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 فقه الحدیث
 -صلى هللا علیه وسلم-و�ین فعل النبي » ال یرقون «الجمع بین روا�ة 

 
أشكل علي في حدیث الذین یـدخلون الجنـة �غیـر حسـاب روا�ـة فـي صـحیح مسـلم بلفـظ:  :السؤال

 ،لبعض أصحا�ه -صلى هللا علیه وسلم-كیف نوفق بینها و�ین رقیة النبي » هم الذین ال یرقون «
=نرجو البیان والتفصیل؟

 ،تجب صیانته )الصحیحین(وما في ، ]٢٢٠[ )صحیح مسلم(ال شك أن هذه اللفظة في  :الجواب
ألن الراقي محسن فال یالم وقد  ؛إن هذه اللفظة غیر محفوظة :لكن من أهل العلم من �قول

من اتصف بهذه  وهي منزلةوال شك أن هذه المنزلة  ،بل هو مثاٌب على إحسانه ،أحسن
األوصاف التي یترتب علیها دخول الجنة �غیر حساب وال عذاب ال شك أنها منزلة عالیة ورفیعة 

د في الحدیث ووصف اس، ال تحصل لغالب الن فهي منزلة رفیعة ال �مكن أن ینالها إال من ُحدِّ
القول �أن هذه اللفظة غیر محفوظة، یترجح  -وهذا ما یرجحه شیخ اإلسالم-فإذا �ان محسًنا  ،�ه

والمالحظ في جمیع ما  )،صحیح مسلم(ن اللفظة محفوظة ال سیما وأنها في إ :ومنهم من �قول
المكتوي ملتفت و  ،وال شك أن المسترقي ملتفت إلى السبب ،جاء في الحدیث االلتفات إلى السبب

في نفسه إنما  ا إلیهملتفتً  م �كنملتفت إلى السبب و�ن ل حینما یرقي الراقي ، و�ذلكإلى السبب
 ،هو محسن لكنه مع إحسانه غلب على ظنه تأثیر هذا السبب فالتفت إلیهف ،في غیرهیه التفت إل

حقق �مال التو�ل الذي �ستحق �ه هذه هو الذي �ُ  )ال یرقي وال �سترقي(فَحْسُم المادة �الكلیة 
ا على القول �أن هذه اللفظة لیست وأم ،ن اللفظة محفوظةإ :هذا على قول من �قول ،المنزلة

 وأ�ًضا ُرقي ]٥٧٤٣البخاري: [ قىرَ  -علیه الصالة والسالم-الرسول ف ،محفوظة فال إشكال
 .الرقیة لم �طلبلكنه  -علیه السالم– رقاه جبر�ل ،]٢١٨٦مسلم: [

هل یدخل في من ُحِرم ف ،-مثًال – �سترقي لولده و�نما �عض الناس �طلب الرقیة ال لنفسهو 
على فهو محسن مثل الراقي؟  و�نما طلبها لغیره لنفسه لم �طلبهانه إ :أو نقول ،هذا الثواب العظیم

 .القول �أن هذه الروا�ة غیر محفوظة ال یتأثر موقفه

– حدیث عمران بن حصینفي جاء ، و »ال �كتوون « :قولهكذلك قد ورد في هذا الحدیث 
فندم فعاد فاكتوى فانقطع التسلیم،  أنه �ان في مرضه تسلم علیه المالئكة -رضي هللا عنهما

؛ لیدخل في ثم ندم على ذلك ،رقى أو استرقى ْض أن اإلنسانرِ فتَ ، فا]١٢٢٦مسلم: [ التسلیم
لما ندم على   -رضي هللا عنهما– نه یدخل �ما أن عمران بن حصینإ :هل نقول ا،ألفً السبعین 

فهل  ؟وأخص ااالكتواء عاد إلیه التسلیم مع أن التسلیم منزلة قد تكون أرفع من منزلة السبعین ألفً 
 .مسائل تحتاج إلى مز�د من العنا�ةهذه �عود الوصف الوارد في هذا الحدیث إلیه إذا ندم؟ 



٢ 
 

عرف  لیهع من دخلو  ایكون مر�ًض ف ،یتحراهاالرقیة لكنه  ال �طلب وأ�ًضا �عض الناس
لكنه یتصرف  ها،فمن حرصه على الدخول في الحدیث ال �طلب ،ف للرقیةوِّ شَ من حاله أنه متَ 

ال سیما إذا �ان من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن  �عض التصرفات التي تجعل الداخل علیه
تجعل الداخل  -جل وعال-ظن أنه تستجاب دعوتهم وتنفع رقیتهم �إذن هللا أهل الورع الذین �ُ 
 ،لكن بلسان حاله ال بلسان مقاله ،ارقني :�أّنه �قول اتصرفً  المر�ض یتصرفف علیه �فهم مراده،

أو أن السین والتاء للطلب وال  ،استرقىممن هل یتأثر و�كون ف ،-مثًال - أزرار الثوبكأن �فك 
أهل العلم والعمل إذا دخل علیهم �عض من رأینا �عض الشیوخ الكبار قد و  ؟�كون إال �الصر�ح

�أنه �شیر  األزرار،لكن �فتح  ،ارقني :�قول له وال األزرار،العلماء من أهل الفضل والصالح فتح 
 إلى أنه �طلب الرقیة بلسان حاله ال بلسان مقاله.
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