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الحجامة بین الحقیقة الشرعیة وواقع الناس 1 -الحجامة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحجامة بین الحقیقة الشرعیة وواقع الناس 1 -الحجامة  - 09الدرس :  -دروس حواریة 

2006 -04-30  

ال علم لنا إال الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین ، اللھم  

ما علمتنا ، إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق 

، ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھحقاً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا 

أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین ، 

  ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  حكمة هللا في خلق أجھزة اإلنسان على ما ھي علیھ :

أیھا اإلخوة ، في اإلنسان أجھزة خطیرة جداً ، أساسیة ونبیلة جداً ، بالغة التعقید ، على رأسھا الدماغ ،  

وجل ؟ في صندوق عظمي في مفاصل ثابتة ، وبین الجدار والدماغ سائل المتصاص  أین وضعھ هللا عز

  الصدمات .

  أین وضع هللا النخاع الشوكي ؟ في العمود الفقري . 

  أین وضع هللا القلب ؟ في القفص الصدري . 

  أین وضع هللا الرحم ؟ في عظام الحوض . 

  قال تعالى : 

  َراٍر َمِكیٍن ﴾﴿ ثُمَّ َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قَ 

  [ سورة المؤمنون ]

  معمل الكریات الحمراء :

لكن أخطر معمل في اإلنسان قد ال تعرفونھ ، إنھ معامل كریات الدم الحمراء ، ھذه المعامل وضعت  

في أحصن مكان في الجسم ، وضعت في نقي العظام ، داخل العظام ، إذا أكل اإلنسان طبق لحم ، 

العظمة الكبیرة ، ویضربونھا ، ینزل منھا ماسورة رمادیة ، الماسورة  واألطفال یحبون أن یأخذوا

الرمادیة ھي معامل كریات الدم الحمراء ، ھذه المعامل تصنع في الثانیة الواحدة اثنین ونصف ملیون 

كریة ، اآلن ھناك درس مدتھ خمسون دقیقة ، الدقیقة ستون ثانیة ، خمسون في ستین ثالثة آالف ، 
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نصف ملیون سبعمئة وخمسون ملیون كریة تصنع فینا جمیعاً في مدة ھذا الدرس ، وألنھ ضرب اثنین و

  یموت في كل ثانیة اثنان ونصف ملیون كریة حمراء .

اآلن : سؤال ھذه الكریات الحمراء التي تموت ما مصیرھا ؟ قد یقول أحدكم : تطرح مع مفرزات  

جسم ، ھذه المقبرة اسمھا الطحال ، في ھذه المقبرة الجسم ، الجواب : ال ، ھذه تساق إلى مقبرة في ال

معامل تأخذ ھذه الكریات الحمراء ، وتحللھا إلى مكوناتھا الطبیعیة ، المكونات حدید وھموجلوبین 

صفراء ، الحدید یشحن إلى معامل نقي العظام مرة ثانیة لیعاد تصنیعھ ، و الھموجلوبین یصبح المرارة ، 

  ھون .یصبح المادة الھاضمة للد

ماذا نستنبط من ذلك ؟ ھذا صنع اإللھ ، هللا عز وجل أْمُره كن فیكون ، زل فیزول ، ومع ذلك فلیس  

عند هللا ھدر إطالقاً ، ھذه الكریات الحمراء سبعمئة وخمسون ملیون كریة في خمسین دقیقة تذھب إلى 

وجلوبین الصفراء لھضم الدھون ، المقبرة ، في المقبرة تحلل ھذه الكریات إلى عواملھا األساسیة في الھم

والحدید یؤخذ إلى نقي العظام لیعاد تصنیعھ كریات دم حمراء ، إذاً االقتصاد كمال بشري ، االقتصاد 

تدین ، االقتصاد حضارة ، الھدر واالستھالك وعدم ترشید استھالك المیاه ، وعدم ترشید استھالك 

ت ھذا سلوك متخلف ، ألن خالق األكوان الذي أْمره كن الكھرباء ، وإتالف المواد ، وعدم العنایة باآلال

  فیكون علمنا كیف نستخدم األشیاء إلى أقصى مرحلة .

ھذا المعمل یصنع في الثانیة الواحدة اثنین ونصف ملیون ، ال یزال ھذا المعمل فیھ أسرار لم تكشف  

ً عن تصنیع الكریات الحمراء ، وإذا تو ً یتوقف كلیا قف فالموت محقق ، والمرض عنھ بعد ، وأحیانا

یف یتوقف عن العمل ؟ ال أحد اسمھ فقر دم ال مصنع ، اسمھ الحدیث ابیضاض الدم ، ھذا المعمل ك

  ، لذلك مرض ابیضاض الدم أو فقر الدم الالمصنع مرض قاتل .یعلم

  اآلن قال هللا عز وجل : 

  ﴿ َسنُِریِھْم آَیَاتِنَا فِي اْآلَفَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم ﴾

  ]53[ سورة فصلت : 

اكتشف العلماء الغربیون أن ھذا المعمل صیانتھ في نقص الدم المنتظم مبرمجة ، ھذا المعمل كلما قلّت  

كمیة الدم في الجسم زاد نشاطھ ، وكان ھذا اإلقالل تنشیطاً آللیة العمل ، كیف أن شرب الماء یصون 

  الكلیتین .

وم اثنین لتر ماء ، أعجبھ أم لم یعجبھ ، كان عطشاً أو غیر وبالمناسبة اإلنسان ، یجب أن یشرب في الی 

  عطش ، وإال فخطر أن یصاب اإلنسان بفشل كلوي وارٌد .
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وبالمناسبة في بعض البالد الحارة أعلى نسبة فشل كلوي فیھا لتناول المشروبات الغازیة ، أنا أنصح :  

ون المعصور ، البرتقال المعصور ، ھذه اشربوا المشروبات الطبیعیة ، اشربوا اللبن ، اشربوا اللیم

المشروبات الجاھزة صدقوا أو ال تصدقوا كلھا مواد كیماویة ما فیھا شيء طبیعي ، إذاً ھذا الجھاز 

  صیانتھ في نقص الدم .

  الحجامة بین الحقیقة الشرعیة وواقع الناس :

باء كانوا یعملون لیالً ونھاراً قبل سنتین سرت لوثة الحجامة ، وبولغ بھا إلى درجة غیر معقولة ، األط 

في الحجامة ، اآلن طرح غیر منطقي ، وغیر معتدل ، وغیر متوازن ، لدرجة أّن الدولة اضطرت إلى 

أن توقف ھذه الھجمة على الحجامة عقدت ندوات ، وأتت بعلماء ، لكن إنسان قال كالماً غیر صحیح ، 

ھا النبي ، ھنا الغلط ، النبي مشرع ، كل شيء قال : ھي طریقة بدائیة في معالجة بعض األمراض ذكر

قالھ ال یمكن أن یكون من ثقافتھ ، وال من اجتھاده ، وال من رأیھ ، وال من معطیات بیئتھ ، وال من 

  اختراعھ ، ألن النبي صلى هللا علیھ وسلم ذكر هللا كالمھ بأنھ ال ینطق عن الھوى .

ة دققوا ، ھذه الفكرة في العالم الغربي أن ھذه المعامل صیانتھا الحجامة إذاً لھا فوائد كبیرة جداً ، وقائی 

بنقص الدم المنتظم في والنبي أمرنا أن نحتجم من حین إلى آخر كل عام ، كل عام مرتان أو ثالثا ال 

  مانع ، قد یقول قائل : لَم ال نأخذ الدم من الورید ؟

حتكاك والحركة الدورة الدمویة نشطة ، والدلیل الجواب والجواب دقیق جداً أیھا اإلخوة ، في أماكن اال 

لما یقّل شعر اإلنسان ینصح بفرشاة دبابیس كي تحرض جلدة الرأس على جریان الدم وتغذیة الشعر ، 

فعند المفاصل الدورة نشطة ، لذلك كل إنسان یصلي ، و یتوضأ في األعم األغلب ھو بعید عن مرض 

ر ، ھذا مرض الموات ، الدم یضعف في أن یصل إلى نھایة الغرغرین ، ما الغرغرین ؟ ھذا مرت خطی

األطراف السفلیة فیتفاجأ اإلنسان أن إبھامھ أصبح أسود اللون ، ال یبالي ، فینتقل السواد إلى القدم ، قال 

لھ الطبیب : ال بد من قطع القدم ، یتردد ، الساق یتردد ، ال بد من قطع الرجل من أعلى الفخذ ، ھذا 

  لحقیقة نقص ترویة نھایات األوعیة .المرض في ا

لما أمرنا النبي الكریم إذا توضئنا أن نخلل بین األصابع معنى ذلك أنت تنشط الدورة الدمویة في نھایة  

  القدم .

أیھا اإلخوة ، الظھر أكبر مساحة في الجسم ، ودورة الدم فیھ راكدة بسبب انعدام الحركة في الظھر ،  

  دم من الظھر ، ألنھا منطقة ركود .فتوجیھ النبي أن یؤخذ ال

  بیان النبي المعصوم لخطورة تبیُّغ الدم على األجھزة في الجسم :

  اآلن مع موضوع ثان ، الحدیث : 
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((من أراد الحجامة فلیتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرین ، وال یتبیغ بأحدكم الدم 

  فیقتلھ))

  [ ابن ماجھ عن أنس بسند صحیح]

  حقیقة التبیُّغ :

ً كالمطاطة ، ضع مطاطة جدیدة ،   ما ھو التبیغ ؟ القلب ینبض الشریان مرن ، ما معنى مرن ؟ تماما

وقس طولھا بالمیلیمترات ، اسحبھا ، قد یتضاعف طولھا ، دعھا تعود إلى ما كانت علیھ ، المرونة أن 

یعود الشيء إلى حالتھ األولى ، فالشریان مرن ، لما ینبض القلب یتوسع الشریان ، صار قلبًا ثانیًا ، ألنھ 

مرن یجب أن یعود لما كان علیھ ، توسع وعاد إلى ما كان علیھ ، صار قلبًا ثانیًا وثالث ورابعا ، جمیع 

، ضعھا ھنا تسمع النبض ،  األوعیة في الجسم قلوب ، والدلیل : ضع یدك في شریان تسمع النبض

ضعھا ھنا تسمع النبض ، ضعھا عند رجلك في مكان معین تسمع النبض ، معنى ذلك أن األوعیة نبضھا 

  یعین القلب .

ً ، فال تستطیع أن تكون مرنة ، فیتعب القلب ،   حینما تمتلئ األوعیة بالدم تمتلئ وتضیق بالدم ذرعا

  واآلن دخلنا في موضوع فرعي .

  قایة من التبیّغ :وسائل الو

تحت یدي دراسة : أن أفضل شيء لإلنسان أن یأكل نصف طعامھ صباحاً ، ألن ھذا الطعام بعده ثماني  

ساعات عمل ، وكثیر من الناس یدعي أنھ أكابر ، فال یأكل صباحاً ، لكن یتعشى عشاء ، ویذھب إلى 

أفضل دراسة أن تأكل الطعام صباحاً النوم فوراً ، تأكل مواد دسمة ، وكثیرة ، والنوم راحة ، لذلك 

نصف كمیة الطعام ، ألن عقبھ ثماني ساعات عمل ، الظھر تأكل خمسة وثالثین بالمئة ، مساًء تأكل 

  خمسة عشر بالمئة.

لي قریب توفي ـ رحمھ هللا ـ عنده نظام في حیاتھ ، أنھ یجب أن تجتمع األسرة بأكملھا على وجبة طعام  

دیث ومؤانسة ، وسؤال وجواب ، وطرفة ، وفیھ تفقد وضع الطالب بمدرستھ ، واحدة ، ھذا لقاء فیھ ح

فیمكن أن یمتد الطعام ساعة ، وال داعي أن نأكل مثل الجمال ، ونقوم قبل الرجال ، ھذه ال آیة وال 

حدیث ، ھذا كالم فیھ حمق ، كُْل بھدوء لقمة لقمة ، امضغ جیداً ، آنس من حولك ، تحدث ، تأدب ، 

  جو مرحاً ، ألن السعادة النفسیة تعین على الھضم .اجعل ال

اإلنسان یأكل أكلة دسمة ، وینام ، والقلب ینبض خمسة وخمسین نبضة ، والدم حركتھ بطیئة ، كل  

حموالتھ دھنیة ، تترسب في األوعیة ، وكلما ترسبت ھذه الحموالت ، ومضى علیھا الوقت أصبحت 

، وما عاد قلب آخر ، لم یعُْد یعین القلب ، بل صار عبئًا علیھ ،  متكلّسة ، عندئذ یفقد الشریان مرونتھ

  فیتضخم القلب .
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  ما ھي الحجامة ؟ ھي نقص الدم المنتظم الذي یخفف الضغط على األوعیة . 

بالمناسبة أیھا األخوة الدین النصیحة أنا علي أن آخذ باألسباب ثم أتوكل ، أما التوكل بال أخذ باألسباب  

في عندنا أمراض خطیرة جداً لماذا ھي خطیرة ؟ لیس لھا أعراض أبداً ضغط الدم المرتفع ھذا خطیر ، 

من أخطر األمراض ألن ما لھ أعراض یكون ضغطھ ثمانیة وعشرین دون أن یشعر ، ضغط الدم 

المرتفع سماه األطباء القاتل الصامت ، من أعراضھ أو من نتائجھ بالتعبیر المعاصي جداً من تداعیاتھ 

  ة بالدماغ یعني شلل أو عمى أو فقد ذاكرة أو صمم ، من تداعیاتھ فقد البصر .خثر

لذلك ال مانع أن یكون في كل بیت في جھاز ضغط ، ألنھ ال أعراض للضغط ، وھو القاتل الصامت ،  

، ھذا الضغط الحدي ،  10/16، ثم ،  9/ 13، جید ، بالخمسینات  12/8فأنت باألربعینیات ضغطك 

فھو مرض ، وال بد من طبیب ، من فضل هللا على اإلنسان أن تقدم الطب لكرامة  16/10أما فوق 

اإلنسان عند هللا ، اآلن الضغط لھ أدویة یمكن تكون مثل الغذاء ، فیرجع الضغط طبیعی�ا ، ألن الضغط 

  یكون ناتًجا أحیانا عن توتر عصبي .

، وھناك ضغط عصبي ، وضغط نفسي ، شدة  أنا أقول دائماً : بعض أنواع ضغط الدم سببھا ضغط الھم 

نفسیة ، وضغط وعائي ، ألن المواد الدھنیة مترسبة على جدر الشرایین ، وفقدت مرونتھا ، فارتفع 

  الضغط ، والنبي الكریم یقول :

((من أراد الحجامة فلیتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرین ، وال یتبیغ بأحدكم الدم 

  فیقتلھ))

  جھ عن أنس بسند صحیح][ ابن ما

، بیوتركان ممتلئاً ال یعمل الكوم المشغل إذا Cسآتیكم بشاھد : الذي عنده كومبیوتر ( الھارد ) األساسي  

ال بد من فراغ بالمئة خمسة عشر ، لو أنت فحصتھ في الخصائص تخرج دائرة معظمھا أزرق ، وقسم 

ك ال بد من فراغ حتى تتجاوب األوعیة مع القلب ، أحمر ، لوال ھذا الفراغ ال یعمل الھارد ، والدم كذل

  لذلك :

((من أراد الحجامة فلیتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرین ، وال یتبیغ بأحدكم الدم 

  فیقتلھ))

ھذا الكالم مرة ثانیة : لیس من عند النبي ، وال من ثقافتھ ، وال من خبرتھ ، وال من معطیات عصره ،  

   ، إنما ھو وحي یوحى ، قال تعالى : وال من توقعاتھ

  ﴿ َوَما یَْنِطُق َعِن اْلَھَوى ﴾

  [ سورة النجم ]
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   قال تعالى : 

  ﴿ الَِّذي َخلَقَنِي فَُھَو یَْھِدیِن * َوالَِّذي ُھَو یُْطِعُمنِي َویَْسِقیِن * َوإَِذا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفیِن ﴾

  [ سورة الشعراء ]

  مان والتوكل :األخذ باألسباب قّمة اإلی

ما قال : وإذا أمرضني ، قال : وإذا مرضت ، فاألخذ باألسباب قمة اإلیمان ، اإلیمان بحقیقتھ أن تأخذ  

  باألسباب ، وكأنھا كل شيء ، ثم تتوكل على هللا ، وكأنھا لیست بشيء .

ي ، ثم ال لكن جاءني سؤال مرة : أن المرأة ھل علیھا حجامة ؟ فكان جوابي : إن المرأة التي تصل 

  تصلي لعذر ألمَّ بھا لیس علیھا حجامة .

  بالمناسبة المرأة قلّما تصاب بالجلطة ، لكنھا تسبّب الجلطة . 

ً یجب أن تحتجم ، إذاً الحجامة من سنة النبي علیھ الصالة والسالم ،   لكن بعد أن تصلي المرأة دائما

  أحیاناً مرض الشقیقة یزول بالحجامة .

سلم ، ركعت نزل الدم إلى الرأس ، رفعت تراجع الدم ، فتوسعت األوعیة توسعت ، بالمناسبة ، أنت م 

ثم رجعت إلى ما كانت علیھ ، سجدت توسعت ، ثم رجعت ، سجدة ثانیة ، أول ركعة ثالث مرات ، 

والثانیة ثالثة ، والثالثة ، والرابعة ، الصبح أربعة ، والظھر عشر ، والعصر أربع والمغرب خمس ، 

تسع ، كل ركعة ثالث ، كم مرة صعدت ونزلَت ؟ ما الذي یحدث ؟ یكتسب الوعاء في الدماغ  والعشاء

مرونة ـ ال سمح هللا وال قدر ـ یرتفع الضغط فجأة ألسباب معینة ، فالذي یصلي أوعیتھ مرنة ، تتحمل 

  الضغط ، والذي ال یصلي أوعیتھ غیر مرنة فینفجر الوعاء ، فیسبب خثرة بالدماغ .

  عافنا جمیعاً من أمراض وبیلة .اللھم  

لمعجزة أال یصاب اإلنسان وهللا یا أیھا اإلخوة ، ھناك أمراض تجعل حیاة اإلنسان جحیماً ال یطاق ، وا 

  .بالمرض 

ھناك معنى دقیق جداً أتمنى أن أوضحھ : لو أّن طریقًا عرضھ مئة متر افتراضاً ، وعلى الیمین واٍد ،  

ن راكب مركبتھ ، ویمشي في الوسط ، غفل نصف دقیقة ، ال یحدث شيء ، وعلى الیسار واٍد ، واإلنسا

ألن الطریق عریض جداً ، لكن لو أن الطریق عرضھ بعرض السیارة ، وعلى الیمین واد ، وعلى 

الیسار واد ، وغفل ، سیقع في الوادي ، الحالة األولى فیھا توسعة ، والحالة الثانیة فیھا دقة ، ألن 

  وألنھ مخیر فطبیعة الحیاة لیست على التوسع .اإلنسان مكلف ، 

مثالً : عندك خمسة أوالد ، أتیت بمئة كیلو من البرتقال مثالً ، وضعتا في مكان ، قد ال یأكلون ، الكمیة  

ً لو  كبیرة جداً ، بھذه الطریقة ال یمكن أن یمتحن األطفال بمدى انضباطھم االجتماعي ، لكن فرضا



7 

الحجامة بین الحقیقة الشرعیة وواقع الناس 1 -الحجامة    

ذي أكل ثالثة ترك أخاه على برتقالة واحدة ، والذي أكل أربعة حرم أخاه أحضرت عشر برتقاالت ، ال

  البرتقال .

طبیعة الحیاة أن یغتني إنسان ، ویفقر إنسان ، تغتني أمة بالعدوان وتفقر شعوب ، تصمیم األرض أن  

ر الھوامش ضیقة ، لماذا كانت الھوامش ضیقة ؟ ألن اإلنسان مخیر ، ومكلف ، فأي خطأ یرتكبھ یظھ

  في اآلخرین .

منذ أیام بلعت طفلة بذرة زیتون ، وأسيء معاملتھا في مستشفى عامة ، حدث نقص أوكسجین في  

الدماغ ، فأصیبت بعاھة دائمة ، فطلقت أمھا الزوج ، ألنھ ال یعمل ، فیرعى ابنتھ ، قلت : ھذا الذي 

وحدھا ، وزوجتھ مطلقة ، قصر في معالجتھا سبب شقاء أسرة ، األب عاطل ال یمكن أن تترك البنت 

  وال أحد یرعاھا ، قال تعالى :

  ﴿ إِنَّا نَْحُن نُْحیِي اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما قَدَُّموا َوآَثَاَرھُْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْینَاهُ فِي إَِماٍم ُمبِیٍن ﴾

  ] 12[ سورة یس : 

  كل أعمالكم آثارھا مسجلة علیك . 

  من التعلیالت العلمیة للحجامة :

ً بضوابط الشرع ، فالحجامة من   إذاً : اإلنسان المؤمن عنده حاجة كبیرة جداً إلى أن یكون منضبطا

تعلیالتھا العلمیة : أن ھذا المعمل الضخم معمل كریات الدم الحمراء الذي أودعھ هللا في حصن حصین ، 

ظم ، والذي قالھ النبي علیھ والذي قد یتوقف كلیاً عن العمل ھذا المعمل صیانتھ وتقویتھ بنقص الدم المنت

الصالة والسالم وحي یوحى ، والحجامة لھا أحادیث كثیرة ، ھناك سبعة عشر حدیثاً شریفاً یتحدث عن 

  الحجامة ، وعن بعض ما فیھا من فوائد .

لي صدیق كان مقیم في مصر ، ثم أقام بالشام ، والده یتمتع بقدرة عالیة جداً ، ولھ منصب رفیع في  

شقیقة دائمة ، فزار مرة ابنھ في الشام واحتجم ، معاناة الشقیقة خمًسا وعشرین سنة ، فشفي  مصر ، معھ

  منھا ، الغریب أنھ یركب الطائرة كل عام إلى دمشق لیحجم ویعود .

  أحیاناً نصائح المصطفى صلى هللا علیھ وسلم من عند الخالق ، ھذه من عند الصانع ، لذلك الحدیث : 

((من أراد الحجامة فلیتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرین ، وال یتبیغ بأحدكم الدم 

  فیقتلھ))

  [ ابن ماجھ عن أنس بسند صحیح]

طبعاً نحن حینما نبحث عن حكم الحجامة ، ھذه من وسائل الدعوة ، أما المؤمن الصادق فیحتجم دون  

  اً .أن یفھم حكمة الحجامة ، ألن فیھا حدیثاً صحیح
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ھناك قصة أذكرھا دائماً : أن عالماً من علماء دمشق سافر إلى أمریكا ، والتقى بإنسان على جانب من  

العلم كبیر ، لكنھ أسلم ، فجاء موضوع لحم الخنزیر ، وتحاورا ، وتحدث العالم الدمشقي ساعة وزیادة 

لم : كان یكفیك أن تقول لي : إن عن مضار لحم الخنزیر ، فلما انتھى من حدیثھ الطویل قال لھ ھذا المس

  هللا حرمھ من دون زیادة .

أنت مع طبیب یحمل شھادة عالیة جداً من أعلى جامعة ، یعطیك توجیھات ، ال تفكر أن تحاوره فیھا ،  

ھكذا قال لي الطبیب ، عندك استسالم للطبیب ، لذلك اإلمام الغزالي یقول : " یا نفس ، لو أن طبیباً 

حبینھا ال شك أنك تمتنعین ، أیكون الطبیب أصدق عندك من هللا ؟ إذاً فما أكفرك ، أیكون منعك من أكلة ت

الطبیب أصدق عندك من هللا ؟ هللا عز وجل حذرنا من المعاصي واآلثام ، حذرنا من جھنم ، وبئس 

منعك المصیر ، یأتي طبیب فیعطي توجیھات لمریض فینصاع فوراً ، قال لھا : یا نفس ، لو أن طبیباً 

من أكلة تحبینھا ال شك أنك تمتنعین ، أیكون الطبیب أصدق عندك من هللا ؟ إذاً فما أكفرِك ، أیكون وعید 

  الطبیب أشد عندك من وعید هللا ؟ إذاً فما أجھلِك .

  فكل إنسان یعصي هللا عز وجل ھو متھم بالكفر والجھل . 

   

 


