيـع 

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥

بكـر بـن  يلمعجزات والسير والشـمائل، يحيـى بـن أبـهبجة المحافل وبغية األماثل يف تلخيص ا - 

 بيروت. –محمد بن يحيى العامري الحرضي، دار صادر 

د. أحمد محمد  :تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ألبي زكريا يحيي بن معين البغدادي، تحقيق - 

، مكـة المكرمـة، الطبعـة األولـى –نور سيف، مركز البحث العلمـي وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

د. أحمد  :تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدرامي) ألبي زكريا يحيي بن معين البغدادي، تحقيق - 

 دمشق.  –محمد نور سيف، دار المأمون للرتاث 

التاريخ الكبير، ألبي عبد اهللا البخاري، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة الجعفـي،  - 

 ئرة المعارف العثمانية، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.حيدر آباد الدكن، دا

تاريخ بغداد، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد الخطيب البغدادي ، تحقيـق: الـدكتور  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢بيروت ، الطبعة األولى،  –بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي 

جمال الدين أبي الحجاج يوسف بـن عبـد الـرحمن المـزي، تحفة األشراف بمعرفة األطراف، ل - 

 - هـ١٤٠٣ ،تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، المكتب اإلسالمي، والدار القّيمة، الطبعة الثانية

 م.١٩٨٣

التطريف يف التصحيف، لجـالل الـدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي، تحقيـق: د. علـي  - 

 هـ.١٤٠٩دن، الطبعة األولى، األر –حسين البواب، دار الفائز، عمان

محمـد عوامـة،  :تقريب التهذيب، البن حجر، أبي الفضـل أحمـد بـن علـي العسـقالين، تحقيـق - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦األولى، الطبعة سوريا، دار الرشيد، 
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  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. مشعل بن حممد بن حريث العرتي

  

٤٤٩ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائـد، البـن رجـب الحنبلـي، زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن  - 

عبيدة مشهور حسن سلمان، دار ابن القيم، الرياض، دار ابن عفان، عمـان، رجب، تحقيق: أبي 

 م.٢٠١٠ - هـ١٤٣١الطبعة الثانية، 

التلخيص الحبير يف تخريج أحاديث الرافعي الكبير، ألبي الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن  - 

 - هــ١٤١٩ ،لبنـان، الطبعـة األولـى –أحمد بن حجر العسـقالين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 

 م.١٩٨٩

التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد، البن عبـد الـرب، أبـي عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن  - 

 -محمد بن عبد الرب بن عاصم النمـري القرطبـي، وزارة عمـوم األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية 

 هـ.١٣٨٧المغرب، 

ــي الفضــل أحمــد بــن ع -  ــن حجرالعســقالين، أب ــرة هتــذيب التهــذيب، الب ــد، مطبعــة دائ لــي، الهن

 هـ.١٣٢٦المعارف النظامية، الطبعة األولى، 

هتذيب الكمال يف أسماء الرجال، للمزي، ألبي الحجاج جمال الدين يوسف بـن عبـد الـرحمن  - 

 – ١٤٠٠بن يوسف، تحقيق: د. بشار عـواد معـروف، بيـروت، دار الرسـالة، الطبعـة: األولـى، ا

١٩٨٠. 

د بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن َمْعبـَد، التميمـي، الـدارمي، الثقات، ألبي حاتم محم - 

الـدكن، طبـع تحـت مراقبـة: محمـد عبـد المعيـد  –الُبستي، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 

 .م١٩٧٣ - هـ١٣٩٣ ،األولىالطبعة خان، 

سـورة، الجامع الصحيح المسمى سنن الرتمـذي، ألبـي عيسـى الرتمـذي محمـد بـن عيسـى بـن  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥اث العربي، رتلبنان، دار إحياء ال -بيروت 

جامع العلوم والحكم، لزين الدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، الَسـالمي،  - 

ــاؤوط  إبــراهيم بــاجس، مؤسســة  -البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلــي، تحقيــق: شــعيب األرن

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة السابعة،  -الرسالة 
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 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »ودراسة مجعاً«ي السنة النبوية ـوجوه االستسقاء غري الصالة الواردة ف

٤٥٠  

وسـننه وأيامـه المسـمى اختصـارا  الجامع المسند الصحيح المختصـر مـن أمـور رسـول اهللا  - 

مع الفتح، ألبي عبـد اهللا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، رقـم كتبـه وأبوابـه  -بصحيح البخاري 

 هـ.١٤٠٧الثالثة، الطبعة وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، المكتبة السلفية، 

الجرح والتعديل، ألبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي،  - 

الهنـد،  -بحيـدر آبـاد الـدكن  -الرازي ابن أبـي حـاتم، طبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة 

 بيروت. –م، تصوير دار إحياء الرتاث العربي ١٩٥٢ - هـ١٢٧١الطبعة األولى، 

ِد بِن إِْبَراِهْيَم بِن الُحَسْيِن الحنائيات (فوائد  -  أبي القاسم الحنائي)، ألَبي الَقاِسِم الُحَسْيُن بُن ُمَحمَّ

، الِحنَّائِي، تحقيق: خالد رزق محمد جرب أبو النجا، أضـواء السـلف، الطبعـة األولـى،  َمْشِقيُّ الدِّ

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شـرف  خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم، ألبي - 

بيـروت، الطبعـة األولـى، –لبنـان -النووي، تحقيق: حسين إسماعيل الجمـل، مؤسسـة الرسـالة

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

الدعاء ألبي القاسم الطرباين، سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، تحقيـق:  - 

ار البشائر اإلسالمية، الطبعة األولى، الدكتور محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، بيروت، د

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٧

ديوان الضعفاء والمرتوكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، لشمس الدين أبـو عبـد اهللا  - 

محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز الـذهبي، تحقيـق: حمـاد بـن محمـد األنصـاري، مكتبـة 

 م. ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧مكة، الطبعة: الثانية،  -النهضة الحديثة 

زاد المعاد يف هدي خير العباد، البن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  - 

مكتبـة  -سعد، تحقيق شعيب األرناؤوط، وعبـد القـادر األرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت 

 م.١٩٩٤هـ/١٤١٥المنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ، 

 هـ.١٤١٥مكتبة المعارف،  لسلة األحاديث الصحيحة،لمحمد ناصرالدين األلباين، الرياض،س - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. مشعل بن حممد بن حريث العرتي

  

٤٥١ 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ يف األمـة، لمحمـد ناصـر الـدين األلبـاين،  - 

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الخامسة، 

ن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ســنن ابــن ماجــه، ألبــي عبــد اهللا محمــد بــ - 

 دارالكتب العلمية.

ــعث األزدي  -  ــن األش ــليمان ب ــي داود س ــي داود، ألب ــنن أب ــد السِّ س ــزت عبي ــق: ع ــتاين، تحقي ِجْس

 م.١٩٧٠ -هـ١٣٨٩الدعاس، بيروت، دار الحديث، الطبعة األولى 

ــي -  ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب ــربى للبيهق ــنن الك ــَرْوِجردي  الس ــى الُخْس ــن موس ب

لبنان، الطبعة الثالثـة،  –الخراساين، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

السنن الكربى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علـي الخراسـاين، النسـائي، حققـه وخـرج  - 

ب األرنــاؤوط، قــدم لــه: عبــد اهللا بــن أحاديثــه: حســن عبــد المــنعم شــلبي، أشــرف عليــه: شــعي

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١عبدالمحسن الرتكي، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

سنن النسائي، ألبي عبد الرحمن النسائي أحمد بن شعيب بن علـي الخراسـاين، تحقيـق مكتـب  - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ،الثالثةالطبعة لبنان، دار المعرفة،  –تحقيق الرتاث اإلسالمي، بيروت 

سؤاالت ابن الجنيد ألبي زكريا يحيي بن معين، ألبي زكريا يحيي بـن معـين البغـدادي، تحقيـق  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨د. أحمد محمد نور سيف، مكتبة الدار المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

علي قاسـم  سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف الجرح والتعديل، تحقيق: محمد - 

العمري، نشر عمـادة البحـث العلمـي بالجامعـة اإلسـالمية، المدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة 

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣السعودية، الطبعة األولى، 

سؤاالت الحاكم النيسابوري للدارقطني، تحقيق: د. موفـق بـن عبـد اهللا بـن عبـد القـادر، مكتبـة  - 

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤المعارف الرياض، الطبعة األولى، 

سؤاالت محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلـي بـن المـديني، ألبـي الحسـن علـي بـن عبـد اهللا بـن  - 

الرياض، الطبعة األولى،  – جعفر المديني، تحقيق د. موفق عبد اهللا عبد القادر، مكتبة المعارف

 هـ.١٤٠٤

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  »ودراسة مجعاً«ي السنة النبوية ـوجوه االستسقاء غري الصالة الواردة ف

٤٥٢  

، دار ابن الجوزي، الطبعة الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد بن صالح العثيمين، الدمام - 

 هـ.١٤٢٣ ،األولى

شرح سنن أبي داود، ألبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حسـين  - 

 -، تحقيــق: أبــي المنــذر خالــد بــن إبــراهيم المصــري، مكتبــة الرشــد يالعينــ يالحنفــ يالغيتــاب

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الرياض، الطبعة األولى، 

بن الحجاج، ألبي زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، القـاهرة، شرح صحيح مسلم  - 

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤مؤسسة قرطبة، 

صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن  - 

ي، تحقيـق: َمْعبَد، التميمي، الدارمي، الُبستي، ترتيب: األمير عالء الدين علي بـن بلبـان الفارسـ

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨شعيب األرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

  صحيُح ابـن ُخَزيمـة، ألبـي بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة السـلمي النيسـابوري، تحقيـق:  - 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، الطبعة الثالثة، د. محمد مصطفى األعظمي، بيروت، المكتب اإلسالمي

والمرتوكين، ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساين النسائي، تحقيق:  الضعفاء - 

 هـ.١٣٩٦ ،األولىالطبعة محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، 

الطبقات الكربى، القسم المتمم لتابعي أهـل المدينـة ومـن بعـدهم، لمحمـد بـن سـعد بـن منيـع  - 

المدينة المنـورة، الطبعـة  -مكتبة العلوم والحكم د. زياد محمد منصور، نشر  :الزهري، تحقيق

 هـ.١٤٠٨الثانية، 

العلل الواردة يف األحاديث النبوية، ألبي الحسن علي بن عمـر بـن أحمـد الـدار قطنـي، عـارض  - 

- هــ١٤٣٢الثالثـة، الطبعـة لبنان، مؤسسة الريان،  -أصوله: محمد بن صالح الدباسي، بيروت 

 م.٢٠١١

حـاتم، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، الحنظلـي، العلل، البـن أبـي  - 

خالـد بـن .د و ،سعد بن عبـد اهللا الحميـد.د :الرازي، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧األولى، الطبعة عبد الرحمن الجريسي، الرياض، مطابع الحميضي، 
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در الـدين العينـي، أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن عمدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، لبـ - 

 ، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي.يالحنف يموسى بن أحمد بن حسين الغيتاب

ــي بــن  -  ــن عل ــر ب ــن أمي ــرف ب ــد أش ــق محم ــرف الح ــي داود، لش ــنن أب ــرح س ــون المعبــود ش ع

 هـ.١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية،  –حيدرالصديقي، العظيم آبادي، دار الكتب العلمية 

م كتبه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجرالعسقالين، أبي الفضل أحمد بن علي، رقَّ  - 

 هـ.١٤٠٧وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، المكتبة السلفية، الثالثة، 

  فتح البـاري يف شـرح صـحيح البخـاري، لـزين الـدين أبـي الفـرج ابـن رجـب الحنبلـي، تحقيـق:  - 

 هـ.١٤٢٥ ،أبي معاذ طارق بن عوض اهللا بن محمد، الدمام، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة

الكامل يف ضعفاء الرجال، ألبي أحمد عبد اهللا بن عدي الجرجاين، تحقيق: د. سهيل زكـار، دار  - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩لبنان، الطبعة الثالثة،  -الفكر، بيروت

ثار، ألبي بكر بن أبي شيبة، عبـد اهللا بـن محمـد بـن إبـراهيم الكتاب المصنف يف األحاديث واآل - 

الطبعـة  ،بن عثمان بن خواستي العبسي، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض، مكتبة الرشدا

 هـ.١٤٠٩األولى، 

كشف األستار عن زوائد البزار، للهيثمـي، نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان، تحقيـق:  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،  حبيب الرحمن األعظمي،

كشــف اللثــام شــرح عمــدة األحكــام، لشــمس الــدين، أبــي العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم  - 

 -هــ١٤٢٨ ،تحقيق: نور الدين طالب، سوريا، دار النوادر، الطبعـة األولـى السفاريني الحنبلي،

 م.٢٠٠٧

ال الدين أبـي الفـرج عبـد الـرحمن ابـن الجـوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، لجم - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الرياض، الطبعة األولى،  –د. علي حسين البواب، دار الوطن  :تحقيق

لسـان العـرب ، ألبـي الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن علـي، جمـال الـدين ابـن منظـور األنصـاري  - 

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الثالثة،  –اإلفريقي، دار صادر 

المجروحين من المحدثين، البن حبان، أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي، الدارمي،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠الُبستي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الرياض، دار الصميعي، 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي أبي الحسـن نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان،  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤حسام الدين القدسي، القاهرة، مكتبة القدسي، تحقيق: 

مجموع الفتاوى، البن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراين،  - 

ــورة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة  ــة المن ــن قاســم، المدين ــن محمــد ب ــرحمن ب ــد ال ــق: عب تحقي

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦المصحف الشريف، 

قاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الـدين المـال مر - 

 م.٢٠٠٢ – هـ١٤٢٢لبنان، دار الفكر، الطبعة األولى،  –الهروي القاري، بيروت 

 -المستدرك على الصحيحين، ألبي عبـد اهللا الحـاكم محمـد بـن عبـد اهللا النيسـابوري، بيـروت  - 

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ لبنان، دار المعرفة،

مسند ابن أبي شيبة، ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي  - 

العبسي، تحقيق: عادل بن يوسف العـزازي وأحمـد بـن فريـد المزيـدي، الريـاض، دار الـوطن، 

 م.١٩٩٧الطبعة األولى، 

اود بن الجارود الطيالسـي، تحقيـق: الـدكتور مسند أبي داود الطيالسي، ألبي داود سليمان بن د - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩محمد بن عبد المحسن الرتكي، مصر، دار هجر، الطبعة األولى، 

مسند أبي عوانة، ألبي عوانة يعقوب بن إسحاق، تحقيق: أيمـن بـن عـارف الدمشـقي، بيـروت،  - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،دار المعرفة، الطبعة األولى

أحمد بن علي بن المُثنى بن يحيـى بـن عيسـى بـن هـالل التميمـي، الموصـلي، مسند أبي يعلى،  - 

 – هــ١٤٠٤دمشـق، الطبعـة األولـى،  –تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق، دار المأمون للرتاث 

 .م١٩٨٤

بإشـراف الـدكتور عبـد اهللا ،شـعيب األرنـؤوط وآخـرون  :مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل، تحقيـق - 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ،الثانيةالطبعة مؤسسة الرسالة، لبنان،  –الرتكي، بيروت 

مسند البزار، ألبي بكر البزار، أحمد بن عمرو بـن عبـد الخـالق بـن خـالد بـن عبيـد اهللا العتكـي،  - 

الطبعـة  –تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهللا وآخرون، المدينة المنـورة، مكتبـة العلـوم والحكـم 

 م).٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨األولى، (بدأت 
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، المســمى اختصــارا المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول اهللا  - 

مطبوع مع شرح النووي، ألبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، القاهرة،  –بصحيح مسلم 

 .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤مؤسسة قرطبة، 

يل بـن سـليم بـن مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، ألبي العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماع - 

– قايماز بن عثمان البوصيري الكناين الشافعي، تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربيـة

 هـ.١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية، 

المصنف، ألبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نـافع الحميـري اليمـاين الصـنعاين، تحقيـق: حبيـب  - 

بيـروت، الطبعـة الثانيـة،  –كتـب اإلسـالمي الهنـد، الم -الرحمن األعظمـي، المجلـس العلمـي

 هـ.١٤٠٣

اب، دار القلـم -  دمشـق، والـدار  –المعالم األثيرة يف السنة والسيرة، لمحمد بن محمد حسـن ُشـرَّ

 هـ.١٤١١بيروت، الطبعة األولى،  –شامية 

 معالم السنن، للخطابي، أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسـتي، المطبعـة - 

 م.١٩٣٢ - هـ١٣٥١العلمية، حلب، الطبعة األولى، 

المعجم األوسط، ألبي القاسم الطرباين، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي، تحقيق:  - 

 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ،الدكتور محمود الطحان، الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة األولى

 –بـن عبـد اهللا الرومـي الحمـوي، دار صـادر معجم البلدان، لشهاب الدين أبـي عبـد اهللا يـاقوت  - 

 م.٢٠٠٧بيروت، الطبعة الثالثة، 

المعجم الكبير، ألبي القاسم الطرباين، سليمان بن أحمد بن أيوب بـن مطيـر اللخمـي، تحقيـق:  - 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢حمدي بن عبد المجيد السلفي، بيروت، دار إحياء الرتاث العربي، 

يرة النبوية، لعاتق بن غيث البالدي، دار مكة للنشـر والتوزيـع معجم المعالم الجغرافية يف -   – السِّ

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢مكة المكرمة، الطبعة األولى 

معجــم مقــاييس اللغــة، ألحمــد بــن فــارس الــرازي، تحقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر،  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 
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تحقيـق:  ،بد الحميد بن حميد بن نصر الَكّشيالمنتخب من مسند عبد بن حميد، ألبي محمد ع - 

صبحي السـامرائي، محمـود محمـد خليـل الصـعيدي، القـاهرة، مكتبـة السـنة، الطبعـة األولـى، 

 .م١٩٨٨ – هـ١٤٠٨

الموطأ لإلمام مالك بن أنس، تحقيق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، القـاهرة، دار الحـديث، الطبعـة  - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣ ،الثانية

االعتدال يف نقد الرجال، للذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ميزان  - 

 لبنان، دار المعرفة. -َقاْيماز، تحقيق علي البجاوي، بيروت

نتائج األفكار يف تخريج األذكار، البن حجر، أبي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقالين  - 

-هــ ١٤٢٩بيـروت، دار ابـن كثيـر،  -في، دمشـق الشافعي، تحقيق: حمدي عبـد المجيـد السـل

 م.٢٠٠٨

النهاية يف غريب الحديث واألثر، البن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمـد بـن  - 

محمــود محمـد الطنــاحي، المكتبــة  -محمـد الشــيباين الجـزري، تحقيــق: طــاهر أحمـد الــزاوى 

 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩العلمية، بيروت، 

ار، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاين، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، نيل األوط - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الحديث، مصر الطبعة: األولى، 

* * * 
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List of Sources and References 
 
 - iirshad alssari lisharh sahih albikhari, lishahab aldiyn 'abi aleibaas 'ahmad ben 

muhamad be 'abaa bikr ben eabd almalik alqustalani alqatibii almisrii, masru, 
almutbaeat alkubraa al'amiriatu, altibeat alssabieat 1323h. 

 - iirwa' alghalil fi takhrij 'ahadith manar alsabili, limuhamad nasiraldin al'albani, 
almaktab -al'iislamii, bayrut, altibeat alththaniat 1405 ha-985m.. 

 - ‘iikmal almuelim bifawayid musalimin, llqady eyad bin musaa bin eyad bin 
eimrun alyahsubii alsabti, tahqiq alduktur yhyaa 'iismaeil, masra, dar alwafa' 
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1997m. 
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albasrii thuma aldamashqi, tahqiq maeali d. eabd allah Ben eabd almuhsin alturki, 
dar hijar liltabaeat walnashr waltawzie wal'iielan - misr, altubeat al'uwlaa, 1419 h 
- 1998 m. 

 - albadr almunir fi takhrij al'ahadith wal'athar alwaqieat fi alsharah alkabiri, liaibn 
almalqin siraj aldiyn 'abi hafs eumar Ben eali Ben 'ahmad alshaafieii almisri, 
tahqiq: mustafaa 'abu alghayt waeabd allah Ben sulayman wayasir Ben kimal, dar 
alhijrat lilnashr waltawzie - alriyad-alsewdyt, altabeat al'uwlaa, 1425ha-2004m. 

 - alttarikh alkabiru, li'abi eabd allah albkhary, muhamad Ben 'iismaeil Ben 'iibrahim 
Ben almaghirat aljiefayi, haydar abad aldkn, dayirat almuearif aleuthmaniati, 
tabae taht muraqabat: muhamad eabd almaeid khan. 

 - altatrif fi altashifi, lijalal aldiyn eabd alruhmin Ben 'abi bikr alsywty, tahqiq: d. 
eali husayn albawab, dar alfayiz, eiman- al'urdun, altibet al'uwlaa, 1409h. 

 - altalkhis alhabir fi takhrij 'ahadith alraafieii alkabiri, li'abi alfadl 'ahmad Ben eali 
Ben muhamad Ben 'ahmad Ben hajar alesqlany, dar alkutub aleilmiat, bayrut - 
lubnan, altibeat al'uwlaa 1419h. 1989m. 

 - altamhid lamaa fi almawta min almaeani wal'asanidi, liaibn eabd albar, 'abi eumar 
yusif Ben eabd allh Ben muhamad Ben eabd albar Ben easim alnamriu alqartabi, 
wizarat eumum al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat - almaghrib, 1387h. 
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 - althaqatu, li'abi hatim muhamad Ben hibaan Ben 'ahmad Ben hibaan Ben maeadh 
Ben maebda, altamimii, aldaarimi, albusty, dayirat almaearif aleuthmaniati, 
haydar abad - aldakn, tabae taht muraqabat: muhamad eabd almaeid khan, 
al'uwlaa 1393h-1973. 

 - aljamie alsahih almusamaa sunan altarmadhi, li'abi eisaa altarmadhiu muhamad 
Ben eisaa Ben surat, bayrut - lubnan , dar 'iihya' alnarath alearabyi, 1415h - 
1995m. 

 - aljarh waltaedilu, li'abi muhamad eabd alrahmn Ben muhamad Ben 'iidris Ben 
almandhir altamimi, alhnzly, alrrazi abn 'abi hatm, tbet majlis dayirat almaearif 
aleithmaniat - bihaydar abad aldukn - alhind , altabeat al'uwalaa, 1271 h 1952 m, 
taswir dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut. 

 - alhinayiyat (fwayd 'abi alqasim alhnayy), l'aby alqasim alhusayn bn muhamad bn 
'iibrahim bn alhusayn aldimashqiu, alhinaayiy, thqyq: khalid rizq muhamad jbr 
'abu alnajja, 'adwa' alsulf, altabet: al'uwlaa, 1428 h - 2007 m. 

 - alduea’ li'abii alqasim altbrany, sulayman Ben 'ahmad Ben 'ayuwb Ben matir 
allakhamii alshshami, thqyq: alduktur muhamad saeid Ben muhamad hasan 
albakhari, bayrut, dar albashayir al'iislamiatu, altabeat al'uwlaa, 1407h- 1987m. 

 - alsunn alkubraa lilbayhiqi, 'abu bakr 'ahmad Ben alhusayn Ben eali Ben musaa 
alkhusrawjirdy alkharasani, tahqiq:an muhamad eabd alqadir eata, dar alkutub 
aleilmiatu, bayrut - lubnan, altubeat alththalithatu, 1424 h - 2003 m. 

 - alsunn alkubraa, 'abu eabd alrahmin 'ahmad Ben shueayb Ben eali alkharasani, 
alnisayiy, haqaqah wakharaj 'ahadithh: hasan eabd almuneim shalby, 'ashraf elayh: 
shueayb al'arnawuwt, qadam lh: eabd allah Ben eabd almuhsin alturki, bayrut, 
muasasat alrisalat , altabeat al'uwlaa, 1421 h - 2001 m. 

 - alsharah almumtieu ealaa zad almustaqnaei, limuhamad Ben salih aleathimin, 
aldamami, dar abn aljawzi, altabeat al'uwlaa 1423h. 

 - aldueafa’ walmatrukin, li'abi eabd alruhmin 'ahmad Ben shueayb Ben eali 
alkharasani alnisayiy, tahqiq: mahmud 'iibrahim zayid, dar alwaei, halab, al'uwlaa 
1396h. 

 - altabaqat alkubraa, alqism almutamim litabiei 'ahl almadinat waman baedihm, 
limuhamad Ben saed Ben munie alzahri, tahqiq d. ziad muhamad mnswr, nashr 
maktabat aleulum walhukm - almadinat almunawrat, altubeat alththaniata, 1408 h. 

 - alealal alwaridat fi al'ahadith alnabawiati, li'abi alhasan eali Ben eumar Ben 
'ahmad aldaar qatni, earid 'usuluha: muhamad Ben salih aldibasi, bayrut - lubnan , 
muasasat alrayan, althaalithat, 1432 ha-2011m. 

 - alell, liaibn 'abi hatim, eabd alruhmin Ben muhamad Ben 'iidris Ben almandhir 
altamimi, alhnzly, alrrazi, tahqiq: fariq min albahithin bi'iishraf waeinayat d/saed 
Ben eabd allh alhamid w d/khalid Ben eabd alrahmin aljarisi, alriyad, matabie 
alhamidi, al'uwlaa, 1427 h - 2006 m. 

 - alkamil fi dueafa' alrijali, li'abi 'ahmad eabd allh Ben euday aljurjani, thqyq: d. 
sahil zukar, dar alfakr, birut- lubnan, altubeat alththalithatu, 1409 h - 1988 m. 
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 - alkitab almusanaf fi al'ahadith walathari, li'abi bikr Ben 'abi shaybat, eabd allah 
Ben muhamad Ben 'iibrahim Ben euthman Ben khuasati aleibsy, thqyq: kamal 
yusif alhawtu, alriyad, maktabat alrushd altibeat al'uwlaa, 1409h. 

 - almajruhin min almuhadithina, liaibn habban, 'abi hatim muhamad Ben hubban 
Ben 'ahmad altamimi, alddarimi, albusty, thqyq: hamdi eabd almajid alsulfiu, 
alriyadu, dar alsamiei, 1420 -2000m. 

 - almustadrik ealaa alsahihayni, li'abi eabd allah alhakim muhamad Ben eabd allh 
alnysabwry, bayrut - lubnan , dar almaerifat, 1427 h - 2006m. 

 - almusanaf , li'abiin bikr eabd alrazzaq Ben humam Ben nafie alhamiri alyamanii 
alsaneaniu, tahqiq: habib alrahmin al'aezami, almajlis aleilmi- alhandu, almaktab 
al'iislamiu - bayarutu, altibeat althaaniat, 1403h. 

 - almaealim al'athirat fi alsanat walsayrata, limuhamad Ben muhamad hasan 
shuraab, dar alqulma- dimashq, waldaar shamiat - biruta, altibeat al'uwlaa, 1411h. 

 - almuejim al'awsat, li'abi alqasim altbrani, sulayman Ben 'ahmad Ben 'ayuwb Ben 
matir allakhmi, tahqiq: alduktur mahmud altahani, alriyadi, maktabat almaearifi, 
altibeat al'uwlaa 1405h- 1985m. 

 - almaejam alkabiru, li'abii alqasim altbrany, sulayman Ben 'ahmad Ben 'ayuwb Ben 
matir allikhami, thqyq: hamdi Ben eabd almajid alsulfiu, bayrut, dar 'iihya' 
alturath alearabii, 1422h - 2002m. 

 - almuntakhab min masanad eabd Ben hamidin, li'abi muhamad eabd alhamid Ben 
hamid Ben nasr alkashshy tahqiq: sibhi alsamrayy, mahmud muhamad khalil 
alseydy, alqahirat, maktabat alsunat, altabeat al'uwlaa, 1408 - 1988. 

 - almuta lil'iimam malik Ben 'ansa, thqyq: muhamad fuad eabd albaqy, alqahirt, dar 
alhadith, altubeat alththaniat 1413h- 1993m. 

 - alnihayat fi ghurayb alhadith wal'uthri, liaibn al'athiri, majad aldiyn 'abu alsaeadat 
almubarak Ben muhamad Ben muhamad alshaybanii aljizri, thqyq: tahir 'ahmad 
alzaawaa - mahmud muhamad altanahi, almaktabat aleilmiat, biarawut, 1399ha- 
1979m. 

 - bahjat almuhafil wabughyat al'amathil fi talkhis almueajazat walsayr walshamayili, 
yahyaa Ben 'abaa bikr Ben muhamad Ben yahyaa aleamirii alhrdy, dar sadir - 
bayrut. 

 - tarikh abn mueayan (rwayat aldawria) li'abi zakariaa yuhyi Ben mueayan 
albghdady, tahqiq du. 'ahmad muhamad nur syf, markaz albahth aleilmii w 'iihya' 
alturath al'iislamii - makat almukaramat, altabeat al'uwlaa, 1399h - 1979m. 

 - tarikh abn mueayan (rwayat euthman aldarami) li'abi zakariaa yuhyi Ben mueayan 
albghdady, tahqiq dr. 'ahmad muhamad nur syf, dar almamun liltarath - dimashq. 

 - tarikh bghdad, li'abi bikr 'ahmad Ben eali Ben thabt Ben 'ahmad alkhatib 
albughdadii , thqyq: alduktur bashshar ewad maeruf, dar algharb al'iislamiu - 
bayrut , altabeat al'uwlaa, 1422h - 2002m. 

 - tuhfat al'ashraf bimaerifat al'atrafi, lijimal aldiyn 'abi alhujaj yusif Ben eabd 
alruhmin almizy, tahqyq: eabd alsamad sharaf aldiyna, almaktab al'iislami, 
waldaar alqymt, altibeat althaanit: 1403h, 1983m. 
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 - taqrib altahdhibi, liaibn hujra, 'abi alfadl 'ahmad Ben eali aleasqlani, tahqiq 
muhamad eawamat, suria, dar alrashid, al'uwalaa, 1406 h- 1986m. 

 - taqrir alqawaeid watahrir alfawayidi, liaibn rajab alhanbli, zayn aldiyn eabd 
alruhmin Ben 'ahmad Ben rjb, thqyq: 'abi eubaydat mashhur hasan sulman, dar 
abn alqym, alriyadi, dar abn eafan, eaman, altubeat alththaniata, 1431h- 2010m. 

 - tahdhib altahdhibi, liaibn hijrialiesqlany, 'abi alfadl 'ahmad Ben eali, alhand, 
mutbaeat dayirat almaearif alnizamiati, altabeat al'uwlaa, 1326h. 

 - tahdhib alkimal fi 'asma' alrujali, lilmazi, li'abi alhujaj jamal aldiyn yusif Ben eabd 
alruhmin Ben yusif, tahqiq: dr. bashshar ewad maeruf , biruat, dar alrsalt, altbet: 
alawlaa, 1400 - 1980. 

 - jamie aleulum walhukm, lizayn aldiyn eabd alruhmin Ben 'ahmad Ben rajab Ben 
alhusn, alsalamy, albughdadi, thuma aldamshqi, alhinbili, tahqiq: shueayb 
al'arnawuwt - 'iibrahim bajis, muasasat alrisalat - bayrut, altibeat alsaabieat, 1422h 
- 2001m. 

 - khulasat al'ahkam fi muhimaat alsunn waqawaeid al'iislami, li'abi zakariaa muhyi 
aldiyn yahyaa Ben sharaf alnwwi, tahqiq: husayn 'iismaeil aljamal, muasasat 
alrisalat- labnan-birut, altabeat al'uwlaa, 1418h - 1997m. 

 - diwan aldueafa' walmutruikin wakhalaq min almajhulin wathuqat fihim lyn, 
lishams aldiyn 'abu eabd allah muhamad Ben 'ahmad Ben euthman Ben qaymaz 
aldhahabi, thqyq: hammad Ben muhamad al'ansari, maktabat alnahdat alhadithat - 
makt, altbet: alththaniatu, 1387 h - 1967 m. 

 - zad almaead fi hudi khayr aleibadi, liaibn qiam aljuziati, shams aldiyn muhamad 
Ben 'abi bikr Ben 'ayuwb Ben sued, tahqiq shueayb al'arnawuwut, waeabd alqadir 
al'arnawuwt, muasasat alrasalat, bayrut - maktabat almanar al'iislamiati, alkuayt , 
altbet: alssabieat waleishrun , 1415h/1994m. 

 - silsilat al'ahadith alsahihati, muhamad nasir aldiyn al'albani, bialriyadi, maktabat 
almaearif, 1415 h. 

 - silsilat al'ahadith aldaeifat walmawdueat wa'athariha alsayiy fi al'umati, 
limuhamad nasir aldiyn al'albaniu, alriyad, maktabat almaearif, altibeat 
alkhamisat, 1412h- 1992m. 

 - sunan abn majh, li'abi eabd allah muhamad Ben yazid alqazwini, tahqiq: muhamad 
fuad eabd albaqi, daralktib aleilmiat. 

 - sunan 'abi dawid, li'abi dawud sulayman Ben al'asheath al'azdiu alsaijistany, 
tahqiq: eizat eubayd aldueas, bayruat, dar alhadith, altibeat al'uwlaa 1389h- 
1970m. 

 - sunan alnasayiy, li'abi eabd alruhmin alnisayiyi 'ahmad Ben shueayb Ben eali 
alkharasani, tahqiq maktab tahqiq alturath al'iislami, bayrut - lubnan, dar 
almaerifat , alththalithat 1414-1994. 

 - suaalat abn aljanid li'abi zakariaa yuhyi Ben maeyana, li'abi zakariaa yuhyi Ben 
mueayan albghdady, tahqiq du. 'ahmad muhamad nur syf, maktabat aldaar 
almadinat almunawarati, altibeat al'uwlaa, 1408h - 1988m. 
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 - suaalat 'abi eubayd alajari 'aba dawud alsajstani fi aljarh waltaedili, tahqiq: 
muhamad eali qasim aleamri, nashr eimadat albahth aleilmii bialjamieat 
al'iislamiati, almadinat almunawrati, almamlakat alearabiat alsaeudiati, altabeat 
al'uwalaa, 1403ha/1983m. 

 - suaalat alhakim alnaysaburii lildaarqitni, tahqiq: di. muafaq Ben eabd allh Ben 
eabd alqadir, maktabat almaearif alriyadi, altabeat al'uwlaa, 1404- 1984. 

 - suaalat muhamad Ben euthman Ben 'abi shaybat laealiy Ben almadini, li'abi 
alhasan eali Ben eabd allh Ben jaefar almadini, tahqiq di. muafaq eabd allah eabd 
alqadr, maktabat almaearif - alriyada, altabeat al'uwlaa, 1404h. 

 - sharah sunan 'abi dawid, li'abi muhamad badr aldiyn mahmud Ben 'ahmad Ben 
musaa Ben 'ahmad Ben husayn alghayatabaa alhunfaa aleuynaa, tahqiq: 'abi 
almundhir khalid Ben 'iibrahim almasri , maktabat alrushd - alriyad , altbeat: 
al'uwalaa, 1420 hu -1999m. 

 - sharah sahih muslim Ben alhijaji, li'abi zakariaa muhyi aldiyn yahyaa Ben sharaf 
alnawwi, alqahrt , muasasat qartabat, 1414 -1994. 

 - sahih abn habaan bitartib abn bulibani, li'abi hatim muhamad Ben hibaan Ben 
'ahmad Ben hibaan Ben maeadh Ben maebda, altamimii, aldaarimi, albusty, trtyb: 
al'amir eala' aldiyn eali Ben balban alfarsy, tahqiq: shueayb al'arnawuwt, bayrut, 
muasasat alrisalat, bayrut, altibeat althaalithat, 1418 ha - 1997m. 

 - shyh abn khuzaymt, li'abi bikr muhamad Ben 'iishaq Ben khazimat alsilmii 
alnysabwry, thqyq: alduktur muhamad mustafaa al'aezami, bayrut, almaktab 
al'iislami, altubeat alththalithatu, 1424 h - 2003 m. 

 - sahih albikhari mae alfath , li'abi eabd allah muhamad Ben 'iismaeil albikhari, 
raqm katabh wa'abwabah wa'ahadithuh: muhamad fuad eabd albaqi, alqahirat, 
almuktabat alsilfiat, althaalithat, 1407h. 

 - sahih muslim mae sharah alnawawi, li'abi alhusayn muslim Ben alhujaj alqashiri, 
alqahrt , muasasat qartabati, 1414 -1994. 

 - eumdat alqari sharah sahih albkhary, libadar aldiyn aleini, 'abu muhamad mahmud 
Ben 'ahmad Ben musaa Ben 'ahmad Ben husayn alghitaba alhunfaa, bayrut, dar 
'iihya' alturath alearabii. 

 - eawn almaebud sharah sunan 'abi dawd, lshrf alhaq muhamad 'ashraf Ben 'amir 
Ben eali Ben hydralsdyqy, aleazim abady, dar alkutub aleilmiat - bayrut, altubeat 
alththaniat, 1415 h. 

 - fath albari bisharh sahih albikhari, liaibn hijrialiesqlany, 'abi alfadl 'ahmad Ben 
eali, raqm katabh wa'abwabah wa'ahadithuh: muhamad fuad eabd albaqi, 
alqahirat, almuktabat alsilfiat, althaalithat, 1407h. 

 - fath albari fi sharah sahih albikhary, lizayn aldiyn 'abi alfurj abn rajab alhinbly, 
tahqiq: 'abi maeadh tariq Ben eiwad allah Ben muhmid, aldamam, dar abn aljawzi, 
altibeat alththalithat 1425h. 

 - kashf al'astar ean zawayid albizari, lilhithami, nur aldiyn eali Ben 'abi bikr Ben 
suliman, tahqiq: habib alrahmun al'aezami, bayrut, muasasat alrisalt, altubeat 
al'uwlaa, 1399 h - 1979 m. 
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 - kashf allitham sharah eumdat al'ahkami, lilsafarinii, shams aldiyn, 'abi aleawn 
muhamad Ben 'ahmad Ben salim alsafarinia alhanbili, thqyq: nur aldiyn talab, 
surya, dar alnawadir, altabeat al'uwlaa 1428h- 2007m. 

 - kashf almushkil min hadith alsahihin, lijamal aldiyn 'abi alfarj eabd alrahmin abn 
aljwzy, tahqiq da. eali husayn albwab, dar alwatan - alriyadu, altabeat al'uwlaa, 
1418h - 1997m. 

 - lisan alearab , li'abi alfadl muhamad Ben mukrim Ben ealay, jamal aldiyn abn 
manzur al'ansarii al'iifriqi, dar sadir - bayrut, altibeat althalithat, 1414- 2004m. 

 - majmae alzawayid wamanbie alfawayidi, lilhaythamii 'abi alhasan nur aldiyn eali 
Ben 'abi bikr Ben suliman, thqyq: husam aldiyn alqdsy, alqahirt, maktabat alqudsi, 
1414 h, 1994 m. 

 - majmue alfataawaa, liaibn timiati, taqi aldiyn 'abu aleibaas 'ahmad Ben eabd 
alhalim Ben timiat alharani, tahqiq: eabd alrahmin Ben muhamad Ben qasima, 
almadinat almunawarat, majmae almalik fahd litabaeat almashaf alsharif, 
1416ha/1995m. 

 - murqat almafatih sharah mushkat almasabihi, laealiyi Ben (slitana) muhmid, 'abu 
alhasan nur aldiyn almala alhrwy alqari, bayrut - lubnanu, dar alfikr, altibeat 
al'uwlaa, 1422 - 2002m. 

 - masanad abn 'abi shaybat, li'abi bikr Ben 'abi shaybat, eabd allah Ben muhamad 
Ben 'iibrahim Ben euthman Ben khuasati aleibsi, thqyq: eadil Ben yusif aleizazi w 
'ahmad Ben farid almazidi, alriyad, dar alwtn, altibeat al'uwlaa, 1997m. 

 - musanad 'abi dawud altyalsi, li'abi dawud sulayman Ben dawud Ben aljarud 
altyalsi, thqyq: alduktur muhamad Ben eabd almuhsin alturki, misr, dar hajr, 
altubeat al'uwlaa, 1419 h - 1999 m. 

 - masanad 'abi eawanat, li'abi eawanat yaequb Ben 'iishaq, thqyq: 'ayman Ben earif 
aldmshqy, birut, dar almuerift, altibeat al'uwlaa 1419h - 1998m. 

 - musanad 'abi yuelaa, 'ahmad Ben eali Ben almthuna Ben yahyaa Ben eisaa Ben 
hilal altamimi, almusili, tahqiq: husayn salim 'asad, dimashqa, dar almamun 
liltarath - dimashq, altabeat al'uwlaa, 1404 - 1984. 

 - musanad al'imam 'ahmad Ben hanbil, tahqiq shueayb al'arnuawt wakharun 
bi'iishraf alduktur eabd allh altarki, bayrut - lubnan, muasasat alrsalt, alththaniat 
1429-2008 m. 

 - musanad albizar, li'abi bikr albizari, 'ahmad Ben eamrw Ben eabd alkhaliq Ben 
khilad Ben eubayd allah aleataki, tahqyq: mahfuz alrahmin zayn allah wakhiruna, 
almadinat almunawrat, maktabat aleulum walhukm - altibeat al'uwlaa, (bduat 
1988m, waintahat 2009ma). 

 - misbah alzujajat fi zawayid abn majihi, li'abi aleabbas 'ahmad Ben 'abi bikr Ben 
'iismaeil Ben salim Ben qaymaz Ben euthman albusiri alkinanii alshshafey, thqyq: 
muhamad almntaqa alkshnawy, dar alerbyt-byrwt, altbet: alththaniat, 1403 h. 

 - maealim alsunn, lilkhitabii, 'abi sulayman hamd Ben muhamad Ben 'iibrahim Ben 
alkhitab albsty, almutbaeat aleilmiati, hulab, altibeat al'uwlaa, 1351h, 1932m. 
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 - maejam albuldan, lishhab aldiyn 'abi eabd allah yaqut Ben eabd allh alruwmii 
alhamwi, dar sadir - bayrut, altibeat althaalithat, 2007m. 

 - muejam almaealim aljughrafiat fi alsiyrt alnabawiati, laeatiq Ben ghayth albiladi, 
dar makat lilnashr waltawzie - makat almukarmat, altabeat al'uwlaa 1402h - 
1982m. 

 - maejam maqayis allaght, li'ahmad Ben faris alraazi, tahqyq: eabd alsalam harun, 
dar alfikur, bayruut, 1399 hu -1979m. 

 - mizan alaietidal fi naqd alrajali, liladhahibii, shams aldiyn 'abu eabd allah 
muhamad Ben 'ahmad Ben euthman Ben qaymaz, tahqiq eali albjawy, biuruta- 
lubnan, dar almuerifat. 

 - natayij al'afkar fi takhrij al'adhkari, liaibn hajra, 'abi alfadl 'ahmad Ben eali Ben 
hajar aleasqilanii alshaafieii, tahqiq: hamdi eabd almajid alsilfiu, dimashq - birut, 
dar abn kathir, 1429 hu -2008m. 

 - nil al'awtar, limuhamad Ben eali Ben muhamad Ben eabd allh alshwkany, thqyq: 
eisam aldiyn alsbabty, dar alhadith, misr altbet: alawlaa, 1413h - 1993m 

* * * 
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