
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 السقاء في من شربي   أن نهى :هريرة أبي وحديث األسقية ناثاخت   عن نهى :الخدري سعيد أبي حديث شرح
 ..اهلل رسول علي   دخل :ثابت أم وحديث

 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 .وبيان أنه كراهة تنزيه ال تحريم ،باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوهافهذا 

إلى عهد قريب  ،راركالذي يشرب مثالا مما يكون من الج   ،ونحوها يدخل فيه سائر األسقية :وقوله ،القربة معروفة
النبوي يعج بهذذ  الجذرار وكان المسجد الحرام والمسجد  ،الناس يستعممونها في البالد الحارة الجافة ،كانت موجودة

ولربمذا  ،وكذلك يدخل فيه أشياء تصنع مذن ألذوان مذن األشذرعة ،أو من الفخار ،من الخزف ،قبل نحو ثالثين سنة
ويذذدخل فذذي هذذذا ألذذوان أخذذر  ممذذا  ،ونحذذو هذذذا ،ارةط ذذم   :يقذذال لهذذا ،وعمذذى دوابهذذم ،فذذي سذذيارات النذذاس اا عمقذذت قذذديم

نمذا يشذرب ممذا ي   ،الكذسسغيذر يشرب منه الناس اليوم  يعنذي  ،واألسذقية هذي أوعيذة الشذرب الصذ يرة ،تخذذ كسذقاءوا 
 :األوعيذة لمشذراب إذا كانذت صذ يرة يقذال لهذا ،وأمذا األسذقية فهذي الصذ ار ،ومنهذا صذ يرة ،القربة تكون منها كبيذرة

 والقربة أعم من ذلك. ،أسقية
عذذن اختنذذاث  -صذذمى اهلل عميذذه وسذذمم-نهذذى رسذذول اهلل ))قذذال:  -رضذذي اهلل عنذذه-عذذن أبذذي سذذعيد الخذذدري  :قذذال

 .(1)((األسقية
والنهذي  ،ليست كراهة التحريم ،هولكن عامة  أهل العمم حممو  عمى كراهة التنزي ،واألصل أن النهي لمتحريم ،نهى

 كما سيستي في الحديث بعد . ،ويوجد هنا صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة ،لمتحريم إال لصارف
  .عن اختناث األسقية -صمى اهلل عميه وسمم-فهنا نهى رسول اهلل 

، فاختنذاث األسذقية ،غيذرهم اا ويوصف بذه أيضذ ،ويوصف به الناس ،ذلكاالختناث بمعنى الميونة واالنكسار ونحو 
صذمى -وهو ليس من قول النبذي  ،هذا في نفس الحديث ،ويشرب منها ،أن تكسر أفواهها :قال ،سر  في الحديثف

نما هو من قول بعض رواته -وسمم اهلل عميه  .أو محمد بن شهاب الزهري ،إما معمر بن راشد ،وا 
 ألن فم القربذة مذا يسذتطيع أن يشذرب ؛بمعنى أن يشرب من فم الق ربة ،شرب منهاكسر أفواهها وي  يعني أن ت   :يقول
بحيذث  ،يضذ ط عمذى فمهذا ؟يشذرب منهذافمذاذا يفعذل إذا أراد أن  ،ينهال عميه الماء ،وهي مفتوحة ي رقه الماءمنه 

 .الشرب من أفواهها ،األسقيةفهذا اختناث  ،ما يخرج منه إال بالقدر الذي يستطيع أن يشربه
 .عن ذلك؟ -صمى اهلل عميه وسمم-لماذا نهى النبي 

يكذون فذي هذذذ  األوعيذة واألسذذقية  أن الوذلذذك مذن أجذذل  ،لمصذمحة الشذاربنهذى عنذذه إنذذه  :مذن أهذل العمذذم مذن قذال
 .فيخرج إلى فيه ،شيء يؤذيه

                                                           

كتاب األشربة، باب آداب الطعام  (، ومسمم5615(، رقم: )7/111أخرجه البخاري، كتاب األشربة، باب اختناث األسقية )( 1)
 (.1113(، رقم: )3/1611والشراب وأحكامهما )



ولكذن قذد  ،فهذذا يكذون عمذةولو صذ  ذلذك  ،شيءشرب فدخل في فمه  لورود الحديث أن رجالا  اا وذكر بعضهم سبب
 .وهذا ما يسميه األصوليون بالعمة المركبة ،يكون لمنهي عمل متعددة

مصذذذمحة  ،أن يكذذذون ذلذذذك قذذذد روعذذذي فيذذذه مصذذذمحة غيذذذر  اا ويمكذذذن أيضذذذ ،فهنذذذا يمكذذذن أن يكذذذون لمصذذذمحة الشذذذارب
نمذذا  ،ر  عمذذى اآلخذذرينأن ال يقذذذ   ،النتشذذار األمذذراض اا مذذن أجذذل أن ال يكذذون سذذبب ،اآلخذذرين يصذذب مذذن فذذم الق ربذذة وا 

منذذه إلذذى  ءوالبذذد  أن يرجذذع شذذي ،ألن فذذم القربذذة هذذذا حينمذذا يشذذرب منذذه فإنذذه يخذذتمط بريقذذه ولعابذذه ؛يشذذربثذذم  ،بإنذذاء
ذذ ،المذذاء وتذذوارد  ،األنفذذاسبذذل قذذد يت يذذر طعذذم القربذذة بسذذبب كثذذرة  ،وهكذذذا يتتذذابعون ،وآخذذر   ن جذذاء يشذذرب آخذذر  ثذذم م 

حينمذا يشذرب اسنسذان مذن فذي السذقاء  ،يسنفون من هذا في ال الب الناس وال زال ،الناس عمى الشرب منها مباشرة
   .فإنهم يسنفون من ذلك

 أن ي شذرب مذن فذي -صذمى اهلل عميذه وسذمم-نهذى رسذول اهلل ))ل: قذا -رضذي اهلل عنذه-ثم ذكر حذديث أبذي هريذرة 
 .(1)((الق ربة أو السقاء

 .أسقية :األوعية الص يرة يقال لها ،السقاء شك من الراوي،  أو تكون ص يرة وكبيرة :القربة كما قمنا :يعني
دخذذل عمذذي  ))قالذذت:  -رضذذي اهلل عنذذه وعنهذذا-م ذكذذر حذذديث أم ثابذذت كبشذذة بنذذت ثابذذت أخذذت حسذذان بذذن ثابذذت ثذذ

والق ذرب عذادة تكذون  ،وهي معمقة اا شرب قائم ((اا من في قربة معمقة قائمفشرب  -صمى اهلل عميه وسمم-رسول اهلل 
 :قالذت ،الفئران تخرقها ،ومن جهة أخر  ليكون ذلك صيانة لها ،ذلك أدعى لمتبريد ،ما توضع في األرض ،معمقة

  وقال حديث حسن صحي . ،روا  الترمذي (2)((فقطعته ،فقمت إلى فيها))
صذذمى اهلل -النبذذي  :قذذالواهذذذا إذا سذذمعه بعذذض الممبسذذين  ،-صذذمى اهلل عميذذه وسذذمم-دخذذل عميهذذا النبذذي  :أول شذذيء
  .هذا يجوز االختالط ،دخل عمى امرأة -عميه وسمم
 ،وال يجذوز الخمذوة ،بسنذه يجذوز االخذتالط اا أنذتم تزعمذون فذي هذذ  المرحمذة مؤقتذو  ،إذا كذان هذذا هذو الفهذم :نقول لهذم
  .ن االختالط دون الخموة؟أخذتم اآل ، لماذايجوز الخموة ،هو دخل عميها وخال بها إذن :نقول لهم

  من قال لكم هذا؟  ،نه دخل ولم يوجد عندها أحد من محارمهاإ :من قال لكم
قولذه  -صذمى اهلل عميذه وسذمم-كيذف يخذالف  ((النساءإياكم والدخول عمى )) :-عميه الصالة والسالم-وهو القائل 

  .(3)((الحمو الموت)) :أفرأيت الحمو؟ قال :قالوا ،؟بفعمه
 .إلى الهمكة بذهاب العرض والشرف أو ألنه يفضي ،لشدة خطر  ،األسد الموت :كما يقال :يعني

وهذذا هذو مقتضذى  ،مذن محارمهذا يمنع أن يكذون معهذا وال ،دخل عميها -صمى اهلل عميه وسمم-فالشاهد أن النبي 
 .صمى اهلل عميه وسمم-نهى النبي 

 :هنا يوجد في هذا الحديث شيئان .اا قائمفشرب من في قربة معمقة 

                                                           

 (. 5617(، رقم: )7/111أخرجه البخاري، كتاب األشربة، باب الشرب من فم السقاء )( 1)
رقم: (، 4/316، باب ما جاء في الرخصة في ذلك )-صمى اهلل عميه وسمم-( أخرجه الترمذي، أبواب األشربة عن رسول اهلل 1)
(1891.) 
(، 5131(، رقم: )7/37أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب ال يخمون رجل بامرأة إال ذو محرم، والدخول عمى الم يبة )( 3)

 (.1171(، رقم: )4/1711ومسمم، كتاب اآلداب، باب تحريم الخموة باألجنبية والدخول عميها )



 بطنذذذه فذذذي مذذذا قذذذائم وهذذذو يشذذذرب الذذذذي يعمذذذم لذذذو)) :وقذذذال ،وقذذذد نهذذذى عذذذن الشذذذرب قائمذذذاا  ،اا أنذذذه شذذذرب قائمذذذ :األول
 .(1)((الستقاء 

 (2)((فميستقئ نسي فمن قائماا، منكم أحد يشربن ال)): وقال
 فإنذه)): قذال ،ال: قذال ((الهذر؟ معك يشرب أن أيسرك)): قال لمه؟: قال ((هق  )): له فقال قائماا، يشرب رجالا  ورأ 
 فيه نهي. ،(3)((الشيطان منه، شر هو من معك شرب قد
لذم يذتمكن كذان ذلذك فذي مكذان  لكن متى هذذا؟ حينمذا ،(4)زمزم(( من قائماا  -وسمم عميه اهلل صمى- النبي ))شربو

ألنه ال يوجد مثالا  ؛شرب من هذ  القربة -صمى اهلل عميه وسمم-فهنا يمكن أن يكون النبي  ،معه لمجموس فشرب
  .من كسس ونحو  يشرب بهشيء 

ليبذين  -ولو كان مكروهاا-فيكون قد فعل هذا الشيء  ،لمجواز اا ذلك بيان -صمى اهلل عميه وسمم-ويحتمل أنه فعل 
   :أو ألنه يجوز لمحاجة كما قيل ،أنه يجوز

 .ا أنه لمتنزيهفعل لممكرو  مبينيقد 
 .شرب من فم الق ربكالنهي أن ي   ب،ر حقه من الق   فهو في
فيكذون فذي  ،النهذي لمتنزيذه ثذم يفعذل ليبذين أن ،أنذه ينهذى عذن شذيء ،يمثل به األصوليون عمى هذ  المسسلة :يعني
  .من الطاعات ،ربفي حقه يكون من الق   ،-صمى اهلل عميه وسمم-ع شر  باعتبار أنه م   ،ربةحقه ق  

-    هذذا مخذتب بذه  :بعضذهم قذال ،لمتحذريمفدل عمى أن النهي لذيس  ،من فم الق ربة اا وشرب أيض ،اا قائمشرب ف
 .يستقذر هذاأن وال يمكن  ،-عميه الصالة والسالم-ألن الناس يتبركون بسؤر   ؛-وسمم صمى اهلل عميه
وكمذا قمذت  ،لمحاجذة ال بذسس :أو يمكن أن يقال ،وهذا النهي يدل عمى أنه ليس لمتحريم ،فيه نهي ،وعمى كل حال

ن)) :-صذمى اهلل عميذه وسذمم-كمذا قذال النبذي  ،ن من الناس مذن يضذر  العمذمإ :في مناسبات شتى  أنبذت مذا كذل وا 
  .(5)((ممي   أو اطا ب  ح   يقتل الربيع
 ،اا فيحممذه ذلذك عمذى الشذرب قائمذ ،نهذي هونسمع أنه فيذ ،كنا نتحرز من زمان :ويقولالناس يسمع مثل هذا  بعض

 .معناها وما في ،وعمى الشرب من فم القربة
  .نسسل اهلل العافية ،يرجع بنقب ،يرجع بزيادة في العمل ن أنم فبدال
وهذذذا ممذذا يجذذوز  ،-صذذمى اهلل عميذذه وسذذمم-بذذسثر رسذذول اهلل  اا ه لمذذاذا؟ تبركذذقطعت ذذ ،هفقمذذت إلذذى فيهذذا فقطعت ذذ :تقذذول

  .التبرك فيه

                                                           

 (.7818(، رقم: )13/116( أخرجه أحمد )1)
 (.1116(، رقم: )3/1611أخرجه مسمم، كتاب األشربة، باب كراهية الشرب قائما ) (1)
 (.8113(، رقم: )13/381( أخرجه أحمد )3)
(، ومسمم، كتاب األشربة، باب في الشرب من 5617(، رقم: )7/111أخرجه البخاري، كتاب األشربة، باب الشرب قائما ) (4)

 (.1117(، رقم: )3/1611زمزم قائما )
(، ومسمم، باب تخوف ما 6417(، رقم: )8/91أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ) (5)

 .(1151(، رقم: )1/718يخرج من زهرة الدنيا )



 -صمى اهلل عميه وسمم-الذي المس فم النبي أنها أرادت أن تنز  هذا الموضع  وبعض أهل العمم يحمل ذلك عمى
 .بتذلال ي   ،يمسه أحدعن أن 

ناسذبات أنذه الموذكرت في بعض  ،إشكالال  -عميه الصالة والسالم-يجوز التبرك بآثار   ،هذا وأوسواء كان هذا 
ا اآلثذار الحسذية فذي عصذرنا هذذ -صذمى اهلل عميذه وسذمم-شيء من اآلثار الثابتذة عذن رسذول اهلل  اا عرف إطالقال ي  
 .وال من غير ذلك ،وال من ثيابه ،وال من شعر  ،ال من سالحه ،اا أبد

 .فاالشت ال بمثل هذ  المسسلة اليوم ال يترتب عميه عمل م  ومن ث   ،زعم ويقال ال يثبت منه شيءكل ما ي  
 .واهلل أعمم

 وآله وصحبه. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


