الحجامة النبوية
قبل عملية الحجامة
حجامة السنة النبوية

األمراض التي يمكن عمل حجامة عليها و تأتي بالشفاء بإذن اهلل:

الحجامة العالجية

 على الريق :المقصود بل  -يمممممتممنممع عممن األكممل ثممالهنا حالمة المممعمدة فمار مة و ساعات على األقل ،يمعمنمي ممعمدة
ليس الوق (الصباح).
خالية من الطعام.
 -بعد الشروق.

 -أي ساعة من نهار أو ليل،

 تممجممرى الممحممجممامممة فممي حسب مواضع المرض.موضع الكاهل و األخدعين.
 -نقوم بالحجامة في الميموم  -أي وقم هماب بمل المدم وأي

 -صلع الثعلبي .

 -الدوخة.

 -أمراض العيون.

 -الصرع.

 -الجيوب األنفية.

 -تنميل األذرع و األرجل.

 -أالم األذن.

 -تنشيط مركز الذاكرة.

 -السعال.

 المعدة ( حرقان،حموضة ،انتفاخ).

 -الربو.

 نقص السكر في الدم - .البروستات. -تقرح البنكرياس.

 القيئ. -تنشيط الدورة

 -انتفاخ.

 -اللوزتين اللثة.

 -عدم النطق.

الدموية.

 -إسهال.

حصوات صغير).

السابع عشر و التاسمع عشمر ساعة كان .كما احتجم أحمممد بمن
حنبل رحمل اهلل.
و إحدى و عشرون.

 -الحنجرة و األسنان.

 -األعصاب.

 -تصلب الشرايين.

 -إمساك.

 -السمنة.

 -الغدة الدرقية.

 -األرق.

أي فصممل مممن الممفممصممول

 -ضعف السمع.

 -القلق.

 -الصداع.

 -التوتر.

 -الشقيقة.

 انخفاض ضغط الدم - .قصور وظيفي في االكتئاب.الكبد.
 الخوف و اإلرهاق. ارتفاع الكوليسترول. المرارة (مغص حصواه المساعدة على اإلقالع عن فقر الدم.صغيرة).
التدخين و اإلدمان.

 تكون في فصمل المربميمع -(أبريل و ماي).
للضرورة و االحتياب لها.

الممريمض
الغير
الشخص
 الشمخمص المممريمض يمممكمنملمن األفضل القيام بالحمجماممة
القيام بعملية المحمجماممة ممرة فمي
مرة في السنة أو ممرتميمن أو
األسبوع أو كل أسمبموعميمن أوكمل
أربع مرات ألن كريات المدم
الحمممراء تممموت كمل  021شهر حتى يحصل الشفاء.
يوما تقريبا.
 تجرى عمليمة المحمجماممة ممن تجرى عملميمة المحمجماممة سن البلوغ إلى الثمانين رجماال ومن سن البلوغ إلى الثمممانميمن نسمماء ممماعممدا بممعممض الممحمماالت
رجاال و نساء ماعمدا بمعمض االستثنائية.
الحاالت االستثنائية.
 حالقة الشعر خاصة بمواضعحمممالقمممة الشمممعمممر خممماصمممة
الممحممجممامممة الممتممي يممر ممب فمميممهمما
بمممممواضمميممع الممحممجممامممة الممتممي
ير ب فيها المحتجمم كشمعمر المحتجم ،كشعر الرأس أو الظهر
الرأس أو الظهر و الرجلين .أو الرجلين.
 أخد حمام دافمئ لمنمظمافمة  -أخذ حمام دافئ لنظافة الجسممالجسم إلزالة األمالح و أثار إلزالة األمالح و أثار العرق ممن
العرق من سطح الجلد.
سطح الجلد.

ماهي كمية الدم المستخرجة
في عملية الحجامة؟
إن كمية الدم المستخرجة من خالل عملية المحمجماممة المطمبميمة
تبلغ حوالي  051-011غ بينما يصل مقدار الدم المأخوذ عمن
التبرع بمالمدم إلمى  051غ ألن إخمراب المدم فمي المحمجماممة
مطلوب فيل اإلخراب باعتدال .و تقام عمليمة المحمجماممة بشمكمل
فردي لتجنب انتقال األمراض المعدية.
تعمل كؤوس الهواء في حجامة السنة المنمبمويمة ثمال
أما الحجامة العالجية فثمانية كؤوس كحد أقصى.

كمؤوس.

ما العمل باألدوات المستخدمة
في عملية الحجامة؟
قفاز ،مشرط طبي .قطن .كمؤوس المحمجماممة .تسمتمعمممل همذه
األدوات مرة واحدة لكل شخص ثم ترمى في سلة النفايات .و
ال يجوز استعمالها سواء لنفس الشخص أو لشخص أخر حتى
و لو عقم بمحلول مطهر و معقم.

ما هو لون دم الحجامة؟
 الدم األحمر السائل :يستدل بل على سمالممة الممموضمع ممنالعلل و األمراض.
 الدم األسود السائل :يستدل بل على وجود أخالط ضارة. الدم األسود المخثر :يستدل بل على وجمود أخمالط كمثميمرةضارة في ذلك العضو.
 عدم خروب المدم :يسمتمدل بمل عملمى سمالممة المعمضمو ممنالمرض.
 قد يواصل الدم الخروب بسبمب عمممق المتمشمريمط :يمنمبمغميالتوقف بعد استفراغ كمية التشريط المناسب المحدد ب -011
 051غ.

 الشلل النصفي. الشلل الكلي. -كترة األحالم.

 -كترة النوم.

 -القولون العصبي.

 -القلب.

 -البواسير.

 الضعف الجنسي. -القذف السريع.

 -الكلي (مغص

 -النحافة.

 -ارتفاع الضغط الدم - .الناسور.

 -دوالي الخصية.

 -أالم الحيض.

 -احتباس البول.

 العقم عند الرجل. -العقم عند المرأة.

 دمامل الساقين والفخذين.

 -التهاب

 التهاب فقرات العمود الفقري. -الحكة الجلدية.

 التهاب المثانة. -أالم في الحوض.

 -أمالح القدم.

المفاصل )الروماتويد(

 -البول الإرادي.

 نزيف الرحم. -انقطاع الحيض.

 -الصدفية.

 -الروماتيزم.

 -انزالق الغضروفي ( دسيك).

 أكزيما. -التهاب الجلد.

 أالم الرقبة و الظهروالكتفين و الذراعين.
 عرق النسا. -النقرس.

 إفرازات المهبل. -تنشيط المبايض.

 -أالم الرجل و الركبة و

 -إفراز حليب من ثدي

العضالت.

المرآة بدون حمل.

 -زيادة السكر في الدم.

 -الدوالي.

أحاديث حول الحجامة في صحيح البخاري:

أنواع الحجامة و فوائدها
الحجامة الرطبة (الحجامة العالجية):
وهي عمل جروح بسيطة لسحب الدم من تح الجلد ،و هدفها معالجة األمراض و شفائها و لها نقاط و أمماكمن ممعميمنمة عملمى جسمم
اإلنسان .استفرا ا لمادة مؤذية ليظة ،قد رسخ في عروق البدن ،و أحالتل عن طبيعتل و مزاجل ،و هذه حيثما وجد االحتياب إليها
وجب استعمالها دفعا للعرض ،و إزالة ألثره ،و من ير تحديد لوق معين ،كما احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليل و سملمم ممحمرمما،
صائما ،مسافرا ،و كان ذلك نهارا .و أما ابن عباس و أبو موسى األشعري فكان يحتجمان بالليل .و قد ذكر أبو بكر المخمالل أن أبما
عبد اهلل أحمد بن حنبل كان يحتجم أي وق هاب بل الدم و أي ساعة كان.
الحجامة الرطبة (حجامة السنة النبوية):
وهي الحجامة التي اعتمدها النبي صلى اهلل عليل و سلم و مواضعها على الكاهل و األخذعين و فعلها صلى اهلل عملميمل وسملمم لسمبمع
عشرة أو تسع عشرة أو إحدى و عشرين من الشهر القمري .و تكون على الريق و في فصل المربميمع (أبمريمل و مماي) .و يمفمضمل
للشخص القيام بها مرة في السنة أو مرتين أو أربع مرات للمعلومة التالية( :أن كريات الدم الحمراء تهرم و تموت في مدة تحدد ب
 021يوما وهي تندفع تلقائيا إلى جدران األوعية الدموية ،فتترسب إلى أن تتراكم و تعرقل بالتالي جريان الدم ،وهذا ما يمؤدي إلمى
اختالل الدورة الدموية ،و هذا الترسب بحد ذاتل هو السبب الرئيسي في حدو أمراض كثيرة.
الحجامة الرطبة حجامة الموضع الواحد:

عن ابن عباس ،عن النبي صلى اهلل عليل و سلم قال” :الشفاء في ثالثة :في شرطة محجم ،أو شربة عسل ،أو كية بنار ،و أنا أنهي أمتي عن الكي“.
عن ابن عباس ،قال :احتجم النبي صلى اهلل عليل و سلم و هو صائم.
عن ابن عباس ،قال :احتجم النبي صلى اهلل عليل و سلم و هو محرم.
عن أنس أنل سئل عن أجر الحجام ،فقال :احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليل و سلم ،حجمل أبو طيبة و أعطاه صاعين من طعام  .و كلم مواليل ،فخففواعنل ،و قال ” :إن أمثل ما تداويتم بل الحجامة و
القسط البحري“
عن ابن عباس ،قال :أن رسول اهلل صلى اهلل عليل و سلم احتجم في رأسل.
عن جابر بن عبد اهلل ،قال :سمع النبي صلى اهلل عليل و سلم يقول ” :إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل ،أو شرطة محجم ،أو لذ ة من نار ،و ما أحب أن أكتوي“.

أحاديث حول الحجامة في صحيح مسلم:
عن ابن عباس ،قال :أن النبي صلى اهلل عليل و سلم احتجم و هو محرم.
عن ابن بحينة :أن النبي صلى اهلل عليل و سلم احتجم بطريق مكة ،وهو محرم وسط رأسل.
عن ابن عباس ،قال :حجم النبي صلى اهلل عليل و سلم عبد لبني بياضة ،فأعطاه النبي صلى اهلل عليل و سلم أجره ،وكلم سيده فخفف عنل من ضريبتل .و لو كان سحتا لو يعطل النبي صلى اهلل عليل
و سلم .
عن جابر :أن أم سلمة استأذن رسول اهلل صلى اهلل عليل و سلم في الحجامة ،فأمر النبي صلى اهلل عليل و سلم أبا طيبة أن يحجمها.
قال حسب أنل قال :كان أخاه من الرضاعة ،أو الما لم يحتلم.

الحجامة الجافة:
تكون بوضع كؤوس الهواء على الجلد بدون تشريط.

عن عمرو بن عامر األنصاري قال :سمع أنس بن مالك يقول :احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليل و سلم ،و كان ال يظلم أحدا أجره.

الحجامة المتحركة (التدليكية):
تعني التدليك بكؤوس الهواء بإضافة زيوت نباتية طبية و عطرية.
فوائد الحجامة:
 تنشيط الدورة الدموية ،تنشيط و إثارة أماكن ردود الفعل بالجسم لألجهزة الداخليمة لملمجمسمم ,اممتمصماو األخمالط و السممموم ممنالجسم ،تقوية المناعة العامة في الجسم ،تسليك مسارات الطاقة ،العمل على مواءمة الناحية النفسية ،تنشيط أجهمزة الممما ،المحمركمة،
السمع ،اإلدراك ،الذاكرة ،تنشيط الغدد خاصة الغدد النخامية ،رفع الضغط على األعصاب ،إزالة أسمبماب األلمم و ميمر المممعمروف
مصدرها ،امتصاو االحماض الزائدة في الجسم ،إثارة و تحفيز المواد المضادة لألكسدة ،التقليل من نسبة الكوليسترول الضار فمي
الدم و رفع نسبة الكولسترول النافع في الدم ،تقليل نسبة البولينا في الدم ،تنظيم الهرمونات.

موانع الحجامة
 -المرأة الحامل ال تحتجم األشهر الثالثة األولى.

 -إصابة المريض بالبرد الشديد أو ارتفاع درجة الحرارة.

 -السيولة في الدم.

 -مرضى الغسيل الكلوي.

 -المريض الذي يستعمل جهاز تنظيم ضربات القلب.

 -التبرع بالدم بعد ثالثة أيام.

 -مرضى فقر الدم.

 -المرأة الحائض أو النفساء حتى تطهر.

 -لكبير السن فوق الثمانين أو صغير السن أقل من سن البلوغ إال في حاالت استثنائية.

بعد عملية الحجامة
 -تناول شراب العسل او أكل الثمر أو الشراب الحلو.

هل يمكننا تكرار عملية
الحجامة؟

بيان حكم حجامة الصائم
عن ثوبان قال :مر الرسول اهلل صلى اهلل عليل و سلم بالبقيع في ثمان عشرة ليلة خل من رمضان برجل يحتجم ،فقال ” :أفطر الحاجم و المحجوم“.

 -دهن أماكن التشريط بزي نباتية.

عن ابن عباس ،قال :احتجم النبي صلى اهلل عليل و سلم و هو صائم.

 -يفضل النوم و الراحة بعد الحجامة.

عن ثاب البناني أنل سأل أنس ابن مالك :أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال ال ،اال من أجل الضعف.

 اإلقالل من الطعام و تناول طعام سهل الهضم و اإلكثار من الخضروات والفاكهمةو شرب الماء.
 اجتناب اللحوم و البيض و الحليب و مشتقاتل لمدة  20ساعة. مرضى السكري عليهم بتطهير الجروح جيدا. ال يستحم لمدة  20ساعة. يمتنع عن الجماع لمدة  20ساعة. -تناول الطعام بعد نصف ساعة.

هناك أمراض تشفى عند إجراء المحمجماممة
ألول مرة ،و أخرى تشفمي بمعمد إجمرائمهما
عدة مرات كل أسبوع أو كل أسبوعيمن أو
كل شهر حتي يحصل الشفاء.

عن أنس ابن مالك قال :أول ما كره الحجامة للصائم ،أن جعفر بن أبي طالب احتجم و هو صائم ،فمر بل النبي صلى اهلل عليل و سلم فقال :أف طر هذان ،ثم رخص النبي صلى اهلل عليل و سلم بعد في الحجامة للصائم ،و كان أنس يمحمتمجمم و همو
صائم.
قال الشافعي :ليس الفطر من شيء يخرب من جسده إال أن يخرب الصائم من جوفل متقيأ ،و يعرق و يتوضأ و يخرب منل الخالء و الريح و البول و يغتسل ويتنور فال يبطل صومل ،و إنما يفطر من إدخال شيء ،البدن ،أو التقيؤ ،فميمكمون عملمى همذا
إخراب من جوفل كما عمد إدخال فيل قال :و الذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليل و سلم و التابعيين أنل ال يفطر أحد بالحجامة.
وفي حديث الصوم” :أفطر الحاجم و المحجوم“
قال ابن األثير :معناه :أنهما تعرضا لإلفطار ،أما المحجوم ،فللضعف ،الذي يلحقل من خروب دمل ،فربما أعجزه عن الصوم ،و أما الحاجم فال يأمن أن يصل إلى حلقل من الدم فيبلعل أو من طعمل ،قال و قيل :هذا على سبيل الدعاء عليهما ،أي :بطمل
أجرهما ،فكأنهما صارا مفطرين ،كقولل” :من صام الدهر فال صام و ال أفطر“ .
و خالصة القول :أن حديث” :أفطر الحاجم و المحجوم“ صحيح ال ريب فيل ،وقد ثب العمل بل زمنا على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليل و سلم و بعد زمنل ،و لوال ورود الرخصة في الحجامة للصائم باألحاديث المتيقن ثموبمتمهما و صمحمتمهما لمقملمنما
بموجب حديث ”أفطر الحاجم و المحجوم“  .أما و قد قال صلى اهلل عليل و سلم ”إن اهلل يحب أن تؤتى رخصل كما يحب أن توتي عزائمل“ ،فقد تعين قبول الرخصة ،ألنها متيقنة بعد النهي ،وبهذه الرخصة جازت الحجامة للصائم,
عن انس ابن مالك قال :كان الرسول اهلل صلى اهلل عليل و سلم يحتجم في األخدعين و كان يحتجم لسبع عشرة ،و تسع عشرة ،و إحدى و عشرين،
و ربما احتمى و احترز لصحتل و عافيتل قبل إعتاللها ،و تغيرها ،فكان يحتجم ثالثا :إثنين في األخدعين و واحدة على الكاهل ،و أكثر ذلك لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى عشرين من الشهر القمري.

