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 ؟أرقيك أال :أنس حديث إلى اشتكى إذا كان :عائشة حديث شرح( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل

 .دعى بو لممريضفيذا باب ما ي  
أو  ،كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منو -عميو وسممصمى اهلل -أن النبي )): -ارضي اهلل عني-عن عائشة 
ووضع سفيان بن عيينة وىو راوي - ،بأصبعو ىكذا -صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي  ،أو جرح ،قرحةكانت بو 

 (1)((بإذن ربنا ،شفى سقيمناي   ،بريقة بعضنا ،تربة أرضنا ،بسم اهلل :وقال ،-الحديث سبابتو باألرض ثم رفعيا
 متفق عميو.

ب ويجر   ،أمًدا طوياًل فإن المريض قد يعاني  ،السيما األطباء ،كثير من الناسغفل عنو  ،ىذا الحديث عظيم
ولكن ىذا العالج ما إن يفعل اإلنسان  ،ثم قد ال يخرج بكبير طائل ،ب عميو أنواع األدويةأو يجر   ،ألوان األدوية

 ،فيذا من الطب النبوي ،-تبارك وتعالى-مك في عافية من اهلل إال ويجد نفسو بعده مباشرة بعد ليمتو تىذا 
 .فيو متفق عميو ،والحديث ال كالم فيو من حيث الثبوت

 .مرضأو  ،صار لو عمة ،اشتكى من نفسو :يعني ((إذا اشتكى اإلنسان الشيء منو))
ممن روى أو من غيرىا  ،-ارضي اهلل عني-عائشة شك من  ((أو))يحتمل أن  ((أو كانت بو قرحة أو جرح))

-أو عائشة  ،-صمى اهلل عميو وسمم-يحتمل أن يكون النبي  :يعني ((أو جرح ،أو كانت بو قرحة)) ،الحديث
أو أن ذلك يكون  ،عمة من العمل أي   :يعني ،((كان إذا اشتكى اإلنسان الشيء منو)) :قالت -ارضي اهلل عني
 .الجروحأو لعالج  ،والقرحة معروفة ،لعالج القرحة

 .حةسب  الم  أو السبابة ب يعني: ،((بأصبعو ىكذا -صمى اهلل عميو وسمم-قال النبي ))
تدل أيًضا  :وىي ،ىذه تدل عمى التعقيب ((ثم))و ،((ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابتو باألرض ثم رفعيا))

أن يكون المراد البطء في  -أعمم واهلل تعالى-لكن ال يمزم ىنا  ،مع التراخي :يعني ،عمى أنو تعقيب غير مباشر
 .ويتحقق المقصود ،يكفي أن توضع عمى األرض ،وضعيا عمى األرض

ويضع ذلك عمى المكان  ،((بإذن ربنا ،شفى سقيمناي   ،بريقة بعضنا ،تربة أرضنا ،بسم اهلل :وقال ،ثم رفعيا))
وقد ذكرت في بعض المناسبات كالًما البن  ،وىو شيء مشاىد ،أو نحو ذلك ،أو فيو الجرح ،الذي فيو القرحة

 ،تأخذ دورة معينةومعموم أنيا  ،حينما تكون تحت الجمد :يعني ،في الدمامل قبل خروجياحزم أنو فعل ذلك 
فإذا وضع ذلك  ،دورة كاممة، يبدأ يخرج منو أشياءثم بعد ذلك  ،ثم بعد ذلك يكون لو رأس ،احمرارو انتفاخ  :يعني

وأرشدت إليو  ،وىو شيء فعمتو مراًرا ،-تبارك وتعالى-وينطفئ بإذن اهلل  ،فإنو ال يخرج ،عميو حتى قبل خروجو
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وقد تفاقم ذلك فيو في مكان رأيت من كان يشتكي  ،وبعد تفاقميا ،وبعد خروجيا ،خروجياوفعموه قبل  ،آخرين
 ،و إلى ىذا العالج النبويتفأرشد ،فمما سألتو ذكر ىذا ،وال يقوم ،وال يكاد يتحرك ،وال يكاد يجمس ،ضيق حرج

 ،افعل ىذا وسترى :قمت لو ،وتدخل الطبيب ،وأشياء ،ألنو صار فيو التيابات أخرى ؛األمر أكثر من ذلك :فقال
جربتو مع  ،آخرينوجربتو مع  ،جاءنا ما بو بأس ،دكتور عندنا في الكمية ووى ،وجاءنا من الغد ليس بو بأس

 ،وال يتكمم ،حتى ما يستطيع يأكل ،ومنيم من أصيب بيذه القروح في فمو ،وأرشدت إليو آخرين ،الصغار والكبار
 ،نأراكم اآل كما، أقول ذلك يقيًنا ،تذىبو ىي تتالشى إذا  اليوم الثانيفي فبمجرد ما تفعل لو ىذا ف ،وال يفتح فمو

 .فيذا من العالج النبوي ،مثل ىذه األمور، واليقين لو أثر في وليس عندي فيو أدنى تردد حينما أفعمو
 ؟بريقة بعضنا ،تربة أرضنا بين ما وجو االرتباط ؟العمة في مثل ىذه األمورما  :وعمى كل حال
وىذا من  ،نحن ال ندركو ،وجو االرتباط غير مدرك بالنسبة إلينا :من قال -وىذا ىو الظاىر-من أىل العمم 

ألنو جاء عن المعصوم  ؛ونصدق بو ،فنؤمن بذلك، وبين التربةما االرتباط بين الريق ال نعمم ألن  ؛أمور الغيب
 .صمى اهلل عميو وسمم-

صمى اهلل عميو -آدم أي:  ،باعتبار أن التربة ىي أصل اإلنسان األول ،ومن أىل العمم من حاول أن يربط
الذكر يحصل بو فيذا مع ىذا مع ىذا  ،بمنزلة النطفة ،بمثابة النطفةوأن الريق ىو بعض من اإلنسان  ،-وسمم

ن لم نعقل  ،ولكن يكفي أن يطبق اإلنسان مثل ىذا ،لكن ىذا استنباط قد يكون فيو بعد ،الشفاء بإذن اهلل وجو وا 
صمى اهلل عميو -مثل قول النبي  ،كل ما جاء فيياوالرقى ما يدرك  ،قىالر  فيذا من  ،الترابط بين التربة والريق

 ،آبار ولماذا سبع ؟لماذا سبع قرب ،(4)((من آبار المدينة ،آبار من سبع ،صبوا عمي  من سبع قرب)) :-وسمم
 .فيكون من العالج ،لكن يفعل ىذا ،ما نعرف ؟وآبار المدينة

 :جاء في رواية أخرى ،((وقال بسم اهلل ،ثم رفعيا ،وضع سبابتو باألرض)) :ثم أيًضا قولو ىنا في ىذا الحديث
 ،ورد أيًضافيذا  ،من أجل أن يعمق فييا ،((ثم وضعيا عمى األرض)) ،أخذ من ريقو ،((ريقووضعيا عمى ))أنو 

ىل يختص  ،((تربة أرضنا)) :-صمى اهلل عميو وسمم-وىكذا في قولو  ،وال إشكال أن يفعل اإلنسان ذلك ابتداء
نما أي تربة ،ال يختص بيا ،ال :الجواب ؟ىذا بأرض المدينة كما قال بعض أىل العمم وافعل  ،انظيفً  اخذ ترابً  ،وا 

تبارك -ويحصل المقصود بإذن اهلل  ،كل واحد يفعل لنفسو ،وال تحتاج إلى زيد أو عمرو أن يفعمو ،ىذا بنفسك
صمى اهلل عميو -النبوية التي جاءت عن المعصوم قى الشرعية من الر  ىذا  ،ليس ألحد في ىذا مزية ،-وتعالى
 ،وال إلى مراىم ،وال إلى كرتوزون ،ي ما تحتاج إلى مواعيد كثيرةتسيمة الالعالجات الفيذا واحد من ىذه  ،-وسمم

 .ولو آثار أخرى مضرة ،وال إلى غير ذلك مما يجرب عمى اإلنسان ،حيويةوال إلى مضادات 
يمسح بيده  ،بعض أىمو دكان يعو  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي )) -ارضي اهلل عني-ثم ذكر حديث عائشة 

ال يغادر  شفاءً  ،ال شفاء إال شفاؤك ،أنت الشافي واشف   ،أذىب البأس ،الميم رب الناس :ويقول ،اليمنى
 .متفق عميو (3)((سقًما
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 ،وما يتولد عنيا ،أو لربما يبقى شيء من آثارىا ،ال يبقى بعده شيء من العمة :يعني ،((شفاء ال يغادر سقًما))
 .أو المرض ،يمسح اإلنسان عمى موضع األلمف

أال أرقيك برقية رسول اهلل  :-رحمو اهلل-يعني البناني -أنو قال لثابت  -رضي اهلل عنو-وىكذا أيًضا حديث أنس 
الميم رب الناس )) :الحظ ىناك ،((ب الباسذى  م   ،الميم رب الناس)) :قال ،بمى :قال ؟-صمى اهلل عميو وسمم-
رواه  (7)((ال يغادر سقًما شفاء ،ال شفاء إال أنت ،أنت الشافي اشف   ،مذىب الباس)) :ىناو  ،((ب الباسى  ذ  أ

 .البخاري
 .وتقول مثل ىذا ،وتمسح ،تضع اليد اليمنىف ،أو ىذا سواء قمت ىذاف

وليا شروط  ،وباألدعية كذلك ،-صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي وتكون باألذكار الواردة  ،قى تكون بالقرآنوالر  
واحتشد الناس عندىم  ،لكن ال يحتاج اإلنسان أن يذىب إلى ىؤالء الذين تفرغوا لمرقية ،معروفة عمى كل حال

ولربما كان أكثر من يرتاد تمك  ،بل اعتقد بعض الناس فييم ،كأن ليم مزية عمى غيرىم ،أو المئات ،بالعشرات
 ،غير محمودذا أمر فمثل ى ،ما ال يخفىوضعف القموب  ،ويحصل بسبب ذلك من الفتنة ،ىم من النساءالمحال 

فيذا  ،ويفتح عيادة ،يجمس لمرقيةو  ،يتفرغ اإلنسانأن لكن  ،يرقي أىموو  ،يرقي نفسوو  ،اإلنسان يرقي من حولوف
وقد  ،ولربما اجترأ عميو كل بطال ممن ال يحسن أحياًنا الفاتحة ،وتجارة ،أن يتخذ ذلك تكسًبا ،أمر غير جيد

سمعت بعضيم فقد  ،لييئةوا خوان من أىل الحسبةبعض اإلني عمييا أطمع منيا، طمعت عمى أشياءوا ،شوىد ىذا
ىا كما يقرأ األعرابي يقرؤ  ،يو يقرأ ال يحسن الفاتحةف ،عطي ليموأ   رو  أو ص   ،وصوروه ،سجموا قراءتوألنيم  ،يقرأ

بعض المزاوالت  غيرىذا  ،إلى اهلل المشتكى ،إلى اهلل المشتكىف ،والنساء عنده ،في الصحراء الذي لم يتعمم حرًفا
والجموس أمر  ،التفرغ ليذا :لكن نقول ،نحن ال نعمم الحكم ،التي ال حاجة لذكرىا مما قد يستغفل بو بعض الناس

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم، غير محمود
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