الورد التَّام
يف جواز الدعاء بالسُّقيا من يد

سيِّد األنام
بقلم

حممد أمين تيسري املراياتي


احلمد اهلل رب العاملني ،احلمد هلله الذي أعزنا باإلسالم ورشفنا
ه
صاحب احلو ه
ض
بجعلنا من أمة سيد األنام عليه الصالة والسالم؛
املوروده واملقا هم املحموده صىل اهلل عليه وسلم.
وبعد:
فقد وصلني سؤال من أحد اإلخوة ينقل فيه انكار بعض الناس
دعا ًء سمعه من علامء ودعاة ثقات وهو دعاء املؤمن بالرشب من
يد رسول صىل اهلل عليه وسلم!.
والسؤال املطروح:
هل جيوز الدعاء بأن يرشب اإلنسان من يد الرسول صىل اهلل عليه
وسلم رشبة هنيئة ال يظمأ بعدها أبد ًا ..ثم كيف يستطيع الرسول
صىل اهلل عليه وسلم أن يسقي ذلك العدد الكبري العظيم يوم
القيامة؟!
واجلواب عن هذا السؤال يكون من وجوه:
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أوالً :ما املقصود بالشربة يف الدعاء:
املراد من "الرشبة" تلك التي تكون عىل حوض رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم ،املستمدة من ماء "الكوثر" واألحاديث الواردة يف
ذكر احلوض تبلغ حد التواتر( ،)1وقد وصف النبي ماءه بأنه أشد
بياضا من اللبن ،وطعمه أحىل من العسل ،ورائحته أطيب من
ً

()1

رواها من الصحابة بضع وثالثون صحابياً ،ولقد استقىص طرقها احلافظ

عامد الدين بن كثري يف آخر تارخيه الكبري املسمى بـ ـ ـ " البداية والنهاية " .
ا.ـه ـ (رشح العقيدة الطحاوية للقايض ابن أيب العز احلنفي 722 /1بترصف يسري)

قال القايض عياض – رمحه اهلل – فيام ينقله اإلمام النووي :أحاديث احلوض
صحيحة واإليامن به فرض ،والتصديق به من اإليامن ،وهو عىل ظاهره عند أهل
السنة و اجلامعة ال يتأول وال خيتلف فيه .وقال القايض :وحديثه متواتر النقل
رواه خالئق من الصحابة ،ثم رشع يف ذكر أسامئهم ،قال النووي :وقد مجع ذلك
كله اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه البعث والنشور بأسانيده و طرقه
املتكاثرات..
ا.ـه ـ (املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج )15/11
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املسك ،أما آنيته فبعدد نجوم السامء ،وأما مساحته فطوله شهر،
وعرضه شهر ،كام ثبت يف الصحيحني وغريمها( ،)7وزمن الورود
عىل احلوض قبل العبور إىل الرصاط ،حيث الناس يف حاجة إىل
الرشب يف عرصات القيامة قبل العبور إىل الرصاط واملقام يقتيض
( )2فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
قال(( :حويض مسرية شهر ،ماؤه أبيض من اللبن ،ورحيه أطيب

من املسك)) (صحيح

البخاري 9126 :ومسلم) 7767:

ويف رواية ملسلم عن أيب ذر ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال(( :ماؤه
أشد بياضاً من اللبن ،وأحىل من العسل)) (مسلم) 7522:

ويف رواية ملسلم أيضاً عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم
قال(( :إن حويض أبعد من أيلة إىل عدن ،هلو أشد بياضاً من الثلج ،وأحىل من العسل
باللبن ،وآلنيته أكثر من عدد النجوم))
وعند مسلم أيضاً عن ثوبان ريض اهلل عنه(( :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم سئل عن
ت فه ه
يه هم َيزاب ه
ان
رشاب احلوض فقال :أشد بياضاً من اللبن ،وأحىل من العسلَ ،يغ ُّ
َ
يمدان ه هه همن ج ه
مها هم جن َذ َه ٍ
ب َو َ
اآلخر هم جن َو هر ٍق يغث فيه ميزابان
َ
َ
اجلَنة أحدمها من َأ َحد َ
يمدانه من اجلنة أحدمها من ذهب واآلخر من ه
ورق))
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(مسلم) 7521:

ذلك كام رجح اإلمام القرطبي وغريه(.)5

ثانياً :ما حكم الدعاء به؟!
أما حكم الدعاء هبذه الصيغة املشهورة" :مهللا اسقنا من يده
الرشيفة رشبة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبدً ا" فجائز وال حمذور
وال حمظور رشعي فيه ،بل هو موافق متاماً لرصيح احلديث
الصحيح الذي ثبت فيه أن الساقي هو احلبيب حممد عليه الصالة
والسالم.
فقد روى البخاري يف صحيحه عن َعبج هد اهلل ه
بن مسعودٍ-ريض
ً
عطاشا من قبورهم،
( )3قال القرطبي يف تذكرته :واملعنى يقتضيه فإن الناس خيرجون
ّ
واستدل بام يف البخاري من حديث أيب هريرة مرفو ًعا" :بينا أنا قائم عىل احلوض إذا
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال :هلم .فقلت :أين؟ قال :إىل
النار" احلديث .ويأيت إن شاء اهلل تعاىل يف هذا الباب .قال القرطبي :فهذا احلديث يدل
عىل أن احلوض يكون يف املوقف قبل الرصاط ألن الرصاط إنام هو جرس عىل جهنم
ممدود جياز عليه فمن جازه سلم من النار ـها.
(إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري لل َق جس َطالين  551/6وما بعدها)
وقد ذكر ابن حجر اخلالف يف ذلك ،وذكر ترجيح القرطبي( .انظر فتح الباري )699 /11
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اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ « :أنَا َف َرطك جم
َع َىل احلَ جو ه
ري َف َعن إه َل هر َجال همنجك جمَ ،حتى إه َذا َأ جه َو جيت هألن هَاو َهل جم
ضَ ،ل ج
اختلهجوا د ه
ج
وينَ ،فأَقول :أَ جي َرب َأ جص َح هايبَ ،يقول :الَ تَدج هري َما
َأ جحدَ ثوا َب جعدَ َك (»)6

فقولهَ " :أ جه َو جيت هألن هَاو َهل جم " فامذا سيناوهلم ؟!

والكالم عن احلوض واملاء الذي فيه!!
وهو أحىل من العسل ،وأبيض من الثلجَ ،من رشب منه ال يظمأ
أبداً كام ورد يف الصحيحني(.)1
لذا قال العالمة الفقيه القايض الفضيل بن عياض يف رشحه
للحديث :وقوله:
"أهويت ألناوهلم" أي أملت يدي أسقيهم )9(.ـهاـ
()4

صحيح البخاري . 7152 /9برقم (. )9967

()5

البخاري برقم ( ،)9717ومسلم برقم (.)7762

()6

مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار 725 /7للقايض أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض

اليحصبي السبتي املالكي  166ـه .وهو كتاب مفيد يف تفسري غريب احلديث املختص بكتب
الصحاح الثالثة وهي :املوطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم.
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فهذه الرواية واضحة وضوح الشمس يف رابعة النهار أن رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم هو الساقي يوم العطش األكرب ترشيفاً ملن
َيسقيه وليس خدمة واستخداماً له–معاذ اهلل!!-
رد شبهة يف هذا املقام:
قد يقول قائل :كيف للنبي صىل اهلل عليه وسلم وحده وبيده أن
َيسقي العدد الكبري العظيم من أمته ؟!
واجلواب عىل ذلك من وجوه:
 -1أحداث يوم القيامة ك ّلها من السمعيات وال جمال للربهان
العقيل فيها ،فعبور الرصاط ودنو الشمس ومتثل املوت بكبش
وذبحه ،وكل األحداث نصدقها كام وردت بحسب ما خيربنا اهلل
هبا أو رسوله ،ومنها أن يسقينا الرسول الكريم بيده الكريمة مهام
كان عدد من يسقيهم.
لذا قال اإلمام النووي -رمحه اهلل -بعد أن ذكر أحاديث احلوض:
"والتصديق به من اإليامن ،وهو عىل ظاهره عند أهل السنة
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واجلامعة ال يتأول وال خيتلف فيه(.")2
-7ال يلزم من احلديث أن مجيع الناس يعطيهم النبي صىل اهلل عليه
وسلم بيده.
 -5جيوز أن يكون للنبي صىل اهلل عليه وسلم أعوان من املالئكة.
وال شك أن اجلواب األول يغني عن باقي األجوبة ..
 أخريا ً :ينبغي عدم اإلنكار عىل من دعا هبذا الدعاء ،وأي حمظور
يمنع من أن يدعو املسلم بورود حوض رسول اهلل والرشب بيده
الرشيفة الكريمة ،وأن يكون من تلك الطائفة القليلة التي تسعد
وترتوي بيده صىل اهلل عليه وسلم.

جعلنا اهلل وإياكم ممن يسقيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بيده الشريفة؛ تفضالً وكرماً منه صلى اهلل عليه وسلم وتشريفاً
لنا.
وكتبه أخوكم
حممد أمين تيسري املراياتي" أبو اليسر"
( )7املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج 15/11

8

