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الحجامة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحجامة. - 300الموضوع :  -موضوعات علمیة من الخطب 

1995 -01-06  

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

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

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطالً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

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

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  األحادیث التي وردت في موضوع الحجامة :

أیھا األخوة الكرام, أُناٌس كثیرون یسألون عن سنة النبي صلى هللا علیھ وسلّم في الحجامة، في أخذ الدم  

كلَّ عاٍم مرةً أو مرتین، فقد ورد عن النبي صلَّى هللا علیھ وسلَّم فیما رواه اإلمام البخاري عن أنس بن 

  قولھ: مالك,

  ((إِنَّ أَْمثََل َما تََداَوْیتُْم بِِھ اْلِحَجاَمةُ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح عن أنس]

  وقد روى البخاري أیضاً: 

تِي َعِن اْلَكّيِ)) فَاُء فِي ثَالثَة؛ َشْربَِة َعَسٍل, َوَشْرَطِة ِمْحَجٍم, َوَكیَِّة نَاٍر, َوأَْنَھى أُمَّ   ((الّشِ

  حیح عن ابن عباس][أخرجھ البخاري في الص

  وَعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّبِّيِ َصلَّى اللَّھم َعلَْیِھ َوَسلََّم, قال: 

  ((فِي اْلعََسِل َواْلَحْجِم))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح عن ابن عباس]

  وعن أنٍس رضي هللا عنھ أنّھ قال: 

  یقتلكم))((إذا اشتدَّ الحرُّ فاستعینوا بالحجامة ال یتبیَّغ بكم الدم ف

  [ورد في األثر]

  أحادیث كثیرةٌ جداً تزید عن أربعین حدیثاً وردت في الحجامة . 
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الحجامة.   

  ما ھي الحكمة من الحجامة ؟

قد یسأل سائل: ما حكمة الحجامة؟ قبل یومین عثرت في مجلٍة صدرت ھذا الشھر، في ھذا الموضوع  

ر حكمة الحجامة، یقول ھذا الموضوع:   یفّسِ

مة تقدماً مادیاً، أن أنھ أّكد أخصائيُّ ق  لٍب في مركٍز طبي في جامعٍة مشھورةٍ جداً في بعض الدول المتقّدِ

فقدان الدم بانتظام قد یؤدي إلى حمایة اإلنسان من النوبات القلبیة, ھذا العالم الذي كتب ھذه المقالة، أو 

ین اإلسالمي أمٌر بالحجامة, ھذا البحث، بعد تجارب عدیدة، یغلب على ظنِّي انّھ ال یعلم إطالقاً أن في الد

نھ الجسم في تركیٍب خاص، وإن الناس الذین  فعندما یفقد الجسم الدم، یفقد أیضاً عنصر الحدید الذي یخّزِ

یحتوي دمھم على كمیٍة قلیلٍة من عنصر الحدید ھم أقل عرضةً لإلصابة بالنوبات القلبیة من غیرھم، 

  من ھذه النوبات القلبیة .ففقدان الدم بشكٍل منتظٍم مما یقي اإلنسان 

أما ھذه المشكلة محلولة عند النساء، بسبب الدورة الشھریة، إذ أن المرأة تفقد من دمھا كل شھٍر جزء،  

ھذا یقیھا اإلصابة بھذه النوبات، ویعلم األطباء أن إصابة النساء بھذه النوبات أقلُّ من إصابة الرجال، 

ل النبي صلّى هللا علیھ وسلَّم, ألنّھ ال ینطق عن الھوى إن ھو إال لكن الرجال أمروا بالحجامة تنفیذاً لقو

  وحٌي یوحى .

بل إّن ھناك مرضاً, ھذا المرض معامل كریات الدم الحمراء في نقي العظام تكفٌّ عن صناعة  

ً بأن نقي العظام یصنع في الثانیة الواحدة اثنین ونصف ملیون كریّة حمراء، أحیانا ھذه  الكریات، علما

لمعامل تكفُّ تلقائیاً عن صنع الكریات الحمراء في جسم اإلنسان، وھذا مرٌض خطیٌر لم تعرف أسبابھ ا

  حتى اآلن، سمي فقر الدم الالمصنع .

أیھا األخوة, إن معامل كریات الدم الحمراء في نقي العظام تتنشَّط بنقص كمیة الدم، وكأنَّ في نقص الدم  

، ومن التعطُّل، إن في نقص الدم صیانةً ، وحفظاً لھذه المعامل من أن صیانةً لھذه المعامل من االرتباك

  تكفَّ عن العمل .

یجب أن نؤمن أنَّ النبيَّ صلّى هللا علیھ وسلَّم في كّلِ شيٍء أمر بھ ال ینطق عن الھوى، إن ھو إال وحٌي  

  یوحى .

 


