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 .-رحمو اهلل تعالى- السيد طاىر اسماعيل البرزنجي شيخنا العاّلمةتقديم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
د ابو جِ المُ  بيا الطالبُ رتبيا والفيا وىذّ  بعد أن اطمعت عمى المقالة التي

والتي عنوانيا تعارض احاديث النيي عن شرب  ،محمدمصعب ضياء الدين عبد اهلل 
 . اجواز شرب الماء قائم وأحاديثالماء قائما 

 ألقوالاقول : أن ىذه المقالة جامعة لكال النوعين كما انيا جامعة ايضا 
صمى اهلل  -شرب الماء من النبيّ  احاديثن أ :والذي يظير لي ،واختالف العمماء

 واحاديث ،قائما تدل عمى الجواز كما ذىب اليو الجميور من العمماء -عميو وسمم
  .النيي تحمل عمى االستحباب والحث عمى ماىر اولى واكمل وىو شرب الماء جالسا
نزيو وبعبارة أخرى : يمكن الجمع بين النوعين بحمل احاديث النيي عمى كراىية الت

 واما التفصيل عائد إلى عمم اصول الفقو . ،الجواز عمى بيانو  واحاديث
ن وامثاليم أن يتركوا اإلفراط والتفريط فان كال الطرفين مذموم. يمن المتفقي فأرجو

 والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو .
 
 

 المؤيد لصاحب المقالة                                      
 السيد طاىر اسماعيل محمد البرزنجي                            
 /الرصافة األمام والخطيب بجامع الخاصكي ببغداد                           

  ىجرية 1416صفر سنة  16                               
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 المقدمة

الحمد هلل الذي رفع قدر العمماء وجعميم ورثة األنبياء وشرفيم واعمى مكانتيم 
والتعظيم إذا صانوا العمم وىيأ ليم أسباب السعادة  ،ن يكونوا لو شيداءأواختارىم 

، فيو األنيس في الوحشة والجميس في الخموة والعظيم في بالعمل، وكانوا عميو أمناء
 . قياءإذا حممو البررة االت المكانة 
وأنزل عمينا  ،وارسل الينا رسوال کريما قّيماينا ولو الحمد كثيرا إذ شرع لنا دِ  

إليو  حمده سبحانو وتعالى واشكره واتوبأ ،وىدانا اليو صراط مستقيما ،كتابا عظيما
-وأشيد أن ال إلو اال اهلل وحده ال شريك لو وأن محمدا عبده ورسولو  ،واستغفره 

 وبعد : -وسمموعمى الو وصحبو صمی اهلل عميو 
من طمبة العمم بكتابة بحث مختصر تعالى في اهلل  االخوةمقد كمفني بعض ف

فييا الجدل واألخذ والرد  رَ ثُ ء في مسألة خالفية كَ أبين فيو آراء وأقوال العمماء االجالّ 
، وكيف نوفق في شرب الماء-صمى اهلل عميو وسمم–، وىي مسألة ىديو ىذه االيام
في شربو  -صمى اهلل عميو وسمم–اديث النيي عن الشرب قياما وبين فعمو بين أح

قد غالى وبالغ بالنيي وشدد حتى وصل بو االمر الى  بعض الناس، ألن لمماء قائما
 افي األمر فأنكروا الشرب جموس واتساىمقد  وبعضيمالتحريم واالتيام بالبدعة، 

ين بين الغالي فيو ىذا الدِ  يضيعُ  ) :َمن قالوصدق ، وجنحوا الى نسخ أحاديث النيي
 .(والجافي عنو 

إغاثة في  مؤكدا ىذا المعنى –رحمو اهلل تعالى  –قال االمام ابن القيم  
ين اهلل بين الغالي فيو، والجافي عنو، فدِ  ): [ 1/182] الميفان من مصائد الشيطان

حقوا بغمو وخير الناس: النمط األوسط، الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين، ولم يم
المعتدين، وقد جعل اهلل سبحانو ىذه األمة وسطا، وىي الخيار، العدل؛ لتوسطيا بين 

 (.الطرفين المذمومين
عميو - ري  خُ بين، ال إفراط وال تفريط وخير األمور أوسطيا ، فما  فاألمر بينَ 

ما ، كما ثبت ذلك عنو ثبين أمرين إال واختار أيسرىما ما لم يكن إ -الصالة والسالم
َما : )َأنََّيا َقاَلْت  -رضي اهلل عنيا -َعاِئَشَة  فعن ام المؤمنين ، -صمى اهلل عميو وسمم–
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...( َأْيَسَرُىَما َما َلْم َيُكْن ِإْثًما اْخَتارَ َبْيَن َأْمَرْيِن ِإالَّ  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  -ُخي َر َرُسوُل المَِّو 
 يو.متفق عم

َوَما َجَعَل } :قال تعالى ،حرج مرفوع والتنطع والتشدد مذمومسر والين يُ فالدِ 
اُكُم اْلُمْسِمِميَن ِمْن َقْبلُ   {َعَمْيُكْم ِفي الد يِن ِمْن َحَرٍج ِممََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِىيَم ُىَو َسمَّ

. [185]البقرة: { ُيِريُد المَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  } تعالى:وقال  [،78]الحج:
 ىذا المعنى كثيرة.واآليات في 

:  االمام مسممالذي أخرجو  -عميو الصالة والسالم -نة الشريفة قولو الس  في و 
، األمر والمغالون فيوي بالغون فم، أي المتشددون والَنط ُعوَن َقاَلَيا َثاَلثًا((َىَمَك اْلُمتَ ))

عن واحمد وابن ماجو  في الكبرى الذي أخرجو النسائي حيحفي الحديث الصوقولو 
َأي َيا النَّاُس، )) النبّي عميو الصالة والسالم قال:أن  -مارضي اهلل عني-ابن عباس 

 .(( َقْبَمُكْم اْلُغُمو  ِفي الد ينِ ِإيَّاُكْم َواْلُغُموَّ ِفي الد يِن، َفِإنَّما َأْىَمَك َمْن َكاَن 
النبّي عميو أن  -رضي اهلل عنو-عن أنس بن مالك  داودالذي رواه ابو والحديث 

اَل ُتَشد ُدوا َعَمى َأْنُفِسُكْم َفُيَشدََّد َعَمْيُكْم، َفِإنَّ َقْوًما َشدَُّدوا َعَمى )) :قالالصالة والسالم 
َواِمِع َوالد َيارِ َأْنُفِسِيْم َفَشدََّد المَُّو عَ  َوَرْىَباِنيًَّة اْبَتَدُعوَىا َما  } ؛َمْيِيْم، َفِتْمَك َبَقاَياُىْم ِفي الصَّ

التي تدعو إلى االعتدال وتحذر  النبوية االحاديثوالى غيرىا من  . ((َكَتْبَناَىا َعَمْيِيْم{
 من الغمو والتشدد.
مفوا لمذين اختوتوضيحا  ،االعزاء في جامع االسراء والمعراج االخوةونزوال عند رغبة 
فقد توكمت عمى اهلل سبحانو وتعالى واعددت ىذا البحث المتواضع ، في ىذه المسألة

والذي ال يخمو من النقص والتقصير فأسأل اهلل تعالى أن يغفر لي تقصيري وزلمي 
 فيو ، واهلل المستعان وىو من وراء القصد.

 
 أبو مصعب كتبو                                            

 البغدادي ضياء الدين عبداهلل محمد صالح                                
 جامع االسراء والمعراج  امام وخطيب                                  

 م1995 -ىجرية 1416محرم  ۱۱في                                
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: األحاديث الواردة في النيي عن الشرب قائما واالحاديث الواردة في  المبحث األول
 جواز ذلك.

 : اعن الشرب قائم النييأوال : األحاديث الواردة في 
:  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  -َقاَل َرُسوُل المَِّو  -رضي اهلل عنو  -عن َأبي ُىَرْيَرَة -1

 .1ْم َقاِئًما َفَمْن َنِسَي َفْمَيْسَتِقْئ (())اَل َيْشَرَبنَّ َأَحٌد ِمْنكُ 
: َأنَُّو َرَأى َرُجاًل َيْشَرُب َقاِئًما، َفَقاَل -َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ -َعِن النَِّبي  وعنو ايضا -2

؟  َقاَل: اَل. َقاَل: َفِإنَُّو َقْد   َلُو: )) ِقوِ  َك َأْن َيْشَرَب َمَعَك اْلِير  َقاَل: ِلَمْو؟ َقاَل:  َأَيُسر 
 . 2َشِرَب َمَعَك َمْن ُىَو َشرٌّ ِمْنُو، الشَّْيَطاُن((

َصمَّى اهلُل َعَمْيِو -قال : ))َأنَّ َنِبيَّ اهلِل  -رضي اهلل عنو–َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك  -3
وانما  .3َزَجَر َعِن الش ْرِب َقاِئًما ، َقاَل: َفُقْمُت: َفاأْلَْكُل، َقاَل: َأَشر  َوَأْخَبُث(( -مَّمَ َوسَ 
 ر لطول زمنو بالنسبة لمن الشرب . شل االكل أعج
َصمَّى المَُّو -: )) َأنَّ َرُسوَل اهلِل  -رضي اهلل عنو –َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِري   - 4 

 .4َنَيى َعِن الش ْرِب َقاِئًما(( -َوَسمَّمَ َعَمْيِو 
 

 

 

 

                                                           

 .3/1601صحيح مسمم  - 1
( ،والطحاوي في  مشكل اآلثار 121/  2والدارمي في مسنده )، 2/301مسند االمام احمد   - 2
وىذا سند صحيح رجالو )[:  1/337( . وقال الشيخ االلباني في السمسمة الصحيحة ]19/  3)

وقال أبو حاتم:  ، قال ابن معين ثقة.-الذي تفرد فيو – ىذا ثقات رجال الشيخين غير أبي زياد
 . (والتعديلشيخ صالح الحديث كما في  الجرح 

 .21/470، مسند أحمد 3/1601صحيح مسمم  - 3
 .3/1601صحيح مسمم  - 4
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 ثانيا: االحاديث الواردة في جواز الشرب قائما

َعَمى  -َرِضَي المَُّو َعْنوُ -َأَتى َعِميٌّ بن ابي طالب ))َعِن الَنزَّاِل بن َسْبرة، َقاَل:  -١
ن ي َرَأْيُت  ،َباِب الرََّحَبِة َفَشِرَب َقاِئًما َفَقاَل: ِإنَّ َناًسا َيْكَرُه َأَحُدُىْم َأْن َيْشَرَب َوُىَو َقاِئٌم، َواِ 

 .1((َفَعَل َكَما َرَأْيُتُموِني َفَعْمتُ  -َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّمَ -النَِّبيَّ 
المَُّو َصمَّى  -َقاَل: )) َسَقْيُت َرُسوَل المَِّو   -مارضي اهلل عني-عن ابن عباس  -۲

. متفق عميو والمفظ 2ِمْن َزْمَزَم َفَشِرَب َقاِئًما َواْسَتْسَقى َوُىَو ِعْنَد اْلَبْيِت(( -َعَمْيِو َوَسمََّم 
 لمسمم.

 -ُكنَّا َعَمى َعْيِد َرُسوِل المَِّو )): قال  -مارضي اهلل عني-ابن عمر عبداهلل عن  -3
  .3((َوَنْحُن َنْمِشي، َوَنْشَرُب َوَنْحُن ِقَيامٌ َنْأُكُل  -َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

رضي -العاص  بن عمروبن عبد اهلل عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده  -4
 .  4((قائما وقاعدا يشربُ  اهلل عميو وسممصمى  اهلل  رسولَ  رأيتُ ))قال :  -اهلل عنيما

َقاَلْت: -اهلل عنيارضي  –َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َعْمَرَة، َعْن َجدَِّتِو َكْبَشَة  -5
َدَخَل َعَميَّ َرُسوُل اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َفَشِرَب ِمْن ِفي ِقْرَبٍة ُمَعمََّقٍة َقاِئًما َفُقْمُت ))

َصمَّى المَُّو  -((، وزاد ابن ماجو : َتْبَتِغي َبَرَكَة َمْوِضِع ِفي َرُسوِل المَِّو ِإَلى ِفيَيا َفَقَطْعُتوُ 
 .5 -َعَمْيِو َوَسمََّم 

                                                           

. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/2130باب الشرب قائما  صحيح البخاري - 1
قال ابن بطال: أشار بيذه الترجمة إلى أنو لم يصح عنده األحاديث الواردة في [: ) 10/81]

 كراىة الشرب قائما(.
، صحيح مسمم باب: الرخصة في الشرب 5/2130باب الشرب قائما صحيح البخاري   - 2

  .3/1602قائمًا من زمزم 
، صحيح ابن حبان 2/1098وقال حسن صحيح، سنن ابن ماجو   300 /4سنن الترمذي  - 3

12/141. 
، مسند االمام 2/106وقال: حسن صحيح، سنن النسائي الكبرى  4/301سنن الترمذي  - 4

 .11/200احمد 
 .2/1132وقال حسن صحيح، سنن ابن ماجو  306 /4سنن الترمذي  - 5
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َصمَّى اهلُل -رضي اهلل عنيا قالت: ))َدَخَل َرُسوُل المَِّو  -ام انس–عن ام ُسميم  -6
نَُّو َلِعْنِدي -َعَمْيِو َوَسمَّمَ  عمينا َوِفي اْلَبْيِت ِقْرَبٌة ُمَعمََّقٌة، َفَشِرَب ِمْنَيا َقاِئًما َفَقَطْعُت َفاَىا َواِ 

))1. 
: ))َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، َدَخَل  -رضي اهلل عنو –ك عن انس ابن مال -7

َقاَل:  ،ِرَب ِمْن ِفيَيا َوُىَو َقاِئمٌ َوِفي اْلَبْيِت ِقْرَبٌة ُمَعمََّقٌة، َفشَ  -ام انس -َعَمى ُأم  ُسَمْيمٍ 
 .2َفَقَطَعْت ُأم  ُسَمْيٍم َفَم اْلِقْرَبِة َفُيَو ِعْنَدَنا((

: ))َأنَّ النَِّبيَّ  -رضي اهلل عنو–َعْن َعاِئَشَة ِبْنِت َسْعٍد بن ابي وقاص عن ابييا  -8
 . 3َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َكاَن َيْشَرُب َقاِئًما((

 . 4(َأنَُّو َكاَن َيْشَرُب َقاِئًما: ) -رضي اهلل عنيما-عن عبد اهلل بن الزبير  -9
 .5(َرَأْيُت َعْبَد اهلِل ْبَن ُعَمَر َيْشَرُب َقاِئًماأنو قال: ) عن أبي جعفر القاريء -10
كما ىو معموم من أكثر الصحابة   -رضي اهلل عنيما-وكان عبد اهلل بن عمر  

 حرصا عمى أتباع رسول اهلل واقتفاء ألثره وتشبيا بو. 
َعفَّاَن، َوَعِميَّ ْبَن َأِبي )َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب، َوُعْثَماَن ْبَن  ما روي في الحديث: -11

 . 6َطاِلٍب، َرِضَي المَُّو َتَعاَلى َعْنُيْم َكاُنوا َيْشَرُبوَن ِقَياًما(
 والى غيرىا من االثار الواردة عن الصحابة الكرام في الشرب قياما.

 
 
 
 
 

                                                           

 .5/103، مصنف ابن ابي شيبة 6/431مسند أحمد  - 1
 .19/225مسند احمد  - 2
 .4/273، شرح معاني االثار لمطحاوي 1/147المعجم الكبير لمطبراني  - 3
 .2/514موطأ االمام مالك  - 4
 المصدر السابق نفسو.  - 5
 .11/272، شرح السنة لمبغوي 2/295موطأ مالك  - 6
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 ىذه االحاديث داللة اقوال العمماء في : المبحث الثاني
 االئمة والعمماء نستعرض اقوال في الباب، استعراض االحاديث الواردةوبعد 

 ألننا، األحاديثوشروحاتيم عمى تمك  -رضي اهلل تعالى عنيم-مف الصالح من الس
، ألنيم بال شك ليا فيميمعن طريقيم و  يم ىذه األحاديث وغيرىا االف ال يمكننا

 وُسنتووأحرص عمى اتباع ىديو  عميو الصالة والسالمنة نبيو سُ و  اعممنا بكتاب اهلل
 أكثر فيما لمعنى احاديثو لعمميم بالمغة العربية ومدلوالتيا ومعاني مفرداتياو 

 .الصحابة والتابعينو ا إلى عيد النبوة فيم اقرب منّ  ،ومقاصدىا واعجازىا البالغي
 ىمن فوا طابورا طويال امام سراج منير فمَ قناس و ومثميم كمثل أُ  مثمنافإن  

، القريبون منو ام البعيدون عنو؟ بال شك بو ءةواستضابو  اانتفاعلمنور  ااكثر استالم
فيكذا ىم سمفنا الصالح اقرب  ،بو اوانتفاعلمنور  ااستالمىم أكثر  وناالول يبونالقر 
القرون الثالثة  -ا الى عيد النبوة ونورىا وعيد الصحابة والتابعين وتابعييم منّ 

ألنيم ىم الذين أوصموا لنا  -بعد اهلل تعالى  يم اصحاب الفضل عميناف -المفضمة 
حتى رة الواعية الصادقة وعقوليم النيّ  الصافيةمرآة قموبيم ب ىذا النور وعکسوه لنا

نة لنا فيم السُ  يمكن، فال خيراا ، فجزاىم اهلل عنّ وصل إلينا فابصرنا بو الطريق
قالوا وقرروا وأوضحوه  فحسبنا ما ،وأقواليم فييافيميم وشرحيم  معزل عنب واألحاديث
 .المسألة الخالفيةه لنا في ىذ

وثبت الشرب ):  -رحمو اهلل تعالى– العسقالنياالمام الحافظ ابن حجر  قال  
وفي الموطأ أن  ،1أخرجو الطبري -رضي اهلل عنو–ابن الخطاب  قائما عن عمر

 – سعد وعائشةوكان  ،كانوا يشربون قياما-رضي اهلل عنيم–عمر وعثمان وعميا 
وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين  ،ال يرون بذلك بأسا -رضي اهلل عنيما

  :وسمك العمماء في ذلك مسالك

                                                           

 االمام المفسر والمؤرخ والفقيو ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري - 1
 ىـ (.310)ت 
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وىذه طريقة أبي بكر  ،من أحاديث النيي وأن أحاديث الجواز أثبتْ  ؛الترجيح االول:
حديث أنس يعني في النيي جيد اإلسناد ولكن قد جاء عنو خالفو " :فقال 1األثرم

وال يمزم من كون الطريق إليو في النيي أثبت من الطريق  :قال ،2الجوازيعني في 
ألن الثبت قد يروي من ىو دونو  ،إليو في الجواز أن ال يكون الذي يقابمو أقوى

 ،بن عمراالشيء فيرجح عميو فقد رجح نافع عمى سالم في بعض األحاديث عن 
في حديثين وسفيان مقدم  وقدم شريك عمى الثوري ،وسالم مقدم عمى نافع في الثبت

 "عميو في جممة أحاديث
فدل عمى أن  : "قال األثرم " ،ال بأس بالشرب قائما: "ثم أسند عن أبي ىريرة قال  

ال لما قال ال بأس بو ويدل عمى وىاء " :قال "،الرواية عنو في النيي ليست ثابتة وا 
 "أحاديث النيي أيضا اتفاق العمماء عمى أنو ليس عمى أحد شرب قائما أن يستقيء

لييا جنح األثرم و  ؛دعوى النسخ :المسمك الثاني فقررا عمى أن  ،3بن شاىيناوا 
بقرينة عمل الخمفاء  ،أحاديث النيي عمى تقدير ثبوتيا منسوخة بأحاديث الجواز

 -الظاىري– بن حزماوقد عكس ذلك  ،الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز
فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النيي متمسكا بأن الجواز عمى وفق األصل 

فإن  ،فمن ادعى الجواز بعد النيي فعميو البيان ،4وأحاديث النيي مقررة لحكم الشرع
 .حتمالالنسخ ال يثبت باال

                                                           

:  اإلمام الحافظ العالمة، أبو بكر، أحمد بن محمد بن ىانئ، اإلسكافي األثرم الطائي، وقيل - 1
 ىـ.273توفي  .الكمبي أحد األعالم، ومصنف "السنن"، وتمميذ اإلمام أحمد بن حنبل 

فان بعض الفقياء حكم بضعف  اذا روى الراوي حديثا في مسألة ثم عمل فيما بعد بخالفو، - 2
الحديث المخالف، وىي مسألة من مسائل الترجيح بين االحاديث المتعارضة ُيمجأ الييا أحيانا، 
واشترط بعض الفقياء أن ال يخالف الراوي روايتو بان يعمل بخالفيا، وامثمة ذلك كثيرة أورد قسما 

قاعدة في تضعيف حديث الراوي  في بابمنيا االمام ابن رجب الحنبمي في شرحو لعمل الترمذي 
 .433ص  إذا روى ما يخالف رأيو 

أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب شيخ العراق االمام الحافظ  -3
 . ىـ 385، توفي سنة ىـ 297بن أزداذ البغدادي، ولد في صفر عام 

ذكر الفقياء أن من وجوه الترجيح ورود الحديث مقررا لمبراءة االصمية وىي االباحة او الِحل،  -4
 الظاىريوورود حديث ناقل عنيا او محرم فيحكم لألخير ، وقيل بعكسو، وكالم االمام ابن حزم 
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في  -صمى اهلل عميو وسمم-وأجاب بعضيم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منو  
ذا كان ذلك األخير من -رضي اهلل عنيما–بن عباس امن حديث  ...حجة الوداع  وا 

 .دل عمى الجواز ويتأيد بفعل الخمفاء الراشدين بعده -صمى اهلل عميو وسمم-فعمو 
في  1فقال أبو الفرج الثقفي ؛الخبرين بضرب من التأويلالمسمك الثالث الجمع بين  

والمراد بالقيام ىنا المشي يقال قام في األمر إذا مشى فيو وقمت  : "نصره الصحاح
 {،ِإالَّ َما ُدْمَت َعَمْيِو َقاِئًما  } :ومنو قولو تعالى ،في حاجتي إذا سعيت فييا وقضيتيا

  .أي مواظبا بالمشي عميو
عند شربو وىذا  حمل النيي عمى من لم يسم   :إلى تأويل آخر وىو 2وجنح الطحاوي 
 .م لو في بعض ألفاظ األحاديث لم يسمم لو في بقيتيامِ سَ  إنْ 

وسمك آخرون في الجمع حمل أحاديث النيي عمى كراىة التنزيو  المسمك الرابع:
 .في آخرين 4بن بطالاو  3وىي طريقة الخطابي ؛وأحاديث الجواز عمى بيانو

وقد أشار األثرم إلى ذلك  ،وىذا أحسن المسالك وأسمميا وأبعدىا من االعتراض 
وبذلك  "،إن ثبتت الكراىة حممت عمى اإلرشاد والتأديب ال عمى التحريم : "أخيرا فقال

- ن النبي  زه لبيّ مو أو كان حراما ثم جوّ جزم الطبري وأيده بأنو لو كان جائزا ثم حرّ 
فمما تعارضت األخبار بذلك جمعنا بينيا  ،بيانا واضحاذلك  -صمى اهلل عميو وسمم

 .بيذا

                                                                                                                                                                      

أن احاديث الجواز تدل عمى االباحة وىي البراءة االصمية، واحاديث النيي نقمت الحكم  :يعني
  دة.عن االباحة الى التحريم وفق ىذه القاع

  (.ىـ562اأَلْصَبَياِني  )المتوفى:  الثقفيبُن الَحَسِن  مسعوداالمام المسِند َأُبو الَفَرِج  -1
الحنفي  أحمد بن محمد بن سالمة بن سممة األزدّي الطحاويأبو جعفر الحافظ الكبير االمام  -2

 .ىـ(321 )ت
،  يأبو سميمان ، حمد بن محمد بن إبراىيم بن خطاب البستي الخطاب اإلمام العالمة الحافظ - 3

 (.ه388صاحب التصانيف )ت 
الممك بن بطال البكري القرطبي المالكي )ت  االمام أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد - 4

 .ه (449

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11 
 

إن النيي عن ذلك إنما ىو من جية الطب مخافة وقوع ضرر بو فإن الشرب  :وقيل 
قاعدا أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحمق وكل ذلك قد ال يأمن 

 .1منو من شرب قائما (
الناس في ىذا، : اختمف 2قال المازري ) :-تعالىرحمو اهلل –الشوكاني  وقال االمام

فذىب الجميور إلى الجواز وكرىو قوم، فقال بعض شيوخنا: لعل النيي منصرف إلى 
من أتى أصحابو بماء فبادر بشربو قائما قبميم استبدادا بو وخروجا عن كون ساقي 

قال: وأيضا فإن الحديث تضمن المنع من األكل قائما، وال خالف  ،القوم آخرىم شربا
في جواز األكل قائما، قال: والذي يظير لي أن أحاديث شربو قائما تدل عمى 
الجواز، وأحاديث النيي تحمل عمى االستحباب والحث عمى ما ىو أولى وأكمل. 

لقيء دواءه، قال: ويحمل األمر بالقيء عمى أن الشرب قائما يحرك خمطا يكون ا
 ويؤيده قول النخعي: إنما نيى عن ذلك لداء البطن.

وقد تكمم عياض عمى أحاديث النيي وقال: إن مسمما أخرج حديث أبي سعيد وحديث 
أنس من طريق قتادة، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما ال يصرح فيو بالتحديث. 

 خرى واألئمة لو.قال: واضطراب قتادة فيو مما يعمو مع مخالفة األحاديث األ
وأما حديث أبي ىريرة ففي سنده عمر بن حمزة، وال يتحمل منو مثل ىذه المخالفة 

 .3غيره لو، والصحيح أنو موقوف(
: )ىذه األحاديث أشكل معناىا عمى بعض  -رحمو اهلل تعالى–قال االمام النووي 

وادعى  ،عضياتجاسر ورام أن يضعف بالعمماء حتى قال فييا أقواال باطمة وزاد حتى 
وجو إلشاعة األباطيل والغمطات في  غرض لنا فى ذكرىا وال فييا دعاوى باطمة ال

وليس  ،بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من االغترار بما خالفو ،تفسير السنن
والصواب  ،في ىذه األحاديث بحمد اهلل تعالى اشكال والفييا ضعف بل كميا صحيحة

                                                           

 .10/48فتح الباري شرح صحيح البخاري  - 1
في  المالكيةاالمام أبو عبد اهلل محمد بن عمي بن عمر بن محمد التَّميمي الماَزري، إمام  -2

  ه (.536عصره، )ت 
 .8/222نيل األوطار  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9


12 
 

 -صمى اهلل عميو وسمم-وأما شربو  ،عمى كراىة التنزيو فييا أن النيي فييا محمول
وىذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليو وأما  ،تعارض قائما فبيان لمجواز فال اشكال وال

من زعم نسخا أو غيره فقد غمط غمطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان 
 .الجمع بين األحاديث لو ثبت التاريخ وأنى لو بذلك واهلل أعمم

 -صمى اهلل عميو وسمم-فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروىا وقد فعمو النبي  
يكون مكروىا بل  إذا كان بيانا لمجواز ال -صمى اهلل عميو وسمم-أن فعمو  ؛فالجواب

-فكيف يكون مكروىا وقد ثبت عنو أنو  -صمى اهلل عميو وسمم-البيان واجب عميو 
وطاف عمى بعير مع أن اإلجماع عمى أن توضأ مرة مرة  -صمى اهلل عميو وسمم

صمى اهلل -فكان  ،الوضوء ثالثا والطواف ماشيا أكمل ونظائر ىذا غير منحصرة
وىكذا  ،مرة أو مرات ويواظب عمى األفضل منو الشيءينبو عمى جواز  -عميو وسمم

ثالثا ثالثا وأكثر طوافو ماشيا وأكثر شربو  -صمى اهلل عميو وسمم-كان أكثر وضوئو 
 .يتشكك فيو من لو أدنى نسبة إلى عمم واهلل أعمم لسا وىذا واضح الجا
)فمن نسى فميستقىء( فمحمول عمى االستحباب  :-صمى اهلل عميو وسمم-وأما قولو  

فان  ،فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه ليذا الحديث الصحيح الصريح ،والندب
وأما قول القاضي  ،األمر اذا تعذر حممو عمى الوجوب حمل عمى االستحباب

فأشار  ،ال خالف بين أىل العمم أن من شرب ناسيا ليس عميو ان يتقيأه :عياض
 وكون أىل العمم لم يوجبوا ،بذلك إلى تضعيف الحديث فال يمتفت إلى إشارتو

 .1..( االستقاءة ال يمنع كونيا مستحبة
: )وقولو في الحديث فمن -رحمو اهلل تعالى– قال االمام شياب الدين القسطالني

أيًضا بطريق األولى، وقد سمك األئمة في ال مفيوم لو بل يستحب ذلك لمعامد نسي 
حمل األحاديث النيي عمى كراىة التنزيو وأحاديث  ؛ىذه األحاديث مسالك أحسنيا

 النيي إنما ىو من جية الطب مخافة وقوع ضرر بو فإن :الجواز عمى بيانو، وقيل

                                                           

 .13/195شرح صحيح مسمم  - 1
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وقد ال يأمن منو  ،الشرب قاعًدا أمكن وأبعد من السرف وحصول وجع الكبد والحمق
 .1من شرب قائًما عمى ما ال يخفى(

لم َيِصْر أحٌد من العمماء فيما عممت إلى  : )-رحمو اهلل تعالى–القرطبي االمام قال 
ن كان جارًيا عمى أصول الظاىرية ، إنَّما  حممو أن ىذا النيي عمى التحريم ، وا 

 بعض العمماء عمى الكراىة ، والجميور : عمى جواز الشرب قائًما .
وجميور الفقياء   ، -رضى اهلل عنيم -فمن السمف : أبو بكر ، وعمر ، وعمي  

 ،من زمزم قائًما -صمى اهلل عميو وسمم  -ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبي 
، فإنَّو كان في حجة الوداع ،  وكأنيم رأوا ىذا الفعل منو متأخًرا عن أحاديث النيي

فيو ناسٌخ . وُيَحق ُق ذلك ُحكم الخمفاء الثالثة بخالفيا ، ويبعُد أن تخفى عمييم تمك 
،  -صمى اهلل عميو وسمم  -األحاديث مع كثرة عمميم ، وشدة مالزمتيم لمنبي 

ن لم يصمح لمنسخ فيصمح لترجيح أحد الحديثين عمى ،وتشد دىم في الدين   وىذا وا 
صمى اهلل عميو  -اآلخر وأمَّا من قال بالكراىة : فيجمع بين الحديثين بأن فعل النبي 

  .2(يبي ن الجواز ، والنَّيي يقتضي التنزيو ؛ فاألولى : ترك ذلك عمى كل حال -وسمم 
نيى عن الشرب قائما، وصح عنو : )-رحمو اهلل تعالى–وقال اإلمام ابن قيم الجوزية 

 أنو أمر الذي شرب قائما أن يستقيء، وصح عنو أنو شرب قائما.
قالت طائفة: ىذا ناسخ لمنيي، وقالت طائفة: بل مبين أن النيي ليس لمتحريم، بل 
لإلرشاد وترك األولى، وقالت طائفة: ال تعارض بينيما أصال، فإنو إنما شرب قائما 

زمزم، وىم يستقون منيا، فاستقى فناولوه الدلو، فشرب وىو لمحاجة، فإنو جاء إلى 
 .3قائم، وىذا كان موضع حاجة(

اهلل رضي – تعميقا عمى حديث أبي ىريرة -رحمو اهلل تعالى–وقال االمام الصنعاني  
والحديث دليل عمى تحريم الشرب قائما؛ ألنو األصل في النيي ):  رالمذكو  -عنو

ليو ذىب ابن حزم. وذىب الجميور إلى أنو خالف األولى وآخرون إلى أنو مكروه،  وا 

                                                           

 .8/330إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  - 1
 .17/18المفيم ِلما أشكل من تمخيص كتاب مسمم  - 2
 .4/220 في ىدي خير العباد زاد المعاد - 3
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سقيت رسول اهلل »كأنيم صرفوه عن ذلك لما في صحيح مسمم من حديث ابن عباس 
أن »بخاري وفي صحيح ال« من زمزم فشرب وىو قائم -صمى اهلل عميو وسمم  -

صمى اهلل عميو وسمم  -شرب قائما، وقال رأيت رسول اهلل  -رضي اهلل عنو  -عميا 
بيانا لكون النيي  -صمى اهلل عميو وسمم  -فيكون فعمو « فعل كما رأيتموني فعمت -

ليس لمتحريم. وأما قولو فميستقئ فإنو نقل اتفاق العمماء عمى أنو ليس عمى من شرب 
 .1( نيم حمموا األمر أيضا عمى الندبقائما أن يستقيئ وكأ

  

                                                           

 . 2/622سبل السالم  - 1
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 : الخالصة

 في بأن نستنتج الباب الحاديث وشروحاتيم العمماء ألقوال استعراضنا وبعد
 فالنيي ، برأيو وقال بدلوه ادلى قد وكل عالم ،خالفية والمسألة ،ورحمة سعة االمر
  -الصالة والسالمعميو -قائما شربوو  ا،قاعد الشرب ىو واالفضل األكمل أن عمى دلّ 

 قرينة ترد لم ما التحريم يفيد النيي "مطمق : األصولية القاعدة وحسب ،جوازلبيان ال
 – فعمو ىيالصارفة الى االباحة  القرينة فكانت "،االباحة أو االستحباب الى نصرفو

 النيي لكون وتوضيحا بياناذلك  يكونف ا،قائم شرب عندما -صمى اهلل عميو وسمم
 . األولى وترك لإلرشاد وانما لمتحريم ليس

 أو مرة الشيء فعل اذا -صمى اهلل عميو وسمم– النبي أن معموم ىو وكما
 أحيانو اكثر شيء عمى وداوم واظب واذا ،والرخصة الجواز عمى ذلك دل مرتين

 . وّنتسُ و  ىديو ىو يکونف

 وفي مرة من اكثر واقفا شرب أنو -صمى اهلل عميو وسمم – عنو ثبت وقد
- طالب ابي بن عميوىو سيدنا  الراشدين الخمفاء أحد صرح فقد ،مناسبة من اكثر
- وعاب ، اقائم يشرب -عميو الصالة والسالم- الرسول رأى بأنو - عنو اهلل رضي
 كوكذل ، وعن البخاري حديث في ورد كما ذلك ّرىونكيُ  الذين عمى -عنو اهلل رضي
 - الصحابة من وغيرىم كبشةو  سميم وأم وقاص ياب بن وسعد عباس ابن تصريح
 .-اجمعين عنيم اهلل رضي

 فال ،أبدا التحريم عمىعن الشرب قائما  النيي احاديث يمكن حمل ال وبذلك
 اال ، -حاشاه –شيئا ثم يأتي بو  -عميو الصالة والسالم – الرسول رمحّ يُ  أن يمكن
 في الوصال عن نيىأنو "  كما صحيح، بدليل لو ثبتت خصوصية كانت اذا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





16 
 

إن ي َأبيُت ُيطِعُمني  " العمة نبيّ  -صمى اهلل عميو وسمم– ألنو ، يوصل وكان 1"الصوم
 بابا ببوّ  قد البخارياالمام  فإن عمينا مر وكما، 2 فال ذلك عدا وما  " ربي وَيسقينِ 

 مجال فال ، 3العمماء عند معتبرةو في الفقو  حجة وأبوابو(  اقائم الشرب باب)  سماه
 . يثاألحاد ىذه تبويب في والفقو الحديث عمماء يةقب علف وكذلك ،وانكارىالردىا 

 ىوفي حال الشرب قياما  والرخصة الجواز في الجميور اليو وما ذىب
بّين ذلك ، وكذا فعل  -صمى اهلل عميو وسمم–الن فعمو  القبول الى واالقرب الصواب

 -ميو وسمماهلل عصمى –ن الميديين من بعده الذي امرنا رسول اهلل يالراشد ئوخمفا
رضي اهلل  –من بعده كما في حديث العرباض بن سارية  بالتمسك بيدييم وسنتيم

َفِإنَُّو َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َيَرى َبْعِدي اْخِتاَلًفا َكِثيًرا َفَعَمْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَمَفاِء )):  -عنو
وا َعَمْييَ  يَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُُموِر َفِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة الرَّاِشِديَن اْلَمْيِدي يَن َوَعض  ا ِبالنََّواِجِذ َواِ 
نَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٌة((   .4ِبْدَعٌة َواِ 

 عن ذلكك وثبت ،قياما يشربون كانوا انيمباآلثار الصحيحة  عنيم ثبت فقد    
 الراشدين ئوخمفا عن فيخُ  مالَ ثبت التحريم  ولو ايضا، التابعينالصحابة و  من جماعة

 بعده . المفضمة الثالثة القرون من وتابعييم والتابعين وأصحابو
                                                           

 .2/694صحيح البخاري   - 1
2
،  ال او والطاعة القربة وجو عمى يكون أن إما -صمى اهلل عميو وسمم – بينال فعل - 

 لم فان ، لو الخصوصية عمى حملفيُ  بو خاص الفالنی الفعل ان عمى دليل دل فأن
 عمى - حقنا في فيو وقفيت او،  وحقنا حقو في الوجوب عمى حمليُ  أن فإما يدل

 اإلباحة عمى حملفيُ  والطاعة القربة وجو عمى يكن لم فان ،-ىذه المسألة في خالف
 منيسير  بتصرف. )اعممتعالى  واهلل ،وحقنا حقو في والشرب واالكل كالمشي ،

              (.۱۱الجويني ص لإلمام  وشرحيا الورقات

 لإلمام ناصر الدين ابن المنير السكندري . المتواري عمى أبواب البخارييراجع كتاب  - 3
، سنن الدارمي 28/373، مسند أحمد 1/28سنن ابن ماجو  ،5/44سنن الترمذي  - 4
1/123. 
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 لمجموس متسعا وجدنا اذا جموسا نشرب ويمكن لنا الجمع بين االحاديث بان
 الجواز لبيان امايق ونشرب ، ضلفواال األكمل فإنو حرجو  ةقمش فيو يکن ولم

 . لمشيطان اوترغيم لمصف وتوحيد لمكممة اجمع، و  التحريم وعدم والرخصة

 موثقة تثبت فرضيةال توجد حاليًا أي أبحاث عممية واما من جية الطب ف
نما ىي مجرد تكينات الضرر الصحي والطبي من الشرب قائما  ، وفرضيات، وا 

، وال يكفي إلثباتيا  بسمسمة من االبحاثعمميا أن تثبت يجب مثل ىذه الفرضيات و 
لحد االن حسب واحد طبي بحث عدم وجود  الى باإلضافةبحث عممي واحد، 

 حال القيام.يثبت مخاطر شرب الماء اطالعي 

 قبولمال ىو الجواز في الصالح السمف من عممائنا جميور إليو ذىب وما
 فضيمة إلى يمقنسب أن يمكن فال ،وأحكم أسمم فيذا ،وسعيم ما عناسفمي لنا والمناسب

واهلل تعالى  حاشاىم. ! وأعمم منيم أفضل نكونف عممناهف موهجي عمم إلى او تركوىا
 .اعمم

 وزلمي خطئي لي يغفر أنتعالى  سألواف ،إليو ووفقني ربي فيو مكنني ما ىذا
 العالمين رب هلل والحمد.  الرحيم الغفور ىو وانّ  فيو، صوريق ويجبر يرتثع ليويق

 .وسمم وصحبو آلو وعمى محمد سيدنا عمى والسالم والصالة

 مصعب ابو                                               
 محمد اهلل عبد الدين ضياء                                         

 امام وخطيب جامع االسراء والمعراج بغداد / الرصافة                            
 ي.ىجر  1416 محرم                                            
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