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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 
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ّ المياه من أهم مسائل فقه الواقع الذي له أثر كبير في حيـاة النـاس ّإن مسألة قلة ْ
ِ

ً فـي االستـسقاء مرشـدا إلـى س وقد ورد حديث أنـس ،ومعايشهم بل ومصائرهم

َما ينبغي على المسلم فيما يخـص دعـاء االستـسقاء وشـروطه وآدابـه وغيـر ذلـك ّ، 

ة وأحكامهـا التـي ِوتتضح أهمية هـذا الحـديث فـي التعـدد الكبيـر للمـسائل الفقهيـ

 ، قيـام اإلمـام فـي خطبـة الجمعـة: والتـي منهـا،تناولها البحـث بأدلتهـا مـع التـرجيح

 ، وأدعيتـــه، وأنــواع االستـــسقاء، ورفــع اليـــدين عنـــد الــدعاء فيهـــا،والكــالم أثناءهـــا

 كبيــان عــدم تعــارض دعــاء االستــسقاء مــع :وغيرهــا مــن المــسائل.. .واالستــصحاء

َّـاألسباب التي استنها الل  وال مـع تقـديره سـبحانه ،ِه تعـالى فـي أرضـه لنـزول المطـرّ

ن ،الــسابق بنــزول المطــر أو عــدم نزولــه ْ كمــا أن الحــديث اشــتمل علــى لمحــات م
ِــ ّ

ِ ورحمة الله تعالى بخلقه،ش  الصحابةأدب ْ َ  وغيـر ذلـك ،عّ وعلو قـدر النبـي ،َّ

  .مما ورد إيضاحه وتفصيله في ثنايا البحث

 

 



        

 

 

 
 

 

١٨٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 

The Hadith of Anas – may Allah satisfy him-concerning the 

prophet’s making  

Doaa for water (Istesqaa) in the big mosque, narration and study 

The issue of water shortage is one of the most important issue in 

the current life that has a great effect on people’s lives rather than 

their destiny. 

The Hadith of Anas concerning the prophet’s making Doaa for 

water is a guide to what should a Muslim do to make Doaa for 

water(Istesqaa) respecting conditions, proprieties and more.  

The importance of this hadith is illustrated in many Faqih points 

and precepts that the study deals with its evidences followed with 

preference. 

Some of Faqih points such as the Imam stands during Friday 

sermon, speaking during the sermon, raising the hands while making 

the Doaa within it, kinds of making Doaa for water, its supplications 

and others. 

Such as no opposition between making Doaa for water with 

reasons which Allah -the Almighty- has established on His earth for 

raining nor with his predetermination for raining or not. Moreover 

the Hadith included some hits of the prophet’s companions (Sahaba) 

sound behaviour -May Allah satisfy them, and the Marcy of Allah to 

his created besides the highest position of the prophet- PBUH- and 

more, mentioned in details within the research. 
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 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  املقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فأغاث به العباد
                                                    ً
ِ َ                       وأنبت به األرض فأحیا ،َِّ

 والصالة والسالم على ، وأكرمنا بأنبیائه ورسله فهدانا إلى سبیل الرشاد،البالد

 الذي یكثر علیه ِ         والحوض،صاحب اللواء المحمود الذي له في یوم القیامة االنعقاد

     من أ مته الوراد
            ُ   ّ ُ ْ ّ ْ
  .. والتابعین لهم بإحسان إلى یوم التناد،ى آله وصحبه وعل،ِ

  ..َّ        أما بعد

 فإن السنة المطهرة واألحادیث النبویة احتوت على كنوز من الروایات التي 
                                                                       ِ
ّ ُّّ ّ

  ودرر من أدب الصحابة ،َّ                                            على جواهر كاشفة عن رحمة الله تعالى بعبادهاشتملت
                      ْ
ِ

ْ             وهدي النبي   كما أنها ،لشمائل المحمدیةِ                               ونفائس من الخصائص النبویة وا،عَ

   المصدر الثاني للتشریع بما اشتملت علیه من أحكام ال غنى عنها للمسلم في عباداته 
                                                                             ِ ِ ِ
ْ

  .ومعامالته بل وسائر حاالته

ْ                                     من ذلك العطاء النبوي والهدي المحمدي  عند اإلمام البخاري س حدیث أنس :ِ

  .في المسجد الجامع عفي استسقاء النبي 

   :أهمیة البحث

 المسائل الفقهیة ت فیهَ  دً                                             جع أهمیة هذا البحث إلى كونه یتناول حدیثا تعدتر

وهو   ؛وأحكامها التي تنیر درب المسلم وتهدیه إلى الصراط المستقیم والطریق القویم

  . هذا البحثفي ثنایا - َّ                   بعون الله تعالى - ما سوف أستعرضه بالتفصیل 

   : اختیارهأسباب

  من ثراء الحدیث  إلى ما سبق في أهمیة البحثً      إضافة -  اختیاره أسبابَّ     أما 
                 ْ
ِ - 

  :فهي

ّ                                                      أن مسألة ندرة أو قلة المیاه أحد أهم مسائل فقه الواقع -١  الذي له أثر كبیر في ّ

ً                مرشدا إلى ما وأمثاله وقد ورد ذلك الحدیث ،ومعایشهم بل ومصائرهم حیاة الناس

  .تلك المسألةّ                           ینبغي على المسلم فیما یخص 

ّ       ملحةالحاجة ال -٢   .ِ                                  لمعرفة أحكام الدین في شتى األمورُِ

 خفاء كثیر من -٣
             ْ
ُ                         تحتاج األ مة إلى دراستها وتدارسهاالتي  السیرة النبویة جوانب ِ        َّ.  
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ْ                    الهدف من هذا البحث ِ:  

ْ                                                    ا سبق في أهمیة البحث وأسباب اختیاره فإن الهدف منهمً          بناء على  ِ ّ:  

  .التعریف باالستسقاء ودعائه وشروطه وآدابه -١

 التي منها هذا ِ                                                     تیسیر تطبیق استنباط األحكام الفقهیة من النصوص الشرعیة -٢

  .الحدیث

حتى تهتدي  ؛ وشمائله الشریفة ع إلقاء الضوء على بعض مكارم أخالق النبي -٣

   فضال عن تمكن محبته ،في أخالقها ومعامالتهااألمة بها 
                      ّ ُّ
َ َ   . في قلوب المسلمینعً

َّ                              علنا نحظى برضا الله تعالى  ؛ النبویةَُّّ       السنة خدمة اإلسهام في -٤ وشفاعة النبي ّ

  .ع

 ِّ                                            بجهود محدثي األمة في جمع وحفظ وشرح األحادیث- ً        ضمنا - التعریف  -٥

  وما استتبعه من حفظ وصیانة الدین،النبویة
                                 ْ
ِ.  

  :الدراسات السابقة

َّ                             َ                                       بالبحث واالستقصاء لم أجد أحدا أ فرد هذا الحدیث بدراسة أو مؤلف مست َ َْ ّ    قل ً

 یستوعب دراسته دراسة مستفیضة في جانبي الروایة والدرایة
                                                        َ
ِ ً ً. 

   :منهجي في البحث

   :ُ                                          اعتمدت في هذا البحث على المنهجین التالیین

  .االستقراء بجمع طرق الحدیث وشواهده -١

  .المنهج التحلیلي في تتبع دالالت األلفاظ والصیغ -٢

   :خطة البحث

ّ        ونص ،ة مقدم: علىً                        لقد جاء هذا البحث مشتمال  ،ثالثة مباحث و،حدیثالَ

  ..وخاتمة

والدراسات  ، والهدف منه،ب اختیارهاسبأ و، أهمیة البحث: اشتملت على:المقدمة

  . وخطته، البحثومنهجي في ،السابقة

 : وتخریجه،رجال الحدیث :المبحث األول

  :ویشتمل على ثالثة مطالب

  . رجال الحدیث:المطلب األول
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   .سنادلطائف اإل :المطلب الثاني

  . الحدیث تخریج:المطلب الثالث

  .ّ              والمعنى العامِ        للحدیث التحلیل اللفظي  :المبحث الثاني

  :مطلبینویشتمل على 

  .التحلیل اللفظي :المطلب األول

   .ّ             المعنى العام :المطلب الثاني

  :فقه الحدیث :المبحث الثالث

  :مسائلعدة ویشتمل على 

  .رجمةلتِ                مطابقة الحدیث ل :المسألة األولى

  .حدیثتعیین الرجل المبهم في ال :نیةالمسألة الثا

 .قیام اإلمام في خطبة الجمعة :ثالثةالمسألة ال

  .الكالم أثناء خطبة الجمعة :رابعةالمسألة ال

 .رفع الیدین عند الدعاء في خطبة الجمعة :سةماخالمسألة ال

 .ى به في االستسقاءَ  عْ  دُ     ما ی :ةدسالمسألة السا

 .ع وبیان استسقاء النبي ،أنواع االستسقاء :ةسابعالمسألة ال

  .سأخرى في حدیث أنس وفوائد أحكام  :ةثامنالمسألة ال

ُ                                                          وقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إلیها خالل هذا البحث:والخاتمة ّ ُ. 

  اللهأسألو. .هذا
      َ
  .والسداد والفوز والرشاد التوفیق َّ

   . وعلى آله وصحبه أجمعین،َ                 معلم الناس الخیروصلى اهللا وسلم وبارك على 
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   اّ    َم 

ٌ                  حدثنا محمد :قال اإلمام البخاري َّ َ َُ ََ َ       قال،َّ       أ خبرنا أ بو ضمرة أ نس بن عیاض:َ
 

                    َ         َ        َ ٍ َ َ ُ َ
ِ

ُ ْ ُ َ ََ َ َْ َ       قال،ْ َ: 

َّ                           َ        َ                      حدثنا شریك بن عبد الله بن أ بي نمر أ ن ٍ ِ ِِ ِ َّ َِ َِ ْ ْ َْ َُ ُ َ َ    ه سمع أ نس بن مالكَّ
                  َ       ٍ ِ ِ
َ ََ ْ َ ََ ً      َ               یذكر أ ن رجالُ ُ ََ َُّ ُ َ         دخل ْ َ َ

          یوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر
                                           ِ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ِ
َ ِ َ َ ٍ ْ َ ُ ِ                   ورسول الله ،َْ َّ ُ ُ َ       قائم یخطبعَ

            ُ َُ ْ ٌ
ِ َ                        فاستقبل رسول ،َ َُ َ َْ ََ ْ

ِ       الله    قائماعَّ
        ً
ِ َ         فقال،َ ِ                  یا رسول الله" :ََ َّ َ ُ َ    هلكت المواشي..َ

                  ِ ِ
َ َ َ     وانقطعت السبل،ََ

 
                   ُ ُُّ

ِ
َ َ َ ْ   فادع الله ،َ

               َ
َّ ُ ْ َ

   یغیثنا
       َُ ِ
َ       قال،" ُ ِ                          فرفع رسول الله :َ َّ ُ ُ َ ََ َ ِ          یدیهعَ ْ َ َ         فقال،َ َ    اللهم اسقنا «:َ

              َِ َّ
ْ     اللهم اسقنا،َُّ

               َِ َّ
ْ َّ    اللهم ،ُ

        َُّ
َّ

َِ        اسقنا ْ«..  

ُ     َ      قال أ نس َ َ َ      وال:َ    والله -  َ
        ِ َّ
       ما نرى في السماء من سحاب - َ

                             ٍ َ َ ْ ِ ِ ِ
َ ََّ َ                                   وال قزعة وال شیئا وما ،ََ َ َ ًَْ َ َ ًَ َ ََ

َْ      بین    نا وبین سلع من بَ
                        َ َْ
ِ ٍ ْ َ َ ْ َ ٍ    یتَ ٍ            وال دارْ َ َ َ..  

َ     قال ِ                                                     فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس:َ ُّْ ُ ْ َِ ِ ِ ٌِ ََ َ َ ََ َ ْ ْ َ                              فلما توسطت السماء،َ َ َّ َِّ َ ََ َّ َُّ                   انتشرت ثم ،ََ ْ َْ َ َ

َْ         أ مطرت ََ ْ..  

َ     قال      والله ما رأ ینا الشمس ستا:َ
  

                   َ            � ِ ِ َّ
َ ْ

َّ َْ َ َ ْ                                                ثم دخل رجل من ذلك الباب في ال،َ ِ ِ ِِ َ َُ ََ ْ ٌ َ َ َ   جمعة الَُّ
          ْ ِ
َ ُ ْ    مقُ ِ      بلةُ َِ، 

ِ                 ورسول الله  َّ ُ ُ َ       قائم یخطبعَ
            ُ َُ ْ ٌ
ِ   فاستقبله قائما،َ

                        ً
ِ َ ْ َُ ََ َ َ         فقال،ْ ِ                  یا رسول الله" :ََ َّ َ ُ َ     هلكت األ موال ..َ

          َ        ُ َ ْ
ِ َ ََ

   وانقطعت السبل
 
                  ُ ُُّ

ِ
َ َ َ ْ    فادع الله یمسكها،َ

  
                       َ ْ

ِ َّ
ْ ُ َ ُ ْ َ       قال،" َ ِ                          فرفع رسول الله :َ َّ ُ ُ َ ََ َ ِ          یدیهعَ ْ َ َ          ثم قال َ َ   اللهم  «:َُّ

       َُّ
َّ

َ       حوال َ ََْ                وال علینا،َْ     یناَ َ َ                     اللهم على اآلكام والجبال واآلجام والظراب واأل ودیة ومنابت ..َ
  
                    َ                                           ِ ِ َِّ َِ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ
َ ُ
ِّ ِ ِِ َ َ َّ

ِ        الشجر َ َ     قال» َّ ْ               فانقطعت:َ َْ َ َ     وخرجنا نمشي في الشمس،َ
                              ِ ْ ْ
َّ ِ ِ َ َ ْ َ َ َ.  

ٌ             قال شریك ِ َ َ    فسأ لت أ نس بن مالك:َ
                   َ    َ    ٍ ِ
َ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ َ               أ هو الرجل:َ ُ َّ َ َ       األ ول؟ُ   ُ َ       قالَّ ِ  َ       ال أ دري «:َ ْ َ«)١(.   

                                                           

َــینظر) ١(  بــرقم ٢/٢٨ بــاب االستــسقاء فــي المــسجد الجــامع : أبــواب االستــسقاء: صــحیح البخــاري:ُْ

   .األولن المبحث ِ وسیأتي تخریجه بالتفصیل في المطلب الثالث م،)١٠١٣(
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  ا اول
ل ار، و   

 أتبعها بذكر اللطائف ،اإلسناد رجالِ  ل مختصرة ترجمة أترجم المبحث هذا في

  ثم أتبع ذلك بتخریج الحدیث تخریجا مفصال من أشهر ،الواردة في إسناد الحدیث
                                                   ْ
ِ ً ًَّ

ّ                      محاوال استیعاب جل،َُّّ                     دواوین السنة األصیلة ُ َ   .. الروایات الواردة فیهاً

ّ                           ال یفوتني أن أشیر إلى أن او   ؛ِ                                   رجال اإلسناد لیس للحكم على الحدیثلى علكالمْ

ً                وتعریفا بحال ،ً                 زیادة في الفائدةه ٕ             وانما أورد،ینا ذلك بوروده في صحیح البخاريِ  فُ      فقد ك

  للمستقر علیه من صحً           وتأكیدا ،الرواة
  

                   ّ ْ
ِ ِ

  .ّ                            ة الحدیث عند جمهور المحدثینّ

  ا اول

ل ار  

 بكسر الموحدة وسكون ،ديْنَیكِبْ موالهم ال:محمد بن سالم بن الفرج السلمي - 

 والراجح ، مختلف في الم أبیه، أبو جعفر،التحتانیة وفتح الكاف وسكون النون

روى له  ، مات سنة سبع وعشرین وله خمس وستون، ثقة ثبت من العاشرة،التخفیف

   .)١( )خ(

 ، ثقة، أبو ضمرة المدني: اللیثي-   أو عبد الرحمن- بن ضمرةاض أنس بن عی - 

   .)٢( )ع( ، وله ست وتسعون سنة، مات سنة مائتین،من الثامنة

 من ،)٣( صدوق یخطئ،بو عبد اهللا المدني أ:شریك بن عبد اهللا بن أبي نمر - 

                                                           

ر،)٥٩٤٦ (بــــرقم ٤٨٢/تقریــــب التهــــذیب ) ١( َــــ وینظ ْ  ،)٥٢٧٨ (بــــرقم ،٢٥/٣٤٠ تهــــذیب الكمــــال :ُ

  .)٢١٨ (برقم ١٠/٦٢٨وسیر أعالم النبالء 

ر،)٥٦٤ (بـــرقم ١١٥/تقریـــب التهـــذیب ) ٢( ـــ وینظ َ  وســـیر ،)٥٦٧ (بـــرقم ٣/٣٤٩ تهـــذیب الكمـــال :ُْ

   .)٢٥ (برقم ٩/٨٦أعالم النبالء 

                                      فمـع توثیـق ابـن سـعد وأبـي داود والعجلـي  ،                هو حكم مقـارب وسـط  "           صدوق یخطئ   "            القول بأنه ) ٣(

ّعـدي ال ابـن وقـ   ،                      ابـن حبـان وصـفه بالخطـأّ   ّ فـإن  "            لـیس بـه بـأس   "  :                           إیاه وقـول ابـن معـین والنـسائي

 یـروى عنـه ْ أنَّ إال، ال بأس بروایته فإنه وحدیثه إذا روى عنه ثقة":)٨٨٧( برقم ٥/٩في الكامل 

  =               .. "ضعیف



        

 

 

 
 

 

١٨٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .)١() قسخ م د تم ( ، مات في حدود أربعین ومائة،الخامسة

َضر بن ضمضمَّبن الن أنس بن مالك -  َْ ِ خادم ،األنصاري الخزرجي  أبو حمزة:ْ

َّرسول الله 
ُ  ثماني عَّ غزا مع رسول الله ،ِأحد المكثرین من الروایةهو  و،عَ

ِّ ثم قطن بالبصرة إلى أن توفي ،َ وشهد الفتوح،غزوات
ُُ ْ فكان آخر من ، هـ٩١َسنة  بهاْ َ َ

ِ

ِتوفي بالبصرة من الصحابة ِّ
ُُ

)٢(. 

                                                                                                                                                 

"  : " :   ٤١٠ / ١                    قــال فــي فــتح البــاري -  "           صــدوق یخطــئ   "                  الــذي وصــفه بأنــه -                والحــافظ ابــن حجــر   = 

َّإال ، به الجماعةّاحتج َفلعـل نـسبته   .  .  هـ .   ا"حدیث اإلسراء مواضع شاذة ِه عن أنس لِ في روایتّ أنِ ّ           َ ّ

   .ِأتت بسبب انفراده بألفاظ غریبة في روایته لحدیث اإلسراء          إلى الخطأ 

ِـ وتجنبا ما أخطـأ فیـه م ،                           تخریج أحادیثه في صحیحیهماْ  ْنِ    ِ ان م          أكثر الشیخ    وقد  َّ                      ِ              فاتفقـا علـى  ،       حدیثـهْ  ْنَّ

                           فجملـة أحادیثـه فیهمـا ثالثـة  ،َّ                        َّ وتفـرد مـسلم بخمـسة أحادیـث ،َّ                      َّ وتفرد البخاري بحدیثین ،          ستة أحادیث

   .ً                          ً  وبالمكرر ستة وعشرون حدیثا ،ً         ً عشر حدیثا

ّـ أنه لـم یتفـرد بـه شـریك ؛ بـل هـو ممـا توبـع كمـا   ،                                          وحدیث بحثنا هو ممـا اتفـق الـشیخان علـى إخراجـه

  .علیه كما سیأتي في مطلب التخریج

َـینظر  ،)٦٦٣ (بــرقم ٢١٧/ والثقـات للعجلـي ،)١٦٣ (بـرقم ٢٧٨/ مـتمم التــابعین :الطبقـات الكبـرى :ُْ

 وفـــتح البـــاري ،١/٩٩ تكلـــم فیـــه وهـــو موثـــق ْنَـــ وم،)٣٣٤٤ (بـــرقم ٤/٣٦٠والثقـــات البـــن حبـــان 

    . بتصرف٣٢/إتحاف األریب بأحكام مراتب تقریب التهذیب شذرات من  و،١/٤١٠

َ وینظر،)٢٧٨٨ (برقم ٢٦٦/تقریب التهذیب ) ١(  وسـیر ،)٢٧٣٧ ( برقم١٢/٤٧٥  تهذیب الكمال:ُْ

   .)٧٣ (برقم ،٦/١٥٩ :أعالم النبالء

َــینظر ترجمتــه فــي) ٢(  ١/١٠٩االســتیعاب و ،)٢٧٧( بــرقم ١/٢٧٥اإلصــابة فــي تمییــز الــصحابة  :ُْ

   .)٨٤ (قمبر



        

 

 

 
 

 

١٨٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  

  ا ام

   اد
  

 -   واإلخبار، التحدیث بصیغة الجمع في موضعین: فیه:قال بدر الدین العیني

   .في موضع - كذلك 

   . السماع:وفیه

   . القول في موضعین:وفیه

   . أفرادهْنِ شیخه مّ أن:وفیه

   . أنه مذكور بغیر نسبة:وفیه

   . هو مذكور بكنیته وباسمهْنَ م:وفیه

  .)١(ن الرباعیاتِوهو م

                                                           

َینظر) ١(    .٧/٣٨ عمدة القاري شرح صحیح البخاري :ُْ



        

 

 

 
 

 

١٨٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ا ا  

ا   

  : ورواه عن أنس كل من،هذا الحدیث رواه أنس رضي اهللا عنه

وعبد  ، وقتادة بن دعامة،وثابت البناني ،شریك بن عبد اهللا بن أبي نمر(

 ، بن عبید اهللاوحفص ،الطویل وحمید ،ٕ                  واسحاق بن عبید اهللا ،العزیز بن صهیب

  .)د وشریك معا ویحیى بن سعی،یحیى بن سعید األنصاريو

   : عن أنس بن مالك فرواها عنه،ا روایة شریك بن عبد اهللا بن أبي نمرَّ   أم - ١

  :أبو ضمرة أنس بن عیاض

   . حدثنا أنس بن عیاض: قال، حدثنا محمد: قال)١(أخرجها البخاري

  :ٕ                 واسماعیل بن جعفر

  . حدثنا قتیبة بن سعید:قال )٢(أخرجها البخاري

  . وابن حجر، وقتیبة، ویحیى بن أیوب،یحیى حدثنا یحیى بن :قال )٣(ومسلم

   . كالهما عن علي بن حجر)٥(وابن خزیمة ،)٤(والنسائي

إسماعیل بن عن )  وابن حجر، وقتیبة، ویحیى بن أیوب،یحیى بن یحیى(كلهم 

  .جعفر

  :ومالك

                                                           

َــینظر) ١(  بــرقم ٢/٢٨ بــاب االستــسقاء فــي المــسجد الجــامع : االستــسقاءأبــواب :البخــاري صــحیح :ُْ

)١٠١٣(.   

َــ ینظر)٢(  بــاب االستــسقاء فــي خطبــة الجمعــة غیــر مــستقبل : االستــسقاءأبــواب :البخــاري صــحیح :ُْ

   .)١٠١٤( برقم ٢/٢٨القبلة 

ر)٣( ـــ ینظ َ  بــــرقم ٢/٦١٢ بـــاب الــــدعاء فـــي االستــــسقاء : كتــــاب صـــالة االستــــسقاء:مـــسلم صــــحیح :ُْ

)٨٩٧(.  

َ ینظر)٤(    .)١٥١٨( برقم ٣/١٦١ باب ذكر الدعاء : كتاب االستسقاء: النسائي سنن:ُْ

ر)٥( ــــ ینظ َ  بــــرقم ٣/١٤٤بــــاب الرخــــصة فــــي االستــــسقاء  : كتــــاب الجمعــــة:ابــــن خزیمــــة صــــحیح :ُْ

)١٧٨٨(.   



        

 

 

 
 

 

١٨٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .)١(في الموطأ اأخرجه

  . حدثنا عبد اهللا بن مسلمة:قال )٢(والبخاري

  .ا إسماعیل حدثن: قال)٣(وأخرجه أیضا

  . حدثنا عبد اهللا بن یوسف: قال)٤(وأخرجه أیضا

  . أخبرنا قتیبة بن سعید: قال)٥(والنسائي

عن )  وقتیبة بن سعید، وعبد اهللا بن یوسف،ٕ           واسماعیل،عبد اهللا بن مسلمة(كلهم 

  .مالك

   :يِ  رُ  بْ  قَ          وسعید الم

  .)٧( والنسائي،)٦(أخرجها أبو داود

 عن سعید ، حدثنا اللیث:عیسى بن حماد قالعن ) أبو داود والنسائي(كالهما 

  .المقبري

  :وعبد العزیز بن محمد

  .)٨(أخرجها البزار

 ، المقبري وسعید، بن أنسمالك و،ٕ                 واسماعیل بن جعفر ،أنس بن عیاض (:كلهم

                                                           

َ ینظر)١(    .)٣( برقم ١/١٩١ باب ما جاء في االستسقاء : كتاب االستسقاء:موطأ مالك :ُْ

َ ینظر)٢(    .)١٠١٦( برقم ٢/٢٩ باب رفع الیدین في الخطبة : كتاب الجمعة:البخاري صحیح :ُْ

ــ ینظر)٣( َ  بــاب الــدعاء إذا تقطعــت الــسبل مــن كثــرة المطــر : االستــسقاءأبــواب :البخــاري صــحیح :ُْ

   .)١٠١٧(برقم  ٢/٢٩

ر)٤( َـــ ینظ  بـــاب إذا استـــشفعوا إلـــى اإلمـــام لیستـــسقي لهـــم لـــم :االستـــسقاءأبـــواب  :البخـــاري صـــحیح :ُْ

  .)١٠١٩( برقم ٢/٢٩یردهم 

َ ینظر)٥(    .)١٥٠٤( برقم ٣/١٥٤ باب متى یستسقى اإلمام : كتاب االستسقاء:النسائي سنن :ُْ

َـ ینظر)٦(  بـاب رفـع الیـدین فـي صـالة االستــسقاء :تـسقاء جمـاع أبـواب صـالة االس:داود سـنن أبـي :ُْ

   .)١١٧٥( برقم ١/٣٠٥

َ ینظر)٧(   .)١٥١٥( برقم ٣/١٥٩باب كیف یرفع  : كتاب االستسقاء: النسائي سنن:ُْ

َ ینظر)٨(   .)٦١٨٨ ( برقم١٢/٣٢٥البزار  مسند :ُْ



        

 

 

 
 

 

١٩٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  . عن أنس بن مالك،عن شریك بن عبد اهللا بن أبي نمر) وعبد العزیز بن محمد

 :عنه عن أنس فرواها ،ا روایة ثابتَّ   أم - ٢

  :سلیمان بن المغیرة

  . حدثنا أبو أسامة،بْ  یَ  رُ               حدثناه أبو ك: قال)١(أخرجها مسلم

  . وحدثنا حجاج، حدثنا بهز: قال)٢(وأحمد

  . حدثني هاشم بن القاسم: قال)٣(وعبد بن حمید

  . ثنا أبو ظفر عبد السالم بن مطهر: قال، حدثنا ابن أبي داود: قال)٤(والطحاوي

أبو ظفر عبد السالم بن و ، وهاشم بن القاسم،وحجاج ،زوبه ،أبو أسامة(كلهم 

 ومكثنا ،ف اهللا بین السحابَّ    فأل"  وزاد ، وبنحوه،عن سلیمان بن المغیرة به) مطهر

   ." ه نفسه أن یأتي أهلهّ                   الرجل الشدید تهمُ         حتى رأیت

  :وحماد بن سلمة

  . حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا عبد بن حمید: قال)٥(أخرجها مسلم

  . حدثنا عفان: قال،)٦(مدوأح

  . ثنا حجاج، حدثنا محمد بن یحیى:قال) ٧(وابن خزیمة

                                                           

ر)١( ـــ ینظ َ قم  بــــر٢/٦١٥ بـــاب الــــدعاء فـــي االستــــسقاء : كتــــاب صـــالة االستــــسقاء:مـــسلم صــــحیح :ُْ

)١١/٨٩٧(.   

َ ینظر)٢(    .)١٣٠١٦( برقم ٢٠/١٩٤أحمد  مسند :ُْ

َ ینظر)٣(    .)١٢٨٢( برقم ١/١٢٨٣عبد بن حمید  مسند :ُْ

َــ ینظر)٤(  بــاب االستــسقاء كیــف هــو وهــل فیــه صــالة أم ال ؟ : كتــاب الــصالة:شــرح معــاني اآلثــار :ُْ

  .)١٨٩٣( برقم ١/٣٢٢

َـ ینظر . . "                     بظهـر كفیـه إلـى الـسماء         فأشـار  ،        استـسقى ع         أن النبي     "  :        لفظ مسلم) ٥( ُْ     َ  :مـسلم       صـحیح  :ُْ

   .)٨٩٥( برقم ٢/٦١٢ باب الدعاء في االستسقاء :كتاب صالة االستسقاء

َــ ینظر . .                                    مثــل حــدیث شـریك بــن عبــد اهللا بــن أبــي نمـر :        لفــظ أحمــد) ٦( ُْ     َ بــرقم  ٢١/٣٤٨أحمــد        مــسند  :ُْ

)١٣٨٦٧(.   

      بیاض  ُ                          ُطنها ما یلي األرض حتى رأیت          وجعل با ،      د یدیهّ   ّ  وم ، "            استسقى هكذا   "  :             لفظ ابن خزیمة) ٧(

ر.  . "      إبطیـــه  َـــینظ  بـــاب صـــفة رفـــع الیـــدین فـــي االستـــسقاء : كتـــاب الـــصالة:ابـــن خزیمـــة صـــحیح :ُْ



        

 

 

 
 

 

١٩١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .عن حماد بن سلمة به ) وحجاج، وعفان،الحسن بن موسى(ثالثتهم 

  :بن عبید ویونس

 ، حدثنا حماد بن زید: قال،كالهما عن مسدد ،)٢( وأبو داود،)١(أخرجها البخاري

   . وبمثله،به یونسعن 

  :ر بن حفص بن عاصم العمري بن عموعبید اهللا

  . حدثنا محمد بن أبي بكر: قال)٣(أخرجها البخاري

  . ومحمد بن أبي بكر المقدمي، حدثني عبد األعلى بن حماد: قال)٤(ومسلم 

   . كالهما عن محمد بن عبد األعلى،)٦( وابن خزیمة،)٥(والنسائي

 بید اهللاععن معتمر عن )  ومحمد بن عبد األعلى،محمد بن أبي بكر (كالهما

   . وبنحوه،به

  

  :وشعبة

  .)٨(ومن طریقه أحمد ،" حدثنا شعبة" : قال)٧(أبو داود الطیالسيأخرجها 

                                                                                                                                                 

   .)١٤١٢( برقم ٢/٣٣٤

ر)١( ــــ ینظ َ  بـــــرقم ٢/١٢ بــــاب عالمـــــات النبــــوة فـــــي اإلســــالم : كتــــاب المناقـــــب:البخـــــاري صــــحیح :ُْ

)٣٥٨٢(.  

َــ ینظر)٢( واب صــالة االستــسقاء بــاب رفــع الیــدین فــي صــالة االستــسقاء  جمــاع أبــ:داود ســنن أبــي :ُْ

  .)١١٧٤( برقم ١/٣٠٤

َ ینظر)٣(  ٢/٣٠ باب الدعاء إذا كثر المطر حوالینا وال علینـا : أبواب االستسقاء:البخاري صحیح :ُْ

   .)١٠٢١(برقم 

ر)٤( ـــ ینظ َ   بــــرقم٢/٦١٤ بـــاب الــــدعاء فـــي االستــــسقاء : كتــــاب صـــالة االستــــسقاء:مـــسلم صــــحیح :ُْ

)١٠/٨٩٧(.   

َ ینظر)٥(   .)١٥١٧( برقم ٣/١٦٠ باب ذكر الدعاء : كتاب االستسقاء:النسائي سنن :ُْ

َ ینظر)٦(  ٢/٣٣٢٨ بـاب االستـسقاء فـي الخطبـة یـوم الجمعـة : كتـاب الـصالة:ابن خزیمة صحیح :ُْ

   .)١٤٢٣(برقم 

َ ینظر)٧(    .)٢١٦٠( برقم ٣/٥٢٩الطیالسي  مسند أبي داود :ُْ

َ ینظر)٨(    .)١٣١٨٧( برقم ٢٠/٤١٥أحمد سند  م:ُْ



        

 

 

 
 

 

١٩٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  

   .)٢(ومن طریقه مسلم ،" حدثنا یحیى بن أبي بكیر" : قال)١(وابن أبي شیبة

كالهما عن محمد بن بشار عن عبد  ،)٤( وابن خزیمة،)٣(وأخرجها النسائي

   .الرحمن بن مهدي

   . حدثنا أسود بن عامر: قال)٥( أحمد وأخرجها

  . حدثنا وكیع: قال)٦(وأخرجها أیضا

 أخبرنا وهب بن : قال، أخبرنا إسحاق بن إبراهیم: قال)٧(والنسائي في الكبرى

  .جریر

 حدثنا سهل ، أخبرنا الحسین بن عبد اهللا بن یزید القطان بالرقة: قال)٨(وابن حبان

  .د بن هارون أخبرنا یزی: قال،بن صالح األنطاكي

  . قال حدثنا زهیر،)٩(وأبو یعلى

                                                           

ــ ینظر)١( َ  بــاب مــن رخــص فــي رفــع الیــدین فــي الــدعاء : كتــاب الــدعاء:ابــن أبــي شــیبة مــصنف :ُْ

   .)٢٩٦٧٨( برقم ٦/٦٨

ر)٢( َـــ ینظ  بـــرقم ٢/٦١٢ بـــاب رفـــع الیـــدین فـــي الـــدعاء : كتـــاب صـــالة االستـــسقاء:مـــسلم صـــحیح :ُْ

٥/٨٩٥.   

َ ینظر)٣(  ٣/٢٤٩ بـاب تـرك رفـع الیـدین فـي الـوتر :اللیل وتطوع النهـاركتاب قیام  :النسائي سنن :ُْ

   .)١٧٤٨(برقم 

َ ینظر)٤(  ، باب استقبال القبلـة للـدعاء قبـل الـصالة لالستـسقاء: كتاب الصالة:ابن خزیمة صحیح :ُْ

  .)١٤١١( برقم ٢/٣٣٣وتحویل األردیة قبل الصالة 

َ ینظر)٥(    .)١٣٧٢٦( برقم ٢١/٢٧٣أحمد  مسند :ُْ

   .)١٢٩٠٣( برقم ٢٠/٢٥١أحمد  مسند :َظرُْ ین)٦(

َــ ینظر)٧(  بــاب تــرك رفــع الیــدین فــي القنــوت فــي الــوتر : كتــاب قیــام اللیــل:النــسائي الكبــرى ســنن :ُْ

   .)١٤٤١( برقم ٢/١٦٩

َ ینظر)٨(  ذكـر اإلباحـة للمـرء أن یرفـع یدیـه عنـد ، بـاب األدعیـة: كتاب الرقائق:ابن حبان صحیح :ُْ

  .)٨٧٧( برقم ٣/١٦١الدعاء هللا جل وعال 

َ ینظر)٩(    .)٣٥٠٢( برقم ٦/٢٢١ یعلى يأب مسند :ُْ



        

 

 

 
 

 

١٩٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

وأسود  ،وعبد الرحمن بن مهدي ، ویحیى بن أبي بكیر،أبو داود الطیالسي(كلهم 

   شعبةعن )  وزهیر، ویزید بن هارون، ووهب بن جریر، ووكیع،بن عامر

)  وشعبة، وعبید اهللا، ویونس، وحماد بن سلمة،سلیمان بن المغیرة (:خمستهم

  .نسعن ثابت عن أ

  .) یرفع یدیه في الدعاء حتى یرى بیاض إبطیهعكان رسول اهللا  (:ظبلف

 :ا روایة قتادة عن أنسَّ   أم - ٣

  : وأبو عوانة،عروبةأبي فرواها عنه سعید بن 

   :عنهعن قتادة فرواها بن أبي عروبة ا روایة سعید َّ   أم

   :ً                   وابن أبي عدي معا، بن سعیدیحیى

 وابن أبي ،یحیى حدثنا : قال، بن بشار حدثنا محمد: قال)١( البخارياأخرجه

  .عدي

  :ً                              وابن أبي عدي وعبد األعلى معاویحیى بن سعید

  .)أبي موسى محمد بن المثنى(كالهما عن  ،)٣( وأبو یعلى)٢(أخرجها مسلم

َ                 وأخرجها النسائي   . أخبرني شعیب بن یوسف: قال)٤(َّ

  .)٥(وأخرجها أحمد

  .        َ         حدثنا أ بو خیثمة: قال)٦(وأبو یعلي

  .)٨( حدثنا عبید اهللا: قال)٧(رجها أیضاوأخ

                                                           

َــ ینظر)١(  بــرقم ٢/٣٢ بــاب اإلمــام یرفــع یــده فــي االستــسقاء : االستــسقاء أبــواب:البخــاري صــحیح :ُْ

)١٠٣١(.   

َ ینظر)٢(  ٢/٦١٢باب رفع الیدین بالدعاء في االستـسقاء  : كتاب صالة االستسقاء:مسلم صحیح :ُْ

   .)٨٩٥(بعد حدیث 

َ ینظر)٣(   .)٢٩٨٨( برقم ٥/٣٤٦یعلى  مسند أبي :ُْ

َ ینظر)٤( َالنسائي سنن :ُْ    .)١٥١٣( برقم ٣/١٥٨ باب كیف یرفع : كتاب االستسقاء:َّ

َ ینظر)٥(    .)١٢٨٦٧( برقم ٢٠/٢٣١أحمد  مسند :ُْ

َ ینظر)٦(    .)٢٩٦٦( برقم ٥/٣٣٩یعلى  مسند أبي :ُْ

َ ینظر)٧(    .)٣٠٦٧(برقم  ٥/٣٩٩یعلى  مسند أبي :ُْ

   .هو ابن عمر القواریري) ٨(



        

 

 

 
 

 

١٩٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

عن )  وعبید اهللا، وأبو خیثمة، وأحمد، وشعیب بن یوسف،ابن المثنى(كلهم 

  .ً                 وعبد األعلى معا،وابن أبي عدي یحیى بن سعید

ابن أبي  عن ،)عن محمد بن المثنى( كالهما )٢( وأبو یعلى،)١(أخرجها مسلمو

  .وعباد بن العوام ، وعبد األعلى،عدي

  . حدثنا عباد بن العوام: قال)٣(خرجها ابن أبي شیبةأو

   :وعبدة

  . حدثنا عبدة: قال، حدثنا عثمان بن محمد:قال) ٤(أخرجها الدارمي

  :ویزید بن زریع

  . حدثنا عبد األعلى بن حماد: قال)٥(أخرجها البخاري

  .)نصر بن علي الجهضمي( كالهما عن )٧( وابن ماجه،)٦(بو داودأو

َ                        أخبرنا حمید بن مسعدة:قال)٨(برىوالنسائي في الك َ.  

  . حدثنا بشر بن معاذ:قال) ٩(وابن خزیمة

                                                           

َ ینظر)١(  ٢/٦١٢ باب رفع الیدین بالدعاء في االستـسقاء : كتاب صالة االستسقاء:مسلم صحیح :ُْ

   .)٨٩٥(برقم 

َ ینظر)٢(   )٢٩٨٧( برقم ٥/٣٤٦یعلى  مسند أبي :ُْ

َ ینظر)٣(  ٦/٨٦عـا مـن كرهـه  بـاب الرجـل یرفـع یدیـه إذا د: كتـاب الـدعاء:ابن أبي شـیبة مصنف :ُْ

   .)٢٩٦٧٣(برقم 

َ ینظر)٤(   .)١٥٧٦( برقم ٢/٩٦١  باب رفع األیدي في االستسقاء: كتاب الصالة:الدارمي سنن :ُْ

َ ینظر)٥(    .)٣٥٦٥( برقم ١/١٩٠ ع باب صفة النبي : كتاب المناقب:البخاري صحیح :ُْ

َـ ینظر)٦( الیـدین فـي صـالة االستــسقاء  بـاب رفـع : جمـاع أبـواب صـالة االستـسقاء:داود سـنن أبـي :ُْ

  .)١١٧٠( برقم ١/٣٥

َ ینظر)٧(  باب من كان ال یرفع یدیه في القنوت : كتاب إقامة الصالة والسنة فیها:ابن ماجه سنن :ُْ

  .)١١٨٠( برقم ١/٣٧٣

َـ ینظر)٨(  بــرقم ٢/١٦٩ ع بـاب تـرك رفـع الیـدین فـي الـوتر فـي :كتـاب قیـام اللیـل :الـسنن الكبـرى :ُْ

)١٤٤٢(.   

َــنظرُ ی)٩(  بــاب صــفة رفــع الیــدین فــي االستــسقاء فــي خطبــة : كتــاب الجمعــة:ابــن خزیمــة صــحیح :ْ



        

 

 

 
 

 

١٩٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  . حدثنا عبید اهللا: قال)١(وأبو یعلى

ّ         وابن حب  حدثنا محمد بن المنهال : قال، أخبرنا الحسن بن سفیان: قال)٢(انِ

  .الضریر

َ                  وحمید بن مسعدة، ونصر بن علي الجهضمي،عبد األعلى بن حماد(كلهم  َ، 

  .یزید بن زریع عن .) ومحمد بن المنهال الضریر، وعبید اهللا،بن معاذوبشر 

عن سعید ) ویزید ،وعبدة ،عباد و، وعبد األعلى،ّ               وابن أبي عدي،یحیى (ستتهم

  .بن أبي عروبة به

هْ  یَ  دَ    یُ  عَ  فْ  رَ    یَ    الع ُّ  يِ  بَّ      النَ   انَ  ك"  :بلفظ
ءْ  يَ    ي شِ    فِ  

تْ  سِ     ي االِ    فَّ  الِ    إِ  هِ   ائَ  عُ    دْ  نِ    مٍ  
  ؛اءَ  قْ  سِ  

  ." هْ  یَ  طِ  بِ    إُ   اضَ  یَ    ى بَ  رُ    ى یَّ  تَ    حُ  عَ  فْ  رَ    یُ  هَّ  نِ  إَ  ف

  : عوانة عن قتادةيا روایة أبَّ   أمو

  . حدثنا مسدد: قال)٣(أخرجها البخاريف

  . حدثنا محمد بن محبوب: قال)٤(وأخرجها أیضا

  .عن أبي عوانة)  ومحمد بن محبوب،مسدد(كالهما 

ه بمثل حدیث شریك بن  ب،عن قتادة)  وسعید بن أبي عروبة، عوانةوأب(كالهما 

   .أبي نمر

 : عن أنس فرواها عنه،ا روایة عبد العزیز بن صهیبَّ   أم - ٤

  :مسدد

  .)٦(وأبو داود ،)٥( في موضعینأخرجها البخاري
                                                                                                                                                 

   .)١٧٩١( برقم ٣/١٤٦الجمعة 

َ ینظر)١(    .)٣٠٦٦( برقم ٥/٣٩٩ یعلى  مسند أبي:ُْ

ر)٢( َـــ ینظ  ذكـــر مـــا یـــستحب للمـــرء : بـــاب صـــالة االستـــسقاء: كتـــاب الـــصالة:ابـــن حبـــان صـــحیح :ُْ

   .)٢٨٦٣( برقم ٧/١١٣ستسقاء المبالغة في الدعاء عند اال

َ ینظر)٣(    .)١٠١٥( برقم ٢/٢٩ باب االستسقاء على المنبر : االستسقاء أبواب:البخاري صحیح :ُْ

َ ینظر)٤(    .)٦٠٩٣( برقم ٨/٢٤ باب التبسم والضحك : كتاب األدب:البخاري صحیح :ُْ

َ ینظر)٥(   ..)٩٣٢( برقم ٢/١٢  باب رفع الیدین في الخطبة: كتاب الجمعة: البخاري صحیح:ُْ

  .)٣٥٨٢( برقم ٢/١٢ باب عالمات النبوة في اإلسالم : كتاب المناقب:البخاريصحیح و

َـ ینظر)٦(  بـاب رفـع الیـدین فـي صـالة االستــسقاء : جمـاع أبـواب صـالة االستـسقاء: داود سـنن أبـي:ُْ



        

 

 

 
 

 

١٩٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .عن مسدد به)  وأبو داود،البخاري(كالهما 

  :وعبد اهللا بن المبارك

  . حدثنا عبد اهللا: قال، حدثنا علي بن إسحاق: قال)١(أخرجها أحمد

 عن عبد العزیز بن ،عن حماد بن زید)  ومسدد،عبد اهللا بن المبارك(هما كال

   .صهیب

 عن أنس بن مالك ،ا روایة إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة األنصاريَّ   أم - ٥

  :فرواها عنه

  : وعن األوزاعي كل من،األوزاعي

  

  :معافى بن عمران

  .عافى بن عمرانم حدثنا : قال، حدثنا الحسن بن بشر: قال)٢(أخرجها البخاري

  :وعبد اهللا بن المبارك

  . بن مقاتل حدثنا محمد: قال)٣(أخرجها البخاري

  . بن إسحاقّ            حدثنا علي: قال)٤(وأحمد

  .عبد اهللا بن المباركعن )  وعلي بن إسحاق،محمد(كالهما 

  :والولید بن مسلم

   . حدثنا إبراهیم بن المنذر: قال)٥(أخرجها البخاري
                                                                                                                                                 

  .)١١٧٤( برقم ١/٣٠٤

َ ینظر)١(    .)١٣٧٠٠( برقم ٢١/٢٦٢أحمد  مسند :ُْ

َــ ینظ)٢(  لــم یحــول رداءه فــي عإن النبــي  «: بــاب مــا قیــل، االستــسقاء أبــواب:البخــاري صــحیح :رُْ

   .)١٠١٨( برقم ٢/٢٩» االستسقاء یوم الجمعة

َ ینظر)٣(  باب من تمطر في المطر حتى یتحادر على لحیتـه : االستسقاء أبواب:البخاري صحیح :ُْ

   .)١٠٣٣( برقم ٢/٣٢

َ ینظر)٤(    .)١٣٦٩٣ ( برقم٢١/٤٨أحمد  مسند :ُْ

َــ ینظر)٥(  بــرقم ٢/١٢ بــاب االستــسقاء فــي الخطبــة یــوم الجمعــة : كتــاب الجمعــة:البخــاري صــحیح :ُْ



        

 

 

 
 

 

١٩٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .اود بن رشید حدثنا د: قال)١(ومسلم

  . حدثنا محمود بن خالد: قال)٢(والنسائي

الولید بن عن ) ومحمود بن خالد ، وداود بن رشید،إبراهیم بن المنذر(كلهم 

  .مسلم

  :والولید بن مزید

  . حدثنا عباس بن الولید بن مزید عن أبیه: قال،)٣(أخرجها ابن الجارود

 والولید بن ،الولید بن مسلمو ،عبد اهللا بن المبارك و،معافى بن عمران(أربعتهم 

 حدثنا إسحاق بن عبد : قال،عن أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو األوزاعي) مزید

  .اهللا بن أبي طلحة

 : عن أنس فرواها عنه الطویلدْ  یَ  مُ          ا روایة حَّ   أم - ٦

  :ابن أبي عدي

  .ابن أبي عدي حدثنا : قال)٤(أخرجها أحمد

  : بن حمیدوعبیدة

  .ا عبیدة حدثن: قال)٥(أخرجها أحمد

  :ویزید بن هارون

  .یزید بن هارون أخبرنا : قال)١(أخرجها عبد بن حمید

                                                                                                                                                 

)٩٣٣(.   

ر)١( ـــ ینظ َ  بــــرقم ٢/٦١٤ بـــاب الــــدعاء فـــي االستــــسقاء : كتــــاب صـــالة االستــــسقاء:مـــسلم صــــحیح :ُْ

)٨٩٧(.   

ر)٢( َــــ ینظ ــسألة اإلمــــام رفــــع الم: كتــــاب االستــــسقاء:النــــسائي ســــنن :ُْ طــــر إذا خــــاف ضــــرره  بــــاب مــ

   .)١٥٢٨( برقم ٣/١٦٦

ــ ینظر)٣( َ  بــرقم ١/٧٥ بــاب مــا جــاء فــي صــالة االستــسقاء : كتــاب الــصالة:ابــن الجــارود منتقــى :ُْ

)٢٥٦(.   

َ ینظر)٤(    .)١٢٠١٩( برقم ١٩/٧٥أحمد  مسند :ُْ

َ ینظر)٥(    .)١٢٩٤٩( برقم ٢٠/٢٧٧أحمد  مسند :ُْ
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  :وسهل بن یوسف

  .سهل بن یوسف حدثنا : قال)٢(أخرجها ابن أبي شیبة

  :ٕ                 واسماعیل بن جعفر

  .عن محمد بن سالم )٣(أخرجها البخاري

  .كالهما عن علي بن حجر ،)٥( وابن خزیمة،)٤(والنسائي

  .إسماعیل بن جعفرعن ) علي بن حجرو ،ممحمد بن سال(كالهما 

  :وخالد بن الحارث

 وعلي بن الحسین ، عن أبي موسى محمد بن المثنى)٦(أخرجها ابن خزیمة

  . بهخالد بن الحارث حدثنا : قاال،الدرهمي

) ، وخالد،ٕ         واسماعیل ،وسهل بن یوسف ، ویزید، وعبیدة،ابن أبي عدي(ستتهم 

  .عن حمید

 یا : قیل یوم الجمعة:قال"  ؟  یرفع یدیهعنبي اهللا هل كان " : سئل أنس:بلفظ

   . الحدیث...وأجدبت األرض ، قحط المطر..رسول اهللا

 :ا روایة حفص بن عبید اهللا بن أنس بن مالكَّ   أم -٧

 حدثني ، حدثنا ابن وهب، حدثنا هارون بن سعید األیلي: قال)٧(أخرجها مسلمف

                                                                                                                                                 

َ ینظر)١(    .)١٤١٧(م  برق١/٤١٤عبد بن حمید  مسند :ُْ

َ ینظر)٢(  بـرقم ٢/٢٣١ بـاب كـره رفـع الیـدین فـي الـدعاء : كتاب الصلوات:ابن أبي شیبة مصنف :ُْ

)٨٤٤٨(.   

َ ینظر)٣(   .)٦١٢( برقم ١/٢١٤ باب رفع األیدي في الدعاء :األدب المفرد :ُْ

ر)٤( َــــ ینظ ه  بــــاب مــــسألة اإلمــــام رفــــع المطــــر إذا خــــاف ضــــرر: كتــــاب االستــــسقاء: النــــسائي ســــنن:ُْ

  .)١٥٢٧( برقم ٣/١٦٥

َ ینظر)٥(  باب الدعاء بحـبس المطـر عـن البیـوت والمنـازل إذا : كتاب الجمعة:ابن خزیمة صحیح :ُْ

  )١٧٨٩( برقم ٣/١٤٥خیف الضرر من كثرة األمطار في 

َ ینظر)٦(  باب الدعاء بحـبس المطـر عـن البیـوت والمنـازل إذا : كتاب الجمعة:ابن خزیمة صحیح :ُْ

  )١٧٨٩( برقم ٣/١٤٥ثرة األمطار في خیف الضرر من ك

ر)٧( ــــ ینظ َ ــــدعاء فــــي االستــــسقاء : كتــــاب صــــالة االستــــسقا:مــــسلم صــــحیح :ُْ ــــرقم ٢/٦١٥ بــــاب ال  ب

)٨٩٥(.   
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  . فذكره،دثه أن حفص بن عبید اهللا بن أنس بن مالك ح،أسامة

 واقتص ،"  وهو على المنبر، یوم الجمعةعجاء أعرابي إلى رسول اهللا "  :بلفظ

  .الحدیث

  :ا روایة یحیى بن سعید األنصاريَّ   أم - ٨

 حدثني أبو بكر بن ، قال أیوب بن سلیمان:قال ،)٢() ١( البخاري تعلیقااأخرجهف

 . وبنحوه، قال یحیى بن سعید به، عن سلیمان بن بالل،أبي أویس

  : وشریك معا،ا روایة یحیى بن سعیدَّ   أم - ٩

 عن ، حدثني محمد بن جعفر: وقال األویسي: قال،)٣( البخاري تعلیقااأخرجهف

 ُ                  رفع یدیه حتى رأیت (: بلفظ...ع  عن النبي،ً            سمعا أنسا، وشریك،یحیى بن سعید

  .)بیاض إبطیه

                                                           

 ، وجعلـه معلقـا،أي أناطـه وربطـه بـه" علـق الـشيء بالـشيء  " ْنِ هو اسم مفعول م:ًق لغةَّالمعل) ١(

 فـصار ،لیـا فقـط وانقطاعـه مـن الجهـة الـدنیا بـسبب اتـصاله مـن الجهـة العًوسمي هذا السند معلقـا

  .كالشيء المعلق بالسقف ونحوه

ٍ ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي:ًواصطالحا ِ
ُ.  

ْ أنه مردود ؛ ألنه فقد شرطا من شروط القبول:وحكمه
ِ ِ لكن إن وجد المعلق في ، وهو اتصال السند:ً

ُ ْ

  : هو،ّه حكم خاص فهذا ل- كالصحیحین -كتاب التزمت صحته 

ِ ما ذكر بصیغة الجزم -أ  فهو حكم بصحته عن المـضاف -" حكى "  و ،"ذكر "  و ،" قال"  ك -ُ

  .إلیه

ِ وما ذكر بـصیغة التمـریض-ب ِـذكر "  و ،"قیـل "  ك :ُ َحكـي "  و ،"ُ
ِ
فلـیس فیـه حكـم بـصحته عـن " ُ

  .ٍه لكن لیس فیه حدیث وا،المضاف إلیه ؛ بل فیه الصحیح والحسن والضعیف

 ْنَـ وأحـسن م، وذكـروا أسـانیدها المتـصلة،وقـد بحـث العلمـاء فـي المعلقـات التـي فـي صـحیح البخـاري

َــینظر. ."تغلیــق التعلیــق " جمــع ذلــك هــو الحــافظ ابــن حجــر فــي كتــاب ســماه   تیــسیر مــصطلح :ُْ

  .٨٦ - ٨٤/ِالحدیث للطحان 

َــینظر) ٢( یهم مــع اإلمــام فــي االستــسقاء  بــاب رفــع النــاس أیــد: االستــسقاءأبــواب : صــحیح البخــاري:ُْ

   .)١٠٢٩( برقم ٢/٣١

َینظر) ٣(    .)٦٣٤١( برقم ٨/٧٤ باب رفع األیدي في الدعاء : كتاب الدعوات: صحیح البخاري:ُْ
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  :شواهد الحدیث* 

  ..شوأبي وجزة   وجابرابن عباسو  كعب بن مرةلحدیث شواهد عنِل

  فعن شرحبیل بن السمط أنه قال لكعب:سَّ                     أما حدیث كعب بن مرة 
                                         ِ
ْ ِّ ِ ْ َ ُ ْ یا كعب " :َ

َّ                          حدثنا عن رسول الله ..بن مرة َْ ِّ ِّ                              جاء رجل إلى النبي : قال،"  واحذرعَ ِ َِّ َ ٌ ُ ََ َ         فقالعَ َ َ    یا " :َ

ِ              رسول الله َّ َ ُ   استسق الله..َ
                َ
َّ ِ ْ ِ                          فرفع رسول الله ،" َْ َّ ُ ُ َ ََ َ ََ             دیه فقالَ    یعَ ِ ْ       اللهم اسقنا غیثا { :َ

                    ً ْ َ َِ َّ
ْ َُّ

ً        مریعا ِ َ
ً         طبقا)١( ََ

   عاجال غیر رائث)٢(
                     ٍ ِ
َ َ ْ َ ً ِ َ

       نافعا غیر ضار،)٣(
 
               ّ َ َ ْ َ ً

ِ
َ{..  

ُ               ُ              فما جمعوا حتى أ حیوا:قال َ ََّ ُ َّ َ َ.  

       فأ توه فشكوا إلیه المطر:قال
                              َ   ََ َْ ْ ْ
ِ َِْ َ َ َ َُ ُ           فقالوا،َ ِ                  یا رسول الله" :ََ َّ َ ُ َ ُُْ                    تهدمت البی..َ ْ َ َّ َ َ        فقال،" ُ   وتَ َ: 

             اللهم حوالینا وال علینا{
                       َ َْ َْ ََ َََ َ َُّ
َّ{..  

َ     قال َ                 فجعل السح:َ ََّ َ َ َ      اب یَ    قطع یمینا وشماالْ  نُ
   
                   ً َ ُ

ِ ِ ِ
َ ً َ َ

)٤(.  

 فأخرجه الطبراني بسنده إلى ابن عباس :بَّ                    وأما حدیث ابن عباس 

َّ               أن النبي ب َِّ َ                   استسقى فقالعّ ََ ْ      اللهم اسقنا غیثا مغیثا { :َْ
                              ً ًِ ِ َّ
ُ ْ َ َ ْ ً                مریعا طبقاَُّ ََ ً ِ ً          عاجال ،َ ِ َ

  غیر رائث
            ٍ ِ
َ َ ْ        نافعا غیر ضار،َ

                ّ َ َ ْ َ ً
ِ    فما لبثنا أ ن مطرنا حتى سال كل شيء،}َ

                                         َ           ٍ ِ
ْ َ ُّ ُ َ َ َّ َ َ َْ ُ َْ ْ َِ ُ      َ          حتى أ توه ،َ َْ َّ َ

ُ         فقالوا َ َْ              قد غرقنا" :َ ِ َ ْ ِ                      فقال رسول اهللا ،" َ ُ َُ َ َ ََْ                 هم حوالیناَّ    الل{ :عَ َ َ َ                وال علینا،َُّ َْ َ ََ{)٥(.  

                                                           

ِالمخصب النــاجع :َالمریــع) ١( ِ ــ ْ ََأمرع الــوادي" : یقــال ؛ُ َ ً ومرع مراعة،ْــ َــ َ ََــ َــینظر. ." ُ  النهایــة فــي غریــب :ُْ

  .٤/٣٢٠ثیر الحدیث واألثر البن األ

ِ أي مالئا ل:ًاطبق )٢(   ..ّأي عام واسع" غیث طبق " :ًألرض مغطیا لها ؛ یقالً

َینظر   .٣/١١٣النهایة في غریب الحدیث واألثر  :ُْ

َینظر. . متأخريءْ أي غیر بط:رائث )٣(   .٢/٢٨٧النهایة في غریب الحدیث واألثر  :ُْ

 بـرقم ١/٤٠٤ فـي الـدعاء فـي االستـسقاء  بـاب مـا جـاء: كتـاب إقامـة الـصالة:أخرجه ابن ماجـه) ٤(

  ..)١٨٠٦٦( برقم ،٢٩/٦٠٧ وأحمد في مسنده ،)١٢٦٩(

 إســناده ضــعیف ؛ ســالم بــن أبــي الجعــد لــم یــسمع مــن :قــال األرنــاؤوط فــي تعلیقــه علــى روایــة أحمــد

  .شرحبیل بن السمط

َینظر) ٥(   .)١٠٦٧٣( برقم ١٠/٢٨٥ المعجم الكبیر :ُْ
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 : قالسفأخرجه أبو داود بسنده إلى جابر بن عبد اهللا  :سابر جَّ           وأما حدیث 

 نافعا غیر ، مریعا)١( مریئا،اللهم اسقنا غیثا مغیثا «: فقال، بواكيعأتت النبي 

  .)٢( فأطبقت علیهم السماء: قال،» عاجال غیر آجل،ضار

 فأخرجه ابن سعد بسنده إلى أبي وجزة :)٣(سَّ                           وأما حدیث أبي وجزة السعدي 

ِ                           لما رجع رسول اهللا : قالس ُ ُ َ ََ َ َّ َ               من تبوك عَ َُ ْ    وكانت سنة تسع - ِ
                       ٍ ْ
ِ َ َ ََ ْ َ    قدم ع- َ

        َ َ
  لیه وفد بني َِ

                  ِ ِ
َ ُ ْ َ َْ

ِ            فزارة ب َ ََ       ضعة عشر رجال فیهمَ
                      ْ َ َِ ِ َّ
ُ ََ َ َ        خارجة بن حصن والحر بن قیس بن حصن :ْ

                                                  ٍ ِ ٍ ِْ ْ
ِ ِْ ْ ْ ِْ َ ُ ُُّ ُ َْ َ َ         وهو - ُ َُ

َْ            أ صغرهم  ُُ َ    على ركاب عجاف-ْ
                    ٍ ِ
َ ٍَ َ ِ ُ         فجاؤ،َ َ َِ                        وا مقرین باإلسالمَ ْ ِ ِ َ ِّ ِ ِ    َ                      وسأ لهم رسول اهللا ،ُ ُ ُ ََ ْ ُ َ ْ       عن عَ َ

 بالدهم
         ْ
ِ َِ ْ      َ             فقال أ حدهم،ِ ُ ُ َ َ ِ               یا رسول اهللا" :ََ َ ُ َ َ َ                    أ سنتت بالدنا..َ َُ َْ ِ َ    وهلكت مواشینا،ْ

                     َ ِ
َ ََ ْ َ َ  َ                    وأ جدب جنابنا،ََ َُ َ َ َ ْ َ، 

                                                                                                                                                 

  . وفیه كالم كثیر، فیه محمد بن أبى لیلى:٢/٢١٣  في مجمع الزوائدقال الهیثمى

َـینظر. .إذا لم یثقل على المعـدة"  وأمرأني ،مرأني الطعام"  :ًمریئا )١( النهایـة فـي غریـب الحـدیث  :ُْ

  ..٤/٣١٣واألثر 

  . المحمود العاقبة:] بفتح المیم وبالمد والهمزة  [ المریئ:وقیل

َنظرُی. .لحیوان بغیر ضررِي لِمْنُمْ ال:وقیل    .٤/٨٦ البدر التمام شرح بلوغ المرام :ْ

َینظر) ٢(  ١/٣٠٣ باب رفع الیـدین فـي االستـسقاء : جماع أبواب صالة االستسقاء: سنن أبي داود:ُْ

ــــدعاء فــــي : كتــــاب الــــصالة: وأخرجــــه ابــــن خزیمــــة فــــي صــــحیحه،)١١٦٩(بــــرقم   بــــاب صــــفة ال

 بـــرقم ،١/٤٧٥ب االستـــسقاء  كتـــا: والحـــاكم فـــي المـــستدرك،)١٤١٦( بـــرقم ،٢/٣٣٥االستـــسقاء 

  . صحیح على شرط الشیخین: وقال،)١٢٢٢(

َینظر  .  .                          إسناده صحیح على شرط مسلم :ً                          ً تعلیقا على روایة أبي داود          قال النووي ُْ    َ   .   ١٧٦ /         األذكار  :ُْ

ه الحــافظ فــي تقریــب التهــذیب ،هــو یزیــد بــن عبیــد الــسلمي الــسعدي المــدني الــشاعر) ٣( ََّــ وثق َ/٦٠٣ 

ده فـــ )٧٧٥٣(بـــرقم  ّوع ) ٦٦٨( بـــرقم ١١/٣٤٩ ونقـــل فـــي تهـــذیب التهـــذیب ،ي الطبقـــة الخامـــسةَـــ

 كمــا نقـل ذكــر ابــن سـعد لــه فــي ،"الثقـات " َتوثیـق ابــن معـین وابــن ســعد وذكـر ابــن حبـان لــه فــي 

  ..الطبقة الرابعة

ّ وعلــق علــى ،ذكــر ابــن شــاهین لــه فــي الــصحابة) ٩٤٦٨( بــرقم ٦/٥٦٣ونقــل الحــافظ فــي اإلصــابة 

ً ثـم ذكـر ترجمـة أخـرى ،"والحـدیث المـذكور مـن مراسـیله " : وقـال،"ّوجـزة تـابعي وأبـو " :ًذلك قـائال

ّ أظنـه جـد : لـه إدراك ؛ قـال ابـن عـساكر:وقـال) ١٠٧٢١( بـرقم ٧/٣٧٦ألبـي وجـزة الـسعدي فـي 

  .أبي وجزة الشاعر الذي روى عنه هشام بن عروة



        

 

 

 
 

 

٢٠٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   وغرث عیالنا
                َُ َ
ِ َ ِ َ َ                      فادع لنا ربك،َ َّ َ ََ ُ ْ ِ                       فصعد رسول اهللا ،" َ ُ ُ ََ َ ِ        المنبر ودعاعَ

              َ ََ َْ َ
ِ   اللهم { :ََ        فقال،ْ

       َُّ
َّ

   اسق بالدك وبهائمك
 
                        َ ََ

ِ
َ َ َ َ َ ِ ِ َ                      وانشر رحمتك،ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ  َ                          وأ حي بلدك المیت،َ ِّ َ ْ َ َ ََ ِ ْ       اللهم اسقنا غیثا مغیثا ..َ

                               ً ًِ ِ َّ
ُ ْ َ َ ْ َُّ

     مریئا مریعا مطبقا واسعا
 

                              ً ً ً ًِ
َ

ِ ْ ُ َ َِ     عاجال غیر آجل،ِ
                  ٍ ِ ِ
َ ْ َ ً         نافعا غیر ضار،َ

               ٍّ َ َ ْ َ ً ِ
  الله..َ

      ُ
    م اسقنا سقیا َّ

 
               َْ ُ َ
ِ
ْ َّ

 رحمة ال سقیا عذاب و
        

                     َ
ٍ َ َ َْ ُ َ ٍ

َ ْ       ال هدم وال غرق وال مَ
   

                    َ َ َ ََ َ
ٍ َ َ

ٍْ ٍ    حقَ         اللهم اسقنا الغیث..ْ
                     َ ْ َ ْ َ ِ َّ
ْ َ                     وانصرنا على ،َُّ َ َ ْ ُ ْ َ

َ       األ عداء  َ ً            َ                              فمطرت فما رأ وا السماء ستا،}ْ َّ ِ َ َ ْ َ ََّ َ ََ ِ                       فصعد رسول اهللا ،َْ ُ ُ ََ َ ِ          المنبر فدعا فقالعَ
                   َ َ ََ ََ َْ
ِ ْ: 

َ                                هم حوالینا وال علیناَّ    الل{ َْ َْ ََ ََ َ َ                    على اآلكام والظراب وبطون األ ودیة ومنابت الشجر ؛َُّ
 
                      َ                           َ َ ُ ََّ ِ ِِ َِ َ َْ َ َِ ُ ِ
َ
ِّ ِ َ َ{.. 

    فانجابت السماء عن المدینة انجیاب الثوب:قال
            

                                             ْ َ َ
َّ َ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ِ

َ ْ ِ ُ َّ َ
)١(.  

      

                                                           

َینظر) ١(   ..)٧٠٨( برقم ١/٢٥٧  الطبقات الكبرى:ُْ

                  كتــاب جمــاع أبــواب  :                        البیهقــي فــي دالئــل النبــوة-ِ                            ِ مطولــة ومقاربــة للفــظ ابــن ســعد         بروایــة-       وأخرجــه 

                  ثــم دعائــه بالكــشف  ،ٕ                              ٕ واجابــة اهللا تعــالى إیــاه فــي ســقیاه ع                    بــاب استــسقاء النبــي  : ع            دعــوات النبــي 

   .   ١٤٣ / ٦   ..  .                        حین شكوا إلیه كثرة المطر



        

 

 

 
 

 

٢٠٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ما ا  

 ا وا   ا ا ّ                   ِ                  

  :ِلمبحث سیكون من خالل مطلبینالكالم في هذا ا

  

  ا اول

ا ا  

ذلك في  ً مستعینا،لمفردات التي وردت في الحدیثِتحلیل لبفي هذا المبحث أقوم 

ي هذه  في تفسیر معانهم مع ذكر خالف، في كتب الغریب والشروحالعلماءبما قاله 

   .المفردات

   :}من باب كان وجاه المنبر{:قوله -

 ووقع في شرح ، مواجهةْ أي: ویجوز ضمها، بكسر الواو:وجاه : حجرقال ابن

 وكأنه ظن أن الباب المذكور كان ، وهو وهم، معناه مستدبر القبلةّ أنابن التین

   .)١( كذلك ولیس األمر،مقابل ظهر المنبر

ٕ وان ،ذكرهِ ولكن ال معنى ل، فصحیحَ إن كان یرید بالمستدبر المنبر:وقال العیني

ُباب یواجه المنبر أن یستدبر القبلةِ فال یتجه لَ البابكان أراد
)٢(.  

 قال ابن  ؛)٣(} باب كان نحو دار القضاءْنِم{:في روایة إسماعیل بن جعفرو

ٕ وانما هي دار ، ولیس كذلك،وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار اإلمارة :حجر

 فكان یقال  ؛هِنْیَألنها بیعت في قضاء د"  دار القضاء"   وسمیت،عمر بن الخطاب

  .)٤( دار القضاء: ثم طال ذلك فقیل لها،" دار قضاء دین عمر"  لها

                                                           

َینظر) ١(    .٢/٥٠٢  فتح الباري البن حجر:ُْ

َینظر) ٢(    .٥/٢٨٠  نخب األفكار:ُْ

َــینظر) ٣( ِ بــاب االستــسقاء فــي خطبــة الجمعــة غیــر مــستقبل : أبــواب االستــسقاء:صــحیح البخــاري :ُْ

   .)١٠١٤( برقم ٢/٢٨ِالقبلة 

َینظر) ٤(    .٢/٥٠٢ فتح الباري البن حجر :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٠٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  :} قائم یخطبعرسول اهللا و{:قوله -

ِ الكالم المنثور یخاطب به متكلم فصیح جمعا من :ًلغة] بضم الخاء[ة َبْطُالخ ًِ ْ َ ُ
َِّ َ ُ َ

  .الناس إلقناعهم

َ هي الكالم المؤلف الذي یتضمن :ًواصطالحا
َّ
َ ُ ًوعظا وابالغا على صفة ْ ًٕ

  .)١(مخصوصة

  .)٢( طلب نكاح المرأة من نفسها أو من ولیها:]بكسر الخاء [طبةِخالو

  . المعنى األولس أنس والمراد في كالم

  :}هلكت المواشي{:قوله -

  .)٣( اسم یقع على اإلبل والبقر والغنم:المواشي :قال ابن األثیر

 :قال أبو سلیمان الباجي  ؛)٤(}لهلكت األموا{: إسماعیل بن جعفروفي روایة

  ؛ إخبار عن قلة الكأل الذي یكون من المطر: والمعنى،والمراد باألموال المواشي

   .)٥(بهالكهم وعدم وجود ما یعیشون به من األقوات المفقودة بحبس المطر

 :قال العیني  ؛)٦(}هلك الشاءو ،هلك الكراع{:وفي روایة ثابت عن أنس

  .)٧(وضبطه بعضهم عن األصیلي بالكسر ، بضم الكاف:الكراع

  .)٨(جمیع الخیلِ وهو اسم ل:قال ابن األثیرو

َّن الغنم تذكر وتؤنثِ موالشاء :قال أبو نصر الفارابيو  وفالن كثیر الشاة ،َّ

                                                           

َینظر) ١(    .١٩/١٧٦ الموسوعة الفقهیة الكویتیة :ُْ

َینظر) ٢(    .١٩٧/ معجم لغة الفقهاء :ُْ

َ ینظ)٣(    .٤/٣٣٥  البن األثیرالنهایة في غریب الحدیث واألثر :رُْ

َــینظر) ٤( ِ بــاب االستــسقاء فــي خطبــة الجمعــة غیــر مــستقبل : أبــواب االستــسقاء:صــحیح البخــاري :ُْ

   .)١٠١٤( برقم ٢/٢٨ِالقبلة 

َینظر) ٥(    .١/٣٣٣ المنتقى شرح الموطأ :ُْ

َینظر) ٦(    .)٩٣٢( برقم ٢/١٢یدین في الخطبة  باب رفع ال: كتاب الجمعة:صحیح البخاري :ُْ

َینظر) ٧(    .٦/٢٣٦ عمدة القاري شرح صحیح البخاري :ُْ

َینظر) ٨(    .٤/١٦٥ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٠٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ن أل  ؛شاهة الشاة وأصل ،ف والالم للجنسِ األلّ ألن ؛الجمع وهو في معنى ،والبعیر

ْ ثالث شیاه إلى ال: تقول ؛هاء في أدنى العدد بالِ الجمع شیاه،تصغیرها شویهة ٍ ِعشرِ ْ َ، 

َفإذا جاوزت فبالتاء   .)١( هذه شاء كثیرة: فإذا كثرت قیل،ْ

ُانقطعت السبل{:قوله - ُّ{:   

َوتقطعت{:روایة مالك عن شریك بن عبد اهللاوفي  َ
َّ َ بالتاء  :قال العیني  ؛)٢(}َ

 والثاني ،فاألول من باب االنفعال ، باب التفعلْنِ م، وتشدید الطاء،المثناة من فوق

  .. سبیل: جمع، وهو بضم السین والباء، الطرق: والمراد من السبل،من باب التفعل

 إنها ال : وقیل، ضعفت اإلبل لقلة الكأل أن یسافر بها: فقیل:ف في معناهِلُتْواخ

لطعام ولم  إن الناس أمسكوا ما عندهم من ا: وقیل،اَهُغِّلَبُتجد في سفرها من الكأل ما ی

حملونه َته فال یجدون ما یّ نفاد ما عندهم من الطعام أو قل: وقیل،یجلبوه إلى األسواق

  .)٣( إلى األسواق

 ، هو بفتح القاف:قال النووي  ؛)٤(}قحط المطر{:في روایة قتادة عن أنسو

  .)٥( أمسك: أي ؛وفتح الحاء وكسرها

َّ قل:ْأي ":قال ابن حجر روایة ثابت عن وفي  ،ًم ینزل أصالل أو ،َ

   .)٧(") ٦(}واحمرت الشجر{:أنس

  :}فادع اهللا یغیثنا{:قوله -

  . فهو یغیثنا:ْأي ؛ ًبإثبات حرف العلة على أنه مرفوع استئنافا
                                                           

َینظر) ١(    .٦/٢٢٣٨ للجوهري الصحاح :ُْ

َینظر) ٢(    ).٦٥٠( برقم ٢/٢٦٦ باب ما جاء في االستسقاء : كتاب االستسقاء:موطأ مالك :ُْ

َینظر) ٣(   ٧/٣٩ عمدة القاري شرح صحیح البخاري :ُْ

َینظر) ٤(    .)١٠١٥( برقم ٢/٢٩ باب االستسقاء على المنبر : أبواب االستسقاء:صحیح البخاري :ُْ

َینظر) ٥(    .٦/١٩٤شرح صحیح مسلم  :ُْ

َینظر) ٦( َحوالینـا وال{: بـاب الـدعاء إذا كثـر المطـر: أبـواب االستـسقاء:صحیح البخـاري :ُْ َ ََ َْ َ علینـاَ َْ َ{ 

   .)١٠٢١( برقم ٢/٣٠

َینظر) ٧(    . بتصرف٢/٥٠٣فتح الباري  :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٠٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   .)١(}أن یغیثنا{:وفي روایة إسماعیل بن جعفر عن شریك

   .لطلبِ لً بالجزم جوابا)٢(}یغثنا{:عند مسلمفي روایة إسماعیل بن جعفر و

ًغاث اهللا عباده غیثا وغیاثا" : قال ابن القطاع:ن حجرقال اب  ،سقاهم المطر"  ً

  .)٣( والرباعي أعلى،بمعنى"  غاث وأغاث" : ویقال، أجاب دعاءهم:وأغاثهم

 وهو إما ،" غاث"  نِیحتمل فتح حرف المضارعة على أنه م :قال الصنعانيو

اللهم "  :جح هذا قولهویر ،ویحتمل ضمه على أنه من اإلغاثة ، أو الغوث،من الغیث

  )٤("  أغثنا

ه ّ ویحتمل ضم، واستعمل إغاثة،" ًغاثه اهللا یغوثه غوثا"   األصل:قال ابن دریدو

   .)٥(على أنه من اإلغاثة

 ، ولیس من طلب الغیث،ن اإلغاثةِ هذا م: قال بعضهم:قال القاضي عیاضو

 ذلك ْنِ هذا م وقد یحتمل أن یكون،" غاث"   ألنه من ؛ غثنا:إنما یقال في ذلك

ً أو ارزقنا غیثا،ً هب لنا غیثاْ أي،بالتعدیة
)٦(.  

" : یقال:قال ابن قرقول  ؛)٧(}فادع اهللا أن یسقینا{:وفي روایة قتادة عن أنس

  .)٨(بمعنى واحد"  سقى وأسقى

  أي إنزال الغیث على البالد والعباد ؛ طلب السقیاْنِ استفعال م:ًاالستسقاء لغةو

َْ السقیا: واالسم،"  وأسقاهم،سقى اهللا عباده الغیث و،استسقى" : یقال؛ استسقیت "   و،ُّ

                                                           

َینظر) ١( ْ باب ذكر الدعاء : كتاب االستسقاء:سنن النسائي :ُْ    .)١٥١٨( برقم ٣/١٦١ِ

ر) ٢( ـــینظ َ  بــــرقم ٢/٦١٢ بـــاب الــــدعاء فـــي االستــــسقاء : كتــــاب صـــالة االستــــسقاء:صــــحیح مـــسلم :ُْ

)٨٩٧(.   

َینظر) ٣(    .٢/٥٠٣اري البن حجر  فتح الب:ُْ

َینظر) ٤(    .١/٤٥٢ سبل السالم :ُْ

َینظر) ٥(    .١/٤٢٩ )غ و ث( مادة : جمهرة اللغة:ُْ

َینظر) ٦(   .٣/٣١٩ إكمال المعلم بفوائد مسلم :ُْ

َینظر) ٧(    .)١٠١٥( برقم ٢/٢٩ باب االستسقاء على المنبر : أبواب االستسقاء:صحیح البخاري :ُْ

َینظر) ٨(    .٥/٥٣٧وار على صحاح اآلثار  مطالع األن:ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٠٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .)١(إذا طلبت منه أن یسقیك"  ًفالنا

ُ            هو طلب :ً        واصطالحا َّ                                               إنزال المطر من الله بكیفیة مخصوصة عند الحاجة ََ ِ

  .)٢(هإلی

ُت على الطلب ممن یغیثهاَلِبُوالنفوس ج ُ ً ذلك معروفا في  وكان، وهو اهللا تعالى،ِ

 �ذِ{: قال اهللا تعالى ؛ن األنبیاء علیهم الصالة والسالمَنُ سْنِ وهو م،ُِألمم الماضیةا

ِٱ���� ��� �ِ���� ۡ َ َٰ َ ُ ٰ ۡ َۡ
{)٣(.    

  : ثالث مرات}اللهم اسقنا{:قوله -

 بأنه ورد في القرآن ًمعلال  ؛ وجوز الزركشي قطعها،فیها وصل"  اسقنا"  همزة

ًاّ ورباعیًاّثالثی
)٥() ٤(.  

   .سیما في مواطن الدعاء  الً أن یعید الكلمة ثالثاع شأنه ْنِن مكاو

   :} ما نرىِوال واهللا{:قوله -

 : والتقدیر،" وال"   بعد جنس المذكور بعدهْنِر فیه فعل مَّمثل هذا األسلوب یقد

م َسَ وكرر النفي قبل الق،فحذف الفعل منه لداللة المذكور علیه ، ما نرىِواهللافال نرى 

   .)٦(لتأكیدوبعده ل

ْ من سحابفي السماء{:قوله - ِ{:  

 الفضاء المرتفع بین السماء :المراد بالسماء هنا :قال عالء الدین العطار

                                                           

َینظر) ١(   .١٤/٣٩٣ باب الیاء ، فصل السین: لسان العرب البن منظور:ُْ

َینظر) ٢(    .  ٨٧ / ٥   )             بهامش المجموع (               وفتح العزیز ،   ٧٩٠ / ١                   حاشیة ابن عابدین :ُْ

  .٦٠ :سورة البقرة) ٣(

ًأما ثالثیا) ٤( ّ َ�ـ�� ���ـ�{ :فمنه قوله تعـالى :َّ ُ ََ
ٰ َ َ

ا ،٢٤ : سـورة القـصص} ا رباعی ًوأم ّـ  فمنـه قولـه :َّـ

ٗ������ �� ٱ����ء ��ء{ :تعالى َ َٓ َٓ ِ َ � ِ َ ۡ
َ َ

ُ���������ه  ُ
ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ

  .٢٢ : سورة الحجر}

َینظر) ٥(    .٢/٢٤٠ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري :ُْ

ر) ٦( َـــینظ ٕارشـــاد الـــساري لـــشرح صـــحیح و ،٦/١٠٥ الكواكـــب الـــدراري فـــي شـــرح صـــحیح البخـــاري :ُْ

   .٢/٢٤٢البخاري 



        

 

 

 
 

 

٢٠٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .)١(واألرض

  . الكثیر الداكن الذي ینذر بالمطر:والمراد بالسحاب

  :}وال قزعة{:قوله -

 :زع وجماعتها ق، وهي القطعة من السحاب،هي بفتح القاف والزاي :قال النووي

َ وهي قطع من السحاب رقاق،كقصبة وقصب َّ
)٢(.   

   .)٣(أي قطعة من الغیم :قال ابن األُثیرو

  

   :}وال شیئا{:قوله -

وقد  ،ّ على الخاصّن عطف العامِفهو م ،في السماء ینذر بالمطر وال شيء :ْأي

ج من نفي السحاب َّ فقد تدر،اإلتقان ومن اإلحكام في غایة سجاء كالم أنس 

 على ّ شيء في السماء یدلّ إلى نفي السحاب األبیض إلى نفي أيألسودالداكن ا

 نزول ّ وأن، وبركة دعائهعبیان بركة رسول اهللا  بهذا س وقد أراد ،ترقب مطر

 یجري على السنن الكوني كما یزعم ّالمطر بعد الدعاء لم یكن مجرد أمر عادي

  ..بعض الناس

 ما ًئا أو شیًا أو قزعً السماء سحابة فيشكان احتمال عدم رؤیة الصحابة  اَّمَول

 عنهم من دار أو من بیت أو أي حاجب آخر ةوجود ما یحجب الرؤیِینذر بالمطر ل

وما {: لقولهًا تأكید}وما بیننا وبین سلع من بیت وال دار{:ب قوله األول بقولهَّقَع

 نزول المطر كان بسبب ّ أنسلیؤكد   ؛}نرى في السماء من سحاب وال قزعة

   .عه دعائ

  .)٤( وهو جبل بقرب المدینة،بفتح السین المهملة وسكون الالم :سلعو

                                                           

َینظر) ١(   .٢/٧٤٥ العدة في شرح العمدة في أحادیث األحكام البن العطار :ُْ

َینظر) ٢(    .٦/١٩٢ شرح النووي على مسلم :ُْ

َینظر) ٣(    .٤/٥٩ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ُْ

َینظر) ٤(   .٣/٢٣٦ معجم البلدان لیاقوت الحموي :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٠٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   :}فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس{:قوله -

ِّبالضمُّالترس  َ المتوقى بها:ِّ من السالح،َّ
َّ
ََ ٌ جمعه َأتراس وترسة،ُ َ َ

ِ ٌ ٍ كعنبة:ْ ِ
ٌ وتراس،ََ ِ، 

ٌ وتروس،ْبالكسر ّ بالضم،ُُ ُ قال یعقوب،َّ ْ َ َ ٌ َأترسة:َُ تقلََ وال:َ َ ِْ
)١(.  

 .)٢( ولم یرد أنها مثله في القدر،والمعنى أنها مستدیرة :قال ابن حجر

 :قال ابن حجر  ؛)٣(}ٕوان السماء مثل الزجاجة{: عن أنسفي روایة ثابتو

ً وذلك مشعر بعدم السحاب أیضا، لشدة صفائهاْأي
)٤(.  

ى ثار السحاب ما وضعها حت{: إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحةوفي روایة

   .)٥(}أمثال الجبال

ل الطائر وأنا أنظر ْجِنشأت سحابة مثل رأف{:وفي روایة حفص بن عبید اهللا

  .هذا یشعر بأنها كانت صغیرة :قال ابن حجر  ؛)٦(}إلیها

   :} ما رأینا الشمس ستاِ    واهللا{:قوله -

ما رأینا الشمس {: عن شریك بن أبي نمرعیل بن جعفروفي روایة إسما

   .)٧(}سبتا

                                                           

َینظر) ١(   .١٥/٤٧٧ تاج العروس :ُْ

ر) ٢( َـــینظ فـــتح البـــاري البـــن و ،٢٦٩/تیـــسیر العـــالم شـــرح عمـــدة األحكـــام و ،٦/٣٢سان العـــرب  لـــ:ُْ

   .٢/٥٠٣حجر 

ر) ٣( َــــینظ  بــــرقم ٤/١٩٥ بــــاب عالمــــات النبــــوة فــــي اإلســــالم : كتــــاب المناقــــب:صــــحیح البخــــاري :ُْ

)٣٥٨٢(.   

َینظر) ٤(    .٢/٥٠٣ فتح الباري البن حجر :ُْ

َــینظر) ٥(  بــرقم ٢/١٢ االستــسقاء فــي الخطبــة یــوم الجمعــة  بــاب: كتــاب الجمعــة:صــحیح البخــاري :ُْ

)٩٣٣(.   

 في ع باب بیان الدعاء الذي دعا به النبي : كتاب االستسقاء:أخرجه أبو عوانة في مستخرجه) ٦(

  .)٢٥٥٢( برقم ٧/٤٩االستسقاء 

  .)٨٩٧( برقم ٢/٦١٢ باب الدعاء في االستسقاء : كتاب صالة االستسقاء:مسلم أخرجه )٧(



        

 

 

 
 

 

٢١٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .)١( ستة أیام: أي، وتشدید المثناة الفوقیة،بكسر السین }اّتِس{ :قال القسطالني

 من سبت : أي، أي جمعة،ً أي أسبوعا: وسكون الموحدة،بفتح السین }سبتا{و

من جمعة إلى {: عن شریك بن عبد اهللا بن أبي نمرمالك بدلیل روایة ،إلى سبت

 من باب تسمیة  ؛ر به ألنه أولهَّبَ وع، أو السبت قطعة من الزمان،)٢(}جمعة

بالموحدة أضاف "  سبعا" :ن قالَ ألن م ؛ وال تنافي بین الروایتین،الشيء باسم بعضه

  .)٣( من الجمعتینًإلى الستة یوما ملفقا

 وقد كانوا جاوروا ، ألنه كان من األنصارٕوانما عبر أنس بذلك :قال الشوكاني

ألنه أعظم األیام "  ًسبتا"  ٕانما سموا األسبوع و،الیهود فأخذوا بكثیر من اصطالحهم

"  ب وفي تعبیره عن األسبوع ،عند الیهود كما أن الجمعة عند المسلمین كذلك

   .)٤( والعالقة الجزئیة والكلیة،مجاز مرسل"  السبت

   :} فادع اهللا یمسكها،هلكت األموال وانقطعت السبل{:قوله -

  .)٥(} الركبانواحتبس ،بیوتتهدمت ال{:النسائيوفي روایة حمید عند 

 .)٧( )٦(}هدم البناء وغرق المالت{:وفي روایة إسحاق

قالهما الرجل  ،) وانقطاع السبل،هالك األموال( األولیانهاتان العبارتان  :أقول

رفع یطلب  ع وقالهما مرة أخرى حینما جاء إلى النبي ، حینما جاء یستسقيًالّأو

                                                           

َینظر) ١(   .٢/٢٤١  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري:ُْ

 بـرقم ٢/٢٩ باب الدعاء إذا تقطعت الـسبل مـن كثـرة المطـر : االستسقاءأبواب :البخاري أخرجه )٢(

)١٠١٧(.   

َینظر) ٣(   .١/٣٥٨ إحكام األحكام شرح عمدة األحكام :ُْ

َینظر) ٤(    .٤/١٩ نیل األوطار :ُْ

ر)٥( َــــ ینظ  بــــاب مــــسألة اإلمــــام رفــــع المطــــر إذا خــــاف ضــــرره :اء كتــــاب االستــــسق: النــــسائي ســــنن:ُْ

  .)١٥٢٧( برقم ٣/١٦٥

َــ ینظر)٦(  بــرقم ٢/١٢ بــاب االستــسقاء فــي الخطبــة یــوم الجمعــة : كتــاب الجمعــة:البخــاري صــحیح :ُْ

)٩٣٣(.   

َینظر) ٧(    .٢/٥٠٥ فتح الباري البن حجر :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢١١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

فهالك األموال هناك كان بسبب الجدب   ؛قامینلكنهما لیستا بمعنى في الم و،المطر

ما  -  حینئذ -  ألن الحظائر ؛كان بسبب كثرة المطر  وهالك األموال هنا،والقحط

 وانقطاع السبل هناك كان بسبب الجفاف والجدب ،كانت تقي الحیوان من المطر

نا طاع السبل ه وانق، وماء وعدم ما یعین على السیر من مرعى،نقلُوعدم وجود ما ی

  .)١( في الطرقواألوحال بسبب كثرة األمطار

 ،)٢(} فضحك،فادع ربك أن یحبسها عنا{: األدب كتابوفي روایة قتادة في

 وهو تبسم ،یبتسم أن عحق لرسول اهللا و ،ً تبسماعكان معظم ضحك رسول اهللا و

 فاإلنسان ال یطیق الصبر على الجدب وعدم الماء كما ال  ؛ٕله معناه واشارته المعبرة

   . فهو سریع الملل؛ یطیق الصبر على كثرة الغیث والماء

   :}علینا  وال،اللهم حوالینا{:قوله -

كله بمعنى "  حولنا وحولینا وحوالینا وحوالنا"   وهو و،بفتح الالم :قال الكرماني

   .)٣( أي أمطر في األماكن التي حولنا وال تمطر علینا ؛ وهو ظرف،واحد

   .)٤(أي مطیفین به من جوانبه"  یت الناس حوله وحوالیهرأ" :یقال :قال ابن األثیر

 والحول والحوال ،كالهما صحیح و": قال العیني ؛)٥(}حولنا{:وفي روایة مسلم

   .)٦( " حوال تثنیة: والذي في روایة البخاري،بمعنى الجانب

 ، أو اجعله حوالینا في الصحاري، أمطر حوالینا:كأنه قال  ؛إضمار :وفیه

  .)٧(ألبنیة والدورعن اه صرفاو
                                                           

َینظر) ١(    .٦/١٠٦ الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري :ُْ

َ ینظر)٢(    .)٦٠٩٣( برقم ٨/٢٤ باب التبسم والضحك : كتاب األدب:البخاري صحیح :ُْ

َینظر) ٣(   .٢/٥٠٥ فتح الباري البن حجر :ُْ

َینظر) ٤(    .١/٤٦٤ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ُْ

ر)٥( ـــ ینظ َ  بــــرقم ٢/٦١٢ بـــاب الــــدعاء فـــي االستــــسقاء : كتــــاب صـــالة االستــــسقاء:مـــسلم صــــحیح :ُْ

)٨٩٧(.  

َینظر) ٦(    .٧/٤٠ عمدة القاري شرح صحیح البخاري :ُْ

َینظر) ٧(    .٦/٤٢ الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢١٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 وذلك أنه : في إدخال الواو ههنا معنى لطیف: قال الطیبي}وال علینا{:وقوله

 طلب ّ ودخول الواو یقتضي أن،كام وما معها فقطلآل ًلو أسقطها لكان مستسقیا

 ، من أذى المطرًیكون وقایةِ ولكن ل ؛ لعینهًالمطر على المذكورات لیس مقصودا

تجوع الحرة وال تأكل " : وهو كقولهم،لتعلیلِ ولكنها ل،لعطفِ مخلصة لالواوفلیست 

 إذ  ؛ من الرضاع بأجرةً ولكن لكونه مانعا، لعینهً فإن الجوع لیس مقصودا؛"  بثدییها

  .)١(كرهون ذلكَكانوا ی

   :}الظرابو ، واآلجام، والجبال،كاماآل{:قوله -

  .)٢("  ة بفتحاتَمَكَأ"  جمع :ّبكسر الهمزة وقد تفتح وتمد :اآلكام :قال ابن حجر

  .)٣( واألكم على آكام، وتجمع اإلكام على أكم،وهي الرابیة :قال ابن األثیر

   .ً المرتفعة كثیرا}الجبال{و

  .)٤( واحدها أجم، الحصون: قال أبو عبید}اآلجام{و

َ وهو ، وهي الروابي الصغار،ب بفتح الظاء وكسر الراءِرَّ جمع الظ}الظراب{و َُ

َدون الجبل َ ْ.  

وقد یجمع  ،بوزن كتف  ظرب: واحدها، الجبال الصغار: الظراب: ابن األثیرقال

  .)٥(في القلة على أظرب

   :}واألودیة{:قوله -

   .)٦(}بطون األودیة{:وفي روایة مالك

  " أفعلة " ولم یسمع: قالوا،والمراد بها ما یتحصل فیه الماء لینتفع به :قال العیني

                                                           

َینظر) ١(    .٢/٥٠٥ فتح الباري البن حجر :ُْ

َ ینظر)٢(    .٢/٥٠٥فتح الباري  :ُْ

َ ینظر)٣(    .١/٥٩النهایة في غریب الحدیث واألثر  :ُْ

َینظر) ٤(   .٧٣ ،٢/٧٢ یبة البن قت غریب الحدیث:ُْ

َینظر) ٥(    .٣/١٥٦ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ُْ

َینظر) ٦(    ).٦٥٠( برقم ٢/٢٦٦ باب ما جاء في االستسقاء : كتاب االستسقاء:موطأ مالك :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢١٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .)١( "واد"   جمع "أودیة"  َّإال"  فاعل  "جمع

   :}ومنابت الشجر{:قوله -

 منه أن ً رغبة ؛ المرعى: یرید بالشجر،التي تنبت الزرع والكأل :قنلقال ابن الم

  .)٢( بأحد كثرتهاّتكون األمطار بحیث ال تضر

  :}فانقطعت{:قوله -

   .)٣(}فأقلعت{:وفي روایة إسماعیل بن جعفر عن شریك عند البخاري

   .)٤(}فانقلعت{:مسلموعند 

 ،ت السحابة عن المطرّ كف: أي ؛والكل بمعنى واحد :قال ناصر الدین البیضاوي

  .)٥ ( الكف عن الشيء:واإلقالع

رون َ یمط،ً وشماالً السحاب یتقطع یمیناُفلقد رأیت{:في روایة قتادة عن أنسو

   . من باب التفعل}یتقطع{: قوله:قال العیني ؛ )٦(}ر أهل المدینةَوال یمط

ها من اإلعراب الرفع ّ ومحل، أهل الیمین وأهل الشمال: أي}رونَیمط{:قولهو

 السحاب : أي،ً ویجوز أن یكون حاال،رونَ هم یمط: أي،ألنها خبر مبتدأ محذوف

    .)٧(یتقطع حال كون أهل الیمین والشمال یمطرون

ِفما هو إال أن تكلم رسول اهللا {:في روایة سعید عن شریكو ُ َمزق  بذلك تعَ

                                                           

ر) ١( َــــینظ غریــــب الحــــدیث البــــن قتیبــــة و ،٦/١٠٦ الكواكــــب الــــدراري فــــي شــــرح صــــحیح البخــــاري :ُْ

١/٥٨٤.   

َینظر) ٢(    .٨/٢٤٦ لشرح الجامع الصحیح  التوضیح:ُْ

َــ ینظر)٣(  بــاب االستــسقاء فــي خطبــة الجمعــة غیــر مــستقبل : االستــسقاءأبــواب :البخــاري صــحیح :ُْ

   .)١٠١٤( برقم ٢/٢٨القبلة 

ر)٤( ـــ ینظ َ  بــــرقم ٢/٦١٢ بـــاب الــــدعاء فـــي االستــــسقاء : كتــــاب صـــالة االستــــسقاء:مـــسلم صــــحیح :ُْ

)٨٩٧(.  

َینظر) ٥(    .٣/٥١٥صابیح السنة  تحفة األبرار شرح م:ُْ

   .)١٠١٥( برقم ٢/٢٩ باب االستسقاء على المنبر : االستسقاء أبواب:البخاري أخرجه )٦(

َینظر) ٧(    .٧/٤٣ عمدة القاري شرح صحیح البخاري :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢١٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   .)١(}ارى منه شیئُالسحاب حتى ما ن

ُفلقد رأیت السحاب یتمزق {: حفص بن عبید اهللا بن أنس بن مالكوفي روایة َُ

ُكأنه المال ُ حین تطوىءّ   ؛جمع مالءة : ]ّ وقد تمد،بضم المیم والقصر[  والمال ،)٢(}َ

   .)٣(وهو ثوب معروف

 فجعلت تمطر حولها وال تمطر ،فكشطت المدینة{:وفي روایة ثابت عن أنس

   .)٤(}ٕ إلى المدینة وانها لفي مثل اإلكلیلُ فنظرت،ینة قطرةبالمد

 : أي، بفتح الفاء والكاف والشین المعجمة والطاء المهملة}كشطتف{:قوله

  .)٥(تكشفت

 وهي ، ومنه سمي اإلكلیل، ما أحاط بشيء فهو إكلیلّ كل}كلیلاإل{:وقوله

  .)٦( هي الروضة: وقیل، إلحاطتها بالجبین ؛العصابة

  .)٧( واستدار بآفاقها،ع عنهاَّ یرید أن الغیم تقش:ألثیرقال ابن ا

وصارت {: عن أنس بن مالك،وفي روایة إسحاق بن عبد اهللا بن أبي طلحة

هي ) الجوبة (:قال ابن األثیر  ؛)٨(} وسال الوادي قناة شهرا،المدینة مثل الجوبة

  .)٩(الحفرة المستدیرة الواسعة

م لبقعة غیر منصرف مرفوع بأنه بدل عن َلَع : بفتح القاف وخفة النون:والقناة

                                                           

  .)١٥١٥( برقم ٣/١٥٩باب كیف یرفع  : كتاب االستسقاء: النسائي أخرجه)١(

  .)٨٩٧( برقم ٢/٦١٥ الدعاء في االستسقاء  باب: كتاب صالة االستسقاء:مسلم أخرجه )٢(

َینظر) ٣(    .٢/٥٠٦ فتح الباري البن حجر :ُْ

 بــرقم ٢/٣٠ بــاب الــدعاء إذا كثــر المطــر حوالینــا وال علینــا : أبــواب االستــسقاء:البخــاري أخرجــه )٤(

)١٠٢١(.   

َینظر) ٥(    .٢/٢٤٨ إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري :ُْ

َینظر) ٦(    .٨/٢٥٥الجامع الصحیح  التوضیح لشرح :ُْ

َینظر) ٧(    .٤/١٩٧ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ُْ

   .)٩٣٣( برقم ٢/١٢ باب االستسقاء في الخطبة یوم الجمعة : كتاب الجمعة:البخاري أخرجه )٨(

َینظر) ٩(    .١/٣١٠ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢١٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 أي سال : وفي بعضها قناة بالنصب والتنوین فهو بمعنى البئر المحفور،الوادي

   .)١( وفي بعضها وادي قناة بإضافة الوادي إلیها،الوادي مثل القناة

 ،شكل بأن بقاء المطر فیما سواها یقتضي أنه لم یرتفع اإلهالك وال القطعُواست

  .. تهدمت البیوت وانقطعت السبل:طلوب السائل بقولهوهو خالف م

 ال في الطریق ،كام وظراب وبطون األودیةآ أنه استمر فیما حولها من :والجواب

ٕ واذا ، ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثیر ولو كانت تجاورها،المسلوكة وال البیوت

ها ذلك ّال یضرها وترعى فیها بحیث ّلمواشي أماكن تكنِجاز ذلك جاز أن یوجد ل

  .)٢(المطر

                                                           

َینظر) ١(    .٦/٤١ي  الكواكب الدراري في شرح صحیح البخار:ُْ

َینظر) ٢(    .١/٦٥٢ شرح الزرقاني على الموطأ :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢١٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ما ا  

 ا ا ّ             

 َّ  يِ  بَّ              فاستقبل الن ودخل رجل،ب في مسجده یوم الجمعة یخطً        قائماعكان النبي 

ُّ                                                  فیه من الشدة والضیق بسبب انحباس المطر الذي جل ْ  مُ                   ثم اشتكى له ما هع ُ

 هلكت الحیوانات :ً       قائال، لهم بتفریج هذه الكربةَ                  وطلب منه الدعاء،معیشتهم علیه

 ولكونك ،حمل علیهاَ                           فهزلت اإلبل التي نسافر ون، وانقطعت الطرق،من عدم الكأل

 فبالغیث یزول عنا الضرر ،ُ                                                  القریب من اهللا تعالى مستجاب الدعاء ادع اهللا أن یغیثنا

 كعادته في ،ثالث مرات " اللهم اسقنا " : یدیه ثم قالع فرفع النبي ،ویرتفع القحط

 ال یحجبها عن الرؤیة بیت أو ً                     وكانت السماء صافیة،لتفهیم في األمر المهم واءالدعا

 دعاءه حتى ع فما أتم رسول اهللا ، سحابة صغیرةولو وال یرى الناس ،جبل أو شجر

 حتى ،بَ  رِ                          وهطلت األمطار كأفواه الق، وثار السحاب كأمثال الجبال،تجمعت السحب

 وظلت تمطر ،ُ                 یصلوا إلى بیوتهمِّ                                      صعب على المصلین أن یخرجوا من المسجد ل

ِ                            أسبوعا حتى خشي على البیوت ُ  حتى إذا كانت الجمعة الثانیة دخل رجل ورسول ،ً

َ      حب الذي المطرَ       دوامفاشتكى ، قائم یخطب الناسعاهللا   الحیوانات في أماكنها سَ

ْ                   عن الرعي حتى هلكت  عن الضرب في األرض والذهاب واإلیاب في َ             وحبس الناس،َّ

 یدیه ثم ع فرفع النبي ، وطلب منه أن یدعو اهللا أن یمسكها عنهم،طلب الرزق

ّ                                              أي اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر }اللهم حوالینا وال علینا{:قال

تسیر بهائمهم إلى ِ  ل و، لئال یضطرب الناس في معاشهم ؛فلیكن حول المدینة ال علیها

 من الجبال ،تي ینفعها نزوله ولیكون نزول هذا المطر في األمكنة ال،مراعیها

 ، فخرجوا من المسجد یمشون، فأقلعت السماء عن المطر،والروابي واألودیة والمراعي

َ                          ى المبعوث رحمة للعالمینفصلوات اهللا وسالمه عل ًِ.  

ْ                                                                        والحكمة في االستسقاء أن اإلنسان إذا نزلت به الكوارث وأحدقت به المصا ْ ََ َ َ ئب ّ

َ                           فبعضها قد یستطیع إزالته ََ   وبعضها ال یستطیع بأي وسیلة من الوسائلاُ
                                       ِ
ّ ْ             ومن أكبر ،َ ِ

ِّ                                                                           المصائب والكوارث الجدب المسبب عن انقطاع الغیث الذي هو حیاة كل ذي روح  ُ ُ ُ َُّ



        

 

 

 
 

 

٢١٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

َ                          وال یستطیع اإلنسان إنزال،وغذاؤه َ                          وانما یقدر على ذلك ،َ                  أو االستعاضة عنه المطرُ ِْ َ ٕ

ُ                   فشرع الشارع ال،ُّ                     ویستطیعه رب العالمین َ ِ                                     حكیم سبحانه االستسقاء طلبا للرحمة َ ً َ ُ

       واإلغاثة بإنزال المطر الذي هو حیاة كل شيء ممن یملك ذلك ویقدر علیه
                                                                   ِ ِ ِْ َ َْ
ِّ ُ َّ            وهو الله ،ُ

  .)١(تعالى
  

                                                           

َـینظر) ١(                  الموسـوعة الفقهیـة و ،٢٦٩/ وتیـسیر العـالم شـرح عمـدة األحكـام ،٢/٢٤٠ إرشـاد الـساري :ُْ

  .بتصرف    ٣٠٥ / ٣         الكویتیة 



        

 

 

 
 

 

٢١٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ا ا  

ا   

  :وفیه مسائل

ا او  

 ا   

 فيفي أكثر من موضع  - ربة قا بألفاظ م-  أخرج اإلمام البخاري هذا الحدیث

ْ              من عدة طرقكتابه الصحیح  وترجم له من ،س تنتهي كلها إلى أنس بن مالك ،ِ

 وبعضها یستفیده ، وبعض هذه األبواب استنباط مما یفیده الحدیث،األبواب ما یأتي

 والتي یكون في بعضها تفصیل أو زیادة تتیح ،البخاري من الطرق المختلفة للحدیث

ً               ترجمة مستقلةله أن یترجمها
)١(.  

 في باب االستسقاء في المسجد الجامع برقم خرجه هذا فقد أ بحثناَّ         أما حدیث - ١

)١٠١٣(:  

 دخل یوم الجمعة ً      رجالّ   أن" :لترجمة في قولهِ             ومطابقته ل:العینيبدر الدین قال 

فرفع رسول اهللا " : وفي قوله،"  قائم یخطبعمن باب كان وجاه المنبر ورسول اهللا 

 استسقاء : وفي الثاني، ذكر الجامع: ففي األول؛"  }اللهم اسقنا{ :قال یدیه فع

 .)٢( فیه وهو على المنبرعالنبي 

  ):٩٣٢( برقم باب رفع الیدین في الخطبةوفي  - ٢

 في الترجمة :فإن قلت ،)فمد یدیه ودعا (:لترجمة في قولهِ             ومطابقته ل:قال العیني

 : في الحدیث الذي بعده:طابق؟ قلت ومن أین الت،ّ                  وفي الحدیث المد،رفع الیدین

 ال ، فكأنه أشار بذلك إلى أن المراد بالرفع هنا المد، كلفظ الترجمة،)فرفع یدیه(

  .)٣(كالرفع الذي في الصالة

                                                           

َینظر) ١(    .     بتصرف     ٣٠٦ /                                                         االتجاهات الفقهیة عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث الهجري  :ُْ

َ ینظ)٢(    .٧/٣٨عمدة القاري شرح صحیح البخاري  :رُْ

َ ینظر)٣(    .٦/٢٣٦عمدة القاري شرح صحیح البخاري  :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢١٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   ):٩٣٣(وفي باب االستسقاء في الخطبة یوم الجمعة برقم  - ٣

ُّ                   فبینا النبي " :سِ                             ومطابقته للترجمة في قول أنس  َِّ َ   یخطب فيعََْ
            ِ
ُ َُ َ                یوم جمعةْ ُ ُْ َِ..."، 

َ         فرفع " :وقوله َ         یدیه وما نرى في السماء قزعة ] عالنبي [ ََ
                                  َ ََ ََ ِ ِ ِ
َ ََّ ََ َ  .الحدیث"  ...ْ

   ):١٠١٤( برقم بلةِ                                           باب االستسقاء في خطبة الجمعة غیر مستقبل القوفي  - ٤

َ              یوم جمعة" :سِ                                   ومطابقة الحدیث للترجمة في قول أنس  ُ ُْ ِ                ورسول الله" : وقوله،" ََ َّ ُ ُ َ َ 

     قائم یخطبع
            ُ ْ َ ٌ
ِ ِ                                     فإن من یخطب یكون غیر مستقبل  ؛على هذا الحال عودعائه  ،" َ َ َ َ ّْ َ

  .ِ       للقبلة

   ):١٠١٥( برقم باب االستسقاء على المنبروفي  - ٥

ِ                         بینما رسول الله " :سِ                             ومطابقته للترجمة في قول أنس  َّ ُ ُ َ َ َْ َ                  یخطب یوم عَ ْ َ ُ َُ ْ

َ          الجمعة ُ ُ ْ"..  

لم  بعد اتخاذ المنبر ع ألن النبي  ؛مة وهذا موضع الترج:قال القسطالني

   .)١(یخطب یوم الجمعة إال علیه

َ           فإن قلت" :وقال العیني ُْ  عّ                                             لیس فیه التصریح بأن السائل المذكور عن النبي " :ْ
ْ                                            إنما سأله وهو على المنبر یخطب یوم الجمعة ؟ ُ      قلت"  َ  هذه األحادیث كلها في :ُْ

ً                   ویفسر بعضها بعضا،األصل واحد
)٢(.  

  ):١٠١٦( برقم باب من اكتفى بصالة الجمعة في االستسقاء وفي - ٦

الستسقاء ِ                  دعا في الخطبة لع النبي ّ          وذلك ألن ؛ن الحدیث ظاهرِ           وأخذ هذا م

  .واكتفى بصالة الجمعة عن صالة االستسقاء

   ):١٠١٧( برقم باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطروفي  - ٧

الستسقاء یشرع الدعاء إذا ِ                    ه كما یشرع الدعاء لأراد اإلمام البخاري بهذا بیان أن

 في قول وأخذ هذا من الحدیث ظاهر ،كثر المطر وأضر بمصالح العباد والبالد

                                                           

َ ینظر)١(    .٢/٢٤٤إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  :ُْ

َ ینظر)٢(   .٧/٤٣عمدة القاري  :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٢٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   تهدمت البیوت " : ونزول المطرعالرجل في الجمعة التالیة الستسقاء النبي 
 
                 ُ ُُ

ِ
َ َّ َ َ

    وتقطعت السبل وهلكت المواشي
         

                             َ ََ ْ
ِ َِ ََ ُ ُُّ َ

َّ ِ                                 اللهم على رؤوس الجبال { :ع فقال رسول اهللا ،" ََ َ َِ ِ ُ ُ َُ َّ َّ

َ                                                واآلكام وبطون األودیة ومنابت الشجر َ َُّ ِ ِِ َِ َ ْ ِ ُ ِ َ َ{)١(.   

»  لم یحول رداءه في االستسقاء یوم الجمعةعإن النبي  «:باب ما قیلوفي  - ٨

  ):١٠١٨(برقم 

ل رداءه وال استقبل َّ  وَ               ولم یذكر أنه ح :س قول أنس  فين الحدیثِ           وأخذ هذا م

  .القبلة

مع صحة الخبر ألن الذي قال في "  قیل"  إنما عبر عنه بلفظ :ال ابن حجرق

ن َ                                    یحتمل أن یكون هو الراوي عن أنس أو م"  ولم یذكر أنه حول رداءه" :الحدیث

 فسكوت الراوي عن ذلك ال یقتضي ً      وأیضا ،فألجل هذا التردد لم یجزم بالحكم ،دونه

باب تحویل "  فلیبین أن قوله فیما مضى"  عةیوم الجم"  ا تقییده بقولهَّ      وأم،نفي الوقوع

 وهذا السیاق الذي أورده المصنف ،أي الذي یقام في المصلى"  الرداء في االستسقاء

 وسیأتي مطوال من الوجه المذكور بعد ،لهذا الحدیث في هذا الباب مختصر جدا

  .)٢( یخطب على المنبر یوم الجمعة: وفیه،اثني عشر بابا

  

  ):١٠١٩( برقم همّ                                   شفعوا إلى اإلمام لیستسقي لهم لم یردباب إذا استوفي  - ٩

عند الحاجة إلى المطر ) إلى اإلمام(أي الناس ) إذا استشفعوا (:قال القسطالني

ٕ       وان ، بل علیه أن یجیب سؤالهم فیستسقي لهم،)همّ       لم یرد(ألجلهم  ْ   أي) لیستسقي لهم(

  .)٣( األمر إلى اهللا تعالىَ                  كان ممن یرى تفویض

ِ                                    لحدیث للترجمة في سؤال الرجل للنبي ومطابقة ا  قال أنس  ؛ْ                أن یستسقي لهمعِ

  ." فدعا لهم" :س
                                                           

َینظر) ١(    .   ٢٤٥ / ٢                               إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  :ُْ

َینظر) ٢(   .٢/٥٠٩  فتح الباري البن حجر:ُْ

َ ینظر)٣(   .٢/٢٤٥إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري  :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٢١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

َ                             حوالینا وال علینا:باب الدعاء إذا كثر المطروفي  - ١٠ َْ َْ ََ ََ َ    ):١٠٢١( برقم َ

             اللهم حوالینا وال علینا{ :عِ                                 ومطابقة الحدیث للترجمة في دعائه 
                       َ َْ َْ ََ ََ َ َ َُّ
ْ          بعد أن }َّ

  . البیوت وانقطاع السبل بسبب كثرة المطرشكى له الناس تهدم

  ):١٠٢٩(َ                                                    وفي باب رفع الناس أیدیهم مع اإلمام في االستسقاء برقم  - ١١

ِ                        فرفع رسول الله " :سِ                             ومطابقته للترجمة في قول أنس  َّ ُ ُ َ ََ َ ُ                  یدیه یدعوعَ َ َْ ِ ْ ُ                   ورفع الناس ،َ َّ َ َ َ َ

         أ یدیهم معه یدعون
                 َ ُ َ ُ َْ َ َ ْ ُ
ِ ْ ".  

 وفي باب من تمطر في - ١٢
                      َّ
َ ََ   ):١٠٣٣( المطر حتى یتحادر على لحیته برقم ْ

ْ                   ثم لم ینزل " :سِ                             ومطابقته للترجمة في قول أنس  ِ ْ َ ْ َ َّ                      عن منبره حتى  ] عالنبي [ َُّ َ َ َِِ ْ ِ ْ

  رأ یت المطر یتحادر على لحیته
                                         َ  ِ ِ
َ َ َ َْ َْ ُ َ ََ َ َ َْ ُ... "..  

لم ّ                                       أراد أن یبین أن تحادر المطر على لحیته ] البخاري [ ّ       وكأنه " :قال ابن حجر

ً                   وانما كان قصدا ؛ً           یكن اتفاقا ّ  من تمطر" :ذلك ترجم بقولهِ     فل،ٕ
           َّ
َ ََ  المطر َ            أي قصد نزول"  ْ

َ                                                ألنه لو لم یكن باختیاره لنزل أول ما وكف السقف ؛علیه  لكنه تمادى في خطبته ،ّ

  .)١("  ّ                                   حتى كثر نزوله بحیث تحادر على لحیته

ََّ                      وتعقبه العیني بقوله َ           إنما كا" :َْ      قوله" :َ َ ً        ن قصداَِّ َ                   دعوى بال برهان"  َ َ ِ َ ْ   ولیس في ،َ
             ِ
َ َْ َ

  الحدیث ما یدل
 
              ّ َ

ِ
ُ                                 واستدالله على ما ادعاه بقوله،َِ           على ذلكَ َ َّ       أل نه لو لم یكن باختیاره " :َ

                          َ ِ ِِ ََّ ُ
ِ ْ َ ِ

َ                   لنزل عن المنبر َْ ِ َ                     إلى آخره ال یساعده"  ...ْ ِ     أل ن لقائل أ ن یقول ؛َِ
         َ         َ  ُ ََ
ِ ُ         زوله من ُ        عدم ن:ِ

     المنبر إنم
            َ َِّ َْ
ِ ُ                        لئال تنقطع الخا كانْ ْْ ِ َِ َ َّ   .)٢("  َْ     طبةَ

ً                                          أن قصد التمطر لیس جلیا ظاهرا في الحدیث - َّ              والله أعلم - وأرى  ًّ ّ.  

َُّ                                      وفي باب عالمات النبوة في اإلسالم برقم  - ١٣ ُّ)٣٥٨٢:(  

َّ                                            ومطابقته للترجمة في إجابة الله تعالى دعاءه ً                   بنزول المطر أوالع ِ ً          وثانیا ،ّ

ن البیوت والطرق حتى صار السحاب حول المدینة المنورة بتوقف نزول المطر ع

                                                           

َ ینظر)١(   .١/٤٠٦انتقاض االعتراض في الرد على العیني في شرح البخاري  :ُْ

َ ینظر)٢(   .٧/٥٤عمدة القاري شرح صحیح البخاري  :ُْ
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .كأنه إكلیل

  ):٦٠٩٣(وفي باب التبسم والضحك برقم  - ١٤

  .عأي النبي "  فضحك" :سِ                             ومطابقته للترجمة في قول أنس 

  ):٦٣٤٢( برقم بلةِ             مستقبل القَ               باب الدعاء غیروفي  - ١٥

  .لقبلة هذا باب في بیان الدعاء حال كون الداعي غیر مستقبل ا:أي

لخطیب غیر مستقبل اإذ   ؛)یخطب (: موضع الترجمة قوله:قال الكرماني

  .)١(القبلة

 ألنه دعاء النبي  ؛}اَ  نْ  یَ  لَ    عَ  الَ    ا وَ  نْ  یَ   الَ  وَ    حَّ  مُ  هَّ    الل{ :ع من قولهالمطابقة كما تؤخذ 

  . وكان على المنبر وظهره إلى القبلة،ع

ً       تعلیقاكما ذكره البخاري  - ١٦
  :ً                   باب الخطبة قائما في)٢(

ُّ                 بینا النبي " :سِ                             ومطابقته للترجمة في قول أنس  ِ َّ َ ْ ِ                  یخطب قائماعَ َ ُ َُ ْ ".  

                                                           

َینظر) ١(   .)٢٢/٣٠١( عمدة القاري شرح صحیح البخاري :ُْ

َّتقدم الكالم على الت) ٢(   .ِعلیقات عند اإلمام البخاري في المطلب الثالث من المبحث األولََ
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ا ام  

  ا١(ا( ا   
  ..الروایةِ في موضعین من ًمبهمة"  رجل"  وردت كلمة 

   . دخل یوم الجمعةً رجالّ أن:س ففي قول أنس :َّأما الموضع األول

 وروى اإلمام أحمد من ،ف على تسمیته في حدیث أنس لم أق:قال ابن حجر

   ..)٢(حدیث كعب بن مرة ما یمكن أن یفسر هذا المبهم بأنه كعب المذكور

                                                           

  . .                                             یأتي اإلبهام في الروایة في متنها أو في إسنادها) ١(

ً لم یضر ذلك في صحة الروایة شیئا :                        فإذا كان اإلبهام في المتن ّ ّ                                ً ّ ّ.     

   :               العراقي بقولهّ          ّ ولي الدین                     منها ما ذكره الحافظ ،ِ                                ِولتعیین مبهمات المتن فوائد كثیرة

   .ّ                                                   ّ تحقیق الشيء على ما هو علیه ؛ فإن النفس متشوفة إلیه :        أدناها-

َ أن یكون في الحدیث منقبة لذلك المبهم :       ومنها-
ِ

َ ْ                                    َ
ِ

َ َُْ فتستفاد بمعرفته فضیلته ؛ فینزل منزلته ،ْ ُ                                      َُْ ُ.   

ْ أن یشتمل على نسبة فعل غیر مناسب إلیـه ؛ فیحـصل بتعیینـه الـسالمة من جـوالن الظـن  :       ومنها- َ ْ
ْ                                                                          ِـ َ ْ
ِ

   .ْ               ْن أفاضل الصحابةِ         ِ في غیره م

َ أن یكون ذلك المبهم سائال عن حكم عارضه حدیث آخر :       ومنها- َ ُ َ َْ َْ ً                                              َ َ ُ َ َْ َْ                              فیستفاد بمعرفته هل هـو ناسـخ  ،ً

ِأو منسوخ إن عرف زمن إسالم ذلك الصحابي
ُ ِ ُ ْ                                    ِ
ُ ِ ُ َإلى غیر ذلك من الفوائد التي ال تخفى   ..  .ْ ْ َ ِ                                  َ ْ َ ِ.  .    

َینظر ْالمستفاد من مبهمات المتن واإلسناد  :ُْ
  .ختصار یسیر با٩٢ ،١/٩١ِ

ّ          ّإلـخ ؛ فـإن    ..  . "            حدثني بعضهم   "  :    أو ، "          حدثني رجل   "  :             كقول الراوي :َّ                            َّأما إذا كان اإلبهام في اإلسناد
ِهذا اإلبهام علة قادحة في صحة الراویة عند الجمهور ؛ لجهالة الراوي المبهم ّ                                                                      ِ ّ. .  

ا مبهمـــات اإلســـناد  "  :           قـــال العراقـــي ُّتوقـــف االحتجـــاج ِ                                    ِ  فـــال یخفـــى شـــدة االحتیـــاج إلـــى معرفتهـــا ؛ ل :َّ                  َّـــوأم
ََ             ُّ
ََ

َینظر.  . "                              بالحدیث على معرفة أعیان رواته  ْالمستفاد من مبهمات المتن واإلسناد  :ُْ
ِ١/٩٢.  

 أو مــرة بــن ،كعــب بــن مــرةِ قــال رجــل ل: قــال،عــن ســالم بــن أبــي الجعــد عــن شــرحبیل بــن الــسمط) ٢(

  ..ى مضر علعودعا رسول اهللا .. :. قال، "ع سمعته من رسول اهللا ًحدثنا حدیثا" :كعب

ٕ وان ، قــد نــصرك وأعطــاك واســتجاب لــك- عــز وجــل -إن اهللا . .یــا رســول اهللا" : فأتیتــه فقلــت:قــال

  .. فأعرض عنه،" فادع اهللا لهم ،قومك قد هلكوا

ٕ وان قومـك ، قـد نـصرك وأعطـاك واسـتجاب لـك-  عز وجل- إن اهللا. .یا رسول اهللا" :ُ فقلت له:قال

لهـم اســقنا غیثــا مغیثــا مریعــا طبقـا غــدقا غیــر رائــث نافعــا غیــر  ال:فقــال"  فــادع اهللا لهــم ،قـد هلكــوا

 بـرقم ،٢٩/٦٠٣أخرجـه أحمـد فـي مـسنده . .واُرِطـُال جمعـة أو نحوهـا حتـى مإ فمـا كانـت ،"ضار 

)١٨٠٦٢(..  

   . إسناده ضعیف ؛ سالم بن أبي الجعد لم یسمع من شرحبیل بن السمط:قال األرناؤوط
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ّر بأنه َّمن طریق مرسلة ما یمكن أن یفس"  ّالدالئل"   فيّوروى البیهقي :قال

ّخارجة بن حصن بن حذیفة بن بدر الفزاري
)١(.  

ِ أبي وجزة یزیدعن"  الئلالد"  والحدیث رواه البیهقي في َ َ ْ ْ بن عبیدَ ّ السلميَُ
ِ َ  : قالُّ

َلما قفل ََ َّ َ
ِ رسول اهللا )٢( ُ ُ ِ من غزوة تبوك َأتاه وفد بني عَ ِ

َ ُُ َْ َ َُ َ ََ ِ ْ ًفزارة بضعة عشر رجالْ ُ ََ َ ََ َ َ ْ ِ َ ْفیهم  ،ََ ِ
ِ

ٍخارجة بن حصن ِْ
ِ

ُ ْ ُ َ           والحر بن قیس وهو أ صغرهم،َ
              َ                  ْ ُُ َُ ْ َ َ َ
ٍ ْ َْ ُ ُّ ُ   ابن أ خي ع،ْ

 
       َ     ُ

ِ
ُ    یینة بن حصنْ

                 ٍ ِْ
ِ ْ َْ َ ُ             فنزلوا ،َ َََ

َ                  في دار رملة َ ْ َ ِ َ         بنت الحارث من األ نصارِ
   

       َ                 ِ َِ ْ ْْ َ
ِ ِ ِ

َ ْ      وقدموا على إبل صغار عجاف وهم ،ِ
    

                                        ْ ُ َ َ
ٍ ِ ِ ِ

َ ٍَ َ ٍ ِ ِ َ ُ َ

َ           مسنتون ُ ِ ْ ُ
ِ   َ                    فأ توا رسول اهللا ،)٣( َ ُ َ َْ ِ                        مقرین باإلسالمعَ َ ْ ِ ِْ َ ِّ ِ ِ    َ                      فسأ لهم رسول اهللا ،ُ ُ ُ ََ ْ ُ َ   عن بالدهمعَ

               ْ
ِ ِ َ ِ ْ َ، 

َ    فق         یا رسول اهللا أ سنتت بالدنا" :ُ     الواَ
                َ           َ َُ َْ ِ َ ْ
ِ َ ُ َ َ  َ                    وأ جدب جنابنا،َ َُ َ َ َ ْ َ

      وحربت عیالنا،)٤(
                 َُ َ َ َ
ِ ْ ِ َ

ْ             وهلكت )٥( َ ََ َ
  مواشینا

         َ ِ
َ     فادع ربك أ ن یغیثنا..َ

                 َ          ََ ِ
ُ ْ َ َّ َ ُ ْ   .)٦(الحدیث ..." َ

 كنا عند عبد : قالمسروقفقد أخرج البخاري بسنده إلى   ؛ إنه أبو سفیان:وقیل

 ِعْبَسَ كٌعْبَ سَّمُهَّالل{ : قالًن الناس إدباراِا رأى مَّمَ لع إن النبي :اهللا فقال

 ، والجیف حتى أكلوا الجلود والمیتة، كل شيء)٧(ْتَّصَ فأخذتهم سنة ح،}فُوسُی

                                                           

َینظر) ١(  ..٢/٥٠١ : فتح الباري البن حجر:ُْ

َ والظاهر أن السائل هـو خارجـة المـذكور ؛ لكونـه كـان كبیـر الوفـد:قال ابن حجر
ْ ولـذلك سـمي من ،ِ

ِـ ِّ ُ ِ

ْبینهم
ِ ِ ْ َینظر. .َّ والله أعلم،َ   .٢/٥٠٥فتح الباري  :ُْ

وال )٢( ًقفـــل مـــن ســـفره قف ُـــ َ َُ َِ َ ْ ِ اب :َ َـــمـــن ب ْ
َقعـــد"  ِ َ َ رجـــع:" َ ر. .َ َـــینظ  )لق ف ( مـــادة : المـــصباح المنیـــر:ُْ

٢/٥١١.  

َ داخلون في السنة ؛ وهي الجدب والمجاعة ؛ یقالْأي) ٣(   ..ْ أسنت القوم ؛ فهم مسنتون:َّ

َینظر   .١/٤٦٦ غریب الحدیث البن قتیبة :ُْ

َّ وما قرب من محلة القوم،ِ الفناء:الجناب) ٤( ِ
َ َْ َینظر. .َُ   .٦٢ /)ج ن ب( مادة : مختار الصحاح:ُْ

ّأي اشتد غضبهم من شدة ا) ٥( ّْ
َینظر. .لجدب والجوعِ   .١/١٦٣ )باب الحاء( المعجم الوسیط :ُْ

َـینظر) ٦( ٕ واجابــة اهللا ع بـاب استـسقاء النبـي :ع كتـاب جمـاع أبـواب دعـوات النبـي : دالئـل النبـوة:ُْ

  .٦/١٤٣.. . ثم دعائه بالكشف حین شكوا إلیه كثرة المطر،تعالى إیاه في سقیاه

ّالحص )٧( َ إذهاب الشعر عن الرأس بح:َ َ َلق أو مرَّ َـ َـ ینظر..ضْـ  النهایـة فـي غریـب الحـدیث واألثـر :ُْ

ّ والمقصود بذلك أنها أذهبت كل شيء،١/٣٩٦ ُ.  



        

 

 

 
 

 

٢٢٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 ، یا محمد: فقال فأتاه أبو سفیان،لدخان من الجوع فیرى اوینظر أحدهم إلى السماء

  .)١( فادع اهللا لهم،ٕ وان قومك قد هلكوا، وبصلة الرحم،إنك تأمر بطاعة اهللا

  .)٢( ألنه جاء في واقعة أخرى ؛ وهو وهم:قال ابن حجر

 یا :فقال" : ألن قوله في الحدیث ؛ هذا غیر صحیح: حیث قالالعینيوافقه و

لم یكن  - إذ ذاك -  وأبو سفیان،ً على أن السائل كان مسلماّیدل"  رسول اهللا

ًمسلما
)٣(.  

ََ أصاب الناس سن:اق بن أبي طلحة عن أنسروایة إسح وجاء في على عهد ٌة ّ

ّ یخطب یوم الجمعة قام أعرابيع فبینا رسول اهللا ،ع رسول اهللا
)٤(...   

ّأتى رجل أعرابي من أهل البدو :وفي روایة یحیى بن سعید عن أنس ٌ
)٥(.  

ّ ألنه  ؛فال یعارض ذلك ،)٦( "ّفقام الناس فصاحوا" :وفي روایة ثابت عن أنس

لموافقة سؤال   ؛ّ ویحتمل أنه نسب ذلك إلیهم،ل أن یكونوا سألوه بعد أن سألیحتم

ّالسائل ما كانوا یریدونه من طلب دعاء النبي  ّ  -  وقد وقع في روایة ثابت، لهمعّ

ّ وهي ترجح االحتمال األول،" إذ قال بعض أهل المسجد" :عند أحمد -ًأیضا  ّ
)٧(.  

ّ أن القول بأن-َّ              والله أعلم -  وأرى  ،ً الرجل هو أبو سفیان غیر صحیح جزماّ

                                                           

ــسني {:ع بــــاب دعــــاء النبــــي : أبــــواب االستــــسقاء:أخرجــــه البخــــاري) ١( اجعلهــــا علــــیهم ســــنین كــ

   .)١٠٠٧( برقم ٢/٢٦ }یوسف

َ ینظر)٢(    .٢/٥٠٢فتح الباري البن حجر  :ُْ

َ وینظر،٧/٣٨شرح صحیح البخاري عمدة القاري  )٣(    .٢/٢٤٠ إرشاد الساري :ُْ

 ٢/٣٢ باب من تمطر في المطر حتـى یتحـادر علـى لحیتـه : االستسقاء أبواب:البخاري أخرجه )٤(

   .)١٠٣٣(برقم 

 ٢/٣١ بــاب رفــع النــاس أیــدیهم مــع اإلمــام فــي االستــسقاء : االستــسقاءأبــواب :البخــاريأخرجــه ) ٥(

  .)١٠٢٩(برقم 

 بــرقم ٢/٣٠ بــاب الــدعاء إذا كثــر المطــر حوالینــا وال علینــا : أبــواب االستــسقاء:البخــاريجــه  أخر)٦(

)١٠٢١(.   

َینظر) ٧(    .٢/٥٠٤ فتح الباري البن حجر :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٢٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ً مرجحاوالًّوالقول بأنه كعب بن مرة أو خارجة بن حصن لیس یقینیا  ِ لضعف  ؛ّ

ِ ولوجود اختالفات بین ،عاستسقائه واقعة ر ا والحتمال تكر،الروایات الوارد فیها ذلك

یوم  كان یخطب عّ مثل نصه في روایة أنس على أنه  ؛هذه الروایات وروایة أنس

ً أن یكون ذلك الرجل غریبا عن المدینةراجحالو ،جمعة َ ِ أو أنه من األعراب كما ورد ،ْ

  .سَ ولذا لم یعرفه ،في بعض روایات أنس

 ذلك الباب في ْ  نِ               ثم دخل رجل م:س أنس قول ففي :َّ                   وأما الموضع الثاني

  ..الجمعة المقبلة

ّ ظاهره أنه غیر األول":قال ابن حجر ّا تكررت دلت على التعددكرة إذّ ألن الن ؛ّ ّ ّ، 

ّأهو الرجل األول؟" :ً أنساُ سألت:ر هذا الحدیث هناِوقد قال شریك في آخ ال " :قال"  ّ

ّ فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة ،غایر یجزم بالتّوهذا یقتضي أنه لم ،" أدري ّ

ِ ألن أنسا م ؛على الغالب ً فقام ذلك  :ووقع في روایة إسحاق عن أنس ، أهل اللسانْنّ

   .)١(" ّالرجل أو غیره

 ومثله ألبي عوانة ، "َ یا رسول اهللا:ّفأتى الرجل فقال ":وفي روایة یحیى بن سعید

ّر حتى جاء ذلك األعرابي في َمطُفما زلنا ن" :من طریق حفص عن أنس بلفظ ّ

  .. وأصله في مسلم، "الجمعة األخرى

ّ فلعل أنسا تذكر،ًوهذا یقتضي الجزم بكونه واحدا  أو نسیه بعد أن ،ه بعد أن نسیهً

ّكان تذكره
)٢(.  

 ّ أنْنِ مً لم یكن متأكداسً أنسا ّ نجزم أنْنستطیع أنأننا  - َّ              والله أعلم - وأرى 

 وقد جاء ذلك ،هذا الرجل الذي جاء في المرة الثانیة هو الذي جاء في المرة األولى

 ،الحدیث غیر مرةث بَّ حدسوأنه  ، كما سبق منذ قلیل في بعض الروایاتًصریحا

 ، كان یخبر بحقیقة ما في نفسه وهو الشكًةّ فمر،ن التابعینِاه عنه غیر واحد مّوتلق

                                                           

َ ینظر)١(    . بتصرف یسیر٢/٥٠٤فتح الباري البن حجر  :ُْ

َینظر) ٢(   .٢/٥٠٤ فتح الباري البن حجر :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٢٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 یترجح عنده أنه ً وتارة، على ذلكّذكره بما یدلَ كان یترجح عنده أنه هو األول فیًةّومر

  غیر سابقْنِ مًضاَرَ عً إذا لقي رجال نفسهْنِا أمر یتلمسه الواحد منا م وهذ،غیره

 أهو هو ً أمر هذا الرجل وال یزال متردداْنِ مّ فإنه ال یزال في شك ؛ ثم لقیه بعدمعرفة

 ، إنه لیس هو: أخرى فیقولًةّ وبینا هو یجزم بأنه هو تعتریه الشكوك فیه مر،أم غیره

 وهذه ، إنه هو: هو یترجح عنده أنه لیس هو تعتریه الشكوك مرة أخرى فیقولاوبین

  . زمان ومكانّلُ كهي طبیعة اإلنسان في

  



        

 

 

 
 

 

٢٢٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 اا  
ا   ا   

   : على قولین الخطبةَلخطیب حالاقیام اختلف الفقهاء في 

   . أن القیام شرط في الخطبة:القول األول

 واختارها ،وهو روایة عن اإلمام أحمد ، وأكثر المالكیة،)١( الشافعیةوبهذا قال

  .)٢(بعض أصحابه

ْفعیة من ذلك واستثنى الشا
 ثم ،ً قاعدافإنه یخطب عجز عن القیام إذاِ

  .)٣(كالصالةمضطجعاً 

 ْ فإن،وذهب الدردیر من المالكیة إلى أن األظهر أن القیام واجب غیر شرط

   .)٤(ْتّجلس أساء وصح

  ..لقول بأدلة من الكتاب ومن السنة أصحاب هذا اّواستدل

و����ك �{ :قوله تعالىف :أما من الكتاب
َ َ ُ َ َ َ����ِ

ٓ
{)٥(..  

 أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم سروى مسلم بسنده إلى كعب بن عجرة 

 وقال اهللا ،)٦( انظروا إلى هذا الخبیث یخطب قاعدا: فقال،الحكم یخطب قاعدا

ِ�ذا رأوا �ِ��ة أو ���ا ٱ����ا إ{ :تعالى
ْ ْٓ ً� َ ۡ َ ۡ َۡ ًَ َ ٰ َ َ َ

ِ��� و����ك �����
ٓ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ{)٧(..  

ٕ واطالق الخبیث علیه یشیر إلى أن القیام كان عندهم  أن هذا الذم:لةوجه الدال

 ویحمل ،علنبي ِ من جهة إثبات القیام لَّا ظاهر اآلیة فال دلیل فیها إالَّ وأم،ًواجبا

                                                           

َینظر) ١(   .١/٢٨٧ ومغني المحتاج ،١/٢٨٥ عي في فقه الشاف المهذب:ُْ

َینظر) ٢(    .٢/١٨٥ الشرح الكبیر على متن المقنع :ُْ

َ ینظر)٣(   .٤/٥١٥ والمجموع شرح المهذب ،٢/٥٦٩البیان في مذهب اإلمام الشافعي  :ُْ

َینظر) ٤(   .١/٣٧٩للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي   الشرح الكبیر:ُْ

  .١١ :الجمعةسورة ) ٥(

َینظر) ٦( َ�ذا رأوا �ِ��ة أو ���ا ٱ����ا إ��� { باب في قوله تعالى : كتاب الجمعة:ح مسلم صحی:ُْ ۡ َ ْ ْ
ِ

ٓ ً� َ ۡ َ ۡ َۡ ًَ َ ٰ َ َ َ

ِو����ك �����
ٓ َ َ ُ َ َ   .)٦٨٤ (برقم ٢/٥٩١  }َ

  .١١ :الجمعةسورة ) ٧(



        

 

 

 
 

 

٢٢٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ًذلك على أن المراد به أنه كان قائما یخطب وأن أفعاله على الوجوب
)١(.  

 أصل في َالصحابة القیام وع ومالزمة النبي :وقال أبو بكر ابن العربي

ِو����ك �����{  والعمدة قول اهللا عز وجل،الوجوب
ٓ َ َ ُ َ َ  وذلك دلیل على الوجوب ،}َ

 ، والقیام واجب في العوض، إنه عوض عن الركعتین:سیما وقد قلنا  ال، بهّالمختص

  .)٢(فوجب في المعوض

 یوم ع ً فلم أعلم مخالفا أنها نزلت في خطبة النبي:عي رحمه اهللاال الشافق

  .)٣(الجمعة

   :ا من السنةَّوأم

ذكر أن رجال دخل یوم الجمعة َ یسفما رواه البخاري بسنده إلى أنس بن مالك  -١

  .)٤ (الحدیث.... قائم یخطبع ورسول اهللا ،ن باب كان وجاه المنبرِم

یخطب  ع كان النبي :قال بما رواه البخاري بسنده إلى ابن عمر و -٢

 .)٥(كما تفعلون اآلن ، ثم یقوم، ثم یقعد،ًقائما

 كان النبي : أنه قال:س ما رواه مسلم بسنده إلى سماك عن جابر بن سمرةو -٣

َ حدثك أنه كان یخطب قاعدا فقد كذَّنَ فم، یخطب الخطبتین وهو قائمع  فقد ،بكً

  .)٦( خلفه أكثر من ألفي صالةُصلیت

 لم یخالف  وأنه، في ذلك ودوامهع  على تكرار فعلهّ هذا یدلّأن :وجه الداللة

                                                           

َینظر) ١(    .١/٤٧٥  المعلم بفوائد مسلم:ُْ

َ ینظر)٢(    .٦/٦٣عارضة األحوذي  :ُْ

َینظر) ٣(    .٣/١٣٦٠اإلمام الشافعي  تفسیر :ُْ

   .تقدم تخریجه في المطلب الثالث من المبحث األول) ٤(

 كتــــاب : ومـــسلم،)٩٢٠( بــــرقم ١/٢٢١ ً بـــاب الخطبــــة قائمـــا: كتـــاب الجمعــــة:أخرجـــه البخــــاري) ٥(

   .)٨٦١( برقم ،٢/٥٨٩ باب ذكر الخطبتین قبل الصالة :الجمعة

َـینظر) ٦( الخطبتـین قبـل الـصالة ومـا فیهمـا مـن الجلـسة  بـاب ذكـر : كتـاب الجمعـة: صـحیح مـسلم:ُْ

  .)٨٦٢( برقم ٢/٥٨٩



        

 

 

 
 

 

٢٣٠ 
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 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

مذهب األكثرین أن خطبة ِدلیل لالثالثة وفي الروایة  ،)١( وال خطب جالسا،ذلك

   .)٢( في الخطبتینً قائماَّالجمعة ال تصح من القادر على القیام إال

 ، على القیامعوبمواظبة النبي  ..:.قال ابن حجر في ذكر أدلة الجمهور

ًد مشروعا في الخطبتین ما احتیج  فلو كان القعو،وبمشروعیة الجلوس بین الخطبتین

ُِ وألن الذي نقل عنه القعود كان معذورا،إلى الفصل بالجلوس
)٣(.  

ةَّ  نُ                              أن قیام الخطیب حال الخطبة س:القول الثاني
)٤(.  

 ،وجه عند الشافعیةهو  و،)٦(وابن العربي من المالكیة ،)٥( حنیفةأبو وبهذا قال

 وعلیه ،المشهور عن أحمدهو و ،)٧( ضعیف أو باطل ّ وهو شاذ:لكن النووي قال

   .)٨(أصحابه

   .. ومن المعقول، ومن السنة،استدلوا بأدلة من الكتابو

ِ����� ٱِ��� ءا���ا إذا ��دي �����ة {:قول اهللا سبحانه وتعالى ف:ا من الكتابَّأم ٰ َ � ِ َِ َُ َ
ِ
ْ ٓ َُ َ � َ � َ � َ

�� ��م ٱ����ِ �����ا إ� ذِ�
ۡ ٰ َ ِ

ْ ۡ َۡ ۡ ََ ُ ُ ۡ ِ َ ِ� ٱ� ِ
�

ۡوذروا ٱ���ِ َ ۡ ْ ُ َ َ{)٩(..  

 ولم یقیده بحال ، أن اهللا تعالى أطلق الذكر في اآلیة: ووجه الداللة:قال الزركشي

  .)١٠( فدل على عدم اشتراط القیام حال الخطبة،حصل بدونهَ والمقصود ی،القیام

                                                           

َینظر) ١(    .٢/٥٠٨ شرح صحیح البخاري البن بطال :ُْ

َینظر) ٢(    .٦/١٤٩ شرح النووي على مسلم :ُْ

َ ینظر)٣(    .٢/٤٠١فتح الباري  :ُْ

َینظر) ٤(    .٨/٢٤٦  فتح الباري البن رجب:ُْ

َینظر) ٥(    .٢/٩٥٥ التجرید للقدوري :ُْ

َـــینظر) ٦( الـــشرح الكبیـــر للـــشیخ الـــدردیر و ،١/٢٣٠ شـــرح ابـــن نـــاجي التنـــوخي علـــى مـــتن الرســـالة :ُْ

   .١/٣٧٩وحاشیة الدسوقي 

َینظر) ٧(   .٤/٥١٤ المجموع :ُْ

َینظر) ٨(    .٢/١٨٥ الشرح الكبیر على متن المقنع :ُْ

   .٩ :سورة الجمعة) ٩(

َینظر) ١٠(   .٢/١٧٤  الخرقي مختصر شرح الزركشي على:ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٣١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  :ا من السنةَّوأم

بن سعد  أتوا سهل ً رجاالّأن :أبي حازم بن دینارفما رواه البخاري بسنده إلى  -١

 إني ِ واهللا: فقال، فسألوه عن ذلك؟ هُودُ وقد امتروا في المنبر مم عس الساعدي

 امرأة من - إلى فالنة ع أرسل رسول اهللا : وفیه، الحدیث...ألعرف مما هو

 ... أجلس علیهنًمري غالمك النجار یعمل لي أعوادا"  -  األنصار قد سماها سهل

 .)١(الحدیث" 

 جلس ذات یوم ع إن النبي : قالسه إلى أبي سعید ما رواه البخاري بسندو -٢

   .)٢( وجلسنا حوله،على المنبر

  

 لم ع ألن النبي  ؛بأن هذا لم یكن في خطبة الجمعة :رض على الحدیثینُواعت

احتمال أن تكون اإلشارة إلى الجلوس أول ما و ،یكن یجلس في خطبة الجمعة

  .)٣( وبین الخطبتین،یصعد

 ً قیاسا ؛ن شرطه القیامِ مْنُكَ فلم ی،ر یتقدم الصالةْكِلخطبة ذا ف:ا من المعقولَّوأم

  .)٤( واإلقامةعلى األذان

 ،ن األدلة على القیام في الخطبة والمواظبة علیهِبأنه قد ورد م :علیهرض ُواعت

 ، في األذان واإلقامةْدِرَ ما لم ی-  كما تقدم في أدلة القول األول-  واإلنكار على تركه

  .)٥(یاس القّفال یصح
                                                           

َینظر) ١( صـحیح  و،)٩١٧( بـرقم ٢/٩ باب الخطبة على المنبـر : كتاب الجمعة: البخاري صحیح:ُْ

 بـرقم ١/٣٨٦ باب جواز الخطوة والخطوتین في الصالة : كتاب المساجد ومواضع الصالة:مسلم

)٥٤٤(.   

ر)٢( ــــ ینظ َ  ،)٩٢١( بــــرقم ٢/١٠  بــــاب یــــستقبل اإلمــــام القــــوم: كتــــاب الجمعــــة: البخــــاري صــــحیح:ُْ

   .)١٠٥٢( برقم ٢/٧٢٨ باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنیا : كتاب الزكاة:مسلمحیح صو

َینظر) ٣(    .٨/٢٤٧ فتح الباري البن رجب :ُْ

َینظر) ٤(    .٢/٣٦  وكشاف القناع،٢/١٦٢ والمبدع ،٢/٢٢٤ المغني البن قدامة :ُْ

َینظر) ٥(    .٨٨/ خطبة الجمعة وأحكامها الفقهیة :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٣٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 كتكبیرة اإلحرام ًاذكر رأى الخطبة ْنَ مّأن : في تلك المسألةوسبب االختالف

ال  رآها ذكراً ْنَ وم، كما تجب في تكبیرة اإلحرام في الخطبة مع القدرةَأوجب القیام

  .)١(یشترط فیها استقبال القبلة لم یوجب فیها القیام كاألذان

ا تبین ما والمناقشات الواردة علیهمدلته في المسألة وأالقولین عرضبعد  :الترجیح

 حتى ورد ،عن النبي ِنها دالة على المواظبة مأ و،أن األدلة فعلیة في الجملة

 رجحان -  واهللا أعلم بالصواب - فالذي یظهر من ذلك ، قعدْنَاإلنكار الشدید على م

  .)٢(أن قیام الخطیب حال الخطبة شرط مع القدرة علیهإلى  الذاهبالقول األول 

                                                           

َینظر) ١(    .١/٩٨٣تلقین  شرح ال:ُْ

َینظر) ٢(    .٩٠/ خطبة الجمعة وأحكامها الفقهیة :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٣٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ا اا  
ا  ءأ ا  

  : على قولین،أثناء خطبة الجمعةكالم الاختلف الفقهاء في حكم 

  

  .)١(حاجةِ وتباح مخاطبة اإلمام ل،لخطبةِ وجوب اإلنصات واالستماع ل:القول األول

 وهو ،)٤( وهو القول القدیم لإلمام الشافعي،)٣( والمالكیة)٢(وبهذا قال الحنفیة

   .)٥(صحیح من المذهب عند الحنابلة ال

   . ومن المعقول،السنةمن  و،واستدلوا بأدلة من الكتاب

�ذا ��ئ ٱ���ءان �������ا �ۥ وأ{ :قوله تعالىف :الكتابا من َّأم
َ َ ُ َۡ ْ ُۡ

ِ
َ ۡ َ ُ َ ُ َ

ِ
ُ َ

ۡ����ا �����  ُ � َ َُ ْ
ِ

ُ����ن َ ۡ ُ{)٦(.  

 ة عني بها الصالة أن اآلی ذكر الطبري في تفسیره عن مجاهد:وجه الداللة

  .)٧(والخطبة یوم الجمعة

   :ا من السنةَّوأم

إذا قلت  «: قالع أن النبي سما رواه البخاري بسنده إلى أبي هریرة ف -١

  ..)٨(»یوم الجمعة واإلمام یخطب فقد لغوت"  أنصت" :لصاحبك

                                                           

َینظر) ١(   .٤/٨٩الموسوعة الفقهیة الكویتیة  :ُْ

َینظر) ٢(    .١/٢٦٤بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع و ،٢/٢٨ المبسوط للسرخسي :ُْ

َینظر) ٣(    .١/٢٥١ الكافي في فقه أهل المدینة :ُْ

َینظر) ٤(    .٤/٥٢٣مهذب  المجموع شرح ال:ُْ

َینظر) ٥(    .٢/١٧٨ المبدع في شرح المقنع :ُْ

   .٢٠٤ :األعرافسورة ) ٦(

َینظر) ٧(    .١٣/٣٥١ تفسیر الطبري :ُْ

َــ ینظر)٨(  ٢/١٣ ، بــاب اإلنــصات یــوم الجمعــة واإلمــام یخطــب: كتــاب الجمعــة: البخــاري صــحیح:ُْ

ــي الخطبــــة  بـــاب فـــي اإلنــــصات یـــوم الجم: كتـــاب الجمعــــة:مــــسلمصـــحیح  و،)٩٣٤(بـــرقم  عــــة فـ

  .)٨٥١( برقم ٢/٥٨٣



        

 

 

 
 

 

٢٣٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 في الحدیث النهي:وجه الداللة
ُ

   .)١( عن جمیع أنواع الكالم حال الخطبة

داللة على أن خطبة غیر الجمعة "  یوم الجمعة"  في قوله :نيوقال الصنعا

 ّدلیل على أنه یختص"  واإلمام یخطب"   وقوله،نهى عن الكالم حالهاُلیست مثلها ی

  .)٢(النهي بحال الخطبة

 یوم ع قرأ رسول اهللا : قالسبن كعب  ّيَما رواه ابن ماجه بسنده إلى ُأب -٢

" : فقال، وأبو الدرداء أو أبو ذر یغمزني،بأیام اهللارنا ّ فذك، وهو قائم)تبارك(الجمعة 

ا ّ فلم، فأشار إلیه أن اسكت،" متى أنزلت هذه السورة؟ فإني لم أسمعها إال اآلن

 إنه لیس لك من : فقال،سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني" :انصرفوا قال

 وأخبره بالذي ،ك فذكر له ذلع فذهب إلى رسول اهللا ،" صالتك الیوم إال ما لغوت

  .)٣(»ّيَصدق أُب"  :ع فقال رسول اهللا ،ّيَبقال له ُأ

   :ن المعقولِا مَّأم

ٕ وابطال ، وترك اإلنصات أثناء الخطبة استخفاف بالخطیبلكالمِن اإلباحة لفإ -١
  .)٤(ف بأنه محرمِصُ وذلك أوفى ما و،ٕ وازالة لفائدتها،لمعنى الخطبة

   .)٥(هما الكالم كالصالةفحرم بین ؛ وألن الخطبتین بدل ركعتین -٢

  .)٦(ستحب اإلنصاتُ ولكن ی، ال یحرم الكالم:القول الثاني

  .)٨( وروایة عن أحمد،)٧(وهو قول الشافعي في الجدید

  في االستسقاء موضوع البحثسحدیث أنس منها  :واستدلوا بأدلة من السنة

                                                           

َینظر) ١(    .٦/١٣٨شرح النووي على مسلم  :ُْ

َینظر) ٢(    .١/٤٠٥ سبل السالم :ُْ

َینظر) ٣(  بـرقم ١/٣٥٣بـاب مـا جـاء فـي االسـتماع للخطبـة  : كتاب إقامة الصالة: ابن ماجه سنن:ُْ

  ..)١٩٨( برقم ٥/١٤٣ وأحمد في مسنده ،)١١١١(

   . رجاله ثقات، إسناده صحیح:١/١٣٤ لزجاجة مصباح اقال البوصیري في

َینظر) ٤(    .٢/٢٨  المبسوط:ُْ

َینظر) ٥(    .٤/٥٢٥  المجموع شرح المهذب:ُْ

َینظر) ٦(    .٤/٨٩  الموسوعة الفقهیة الكویتیة:ُْ

َینظر) ٧(    .٤/٥٢٣  المجموع شرح المهذب:ُْ

َینظر) ٨(    .٢/٢٣٧  المغني البن قدامة:ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٣٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ِ                  یا رسول الله" : یخطبعَّ حیث قال الرجل ورسول الله ؛ َّ َ ُ َ   كت المواشيََ      هل..َ
             ِ ِ
َ َ َ، 

   وانقطعت السبل
 
                  ُ ُُّ

ِ
َ َ َ ْ      فادع الله یغیثنا،َ

                      َُ ِ َّ
ُ َ ُ ْ  .)١( الحدیث..." َ

 ولو ، ذلكع ولم ینكر علیه النبي ، تكلم أثناء الخطبةالرجل أن :وجه الداللة

 .)٢(حرم علیه ألنكره

 فیمكن أن یخص عموم ،ّ على األعمّأنه استدالل باألخصب :رض علیهُواعت

 بعضهم منه ّ كما خص،ت بمثل ذلك كأمر عارض في مصلحة عامةاألمر باإلنصا

  .)٣(وجوبهِرد السالم ل

ْلو كف :ا من المعقولَّوأم َ لكان إبالغها برفع الصوت بها ً اإلنصات واجباانَ َ َِ ِ ِِ
ْ َّ ِ ْ ُ َ ْ

ًواجبا ِ ِ فلما لم یجب على اإلمام ،َ
َ
ِْ َ َ ََ َْ ِ

ْ َّ َإبالغهاَ ُ َ ْ َ لم یجب على المأمومینِ ِ
ُ َْ ْ َ ََ َْ ِ

َ اإلنصات لهاْ َ ُ َ ْ ِْ، 

ُوَألنها عبادة ال یفسدها الكالم َ ََ ْ َ ُ َِ ِْ ُ ٌَ َ َّ ِ
ِ فوجب َأن ال یحرم فیها الكالم كالطواف والصیام،َ َ َ ُ َ َِّ َ َ َ

ِ َِّ َ َُ ََ َْ َ َّ ْ َ
)٤(.  

 على حاضري ً هو تحریم الكالم مطلقا- واهللا أعلم - والراجح في هذه المسألة 

 فال َ لضرورة تقتضي كالمهَم اإلمامّمه اإلمام أو كلّ كلْنَا مَّ وأم،أدلتهِلقوة   ؛الخطبة

  .)٥( الدالة على ذلك الواردة ألنه مستثنى بالنصوص الكثیرة ؛یحرم ذلك علیه

                                                           

   .لب الثالث من المبحث األولتقدم تخریجه في المط) ١(

ر)٢( ــــ ینظ َ ــــي البــــن قدامــــة  :ُْ ــة معــــاني ألفــــاظ المنهــــاج ،٢/٢٣٨المغن  ومغنــــي المحتــــاج إلــــى معرفــ

١/٥٥٣.  

َینظر) ٣(    .٢/٤١٥ فتح الباري البن حجر :ُْ

َ ینظر)٤(    . بتصرف٢/٤٣١ِ للماوردي  الحاوي:ُْ

َینظر) ٥(  ٢/١٣١٧لزحیلـي ِتـه لّه اإلسـالمي وأدل والفقـ،١٦/٢٢٢  ذخیـرة العقبـى فـي شـرح المجتبـى:ُْ

   .بتصرف



        

 

 

 
 

 

٢٣٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ا ا  
ا ر ءا   ا   

  

  :على قولین ، في خطبة الجمعة الدعاءعنداختلف الفقهاء في حكم رفع الیدین 

  .في غیر دعاء االستسقاء  رفع الیدین في الخطبةكراهة :ولالقول األ

  مسروق والزهري وابن سیرین: منهم،ن السلفِمالك والشافعي وقوم م وبهذا قال

ّ وهو أصح الوجهین عند الحنابلة،)١(وشریح
)٢(.  

   : منها،ن السنةِة مّوا بأدلّواستدل

ِ أن رسول الله سما رواه البخاري عن أنس  -١ َّ َ ُ َ َ كانعّ ٍ ال یرفع یدیه في شيء َ ِ ِ
ْ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ

ِمن دعائه إال في االستسقاء ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ
ِ َّ ِ َ ُ ْ فإنه كان یرفع یدیه حتى یرى بیاض إبطیه ؛ْ ْ َْ ِ ُِ ََ ُ َ َ َ َُ َّ ِ َ ُ َ َْ َ َ َّ)٣(. 

  .داللته واضحةوهذا 

ْبأن ما ورد من عدم رفع النبي  :وأجیب عنه ِ ه في غیر االستسقاء محمول َدَ یعّ

  .. أو على صفة مخصوصة،َُبحیث یرى بیاض إبطیهعلى الرفع البلیغ 

ّویؤیده أن غالب األحادیث التي وردت في رفع الیدین في " :قال الحافظ ابن حجر

وكأنه عند االستسقاء مع ذلك  ،ّالدعاء إنما المراد به مد الیدین وبسطهما عند الدعاء

   زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه
                                    ِ ْ َ
ْ              بیاض إبطیهَُ       یرى-  حینئذ -  وبه ،ِ ُ  ")٤(.   

 ْ  نِ                              السنة في دعاء القحط ونحوه م:قال أصحابنا الشافعیة وغیرهم" :وقال القسطالني

ْ       وان، وهي صفة الرهبة،اءرفع بالء أن یجعل ظهر كفیه إلى السم  یجعل ً  ا سأل شیئٕ

 ، بخالف القاصد حصول شيء، والحكمة أن القصد رفع البالء،بطونهما إلى السماء

                                                           

ر) ١( َـــــینظ ِ للنـــــووي شـــــرح صـــــحیح مـــــسلم و،٥١٨ ،٢/٥١٧ شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري البـــــن بطـــــال :ُْ

 والمنهــل العــذب المــورود شــرح ســنن أبــي داود ،٤/٤٤٥ِ وشــرح ســنن أبــي داود للعینــي ،٦/١٦٢

٦/٢٦٩.  

َینظر) ٢(    .٥/٣٥٦الفتاوى الكبرى البن تیمیة  :ُْ

   .قدم تخریجه في المطلب الثالث من المبحث األولت) ٣(

َ ینظر)٤(    .٢/٥١٧ فتح الباري :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٣٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 أو إشارة إلى ، وذلك نحو صنیعه في تحویل الرداء،بطنِ    لً  الیقلب الحال ظهرً          أو تفاؤال 

 ،ن المطرِ           ما فیه مّ                                 یجعل بطن السحاب إلى األرض لینصبْ         وهو أن،ما یسأله

 علیه ّ                       ا الرفع البلیغ كما یدلَّ     إم:فلیحمل النفي في هذا الحدیث على صفة مخصوصة

َّ    ام و،ّ  رَ      كما م"  ى بیاض إبطیهَ  رُ      حتى ی" :قوله كما في  ا على صفة الیدین في ذلكٕ

 فأشار بظهر كفیه إلى السماء كما - علیه الصالة والسالم -  استسقى :مسلم

 .)١("...ّ  رَ  م

 أنه رأى بشر بن مروان على سعمارة بن رؤیبة ما رواه مسلم بسنده إلى  -٢

ا یزید على  مع رسول اهللا ُ لقد رأیت،ح اهللا هاتین الیدینَّقب" :فقال ، یدیهًالمنبر رافعا

  ..)٢( وأشار بإصبعه المسبحة،"  یقول بیده هكذاْأن

َ فیه إنكار عمارة بن رؤیبة رفعّأن :وجه الداللة َ َ ْ َ  لم ع النبي ّ وأن، الخطبةفي الیدین ُ

َیزد على اإلشارة بالمسبح   .)٣(ةُ

 بالسبابة ع لیس المراد به إشارته سّبأن حدیث عمارة بن رؤیبة  :وأجیب عنه

 وهو ظاهر  ؛ٕ                                         وانما المراد حال الخطبة كما ذكر الطبري؛  في الخطبةحال الدعاء

  ..)٤(في سیاق الحدیث

 أ ي یشیر عند التكلم في الخطبة بإصبعه یخاطب الناس وینبههم على " :قال الطیبي
 

                                                             ََ
ِ

ْ

  .)٥(" االستماع

 ع رسول اهللا ُما رأیت" : قالسسهل بن سعد أبو داود بسنده إلى رواه ما  -٣
 وأشار ،"  رأیته یقول هكذاْ ولكن، یدعو على منبره وال على غیره یدیه قطًاهراش

                                                           

َینظر) ١(    .٢٥٢ ،٢/٢٥١إرشاد الساري  :ُْ

َینظر) ٢(   .)٨٧٤( برقم ٢/٥٩٥ باب تخفیف الصالة والخطبة : كتاب الجمعة: صحیح مسلم:ُْ

َ ینظر)٣(    .٣/٢٧٧إكمال المعلم بفوائد مسلم  :ُْ

َینظر) ٤(    .   ١٥٣ /  ١٠                                               كوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صحیح البخاري  :ُْ

َینظر) ٥(    .٣/١٠٤٩ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٣٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  ..)١( وعقد الوسطى واإلبهام،بالسبابة

 على كراهة رفع األیدي على المنبر حال ّیدل ر والحدیث المذكو:قال الشوكاني

  .)٢(الدعاء 

ِأن عدم رؤیة أنس للنبي ب :وأجیب عنه
 وعدم رؤیة ، یرفع یده في غیر االستسقاءعّ

َ ال یلزم س وعدم رؤیة سهل بن سعد ، یرفع یده على المنبرعمارة بن رؤیبة له ع

 إذ عدم العلم ال یستلزم  ؛ یرفع یده في غیر االستسقاءع له منه عدم رؤیة غیرهم

  .َالعلم بالعدم

  .ة وفي غیرهابفي الخط جائز أنه :القول الثاني

  .)٤( وبعض الحنابلة،)٣( المالكیةبعض وهو قول

  :منها ،بأدلة من السنةا واستدلو

  .)٥(في حدیث االستسقاء سما رواه البخاري بسنده إلى أنس بن مالك  -١

 فقالوا ، أنهم حملوا هذا الحدیث على العموم في االستسقاء وغیره:وجه الداللة

                                                           

َــینظر) ١(  ،)١١٠٥( بــرقم ١/٢٨٩ بــاب رفــع الیــدین علــى المنبــر : كتــاب الــصالة: داود ســنن أبــي:ُْ

 الخاطـب بالـسبابة علـى  بـاب إشـارة، كتـاب الـصالة:ابن خزیمة فـي صـحیحه -ً أیضا -أخرجه و

 وابــن ،)١٤٥٠( بــرقم ٢/٣٥١المنبــر عنــد الــدعاء فــي الخطبــة وتحریكــه إیاهــا عنــد اإلشــارة بهــا 

 ذكـر البیـان بــأن المـرء إذا أراد اإلشــارة فـي الـدعاء یجــب أن یـشیر بالــسبابة ، بـاب األدعیــة:حبـان

 كتاب الدعاء والتكبیـر : المستدرك والحاكم في،)٨٨٣( برقم ٣/١٦٥الیمنى بعد أن یحنیها قلیال 

  . صحیح اإلسناد: وقال،)١٩٦٤( برقم ١/٧١٨

ِـحمن بـن إسـحاق الزرقي المـدنيلـرفیـه عبـد ا" :١٠/١٦٧قال الهیثمي في مجمع الزوائد 
َ ََّ وثقـه ابـن  ؛ُّ َ

َ وضعفه مالك وجمهور األئمة،حبان َّ َ.  

  . إسناده حسن:٣/٧٧وقال األلباني في إرواء الغلیل 

َینظر) ٢(    .٣/٣٢٢األوطار  نیل :ُْ

َینظر) ٣(   .٣/٢٧٧ٕ واكمال المعلم بفوائد مسلم ،٤٥٥ ،٢/٤٥٤ المسالك في شرح موطأ مالك :ُْ

َینظر) ٤(   .٢/١٨٢ شرح الزركشي على مختصر الخرقي :ُْ

   .تقدم تخریجه في المطلب الثالث من المبحث األول) ٥(



        

 

 

 
 

 

٢٣٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ًبالجواز مطلقا
)١(.   

ً رافعا یده في غیر ع أنهم رأوا النبي شن الصحابة ِثبت عن كثیر م -٢

َّالمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم عند األصولیین و،االستسقاء ِ..  

 كرفع : في مواضع-  علیه الصالة والسالم - د رفع یدیه َ  رَ  و" :قال القسطالني

یدیه حتى ريء عفرة إبطیه حین استعمل ابن اللتبیة على الصدقة كما في 

ني أبرأ اللهم إ{ :ً                             في قصة خالد بن الولید قائال- ً        أیضا - ورفعهما ،الصحیحین

 رواه مسلم  ؛ ورفعهما على الصفا، رواه البخاري والنسائي}إلیك مما صنع خالد

 ومسلم ، رواه البخاري في رفع الیدین ؛ ألهلهً   را بالبقیع مستغفً  ا ورفعهما ثالث،وأبو داود

ٗإ��� أ���� ���{:حین تال قوله تعالى ِ
َ َ ۡ َ ۡ َ

� ُ �
�� �� ٱ��سِ َ ِ أمتي اللهم "  :ً            اآلیة قائال)٢(}ّ

ً                 فیهم علي قائالً  اا بعث جیشَّ  مَ     ول،رواه مسلم"  أمتي اللهم ال تمتني حتى تریني { :ّ

م هؤالء الله{ : قائال،ا جمع أهل بیته وألقى علیهم الكساءَّ  مَ   ول ، رواه الترمذي}ّ     علیا

  .)٣("  رواه الحاكم}أهل بیتي

ْ                                         وقد ثبتت أحادیث كثیرة في الصحیحین وفي" :قال النووي َ  ع النبي ّ     أنأحدهما ََ
ً               ن ثالثین حدیثاِ           وهي قریب م ،ع یدیه في الدعاءَ  فَ  ر    سبق ذكر أكثرها في باب صفة ْ

                            ُ ْ
ِ

ْ                    الصالة من هذا الشرح  وفیه تأویالن ،)٤(وحینئذ یتعین تأویل حدیث أنس هذا ،ِ

َ   َ               لم أ ره یرفع"   مراد أنسّ          أحدهما أن :مشهوران ْ َ ُ َ ْ َ                وقد رآه غیره ی"  َ  قة الثنِ             والزیادة م،رفعُ

َّ         مقدماتواإلثب ،مقبولة َ َ                لم یرفع ك"  معناه والثاني ،في على النُ ْ َ ْ َ ْ    ما یرفع في االستسقاءَ
   

                        َ ْ ْ
ِ ِِ

ُ ََ ْ  ؛" َ

" ً     لیغاب ً           فیه رفعاََ     رفع ع نهإف
)٥(.  

                                                           

َینظر) ١(   .٦/١٦٢ شرح النووي على صحیح مسلم :ُْ

   .٣٦ :اهیمسورة إبر) ٢(

َینظر) ٣(    .٢/٢٥١إرشاد الساري  :ُْ

ه سیقـــصد حـــدیث أنـــس ) ٤( ِ أن رســـول الل َّـــ َ ُ َ ه إال فـــي عّ ن دعائ يء م ان ال یرفـــع یدیـــه فـــي ش ِ ك ِ ـــ ِ ـــ ِ ٍ ِ َِّ ِ َ ْ َ َُ َْ ـــ َ ْ ُ َ ْ َ َ ـــ َ

ْاالستسقاء ؛ فإنه كان یرفع یدیه حتى یرى بیاض إبطیه ْ َْ ِ َّ ُِ ََ ُ َ َ َ َُ
ِ ِ َِ ُ َ َْ َ َ َّ َ ْ ْ

  .لة القول األول وقد سبق إیراده في أد،ِ

َینظر) ٥(    .٨٣ ،٥/٨٢ المجموع شرح المهذب :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٤٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ِّ                                           المصنف في الدعوات على رفع الیدین في كل )١( بهّ          وقد استدل" :وقال ابن حجر ُ

َْ                 ري في جزء مفرد وفي الباب عدة أحادیث جمعها المنذ،)٢(دعاء ُ ")٣(.  

  

 رفع الیدین في الدعاء في خطبة جواز - َّ والله أعلم - والراجح في هذه المسألة

رفع الیدین أو اإلشارة بالسبابة هما هیئتان في الدعاء في الخطبة  ّ ألن؛ الجمعة

  .)٤( یفعل الداعي إحداهما كما ذهب إلیه القاضي أبو یوسفْیجوز أن

 ؛ "إرشاد الساري " سبق في ختالف أحوال الدعاء كما  الّأن ذلك مراعاة أو

 الختالف ع اهللا رسول ْنِم كان ذلك كونَی ْأن ویجوز" :ویقول ابن الملقن في ذلك

 ،ذلك في األمر بسعة منه ًاإعالم یكون ْأن وجائز ،عباس ابن قال كما الدعاء أحوال

 یكون ْأن ذلك في األمر ّأحب ّأن غیر ،دعائه حال في شاءوا ذلك ّأي فعل لهم ّوأن

  .)٥( "حاجته اختالف قدر على الداعي هیئة اختالف

  

                                                           

   . في االستسقاءسْأي بحدیث أنس ) ١(

ّ وقــال اُألویسي:قــال البخــاري) ٢(
ِ ْــ َِ حــدثني محمــد بــن جعفــر:َ َّ ِ عن یحیــى بــن ســعید وشــریك،َ َ ْ ــ َ ســمعا :َ َ

ِ

ًَأنسا ِّ عن النبي ،َ ِ َّ ِ َرفع  عَ َ َیدیه حتى رَأیت بیاضَ ََ َ َُ ْ َْ َّ ِ َ        َ           َ ََ َ َُ ْ َْ َّ ِ ْ إبطیهَ َْ ِ      ْ َْ       بـاب  :              كتـاب الـدعوات :            صـحیح البخـاري  .  .ِ

     . )    ٦٣٤١ (       برقم   ٧٤ / ٨                    رفع األیدي في الدعاء 

َ ینظر )٣ ( ُْ     َ    .   ٥٠٧ / ٢                     فتح الباري البن حجر  :ُْ

َینظر) ٤(   .٧/٥٩٣ِ والتوضیح لشرح الجامع الصحیح ،٥١٨ ،٢/٥١٧ فتح الباري :ُْ

َ ینظر)٥(   .٢٩/٢٦١ الصحیح الجامع لشرح التوضیح :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٤١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  دا ا
   ءا   

ِروي   : منها األدعیة اآلتیة، أدعیة كثیرة في االستسقاءع عن النبي ُ

اللهم { : فقال،رفع یدیهرسول اهللا  ّأن سما رواه البخاري بسنده إلى أنس  -١

  .الحدیث... .} اللهم اسقنا، اسقنا اللهم،اسقنا

  .)١(} اللهم أغثنا، اللهم أغثنا،اللهم أغثنا{ :وفي لفظ

 : دعا فقالعّأن النبي  بجابر بن عبد اهللا ما رواه أبو داود بسنده إلى  -٢

 : قال،} عاجال غیر آجل، نافعا غیر ضار، مریئا مریعا،اللهم اسقنا غیثا مغیثا{

  .)٢(فأطبقت علیهم السماء

الحمد { : دعا فقالعأنه  لعائشة السیدة أبو داود بسنده إلى   رواهما -٣

 اللهم ، ال إله إال اهللا یفعل ما یرید، ملك یوم الدین، الرحمن الرحیم،هللا رب العالمین

ا أنزلت لنا م  واجعل، أنزل علینا الغیث،أنت اهللا ال إله إال أنت الغني ونحن الفقراء

  .)٣(}ًقوة وبالغا إلى حین

 رسول اهللا ّأن ، عن جده، عن أبیه، عمرو بن شعیبإلىرواه أبو داود بسنده ما  -٤

 وأحي ، وانشر رحمتك، وبهائمك،اللهم اسق عبادك{ : قال، إذا استسقى كانع

  .)٤(}بلدك المیت

                                                           

    .ریجه في المطلب الثالث من المبحث األولتقدم تخ) ١(

    .تقدم تخریجه في المطلب الثالث من المبحث األول في تخریج شواهد الحدیث) ٢(

َینظر )٣(  ١/٣٠٤ باب رفع الیـدین فـي االستـسقاء : جماع أبواب صالة االستسقاء: سنن أبي داود:ُْ

لمــرء بــه عنــد وجــود الجــدب  ذكــر مــا یــدعو ا، بــاب األدعیــة: وصــحیح ابــن حبــان،)١١٧٣(بــرقم 

 ،)١٢٢٥( بــرقم ١/٤٧٦ كتــاب االستــسقاء : ومــستدرك الحــاكم،)٩٩١( بــرقم ٣/٢٧١بالمــسلمین 

  ."صحیح على شرط الشیخین " :وقال

  . إسناده جید، هذا حدیث غریب:قال أبو داود

  .١/٤٥٨ في صحیح الجامع الصغیر وزیادته وحسنه األلباني

ر) ٤( َـــینظ =  بـــاب رفـــع الیـــدین فـــي االستـــسقاء : أبـــواب صـــالة االستـــسقاء جمـــاع: ســـنن أبـــي داود:ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٤٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 :یدیه فقالرفع  عرسول اهللا ّ أن س بن مرة عن كعب هما رواه ابن ماج -٥

 .)١(} نافعا غیر ضار،ال غیر رائثاللهم اسقنا غیثا مریئا مریعا طبقا عاج{

       اللهم اسقنا غیثا مغیثا هنیئا { : مرفوعاب ابن عمر عنما رواه الشافعي  -٦
                                     ً ً ًِ ِ ِ َّ
َ ُ ْ َ َ ْ َُّ

ً         مریئا  ِ ً       غدقاَ َ َ
   مجلال)٢(

       ً ِّ
َ ُ

ً                        عاما طبقا سحا)٣( ً َ ًّ َ َ َّ
ً          دائما)٤( ِ   اللهم اسقنا الغیث وال تجعلنا من ..َ

                                                  َ
ِ ِ ََّ َْ َْ ْ َْ ََ َ َ ْ َُّ

 القانطین
            َ
ِ ِ َ         اللهم إن بالعباد والبالد والبهائم والخلق من الألواء..ْ

               
                                                            ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ

َ َ َ ََ َّ َ ِ ْ ْ ْ ْ َْ ِ
َ َُ ََ ِ ِ َِّ َّ

  والجهد والضنك ما )٥(
                           َ
ِ ِْ َّ َ َْ َ ْ

َ                          ال نشكوه إال إلیك َِْ َِّ ُ ُ ْ َ            اللهم أ نبت لنا الزرع..َ
              َ        َ ْ ْْ َّ ََ ِ َُّ
َ  َ                      وأ در لنا الضرع،َّ ْ َّ ََ َّ ِ ِ                            واسقنا من بركات ،َ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ

 السماء
        ِ
َ َ                 أ نبت لنا من بركات األ رضَ    و،َّ                   َ ِ ْ ْ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ                      اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري..ِْ

                                    َ ُْ ْ ْْ ْ َْ ََ َُ َ ََّ ْ َ َُّ
ْ            واكشف ،َّ ِ ْ َ

ُ                                               عنا من البالء ما ال یكشفه غیرك ُ ْ َ ُ َ َ َُ ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ                 اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا..َّ
                                      ً َّ َ َْ َُ َ َُّ َِّ ُِ ُ
ِ َّْ َ ْ    فأ رسل ،َّ

       َ  ِ ِ
ْ َ

ََْ                    السماء علینا  َ َ َ   مدراراَّ
       َ ْ
ِ{)٦(. 

َ                                             ما رواه ابن سعد بسنده إلى أبي وجزة السعدي  -٧ ْ   أن رسول الله سَ
               َّ
 دعا عّ

                                                                                                                                                 

  .)١١٧٦(برقم  ١/٣٠٥=

ـــيفـــي إســـناده " :١٦٦ ،٥/١٦٥قـــال ابـــن الملقـــن فـــي البـــدر المنیـــر  ّعل
ِ
 وهـــو  ؛ بـــن قـــادم الخزاعـــيَ

ِْصـــویلح َ ـــینَابـــن م هَفَّعَ ضـــ،ُ  رواهـــا عـــن الثـــوري غیـــر َ علیـــه أحادیـــثُنقمـــت" : وقـــال أبـــو أحمـــد،ِع

ْ من: وقال ابن سعد، فاعلمه،یثه هذا عنه وحد،"محفوظة    .هـ.ا " ِر الحدیثَكُ

ََّوحسنه السیوطي في الجامع الصغیر     .)٦٥٦٥( برقم ٢/١٦٣َ

   .تقدم تخریجه في المطلب الثالث من المبحث األول في تخریج شواهد الحدیث) ١(

َ المطر الكب:الغدق) ٢(
ْار القطرِ َینظر. .َ   .٣/٣٤٥األثر  النهایة في غریب الحدیث و:ُْ

ًمجلال )٣( ّـ أي ال یـدع موضـعا إال جللـه ؛ أي غطاه:ِّ ْ ْ
َّ
َ َـینظر. .ً المجمـوع المغیـث فـي غریبـي القـرآن  :ُْ

  .١/٣٤٣ والحدیث

ّالــــسح )٤( ّســــح المطــــر یـــسح" : یقــــال ؛ شــــدة انـــصباب المطــــر:َّ َّ حَ ّ س ر. ." ًاَــــ َــــینظ  غریــــب الحــــدیث :ُْ

  .٣/١٧٧ِللخطابي 

َنظرُی. . شدة الضیق:الألواء) ٥(   .٥/١٦٦٥ الغریبین في القرآن والحدیث :ْ

َینظر) ٦(   ..١/٢٨٧ باب الدعاء في خطبة االستسقاء : كتاب االستسقاء:ّ اُألم:ُْ

 ً تعلیقــاّمهــذا الحــدیث ذكــره الــشافعي فــي اُأل" :٢٣١ ،٣/٢٣٠قــال ابــن حجــر فــي التلخــیص الحبیــر 

 وال وصــله البیهقــي فــي ،لــى إســنادولــم نقـف لــه ع.. .فــذكره" .. .وروي عــن ســالم عــن أبیــه" :فقـال

  .ى عن سالم بهَوْرُ وی: قال ؛ طریق الشافعيْنِ بل رواه في المعرفة م ؛مصنفاته



        

 

 

 
 

 

٢٤٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   اللهم اسق بالدك وبهائمك{ :فقال
  
                                َ ََ

ِ َّ
َ َُ َ َ َ ِ ِ ْ َ                      وانشر رحمتك،َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ  َ                          وأ حي بلدك المیت،َ ِّ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ     اللهم اسقنا ..َ

                َِ َّ
ْ َُّ

  غیثا مغیثا مریئا مریعا مطبقا واس
                                                ِ ِ
َ ً ً ً ً ًِْ ُ َ َ ُِ ِ ْ    عا عاجال غیر آجلَ

   
 

                 ٍ ِ ِ
َ ْ َ

َّ
َ        نافعا غیر ضار،ً

                ٍّ َ َ ْ َ ً
ِ     اللهم اسقنا ..َ

                َِ َّ
ْ َُّ

 سقیا رحمة ال سقیا عذاب و
           

                          َ
ٍ َ َ َ َْ ُْ َُ ٍ

َ ْ       ال هدم وال غرق وال مَ
   

                    َ َ َ ََ َ
ٍ َ َ

ٍ ْ ٍ    حقَ ْ
      اللهم اسقنا الغیث..)١(

  
                     َ ْ َ ْ َ
ِ َّ
ْ َ               وانصرنا ،َُّ ْ ُ ْ َ

َ         على األ عداء      َ ْ َ َ{)٢(. 

 

ا  دععّ              أن رسول اهللا ش عبد اهللا وأنس رواه ابن أبي الدنیا عن جابر بنما  -٨

  اللهم اسقنا س{ :فقال
  
                ُ َ
ِ َّ
ْ    ا وادعة نافعةَْ    قیَُّ

  
                ً ًَ

ِ ِ
َ َ َ         َ                تسع األ موال واأل نفس،َ       َ َُ ْ ْ َْ ََ ْ ُ ً                 غیثا هینا،َ ًَِّ ْ ً                    مریا مریعا ،َ ًِ َِ َّ

    طبقا مجلال
            ً ً ََّ
َ       تسع به على بادیتنا وعلى حاضرتنا،َُ

    
                                           َ َِ َِ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ ََ ُ َ ِ                     تنزل لنا به،َ ِ ََ ُ ِ    من بركات السمُْ

                    َ َّ
ِ َِ َ َ  واتاْ

    ِ
َ، 

َ                     وتخرج لنا به من بركات األ رض                        ِ ْ ْ ِ ِ َِ َ َ ُْ ِ ََ ِ ْ ُ َ                                          وتجعلنا عنده من الشاكرین،َ َِ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َُ َ ْ َ   إنك سمیع ،َ
 
              ُ

ِ
َ َ َِّ

َ        الدعاء ُّ{)٣(. 

  

 

  أن رسول الله س بسنده إلى أنس األوسطالطبراني في ما رواه  -٩
               َّ
 : دعا فقالعّ

    اللهم اسقنا وأ غث{
        َ             ْ ِ ِ َّ
َ َ ْ       اللهم اسقنا غیثا مغیثا..َ   ناَُّ

                              ً ًِ ِ َّ
ُ ْ َ َ ْ ً                  رحبا ربیعا،َُّ ًِ َ َْ

َ      وج،)٤( ً   داَ
ً         غدقا)٥( َ ً          طبقا ،َ ََ

ً         مغدقا ِ ْ ً         عاما،ُ ّ      هنیئا مریئا،َ
              ً ًِ َ
ِ ً          مریعا،َ ِ          وابال شامال مسبال مجلال،َ

   
                       ً ً ً ًِّ َ ُ ُ

ِ ِْ
ِ َ ً                  دائما دارا،َ ًّ َ َ                  نافعا غیر ،َِ ْ َ ً ِ َ

ٍّ     ضار    عاجال غیر رائث،َ
                     ٍ ِ
َ َ ْ َ ً ِ   الله..َ

      ُ
َ                         م تحیي به البالدَّ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ    وتغیث به العباد،َّ

                        َ َ
ِ ِ ِْ ِ ُ ُ ً                       وتجعله بالغا ،َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ

    للحاضر منا والبادي
                         ِ ِ ِ ِ
َ َْ َْ َّ             اللهم أ نزل علینا في أ رضنا زینتها..ِ

                   َ             َ        َ َُ َ َ َِ ِِ ِ َّ
ْ َْ َ ْ ْ      وأ نزل علینا في أ رضنا ،َّ

              َ             َ   َ َِ ِ
ْ َْ َ ْ ِ ْ َ

َ         سكنها َ َ    اللهم أ نزل علینا من السم ..َ
                            َ       َ َّ َ
ِ ََّ َْ َ ْ ِ ْ      اء ماء طهوراَُّ

             ً َُ ً َ
          فأ حیي به بلدة میتة،ِ

                      َ  ً َ ْ َْ ً َ َْ
ِ ِ ِِ      واسقه مما ،َ

             َّ ِ ِ ِ
ْ َ

                                                           

ْمحقْال )١( ْ النقص والمحو واإلبطال:َ ْ ََ َ ینظر..ْ   .٤/٣٠٣ النهایة في غریب الحدیث واألثر :ُْ

َینظر) ٢(    .)٧٠٨( برقم ١/٢٥٧ البن سعد رىالطبقات الكب :ُْ

َنظرُی) ٣(   .)٣٧( برقم ٧٨/ المطر والرعد والبرق :ْ

َ أي ال یهبط منه سیل:ًربیعا) ٤( َینظر. .ْ   .١/٩٦ المحیط في اللغة :ُْ

ًوجدا) ٥( َ َ أي واسعا عطاؤه ال یعرف أقصاه:َ ْ ُْ َینظر. .ً   .١٢٦٩/ القاموس المحیط :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٤٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ِ      َ        َ                       خلقت أ نعاما وأ ناسي كثیرا َِ َّ َ ََ ً َ ْ َْ َ{)١(. 

 : دعا فقالعّ              أن رسول اهللا سما رواه الطبراني بسنده إلى أبي أمامة  - ١٠

 اللهم اسقنا{
  
              َ
ِ َّ
ْ   اللهم اسقنا..َُّ

  
               َ
ِ َّ
ْ   اللهم اسقنا..َُّ

  
               َ
ِ َّ
ْ ً                       هم ارزقنا سمناَّ      الل..َُّ ْ َ َْ ُ ْ ً                    ولبنا وشحما  َُّ ًْ َ َ َََ

ْ        ولحما َ َ{)٢(. 

  

                                                           

َینظر) ١(   ..)٧٦٩١( برقم ٧/٣٢٠ المعجم األوسط :ُْ

ِفیه مجاشع بن عمرو :٢/٢١٣قال في مجمع الزوائد 
َ َ قد رَأیته َأحد الكذابین:ِعینَ قال ابن م ؛ُ َ ُ ْ َ.  

َینظر) ٢(   ..)٧٨٢٢( برقم ٨/٢٠٣ المعجم الكبیر :ُْ

ّفیه عبید الله بن زحر عن علي بن یزید :٢/٢١٤قال في محمع الزوائد 
ِ َّ
َ ْ َ َ ٍُ ْ   . وكالهما ضعیف ؛َْ



        

 

 

 
 

 

٢٤٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  ةبعاساملسألة ال

  ع  وبيان استسقاء النيب،أنواع االستسقاء

  

   : أنواع االستسقاء:أوال

  :)١( االستسقاء ثالثة أنواع:قال الشافعیة والحنابلة

  .)٢( االستسقاء من غیر صالة:النوع األول

 وهو مستفاد من حدیث كعب 
                        ْ
 الحدیث في  السابق ذكره في شواهدسبن مرة ِ

  .ِ                             المطلب الثالث من المبحث األول

 وفي خطبة ، أو غیرها من الصلوات، الدعاء بعد صالة الجمعة:النوع الثاني

 وخص الحنابلة هذا النوع بأن یكون الدعاء من اإلمام في خطبة الجمعة ،الجمعة

  .)٣(على المنبر

 وهو مستفاد من حدیث 
                    ْ
  . االستسقاء موضوع بحثنا هذا فيسأنس ِ

 وتأهب لها قبل ، االستسقاء بصالة ركعتین وخطبتین: وهو أكملها:النوع الثالث

  ..)٤(ذلك

ْوهو مستفاد من أحادیث كثیرة
 ، رواه البخاري بسنده إلى عباد بن تمیم: منها،ِ

 خرج إلى المصلى فاستسقى عأن النبي  س عن عمه عبد اهللا بن زید ،یحدث أباه

  .)٥( وصلى ركعتین، وقلب رداءه،قبل القبلةفاست

  :اختلف الفقهاء فیه على قولین :وحكمها

                                                           

َینظر) ١(   .٣/٣٠٧ الموسوعة الفقهیة الكویتیة :ُْ

َینظر) ٢(   .١/٣٨٢ ّم اُأل:ُْ

َینظر) ٣(  .٢/٣٢٧ والمغني البن قدامة ،٦/٤٣٩ شرح النووي على صحیح مسلم :ُْ

َ ینظر)٤(  .٢٩٧ /٢ والمغني ،٥/٦٤المجموع للنووي  :ُْ

 بـرقم ٢/٢٦ في االستـسقاء ع باب االستسقاء وخروج النبي : أبواب االستسقاء:أخرجه البخاري) ٥(

     .)٨٩٤( برقم ٢/٦١١ كتاب صالة االستسقاء  ومسلم في،)١٠٠٥(



        

 

 

 
 

 

٢٤٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   . أنها سنة مؤكدة:القول األول

   .)١(وبهذا قال المالكیة والشافعیة والحنابلة

   .)٢( الصحابة والتابعون، وبه قال سائر العلماء من السلف والخلف:قال النووي

   : منها،واستدلوا بأدلة من السنة

 سمعت عبد اهللا بن زید : قالسما أخرجه البخاري بسنده إلى عباد بن تمیم  -١

ل رداءه حین َّوَ وح، فاستسقى، إلى المصلىع خرج رسول اهللا :المازني یقول

   .)٣(استقبل القبلة

 أخبرني : قال،ما رواه أبو داود بسنده إلى هشام بن إسحاق بن عبد اهللا بن كنانة -٢

 -  وكان أمیر المدینة :ابن عقبة : قال عثمان- بن عتبة  أرسلني الولید: قال،أبي

خرج  «: فقال، في االستسقاءع أسأله عن صالة رسول اهللا بإلى ابن عباس 

 فرقى ، زاد عثمان- حتى أتى المصلى ، متضرعا، متبذال متواضعاعرسول اهللا 

 تضرع وال ولكن لم یزل في الدعاء،طبكم هذه ولم یخطب خ-  ، ثم اتفقا،على المنبر

  .)٤(» كما یصلي في العید ثم صلى ركعتین،والتكبیر

                                                           

َینظر) ١(  ،٢/٤١٣ ونهایـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج ،٣٣٣/ المعونة على مـذهب عـالم المدینـة :ُْ

   .٢/٣١٩المغني البن قدامة و

َینظر) ٢(    .٦/١٨٧ شرح النووي على مسلم :ُْ

  .في هذه المسألةم تخریجه َّتقد) ٣(

َینظر) ٤(  ،بـاب جمـاع أبـواب صـالة االستـسقاء وتفریعهـا : كتاب صـالة االستـسقاء: سنن أبي داود:ُْ

 ، بــاب مــا جــاء فــي صــالة االستــسقاء: أبــواب الــسفر: وأخرجــه الترمــذي،)١١٦٥( بــرقم ١/٣٠٢

 بـــاب جلــوس اإلمـــام : كتــاب االستــسقاء: والنـــسائي، حـــسن صــحیح: وقــال،)٥٥٨( بــرقم ٢/٤٤٥

 : كتـاب إقامـة الـصالة والـسنة فیهـا: وابـن ماجـه،)١٥١٠( بـرقم ٣/١٥٧ ،على المنبـر لالستـسقاء

 بــاب : كتــاب الــصالة: وابــن خزیمــة،)١٢٦٦( بــرقم ١/٤٠٣بــاب مــا جــاء فــي صــالة االستــسقاء 

   : والحــاكم،)١٤٠٥( بــرقم ٢/٢٣١التواضــع والتبــذل والتخــشع والتــضرع عنــد الخــروج لالستــسقاء 

          وال أعلــم  ،                مــصریون ومــدنیون                هــذا حــدیث رواتــه :      وقــال ، )    ١٢١٨ (       بــرقم    ٤٧٤ / ١              كتــاب االستــسقاء 

       =           .                                 أحدا منهم منسوبا إلى نوع من الجرح



        

 

 

 
 

 

٢٤٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ّ ورد على من أنكرها، إثبات صالة االستسقاءدیثین الح في:وجه الداللة
)١(.  

 فعلها مرة وتركها ع بأن األحادیث التي فیها الصالة أنه :واعترض علیه

ٕ وانما یدل على الجواز، وهذا ال یدل على السنة،أخرى
)٢(.  

  .مسنونة جماعةلیس في االستسقاء صالة  :القول الثاني

َ ونسب البعض إلیه القول بعدم سنیة صالة االستسقاء ،حنیفةوبهذا قال أبو 

ًجماعة أو فرادى
)٣(.  

بأدلة من الكتاب ً الصالة مطلقا  جواز القائلون بعدمّاستدلكل األحوال فقد في و

   ..ومن السنة

َ���� ٱ��{:فقوله تعالى :ا من الكتابَّأم ۡ ُ ۡ ُ َ
ٗ���وا ر��� إ��ۥ �ن ���ر�  ۡ� َ ََ ُ ��

ِ
ُ َ ْ ُ ِ

ۡ
� ���� ِ ِ ۡ ُ

َ���ء ����� ��راراٱ� َۡ ِ ّ ُ َۡ َ َ ٓ �{)٤(..  

  .)٥(ق االستسقاء بالتوبة واالستغفارَّ أن القرآن عل:وجه الداللة

 ولیس ، بأن قوله تعالى هذا ال ینافي سنیة الصالة في االستسقاء:واعترض علیه

                                                                                                                                                 

، " شــیخ  " :قــال أبــو حــاتم، ورجالــه ثقــات غیــر هــشام بــن إســحاق ،  إســناده حــسن :قــال األلبــاني= 

  .٢/١٣٤إرواء الغلیل . .وروى عنه جماعة من الثقات، " الثقات " وذكره ابن حبان في 

َینظر) ١(    .٦/١٨٨على مسلم  شرح النووي :ُْ

َینظر) ٢(   .٧/٣٦ عمدة القاري شرح صحیح البخاري :ُْ

ً أن مذهب اإلمام أبي حنیفة جواز صالة االستسقاء وحـدانا وعـدم جوازهـا فـي :والراجح في ذلك )٣( ّ

  ..جماعة

ٕ                  ٕ وانمـا فیـه الـدعاء  ،َ                 َال صـالة فـي االستـسقاء  "  :                                  فظاهر الروایة عن أبي حنیفة أنـه قـال  "  :            قال الكاساني

َ أي ال صــالة فیــه بجماعــة   ؛َ             َ الــصالة بجماعـة   "َ                 َال صــالة فــي االستــسقاء  "             وأراد بقولـه    ، " ْ                    َ ِ       ِ بــدلیل    ؛ْ

ِمــا روي عــن أبــي یوســف أنــه قــال ُ                          ِ                    هــل فیــه صــالة أو دعــاء    :                       أبــا حنیفــة عــن االستــسقاءُ    ُ ســألت  "  :ُ

ُ وان صلوا و ،ْ                      ْ ولكــن الــدعاء واالســتغفار ،َّ                    َّ أمــا الــصالة بجماعــة فــال :      ؟ فقــال              موقــت أو خطبــة ْ
َّ
ــ َ ْ ٕ            ُ ْ

َّ
َ ْ ًحدانإ َ ــ ْ      ً َ ْ  

َـینظر و،   ٢٨٢ / ١          الصنائع      بدائع  .  .   "                     وهذا مذهب أبي حنیفة ، "َ          َفال بأس به  ْ  ،٩٣ / مراقـي الفـالح:ُ

  ١/٩١ البن الهمام وفتح القدیر

   .١٠ :نوحسورة ) ٤(

َینظر) ٥(    .٢/٥٤ العرف الشذي شرح سنن الترمذي :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٤٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 ، صلى مع الناس في االستسقاءعث صحیحة أنه  وقد ثبت بأحادی،فیه نفیها

محمد  ك:هُ أصحاب أبا حنیفة ولذلك خالف، بقوله تعالى هذا غیر صحیحستداللالفا

  .)١(وغیرهبن الحسن 

  :َّوأما من السنة

 .)٢ ( في االستسقاء عند البخاري وغیرهسحدیث أنس  -١

 استسقى ع أنه سبي اللحم آ مولى بني ا أخرجه أبو داود بسنده إلى عمیرم -٢

   .)٣(عند أحجار الزیت بالدعاء

 وهذه األحادیث ، أن هذین الحدیثین وغیرهما لم یذكر فیها الصالة:وجه الداللة

  .)٤(واآلثار كلها تشهد ألبي حنیفة أن االستسقاء استغفار ودعاء

 ال بیان ، ألنه إنما قصد به الدعاء ؛بأن هذا ال حجة له فیه :واعترض علیه

  .)٥(اءسنة صالة االستسق

 الجمهور باألحادیث الثابتة في الصحیحین وغیرهما أن ّ احتج:قال اإلمام النووي

ا األحادیث التي لیس فیها ذكر الصالة َّ وأم، صلى لالستسقاء ركعتینعرسول اهللا 

 وبعضها كان في الخطبة للجمعة ویتعقبه ،فبعضها محمول على نسیان الراوي

ًم یصل أصالولو ل ، فاكتفى بها ؛الصالة للجمعة كان بیانا لجواز االستسقاء بالدعاء  ّ

  .)٦( وتكون األحادیث المثبتة للصالة مقدمة، وال خالف في جوازه،بال صالة

                                                           

َینظر) ١(    .٣/١٠٥ تحفة األحوذي :ُْ

   .ثالث من المبحث األولتقدم تخریجه في المطلب ال) ٢(

َینظر) ٣(  ،)١١٦٨( برقم ١/٣٠٣ ، باب رفع الیدین في االستسقاء: كتاب الصالة: داود سنن أبي:ُْ

 رفــع األیــدي فــي دعــاء یجــب أن ال یجــاوز ّ ذكــر البیــان بــأن، بــاب األدعیــة:وصــححه ابــن حبــان

   .)٨٧٨( برقم ٣/١٦٢بهما رأسه 

  .واه أبو داود بإسناد صحیح ر:٢/٨٧٨قال النووي في خالصة األحكام 

َینظر) ٤(    .٣٦ - ٧/٢٥ عمدة القاري شرح صحیح البخاري :ُْ

َینظر) ٥(   .١/٤٨١ المعلم بفوائد مسلم :ُْ

َینظر) ٦(    .٦/١٨٧ شرح النووي على مسلم :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٤٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 استسقى عا هذه األحادیث فلیس فیها أنه َّ وأم:قال الشیخ عبد الحق الدهلويو

ن عدم  وال یلزم م، بل غایة ما فیها ذكر االستسقاء بدون ذكر الصالة ؛ّولم یصل

 فاالستشهاد بها ألبي حنیفة على عدم كون الصالة في ،ذكر الشيء عدم وقوعه

  .)١(االستسقاء سنة غیر صحیح

مسنونة كما ذهب إلیه ها أن -  واهللا أعلم - صالة االستسقاءوالراجح في 

  .جمهور العلماء

  .)٣()٢("  لم تبلغه األحادیث المصرحة بذلك] أبا حنیفة [ ولعله " :قال القسطالني

                                                           

َینظر) ١(   .٥/١٧٢ مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح :ُْ

َینظر) ٢(   .   ٢٤٥ / ٢  ي                              إرشاد الساري لشرح صحیح البخار :ُْ

َإكماال للفائدة أذكر هنا إجماال صفة صالة االستسقاء   )٣ ( ً ًِ                                             َ ً ًِ:   

ــصالة االستــــسقاء خالفــــا فــــي أنهــــا   "  :   ٣١٩ / ٢         المغنــــي     فــــي             قــــال ابــــن قدامــــة ً                                               ًال نعلــــم بــــین القــــائلین بــ

   . . "      ركعتان

                                             وكـل صـالة لهـا خطبـة فـالقراءة فیهـا تكـون جهـرا ؛  ،                                      جهر فیهما بالقراءة ؛ ألنهـا صـالة ذات خطبـة  وی

   .               ویقرأ بما شاء ،ِ              ِع الناس للسماع     الجتما

   :                                      واختلفوا في صفة التكبیر فیها على قولین

     .                                  تصلى ركعتین كصالة النافلة والتطوع :          القول األول

   .                  وبهذا قال المالكیة

     :ً                 ً  وفي الثانیة خمسا ،ً                       ً  في التكبیرة األولى سبعا :                           تصلى ركعتین مثل صالة العید :            القول الثاني

  .         والحنابلة                  وهو قول الشافعیة

ً وكیفما فعل كان جائزا حسنا :   ٣٢٠ / ٢            في المغني              قال ابن قدامة ً                           ً ً.  

     :           على قولین ،                                           كما اختلف الفقهاء في تقدیم الخطبة على الصالة

     .                        تقدیم الصالة على الخطبة :          القول األول

  .                       وهو الراجح عند الحنابلة   ،                           ومحمد بن الحسن من الحنفیة ،         والشافعیة                    وبهذا قال المالكیة

     .                    دیم الخطبة على الصالة    تق :            القول الثاني

َ                 ْ وخالف اَألولى عند الشافعیة ،                وهو قول للحنابلة        ْ.   

ْ أن اَألولى تقدیم الصالة على الخطبة ؛ لشبهها بصالة العیدین من حیث كونهـا  :                والراجح واهللا أعلم ّ
ِ ِ َ ْ                                                               َ      ْ ّ
ِ ِ َ ْ

ْتجزئ وان لم یكن فیها خطبة ٕ                         ْ = شرح صـحیح في عكس صالة الجمعة كما ذكر ابن بطال      على  ،ٕ



        

 

 

 
 

 

٢٥٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  :ع بیان استسقاء النبي :ثانیا

  : هي، في ستةع استسقاء النبي َ                   حصر ابن القیم وجوه

 طبتهُ                        على المنبر في أثناء خ یوم الجمعة-١
      ِ
َْ

)١(.  

َ                 وعد الناس یع هّ  ن أ-٢ ّ َ   یخرجون فیه إلى المصلىً    وماَ
                          َّ
َ ُ ْ َ                             فخرج لما طلعت الشمس،َ َ ََ َّ َ َ َ 

ً         متواضعا ً         متبذالِ ً          متخشعاِّ ً         مترسالِّ ً          متضرعاِّ    فلما وافى المصلى صعد،ِّ
                             ِ َّ
َ َ ُ ْ َ ََّ ْ   ن  إ- َ          المنبر َ

ّ    صح َّ       واال،َ      فحمد الله وأ ثنى علیه و- ي القلب منه شيء  ففٕ
             َ             َْ َ َ
َّ ِ َ              َ             ثم رفع یدیه وأ خذ ،َََّ       كبرهَ َْ َ َ َ ُّ

َ                        في الرفع حتى بدا بیَ     بالغو ،الدعاء وبتهالاالضرع وفي الت َ َّ       حولُّ      ثم،هْ    بطیُ     اض إِ  إلى َ

ْ       اس ظهّ    الن َ                    واستقبل القبلة َ   رهَ َ ِْْ َّ        وحول،َ ْ                    اءه وهو مستقبل الد ر-  ْ         إذ ذاك-  َ ِ َ       قبلةَ َ         فجعل،ِْ َ َ 

   وظهر الرداء لبطن،َ              یسر على األیمناألَ                  األیمن على األیسر و
                    ِ ِ
َ ْ ِ                وبطنه لظهره هَ ِ َْ  انك و،َ

   خمیصة سالرداء
          ً َ
ِ َ  َ                                   وأ خذ في الدعاء مستقبل القبلة،َ     وداءَ ِْْ َ ِ ُ               والناس كذلك،َ   فصلى َ   زلَ    نُّ      ثم،ّ

        َّ
َ َ

    ة العید من غیر أذان والالْ              بهم ركعتین كص
                       ِ ْ َ ْ
َ              نداء البتةالقامة و إِ َ       جهر،َّ  ،یهما بالقراءة فَ

                                                                                                                                                 

  .٣/١٧ البخاري =

  :                                فقد اختلف الفقهاء فیها على قولین   :َّ               َّوأما صفة الخطبة

      وفـــي  ،                                                             یخطـــب اإلمـــام خطبتـــین كخطبتـــي العیـــد بأركانهمـــا وشـــروطهما وهیئاتهمـــا :          القـــول األول

   .                     الجلوس إذا صعد المنبر

   .                           ومحمد بن الحسن من الحنفیة ،         والمالكیة                    وبهذا قال الشافعیة

َینظر. . یكون أكثر كالمه ویكثر فیهما االستغفار حتى:قال الشافعي   .١/٢٨٦ ّم اُأل:ُْ

   .                                        یخطب اإلمام خطبة واحدة یفتتحها بالتكبیر :            القول الثاني

   .                      وأبو یوسف من الحنفیة ،                  وبهذا قال الحنابلة

   .                                                           هو القول األول الذاهب إلى أن اإلمام یخطب خطبتین كخطبة العید-           واهللا أعلم -        والراجح 

َ أنها تجوز في أي وقت عـدا أوقـات الكراهـة                     فقد ذهب الجمهور إلى :َّ          َّوأما وقتها َ ّ                                      َ َ                     واختلفـوا فـي وقتهـا  ،ّ

   . .                                           األفضل على أقوال متعددة لیس هنا موضع تفصیلها

َلتفصیل أقوال الفقهاء في صـالة االستـسقاء وأدلـتهم فـي ذلـك ینظـر ُْ ّ ِ                                                        َ ُْ ّ   -     ٣١٩ / ٢                   المغنـي البـن قدامـة  :ِ

ــه اإلســـال ،   ١٠٤  -    ٦٣ / ٥ِ                            ِ والمجمـــوع شـــرح المهـــذب للنـــووي  ،   ٣٢٨   -      ١٤٣٨ / ٢          مي وأدلتــــه              والفقـ

       ٢١١   ،   ٢١٠ /  ١٣   ،   ١٩٢  -     ١٨٩ / ١                             والموسوعة الفقهیة الكویتیة  ،    ١٤٥٦

 . موضوع البحثسكما هو الوارد في حدیث أنس ) ١(



        

 

 

 
 

 

٢٥١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ُ وقرأ في األ  ْ                      ولى بعد فاتحة الكتاب          َ               سبح اسم ربك األ على{ :َ              َ ْ ْ َ ِّ َِّ َ ْ ِ ْ     هل { :انیةّ          وفي الث،}َ َ

ِ َ                      أ تاك حدیث الغاش َِ ْ ُ َ َ   .)١(}َ   یةَ

ً                        المدینة استسقاء مجردا استسقى على منبر ع ّ   نه أ-٣ َّ  ولم ، في غیر یوم جمعةً

ْ             یحفظ عنه  َ ْ   .)٢(ةالي هذا االستسقاء ص فعُ

        فرفع یدیه ودعا الله عز و،ِ                   وهو جالس في المسجد استسقى ع ّ   نهأ -٤
                             َ َ ََ َ َ َ
َّ ْ َ ّ    جلَ  فحفظ ،َ

      ِ
ُ َ 

ْ                من دعائه حینئذ      اللهم اسقنا غیث{ :ِ
                  ْ َ َِ َّ
ْ   مغیثً  اَُّ

      ِ
ً          مریعاً  اُ ِ ً         عاجالً  اََ       طبقَ ِ    غیر رائثَ

             ٍ ِ
َ َ ْ ِ        نافعَ َ         غیر ً  اَ ْ َ

  .)٣(}ّ  رَ   ضا

ً                        عند أحجار الزیت قریبا استسقى ع ّ   نهأ -٥ ْ     من الزوراءَّ
            َ ْ َّ
 وهي خارج باب ؛ )٥( )٤(ِ

                                                           

َ ینظر)١(    ، )    ١١٦٥ (       بـرقم    ٣٠٢ / ١                                        كتاب جمـاع أبـواب صـالة االستـسقاء وتفریعهـا : سنن أبي داود:ُْ

     ١٥٦ / ٣ِ                           ِ اإلمـام علـى المنبـر لالستـسقاء           بـاب جلـوس :               كتـاب االستـسقاء :                    وسنن النسائي فـي سـننه

ََّحسنه األلباني في إرواء الغلیل   .  . ب              عن ابن عباس  ، )    ١٥٠٨ (     برقم  َ                             ََّ َ١٣٣ / ٣   .   

   ،               كتــاب االستــسقاء :                ومــستدرك الحــاكم ، )    ١٨٠٠ (       بــرقم    ٤٢٢ / ٢                كتــاب االستــسقاء  :              وســنن الــدارقطني

َوصححه  َّ َ      َ َّ        بـن عبـد                           وفیه محمـد بـن عبـد العزیـز  ، ب              عن ابن عباس  ، )    ١٢١٧ (       برقم    ٤٧٣ / ١َ

ِبمــا قبلــه مــن   ]           أي الحــدیث   [       وهــو  ،ّ        ّ  غیــر قــوي :   ٤٨٥ / ٣                                    الملــك ؛ قــال البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى  َ َْ            ِ ََْ

  .            الشواهد یقوى

َّ كتــاب إقامــة الــصالة والــسنة فیهــا :                        أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه )٢ ( ُّ                             َّ                           بــاب مــا جــاء فــي الــدعاء فــي  :ُّ

   . . ب            عن ابن عباس   )     ١٢٧٠ (       برقم    ٤٠٤ / ١         االستسقاء 

  .            رجاله ثقات ،                هذا إسناد صحیح :   ١٥١ / ١             صباح الزجاجة                  قال البوصیري في م

  . ب                                         سبق تخریجه في شواهد الحدیث عن ابن عباس  )٣ (

ِـ موضـع مـن الحـرة بالمدینـة المنـورة قریـب من الـزوراء:أحجار الزیت) ٤( ،  سـمي بـه لـسواد أحجـاره ،ِ

ر. .كأنهــــا طلیــــت الزیــــت َــــینظ حــــوذي تحفــــة األ و،١/٣٤٣النهایــــة فــــي غریــــب الحــــدیث واألثــــر  :ُْ

٣/١٠٧.  

ـــر عنـــد بـــاب : وقیـــل، مرتفـــع كالمنـــارة: وقیـــل، موضـــع بـــسوق المدینـــة المنـــورة:والـــزوراء  حجـــر كبی

َینظر. .المسجد  .٢/٦٢٢منحة الباري  و،٤٠٢ /)فصل الزاي(القاموس المحیط  :ُْ

       یـــرقم    ٤٤٣ / ٢                             بـــاب مـــا جـــاء فـــي صـــالة االستـــسقاء  :            كتـــاب الـــسفر :                       أخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه )٥ (

   ، )    ١٥١٤ (       بــــرقم    ١٥٨ / ٣                 بــــاب كیــــف یرفــــع ؟  :               كتــــاب االستــــسقاء :            سائي فــــي ســــننه      والنــــ ، )   ٥٥٧ (

   . . س             عن آبي اللحم   )      ٢١٩٤٣ (       برقم    ٢٧٤ /  ٣٦               وأحمد في مسنده 

 . رجاله رجال الشیخین،حدیث صحیح :ًقال شعیب األرناؤوط تعلیقا على روایة اإلمام أحمد



        

 

 

 
 

 

٢٥٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

َ                          المسجد الذي یدعى الیوم َ َ                      نحو قذفة حجر " باب السالم "ُْ َ َ َْ َ ْ  ینعطف عن یمین الخارج ،َ

  .َ         ن المسجدِ  م

َ                ي بعض غزواته لف استسقى ع ّ   نهأ -٦ َ                                 ما سبقه المشركون إلى الماء فأِ َ َ اب صَّ

  فشكوا إلى رسول الله ،ُ               المسلمین العطش
                         َّ
ْ َ َ ّ             لو كان نبی" : وقال بعض المنافقین،عَ  ً  اَِ

   الستسقى لقومه كما استسقى موسى لقوم
                                    ِ ِ ِ
َ َ َّ             ذلك النبي  َََ         فبلغ،" هَ ْ     قد  ََ   أ و{ : فقال ؛عَِّ َ

َ           قالوها ؟ ُ      عسى ربكم أ ن یسقیكم! َ
 
               َ         ُ َُ َ َ
ِ
ْ ْ ْ َُّ َ       بسطُّ      ثم،}َ ْ         یدیهَ َ     فما رد یدیه من دعائه حتى أ ظلهم ،َ

                َ                          ُُ َ
َّ َِ ْ ْ َ َ َّ َ َ

 السحاب وأ مطروا
 
        ُ        ُ

ِ
ْ    فأ فعم السیل الوادي،ُ

 
                         َ  َ َ

ِ
َ ْ ُ َّْ َ ْ ّ              فشرب الن،َ ِ َ ْ               اس فارتوواَ ََ ْ ُ

)٢( )١(.  

  

                                                           

                بـــاب زیـــادات فـــي  :  اء             كتـــاب االستـــسق :                                           أخرجـــه أبـــو عوانـــة فـــي المـــستخرج علـــى صـــحیح مـــسلم )١ (

              عــن ســعد بــن أبــي   )     ٢٥٦٧ (       بــرقم   ٦٣ / ٧           فــي كتابــه  /                          االستــسقاء مــا لــم یخرجــه مــسلم 

   . . س     وقاص 

ُ وهـو مما لـم یخرجـه ": وقـال،رواه أبو عوانة في صـحیحه :١٦٧ / ٦                               قال ابن الملقن في البدر المنیر  َّـ ِ

ْ وهو على شرْ أي "مسلم  .هِطَ

َینظر) ٢(   . باختصار٤٤١ - ١/٤٣٩  زاد المعاد في هدي خیر العباد:ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٥٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  ةمناثاملسألة ال

  س  أنسحديثيف   أخرى وفوائدأحكام

ُ       أوردت  ،حكام كثیرة وأ في االستسقاء على فوائد جمةساشتمل حدیث أنس 

 حكامَ                               المسألة أجمل بعض الفوائد واألهذه وفي ،ً                             بعضا منها في المسائل السابقة

  ..إلطالةا َ     خشیة مستقلة ائلَ                عدم إفرادها بمس ُ                  األخرى التي ارتأیت

ْ         فمن ذلك ِ:  

  هلكت المواشي" : قول الرجل-١
                 ِ ِ
َ َ َ     وانقطعت السبل،ََ

 
                   ُ ُُّ

ِ
َ َ َ ْ    فادع الله یغیثنا..َ

  
                      َُ
ِ َّ
ُ َ ُ ْ ْ              فیه أن ذكر "  َ ِ ّ

ِ                                                                         ما نزل بالعبد من البالء أو الفاقة لیس بشكوى إذا كان بقصد طلب كشفه أو طلب 

  ..)١(ِ                   الدعاء من الصالحین

ّ                                           وأن من أدب سؤال الدعاء بث الحال قبل الطلب ِ                               لتحصیل الرقة المقتضیة لصحة  ؛ِ ِ

  .)٢(التوجه فترجى اإلجابة

   فادع الله یغیث" : في قول الرجل-٢
                   ُ ِ َّ
ُ َ ُ ْ ِ                                دلیل على استحباب طلب الدعاء من "  َ   ناَ

ْ                                          الصالحین ومن یظن فیهم أن یجاب دعاؤهم ّْ َُ َ..  

َّ                              في هذا الحدیث الفزع إلى الله" :ّ                 قال ابن عبد البر ُ                                والى من ترجى دعوته عند ،ُ َُ ْ ْ َ ٕ

  .)٣(" نزول البالء

      وسؤال الدعاء من أهل الخیر ومن یرجى منه القبو" :وقال الحافظ ابن حجر
                                             َ ُْ ْ َْ
 ،لِ

 واجابتهم لذلك
                 ِ
ْ ُ ُ ٕ ")٤(.  

ً                  تدل لذلك أیضاْ       وقد اس ِ ِّ    بما ورد في سورة یوسف من طلب إخوته من أبیهم أن :ُ
                                                 ْ ْ
ِ ِ

  .)٥(یستغفر لهم ذنوبهم

                                                           

َینظر) ١(    .  ٦٢ /  ٢٢                                          التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  :ُْ

َینظر) ٢(    .   ١٤٦ / ٤                         فتح المنعم شرح صحیح مسلم  :ُْ

َ ینظر)٣(    .  ٦٢ /  ٢٢                                          التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  :ُْ

َ ینظر)٤(   .٢/٥٠٦ فتح الباري :ُْ

َینظر) ٥( ُْ    َ   ٩٨ ،٩٧  اآلیتین: سورة یوسف :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٥٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 كان إذا س عمر بن الخطاب ّ أنسرواه البخاري بسنده إلى أنس وبما 

بنبینا اللهم إنا كنا نتوسل إلیك  «: فقال،قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب

ّ وانا نتوسل إلیك بعم،فتسقینا   .)١( فیسقون: قال،»فاسقنا ، نبینإ

َ                                                                                 وما رواه ابن سعد بسنده إلى سلیم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت مخرج  َّ ْ َ ْ َ ِ َ َْ ُ

َ                     وأهل دمشق یستسقونسَ        معاویة  َ                                   فلما قعد معاویة على المنبر قال،ُ َ ُ َ                  أ ین یزید بن " :ّ َْ ُْ ِ َ

 األ سود الجرش
    

            َ  ِ
َ ُ ْ ِ

َ َ   َ             فأ قبل یتخطى،فناداه الناس"  ّ    ي ؟ْ      فصعد المنبر فقعد ، فأمره معاویة،َْ
                   َ ََ َ
ِ

ْ             عند رجلیه َْ    اللهم إنا نستشفع إلیك الیوم بخیرنا وأ فضلنا" : فقال معاویة،ِ
   
            

                 َ                                    َ َ َ
ِ ِ َّ
َ َْ َ ِ َّْ َْ ِ ِ ِ

َ ْ ُْ َ َ ْ َ ْ      اللهم إنا ..َُّ
            َِّ َُّ
َّ

  نستشفع إلیك بیزید بن األ سود الجرش
       

                        َ                       ِ ِ
َ ُ َْ ِ ِ ِ

َ ْ ِْ ِْ َْ َ َ ُ ْ َ َّ                                          یا یزید ارفع یدیك إلى الله..ِّ  يَ َِ َ ْ َ َُ َ َْ َ ْ ُ                فرفع یزید ،" ِ َ ََ

َ                       ورفع الناس أیدیهم،یدیه ُ َ ْ         َ                                                فما كان أ وشك أن ثارت سحابة في المغرب وهبت لها ،َ ََّْ َْ َ َ ْ

    فسقینا حتى كاد الناس ال یصلون إلى منازلهم،ریح
                                             ُ ِ ِ
َ َ ُ َ

)٢(.  

 ، على قیام الواحد بأمر العامة في إبانة الرجل ألحوال الناس وشكواه ذلك دلیل-٣

 ، ألنهم كانوا یسلكون األدب بالتسلیمشٕ                                      وانما لم یباشر ذلك بعض أكابر الصحابة 

كان یعجبنا أن یجيء الرجل العاقل " :س ومنه قول أنس ،وترك االبتداء بالسؤال

  .)٤("  )٣(عمن البادیة فیسأل رسول اهللا 

                                                           

ر) ١( َـــینظ  بـــاب ســـؤال النـــاس اإلمـــام االستـــسقاء إذا قحطـــوا : االستـــسقاءأبـــواب : صـــحیح البخـــاري:ُْ

   .)١٠١٠( برقم ٢/٢٧

ر) ٢( َــــینظ  وأخرجــــه الاللكــــائي فــــي كرامــــات األولیــــاء ،)١٠٥٨٧( بــــرقم ٩/٤٤٨ رى الطبقــــات الكبــــ:ُْ

   .٦٥/١١٢ وابن عساكر في تاریخ دمشق ،)١٥١( برقم ٩/٢١١

 ْنِوهـو مـ -أخرج ابن عساكر في ترجمة یزید بن األسـود  :٥/١٠٦ حجر في نتائج األفكار قال ابن

 أن النـــاس - وهـــو مـــن ثقـــات التـــابعین - بـــسند صـــحیح عـــن ســـلیم بـــن عـــامر - كبـــار التـــابعین

  . فخرج معاویة بیزید بن األسود،قحطوا

 ١/٤١ه وشــرائع الــدین َّ بــاب فــي بیــان اإلیمــان باللــ: كتــاب اإلیمــان:مــسلم فــي صــحیحهأخرجــه ) ٣(

  .)٢٠٩١( برقم ٤/١٢١ م باب وجوب الصیا: كتاب الصیام:النسائي في سننه و،)١٠(برقم 

َینظر) ٤(    .   ٥٠٦ / ٢                   فتح الباري البن حجر  :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٥٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .)١(كالخطبة ونحوها : ما خرج بدلیلَّ     إال،ّ                     بلة مستحب عند الدعاءِ              استقبال الق-٤

   اللهم اسقنا{ :ع في دعائه -٥
              َِ َّ
ْ   ..ً                                     ثالثا دلیل على استحباب تكرار الدعاء}َُّ

 اللهم اسقنا{ :وقوله" :قال ابن الملقن
  
              َ
ِ َّ
ْ ّ                   ألن تثلیث الدعاء  ؛ً            كرره ثالثا}َُّ

  .)٢(" مستحب

َّ         إن الل{ :وقد جاء في بعض األحادیث" :وقال الفاكهاني َّ     ه یحب الملحین في ِ
                      َ ِّ ِ ِ
ُ ْ ُّ ُ َ

َ        الدعاء   .)٤("  َّ             والله أعلم،ُ                                         فعلى هذا ال ینبغي االقتصار على مرة واحدة،)٣(}ُّ

  :ومما ورد في السنة في الداللة على استحباب ذلك

  أن رسول الله س ما رواه مسلم عن ابن مسعود -أ
               َّ
 ،ً                       كان إذا دعا دعا ثالثاعّ

ً                   واذا سأل سأل ثالثا ٕ
)٥(.  

  أن رسول الله سواه أبو داود عن ابن مسعود  ما ر-ب
               َّ
ْ                     كان یعجبه أن یدعو عّ

ً                   ثالثا ویستغفر ثالثا ً
)٦(.  

َ     وال " :س في قول أنس -٦    والله -َ
        ِ َّ
    ما نرى في السماء من سحاب- َ

   
                              َ َ ْ

ِ ِ ِ
َ ََّ   والله " :وقوله"  ََ

       ِ َّ
َ

                                                           

َینظر) ١(    .   ١٤٦ / ٤                         فتح المنعم شرح صحیح مسلم  :ُْ

َ ینظر)٢(    .   ٢٤٥ / ٨                           التوضیح لشرح الجامع الصحیح  :ُْ

                         بـاب الرجـاء مـن اهللا تعـالى  :                   والبیهقي في الشعب ، )  ٢٠ (       برقم   ٢٨ /  ء                  الطبراني في الدعاأخرجه ) ٣(

   . . ل                عن السیدة عائشة   )     ١٠٧٣ (       برقم    ٣٦٤ / ٢

رد بـــه یوســـف بـــن الـــسفر عـــن األوزاعـــي   :   ٢٢٦ / ٢                              قـــال ابـــن حجـــر فـــي التلخـــیص الحبیـــر  َتف ََّـــ َ َّ َ                                َ ََّ َ َّ       وهـــو    ؛َ

َ وكان بقیة ربما دلسه ،     متروك
َّ َ                    َ
َّ َیست { :                                وفي الصحیحین عن أبي هریرة مرفوعا   ،َ ْ ُ    َ ْ ْجاب َألحدكم ما لـم ُ َْ َ ُ ِ َ ُ َِ            َ     ْ َْ َ ُ ِ َ ُ َِ

َیعجل َْ    َ َْ. ..  { .   

َوضعفه الحافظ السیوطي في الجامع الصغیر  َّ َ                                      َ َّ    . )    ١٨٧٦ (       برقم    ١٥٦ / ١َ

َ ینظر)٤(   .١٣٣ ،٣/١٣٢ریاض األفهام في شرح عمدة األحكام  :ُْ

ر) ٥( ــــینظ َ ــسیر: صــــحیح مــــسلم:ُْ ن أذى المــــشركین ع بــــاب مــــا لقــــي النبــــي : كتــــاب الجهــــاد والــ ْ م
ــــ ِ

  .)١٧٩٤( برقم ٣/١٤١٨والمنافقین 

َینظر) ٦(   ..)١٥٢٤( برقم ٢/٨٦ باب في االستغفار : كتاب تفریع أبواب الوتر: سنن أبي داود:ُْ

ََّحسنه السیوطي في الجامع الصغیر     .)٧٠٩٦( برقم ٢/١٩٦َ



        

 

 

 
 

 

٢٥٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

    ما رأ ینا الشمس ستا
                  َ     ّ ِ َ ْ
َّ َ ْ َ َ               ن كان األ ولى التحوط ٕ     وا،ِ                                  دلیل على جواز الیمین لتأكید الخبر"  َ        َ ْ ْ

ْ        من ذلك ِ..  

َ                                                     ویحتمل أن یكون ذلك جرى على لسان أنس بغیر قصد " :قال ابن حجر َ َ ُْ َ َ ْ

 .)١("الیمین

ّ                   وذلك یدل على أن، مع دوام المطرَ          الثانیةَ         الجمعةع النبي أقام -٧ ٕ       وان -  المطر ّ

  .)٢(ا الجمعةِّ                               حسن أن یتخلف جمیع الناس ویعطلوَ       فال ی-ً                        كان عذرا في ترك الجمعة 

       اللهم حوالینا{ :ع دعاؤه -٨
              ََْ َ َ َُّ
َ                وال علینا،َّ َْ َ َ    اللهم على اآلكام والجبال واآلجام ..َ

     
      

                                 ِ ِ
َ َ ََ َ

ِ ِ َ َ َُّ
َّ

             والظراب واأل ودیة ومنابت الشجر
 

 
                   َ           َ ََّ ِ ِِ َِ َ َْ َ َ

ِ
َ
والذي  ،ِ                                      فیه إشارة إلى فضل المأثور من الدعاء}ِّ

 فإنه  ؛ والنفع وطلب دفع الشر والضرَِّ                                           یمتاز بأدب العبودیة لله تعالى وسؤال الخیر

ْ                                                                          أحسن القول بأن طلب سالم المدینة التي فیها الجدران الجائز علیها أن تتهدم ع

 وطلب من اهللا تعالى أن یعدل به إلى بطون األودیة ،والسقوف الممكن فیها أن تهبط

نعم اهللا ً                         فكان ذلك جمعا بین ما أ،ّ                                           ومنابت الشجر مما ال یضر فیه اإلكثار من الغیث

 ألهل المدینة من أجل جدرانهم عبه لعموم الناس وبین إجابة سؤال الرسول 

  .)٣(وطرقهم

  ؛ إلخ أدبه الكریم وخلقه العظیم}اللهم حوالینا{ :وفي قوله" :قال القاضي عیاض

ُ                  إذ لم یدع برفعه ْ  وتصییره إلى حیث یبقى ،ّ                        بل دعاء بكشف ما یضرهم ؛ ألنه رحمة ؛َ

 فیجب التأدب بمثله في مثل ،وال یستضر به ساكن وال ابن سبیلفیه نفعه وخصبه 

  .)٤("  هذا

 جواز الدعاء باالستصحاء وطلب انقطاع المطر كما یدعى في  الحدیث في-٩

 وقد ترجم له البخاري كما سبق ،بجامع طلب رفع الضرر في كلیهما االستسقاء

                                                           

َینظر) ١(   .   ٥٠٧ / ٢                   فتح الباري البن حجر  :ُْ

َینظر) ٢(    .  ٤٩ / ٢ِ                         ِشرح مسند الشافعي للرافعي  :ُْ

َینظر) ٣(   .٥/١٠٠                      إلفصاح عن معاني الصحاح ا :ُْ

َینظر) ٤(    .  ٢٠ /  ١١                                      الكوكب الوهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج  :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٥٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

ً                                وسمى اهللا تعالى كثرة المطر أذى،إیراده �ن ��� أذِإن {: فقال ؛َ
ٗ َ ۡ ُ

ِ
َ َ

��� �ى  ِّ��َ{)١(، 

  .)٢(وال تشرع له صالة وال اجتماع في الصحراء

    ینبغي لمن استصحا أن ال یدعو في رفع الغیث جملة كما سبقت اإلشارة - ١٠
                                                               ً ْ َ
ِ

   ویستنبط منه أن من أ نعم الله علیه بنعمة ال ینبغي له أن یتسخطها لعارض ،)٣(إلیه
                                                            َ                    ِ َّ
ْ َْ َ ْ َْ ّ َ َُ ْ

ِ            یعرض فیها ْ َ                                      وال أن یسأل قطعها وصرفها عن العباد ،َ      بل یسأل الله رفع ذلك ؛ْ
                       َ ْ َ َ
َّ

َ                      العارض وابقاء النعمة ٕ
)٤(.  

ْ                                                                الدعاء برفع الضرر ال ینافي التوكل وان كان مقام األفضل التفویض- ١١ ٕ  ألنه  ؛َ

ِ                                   كان عالما بما وقع لهم من الجدبع ِ  َ                                   وأ خر السؤال في ذلك تفویضا لربه،ًِ ً َ َ  ثم ،َّ

َّ                           ى الدعاء لما سألوه في ذلكأجابهم إل     بیانا للجواز وتقریر السنة في هذه العبادة  ؛َ
                                            َُّّ َ
ِ ً

  .)٥( أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة..الخاصة

 أحاج الخلق بانقطاع ْ     أنع على صدق رسول اهللا َ                   اهللا سبحانه الداللةجعل - ١٢

كمال  فكان من ، في االستسقاءع ضرعوا إلى النبي ْ                         المطر ودوام الجدب إلى أن

ِ                                         فصار ذلك كله بمجموعه آیة على نبوته،داللته الجدب الذي عقبه هذا الخصب َُُّ ً، 

ِ                                                                       فاستدل من هذا على أن لله في كل أقضیته أسرارا یفهمها العلماء م َِّ ِ ًِ ّ ْ ّ   .)٦( عبادهْ  نُ

ّ                         دل الحدیث على علو منز- ١٣  حیث أجاب دعاءه على  ؛ عند ربهع لة النبيّ

 :س وقد جاء في بعض روایات الحدیث قول أنس ،)٧(ىالفور في المبدأ والمنته
          یریهم الله كرامة نبیه 

 
                        ِِّ َِ َ َ َ َ ُ ُ

َّ
ُ   واحابة دعوتهعِ

                      ِ
َ َْ َ َ َ َ ِٕ

)٨(.  
                                                           

  ١٠٢ :سورة النساء) ١(

َینظر) ٢(    .   ١٤٧ / ٤                         فتح المنعم شرح صحیح مسلم  و،٨/٢٤٦ِ التوضیح لشرح الجامع الصحیح :ُْ

َینظر) ٣(    .   ٤٣٤ / ٢ّ                      ّاالستذكار البن عبد البر  :ُْ

َینظر) ٤(    .   ٥٠٧ / ٢                   فتح الباري البن حجر  و،٣/١٣ البخاري البن بطال  شرح صحیح:ُْ

َینظر) ٥(    .   ٥٠٧ / ٢       بن حجر  ال           فتح الباري  :ُْ

َینظر) ٦(   .١٠٠ ،٥/٩٩                       اإلفصاح عن معاني الصحاح :ُْ

َینظر) ٧(    .  ١٧ / ٧                                      المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود  :ُْ

َینظر) ٨(    . )    ٦٠٩٣ (       برقم   ٢٤ / ٨                    باب التبسم والضحك  :           كتاب األدب :            صحیح البخاري :ُْ



        

 

 

 
 

 

٢٥٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

      من الخلق العظیم في عَّ                                            في الحدیث داللة على ما كان علیه رسول الله - ١٤
                     ِ ُ ُ ْ َ
ِ

ً                                                   إجابة كل من دعاه إلى ما أراد ما لم یكن إثما ْ ُْ َُ َ ّ
)١(.  

ٕ                                                           داللة على عظم رحمة اهللا تعالى بخلقه ولطفه بهم واجابة دعائهم في الحدیث - ١٥ َ ِ، 

  .سیما إذا كان عن اضطرار أو فاقة

الخروج إلى المصلى لیس بشرط في و ، االستسقاء في المسجد الجامع جائز- ١٦

  .)٢(االستسقاء

َّ                                                   ودعاء المسلمین ال یتعارض مع ما استنه الله تعالى ع نزول المطر بدعائه - ١٧ ّ

ِ                                                                             رضه من أسباب لنزوله من تكون لبخار الماء وتجمع للسحب وعوامل خاصة في أ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َُّ َ ْ ْ

ّ                                        ألن ذلك األمر لیس طبیعیا كونیا مجر ؛بالریاح والطقس والضغط ً ًّ ّ ً             دا عن تصریف ّ

   ولیس أ دل على بطالن فكرة القول بالطبیعة من أن األسباب ،الخالق جل وعال
                                                 َ      ّ ْ
ِ َّ َ

 الكونیة قد تتوفر من وج
                       ْ
ّ                                  ود السحاب الكثیف ومن برودة الجوِ ْ سقط َ              ومع هذا ال یِ

ِ                                                                    وقد ال تكون هناك نذر للمطر ثم في فترة وجیزة توجد السحب وتتجمع ثم !! المطر  ُ ُ َ

 ألنه من األمور المشاهدة  ؛ٕ                           وانكار هذا أو ذاك مكابرة،ً                       یسیل منها المطر مدرارا

  وقد بین القرآن هذا األمر في كثیر من،المحسوسة
 

                                      ْ
ِ

َ ِإن � {: منها قوله تعالى ؛ آیاتهََّ ِ
�

ُ��� ٱ����ت وٱ��ض وٱ���� ٱ�� وٱ���ر وٱ���� ٱ�� ��ي � ٱ��� ��� ����  َ َ �َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ۡ ََ ۡ َ
ِ

ۡ �
ِ ِ ِ ِ

ۡ ۡ ُۡ
ِ ِ

َ �
ِ
ۡ � ٰ َ ۡ

ِ
َ ۡ

ٰ َ ٰ َ

ٖٱ��س و�� أ��ل ٱ� �� ٱ����ء �� ��ء
ٓ ٓ ٓ� ِ ِِ َ َ� َ َ �ُ � َ َ َ َ

َ����� ��ِ ٱ��ض ��� �  َ ۡ َۡ َ َ َۡ
ِ

َ َ
ِ��ِ�� و�� ���� �� � 

ّ ُ
ِ َ َِ

� َ َ ۡ

ٖدآ��
� َ

َ و���� ٱ���� وٱ����ب ٱ����� ��  َۡ َ َ
ِ ِ

� ُ ۡ
ِ

� َ َِ ٰ
َ ّ ِ ِ

ۡ َ
ٖٱ����ء وٱ��ض ��� ٰ َ ِ

َ ۡ َ َِ
ٓ ����ِ� ٖ

ۡ َ ّ
 

����نَ�
ُ
ِ
   فإذا كان األمر كذلك كان من المعقول أن نسلم بأن القادر على حبس ،)٣(}ۡ

  
                                                               ّ ِّ

َ ُ
ِ

ِ                             ولذا كان من جالل هذا الدین ،لماء بالدعاءاألمطار هو القادر على إنزال ا

 وعند البالء ،اإلسالمي أنه یربط المؤمنین باهللا عند الرخاء بصالة الشكر وبالدعاء

                                                           

َینظر) ١(    .  ٦٢ /  ٢٢                                          التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید  :ُْ

َینظر) ٢(    .   ٥٠١ / ٢           فتح الباري  :ُْ

  ١٦٤ :البقرةسورة ) ٣(



        

 

 

 
 

 

٢٥٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  .)١( والدعاءصالة االستسقاءببالجدب والقحط 

ِ                                                                        دعاء االستسقاء ال یتعارض مع تقدیر الله تعالى في سابق علمه لنزول المطر - ١٨ َّ

    وما یقال من أنه تعالى إذا قدر
                              َّ َ ّ ْ
  ..َ                                 عدم نزوله فلن یفید دعاء وال صالةِ

  أن الله تعالى خلق األسباب والمسببات:والجواب عن ذلك
                                    َّ
َ             وجعل دعاء ،ّ

ْ                               االستسقاء من أسباب نزول األمطار  الذي بیده ال بید غیره حبس - َّ               والله تعالى ،ِ

ّ        ة نبیه َّ  نُ                                 هذا التشریع الحكیم في كتابه وس هو الذي شرع- األمطار أو إنزالها بمشیئته 

  ..ع

ُ          لما سع النبي ّ            ومثل ذلك أن َّ    هل ترد من قدر اهللا شیئا ؟ أجاب :ل عن الرقیةِ  ئَ
                                  ً ْ
ِ ّ َُ

        هي من قدر الله{بهذا الجواب الموجز الحكیم فقال 
              َّ ِ ِِ َ َ ْ َ

َ                           فالله الذي قدر البالء  ؛)٢(} ََّ َّ

َ                            بالمطر قدر الشفاء بالرقیة َّ    الله الذي أمسك المطر للبالء هو الذي :ل نقول وبالمث،َ
                                     ِ َّ
َ

 سیما إذا توافرت معه دواعي اإلحابة ،َ                                     أرسل المطر بسبب الدعاء وصالة االستسقاء

  من توبة واخالص واضطرار
                      ٕ ْ
ِ)٣(.  

                                                           

ِمن محاضرة صوتیة للدكتور محمد أبو شهبة باختصار) ١( ِ
ْ.  

ََّأخرجــه الترمــذي وحسنه) ٢( ــ  بــرقم ٤/٣٩٩األدویــة  بــاب مــا جــاء فــي الرقــى و:ّ أبــواب البــر والــصلة:َ

َّ بـاب مـا أنـزل الله داء إال أنـزل لـه : كناب الطب: وابن ماجه،عن أبي خزامة عن أبیه) ٢٠٦٥(
ً

َّـ

َعن أبي خزامة ) ٣٤٣٧( برقم ٢/١١٣٧ًشفاء    .سِ

ِمن محاضرة صوتیة للدكتور محمد أبو شهبة باختصار) ٣( ِ
ْ.  



        

 

 

 
 

 

٢٦٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  اخلامتة
    أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد

 
                             ْ ََ ْ
َّ
  .. وأصلي وأسلم على خیر خلقك سیدنا محمد،َ

   ..ا بعدَّ   أم

 فأقول ، إلیهاُ                     النتائج التي توصلتَّ           أذكر أهمْ             یطیب لي أنا البحثم هذففي ختا

  :َّ               وبالله التوفیق

  منهذا الحدیث -١
    ْ
ْ             ومن لطائفه  ، اإلمام البخاري رباعیاتِ  أن شیخه مِ

          ِ
 وقد ، أفرادهْ  نّ

ْ                    كتابه الصحیح من في موضع ْ  نِ            في أكثر م- قاربة  بألفاظ م-  أخرجه البخاري ِ

  .سها إلى أنس تنتهي كل ،عدة طرق

 قیام الخطیب حال ّ     أن علىً       داللةّ         أن فیه: الحدیث الواردة في الفقهیةاألحكام ِ   من -٢

ْ    من ّ   أن و،الخطبة شرط مع القدرة علیه َ             كلم اإلمامَ َ                     ضرورة تقتضي كالمه فال ِ    لّ

ْ                             یظن فیهم أن یجاب دعاؤهمممناستحباب طلب الدعاء  و،حرم ذلك علیهَ  ی ّ َُ، 

 ، رفع الیدین في الدعاء في خطبة الجمعةجوازو ، بأمر العامةقیام الواحدوجواز 

استحباب  و، كالخطبة: ما خرج بدلیلَّ   إال ّ                     بلة مستحب عند الدعاءِ            استقبال القّ     وأن 

 وكراهة تعطیل الجمعة بعذر ،قاء في المسجد الجامع وجواز االستس،تكرار الدعاء

  .ستصحاء وجواز الدعاء باال،ِ                         وفضل المأثور من الدعاء،المطر

  .)١( في ستة/ ووجوهه حصرها ابن القیم ، ثالثةأنواع االستسقاء -٣

ّ                         دل الحدیث على علو منز-٤  حیث أجاب دعاءه على  ؛ عند ربهع لة النبيّ

          من الخلق العظیم في إجابة كل من دعاه إلى ما ععلى ما كان علیه  و،الفور
                                             ْ َ ّ ُ ِ ُ ُ ْ َ
ِ

ً                       أراد ما لم یكن إثما ْ ُ َ               على عظم رحمة و ،َ ٕ              ه بهم واجابة ِ       ه ولطفِ  قْ  لَ            اهللا تعالى بخِ

  . سیما إذا كان عن اضطرار أو فاقة،دعائهم

َّ                                                   ودعاء المسلمین ال یتعارض مع ما استنه الله تعالى ع نزول المطر بدعائه -٥ ّ

                                                           

   .                                    تقدم الكالم علیهما في المسألة الثامنة )١(



        

 

 

 
 

 

٢٦١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  في أرضه من أسباب لنزوله 
                         ِ ِ
ّ                                        ألن ذلك األمر لیس طبیعیا كونیا مجر؛ْ ً ًّ ّ ً       دا عن ّ

  . وعالّ                تصریف الخالق جل

ِ                                                                   اء االستسقاء ال یتعارض مع تقدیر الله تعالى في سابق علمه لنزول المطر دع-٦  ؛َّ

 ن الله تعالى خلق األسباب والمسبباتأل
                                  َّ
  وجعل دعاء االستسقاء من أسباب ،ّ

 
                              ْ

ِ
َ

  .نزول األمطار

  

 واهللا تعاىل من وراء القصد
                       ْ
  وهو اهلادي إىل سواء السبيل،ِ

 ه أمجعني      َّ                          وصىل اهللا  عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحب

  



        

 

 

 
 

 

٢٦٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  قائمة املصادر واملراجع
 .القرآن الكریم -١

لدكتور عبد المجید ِ  لاالتجاهات الفقهیة عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث الهجري  -٢

 . م١٩٧٩ = هـ ١٣٩٩ ، الطبعة األولى-  مصر،مكتبة الخانجي - محمود عبد المجید

 محمد بن أبي الفتح :یدابن دقیق العّ           تقي الدین ِ                               إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ل -٣

 بدون – القاهرة ، مطبعة السنة المحمدیة-) هـ٧٠٢: المتوفى ( القشیريّ           علي بن وهب

   . هـ١٣٧٢ ،طبعة

 الجعفيَّ                                                    أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة  :ِ        للبخارياألدب المفرد  -٤

 -  بیروت ، اإلسالمیة دار البشائر- تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي -) هـ٢٥٦: المتوفى(

 . م١٩٨٩ = ١٤٠٩ ،الطبعة الثالثة

 األذكار المنتخبة من كالم سید األبرار  -٥
                                   ْ
 ّ                        أبي زكریا یحیى بن شرف:لنوويمحیي الدین اِ  لِ

 بیروت ،دار الفكر -ؤوط اتحقیق عبد القادر األرن -) هـ٦٧٦: المتوفى (الحوراني الشافعي

 . م١٩٩٤ = هـ ١٤١٤ ، بدون طبعة-

ِ                         اري لشرح صحیح البخاري لإرشاد الس -٦  أبي العباس أحمد بن :لقسطالنيشهاب الدین اِ

 مصر ، المطبعة الكبرى األمیریة-) هـ٩٢٣: المتوفى(محمد بن أبى بكر القتیبي المصري 

 . هـ١٣٢٣ ، الطبعة السابعة-

 ناصر محمد الرحمن عبد أبي :ِ               السبیل لأللباني منار أحادیث تخریج فيإرواء الغلیل  -٧

 زهیر  إشراف- )هـ١٤٢٠: المتوفى (األشقودري آدم بن نجاتي بن نوح الحاج نب الدین

 . م١٩٨٥ = هـ ١٤٠٥ ،الثانیة  الطبعة-بیروت  ،اإلسالمي  المكتب-الشاویش 

َّ                                                   أبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي :ّ                      االستذكار البن عبد البر -٨

 دار الكتب - معوض ّ         محمد علي&  سالم محمد عطا : تحقیق-) هـ٤٦٣: المتوفى(

 . م٢٠٠٠=  هـ ١٤٢١ ، الطبعة األولى- بیروت ،العلمیة

َّ                             أبي عمر یوسف بن عبد الله بن  :ّ               البن عبد البرفي معرفة األصحاباالستیعاب  -٩

 ،دار الجیل -  محمد البجاويّ      ق عليیحق ت- )هـ٤٦٣: المتوفى(محمد النمري القرطبي 

 . م١٩٩٢ =  هـ١٤١٢ ،الطبعة األولى - بیروت

 أبي الفضل أحمد بن علي بن :اإلصابة في تمییز الصحابة البن حجر العسقالني -١٠



        

 

 

 
 

 

٢٦٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

على محمد &  عادل أحمد عبد الموجود : تحقیق-) هـ٨٥٢: المتوفى(محمد بن أحمد 

 . هـ١٤١٥ ، الطبعة األولى- بیروت ، دار الكتب العلمیة-معوض 

َ               البن هبیرةاإلفصاح عن معاني الصحاح -١١ ْ َ                    یحیى بن هبیرة لمظفر عون الدین أبي ا:َُ ْ َُ

 دار -  تحقیق فؤاد عبد المنعم أحمد- )هـ٥٦٠: ت(ّ                                  بن محمد بن هبیرة الذهلي الشیباني 

 . م١٩٩٦= هـ  ١٤١٧ ، الطبعة األولى-الریاض  ،الوطن

 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى عیاض -١٢
                                         َ
ِ ِ َِ  بن موسى بن عیاض  أبي الفضل عیاض:ِ

 دار -یحیى إسماعیل .  تحقیق د–) هـ٥٤٤: المتوفى( لسبتيبن عمرون الیحصبي ا

  . هـ١٤١٩ ، الطبعة األولى- المنصورة ،الوفاء

 األ م لإلمام الشافعي -١٣
                 ُ  ِ
َّ                                                         أبي عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان المطلبي :ّ

=  هـ ١٤١٠ ، بدون طبعة- بیروت ، دار المعرفة-) هـ٢٠٤: المتوفى(القرشي المكي 

 . م١٩٩٠

 :انتقاض االعتراض في الرد على العیني في شرح البخاري البن حجر العسقالني -١٤

 تحقیق -) هـ٨٥٢: المتوفى( بن محمد بن أحمد المصري ّ                      أبي الفضل أحمد بن علي

 - الریاض ، مكتبة الرشد-صبحي بن جاسم السامرائي & حمدي بن عبد المجید السلفي 

 . م١٩٩٣=  هـ ١٤١٣ ،الطبعة األولى

 بكر بن مسعود بن أحمد ي أب:لكاسانيعالء الدین اِ    ل الصنائع في ترتیب الشرائعبدائع -١٥

دار الكتب  -د عادل عبد الموجو& علي معوض  : تحقیق- )هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي 

  .م ١٩٨٦ =هـ  ١٤٠٦ ،الطبعة الثانیة - بیروت ،العلمیة

: المتوفى(د بن سعید  الحسین بن محم:ِ               لالعي المغربيالبدر التمام شرح بلوغ المرام -١٦

 ،الطبعة األولى - مصر ،دار هجر - ه الزبنَّ             بن عبد اللّ    علي تحقیق - ) هـ١١١٩

  . م٢٠٠٧=  هـ ١٤٢٨

ابن سراج الدین ِ                                                               البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر ل -١٧

 - ) هـ٨٠٤: المتوفى(ّ                                             أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري :الملقن

 ، دار الهجرة-یاسر بن كمال & َّ                    عبد الله بن سلیمان &  مصطفى أبو الغیط :تحقیق

 . م٢٠٠٤=  هـ ١٤٢٥ ، الطبعة األولى-الریاض 

 الحسین یحیى بن أبي الخیر يأب :ِ                  للعمراني الیمنيالبیان في مذهب اإلمام الشافعي -١٨



        

 

 

 
 

 

٢٦٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 -  جدة،دار المنهاج - يقاسم محمد النور تحقیق - )هـ٥٥٨: المتوفى(بن سالم الشافعي 

  . م٢٠٠٠  = هـ١٤٢١ ،الطبعة األولى

ِ               مرتضى الزبیديِ                              تاج العروس من جواهر القاموس ل -١٩ ّ                        بن محمد بن عبد الرزاق ّ      محمد  :َّ ّ
  . هـ١٤١٤ ، الطبعة األولى- بیروت ، دار الفكر-) هـ١٢٠٥: المتوفى( الحسیني

: المتوفى(بن صالح الكوفي َّ                            أبي الحسن أحمد بن عبد الله  :ِ       للعجلي تاریخ الثقات -٢٠

 . م١٩٨٤=  هـ ١٤٠٥ ، الطبعة األولى- دار الباز -) هـ٢٦١

  أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله :تاریخ دمشق البن عساكر -٢١
                                      َّ
: المتوفى(ّ

 ، الطبعة األولى- بیروت ، دار الفكر- تحقیق عمرو بن غرامة العمروي -) هـ٥٧١

 . م١٩٩٥=  هـ ١٤١٥

 ) هـ٤٢٨: المتوفى(أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر  أبي الحسین :يالتجرید للقدور -٢٢

الطبعة  -  القاهرة،دار السالم -   علي جمعة محمد.د&  محمد أحمد سراج .د :قیحق ت-

  . م٢٠٠٦ = هـ ١٤٢٧ ،الثانیة

 أبي العال محمد عبد الرحمن بن :ِ                                          تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري -٢٣

 بیروت ، دار الفكر- تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان -) هـ١٣٥٣: فىالمتو(عبد الرحیم 

  . م٢٠٠٣=  هـ ١٤٢٤ ، الطبعة األولى-

ه بن عمر َّ                 القاضي عبد الل:لبیضاويناصر الدین اِ                               تحفة األبرار شرح مصابیح السنة ل -٢٤

 وزارة األوقاف -تحقیق لجنة مختصة بإشراف نور الدین طالب  -) ه٦٨٥ :المتوفى(

   .م ٢٠١٢ = ه ١٤٣٣ ، الطبعة األولى-إلسالمیة بالكویت والشؤون ا

 عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع ي أب:تفسیر اإلمام الشافعي -٢٥

أحمد بن مصطفى .  جمع وتحقیق ودراسة د- )ه٢٠٤ :المتوفى(المطلبي القرشي المكي 

  . م٢٠٠٦ =هـ  ١٤٢٧ ، الطبعة األولى- السعودیة ، دار التدمریة-ّ        الفران 

محمد بن جریر  أبو جعفر : الطبري،)جامع البیان في تأویل القرآن( تفسیر الطبري -٢٦

 بیروت ،مؤسسة الرسالة - ق أحمد محمد شاكریحق ت- )هـ٣١٠: المتوفى(بن یزید اآلملي 

  . م٢٠٠٠ = هـ ١٤٢٠ ،الطبعة األولى -

 بن محمد بن أحمد ّ                        أبي الفضل أحمد بن علي:البن حجر العسقالنيتقریب التهذیب  -٢٧

 الطبعة - سوریا ، دار الرشید- تحقیق محمد عوامة –) هـ٨٥٢: المتوفى(المصري 



        

 

 

 
 

 

٢٦٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 . م١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦ ،األولى

 أبي :التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر البن حجر العسقالني -٢٨

دل  عا: تحقیق-) هـ٨٥٢: المتوفى(ّ                                          الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد المصري 

= هـ ١٤١٩ ، الطبعة األولى- بیروت ، دار الكتب العلمیة-ّ          علي معوض & عبد الموجود 

 .م١٩٨٩

 التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید البن عبد البر -٢٩
  

                                                       ّ
ِ ِ

 أبي عمر یوسف بن :َ

 مصطفى بن أحمد العلوي : تحقیق-) هـ٤٦٣: المتوفى(َّ                                 عبد الله بن محمد النمري القرطبي 

 الطبعة - المغرب ، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة- الكبیر البكري محمد عبد& 

 . هـ١٣٨٧ ،الثانیة

 جمال الدین یوسف بن عبد :تهذیب الكمال في أسماء الرجال ألبي الحجاج المزي -٣٠

 - بشار عواد معروف .  تحقیق د-) هـ٧٤٢: المتوفى(الرحمن بن یوسف القضاعي الكلبي 

 . م١٩٨٠=  هـ ١٤٠٠ ، الطبعة األولى-  بیروت،مؤسسة الرسالة

ّ                      أبي حفص عمر بن علي :ابن الملقنسراج الدین ِ                             التوضیح لشرح الجامع الصحیح ل -٣١
 تحقیق دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق -) هـ٨٠٤: المتوفى(بن أحمد الشافعي المصري 

 . م٢٠٠٨=  هـ ١٤٢٩ ، الطبعة األولى- دمشق ، دار النوادر-التراث 

ه بن عبد الرحمن َّ          عبد الل: البسام عبد الرحمنألبيلعالم شرح عمدة األحكام تیسیر ا -٣٢

 : تحقیق محمد صبحي بن حسن حالق الناشر- )ه١٤٢٣ :المتوفى(بن صالح بن حمد 

 - ه ١٤٢٦ ، الطبعة العاشرة-القاهرة ب مكتبة التابعین &مارات اإلبالصحابة  مكتبة

  . م٢٠٠٦

أبي حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان  :ِ                          تیسیر مصطلح الحدیث للطحان -٣٣

 . م٢٠٠٤=  هـ ١٤٢٥ ، الطبعة العاشرة- الریاض ، مكتبة المعارف-النعیمي 

ُ                                                      أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي الدارمي البستي  :الثقات البن حبان -٣٤

 ١٣٩٣ ، الطبعة األولى- الهند ، دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد-) هـ٣٥٤: المتوفى(

 . م١٩٧٣ =  هـ

 أبي  كمال الدین عبد الرحمن بنأبي الفضل :لسیوطيجالل الدین اِ    لالجامع الصغیر -٣٥

 بدون - بیروت ، دار الفكر- ) هـ٩١١: المتوفى(  بن محمد الخضیري الشافعيبكر



        

 

 

 
 

 

٢٦٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  . بدون تاریخ،طبعة

: المتوفى( أبي بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي :جمهرة اللغة البن درید -٣٦

 ، الطبعة األولى-  بیروت، دار العلم للمالیین-  رمزي منیر بعلبكي تحقیق - )ـه٣٢١

 .م١٩٨٧

 محمد أمین بن عمر بن عبد :)ّ                            رد المحتار على الدر المختار(حاشیة ابن عابدین  -٣٧

 الطبعة - بیروت ، دار الفكر-) هـ١٢٥٢: المتوفى(العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

 . م١٩٩٢=  هـ ١٤١٢ ،الثانیة

 المالكي  محمد بن أحمد بن عرفة: الدسوقي، الكبیراشیة الدسوقي على الشرحح -٣٨

 . وبدون تاریخ، بدون طبعة- بیروت ، دار الفكر-) هـ١٢٣٠: المتوفى(

ّ                                                أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري :ِ                       الحاوي الكبیر للماوردي -٣٩
 -دل أحمد عبد الموجود عا&  علي محمد معوض : تحقیق-) هـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي 

  . هـ١٤١٩ ، الطبعة األولى- بیروت ،دار الكتب العلمیة

 أحمد بن : الطحطاوي،حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح -٤٠

 - تحقیق محمد عبد العزیز الخالدي -) هـ١٢٣١: المتوفى(محمد بن إسماعیل الحنفي 

  . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨ ، الطبعة األولى- بیروت ،دار الكتب العلمیة

 وزارة -عبد العزیز بن محمد بن عبد اهللا  :ِ        للحجیالنخطبة الجمعة وأحكامها الفقهیة  -٤١

 مركز البحوث والدراسات :بالسعودیةالشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

  .م ٢٠٠٢ =ه  ١٤٢٣ ، الطبعة األولى-اإلسالمیة 

ّ             أبي زكریا :لنوويمحیي الدین اِ  ل إلسالما وقواعد السنن مهمات  فيخالصة األحكام -٤٢

 -الجمل  إسماعیل حسین  تحقیق- ) هـ٦٧٦: المتوفى (الحوراني الشافعي یحیى بن شرف

  . م١٩٩٧ -  هـ١٤١٨ ،االولى  الطبعة-بیروت  ،الرسالة مؤسسة

 الشامي اللخمي مطیر بن أیوب بن أحمد بن  أبي القاسم سلیمان:ِ         للطبرانيالدعاء  -٤٣

 -بیروت  ،العلمیة الكتب  دار-عطا  القادر عبد  تحقیق مصطفى- )هـ٣٦٠: المتوفى(

  . هـ١٤١٣ ،األولى الطبعة

  أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي :لبیهقيِ              دالئل النبوة ل -٤٤
                                                      ِ
ْ َ ْ ُ

 ، دار الكتب العلمیة- عبد المعطي قلعجي.  تحقیق د- )هـ٤٥٨: المتوفى(الخراساني، 



        

 

 

 
 

 

٢٦٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

   . هـ١٤٠٥ ،األولى الطبعة -بیروت 

   بن آدم بن موسى الولوي ّ              محمد بن علي:ِ                                    ذخیرة العقبى في شرح المجتبى لإلثیوبي -٤٥
                        َِّ
َ- 

 . م٢٠٠٣=  م ١٩٩٦ ، الطبعة األولى-دار آل بروم & دار المعراج 

 ّ                 حفص عمر بن علييأب :ِ                    لتاج الدین لفاكهانيریاض األفهام في شرح عمدة األحكام  -٤٦

تحقیق نور الدین  - )هـ٧٣٤: المتوفى(اإلسكندري المالكي بن سالم بن صدقة اللخمي 

  . م٢٠١٠ = هـ ١٤٣١ ،الطبعة األولى- دار النوادر، سوریا - طالب

محمد بن أبي بكر بن  شمس الدین : البن قیم الجوزیةفي هدي خیر العبادزاد المعاد  -٤٧

 اإلسالمیة مكتبة المنار &بیروت  ب مؤسسة الرسالة- )هـ٧٥١: المتوفى(أیوب بن سعد 

  .م ١٩٩٤= هـ  ١٤١٥، الطبعة السابعة والعشرون  - الكویتب

محمد بن إسماعیل بن صالح بن أبي إبراهیم عز الدین  :ِ                   سبل السالم للصنعاني -٤٨

 دار -) هـ١١٨٢: المتوفى" (األمیر "  المعروف كأسالفه بـ،محمد الحسني، الكحالني

  . بدون تاریخ، بدون طبعة- مصر ،الحدیث

 تحقیق -) هـ٢٧٣: المتوفى( أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزویني :اجهسنن ابن م -٤٩

 . هـ١٣٧٢ ، بدون طبعة- القاهرة ، دار إحیاء الكتب العربیة-محمد فؤاد عبد الباقي 

ْ                         سنن أبي داود السجستاني -٥٠ ِ : المتوفى( سلیمان بن األشعث بن إسحاق األزدي :ِّ

 بدون - صیدا ، المكتبة العصریة- تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید -) هـ٢٧٥

 . وبدون تاریخ،طبعة

َ                                 أبي عیسى محمد بن عیسى بن سور:سنن الترمذي -٥١ ْ  : تحقیق-) هـ٢٧٩: المتوفى(ة َ

 مكتبة مصطفى -إبراهیم عطوة عوض & محمد فؤاد عبد الباقي & أحمد محمد شاكر 

 . م١٩٧٥=  هـ ١٣٩٥ ، الطبعة الثانیة- مصر ،البابي الحلبي

 -) هـ٣٨٥: المتوفى(ّ                                         أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي :رقطنيسنن الدا -٥٢

أحمد & عبد اللطیف حرز اهللا & حسن عبد المنعم شلبي &  شعیب األرناؤوط :تحقیق

 . هـ١٤٢٤ ، الطبعة األولى- بیروت ، مؤسسة الرسالة-برهوم 

 السمرقندي َّ                                                   أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التمیمي:سنن الدارمي -٥٣

 الطبعة - السعودیة ، دار المغني- تحقیق حسین سلیم أسد الداراني -) هـ٢٥٥: المتوفى(

 . هـ١٤١٢ ،األولى



        

 

 

 
 

 

٢٦٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 أبو عبد الرحمن أحمد بن : النسائي،)ِ                 المجتبى من السنن(سنن النسائي الصغرى  -٥٤

 مكتب - تحقیق عبد الفتاح أبو غدة -) هـ٣٠٣: المتوفى(ّ                       شعیب بن علي الخراساني 

 . م١٩٨٦ = ١٤٠٦ ، الطبعة الثانیة- حلب ،مطبوعات اإلسالمیةال

ّ                                            عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني بو أ: النسائي،الكبرىالنسائي سنن  -٥٥
 الطبعة - بیروت ، مؤسسة الرسالة- تحقیق حسن عبد المنعم شلبي -) هـ٣٠٣: المتوفى(

 . م٢٠٠١ = ١٤٢١ ،األولى

 شمس الدین أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن :ِ                       سیر أعالم النبالء للذهبي -٥٦

ْ         قایماز   تحقیق مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط -) هـ٧٤٨: المتوفى(َ

 . م١٩٨٥=  هـ ١٤٠٥ ، الطبعة الثالثة- بیروت ، مؤسسة الرسالة-

جي قاسم بن عیسى بن نا : ابن ناجي،شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة -٥٧

 -  بیروت ، دار الكتب العلمیة-  أحمد فرید المزیدي تحقیق- )هـ٨٣٧: المتوفى(القیرواني 

  . م٢٠٠٧ = هـ ١٤٢٨ ،الطبعة األولى

ِ                                       ه محمد بن علي بن عمر التمیمي المالكي َّ          عبد اللبي أ:ِ          للمازريشرح التلقین -٥٨ َّ

 ،ِ         ب اإلسالميدار الغر -  ّ                          الشیخ محمد المختار السالمي تحقیق - )هـ٥٣٦: المتوفى(

  . م٢٠٠٨ ،الطبعة األولى -بیروت 

 موسى بن أحمد بن محمود محمد  أبي:لعینيِ            بدر الدین اِ                   شرح سنن أبي داود ل -٥٩

 -المصري  إبراهیم بن خالد المنذر أبي  تحقیق- )هـ٨٥٥: المتوفى (الحنفى الغیتابى

  .م ١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠ ،األولى  الطبعة-الریاض  ،الرشد مكتبة

 أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك :بخاري البن بطالشرح صحیح ال -٦٠

 الطبعة - الریاض ، مكتبة الرشد- تحقیق أبي تمیم یاسر بن إبراهیم -) هـ٤٤٩: المتوفى(

 . هـ١٤٢٣ ،الثانیة

 :لنوويمحیي الدین اِ  ل )المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج(شرح صحیح مسلم  -٦١

 دار إحیاء التراث -) هـ٦٧٦: المتوفى (عيالحوراني الشاف ّ                      أبي زكریا یحیى بن شرف

 . ه١٣٩٢ ، الطبعة الثانیة- بیروت ،العربي

 شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك -٦٢
                                    ّ
ِ َ ْ  محمد بن عبد الباقي بن یوسف : الزرقاني،ُّ

 - القاهرة ، مكتبة الثقافة الدینیة- تحقیق طه عبد الرؤوف سعد -المصري األزهري 



        

 

 

 
 

 

٢٦٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 . م٢٠٠٣=  هـ ١٤٢٤ ،الطبعة األولى

ه َّ                          شمس الدین محمد بن عبد الل : الزركشي، الخرقي مختصرشرح الزركشي على -٦٣

 ١٤١٣ ،الطبعة األولى - الریاض ، العبیكانمكتبة -) ه٧٧٢ :المتوفى(المصري الحنبلي 

   . م١٩٩٣ =ه 

ابن شمس الدین ِ    ل)مطبوع مع المقنع واإلنصاف(الشرح الكبیر على متن المقنع  -٦٤

 :تحقیق - ) هـ٦٨٢: المتوفى( عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي  الفرجيأب :قدامة

 ، هجر دار-  الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو&الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي 

  . م١٩٩٥ = هـ ١٤١٥ ،الطبعة األولى -مصر 

قزویني  أبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم ال:ِ                         شرح مسند الشافعي للرافعي -٦٥

 وزارة األوقاف والشؤون - تحقیق أبي بكر وائل محمد بكر زهران -) هـ٦٢٣: المتوفى(

 . م٢٠٠٧=  هـ ١٤٢٨ ، الطبعة األولى- قطر ،ِ        اإلسالمیة

 أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن :شرح معاني اآلثار للطحاوي -٦٦

محمد & یق محمد زهري النجار  تحق-) هـ٣٢١: المتوفى(سلمة األزدي الحجري المصري 

 . هـ١٤١٤ ، الطبعة األولى- بیروت ،َ             عالم الكتب-سید جاد الحق 

 شعب اإلیمان للبیهقي -٦٧
                    ِ
َ   أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي الخسروجردي الخراساني :ُ

                                                          ِ
ْ َ ْ ُ ْ ّ

 الریاض ، مكتبة الرشد-  تحقیق الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد -) هـ٤٥٨: المتوفى(

 . م٢٠٠٣=  هـ ١٤٢٣ ،عة األولى الطب-

 -) هـ٣٩٣: المتوفى( أبي نصر إسماعیل بن حماد الفارابي :لجوهريِ         الصحاح ل -٦٨

 .هـ١٤٠٧ ، الطبعة الرابعة- بیروت ، دار العلم للمالیین-تحقیق أحمد عبد الغفور عطار 

ُ                                                        أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التمیمي الدارمي البستي :صحیح ابن حبان -٦٩

 الطبعة - بیروت ، مؤسسة الرسالة- تحقیق شعیب األرناؤوط -) هـ٣٥٤: المتوفى(

 . هـ١٤٠٨ ،األولى

محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة السلمي أبي بكر  :ابن خزیمةصحیح  -٧٠

 المكتب اإلسالمي -محمد مصطفى األعظمي .  تحقیق د- )ه٣١١ :المتوفى(النیسابوري 

  م٢٠٠٣ = هـ ١٤٢٤ ،الطبعة الثالثة ، بیروت–

 وسننه عَّ                                                الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله (صحیح البخاري  -٧١



        

 

 

 
 

 

٢٧٠ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 تحقیق -) هـ٢٥٦: المتوفى(َّ                                       أبو عبد الله محمد بن إسماعیل الجعفي : البخاري،)وأیامه

 . هـ١٤٢٢ ، الطبعة األولى- بیروت ، دار طوق النجاة-محمد زهیر بن ناصر الناصر 

 بن الدین ناصر محمد الرحمن عبد  أبي:ِ        لأللبانيادته صحیح الجامع الصغیر وزی -٧٢

 بیروت ،اإلسالمي  المكتب- )هـ١٤٢٠: المتوفى (األشقودري آدم بن نجاتي بن نوح الحاج

   . هـ١٤٠٨ ، الطبعة الثالثة-

َّ                                                         المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله (صحیح مسلم  -٧٣

 -) هـ٢٦١: المتوفى(لحجاج القشیري النیسابوري  أبو الحسین مسلم بن ا: مسلم،)ع

 ، الطبعة األولى- بیروت ، دار إحیاء التراث العربي-تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 

  . م١٩٥٥

 أبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء :الطبقات الكبرى البن سعد -٧٤

 -  بیروت، دار صادر- تحقیق إحسان عباس - )هـ٢٣٠: المتوفى(البصري البغدادي 

  . م١٩٦٨ ،الطبعة األولى

محمد بن القاضي أبي بكر  : العربيالبنعارضة األحوذي بشرح صحیح الترمذي  -٧٥

 - بیروت ، دار الكتب العلمیة-) هـ٥٤٣: المتوفى(عبد اهللا المعافري اإلشبیلي المالكي 

 . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨ ،الطبعة األولى

 ّ  يعلأبي الحسن  :ابن العطارعالء الدین ِ        ألحكام لفي أحادیث ا العدة في شرح العمدة -٧٦

 دار - نظام محمد صالح یعقوبي قیقح ت-)  ه٧٢٤ :المتوفى(بن إبراهیم بن داود 

   . م٢٠٠٦ = ه ١٤٢٧ ،الطبعة األولى – بیروت ،البشائر اإلسالمیة

 محمد أنور شاه بن معظم شاه الهندي :ِ         للكشمیريالعرف الشذي شرح سنن الترمذي  -٧٧

 الطبعة -بیروت  ، دار التراث العربي- محمود شاكر  تحقیق- ) ه١٣٥٣ :وفىالمت(

  . م٢٠٠٤ = ه ١٤٢٥ ،األولى

 أبي محمد محمود بن أحمد بن :ِ                                               عمدة القاري شرح صحیح البخاري لبدر الدین العیني -٧٨

 - بیروت ، دار إحیاء التراث العربي-) هـ٨٥٥: المتوفى(موسى بن أحمد الغیتابى الحنفي 

   . وبدون تاریخ،ةبدون طبع

 )هـ٢٧٦: المتوفى (الدینوري مسلم بن اهللا عبد  أبي محمد: البن قتیبةغریب الحدیث -٧٩

  . هـ١٣٩٧ ،األولى  الطبعة-بغداد  ،العاني  مطبعة-الجبوري  اهللا عبد. د  تحقیق-



        

 

 

 
 

 

٢٧١ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

: المتوفى (البستي إبراهیم بن محمد بن حمد  أبي سلیمان:ِ                    غریب الحدیث للخطابي -٨٠

  دار-النبي  ّ   رب عبد القیوم عبد  تحقیق-الغرباوي  إبراهیم الكریم عبد ق تحقی- )هـ ٣٨٨

  .م ١٩٨٢ = هـ ١٤٠٢ ، الطبعة األولى-دمشق  ،الفكر

 بن عبد الرحمن محمد بن  أحمد:ألبي عبید الهرويالغریبین في القرآن والحدیث  -٨١

 ،الباز طفىمص نزار مكتبة -المزیدي  فرید أحمد  تحقیق- )هـ ٤٠١ :المتوفى(الباشاني 

 .م ١٩٩٩ = هـ ١٤١٩ ،األولى  الطبعة-مكة المكرمة 

 عبد بن الحلیم عبد بن أحمد العباس  أبي:ابن تیمیةّ           تقي الدین ِ                 الفتاوى الكبرى ل -٨٢

 - بیروت ،العلمیة الكتب  دار- )هـ٧٢٨: المتوفى (الدمشقي الحنبلي الحراني السالم

  . م١٩٨٧ =  هـ١٤٠٨ ،األولى الطبعة

ّ                         أبي الفضل أحمد بن علي :رح صحیح البخاري البن حجر العسقالنيفتح الباري ش -٨٣
َّ                                      بتعلیقات عبد العزیز بن عبد الله بن -)  هـ٨٥٢: المتوفى(بن محمد بن أحمد المصري 

 . هـ١٣٧٩ ، الطبعة األولى- بیروت ، دار المعرفة-باز 

 زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن :فتح الباري البن رجب -٨٤

 ، مكتبة الغرباء األثریة-) هـ٧٩٥: المتوفى(َ                                     السالمي، البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي 

  . هـ١٤١٧ ، الطبعة األولى-المدینة المنورة 

أبي القاسم عبد الكریم بن : ِ          للرافعي)بهامش المجموع(في شرح الوجیز  فتح العزیز -٨٥

 ، بدون طبعة-بیروت  ، دار الفكر- )هـ٦٢٣: المتوفى(محمد بن عبد الكریم القزویني 

  .بدون تاریخ

 - )هـ٨٦١: المتوفى (السیواسي الواحد عبد بن  محمد:ِ                    للكمال ابن الهمامفتح القدیر -٨٦

  .تاریخ  بدون،طبعة  بدون- بیروت ،الفكر دار

 - ) هـ١٤٣٠: المتوفى(ِ                                                  فتح المنعم شرح صحیح مسلم للدكتور موسى شاهین الشین  -٨٧

 . هـ١٤٢٣ ، الطبعة األولى- مصر ،دار الشروق

 الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة بن مصطفى الزحیلي  -٨٨
  
                                                      ّ
ِ ِ
ْ َ ُّ  دار -) م٢٠١٥: المتوفى(ّ

 . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨ ، الطبعة الرابعة- دمشق ،الفكر

: المتوفى( مجد الدین أبي طاهر محمد بن یعقوب :يالقاموس المحیط للفیروزآباد -٨٩

 ، الطبعة الثامنة-  بیروت،رسالة مؤسسة ال- محمد نعیم العرقسوسي  تحقیق- )هـ٨١٧



        

 

 

 
 

 

٢٧٢ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 . م٢٠٠٥ = هـ ١٤٢٦

 أبي عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد :ّ                                       الكافي في فقه أهل المدینة البن عبد البر -٩٠

 - تحقیق محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني -) هـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي النمري 

 .هـ ١٤٠٠ ، الطبعة الثانیة- السعودیة ،مكتبة الریاض الحدیثة

 الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي -٩١
 
                               ّ
ِ
   أبي أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله :َ

                                       َّ َّ
ّ

 -   ّ           علي  محمد معوض &  عادل أحمد عبد الموجود : تحقیق-) هـ٣٦٥: المتوفى(الجرجاني 

  . م١٩٩٧=  هـ ١٤١٨ ، الطبعة األولى- بیروت ،دار الكتب العلمیة

  أبي:اللكائيِ    ل)والجماعة السنة أهل اداعتق أصول شرح كتاب من( كرامات األولیاء -٩٢

 أحمد  تحقیق- )هـ٤١٨: المتوفى (الرازي الطبري منصور بن الحسن بن َّ     الله هبة القاسم

 =  هـ١٤٢٣ ،الثامنة  الطبعة-السعودیة  ،طیبة  دار-الغامدي  حمدان بن سعد بن

  . م٢٠٠٣

 الحنبلى الدین حصال بن یونس بن  منصور:ِ               اإلقناع للبهوتي متن عن كشاف القناع -٩٣

  بیروت،العلمیة الكتب دار -  محمد حسن إسماعیل الشافعي تحقیق - )هـ١٠٥١: المتوفى(

   .م ٢٠٠٩=  هـ ١٤٢٩ ، الطبعة األولى-

 محمد بن :ِالكواكب الدراري في شرح صحیح البخاري لشمس الدین الكرماني -٩٤

 الطبعة - بیروت ،ربي دار إحیاء التراث الع-) ھـ٧٨٦: المتوفى(یوسف بن علّي بن سعید 

 . م١٩٨١=  ھـ ١٤٠١ ،الثانیة

ِالخضر دمحم :ِ للشنقیطيكوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صحیح البخاري -٩٥  بن َ

  الطبعة-بیروت  ،الرسالة  مؤسسة- )ھـ١٣٥٤: المتوفى (الجكني أحمد بن هللا عبد سید

  .م ١٩٩٥ = ھـ ١٤١٥ ،األولى

َاألرمي هللا عبد بن األمین محمدِلالحجاج الكوكب الوھاج شرح صحیح مسلم بن  -٩٦ ُ 

َالعلوي َالھرري َ  علي محمد ھاشم البرفسور برئاسة العلماء من لجنة  مراجعة-الشافعي  َ

 = ھـ ١٤٣٠ ،األولى  الطبعة-ببیروت النجاة  طوق دار &  بجدةالمنھاج  دار-مھدي 

  .م ٢٠٠٩

ن مكرم بن علّي  أبي الفضل جمال الدین محمد ب:لسان العرب البن منظور -٩٧

 ، الطبعة الثالثة- بیروت ، دار صادر-) ھـ٧١١: المتوفى(األنصاري الرویفعى اإلفریقى 



        

 

 

 
 

 

٢٧٣ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 . ھـ١٤١٤

 عبد بن محمد بن  أبي إسحاق إبراھیم:ِالمقنع لبرھان الدین ابن مفلح شرح  فيالمبدع -٩٨

 = ـھ ١٤١٨ ،األولى  الطبعة- بیروت ،العلمیة الكتب  دار- )ھـ٨٨٤: المتوفى (َّهللا

  .م ١٩٩٧

 - )ھـ٤٨٣: المتوفى (سھل أبي بن أحمد بن  شمس األئمة محمد:لسرخسيِالمبسوط ل -٩٩

  . م١٩٩٣ =  ھـ١٤١٤ ،طبعة  بدون-بیروت  ،المعرفة دار

 بن بكر أبي بن علّي  أبي الحسن:ِالفوائد لنور الدین الھیثمي ومنبع مجمع الزوائد -١٠٠

 الطبعة -القاھرة  ،القدسي  مكتبة-قدسي ال الدین حسام  تحقیق- )ھـ٨٠٧: المتوفى (سلیمان

 .م ١٩٩٤ ،ھـ ١٤١٤ ،األولى

الحوراني  ّ                        أبي زكریا یحیى بن شرف:لنوويمحیي الدین اِ  ل المجموع شرح المھذب -١٠١

 . بدون تاریخ، بدون طبعة- بیروت ، دار الفكر-) هـ٦٧٦: المتوفى (الشافعي

 عمر بن  محمد:مدیني ألبي موسى الي القرآن والحدیثَالمجموع المغیث في غریب -١٠٢

 كلیة الشریعة -العزباوي  الكریم  تحقیق عبد- )ھـ٥٨١: المتوفى (األصبھاني أحمد بن

 الطبعة - بجدة المدني دار& المكرمة  القرى بمكة أم والدراسات اإلسالمیة بجامعة

  . م١٩٨٨=  ھـ ١٤٠٨ ،األولى

 العباس بن ّبادع بن  أبي القاسم إسماعیل:ِ للصاحب بن عّبادالمحیط في اللغة -١٠٣

 بیروت ، مكتبة عالم الكتب- تحقیق محمد حسن آل یاسین - )ھـ٣٨٥: المتوفى (الطالقاني،

  . م١٩٩٤=  ھـ ١٤١٤ ، الطبعة األولى-

َّ أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر :ِمختار الصحاح لزین الدین الرازي -١٠٤

&  المكتبة العصریة ببیروت - الشیخ محمد  تحقیق یوسف-) ھـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي 

  . م١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠ ، الطبعة الخامسة-الدار النموذجیة بصیدا 

َّ                                      عبید الله بن محمد عبد السالم بن خان :مرعاة المفاتیح ألبي الحسن المباركفوري -١٠٥

 الجامعة ، إدارة البحوث العلمیة والدعوة واإلفتاء-) هـ١٤١٤: المتوفى(محمد الرحماني 

 . هـ١٤٠٤ ، الطبعة الثالثة-د السلفیة بالهن

ّ                            أبي الحسن نور الدین علي بن  :ِ       للقاريمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  -١٠٦
 ، الطبعة األولى- بیروت ، دار الفكر-) هـ١٠١٤: المتوفى(ّ                        سلطان محمد المال الهروي 



        

 

 

 
 

 

٢٧٤ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  . م٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٢

 َّ     الله عبد نب محمد  القاضي أبي بكر: البن العربيالمسالك في شرح موطأ مالك -١٠٧

&  السلیماني الحسین بن محمد : تحقیق- )هـ٥٤٣: المتوفى (المالكي اإلشبیلي المعافري

 ،األولى  الطبعة- بیروت ،اإلسالمي َ      الغرب  دار-السلیماني  الحسین بنت عائشة

  .م ٢٠٠٧ = هـ١٤٢٨

 یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم النیسابوري اإلسفراییني :مستخرج أبي عوانة -١٠٨

 الطبعة - بیروت ، دار المعرفة- تحقیق أیمن بن عارف الدمشقي -) هـ٣١٦: ىالمتوف(

 . هـ١٤١٩ ،األولى

َّ                               محمد بن عبد الله بن محمد بن :َّ                                          المستدرك على الصحیحین ألبي عبد الله الحاكم -١٠٩

" ابن البیع "  المعروف بـ،ُ                                                  حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري

 - بیروت ، دار الكتب العلمیة- تحقیق مصطفى عبد القادر عطا -) هـ٤٠٥: المتوفى(

 . م١٩٩٠=  هـ ١٤١١ ،الطبعة األولى

 المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد لولي الدین العراقي -١١٠
  

                                                    ّ
ِ ِ

 أبي زرعة أحمد بن عبد :ْ

 تحقیق الدكتور عبد -) هـ٨٢٦: المتوفى(الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم المصري 

 الطبعة -دار األندلس الخضراء بجدة &  دار الوفاء بالمنصورة -ّ                   عبد الحمید البر الرحمن

 . م١٩٩٤=  هـ ١٤١٤ ،األولى

) هـ٢٠٤: المتوفى( سلیمان بن داود بن الجارود البصرى :مسند أبي داود الطیالسي -١١١

 ، الطبعة األولى- مصر ، دار هجر- تحقیق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي -

 .هـ ١٤١٩

 - ) هـ٣٠٧: المتوفى(ُ                             بن المثنى التمیمي الموصلي ّ              أحمد بن علي:مسند أبي یعلى -١١٢

  . هـ١٤١٤ ، الطبعة األولى- دمشق ، دار المأمون للتراث-تحقیق حسین سلیم أسد 

َّ                                                   أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد :مسند اإلمام أحمد -١١٣

 مؤسسة -عادل مرشد وآخرین & عیب األرناؤوط  ش: تحقیق-) هـ٢٤١: المتوفى(الشیباني 

 . م٢٠٠١=  هـ ١٤٢١ ، الطبعة األولى- بیروت ،الرسالة

 أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي :)البحر الزخار(ّ             مسند البزار  -١١٤

صبري عبد & عادل بن سعد & َّ                               تحقیق محفوظ الرحمن زین الله -) هـ٢٩٢: المتوفى(



        

 

 

 
 

 

٢٧٥ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 . م٢٠٠٩ ، الطبعة األولى- المدینة المنورة ،بة العلوم والحكم مكت-الخالق الشافعي 

 أبي العباس أحمد :ِ                                                     مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لشهاب الدین البوصیري -١١٥

: المتوفى(بن أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان الكناني الشافعي 

 ، الطبعة الثانیة- بیروت ، دار العربیة- تحقیق محمد المنتقى الكشناوي -) هـ٨٤٠

 . هـ١٤٠٣

 أبي العباس أحمد بن محمد بن :ِ                                            المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي -١١٦

 . م١٩٩٤ ، بدون طبعة- بیروت ، المكتبة العلمیة-) هـ٧٧٠نحو : المتوفى(ّ            علي الحموي 

: فىالمتو(ه بن محمد بن إبراهیم العبسي َّ        عبد اللأبي بكر  :ابن أبي شیبةمصنف  -١١٧

 ، الطبعة األولى-  الریاض، مكتبة الرشد-تحقیق كمال یوسف الحوت  -) ه٢٣٥

 .هـ١٤٠٩

 إبراهیم بن یوسف بن  أبي إسحاق:البن قرقولعلى صحاح اآلثار مطالع األنوار  -١١٨

 تحقیق دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق - )ه٥٦٩: المتوفى(أدهم الوهراني الحمزي 

 = ه ١٤٣٣ ، الطبعة األولى-  قطر،ون اإلسالمیة وزارة األوقاف والشؤ-التراث 

  .م٢٠١٢

ه بن محمد بن عبید بن َّ              بكر عبد الليأب : البن أبي الدنیاالمطر والرعد والبرق -١١٩

 تحقیق طارق محمد سكلوع العمودي - )هـ٢٨١: المتوفى(سفیان البغدادي األموي القرشي 

  . م١٩٩٧ = هـ ١٤١٨ ،الطبعة األولى -  الدمام ،دار ابن الجوزي -

 أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي :المعجم األوسط للطبراني -١٢٠

عبد المحسن بن &  تحقیق طارق بن عوض اهللا بن محمد -) هـ٣٦٠: المتوفى(الشامي 

 . هـ١٤١٥ ، الطبعة األولى- القاهرة ، دار الحرمین-إبراهیم الحسیني 

َّ                                         ب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله  شها:لحمويشهاب الدین اِ               معجم البلدان ل -١٢١ َّ

 . م١٩٩٥ ، الطبعة الثانیة- بیروت ، دار صادر-) هـ٦٢٦: المتوفى(الرومي 

 أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب اللخمي الشامي :ِ                       المعجم الكبیر للطبراني -١٢٢

 -ض  الریا- دار الصمیعي - تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي -) هـ٣٦٠: المتوفى(

  . م١٩٩٤=  هـ ١٤١٥ ،الطبعة األولى

 - النفائس دار -قنیبي  صادق حامد & قلعجي رواس ِ      لمحمدمعجم لغة الفقهاء  -١٢٣



        

 

 

 
 

 

٢٧٦ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 .م ١٩٨٨ = هـ ١٤٠٨ ،الثانیة  الطبعة- بیروت

محمد & حامد عبد القادر & أحمد الزیات &   إبراهیم مصطفى:المعجم الوسیط -١٢٤

 ، الطبعة الرابعة- القاهرة ،كتبة الشروق الدولیة م- مجمع اللغة العربیة بالقاهرة -النجار 

 . م٢٠٠٤=  هـ ١٤٢٥

 المعلم بفوائد مسلم ل -١٢٥
                      ِ
ْ میمي المالكي لي بن عمر الته محمد بن عَّ          عبد اللي أب:لمازريُ

ّ           المؤسسة  & الدار التونسیة للنشر- محمد الشاذلي النیفر  تحقیق-) ه٥٣٦: المتوفى(

 . م١٩٨٨ ، الثانیةالطبعة -الوطنیة للكتاب بالجزائر 

ّ                   للقاضي عبد الوهابم المدینة ِ                     المعونة على مذهب عال -١٢٦  بن الوهاب عبد محمد  أبي:ِ

 - ّ      الحق  عبد حمیش  تحقیق- )هـ٤٢٢: المتوفى (المالكي البغدادي الثعلبي نصر بن ّ    علي

  . بدون تاریخ، بدون طبعة-المكرمة  مكة ،الباز أحمد مصطفى :التجاریة المكتبة

 أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد الجماعیلي :ابن قدامةفق الدین موِ         المغني ل -١٢٧

 ، بدون طبعة- مصر ، مكتبة القاهرة-) هـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي 

 . م١٩٦٨=  هـ ١٣٨٨

 شمس الدین :ِ                                                           مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطیب الشربیني -١٢٨

 الطبعة - بیروت ، دار الكتب العلمیة-) هـ٩٧٧: توفىالم(محمد بن أحمد الشافعي 

 . م١٩٩٤=  هـ ١٤١٥ ،األولى

ّ                                         محمد عبد الحمید بن حمید بن نصر الكسي بي أ: مسند عبد بن حمیدْ  نِ          المنتخب م -١٢٩ َ

ّ          الكشي أو  الطبعة - ـ الریاض دار بلنسیة - تحقیق مصطفى العدوي - )ه٢٤٩: المتوفى(َ

 .م ٢٠٠٢ =ه  ١٤٢٣ ،الثانیة

 أبي محمد عبد اهللا بن علي بن الجارود :ِ                                   منتقى من السنن المسندة البن الجارودال -١٣٠

 ، مؤسسة الكتاب الثقافیة-ه عمر البارودي َّ                تحقیق عبد الل-) هـ٣٠٧: المتوفى(النیسابوري 

 . هـ١٤٠٨ ، الطبعة األولى-بیروت 

وب  سلیمان بن خلف بن سعد بن أی:المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید الباجي -١٣١

 ، الطبعة األولى- مصر ، مطبعة السعادة-) هـ٤٧٤: المتوفى(التجیبي القرطبي األندلسي 

 . هـ١٣٣٢

 من تكلم فیه وهو موثق أو صالح الحدیث -١٣٢
   

                                       َّ
َ ُ َ

ُِ ُ ه محمد َّ              أبي عبد الل:لذهبيشمس الدین اِ    لْ



        

 

 

 
 

 

٢٧٧ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

َّ                               تحقیق عبد الله بن ضیف الله -) هـ٧٤٨: المتوفى(ْ                            بن أحمد بن عثمان بن قایماز  َّ

هـ ١٤٢٦ ، الطبعة األولي-)  هـ١٣٩٨ِ                                  رسالة ماجستیر من جامعة اإلمام سنة  (-لرحیلي ا

 . م٢٠٠٥= 

 زین الدین أبي :ِ                                                       منحة الباري بشرح صحیح البخاري لشیخ اإلسالم زكریا األنصاري -١٣٣

ّ                                      یحیى زكریا بن محمد بن زكریا السنیكي   تحقیق سلیمان بن دریع -) هـ٩٢٦: المتوفى(ّ

 . م٢٠٠٥=  هـ ١٤٢٦ ، الطبعة األولى- الریاض ،الرشد مكتبة -العازمي 

: المتوفى (السبكي ّ     خطاب محمد ِ         لمحمودالمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود -١٣٤

 الطبعة - القاهرة ،االستقامة  مطبعة- ّ     خطاب محمد محمود  تحقیق أمین- )هـ١٣٥٢

  .هـ ١٣٥٣ ،األولى

 بن یوسف ّ               إبراهیم بن عليي إسحاق  أب:ِ                              في فقه اإلمام الشافعي للشیرازيالمهذب  -١٣٥

 =هـ  ١٤١٦ - بیروت ،دار الكتب العلمیة - ق زكریا عمیراتیحق ت-باذي آالفیروز

  .م١٩٩٥

 الطبعة - الكویت ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة-الموسوعة الفقهیة الكویتیة  -١٣٦

 . هـ١٤٢٧ ،األولى

لك بن عامر األصبحي َّ                                 أبي عبد الله مالك بن أنس بن ما:موطأ اإلمام مالك -١٣٧

 مؤسسة زاید بن سلطان - تحقیق محمد مصطفى األعظمي -) هـ١٧٩: المتوفى(المدني 

 . م٢٠٠٤=  هـ ١٤٢٥ ، الطبعة األولى- أبو ظبي ،لألعمال الخیریة

 أبي الفضل أحمد :البن حجر العسقالنياألذكار  أحادیث تخریج  فينتائج األفكار -١٣٨

 المجید عبد حمدي  تحقیق- ) هـ٨٥٢: المتوفى(ّ                               بن علي بن محمد بن أحمد المصري 

  .م ٢٠٠٨ = هـ ١٤٢٩ ،الثانیة  الطبعة- دمشق ،كثیر ابن  دار-السلفي 

 :ِ                    لبدر الدین العینيفي تنقیح مباني األخبار في شرح معاني اآلثارنخب األفكار  -١٣٩

 أبو  تحقیق-) ه٨٥٥: المتوفى( محمد محمود بن أحمد بن موسى الغیتابى الحنفى أبي

 ، الطبعة األولى-  قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة-تمیم یاسر بن إبراهیم 

 . م٢٠٠٨ =ه ١٤٢٩

 أبي السعادات المبارك بن :ابن األثیرمجد الدین ِ                               النهایة في غریب الحدیث واألثر ل -١٤٠

 بدون - بیروت ، المكتبة العلمیة-) هـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد الشیباني الجزري 



        

 

 

 
 

 

٢٧٨ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

 .م١٩٧٩= هـ ١٣٩٩ ،طبعة

 محمد بن أبي العباس أحمد :ِ                                                نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدین الرملي -١٤١

=  هـ ١٤٠٤ ، الطبعة األخیرة- بیروت ، دار الفكر-) هـ١٠٠٤: المتوفى(بن حمزة 

 . م١٩٨٤

: المتوفى(ه الیمني َّ                     بن محمد بن عبد اللّ              محمد بن علي:ِ                    نیل األوطار للشوكاني -١٤٢

 ، الطبعة األولى-  مصر ، دار الحدیث-حقیق عصام الدین الصبابطي  ت-) هـ١٢٥٠

  . هـ١٤١٣



        

 

 

 
 

 

٢٧٩ 

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الرابعاملجلد 

 رواية ودراية  يف املسجد اجلامعيف استسقاء النبي  سحديث أنس 

  فهرس الموضوعات

  ................................................................المقدمة

 : وتخریجه،رجال الحدیث :المبحث األول

  .......................................... رجال الحدیث:المطلب األول

  .........................................لطائف اإلسناد :المطلب الثاني

  ......................................... الحدیث تخریج:المطلب الثالث

  :ّ              والمعنى العامِ        للحدیث التحلیل اللفظي  :المبحث الثاني

  ......................................... التحلیل اللفظي:المطلب األول

  ...........................................ّ               المعنى العام:المطلب الثاني

  :فقه الحدیث :المبحث الثالث

  ...............................مطابقة الحدیث للترجمة :المسألة األولى

  ........................حدیثتعیین الرجل المبهم في ال :نیةالمسألة الثا

  ...........................قیام اإلمام في خطبة الجمعة :لثالثةلة االمسأ

  .............................الكالم أثناء خطبة الجمعة :رابعةالمسألة ال

  .............رفع الیدین عند الدعاء في خطبة الجمعة :سةماخالمسألة ال

  ..........................ما یدعى به في االستسقاء :ةدسالمسألة السا

  ...........ع وبیان استسقاء النبي ،أنواع االستسقاء :ةبعاسالمسألة ال

  ...............سأخرى في حدیث أنس وفوائد أحكام  :ةمناثالمسألة ال

  ................................................................الخاتمة

  ................................................َْ                      ثبت المصادر والمراجع
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