
)*(دعوى أن احلجامة عادة قدمية ال جدوى هلا يف الطب احلديث

:مضمون الشبهة

أي فائدة للتداوي  -وال سيما الطب النبوي -ينفي منكرو الطب البديل
ابحلجامة، واليت ورد احلث على التداوي هبا يف كثري من األحاديث النبوية؛ كقوله صلى 

، ويرون أ�ا من األمور اليت عفا عليها »إن أمثل ما تداويتم به احلجامة«: هللا عليه وسلم
ي تقدم فيه الطب تقدًما هائًال، وأن النيب صلى هللا الزمن، خاصة يف هذا العصر الذ

عليه وسلم حينما حتدث عنها حتدث يف حدود معارف زمانه، وال عالقة هلذا ابلوحي 
اإلهلي يف شيء، بل يضيف آخرون أنه ال يوجد حبث علمي معرتف به من ِقبل 

. هذا الدواءاملؤسسات البحثية عن فوائد احلجامة، وليست هناك جملة علمية تبنَّْت 

:وجه إبطال الشبهة

أثبتت الدراسات احلديثة جدوى احلجامة يف شفاء األمراض؛ حيث تعمل على 
إخراج شوائب الدورة الدموية خارج اجلسم حىت تستفيد األجهزة العضوية من ذلك، 
وثبتت فاعليتها األكيدة يف عالج مرضى الربو الشعيب وااللتهاب الكبدي الفريوسي 

، وإعادة الضغط إىل حدوده الطبيعية، وارتفاع عدد الكرات البيضاء يف والروماتويد
الدم، وكذلك أثبتت فاعليتها يف عالج األمراض اجللدية، وأمراض العظام والعمود 
الفقري، وكذلك الوقاية من السرطان، وغري ذلك من األمراض من خالل تقويتها اجلهاز 

.املناعي جلسم اإلنسان

يوجد حبث علمي معرتف به عن فوائد احلجامة يف التداوي  أما دعواهم أبنه ال
فهذا قول ابطل؛ إذ كيف ذلك وعند� أكثر من رسالة ماجستري يف العالج ابحلجامة يف  
كلييت الطب جامعيت األزهر وعني مشس، وكذلك أحباث العاملني الروسيني كونيايف 

سيا، وهناك الدراسة وساليشيف، وقد ُنشر ذلك يف املوسوعة الطبية الكربى يف رو 
السورية اليت قام هبا مخسة عشر أستاًذا جامعيًّا جبامعة دمشق، ابإلضافة إىل الكم اهلائل 
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من األحباث املنشورة ابللغة اإلجنليزية عنها يف أشهر مواقع األحباث الطبية العاملية، وهو 
Pubm(موقع  ed(از الطيب يف ، وهذا الفتح الطيب الكبري يف أحباث احلجامة يبني اإلعج

نصائح النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وإرشاده أمته إىل التداوي ابحلجامة، و�يه عن بعض الوسائل 
 .األخرى

 :التفصيل

 :احلقائق العلمية  )1

يف وضع كأس على جلد املريض  -احلجامة -تتمثل طريقة العالج بكئوس اهلواء
الكأس، وبسبب ازد�د  وسحب اهلواء منه بطرق خمتلفة؛ إلحداث ضغط سليب بداخل

الضغط الداخلي عن اخلارجي خيرج الدم من الشعريات الدموية الدقيقة ُحمْداًث ما يشبه 
الكدمة، وبذلك خيف احتقان املناطق الواقعة حتت موضع الكأس أو يزول، ابإلضافة 
إىل حوادث انعكاسية أخرى تعمل على تسكني األمل وختفيف االحتقان، فإذا اسُتعمل 

، أما إذا اسُتعمل "احلجامة اجلافة"دون تشريط اجللد ابِملْشرط فهذا ما يُعرف بـ الكأس 
أو " العالج بكئوس اهلواء مع اإلدماء"الكأس بعد تشريط اجللد فهذا ما يُعرف بـ 

 .)[1]("احلجامة الدامية"

أستاذ الطب البديل ابلوال�ت املتحدة  -يقول الدكتور خالد بن عبد الرمحن
احلجامة هي الطريقة الطبيعية املثلى إلخراج شوائب الدورة الدموية خارج :  -األمريكية

اجلسم حىت تستفيد األجهزة العضوية من ذلك؛ فهي تزيد من فتح قنوات الطاقة 
وابلتايل تؤثر يف حتسني انتقال اإلشارات الصحيحة بني أجزاء اجلسم املختلفة ابجلسم؛ 

 .املختلفة

والتحسن الناتج بعد احلجامة يرجع إىل خروج شوائب كرات الدم احلمراء من 
اجلسم، وز�دة فاعلية كرات الدم البيضاء؛ وابلتايل حتسن جهاز املناعة الذي يؤثر بدوره 
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جبهاز املناعة؛ مثل األمراض الروماتيزمية  على حتسن مقاومة األمراض املرتبطة
 .والروماتويد واألمراض الفريوسية

احلجامة هي : -اختصاصي أمراض الروماتيزم -ويقول الدكتور جرب الواقدي
عملية تنظيف وتطهري للجسم من السموم والدماء الزائدة، اليت تعترب من فضالت 

جامة تقوم بتنبيه مراكز اإلحساس الدماء بداخل اجلسم الذي يسعى للتخلص منها، واحل
وحتريك الدورة الدموية، وتنبيه جهاز املناعة، وتنشيط خال� الكبد، وهي عالج مهم 

 .)[2](ألمراض القلب والسرطان والضعف اجلنسي

  

 لرجل حيتجم صورة

وقد أثبت العلم احلديث أن احلجامة قد تكون شفاء لبعض أمراض القلب والدم 
والكبد؛ ففي حالة شدة احتقان الرئتني نتيجة هبوط القلب، وعندما تفشل مجيع 
الوسائل العالجية من ُمِدرّات البول، وربط األيدي والقدمني؛ لتقليل اندفاع الدم إىل 

قد يكون إخراج الدم بفصده عامًال جوهر�ًّ مهمًّا لسرعة شفاء القلب، ففي هذه احلالة 
 .هبوط القلب

كما أن االرتفاع املفاجئ لضغط الدم املصحوب بشبه غيبوبة، وفقد التمييز 
للزمان واملكان، أو املصاحب للغيبوبة نتيجة أتثري هذا االرتفاع الشديد املفاجئ لضغط 

 . ا ملثل هذه احلالةقد يكون إخراج الدم بفصده عالجً  -الدم
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ال يوجد هلا عالج �جع  -مثل التليف الكبدي -كما أن بعض أمراض الكبد
سوى إخراج الدم بفصده، فضًال عن بعض أمراض الدم اليت تتميز بكثرة كرات الدم 
احلمراء، وز�دة نسبة اهليموجلوبني يف الدم، تلك اليت تتطلب إخراج الدم بفصده؛ 

 . ناسب ملثل هذه احلاالت؛ منًعا حلدوث مضاعفات جديدةحيث يكون هو العالج امل

ومما هو جدير ابلذكر أن ز�دة كرات الدم احلمراء قد تكون نتيجة للحرارة 
الشديدة؛ مبا هلا من أتثري واضح يف ز�دة إفرازات الغدد الدرقية، مما ينتج عنها ز�دة 

ناسب ملثل هذه عدد كرات الدم احلمراء، وإخراج الدم بفصده هو العالج امل
 .)[3](احلاالت

وقد ثبت ابلتجربة أن احلجامة تعيد للجسم حيويته، وتقوي مناعته، وحتفظ توازنه، 
 -جية املتعددة للحجامةوقد ُأجريت عدة أحباث حديثة بغرض الكشف عن اآلاثر العال

�يت هنا أبمهها فقط، ونركز على األحباث املعتمدة من ِقبل هيئات  -وهي كثرية جدًّا
 : علمية عاملية

 

 : حبث للربوفيسور الفرنسي كانتيل: أوالً 

، واليت متتاز مبفعوهلا القوي وقد أثبت فيه أثر احلجامة يف ز�دة مادة اإلنرتفريون
 . ضد الفريوسات؛ مما يفيد يف عالج االلتهاب الكبدي الفريوسي وغريه

 : دراسة لفريق مكون من مخسة عشر أستاًذا جامعيًّا: اثنًيا

ُأجريت يف جامعة دمشق أكرب دراسة علمية منهجية على احلجامة، وذلك عام 
تذة جامعيني يف الصيدلة والتحاليل م، اشرتك فيها فريق مكون من أربعة أسا2001

الطبية، وأحد عشر أستاًذا جامعيًّا يف ختصصات اجلراحة والقلب واألورام والعيون 
حالة مرضية لرصد أثر احلجامة يف  300واألنف واألذن، وقد مت إجراء الدراسة على 

 : عالجهم، وبتحليل النتائج تبني أن احلجامة أدت إىل
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حدوده الطبيعية؛ أي إ�ا خفضت الضغط املرتفع، ورفعت  إعادة الضغط إىل      •
 .الضغط املنخفض

اخنفاض سرعة ختثر الدم إىل احلدود الطبيعية؛ مما يقي من اجللطات، واعتدال       •
 . تعداد كرات الدم احلمراء

هبوط خضاب الدم إىل احلدود الطبيعية يف حاالت امحرار الدم، وصعود       •
دود الطبيعية يف حاالت اخنفاضه، مما يدل على نشاط اجلسم ومنو خضاب الدم إىل احل

 . قدرته على نقل األكسجني بواسطة كر�ت فتية سليمة

من احلاالت إىل احلدود الطبيعية، %  52ارتفاع عدد الكرات البيضاء يف       •
من احلاالت؛ مما يفسر %  4٫7وارتفاع عدد تكتل الكرات يف األمراض الرئوية يف 

 . لشفاء السريع ملرض الروماتيزم وااللتهاابت املزمنة بعد احلجامةا

والصدفية  -الربص -عالج العديد من األمراض اجللدية؛ مثل الثعلبة والبهاق      •
 .وغريها

عالج العديد من أمراض العظام والعمود الفقري؛ مثل خشونة الغضاريف       •
 . واملفاصل الطرفية ومرض النقرس

وخاصة  -الج أمراض املخ واألعصاب؛ مثل الشلل النصفي والصداعع      •
 . وضمور املخ والتخلف العقلي والصرع -الصداع الدموي

عالج كثري من أمراض ضغط الدم املرتفع والسكر والسرطان والروماتويد       •
 .)[4](والذئبة احلمراء والوقاية منها

 : أول رسالة جامعية عن أثر احلجامة على مرضى الروماتويد: اثلثًا
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أتثري العالج بكئوس "رسالة جامعية عن  نُوقشت بكلية الطب جامعة األزهر أول
ستقبالت إنرتلوكني واخلال� الطبيعية القاتلة يف مرضى اهلواء مع اإلدماء على كل من م

، واملقدمة من الطبيبة صهباء دمحم أمحد بندق، واليت حصلت هبا على درجة "الروماتويد
، وقد �قشت اللجنة الباحثة يف "علم األحياء الدقيقة"املاجستري يف امليكروبيولوجي 

 .رسالتها وقررت أن مضمو�ا جيد

ائج جديدة ميكن تطبيقها عمليًّا، واستخدمت عدًدا وافًيا من وقد توصلت إىل نت
املراجع، وعلى هذا األساس فإن الرسالة ترقى ابلقبول توطئة للحصول على درجة 
املاجستري يف امليكروبيولوجي، وبعد نقاش علمي دقيق أعلنت اللجنة ابإلمجاع قبول 

ب للمزيد من األحباث املتعلقة الرسالة بتقدير ممتاز، وأوصت جلنة املناقشة بفتح البا
ابحلجامة، ودراسة فكرة إدخال مقررات الطب التكميلي اليت وافقت على إدخاهلا 
العديد من كليات الطب الغربية اليت أقرهتا منظمة الصحة العاملية؛ وذلك لتعريف طلبة 
الطب بوسائل جديدة متممة ملعرفتهم الطبية السابقة هبدف حتقيق املعرفة الطبية 

 .لشاملة، وتنمية التثقيف الطيب، وتوفري فرص أكرب للشفاء والتعامل مع األمراضا

وقد ُأجريت هذه الرسالة على مخسني مريًضا من قسم الروماتيزم والطب الطبيعي 
والتأهيل مبستشفى احلسني اجلامعي، وقد مت تشخيصهم كمرضى روماتويد مفصلي طبًقا 

 60و  25، تراوحت أعمارهم بني (ARC)للروماتويد ملواصفات اجلمعية األمريكية 
 .سنة، واشتملت الرسالة أيًضا على جمموعة ضابطة من عشرة أشخاص من األصحاء

 

 صورة توضح التشوهات املفصلية يف مريض الروماتويد
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 :وتوصلت هذه الدراسة املهمة إىل ما يلي

الدوائي مبفرده، مشل مجيع  تفوق العالج املزدوج تفوقًا ملحوظًا على العالج      •
 .املؤشرات اإلكلينيكية واملعملية لنشاط املرض

بل أثبت أيًضا , العالج ابحلجامة ليس جمرد طريقة فعالة لتسكني األمل فحسب      •
 . فعاليته يف إحداث أتثري تنظيمي على عناصر اجلهاز املناعي اخللوية

؛ مما يعين  NKcells قاتلة الطبيعيةالعالج ابحلجامة يدعم تكاثر اخلال� ال      •
استنفار القدرة املناعية وحتفيزها لتلك اخلال� احملبطة عادة يف مرضى الروماتويد، وهو ما 
يعزز دفاعات اجلسم الطبيعية ضد العدوى أبنواعها، والتحوالت السرطانية اليت يزداد 

 .ةتعرض مرضى الروماتويد هلا بسبب تعاطيهم األدوية املثبطة للمناع

ثبت إحصائيًّا وجود اخنفاض كبري يف معامل الروماتويد، وهذا قد يكون ذا       •
قيمة إجيابية يف جتنب مضاعفات الروماتويد غري املفصلية اخلطرية اليت يسببها ارتفاع 

 . معامل الروماتويد

 يف أظهر العالج ابحلجامة أتثريًا تنظيميًّا على نشاط اخلال� التائية، ممثـَّالً       •
بفارق إحصائي واضح ) SIL-2R(اخنفاض معدالت تركيز مستقِبالت إنرتلوكني الذائبة 

 .يف جمموعة العالج املزدوج اليت ُأضيف إىل عالجها جلسات احلجامة

 :ويف اخلتام أوصت الباحثة مبا يلي

أن العالج ابحلجامة طريقة فعالة واقتصادية وبسيطة تساعد يف السيطرة على       •
 .نشاط الروماتويد املفصلي
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أن احلجامة ليست بديًال عن العالج الدوائي ملرضى الروماتويد، لكن       •
 .ُتستخدم كعالج مساند أو مكمل لعالج الروماتويد الدوائي

للتعرف على اآلاثر الفسيولوجية للعالج توصي الدراسة مبزيد من البحث       •
ابحلجامة، واآلليات اليت يعمل هبا هذا العالج، وإمكانية االستفادة من أتثريه على 

 .األمراض املختلفة

ميكن استخدام معدل تركيز مستقِبالت إنرتلوكني الدائبة كمؤشر لتحديد       •
اقبته واستجابة املريض نشاط مرض الروماتويد، كما ميكن متابعة تطور املرض ومر 

 .)[5](للعالج بواسطته

 :رسالة ماجستري عن أثر احلجامة يف عالج الربو الشعيب: رابًعا

رسالة ماجستري نوقشت جبامعة عني مشس عن أثر احلجامة يف عالج الربو  وهذه
الشعيب، قام هبا الدكتور دمحم السيد عبد اجلواد، وكان اهلدف من هذه الدراسة هو تقييم 

 .فاعلية العالج ابحلجامة الرطبة يف عالج الربو الشعيب

مت اختيارهم من وقد مشلت الدراسة مخسني مريًضا من مرضى الربو الشعيب الذين 
عيادة الربو اخلارجية يف مستشفى صدر اجليزة، ومت تشخيص الربو الشعيب لدى هؤالء 

 .م2006طبًقا للقواعد من ِقبل املبادرة العاملية للربو الشعيب لعام 

 :وقد توصلت الدراسة إىل أن احلجامة الرطبة

 .أسلوب عالجي بسيط وآمن، وغري مكلف ماد�ًّ   .1

الجي مساعد جبانب العالج التقليدي يف عالج مرضى الربو هلا دور ع  .2
ن أعراض الربو الشعيب بصورة ملحوظة، خاصة الليلية منها،  الشعيب؛ حيث إ�ا حتسِّ
ن وظائف  وتقلِّل من استخدام األدوية املعاجلة، وتقلِّل من مرات تفاقم املرض، وحتسِّ
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 مرضى الربو الشعيب عن طريق التنفس، وتلعب دورًا مضادًّا لاللتهاابت الشعبية يف
 .يف الدم) ECP(تقليل نسبة اإليزينوفيلز وبروتني 

تعمل كمصفاة عن طريق التخلص من املواد الضارة للجسم، واالحتفاظ   .3
ابملواد النافعة له؛ كحفاظها على الصفائح الدموية النافعة للجسم داخله وإخراج القليل 

كبعض ) ECP(دة يف خال� اإليزينوفيل وبروتني منها، وإخراج املواد الضارة؛ كالز�
 .املسبِّبني ألعراض مرض الربو

وأوصت الدراسة مبزيد من البحث على نطاق أوسع؛ لتقييم مدى فاعلية العالج 
 .)[6](ابحلجامة الرطبة يف عالج الربو الشعيب واألمراض األخرى وآلية عملها

 :دراسة مشرتكة بني جامعة عني مشس وجامعة امللك عبد العزيز: خامًسا

الدكتور سعد عبد هللا : وهذه الدراسة قام هبا جمموعة من أساتذة اجلامعات، وهم
العزيز، والدكتور الصاعدي، والدكتور منصور عطية احلازمي، ومها جبامعة امللك عبد 

حممود إمساعيل حسن، والدكتور دمحم محدي حبر، ومها جبامعة عني مشس، وكانت هذه 
الدراسة لدراسة البيولوجيا اجلزيئية للحجامة يف مرضى االلتهاب الكبدي الفريوسي 

؛ إذ  )C(، وأثبتت اإلفادة الكبرية اليت حتققها احلجامة يف عالج مرضى فريس )C(املزمن 
 :تائجها ما يليكان من ن

 .حتسن ملحوظ يف وظائف الكبد      •

 .ختليص اجلسم من املواد السامة؛ مثل البولينا والكر�تينني      •

ختليص اجلسم من عنصر احلديد الزائد؛ والذي يؤدي إىل تفاقم االلتهاابت       •
 .الكبدية، ورمبا يؤدي إىل التحول السرطاين يف هؤالء املرضى

عدد كرات الدم البيضاء واخلال� املناعية الليمفاوية، مما يدل على  ز�دة      •
 .تنشيط اجلهاز املناعي
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قامت احلجامة بدور املرشح الذي مينع فقدان الصفائح الدموية يف دم       •
احلجامة وحيتفظ هبا يف اجلسم، خاصة أن هذه اخلال� تتناقص بصورة ملحوظة يف هؤالء 

 .نيا؛ مما يؤدي لز�دة السيولة يف دم هؤالء املرضىاملرضى الثرومبوسيتوبي

ختليص اجلسم من حمفِّزات األكسدة اليت تؤدي إىل االلتهاابت املزمنة وتليف       •
 .الكبد وحتوله إىل سرطان الكبد

حدوث تناقص ذي داللة إحصائية عالية يف مستو�ت األدينوزين أحادي       •
يف اجلسم بكثرة يؤدي لتكاثر الفريوس وانتشار  الفوسفات احللقي، وهذا إذا ُوجد

بعمل احلجامة؛  -إىل حد كبري جدًّا -العدوى بطريقة مذهلة، لكن مت التخلص منه
 .وابلتايل تقلص تكاثر الفريوس

ـ بيتا، 1اإلنرتليوكني ـ : ز�دة نشاط اجلهاز املناعي نتيجة ز�دة حمفزاته وهي      •
الذي يؤدي لتثبيط اجلهاز املناعي؛  10 -قص اإلنرتليوكنيواإلنرتفريون جاما، بينما تنا

، واليت تفرز T H1cellsمما يدل على ز�دة اخلال� املناعية املساعدة، واليت تسمى 
 .العوامل املنشطة للجهاز املناعي

من املرضى إىل احلالة السلبية، % 8فقد حتول حوايل  PCRأما ابلنسبة لـ      •
 .منهم% 35يف حوايل  وتناقصت كمية الفريوس

 :ولذا فإن الباحثني يوصون ابآليت

يف مراحل ) C(إجراء الدراسة على أعداد كبرية من مرضى االلتهاب الفريوسي   .1
 .مرضية ومستو�ت اجتماعية خمتلفة

الرتكيز على دراسة الرتكيب التشرحيي ووظائف الصفائح الدموية، وذلك   .2
 .)[7](الوراثية والبيولوجيا اجلزيئيةابستخدام أحدث تقنيات اهلندسة 

 :حبث للعاملني الروسيني كونيايف وساليشيف: سادًسا
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 ذكرت املوسوعة الطبية الكربى الصادرة ابللغة الروسية أن كونيايف وساليشيف
قد أكدا التأثري الواضح للحجامة أو الفصادة على العضوية، وأن الطرح املقصود 
لكمية كبرية من الدم يف زمن قصري يؤدي إىل نقص كمية الدم اجلائل؛ مما يؤدي إىل 
اخنفاض الضغط الدموي الشر�ين والشعري إىل حد ما، خاصة الضغط الوريدي، مما 

توتر وريدي بسبب قصور البطني األمين، وأن  ميلك أتثريات إجيابية حالة وجود فرط
عودة الدم اجلائل إىل حجمه الطبيعي يتم بسرعة عقب احلجامة بسبب متيه الدم؛ حيث 

 .من احلدود الطبيعية% 15تزيد نسبة املاء فيه أكثر من 

ومن أتثرياهتا أيًضا نقص لزوجة الدم وز�دة زمن ختثره، وهذه تغريات مرحلية تتعلق 
املرض األصلي؛ فمثًال عند املصابني ابمحرار الدم فإن قابلية ختثر الدم خبصوصيات 

 .تزداد بعد الفصد

وذكر الباحثان أن احلجامة والفصد مثريان قو�ن الرتكاسات العضوية الدفاعية،  
كاملاء والشوارد   -كما أن ما يستدعيانه من إعادة لتوزيع بعض العناصر يف العضوية

ترتافق مع ز�دة نشاط ميكانيكية التنظيم العام واملوضعي  -والعناصر املكونة للدم
لدينامية الدم؛ مما يؤهب لرتاجع االضطراابت الدموية، وهذا يفسر ـ يف العديد من 

 .احلاالت ـ حتسن احلالة العامة للمريض وزوال اآلالم يف الرأس

 :ويلخص املؤلفان االستطباابت احلديثة للحجامة أو الفصد فيما يلي

 .صور البطني األمين املرتافق ابرتفاع الضغط الوريديق. 1

 .القصور احلاد يف البطني األيسر. 2

 .احلاصلة يف التهاب الُكْلَية أو احلمل) Eclampsia(حالة االرتعاج . 3

 .االنسمامات املزمنة اليت طال فيها وجود السم يف الدم. 4

 .)[8](فرط الكر�ت احلمراء. 5
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 :دراسات للدكتور أمري صاحل: سادًسا

أستاذ بكلية الطب جامعة شيكاغو، واحلاصل على  -قام الدكتور أمري صاحل
 -البورد األمريكي يف العالج الطبيعي، وعضو اجلمعية األمريكية للطب البديل

عديدة عن احلجامة، من أمهها أنه خصص حبثًا من أحباثه السبعة الالزمة  بدراسات
للحصول على الدكتوراه عن احلجامة، ومن خالل دراساته اليت دارت حوهلا ُوجد أ�ا 
أصبحت اآلن تنتشر انتشارًا كبريًا يف أوراب عموًما، وأمريكا خاصة؛ حيث أصبح التأمني 

مبا فيه  -بيب الذي ميارس العالج ابلطب الشرقيالصحي يف أمريكا يدفع أمواًال للط
وذلك ألن تكلفة العالج هبا أقل كثريًا من التداوي يف املستشفيات العامة،  -احلجامة

وقد اعرتفت منظمة الصحة العاملية ابحلجامة كأحد أنواع العالجات البديلة؛ حيث ُوجد 
 .مرًضا 34أن هذا النوع من العالج يعاجل 

عرتاف من ِقبل املنظمة بعد أن أصبحت احلجامة ُتدرس يف  وقد جاء هذا اال
كليات الطب الغربية والعديد من البلدان؛ كروسيا وأملانيا وإجنلرتا والصني واهلند 

 .)[9](وإندونيسيا وماليز�، وأُلِّفت فيها كتب أمريكية كثرية

 !ولكن ما اآللية أو الكيفية اليت تعمل هبا احلجامة؟

 :إ�ا تعمل من خالل أربع آليات: جييب الدكتور أمري صاحل عن هذا السؤال قائالً 

 .إاثرة مناطق األمل وتنبيهها: أوهلا

خر الوصالت تنبيه املناطق العصبية اليت هلا اتصال ابجللد، أو مبعىن آ: اثنيها
العصبية املشرتكة مع اجللد يف مراكز واحدة، وهناك أمراض معينة يتم التنبيه من أجلها 
يف أسفل الظهر؛ حيث يكون اجللد مشرتًكا مع األعضاء الداخلية يف أماكن حسية 

 .عصبية واحدة
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؛ حيث يتم التنبيه يف أماكن معينة يف )reflexology(استخدام ردود الفعل : اثلثها
اجللد، فُيْحِدث ذلك ردود فعل يف األعضاء الداخلية؛ مثل تنبيه الغدد وتنبيه إفرازات 

 .اجلهاز اهلضمي

 .)[10]()مراكز الطاقة(اعتمادها على خريطة اإلبر الصينية : ورابعها

 :الفوائد الطبية للحجامة

تسليك الشرايني واألوردة الدقيقة والكبرية وتنشيط الدورة الدموية؛ وذلك   .1
 .من األمراضسببها عدم وصول الدم الكايف للعضو ابنتظام% 70ألن حوايل 

واألوردة الليمفاوية، وخاصة يف القدم، وهي منتشرة يف كل أجزاء  تسليكالعقد  .2
 .اجلسم، فيمكنها ختليص اجلسم أوالً أبول من األخالط ورواسب الدواء

تنشيط أماكن ردود الفعل ابجلسم لألجهزة الداخلية له، فيزيد انتباه املخ   .3
 .الزمللعضو املصاب، ويعطي أوامره املناسبة ألجهزة اجلسم ابختاذ ال

تسليكمسارات الطاقة اليت تعمل على ز�دة حيوية اجلسم، وتلك اليت   .4
 .سنة 5000اكتشفها أهاللصني والياابن وغريهم منذ أكثر من 

امتصاص األخالط والسموم وآاثر األدوية من اجلسم، واليت تتواجد يف .5
ماكن أخرى ، وأ"منطقة الفاشية"جتمعات دموية بني اجللد والعضالت، واليت ُتسمى 

ابجلسم؛ مثل مرضالنقرس، وفيه يتم إخراجبللورات محض البوليك من بني املفاصل مع 
 .جتمع دموي بسيط عن طريق اخلربشة اخلفيفة على اجللد

عمل جتمعات دموية يف بعض األماكن اليت حتتاج إىل ز�دة يف الدم، أو هبا   .6
 .قصور يف الدورة الدموية
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 اجلسم، وذلك إباثرة غدد املناعة، خاصة يف عظمة تقوية املناعة العامة يف.7
 .، وهلا مركز يف الظهر على الفقرة الرابعة الصدرية)غددالساميوس(القص 

 .تنظيماهلرمو�ت، وخاصة يف الفقرة السابعة من الفقرات العنقية  .8

العمل على موائمة الناحية النفسية، وذلك يف الفقرة السابعة من الفقرات .9
والفقرة اخلامسة من الفقرات الَقطَنية، وعقدة املرارة على طرف اللوح اليمني،  العنقية،

واليت تنظماجلهاز السمبساوي والبارامسبساوي، وهو املسئول عن الغضب واحلزن 
واالكتئابواالنفعاالت والقسوة واهلدوء والالمباالة، فتتحسن حالة املريض نفسيا 

سم للعقاقري الطبية، فيسهل على الطبيب فتساعد يف أتثري األدوية واستجابة اجل
 .سرعةشفاء املريض

 .احلركة، الكالم، السمع، اإلدراك، الذاكرة: تنشيط أجهزة املخ   .10

 .تنشيط الغدد، وخاصة الغدة النخامية   .11

رفع الضغط عن األعصاب، والذي �يت أحياً� بسبب احتقان األوعية الدموية  .12
 .صاب، وخاصة يف الرأس فيسبب الصداعوتضخمها، فيضغطعلى األع

إزالة بعض التجمعات واألخالط وأسباب األمل غري املعروف مصدرها، واليت  .13
، وخاصة يف )painclinic(احتار فيها الطب احلديث، وبسببها مت إنشاء مستشفيات 

 .فرنسا

عملية امتصاص التجمعات الدموية خلارج اجلسم تقوم إبخراج مادة  .14
جالندين، واليت خترج من اخللية املصابة عند انفجارها وتشعر اجلسم ابألمل، الربوستا

 .وهذا هو السر يف اختفاء كثري مناآلالم بعد احلجامة مباشرة

احلجامة تزيد نسبة الكورتيزون يف الدم، ومن أسرار الكورتيزون القدرة على  .15
جارها، فال خترج منها مادة اختفاء األمل، وذلك من خالل السيطرة على اخللية وعدم انف
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، "الساحر الطيب"الربوستاجالندين فيختفي األمل مباشرة؛ لذلك يسمون الكورتيزون بـ 
ولكن عدم انفجار اخلال� املصابة خمالف لطبيعية اجلسم، فيأيت أبضرار جانبية كثرية، 

ها فاحلجامة ختلِّص اجلسم من النفا�ت دون األضرار اليت يف حالة عدم التخلص من
 .حتدث أمراض أخطر

احلجامة متتص األمحاض الزائدة يف اجلسم، واليت تسبب ز�دة يف كر�ت الدم  .16
احلمراء؛ وابلتايل تزيد كثافة الدم، فيؤدي إىل قصور يف الدورة الدموية، فال يصل الدم 

 .إىل اخلال� ابنتظام

 :يتبني من أحباث الدكتورة ماجدة عامر أن احلجامة   .17

 .تزيد من نسبة الكورتيزون الطبيعي فيالدم      •

 .تثري املواد املضادة لألكسدة وحتفزها      •

يف الدم، وترفع نسبة الكوليسرتول  LDLتقلِّل نسبة الكوليسرتول الضار      •
 .فيه) HDL(النافع 

 .تقلل نسبة البولينا يف الدم      •

 .يف اجلسم Endorphinsترفع نسبة املورفني الطبيعي       •

 .)[11](وهناك فوائد كثرية ال نستطيع أن حنصرها اآلن

 :التطابق بني احلقائق العلمية وما أشارت إليه األحاديث النبوية  )2

طريقة معروفة، وكانت ضمن طب احلضارة اإلسالمية، واليت إن العالج ابحلجامة 
خصها ابن سينا وابن النفيس والرازي يف مراجعهم، وميكن ملن يريد التأكد الرجوع إىل  
كتبهم اليت اعرتف بعلمها العلماء املنصفون على اختالف أد��م ومشارهبم، بل جعلوا  

 .لغاهتمكتبهم ضمن املراجع اليت يُعتد هبا وترمجوها إىل 
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وقد مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذه الوسيلة العالجية وحث عليها؛ حىت أصبحت سنة من 
 :سننه الشريفة، فقد وردت عدة أحاديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص تؤكد أن احلجامة شفاء؛ منها

أمثل ما تداويتم إن «: عن أنس بن مالك رضى هللا عنه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال      •
 .)[13]) ([12](»به احلجامة والقسط البحري

ال أبرح حىت «: عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أنه عاد املقنع مث قال      •
 .)[14](»إن فيه شفاء: حيتجم؛ فإين مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول

إن كان : مسعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول«: عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال      •
يف شيء من أدويتكم خري ففي شربة عسل، أو شرطة مـِْحَجم، أو َلْذَعة من �ر، وما 

 .)[15](»أحب أن أكتوي

شربة : الشفاء يف ثالث«: عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال      •
 .)[16](»عسل، وشرطة مـِْحَجم، وكية �ر، وأ�ى أميت عن الكي

 :من الدالالت اللغوية      •

املّصاص : حجم الصيب ثدي أمه إذا مصَّه، واحلّجام: املص، يقال: احلجم يف اللغة
أي ميص  -ما ُحيتجم به، سواء كانت اآللة اليت ُحيجم هبا: لفم احملجمة، واحملجم واحملجمة

 .)[17](أو مشرط احلجامة أو اآللة اليت جتمع فيها دم احلجامة -الدم هبا

 :من أقوال شراح األحاديث      •

انتظم هذا احلديث على مجلة ما يُتداوى به الناس، وذلك أن : قال اخلطايب"
األخالط، واحلجم أجنعها شفاء عند هيجان الدم، وأما احلجم يستفرغ الدم، وهو أعظم 

العسل فهو مسهِّل لألخالط البلغمية، ويدخل يف املعجو�ت ليحفظ على تلك األدوية 
قواها وخيرجها من البدن، وأما الكي فإمنا ُيستعمل يف اخللط الباغي الذي ال تنحسم 

�ى عنه، وإمنا كرهه لـما فيه من األمل الشديد مادته إال به؛ وهلذا وصفه النيب ملسو هيلع هللا ىلص مث 
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ومل يرد النيب ملسو هيلع هللا ىلص احلصر يف الثالثة، فإن الشفاء قد : واخلطر العظيم، قال ابن حجر
 .)[18]("يكون يف غريها، وإمنا نبَّه هبا على أصول العالج

كما يظن   -وعليه، فلم تنص األحاديث على أن احلجامة عالج لكل األمراض
وإمنا هي إحدى الوسائل العالجية اليت قد يتفرد العالج هبا يف بعض  -بعض الناس

األمراض، أو تكون مصاحبة للعالج بوسائل أخرى يف بعضها اآلخر، وأنه ال ينبغي أن 
 .إبجرائها إال اخلرباء يقوم

وقد اختار النيب ملسو هيلع هللا ىلص وسيلة العالج ابحلجامة من بني الوسائل العالجية املنتشرة يف 
بيئته، وحث عليها وطبقها على نفسه، و�ى عن ممارسة بعض الوسائل األخرى، وما 

تحقق اختاره وحث عليه ومدحه ثبت ابلدليل العلمي فوائده؛ فقد ثبت الشفاء امل
ابحلجامة ابألحباث العديدة، وإبنشاء املراكز الطبية اليت تعاجل ابحلجامة، وابلكليات 

 .اجلامعية اليت تدرسها ومتنح الشهادات العلمية فيها يف معظم دول العامل املتقدم

لقد أصَّل نيب اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص هذه اخليارات بني وسائل الشفاء اليت ذكرها، ووضع 
ألسس والقواعد العالجية يف زمن كان االعتقاد السائد فيه أن األمراض تسببها هذه ا

األرواح الشريرة والشياطني والنجوم، وكانوا يطلبون هلا العالج ابلشعوذة واخلرافات، 
فمنع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كل املمارسات العالجية املبنية على هذه االعتقادات اخلاطئة، فنهى 

، )[20](»ِشْرك )[19](إن الرَُّقى والتمائم والتَِّوَلة«:  عن التطري والتمائم والسحر، فقالملسو هيلع هللا ىلص
من أتى كاهًنا أو عرافًا فصدَّقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على دمحم صلى «: وقال أيًضا

 .)[21](»هللا عليه وسلم

 -عميد كلية طب األزهر وأستاذ األشعة واألورام -الدكتور علي دمحم مطاوعيقول 
إ�ا كانت مدونة ومنتشرة مبصر حىت عهد قريب، وإن هلا أساًسا علميًّا، : عن احلجامة

وهو أن األحشاء الداخلية تشرتك مع أجزاء معينة يف جلد اإلنسان يف مكان دخول 
، ومبقتضى هذا االشرتاك فإن أي تنبيه للجلد األعصاب املغذية هلا يف النخاع الشوكي

يف منطقة ما من اجلسم يؤثر على األحشاء الداخلية املقابلة هلذا اجلزء من اجللد، وهي 
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النظرية نفسها اليت على أساسها تستخدم اإلبر الصينية يف عالج األمراض، ومبعرفة 
معرفة أجزاء اجللد خرائط توزيع األعصاب على اجللد وعلى األحشاء الداخلية ميكن 

 .)[22](اليت تعمل فيها احلجامة للحصول على األثر املنشود

وقائية وعالجية؛ أما الوقائية فمعروف : وما اإلشكال يف ذلك واحلجامة نوعان
ا فائدة التربع ابلدم للمتربع، وهو يتربع ابلدم الوريدي النقي يف جسمه، واثبت علميًّ 

إضافة إىل هذا، فقد ثبت علميًّا ! فكيف بدم احلجامة وهو الدم اجملتمع يف األنسجة؟
أن احلجامة تنشط الدورة الدموية، بل تزيد مناعة اجلسم، أما احلجامة العالجية فقد 

 .صصة يف ذلكذكر� بعض األحباث العلمية املتخ

ومن مث، فإن دخول احلجامة يف اجملال الطيب حديثًا، وحتقيقها مثل هذه النجاحات 
الكثرية يُعد معجزة من معجزات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فكم فتحت هذه اخلدوش البسيطة 
على سطح اجلسم آماًال لكثري من مرضى هذا العصر، وتظهر املعجزة أكثر عندما 

ب احلديث قد أثبت أن احلجامة ليس هلا أعراض جانبية كالكي ابلنار نعرف أن الط
 .وغريه؛ ولذا فضلها النيب ملسو هيلع هللا ىلص

إنه ال يوجد حبث علمي معرتف به يثبت أن احلجامة شفاء، وال : أما قول املدَّعني
ليس فهذا قول ابطل وتد -توجد جملة علمية معرتف هبا يف العامل تبنَّت احلجامة كعالج

ظاهر يراد به التشويش على طالب احلقيقة، والتعتيم على سنة نبوية أثبت العامل كله 
 .فائدهتا وأمهيتها

ال سيما األحباث  -والدليل على بطالن هذا القول كثرة األحباث العلمية
اليت أكدت أمهية احلجامة، واليت سبق ذكر بعضها، وميكننا التذكري أبمساء  -اجلامعية

 :حباث؛ حىت يتبني جهالة هذا القول وبطالنه، فمن هذه األحباثبعض هذه األ

الدراسة السورية اليت ُأجريت يف جامعة دمشق، وكان فريقها مكوً� من مخسة   .1
 .عشر أستاًذا جامعيًّا

18 www.almoslih.net

http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=04-06-0011&value=&type=#_edn23


اليت قام هبا جمموعة من األساتذة اجلامعيني، واليت  الدراسة السعودية املصرية  .2
 .)C(أثبتت أمهية احلجامة يف عالج مرضى االلتهاب الكبدي الفريوسي املزمن 

أتثري العالج "رسالة املاجستري اليت نوقشت بكلية الطب جامعة األزهر عن   .3
طبيعية القاتلة يف بكئوس اهلواء مع اإلدماء على كل من مستقبالت إنرتلوكني واخلال� ال

 .، واملقدمة من الباحثة صهباء دمحم أمحد بندق"مرضى الروماتويد

أثر احلجامة "رسالة املاجستري اليت نوقشت بكلية الطب جامعة عني مشس عن   .4
 .، واملقدمة من الباحث دمحم السيد عبد اجلواد"يف عالج الربو الشعيب

شيف، وقد نشرت ذلك املوسوعة حبوث العالـمني الروسيني كونيايف وسالي  .5
 .الطبية الكربى الصادرة ابللغة الروسية، وهي موسوعة طبية عاملية

رسالة ماجستري بكلية الطب جامعة املنصورة أثبتت أثر احلجامة يف عالج   .6
 .آالم الظهر وفاعليتها مقارنة ابألدوية الكيميائية

اختصاصي  -د حلمي صاحلوابإلضافة إىل ما ذكر�ه من أحباث يذكر الدكتور أمح
ردًّا  -"اجلامع يف علم احلجامة"الطب الر�ضي واحلجامة الر�ضية، وصاحب كتاب 

ابلشبكة العنكبوتية، ) pubmed(أننا لو قمنا ابلدخول على موقع : على هذا االدعاء
وهو موقع لألحباث العلمية يف اجملال الطيب، وكتبنا مصطلح احلجامة ابإلجنليزية وهو 

)Cuppingtherapy ( لرأينا كمًّا هائًال من األحباث العلمية يف جمال احلجامة بشىت
 .)[23](طرقها من خمتلف الدول واجلامعات

أمر فيه مثل هذا الكم من األحباث من خمتلف دول العامل ـ وأغلبها أحباث  فهل
ال يوجد : نقول عنه -أقيمت داخل اجلامعات، وحصل أصحاهبا هبا على درجات علمية

وإن مل يكن هذا األمر هو املعرتف به فما هو ! فيه حبث علمي واحد معرتف به؟
ت أحباث احلجامة جهات علمية فماذا وإن مل تكن هذه اجلهات اليت قبل! املعرتف به؟

وكيف ال يكون فيها حبث علمي معرتف به وهي ُتدرس ! تكون اجلهات العلمية إًذا؟
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اآلن يف أغلب اجلامعات األوربية، وحيصل املتمرسون فيها على شهادات معتمدة 
 !ملمارستها يف عياداهتم؟

 :وجه اإلعجاز  )3

أقوال النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف كون احلجامة شفاء؛  لقد تطابق الطب احلديث متام املطابقة مع
حيث أخرب ملسو هيلع هللا ىلص أ�ا شفاء، بل فضَّلها على غريها من وسائل العالج، و�ى عن وسائل 
أخرى، مث جاء الطب حديثًا وأثبت أن عملية احلجامة تعاجل كثريًا من األمراض، �يت 

والروماتويد والربو الشعيب، إىل غري  )C(املزمن  على رأسها االلتهاب الكبدي الفريوسي
 .ذلك

ومما يبني اإلعجاز النبوي يف إرشاده ملسو هيلع هللا ىلص إىل هذه الوسيلة أ�ا حظيت اآلن 
بدراسات مستقلة عديدة، ومنحت يف دراسة فوائدها أعلى الشهادات العلمية، بل 

العلوم الطبية، أليس يف إرشاده أصبحت ُتدرس يف جامعات الدول األكثر تقدًما يف 
 !ملسو هيلع هللا ىلص إىل هذه الوسيلة و�يه عن غريها ما يدل على أنه ملسو هيلع هللا ىلص ال ينطق عن اهلوى؟

 
   

 

خالد منتصر، . احلجامة فولكلور وليست طبًّا، د. خالد منتصر، مرجع سابق. وهم اإلعجاز العلمي، د) *(
 . م2010مايو  5مقال منشور جبريدة املصري اليوم، األربعاء 

م، 2007/ هـ1428، 1دالور دمحم صابر، دار املعرفة، بريوت، ط. بسات علمية من القرآن والسنة، دق. [1]
 .219ص

موسوعة اإلعجاز العلمي يف : ، نقًال عن)127(احلجامة سنة منسية وفوائد جلية، جملة األسرة، العدد . [2]
 .783، 782سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، ص

موسوعة اإلعجاز : علي مؤنس، نقًال عن. الطب النبوي يف عالج مرضى اجلهاز اهلضمي والكبد، د. [3]
 .782العلمي يف سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، ص
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موسوعة اإلعجاز العلمي يف : ، نقًال عن)127(احلجامة سنة منسية وفوائد جلية، جملة األسرة، العدد . [4]
 .785سنة النيب األمي ملسو هيلع هللا ىلص، محدي عبد هللا الصعيدي، مرجع سابق، ص

أول رسالة جامعية عن أثر احلجامة على مرضى الروماتويد، مصطفى الشيمي، حبث منشور مبجلة : انظر. [5]
 .21: 14هـ، ص1426، رمضان )22(اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد 

دمحم السيد عبد اجلواد، حبث مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع . أثر احلجامة يف عالج الربو الشعيب، د: انظر. [6]
 .52: 46هـ، ص1431، مجادى األوىل )36(سابق، العدد 

، حبث منشور )C(دراسة البيولوجيا اجلزيئية للحجامة يف مرضى االلتهاب الكبدي الفريوسي املزمن : انظر. [7]
موقع : وانظر أيًضا. 37: 28هـ، ص1428، مجادى األوىل )27(مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد 

 .www.eajaz.orgاهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 

 .www.khayam.comالدليل إىل الطب البديل : التداوي ابحلجامة، حبث منشور مبوقع. [8]

www.amir-الدكتور أمري صاحل : صاحل، مقال منشور مبوقع أمري. احلجامة كاسات الشفاء، د. [9]

saleh.com. 

 .www.khayma.comالدليل إىل الطب البديل : التداوي ابحلجامة، حبث منشور مبوقع. [10]

م، 2005التداوي ابحلجامة وكيف تصبح حجاًما، عبد الغين العريين، دار هداية اإلسالم، مصر، . [11]
 .13: 11ص

 .عود يُتداَوى به: القسط البحري. [12]

، رقم )159/ 10(احلجامة من الداء، : الطب، ابب: ، كتاب)فتح الباري بشرح(صحيح البخاري . [13]
)5696.( 

، رقم )159/ 10(احلجامة من الداء، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [14]
)5697.( 

/ 10(احلجامة من الشقيقة والصداع، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [15]
 ).5702(، رقم )162

، رقم )143/ 10(الشفاء يف ثالث، : الطب، ابب: ، كتاب)بشرح فتح الباري(صحيح البخاري . [16]
)5680.( 
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 .حجم: لسان العرب، مادة. [17]

 .145، ص10فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، مرجع سابق، ج. [18]

 .شيء يصنعه النساء يتحبنب به إىل أزواجهن: التِّولة. [19]

وصححه األلباين يف ). 6090(الرَُّقى والتمائم، رقم : أخرجه ابن حبان يف صحيحه، كتاب: صحيح .[20]
 ).3457(صحيح الرتغيب والرتهيب برقم 

، رقم )429/ 2(مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب هريرة،  أخرجه أمحد يف مسنده،: حسن. [21]
 .حسن رجاله ثقات رجال الصحيح: وقال عنه شعيب األرنؤوط). 9532(

، حبث منشور )C(للحجامة يف مرضى االلتهاب الكبدي الفريوسي املزمن دراسة البيولوجيا اجلزيئية . [22]
 .28، ص)27(مبجلة اإلعجاز العلمي، مرجع سابق، العدد 

: خلالد منتصر فيما خيص الطب النبوي وخصوًصا احلجامة، أمحد حلمي صاحل، مقال منشور مبنتدى حتدٍّ . [23]
 www.shbabnahda.comشباب �ضة 
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