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  يقدم لكم

القرن العشرين  معجزة  
رض القلب القاتل الدواء العجيب الذي شفى من م  

 والشلل والناعور والشقيقة والعقم والسرطان

 
 احلجامة علم طيب يف منظوره اجلديد
  مجع وحتيق الباحث واملفكر األستاذ
  عبد القادر حيىي الشهري بالديراين

 
 

  

  جتدون يف هذا الكتاب
آراء وشهادات بعض  -

العلماء واألطباء يف عملية 

 .احلجامة

تعريف مفصل باحلجامة  -

 .وتارخيها وأنواعها

األحاديث الشريفة الناظمة  -

 .لعملية احلجامة

القوانني اخلاطئة اليت يتبعها  -

بعض الناس يف تطبيق 

 .احلجامة

تأثري احلجامة على جسم  -

اإلنسان، وفعاليتها يف عالج 

 .األمراض املستعصية

كيف ميكنك أن تصبح  -

 
)احلجامة تنفع من كل داء أال فاحتجموا(  

 صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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مع أطيب التمنيات بالشفاء العاجل

 .الحصول على فلم الحجامة بأربع أجزاء -

 ).فيديو(مشاهدة المزيد من حاالت شفاء الحجامة  -

المشاركة في تسجيل حـاالت الشـفاء الحاصـلة     -

 . بالحجامة ، ويمكنكم تسجيل تجربتكم مع الحجامة

 .التعرف على كّل جديد في موضوع الحجامة -

قوا عملية الحجامة الصحيحة أن تتعلّموا كيف تطّب -

" إذا رغـب "، وكيف يصـبح المـرء    )بالفيديو(

 .حّجاماً

 .تقديم أي سؤال أو استشارة حول الحجامة -

االستماع والحصول علـى حـوارات ومقـابالت     -

 إذاعية مع األطباء حول موضوع الحجامة

يمكنكم أيها اإلخوة األعزاء 

  :أيضاً
 
وذلك من خالل موقعنا على شبكة 

  :تاإلنترن
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  فهرس الكتاب
  
  تعريف مبكتشف القوانني العلمّية الدقيقة لعملية احلجامة ●

  
  الفصل األّول

  وبلغ ما بلغه الليل والنھار.. الذي طار صيته في الخافقين) الحجامة(الدواء العجيب 
  الصدى اإلعالمي العاملي ●

  
  الفصل الثاني

  ، تطبيقاً عملياً مخبرياً وطبياً الحق ما شھدت به األطباء
  أعضاء الفريق الطّبي املصري ●
  أعضاء الفريق الطيب السوري السريري واملخربي ●
  مقّدمة فضيلة الشيخ أمحد عادل خورشيد امللقّب بأيب النور ●
  مقّدمة فضيلة الشيخ حمّمد حممود احلسواين ●
  مقّدمة الباحث واملفكّر األستاذ عبد القادر حيىي الشهري بالديراين ●
  اإلسالماحلجامة يف  ●
  

  الفصل الثالث
  ماھيّة عمليّة الحجامة ووصفھا

  تعريف احلجامة ●
  تاريخ احلجامة ●
  وصف الكأس املستخدم يف عملّية احلجامة ●
  آلّية عمل كأس احلجامة ●
  

  الفصل الرابع
  القوانين العلميّة الدقيقة الناظمة لعمليّة الحجامة

  احلجامة على الكاهل: أّوالً  ●
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  إلجراء عملّية احلجامة التعليل العلمي ●
  مصري اخلثرات والكرّيات اهلرمة يف الدورة الدموية ●
  دور الكبد والطحال يف تنقّية الدم من الشوائب ●
  مقارنات خمربّية بني الدم الوريدي ودم احلجامة ●
  أخطاء املكان الشائعة اليت مل تَنب على أسس طبية صحيحة ●
  السّن املناسبة للحجامة: ثانياً  ●
  السّن املناسبة حلجامة الرجال ●
  السّن املناسبة حلجامة النساء ●
  وقتها...احلجامة : ثالثاً  ●
  املوعد السنوي ●
  املوعد الفصلي ●
  التعليل العلمي لوجوب تطبيق عملية احلجامة يف الربيع ●
  التعليل العلمي لعدم تطبيق عملية احلجامة يف الصيف ●
  عملية احلجامة يف اخلريفالتعليل العلمي لعدم تطبيق  ●
  التعليل العلمي لعدم تطبيق عملية احلجامة يف الشتاء ●
  أخطاء التوقيت الشائعة اليت مل تَنب على أسس طبية صحيحة ●
  املوعد الشهري ●
  املوعد اليومي ●
  جترى احلجامة يف الصباح الباكر ●
  احلجامة على الريق ●
  

  الفصل الخامس
  الحجامةالمحظورات بعد إجراء عملية 

  ماذا ينبغي على احملجوم يف يوم حجامته ●
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 الفصل السادس
  األحاديث المدسوسة على عمليّة الحجامة

  أحاديث غري صحيحة ●
  لنا وقفة ●

  
  

  الفصل السابع
  كيــــف تصبـــــــح حّجامــــــاً 

  أدوات احلجامة ●
  طريقة تطبيق عملية احلجامة  ●
  ضرورة وجود حّجام يف كلّ أسرة ●
  

  الفصل الثامن
  عالقة الحجامة بالناحيّة النفسيّة

  أثر الناحية النفسية على عملية احلجامة ●
  

  الفصل التاسع
  سبب ھجر الناس لعملية الحجامة

  مل هجر الناس احلجامة واليت فيها شفاء ●
  

  الفصل العاشر 
  الحجامة واألمراض وشفاؤھا 

  أثر احلجامة على تضخمات الطحال ●
  أثر احلجامة على وظائف الكبد أثر احلجامة على املعدة ●
  جامة على اجلملة العصبيةأثر احل ●
  أثر احلجامة على الصداع والشقيقة ●
  أثر احلجامة على الكليتني ●
  أثر احلجامة على ارتفاع الضغط واجلملة الوعائية ●
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  أثر احلجامة على أمراض القلب ●
  جامة على االستقالب اخللويأثر احلجامة على مرضى السكري أثر احل ●
  أثر احلجامة على األنسجة املريضة واآلالم العضلّية ●
  أثر احلجامة على أمراض الدم  ●
  أثر احلجامة على اجلهاز املناعي ●
  أثر احلجامة على اخللل الوظيفي اجلنسي وحاالت العقم ●
  أثر احلجامة على العني  ●
  واحلنجرة أثر احلجامة على أمراض األذن واألنف ●
  أثر احلجامة على أمراض اجلهاز التنفسي ●
  أثر احلجامة على الروماتيزم أو احلمى الروماتيزمّية ●
  احلجامة والسرطان.. احلجامة تتصّدى ملرض الفّتاك  ●
  عالج اإليدز اجملدي ●
  

  الفصل الحادي عشر
  النتائج المخبريّة للدراسة المنھجيّة لعملية الحجامة

  املخربي العام للدراسة املنهجية لعملية احلجامةالتقرير  ●
  اختبارات الشروط املخالفة للقوانني العلمية لعملية احلجامة ●
  مقارنات خمربّية بني دم احلجامة والدم الوريدي ●
  مناذج عن جدول التحاليل املخربية  ●
  

  الفصل الثاني عشر
  نوعّية لبعض حاالت الشفاء بعملّية احلجامة دراسات سريرّية وخمربّية ●
 .تقارير طبّية سريرّية وخمربّية نوعّية ●
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  تعريف بمكتشف القوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة

  العالَّمة العربي الكبير محمد أمين شيخو

  

يف يوم مبارك ألب دمشقي ميتهن التجارة فأحبَّه ُحّباً عظيمـاً  ) م١٨٩٠هـ ـ  ١٣٠٨(هلَّ هالل بدره يف دمشق 

أن اختطفت ذلك الوالد احلنون وأخذته وهو  وهام جبماله وطلعة بدره وطيب حضرته الذكي، ولكن ما لبثت يد املنية

  .يف سن الشباب بعد أن أهنكه املرض وأعياه األمل

مل يكن السيد حممد أمني قد أمتَّ السابعة من عمره بعد، عندما محل مسؤولية والدته ومحايتها والدفاع عنها بعد 

  .رحيل والده عن الوجود وسفر أخيه الكبري سليم إىل تركيا

حاز على تقرُّبٍ من قبل كبار املسؤولني األتراك مما مكَّنـه أن   لشريف إىل ساللة الرسول الكرمي وبسبب نسبه ا

  .، وخترج منها برتبة ضابط أمن)عنرب(يدرس يف الكلية امللكية العثمانية بدمشق 

ث أن يتولَّى قيادهتا تولَّى العديد من أقسام الشرطة يف مناطق دمشق ومديراً لنواحيها فكان القدوة املثلى، إذ ما يلب

  .حىت يعمَّ األمن ويرفرف فوق منطقة عمله محام السالم

وعندما حلَّ الوهن يف جسد الدولة التركية ومخدت فيها شعلة اإلسالم، عمَّ الفساد وامتدت جذور الفوضى يف 

م، ولقـد  كل أرجاء البالد إالَّ يف دمشق وضواحيها، حيث كانت عينه الساهرة ترعى األمن وتكرِّس السـال 

األسد، ِلَما ُعرَِف من بسالته وعدم مهابتـه  : ، أي)أصالن(ُتوِّجت أعماله كلها بالنصر والتأييد حىت لُقِّب بـ 

  .للصعاب

وملَّا ُعيِّن مديراً لقلعة دمشق جازف بإطالق سراح آالف احملكوم عليهم باإلعدام وزجَّهم بالصفوف األماميـة  

   تزويدهم باملؤِن والعتاد، وكان السبب يف إزالة أعواد املشانق من البالد اليتللدفاع عن البالد ضد األعداء بعد 

http://www.amin-sheikho.com/home.php?page=2
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زرعها مجال باشا السفاح ظلماً وتعسفاً، اليت كانت تبتلع املئات من األبرياء، وكم تعرَّض للموت يف سبيل ذلك 

  .مراٍت ومرات فأجناه اهللا تعاىل برمحته

السورية الكربى كان ويف عهد فرنسا أعيد إىل تسنم منصبه كمدير ناحيٍة أو رئيس قسم، وحني اندلعت الثورة 

الثورة كان بيده األمينة، فقد سلَّم للثوار أكـرب صـفقة   حببِّه لربه وخدمته لوطنه العضد والساعد للثوار، وخامت 

يف لبنان فنقلت  )عنجر(وذلك عندما ُعني مديراً لقلعة  أسلحة مصدرة من فرنسا إىل قواهتا العاملة يف بالد الشام

فأصـدر القـرار    )كاترو(األسلحة من املخازن ليالً للثوار ضمن خطة وتكتيك رهيب، فطاش صواب اجلنرال 

  .بإعدام الضابط حممد أمني شيخو، ولكن اهللا العلي جنَّاه وانقلب لديهم مكيناً أميناً على ظنهم اخلاطئ

أمني سبل اهلداية والدعوة إىل اهللا تعاىل وسنة رسوله الكرمي ومل حيد، فكانت جمالسه القدسية سلك السيد حممد 

تتميز بروعة البيان وحضور احلقيقة وكماهلا، فقد بدَّد الظلمة ومزَّق التناقضات وقضى قضاًء مربماً على مدارس 

 رهبم، فعرَّف الناس حبقيقـة اإللـه   الدسوس واجلدل العقيم الذي أقام يف عقول الناس فجوة كربى بينهم وبني

  .وكمال صفاته العلّية

.. ترمجةً واضحةً ملا أتى به من بيان تنطوي فيه حقائق مدهشة تدير الرؤوس وحتين اجلباه )١(لقد كان سفر حياته

ي بيان عجزت عن مثيله وإىل اآلن حضارات العامل وقوانني الدنيا الوضعية، حىت قال فيه عامل العصر اإلنكليـز 

إن كلَّ ما توصلنا إليه من علوم ال يعـدل  (: قول حق إبان اجتماعه بعلماء الغرب )السري جون بينت(الشهري 

  )حبر ذلك العامل الكبري يف الشرق

وعلى هذا املنوال قضى حياته الغالية الزاخرة باملعرفة باهللا اليت ال يطمئن القلب إالَّ هبا وال تسعد البشـرية إالَّ إذا  

ا، فكان السراج الذي ُيضيء لألجيال طريقها إىل السعادة بكتاب اهللا العظيم والنرباس الذي يهدي حصلت عليه

البشرية إىل ما تصبو إليه من هناء وسعادة يف الدارين، إىل أن التحق بالرفيق األعلى يف غرة شهر ربيع اآلخر عام 

  .يف حي الصاحلية بدمشق) الكفل نيب اهللا ذي(م، ووري جثمانه الطاهر مبقربة ١٩٦٤هـ املوافق ١٣٨٤
 

  ).صفحات من المجد الخالد ـ سيرة العالَّمة العربي الكبير محمد أمين شيخو(انظر كتاب  )١(
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م بدأ الباحث األستاذ عبد القادر حيىي الشهري بالديراين بنشر علوم أستاذه العالَّمة حممد أمـني  ١٩٩٠ويف عام 

كتاباً، وهي تبحث يف كافة اجملاالت العلمية والطبية والفلكية واجلغرافية ) ٣٠(وقد صدر منها حىت اآلن . شيخو

 .والفلسفية والدينية
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  :الفصل األول

  

  

  

  

  الذي طار صيته في الخافقين) الحجامة(الدواء العجيب 

  وبلغ ما بلغ الليل والنھار
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  :الصدى اإلعالمي العاملي

قامت وكاالت األنباء العاملية واحمللية والفضائيات العاملية واإلذاعات الدولية والسورية وكافة صـحف العـامل   

الطيب الوقائي والشايف لألمراض اليت عجز عن شفائها الطب احلديث يف هـذا  باالهتمام البالغ ونشر هذا الفتح 

  .العصر احلاضر العتيد

كما أبدى القصر امللكي الربيطاين وكذلك القصر امللكي السعودي بالغ االهتمام هبذا الفن الطيب، وأرسل القصر 

لإلطالع العلمي الطيب املوثَّـق  امللكي السعودي مراسل صحيفة الرياض الشهرية يف دمشق لعقد جملس صحفي 

عن مضمون وفعالية هذا الدواء والتقصي واستالم التحاليل الطبية املخربية والسريرية، ومقابلة مرضـى الشـلل   

  .والسرطان والناعور والتليف الكبدي وغريها من املرضى الذين مت شفاؤهم شفاًء تاماً

فقد صرَّحت إذاعة لنـدن الرمسيـة   .. مأل الدنيا وشغل كافة الدول وباحلقيقة لقد أصبحت احلجامة علماً طبِّياً يقينياً

)B.B.C ( مايلي ١٣/٨/٢٠٠١يف نشراهتا اإلخبارية الرئيسية يف :..)  تعوَّد السوريون أن يتوجهوا إىل العاصـمة

الطبيـة   الربيطانية حبثاً عن سبل ملعاجلة أمراضٍ يئسوا من شفائها أو إجراء الفحوصات الطبية وإجراء العمليات

إال أن احلدث املفاجئ هو أن تنقلب األمور من بريطانيا باجتاه العاصمة السورية، فقد .. املعقدة وهذا أمر عادي

بدأ فريق طيب وعلمي ميثل العائلة املالكة الربيطانية بإجراء اتصاالت وحوار مع جمموعة من األطباء السوريني يف 

والذي ثبت شفاؤه ) اهليموفيليا(املرض الوراثي وهو مرض الناعور  دمشق حبثاً عن عملية احلجامة، وذلك لعالج

لعدد من املرضى يف سوريا بطريقة احلجامة، وقال متحدث بإسم األستاذ عبد القادر الديراين حمقق وناشر كتب 

ـ  .. الدمشقي حممد أمني شيخو الذي أعاد احلياة إىل عملية احلجامة بطرقها الصحيحة العالَّمة ري أن وفـداً جي

اتصاالت مع الفريق الطيب لإلطالع على الدراسة الطبية اليت أجريت على املئات من السوريني والعرب املرضى 

وُيـذكر أن أول انطالقـة   .. بقوانني دقيقة واليت أمثرت عن نتائج مذهلة ملعظم األمراض خاصة مرض الناعور

، إالَّ أنه مع تتايل الزمن سول العريب الكرمي للحجامة يف التاريخ اإلنساين كانت يف عهود الرسل الكرام والر

   بدأت تضيع قوانينها العلمية الصحيحة إىل أن أعادها العالَّمة الدمشقي الراحل حممد أمني شيخو إىل األضواء من
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ويقول الدكتور عبد املالك الشااليت أحد أعضاء الفريق الطيب واالختصاصي باألمراض العصـبية مـن   . جديد

لدى إجراء عملية احلجامة ضمن شروطها النظاميـة علـى   : B.B.Cألستاذ يف جامعة دمشق للـ بريطانيا وا

جمموعة من املرضى كانت النتائج مذهلة، إذ أدت إىل شفاء عدة حاالت سرطانية شفاًء تاماً وشفاء حـاالت  

لداء هـودجكن  الشلل وحاالت الناعور املستعصي وبعض اإلصابات القلبية القاتلة، كما حدثت حاالت شفاء 

وكل هذا مثبت وموجـود  .. وحاالت الشقيقة، وظهر حتسن يف حاالت الربو والروماتيزم واحلاالت األخرى

  ).بالفحص السريري والفحوص الشعاعية واملخربية اليت أجريت هلؤالء املرضى

  .كما حضر وفد ياباين إىل سورية من أجل هذا احلدث العظيم

رمسياً من احلكومة السورية كتاب احلجامة وكافة علوم العالَّمة العريب السوري أما احلكومة السويدية فقد طلبت 

  .حممد أمني شيخو

    

احمللية والعاملية اليت ) وكاالت األنباء، اإلذاعات، احملطات الفضائية، الصحف واجملالت(سنورد اآلن أمساء بعض 

.. ري بالعرفان هبذا الفضل وبثِّه وإذاعته على العامل كافةاستطعنا أن حنصل عليها واليت تناولت هذا الفتح الطيب الكب

  :عدا عن الكثري من الوسائل اإلعالمية اليت حتدثت عن هذا الكشف الطيب

  :وكاالت األنباء العربية واألجنبية

  ).اسوشيتد بريس(وكالة األنباء األملانية 

  ).شينجوا(وكالة األنباء الصينية 

  ).إيكو(وكالة األنباء البلجيكية 

  ).رويترز(وكالة األنباء الفرنسية 

  ).نفوسيت ـ تاس(وكالة األنباء الروسية 
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  .وكالة األنباء اليابانية

  ).سانا(وكالة األنباء العربية السورية 

  ).كونا(وكالة األنباء الكويتية 

  .وكالة أنباء الشرق األوسط

  .وكالة األنباء العربية

  ).واس(وكالة األنباء السعودية 

  .ة األنباء األردنيةوكال

  .وكالة األنباء اإليرانية

  :اإلذاعات احمللية والعاملية

  ).B.B.C(اإلذاعة الربيطانية 

  .إذاعة صوت أمريكا

  .إذاعة الشرق الفرنسية

  .اإلذاعة العربية السورية

  .إذاعة صوت الشعب السورية

  .إذاعة القدس

  :احملطات الفضائية

  .ةاحملطة التلفزيونية الفضائية السوري
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  .احملطة التلفزيونية األرضية السورية

  ).أبو ظيب(احملطة التلفزيونية الفضائية 

  ).املنار(احملطة التلفزيونية الفضائية 

  .احملطة التلفزيونية الفضائية اإليرانية

  ).ديب(احملطة التلفزيونية الفضائية 

  .تلفزيون قطر

  ).املشكاة(احملطة التلفزيونية الفضائية 

  ).الفجر(التلفزيونية الفضائية احملطة 

  ).إقرأ(احملطة التلفزيونية الفضائية 

  .تلفزيون البحرين

  :الصحف احمللية والعاملية

ــ  ) سـوريا (ـ صحيفة الوحدة ) سوريا(ـ صحيفة الثورة ) سوريا(ـ صحيفة البعث ) سوريا(صحيفة تشرين 

 - ) سـوريا (ـ صحيفة الـوطن  ) سوريا(ـ صحيفة العروبة ) سوريا(ـ صحيفة اجلماهري ) سوريا(صحيفة الفداء 

ــ صـحيفة   ) لبنان(السفري  ـ صحيفة) فرنسا(ـ صحيفة احملرر ) لندن(ـ صحيفة الزمان ) لندن(صحيفة احلياة 

ــ  ) السعودية(صحيفة الرياض ـ ) لبنان(ـ صحيفة الكفاح العريب ) لبنان(ـ صحيفة الشرق ) لبنان(املستقبل 

ـ صحيفة أخبار العرب ) اإلمارات(ـ صحيفة البيان ) السعودية(ـ صحيفة املدينة ) السعودية(صحيفة عكاظ 

ــ  ) الكويت(ـ صحيفة الرأي العام ) الكويت(يفة السياسة ـ صح) البحرين(ـ صحيفة األيام ) اإلمارات(
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  :اجملالت احمللية والعاملية

ـ جملة ) اخلليج(ـ جملة الصحة والطب ) لبنان(لة الطب العريب ـ جم) لبنان(جملة طبيبك ـ جملة احلياة الصحية  

ــ  ) لندن(ـ جملة النور ) لندن(ـ جملة املشاهد السياسي ) لبنان(ـ جملة طبِّب نفسك ) لبنان(الغذاء الصحي 

 )اإلمارات(ـ جملة املرأة العصرية ) لبنان(ـ جملة سنوب ) مصر(ـ جملة صباح اخلري ) مصر(جملة نصف الدنيا 

ــ جملـة اليمامـة    ) لبنـان (ـ جملة التكامل العريب ) الكويت(ـ جملة اخلليج ) اإلمارات(ـ جملة الصدى 

  ).السعودية(
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  :يالفصل الثان

  

  

  الحـــــــق مــــا شــــھدت بـــــه األطبــــــاء

 ً   تطبيقـــاً عمليــــاً مخبريــاً وطبيـــا

  أعضاء الفريق الطبي المصري

  يأعضاء الفريق الطبي السوري السريري والفريق الطبي المخبر
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  مقدمة

  الدكتور مصطفى محمود

  

وكان رأيهم أنّ احلجامة .. احلجامة أنّ الدم خرج أسود، ولفت هذا نظر اإلخوةال أنسى أّني عندما أُجريت يلَ 

وفورّياً، ونصحت  ...ولكن األثر املباشر كان مفيداً". يف مايو"ال بّد أن تتكّرر، واختاروا أن تكون الشهر القادم 

بإجرائها ، وكان دور " ّيةأخبار اليوم املصر"كل األخوة األطباء بعمل احلجامة، ونصحت أيضاً األخوة يف دار 

 .األخوة دوراً رسالّياً

على إحياء هذه السّنة النبوّية، والفضـل إىل األخـوة   ) حمّمد أمني شيخو: (ويذكر الفضل لألخ العالمة الكبري

 ).عبد القادر حيىي الشهري بالديراين( :السوريني وعلى رأسهم أستاذي ومعلّمي

ء هذه احلجامة ألنفسهم، وكان فضالً لإلخوة السوريني، ونذكر أنّ األّيام والدكاترة أنفسهم مل يترّددوا يف إجرا

 .يف القاهرة أصبحت تذكّرنا بأّنها كانت أّيام حجامة، عادةً ألطباء مستشفياتنا ولدار أخبار اليوم

  ونشكر هلم مجيعاً هذا الفضل
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  مقدمة

 الباسط محّمد السيّد عبد.د .أ

 رئيس قسم الكيمياء احليوّية سابقاً –األستاذ باملركز القومي للبحوث 

 نائب رئيس اجملّمع العلمي لبحوث القرآن والسّنة  –عضو اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمّية 

 خطيب مسجد نور اإلسالم باملنيل
  

قّف بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خري عبد ونيب سّيدنا حمّمد النيب األّمي الذي علّم املتعلّمني وث

 :املثقّفني وبعد

شّرفت بقراءة هذا الكتاب ولقد وجدت فيه استقراًء علمّياً ونور وبصر وبصرية وعبادة هللا يف حمـراب العلـم،   

وإجابة لكثري من األسئلة اليت تدور يف أذهان العلماء املاديني ، وهذه املشكاة بفصوهلا املختلفة وهـذا القـبس   

أقول أنّ يف كل صفحة من صفحاته عجزت الكلمات على محل املعاين ألنه العظيم الذي ال أكون مبالغاً عندما 

 .ليست القداسة أن تكون نوراً وأنت خملوق من نور ، ولكّن القداسة أن تكون نوراً وأنت خملوق من طني

وحققه  ويف هذا اجلهد الرائق لألستاذ الفاضل والعامل اجلليل فضيلة العالمة الكبري حمّمد أمني شيخو والذي مجعه

الباحث املفكّر عبد القادر حيىي الشهري بالديراين ، وحيتوي هذا  الكتاب القّيم على العالج باحلجامة ، هذا العمل 

: قال يروى عن جابر أنّ النيب : الطّبي البسيط يف أدواته والعظيم يف نتائجه ، هذا العمل الذي يزيل األخالط 

 .(1))حمجم أو شربة عسل أو كي بنار وما أحّب أن أكتوي إن كان يف شيء من أدويتكم خري ففي شرط(

 .(2))إن أمثل ما تداويتم به احلجامة  والقسط البحري: (أمل يقل رسول اهللا 

نعم الدواء احلجامـة   : (، كما أخرجه البخاري ومسلم ) خري الدواء احلجامة: (كما أخرج البخاري وأمحد 

 ).تذهب الدم وجتلو البصر وختف الصلب
 

 البخاري ومسلم (1)
 .أخرجه البخاري عن أنس رضي اهللا عنه (2)
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قد تركنا كثرياً من تراثنا الطّيب بل تركنا لغرينا أن حيقق علمّياً ومن هذا التراث احلجامة، ومـا نـراه اآلن يف   ول

الغرب وما يقوم به من إنشاء معاهد متخّصصة يف دراسة هذا العالج وتطبيقه وحتقيقه وتقنينه علمّياً وما جنـده  

  على صفحات اإلنترنت، وهذا 

اء هذا العالج بالطّب النبوي بأنواعه دون أن يشعر أو يعلم ويهتم ، وكان األوىل هو الغرب يزحف ويلهث ور

لكن الطب املدرسي الذي سيطر على العقول جعل الكثري يهـاجم  . بنا أن نكون هلذا األمر رّواداً وله مصّدرين

 . واإلنسان بطبعه عدو ما جيهل

نك وما تشعر، ودواؤك فيك وما تبصر، حتسـب  دواؤك م: (وصدق اإلمام علّي كّرم اهللا وجهه عندما قال"

 ".)أّنك جرم صغري وفيك انطوى العامل األكرب

وملّا كان األستاذ اجلليل ناسكاً يف حمراب العلم متبتالً يف جنباته لذلك كان استقراؤه مبنّياً على األدلّة العلمّية يف 

الناس من يرى اهللا وراء كل شيء، و من الناس  سّنة سّيد األّولني واآلخرين، ويف هذا يطيب يل أن أقول أّنه من

  يارب علّمنا "من يرى اهللا فوق كل شيء، ومن الناس من يرى اهللا وال شيء، ويف هذا حتقيق للدعاء 

ما ينفعنا وارزقنا علماً نافعاً وعمالً يرفعنا، يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وفّرج كروبنا واغفر ذنوبنـا  

هبذا الدعاء أسأل اهللا أن ينفع هبذا العلـم  ". عجز الطبيب فداونا، وقلّت احليلة فتولّنا وأحسن خالصنا، يارب

وهبذا الفيض اإلسالم واملسلمني ، وأن يزيد من عطاء صاحبه وأن جيعله ممن طال عمره وحسن عمله وأقول قولة 

 .اإلمام علي كّرم اهللا وجهه

 داءـهل العلم أعواجلاهلون أل  وقيمة املرء مـا كان  جيهلـه     

 فاناس موتى وأهل العلم أحياء   فقم بعلم وال ترضى عنه بدالً     

 

لذلك فّن هذا املشعل من اهلداية، وهذا الفكر الرائق يسعدين أن يرى طريق النور وأن يظهر للناس، واهللا من وراء 

  صدق اهللا العظيم }حِنيٍ وَلَتَعْلَمُنَّ �َبَأَهُ بَعْدَ )٨٧(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِنيَ { .القصد
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  مقدمة

  

 
  

  

اتَّبع هديه إىل يوم احلمد هللا ربِّ العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سيدنا حممد النيب األمّي، ومن 

الدين، أرسله ربنا بشرياً ونذيراً وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً، وأتانا بكتاب من عند اهللا ال يأتيه الباطل من 

  .بني يديه وال من خلفه تنزيل العزيز احلميد الذي له ملك السموات واألرض وهو على كلِّ شيء قدير

وكانوا يلجؤون إليه . سلمني متفاعالً معهم، ومدركاً لكلِّ ما يعنيهم ويهمهممجيع امل لقد عايش رسول اهللا 

  .يف مجيع أمورهم العامة واخلاصة فيعملون بنصيحته ويستمعون إىل مشورته 

الكثري من األمراض واملواجع، فكان يصف هلا العالج الناجع من واقع ما تيسَّر  ولقد عرضت أمام رسول اهللا 

هلم طبيباً وحكيماً، حيث علَّمه اهللا سبحانه وتعاىل، ومن تعلَّم عن اهللا فلن يعجـزه   يف البيئة الطبيعية، وكان 

  .شيء مبشيئته وقدرته

لفضيلة العالَّمة العريب الكـبري  ) الدواء العجيب(كتاب بالتعليق الطيب والعلمي ل) دار نور البشري(ولقد شرَّفتين 

حممد أمني شيخو، فوجدت فيه منهالً عذباً من أحاديث وكالم سيد املرسلني، وقد أخربنا عن علوم وأحبـاث،  

كشف العلم عن بعضها بعد أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن، ووقف عاجزاً أمام البعض اآلخـر، حيـث   

  .ال ينطق عن اهلوى وإمنا علَّمه شديد القوى العملية على مرِّ السنني، فرسول اهللا  ستكشف عنه التجارب

  األستاذ الدكتور محمد كمال عبد العزيز

  أستاذ بكلية الطب ـ جامعة األزهر ـ القاهرة

  خطيب يف مساجد القاهرة
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  .)١(»إن أمثل ما تداويتم به احلجامة«: باحلجامة، فقال وقد أمر الرسول 

، وكانت تسـتعمل  )كاسات اهلواء(وقد كانت احلجامة معروفة ومنتشرة يف مصر إىل عهد قريب وتعرف بـ 

يف حـاالت  ) التشـريط (االلتهابات واآلالم الروماتيزمية، وكانت هناك أجهزة صغرية للقيام بعمـل  يف عالج 

  .احلجامة الرطبة يف أقل من ثانية وبدون أمل يذكر

وللحجامة أساس علمي معروف وهو أن األحشاء الداخلية تشترك مع أجزاء معينة من جلد اإلنسان يف مكـان  

ومبقتضى هذا االشتراك . لنخاع الشوكي أو النخاع املستطيل أو يف املخ املتوسطدخول األعصاب املغذية هلا يف ا

  .فإن أي تنبيه للجلد يف منطقة ما من اجلسم يؤثر على األحشاء الداخلية املقابلة هلذا اجلزء من اجللد

) حكة(عندما يشعر بأمل  واحلجامة وسيلة من وسائل عالج األمل القائمة على القاعدة اليت يطبِّقها كلٌّ منها تلقائياً

  .املكان فال يشعر باألمل بعد ذلك) هرش(يف أي جزء من جلده، فإنه يقوم بتدليك 

التثبـيط الـواقعي للجهـاز    (واليت تسمى ) بافلوف(وتعليل ذلك يقوم على النظرية العلمية للعامل الفيزيولوجي 

  ):العصيب

خ يترجم هذا التنبيه حسب مصدره ونوعه، أي حيدد نوع فعندما يصل التنبيه إىل املخ عن طريق األعصاب فإن امل

التنبيه، أملاً كان أو ملساً، حرارة أو برودة، ولكن إذا وصل عدد التنبيهات اليت تصل إىل املخ يف وقت واحد إىل 

يها فيلغي الشعور من املنطقة اليت زاد ف. عدد كبري، فإن املخ ال يستطيع التمييز بينهم، وعندئذ يتوقف عن العمل

ويف حالة احلجامة خترج التنبيهات من هناية األعصاب يف املنطقة احملتجمة بأعداد كبرية فيقوم املخ . عدد التنبيهات

  .بإلغاء الشعور من املنطقة ويزول األمل

على إحيائه ذلك التـراث الطـيب النبـوي،    ) رمحه اهللا(الشكر اجلزيل للعالَّمة العريب الكبري حممد أمني شيخو 

  .لفريد من نوعه عن عملية احلجامةب حقّاً إثراء ثري للمكتبة العربية اإلسالمية، وقد يكون افالكتا

 
 ).٢٥٦٣(أخرجه البخاري يف كتاب الطب  )١(
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أيضاً على إحيائها تلك السنة النبوية الشريفة اليت كان هلا قصب السبق يف جمـال  ) دار نور البشري(وشكراً لـ 

  ..واهللا من وراء القصد والسبيل .العلوم والطب
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منها يف معاجلة كثري من قادت التجربة اإلنسان إىل التعرُّف على الفوائد اليت تعطيها احلجامة والفصد واالستفادة 

األمراض كالصداع والشقيقة والضعف العام واآلالم العصبية، وبعض األمراض الدموية واإلنتانية ولتجديد نشاط 

اجلسم فتقيه أو تشفيه من معاناة كثرية، ما تتعلَّق جبهازه اهلضمي وغريه من األجهزة، سواء كانت عضـوية أم  

  .نفسية

وهذا منطقي جداً ألن العضوية يف هذا السن تكـون  .. سنة) ٢٠(املشطوب عن كما اشترطوا أن ال يقل عمر 

  .غضة وعلى استعداد لتصحيح أخطائها

وإنين أُهنئ من أعماق قليب مؤلف هذا الكتاب؛ العالَّمة العريب الكبري حممد أمني شيخو، الذي شرع يف دراسـة  

ىل إحياء هذه الطريقة من املعاجلة اليت تستند دراسة موضوعية علمية، ولكي يصل بدراسته إ) احلجامة(موضوع 

  .إىل قواعد علمية صحيحة مبفهومنا العصري

   

  لغني عرفهاألستاذ الدكتور عبد ا

اختصاصي بأمراض جهاز التنفس والداخلية من جامعة باريس ومستشفياهتا سويسرة، 
عضو اجلمعية األمريكية ألمراض الصدر رئيس اجلمعية السورية ملكافحة السل 

  واألمراض التنفسية
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وهو موضوع تتالقى فيه العقيدة الدينية مع العرف والتقليد الشعيب ) احلجامة(املوضوع إنه ليسرين أن أرى هذا 

قد أصبح موضوعاً يتناوله الناس باالهتمام والبحث عن حقيقته، حىت جاء هذا الكتاب والـذي أراه  .. والطب

  .أقرب إىل رسالة حبٍث علمي يف هذا املوضوع

مد أمني شيخو بأسلوب علمي يف أعماق هذا املوضوع ليجيب على فقد غاص املؤلف فضيلة العالَّمة الكبري حم

  .أكثر التساؤالت وأصبح حييط بكثري من األجوبة املقنعة املستندة على احلقائق العلمية والطبية احلديثة

   

  األستاذ الدكتور أحمد التكريتي

  مدرس جراحة القلب بكلّية الطب

  اختصاصي جبراحة الصدر واألوعية الدموية

  واجملهرية من باريس (CES)جماز باجلراحة العامة 
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  األستاذ الدكتور عبد هللا مكي الكتاني

  دكتوراه دولة في الجراحة العامة من جامعة ھنوفر ـ ألمانيا
األكاديمية األلمانية للجراحين ـ استشاري أول ورئيس قسم في الجراحة العامة عضو 

وجراحة الجھاز الھضمي وأورامه ـ جراحة الفتوق استشاري في جراحة المناظير من 

  جامعة كوتنجن في ألمانيا

  

  :وبعد.. م اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممٍد وآله وسلمبس

إىل أدلة املنهج النبوي العظيم أدلةً أخرى كشفت عن جوانب أخرى مل تكن لُتعرف قيمتها  جاء علماء أضافوا

لوال تقدُّم وسائل البحث العلمي وتطوره، فأخرج لنا هؤالء العلماء من هذا املنهج كنوزاً عظيمـة وجوانـب   

  .مشرقة مل تكن ليعرف شأهنا لوال استخدامهم الوسائل املتطورة يف البحث

الكنوز ذخراً للبشرية مجيعاً، وسيبقى هذا املنهج معطاًء طاملا بقي هناك علماء، وطاملـا ظهـرت    وستبقى هذه

  .وسائل متطورة للبحث العلمي
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إنين كاختصاصي يف أمراض األذن واألنف واحلنجرة وأمراض الرأس والعنق وجراحتها، وحيث أن األمـراض  

االلتهابية واإلنتانية واالضطرابات املناعية متثِّل قسماً كبرياً من احلاالت املرضية اإلنتانية والورمية، فإن إحياء هذه 

لتعمُّق يف فوائدها جيعل احلجامة وسيلة بسيطة فائدهتا كبرية، وقد تدعم أو تغين عن كثري مـن  الطريقة وازدياد ا

  .غريها من العالجات الطبية والدوائية والشعاعية وحىت اجلراحية

نشكر األخ الكرمي املؤلف العالَّمة حممد أمني شيخو على توجيهه يف إحياء فائدة هذه الطريقة وإثباهتا علميـاً،  

  .إن هو إالَّ وحٌي ُيوحى.. الذي ال ينطق عن اهلوى أوصى هبا الرسول األعظم  واليت

  ..واهللا ويل التوفيق

    

ـار   األستاذ الدكتور أكـرم حجَّ

  أستاذ يف كلية الطب ـ جامعة دمشق ـ رئيس قسم أمراض الرأس

واحلنجرة وجراحة الرأس جماز من هيئة البورد األمريكية يف أمراض األذن واألنف 
  والعنق
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احلجامة أسلوب طيب لعالج األمراض وذلك بآلية ختفيف االحتقان من األعضاء بإزالة الدم احملتبس فيها، منـها  

اجلاف ومنها املدماة، وهلا وقت معني يف السَّنة ُتجرى فيه لتكون فائدهتا أفضل وأحسن لتخليص اجلسم من الدم 

  .الفاسد

كثرياً يف ختفيف ضغط الدم، وسكر الدم، وحتريض نقي العظام على العمل، وحتريض جهاز وقد ثبت أهنا تفيد 

  .املناعة والتخلص من السموم والشحوم الزائدة

وما يهمين هو اجلملة العصبية واليت هي صلب اختصاصي، فاحلجامة تفيد يف تنظيم الدم الـوارد إىل الـدماغ،   

نقص التركيز، وتساعد يف ضبط املشاعر والعواطف وتنظيمهـا،  لذلك نرى احلجامة تفيد يف ضعف الذاكرة و

وذُِكَر فائدهتا يف الصرع وحتسني السمع إذا كان سببه نقص التروية الدموية، وكذا التوازن الناجم عن نقص الدم 

د وبالتـايل  الوارد، وحتسن الرؤية الناتج عن نقص التروية وختفِّف جتلط األوعية الدماغية بإزالة الدم احملتقن الزائ

تقلِّل حدوث اجللطات الدماغية، كما أهنا خبفضها للضغط الشرياين تقلِّل من حدوث النزف الدماغي، كما أن 

  .تقويتها للمناعة تقلِّل من حدوث اآلفات العصبية املناعية

   

  األستاذ الدكتور عبد المالك الشاالتي

االختصاصي باألمراض العصبية من بريطانيا ـ عضو األكادميية العصبية األمريكية 
  حماضر يف جامعة دمشقـ رئيس قسم األمراض العصبية مبشفى املواساة أستاذ 
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ال شك أن أسلوب احلجامة هو من األساليب الطبية املتبعة يف احلاالت املرضية وهلـا دور كـبري يف ختفيـف    

اجلسم من مكونات الدم املختلفة اليت يكون هلـا  االحتقان عن بعض األعضاء واألحشاء، وهي مدعاة لتخليص 

تأثري على الدورة الدموية والتروية الدموية العامة أو املوضعية والذي يعود بالفائدة على املريض، وجيعله يف غـىن  

  .عن حتمُّل أعباء واختالطات املعاجلات الطبية والدوائية والشعاعية

جهوده يف إظهار هذا البحث، واستخدام هذا األسلوب .. ني شيخووحنن نشكر للمؤلف العالَّمة العريب حممد أم

  .ضمن إطار العمل العلمي الصحيح البعيد عن الشعوذة والدجل

  .واهللا ويل التوفيق

   

  األستاذ الدكتور محي الدين السعودي

الدولة الفرنسية يف االختصاصي يف تشخيص ومعاجلة األورام ـ حائز على دكتوراه 
  معاجلة السرطان دوائياً وشعاعياً

  أستاذ يف جامعة دمشق ـ مدير مركز الطب النووي يف دمشق
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، أشعر وكـأن  )البحثي الدراسي العلمي الشخصي عن احلجامة ومجعه بني الدين والعلم(جعلين كتاب احلجامة 

بيتون قد حتطَّم من أمامي، ساحماً يل النظر واإلحساس يف إمكانية القيام ببحوث ودراسـات   حاجزاً وجداراً من

ويف احلقيقة فإن العمل اجلراحي واألدوية هي املعوَّل عليهـا يف  .. عربية حىت ولو كانت شخصية يف بادئ األمر

  .معظم العالجات يف وقتنا احلاضر

ذ عبد القادر الديراين الباحث يف كتابه هذا النقاط اليت جاء هبا أستاذه الكبري املهم يف النهاية أين أُهنئ املريب األستا

العالَّمة العريب حممد أمني شيخو وأشدُّ على يديه لالستمرار يف هذا اجملال املتعب املفيد ليكون نـواة للبحـث   

  .املطلوب واملنشود على مستوى احلكومة والسلطة واألمة

    ..واهللا املوفق

  الباحث الدكتور عبد اللطيف ياسين

اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد والعقم ـ زميل الكلية الملكية للمولدين 
ـ عضو الكلية الملكية الطبية للمولدين في ايرلندا ـ  مولد  والنسائيين في لندن

  وجّراح نسائي في مستشفيات جامعة لندن
  عضو اتحاد الكتاب العرب ـ جمعية البحوث والدراسات
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  دكتور أمين سليماناألستاذ ال

  االختصاصي بأمراض الدم وزراعة نقي العظام من فرنسا

 أستاذ أمراض الدم يف جامعة دمشق

إن هناك إشارات اتصاالٍت خلوية، بالغة التعقيد، تتخذ من الدم طريقاً هلا لتصل : آخر املكتشفات احلديثة تقول

.. إىل أهدافها، فإذا اختلَّت أو تغيَّرت أدَّت إىل بعض األمراض، فإذا استطعنا اصطيادها من الدم ختلَّصنا من شرِّها

  .أثر حديث رسول اهللا وعند ذلك سنرى سرَّ احلجامة وأمهيتها وعظيم 
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  ).احلجامة(تقدُّم الطب وازدهاره أن هناك أصوالً علمية هلذا األسلوب العالجي تبيَّن بعد قرون وبعد 

وميكن أن نعتربها اليوم وسيلة عالجية يف ممارستنا الطبية لعدة أنواع من األمراض ومنها األمراض العصبية ومـا  

  .فيها من تأثري، ختفِّف اآلالم املفصلية أو العضلية أو آالم العمود الفقري

ين إالَّ أن أُهنئ العالَّمة املؤلف حممد أمني شيخو على عمله يف إحياء هذا الفـن العالجـي وممارسـته    وال يسع

  .بأسلوب صحيح متبعاً طرق التعقيم والوقاية

  ..واهللا ويل التوفيق

    

  األستاذ الدكتور مروان الزھراء

اختصاصي بالجراحة العصبية المجھرية من بريطانيا ـ بورد في الجراحة العصبية 

من الواليات المتحدة األمريكية ـ استشاري جراحة عصبية ـ رئيس قسم الجراحة 

  العصبية في مشفى تشرين العسكري
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  .مشكورة لبحث قيِّمجهود 

    

  األستاذ الدكتور أحمد زكي سكر

  استشاري جراحة القلب من فرنسا

  مدير مشفى الباسل جلراحة القلب
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  .احلجامة من جهة وأمراض العني من جهة أخرى حنن ال بدَّ أن نتواضع بأن نعلن أننا ال نعرف الصلة بني

ولكنين سوف أكون سعيداً عندما أرى دراساٍت وأحباثاً عربية حول هذا املوضوع تنري الطريق وتفسِّر الغموض، 

نعمل وكلنا إميان بأن احلجامة حقّاً جتلو .. وهذا ما تأمرنا به شريعة السماء بأن نتوكَّل على اهللا وال نتواكل عليه

  .ر بإذن اهللالبص

 .وقد ثبت جالء البصر وحتسنه بعد إجراء عمليات احلجامة حتت أضواء الفحوص الطبية واحلالة السريرية

  

  األستاذ الدكتور ھيثم زھير الھبل

االختصاصي بأمراض العني وجراحتها من جامعات لندن بوردو ومستشفياهتا ـ 
رئيس الشعبة العينية يف مركز الطب النووي ـ طبيب مشرف يف كلية الطب 

  ومشفى املواساة
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وُتنشِّط أجهزة اجلسم كلها وخاصة نقي العظام الذي يهرع إىل صنع الدم احلجامة ختلِّص اجلسم من الدم الفاسد 

الطازج كما يرتفع مستوى أداء أجهزة الدفاع واملناعة مبا تضمه من كريات بيض وملفاويات مما جيعلها أكثـر  

  .حتفزاً على القيام بدورها يف طرد السموم واجلراثيم من اجلسم

قُّ جرس االستنفار لديها بني الفينة والفينة لرفع جاهزيتها وتطوير قدراهتا حىت هذا وإن كل اجليوش يف العامل لَيُد

  .تكون مستعدة لدحر أي عدوان خارجي تتعرَّض له، وهذا ما تقوم به احلجامة يف كل عام

   

  األستاذ الدكتور أحمد عفيف فاعور

  اختصاصي بأمراض ومعاجلة األورام
  رئيس شعبة األورام يف مشفى ابن رشد اجلديد
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قرأت الكتاب ووجدت فيه ما ُينيب بفوائد مجَّة فيما لو أُجريت عملية احلجامة بشروط تعقيمية جيدة وخاصة مع 

  .اإلنتاين مع دراسة مقارنة ودراسة حاالت مماثلةوجود داء فقد املناعة والتهاب الكبد 

  ).احلجامة(وقد متت دراسة املقارنات واحلاالت على الكثري من املرضى وثبتت فاعلية هذا الفن الطيب 

  

   

  األستاذ الدكتور نبيل كامل السالك

االختصاصي يف جراحة العظام واملفاصل ـ زميل الكلية امللكية للجراحني يف 

  من بريطانيا F.R.C.Sبريطانيا ـ احلائز على شهادة 
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إنَّ احلجامة بدورها املميَّز يف ختليص الدم مما ُيعيق حركته ومينع ركودته، منشِّطة بذلك الدورة الدموية وحمسـنةً  

واألعضاء والذي من شأنه رفع فعالية أعضاء وأجهزة اجلسم املختلفة، إضافة إىل ما ينتج عن ذلك تروية النسج 

من إعادة ترتيب اإلفراز اهلرموين الذي يؤدي إىل رفع مناعة ومقاومة اجلسم وفعالية أجهزته كافـةً وخاصـة   

  .بذلك احلالة العامة للرؤيةحمسِّناً ) الشبكية(احلسَّاسة منها كالدماغ والعصب البصري والنسيج الشبكي 

   

  األستاذ الدكتور رياض حبوش

دكتوراه دولة باألمراض العينية وجراحتھا ـ اختصاصي بالزرق وجراحة قصر 
خريج جامعة روسيا الطبية والمجمع العلمي والتقني البصر وزرع العدسات ـ 

  للجراحة العينية المجھرية بموسكو ـ فيودورف
  أستاذ األمراض العينية في جامعة البعث
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  .وسدَّد اهللا خطانا مجيعاً.. كل خري) جمال احلجامة(جزى اهللا عنا هؤالء األخوة الذين بدأوا العمل يف هذا اجملال 

  

  

   

  األستاذ الدكتور محمد فرزت النشاوي

  االختصاصي باجلراحة البولية من الواليات املتحدة األمريكية
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.. أحد األصدقاء أشار عليَّ باحلجامة ضمن قوانني َشَرَحها يل كموعدها السنوي والشهري واليومي وحالة القمر

، إذ كنت أعـاين  Hypertensionمؤكِّداً أهنا ستكون الدواء الشايف ملرضي املعنِّد، أال وهو ارتفاع الضغط 

طرقـت أبـواب العـالج    . ، وهذا سيء جداً)١٨/١١(معاناة كبرية من ارتفاع التوتر الشرياين، إذ يصل لـ 

  . ولألسف الشديد ال هبوط يف الضغط إالَّ بعد أخذ احلبوب اخلافضة للضغط، مث يعود لريتفع.. الدوائي

لضغط بشكل مالحظ وملدة طويلة، وخصوصاً أما بعدما احتجمت وللمرة األوىل شعرت بتحسُّن، إذ اخنفض ا

  .ملَّا تأكَّدت من اخنفاضه مبرور األيام، إذ مل يكن اخنفاضاً آنياً كما تفعل األدوية

  .وها أنذا مداوم عليها سنوياً، إذ خلَّصتين من االستعمال املستمر لألدوية ومن آثارها اجلانبية

ط، ال يعلم سببها، وُيعزي بعضها للعامل النفسي وبعضها اآلن يقف الطب أمام الكثري من حاالت ارتفاع الضغ

والنتيجة تعود على .. قد ُيعزى لنقص التروية وذلك كرد فعل فيزيولوجي ليدرأ اخنفاض التروية الدموية لألنسجة

فاحلجامة هلا من األثر النفسي اإلجيايب . وعلى اجلملة الوعائية ككل Work Loadالقلب ببذل جمهود أكرب 

  .وهذا ما ملسته شخصياً.. ن رفع سوية التروية الدموية ما ُيعيد الضغط حلالته الطبيعيةوهلا م

وأخرياً أتى هذا البحث الطيب القيم الذي ثبَّت وركَّز وأتى بآلية عمل احلجامة وقوانينـها وطريقـة تطبيقهـا    

أطواراً متقدمة يف الشفاء يف الكثري  الصحيحة والذي مل يسبقه إليه ِطبٌّ بالعالَم من قبل، مما يضمن نفعها وحتقيقها

  .there is no blockageمن احلاالت املرضية وذلك لرفعها من سوية التروية الدموية لألعضاء 

وبدوري أحثُّ وأُشجع على تطبيقها كما بيَّنها عاملنا اجلليل حممد أمني شيخو ضمن شروطها الصحيحة وأدواهتا 

  .التعقيمية على أيدي ذوي اخلربة

  النھارالدكتور عبد العزيز 

  دكتوراه دولة بالتوليد واألمراض النسائية من روسيا
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مـن سـكان أفريقيـا    %  ٨٠لقد أصبح الطب البديل أكثر شيوعاً يف العامل ويزداد انتشاره عاملياً، إذ أصبح  

املرضى الذين يعتمدون على الطب البديل يف فرنسا يف معاجلـة اآلالم  يستخدمونه، ويف الدول املتقدمة بلغ عدد 

، ويف % ٧٧من السكان يستخدمون هذا الطب مرة واحدة على األقل، ويف أملانيا % ٧٥والوقاية من األمراض 

 .مليون دوالر أمريكي سنوياً ٢٣٠٠بريطانيا تصل نفقات هذا الطب حبدود 

ؤثر على اإلصابات اخلمجية ففي أفريقيا ومشال أمريكا وأوربا ثالثة أشخاص اآلن من املعروف أن الطب البديل ي

من أربعة يعيشون مع اإليدز مستخدمني بعض طرائق الطب البديل العالجية ملعاجلة أعراض اإلصابة الفريوسية، 

باتات يف معاجلة ويف جنوب أفريقيا اهليئة االستشارية للبحث الطيب و َوجََّهت الدراسات على فعالية نوع من الن

 .مرضى اإليدز

  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٢على كلٍّ قّدمت منظمة الصحة العاملية صيغة استراتيجية عمل واسعة للطب البديل بني عامي 

وهي مرنة بشكل كاف لتناسب وتليب احتياجات الدول األعضاء ، كما أهنا تصدت للمواضيع املتعلقة بالسياسة 

واالستخدام املَُرشَّد يف هذا النوع ) جعل هذا الطب متوفراً وميسور التكلفة(حة الوطنية واملأمونية والنجاعة واإلتا

من الطب، تقدِّم هذه االستراتيجية شبكة عمل للمنظمة وشركائها، لكي يلعب الطب الشعيب دوراً أكرب وأكثر 

 .سعة يف إنقاص نسبة الوفيات واملراضة املتزايدتني ، خاصة بني سكان الدول األكثر فقراً

- ٢٠٠٥من استراتيجية الطب الشـعيب ملنظمـة الصـحة العامليـة      ١نكتفي بذكر بعض مكونات اجلدول 

٢٠٠٢who  : 

 أحمد فاضلالدكتور 

  اختصاص يف الرقابة الدوائية من منظمة الصحة العامليةحائز على شهادة 

  وزارة الصحة الطب البديل، التكميلي، واقعه العاملي

  "نظرة شاملة"
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دالئل إرشـادية عـن    –إن االعتراف بالطب الشعيب يساعد الدول لتطوير سياسات وبرامج للطب الشعيب  - 

سالمة والنجاعة واجلـودة يف الطـب   السالمة والنجاعة واجلودة لتطوير ودعم الدالئل اإلرشادية التقنية حول ال

  .مع التأكيد على أولويات املشاكل الصحية كاملالريا واإليدز. الشعيب 

حالة مرضية ميكن أن تكون معاجلتها فعالة بطرائق الطب البديل  ٤٣كما اعتربت منظمة الصحة العاملية وصنفت 

 –االضـطرابات اهلضـمية    –ية العظميـة  األذيات العضـل : واليت على رأسها احلجامة والوخز باإلبر ، منها 

 .إخل … ومشاكل الصحة املتعلقة بالنساء   –واإلصابات التنفسية 

كالـدكتور الباحـث عبـد     ٢٠٠٠خمربي سوري على احلجامة سنة  –وتعد الدراسة اليت أجراها فريق طبيب 

دكتور عبد اهللا مكي الكتاين اللطيف ياسني والدكتور عبد الغين عرفة واألستاذ الدكتور أمحد عفيف فاعور وال

ومن الفريق املخربي األستاذ الدكتور  ، …واألستاذ الدكتور عبد املالك شااليت واألستاذ الدكتور أكرم حجار

فاكتشفوا . وغريهم.. نبيل الشريف واألستاذ الدكتور أمحد مسري النوري واألستاذ الدكتور سعد خملص يعقوب

انني علمية دقيقة، وقد ظهرت نتائج سريرية خمربية إجيابية مل تظهر للعامل جدوى هذه الطريقة العالجية ضمن قو

من قبل على أمراض مستعصية كالناعور والشقيقة وارتفاع التوتر الشرياين واألالم املفصلية والسكر والضـعف  

ك علماً أنه كان هنـا (عينة  ٣٠٠أجريت الدراسة على  ٢٠٠٠ففي سنة الـ … اجلنسي وغريها من األمراض

دراسة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات مقتصرة على جهود فردية كانت هي الدافع املشجع للدراسة األمشل 

ظهرت تلك النتائج املشجعة واملثرية كوهنا كانت إجيابية على بعض األمراض ) ٢٠٠٠اليت صارت يف سنة الـ 

ينة أذكر منها األمـراض املفصـلية   ع ٦٠٠قمنا قامت الدراسة على  ٢٠٠٣مثل الناعور والشقيقة، مث يف سنة 

عينة ونسبة إجيابية احلجامة كانت  ٥٠العضلية وارتفاع الضغط والسكري، فعلى سبيل املثال حاالت السكري 

مـن  %  ٩١عينة وكانت النسـبة علـى    ١٧٢من احلاالت، وحاالت املفصلية العضلية كانت %  ٨٠على 

وحاالت ارتفاع الضغط بلغـت  %   ٩٤عينة والنسبة على  ٥٢احلاالت، أما يف الشقيقة فكانت الدراسة على 

   حالة ونسبة إجيابية هذه املعاجلة ١٩من احلاالت، والناعور %  ٩٠وكانت نسبة إجيابية احلجامة على  ٧٤
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وحقيقة هذه الفائدة اليت جناها مرضى الناعور من احلجامة ُيعترب إعجاز علمـي  (   %  ٩٠كانت على أكثر من 

وتدرس احلجامـة اآلن  . لماً أن هناك عدة أمراض أخرى كانت التائج إجيابية ولكن بنسبة أقلع) طيب للحجامة

والية، كما أن مشايف روسيا قد تقبلت احلجامة وأدخلتها رمسياً يف مشافيها بعـد أن   ٣٨جبامعات أمريكية يف 

فائدة اليت جينيها مريض الناعور من فمرض الناعور وال( ثبت علمياً فعاليتها الوقائية والعالجية لكثري من األمراض 

تطبيق احلجامة أذهل العامل بأسره، وهذا ال شك فيه فمرض الناعور مرض وراثي ال دواء شفائي لـه، فكيـف   

لقد قبل ) ، حىت طار اخلرب للعائلة املالكة الربيطانية وطبقته وكانت النتائج باهرة   باحلجامة تسري حبل مشكلة كهذه

رية من سكان سوريا وطبقه عدد كبري من األطباء السوريون وغريهم من الدول العربيـة ،  هذا العالج نسبة كب

ويسرين يف هذا اجملال أن أستشهد بآراء بعض األطباء العرب الذين يبحثون يف موضع هذه الطريقـة العالجيـة   

 :الطبية

ل على البورد األمريكـي يف  األستاذ الزائر يف جامعة شيكاغو واحلاص –من مصر الشقيقة الدكتور أمري صاحل 

 : من ضمن مايقوله الدكتور وعضو اجلمعية األمريكية للطب البديل، )العالج الطبيعي(

فهناك وجدهم حيتفون هبا ويدرسوهنا لطلبة الطب .. أنه مل يكن يعرف عن احلجامة الكثري قبل سفره إىل أمريكا

حـديثاً   ٦٠النبوي وقد ورد فيها أكثر مـن  يف معظم اجلامعات، ويضيف أن احلجامة باب من أبواب الطب 

ومن خالل رحلته العلمية اليت امتدت لعدة سنوات يف أمريكا وبعض الدول األوربية وجدت أهنم يعرفون .. نبوياً

  هـــذا النـــوع مـــن العـــالج كفـــرع مهـــم يف اجلامعـــات ويســـمى عنـــدهم 

(CUPPING THERAPY) ويتابع قوله:  

ون مهنة العالج باملواد واألساليب الطبيعية كأي مهنة مارسـها األدعيـاء   هناك ختوف من األدعياء الذين ميارس

والدجالون ولكن ذلك بالطبع ال جيعلها عرضة للهجوم واإلقالل من شأهنا ولكن ال بد من وضع الضوابط اليت 

ع مـن  حتكم هذا العمل وجبرمي كل من ميارسه بغري علم حبيث تكون هناك منافذ معلومة لكل من أراد هذا النو

   العالج ، وال بد من التأكيد على أننا ال هناجم طرق العالج األخرى ولكنها خطوة مكملة على الطريق الصحيح
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إلجياد عالج بال أعراض جانبية، أما بالنسبة لألدوات املستخدمة يف هذا العالج فإن كثري من الشركات تصـنع  

 .ملأجهزة حديثة هلذا الغرض وهي متوفرة يف معظم بلدان العا

أستاذ األنف واألذن واحلنجرة مبعهد السمع والكالم وزميل كلية الطـب  ( األستاذ الدكتور سعيد شكريأما 

أننا .. ففقد أكد أن الذي يهاجم شيء وهو جاهل به فهذا هو اجلهل بعينه، ويضيف) جبامعة أويهايو األمريكية

رك هـذه  نشأنا على الطب الغريب ونعاين اآلن ويالت املضاعفات الناجتة عن األدوية الكيميائية ، والغـرب أد 

احلقيقة وراح جيري األحباث والدراسات على الطب البديل أو ما نسميه حنن بالطب النبوي وفاقت النتائج كل 

إن الغرب أنشأ مستشفيات للعالج بعسل النحل وعدد من . التوقعات بينما حنن مازلنا ندفن رؤؤسنا يف الرمال 

هناك وإذا أردنا أن نتحدث عن احلجامة كفرع من الصيدليات اليت تستخلص األدوية من األعشاب كثرية جداً 

فروع الطب النبوي فال بد أن تكون هناك أمانة ومسؤولية إلجراء مقارنة منصفة بني الطب احلـايل والطـب   

ويتابع قائالً وبالنسبة يل فإن أكرب دليل على صدق فاعلية هذا العالج هو حتسن املرضى الذين أعاجلهم … البديل

لى أن هذا التحسن ليس زوال أعراض املرض واملرض مازال موجوداً بل إن املريض يشفى متاماً، ، أود التأكيد ع

وأنا دكتور وأستطيع أن أعرف ذلك جيداً كما أن معظم أدوية رفعه كفاءة جهاز املناعة املوجودة يف الصيدليات 

على هـذه األعشـاب، ويف   اآلن عبارة عن أعشاب طبيعية ، ومن املؤكد أن األحباث والدراسات قد أجريت 

النهاية أؤكد أن أن الغرب ينظر إىل الطب البديل باحترام شديد ، وأن عمليات احلجامة موجـودة يف أمريكـا   

 .وبعض الدول األوربية، وال أحد جيهل هذه احلقيقة

نسان إن احلديد يف جسم اإل: فيقول "رئيس قسم الكبد مبستشفى مصر للطريان" الدكتور أمحد عبد السميعأما 

على هيئات خمتلفة منها هيئة اجلزيئات احلرة وهي تسبب أكسدة اخلاليا فتقلل من مناعتها ضد الفريوس لـذلك  

. وجد أن املرضى الذين يوجد لديهم نسبة عالية من احلديد يف الدم تكون استجابتهم للعالج أقل من غريهـم 

ملرضى بصفة متكررة ييساعد يف حتسني نسـب  وبعد ذلك أثبتت األحباث أن إزالة كميات من الدم من هؤالء ا

  االستجابة للعالج واحلجامة هي نوع من أنواع إخراج الدم أو التخلص منه، وهي معروفة منذ القدم وجاء النيب
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   ًوأقرها، ولكن جيب أن جترى بطريقة طيبة آمنة وتكون ظيفة ومعقمة واملطلوب من علمائنا األفاضل بـدال

 . ، عمل دراسة طبية باملعايري إلثبات كفاءة هذه الطريقة من عدمهامن اهلجوم على احلجامة

وبالنسبة للمرضى الذين عاجلتهم باحلجامة أقول إن عددهم بسيط وال يقاس عليه لكن النتائج كانت مذهلـة  

والذين أجريـت  .. ولديهم نسسبة عالية من احلديد وارتفاع يف األنزميات Cفمرضى الكبد يعانون من فريوس 

عملية احلجامة بطريقة طبية سليمة بصفة متكررة ازدادت استجابتهم للعالج بعقار االنترفريون والريبافيريين  هلم

بعدد أن كانت نسبة االستجابة لديهم تكاد تكون معدومة، ومن هذا نرى أن احلجامة ميكن بالفعل أن تساعد 

ذاهتا عالج طبيعي ليست له أضرار جانبية وأنا  يف العالج جنباً إىل جنب من املستحضرات الطبية، بل إهنا يف حد

 .حني كنت يف أملانيا علمت أهنم يستخدموهنا كأحد أسالييب الطب البديل

 .وبذلك نكون قد استعرضنا ثالثة آراء ألطباء كبار مصريني

نني اليت وحقيقة إن النتائج اليت ظهرت مع الفريق الطيب السوري كانت ذات وقع جديد على العامل إذ ضمن القوا

وضعها السيد حممد أمني شيخو أمثرت عملية احلجامة يف أمراض مل يكن متوقع أبداً أن تكون احلجامة بيوم من 

والسكري وتبقى هذه النتائج مثرية ألن نبحث أكثر ونعمق أكثر يف تفاصيل ) الناعور(األيام دواًء هلا كاهليموفيليا 

 .هذا العالج وخواصه

 

 تدرِّس هذا النـوع مـن الطـب باسـم     ثري من اجلامعات العاملية يف دول متقدمة علمياًوبالنهاية نقول أن الك

(CUPPING THERAPY)   عدا عن اجلامعات العاملية املتخصصة حصراً بتدريس الطـب البـديل ،

املـداواة  (وختريج أطباء متخصصني فيه وممارسني متقنني ذوي خربة ضمن اختصاصات هذا الطب املتعـددة  

وأيضاً املشايف واملصحات املتخصصة بالعالج بالطب البديل واليت تنتشر يف ..) الوخز باإلبر، جامة،العشبية، احل

  .معظم الدول املتقدمة

   SAMRA UNIVERSITYففي الواليات املتحدة 
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  YA SAN UNIVERSITYيف بريطانيا 

SOUTHBAULO UNIVRSITY  

NORTHWESTERN HEALTH SCINCES UNIVERSITY 

HOLLY WOOD CLINIC AND VAN GOOH INSTITUTE  

، علماً أنه وعلـى  وغريه كثري من جامعات ومشايف، واآلن هناك لفتة قوية أيضاً باستراليا هلذا النوع من الطب

جمال أعوام الدراسة املمتدة مل تظهر لنا أية آثار جانبية عن احلجامة أبداً طاملا طًبِّقت حسب قوانينـها العلميـة   

وعلى أيدي خرباء علميني، فهي طب بديل ميكن لنا أن نرفقها مع الطب الكيميائي معاجلة  املذكورة يف الكتاب

أو أن نستبدل هبا الطب الكيميائي فإن آتت أكلها نكون قد اتقينا آثار الطب الكيميائي اجلانبية السيئة فكما قال 

قد نتقي هبا مداخالت بعض  وكما" الدواء الكيميائي سالح ذو حدين يضرب الدواء ويضرب املريض: "باستور

  .وإن مل حتقق فائدهتا نعود للمعاجلات الكيميائية. األعمال اجلراحية
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فلقد  –والتخّصص شاركت الفريق الطّبي السوري يف أحباثه يف احلجامة ،وكانت يل جتربة رائعة يف هذا اجملال 

مريض من أمراض خمتلفة وكانت النتائج حقيقـة  /٣٠٠/عّدت إىل تونس وقمت بتطبيق احلجامة  على حوايل 

بعد  –الربيع " باهرة ، كل ذلك بفضل القوانني اليت بّينها العالمة حمّمد أمني شيخو الناظمة للحجامة من وقتها 

ق ، ومكاهنا حيث تطّبق على الكاهل حصـراً والعمـر   وعلى الري" صباحاً  –حلول منتصف الشهر القمري 

عاماً والنساء من بعد سّن اليأس ، ولقد قمت جبدولة كل احلاالت اليت قمت بتطبيـق احلجامـة    /٢١/للرجال 

 - باركنسـون    - ومن احلاالت اليت شفيت أذكر داء خلوصي هبجـت   ..عليهم ضمن أصوهلا العلمّية الطبّية 

وبشكل واسع وعام اآلالم العظمّية العضلّية املفصـلّية   –لشحوم الثالثية والكلسترول ا –السكّري  - الشقيقة 

 .وغريها من أمراض.. واملزمن منها 

   

  عاطف بن الھادي التريكي الدكتور

  طبيب عام خبري حجامة
  من مجهورّية تونس الشقيقة
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ُعرَِف يف الطب منذ القدمي حالةٌ مرضية ناجتة عن زيادة الكريات احلمر، هذه الزيادة تكون يف كثريٍ من األحيان 

لذين جتاوزوا بعيدة عن احلد الطبيعي، مما ُيشكِّل ما ُيعرف بامحرار الدم، وهو الذي حيدث غالباً لدى الكهول ا

  . عموماً سنَّ األربعني

هذه الزيادة ال بد من التخلص منها لكي يعود جلسم اإلنسان حالة التوازن الصحي اليت يستطيع فيها أن يعـود  

  .للحياة السليمة البعيدة عما تسبِّبه حالة امحرار الدم من خللٍ يف وظيفة اجلملة الدموية

ة وعالج، وإلزاحة جزء يسري من ستر احلجامة واحلكمة الطبية منها قمنا تعترب احلجامة وسيلة طبية كاملة، وقاي

بإجراء حتليل دموي لكلِّ من خيضع لعملية احلجامة، وذلك بدراسة دم الوريد ودم احلجامة من ناحية بسيطة أال 

ة يف كـال  هذه الكريات املسؤولة عن مقاومة البدن ودفاعه ضد األمراض اإلنتاني.. وهي تعداد الكريات البيض

النموذجني من الدم، فكانت نتائج التحليل باهرةً مدهشة، حيث ُوجد أن عدد الكريات البيض يف دم احلجامة 

ُيعادل تقريباً ُعشر كميته وعدده يف الدم الوريدي وذلك يف مجيع احلاالت املدروسة دون استثناء، مما يوجِّه حنو 

الكريات احلمراء والدم غري املرغوب فيه، وُتبقي للبدن كرياتـه  اإلميان والتأكُّد من أن عملية احلجامة تذهب ب

البيضاء واليت ال يفقد منها إالَّ النذر اليسري يف حني أن الفصادة الوريدية تؤدي إىل فقد مكونات الدم املفيدة مع 

سان مـع مراعـاة   كرياته احلمراء املطلوب اخلالص منها، مما جيعلنا نوصي باحلجامة الوقائية والعالجية لكلِّ إن

   .شروطها وأوقاهتا وكلِّ ما يتعلَّق حبسن الوصول معها إىل أفضل النتائج وخري العالج

  األستاذ الدكتور محمد نبيل الشريف
دكتور في العلوم الصيدلية ـ اختصاصي في الكيمياء التحليلية الصيدلية والتحاليل 

بروكسيل  عميد كلية الصيدلة سابقاً ـ أستاذ السمومية والغذائية والصناعية من 

  .في جامعة دمشق
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احلجامة نعود بالذاكرة إىل تاريخ الطب وخباصة إىل الطبيب أبقراط الـذي وضـع نظريـة    لكي نستطيع تربير 

فالدم حار والبلغم بارد، وهذه األخالط تكون متوازنة . األخالط األربعة وهي الدم والبلغم والصفراء والسوداء

ادة البلغم تسـبب  وطغيان أحدهم على اآلخر يسبب حدوث األمراض، فزيادة الدم تسبب األمراض احلارة وزي

ومن هنا نشأت فكرة احلجامة اليت تنقص من حجم الدم وبالتايل تؤدي إىل الشفاء من عدد من . األمراض الباردة

  .األمراض

إن توفر وسائل التشخيص والتطور اهلائل الذي طرأ على كافة العلوم واستخدام التقنيات احلديثة أتاح للباحثني 

يف جمال الصحة والوقاية والعنايـة جبسـم    اديث وأعمال الرسول الكرمي الوقوف على حقيقة ما ورد يف أح

اإلنسان وما أودعه اخلالق العظيم سبحانه وتعاىل يف هذا اجلسم من أجهزة وخاليا وأنزميات تعجـز املعامـل   

  .الصناعية عن تصنيعها وتقليدها

يف تعميق فكرة احلجامة واالستطبابات اليت  وإن النتائج املخربية اليت حصل عليها فريقنا املخربي تنصبُّ مجيعها

  .وردت يف األحاديث الشريفة الصحيحة، وال تتناقض على اإلطالق مع املعطيات العلمية احلديثة

    

  األستاذ الدكتور أحمد سمير النوري

  أستاذ العقاقري والنباتات الطبية  يف جامعة دمشق ـ كلية الصيدلة
  نقيب الصيادلة يف سوريا ـ عضو يف جملس الشعب
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  األستاذ الدكتور محمد محجوب الجيرودي

نتوجه بالشكر اجلزيل إىل هيئة اإلدارة العامة ملشفى املواساة اليت سامهت بتقدمي قسم كبري من التحاليل املخربية 

  .ألحباث ودراسات فوائد عملية احلجامة واليت أسفرت عن نتائج كبرية

وأخص بالذكر هنا األستاذ هيثم عبد اهللا كما ال يسعنا إالَّ أن نشكر السادة املخربيني يف قسم الطب املخربي، 

واآلنسة فاطمة نصر اهللا واآلنسة سناء لبابيدي واآلنسة براءة احلايك، الذين قدَّموا جهوداً مشكورة إلمتام هـذا  

 .العمل اجملاين

  

   

  االختصاصي بالتشخيص املخربي من فرنسا

  رئيس قسم الطب املخربي يف مشفى املواساة
  الطب ـ جامعة دمشقأستاذ يف كلية 
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بدراسة موضوع احلجامة من الناحية العلمية واملخربية لتبيان تأثرياهتا وفوائدها، ومشلت الدراسة املئات لقد قمنا 

من األصحاء واملرضى فكانت النتائج مذهلة وغري متوقعة أبداً، إذ إن الثوابت الدمويـة ووظـائف األعضـاء    

املناعي كماً ونوعاً، وهذا ما يفسر الشفاء  واألجهزة كافة قد انتقلت من سوية إىل سوية مثلى وتطور أداء اجلهاز

  .أو التحسن الذي طرأ على املرضى

  

    

  األستاذ الدكتور فايز الحكيم

  اجملاز من هيئة البورد األمريكية بالباثولوجيا التشرحيية
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أخرى، كان عندما بدأنا العمل وبدأت النتائج املخربية بالظهور كنا ننتقل من دهشة إىل دهشة ومن أعجوبة إىل 

  .املرضى يدخلون علينا ووجوههم باسرة قانطة وخيرجون مستبشرين تطفح وجوههم حبمرة احلياة

كثريون هم الذين كانت تزول شكواهم فور إجراء عملية احلجامة وهذا ما كان يواطئه من نتائج خمربية تؤكد 

م تعود إىل تأدية وظائفها بوترية عاليـة  عليه، فاملناعة تزيد والكبد يعمل بسوية مثلى والكلى وكلُّ أجهزة اجلس

  .هذه احلجامة.. وتضافر ال يبقى معه مرض، وازداد نشاط الدوران الدموي وجتدد شباب أفراده

ولكن األروع من ذلك هو أنين كنت أعاين وراثياً من ارتفاع محض البول يف الدم وبعد أن طبقـت عمليـة   

  .ذو العالج املديد أتنفع معه احلجامة؟) حاليت(الوراثي احلجامة على نفسي مل أصدق عيين، فهذا املرض 

وبقيت على هاجس ولكن مع توايل األيام وبعد أن أجريت التحاليل املخربية العديدة لنفسي تأكدت أن محض 

  .البول عندي قد عاد إىل السوية الطبيعية

  !.فهل هذه معجزة؟؟

   

  الدكتور محمد فؤاد الجباصيني

  ماجستري يف الطب البشري
  دكتوراه بالتشخيص املخربي من فرنسا
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احلجامة كطريقة ووسيلة أثبتت ممارستها الصحيحة واجليدة بظروفها وشروطها لكل ما أيدته األحاديث النبوية 

احلاالت املرضية أو الوقاية منها بنتـائج إجيابيـة   الصادقة اليت عبَّرت عن جناعة هذه الوسيلة يف معاجلة كثري من 

ملموسة خبربة متميزة تؤيدها النتائج اإلجيابية للمعاجلات بالطرائق احلديثة لتخليص الدم من بعض محولتـه مـن   

العناصر السمية النامجة عن االضطراب واخللل الوظيفي لألعضاء، أو االختالطات املرضية اليت يسبِّبها وصـول  

وم الداخلية أو اخلارجية إىل األعضاء السليمة من اجلسم، فتكون احلجامة إحدى التـدابري الشـائعة   بعض السم

والناجعة لعالج بعض أمراض الدم واألمراض اإلنتانية، ولتجديد نشاطه وفعاليته ليبعث يف اجلسم مـن جديـد   

تقالب، وتغريات الضغط، وأمراض كوامن القدرة والطاقة فتقيه أو تشفيه من أمراض جهاز اهلضم والتغذية واالس

  .األوعية والقلب والكبد واألمراض العصبية والشقيقة والصداع

كما يأيت هذا الكتاب الفريد تأكيداً واضحاً مؤيداً بالرباهني العلمية ليفتح باباً طاملا أثبت ضرورته وفائدته لرفـد  

  .الطب من جديد بوسائل وتدابري مل تفشل بعد ويف أي وقت

لناشر بدوام العون من اهللا تعاىل على دوام الوصول للفائدة املرجوة من حتقيق وسائل صـحيحة علميـاً   داعياً ل

حصراً على املتخصصني البارعني هبا لقطع الطريق ومنع املشعوذين والدجالني من الولوج إىل هذا اجملـال مـن   

  .دمية أصبحت معقدة حالياًاملعاجلة إسهاماً يف نشر الوعي الصحي يف اجملتمع ولإلبالل من أمراض ق

..واهللا ويل التوفيق ومن وراء القصد

  األستاذ الدكتور سعد مخلص يعقوب

يرية وصيدلة املشايف يف جامعة دمشق ـ أستاذ أنظمة إيصال أستاذ الصيدلة السر

  يف جامعة عمان D.D.Sالدواء إىل اجلسم 
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  مقدمة

   فضيلة الشيخ أحمد عادل خورشيد الملقب بأبي النور
  ) دار اإلفتاء(املدرس مبسجد عبد الرمحن الصديق 

  خطيب مسجد الشيخ أرسالن الدمشقي

  

أمحدك اللهم محد احلامدين وأشكرك أن أكرمتنا جبعلنا من أمة سيدنا حممد املبعوث رمحةً للعاملني، وأصلي وأسلم 

  :وبعد. .على من جعلته معجزة الدنيا واآلخرة أمجعني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  .فكان من رمحة اهللا أن جعل نور احلبيب سارٍ بأمته ال ينقطع إىل يوم الدين حيث اخلري به وبأمته إىل يوم الدين

وكيف ال يكون كذلك وقد جعل اهللا عز وجل هذه األمة موضعاً للخري كلما أفل فيها جنم خلفه جنـم آخـر   

  .وكلما ارحتل عنها َعلٌَم ُعوِّض باآلخر

، حىت ال تنقص األرض من أطرافهـا يف  )١(}..مَا �َنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْ �ُنسِهَا �َأتِ بِخَريٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا{: قال تعاىل

  .مجيع العلوم والفهوم

وها هو طبُّنا الذي مرَّت عليه القرون ال نزال حباجته وال غىن لنا عن تداوله يأخذ طابعاً جديداً ونشاطاً مفيداً بيِّناً 

  .ال يعتريه الشك مهما مرَّت عليه األزمان وتقادمته القرون ظاهراً

  

وقد قام األستاذ العامل السيد عبد القادر حيىي الديراين جبمع وحتقيق كتاب جيمع فوائد احلجامة مبيِّناً حاجة الناس 

   والنيب املكرَّمالذين أعياهم األمل وأقعدهم الوجع حيث مل جيدوا له عالجاً وال دواء سوى طب احلبيب األعظم 

 
 ).١٠٦(اآلية : سورة البقرة )١(
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ضربة حمجم أو : الشفاء يف ثالث«: املتمثِّل باحلجامة اليت هي الدواء والشفاء حيث قال صلوات اهللا عليه وآله

  .»مزقة عسل أو كية نار

  .فجزى اهللا فضيلة األستاذ اخلري وأثابه جبزيل ثوابه، حيث أحيا علماً كاد أن يدرس، وفائدة كادت أن تطوى

  .لنا من أمثاله وأدام عليه وافر العلم والنفع إىل يوم الدين فأكثر اهللا تعاىل
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  مقدمة

   فضيلة الشيخ محمد محمود الحسواني
  خطيب مسجد التيسري حبمص الشام

  

وأفضل  )١(}..وَ�ُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُـؤْمِنِنيَ {: احلمد هللا رب العاملني القائل يف كتابه احلكيم

الصالة وأمت التسليم على طبيب األرواح واألشباح سيدنا حممد الرمحة املهداة والنعمة املسداة القائل فيمـا رواه  

كان يف شيء من أدويتكم أو يكون يف شيء من أدويتكم خري ففي شرطة حمجم أو شربة إن «: جابر أنه قال

  : وبعد.. )٢(»عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي

فقد طلب مين أخ كرمي بعد أن أطلعين أنه سينشر كتاباً يتحدث فيه عن احلجامة ومنافعها وأدلتـها الشـرعية،   

  .حلديث عن فائدة احلجامةطلب مين املشاركة معه يف ا

  

لبَّيت هذه الرغبة سائالً املوىل تعاىل أن يعمَّ النفع هبذا الكتـاب  .. فتلبية لرغبته وطلباً لألجر واملثوبة من اهللا تعاىل

  .إنه مسيع جميب.. وجيعل فيه اخلري لكلِّ من ساهم يف إخراجه إىل حيز الوجود

من بعيد وكانت تستعمل كثرياً إىل زمن قريب إىل أن حل حملَّها من املعلوم أن احلجامة معروفة يف الطب منذ ز

  .األدوية الكثرية اليت اكتشفت أخرياً

واحلجامة من العالجات الطبيعية اليت ُيقصد هبا جذب الدم إىل مكان الوجع فيصطرعان معـاً إىل أن يتغلَّـب   

  .أحدمها على اآلخر بإذن اهللا تعاىل ويشفى املريض باحلجامة

 
 ).٨٢(اآلية : سورة اإلسراء )١(
 ).٤٠٨٥(صحيح مسلم، كتاب السالم، رقم احلديث  )٢(



 )الحجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساني محمد أمين شيخو قدس سّره

  

www.amin-sheikho.com 
  

د أيضاً يف الصداع واآلالم الورمية والقطنية واآلالم املفصلية وأمل ذات اجلنـب، وتفيـد يف التـهابات    كما تفي

  .القصبات وذات الرئة واحتقانات الكبد وقصور القلب اخلفيف

تفيد يف ارتفـاع الضـغط   ) كاسات اهلواء(أما احلجامة املدمَّاة فإهنا عدا األمراض اليت تفيد فيها احلجامة اجلافة 

  .لشرياين خباصةا

أما موعد احلجامة وتعيينها ففي السابع عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين من الشهر القمري، فإن حلركـة  

  .القمر تأثرياً على وظائف البدن مثل تأثريها على ماء البحر وحدوث املد واجلزر فيه

 تعاىل أن ينفع هبذا الكتـاب قارئـه،   وأرجو اهللا.. وأنا شخصياً ممن احتجم فوجد فائدة يف احلجامة وهللا احلمد

  .إنه على ما يشاء قدير.. ويكتب لنا وللمسلمني الشفاء من كلِّ داء ظاهر وباطن
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  مقدمة

  الباحث والمفكر األستاذ 

  يحيى الشھير بالديرانيعبد القادر 

  

حمور احلياة على سطح كرتنا األرضية هو اإلنسان الذي تصدَّى حلمل األمانة فوق العالَمني، فال عجب إذ أنـه  

غاية ومنطلق احلياة، وإن معظم النشاطات البشرية قد أخطأت اهلدف وختلَّت عن االستقامة فوقعـت بدوَّامـة   

الفردوس األعلى، فيأىب املوت والشيخوخة وظالم ما بعد املوت إالَّ أن يعكِّـر  الدوران هلذا العالَم الذي يريدونه 

وعلى كل حال فالكثري من النشاطات البشرية تدور اآلن حول نوع واحد .. صفَو هذا الفردوس وينغِّص عيشه

لعابر، على من األهداف أال وهو تأمني حاضر أفضل ومستقبل دنيوي خالٍ من املنغِّصات قدر اإلمكان للحاضر ا

  .أن يكون مزدهراً بالبهجة والفرحة والضياء

وهكذا كان من هذه النظم االجتماعية على اختالفها َمن استطاع أن حيقِّق ألفراده أعلى مستوى نسيب بتكاليف 

اجتماعية مقبولة متوازنة، وغريها بتكاليف اجتماعية زهيدة، وهؤالء أولوا نسبة عددية ضئيلة يف العامل وبقيـة  

  . تمعات ترزح بالفقر والفاقة والطفر واألمراض اجلسمية والنفسيةاجمل

ففي اجملتمعات األوىل بزغت اجملاالت الترفيهية الرياضية وكانت النظم التعليمية اجملانية ونصف اجملانية وكانـت  

ـ  ان مؤسسات التكافل االجتماعي وأيضاً املؤسسات الطبية مبا تشتمل عليه من مستشفيات ومستوصفات وجل

توعية صحية، ولكن كانت هناك عوائق مجَّة منها َعْجز العلم البشري عن شفاء الكثري من األمراض اخلطرية اليت 

  .تسحق بعجلتها كتالً بشرية ضخمة بالعامل

ويف اجملتمعات الفقرية كانت العوائق املادية حتول دون حتقيق مبتغاها فيقع املستضعفون منهم فريسةً ال مقاومة هلا 

   أنياب املرض القتَّالة حىت األغنياء يقع الكثري منهم يف أيدي بعض جتَّار الطب الذين يتالعبون هبم يف دوامة منبني 
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 جلزئي، فيقع املستجري ببعضهم وهمسلسلة من العالجات املتنوِّعة واليت كثرياً ما تبوء بالفشل الكلي أو الفشل ا

واالجتماعي ملا يتكبَّده من مصاعب ناجتة عن عدم تبصُّرهم وعدم جّدهم قلَّة واحلمد هللا صريع العذاب النفسي 

واليت وإن حترَّك بعضهم كان دافعه النهم .. أولئك الذين ابتغوها للتجارة واملنفعة األنانية.. واجتهادهم يف مهنتهم

نسانية حىت آل املآل عند الغريزي حنو تأمني مرابح أكرب من الدنانري الذهبية ففقدت عندهم هذه املهنة قيمتها اإل

  .البعض إىل عصابات عضوية مرعبة

هذا جانب قامت تعاين منه البشرية يف عصرنا هذا، واقع ال يستطيع كائن من كان أن ينكره مع وجـود فئـاٍت   

صاحلة من األطباء الفاضلني املخلصني للوطن وللمواطنني رمحاء إنسانيني أو علماء عاملني ولعملهم خملصني يف 

  .اخلضم من البؤس والشقاء واألملهذا 

    

ولكن هل خلق الرحيم الرمحن هذا اإلنسان وتركه عرضةً وفريسةً سهلة لآلالم واألمراض، أم وضع له نظامـاً  

  !.كامالً لسعادته فحاد عنه وضلَّ هذا الضالل

األرضية صغرية يف  نعم لقد خلق اهللا تعاىل كل شيء على أبدع هيئة وأكمل حال، هذا اإلله الذي جعل الكرة

خضم أرجاء هذا الكون الفسيح الواسع املمتد وجعلها مع هذا أيضاً كاإلنسان حمور الكينونة؛ فسراجها الوهَّاج 

وقمرها املنري وجنومها املتأللئة وطبقتها األوزونية ومياهها العذبة وحبارها الواسعة وأصناف وأنواع الكائنات اليت 

تعمل مجيعاً متكافلة متضامنةً يداً بيد لتأمني الرفاه هلذا املكرَّم على سـطحها أال  متوج باحلياة على سطحها وهي 

  .وهو اإلنسان

إالَّ أن هذه األعطيات مجيعها مبا حوت من أعاجيب وأسرار ذات هبجة وروائع ومذاقات طابـت وجـذبت   

لزوال والفقدان إن مل ُيْعِمل هبـا صـادقاً   القلوب ألْسرها ما كانت لتقدِّم هلذا اإلنسان إالَّ تقْدمةً آنيَّةً مصريها ا

لكي تدوم بدميومة احلياة املستقبلية القادمة من خالق الدنيا واآلخرة دواماً أبدياً متسامياً ) سلطان الفكر والتفكري(

  .امليادينمثمراً، هذه الطاقة الفكرية، تلك اآللة اجلبَّارة مفتاح الرقي والتسامي والتسابق والعلو يف شتَّى اجملاالت و
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لقد كان أسبق من أعمل فكره يف رحلة الزمان منذ بدء اخلليقة حىت انتهاء الدوران خنبة صاحلة واحـدة هـم   

الصفوة من العباد واخلرية من اخلالئق رسل اهللا وأنبياؤه صلوات اهللا عليهم، مث َمنِ اقتدى هبْديهم واقتفى أثـرهم  

ى نصب عينيه ومقاييس سلوكه يف احلياة فتبعهم بإحسـان، كـذا   بالتفكري مث جعل سلوكيَّاهتم اإلنسانية الكرب

هؤالء أرادوا الوصول باألصول إىل مصدر هذه األعاجيب الكونية منبع اجلالل . تابعيهم بإحسان إىل يوم الدين

واجلمال والكمال وموئل الفضائل كلها فاعتصروا عمرهم الثمني يف السعي حنو احملبوب عظيم البهاء خالق كل 

ل حىت سبحوا حقّاً يف ملكوته وأقبلوا عليه إقباالً متزايداً متفجِّراً فكانوا سادة الدنيا واآلخرة، أكْبِْر هبم ومبن مجا

  .تابعهم للسعادات الكربى

ذلك أن اهللا تعاىل الذي خلق هذا الكون وجعله على أبدع نظام مل خيلق اإلنسان عبثاً ومل يرسله إىل هذه الدنيا 

كامالً وبيَّن له ) صْنُعُه تعاىل(اً معذَّباً، بل جعل له نظاماً كامالً تاّماً كما كان هذا الكون العظيم ليعيش فيها شقّي

هذا اإلله الذي أقبل عليه املؤمنون به بقلوهبم فرأوه عطوفاً رحيماً لطيفاً رؤوفاً . إىل طريق السعادة شرعةً ومنهاجاً

فهو يعظنا إلطاعة أوامره اليت هي كلها خلرينا مجيعاً لننجو من كل هبم وبالعالَمني ذو فضلٍ شاملٍ وإحساٍن تام 

  .شقاء وننهض إىل كل مكرمة فننال كل عطاء مغدق مونق ونسعد أيَّما سعادة

منذ ما ينوف عن سبعني عاماً قام العامل الكبري والعالَّمة اجلليل حممد أمني شيخو باكتشاف عملية احلجامة على 

حلقيقي، فبيَّن مواقيتها السنوية والفصلية واليومية وشروط تعاطيها على األسس العلميـة  وجهها العلمي والطيب ا

اليت ال ختطئ من أن هلا مواقيت سنوية وفصلية وشهرية ويومية وأهنا ُتؤخذ على الريق وال ينبغي تناول مشتقات 

عالج هذا العصر الشايف، فهي  وبتطبيقها ظهرت بأهنا.. احلليب يومها، وحتمية مكاهنا يف الكاهل وما إىل ذلك

  .موسوعةٌ طبيةٌ حوت طّباً بكامله بضربة مشرط

أما النتائج الباهرة يف شفاء األمراض املعضلة شفاًء تاماً يف حاالت عديدة، وهذه حقيقة طبية ثابتة ال ُتنكر أثبتتها 

يان وبأيدي املشعوذين والنصَّابني الدراسات الطبية والتحاليل املخربية وكانت قبل عالَّمتنا يف طي اإلمهال والنس

  .أو اجلهلة بقوانينها، بال قانون حيدُّها وال تعليمات طبية علمية ُتبىن عليها
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وبالنتيجة فإن احلجامة كما أظهرها عاملنا العريب الكبري هي فتح الفتوح الطبية وعزاء املتأملني واملرضى من عاشوا 

  .يف البلوى أزمان

طبية وأساطني الطب واإلذاعات العربية واألجنبية والفضـائيات العامليـة والصـحف    كما تناولتها األوساط ال

  .واجملالت بالعرفان هبذا الفضل وبثِِّه وإذاعته على الناس كافة

وجع الـرأس  (تذهب بالشقيقة .. فقد تبيَّن بالتطبيق العملي أهنا طبُّ األبدان وعافيتها وشفاء األبصار وجالؤها

  ْهر حىت اجللطة القلبية واألعجب من ذلك وأوجاع الظَ) املزمن

كلّياً، أو جزئياً حسناً، بل لقد متَّ ) الشلل(شفاًء من الفاجل  )١(أهنا كانت وبالتجربة على مستوى قطرنا السوري

  .الشفاء هبا من السرطان والناعور واجللطة القلبية وتلك حقّاً إلحدى املعجزات

املعجزة ثقةً بطبيبه طبيب القلوب واألجسام رسول اإللـه، الـرحيمِ بإخوانـِه    هنالك َمْن سلَّم قلبه هلذا الدواء 

  .وأَخواته باإلنسانية فشفي من كافة أمراضه اجلسمية بعدما كان ُيعاين من العديد من األمراض

  . )٢(»إن يف احلجم شفاء«: يقول الرسول الكرمي 

) ُمُدنِِه وقَُراُه(عاماً ) ١١(السوري بأمجعه وعلى مدى  هذا وقد كانت النتائج اإلجيابية على مستوى القطر العريب

ملن تعاطوا احلجامة وما أكثرهم؛ صاعقةً مفيدة، ومل ينتج عنها أي ضرر على اإلطالق، وهذا العالج الناجع مل 

  .إذن فال شك أنه طب نبوي إهلي.. مياثله أبداً أي عالج طيب

اإلجيايب املفيد بنسبة جناح عالية للغاية، أو تامة الربء كلّياً ومـا   أما الشفاء من األمراض املستعصية فكان املردود

  .أكثرها

  ..عالج وخري دواء ..احلجامة وقاية وشفاء

  ..طوىب ملن هبا استطّب.. نشاط للقلوب واألجسام

 
لدينا العديد من حاالت الشفاء من السرطان والفاجل بعد تطبيق احلجامة، وأيضاً حاالت عديدة ملرض القلب القاتل والناعور وغريها شفيت  )١(

أي بعام واحد بالقطر العريب ) ٢٠٠١(والتحاليل والصور الطبية تترى ملئات احلاالت األخرى لعمليات احلجامة اليت أجريت عام .. متاماً
 .احلبيب السوري

 )٢٢٠٥(رقم ) ٤/١٧٢٩(ومسلم يف صحيحه كتاب السالم واملرضى والطب ) ٧/١٠٨(أخرجه البخاري يف الطب  )٢(



 )الحجامة(الدواء العجيب  قدس سّرهالعالمة اإلنساني محمد أمين شيخو

  

www.amin-sheikho.com 
  

  ..فِطبُُّه النبوي لنا برٌء وعالجات.. معجزاُت) (لرباهنيِ صدقِه 
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  احلجــــامة يف اإلســـــالم

فائس إقبال العالَّمة العريب اجلليل حممد أمني شيخو على ربِّه، من كشوفاته العلمية الطبية جوهرة نورانية من من ن

بركات أياديه الشريفة تشفي من معضالت األسقام يف القرن الواحد والعشرين، استنبطها من كتاب اإلله املنزَّل 

دولة صغرى أم كربى وجاءت شـروحه العليـا   . أسرةالذي اشتمل على كل الفوائد ملن يرجوها فرداً كان أم 

لترفد هذا الكتاب العظيم بالشروح والتفصيالت ليقرِّبه إىل األفهام فتحقق هبا أعظم الغايات بالوصول إىل أصل 

  .الوجود منبع السعادات أال وهو خالق هذا الكون ومدبِّره

لديه جديداً يف جديد وكله يفنت األلباب حببِّه تعاىل  كان بعلومه حبراً يبدأ ويكاد ال ينتهي، فمهما أحبرت به جتد

  .والتقلُّب يف جناته، وببحور العلوم اجلديدة كل اجلدة والعصرية احلديثة احملْدثة

وهذه قطعة من إحدى نفائس حياته املليئة بالعبقريات نستعريها من زمنه األغر لنضعها أمامنا نرباساً يوصلنا إىل 

  .مجيعاً سالمة أجسامنا وقلوبنا

فقد روي «بعهده  وهذا الفن اجلراحي الطيب البسيط بعالجه، اجلليل بشفائه ونفعه سبق به سيُدنا رسول اهللا 

ما هذا : فقال الرجل. مث شرطه بشفرة )١(وإذا حبّجام حيجمه مبحاجم أن إعرابياً من بين فزارة دخل على النيب 

  .)٢(»احلجم هو خري ما تداويتم به: فقال . ِلَم تدع احلجَّام يصنع هذا؟. يا رسول اهللا؟

يوسع من حوله شروحاً وتفصيالت يفيض عليهم من فضله تعاىل، إن حوض املياه الذي  وأردف رسول اهللا 

  روبات وهكذا الدم ال ُيبدَّل ماؤه يصبح آسناً نتناً مليئاً باملك

  .يتصدَّى لشروحٍ كثرية الذي مل ُيحجم، وأخذ 

    

  .فما احلجامة؟

 
 .كؤوس احلجامة املستخدمة يف ذاك العصر: حماجم )١(
وهو عند ) ١٩ـ  ١٨ـ  ٥/١٥(وقال صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وأخرجه أمحد يف املسند ) ٢٠٩ـ  ٤/٢٠٨(املستدرك  )٢(

 .رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح: قال) ٥/٩٢(ويف جممع الزوائد . كلهم أخرجوه عن مسرة بن جندب) ٧/٢٩٤(البيهقي يف الكربى 
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  .وما هي قوانينها العملية الناظمة؟

  .وملاذا؟. وعلى من ُتطبَّق؟

  .وما هي طريقة تطبيقها؟

  .وما النتائج الطبية اليت أسفرت عنها احلجامة إثر تطبيقها؟
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  :الفصل الثالث

  

  

  

  ما ھية عملية الحجامة ووصفھا

  

  

  .تعريف الحجامة  •
  .تاريخ الحجامة  •
  .وصف الكأس المستخدم في عملية الحجامة  •
  .آلية عمل كأس الحجامة  •
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  :ةــف الحجامـــتعري

: ونقول. أعاده إىل حجمه الطبيعي: حجَّم األمر، أي: ، تقول)َحجََّم(و ) َحَجَم(مأخوذة من  )احلجامة(كلمة 

وهي ضد ) أحجم(ومن . جعلها حمتوية على خصائص مجيع تلك النعم: حجَّم جمموعة النعم يف نعمة واحدة، أي

  .، فمن احتجم حتجم األمراض من التعرُّض له)تقدَّم(

م إىل نصابه الطبيعي وبالتايل تنشيط الدورة الدموية، وإزالة ما ازداد مـن الفاسـد   إعادة الد: وباحلجامة يكون

من الدم الذي عجز اجلسم عن التخلص منه من توالف دموية وشوائب وسواها يف أواهنا مما يدر هبـذه  ) اهلرم(

  : وبشيء من التفصيل نقول. النعمة نعماً عميمة على اجلسم وصاحبه عالجاً ووقاية

واهلرم يف جسم الرجل البالغ الذي ختطَّى سن العشرين إثر توقف النمو ينعكس سـلباً   )١(ة الدم الفاسدإن زياد

بتمركزه يف أهدأ منطقة يف اجلسم أال وهي الظهر، فإذا ما ازدادت الكريات اهلرمة سبَّبت عرقلةً عامةً لسـريان  

تايل أصبح اجلسم بضعفه عرضة وفريسة سهلة الدم يف اجلسم وأدى ذلك إىل شبه شلل بعمل الكريات الفتية وبال

لألمراض، فإذا احتجم املرء أعاد الدم إىل نصابه وأزال الفاسد منه وزال الضغط عن اجلسم فاندفع الدم النقـي  

العامل من الكريات احلمراء الفتية ليغذي اخلاليا واألعضاء كلها ويزيل عنها الرواسب الضـارة واألذى مـن   

  .والبولة وغري ذلك فينشط اجلسم وتزول األمراض ويرفل املرء بالصحة والعافيةالفضالت وغاز الفحم 

 
نطلق هذا التعريف على الدم احلاوي على نسبة عظمى من الكريات احلمر اهلرمة وأشباحها وأشكاهلا الشاذة ومن الشوائب : الدم الفاسد )١(

 .الدموية األخرى
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  :ةـــالحجام تـــــاريخ

كانت أول انطالقة للحجامة يف التاريخ اإلنساين من منبع مشكاة األنبياء ورسل اهللا الرحيم وصية لعباده على لساهنم 

ينال عايل الشهادات وللتسابق إىل مدارج جنات يف مساوات إقبالٍ وقلوهبم، فإن هذه احلياة الدنيا مدرسة؛ املُجدُّ فيها 

أبو  ومدرسة بال معلِّمني ال تكون، لذا وقع اختياره تعاىل على أول خليفة له يف األرض آدم .. عند مليك مقتدر

ا فاستحق أن يكون سفرياً البشر أمجعني ملا سبق به حببه لربِّه وإقباله العايل عليه سبقاً علم به أمساءه تعاىل احلسىن كله

إليه تعاىل ويبلِّغهم رساالته ووصاياه ولذلك فإن احلجامة كانت معروفة منذ قدمي ) بنيه وذريته(هللا تعاىل ينقل عباده 

  .الزمن يتناقلها األنبياء واملرسلون يف وصاياهم

وقد استخدمت عند الفراعنة الذين كان هلم باع عظيم يف اجملال الطيب عندما ملسوا فوائدها ومنفعتها فوجدت هلا 

، وعرفها اإلغريق القدماء واليونان )توت عنخ آمون(عدة رسوم منقوشة على جدران مقربة امللك الفرعوين 

فمن الناس من . داوهلا قروناً عدة وُعرفت يف فرنساأيب الطب اليوناين وامتد ت) أبقراط(وانتشر استعماهلا يف عهد 

أحسن استخدامها ومنهم من كان تعامله معها عشوائياً، غري أن عصر ازدهارها كان يف ظل اإلسالم بعد أن 

حقَّها من البيان العلمي وما تبيَّن هلا من فوائد باهرة النتائج فكانت اكسرياً فعَّاالً عمَّت ممارسيها  أوفاها 

كذلك عادت ألوجها ودقة قوانينها وباهر فوائدها يف عصرنا احلاضر العتيد على فكر . ة الصحة واحلياةببهج

  .)قُدِّس سرُّه(عالَّمتنا العريب الكبري حممد أمني شيخو 
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  ):كاسات الھواء(آلية عمل كأس الحجامة 

نقوم حبرق قطعة ورقية خمروطية الشكل، أي بشكل قمع وُيفضَّل أن تكون من أوراق اجلرائد لسهولة اشـتعاهلا  

  .حبجم يستطاع إدخاله يف فوهة الكأس املستخدم

) منطقة الكاهل(بعد إدخال املخروط املشتعل داخل الكأس نلصق فوهة الكأس مباشرة على أسفل لوح الكتف 

فيقوم املخروط الورقي املشتعل هذا حبرق جزٍء كبريٍ من اهلواء داخل الكأس وهـذا ُيحـدث   )].. ٣(شكل [

اإلخنفاض احلاصل يف الكأس ونتيجة  اخنفاضاً يف الضغط فيمتص اجللد وجيذبه من فوهة الكأس قليالً ليعدِّل هذا

  )].٤(شكل [احتقان دموي موضعي لذلك يظهر 

غري أن الفائـدة  .. وهذا النوع متداول يف الطب الشعيب لفائدته يف التخفيف من بعض اآلالم العضلية والعصبية

مث عاملنا اجلليل .. ينا وهي اليت دلَّ عليها طبيب القلوب واألجسام نب )١(بتمامها ال تكون إالَّ باحلجامة الرطبة

  .حممد أمني شيخو، والعلماء ورثة األنبياء

إن هذا اجلذب للجلد وهذه احلرارة املرتفعة قليالً داخل الكأس حتدث توسعاً وعائياً سطحياً يف منطقة الكاهـل  

بقاء الكأس مدة  املثبَّت عليها كأسا احلجامة، حيث خيضع الدم أيضاً للجذب فيزداد توارده هلذه املنطقة، ويساهم

  .كافية جاذباً للجلد مبنع اشتراك الدم املتجمع يف الدورة الدموية نوعاً ما

بطرف شـفرة حـادة   ) بعد نزع الكأس(بعدها يقوم احلجَّام بتشطيبات سطحية هلذه املنطقة احملتقنة من اجللد 

  .وفيما بعد سنتعرض بشرح مفصَّل هلذا العمل.. معقَّمة

                                                           
 .هي اليت خيرج بواسطتها الكريات احلمراء اهلرمة والشوائب: احلجامة الرطبة )١(
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  :الفصل الرابع

  

  

  

  القوانين العلمية الدقيقة الناظمة لعملية الحجامة

  

  

  .الحجامة على الكاھل  •
  .السن المناسبة للحجامة  •
  .وقتھا.. الحجامة  •
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  :الحجامة على الكاھل

  .»كان حيتجم يف الكاهل  أن رسول اهللا«أخرج أبو داود والترمذي وحسَّنه، واحلاكم وصحَّحه عن أنس 

وتتالقى احلكمة احملمَّدية اليت هي من شرع اإلله صانع اجلسم مع احلقيقة الطبية العلمية املكتشـفة أن منطقـة   

  : الكاهل هي املنطقة املثلى إلجراء احلجامة، والفائدة ال تكون إالَّ من خالل هذه املنطقة حصراً، فهي تتميَّز مبايلي

تالفة والشوائب الدموية عامة واجلزيئات الكبرية ذات الـوزن  إهنا منطقة لتجمع الكريات احلمر العاجزة وال )١

  .اجلزيئي املرتفع، حيث تقيل هذه الشوائب يف هذه املنطقة أثناء النوم

إهنا منطقة مأمونة حىت ولو كان املرء يعاين من مرض السكري أو الناعور فال خطر من التشطيبات السطحية،  )٢

طاملا أن احلجامة ُتجرى يف الظـروف واألوضـاع    نها أية التهاباتكذلك فإهنا سريعة الشفاء دون أن ينتج ع

  .الصحيحة والسليمة صحياً

  .أضف إىل هذا أهنا منطقة خالية من أية أوعية دموية يكون جرحها خطرياً )٣

هذا وإن جتاربنا باحلجامة املسبقة اليت قمنا هبا على مدى نصف قرن مل ينتج عنها أية مضاعفات من هذا القبيل 

  .أبداً
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  :التعليل العلمي إلجراء عملية الحجامة في منطقة الكاھل

قبل البدء يف البحث العلمي يف سبب اختيار منطقة الكاهل حصراً إلجراء عملية احلجامة فيها، ال بد أن نقـدِّم  

  :فكرة موجزة عن الدم وجهاز الدوران

  :حملة موجزة عن الدم وجهاز الدوران

اإلنسان شبكة مواصالت عظيمة مل ُيشهد هلا مثيل يف الوجـود يف تنظيمهـا   يشكِّل جهاز الدوران يف جسم 

وتفرعاهتا املعقدة الدقيقة اإلشراف احملكمة السيطرة على كافة أعضاء وخاليا اجلسم البشري مبا حتتويـه مـن   

لعني سبَّب هلا خيتلف عن غذاء األذن الذي إن أتى إىل ا )١(وظائف النقل واإلمداد والتوزيع الغذائي، فغذاء العني

العمى، وغذاء العني إن أتى إىل األذن سبَّب هلا الصمم، ويف إمداد ساحاته القتالية اليت تعترب ميادين حلروب عاملية 

بصواريخ بعيدة املدى تفرزها الكريات البيضاء كترياقات تطال أهدافها على اجلراثيم القاذفة للسموم والدخيلـة  

فاجلسم كون عجيب بإهلام مدبَّر وُمَبْرَمج على أسـس  .. قمر عن األرض نسبياًعلى اجلسم، بأبعاد هلا كبعد ال

  .وتقنيات ذاتية عالية يف التطور إعجازية يف االبتكار

هو وسط حيوي سائل تتم بواسطته كافة العمليات احليوية يف خمتلف أحناء اجلسم ومن خالله تسري احلياة : الدم

ا يتم هضم الطعام يف املعدة واحلاوي على النسب املختلفة من احلاجـات  وتنبعث القدرة على استمرارها، فعندم

حيث متتصه ماليني اخلمائل ) فيكتمل متثُّله اهلضمي(الغذائية للجسم بعناصره ومركباته املختلفة يتدافع إىل األمعاء 

املمتص منه بواسطة الدم  املاصة اليت تبطن األمعاء الدقيقة بعد أن يكون قد أصبح معّداً خبالصته الكيلوسية لنقل

   إىل الكبد فسائر أرجاء اجلسم يف رحلٍة طويلة متكررة ماراً بشبكة هائلة من األوعية الدموية كاألهنار الضخمة

 
جلسم كافة، ولكن تتمتَّع اخلاليا احلية يف جسم اإلنسان بآلية صحيح أن الغذاء جيري بالدم بعد امتصاصه ومروره بالكبد ليدور أرجاء ا )١(

فمثالً النسيج العصيب . اصطفائية تصطفي املركبات اخلاصة بكل نسيج وتسمح هلا بالدخول دون األخرى" وعامة املركبات"إدخال لألغذية 
ولو أن هذه الكميات دخلت . ال تتطلَّبها أنسجة األذن) vit A(خيتلف يف تطلُّبه عن النسيج العضلي والعظمي، والعني مثالً تتطلَّب كميات من 

أنسجة األذن ألحدثت أذيات، وكذلك النسيج العظمي يف تطلبه للكالسيوم كميات ال تتطلبها املخاطيات، ولو أهنا دخلتها لدمرهتا وسارت 
وكذلك الغدة الدرقية يف تطلُّبها واجتذاهبا لعنصر اليود .. Cataractللتلف، ولو تراكمت كمية من الغاالكتوز يف نسيج العني ألحدثت الساد 

 .وهكذا فاألمثلة كثرية واآللية هذه حبثها طويل ال جمال للخوض فيها اآلن. بكمياٍت عظمى نسبةً لغريها من األنسجة
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ومن . تشقه من أدىن اجلسم إىل أقصاه حمّملة مبا حتتاج إليه أعضاؤه وأنسجته من املركبات والعناصر الغذائية واملاء

ؤوب بطريقه إىل أجهزة اإلطراح فيلقي فيها ما ُحمِّل به من نفايات وخملفات كغاز الفحم الرئتني األوكسجني لي

  .بدورها يف ختليص اجلسم منها) األجهزة(السام، والبولة لتقوم هي األخرى 

وكذا تصب فيه املنتجات االستقالبية للغدد واألعضاء فيوصل بعضها إىل مكان احلاجة إليه ويطرح بعضها اآلخر 

اجلسم بإحدى الطرق الطارحة للمنتجات الزائدة السامة وُيخزِّن بعضها اآلخر لوقت احلاجة إليه مثـل  خارج 

  ).سكر معقد(الذي ُيختزن يف الكبد على شكل غلوكوجني ) سكر الدم(الغلوكوز 
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واألوعية ثانية يقوم القلب فيها بدور املضخة اجلبارة يرفده ضغط الشرايني ) ٣٠(وإن زمن هذه الدورة يستغرق 

ويف طريق عودته اليت تتم مبساعدة تقبُّض عضالت اجلسـم الـيت   . الدموية بدور إضايف حىت يكمل الدم دورته

وذلك يتم يف شبكة ضخمة من األوعية الدموية يصل . تضغط بدورها على األوردة ليعود من جديد إىل القلب

ويبلغ جمموع أطوال هذه الشبكة . رية جمهريةسم لتستدق وتصغر يف هناياهتا لتصبح أوعية شع)٢.٥(قطر بعضها 

  .مثلي ونصف حميط الكرة األرضية: كم أي)١٠٠.٠٠٠(

وللتعرف على مكونات الدم نقوم باالستعانة بآلة الطرد املركزي اليت حتوي أنبوب اختبار حيتوي على قليل من 

ثقلها تدرجيياً لتستقر الثقيلة يف ، فنجد أن مكونات الدم تترسَّب على حسب )١(د/د)٣٠٠٠(الدم يدور بسرعة 

  :وبذلك يتألف الدم من طبقتني)]. ٨(شكل [قاع االنبوب مث األخف فاألخف 

وهي حتـوي  . من حجم الدم%) ٥٥(وتشكل  plasmaطبقة رائقة مييل لوهنا إىل الصفرة وهي البالزما  )١

على شكل مركبات خمتلفة كما حتـوي   املواد السكرية واألمحاض األمينية والكالسيوم واملغنزيوم واليود واحلديد

  .اهلرمونات واخلمائر اليت تسيطر على منو اجلسم وأنشطته املختلفة

: من حجم الدم وهي اليت متنحه ذلك الصـباغ األمحـر وتتكـون مـن    %) ٤٥(الطبقة السفلية تشكل  )٢

  ).الصفيحات ـ الكريات البيضاء ـ الكريات احلمراء(

 
 .أي دورة يف الدقيقة): د/د( )١(
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ري وما هو سوى ذرٍة يف هـذه األرض الضـائعة   فمن الذي أوجد هذه العوامل واحتواها داخل هذا اجلسم الصغ

مبجرهتا الشمسية وسط هذا الكون الواسع الفسيح املترامي األطراف واملكتظ بعظيم اجملرات احملبوكة بترابطات 

حمكمة البناء املركزية العمل حول كل ذرة من ذرات كرتنا األرضية مبا حوت من حبارها وصحاريها وامتـداد  

نسان يف تأثريها عليه تأثرياً مركَّزاً دقيقاً يف احلسبان عظيماً يف امليزان مؤثِّرة بضغطها على أراضيها حىت مشلت اإل

كل سنتمتر من جسم هذا املكرَّم، بل كل ذرة من سطح هذه البسيطة، ولو أن جرماً مساوياً خرج من فلكه إىل 

أحكم صنعه وشدَّ أسره فجعل كلَّ شيء  فلك آخر لكان ذلك سبباً يف اختالل نظام الكون برمَّته، فما أعظم من

إىل يـوم   )١(}الَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَـا أَنْ تُـدْرِكَ القَمَـرَ وَالَ الليـلُ سَـابِقُ النَّهَـارِ وَكُـلٌّ فِـي فَلَـكٍ يَسْـبَحُونَ          {بقدر فـ 

  .يبعثون

ى تعدادها بالنسبة للسـائل  إهنا عوامل يف عوامل وعوامل يف عوامل، فتلك النطفة ما هي سوى جرم صغري ال يتعدَّ

أليس الذي .. الذي حيتويها نسبة واحدة إىل أربعة أضعاف عدد سكان هذه األرض يف القرن الواحد والعشرين

نظَّم هذا الكون وأوجده على غري مثال سبق بقادر أن جيعل تلك النطفة خلْقاً سوياً كامالً وقد جعل هلا أبعـاداً  

اللهم إالَّ إذا حنن . ن جند اإلله من خالل هذا الكون ذي املدى الواسع الفسيح؟من أرض وقمر وجنوم وأفالك فأي

  !!.الواسع العليم اخلبري املدبِّر احلكيم.. بصدق طلبناه، فما أعظمك أيها اخلالق العظيم

ليـك ردُّ  أفتضيع أعمال اخلريات يف حبر جودك وما أكسبتنا من اإلمكانات إالَّ لتقرِّبنا هبا إليك، أَو ال يسهل ع

جرثوم متناه يف الصغر يودي حبياتنا بدواء بسيط كعملية احلجامة، وتلك جنودك اجملندة وما يعلمهـا سـواك،   

باليني من الكريات احلمراء العاملة النشيطة وأخرى بيضاء انساللية مقاتلة مدافعة وصفيحات حنون رمحـة األم  

  . بني دفتيها ترمم الثغرات وتدرأُ األخطار

 
 ).٤٠(اآلية : سورة يس )١(
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قاليد كل ذلك إالَّك سبحانك ال منجى وال ملجأ من األمراض سوى طاعتك فأنت املسيِّر للجـراثيم  من بيده م

والكريات البيضاء حسب ما يناسب من عالجات ليلتجئ املريض لربِّه ويتوب عن ذنبه بصدق، عندها ميد تعاىل 

  .كلِّ شيء قدير حتيي ومتيت بيدك اخلري إنك على.. الكريات املقاتلة للجرثوم بالنصر والشفاء

أعمال الناس حيصيها تعاىل عليهم، مث ُتردُّ إليهم، ولو قدَّروا نَِعَم اهللا تعاىل وإغداقات كرمه ألطـاعوه، عنـدها   

  .) ١(}..مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ{ميدُّهم تعاىل بالشفاء والصحة واجلاه والثروة 

 
 ).١٤٧(اآلية : سورة النساء )١(
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أن اهللا لن ينصره على عذابه هذا يف دنياه، وبالتايل يئس من أن ينصره أيضاً يف أُْخراه، فليمدد بأسباب فمن كان يظن 

اخلريات، وليقطع املنكرات ولُيتبع السيئات احلسنات بصدقٍ جاد، ُمضحِّياً يف سبيله تعاىل بشيء من ماله أو من جاهه 

تدبريه وفعله هذا أال ينجيه من .. دات، ولينظر أال يأتيه الشفاءعلى ذوي االستحقاقات مما أفاض عليه تعاىل من اإلمدا

براثن جهله وعصيانه السابق املتمثلة بأمراض عضال استعصى فكّها، وليثابر على فعل اخلريات، جيعلها دائبة وجديدة، 

ملتخبطة خبط عشواء ليفعل املعروف قدر املستطاع ولريمِ به يف عرض البحار، وإن ضاعت يف البحار العائمة اهلائجة ا

يف الظاهر، فإن للبحر رباً منظِّماً ال تضيع معه صنائع املعروف، وإن تكن ذرة من خـردل يف صـخرة، وإن تكـن    

  .كريات محراء تلك األجرام اجملهرية يف جسم اإلنسان، كانت يف احلسبان وكفى به حسيباً

    

كس مشكالت كربى خطرية، شائعة آثارها بـني  إن اخللل الكمي والكيفي يف عمل هذه الكريات احلمراء يع

الناس عموماً، لذا فإن الوقاية واملعاجلة بواسطة احلجامة تتركَّز عليها وتدور حول األعضاء والوظائف املرتبطة هبا 

.. فهي العنصر الدموي النشيط والفعَّال الدائم واملركزي يف سري دورة احلياة واحملافظة عليها هلذا الكائن البشري

تاريخ ميالدها يبدأ يف نقي العظام حيث تنطلق منه، إذ بعد نضجها تنطلق إىل مهماهتا فتية نشيطة لتؤديهـا يف  و

  .الشروط الطبيعية على أكمل وجه وأمت حال

حىت إذا ما أمتت املائة والعشرين يوماً من تاريخ ميالدها غدت هرمة قد اسُتهِلكت جرَّاء العمل املتواصل فيأخذ 

وقد استحالت إىل كرية ميتة عالة علـى الـدورة    )١(بول وحياهتا حنو اإلضمحالل فتفقد مرونتهانشاطها بالذ

الدموية فتزوي مع الباليني من مثيالهتا إىل جدران األوعية الدموية تتدافعها الكريات الفتية معرقلة جريان الدم مما 

   نقص يف وظائف األعضاء ناتج عن نقصيؤدي إىل اختالالت يف اجلهاز الدوراين مع ضعف بسْيره بشكل عام و

 
اء الناضجة ليس هلا نواة وال متقدرات وال شبكة هيولية باطنة ولكنها حتوي أنزميات هيولية قادرة على على الرغم من أن الكريات احلمر )١(

حيافظ على مرونة غشائها  ـآ : (وهذا بدوره يفيد الكريات احلمر بعدة طرق هامة مثل ATPمتثيل الغلوكوز وتشكيل كميات صغرية من 
لكن هذه النظم االستقالبية للكريات احلمر تصبح مبرور الوقت أقل فعالية وهكذا عندما ).. ءحيافظ على نقل الشوارد عرب الغشا ـب . اخللوي

 .تصبح الكريات احلمر أكرب عمراً تصبح أكثر هشاشة وأقل مرونة
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بعضها، وبوجود األلياف أما الكريات اهلرمة وامليتة فإهنا تفقد خاصية املرونة فيكون من املتعذر أن تنفصل عن 

والصفيحات تتشكل اخلثرات الدموية اليت بدورها تغدو معيقة حلركة الدم، ونتيجة هلذه الترسبات على جدران 

وحالة ضغط الدم املرتفع مع وجود الترسبات املختلفة .. األوعية ونتيجة لعرقالت سري الدم يرتفع ضغط الدم

الذي يؤدي بدوره الرتفاع الضغط، وهكذا فكلٌّ منهما يؤدي على جدران األوعية تؤدي لتصلب الشرايني 

  )].١٥(شكل [لآلخر 

وإن وقفت حائراً ملا تقرؤه متعجباً مندهشاً من أن مشاكل تصلب الشرايني اخلطرية وما ينشأ عنها كله يعود ملا 

 WHoالعاملية  إن حصل ذلك فما عليك إالَّ أن تطَّلع على تعريف منظمة الصحة: أقول!!.ذكرت من ترسبات

إن تصلب الشرايني العصيدي هو احلالة اليت تنشأ من جمموع : (Whoلتصلب الشرايني العصيدي، إذ تقول 

 Intima ofمتغريات استحالية حتدث يف الطبقة املتوسطة والبطانة الداخلية للوعاء الدموي الشرياين 

arteries  اليت تتألف من بؤرة من املتراكمات الدهنية والكاربوهيدرات املعقدة وكذلك من مواد ذات أصل

: هذا الوصف للحالة ومعناه). دموي وكذلك مادة الدم نفسها ونسيج ليفي، وترسب من مادة الكالسيوم

  )].١٦(شكل [ Atheroma) عصيدة(تصلب الشرايني اإلكليلية، تكاد تكون مرادفة لكلمة 
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  :صير الخثرات والكريات الھرمة والمقبلة على الھرم في الدورة الدمويةم

لقد تبيَّن أن اخلثرات والكريات اهلرمة تبحث هلا عن مناطق أقل نشاطاً وحركة لتأوي إليها، وهكذا حىت يتركَّز 

طقة يف جسم اإلنسان معظمها يف منطقة الكاهل وحيدث ذلك يومياً أثناء النوم يف هذه املنطقة اليت تعترب أركد من

.. وِلَما تتصف به من أهنا منطقة خالية من املفاصل املتحركة متاماً، فمفاصلها من نوع املفاصل نصف املتحركة

والعضالت املوجودة فيها هي عضالت شد وتثبيت للعظام حىت أن وضعية الركوع تتم بتقّوس اجلزء السفلي من 

  )١٧(شكل [احدة نطقة بسوية والعمود الفقري وتبقى هذه امل
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الشعريات الدموية أشد ما تكون تشعباً وغزارة يف منطقة الكاهل فهذا ما ال خيفى أثره يف أن سرعة ومبا أن شبكة 

  )].١٨(شكل [الدم فيه تفتر وتقل 
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ومثال الكريات يف سلوكها يف جهاز الدوران ومبنطقة الكاهل خصوصاً، أشبه ما يكون بالنهر مع رسـوبياته،  

بع جيرف أمامه كل شيء إالَّ ما ثقل كثرياً، مث تراه خيف تدرجيياً يف الوسط فالنهر يكون بأشد قوة جريانه عند املن

حىت يصبح عند مصبه هادئاً يكاد أن يكون راكداً، حيث حتط رسوبياته اليت كانت عالقة مبياهه اجلارية رحاهلا 

ويف ) اجللـد  الشـعرية يف (ففي منطقة الكاهل تنخفض سرعة الدم يف األوعية السطحية حلدود دنيا . يف قعره

فتحط رسوبيات الدم رحاهلا فيهـا لتـنخفض   ) العضالت وطبقات اجللد العميقة(األوعية الدموية العميقة منها 

  .وهكذا يف عالقة عكسية بينهما مما يؤدي إىل ارتفاع الضغط الدموي يف اجلسم.. بذلك سرعة الدم أكثر

ائب الدموية واخلثرات إىل الترسُّب يف هذه األوعية هذه الصفات جمتمعات تدفع الكريات اهلرمة وامليتة مع الشو

إذ أنه من املعلوم أيضاً أن الكريات احلمراء اليت دنا أجلها . )١( )وخصوصاً أثناء النوم هلدوء الدورة الدموية(يومياً 

  .ومع مرور الزمن يصبح من العسري عليها اجتياز الدوران الدقيق

، فنلجـأ إىل  )كالوتَّـاب مـثالً  (مثلة بتفشي آالم الظهر يف منطقة الكاهل وقد تظهر هذه الترسبات بشكل بدائي مت

هلذه املنطقة الذي يعمل مفعوله آنياً يف تنشيط حركة الدم فيها وزيادة التروية الدموية  Massageالتدليك الرياضي 

الناجتة عـن  (لنسجها فيجرف تيار الدم املتدافع بالتدليك ما تراكم فيها من شوائب دموية ومسوم، وهي املواد الضارة 

ــا ــتقالب اخلاليــ ــات اســ ــألمل ) عمليــ ــببة لــ   unwanted materialsاملســ

  .) ١(ويغذيها بالغذاء واألوكسجني الكايف) Lactique Acidمحض اللنب كأمثال (

ولعلنا نتطلع إىل أوسع من حميط هذه اآلالم الظهرية فالعلة ملَّا ُتجتث من أساسها بعد، فاإلنسان جبسـده كـلٌّ   

   ذا نرى أنمترابط من أدىن خلية إىل أكرب وأعظم عضو منه، كما أن الدم فيه صلة الوصل بني مجيع أعضائه وهل

                                                           
املوسوعة الطبية (ناء النوم يهبط ضغط الدم عن مستواه الطبيعي، إذ أن اجلسم أثناء النوم ال حيتاج إالَّ إىل طاقة حمدودة لدعم خالياه أث )١(

 ).عبد الناصر نور اهللا: امليسرة
والغذاء  O2املشبع باألوكسجني " يةالتروية الدمو"احلقيقة أن اخللية يف جسم اإلنسان تعتمد يف ضمان طاقتها وغذائها على التدفق الدموي  )١(

عية لكل جزء من أجزاء اجلسم، وملا كانت األوعية الشعرية تؤلِّف جسراً يصل بني الشبكات الشريانية والوريدية فإن األداء اجليد هلذه األو
نظيف وصيانة هذه الشبكة ومن هنا كانت احلجامة تفرض نفسها وذلك لت.. الدموية ضروري لدوام التدفق الدموي بفعل الضغط املناسب

للحفاظ على تدفق دموي مثايل فضمان غذائي أوكسجيين مالئم كاٍف خلاليا اجلسم كافة وهذا ما يضمن السالمة " شبكة االتصال الدموي"
 )].١٩(شكل [الوظيفية والعضوية ألعضاء اجلسم وأجهزته كافة 



 )الحجامة(دواء العجيب ال العالمة اإلنساني محمد أمين شيخو قدس سّره

  

www.amin-sheikho.com 
 

اجلسم أضحى عرضة لكافة األمراض مثل آالم الرأس والعينني والظهر وجهاز اهلضم والكبـد والـرئتني وآالم   

  .املفاصل والذحبة الصدرية واالحتشاءات القلبية

فقد أكَّد على حقيقة واحدة اسـتنتجها  .. ـ كواكورواوا  Kuakuroiwaوهذا ما الحظه الطبيب الياباين 

  .وهي أن الشوائب يف الدم هي السبب يف إصابتنا باألمراض املختلفةبعد أن ركَّز أحباثه على احلجامة 
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فلدى ختليص اجلسم من العاطل من الكريـات احلمـر    )١(وال ننسى أن احلجامة ختلصنا أيضاً من لزوجة الدم الزائدة

بسهولة  )٢(نكون قد خفضنا لزوجة الدم الزائدة بشكل ال يؤثر على وظائفه، بل زالت العثرات وأتيح للدم أن يتحرك

إنه كلما نقصت لزوجة الدم كلما زادت ميوعته وزال : (وحرية يف ظروف ضغط مثايل منتظم والقاعدة الطبية تقول

  )].٢٠(شكل [، وما أكثر ما يصف األطباء مميعات الدم ملرضى القلب )ل اخلثرات الدمويةخطر تشك

    

مفجِّر علوم الوقاية بفهمه العايل على ربِّه حىت أنطقه احلق  نعم لقد أدرك كل هذا بأبعاده السحيقة طبيب اإلنسانية 

يباً من خلقه، فمن كان اإلله معه كان كل شيء بني يديـه  باحلق يراه باألفق املبني فكان قريباً من املوىل عزَّ وجل وقر

أصحابه أن كل داء سببه غلبة الدم، واحلجامـة تنفـع مـن كـل داء أال      فأوصى .. من قبل أن يرتد إليه طرفه

  .فاحتجموا

 
  .نسبة للماء)  ٥،٢-٢( ة لزوجة املصورة اخلاص: أوالً  : تعود لزوجة الدم لعاملني  )١(

      ) الكريات احلمر والبيض والصفيحات(لزوجة عائدة لعناصر املصورة : ثانياً      
 .بشكل معلّق يف املصورة          

يرتفع عدد الكريات احلمراء ليصبح ما بني  Erythremiaيف مرض كثرة احلمر احلقيقية : مثال من تأثري لزوجة الدم على التروية الدموية )٢(
وجراء هذه الزيادة تنغلق العديد من األوعية الدموية بالدم اللزج، حيث تزداد لزوجة الدم ببعض األحيان من هذا ) ٣مم/مليون كرية ٨-٧(

 .طء سرعة عودة الدم الوريدي إىل القلبأضعاف لزوجة املاء مما جيعل جريان الدم يف األوعية بطيئاً، وهذا ما يؤدي لب) ١٠- ٣(املرض لتبلغ 
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هذه الكريات لذلك أدرك صحابة الرسل الكرام ومن تابعهم بإحسان أنه من الضروري التخلُّص سنوياً من 

  .احلمر اهلرمة باحلجامة

وباحلجامة فقط تستعيد الدورة الدموية نشاطها بيسر وسهولة دومنا معاناة من ارتفاع يف الضغط، وتستعيد كامل 

األعضاء نشاطها األمثل وهذا ما يسمونه يف الطب احلديث الطب البيولوجي والذي يعتمد على تنشيط وظائف 

  .األعضاء

رسل الكرام بإجراء احلجامة بالربيع عاد إليك الربيع أيها اجلسم وأزهرت أجهزتـك السـبعة،   فبتطبيق وصايا ال

  ..فصارت تؤيت أكلها رائعاً مستمراً وأينع مثرها فأصبح صاحلاً

  ..اآلن قد انغسل اجلسم من األمراض غسالً وذهبت منه األوجاع واآلالم أصالً
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  :دور الكبد والطحال في تنقية الدم من الشوائب

إنك بالغت كثرياً يف موضوع جتمُّع الكريات يف منطقة الكاهل وأسهبت يف التركيـز علـى دور   : لعلك تقول

حدوث معظم األمراض بآلية مرتبطة بتنشُّؤ وتراكم هذه الشوائب الدموية والكريات اهلرمة واملقبلة على اهلرم يف 

لكن أما للكبد والطحـال مـن دور    ،)كواكورواوا(العثرات واستشهدت حىت بقول الطبيب الياباين الشهري 

  .أوجده اهللا يف ابتالع هذه الكريات والعثرات وحتطيمها واحلد من تأثرياهتا السلبية على الدورة الدموية

نعم لقد أعطى اهللا تعاىل كل شيء خلقه مث هدى، وإن للكبد والطحال الكثري من الوظـائف  : ويف صدد هذا نقول

الضرورية الستمرار بنية اإلنسان يف مسارها الصحيح ومن ضمنها بلعمة تلك الكريات والشوائب الدموية، فما نقَّص 

لكون وما حوله من أخذ ورد، كذلك اإلله على هذا اإلنسان يف شيء، لكن كما هو بديهي من عالقة اإلنسان هبذا ا

لرسول اإلله دور فعَّال أساسي وضروري وبدون هداه القليب اإلهلي ال ميكن أن تسري سفينة احلياة يف خضـم حبـر   

إن كان هناك مثة تقصريٍ يف أي شيء وهذا التقصري مرجوعه إىل التقصري يف عمل آليـة  .. الوجود يف أمان واطمئنان

وملا كان هذا اإلنسان قاصراً يف مبلغ علمه مهما عال وبلغ، كانت رمحة اإللـه تقتضـي   . ياءالفكر وسلطانه يف األش

باختصار كل ذلك عليه، فأرسل له رحيماً من رمحته تعاىل يدل التائَه وُيرشد الضَّالَّ إىل سبيل النجـاة مـن كافـة    

  .املعضالت

 يترك ناحية من نواحي احلياة إال وصبَّ فيها وصاياه فترى هذا الرسول الكرمي مل.. وتلك هي لعمري نعمة النَِعم كلها

من الطعام وأصوله، والنوم والزواج، والعمل والراحة، يف احلرب والقتال، إىل السـلم والسـالم، يف ينـابيع األرض    

اده إىل أفهل يبخل علينا بإرش.. والبحار، يف الكون واألفالك، حىت تعداه إىل يوم الدين، فتراه أويت من كل شيء علماً

احلجامة بعد أن أدرك حادثة الفناء؛ وأن كل شيء يبلى فمهما كان الكبد والطحال جادَّان يف عملهما ال بـد مـن   

بإسعاف إخوانه من بين البشر مسرعاً يف نصحهم باحلجامة موفيـاً نصـائحه     مساعدات فبادر الرسول الكرمي

  .شروحاً وتفصيالت لكل النواحي واالجتاهات
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فـالطري  .. نصائحه فينا مفعوالً، جعلْنا البحث العلمي سبيالً وسنداً حىت نأخذ بوصاياه متحققنيولكي تكون ل

  .، وجناح منا، فيأخذ بأيدينا إىل سبل النجاة والنجاح والفالحيطري جبناحني، فجناح من الرسول الكرمي 

لكي نكشـف  ) الكبد والطحال( وها هو قد وجَّهنا إىل زيادة االستقصاء فلنبحث يف آلية عمل ِكالَ العضوين

اللثام عن األمهية الكبرية لعملية احلجامة يف هذا اجملال وغريه من االجتاهات لكمال صحة البدن والنفس واليت مل 

  .، فكان القدوة والرائد يف هذا اجملالختَف عن ثاقب بصريته 



 

 

رج   

)الحجامة(ب 

يرشح   )١ املواد السامةة من السائل  الدموي ويسستقلبها مبطالالً مسيتها، أو  يصرِّفها عنن طريق الصــفراء خـار
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  .ُيوجِد املركبات اليت تساعد على جتلط الدم وختثره يف وضع النزف  )٥

واسـتقالب وتصـريف    Triglyceridesوالشحوم الثالثيـة   lepidsيضطلع باستقالب الدهون   )٦

  .الكوليسترول بالسائل الصفراوي

ولـه  .. تزان معظم أنواع الفيتامينات وعدٍد من العناصر املعدنية كاحلديد وغـريه يعمل على استقالب واخ  )٧

  .وظيفة من الوجهة اهلرمونية

  .وللكبد أمهية كبرية يف احلياة اجلنينية، إذ يشترك مع الطحال يف تكوين الدم  )٨

  .ن ضررهايسهر الكبد للدفاع عن اإلنسان ضد هجوم املكروبات، حيث يلتهمها ويقضي عليها أو حيد م  )٩

  ):Lien(الطحال 

) غ١٥٠(وهو ال يقل أمهية عن الكبد ويقع حتت احلجاب احلاجز خلف املعدة وفوق الكلية اليسرى بقليل ويزن 

  .تقريباً

  :دورة الدم يف الطحال

يستنقع الدم يف عيوهنـا   Cords of Billirottإن الدم عندما يلج إىل الطحال تستقبله شبكة من حبال بيلريوت 

ليمس البالعات الثابتة واملتحركة والبطانية ليدخل بعدها الدم يف اجليوب الوريدية املثقبة، مث ينتقل إىل الشعرية الوريدية 

  .Open Theoryوهذه هي النظرية املفتوحة .. فاألوردة فالوريد الطحايل

تنفتح مباشرة على أشباه  Penicillearyإن الشرايني املسماة : (Closed Theoryوهناك النظرية املغلقة 

  ...فوصف شكالً ثالثاً، وآخرون قالوا توجد الدورتان معاً املغلقة واملفتوحة Kinselyأما ). اجليوب

  :وظائف الطحال

  :يف الدم: أوالً
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نبيه العصب الـودي يف  فلدى ت ،٣سم)٦٠- ٢٠(خيتزن الطحال كمية قليلة من الدم تتراوح بني  :دور ختزيين  )١

حاالت النزف، أو هبوط ضغط الدم، يطلق  الطحال الكمية املختزنة من الدم للدوران العام بعد أن كان خيتزهنا 

  .يف اجليوب الوريدية واللب األمحر

إن حتطيم اخلضاب يتم يف جممل البـدن باجلملـة   ): حتطيم اخلضاب(ودوره يف بلعمة الكريات احلمراء   )٢

يف  Hemoglobinانية إالَّ أن نصف هذا العمل يتم يف الطحال، حيث يتم حتطيم اخلضـاب  الشبكية البط

فتمر الكريات من اللب الطحايل إىل اجليـوب حبادثـة    Reticals-endotheliaاجلملة الشبكية البطانية 

مله يتكسر الضغط اإلنساليل عرب مسام أصغر من قطر الكريات نفسها، فمن حيتمل هذا الضغط ينفذ ومن ال حيت

عمليات اهلضم يف الشـبكة  ) الكريات احملطمة(ويتخرب فيتحرر اخلضاب ويبقى هيكل الكريات لتجري عليها 

فمن نواتج اهلضم يؤمن الطحال خمزونه من احلديد وعندما يتسارع حتطيم الكريات يطفـح  .. البطانية للطحال

. مثال ذلك يف حالـة الفاقـة اإلحنالليـة   . .Sideroticالطحال باهليموسدرين، أي أن الطحال حبالة امتالء 

  .ويساعد الطحال على توليد الكريات احلمراء يف حالة نقص الدم

  :يف املناعة :ثانياً

  .يقوم بإنتاج األضداد  )١

ختليص الدم من العناصر الغريبة كاجلراثيم والطفيليات والفطور واألوايل وأشكال الكريات احلمراء الشـاذة    )٢

. املسؤولة عن املناعة اخللوية Tالبطانية بالطحال بواسطة اخلاليا البالعة واخلاليا اللمفاوية وذلك يتم يف الشبكة 

املسؤولة عن املناعة اخللطية نتيجة حتوهلا إىل خاليا مفرزة للغلوبولينات املناعية، لذلك حني  Bواخلاليا اللمفاوية 

  .يستأصل الطحال تكثر اإلنتانات

دوراً هاماً يف ختليص اجلسم من الكريات غري الطبيعية والشائخة احلمراء، ولكن ليس نستنتج مما سبق أن للطحال 

ففي الطحال خيلص اجلسم من الكريات الشائخة حبادثة الضغط االنساليل، لكن ينفذ الكثري من الكريات . كلها

   األمر تاماً لوجب أالَّ جند يفاملقبلة على اهلرم واهلرمة وجزء من األشكال الشاذة هلا إىل الدوران العام، ولو كان 
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إذ أن الكبـد  . الدم إالَّ األشكال الصحيحة من الكريات احلمر، ولكن املالحظ وجود نسبة البأس هبا غري ذلك

يعمل على ختليص الدم من الكريات التالفة اليت مل يستطع الطحال ) اجلملة البابية(بدخول الدم إليه من الطحال 

  )].٢٢(شكل ) [مشكالً الصفراء(حتطيمها 

إنَّ نظرة مشولية متفحصة هلذه الكريات احلمراء اهلرمة واملقبلة على اهلرم واألشباح منها، ُتظهر أن هناك كميات 

وعنـد   )١(كبرية منها تزوي إىل املناطق اهلادئة للدوران الدموي يف اجلسم متقاعدة على جدران األوعية الدموية

  .اجلسم األخرى ويف الشبكات الدموية ألعضاء هذا اجلسمتفرعاهتا، يف اجللد ويف معظم أنسجة 

                                                           
حيثما يكون سائل حقيقي يتدفق يف أنبوب تكون هناك دائماً قوى للتماسك اجلزيئي بني السطح الداخلي لألنبوب وجزيئات السائل احلقيقي  )١(

عبارة أخرى تؤول سرعة التدفق إىل الصفر على تؤدي هذه القوى للتوقف التام لطبقة السائل املتماسكة باجلدران كما لو أهنا تلتصق به، وب.. داخله
عة تدفق وباالبتعاد عن اجلدران إىل عمق السائل تزداد سرعة التدفق وهذا ما يدفع الشوائب الدموية للَّواذ إىل جدران األوعية الدموية لقلة سر.. اجلدران

 .الدم قرب اجلدار عنه يف وسط اللمعة
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يقاً كاحباً لكن مهما ختلَّص الكبد والطحال فإنه يبقى عدد عظيم منها مقعداً عاطالً ُمعطِّالً غريه من الدم الفيت مع

  .لوظائف أعضاء هذا اجلسم البشري مؤدياً ملا كنا قد بيَّناه

إذاً هلذه املصايف حد معيَّن فتزيل قسماً من الكريات اهلرمة وغري الطبيعية املارة فيها وقسم ليس بالقليل ينفذ منها 

  ..وقسم آخر يتقاعد أو تبطؤ حركته فال يأتيها

العظيم يف اجتثاث املتبقي من الكريات اهلرمة والشوائب األخرى من الدم ممـا  هنا يتجلَّى دور احلجامة السنوي 

  .مينح جماالً أوسع للكبد والطحال والبالعات يف البدن عامة من أجل إمتام وظائفها العديدة األخرى

نعم العبـد  .. ()١(»نعم العبد احلجَّام يذهب بالدم، وخيف الصلب، وجتلو عن البصر«: قال رسول اهللا 

وجتلو (، بسحب الشوائب الدموية املترسبة فيه): وخيف الصلب(، أي الدم الزائد الفاسد): احلجَّام يذهب بالدم

  .بدعم التروية الدموية ملركز الرؤية والعني): عن البصر

    

تيجة الدسوس حقّاً لقد طُمست قوانني احلجامة وعفا عليها الزمان حىت غدت من مجلة الشعوذات الضارة ن

حىت جاء عالَّمتنا الرحيم حفيد رسولنا الكرمي الرمحة املهداة حممد أمني  اخلبيثة على أحاديث رسول اهللا 

شيخو فأعاد احلجامة للحياة وثبَّت القوانني الكاملة حىت غدت العالج العصري الطيب األول واليت أغنت الطب 

املرضى اآلالم فشفت من أمراض عجزت علوم العصور كافة عن ألوف التجارب والعالجات العملية، وجنَّبِت 

  .عن شفائها

  .) ٢(»احتجم رسول اهللا «: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 
واهلندي يف كنز ) ٤/٣١٣(واملنذري يف الترغيب والترهيب ) ٤/٢١٢(واحلاكم ) ٣٤٧٨(بن ماجة وا) ٢٠٥٣(أخرجه الترمذي يف السنن  )١(

 ).١/٩٩(والكحال يف األحكام النبوية يف الصناعة الطبية ) ٢٨١٣٨(العمال 
 ).١٢٠٢(رقم ) ٤/١٧٣١(ومسلم يف كتاب السالم، املرضى والطب ) ٧/١٠٨(أخرجه البخاري يف كتاب الطب  )٢(
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  ):دم الحجامة(و ) الدم الوريدي(مقارنات مخبرية بين 

عن السر العام آلليـة   أدهش األطباء ما قاله العالَّمة الدمشقي حممد أمني شيخو يف حبثه العلمي الفريد حول احلجامة

الشفاء اليت تقوم هبا عملية احلجامة يف ختليص اجلسم من الدم الفاسد واهلرم والذي يعرقل على اجلسم قيامه مبهامـه  

ختليص اجلسم مـن  (ولكشف مدلول هذه العبارة . ووظائفه على أكمل وجه مما جيعله فريسةً سهلة لألمراض والعلل

دراسـة خمربيـة دمويـة    ) الكاهل(ي على دراسة الدم اخلارج من منطقة احلجامة حرص الفريق املخرب) الدم الفاسد

.. ومقارنتها مع الدم الوريدي الطبيعي لعدٍد كبري من األشخاص الذين أجريت هلم احلجامة وفق أصوهلا الصـحيحة 

  :ونتيجة الفحص املخربي الدموي لدم احلجامة تبني مايلي

يات البيض املوجودة يف الدم الطبيعي وذلـك يف مجيـع احلـاالت    إن دم احلجامة حيوي عشر كمية الكر  )١

مما يدل !!. إذ كيف خيرج الدم بغري كرياته البيض!!. املدروسة دون استثناء، وهو األمر الذي أثار دهشة األطباء

  .على أن احلجامة حتافظ على عناصر اجلهاز املناعي وتقويه

ات احلمر كلها ذات أشكال شاذة، أي إهنا غري قادرة على أما على صعيد الكريات احلمر فقد كانت الكري  )٢

  )].٢٤(شكل [أداء عملها فضالً عن عرقلتها لعمل بقية الكريات الفتية العاملة 
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وهذا يوجِّه حنو اإلميان من أن عملية احلجامة تذهب بالكريات احلمراء والدم غري املرغوب فيه، وُتبقي للبـدن  

الفصادة الوريدية تؤدي إىل فقد مكونات الدم املفيدة مع كرياته احلمراء املطلـوب  كرياته البيضاء، يف حني أن 

اخلالص منها، مما جيعلنا نوصي باحلجامة الوقائية والعالجية لكلِّ إنسان مع مراعاة شروطها وأوقاهتا وكلِّ مـا  

  .قيم اجليديتعلَّق حبسن الوصول معها إىل أفضل النتائج وخري العالج من الراحة بالنوم والتع

مما يدل على أن احلجامـة  ) ١١٠٠- ٥٥٠(لقد كانت السعة الرابطة للحديد يف دم احلجامة مرتفعة جداً   )٣

تبقي احلديد داخل اجلسم دون أن خيرج مع الدم املسحوب هبذه احلجامة، متهيداً الستخدامه يف بناء كريات فتية 

  . جديدة

كما أن الكرياتينني يف دم احلجامة كان مرتفعاً وهذا يدل على أن عملية احلجامة تقتنص كـل الشـوائب    )٤

  . والفضالت والرواسب الدموية مما يؤدي إىل نشاط كل األجهزة واألعضاء

  )مقارنات مخبرية بين دم الحجامة والدم الوريدي(انظر الفصل الحادي عشر 
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  :األخطاء الشائعة التي لم تبَن على أسس طبية صحيحة

  :احلجامة على الرأس واألخدعني والساق

  .)١(»احلجامة يف نقرة الرأس تورث النسيان فتجنبوا ذلك«: قال الرسول 

الذين مها وريدان خفيان جانيب العنق، فهل الفائدة  )٢(حجامة ُتجرى على الرأس واألخدعنيغري أننا نسمع عن 

  .تتم عليهما أيضاً؟

علـى أحـدمها   ) الشفرة(من املمكن أثناء احلجامة على األخدعني أن تقع شرطة : ويف اجلواب عن هذا نقول

جامة يف هـذا املوضـع التفـي    ومن ناحية أخرى احل. فيحدث نزف قد يصعب إيقافه ويودي حبياة الشخص

  .بالغرض الذي بيَّناه من نزع اهلرم والشاذ من الكريات احلمر والشوائب الدموية

كذلك بالنسبة للرأس فهي أخطر وأكثر حساسية، وجروحه تبقى أمداً طويالً حىت تندمل ألنه أكثـر عرضـة   

ه، بل يكاد يكون مستحيالً بسبب وجود للتلوث وبالتايل لاللتهابات فضالً عن صعوبة تثبيت كأس احلجامة علي

  .الشعر والتصاق جلد الرأس بعظام اجلمجمة مباشرة خللّوه من العضالت خبالف الكاهل متاماً

ما خّير بني أمرين إالَّ اختار أيسرمها، فاألنفع واألكثر أمناً هو احلجامة على الكاهل وال فائـدة   ورسول اهللا 

  .بتمامها إالَّ بالكاهل حصراً

  .لكن احلجامة على النقرة تورث النسيان ):القانون يف الطب(يف كتابه الطيب  ابن سيناول الطبيب يق

كما أن الساق ليست منطقة ركودة دموية حىت تكون مستنقعاً تترسب فيـه الشـوائب والكريـات املسـنة     

  .وأشباحها، بل على العكس هي أكثر ما تكون حركة ونشاطاً

 
 ).١/٤١٩(، والعجلوين يف كشف اخلفاء )٢٨١٥٢(يف كنز العمال  اهلندي )١(
إن إجراء تشطيبات . ، وهو يصب يف الوريد الوداجي الظاهر)الوريد الوداجي الظاهر اخللفي(يسمى األخدع يف الطب احلديث : األخدعني )٢(

اهل آمنة، بل هي األساس وعليها املعتمد ملا سبق ذكره عن لذا كانت احلجامة يف منطقة الك. يف منطقة األخدعني خطر جداً وحيتاج لدقة عالية
 .إضافة ألن احلجامة يف الكاهل أبعد عن العروق الكبرية وأسلم.. منطقة الكاهل وأمهيتها للحجامة
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      دراسة مخبرية    

أسفل (يف مواضع خمتلفة كاألخدعني والساق وعلى الظهر قرب احلوض  عديدةأجرى الفريق الطيب حجامات 

، وقام الفريق املخربي بأخذ عينات من الدم اخلارج من شقوق احلجامة يف هذه )سم) ٣٥(منطقة الكاهل بـ 

اً للدم الوريدي من حيـث التعـداد   املواضع، وبعد إخضاع هذا الدم للدراسات املخربية الدقيقة تبيَّن أنه مشاهب

  .والصيغة واللطاخة، مما يدل أن احلجامة يف هذه املواضع غري جمدية أبداً

  )مقارنات مخبرية بين دم الحجامة والدم الوريدي(انظر الفصل الحادي عشر 

  

احلجامة األخرى حرص الفريق الطيب عند قيامه باالختبارات ملواضع احلجامة على مراعاة قوانني : مالحظة هامة

وطبق ذلك أيضاً على بقية القوانني عند إجراء . بشكل دقيق من حيث التوقيت والسن وإجرائها على الريق

دراسات خمربية عليها، فقد كان يعتمد على تثبيت مجيع األنظمة وفق أصوهلا والتغيري فقط يف القانون املراد 

  .هدراسة أثر خمالفت
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  :السن المناسبة للحجامة بالنسبة للرجال والنساء

  :السن املناسبة حلجامة الرجال: أوالً

يتوجب تطبيق عملية احلجامة على كلِّ شخصٍ ذكر جتاوز العشرين من العمر يف كل عام مـرة، للحـديث   

  .) ١(»نعم العادة احلجامة«: الشريف

  :والبلوغالتعليل العلمي لعدم إجراء الحجامة في سن الطفولة 

إن فترات النمو تستدعي دعماً متزايداً باحلديد، إذ من املالحظ والذي متَّ معاينته أن حديثي الـوالدة والرضـع   

مرات نسبة ألوزاهنم باملقارنة مـع  ) ٦- ٣(واليافعني حىت مرحلة البلوغ يتطلَّبون من احلديد كميات أعلى من 

ومن الطبيعي أن نسبة طعامهم ال ميكن زيادهتا أبداً ). ين عاماًفوق سن العشر(أولئك الذين جتاوزوا مرحلة النمو 

ُيمـتص منـها   .. ملغ حديد يومياً ضمن غذائـه ) ٢٠- ١٠(بنفس النسبة السابقة، بشكل عام يتناول اإلنسان 

  .ويطرح الباقي بالفضالت%) ١٠(

م هبذه املرحلة يف طـور  وكما ذكرنا فإن مرحلة الطفولة والبلوغ تتطلَّب كميات كبرية من احلديد كون اجلس

النمو وهذه الكميات ال يؤمِّنها الغذاء كاملةً هلذا اجلسم النامي، إمنا جيري سدُّ النقص عن طريق هضم الكريات 

اهلرمة والتالفة يف الكبد والطحال وبلعميات عامة اجلسم مشكِّلةً احلديد االحتياطي املخزون املوضوع حلاجـة  

إذاً فاجلسم عامة ونقي . بليون كرية) ١٠(بليون كرية تقريباً، أي كل ساعة ) ٢٥٠(اجلسم، حيث يتكسر يومياً 

.. املناسبة ليستفيد منها يف منوه وبنائه )١(عظامه يستفيد من هذه الكريات وذلك بعد أن يتم حتويلها التحويالت

  ).ثرية وخطريةوإن أي هدر هلا يورث اجلسم مشاكل ك(إضافة لبناء كرياته احلمراء بسلسلة من العمليات 

 
) ٥/١٤٣(، والزبيدي يف احتاف السادة املتقني )٨/١١٢(، وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد )٢٨١٤٧(أخرجه اهلندي يف كنز العمال  )١(

والعجلوين يف ) ٢١٤٧٧(واهلندي يف كنزل العمال ) ١/١١٤(والكحال يف األحكام النبوية يف الصناعة الطبية ) ١٥(والذهيب يف الطب النبوي 
 ).٢/١٥٤(كشف اخلفاء 

هذا يتم نزع احلديد منه ويتابع %) ٤(اهليم ونسبته : طبعاً الكرية احلمراء تتكوَّن بشكل أساسي من اهليموغلوبني الذي يتألف من جزئني )١(

: وهو الغلوبني%) ٩٦(التحول بسلسلة من العمليات ليطرح أخرياً عن طريق الكبد بالصفراء لألمعاء على شكل بيلروبني، والقسم األعظم 
هيستيدين، : بروتني مكوَّن من عدد كبري من احلموض األمينية يستفيد منها اجلسم، وذلك بعد أن يقوم بتقويض الغلوبني لوحداته األساسية

 .وغريه.. لوسني
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القليل من الكريات املعيقة، أما بعد الـ  من هنا فإن اجلسم يستفيد من كل الكريات امليتة وبالنتيجة ال حيوي إالَّ

من العمر فيتوقف االستهالك الكبري للكريات احلمر التالفة لتوقف عجلة النمو ويصبح الفائض منها كبرياً ) ٢٠(

  .جيب التخلُّص منه، وتبدأ مشاكل الكبد والطحال واليت سنشرحها الحقاً

  :وزيادة يف التفصيل وتوسعاً يف الشرح نقول

وتتميز باحتوائها على كمية .. ماء، عناصر معدنية ومواد عضوية%)  ٧٠- ٦٥(كرية احلمراء حتتوي على إن ال

وهو الذي حيتـوي  ) Hemoglobin )٢(هيموغلوبني(بروتني خاص هو خضاب الدم %) ٢٨- ٢٧(كبرية 

  . على معدن احلديد

: ن من محوض أمينية منـها وهو جزء بروتيين حمض مكوَّ Globinغلوبني %) ٩٦(ويتكون اهليموغلوبني من 

  ...هيستيدين، لوسني،

ذرات حديـد باإلضـافة إىل بروتوبـورفريين    ) ٤(وهو الذي حيوي علـى  .. Hemeمن اهليم %) ٤(و 

Protoporphyrin ..على هذا فإن جزيء اهليموغلوبني حيتوي على عدد من ذرات احلديد.  

    

 
)٢( Hemoglobin (Hb) :صبغة تنفسية هامة موجودة يف كريات الدم احلمراء جلميع احليوانات الفقارية وتوجد يف السائل. ويسمى خضاب الدم 

  .لبعض احليوانات الالفقارية) هيموليمف(الدموي 
كل منها ) زوج ـ ألفا، وزوج ـ بيتا(من أربع سالسل ببتيدية ) الطيور وبعض الفقاريات األخرى(يتركب جزيء اهليموغلوبني يف مجيع الثدييات 

محض يبلغ متوسط الوزن اجلزيئي ) ١٤٦(محض وسلسلة ـ بيتا ) ١٤١(حتتوي سلسلة ـ ألفا على . محض أميين ١٥٠مكون من حنو 
وباإلضافة إىل املكون الربوتيين للهيموغلوبني ) ٦٤٥٠٠(وبذا يكون الوزن اجلزيئي للهيموغلوبني ) ١٦١٠٠(للسلسلة الببتيدية الواحدة حنو 

يقوم ). Fe+2(حلقي يتوسطه أيون احلديدوز  porphyrinبه نظام بورفريين  hemeيوجد شق غري بروتيين امسه هيم  globinلوبني والذي يسمى غ
ة، الشق البورفرييين بنقل األوكسجني من الرئتني إىل األنسجة املختلفة من اجلسم، حيث يرتبط األوكسجني بذرات احلديد بروابط غري كيميائي

  .Hbواهليموغلوبني  O2الشديدة بني األوكسجني  offinityبسبب التجاذب أو األلفة  ولكنها فيزيائية
) ١٠٠٠(مليون جزيء هيموغلوبني قادرة على محل ) ٢٥٠(من وزن كرية الدم احلمراء اليت حتتوي على حنو %) ٣٤(اهليموغلوبني ميثل حنو 

  . مليون جزيء أوكسجني يف وقت واحد
مقارنة  sigmoidal-curve باألوكسجني سلوكاً منتظماً خيضع لعالقة املنحىن املعروف بإسم املنحىن األسي يسلك ارتباط اهليموغلوبني

  .املتاحة Po2الذي له قدرة أكرب على محل األوكسجني عند مجيع ضغوط األوكسجني  mygolobinبامليوجلوبني 
حتتوي هذه الكمية على حنو ). ليتر/غرام١٤٦(بينما يف األنثى ) ليتر دم/غرام١٦٠(تبلغ كمية اهليموغلوبني يف دم اإلنسان البالغ الذكر حنو 

 .من كمية احلديد الكلية يف اجلسم%) ٣٠(
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الكريات احلمر أو نسبة اهليموغلوبني يف دمه مرتفعة جداً إذا ما لننتقل اآلن إىل اجلنني يف رحم أمه فنجد أن عدد 

قورنت مع البالغني، والسبب يف ذلك يعود إىل صعوبة تبادل األوكسجني الالزم لعمليات النمو املتزايدة باطِّراد 

ا االحتيـاج  فإذاً ال بد من االعتماد على أمه يف ذلك، وحىت يغطي هذ.. يف جسمه، إذ أن رئتيه ملّا تعمالن بعد

  .الكبري ال بد من زيادة عدد الكريات احلمر وبالتايل زيادة نسبة اهليموغلوبني يف دمه

أما بعد الوالدة فتتكسر الكريات الزائدة ويستمر تقويض اهلرم منها طيلة احلياة ويستفيد اجلسـم مـن نـواتج    

  .وه ويف توليد كريات محر أخرىالتكسري وخصوصاً احلديد والغلوبني وبقية العناصر واملواد األخرى يف من

يف األسابيع القليلة األوىل من حياته اجلنينية كانت كرياته احلمراء البدئيـة تتولَّـد يف    )١(من قبل وملَّا كان جنيناً

، مث تنتقل هذه الوظيفة ليتقلَّدها الكبد وذلك أثناء الثلث األوسط من مدة احلمل على Yolk Sacكيس املح 

أما يف الفترة املتأخرة من احلمـل  . ال والعقد اللمفية تولِّد يف الوقت نفسه أعداداً مناسبة منهاالرغم من أن الطح

  .Bone Marrowوبعد الوالدة فتتكون الكريات احلمراء يف نقي العظام فقط 

ذلك يولِّد نقي كل عظام اجلسم خاليا الدم احلمراء حىت سن اخلامسة من العمر ويصبح نقي العظام الطويلة بعد 

أما بعد سن العشرين فيقتصر تولُّد كريـات  . ما عدا األقسام العلوية لعظمي العضد والظنبوب) أصفر(شحمياً 

إذاً وبالنتيجة فالكريات احلمـر  . الدم احلمراء على نقي العظام الغشائية كالفقرات واألضالع والقص واحلرقفة

منها بناًء على ما حتتويه من حديـد ضـروري لـه     يتطلبها اجلسم ملا يستفيده) قبل سن توقف النمو(املكسرة 

وهدر هـذه  ) من الوالدة حىت توقف النمو(وعناصر ومواد أخرى كالغلوبني ضرورية أيضاً طيلة هذه السنوات 

  .الكريات يورث اجلسم خماطر جسيمة

املواد األخرى مرات نسبة للوزن ونقص تطلُّب ) ٦- ٣(أما بعد توقف النمو حيث اخنفض طلب احلديد مبقدار 

وجتين هذه الفائـدة كافـة   .. فالتخلص من الكريات اهلرمة والفاسدة ضروري جداً. عن الفترة السابقة الذكر

   وكذا فزيادة احلديد يف اجلسم ميكن أن يؤدي.. األعضاء ال سّيما الكبد، جهاز الدوران، الطحال، الرئتني
 

 .غايتون وهول: املرجع يف الفيزيولوجية الطبية ـ منظمة الصحة العاملية )١(
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وقد يكون ذلك مؤذياً جداً، إذ إن احلديـد  . اء اجلسملترسب كبري من اهليموسيدرين يف البلعميات يف كل أحن

الزائد يترسَّب يف الدم ويف كل خاليا اجلسم أيضاً، وهذا له من اآلثار السلبية ماله، إذ تبيَّن أنه أحـد العوامـل   

  .املؤهبة حلدوث اجللطات الدموية
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عام، ) ٢٠(الناتج من حجامة أشخاص كانوا حتت سن قام طاقم احلجامة الطيب بإجراء دراسات حتليلية للدم 

فوجدوا أن هذا الدم يقترب من الدم الوريدي من حيث اللطاخة والتعداد والصيغة، على عكس احلجامة يف 

  .عام) ٢٠(السن املناسب فوق 

اختبارات الشروط المخالفة لقوانين الحجامة ـ اختبارات تحت (انظر الفصل الحادي عشر 
)السن
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  :السن املناسبة حلجامة النساء: ثانياً

تستطيع من خالله ال حتتجم املرأة حىت تتخطى سن اليأس ذلك أن يد القدرة اإلهلية قد جعلت هلا مصرفاً طبيعياً 

.. أن تتخلص من الدم العاطل، فباحمليض تبقى دورهتا الدموية يف قمة نشاطها وكرياهتا احلمراء يف أوج حيويتها

ليقوما ) الكريات احلمر اهلرمة(باإلضافة إىل ذلك فإن الكبد والطحال يلتهمان جزءاً ال بأس به من الدم العاطل 

  .د احلاجةبتفكيكها واالستفادة من املكونات عن

اجلسم نقي العظـام   )١(وخبروج دم احمليض من املرأة، ولئال حيدث أي خلل يف وظائف الدورة الدموية، حيّرض

لرفد الدم خباليا دموية جديدة فتية، ويساهم الطحال يف إطالق كمية الدم اليت خيزِّهنـا إزاء هبـوط الضـغط    

دخوهلن مرحلة انقطاع احمليض تبلغ ضعفي ما يتطلَّبـه   لذلك جند أن متطلَّبات النساء من احلديد قبل.. الدموي

وبالتايل فإجراء عملية احلجامة لذوات احمليض فيه بـالغ  .. الرجال والنساء اللوايت دخلن هذه املرحلة من العمر

  .عن ذلك الضرر، ولذا هنانا رسول اهللا 

وف اليت خيضع هلا الرجل الذي ختطّى أما عندما تبلغ املرأة سن اليأس يتوقف احمليض وتصبح خاضعة لنفس الظر

سن العشرين وتكون بذلك قد دخلت مرحلة فيزيولوجية بيولوجية جديدة تقود إىل تغريات نفسية وجسـدية  

فمن ارتفاع ضغط الدم إىل نقص التروية الدموية إىل اجللطات إىل أمراض السكري : متهِّد لنشوء أمراض عديدة

يزم وضخامة الطحال واالرتشاحات الرئوية وضعف الرؤية وآالم الـرأس  والشقيقة والقصور الكلوي والرومات

وهنا تصبح احلجامة أمراً حمتماً .. وغريها كثري، كلها تبدأ بالظهور عقب انقطاع احمليض بفترة بسيطة من الزمن

  .وقانوناً الزماً ال بديل عنه أبداً، يعيد للمرأة استقرارها النفسي واجلسدي

بالعادة تكـون قـد   (أن املرأة اليت دخلت سن اليأس أو اليت على مشارف الدخول فيه : )٢(وقد الحظ األطباء

   قد تتعرَّض لإلصابة باجللطة القلبية جراء التصلُّب العصيدي الذي يصيب األوعية الدموية،) ختطَّت سن األربعني

 
 .ريتروبويتنيالتحريض يتم بواسطة زيادة إفراز اهلرمون احملرض إلنتاج الكريات احلمر وامسه اال )١(
 ).أمراض القلب واألوعية الدموية(الدكتور عزيز صاحل جواد الغزاوي  )٢(
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وتعليل ميكانيكية . سن اليأس بعد وإن إصابة النساء يف هذا العمر يفوق مبرات عديدة النساء اللوايت مل يصلن إىل

  .هذه الظاهرة إىل اآلن مل يتضح بشكل هنائي

وهذا التعليل الذي ذكرناه هو خري تعليل هلذه الظاهرة، ووقاية النساء اللوايت بلغن سن اليأس وشـفاؤهن تـتم   

  ).احلجامة(بالعملية الطبية 

وكـي يـتم   . ) ١(»لشيء بشيٍء يتداوى ال أن يضره فال الدماء، هذه هراق من«: بقوله وقد بيَّن ذلك 

  :التوسع بالتفصيالت نقول

إنه ملا كان احمليض عند املرأة كانت التروية الدموية كاملة النشاط مما جعل األعضاء تعمل بشكل أمثل فال إعاقة 

لكريـات  والتالف من ا. لتيار الدم وال إجهاد يقع على الكبد وال يصيب الطحال رهٌق فالكل يسري على ما يرام

وعندما يعمـل الكبـد   .. احلمراء ينصرف باحمليض، أما ما يبقى فتستغل مكوناته يف إنتاج عناصر دموية جديدة

بشكل ممتاز فإنه يستقلب الشحوم واملواد الدهنية ويستقلب ويصرف الزائد من الكوليسترول فيمنع تراكمهـا  

وباختفاء التالف من الكريات الدمويـة ال  . ديعلى جدران األوعية الدموية، وبالتايل ال حيدث التصلب العصي

.. وال ترتص حبيبات الدهون وال الكوليسترول وال التوالف من الكريـات  )٢(حيدث التجلط وال يرتفع الضغط

  . فمن أين سيأيت التصلب العصيدي بعد ذلك

  ..ولنعد ثانية لتعريف تصلب الشرايني العصيدي

حالةٌ تنشأ من جمموع متغريات استحالية حتدث يف الطبقـة املتوسـطة والبطانـة    : تصلب الشرايني العصيدي

   ، واليت تتكون من بؤرة من املتراكمات الدهنيةIntima of arteriesالداخلية للوعاء الدموي الشرياين 

 
باب موضع ) ٣٤٨٤(رقم ) ٤/١١٥٢(، وابن ماجه، الطب يف سننه )٢٨٥٩(باب موضع احلجامة رقم  ٤/١٩٥كتاب الطب أبو داوود يف السنن يف  )١(

 .)٤٤٠ص( موارد الظمآن وابن حبان يف) ٩/٣٤٠(احلجامة، البيهقي يف السنن الكربى 
ارتفاع الضغط أحد العوامل املهيئة للتصلب العصيدي ألنه يرص الكوليسترول واملواد الدهنية على جدران الشرايني، وكذا يرص الكريات  )٢(

 .التالفة اليت تعرقل مرور الدم
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فاملرأة بشكل عام قبل سن اليأس وبفضل الدورة الشهرية ومثالية عمل الكبد وغريه من األعضاء، تتخلَّص من 

  .واألذيات الدورانيةهذه املتراكمات واملواد ذات األصل الدموي ومادة الدم نفسها املسبِّبة للتصلب العصيدي 

أما بعد ذهاب احمليض وحلول سن اليأس فإن تراكم التوالف من الكريات وقصور أجهزة اجلسـم وخصوصـاً   

  .)١(الكبد مع نقص التروية وارتفاع الضغط ميهد حلدوث األذيات القلبية واألمراض الوعائية الدموية

دم فاسد وبقـاؤه يف  ) دم احمليض(أي إن هذا الدم : ) ٢(}..ذىًوَيَسْئَلُو�َكَ عَنِ املَحِيضِ قُـلْ هُـوَ أَ  {: قال تعاىل

وخيرجه ) الدم الفاسد(جسم املرأة فيه بالغ الضرر ومنشأ األمراض، لذا ورمحة من اهللا تعاىل أنه يسوق هذا األذى 

باحلجامة هو أذى يف الدورة الشهرية، أي يكون انطراحه مبثابة احلجامة هلا، ومن هنا يتبيَّن أيضاً أن الدم اخلارج 

  .للجسم يف بقائه دون حجمه واستئصاله

وبعد سن اليأس من احمليض وعندما تتوقف هذه الدورة عند األنثى جيب عليها إذاً سلوك الطريقة الـيت يتَّبعهـا   

  .الرجل أال وهي احلجامة لتتفادى األذى والضرر الناتج عن فاسد الدم املتراكم يف جسمها

  

 
املرأة قبل سن اليأس أقل تعرضاً من الرجل للنوبة القلبية إىل درجة كبرية، ولكن بعد هذا السن تصبح معه : ومن هذا القبيل نذكر مثاالً آخر )١(

بح متعرضة يف مرحلة مبكرة تص) فقدان الدورة الشهرية؛ مثاهلا مثال املرأة اليائس(وكذلك فاملرأة اليت استؤصل مبيضها .. يف منزلة واحدة تقريباً
  .بنسبة مماثلة للنوبة القلبية

  .)عبد الناصر نور اهللا: املوسوعة الطبية امليسرة(إذاً جيب أيضاً أن حتتجم حىت تبقى بعيدة عن معظم األمراض 
  : إن للرحم غشاء يبطنه من الداخل وميرُّ مبراحل ثالث

  . Proliferative phaseـ مرحلة النمو ١
  . Secretary Phaseـ مرحلة اإلفراز ٢
  .ـ مرحلة الطمث٣

دم أسود حمتدم (حيزن الرحم لفقدان فرصته يف أداء وظيفته وله طريقته اخلاصة يف التعبري عن حزنه، إنه ال يبكي دموعاً، بل دماً هو دم الطمث 
يف وصف دم (ض ما أورده هذا بع). دم أسود حمتدم حار كأنه حمترق: (كما ينقله اإلمام الشريازي يف املهذب األزهري) حار كأنه حمترق

وقد ثبت أن نسبة . وهذه األوصاف إن دلَّت على شيء فإمنا تدل على فساد هذا الدم.. حمسن عقيل يف كتابه طب اإلمام الصادق) احليض
سن اليأس ويف حال اإلصابة أي أن املصابات قبل . إصابة النساء قبل سن اليأس مبرض التصلب الشرياين ال تتعدى اخلمس من إصابة الرجال

تلك العوامل اليت تسرِّع حدوث هذا املرض وتقرِّبه وهي الداء السكري، ارتفاع نسبة .. يكون لديهن عامل أو أكثر من عوامل اخلطورة
  ...الكوليسترول بالدم

 ).٢٢٢(اآلية : سورة البقرة )٢(
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  :اـــــــــوقتھ ...ةــــــــالحجام

  :مواعيد احلجامة أربعة

  .املوعد السنوي  )١

  .املوعد الفصلي  )٢

  .املوعد الشهري  )٣

  .املوعد اليومي  )٤
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  : املوعد السنوي: أوالً

  .العادة السنوية: أي ) ١(»نعم العادة احلجامة«: قال 

  .إذاً فهي من السنة إىل السنة عادة لكلٍّ من الصحيح واملريض، ألهنا للصحيح وقاية، وللمريض عالج فوقاية

  .) ٢(»من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان دواء الداء سنة«، »هي من العام إىل العام شفاء«: قال 

  

 
) ٥/١٤٣(، والزبيدي يف احتاف السادة املتقني )٨/١١٢(، وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد )٢٨١٤٧(أخرجه اهلندي يف كنز العمال  )١(

والعجلوين يف ) ٢١٤٧٧(واهلندي يف كنز العمال ) ١/١١٤(والكحال يف األحكام النبوية يف الصناعة الطبية ) ١٥(لذهيب يف الطب النبوي وا
 ).٢/١٥٤(كشف اخلفاء 

 ).٢٨١١٤(، واهلندي يف كنز العمال )٥/٩٣(أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد  )٢(
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  :املوعد الفصلي: ثانياً

ألن احلر يكون يف فصل الصيف، فاحلجامة حتماً تكون ، )١(»استعينوا على شدة احلرِّ باحلجامة«: قال 

  .قبله، أي يف فصل الربيع

  .من كل عام )٢()مايو/أيار(و ) أبريل/نيسان(جترى احلجامة يف فصل الربيع شهري 

 )٣(نقدِّم حملة بسيطة عن وظيفة الدم يف تنظيم.. هلذا املوعد) الفيزيولوجي(ولكن قبل أن نبدأ بالتأويل العلمي 

  .حرارة اجلسم

من بالزما الدم، وملا كانت للماء خصائص أساسية %) ٩٠(كما هو معلوم فاملاء يشكِّل النسبة العظمى يف الدم 

ه من السوائل املعروفة يف الطبيعة جيعله خري سائل مساعد على تنظيم حرارة اجلسم يف متيِّزه بصفة خاصة عن غري

.. قدرة عالية على ختزين احلرارة تعلو قدرة أي سائل آخر أو مادة صلبة: وتشمل هذه اخلصائص.. الكائن احلي

ر دفئاً وحيملها معه إىل األنسجة وبالتايل خيتزن املاء احلرارة اليت يكتسبها أثناء مروره يف األنسجة النشطة األكث

نسبةً للماء الداخل يف تركيبه وجلوالنه يف (إذاً فللدم . األخرى األقل دفئاً أثناء حركته بني أجزاء اجلسم املختلفة

  .قدرة عالية على توصيل احلرارة تعلو على قدرة غريه من األنسجة املختلفة يف اجلسم) أنسجة اجلسم

املؤثرة ) من بني كل أنسجة اجلسم(قي األول واملتأثِّر الرئيسي األول باحلرارة اخلارجية وعلى هذا فالدم هو املتل

  .على اجلسم، فهو ميتص احلرارة من جزيئات اجلسم احمليطة به لينقلها لألقل دفئاً والعكس

وتربيد األجزاء  ونظراً لدورة الدم املستمرة يف اجلسم فهو يعمل على تنظيم حرارة اجلسم وتدفئة األجزاء الباردة

  .الدافئة حىت تظل حرارة اجلسم ثابتة باستمرار

 
وابن حبان ) ٢٨١٢٧(واهلندي يف كنز العمال ) ٤/٢١٢(وشبيهه أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٢٨١١٩: (أخرجه اهلندي يف كنز العمال )١(

 ).٢/٢٢٨(يف اجملروحني 
 .أما يف املناطق العاملية األخرى فيلزم إجراء عملية احلجامة متاماً قبل اكتساح موجة احلرِّ فيها )٢(
 .املرجع يف الفيزيولوجية الطبية ـ غايتون وهول )٣(
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، ولرمبا ثالث أو أربع، )مايو/أيار(و) أبريل/نيسان(وفرصة احلجامة هذه تتحقَّق مرتني يف العام وذلك يف شهري 

شهر وذلك إن صادف دفء بنهاية هذا الشهر مع نقص اهلالل فقط، أو يف بداية ) مارس/آذار(أي يف هناية شهر 

  .يف حال اخنفاض حرارة الطقس إذا تصادف مع نقص الشهر القمري) يونيو/حزيران(

ففي هذا الوقت من الربيع نتابع الشهر القمري، فعندما يصبح اليوم السابع عشر القمري ميكن لإلنسان أن 

ر األول ففي حلول ، وإن فاتته يف الشه)من السابع عشر إىل السابع والعشرين ضمناً(حيتجم يف أحد هذه األيام 

  .يستطيع أن يتدارك الفرصة أيضاً) املباحة به احلجامة(من الشهر القمري التايل ) ١٧(

، )مايو/أيار(أيضاً شديد الربودة فعلينا اإلنتظار لشهر ) أبريل/نيسان(وطبعاً هناك سنوات شاذَّة، فلرمبا كان شهر 

وكان ال يزال اجلو بارداً فننتظر ريثما ) أبريل/نيسان(الشهر القمري الداخل يف شهر ) ١٧(ولرمبا أيضاً حلَّ 

  .لنفس الشهر القمري، عندها نبدأ باحلجامة) ٢٢(وعلى سبيل املثال اعتدل وَدفُؤ يف . يعتدل اجلو ويصبح دافئاً

 ، لرمبا هناية)مايو/أيار(، )أبريل/نيسان(إذاً فاألمر حيدُّه قانون عام ال ميكن لنا جتاوزه وهو فصل الربيع 

يف حال اخنفاض حرارة الطقس هبذا الشهر إذا ) يونيو/حزيران(إن حصل دفء بالطقس، وبداية ) مارس/آذار(

  .تصادفا مع نقص الشهر القمري، يف اليوم السابع عشر إىل السابع والعشرين من الشهر القمري فقط

  .وبذا نكون قد استفدنا من ثلث السنة إلجراء عملية احلجامة
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  :لوجوب تطبيق عملية الحجامة في فصل الربيعالتعليل العلمي 

وأول هذا الفصل بإمجاع إذا حلت الشمس بأول دقيقة من بـرج  : أما عن فصل الربيع فقد ذكر األقدمون عنه قوهلم

  .آذار) ١٥(يكون ذلك يف  :بطليموسقال ).. الكبش(احلمل 

ويتعدَّى الزمـان وينبـت   ) االستواء الربيعي(وهذا الفصل حار رطب على طبع الدم فيه يستوي الليل والنهار 

وختلق احليوانات ومتتد األهنار ويكثر الدم وتتحرك األخالط وتقوى القوى ... العشب واألزهار وتورق األشجار

وُيغذى ) يولِّد دماً نقياً معتدالً(ينحو بتدبريه منحًى مبا الغازية واملنمية وسائر القوى احليوانية فينبغي على املرء أن 

  .غذاًء صاحلاً

فقد أضاف أيضاً مالحظاته عن الربيع بأنه موسم هتيج فيه األمراض، حيث بيَّن أن للشتاء دور ابن سينا أما العامل 

ثرت املشكالت املتأصلة سليب أيضاً يف التهييء لألمراض فإذا ما صادف الدم حتليله يف فصلي الربيع والصيف ك

يف اجمللد األول الفصل السادس يف فعل كيفيات الطـب   )القانون يف الطب(عالقاهتا بالدم، فقد ورد يف كتاب 

  ):األهوية ومقتضيات الفصول(خبصوص فصل الربيع وتأثرياته على فيزيولوجية اجلسم حتت عنوان 

الروح والدم وهو مع اعتداله الذي ذكرناه مييل عن  والربيع إذا كان مزاجه فهو أفضل فصل، وهو مناسب ملزاج

قرب إىل حرارة لطيفة مسائية ورطوبة طبيعية وهو حيمر اللون ألنه جيذب الدم باعتدال ومل يبلغ أن حيلله حتليـل  

أصحاب املاليخوليا ومن كَثُرت أخالطه يف الشتاء لنهمه وقلـة   )١(الصيف الصائف والربيع هتيج فيه ماليخوليا

  رياضته استعدَّ يف الربيع لألمراض اليت هتيج من تلك املواد بتحليل الربيع هلا وإذا طال الربيع واعتداله 

ويكثر فيه انصداع العـروق  . قلَّت األمراض الصيفية وأمراض الربيع واختالف الدم والرعاف وسائر اخلراجات

ونفث الدم والسعال وخصوصاً يف الشتوي منه الذي يشبه الشتاء، ويسوء أحوال من هبـم هـذه األمـراض    

   ولتحريه يف املبلغمني مواد البلغم حتدث فيه السكتة والفاجل وأوجاع). Cataractالساد (وخصوصاً مرض 

 
 .هي مرض االكتئاب النفسي: Melancholyاملاليخوليا  )١(
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سخنات أيضاً فإهنا تعني طبيعـة  املفاصل وما يوقع فيها حركة من احلركات البدنية والنفسانية مفرطة وتناول امل

  ...اهلواء وال خيلِّص من أمراض الربيع شيء كالفصد واالستفراغ والتقليل من الطعام

واحلقيقة أن احلجامة شاملة وكليَّة ويعترب الفصـد  ..): فصد ـ استفراغ (وسيلة الشفاء والوقاية  ابن سيناذكر 

  . )١(نوعاً من احلجامة املصغَّرة وفائدته موضعية

  .فاحلجامة إذن هي املخلص الرئيسي والواقي من كل ما سينشأ

  

 
كجزء من كل ) حجامة موضعية(ملواضع خاصة كالعني والقدم وغريها ) دود العلق(هذا ويعترب سحب الدم بواسطة الديدان املعروفة  )١(

فهي تفيد بأماكن خاصة كما تفيد عملية احلجامة الطبية مبنظورها اجلديد ) احلجامة(مليتنا البسيطة حجامة الكاهل أو من الفن العلمي الطيب لع
السرطان والشلل واجللطات املنتشرة يف الدورة الدموية والبسيطة كالشقيقة والضغط الشرياين : لعموم اجلسد، ولكافة األمراض املستعصية، منها

 .وغريها
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  :التعليل العلمي لعدم تطبيق عملية الحجامة في فصل الصيف

إن أثر فصل الصيف على الدم جليٌّ من خالل مالحظة ظاهرة الرعاف عند الكثريين، فنجد أن ميوعة الدم تزداد 

ث أن لزوجة السوائل تتناسب عكساً مع درجـة احلـرارة   مما تؤدي إىل اختالط الدم بعد أن تقل لزوجته، حي

، فيتحرك بسـهولة وسـرعة يف الشـرايني    )ازدادت امليوعة(فكلما ازدادت درجة احلرارة كلما قلَّت اللزوجة 

واألوردة والشعريات وهذا ما ُيقلل جتمُّع الكريات الكهلة والعاجزة والشوائب الدموية عامة يف منطقة الكاهل، 

فإذا ما أجرينا احلجامة يف ..  كل أحناء اجلسم ممارسة فعلها السليب على التروية الدموية ورفع الضغطبل تنتشر يف

فَقََد اجلسم من دمه اجليد العامل بدالً من العاطل احلاوي على نسبة عظمـى مـن   ) فصل الصيف(هذا الفصل 

م، فهو بذلك يشبه عملية التربع بالدم، الكريات احلمراء اهلرمة واملقبلة على اهلرم وهذا يورث الضعف يف اجلس

  .الدم الذي به حياة اإلنسان
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  :التعليل العلمي لعدم تطبيق عملية الحجامة في فصل الخريف

إالَّ يف احلاالت (أما إجراء احلجامة يف فصل اخلريف وهو املماثل من حيث الطقس لفصل الربيع فإن هذا حمظور 

يف خطر املوت حبال انتظارهم لفصل الربيع، تباُح حجامة مقتصرة علـى  املرضية الشديدة فقط للذين يكونون 

، حيث أنه يتلوه فصل الشتاء البارد )كأسني فقط للضرورة اإلجبارية وُتؤجل بقية حجامته الطبيعية لفصل الربيع

هـي  فينشغل اجلسم بوظيفة أخرى إضافة ملقاومته لدرجة حرارة الطقس املنخفضة وذلك بزيادة االحتراقات و

املسحوبة بواسطة احلجامة، فبدل أن يسخِّر األغذيـة   )٢(عناصر دموية عاملة بدالً من كمية الدم الفاسد )١(بناء

حبرقها لتوليد الطاقة اليت حتافظ على حرارة اجلسم يتوجب عليه تسخريها أيضاً يف بناء عناصر دموية جديدة وقد 

إن أمهل احلجامة يف الربيـع فـإن   ) ال مسح اهللا(أن املرء وحنن بغىن عن هذا، فضالً عن .. ينشأ الضعف باجلسم

زيادة امليوعة يف الدم بفصل الصيف ختفي وراء األكمة ما وراءها من ارتفاعات الضغط والرعـاف وإحـداث   

أمراض األوعية الدموية كالتصلب العصيدي وتشكل اخلثرات نتيجة ارتفاع الضغط وما ينشأ عن ارتفاع الضغط 

  .يف القلب والدماغ مما يؤدي إىل أزمات متعددة للقلب أو الشلل أو ما شابه ذلكمن مشاكل عامة 

 
منذ تكوهنا من نقي العظام حىت منوها ونضجها لتصبح فعالة عاملة مدة شهرين وذلك يف األحوال العادية، أما يف  تستغرق الكرية احلمراء )١(

 .فاملدة تنخفض خلمسة أو ستة أيام.." نزف، فقر دم"حال تطلّب اجلسم إثر فقدان هلا 
وأشباحها والكريات احلمراء الشاذة األخرى واخلثرات  تطلق على الدم احلاوي على نسبة عظمى من الكريات احلمر اهلرمة :الدم الفاسد )٢(

 .ومن الشوائب الدموية األخرى
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  :التعليل العلمي لعدم تطبيق عملية الحجامة في فصل الشتاء

أما عن الشتاء فإنه يزيد لزوجة الدم ويقلِّل ميوعته فيكون له دور مهيِّء مساعد يف ترسيب الشوائب الدموية يف 

فهو يهيء للربيع متاماً كما هتيَّـأُ األرض بالفالحـة اسـتعداداً    ) ملثابرة على احلجامةيف حال ا(منطقة الكاهل 

لزراعتها، وكذا موضوع توليد وحترير العناصر الدموية وتدفئة اجلسم والتكيف مع برودة الشتاء يعود ليطـرح  

  .نفسه
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  :األخطاء الشائعة التي لم تبَن على أسس طبية صحيحة

ومن األخطاء الشائعة أهنم يتعاطون تطبيق احلجامة يف كافة فصول السنة دومنا تغيري وهذا عني اخلطأ، إذ تفقـد  

  .الفائدة ورمبا حيصل الضرر

، وعندما أجرى الفريق )خارج فصل الربيع(ولقد قام الفريق الطيب بإجراء عملية احلجامة بغري الوقت الصحيح 

املخربي الدراسة التحليلية على الدماء الناجتة من هذه احلجامة كانت تقترب من الدم الوريدي من حيث الصيغة 

  . على عكس احلجامة يف فصل الربيع.. والتعداد واللطاخة

اختبارات الشروط المخالفة لقوانين الحجامة ـ اختبارات بغير (الفصل الحادي عشر  انظر
  .)الوقت
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  : املوعد الشهري: ثالثاً

  .)١(»أول اهلالل، وال ُيرجى نفعها حىت ينقص اهلاللاحلجامة ُتكره يف «: قال رسول اهللا 

فصل الربيع بشهريه (بالشهر القمري عندما حيل موعد احلجامة السنوية  إذاً نتبع يف ذلك وصية الرسول 

  ).نيسان وأيار

) نيسانشهر (نتابع هبذا الشهر تدرُّج الشهر القمري الذي حيل هبذا الشهر ) أبريل/نيسان(فمثالً عند حلول شهر 

  .وعندما يصبح اليوم السابع عشر من الشهر القمري يكون هذا أوَّل يوم لتنفيذ احلجامة

  ).ضمناً(الشهر القمري ) ٢٧(إىل ) ضمناً(الشهر القمري ) ١٧(إذاً من 

  :عالقة القمر باحلجامة

أنَّ موعد احلجامة من الربيع منذ تدرج الشهر القمري من السابع عشر حىت السابع  ولكن ما السر حىت بلَّغ 

  .والعشرين منه فقط؟

كم فقط كما تبلغ كتلته جزءاً من )٣٤٧٨(نعلم أن للقمر تأثريه الفعلي على األرض وعلى الرغم من أن قطره يبلغ 

درجةً جتعل قوى جذبه ذات أثر عظيم  كم)٣٨٥٠٠٠(جزء من كتلة األرض فإنه يبلغ من القرب وسطياً ) ٨٠(

  .فاحمليطات ترتفع لتكوِّن املد وحىت القشرة اليابسة ال ختلو من التأثريات

وللقمر فعل يف صعود .. فقارة أمريكا الشمالية قد ترتفع مبقدار مخسة عشر سنتمتر عندما يتوسط القمر مساءها

  .النسغ يف األشجار الباسقة االرتفاع

                   
 ).٢٠٧(وابن اجلوزي يف تذكرة املوضوعات ) ١/٤١٥(، والعجلوين يف كشف اخلفاء )٢٨١١٣(أخرجه اهلندي يف كنز العمال  )١(
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أن للقمر تأثري على احليوانات، فمنذ مولده ) جوبت وجاليه دي فوند( (1)تاذان الفرنسيانوقد الحظ األس

كهالل إىل بلوغه مرحلة البدر الكامل يكون هناك نشاط جنسي عند احليوانات والدواجن والطيور حىت أهنما 

يبدأ القمر يف االنضمار الحظا أن الدواجن تعطي بيضاً أكثر يف هذه الفترة منها يف فترة الشيخوخة أي عندما 

فهناك فترة نشاط وفترة فتوة يف احليوانات ترتبط بأوجه القمر . التدرجيي إىل أحدب فتربيع أخري، مث إىل احملاق

  .وذلك حسب مالحظتهما اخلاصة

وقد الحظا على الدواجن وبعض احليوانات املستأنسة وكذلك لوحظ على أمساك وحيوانات وحمارات احمليط اهلندي 

  .بحر األمحر أهنا تنتج بويضات يف فترات معينة ألوجه القمروال

فالقمر يبلغ ذروة تأثريه يف مرحلة البدر منه فيؤثِّر على ضغط الدم رافعاً إياه مهيجاً الدم مما يثري الشهوة وهذا ما 

  .عاينته بعض الدول الغربية من ارتفاع نسبة اجلرائم واالعتداءات يف هذه الليايل واأليام

األيام من األول وحىت اخلامس عشر من الشهر القمري يهيج الدم ويبلغ حده األعظمي وبالتايل حيرك كل ففي 

الترسبات والشوائب الدموية املترسبة على جدران األوعية الدموية العميقة منها والسطحية وعند التفرعات ويف 

لعقة الكبرية يف حتريكه هلا لكي ال تترسب متاماً كفعله يف مياه البحار فيكون مبثابة امل(أنسجة اجلسم عامة 

وذلك ) بالكاهل(، ويصبح بإمكان الدم سحبها معه ألهدأ مناطق اجلسم حيث حتط ترحاهلا هناك )األمالح فيها

  ).٢٧- ١٧(بعدما يبدأ تأثري القمر باإلحنسار من 

نت احلجامة ُتجرى صباحاً فيبقى للقمر تأثري مد ولكنه أضعف بكثري مما كان عليه، وملا كا) ٢٧- ١٧(أما من 

بعد النوم والراحة للجسم والدورة الدموية ويكون القمر أثناءها ما يزال مشرقاً حىت لدى ظهور الشمس صباحاً، 

فيكون له تأثري مد خفيف يبقى أثناء إجراء احلجامة وهذا يساعدنا يف عملنا، إذ يبقى له تأثٌري جاذب للدم من 

وهو ذو أثر ممتاز يف إجناز حجامة ناجحة ) خلي للدم احمليطي والدم احمليطي للكأسالدم الدا(الداخل إىل اخلارج 

  .جمدية من حيث ختليص اجلسم من كل شوائب دمه
 

 .حممد علي املغريب –) القمر(كتاب  (1)



 اإلنساني محمد أمين شيخو قدس سّرهالعالمة )الحجامة(الدواء العجيب 

  

www.amin-sheikho.com

فإن فعل القمر القوي يف هتييج الدم ) ١٥- ١٤- ١٣- ١٢(أما فيما لو أجريت احلجامة يف أيام القمر الوسطى 

ال يكون قد أدَّى فعله ) هالل( يريده اهللا لعباده، أما يف أيامه األوىل يفقد الدم الكثري من كرياته الفتية وهذا ما ال

بعد يف محل الرواسب والشوائب الدموية من الداخل للخارج للتجمُّع يف الكاهل كما ورد أعاله مهيِّئاً حلجامة 

  .نافعة

    

إن هناك عالقة قوية بني العدوان (: عامل النفس مبيامي يف الواليات املتحدة األمريكية) ليرب(يقول الدكتور 

  )..البشري والدورة القمرية وخاصة بني مدمين الكحول وامليالني إىل احلوادث وذوي النزعات اإلجرامية

إن جسم اإلنسان مثل سطح األرض يتكون من مثانني باملئة من املاء والباقي هو من املواد : ويشرح نظريته قائالً

  .)١(الصلبة

بأن تأثري القمر والذي يبدو من خالل ظاهريت املد واجلزر ال بد وأن له نفس التأثري على  ومن مث فهو يعتقد

أجسامنا، إذ حيدث فيها املد عندما يبلغ القمر أوج اكتماله يف الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر من 

  .الشهر القمري وهذا ما عبَّر عنه القدماء هبيجان األخالط

  

  

لقد أجرى الفريق الطيب عدة حجامات يف الربيع خالل النصف األول من الشهر القمري وقام الفريق املخربي 

 فكان الدم الناتج من هذه احلجامات يقرب من مواصفات الدم الوريدي من حيث التعداد

 
 

                                                          

   بتحليلها خمربياً،

 
ح األرض ألن جسم اإلنسان أصله من نتاج األرض من أمشاج أي جمموعة من مثرات األرض وزروعها، ال شك أن جسم اإلنسان مثل سط )١(

 .فهذه حقيقة ال اعتقاد
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من حجامة الربيع يف النصف الثاين من الشهر والصيغة واللطاخة، على عكس مواصفات دم احلجامة الناتج 

  . القمري

اختبارات الشروط المخالفة لقوانين الحجامة ـ اختبارات بغير (انظر الفصل الحادي عشر 
  )الوقت

    

جيد أنه منذ ألف وأربعمائة عام عرَّف هبذه احلقيقة وأوصى بصوم األيام  إنَّ من يلتمس عظمة وقدر الرسول 

يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثالثاً، فصم ثالث «: البيض وهي الثالث والرابع واخلامس عشر، إذ يقول

  .)١(»عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة

وذلك لغري املتزوجني .. )٢(»صوممن استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن مل يستطع فعليه بال..«: ويقول 

ألن القمر يبلغ ذروة تأثريه على البدن خالل تلك األيام فيهيج الدم بالغاً هياجه األقصى يف تزايده بتزايد النور يف 

  .وبذلك هتيج يف اجلسم الشهوات) كما تتزايد بتأثريه املياه يف األهنار ذوات املّد واجلزر(جرم القمر 

أن ميلك نفسه وخيشى أن تغلبه الشهوة فيقع يف احملرمات فالصيام يقيه ذلك ألنه يشغل  فمن ال يستطيع ساعتها

وهذا ما عاينته بعض الدول األجنبية من ارتفاع نسبة . ساحته النفسية باجلوع والعطش عن الشهوة املنحرفة

  .اجلرائم واالعتداءات يف هذه الفترة

، فال شك أن هذا العلم فما أجلَّ هذا العلم الذي أتى به العالَّمة العريب حممد أمني شيخو، سليل رسول اهللا 

متزِّق بأنوارها الظلمات .. ، ليمنحنا إياه فينري طريقنا بشمسههو من علم اإلله توصَّل إليه حّباً بنا وبرسول اهللا 

  .وتبعد الشقاء عنَّا إىل غري رجعة

 
 .أخرجه الترمذي، حديث حسن).. ٢٤١٧٩(كنز العمال  )١(
 ).١٧٧٢(صحيح البخاري، الصوم، رقم احلديث  )٢(
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  :املوعد اليومي: رابعاً

  :يف الصباح الباكر  )١

تتم احلجامة يف النهار بعد شروق الشمس، أما عن موعد انتهائها لكل يوم فحسب حرارة اجلو فإن كانت 

الشمس ال تزال معتدلة نستمر حىت الظهرية فهو جائز لكنه غري حمبَّب، واألفضل منه هو احلرارة بارتفاع 

  ).ألن احلجامة تتم على الريق والحقاً سنشرح هذا الشرط(الساعات األوىل من النهار 

ره فلرمبا يتداركه التعب ويشعر بدوار لتأخُّ) قبل حلول الشمس وسط السماء(فإن بقي اإلنسان لساعات متأخِّرة 

يف اإلفطار واحتجامه، فلكي نتفادى كل هذه االحتماالت ولكي ننفِّذ حجامة صحيحة مفيدة أمتَّ الفائدة نسارع 

  .يف ساعات النهار الباكرة وحنتجم بني الساعة السابعة للعاشرة وبالضرورة احلادية عشر

ومن شأن هذا أن حيرِّك الدم قليالً .. فال بد أننا نتحرَّك ونعمل و) للظهرية(مث عندما نتأخَّر لساعات متأخِّرة 

  .وجيرف القليل مما تقاعد من شوائبه يف منطقة الكاهل وبالتايل تكون الفائدة من احلجامة غري تامة

أوقاهتا يف النهار الساعة الثانية أو الثالثة بالتوقيت الغرويب، أي ما يعادل : ذكر الوقت قائالً ابن سيناوالطبيب 

  .صباحاً بشكل عام) ٩(إىل ) ٨(بتوقيتنا الساعة 

  :احلجامة ومدة الدورة الدموية

الضرورية  إن املرء عندما يستيقظ من نومه فإنه ال بد له من القيام ببعض احلركات واألنشطة: رب قائل يقول

وهو يف طريقه إىل احلجَّام وبذلك تكون بعض هذه الترسبات واخلثرات قد حتركت من الكاهل وأخذت يف 

التدافع خالل األوعية الدموية بفعل احلركة وبعض النشاط، فإىل أي مدى يكون تأثري احلجامة يف مثل هذه 

  .الظروف؟
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  :وإمتاماً للفائدة وزيادة يف اإليضاح نقول

ثانية من البطني األيسر إىل أنسجة اجلسم مث العودة إىل األذين األمين ) ٣٠(ت مدة الدورة الدموية الكربى ملا كان

دقائق ) ٤- ٢(مرات يدوم التثبيت ) ٣(فإننا نقوم بتثبيت كأسي احلجامة يف هذه املنطقة املأمونة وأعين الكاهل 

  .هبذا اجلذب الذي حيدثه كلُّ كأس) اضمناً الشاذ منه(وهذا كفيل بأن يوقف كل الكريات العاطلة 

مرات أيضاً ) ٣(دورة كربى، مث بعد تشطيب اجلروح نثبت الكأسني ) ١٨(فخالل تثبيت الكأسني ينجز اجلسم 

دورة وهذا كفيل بأن يستأصل إضافة ) ٣٦(فاجملموع على األقل .. دورة كربى أخرى) ١٨(فيكون لدينا 

  .كذلك القسم الذي ابتعد عن املنطقة بالتيار الدموي للقسم األعظم الذي مل جيرفه تيار الدم

إذن، إن وضعية كأسي احلجامة طيلة هذه املدة يشابه قليالً عمل الشرطي الذي خيالف مجيع السيارات املعيقة 

  .حلركة املرور العامة وحيجزها

  :احلجامة على الريق  )٢

  .)١(»على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة  احلجامة«: قال 

ر على املرء احملتجم تناول أية لقمة صباح يوم حجامته، بل يبقى صائماً عن الطعام ريثما ينفذها وجيوز له تناول فيحظ

 فنجان من القهوة أو كأسٍ من الشاي ألن كمية السكر املوجودة فيها تكون قليلة فال حتتاج للعمليات 

 

تنشيط الدورة الدموية والتأثري على الضغط الدموي وضربات اهلضمية املعقدة اليت من شأهنا أن حترك الدم وتؤدي إىل 

كما أن هذه الكمية القليلة من الشاي أو القهوة حتتوي على منبه عصيب بسيط جيعل املرء يستقبل احلجامة .. القلب

  .بصحوة

 
، )٤٥٧٣(، والتربيزي يف مشكاة املصابيح )٢١١(و ) ٤/٢٠٩(، واحلاكم يف مستدركه )٣٤٨٨(و  ٣٤٨٧(أخرجه ابن ماجة يف السنن  )١(

واأللباين يف األحاديث ) ٤/٣١٥(واملنذري يف الترغيب والترهيب ) ٢٨١١٠(، واهلندي يف كنز العمال )٢١(والذهيب يف الطب النبوي 
، والعجلوين يف كشف اخلفاء )٢/٢١٩(والسيوطي يف الآللئ املصنوعة ) ١٠/٣٩(غدادي يف تاريخ بغداد واخلطيب الب) ٧٦٦(الصحيحة 

 ).١٠٦٦(وابن القيسراين يف تذكرة املوضوعات ) ٤١٦و  ١/٤١٥(
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  .) ١(»احلجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء«: قال رسول اهللا 

احلجامة ذلك أن هذا األمر ينشِّط جهاز اهلضم يف عمله وتنشط بذلك الدورة  عن تناول الطعام قبل لقد هنى 

الدموية لتتوافق متكافئة مع عمليات اهلضم فتزداد ضربات القلب وينشط جريان الدم ويرتفع الضغط وهذا يؤدي إىل 

املتجمعة خالل (الكاهل  حتريك الراكد واملتقاعد من الرواسب الدموية يف األوعية الدموية السطحية واألعمق ملنطقة

  ).النوم

كذلك يف عمليات توزيع الغذاء الناتج عن اهلضم ينشط الدم لكي ينقل هذه األغذية لكافة أنسجة اجلسم وهذا 

الوضع ال يناسب احلجامة، وفيما إذا أجريت احلجامة مبثل هذه الظروف فإن املُستخَرج هو دم عامل، فضالً عن أننا 

من احلجامة فإن املرء احملتجم يعاين أيضاً من دوار أو إغماء بسيط نتيجة تقليل الوارد الدموي فقدنا الفائدة املرجوة 

  .للدماغ

   

 
 .وذكره ابن األثري بلفظه) ١٢٩(وابن القيم يف الطب النبوي ) ٢١١(و ) ٤/٢٠٩(ذكر يف تسديد القوس  )١(



 

 

لدم 

كل 

ى  علىتبارات  لمخالفة لقووانين الحججامة ـ اختب
 

 الشروط ال
)الشبع

اختبارات( (دي عشر انظر الففصل الحاد

)الحجامة(ب 

ة التحليلية لل

شك[اللطاخة 

لدواء العجيب

خربي الدراسة

د والصيغة و

ا اإلنسساني محمد أأمين شيخو ققدس سّره  العالمة

ى الفريق املخ

 حيث التعداد

وعندما أجرى

لوريدي من 

على الشبع، و

صفات الدم ا

  .لى الريق

ت عديدة عل

من مواص رب

ن احلجامة عل

جراء حجاما

 وجد أنه يقر

لدم الناتج من

ريق الطيب بإج

هذه احلجامة 

على عكس ال

لقد قام الفر

الناتج من ه

ع)].. ٢٩(
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  :مالحظات هامة

االستحمام التدليكي اجملهد للجسم، ألنه يؤدي إىل تنشيط بسيط  :ُيفضَّل عدم القيام باالستحمام قبل احلجامة

للدورة الدموية وهذا ما ال خيفى أثره يف حتريك بعض الراكد من الشوائب يف منطقة الكاهل الواجب امتصاصها 

  .أما االستحمام لغسل العرق دون جمهود فال مانع. باحلجامة

ية على لسان رسل اهللا عليهم السالم قد يكون فيها من اإلعجاز وال شك أنه بتطبيق احلجامة، هذه الوصية اإلهل

ما ال خيطّه أو حييط به البيان يف قرطاس، لكن من املؤكد أن فعلها بالنسبة للجميع وقاية وأهنا تقتطع من األمراض 

  .ما ال يستهان هبا

  ).درهم وقاية خري من قنطار عالج: (هناك قول

فاحلجامة قبل أن تكون عالجاً هي !. ار عالج، فكيف بالوقاية كل الوقايةإذا كان درهم الوقاية خري من قنط

  .الوقاية حبد ذاهتا، فهي تقوي اجلسم جتاه األمراض وجتعله يتغلَّب على أي عامل ْممرض يتعرض له

أي أنَّ املرض َسُيْحجم عنه ولن : )١(»لشيء بشيٍء يتداوى ال أن يضره فال الدماء، هذه هراق من«: قال 

  .الدم اخلارج باحلجامة ) هذه الدماء(قاصداً هبا .. يتسلَّل إليه

فيجب املثابرة على احلجامة سنوياً ملفعوهلا املؤكد يف الوقاية، أما املتأخرون عنها املثبطون فيخشى من حتوُّل تلك 

الدهنية والكربوهيدراتية املعقدة مما يؤدي إىل تضيُّق األوعية الشوائب الدموية خلثرات أو متراكمات مرتصَّة مع املواد 

كحاالت تصلب (الدموية فتصبح إمكانية اخلطورة عظيمة ال ميكن إزالتها هذا إن أمكن إالَّ بالعمليات اجلراحية 

 ).الشرايني األكليلية

 
باب موضع ) ٣٤٨٤(رقم ) ٤/١١٥٢(، وابن ماجه، الطب يف سننه )٢٨٥٩(باب موضع احلجامة رقم  ٤/١٩٥كتاب الطب  السنن؛ يف أبو داوود يف )١(

 ).٤٤٠ص(وابن حبان يف موارد الظمآن ) ٩/٣٤٠(احلجامة، البيهقي يف السنن الكربى 
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  :الفصل الخامس

  

  

  

  

  

  المحظــــــورات بعــــــد إجـــــراء عمليـــــة الحجامــــة
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  :ماذا ينبغي على احملجوم يف يوم حجامته

وعادةً ُيقدَّم .. بإمكان احملجوم أن يتناول من الطعام النوع السهل اهلضم والتمثل كاخلضار والفواكه والسكاكر

املمزوجة مع قطع من اخلبز احملمَّر واملتبَّلة بالزيت واخلل وهو ما يعرف بإسم للمحجومني طبٌق من سلطة اخلضار 

  .عند أهل الشام مصحوباً بطبق من الزيتون) الفتُّوش(

حيظر على احملجوم تناول احلليب ومشتقاته كاجلنب واللنب والقشدة واألكالت املطبوخة مع أحد هذه األنواع 

وذلك ألن احلليب ومشتقاته على الغالب تؤدي للغثيان وتثري . وليله فقططوال هناره : طيلة يوم احلجامة، أي

اإلقياء وتعمل على اضطراب يف الضغط مبا يؤدي للضرر، وعموماً حنن بغىن عن آثارها السلبية يف اجلسم بعد 

 .حتقق الشفاء باحلجامة
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  :الفصل السادس

  

  

  

  

  األحاديث المدسوسة على عملية الحجامة
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  :لعلَّ شخصاً يقول

.. إنين قرأت بعض األحاديث اليت تنهى عن احلجامة يف أيام السبت واألحد واألربعاء واجلمعة والثالثاء واخلميس

. فما الصحيح يف ذلك؟. ووجدت تضارباً فيما بينها، فبعضها يقول بأنه تستحب احلجامة فيها وبعضها ينهى

  .فاحلق واحد ال يتعدد

  :ولإلجابة عن هذا التساؤل نقول

وكيف يتسلل .. صحيحة وقوية وال يوجد فيها ضعيف أبداً إن مجيع األحاديث اليت قاهلا حقاً رسول اهللا 

  . )١(}وَىوَمَا يَنْطِقُ عَنِ اهلَ{: الضعف إليها وقد شهد هبا اهللا عزَّ وجل بوصفه له بسورة النجم بآية

أما إذا وجد التناقض بني األحاديث والقرآن أو بني األحاديث نفسها فهذا يدل على أنَّ هناك شك يف 

  .بريء منها مصداقيتها، بل إنَّ بطالهنا واضح أشد الوضوح ورسول اهللا 

وهناك الكثري من األحاديث اليت ُحوِّرت وُدسَّ فيها وكل ذلك لكي يتخبط الناس يف التناقضات ويتحولوا عن 

احلقيقة ويقعوا يف املتاهات، ولكن ال يتحوَّل عن احلق واحلقيقة إالَّ من أمهل تفكريه وما أعطى البحث حقَّه من 

من أعمل فكره يف آيات الكون وفيما يؤول إليه مصريه أما . التمحيص واملقارنة وفق كتاب اهللا واملنطق واحلق

بعد هذه احلياة وآمن باهللا عزَّ وجل اإلميان احلق، اإلميان الذي يغدو به صاحبه عاملاً بعد أن تفتَّحت بصريته وزال 

الوقر من أذنيه والغشاوة عن عينيه وطهرت سريرته وكمل من بعد أن أحب أهل الكمال وعشقهم وعلى 

انفصام هلا يقيم احلجة على نفسه  فأصبح هبذه العروة اإلهلية الوثقى اليت ال الكاملني رسول اهللا  رأسهم سيد

ومن متسَّك به تطبيقاً عملياً جنا، ومن (وعلى غريه مبا عرفه وفهمه من كتاب اهللا والذي هو متنه وسنده وميزانه 

  ).تركه إىل غريه هلك

 
   ).٣(اآلية : سورة النجم )١(
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احلديث الصحيح من املوضوع، أما إذا كان القول متناقضاً وخمتلفاً فهذا إذاً فباإلميان الصحيح وحده يتم متييز 

  .(1)}إِ�َّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ{: قال تعاىل. يعين أنه من وضع الناس

جة الدامغة وجتد فيه أما الكالم احلق الذي سنده كتاب اهللا فتراه مترابطاً أشد الترابط يعتليه املنطق احلق واحل

بإقباله على اهللا تعاىل إقباالً فاق به العاملني قاطبة، فاقهم مجيعاً أيضاً  لذا فالرسول .. صالح اإلنسانية وكماهلا

  . يف فهم كتاب اهللا عز وجل

أي قل : }وَبَينَكُم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتَابِوَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ كَفَى بِاهللِ شَهِيداً بَيْنِي {: قال تعاىل

املنكرين لرساالته ونبوته واملشككني  هكذا أجاب . من عنده علم الكتاب مثلي، ومن فهمه مثل فهمي: هلم

كذلك الذين اتبعوه أيضاً على بصرية ال ينخدعون بزخرف القول وغروره، وال يكون أحد منهم باخلب . بداللته

  .}..قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إىل اهللِ عَلَى بَصِريَةٍ أَ�َا وَمَنِ اتَّبَعَنِي{دعه وال اخلب خي

  أما ما روي من أحاديث تندب احلجامة يف أيام اإلثنني والثالثاء واخلميس وتنهى عنها أيام األربعاء والسبت 

  ).رمحه اهللا(ها اإلمام اجمللسي وأبرز تناقض). ١٢/٢٥٦(واألحد فقد ضعَّفها احلافظ ابن حجر يف الفتح 

  :وسنورد لك على سبيل املثال ال احلصر منوذجاً لنترك لك أخي القارئ احلكم

  .»..احتجموا يوم اخلميس: عن ابن عمر قال«: احلديث األول

  .)٢(»..ال حتتجموا يوم اخلميس، فمن احتجم يوم اخلميس وناله مكروه«: احلديث الثاين

األحاديث املتضاربة اليت تقول لك احتجم يوم الثالثاء مثالً وأحاديث أخرى تقول ال حتتجم يف وهناك الكثري من 

  .هذا اليوم

 
 ).٩-٨(اآلية : سورة الذاريات (1)

  ).٢٨١٥٨(كنز العمال ـ هندي  )٢(
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وهذا التناقض إن دلَّ على شيء فهو يدل على زيفها وعدم مصداقيتها وُيقصد منها البلبلة ومتييع أحاديث 

نطق الواضح من خالل الواقع العملي أما الصحيح الذي يقبله امل. عن احلجامة وهي دسوس مغرضة املصطفى 

اخل، وإمنا هو ...فهو الذي ال حيدد األيام سبت أم أحد أم إثنني أم ثالثاءوالذي جتده موافقاً حلديث رسول اهللا 

احلجامة ُتكره يف أول اهلالل وال ُيرجى «: حتديد التاريخ الذي يلي منتصف الشهر القمري من خالل قوله 

  .)١(»لنفعها حىت ينقص اهلال

إن خري ما حتتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى «: ويدعمها حديث آخر من قوله 

: وهذا احلديث الشريف يدل على عدم صحة األحاديث اليت تنهى عن معظم أيام األسبوع ..) ٢(»وعشرين

  .وذلك لسبب واضح بسيط تستطيع اكتشافه بنفسك.. السبت، األحد، األربعاء، اخلميس، اجلمعة، الثالثاء

عشر سيكون  هذا يعين أن يوم تسعة.. فلو أننا افترضنا أن يوم سبعة عشر من الشهر القمري أتى يوم اجلمعة

  .حتماً يوم أحد ويوم إحدى وعشرين سيكون يوم ثالثاء

ولنفترض أيضاً أن يوم سبعة عشر أتى يوم مخيس فسيكون يوم تسعة عشر يوم سبت ويوم إحدى وعشرين يوم 

وهكذا فإن عدم ثبات األيام بالنسبة للتواريخ للشهر القمري كونه متبدل من شهر لشهر ومن سنة لسنة .. إثنني

بطالن األحاديث واالدعاءات اليت تنهى عن األيام رغم دخول املوعد احملدد للحجامة يف الربيع من كل  يثبت

  ..بريٌء منها فالرسول .. سنة وبعد منتصف الشهر القمري وتؤكد بطالهنا بشكل واضح جلي

. »وعشرينإن خري ما حتتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى «: أما بالنسبة لقوله 

من بعد نقصان البدر هي خري أيام ) ٢١حىت  ١٧(أن األيام اخلمسة األوىل من الشهر القمري من  يعين فيها 

إذ تكون فيها الرسوبات الدموية من أشباح اخلاليا احلمراء واهلرم منها وغريها من الشوائب . احلجامة نفعاً

   من/ ٢١/أما بعد انقضاء اليوم . قة الكاهل من الظهروالشذرات الدموية أكثر ما تكون توضعاً وترسباً مبنط

 
 /.٢٠٧/وابن اجلوزي يف تذكرة املوضوعات ) ١/٤١٥(، والعجلوين يف كشف اخلفاء )٢٨١١٣(أخرجه اهلندي يف كنز العمال  )١(
 ).٣٤٦٩(سنن ابن ماجة، الطب، رقم  )٢(
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وحسب احنسار تأثري القمر وحسب تراجع آلية تأثريه على جسم اإلنسان يف التهيئة (الشهر القمري هنالك 

خيتلُّ ترسبها وتوضعها يف منطقة الكاهل ويتراجع قليالً مما خيفف من عظيم فائدة ) لتجمع هذه الرواسب الدموية

  .يف التخلُّص من هرم الكريات احلمر وأشباحها وأشكاهلا الشاذةاحلجامة 

ولنهاية الشهر القمري تقل املنفعة والفائدة للحجامة عن األيام اخلمسة قبلها، أي عن / ٢١/إذن من بعد يوم 

  .من الشهر القمري املناسب) ٢١وحىت  ١٧(األيام ما بني 

نفع ما ميكن للتخلُّص من شوائب الدم وشذراته املعيقة جلريان إن األيام اخلمسة األوىل هي أ: إذن ويف النتيجة

الدم والتروية الدموية العامة واليت فيما لو بقيت لسببت خثرات وتراكمات يف األوعية الدموية وأعاقت الدورة 

  .الدموية فيضعف اجلسم وتتراجع فعالية وحيوية أجهزته وأعضائه مع الزمن ليصبح عرضة سهلة لألمراض والعلل
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: إذن ال عالقة وال وجود أو حتديد للزوجي أو الفردي باأليام اخلمسة األوىل، أي حيتجم املرء باأليام املفردة

أيام األشهر القمرية تتبدل : فهذا غري صحيح، ذلك ألن) ١٨/٢٠: (أو ال حيتجم باأليام الزوجية) ١٧/١٩/٢١(

  .ه من أعوامفما كان زوجياً هبذا العام يصبح فردياً بغري. كل عام

إذن من املالحظ أن شهر الصيام تتبدل أيامه كل عام، فيأيت شهر الصيام يف الربيع ويف الصيف ويف اخلريف 

وهذا األمر يتبدل شهر احلج على . والشتاء وهكذا بشكل دوَّار على مدار أكثر من ثالثة عقود يعيد هذه الدورة

والسبب يف : وي الشريف يتبدل على كافة أيام السنة وفصوهلاأيام وفصول السنة أيضاً، حىت أن يوم املولد النب

ساعة مع الدورة القمرية اليت تدوم شهراً قمرياً مع الدورة السنوية / ٢٤/ذلك طبعاً الدورة اليومية الليلية 

قمر للشمس، لذا فليس هناك مثة اختالف باأليام الفردية أو الزوجية، بل األيام اخلمسة األوىل من بعد نقصان ال

إن خري ما حتتجمون فيه يوم سبع «: بكاملها هي خري أيام احلجامة وهذا ما دلَّ عليه احلديث النبوي الشريف

فاجملموع . »، ويوم إحدى وعشرين)وضمناً يوم عشرون(، ويوم تشعة عشرة )وضمناً يوم مثاين عشرة(عشرة 

واحنسار تأثريه وما ينتجه من جتمع الرواسب  وهذا األمر كما نوهنا من قبل يتبع لتأثري القمر. اخلمسة األوىل

  .واحلمد هللا يف بدٍء ويف ختمِ...الدموية ضمن األيام اخلمسة األوىل أكثر من غريها من األيام التالية

    

  :لنا وقفة

اطلب العلم مـن املهـد إىل   «إنك لتعجب وتعجب من أسرارٍ يف هذه احلياة كلها جديد يف جديد فتطبيق احلديث 

والذي يطلب منك التفكُّر يف أصلك وحىت هنايتك باللحد أي باملوت لتخاف نفسك وتلتجئ بصدق لربِّها  :»اللحد

ولو قضيت عمرك مهما طال واخترقت األزمان يف سبحٍ يف آفاق العلم وحباره اليت  .فترى احلقائق اليقينية بنوره تعاىل

أسرار احلياة سجوداً لتلك اهليبة والعظمة اخلفية واجللية يف  ال تنتهي، فسينقلب بصرك حسرياً ويورثك علمك هذا يف

  .تنوعات َخلِْقها الذي أَْوَجدَْتُه على غري مثال سابق
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فمن ساحبات األفالك جمموعات من النظم الكونية العظيمة البنيان الشديدة القوى، سالسل وجمموعـات مـن   

هبذه القوى اجلبارة فكانت يف ُبعدها منابَع ضوئية النجوم تتهادى جبالل ومجال مطرب عجيب، من الذي جعلها 

وطاقات كونية يف اتصال وانفصال متماسكة متاسك حجارة البناء يزين هبا السماء وإذا األرض خاضعة لتأثرياهتا 

يف ليل أو هنار منها اجللية يف هدي املسافرين يف عرض البحار أو شاسعات القفار، ومنها اخلفية يف تأثريها على 

  .حار تأثرياً مينعها من التشتتات واالنسياحاتالب

وإذا بالقمر كتلة حجرية كروية يسبح يف مساء له ال يتعداها يف نظام وانتظام يطل بوجهه اجلميل رويداً رويـداً  

وقد هيَّج مكامن البحار فمنع عنها الفساد، كما يهيِّج الدماء يف األجسام بالليايل األوىل املقمرة لتذهب احلجامة 

  .نها كل فاسد من الدماءع

واألرض يف دوران تقطع السنني واألحقاب ال تكلُّ وال متل وإذا باجلبال راسيات من فوقها تنظم دوراهنا ومتنع 

  . )١(َمَيَداهنا

ومن الدوران ينشأ الليل والنهار متعاقبني يف زيادة ونقصان فتؤيت كل األشياء أُكُلها يف سريورة عجيبة التنظيم فتنشـأ  

الفصول األربعة فتتنوع املأكوالت بعد أن ترتوي األرض الظمأى باملياه، وتتهيَّأ الترب لألعمال فتزهر األشـجار   منها

وتنضج الثمرات، حتمل لك امللذَّات واملغذِّيات الكربى والصغرى كالفيتامينات، مودَّة وهدايا عربون احملبة العظمـى  

  .لك أيها اإلنسان

 
 ).١٥(النحل  }تَهْتَدُونَوَأَلْقَى فِي األَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَ�ْهَاراً وَسُبُالً لَعَلَّكُمْ {: قال تعاىل )١(
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أبدع، ومن هو املنظِّم للقوى، ومن يدير الكرة األرضية فيأيت بالليل ويتلوه النهار، فمن الذي خلق، ومن الذي 

هل هي هذه اجلمادات أوجدت نفسها بنفسها ونظَّمت ذاهتا بذاهتا، ومن املمد هلـا  .. ومن رتَّب نظام األمطار

ليت خلقت األبصار واملبصرين، باألنوار للكواكب والشمس والقمر واجملرَّات، فهل الطبيعة املسخَّرة العمياء هي ا

  !.أم أن هناك قدرةٌ مسيِّرة خالقة عظيمة خلقت وأبدعت وأوجدت

أما اجلبال اجلليدية يف قطبيها وما أدراك ما هي، إهنا سر من أسرار الوجود فيها تكمن اخلاصية العالية لإلنسان ودونـه  

ينا دون جهد أو عناء، كمياه الفيجة الشـمَّاء يف دمشـق   سائر املخلوقات، مياه دفَّاقة رقراقة فرَّ عنها األذى وأتت إل

، وما تلك اجلراثيم يف األرض تعمل أياديها )١(الفيحاء لننعم هبا يف صيف أو شتاء نقية صحية باردة عذبة موفورة اهلناء

ـ  ن أجلنـا  واحلشرات واحليوانات واألمساك يف البحار كل ذلك يف صنوفه وتنوعه وحياته وعمله متكاتفاً متعاضداً م

وحتت إمرتنا وتصرُّفنا حنن البشر، أما جسم اإلنسان وما أدراك ما هو إنه حبر آخر من حبار األكوان والغوص والتعمق 

يف أسراره ضرب من عجائب الزمن جيعل اإلنسان خيرُّ ساجداً لعظمة بانيه ومكوِّنه فما زال العلم البشري منه يف فجر 

  .وجي العايلباكورة التحقيق رغم تقدمه التكنول

يف .. يف اجلبـال ويف البحـار  .. نعم لنرحل كل يوم إىل أيادي اإلله املنرية وهي تفعل عجائبها يف هذه األكوان

، ولنسجد هلذه اليد العظيمة لعلَّ ماء احلياة النوراين ينفذ إىل قلوبنا )٢(}وَفِي أَ�فُسِـكُمْ أَفَـالَ تُبْصِـرُونَ   {.. السماء

هبا عن كلِّ املنغصات من حجب تقف بيننا وبني اللوذ بشهوده تعاىل وحمبته، ولعلَّنـا   الظمأى من اجلفاء فنفتنت

خنشى ونتذكَّر فنعود إىل فطرة الكمال اليت فطرنا عليها فننجو من اخلسران، فطاقاتنا يف عهدتنا أمانـة وهـذه   

بـال  .. قمر ضياء مشس وال نورفغداً نكون بال بصر بال مسع بال هواء وال ماء، بل بال .. األمانة عارية مستردة

إخوة وال أصحاب فتتضاءل األماين ويفقد األمل يف حفرة من حفر األرض ُجعلت لنا مثوبةً على سعينا وهلثنـا  

لذلك وخوفاً علينا ورمحة بنا علَم ذلك كله تعاىل، فبعد أن . وراء هذه الدنيا دون النفاذ منها إىل بارئها األعلى

   لفقدان والفناء ومبا أننا منطقيون وديننا دين منطق مسا بنا برسوله، مبا أفاض به عليه مننوَّع عطاياه لفتنا إىل ا
 

 .للعالَّمة العريب حممد أمني شيخو) مصادر مياه الينابيع يف العامل(انظر كتاب  )١(
 ).٢١(اآلية : سورة الذاريات )٢(

http://www.amin-sheikho.com/home.php?page=25&id=30
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علوم الدنيا وأسرارها وعجائبها وتعداها إىل الطب النفسي اإلعجازي فبيَّن لنا من أسرار النفس أن املرء مع من 

هذا الكون إىل الفناء سوى اهللا ومن أحبه  فكلُّ شيء حادث يف. أحب، لذلك من كان متعلِّقاً بغري اهللا فهو األبتر

حباً حقيقياً نابعاً عن تفكُّر وسبح فاستقام خوفاً على فقدان حمبة احملبوب جلَّ وعال، فألقى من قلبه حمبة الـدنيا  

  .الدنّية قبل املوت، هذا أضحى املوت حتفته، ويوم الدين يوم الغبطة األبدية بالنسبة له

ح يلهو ويلعب يف َعَرضِ احلياة الدنيا فلم جيعلها مطيةً إلقباله العايل على ربِّه بعمـل  أما من أعرض عن اإلله ورا

اخلري واإلحسان، بل بقي متخبطاً يف تسيري أهوائها ومكتنفاهتا الشيطانية فكان ألعوبة باأليادي الشيطانية دون أن 

  .يعلم، فهذا قد َتِعَس وخسر خسراناً مبيناً

فقد بدأ يبحث عن صاحب هذا الكون ُمجدَّداً فآمن مراراً وتكراراً من نقطـة   قدوتنا  أما ذاك املفكِّر العظيم

بداية جديدة من آيات الكون العظيم باجتاه اإلله فوجد أن سبيل اإلله مفتوح كل وقت وكل حني من ليـل أو  

ح باملوت جيعلها فيما بعد هنار يف تعاسة أو شقاء من هنا إىل صدر يوم الدين إىل خلود اخلالدين، لكن فقدان املَن

  .فمن كان يف هذه أعمى القلب فهو يف اآلخرة أعمى البصرية وأضل سبيالً.. أمراً عسرياً

لنحاول مجيعاً التخلص من شراك حمبة الدنيا املنغصة ولو قليالً بذكر املوت وأهواله لعلنا خناف املصري، عنـدها  

إىل اإلله العظيم ولنجعل تفكرنا بآالئه زاداً يومياً يف الصباح وعند  نلقي بالدنيا الدنية من قلوبنا ونستطيع أن نتجه

يف الصيف أو الشتاء لعل خريف حياتنا يضحى ربيعاً .. الغروب وبني األخلَّة واألحباب يف البساتني والطرقات

فنتعـداها إىل   فتربق وجوهنا ببوارق اإلميان لعلنا نعقل هذا السبح فنجد أنفسنا متجد اإلله بصنعه يقظة ومنامـاً 

التفكُّر والتأمُّل والنظر يف قبورنا فيستحيل القرب روضاً من رياض اجلنة بتحسُّن وصالح إمياننا وأعمالنا عند مليك 

 .مقتدر، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون
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  :الفصل السابع

  

  

  

 ً   كيـــــــــــــــف تصبــــــــــــــــح حجامـــــــــــــــــــا

  

  .أدوات الحجامة  •

  .طريقة تطبيق عملية الحجامة  •
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  :مالحظات هامة

موضـع   ـ إن كان على ظهر احملجوم شعر يف منطقة احلجامة، ليقم احلجَّام بإزالة الشعر بواسطة شفرة حالقـة يف 

الكأسني املتناظرين فقط ليكون تثبُّت الكأسني على اجلسم جيداً، ألن الشعر ال جيعلهما بالتصاق تام مع اجللـد ممـا   

  .يؤدي إىل تسرُّب اهلواء وفشل عملية تثبيت الكأسني

س لكـي ال  ـ جيب أن حيذر احلجَّام دائماً أثناء انتظاره ليشتعل املخروط بأوج اشتعاله من تقريبه من فوهـة الكـأ  

التثبيـت  (ولدى إعادة العملية وعدم إجدائها ). حرقاً بسيطاً(ُيسخِّنها فيؤذي ذلك احلرق جلد الظهر عند تثبيته عليه 

كون أنه مشعور فيسمح للهواء بالدخول، أو حافة فمه غري (فلُيغيِّر الكأس بآخر فلرمبا العيب من الكأس ) غري القوي

املهم أن يكون شد الكأسني للجلد جيداً لنحصل على نتـائج مفيـدة   ..). ني اجللدمنتظمة ُتدخل اهلواء من بينها وب

  .للحجامة

دقائق على الكأسني املثبتني بقوة على جسم احملجوم، مث ينزع األول منهما ويفرِّغـه  ) ٤ـ٢(ينتظر احلجَّام   )٦

بعد أن ثبَّت األول لُيعيد تثبيتـه  وينزع اآلخر . من بقايا الورقة احملروقة وُيعيد تثبيته بإشعال خمروط ورقي جديد

  .ثانية وبسرعة قدر اإلمكان لكي ال يذهب الدم احملتقن

عند نزع الكأس عن اجلسم دائماً نلجأ ملسكه جبعل بطنه يف املنطقة بني اإلهبام والسبابة ونضع اليـد  : مالحظة

هبا على اجللد بينما نشد الكـأس  األخرى على جسم احملجوم باملنطقة األعلى اجملاورة متاماً لفم الكأس ونضغط 

وعندما تبتعد احلافـة  . املمسوك من بطنه لألسفل حبيث ننزع حافته العلوية أوالً وتبقى السفلية مثبتة على اجلسم

  .العلوية للكأس عن اجللد ويتسرَّب اهلواء للكأس عندها نبعده عن جسم احملجوم بسهولة

لكي ال ) إعادتني(وهذه اإلعادات (سني والتثبيت ثانية دقائق نعيد عملية النزع للكأ) ٤ـ٢(بعد مضي   )٧

  ).يضعف شدُّمها مع الوقت
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ينتظر احلجَّام ريثما ميتلئ الكأسان إمتالًء متوسطاً فينزع املليء منهما ويفرِّغه بوعاء مسبق اإلعداد للنفايات ) ١٠

  . ينزع اآلخر ويفرِّغه أيضاً وُيعيد تثبيته بدون أي تشريط ثاٍنوُيعيد تثبيت الكأس بسرعة وخفَّة، مث

  :مالحظات

عملية نزع الكأس نفسها املشروحة مسبقاً بوضع بطن الكأس بني اإلهبام والسبابة واليد األخرى على اجللد  ـ

مث يسحب القسم العلوي لفوهة الكأس فينزع القسم العلوي لفوهة الكأس تاركاً القسم السفلي مالمساً للجلد، 

السفلي ممرِّراً إيَّاه على سطح اجللد اجملروح جارفاً به الدم البسيط املتبقي على اجللد لداخل الكأس مانعاً بذلك سيالنه 

على جسم احملتجم، وهبذه الطريقة للنزع ُيعبَّأ كل الدم الذي كان عالقاً على فم اجلرح، يعبِّئه بالكأس وال ميسح 

  .حملارم أو القطن، بل ُيعيد تثبيت الكأس مباشرة حبرقه لقطعة الورقاجلرح بأي قطعة من ا

كأسني من املوضع اليميين وآخرْين من املوضع (ـ يكتفي احملتجم للمرة األوىل بأربع كؤوس من هذا الدم الفاسد 

ين ويصبح فنأخذ منه كأسني آخر) عدا فقر الدم وهبوط الضغط(إالَّ إذا كان ُيعاين من أمراض قوية ) اليساري

  .)١(كؤوس على طريف الكاهل) ٦(اجملموع 

كاسات بشكل عام، أو مثانية كحدٍّ أقصى ملن ) ٦(ـ وملن سبق له أن نفَّذ احلجامة سابقاً فال مانع أن يأخذ 

جلطة، تصلب شرايني، سرطان، ارتفاع ضغط، آالم املفاصل، شقيقة، آالم الرأس بشكل : كان ُيعاين من أمراض

ر، إمحرار الدم، ارتشاح رئوي، قصور قلب احتقاين، ذحبة صدرية، سكري، نقص تروية، شلل، عام، آالم الظه

ارتفاع مستوى احلديد يف اجلسم عن الطبيعي، مرض الناعور، هبوط يف مستوى عمل القلب، ضعف عضلة 

  ).ابيضاض دم(القلب، أمراض عصبية بشكل عام، سرطان دم 

ة وخصوصاً النساء يكتفى بكأسني من كل طرف على األكثر ولو كانوا ـ بالنسبة للمعمرين بالسن ضعيفي البني

  .ممن اعتاد على تنفيذها سنوياً إالَّ إذا غلب نفْع احلجامة وأصرَّ احملجوم على الزيادة فال ضرر وال مانع

                                                           
غ، بينما تصل ) ١٥٠-١٠٠(إن كمية الدم الفاسد المستخرج بعملية الحجامة الطبية للمرة األولى يكون حوالي  )١(

فعملية الحجامة إذاً وفعاليتها الشفائية الرهيبة تكون بأبخس األثمان . غ)٤٥٠(كمية الدم المأخوذ عند التبرع بالدم إلى 
 .الدموية الضارة حتماً
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ف متاماً، جيداً باملعقِّم إىل أن ينظَّ) اجلروح البسيطة(وحني يرفع احلجَّام الكأسني األخريين ميسح مكاهنما  )١١

  .مث يضع قطعة من الشاش الطيب املعقم فوق مكان اجلروح، ويساعد احلجَّاُم احملجوَم يف ِلبس قميصه الداخلي

اليت مت شرح طريقة جتهيزها فيما سبق، ومن رغب بأكلة ) فتُّوش(يتناول احملجوم صحناً من اخلضراوات  )١٢

  .فال مانع.. سلطة أو تبولة

  .ُيحظَّر على احملجوم تناول احلليب ومشتقاته طيلة يوم احلجامة وليلتها فقط: وأعود ألذكر ثانية

، وإالَّ فيجب إتالفها وعدم )إن أمكن تعقيمها(ُتغسل كؤوس احلجامة جيداً وتعقَّم بشكلٍ كامل  )١٣

  .استخدامها مرة أخرى
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  :ضــــرورة وجــــود حّجـــــام يف كــــل أســـــرة

فإمَّا تبلغ إحداهن سن اليأس بانقطـاع الـدورة   ..) جدَّة، أُم، أخت، عمَّة، خالة، زوجة(ال بد أنه ولكلٍّ منَّا 

كذا تفادياً هلا من األمراض اليت ستهامجها مع الـزمن  .. وتفادياً لتغيُّر حالتها النفسية لألسوأ) احليض(الشهرية 

ويكسب هبا أجراً وثواباً حبجامتها مطبِّقاً وصية رسل اهللا الكرام بانقطاع الدورة الشهرية، على اإلنسان أن يقوم 

عند اهللا، وهذا من األسباب املهمة والداعية لضرورة وجود حجَّام يف كل منزل، واخللْق كلُّهم عيال اهللا وأحبُّهم 

  .إىل اهللا أنفعهم لعياله

والده، جدَّه، عمَّه، (حيجم .. سن العشرين وكذا يستطيع حجَّام البيت أن حيجم إخوته الذكور ممَّن جتاوز منهم

  ..).أقاربه.. صديقه

تعليق الكاسات على اجلسم بعد معرفة موضع (وعمل احلجامة ليس بالصعب أبداً، فإن مارسه الشخص جتريبياً 

قبل أن حيجم أحداً يكتسب خفة وسرعة ودقة ومهارة وهذا يساعده كثرياً على إجناز حجامة ناجحـة  ) التعليق

  .تجمني عندهللمح

  .حىت يصبح حجَّاماً ماهراً دقيقاً.. ما أن حيجم شخصني، ثالثة، أربعة) املتعلِّم للحجامة(واحلجَّام 

) جتلو(وكلمة : ) ٢(»وُيخفُّ الصَّلَب وجتلو عن البصر )١(نِْعَم العبد احلجَّام يذهب بالدم« :قال رسول اهللا 

 .وردت بالتأنيث ألهنا عائدة على احلجامة

 
 .مليء بالشوائب والتوالف الدمويةأي ال: الدم الفاسد )١(
والمنذري في الترغيب والترهيب ) ٤/٢١٢(والحاكم ) ٣٤٧٨(وابن ماجة ) ٢٠٥٣(أخرجه الترمذي في السنن  )٢(
 ).١/٩٩(والكحال في األحكام النبوية في الصناعة الطبية ) ٢٨١٣٨(والهندي في كنز العمال ) ٤/٣١٣(
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  :الفصل الثامن

  

  

  

  

  يةـــــة النفســـــة بالناحيــــة الحجامــــــعالق
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  :ةــة الحجامــى عمليـــية علــة النفســر الناحيــأث

واحلقيقة كل احلقيقة أنَّ النفس بتطبيقها هذا الفن العالجي الشمويل الراقي والذي .. احلجامة من مشكاة األنبياء

أمثال ساداتنا موسى وعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم ومن تبعهم بإحسـان  أوصت بتطبيقه الرسل الكرام 

من العظماء كالعالَّمة حممد أمني شيخو، تتجه نفس احملجوم إىل هؤالء األطباء الكبار أطباء القلوب، وباجتاه نفس 

احملجوم بالنور اإلهلي  احملجوم إليهم وهم شاخصون ببصائرهم إىل اهللا تعاىل الشايف، وال شايف سواه، ُتشفى نفس

  .املتوارد عليهم وبالتايل عليه

ُتشفى من علل نفسية وصفات منحطة وُتبدل بصفات كمال، وبسبب الصفات الذميمة قبل قيام احملجوم .. نعم

باحلجامة كان يستحق أمراضاً ملعاجلة قلبه ليلتجئ لربِّه بغية شفائه ومبا أنه طبَّق تعاليم اإلله على لسان رسـوله  

لكرمي واجتهت نفسه بالالشعور لبارئها وحتسنت نفسه وصغا قلبه، فلم يعد بعُد حباجٍة ملرضٍ يقيه شرور نفسه ا

  .وسيئات أعماله، حيث إنه قد صلح قلبه، فإذا صلُح القلب صلَح اجلسد كله

كافة األمراض، أو  وهذه الفائدة النفسية هلا أثرها العظيم يف الشفاء وعلى حسب التوجه، فإن كان قوياً َبرَِئ من

أحجمت عنه كافة األمراض وقايةً، وإن كان التوجه ضعيفاً كان التحسُّن نسبياً وال بدَّ على كافة األحوال من 

  .النفع

وكفى بتجارب احلجامة على مدى قـرن أنـه مل   . احلجامة نفع كلها، أما الضرر فال ضرر من تطبيقها إطالقاً

  .والتجارب السابقة أقوى الرباهني املؤدية لليقني. أحد أبداً يتضرر من تطبيقها بقوانينها الدقيقة
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  :وتفصيالً يف شرح الناحية النفسية نقول

هل أنت أو أنا، أو أي خملوق هو الذي منح نفـوس  . فهل من خملوقٍ َخلَق؟: ربنا الذي أعطى كل شيٍء خلْقه

وتلك املناطق القطبية من مينحها ثلوجها املونقة . اجلبال حجمها الشاهق وجسَّدها هذا التجسيد العظيم الثابت؟

الرائقة بربيقٍ يكاد خيطف باألبصار لإلله العظيم الواحد القهَّار منظِّمها ومكوِّهنا ومصرِّفها للخري ودميومة العطاء، 

ملثمر بـالطعوم  والبحار ومياهها املغدقة بأمواجها املتالطمة الدائمة، واألشجار حبياهتا واخضرارها املونق املورق ا

الطيبة، واألشكال البديعة الغنية الساحرة املمتعة، والينابيع ومسالكها وخزَّاناهتا، والقمر مادته ودورانه ودورتـه،  

والشمس وشكلها البديع وإمدادها، والنجوم خلقها ومحلها، وأمدَّك وهو اآلن ميدُّها وميدُّك وهو معها ومعك، 

  .ملهيمن عليك وعليها عطاء ورمحة ومجاالً ومتعة لك وإرضاءوهلا دورة مث تنقضي فهو احلاكم ا

عـالَم  (والذي يسمُّونه بــ  ) خلق النفوس(هي باألصل كلّها نفوس اشتقت من موجدها بعالَم اخللْق األول 

كماالت بدرجات متفاوتٍة، فبمقدار تشرهبا شكَّل ربُّنا هلا أجساداً مادية حتقِّق كسبها وتدميه وتسعد به ) األزل

  .هذه النفوس الظمئة إىل عطاء بارئها راضية مبا منحها وبه يسعدها

وأما أنت أيها اإلنسان املكلَّف العظيم من بني كل الكائنات املسخَّرة لك، السائرة بعظمتها وجالهلا من جنـوم  

ما هي له كلها تسبح بربِّها هائمة وهو يسبِّحها لتؤدي لك .. هي أكوان يف وسعتها وضيائها وأنوارها الكربى

أفليس لإلنسان نظام يبلغ بـه  .. إىل غريها من عوامل وعوامل كلها خلدمتك وكله سائر ضمن نظام.. ُخصِّصت

وأنت أيهـا  .. فتعاىل سبحانه ما أعظمه الذي جعل لكلِّ شيء يف الكون نظاماً!. سعادته الكربى ومتام الكمال

  !.اإلنسان العظيم أمل جيعل لك نظاماً

مث نطفة يف رحم أمه مـن ربَّـاه   .. اإلنسان ما أوَّله وما بدايته.. اً عالياً، فكراً، بصراً، مسعاًلقد جعل لك ترتيب

إذا نظر وفكَّر هبذا عرف القانون، أما إذا لَِحـَق الـدنيا   . وسوَّاه، مث ولدت ووصلت حلد توقفت فيه عن النماء

  .واستهواها، عمي عن احلقائق
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بياً وأن يد املربِّي هي اليت ُتسيِّر الكون كله فتقول ال إله إال اهللا حقّـاً،  بنظرة صحيحة بنفسك تعرف أنَّ لك مر

عندها تتولَّد ثقة بنفسك أن اهللا راضٍ عنك فتصلِّي نفسك حقيقـة  .. قوالً مبنياً على شهود نفسي قليب فتستقيم

الشهوات املنحطة بالعطف  وحيصل هلا ثقة بذاهتا أن اهللا راضٍ عنها فتدخل على اهللا وتكتسب منه الكمال وتتبدل

فترى الرمحة والعدل واحلنان واللطـف اإلهلـي    واإلحسان واحلنان على خلْق اهللا، عندها تقدِّر رسول اهللا 

  .الدنيا ودناءهتا، واآلخرة وعلوها.. فيصبح لك نوراً من اهللا ترى به احلقائق

كر، وهذا االجتماع يكون إذا خافت النفس من على أن التفكري بالتربية ال يكون إالَّ إذا اجتمعت النفس مع الف

خلع الدنيا من النفس بلبس احلاج ثياب املوت : املوت، عندها يف الصوم حتصل لك الثقة، ويف اإلحرام يف احلج

وعدم االغتسال، فبالتضييق على النفس ُتقبل على ربِّها بإعراضها عن دنياها الدنية، عنـدها يف  ) ثياب اإلحرام(

  .ج شيطانه بعد أن فتَّحت بصريته ورأى، ويرجم باحلصيات رمزاً ملعاداته الشيطانالنهاية حياج

هذا الذي وصل هلذه املرحلة من التقوى العليا أصبحت نفسه طاهرة طيبة وأضحى عمله كلّه خرياً حسـناً ال  

ساناً حمفوظاً بنور اهللا يصدر منه إالَّ كل فضل وإحسان، إذ أنَّى للشيطان أن يسيِّره مبراميه القذرة، لقد أضحى إن

يسعى وجيهد ملا يف قلبه من رمحة اقتداًء برسول اهللا  هذا أضحى خليفة رسول اهللا .. عن طريق رسول اهللا 

 وما األمراض اليت تصاب هبا تلك الفئـة العظيمـة   .. هلداية إخوانه يف اإلنسانية وخياف عليهم سوء املصري

وغريه من  لسمو يف معارج الكمال اإلهلي كمن سبقهم؛ إمامهم رسول اهللا اإلنسانية من الناس إالَّ للترقية وا

حموِّلة له عن آالمه النفسية العالية الـيت   فكانت أمراضه اجلسمية .. الرسل الكرام صلوات اهللا عليهم أمجعني

علل وأمـراض   مثل ذلك كمثال األم اليت ترى ما يف ابنها احلبيب من.. يلقاها من صدود البشرية عن دين اهللا

حىت تكاد هتلك نفسها، عنـدها  .. تفتك به فتتلوى وتذهب نفسها عليه حسرات، تودُّ األخذ بيده مما هو فيه

هذا مثال مصغر، أمـا  .. يتداركها اهللا بأمل ضرس حيوِّهلا عن حاهلا النفسي األليم العصيب كي ال ُتهلك نفسها

حـىت  .. وخوفه على مصري البشرية بعد املوت من احلرمان والشقاء فأعظم من ذلك بكـثري  حقيقة رمحته 

  :خاطبه تعاىل مهوِّناً عليه
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  .)١(}طه، مَا أَ�ْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى{

  .)٢(}..فَالَ تَذْهَبْ �َفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ..{

  .)٣(}رِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاًفَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ �َفْسَكَ عَلَى آثَا{

وأمراض إخوانه املرسلني حتويالً عن أحزاهنم وترقية هلم، مث يليهم من وصلوا لذاك احلـال   فكانت أمراضه 

نالوا شهادة التقوى العظمى بعد أن طهرت نفوسهم وغدت كلها خـرياً وفضـيلة   .. الرفيع الذي تكلَّمنا عنه

ثال صحابة رسل اهللا الكرام عليهم السالم ممثلوهم، فقد غدوا حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونـوا  كأم

  .أنبياء

  

وأما من دوهنم من املؤمنني الذين مل تطهر نفوسهم بعد، وعامة املسلمني فهؤالء خلطوا عمالً صاحلاً بأخطاء، هـؤالء  

فالغاية التطهري، إذ باملصيبة تلتجئ النفس لبارئها .. هري نفوسهمتكون أمراضهم تكفرياً عما صدر منهم من أخطاء لتط

وتتوب عن سيء عملها فيسري النور اإلهلي إليها ويطهِّر مواضع اخلبث فيها وميحو عنها أدراهنا، فبشفاء النفس يعود 

ادة والصحة واحلياة الطيبـة  اهللا ثانية على اجلسد بالشفاء والعافية لينطلق ثانية يف طريق العمل الصاحل الذي تعقبه السع

إالَّ سببه سابق عمل ) عدا الفئة األوىل املذكورة من أنبياء ومرسلني وكُمَّل املرشدين(واحلقيقة أنه ما من مرض . اآلمنة

عِنْـدِ أَ�ْفُسِـكُمْ إِنَّ اللَّـهَ عَلَـى كُـلِّ       أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْـتُمْ أَ�َّـى هَـذَا قُـلْ هُـوَ مِـنْ      {: سيء، قال تعاىل

  .)١(}شَيْءٍ قَدِيرٌ

 
   ).٨(اآلية : سورة فاطر )٢(     ).٢-١(اآلية : سورة طه )١(
 ).١٦٥(اآلية : سورة آل عمران )٤(     ).٦(اآلية : سورة الكهف )٣(
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  .(1)}وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِريٍ{

.. اليت هي مصدر شـرور األعمـال اخلاطئـة   ) الشهوة اخلبيثة(والغاية كما بيَّنا هي تطهري املوضع املريض يف النفس 

فاملرض اجلسدي غالباً ما يكون تعبرياً عما يف النفس من علل تنعكس على اجلسد، وبطهارة النفس احلاصلة جـرَّاء  

جعها عما صدر منها من عملٍ سيٍء ُتشفى من علتها تلك بنـور  التجائها بعد حلول املصيبة وتوبتها واستغفارها وترا

  .) ٢(}..مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ{. خالقها الذي خياللها من التجائها ويصحب ذلك شفاء اجلسد

وَكَـذَلِكَ �ُـوَلِّي بَعْـضَ الظَّـالِمِنيَ     { أما مصائب عامة اخللْق الذين مل يسلكوا طريق احلق فهي أيضاً مبا قدَّمت أيديهم

  .(3)}بَعْضاً بِمَا كَا�ُوا يَكْسِبُونَ

ولعلَّهم يعودون لطريق احلق تائبني ويسلكونه متعرفني على ربِّهم مسيِّرهم ويستقيمون على أمره، ليسري النور 

يتذكَّر ما قدَّمت يداه ويتوب إىل اهللا توبة اإلهلي بصالهتم بربِّهم فيطهِّرها، أي لعلَّه بتلك املصيبة يرجع عن غّيه و

نصوحاً، عندئذ ترتفع عنه املصيبة أو املرض، فاإلنسان الذي يكون فيه من القابلية لإلميان ُيسلِّط عليـه تعـاىل   

مِـنَ   وَلَنُـذِيقَنَّهُمْ {: مصائَب وأمراضاً لعلَّه يتضرَّع إىل اهللا ويبتعد عما هو فيه وما اجترح من السيئات، قال تعاىل

  .) 4(}الْعَذَابِ األَدْ�َى دُونَ الْعَذَابِ األَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

فاهللا تعاىل ُيمهل وال ُيهمل، واإلنسان عندما يرتكب معصية ُتسجَّل عليه عقوبتها، فإن تاب وغيَّر ما يف نفسـه  

الطغيان فرمحة اهللا به أن ُيرسل له مصيبة أكرب لعلَّه أما إذا مل يتب وثابر يف طريق . رفع اهللا تعاىل عنه تلك املصيبة

  .يرجع عن غيِّه ويثوب إىل رشده

 
 ).١٤٧(اآلية : سورة النساء )٢(     ).٣٠(اآلية : سورة الشورى (1)
  ).٢١(اآلية : سورة السجدة )4(     ).١٢٩(اآلية : سورة األنعام (3)
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  :وإليك مثاالً من الواقع

هب أن معلِّماً ُيعلِّم تالميذه ونظر إىل أحدهم فوجده متفوقاً بدراسته نشيطاً مؤدياً مجيع واجباته على أمتِّ الوجوه، 

ونظر إىل آخـر فوجـده   . تأديب، ال بل حيتاج لإلكرام واإلنعام واحملبةُترى أحيتاج مثل هذا التلميذ للضرب وال

مقصِّراً كل التقصري وال أمل منه وال رجاء، فمثل هذا التلميذ يتركه املعلِّم وال يؤدبه، إذ ال جدوى واألوىل طرده 

أخرى فمن رمحة املعلِّم به أن  ونظر لثالث فوجده مقصِّراً أحياناً وجمتهداً أحياناً. من املدرسة ليتعلَّم حرفة أو مهنة

  .يضربه كي جيتهد أكثر ويكون يف عداد الناجحني الفائزين

ومثال الطالب الذي ال جدوى منه والذي طرده املعلِّم هو مثال املريض الذي ال جدوى من عالجه، فال يعطيه 

.. له حىت يأتيه املـوت  الطبيب من احلميات شيئاً، بل يقول لذويه خذوه ودعوه يأكل ويشرب ما يشاء وحيلو

مثال هذين هو اإلنسان املعرض عن ربِّه الكافر بأنعمه فال شك أن هذا حمروٌم من عطاءات رّبه يف آخرته، فاهللا 

تعاىل أراد له اخلري وأعدَّ له ما أعدَّ من جّنات ولكن بإعراضه عن ربِّه حرم نفسه وظلمها من تلك العطـاءات  

لزائلة وصمم وصمَّ وصدق بالكلية بطلبها فال يبغي سواها فأعطـاه اهللا إّياهـا، مث   وطلب الدنيا الدنية املنقضية ا

يطرد منها باملوت مذموماً مدحوراً، فمن طلب الدنيا وماله باآلخرة أدىن طلب هذا يعطيه تعاىل الدنيا دون أدىن 

 يشـوهبا األمل وال املـرض، ويف   فتراه حييا حياة ال.. منغِّص أو كرب، اللهم إذا مل يعتِد ويتسلَّط أو يظلم أحداً

  .اآلخرة ليس له من نصيب ذلك أنه طلب دنياه فقط فناهلا

وطاملا أن اإلنسان عنده من القابلية للتوبة والسري بطريق اإلميان فيعاجله اهللا، ُيرسل له البالءات واألمراض لعلَّـه  

  .يعود وليصلِّح نفسه فيصلح عمله ليسلك طريق احلق
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فاملعاجلـة   ،)١(}وَإِذَا مَرِضْـتُ فَهُـوَ يَشْـفِنيِ   {: سنَّ للبشرية قانوناً اكتشفه بإميانه العايل بقوله سيدنا إبراهيم 

وقد علمنا ما علمنا عن األمراض . واملداواة ال بد منها ليلتجئ اإلنسان ويتوب واهللا ُيهيئ لإلنسان ُسُبل الشفاء

  ة بالسري احلسن املستقيم من أثر يف دفاع اجلسم ذات املنشأ النفسي، وعلمنا ما للحياة اآلمنة املطمئن

عن نفسه ضد كل العوامل املمرضة، وما للتضرع هللا واالنكسار يف أعتاب حضرته القدسية من آثار عظيمة يف 

 ..بأهنا خري ما تداوينا به وبأهنا تنفع لكلِّ داء وتلك وصية اهللا تعاىل باحلجامة لعباده يبلِّغنا هبا رسوله .. الشفاء

راجياً .. وهذا حاصل جارٍ ملن آمن هبذا العالج الطيب الربَّاين وسلَّم زمام قلبه وأمره لرسوله وخالقه طالباً الشفاء

مبلِّغ كالم اهللا، فهو بطاعته هذه إمنا ُيطيع  لعلمه أنه .. بتوسلٍ هللا أن جيعل فيها الشفاء الناجع والدواء األكيد

سعادة دنيا وآخرة، وبذلك وهبذا االستسالم والتضرُّع والتوسُّل هللا والصالة على مواله تعاىل الذي ما خلقه إالَّ لل

باقتدائه به يف تنفيذ أوامره، يكون قد عاهد ربَّه على التوبة وفتَّش يف جعبته فعرف سيء عملـه   رسول اهللا 

يبَةٍ فَبِمَـا كَسَـبَتْ أَيْـدِيكُمْ وَيَعْفُـواْ عَـنْ      وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِـ {: الذي ساق له تعاىل عليه األمراض تصديقاً لقوله تعاىل

  .عندها يربأ حتماً من كلِّ مرض وكلِّ داء استعصى شفاؤه على األطباء. (2)}كَثِريٍ

به متيِّز العمـل   )٣(}وَ�َفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَـا   {وحقيقة أن اهللا تعاىل جعل ميزان النفس دقيقاً 

بَـلِ اإلِ�سَـانُ عَلَـى �َفْسِـهِ بَصِـريَةٌ، وَلَـوْ أَلْقَـى        {الذي يسوق للتقوى من العمل الذي يسـوق للكفـر والفجـور    

   .)٤(}مَعَاذِيرَهُ

  

 
  ).٣٠(اآلية : سورة الشورى (2)    ).٨٠(اآلية : سورة الشعراء )١(
 ).١٥- ١٤(اآلية : سورة القيامة )4(     ).٨-٧(اآلية : سورة الشمس )3( 
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فالشر واضح واخلري بيِّن، فالبشر ما دون األنبياء خطَّاؤون، ورمبا كان على من لديهم نقـص املناعـة بعـض    

  .واملؤمن رجَّاع عن اخلطأاألخطاء، 

    

، واليت النفس والروح واجلسد: وقبل إمتام موضوعنا هذا نلقي نظرة سريعة على مكونات أو عناصر اإلنسان الثالثة

  ).مصادر مياه الينابيع يف العامل(الكبري حممد أمني شيخو  العالَّمةسبق شرحها يف كتاب 

 بواسـطة  سـارية  وأشعتها الصدر يف مركزها إهلي نور وهي الشاعرة، املعنوية اإلنسان ذات هيف: النفس أما

 األشـياء  مـن  هبا حييط ما على تتعّرف إمنا اجلسد يف املسجونة النفس وهذه اجلسد، أحناء سائر يف األعصاب

 وتلمس، حتس اجللد وبواسطة تشّم وباألنف تسمع األذن طريق وعن ُتبصر، العني طريق فمن احلواس، بواسطة

  :نقول التفصيل من وبشيء واألفكار، اخلواطر من فيها جيول عّما به تعّبر كما األشياء، طعوم تذوق وباللسان

 وهـذا  ويستعظمه املنظر هذا أمام خيشع جتعله للبحر رؤيته أن شك فال البحر شاطئ أمام مثالً أحدنا وقف إذا

  . واستعظامها النفس خشوع هو إمنا واالستعظام اخلشوع

وقع نظرنا على شخص عزيز على قلوبنا ُجرحت يده جرحاً بليغاً، وجعل الدم يتقاطر منها، فال بد أننـا  وإذا 

وإذا كان أحـد  . حنزن هلذا املشهد ونتأمل على صاحبه، فهذا احلزن واألمل الذي جنده إمنا هو حزن النفس وأملها

اً فهناك نسرُّ ونفـرح، ومـا ذاك إالَّ فـرح الـنفس     أقاربنا الذين حنبُّهم مسافراً سفراً بعيداً ومسعنا بعودته سامل

وسرورها، وهكذا فالنفس هي العنصر األساسي يف اإلنسان فهي اليت تستعظم وختشع وهي اليت حتزن وتتكدَّر، 

والنفس هي املخاطبة دوماً يف القرآن، وهي املكلَّفة . وتسرُّ وتفرح وترضى وتغضب وتتلذَّذ وتتأمل وعليها املعوَّل

.  يف طريق احلق، وهي اليت تتأمل عندما ُتعاجل وُتداوى، وهي اليت تتنّعم يف اجلنان فال تبغي عنـها حـوال  بالسري

  .ومسِّيت بالنفس لقيمتها النفيسة

  :قال تعاىل مبيِّناً مركز النفس من اإلنسان
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  .)١(}النَّاسِ صُدُورِ فِي يُوَسْوِسُ الَّذِي الْخَنَّاسِ، الْوَسْوَاسِ شَرِّ مِنْ{

  .)٢(}يُعْلِنُونَ وَمَا صُدُورُهُمْ تُكِنُّ مَا لَيَعْلَمُ رَبَّكَ وَإِنَّ{

  .)٣(}..اللَّهُ يَعْلَمْهُ تُبْدُوهُ أَوْ صُدُورِكُمْ فِي مَا تُخْفُوا إِنْ قُلْ{

 يضـمن  مـا  وهذا كافةً، السبعة اجلسم أجهزة على الناهية اآلمرة هي واألعصاب األعصاب، يف بأشعتها تسري والنفس

 التخدير مكان من النفس تنسحب التخدير ويف اإلنسان، يف احلياة سري ويضمن واألجهزة األعضاء لكلِّ العمل يف التوازن

 املكـان  مـن  الشاعرة الذات وهي النفس هذه هروب بسبب أعضائه من عضو ُبِتَر ولو أمل بأي يشعر املريض يعود فال

  .املخدر

 أَرْسَلَتْ بِمَكْرِهِنَّ سَمِعَتْ فَلَمَّا{: ، قال تعاىلولنذهب إىل النسوة الالئي قطَّعن أيديهن يف قصة سيدنا يوسف 

 حَـاشَ  وَقُلْـنَ  أَيْـدِيَهُنَّ  وَقَطَّعْـنَ  أَكْبَرْ�َـهُ  رَأَيْنَـهُ  فَلَمَّا عَلَيْهِنَّ اخْرُجْ وَقَالَتِ سِكِّيناً مِنْهُنَّ وَاحِدَةٍ كُلَّ وَآتَتْ مُتَّكَأً لَهُنَّ وَأَعْتَدَتْ إِلَيْهِنَّ

يف  ،لقد قطَّعت النسوة أيديهن النصعاق نفوسهن لرؤية مجاله .. ) ٤(}كَـرِيمٌ  مَلَـكٌ  إِالَّ هَـذَا  إِنْ بَشَـراً  هَـذَا  مَا لِلَّهِ

وحصل هلنَّ ما يشبه التخـدير فجـرحَن    هذه احلالة غادرت نفوسهن أجسادهن متجهة إىل سيدنا يوسف 

، ال يشعرن مبا أيديهن وهن غري شاعرات مبا حيدث هلنَّ، ولطاملا هنَّ حبالة االنصعاق والتوجه لسيدنا يوسف 

  .حدث من جروح يف أيديهن

ــاللَّهُ يَتَوَفَّى األَ�ْفُ{:وكذلك قال تعاىل ــ ــ ــ ــ ــسَ حِنيَ مَوْتِهَا وَالَّتِـ ــ ــ ــَ تَمُتْ فِـي مَنَامِه ي لَمْ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ا فَيُمْسِـ ــ ــ ــ ــ   َلَيْهَـا  كُ الَّتِـي قَضَـى  ــ

  
 

)١
  

  ).٧٤(اآلية : سورة النمل )٢(       ).٥- ٤(اآلية : سورة الناس )
)٣

  
  ).٣١(اآلية : سورة يوسف )٤(       ).٢٩(اآلية : سورة آل عمران )
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ــِرْسـوَيُ  وْتَـالْمَ ــ   .) ١(}..األُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً  لُــ

لتسـتمر  ويف النوم حيدث حترُّر النفس من اجلسد لكنه ليس حترُّراً كلّياً، بل يبقى هلا من أشعتها ما يسري فيـه  

أعضاؤه ووظائفه يف السري، لكن املالحظ أن تلك الوظائف عامة واالستقالب العام يف البدن مع ضغط الـدم  

وهذا حاصـل يف  (وضربات القلب كله ينخفض يف النشاط وذلك نتيجةً هلذا التحرُّر اجلزئي للنفس أثناء النوم 

والرئتان تتسعان وتنقبضان ال إرادياً، بل .. متقلِّباً ، فالقلب ينبض واجلسد يتحرَّك)املوت، لكنه كلِّي وبال رجعة

واإلنسان ال يسمع وال يدرك وال يرى حىت ُيرسل اهللا النفس ثانية وتعود السيطرة للنفس .. بتسيري اهللا أثناء النوم

  .على األعضاء تامة وذلك حبدوث اليقظة

    

الدم ومركزها القلب املادي، وهي القوة احملرِّكة لكافة  فهي اإلمداد بالنور اإلهلي الساري يف: أما بالنسبة للروح

أجهزة وخاليا اجلسم، وبواسطتها تتم التغذية واالستفادة من الطاقة وبالتايل حركة وقيام وحياة هذا اجلسد، فهي 

السلطة التنفيذية ألغراض ومتطلبات ولوازم ومشتهيات النفس، وهي حتت إمرة النفس السـارية بأشـعتها يف   

  .صاب اآلمرة الناهية على كافة األعضاء اإلرادية والالإراديةاألع

 احلـديث  ويف. الدم بواسطة اجلسد يف وسرياهنا الروح  هلم فشرح الروح، عن  اهللا رسول سألوا ولقد

  .)٢(»..اجلسد من الدم جمرى آدم ابن من جيري الشيطان إن«: الشريف

  .(3)}رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْئَلُو�َكَ{: اآلية إليه ُتشري ما وذلك

: تعـاىل  فأجـاهبم  لـه  تعجيزاً الروح عن سألوه فقد. الروح عن حممد يا يسألونك: }الـرُّوحِ  عَـنِ  وَيَسْئَلُو�َكَ{

   وبه الوجود يف الساري اإلهلي اإلمداد ذلك تبيِّن) ريب( وكلمة: }رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ{: حممد يا: }قُلِ{

 
  .١٥٦ص ٣متفق عليه مسند أمحد ج )٢(      ).٤٢(اآلية : سورة الزمر )١(

  
 ).٨٥(اآلية : سورة اإلسراء (3)
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 بإمـداده  إالَّ حركة تتحرك فال ونبات وحيوان إنسان من املخلوقات مجيع وقيام ومعاشك اإلنسان أيها قيامك

  . حياة وال حركة هلا بقي ملا املخلوقات عن الروح: أي إمداده، يسحب تعاىل أنه ولو.. تعاىل وأمره

 انقطعـت  ما فإذا بواسطته تعمل اليت اآلالت كل حيرِّك الذي الكهربائي التيار كمثل املخلوقات يف الروح ومثل

 اإلنسان قلب على اجلسد يف الروح تنصبُّ وهكذا عملها، وتوقَّف حركتها وسكنت اآلالت مخدت الطاقة تلك

 ليـتم  والسموم بالفضالت والعودة اجلسد أحناء كافة إىل واألوكسجني الغذاء بنقل يقوم الذي الدم يف وتسري

  . والزفري التبوُّل طريق عن سداجل خارج طرحها

  .ذلك اإلمداد على القلب والدم لتتم احلياة: الواردة يف اآلية إمنا تعين }مِنْ أَمْرِ رَبِّي{فكلمة 

وهكذا باملوت ينقطع ذلك اإلمداد اإلهلي وتقف مساعي اإلنسان يف املداواة والعالج عند هذه النقطـة ألن احليـاة   

  .وليس من أحد مبستطيع أن ميدَّ بروحٍ أبداًمن أمر املربِّي ) الروح(

  
 ما دام يف أجل اإلنسان تأخري   إن الطبيب له يف الطب معرفة

 حار الطبيب وخانته العقاقري   حىت إذا ما انتهت أيام مدته
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ومركبـها  فهو املركَّب من اللحم واألعصاب والعظام والدم، وهو عبارة عن ثوب النفس ولباسها : اجلسدأما 

  .وواسطتها لتحقيق حاجاهتا وطلباهتا وأهدافها وميوهلا واحنرافاهتا أو فضائلها وأعماهلا العالية

واآلن نعود لنكمل موضوع النفس وانعكاس املشاكل النفسية واالضطرابات اليت تقودها وتولِّدها معصية اخلالق 

فس مفطورة على الكمال وتدرك مبعصيتها إمنا هي يف النفس، فهذا العاصي يعيش بعدم استقرار يف الضمري، إذ الن

وتنشأ االضطرابات النفسية اليت تولِّد اضطرابات عضوية، إذ الـنفس هـي   .. بذلك على خطأ وأهنا ظاملة لذاهتا

. املسيطرة على األعضاء وملا تشغل ساحتها االضطرابات خيتل إشرافها على األعضاء وتنقص سـيطرهتا عليهـا  

لسيطرة على بعض األعضاء، خيتل سري عمل هذه األعضاء فتضـطرب وتـنعكس هـذه    وباختالل الوجهة وا

، وعندها تظهر األمراض كالسرطان وأمراض املناعة الذاتية )نظرية نقص املناعة(االضطرابات على جهاز املناعة 

ل اهللا عليهم ولذا فعلى من يريد أن حيصد أعظم النتائج من سنَّة رس.. وآالم املفاصل ومشاكل القلب والدوران

عليه أن ُيحاسب نفسه وُيدرك خطأه متراجعاً عنه تائباً لربِّه معاهداً على التوبة النصوح بعد أن ) احلجامة(السالم 

  .أصلح ما حتت مسؤوليته، عندها ُيشفى مباشرة من كلِّ مرض

 وهـي  واملساكني للفقراء فيدفعها الصدقة على أيضاً ينوي السوي غري سلوكه وتغيري ربِّه مع صدقه على ودليالً

 العايل العمل وهذا. سواه أو مالٍ من يداه ملكت مما فينفق.. وسعها إالَّ نفساً اهللا يكلِّف ال إذ احلال، قدر على

 هلذه اإلهلي النور ويسري بالالشعور اهللا رسل مبعية خالقها على هبا تقبل ثقة النفس يف يبعث احلجامة إجراء مع

 األعضاء على لتسيطر ثانية فتسري ظلمتها مبدِّداً وحجبها أدراهنا عنها وميحو عقدها من ويفك فيطهِّرها النفس

 لَـنْ  أَنْ يَظُـنُّ  كَانَ مَنْ{: تعاىل قال إذ بالصحة، ثانية اجلسم ويرفل األجهزة نتاج خالهلا من يتحسَّن حمكمة سيطرة

 ليعمـل : أي: )١(}يَغِـيظُ  مَـا  كَيْدُهُ يُذْهِبَنَّ هَلْ فَلْيَنظُرْ لْيَقْطَعْ ثُمَّ السَّمَاءِ إِلَى بِسَبَبٍ فَلْيَمْدُدْ وَاآلخِرَةِ الدُّ�ْيَا فِي اللَّهُ يَنصُرَهُ

  .عودة بال التام وشفاءه برأه يشاهد هنالك بالكلية، املنكر وليقطع خرياً

 
 ).١٠٣(اآلية : سورة التوبة )٢(      ).١٥(اآلية : سورة احلج )١(
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وبرؤية اإلنسان ما جنت نفسه وجسمه من سعادة وصحة غامرة وكيف أنه ختلَّص من أمراض أعجزتـه أملـاً   

ومعاناة، تراه ُيثابر على احلجامة سنوياً وال يبغي عنها دواء آخر، إذ كيف يتركها وهي الوقاية والعالج وفيهـا  

: قـال تعـاىل  .. لكن بالسرور الذي يشعر بهالصحة واحلياة، وفيها صلة بنفس رسول اهللا النورانية بالالشعور و

  .)٢(} سَمِيعٌ عَلِيمٌخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ{

إذ تتم احلجامة على الريق .. اهللا الكرامتلك اليت سنَّها له رسل .. ويرى أن كل ذلك بفضل القوانني اليت طبَّقها

  .فهو ينفِّذها بقوانينها، إذ عاين الفائدة باحملافظة على تلك القوانني.. بعد حلول منتصف القمر يف الربيع
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  :جنمل القول بشروط حجامة ناجحة شافية

  .التوبة عن املعاصي واآلثام  )١

  .االستسالم هللا ورسله والتصديق جبدوى هذه السنة الشريفة  )٢

  .(1)»داووا مرضاكم بالصدقة«: الصدقة واليت هي من النوافل وعلى قدر احلال تبعاً للحديث الشريف  )٣

 .فهي خري عالج ووقاية.. ) 2(»نعم العادة احلجامة«: املداومة على تلك السنة سنوياً تبعاً لقوله   )٤

 
 ).٤١٨٩(اجلامع الصغري  (1)

) ٥/١٤٣(، والزبيدي يف احتاف السادة املتقني )٨/١١٢(، وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد )٢٨١٤٧(أخرجه اهلندي يف كنز العمال  )2(

والعجلوين يف ) ٢١٤٧٧(واهلندي يف كنز العمال ) ١/١١٤(والكحال يف األحكام النبوية يف الصناعة الطبية ) ١٥(والذهيب يف الطب النبوي 
 ).٢/١٥٤(كشف اخلفاء 
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  :الفصل التاسع

  

  

  

  

  

  ةــــة الحجامــــاس لعمليــــــــر النــــبب ھجــــس
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  :ا شفاءلَِم ھجر الناس الحجامة والتي فيھ

  :نعم قد تعجب فتقول

  !.إنه ألمر غريب وبرغم الفائدة احملسوسة امللموسة أن يترك الناس احلجامة؟

  :ويف الرد عن ذلك أقول

فأحياها بعـد   احلجامة قدمية العهد وسنة إهلية طبقها األنبياء الكرام وأوصوا هبا الناس، وجاء الرسول العريب 

  .موت ِذكْرها وطبَّقها بأصوهلا وله الفضل يف سنِّها للمسلمني وللعاملني أمجعني

مهال واالستهتار والتجـاوزات  ُنِسيت قوانينها نتيجة اإل إالَّ أهنا وبعد عصر مديد من انتقال الرسول العريب 

وهناك أيٍد أثيمة دسَّت الكثري عليها، فـأقلع  .. شيئاً فشيئاً، حىت اندثرت هذه القوانني وضاعت إالَّ ما ندر منها

صحيح أن قسماً قليالً من الناس كانوا ينفذوها، لكن ولألسف ما كانوا ليستفيدوا .. الناس عن احلجامة ونسوها

  .ة أو ال يستفيدون أبداً وأقلع الناس عنها ألهنم مل يلمسوا فائدهتا املرجوةمنها الفائدة املرجوَّ

والسبب يف أهنم مل يكونوا ليستفيدوا من تنفيذها هو عدم تنفيذها ضمن القوانني الطبية العلمية املشروعة هلـا،  

علـى الريـق أو    ..فالقوانني اندثرت وضاعت، فهم ينفذوها بأي وقت من السنة صباحاً أو مساًء دون تفريق

الشبع، أو بعد بذل جمهود وتعب جسمي، بنزول القمر أو صعوده أيضاً ال فرق، فضاع النفع وتضاءلت الفائدة 

  .فهجرها الناس

أما العالَّمة العريب السوري الراحل حممد أمني شيخو فلقد أحيا هذه السنة بإحيائه لقوانينها الدقيقة اليت ذكرت يف 

كما جاء بالسر العام آلليـة شـفائها   .. بقوانينها ووضعها موضع تنفيذها الصحيح من اجلسمكتابه، فقد جاء 

لقد أعاد هذا الفن العالجي الطيب بذلك الشكل الفعَّال العلمي املفيـد ونشـرها   ). التخلص من الدم الفاسد(

شار واسع يف الكـثري مـن   وهكذا حىت صارت وهلا انت.. أصدقائه.. أقاربه.. بقوانينها وأصوهلا يف كافة مريديه

   البالد والعباد، وذلك ملا وجدوا وجنوا من فائدة عملية عظيمة نفسية وجسدية، وتكاثر الناس عليها جداً يف
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السنوات األخرية ِلَما حتقَّق هبا من معجزات شفاء ألمراض العصر املستعصية كالسرطان والشلل وأمراض القلب 

 .ثريالقاتلة والناعور والشقيقة وغريها ك
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  :الفصل العاشر

  

  

  

  

  فاؤھاــــــــراض وشــــــة واألمـــــــــــالحجام
  أثر الحجامة على أجھزة الجسم المختلفة وعلى األمراض التي تصيبھا
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  :أثر الحجامة على تضخمات الطحال

  :فمنها.. االستقصاء حول أسباب تضخم الطحال تعود مبعظمها إىل احلاجة لزيادة العمل الطحايل

واآللية هبذا النوع من التضخم يعتقد بأنه عائد إما لزيادة الفعالية الدفاعية أو إىل زيادة : ـ أسباب إنتانية التهابية

احلاجة لتصفية مركبات معينة من الدم وهذا نتخلص منه باحلجامة أو نزيح عن الطحال هذا العـبء الكـبري   

وخنفف أو نزيل هذه احلاجة، إذ جعلنا احلجامة .. ريهبتخليص اجلسم من تالف الكريات والشوائب الدموية وغ(

  ).هي املصفاة

. كداء املنشقات الكبدية، وخثرة الوريد الكبدي، وخثرة وريد الباب، وانسداد وريـد البـاب  : ـ أسباب احتقانية

ص مـن ذلـك   وهذا النوع من التضخم يعود الزدياد الضغط يف اجلملة البابية أو الدوران العام وأيضاً سبيلنا للـتخل 

باحلجامة ألهنا ختفف الضغط يف اجلملة البابية حتماً كوهنا تيسر مرور الدم يف الكبد بعد أن نشـطته وجعلتـه يف أمت   

اجلاهزية والفعالية وكذا ختفف الضغط يف الدوران الوريدي العام وجتلو اجلسم من شوائبه وترسباته الدموية املشـكِّلة  

  .للخثرات وهذا ما ذكرناه من قبل

وهناك تضخمات بسبب فرط تصنيع اخلاليا الشبكية البطانية فيه وهذا بسبب احلاجة لسحب اخلاليا الشاذة من 

الدم أو بسبب احلؤول النقياين، وكذلك حني نتخلص من اخلاليا الشاذة يف الدم عن طريق احلجامة نتخلص من 

  .لطحال العائدة هلذا السببفرط تصنيع اخلاليا الشبكية البطانية ونتقي أو ُنْشفى من تضخمات ا

وأحياناً يعود ذلك المحرار دم حقيقي وهذا أيضاً عالجـه باحلجامـة، إذ   : وهناك ضخامة ناجتة عن التنشؤات

والسبب فيها هو امتالء البالعات الطحالية : وهناك ضخامة عن آفة ارتشاحية.. خنلص من زيادة الكريات احلمراء

األمراض وعندما خنلِّص هذه البالعات من عبٍء كبري بواسطة احلجامة بعـد   باملواد الشاذة اليت تتراكم من تلك

  .استخالص الشاذة واهلرمة نتخلص أيضاً أو نتقي من هذه الضخامة
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من بعد كل ما ورد نصل لنتيجة ال تقبل اجلدل بأن احلجامة تعمل كطحالٍ يف ختليص الدم من العناصر الدموية 

ية وهذا ما ال ميكن إمهاله إن أردنا احلفاظ على الطحال حبالٍة مثاليـة وعلـى   الشاذة والشوائب والتوالف الدمو

  .جسمنا ككل

إذاً نتجنب باحلجامة امتالء الطحال باهليموسدرين وبالتايل تتفرغ اجلملة الشبكية البطانية لفعلها فيزداد نشاطها 

هلذا من أثر عظيم يف الوقايـة، ونتفـادى   لتعتمد دورها املناعي ضد اجلراثيم والطفيليات والفطور واألوايل وما 

  .املشاكل الناشئة عن ارتفاع التوتر الوريدي البايب واليت تتعلَّق بالطحال وهي كثرية وخطرية

  

  ةــــة مخبريــــدراس

أكَّدت الدراسات التحليلية لدم احلجامة اليت أجراها الفريق املخربي أن الكريات احلمر الناجتة من هذا الدم كلها 

  .  طبيعيةغري

  )مقارنات مخبرية بين دم الحجامة والدم الوريدي(انظر الفصل الحادي عشر 
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  :أثر الحجامة على وظائف الكبد

عندما يتخلص اجلسم من كامل الكريات اهلرمة اليت تعيق جريان دمه تزداد التروية الدموية يف كل أنسجته ممـا  

  :يؤدي إىل

  .اليا الكبديةآ ـ ازدياد تروية الكبد؛ الصبيب الكبدي، وحتريض نشاط اخل

  

  وذجـــنم

مصاب ببداية تليف كبدي، ومن املدهش أنه بعد عدة شهور من إجراء عملية احلجامة له ).. م.س(ـ السيد 

  .ختلص من حالة القصور الكبدي

  )١(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 

احلمراء مما يـؤدي إىل  ب ـ يذهب عن كاهله ثقل عظيم من الشوائب الدموية والتالف من الكريات  

  :زيادة نشاطه ليقوم ببقية الوظائف األخرى على الوجه التام مثل

  .تصريف الكوليسترول والشحوم الثالثية الزائدة يف اجلسم  )١

  

  نمــوذج

يعاين من ارتفاع نسبة السكر يف الدم والكوليسترول والشحوم الثالثية، وبعد قيام الفريق الطيب بإجراء ).. ع.م(ـ السيد 

  .عملية احلجامة له اخنفضت نسبها بشكل كبري عما كانت عليه قبلها

  )٢(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 
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مما يؤدي إىل اخنفاض نسبة السكر بالتعاون مع املعثكلة ) السكري(يستطيع القيام بوظيفته كمخزِّن لسكر الدم الزائد )٢

  .يف الدم لدى مرضى السكري للحدود الطبيعية

تفرغ الكبد لتخليص اجلسم من السموم فيصح اجلسم وتنشط مجيع أجهزته مبا فيها الدماغ وبالتايل ينعكس   )٢

  .إجيابياً على مجيع املراكز احلسية واحلركية

بنشاط الكبد يتم جتديد النسج التالفة يف اجلسم ألن الكبد مسؤول عن إنتاج الربوتني الالزم الستمرار احلياة   )٣

ويتم التغلب على االلتهابات الكبدية اليت كانت قد أصابته ومضاعفة قدرة اجلسم على صـد  والنمو الصحيح، 

  .كل األمراض اليت قد تصيب الكبد واجلسم عامة بشكل صاعق بالنتائج النافعة

نتفادى ارتفاع توتر وريد الباب وما ينشأ عنه من مشاكل كثرية وخطرية، وخصوصاً أننا خفَّفنا جزءاً من العـبء    )٤

لقى على عاتق اخلاليا الكبدية يف ختليص اجلسم من البيلروبني الناتج عن اهليم لتنشط يف بقية أعماهلا الـيت ال تعـد وال   امل

  .حتصى

  :إذاً ويف هناية املطاف بشأن الكبد والطحال نقول

موية ويتكامل ويتمم إن احلجامة تزيل القسم العظيم املتبقي يف الدم من الكريات اهلرمة والشاذة والشوائب األخرى الد

  .عملها لعمل الكبد والطحال والبالعات يف البدن عامة

  ةــــة مخبريــــدراس

برهنت الدراسات التحليلية اليت أجراها الفريق املخربي أن دم احلجامة فضالً عن كونه حيوي كريات محراء غري 

الرابطة للحديد مرتفعة جداً يف كلِّ حاالت طبيعية وهياكلها، كانت نسبة الكرياتينني فيه عالية وكانت السعة 

  .الدراسة

  )التقرير المخبري العام للدراسة المنھجية لعملية الحجامة(انظر الفصل الحادي عشر 
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باحلجامة إلكمال عمل هذه املصايف وإراحتها ومساعدهتا يف  ولذا أمرنا اهللا تعاىل على لسان رسوله املصطفى 

عن كاهلها لتستطيع القيام بوظائفها األخرى العديدة اليت يعتمد عليهـا   work loadعملها ومحل العبء الكبري 

  .اجلسم اعتماداً كبرياً ولتخليص اجلسم من هذه الشوائب

  .)١(»..إن كان يف شيء من أدويتكم خري ففي شرطة حمجم«: يقول الرسول 

  

  ةــــة مخبريــــدراس

الفريق املخربي عودة الكبد والطحال إىل احلالة الطبيعية بعد احلجامة، أو أظهرت الدراسة التحليلية اليت أجراها 

اخنفاضاً بإفراز اخلمائر الكبدية اليت ترتفع يف حال اإلصابة بأية أذية كبدية مما يدل على نشاط الكبد واجتاهه حنو 

  .التماثل إىل الشفاء

  )ھجية لعملية الحجامةالتقرير المخبري العام للدراسة المن(انظر الفصل الحادي عشر 

  

 
 .وذَكََر أن البخاري أورده يف صحيحه ومسلم يف صحيحه) ٢٨١٢٧(أخرجه اهلندي يف كنز العمال رقم  )١(
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  :دةــــى المعــــة علـــــر الحجامـــــأث

خيرِّب وظائفهما اإلفرازية واملاصة وذلك يؤدي إىل نـزوف شـديدة    )١(إن ركود الدم يف أوردة املعدة واألمعاء

وخاصة يف أوعية املعدة واألمعاء واملري واملستقيم، وطمث شديد عند النساء وخثرات يف األرجـل وبواسـري   

  .) ٢(فيحدث هبوط الضغط الشرياين

أوردة املعدة واألمعاء ويزول نقص  ننشِّط الدورة الدموية بشكل عام فينشط دوران الدم فال يركد يف: فباحلجامة

التروية الدموية إن كان متواجداً، وتعود الوظائف اإلمتصاصية واإلفرازية للمعدة واألمعاء ونتفادى وخنلص من 

  .كل احلاالت السابقة الذكر

 مث إن الكبد وعندما يكون هناك ارتفاع ضغط مع مخول يف الدورة الدموية ميكن أن ُتصاب الطرق الصـفراوية 

فتحدث إعاقة جريان الـدم   bilirubinويبدأ الكوليسترول بالتبلور وغريه مثل البيلروبني ) فتزداد كثافة الصفراء(

فيؤدي إىل إعاقة جريان الدم يف وريد الباب الذي حيمل املواد الغذائية ) وكذا الكريات احلمر املترسبة(الشرياين 

ب إعاقة جريان الدم عرب الكبد حتت تـأثري هـذه املوانـع    من األمعاء وبالنتيجة يرتفع ضغط وريد الباب بسب

  ..امليكانيكية أو تلك اخلثرات الصفراوية يف األقنية الصفراوية أو االرتشاح الربوتيين يف الكبد

مـن  ) بالدوران احمليطـي (يلتف ذلك اجلزء من الدم الذي ال يستطيع عبور الكبد من خالل وريد الباب حول الكبد 

فيسبب ضخامة احتقانية يف الطحال واحتقان يف الشبكة الوريدية للمعثكلة مؤديـاً إىل ضـمورها    خالل املفاغرات

وختريب وظيفتها وركود الدم يف أوردة املعدة واألمعاء وما ينشأ عنه وقد سبق ذكره، وما ينشأ عن ضمور املعثكلـة  

  .وخترُّب وظيفتها

 
 ).تنظيف اجلسم من السمومالصحة و(كتاب : ب ماالخوف.غ )١(
 !!.يف عالج هبوط الضغط الشرياين" بسحب كأسني أو أربعة على األكثر"لقد أكدت التجربة العملية فعالية احلجامة  )٢(
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عنه من مضاعفات خطرية، إذ نتخلَّص من ارتفاع الضغط ومخـول  فباحلجامة نتقي ونتخلَّص من كل ما ورد وما ينشأ 

إذ هتـبط نسـبة البيلـروبني    (الدورة الدموية ونتفادى بذلك إصابة الطرق الصفراوية وتشكُّل اخلثـرات الصـفراوية   

ى ارتفاع توتر ونتفاد..) والكوليسترول للنسبة الطبيعية وال ترتفع بشكلٍ مؤٍد الزدياد كثافة الصفراء وتبلور الكوليسترول

وريد الباب ويقوم الكبد بدوره األمثل يف استقالب السكريات والشحوم والربوتينات واملاء واملعادن وغريها ونتقي بذلك 

  .ال حصر هلا كانت ستنتج عن اضطراب االستقالب) صعبة التشخيص(أمراضاً 

اليت تساعد الكبد يف ..) درقية، معثكلة،خنامية، (فالكبد السليم يؤمِّن صحةً ونشاطاً لكل اجلسم وغدده املهمة 

  .، إذ أهنا تصاب بالشلل عندما جتهد يف مساعدة الكبد املريض ويؤدي ذلك ملضاعفات مرعبة)١(عملية اهلضم

  

  نمــوذج

مصاب بتقرحات معدية مع قلس معدي ومريئي مع وجود عصيات هيلوباكتر مما أدى إىل ).. س.ج(ـ السيد 

وقد عوجل مبختلف األدوية فلم يلق أي نتيجة، وبعد احلجامة شعر املريض بتحسن كبري انتفاخ البطن بشكل كبري 

  .حبالته السريرية وزالت الشكوى اهلضمية

  )٣(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 

 
 .العمل االستقاليب )١(
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  :ةـــة العصبيـــى الجملـــة علـــر الحجامــأث

  :تأثري احلجامة على الدماغ: أوالً

لدماغية يؤدي لعدم إمداد املخ بكمية الدم الالزمة ملراكز املخ املختلفة اليت تتحكم بسائر إن نقص التروية ا: نقول

  :أعضاء اجلسم وأجهزته وهذا يؤدي لـ

  . ـ ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز

: عندما قـال  وقد صدق رسول اهللا . وباحلجامة تنتظم التروية الدموية ونتفادى أو خنلص من هذه املشاكل

  .)١(»تزيد يف احلفظتزيد يف العقل واحلجامة «

  : ـ تغيُّرات يف النواحي األخالقية والعاطفية

وباحلجامـة  . فقد تصيب بعض األشخاص نوبات مفاجئة من البكاء أو الضحك املفاجئ بدون مربِّر أو سبب

  .ذه النوبات اخلفيفة العاطفيةنتفادى هذه األمور كافة، إذ أهنا تفيد ملعاجلة نوبات الصرع اليت ال تذكر أمامها ه

  :ـ إصابة مركز السمع يؤدي إىل صمم عصيب ال عالج له طبِّياً

  .ميكن حتقيق أطوار متقدمة يف الشفاء والوقاية من اإلصابة به باحلجامة ألهنا تزيد التروية الدموية للدماغ 

  :ـ إصابة مركز التوازن باملخ مما يؤدي لفقدان حاسة اإلتزان

  .فادى ذلك ونتخلص منه إن حصل ملن كان قد أمهل هذه الوصية اإلهلية احملمدية العظيمةباحلجامة نت

 
 ).٣٤٧٨(ابن ماجة، الطب، رقم  )١(
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  :ـ إصابة املركز البصري مما يؤدي لضعف أو فقد حاسة البصر

  .)١(»نِْعَم العبد احلجَّام يذهب بالدم وخيف الصلب وجتلو عن البصر«: عندما قال وقد صدق رسول اهللا 

  :لة عن التبول أو التربزـ إصابة املراكز املسؤو

  .فقدان صاحبها القدرة على التحكُّم يف هذه األفعال، واحلجامة وقاية وعالج

نقص ترويـة  (ـ حدوث نزيف أو جتلُّط يف جدران األوعية الدموية يف الدماغ مما يؤدي لشلل نصفي 

  ).املراكز احلركية يف الدماغ

العديد من حاالت الشلل شـفيت  . (للحالة جرَّاء اإلصابة باحلجامة الوقاية مما ورد ذكره وحتقيق حتسن عظيم

  ).شفاًء تاماً باحلجامة وأخرى حتسَّنت

  

  نمــوذج

مصاب باحتشاء دماغي حاد على مسري الشريان الدماغي املتوسط األيسر، أصيب على ).. ج.ع.م(ـ السيد 

عملية احلجامة له استطاع املشي والقبض وبعد قيام الفريق الطيب بإجراء . أثره بفاجل شقِّي منذ ثالث سنوات

  .واإلمساك وعاد إىل ممارسة حياته الطبيعية

وبعد قيام الفريق الطيب بإجراء عملية . أصيب باحتشاء دماغي منذ عام أدى إىل فاجل شقي أمين).. ك.ج(ـ السيد 

  .احلجامة له أصبحت قوة الذراع اليمىن بقوة الذراع اليسرى وكذلك الساق

أصيب باحتشاء دماغي نازف يف جسم النواة املذنبة أدى إىل فقدان النطق منذ مثانية أشهر  )..د.ح.د(ـ السيد 

وبعد قيام الفريق الطيب بإجراء . مع ضعف الذاكرة) الساق والذراع(وضعف املقوية العضلية يف الطرف األمين 

  .طق بشكل طبيعيعملية احلجامة له بدا حتسُّن شديد يف حركة الذراع والساق واستطاع الن

 
واهلندي يف كنز ) ٤/٣١٣(نذري يف الترغيب والترهيب وامل) ٤/٢١٢(واحلاكم ) ٣٤٧٨(وابن ماجة ) ٢٠٥٣(أخرجه الترمذي يف السنن  )١(

 ).١/٩٩(والكحال يف األحكام النبوية يف الصناعة الطبية ) ٢٨١٣٨(العمال 
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أصيب باحتشاء دماغي يف الفص الصدغي األيسر منذ سنة ونصف أدى إىل حدوث ).. ب.ق.ع(ـ السيد 

وبعد قيام الفريق الطيب بإجراء عملية احلجامة له حتسَّنت حركته ونطقه بشكل . شلل شقي يف الطرف األمين

  .كبري

  )٧ـ  ٦ـ  ٥ـ  ٤(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 

  :إن احلوادث الوعائية الدماغية تعود آلليتني: وجنمل القول

  %.٨٠نقص التروية   )١

  %.٢٠النزف   )٢

أما العوامل املؤهبة للنزف الـدماغي  . فإذا كان نقص التروية مديداً فإنه يؤدي إىل احتشاء دماغ أو تليُّن دماغ

  .ارتفاع التوتر الشرياين، املعاجلة باملميعات: فهي

فالوقاية كل الوقاية من تلك احلوادث الوعائية هي احلجامة، إذ تعترب مبثابة صيانة سنوية لألوعية أما نقص التروية 

وحتقِّق أطواراً ال ميكن غض البصر عنها يف زيادة التروية الدموية الدماغية ملـن تـأخرت عنـدهم    .. الدموية

، )الشـقيقة (صحاب الصداع النصفي وأكرب مثال على ذلك أهنا كانت نِعَم الدواء اجملدي الشايف أل. وتراجعت

  .فقد ُشفي مرضى الشقيقة إثر حجامتهم مباشرةً

، فهي مث إن العوامل املؤهبة للنزف كارتفاع التوتر الشرياين نتقيها ونتحاشاها باملداومة على سنَّة رسول اهللا 

  .السالح الذي وهبنا تعاىل إياه لنواجه به مسببات األمراض

دائماً  فمداومتنا على تطبيق سنَّة رسول اهللا . األدوية املميعة للدم) التداوي(ؤهب للنزف فهو تعاطي أما العامل الثاين امل

تعيد الدم حلالته املثالية بتخليصه من شاذ وهرم الكريات احلمراء واخلثرات وغريها من شوائب الدم، وجتنبنا قدر اإلمكـان  

  .أال علينا باحلجامة.. اجلسم قيامه بالدم، فإذا صلح الدم صلح اجلسم كله واحلقيقة أن. تلك الفئة الدوائية املسببة للنزوف
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  :تأثري احلجامة على النخاع الشوكي: ثانياً

لقـد  . إن ارتفاع قوة اجلهاز املناعي يف اجلسم بعد احلجامة يؤدي إىل التخلص من كل اآلفات العصبية املناعية

صابني بأذيات عصبية رضِّية أو دماغيـة أدت إىل الشـلل،   أجرى الفريق الطيب العديد من احلجامات ملرضى م

فكانت النتيجة مذهلة مدهشة، إذ عادت احلركة إىل األعضاء املشلولة وعـاد أصـحاهبا ملمارسـة أعمـاهلم     

  !!!.الطبيعية

  

  نمــوذج

 وبعد إجـراء عمليـة  . مصاب بتضيق قناة رقبية شديد أدى إىل شلل ألزمه الفراش سنتني).. ع.ح(ـ السيد 

  .احلجامة له استطاع أن ميشي على قدميه ألول مرة وميارس حياته الطبيعية

وبعد . مصاب بفتوق نواة لبية يف الفقرات الرقبية والقطنية والعجزية أقعدته عن احلركة متاماً )..ي.م(ـ السيد 

  .متاماً قيام الفريق الطيب بإجراء عملية احلجامة له عاد إىل ممارسة حياته الطبيعية وزالت آالمه

بعد قيام الفريق الطيب بإجراء عملية . مصاب بتسمك يف الرباط األصغر وتضيق نسيب يف القناة الشوكية )..ع.أ(ـ السيد 

  .احلجامة له زالت اآلالم متاماً واستطاع احلركة واجللوس بشكل طبيعي

  )١٠ـ  ٩ـ  ٨(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 
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  ):األلم النصفي(والشقيقة  أثر الحجامة على الصداع

  ..للصداع أسباب كثرية وأشكال سريرية متنوعة

صداع العصبية واالنفعـال  : ، أي)التوتر(فالصداع يلم باألنسجة خارج اجلمجمة، واألكثر انتشاراً هو صداع 

العينني، ويرافقه الناجم عن تقلصات تصيب فروة الرأس ومؤخر الرقبة، وميتد األمل من مؤخر الرأس إىل ما فوق 

  .وخيف أو يزول مىت توقفت التقلصات العضلية. شعور بالضغط والتوتر

وقد يصاحب الصداع أحياناً شلل مؤقت يف الذراع أو الرجل أو العني، والصداع الذي يتزامن مع عرق اجلبني، 

  .ل الشقيقةوتوهج الوجه، واحتقان العينني، ودفق األنف، هو الصداع الشديد الذي يرى يف بعض أشكا

  .إالَّ أنَّ الطب يف بعض ضروب الصداع وقف مشلول اليدين مكتوفهما

والعجيب يف األمر أن الدواء الذي ُيعطى للصداع أكثر من أي دواء آخر يعطى ملرض، وخري دليل على ذلـك  

  .االستهالك اليومي اهلائل لعقاقري وأدوية الصداع

ويصرف . وال جيد وسيلة إالَّ املسكنات يصفها بسخاء، ويصرفهافالطبيب الفاشل يقع يف ارتباك أمام الشاكي، 

  .الشاكي معها والباكي

الدليل على وجود خلل كامن يسبب الصداع، أما املسكنات واملهـدئات  .. وإذن، الصداع عرض وليس مرضاً

  .فهي املمهدة لصعوبات جديدة

ضاً خاطفاً من النور يف جانب واحد ويغشى البصـر  فتبدأ باضطرابات إبصارية، فريى املصاب ملعاً أو ومالشقيقة أما 

  .وال يستبعد أن يفقد املرء حاسة الرؤية مؤقتاً. نقاط مشعة

ورمبا يتبع هذه األعراض خدر أو وخز الدبابيس واإلبر يف اليد والوجه، ورمبا يشعر بضعف يف طرف من أطرافه، 

  .اجملال ألمل مزعج يف جانب من الرأس دقيقة تفسح هذه األعراض) ٣٠(أو ) ٢٠(أو يف نصف جسمه، بعد 
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ويصبح الصداع نابضاً، وكثرياً مـا  . ويزداد األمل شدة حىت يبلغ الذروة بعد ساعة أو أكثر، ويدوم أحياناً أياماً

  .يترافق معه غثيان وقيء

  .هذه هي الشقيقة التقليدية، بيد أن هناك أشكاالً كثرية ختتلف يف أعراضها وأطوارها

ـ وهي أكثر األنواع شيوعاً ـ حيدث الصداع بغثيان وبال غثيـان، ويف غيـاب سـائر     منطية فالشقيقة الال

  .األعراض املعروفة

والشقيقة عموماً حتدث على شكل نوبات تفصل بينها فترات من الراحة، وتدوم بضع ساعات، أو تبقى بضعة 

  .أيام

ويقـال أن  . حساسية، مستجيباً لاللرجياوقد يقدح شرره أنواع من املأكوالت، ألن املريض به يكون عرضة لل

  .للشوكوالته واجلنب والسمك عالقة وثيقة حبلول النوبة، وشدهتا وعنفها

  

  نمــوذج

كان يعاين من أمل شقي مزمن، وبعد إجراء احلجامة له ذهبت أعراض املرض والنوبـات  ).. ر.م(ـ الدكتور 

  .متاماً

وبعـد  .. ن متكرر بفترات متقاربة، مل يكن بينه وبني املخدرات إالَّكان يعاين من أمل شقيقة مزم )..ص.م(ـ املهندس 

  .قيام الفريق الطيب بإجراء عملية احلجامة له زالت األعراض والنوبات متاماً
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  :الكليتينأثر الحجامة على 

إن احلجامة عندما تنظِّم التروية الدموية لألعضاء تنشط التروية الدموية للكليتني، ونعلم أن الكلية تقوم بتجميـع  

فعندما ينشط مرور الدم ). تصفية الدم(املواد السامة اليت تصل إليها عن طريق الدوران الدموي وخترجها مع البول 

بوظيفتها على الوجه األمثل فتخلِّص الدم من مسومه ونتقي بـذلك مـرض    فيها وعندما يرويها تروية جيدة تقوم

الذي ترتفع فيه مادة البولينا يف الدم لعدم قدرة الكلية على التخلُّص منها وإخراجها فتؤثِّر هذه املادة السامة ) البولينا(

  .على املخ وتقتل خالياه

خـري قيـام   ) التصفية(على القيام بوظائفها اإلخراجية  إذاً فنقص التروية الدموية للكلية يسبب عدم استطاعتها

وعندما ترتفع البولة بالدم يؤدي ذلك هلبـوط  ). بولينا(ويسبب ذلك فشالً كلوياً أو ذاك املرض الوارد الذكر 

مستوى مجيع األجهزة واألعضاء باجلسم ويكون اجلسم عرضة ألمراضٍ شىت، واحلجامة خري وقاية وعالج هلذه 

  .احلالة

كليتان مها ذاك العنصر املزدوج يف جهاز الطرح عند اإلنسان وتتلخص وظيفتهما األساسية يف تنظيف اجلسم فال

  .من املنتجات اآلزوتية

  :تقوم الكليتان بالوظائف التالية

  .طرح املواد الغريبة ونتائج االستقالب غري الطيارة وبشكل أساسي املواد اآلزوتية  )١

  .تنظيم تركيز الصوديوم  )٢

  .تنظيم استقالب سوائل اجلسم  )٣

  .تنظيم تركيز الشوارد بالدم  )٤
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  ةــــة مخبريــــدراس

أثبتت الدراسة املخربية اليت أجراها فريق احلجامة على أن احلجامة ختفِّض نسـبة الكريـاتينني بالـدم بنسـبة     

من احلاالت، ودم احلجامة حيوي دائماً على نسبة عالية من الكرياتينني مما يؤكد علـى مسـألة   %) ٦٦.٦٦(

  . تنشيط الكلية

  )راسة المنھجية لعملية الحجامةالتقرير المخبري العام للد(انظر الفصل الحادي عشر 

إن حاجة نسيج الكلية لألوكسجني عالٍ باملقارنة مع حاجة النسج األخرى، وتذهب الكميـة الكـربى مـن    

  .األوكسجني لتنفس القشرة

  :ميكن مجع األمراض الكلوية العديدة ضمن فئتني رئيسيتني

  .فشل الكلية احلاد  )١

  .فشل الكلية املزمن  )٢

ومن هنا يتبيَّن لنا ضرورة التمسُّك .. املسبِّبة للفشل الكلوي احلاد تناقص التغذية الدموية للكليتنيومن األسباب 

  .هبذه السنة النبوية

وإن إصابات اجلملة الوعائية الكلوية تسبِّب الفشل الكلوي املزمن كالتصلُّب العصيدي للشرايني الكلوية الكـبرية  

وكذلك يتبيَّن لنا ضرورة الوقاية من هذه التصلبات قدر اإلمكـان بـاللجوء   . والتضيق التصليب التدرجيي لألوعية

للحجامة اليت هي مبنزلة تنظيف لألوعية الدموية من ترسباهتا واحلؤول دون هذه الترسبات قدر املستطاع إلبقائهـا  

  .بوسعتها الطبيعية
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وظائفها على الوجه األمثل وهذا ما له من شـأن كـبري يف   إذاً إنَّ زيادة التروية الدموية للكليتني تؤدي لقيامها جبميع 

اجلسم عامة، إذ يقوى جتاه األمراض عامة، فقصور الكليتني يتحسَّن باحلجامة وحاالت كثرية حقَّقت مستويات عالية 

  .من التحسُّن بعد إجراء احلجامة
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  :أثر الحجامة على ارتفاع الضغط والجملة الوعائية

  .)١(»ال يتبيَّغ بكم الدم فيقتلكم... احتجموا«: قال رسول اهللا 

رسول الرمحة اإلهلية يهمه مصري اإلنسان يف دنيـاه  .. رسول اإلنسانية حريٌص على بين اإلنسان رسول اهللا 

وآخرته، ال يريد هلم الشقاء يف الدنيا وال يف اآلخرة، وذلك ملا يف قلبه من رمحة عظمى تعجز رمحة األمهـات  

يوصلها إىل اهللا والذي مل يرسله تعـاىل  الذي تؤم له اخلالئق ل: بأبنائها عن أن تدرك ذرةً منها، فهو النيب األمي

رمحة بقومٍ أو أمة، بل بعثه رمحة للعاملني، ُيخرج الناس من الظلمات إىل النور يستشفع بنفوسهم ويدخل هبا على 

اهللا يف عليني، فهو السراج املنري، ُينري هلا طريقها يف إقباهلا على خالقها لتشهد من عظيم كماله تعـاىل وجليـل   

ويكون بذلك هلا منه تعاىل نور ُينري هلا طريقها يف حياهتا الدنيا تـرى بـه   .. يم حّباً به تعاىل وتعشُّقاًأمسائه فته

احلقائق فتميِّز بني اخلري والشر والضار من النافع، فتعاف الشر والضار وتشغف باخلري والنافع وترى مسو نصائحه 

وتعاين اخلـري يف طياتـه    تدرك وترى مسوَّ ما جاء به فتتبعه مبا أتى من تشريعات وأوامر، إذ أهنا ل وسننه 

لَقَْد {: وإهنا قد علمت وَمثُل يف سويدائها حقيقة اآلية الكرمية.. كامناً، فكيف هلا أن تتحوَّل عن بيانه وإرشاده

 رمحتـه  : ) ٢(}َني َرُءوٌف َرِحـيمٌ َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنِ

بالعاملني، إذ يعزُّ عليه ما سيصيب املعرضني عن ربِّهم غداً إن مل يتَّبعوا داللته ونصحه الذي أتاهم به من حضرة 

اهللا تعاىل، فهم سيتعثرون ويتيهون ألهنم جاؤوا للدنيا وما ملكوا نور املصطفى الذي خوَّهلم تعاىل لريوا به خريهم 

ذلك لشـدة   ويعزُّ عليه . وبتعنتهم سيجرُّون الشقاء لنفوسهم دنيا وآخرة. عوا إليه وشرهم فيبتعدوا عنهفيندف

رمحته بإخوانه يف اإلنسانية فيندفع جاهداً جاداً هلدايتهم حىت ولو اضطر الستخدام السيف الذي ظاهره فيه شدة 

   ري ابنه ولو كلَّفه ذلك أن ُيبدي له جانب الشدةوبباطنه متكث مياه اخلري والرمحة، فاألب الراشد حيرص على خ

 
وشبيهه أخرجه ) ٢٨١٢٦(واهلندي يف كنز العمال ) ١١/٧١(والطرباين يف املعجم الكبري ) ٤/٢٧٦(أخرجه العراقي يف املغين عن األسفار  )١(

، وصحيح ابن ماجه )٣٤٨٦(وابن ماجه يف الطب ) ٢/٢٢٨(وابن حبان ) ٢٨١٢٧(واهلندي يف كنز العمال ) ٤/٢١٢(ركه احلاكم يف مستد
 ).٣٤(وورد يف األحكام النبوية يف الصناعة الطبية للكحال شرح احلديث ) ٢٨٠٨(
 .)١٢٨(اآلية : سورة التوبة )٢(
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... احتجموا«: واحلزم علماً أن قلبه يفيض بالرمحة واحلب عليه، فما أن يسمع ذلك املؤمن ُنصح رسول اهللا 

حىت لريى بعني بصريته بنور املصطفى ما جيرُّه له إمهال احلجامة مـن أسـقام ال   ، »ال يتبيَّغ بكم الدم فيقتلكم

وما يورث تطبيقها باجلسم من ُدررٍ نافعة ال ميكن التفريط هبا أو االستغناء عنها، فترى ذلك اإلنسـان   حصر هلا

وخصوصاً أنه يـرى  .. يسارع يف العمل بنصح رسول اإلنسانية ويواظب على ذلك حىت يرحتل من هذه احلياة

أبـدي   )١( جعلها لك تعاىل رأس مالٍبعثته هلذه الدنيا، إمنا من أجل األعمال، أعمال اخلري واإلحسان تلك اليت

للجنان، جنان اخللد والنعيم املقيم، ويرى أن جسمه هو الواسطة لكسب هذه األعمال فكيف لـه أن يهمـل   

.. ليدافع به عن جسمه ونفسه ضد األمراض صحته، وكيف له أن يهجر السالح الذي أهداه إّياه رسول اهللا 

  .جامةفما الوقاية من تبيغ الدم إالَّ باحل

. تبيَّغ به الدم، أي هاج بـه : هو التهيُّج والزيادة والطغيان، من بغى يبغي ومنها يتبيَّغ، ويف لسان العرب :والتبيُّغ

وهذا حيدث أكثر ما حيدث يف ارتفاع التوتر الشرياين ، كما أنه حيدث يف فرط الكريات احلمر احلقيقي، ومـن  

ويف فرط احلمر احلقيقي ُيذْكَر الصداع وحس االمتالء بالرأس والدوار األعراض املشاهدة يف فرط التوتر الشرياين 

  .وسرعة االنفعال واضطرابات بصرية

فارتفاع التوتر الشرياين الذي ما تزال أسبابه العديدة غري معلومة، وإىل اآلن تبقى عالجاته عامة غري سـببية، ال  

شاره الواسع ومضاعفاته اخلطرية، فهو يسرِّع حدوث يزال هذا املرض يلقى أمهية كربى يف األوساط الطبية النت

التصلب العصيدي، وهذا األخري كما علمنا من قبل يؤهب حلدوث إصابات يف الشرايني اإلكليلية واحلـوادث  

   الوعائية الدماغية والقصور الكلوي وأمراض األوعية احمليطية وحيدث ثخناً وانسداداً يف ملعة الشرايني الصغرية وقد

 

  ).٣٢(سورة النحل  }تَعْمَلُونَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ..{: قال تعاىل )١(

  ).٤٣(سورة األعراف  }تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ..{     
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حيدث أمهات دم صغرية يف األوعية الدماغية الثاقبة، ويؤهب السترخاء القلب وقد يتحول إىل ارتفاع ضـغط  

  .)١(خبيث مميت، وهذا األخري مييت صاحبه على حدٍّ أقصى خالل سنتني

 يؤدي خلثار شرياين حاد، إذ حتصل أعراض القصور) فرط حقيقي(مث إن ارتفاع نسبة الكريات احلمراء يف الدم 

فإن أصيب الشريان السبايت حصلت أعراض قصور التروية الدماغيـة وإن أصـيبت   .. الشرياين للعضو املصاب

  .الشرايني اإلكليلية نتجت أعراض الذحبة الصدرية واالحتشاءات القلبية

وعلى كل حال ومما ال جيب تناسيه أن ارتفـاع التـوتر الشـرياين يقـود لتصـلب شـرايني عصـيدي        

Arteriosclerosis     والثاين يقود لألول وكالمها إضافة المحرار الدم احلقيقي يقـود لتشـكيل اجللطـات

الدموية، إذ يؤدي وجود تلك املسببات الرتصاص الكريات احلمراء وتراكمها مع عدد كبري من الصـفيحات  

شـكل  ) [الشرايني(الدموية وغريها مثل األلياف لتشكل اخلثرة الدموية وخاصة عند تفرعات األوعية الدموية 

ال يتبيَّـغ  «: وتنطوي حتـت حديثـه    Sporeوما حقيقة هذه اجللطة الدموية إالَّ بوغة دموية )]. ٤٤(

  .»...الدم

سنة عن مبدأ اجللطة الدمويـة   ١٤٠٠منذ أكثر من  ليتكلَّم .. نظرته نافذة تطوي األزمنة فرسول اهللا  

والعالج الذي ال بد لإلنسانية من الرجوع إليه كي جينوا بشكلها وآليتها ومسبباهتا ويعطي احلل العظيم للوقاية 

نقـص   مثاره الثمينة الفائدة، ويتجنبوا أخطاراً ال حصر هلا، إذ كل داء سببه غلبة الدم تلك املوازية لتبيغه، فمـا 

التروية الناتج عن تصلب الشرايني العصيدي إالَّ املسؤول األول عن قصور وظائف أعضاء اجلسم وخصوصاً يف 

زِد إن اقترن بتزايٍد يف عدد الكريات احلمراء اهلرمة غري العاملة الذي جيعل جريـان التيـار   .. مرحلة الشيخوخة

 )].٤٥(شكل [الدموي بطيئاً ويرفع من مستوى خطورة التخثر داخل األوعية 

 
 .د مفيد جوخدار.د سامي القباين ـ أ.أ).. أمراض القلب واألوعية(كتاب  )١(
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  نمــوذج

عانا من ارتفاع الضغط كثرياً إضافة للقلق واخلوف الذي كان يصاحبهما، لكن  )..ق.أ(، السيد )م.ع(ـ السيدة 

عندما أجرى الفريق الطيب احلجامة هلما مباشرة عاد الضغط إىل حدوده الطبيعية ومتت مراقبته يومياً ولشهور عديدة 

  .فلم يطرأ عليه أي ارتفاع غري طبيعي بعدها

  ):اخلثرات الدموية(ن اجللطات آلية أخرى يف عمل احلجامة يف التخلُّص م
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السطحية الصغرية جبروح صغرية بواسطة الشفرة ال تلبث هذه األوعية أن تعود لالتصـال،  ) الشعريات(أثناء قطع األوعية 

فكلّ وعاء صغري ُيقطع ال يلبث أن يعود ويتَّصل من جديد ولكن بفروع عّدة، هذه الفروع أدق وهكذا وعلى مرِّ سنتني 

أي ) للجلطـات (امتني تصبح لدينا شبكة دقيقة جداً يف منطقة الكاهل، هذه الشبكة تكون مبثابة مصيدة وأكثر، أي حج

  .اخلثرات الدموية والشوائب األخرى اليت تركن يف هذه الشبكة الصغرية الدقيقة

ت أو أثناء عملية احلجامة تنفتح هذه الشعريات الدقيقة بتأثري شد الكأس واحلرارة فيتم سحب هـذه اجللطـا  

إضافة لألشكال الشاذة والكريات الدموية اهلرمة والشوائب بالدم اليت ُتستأصل بعملية احلجامة (اخلثرات الدموية 

  ). هذه، وقد متَّ شرح الكيفية فيما سبق

 الكبري حممد أمني شيخو الذي أرشدنا ملا فيه النفع أو الشفاء مما استعصى على كلِّ العالَّمةفما أنفذ بصرية عاملنا 

  .دواء
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  :بـــراض القلـــى أمــة علـــر الحجامــأث

إن أمراض القلب والشرايني أصبحت تشكل هاجساً كبرياً لإلدارات الصحية يف مجيع بلدان العـامل سـواًء الـدول    

من أسباب الوفيـات يف  %) ٥٠(املتقدمة أو الدول النامية، فلقد أثبتت اإلحصاءات أن أمراض القلب والشرايني متثل 

ويعترب مرض شرايني القلب التاجية القاتل األول يف أمريكا، كما أن اإلصابة بأمراض شـرايني القلـب   . هذه الدول

مراض تصيب شرائح من اجملتمع يف قمة عطائها، كمـا أن  يتسبب يف خسائر اقتصادية كبرية جداً، حيث إن هذه األ

وهذه األمراض تنتشر يف اجملتمعات املترفة أكثر من غريهـا  . تشخيص هذه األمراض وعالجها يكلِّف الدول الباليني

وترتفع نسب اإلصابة هبذه األمراض بانتشار عوامل اخلطورة مثل ارتفاع نسبة السكر بالدم وارتفاع ضـغط الـدم   

  .اع كوليسترول الدموارتف

إن ما جيعلنا نقف باحترام هلذه الوصية النبوية القيِّمة أن العامل أمجع يبحث يف هذا الوقت عن سبل الوقاية، فالبالد 

املتقدمة ملَّت من مواضيع العالج الباهظة التكاليف وبدأت دراساهتا كلها تتركز يف اجلانب الوقائي، وهذا مـا  

نشوء عوامل اخلطورة متاماً فتحول دون ارتفاع نسبة السكر بالدم وحتافظ على ضغط تقدمه احلجامة، فهي متنع 

وهذا ما بيَّنه التقرير املخربي العام . دموي طبيعي بإزالة املسببات ومتنع أي ارتفاع للكوليسترول والشحوم الثالثية

  .للدراسة املنهجية للحجامة

  :)١()الذاتيةاضطراب التلقائية (اضطراب النظم القليب : أوالً

إذاً أليست احلجامـة دواًء ووقايـة هلـذا    . أحد األسباب املسببة هلذا املرض هو نقص التروية، نقص األكسجة

  !.املرض

 
 .للدكتور طالل صبوح) أمراض القلب(كتاب  )١(
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هي خناق الصدر، قصـور القلـب،   ) الذي خنلص منه باحلجامة(مث إن من مضاعفات ارتفاع التوتر الشرياين 

  !.احلجامة وقاية وخالصاً من كل ما وردإذاً أليست . حوادث وعائية دماغية، عرج متقطع

  :يف احتشاء العضلة القلبية: ثانياً

وتوضع اخلثرة يف هذه الشرايني، فلـو كـان   ) الشرايني االكليلية(السبب هو نقص التروية الناتج عن تضيُّق األوعية 

اإلنسان متَّبعاً هذه النصيحة اإلهلية لعباده اليت ُتعترب كصيانة وتنظيف هلذه األوعية بشكل عام ووقايـة مـن تشـكُّل    

على كل حال فاملصابون هبذه األمراض لو يعودون هلذه الوصـية  . اخلثرات لكان بعيداً عن هذه األمراض اخلطرية

  .وينفِّذوهنا سنوياً فحتماً ستتحسن حالتهم شيئاً فشيئاً ويشفون

  

  نمــوذج

مصاب باحتشاء عضلة قلبية سفلي، أجرى الفريق الطيب احلجامة له، فتحسن مستوى عمل ).. ح.خ.م(ـ السيد 

  .دوية القلبية اليت كان يتناوهلاالقلب، وتوقف املريض عن استعمال األ

وبعد إجراء عملية احلجامة له بدا حتسُّن ممتاز باحلالة . أصيب بنقص تروية قلبية سفلي وأمامي حجايب).. غ.م(ـ السيد 

  .ختطيطياً STالسريرية وبالتخطيط الكهربائي للقلب حتسُّن زحول قطعة 

وبعد قيام الفريق الطيب بإجراء عملية احلجامة له حتسَّنت . أصيب باحتشاء عضلة قلبية سفلي).. ك.ج(ـ السيد 

  .احلالة السريرية وأيدها التخطيط الكهربائي للقلب

مصاب بإرتفاع يف اهليموغلوبني أثر على تروية القلب بشكل بدائي، وثبت ذلك بالفحص السريري ).. ل.م(ـ السيد 

وبعد إجراء احلجامة عادت الثوابت . ترول والشحوم الثالثيةوالتحليل الدموي، إذ ظهر ارتفاع اهليموغلوبني والكوليس

  .التحليلية للقيم الطبيعية وزالت الشكوى السريرية

  )١٢ـ  ١١ـ  ٥(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 

  :الذحبة الصدرية: ثالثاً



 

 

ـاً  

ات 

ـب   

عضلة، وأيضـ

ريها، وللكريا

 مـن القلـب

إىل تلك العه 

 الدهنية وغري

 إمداد جزء 

ني وما يرد منه

ن الترسبات 

لذي يضعف

 األوكسجني

ناتج أيضاً عن

سداد األمر الذ

ني احلاجة إىل 

ن اإلكليلي ن

 يف هذا اإلنس

ن التوازن بني

جزئي للشريان

يداً ) لدموي

تج عن فقدان

هو انسداد ج

ت األصل ال

يف القلب النات

 هذا املرض ه

املواد ذا(رمة 

ذلك األمل يف

السبب يف 

احلمراء اهلر

  ).بالدم

ـذه  

ـى  

مة لنتقي هـ

ونوفِّر علـ) 

نعود للحجام

)ال مسح اهللا( 

حرى بنا أن ن

ذه األمراض 

  ..ؤذيةم

ب، إذاً فاألح

 ممَّن ُيعاين هذ

ؤآثار جانبية م

 الدموية للقلب

جملدية إنْ كنَّا 

 وما هلا من آ

نقص التروية 

ت الناجعة اجمل

اً من األدوية 

إزالة نقحتاول 

 من املعاجلات

كثريً) إلمكان

جات املتَّبعة حت

 أو لنجعلها 

وعلى قدر اإل

وكل العالج

األمراض ، 

و(أجسامنا 
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  .حيدث ضخامة قلب وهذا بالنهاية يؤدي إىل قصور مزمن يف القلب) سنوات(ارتفاع ضغط الدم املديد : رابعاً

ارتفاع ضغط الدم املديد يف الشرايني حيدث التصلُّب، لدفعه ذرَّات الدهون واملواد ذات األصل الدموي : خامساً

باحلجامة ُنريح قلبنا وُنخفِّف عنه ثقالً ثقيالً وَنهِبُه نشـاطاً   فكم. إىل جدران هذه الشرايني )١(ومادة الدم نفسها

  !!.وحيوية مما يكسبه حياة هنيئة مترعة بالصحة والنشاط

  

  ةــــة مخبريــــدراس

قام الفريق الطيب بإجراء احلجامة للعديد من املصابني بأمراض قلبية خمتلفة، ومن خالل إجراء التخطيط الكهربائي قبل 

وبعدها ومع املقارنة الدقيقة كانت النتائج باهرة ومفاجئة، إذ تراوحت بني العودة إىل احلالة الطبيعية ختطيطيـاً  احلجامة 

  .أما خمربياً فقد حتسَّنت وبكلِّ احلاالت اخلمائر القلبية مما يؤكِّد على ما بيَّنته التخطيطات الكهربائية. أو التحسن الكبري

  )ر المخبري العام للدراسة المنھجية لعملية الحجامةالتقري(انظر الفصل الحادي عشر 

    

ونصـحه  إذاً بعد ما اتَّضح لنا من أدلة علمية عملية، وبعد أن اطَّلعنا على جانبٍ من حرص عالَّمتنا اإلنسـاين  

باحلجامة ألمراض الدورة الدموية والقلب؛ أال جيب على مرضى القلب والدورة الدموية بشكل عام أن يثـابروا  

  .لتخفِّف عن قلوهبم جهداً كبرياً وتقويها ومتد بعمرها ويداوموا عليها

 
 .للتصلب الشرياين whoانظر تعريف منظمة الصحة العاملية  )١(
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  :أثر الحجامة على مرضى السكري

إن أحد عوامل ارتفاع السكر هو نقص التروية الدموية الذي يسبب عدم قدرة األعضاء على القيـام بعملـها   

ارتفاع السـكر بضـعف الترويـة    كما يضعف نشاط البنكرياس املسؤولة عن (وبالتايل حيدث ضعف نشاط 

  ).الدموية

لريفع من نشاط أعضائه، ولكن لألسف فالعلة ليست ) السكر(ويردُّ اجلسم على نقص التروية بتحرير الغلوكوز 

باحلرق والقدرة، بل بقلة التروية الدموية اليت ُتضِعف األعضاء وهذا ما يعلِّل شفاء العديد من مرضى السـكري  

احلجامـة تنفـع مـن كـلِّ داء أال     «: عندما قـال  فوراً، وقد صدق رسول اهللا بعد تنفيذهم للحجامة 

إذاً تسـتخدم احلجامـة لكـلِّ    . فهي تنفع وهي تشفي والشفاء كله بيد الرمحن الذي علَّمنا.. )١(»فاحتجموا

  .األمراض وكوقاية ضمن مواعيدها الرمسية وضمن سنِّها القانوين بشروطها الصحيحة

ر املخربي العام أن احلجامة خفَّضت نسبة السكر بالـدم عنـد األشـخاص السـكريني يف     لقد جاء يف التقري

  .من احلاالت%) ٩٢.٥(

  )التقرير المخبري العام للدراسة المنھجية لعملية الحجامة(انظر الفصل الحادي عشر 

  

    

 
 ).٢٨١١١: (أخرجه اهلندي يف كنز العمال )١(
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  نمــوذج

عملية احلجامة أجرى ). ٣٠٠(يعاين من ارتفاع يف سكر الدم وتصل قيمته إىل ).. ش.م(ـ السيد 

  ).٩١(فاخنفضت نسبة السكر لديه إىل 

  )١٣(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 
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  :ويـتقالب الخلـأثر الحجامة على االس

إن وجود تروية دموية كافية جيدة ألجهزة اجلسم وأنسجته عامة، يؤدي ويقود إلعادة االستقالب السـوي يف  

على التأقلم يف حاالت املرض وذلك باحملافظة على األعضاء ومساعدهتا  اخلاليا الشائخة عند الكهول مما يساعد

  .على التأقلم يف حاالت املرض وحاالت التوتر النفسي املختلفة

  . كما تستخدم احلجامة لعالج أمراض الرأس والرقبة واملعدة واألمراض العصبية عموماً

  .ويةولعالج أمراض الكبد والطحال والصدر والبطن واألوعية الدم

  ).اجلهاز البويل(لعالج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى 

  .لعالج التهاب اللوزتني وثقل الرأس وبالدة احلس

  .ألوجاع العينني وضعف البصر والصداع والشقيقة والصرع اجملهول السبب

  .التهاب عرق النساء وأوجاع األسنان والفكني والوجه واحللق وأمل مثلث التوائم

  .روماتيزم يف العضالت والروماتيزم املزمنآالم ال

، وختفيف وعالج آالم الذحبة الصدرية، وعالج حاالت هبوط كعالج ضغط الدم: عالج أمراض الدورة الدموية

  .القلب املصحوب بوذمة يف الرئتني، وحاالت االحتقان الرئوي أيضاً

لدم جيري على األعضاء مجيعاً فبإصـالحه تصـلح   فاحلجامة عالج لكثري من األمراض الداخلية واملعندة منها، ألن ا

  !!.كلها، فكم تقينا هذه احلجامة من أخطار ومشاكل وآالم
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ربائية حيويـة  داعٍ لتوليد طاقة كهمث إن دعم العضالت واملفاصل مبا ورد ذكره من أوكسجني وهرمونات وأنزميات 

(bioenergy) Bioelectric energy  تعمل على تغذية األعصاب املوضعية واخلاليا وينتج هرمونDHT  الذي حيافظ

على دفء واسترخاء األنسجة فيزيد لدانة ومرونة العضالت واملفاصل وبـذلك نتقـي التشـنجات والتقلصـات     

ق يتضح لنا نفع هذه السنة الشريفة يف اخلـالص مـن آالم   ونتيجة ما سب. واالنثناءات املؤملة يف املفاصل والعضالت

  .العضالت واملفاصل وآالم الظهر وختلِّصنا من حاالت الوهن العضلي والتشنجات

ولقد تبيَّن للفريق الطيب أنه أثناء إجراء عملية احلجامة لكلِّ من يعاين من آالم عضلية بشكل عام وخصوصـاً يف  

  .زول مباشرةأهنا ت) الوتَّاب(منطقة الظهر 

كما أن تلك التغذية العصبية اليت تتأمَّن من الطاقة احليوية الناجتة تعترب طاقة عالجية بشحن اجلملة العصبية وزيادة 

ولـذا كانـت   .. النقل العصيب فتعترب معاجلة ملعظم اآلالم العصبية واإلعاقات العضوية الناشئة عن منشأ عصيب

لشفاء من أنواعٍ من الشلل واضطرابات احلركات اإلرادية وحتسني احلـواس  احلجامة حتقِّق أطواراً متقدمة يف ا

  ..).بصر، مسع(
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  نمــوذج

بعد إجراء عملية احلجامة له حتسَّنت . كان يعاين من الشلل العصيب نتيجة االنضغاط الرقيب).. ع.ح(ـ السيد 

  .الناقلية العصبية من حيث سرعة النقل وزمن النقل

بعد إجراء عملية احلجامة له . كان يعاين من فتوق لبية يف الفقرات الرقبية والقطنية والعجزية).. ي.م(ـ السيد 

  .عادت الناقلية العصبية إىل احلدود الطبيعية

وبعد إجراء . أصيبت باعتالل عضلي وبرغم املعاجلات الدوائية والفيزيائية استمر التدهور )..ش.ر(ـ السيدة 

  .عيد قواها العضليةعملية احلجامة هلا بدأت تست

  )٩ـ  ٨( : تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 
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بإجرائها للعديد من مرضى االبيضاض النقوي وكانت النتـائج  أما بالنسبة لعملية احلجامة فقد قام الفريق الطيب 

  . رائعة

  

  نمــوذج

 ١٩٩٩اخنفضت بعد احلجامة األوىل يف نيسان ) ٩٥٠٠٠(كان تعداد الكريات البيض لديه  )..س.أ(ـ السيد 

وبعد احلجامة الثانية يف ) ٢٨٥٠٠(، ويف العام التايل بعد احلجامة األوىل يف نيسان اخنفضت إىل )٤٥٠٠٠(إىل 

ري واخنفض مستوى وزالت كل األعراض املرافقة فزاد وزنه وأحس بنشاط نوعي كب. كرية) ١٥٢٠٠(أيار إىل 

وهو اآلن بصحة .. محض البول لديه إىل احلدود الطبيعية وذهبت آالم املفاصل منه، وغادره القلق الليلي املتكرر

  .جيدة وميارس حياته الطبيعية بسعادة

  )١٤(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 

  :)Polycythemia(امحرار الدم 

منه عن احلدود الطبيعية بالنسبة إىل سن وجنس املـريض،  ) ٣مم(هو ازدياد جبميع العناصر املكونة للدم يف الـ 

  .Erythremia) فرط الكريات احلمراء(وينتج خاصة عن ازدياد يف الكريات احلمر بشكل رئيسي 

تكاثر النقي تترافق مـع  وهي أحد اضطرابات  Poly Cythemia Veraنقول إن كثرة الكريات احلمر احلقيقية 

تبدأ بشكل متـدرج  . سيطرة فرط إنتاج الكريات احلمر ومتدد واتساع العناصر األخرى وكثرة احلمر احلقيقية

وقد ُعرِّف هذا املرض بصورته السريرية أنه مرض الكهولة والشيخوخة، حيث تصادف . وتترقى بشكل بطيء

حلدوث خثرات واختالطات وعواقب النزوف، وهناك سيطرة  أكثر إصاباته يف العقد اخلامس من العمر مما يؤدي

   وإن سبب هذا املرض غري معروف ويترافق هذا املرض مع صداع ودوار وطنني. يف إصابة الذكور نسبةً لإلناث
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والذي يصيب الكهول، فأصحاب هذا املرض ميلكون عدداً من الكريـات   Erythremiaأما مرض امحرار الدم 

يف العناصـر الدمويـة   ) اخللل يف اإلنتاج(وما هذا اإلنتاج الزائد ) ٣مم/مليون كرية ٨- ٧(احلمراء يتراوح بني 

ا فرغم أهنا وخصوصاً يف الكريات احلمراء إالَّ حالة نامجة عن عدم كفاية هذه العناصر ألداء الوظيفة املخصَّصة هل

  ).وذلك قبل حلول هذا املرض(بعددها املناسب لكنها ال تؤدي متطلبات اجلسم منها بالشكل األمثل 

وعندما كَُبَر هذا اإلنسان يف السن وجتاوز األربعني عاماً وازداد املتراكم من الشوائب الدموية من كريـات محـراء   

اليت متلك شكل الكرية متاماً دون أداء الوظيفـة لفقـداهنا    the red cell ghosts )١(ومن أشباح هذه الكريات.. هرمة

خضاهبا، أصبحت هذه الشوائب بشكل عام معيقة وكاحبة لعمل ووظيفة العناصر الدموية السليمة النشـيطة معيقـة   

دد ليتالىف للتروية الدموية بشكل عام، فيتطلَّب اجلسم زيادة العناصر الدموية كمنعكس طبيعي ظناً منه أن العلة يف الع

يف إرواء اخلاليا باألوكسجني وتبادل الغذاء والفضالت، فرغم توفُّر العدد املثايل من الكريـات  هذا النقص والقصور 

احلمراء ولكنها ال تؤدي وظيفتها لإلعاقات املوجودة وقصور التروية ووجود نسبة من هذه الكريات عاطلة غري فعَّالة 

راء هذه احلالة يزداد عدد الكريات الدموية وتصبح املشكلة أكـرب، حيـث   وكرد فعل منعكس ج) هرمة ـ أشباح (

  .تنتهي أحياناً باملوت

وتعاجل هذه احلاالت من امحرار الدم بشكل رئيسي بالفصد وهو أخذ الدم من الوريد وإعطاء بعـض األدويـة   

  ..املثبطة إلنتاج هذه العناصر الدموية

اهليماتوكريت ولكن مع استمرارها هناك إمكانية لتطـور عـوز    إن الفصادة تستطب يف كلِّ املرضى لتخفيف

احلديد مما قد يسبب تأثريات جانبية غري مرغوبة، وال بد من اإلشارة إىل وجود خطـر حـدوث اختالطـات    

ُيجرى على مراحل ولعدة أيام ريثما ينخفض اخلضاب للحـدود  ).. وهو أخذ الدم الوريدي(فالفصد . خثارية

   ن هذه العملية تنفع، لكن نفعها آين وعليه تكرار العملية كل ثالثة أشهر أو أقل مع تنـاول صحيح أ.. الطبيعية

 
تعبري يطلق على الكرية احلمراء بعد متزق غشائها وخروج خضاهبا تعود بقية أجزائها وحمتويات هذه اخللية : أشباح الكريات احلمراء  )١(

 ".شبح الكرية احلمراء"د شكلها األصلي وُيقال عنها لتستعي
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لكن بالفصد ال نتخلَّص من السبب الذي أدى هلذا املرض وال جنتث أسباب هذا املرض ألنه قاصر عن .. األدوية

ذلك، أما احلجامة ففيها عالج هلذا املرض مع اجتثاث أسبابه ألهنا ختلِّصنا من تلك الكريات العاطلة واملعرقلـة  

، ومما يؤكد على ذلك أن اإلناث ال تصاب هبذا املـرض إالَّ نـادراً   )١(لعمل غريها وللتروية الدموية بشكل عام

  .) ٢(»خري ما تداويتم به احلجامة«: يقول الرسول ). الدورة الشهرية(وذلك بسبب احليض 

فاحلجامة تعمل متاماً كمصفاة تصفي الدم من الشوائب اليت تسبب األمراض، وهبا نكون قد ختلصنا بشكل عام 

كريات احلمر وبشكل رئيسي من املسبب هلذه الزيادة، فلو أن هؤالء الكهول واملسنني قد اتبعوا من زيادة هذه ال

وما فوق ملا حصل معهم امحرار دم مطلقاً، وملا كـانوا عرضـة   ) ٢١(هذه النصيحة منذ بداية دخوهلم يف سن 

  .وغريها من مضاعفات هذا املرض) اخلثرات الدموية(للجلطات 

 بإجراء عملية احلجامة للعديد من احلاالت فزالت األعراض متاماً وعاد تعداد الكريات احلمر وقد قام الفريق الطيب

  .إىل الطبيعي

  

  نمــوذج

ومع . أيام، مث تعود وتعود معها املعاناة) ٣- ٢(الذي كان يتربع بالدم فتزول األعراض ملدة  )..د.ر(ـ السيد 
.أول حجامة أجريت له انتظمت أموره وغادرته الشكوى متاماً  

 
 .ذكرنا من قبل آلية هذا اخلالص من هذه املعوقات املسببة ملعظم األمراض )١(
 ).١٥٧٧(ومسلم يف كتاب املساقاه ) ٢١٠٤(أخرجه البخاري يف صحيحه رقم  )٢(
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  دراســــة مخبريـــة

كثيف شديد الحظ الفريق املخربي أن الدم الناتج عن عملية احلجامة وبكل حاالت الدراسة، دم أمحر قامت جداً 

اللزوجة ويتخثر بسرعة كبرية، حىت أن الزيادة الكبرية هلذه اللزوجة جتعل مد قطرة من هذا الدم على الصـفيحة  

  ).اهلرم منها واألشباح(صعٌب جداً، ألنه بغالبيته العظمى كريات محراء 

  )التقرير المخبري العام للدراسة المنھجية لعملية الحجامة(انظر الفصل الحادي عشر 
    

فبأية آلية عظيمة هذه اليت َعِلَمَها مكتشف احلجامة العصرية عالَّمتنا اجلليل حممد أمني شيخو من اهللا، حيث يتم 

هذا اخلالص فقط من الكريات احلمراء وعلى األخص اهلرم منها واألشكال الشاذة، وبذلك تنشـط الترويـة   

عوِّقات ومل يعد هناك حاجة لزيادة عدد الكريات احلمراء، الدموية والدورة الدموية بشكل عام ألننا خلصنا من امل

  . إذ أصبحت تقوم بعملها بطاقاهتا العظمى

  ..فما أعظمك أيها الرب الرحيم بداللتك هذه لعبادك أمجعني.. فاحلجامة وقاية وعالج
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  ):Essential Thrombocytosis(كثرة عدد الصفيحات 

وهو أحد اضطرابات تكاثر النقي يتميز بارتفاع إنتاج الصفيحات الدموية وميكن أن يوجد انسداد وعائي، مترافق مع 

أو نقص تروية األصابع، أو حيدث انسداد األوعيـة االكليليـة أو    Strokeأعراض نقص تروية دماغية عابر أو سكتة 

  .املساريقية، أو يالحظ اخلثار الوريدي

ريق الطيب عمليات احلجامة لعدد من املرضى الذين يعانون من كثرة الصفيحات فكانت النتيجة أيضاً أجرى الف

  .اخنفاض تعدادها بكلِّ احلاالت إىل احلدود الطبيعية وزالت كل مظاهر الشكوى واألعراض

  )Malignant Lymphomas(اللمفومات اخلبيثة : ثانياً

  ): Hodgkin`s Disease(داء هودجكن 

كمرض موضعي وينتشر فيما بعد إىل األنسجة اللمفاوية القريبة وأخرياً ينتشـر إىل النسـج غـري    يظهر عادة 

  .)]٥٢(شكل [اللمفاوية، واحلصيلة هي املوت الكامن 

. يبدي داء هودجكن كتلة مكتشفة حديثاً أو جمموعة من العقد اللمفاوية تكون صلبة متحركة حبرية وغري مؤملة

احلمى منخفضة الدرجة واليت تترافق مع تعرق ليلي متكرر مع نقص الـوزن والتعـب   من األعراض األساسية 

  .والضعف واحلكة ورمبا اندفاع جلدي ورمبا سعال وأمل صدري

  

  نمــوذج

املصاب بداء هودجكن، أجرى الفريق الطيب له عملية احلجامة فكانت النتيجة اختفاء األورام  )..ع.ز(ـ السيد 

  .Reedsternbergرضي تبيَّن اختفاء خاليا ريدسترنربغ واألعراض وبالتشريح امل

  )١٥(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 
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  ):Mechanism Of Thrombocytopenia(قلة الصفيحات : ثالثاً

  :وتنجم عن واحدة من آليات ثالث

  .إنتاج نقي ناقص بسبب اضطرابات تؤذي خاليا النقي تترافق مع فقر دم وقلة الكريات البيض  )١

إن فرط التوتر البايب هو السبب األكثر شيوعاً لضخامة الطحال، وعندما : استهالك طحايل زائد  )٢

  .يتضخم الطحال فإنه يزداد اجلزء املستهلك من الصفيحات فينخفض عددها

التهابات األوعية (األوعية الشاذة واخلثرين الليفي والتبدالت داخل األوعية إن : التخريب السريع )٣

  .تقصر من عمر الصفيحات وتسبب قلتها) واألمخاج

أما بوجود احلجامة فستزول كل هذه املسببات واملظاهر وقد بيَّن التقرير املخربي العام للدراسة املنهجية لعملية 

  .ات يف حال النقص وذلك بكلِّ احلاالت وضمن احلدود الطبيعيةاحلجامة أن احلجامة تزيد عدد الصفيح
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  ):Disorders Of Coagnlation And Thrombosis(اضطرابات التخثر واخلثار : رابعاً

 ):Hemophilia(الناعورية 

هي نقص العامل الثامن والذي هو من عوامل التخثر، وهو عبارة عن بروتني ضخم يصنع يف الكبد وينتشـر يف  

  .دوران الدموي، يوصف االضطراب الناتج بالنزف يف النسج الرخوة والعضالت واملفاصل احلاملة للوزنال

  :على األقل، فاملرض على ثالثة مستويات%) ٢٥(االرقاء الطبيعي يتطلب فاعل العامل الثامن بنسبة 

  .يز، ينزفون بشكل متكرر بدون رض ممSevereإصابة حادة %): ١(العامل الثامن أقل من   )١

  .إصابة متوسطة مع تكرار أقل للنزف%) ٥- ١(العامل الثامن بني   )٢

إصابة معتدلة مع نزف غري متكرر، املعاجلة بركـازات العامـل   %) ٥(العامل الثامن أكثر من   )٣

  .الثامن تنتج اختالطات خطرية تتضمن التهاب الكبد الفريوسي وإصابة كبدية واإليدز

احلجامة للعديد من املرضى املصابني ومن مستويات خمتلفة وكانت النتائج مبـهرة  ولقد قام الفريق الطيب بإجراء 

  .وعظيمة مبا ال يقاس

  

  نمــوذج

بعد احلجامة بعشرة أيام، وأصبح اآلن %) ٩(إىل %) ٠.٩(ارتفعت نسبة العامل الثامن عنده من ).. ح.م(ـ السيد 

جرح فكان اجلرح سرعان ما يرقأ، كما أصبحت ميارس حياته الطبيعية، وتعرض ألكثر من صدمة وألكثر من 

  !.الصدمات ال تسبب أية نزوف داخلية خطرية

بعد احلجامة بسبعة أيـام،  %) ٩.٢(إىل %) ٤.١(ارتفعت نسبة العامل الثامن عنده من ).. ع.ب(ـ السيد 

  .وأصبح اآلن ميارس حياته بشكل طبيعي

  )١٧ـ  ١٦(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 
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لرية سـورية علـى   ) ٢٠٠٠٠(ريض الناعور هو األكثر تكلفة من بني مجيع املرضى، إذ حيتاج شهرياً إىل إن م

  .وختتصر بشرطة حمجم!!. عام فكم يا ترى تكون التكلفة) ٤٠(األقل، وهذا إذا عاش 

  ..إهنا حقّاً معجزة نبوية

  ..إهنا حقّاً أعجوبة إهلية ال تعترف مبرض وراثي وال غريه

  ):Vitamin K Deficiency( Kالفيتامني ) نقص(عوز 

  .هو فيتامني منحل بالدسم يؤدي دور أساسي باإلرقاء، ميتص يف املعي الدقيق وخيتزن يف الكبد) K(فيتامني 

  ):K(يوجد ثالث حاالت رئيسية من عوز فيتامني 

  .تناول غري كايف  )١

  .سوء امتصاص معوي  )٢

  .ضياع املخزون ناتج عن مرض خلوي كبدي  )٣
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  نمــوذج

مصاب باضطراب يف عوامل التخثر، أجرى له الفريق الطيب عملية احلجامة، فكانت النتيجة أن  )..ت.ي(ـ السيد 

  .وثبت على هذا الوضع وزالت الشكوى%) ٣٤(إىل احلدود الطبيعية %) ٤٨(اخنفض زمن الربوترومبني من 

  )١٨(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 
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  :االنتروفريون واحلجامة

قبل أن نتابع ويف وقفتنا هذه مع احلجامة واملناعة وقفنا أيضاً مع احلجامة واالنتروفريون الذي تتضـمنه مناعـة   

  ). أحد جنود املناعة يف جسم هذا اإلنسان(اجلسم 

وسي وقد وقـف  ولنطرح يف هذه الوقفة تساؤالً قد يدور يف أذهان البعض حول الشفاء من التهاب الكبد الفري

  .الطب عاجزاً أمام الكثري من حاالت هذا اللعني بأنواعه املختلفة

  : ولإلجابة على هذا التساؤل نقول

لقد علمنا ما للحجامة من أثر نفسي قوي يف تقوية وشحذ إرادة اإلنسان ودفعه بعد أن ُيغدق على قلبه بأنوار رسول 

ا للحجامة من أثر يف تنشيط ورفع سوية كافة أجهزة اجلسم مبا فيهـا  وعلمنا م.. للسري قدماً يف أطوار الشفاء اهللا 

وعلى األخص جهاز املناعة فتجعل اجلسم يتأقلم مع وضعه اجلديد حماوالً الرد على كل الظروف السـيئة والعوامـل   

  .املمرضة

وأكَّـدت   )١(أكَّد العلـم يف عالج الكثري من حاالت التهاب الكبد الفريوسي، وقد ) االنتروفريون(لقد استخدم الطب 

التجربة أن الشخص املتفائل الذي كان بعيداً عن الصدمات النفسية لقاء مرضه، قوي القلب جتاه حالته مؤمناً أن الـذي  

وضع املرض يرفعه، هذا يفرز جسمه كميات كبرية من االنتروفريون حبدود كافية غري سـامة ليتغلَّـب علـى مرضـه     

هذه الناحية ما للحجامة من أثر عظيم يف بعث السرور بالنفس وفـكِّ العقـد والصـدمات     ولقد تبيَّن لنا من.. ويدحره

.. رسول اإلنسانية مبلِّغ هذه الوصية عن اهللا تعاىل وكشف الظلمات وتقويتها يف مواجهة أمور احلياة، كل ذلك بنوره 

ولو كان مرض السرطان، ولقد ثبت شفاء  حىت.. ذلك كله يدفع اجلسم إلفراز االنتروفريون للتغلُّب على املرض ودحره

  .م بالتحاليل الطبية املخربية والتشرحيية والصورة الشعاعية املوجودة لدينا١٩٧٧السرطان باحلجامة منذ عام 

  .ولكن قبل أن نتابع إيضاح هذه النقطة ال بد لنا من أن نبيِّن ما هو االنتروفريون؟

 
 .ـ عبد الرمحن الزيادي) سالمة كبدك(كتاب  )١(
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وط دفاعه األوىل يف مواجهة الفريوسات والسرطان، ويقـال إن  أحد نواتج اجلسم وأحد خط )١(:االنتروفريون

وقـد  . احلاالت اليت تتطور إىل أمراض كبدية مزمنة يكون سببها نقصاً يف إفراز هذه املادة يف جسم املـريض 

، وكذا لعالج التهاب الكبد الفريوسي املزمن الناتج عن الفـريوس  )س(استخدم لعالج التهاب الكبد الفريوسي 

  ).د(حده أو مصحوباً بوجود فريوس أو عامل لو) ب(

أما طبيعته فكيماوية تفرزه خاليا اجلسم احلي بكميات ضئيلة بعد التعرض ألي مكروب فريوسي يدخل اجلسم ويكـون  

وله ثالثة أنواع رئيسية يفرزها اجلسم .. االنتروفريون أسرع خط دفاعي يتم تكوينه وإفرازه بعد إصابة اجلسم بأي فريوس

  ).ألفا ـ بيتا ـ غاما(: ايناإلنس

) غامـا (يتم إفرازها من كريات الدم البيضاء واخلاليا اللمفاوية األم على التوايل، وكذا ) ألفا ـ بيتا (وملا كانت 

أن الكريات البيض قادرة على إنتاجه مبعدل يبلغ ) كانتيل(وقد أوضح العامل . Tتفرز عن طريق اخلاليا اللمفاوية 

  .ا اجلسمعشرة أضعاف يف خالي

ومن هذا يتبيَّن لنا ما للحجامة من أثر عظيم يف تنشيط هذا اخلط الدفاعي املهم األسرع، إذ أن احلجامة حتافظ علـى  

فلقد بيَّنت حتاليل دم احلجامة أن نسبة مهملة ال ُتذكر من الكريـات  .. الكريات البيض وال تستهلكها بدم احلجامة

  .البيض موجودة ضمن دم احلجامة

انت احلجامة متلك األثر العظيم يف زيادة عدد اخلاليا املناعية الناشئة من نقي العظام ألهنا حتـرِّض النقـي   وملا ك

وتنشط عمله املولد وذلك بسحبها لعدد كبري من الكريات احلمراء الشاذة واهلرمة وأشالئها من الدم، وهذا ما 

  ].)٥٤(شكل [يدفع لتنبيه نقي العظام لتعويض املسحوب من الدم 

ولكن التعويض هنا ليس حمصوراً بالكريات احلمراء، إمنا وملا كان اجلسم بوضع يستدعي خاليـا مناعيـة دفاعيـة    

عوامـل ممرضـة   .. كالفريوس الكبدي، اخلاليا السـرطانية (ليهاجم اجلسم الغريب .. كامللتقمات على سبيل املثال

   اه تشكيل كريات بيض ليقوم بسد املطلوب جملاهبة العامـل يسري باجت) اجلذعية(فإن متايز خاليا الدم البدئية ..) أخرى
 

 .ـ عبد الرمحن الزيادي) سالمة كبدك(كتاب  )١(
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إذاً وبالنتيجة فاحلفاظ على الكريات البيض وزيادة عددها عن طريق احلجامة كل ذلك يسـاعد  .. املمرض أياً كان

الحقـاً سـنتعرض لبحـث    (على حترير االنتروفريون بكميات كافية ملواجهة الفريوس الكبدي واخلاليا السرطانية 

احملرِّض على إنتاج كميات كافيـة مـن   ) احلجامة الذي تسببه(كذلك هناك العامل النفسي ).. السرطان واحلجامة

 .االنتروفريون لدحر املرض
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يف احلقيقة إن تطبيق وصية رسول .. فالتفاؤل واإلميان باهللا من أهم عوامل الشفاء.. وحسب ما ذكر الدكتور الزيادي

وقد حققت أطواراً كبرية يف الشفاء مـن  . تبعث يف النفس ما ال يبعثه غريها من األدوية أياً كانت) احلجامة( اهللا 

وقد الحظ أصحاب هذه األمراض كم رفعت ودفعت هبم قدماً يف أطوار التحسُّـن  .. للعينة أياً كانتاملستعصيات ا

  .والشفاء

  

  دراســـــة مخبريــــة

إن الظاهرة الغريبة اليت أدهشت الفريق املخربي هي خروج الدم من شقوق احلجامة بنسبة قليلـة جـداً مـن    

ة ال تقوي جهاز املناعة فحسب، بل حتافظ على عناصر جهـاز  مما يؤكِّد على أن احلجام!!!. الكريات البيض

  . املناعة من الفقدان أيضاً

  )التقرير المخبري العام للدراسة المنھجية لعملية الحجامة(انظر الفصل الحادي عشر 
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  ):Immune Complex Diseases(أمراض املعقد املناعي 

املعقدات املناعية يف عضو، أو أماكن نسيجية، وتشتمل علـى كبيبـات الكليـة     )١(ويعتقد أهنا حتدث بترسب

اليت تتشكل يف الدوران ) الضد ـ املستضد (وجدران األوعية الدموية، هذه الترسبات املناعية تنشأ من معقدات 

وسـائط  وتتركب من عناصر مخجية أو تتحرض هبا، وعندما تترسب املعقدات يف األنسجة تفعل أنواعاً مـن ال 

الذؤوبة االلتهابية مثل بروتينات املتممة، وهذا يسبب تدفق العدالت فتفعِّل أنواعاً من اخلاليا متلك مسـتقبالت  

هذه اخلاليا املفعَّلة حترر منتجـات مسيـة   . للغلوبولينات املناعية على سطح الغشاء، فيحرض حترر السيتوكينات

لربوتيناز واألنزميات األخرى وهذا يف النهاية يسبب األذيـة  الستقالب األوكسجني واألرجينني باإلضافة إىل ا

  .النسيجية

واملظاهر السريرية هلذه األمراض تتراوح بني الطفوح اجللدية اخلفيفة إىل اإلصابة الشديدة للعضو مـع التـهاب   

  :وندرس منها. التأمور والتهاب كبيبات الكلية والتهاب األوعية

  ):Systemic Lupus Erythemato(الذأب احلمامي 

مرض متعدد األجهزة يترافق بعدد من االضطرابات املناعية، جمهول السبب، تتأذى فيه األنسجة واخلاليـا بواسـطة    

ـيب   . أضداد ذاتية مرضية املنشأ ومعقدات مناعية، تتضافر فيه عوامل وراثية مع العوامل البيئية ميكن للمـرض أن يص

  .وتتراوح شدة األعراض من اخلفيفة واملتقطعة إىل الدائمة والصاعقةجهازاً واحداً وقد يكون متعدد األجهزة 

واألعراض اجلهازية واضحة يف العادة وتشمل التعب والدعث واحلمى والقهم وفقدان الوزن ويعاين مجيـع املرضـى   

أن يكون االعـتالل   تقريباً من اآلالم املفصلية والعضلية واالنتفاخ املنتشر لليدين والقدمني والتهاب غمد الوتر، وميكن

العضلي النهائي والطفح الوجين احلمامي ثابت على اخلدين وجسر األنف وغالباً يصيب الذقن واألذنني ويكون فقدان 

  .شعر الفروة بقعياً يعود الشعر بعدها للنمو

 
 .هذه الترسبات ما كانت لتحدث لو أن اإلنسان داوم على إجراء عملية احلجامة سنوياً )١(
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ربوتينيـة  وتترسب الغلوبولينات املناعية يف كبيبات الكلية وبعضهم يصاب بالتهاب كلوي حيدد بواسطة البيلة ال

  .)]٥٧(شكل [

. ويكون الدماغ معرَّضاً لإلصابة والسحايا واحلبل الشوكي واألعصاب مما يؤدي إىل اخللل الوظيفي اإلدراكـي 

  .وقد تكوِّن اخلثار مشكلة يف األوعية مهما كان حجمها

وقلـة   حيدث فقر الدم بسبب املرض املزمن عند أغلب املرضى وقد حيدث احنالل بالـدم وقلـة اللمفاويـات   

  .الصفيحات

وتؤدي إىل التهاب التأمور والتهاب عضلة القلب، أو املوت املفاجئ، أو قصور القلب، أو احتشـاءات وذات  

  .اجلنب وارتفاع الضغط الرئوي، االلتهاب الوعائي الشبكي، التهاب امللتحمة

لوية، ارتفاع سـكر الـدم   ارتفاع أنزميات الكبد والتهاب السحايا العقيم واألذية الك SLEال يوجد شفاء من 

  .وارتفاع الضغط الدموي والوذمة ونقص الكالسيوم

وقد أجرى الفريق الطيب عملية احلجامة لعدة مصابني وكانت النتائج مبشِّرة، إذ زالت األعراض الظاهرية بنسبة 

  .واعتدلت الثوابت التحليلية بشكل عام%) ٨٠- ٧٠(
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  ):Rheumatoid Arthritis(التهاب املفصل الرثياين 

  .مرض مزمن متعدد األجهزة ما زال سببه جمهول، وميكن أن يكون تظاهرة استجابة عنصر إىل عنصر مخجي

تتمثل األعراض بالتيبس الصباحي والعقيدات حتت اجللد مع وجود العامل الرثياين وارتفاع سرعة التثفل والسائل 

  .الزليلي االلتهايب مع زيادة اخلاليا البيض مفصصة النوى

لسبب املرضي غري معروف، لذا فإن اإلمراض فيه توقعي وآليات األدوية املستخدمة يف العالج ليست واضحة ا

  .ولذلك تبقى املعاجلة جتريبية، وإن أّياً من التدخالت العالجية ليس شافياً

اً، فقد اختفـت  ولقد قام الفريق الطيب بإجراء احلجامة للكثري من املصابني هبذا املرض وكانت النتائج رائعة جد

  .األعراض السريرية متاماً وأبدى التحليل املخربي عودة إىل احلالة الطبيعية لدى املرضى

  

  نمــوذج

  .ذهبت آالم املفاصل هنائياً بعد أن أجرت عملية احلجامة).. خ.ن(ـ السيدة 

  )التقرير المخبري العام للدراسة المنھجية لعملية الحجامة(انظر الفصل الحادي عشر 

  ): Behget`s Syndrome(متالزمة هبجت 

واألسباب . هي اضطراب متعدد األجهزة يتظاهر بتقرحات فموية وتناسلية راجعة، باإلضافة إىل اإلصابة العينية

ال زالت جمهولة ويعترب مرض مناعي ذايت ألن التهاب األوعية هي اآلفة املرضية الرئيسية ويكون املرض أكثر شدة 

  .اإلناث عند الذكور منه عند

يالحظ خمربياً كثرة الكريات البيض وارتفاع سرعة التثفل وارتفاع مستوى الربوتني االرتكاسي ووجود األضداد 

  .خلاليا املخاطية الفموية

  .املعاجلة عرضية وجتريبية
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ـ  ت لقد أجرى الفريق الطيب احلجامة لعدد من حاالت اإلصابة مبتالزمة هبجت، وقد كان األمر رائعاً، إذ اخنفض

أعداد الكريات البيض واخنفضت سرعة التثفل وعاد مستوى الربوتني االرتكاسي إىل حالته الطبيعية واختفـت  

  .األعراض السريرية متاماً

واملالحظ هو أن نسبة اإلصابة هبذه املتالزمة عند النساء أقل بكثري من الذكور وذلك بسبب احمليض فال بديل عن 

  .احلجامة للتخلُّص من هذه اآلفة

  

  نمــوذج

أجرى عملية احلجامة فذهبت القالعات متاماً وعادت صيغته .. مصاب مبتالزمة هبجت )..د.ك(ـ السيد 

  .الدموية إىل احلالة الطبيعية متاماً

وبعد أن أجرى له الفريق الطيب عملية احلجامة عادت .. أيضاً مصاب مبتالزمة هبجت).. ن.ح.ع(ـ السيد 

  .طبيعية وزالت األعراضصيغته الدموية إىل احلالة ال

  )٢١ـ  ٢٠(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 
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  :يـــــي الجنســــــل الوظيفــــى الخلـــــة علــــامــر الحجــــــأث

  :وبعض حاالت العقم ..)Sexual Disfunctionالضعف الجنسي (

ميكن أن يكون الضعف اجلنسي عضوياً، أو نفسي املنشأ، أو مزجياً لالثنني، وتشمل أسباب اخللل العضـوي؛ األدويـة   

وقد يكون لالختالل الوظيفي النفسي املنشأ عالقة بالكرب، . والعجز اجلسدي واالعتالل، أو املرض، أو الرضح اجلراحي

  .كتئاب، أو اخلوف، أو الغضبأو اال

  : إذن ميكن القول أن العوامل املسببة للخلل الوظيفي اجلنسي هي

  ..العوامل النفسانية؛ كاملشاكل يف العالقات العائلية، خربة جنسية، ضحية مواقف عائلية سلبية  )١

أي ضعف امليـل،  ) الشغف(العوامل النفاسية؛ وتتضمن مرضاً اكتئابياً نامجاً عن نقص الكرع   )٢

  ..مشاكل الكحول واهلوس

فهنـاك  .. على كلٍّ تتطلَّب الوظيفة اجلنسية السوية وجود آليات نفسية املنشأ وعصبية املنشأ ووعائية وهرمونية

احلوافز واحلصول على االستجابة الالزمة وتشمل هذه املراكز  مراكز وأجهزة متعددة لربجمة الدافع اجلنسي وإثارة

املراكز اجلنسية يف نواة اهليبوثالموس يف الدماغ املتوسط، وثانياً املراكز العصـبية يف النخـاع   : واألجهزة على

  .الشوكي واألجهزة العصبية التلقائية والغدد اهلرمونية الصم

من هذه احلاالت هلذه املشكلة اليت يعاين منها الكثري يف هذا العصر، إذ ومن هنا يربز دور احلجامة يف حل العديد 

علمنا ما هلا من آثار نفسية جيدة على املريض، مث كوهنا تنشِّط النقل العصيب وتقويه، وكذلك تقـوي التـدفق   

بالدم ينتقل ) يةاملفرز من اخلص(فمثالً؛ إن هرمون األندروجني . الدموي وترفع من سوية التروية الدموية لألعضاء

عن طريق الدم وهو يهيج املراكز اجلنسية، فباحلجامة نؤمن نقالً جيداً هلذا اهلرمون للمراكز املذكورة وبالتـايل  

   نؤمن استجابة جيدة، وكون هذا اهلرمون يهيِّج املركز اجلنسي يف املخ والذي بدوره حيثُّ األعصاب اليت تتحكم
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 أوالً وقاية من

سليدينافيل طي

خطرية على اإل
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 من الترسبات

 فذلك يؤمن 

 مركبات الس

واليت تعترب خط

ن هذه اآلثار 

وعية الدموية 

ضو االقتران 

جعاً حيلُّ حمل 

ة املذكورة و

 لنتحدث عن

 تنظيف األو

وي جيد لعض

ن عالجاً ناج

كبات الدوائية

وال جمال هنا 

مة تقوم على

ية وتدفق دمو

ثانياً تؤمِّن ب،

رك تتركها امل

و..  الدموي

عملية احلجام

ى تروية مثالية

 هلذه األسباب

 كاآلثار اليت

ب والضغط 

إذن كون ع

وحتافظ على

ذلك عائداً 

آثار جانبية 

مرضى القلب

  .األدوية
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  .وهناك حاالت عديدة من الضعف اجلنسي قد برؤت من خالل جتربتنا على مدى عدة أعوام بعملية احلجامة

يدة من نوعها جنحت احلجامة يف عدد من حاالت العقم فأعادت البسمة للزوجني ومن خالل هذه التجربة الفر

  .بعد فقدان األمل من الطب والدواء

أما عن هذه احلاالت فكانت ألسباب نقص يف عدد احلوينات املنوية رغم أن بعض أصحاب هذه احلاالت قاموا 

فلقد !!. مة كانت النتيجة الصاعقة وحتقُّق املستحيلبإجراء عملية الدوايل اخلصيوية ومل يصلوا إىل نتيجة، وباحلجا

  .ارتفع عدد النطاف ليصبح بالعدد املؤهل حلدوث اإللقاح واحلمل

  

  نمــوذج

، ارتفع بعد إجـراء  )٨٥٠٠٠٠٠(كان يعاين من عدم إجناب، وكان عدد النطاف لديه ).. ح.أ.ع(ـ السيد 

)% ٢٠(ذات احليوية العالية يف الساعة األوىل من  ، وانتقلت نسبة النطاف)٢٨٠٠٠٠٠٠(عملية احلجامة إىل 

  .وحدث احلمل والوالدة)% ٣٥(إىل 

أجرى عملية احلجامة فارتفع عـدد النطـاف عنـده مـن     .. كان يعاين من عدم إجناب).. م.ي(ـ السيد 

  .وحدث احلمل واإلجناب) ٥٧٢٠٠٠٠٠(إىل ) ١٨٨٠٠٠٠٠(

  )٢٣ـ  ٢٢(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 

وهذا األثر العالجي الناجع على الغالب عائد لرفع التروية الدموية للخصية وبالتايل تأمني الوسط اجليد املناسب 

حلدوث االنقسام اخلليوي اجليد وتأمني العدد املطلوب القياسي من النطاف حلدوث عملية اإللقاح واحلمل، فقد 

ب اخلصية فتنخفض وترية وظيفتها عن احلد املثايل الالزم يكون سبب العقم أحياناً عائداً إىل التهاب جرثومي يتع

حلدوث اإللقاح فاحلمل، أو للتروية الدموية القليلة نسبياً اليت تروِّي اخلصية، أو نتيجةً لتليف يف اخلصـية إثـر   

   عي مماالتهابات مزمنة فتعمل احلجامة على توسيع األوعية الدموية وزيادة التروية ورفع وترية عمل اجلهاز املنا



 

 

ضاء على االلتتهابات وسريري العمل الوظظيفي اخلصيووي على الوججه األمثل، ووجتاوز حالة  العقم العائــدة  

  . األسباب

يؤدي للقض

لبعض هذه 

 يف  

)الحجامة(ب 

ف، تؤمن تغذية مثالية للنططفة وتزيـد

.  

صية فالنطاف

. هلذا السبب

حلجامة للخص

لعقم العائدة 

اليت تؤمِّنها احل

وز حاالت ا

موية اجليدة ا

نتجاوذلك قد 

ه التروية الدم

حيويتها، وبذ

كذلك هبذه

حركتها وح
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  :)١(ينــــى العــــة علـــر الحجامــــأث

  ):الرمد(امللتحمة التهاب : أوالً

  .إن امللتحمة معرضة للهواء والغبار، فهي ال ختلو من اجلراثيم والعوامل املمرضة

  ):Trachomaالتراخوم (التهاب امللتحمة 

%). ٢٠(وهي محة راشحة كبرية هلا ميل خاص ألنسجة العني دون غريها، ونسبة إصابة سكان العامل هبا تعادل 

مللتحمة مع ظهور أجربة وحطاطات فيصبح منظر امللتحمة أمحر خمملي تترافـق  وتبدو بشكل احتقان متعمم يف ا

مع حس ختريش وحكة، وتكون اإلصابة يف البدء سطحية مث متتد إىل العمق حىت تشمل القرنية بكاملها مؤديـة  

سـدال  وهناك عقابيل هامة حتدثها التراخوما كالشتور والشعرة وان. إىل حدوث كثافات دائمة تؤدي إىل العمى

  .اجلفن اجلزئي وجفاف العني والتصاق اجلفن باملقلة

لقد أجرى الفريق الطيب العديد من احلجامات على أشخاص عانوا من التراخوما وكانت النتيجة هي ذهـاب  

  .األعراض والشفاء الكلي املذهل

  ):Spring Catarrhالرمد الربيعي (التهاب امللتحمة الربيعي 

عينني، يشتد مع حرارة اجلو، لذا فإنه يظهر يف الربيع ويشتد يف الصيف وتتنـاقص  الرمد الربيعي مرض يصيب ال

يشكو املصاب من إحساس حبرقة وحكة شـديدين  . شدته يف اخلريف والشتاء، يصيب الذكور بشكل خاص

  .وخوف من الضياء واإلدماع وال توجد معاجلة شافية للرمد الربيعي، وُيلجأ إىل املعاجلة العرضية

 
 .لألستاذ الدكتور أكرم العنربي )أمراض العني(كتاب  )١(
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عندما طبَّق الفريق الطيب عملية احلجامة على الكثري من املصابني بالرمد الربيعي كانت النتيجة جدُّ صاعقة، إذ أما 

فشفي املرضـى  ) دود العلَْق(كما طُبِّقت احلجامة املوضعية بالصدغني بواسطة . زالت كل أعراض املرض متاماً

  .كلّياً

أن تعزى إالَّ للمحيض، وهذا يؤكد أن ال بديل للذكور عن إجراء  أما إصابة اإلناث القليلة هبذا املرض فال ميكن

  .احلجامة عالجاً ووقاية أيضاً

  

  نمــوذج

الذي كان يعاين من الرمد الربيعي ألعوام عديدة وكان يستعمل نظارات طبية، وبعد إجـراء  ).. أ.ر(ـ السيد 

حياته كأي إنسان طبيعي، كما أنه يزاول أول حجامة موضعية زالت أعراض الرمد الربيعي متاماً وعاد ليمارس 

  .تطبيق احلجامة مبوعدها السنوي

  التهاب القرنية وامللتحمة اجلاف: ثانياً

  ):Kerato Conjunctivitis Siocoمتالزمة جوغرن (

إصابة هو من االلتهابات اجملهولة السبب وحتدث عند النساء يف سن اليأس مترافقة مع التهاب املفاصل نظري الرثوي، تندر 

  .النساء هبا يف سن الشباب، وتكون األعراض شديدة

فاملرأة فقدت دورهتا الطمثية اليت كانت ختلصها من الشوائب الدموية وبالتايل أصبحت معرضة لإلصابة هبـذه  

نع املتالزمة، وهذا ما جيعل تطبيق احلجامة سنوياً عند املرأة اليت بلغت سن اليأس ضرورةً ال يستغىن عنها مطلقاً مل

  .اإلصابة مبثل هذه األمراض
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وهذه كثرية احلدوث عند الكهول والشيوخ بسبب .. Lithiasis، ورمل امللتحمة Pingaculaأما شحمية العني 

اخللل أو التقصري يف عمل أجهزة اجلسم، فال حيصل ذلك بوجود احلجامة اليت حتافظ على آلية ونشاط أجهـزة  

  .ناسب لكلٍّ منهااجلسم وتكفل إيصال اإلمداد الدموي امل

  ):Hematie Impregnation Of The Cornea(تصبغ القرنية بالدم : ثالثاً

وحتدث كاختالط للنزف الغزير يف البيت األمامي مع ارتفاع توتر العني فتفقد القرنية شفافيتها وتبدو بلون أمحر 

  .العني يف حال ميل التوتر لالرتفاعواملعاجلة وقائية مع إعطاء أدوية خافضة لتوتر . رمادي مائل إىل اخلضرة

أما حبال وجود احلجامة السنوية وكما أظهرت النتائج اليت حصل عليها الفريق الطيب عند إجراء عملية احلجامة 

  .على أشخاص مصابني بارتفاع توتر العني أن األعراض املرضية ذهبت وعاد توتر العني إىل حالته الطبيعية

  ):Vasvular Lesions Of The Retina(بكية لشاآلفات الوعائية ا: رابعاً

حيدث انسداد الشريان الشبكي املركزي فجأة خبثرة أو صمامة تؤدي إىل انعدام الرؤية، تتوذم الشبكية وتبـدو  

اللطخة الصفراء بلون أمحر قانئ، أو تكون اخلثرة يف الوريد الشبكي املركزي أو أحد فروعه وتؤدي إىل نقـص  

  .تترافق مع أنزفة واسعة ومنتشرة وحتتقن وتتوذم حليمة العصب البصريفجائي يف الرؤية 

  .ويف احلالتني كثرياً ما تكون املعاجلة غري جمدية

  .كل ذلك ختتصره عملية احلجامة ومتنع تشكله، ألهنا تزيل كل العوامل املؤدية إىل حدوث اخلثرات بشكل عام

  ):Hypertensive Retinopathy(اعتالل الشبكية يف فرط التوتر الشرياين : خامساً

يتصف هذا املرض بتبدالت يف أوعية الشبكية وبالشبكية نفسها فيحدث تضيق للشرايني مع زيادة تقرحها وسعة 

وتكـون  . االنعكاس يف ملعتها وتبدو بلون حناسي دليل التهاب ما حول الشرايني، وقد يالحظ أمهات صـغرية 

عند مرور شريان فوق وريد نالحظ أن الوريد خمتنق ومتوسع وقـد   األوردة متوسعة ومتعرجة وقامتة وُيالحظ

  .تظهر وذمة مع بعض األنزفة قبل التصالب ويكون ضيقاً بعد التصالب
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هنا تكمن الفائدة الكربى للحجامة، إذ أجرى الفريق الطيب احلجامة للعديد من املرضى املصابني بفرط التـوتر  

  .الة الطبيعية متاماًالشرياين وكان املذهل أنه يعود إىل احل

  

  نمــوذج

أصيب باعتالل شبكية سكري مترافق بارتفاع التوتر يف العينني، وبعد إجراء عملية احلجامة  )..م.س(ـ السيد 

) ١٠(إىل ) ٢٥(يف العني األوىل، ومـن  ) ١٠(إىل ) ٤٠(اخنفضت نسبة السكر لديه واخنفض توتر العينني من 

  .كل ذلك ترافق مع نشاط كبري.. بالعني األخرى

  :الزرق: سادساً

العني عن احلد الذي تستطيع أن تتحمله أنسجة العني، وينتج عن زيادة اإلفراز أو نقـص   هو ارتفاع توتر باطن

  .اإلفراغ بإصابة األجزاء املفرغة

يزداد توتر العني فيشكو املريض من صداع نصفي وأمل عيين مع امحرار العني وتدين الرؤية الشـديد وإدمـاع   

اجلة الدوائية تؤدي إىل خدر ومنل يف أصابع األطـراف  واملع. وخوف من الضياء وإقياء وهذه األعراض فجائية

  .ونقص شهية وحصيات كلوية

لقد قام الفريق الطيب بإجراء عمليات احلجامة للعديد من املصابني بارتفاع توتر العني فكانت النتيجة عودة التوتر 

  .إىل احلالة الطبيعية وزالت كل األعراض املرافقة

  

  نمــوذج

  ).١٢(إىل ) ٢٥(، والعني الثانية من )١٥(إىل ) ٣٥(فض توتر العني األوىل من اخن).. ص.ف(ـ السيدة 

  ):Hypermetropia(مد البصر : سابعاً
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إن اجلهد املبذول يف املطابقة يؤدي إىل صداع وحس احلرقة واإلدماع ورفيف األجفان، يشكو املريض من نقص 

يالحظ احتقان شـديد يف  . العني لإلصابة بالزرقإن مد البصر يؤهب . الرؤية أو اضطراهبا للقرب على األخص

  .حليمة العصب البصري

  ):Myopia(حسر البصر : ثامناً

ال يتمكن املريض من الرؤية الواضحة على البعد، وقد يشكو من الذباب الطائر وتكون حليمة العصب البصري 

  .الشبكيةكبرية شاحبة، وقد تبدو بقع ضمورية يف املشيمية والشبكية مع زوال أصبغة 

قام الفريق الطيب بإجراء احلجامة للعديد من املصابني مبد البصر أو حسر البصر وكانت النتيجة أنه مل تعد هنـاك  

  .حاجة للنظارات وعادت العني لترى لوحدها من جديد

  ):Presboyopia(قصور البصر : تاسعاً

العضلة اهلدبية تتناقص قدرهتا على العمل فتتناقص ُتفتقد مرونة اجلسم البللوري مع تقدم السن تدرجيياً، وكذلك 

  .املطابقة تدرجيياً
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  :)١(أثر الحجامة على أمراض األذن واألنف والحنجرة

  ):Purulant Otilis Media(لوسطى القيحي التهاب األذن ا

حيدث بعد التهاب األنف والبلعوم، يرافق األمل محى، يكون فيها غشاء الطبل أمحر حمتقن واألوعيـة الدمويـة   

مع الورم الكوليسترويل، أو التهاب النـاتئ  قد يترافق . متسعة، مث يتمزق غشاء الطبل بفعل ضغط القيح املدمى

نتيجة ضغط الورم الكوليسترويل تؤدي إىل دوار مترافق بـرأرأه   Labyrinthitisالتهاب التيه اخلشَّائي احلاد، أو 

لبضعة أيام ينعدم السمع بعدها، أو التهاب اجليب اجلانيب اخلثري املترافق مع حرارة ليس هلا تفسري واضح تعطي 

روري وصالبة نقرة، أو خـراج  صفات جترمث الدم، أو التهاب السحايا، ويبدي املريض أثناءها صداع وترفع ح

  .الدماغ، أو شلل العصب الوجهي

إن الصفة األساسية اليت تتمتع هبا احلجامة هي تنمية القدرة املناعية لدى أفراد جهاز املناعة، وإيصال هذه اجلنود عـرب  

تهايب وقمـع أي  تروية دموية مثلى بدون خثرات وال عرقالت لكلِّ أنسجة وأعضاء اجلسم مما مينع تنامي أي مظهر ال

  .ظاهرة التهابية ال حتمد عاقبتها

  :الشلل احمليطي للعصب الوجهي

أسباب عديدة منها التصلب اللوحيي واألورام والتهاب السحايا والتهاب األذن الوسطى، ويبدأ خلسة ويتطـور  

  .بسرعة متفاوتة، قد يترافق بأمل يف األذن، وكل املعاجلات ليس لفائدهتا دليل أكيد

ى الفريق الطيب احلجامة للكثري ممن يعانون من خمتلف أنواع الشلول وكانت نسبة الشفاء يف هذه احلـاالت  لقد أجر

  .مذهلة وغري متوقعة أعادت املرضى إىل حياهتم الطبيعية

 
 .د أكرم حجار.ـ أ) أمراض األذن واألنف واحلنجرة(كتاب  )١(
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  ):Epistaxis(الرعاف 

ن مرض محوي وهو كل نزف من داخل األنف خاصة منطقة الوترة الغزيرة التوعية واملعرَّضة للجفاف، وينتج ع

  .أو دموي

لقد قام الفريق الطيب بإجراء عمليات احلجامة للكثري من األشخاص الذين كانوا يعانون من ظاهرة الرعـاف،  

ومتت مراقبتهم ملدد طويلة فكانت النتيجة انقطاع هذه الظاهرة متاماً، وتطور قدرة اجلهاز املناعي للقضاء علـى  

  .وخاصة الكبد، وضبط عوامل التخثر واعتدال ضغط الدم احلمَّات، ونشاط أجهزة اجلسم املختلفة

  ):Allergic Rhinitis(التهاب األنف األرجي 

وهو إما فصلي يستمر عدة أسابيع مث يزول وغالباً يكون العامل احملسس هو غبار الطلع، وإما أن يكون سنوي، 

  .سسة وغالباً ما تكون غري ممكنةوتتم املعاجلة بتجنب املادة احمل. أي طيلة أيام السنة متقطع أو مستمر

  .إالَّ أن الفريق الطيب أجرى احلجامة للعديد من املرضى وكانت املفاجأة أن زالت كل األعراض التحسسية متاماً

  

  نمــوذج

كانت تتمىن أن ال حيل فصل الربيع ألن معاناهتا كانت ال توصف، كانت تـتمىن يومـاً أن   ).. ن.هـ(ـ السيدة 

  .كبقية الناس، وقد حتقَّق هلا ذلك بعد أن أجرت احلجامةتذهب إىل النزهة 

  ):Sinusitis(التهاب اجليوب 

أعراضه الصداع واملفرزات األنفية وقد يترافق بتوذم اجللد الساتر ملنطقة اجليب، ويشتد الصـداع يف الصـباح   

اخللوي داخل احلجـاج،  التهاب اجليوب قد يؤدي إىل اختالطات منها االلتهاب . وخيف خالل النهار تدرجيياً

  .خراج ما حول احلجاج وخثرة اجليب الكهفي، التهاب السحايا، خراج الدماغ والتهاب العظم والنقي
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إن تطور وحتريض نقي العظام على توليد عناصر مناعية جديدة إثر عملية احلجامة يكفل الشفاء الكامـل مـن   

وقد أجرى الفريق الطيب عملية احلجامة ألشخاص . إليهالتهاب اجليوب األنفية واخلالص من كل الدوافع املؤدية 

  .عديدين كانوا مصابني بالتهاب جيوب أنفية فزالت األعراض متاماً

  

  نمــوذج

اليت كانت من األمل الشديد جداً يف اجليوب تضطر إىل أخذ اإلبر املسكنة، وقد اسـتغنت   )..م.أ(ـ السيدة 

  .عنها بعد احلجامة

  :املزمنالتهاب اللوزتني 

أعراض التهاب اللوزتني املزمن هي الشعور بعدم االرتياح يف البلعوم مع هجمات متكررة من التهاب اللـوزتني  

  .احلاد والتهاب البلعوم

شفاء ذلك االلتهاب باحلجامة إثر قيام الفريق الطيب بإجراء هذه العملية الطبية، مما يؤكد على مسـألة  : املدهش

  .عة وتطور املقاومة الذاتيةارتفاع وترية جهاز املنا

  

  نمــوذج

  .أصبح التهاب اللوزات لديه نادراً جداً بعد احلجامة).. م.ج(ـ الدكتور 

  :شلل احلنجرة

تنشأ من آفة عصبية مركزية، أو إصابة حميطية ناجتة عن أم الدم األهبرية، أو التضيق التاجي وضـخامة األذينـة   

  .اليسرى واألورام
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  نمــوذج

الطيب إحدى حاالت اإلصابة بشلل احلنجرة، وملَّا أجريت احلجامة هلا كانت العودة للكالم فوريـة   صادفت الفريق

ورائعة، إذ احلجامة تعاجل نقص التروية الدموية وختفف الضغط الدموي وتنشط أجهزة اجلسم املختلفة مما يعيد األمـر  

  .إىل ما كان عليه سابقاً قبل اإلصابة

يستطيع وصف الدهشة والذهول الذي اعترى ابنه عندما مسع أباه ينطق ويتحدث فور ال ).. م.أ(ـ السيد 

  !!!.إجراء عملية احلجامة
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  :يـــاز التنفســـراض الجھــى أمــة علــر الحجامــأث

  :)١(الربو واحلالة الربوية

تنجم عن فرط ) وزيز أو صفري(متالزمة تنفسية تتميز حبدوث هجمات متقطعة من الزلة التنفسية املصوتة : الربو

وال زال هناك عجز يف تفسـري  . ارتكاس قصيب ملنبهات خمتلفة ومتعددة، تزول اهلجمة بشكل تلقائي أو باملعاجلة

  .ئعالسري اإلمراضي هلذا املرض الشا

هي هجمة ربوية حادة ومتواصلة لفترة تزيد على ست ساعات رغم  ):Status Asthmaticus(احلالة الربوية 

  .استعمال كل املعاجلات املعروفة من موسعات قصبية وستروئيدات قشرية وباجلرعة الدوائية القصوى

تترافق مع هبوط ضغط ) سباتخبل، هتيج، فقد وعي، (تترافق هذه اهلجمة مع زرقة مركزية واضطرابات عصبية 

  .وبرودة وزرقة األطراف احمليطة وقصور قلب أمين حاد مع تسرع قلب وضخامة كبدية

لقد أجرى الفريق الطيب احلجامة للكثري من املصابني هبذا املرض وكانت النتيجة االستغناء التام عن كل املوسعات 

  .القصبية واختفاء كل األعراض املرافقة

  

  نمــوذج

  .اليت تركت األدوية بعد احلجامة هنائياً).. ك.س(دة ـ السي

  .اليت شعرت أهنا تتنفس حبرية ألول مرة )..م.م(ـ السيدة 

 
 .لألستاذ الدكتور عبد اهللا اخلوري )أمراض اجلهاز التنفسي(كتاب  )١(
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  ):Rheo Matic Fever( )١(أثر الحجامة على الروماتيزم أو الحمى الروماتيزمية

احلمى الروماتيزمية هي ارتكاس مناعي ميكن أن يتلو التهاب البلعوم أو اللوزتني بنوع مـن البكترييـا ُيـدعى    

  ).Streptococciالعقديات (املكورات السبحية 

و ذلك وتصيب احلمى الروماتيزمية املفاصل بااللتهاب، كما قد تصيب عضلة القلب أو أجزاءه األخرى وقد يتل

  .إصابة صمامات القلب بالتليف والتسمك وما يعقبه من تضيق يف صمامات القلب، أو تسرب فيها

تبدأ أعراض احلمى الروماتيزمية بترفع حروري وآالم والتهاب وانتفاخ يف عدد من املفاصل وتبـدو املفاصـل   

وأكثر املفاصل إصـابة هـي   . حباًاملصابة محراء منتفخة ساخنة، مؤملة عند احلركة، ويبدو املريض متعرقاً وشا

  .مفاصل الرسغني واملرفقني والركبتني والكاحلني، ونادراً ما تصيب مفاصل أصابع اليدين أو القدمني

وإذا كانت اهلجمة الروماتيزمية شديدة، فقد يشكو املريض من ضيق الَنفَس عند القيام باجلهد، أو حينما يكون 

  .لساقنيمستلقياً وقد تظهر وذمة انتفاخ يف ا

ويف الدول الغربية حتدث . ومع تكرار نوبات احلمى الروماتيزمية يزداد خطر حدوث اإلصابة يف صمامات القلب

إصابات الصمامات بعد سنوات عديدة من نوبة احلمى الروماتيزمية، أما يف العامل الثالث فتحدث اإلصابة القلبية 

  .بصورة متكررة

  !!.ضلياً وبشكل متواصل قد توقف تطور اإلصابة القلبيةاملعاجلة بالبنسلني طويل املفعول ع

أما عندما أجرى الفريق الطيب عملية احلجامة ملرضى عانوا من أطوار خمتلفة لشدة املرض كانت النتيجة الشـفاء  

الكامل أو شبه الكامل، وما ذلك إالَّ دليل على نشاط أجهزة اجلسم كافة وخصوصاً اجلهاز املناعي يف القضـاء  

  .هذا املرضعلى 

  

 
 .د حسان مشسي باشا.أ )١(
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  نمــوذج

ذاقا األمرَّْين من املرض املضين واألمرَّين من املعاجلات الدوائية، وبعد ).. ش.م(، السيد )أ.ي(ـ السيدة 

  !.احلجامة انتهت معاناهتما متاماً
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  ويبقى الواقع العملي خير برھان ودليل
ى لمرض العصر الفتَّاك   الحجامة تتصدَّ

  )الورم الخبيث( )١(الحجامة والسرطان

اجلليل حممد أمني شيخو مكتشف احلجامة الطبية إىل الناس أمجعني ليسلكوا ُسبل الوقايـة   العالَّمةهذه دعوى 

ويتجنبوا هبا وديان الشقاء والغواية؛ إىل شواطئ األمان املفعمة بالغبطة اإلهلية للناجني إىل صفوف الناجحني من 

  .فئات األنبياء واملرسلني

يج ملسلك إنسان حاد عن احلق، مث عاد ليلوذ عائذاً باهللا متمسكاً فاحلجامة ليست جمرَّد دواء بسيط وإمنا هي تتو

فعدل عن طيشه وهواه األعمى .. بأهداب شرعه متجنباً العذاب األكرب بعد أن أصابه شيء من العذاب األصغر

من أعمال وأخذ يف إْتباع السيئة احلسنة حىت سدد ما ترتب عليه من َدْينٍ جتاه خملوقات اهللا معرباً عن صدقه فزاد 

اإلحسان حىت طغت كفة اخلري على شره فجمَّله اهللا بعطاياه وقد كست التجليات قلبه وعمَّ ومشله نـور ربـه   

ومجيع حمبيه بلمسات نبوية أتت على كاهله فرفعت ما أملَّ به من همٍّ وغمٍّ وأحالته إىل قطعة من جوِّ نورها األزيل 

  .إىل غري رجعةالباقي فُحرِّم عليه الشقاء وغادره البالء 

أفما حتقَّق خطاب رسل اهللا عليهم السالم ونصحهم باحلجامة ألصحاهبم هؤالء الربرة الكرام الذين انتقلوا مـن  

اإلسالم لإلميان الذايت وعلواْ به فحلَّ حبه تعاىل يف قلوهبم عوضاً عن حب األغيار فاطمأنت بذكر فضله، وهم 

ء القلوب أنقياء الثياب النفسية متحلني بزينة اإلميان؛ بصدق التوبـة  أسوتنا فعلينا أن نتبع خطاهم فنكون أصفيا

متابعني أعمال الرب واإلحسان املستندة إىل الصالة الصحيحة اليت ال جند فيها مع اإلله سواه، عندها فاهللا منجـز  

   إليهم د أطلَّ وعده بالبشرى مبعجزٍة ختترق التاريخ وتشّق جدران الزمن لتصل هبدية اهللا القلبية لعباده وق

 
واليت أحياناً ختتلف فيما بينها وتتضارب وال .. إن كل ما أورده األطباء حول السرطان من أسباب نشوء وطبيعة وآلية يبقى ضمن النظريات )١(

 .سنتني.. اش املريض شهراً، شهرين، سنةع: يزال الطب بعالجه يف جمال التجربة والنجاح البسيط فيقولون بعد العالج
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بوجهه املنري ليمسح عنهم غماٍت وكروب ويعرِّفهم أنه تعاىل شديد احملاوالت معهم ليعودوا إليه من بعد غربٍة يف 

  !.ظلمات التائهني الضالِّني عن هديه فما يفعل بعذاهبم إن شكروا وآمنوا

    

  .)١(»احلجامة تنفع من كلِّ داء أال فاحتجموا«: قال 

أو هـي  .. قائل يقول وهل هي دواٌء لتلك األمراض اليت استعصت على الطب ووقف عاجزاً أمامهـا ولربَّ 

  .حماوالت مل ُيكتب هلا إالَّ نسبة بسيطة من النجاح؟

: يقـول ) احلكمة النبوية يف التداوي واألمر به(حتت عنوان  )٢(وال يسعين إالَّ أن أذكر هنا ما قاله أحد األطباء

مثاله من الوحي الذي يوحيه اهللا إىل رسوله مبا ينفعه ويضره، فنسبة ما عندهم من الطب إىل وأين يقع هذا وأ..

هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إىل ما جاءت به األنبياء، بل ههنا من األدوية اليت تشفي من األمراض، 

فقوة القلب واعتماده على اهللا . قيستهمما مل يهتِد إليها عقول أكابر األطباء، ومل تصل إليها علومهم وجتارهبم وأ

والتوكُّل عليه وااللتجاء إليه واالنطراح واالنكسار بني يديه وإغاثة امللهوف والتفريج عن املكروب، هذه األدوية 

قد جربتها األمم على اختالف أدياهنا ومللها فوجدوا هلا من التأثري يف الشفاء ما مل يصل إليه علم األطبـاء وال  

  .وال قياسهجتربته 

وقد جرَّبنا حنن وغرينا من هذا أموراً كثرية ورأيناها تفعل ما ال تفعل األدوية احلسية، بل تصري األدوية احلسـية  

ليس خارجـاً عنـها، ولكـن    : عندها مبنزلة األدوية الطرقية عند األطباء وهذا جارٍ على قانون احلكمة اإلهلية

العاملني خالق الداء والدواء ومدبِّر الطبيعة ومصرِّفها على ما يشـاء   األسباب متنوعة، فإن القلب مىت اتصل بربِّ

وقد ُعِلَم أن األرواح مىت قويت . املعرض عنه.. كانت له أدوية أخرى غري األدوية اليت يعانيها القلب البعيد منه

   وفرحت بقرهبا منونفسه وقويت النفس والطبيعة، تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف ينكر ملن قويت طبيعته 

 
 ).٢/٩٩،١٠٠(وورد يف تسديد القوس ). ٢٨١١١: (أخرجه اهلندي يف كنز العمال )١(
 .عبد الناصر نور اهللا. د )٢(
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عليه واستعانتها به وتوكلها عليه باستقامتها على أمره أن بارئها وتنعُّمها بذكره وانصراف قواها كلّها إليه ومجعها 

يكون ذلك هلا من أكرب األدوية وتوجب هلا هذه القوة رفع األمل بالكلّية وتعويضه بنعيم مقيم وال ينكر هذا إالَّ 

  .اً وأكثفهم نفساً وأبعدهم عن اهللا وعن حقيقة اإلنسانأجهل الناس وأعظمهم حجاب

  :من سورة احلج، قال تعاىل) ١٥(وهذا قبس من نور تأويل العالَّمة اجلليل حممد أمني شيخو لآلية الكرمية رقم 

: أي: }دُدْ بِسَبَبٍ إِلَـى السَّـمَاءِ  فَلْيَمْ{. إن كان هذا ظنه: }مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّ�ْيَا وَاآلخِرَةِ{

: }فَلْيَنظُـرْ هَـلْ يُـذْهِبَنَّ كَيْـدُهُ مَـا يَغِـيظُ      {. املنكرات واألعمال املنحطة: }ثُمَّ ليَقْطَـعْ {فليفعل اخلري واملعروف، 

ا الطريق سر هبذ!. أنت اعمل هبذا وانظر النتائج، أال يفرِّج اهللا عنك!. تدبريه وسريه الطيب أال ُيذهب ما يغيظه

ربك صاحب حنان !. تصوَّر أباً له ابن مريض أال يداويه. أنت تقول ِلَم يسوق يل الشدائد؟. وانظر أال تسعد؟

  .عليك وأنت إن مرَضْت نفسك أال يداويك أم يتركك؟

ك إن أردت اإلعجاز وإن فصَّلنا هذا فإمنا نربز جانباً من احلقيقة وجنمل قول املنطق ليدلنا إىل بعضٍ من آثار احلجامة غري أن

لتبصر باحلجامة دواًء ألمراضٍ قد أحاطت بك، فما عليك إالَّ أن تذعن ألوامر ربك وحتاسب نفسك وتفريطك يف جنب 

اهللا خالقك وتتراجع عما أنت فيه سادر لتسلك سبل اإلميان اليقيين باهللا فتهيء نفسك باألعمال الصاحلة ملالقـاة هـذا   

جه أبيض وبكلِّ ثقة لتكون يف نعمة اهللا من اخلالدين جبنَّاته العلّية وباحلجامـة لـن تتـوانَ    احلبيب األعظم جلَّ جالله بو

بعد أن أتاك بروحانيته الشريفة ونوره األعظم من بيت اهللا احلرام متجهاً وأنت بعد التوبـة   باإلعراب عن كبري فضله 

واإلنابة يف صالتك فهو نعم الصاحب لك والشفيع، أبشر إن مل َتِحْد عن الصراط املستقيم بالشفاء األبدي الكلـي بـال   

  .رجعة لألمراض أبداً

منها كوهنا حمجوبة مهملة من البحث العلمي سابقاً، ألن الكثري أما وقد أعرض اإلنسان عن احلجامة، إما خوفاً 

من املسلمني اليوم قابعون يف قوقعة التخلف عن ركب احلضارة، وإما استهتاراً أو عدم اكتراٍث أو لعدم مسـاعٍ  

  .هبا، فإنه بذلك يكون قد عرَّض جسمه لوابل من تصويبات لبالءات ال يعلمها إالَّ اهللا
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  .جامة ماذا حيدث؟فبعدم تنفيذ احل

، فُتنِقص من نسبة )١(ويصبح هلا فعل سليب معيق للدم يف جريانه.. تتراكم وتزداد نسبة الكريات التالفة واهلرمة و

مـن   Work Loadالتروية الدموية لألنسجة واألعضاء مما يضطر القلب بفعلها املعاكس إىل بذل جمهود أكـرب  

  .الضخ الدموي لتأمني حاجة اجلسم املعتادة من احتياجاته

  

 
الصيدلة أستاذ الصيدلة السريرية وصيدلة املشايف يف كلية (معلومات مأخوذة عن حماضرات السنة اخلامسة للدكتور عبد احلكيم نتوف  )١(

  ):ـ جامعة دمشق
  .ـ تباطؤ التفريغ املعدي املعوي  : لوحظ مع تقدم العمر عند الكبار

  ).وهذا ينعكس على االمتصاص املعدي املعوي . (ـ تباطؤ احلركة احلولية املعوية      
كل عام بدءاً من سن الثالثني، %) ١.٥- ٠.٣(دار مبق) دقيقة/بالليتر(اخنفاض الصبيب الكبدي وهو مقدار الدم الواصل للكبد مقّدراً : ولقد لوحظ أيضاً

  .وهذا ينعكس على عمل الكبد بشكل عام وخصوصاً يف إزالة السمية من الدم
كل عام بدءاً من سن الثالثني وهذا أيضاً ينعكس على وظائف الكلية %) ١.٩(اخنفاض الصبيب الدموي الكلوي مبقدار : ولوحظ أيضاً

 ...وكذا الصبيب الرئوي وما له من أمهية..  اجلسماإلطراحية وما هلا من أمهية يف
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الـدموي   انشغل مبا ينوء به عن استطاعته بالشوائب الدموية مما أعاق وظائفه الكربى لنقص صبيبهوذاك الكبد 

  ).يتهاحتويلها ملواد ميكن إبعادها وإبطال ّمس(وأمهها وظيفته كمرشح إلزالة املواد السامة من الدورة الدموية 

فقد تدىن مبستوى أدائه لوظيفته املناعية اليت تقتضي بإنتاج أضداد وختليص الدم من العناصر الغريبـة  أما الطحال 

وخاليـا  ) مناعة خلويـة ( Tاألخرى كاجلراثيم والطفيليات والفطور واألوايل خبالياه البالعة وخاليا ملفاويات 

  .وكذا الكليتني تتراجعان يف عملهما. املناعة عظيموما هلا من دور يف ) مناعة خلطية( Bملفاويات 

تبدأ هذه األجهزة بالتراجع شيئاً فشيئاً يف وظائفها عن وضعها األمثل وهذا التراجع ال يشعر به اإلنسان فجـأة،  

إن نسبة السـرطان  (واألمراض .. إمنا يكون بشكل غري ملحوظ حىت إذا ما وصل لسن متقدم ظهرت املشاكل

وصار اجلسم عرضة لألمراض أكثر بكثري من الذي ينفِّذ ) بالسن هي أعلى نسبة مما هي عند غريهمعند الطاعنني 

  .احلجامة والذي يكاد أن يكون مبعزل عن األمراض

والعوامـل  .. كاملواد الكيماويـة واإلشـعاع  ) الورم اخلبيث(أما املؤثرات اخلارجية وتلك اليت تؤدي للسرطان 

صدمة نفسية وما حتمل الدموع معها ليعود ذلك على اإلنسان بنوع مـن  .. مثال البكاء إثر مقاساة( )١(النفسية

وهبذه العوامل الـيت  .. ، فبدالً من أن يتصدى اجلسم هلذه التغريات الطارئة عليه)الراحة وهبوط يف شدة الصدمة

تقود بعض خالياه يف أماكن .. ظروفوأخرياً تقوده هذه ال.. تعترضه يصبح ضحية ملا تنتجه من خلل أكرب فيه

وكأن اخلاليا هذه ثارت ومترَّدت على ) التورم السرطاين(معينة للتكاثر بشكل غري مضبوٍط بقواعد ونظم اجلسم 

مثالً اجلذور احلرة يف اجلسم اليت هلا تـأثري  (ثارت ملا عانته من مؤثِّرات داخلية ناشئة يف اجلسم .. اجلسم املختل

ومن مؤثِّرات خارجية فعلت فعلها فيه ويف بعـض خاليـاه مل   .. ع تالفيها بأجهزته املختلفةمل يستط) سرطاين

مثالً التعرُّض الطويل (يستطع أيضاً اجلسم درء نفسه منها وكانت النتيجة هبذه الثورة العارمة فيها ونشوء الورم 

أوالً خلل األجهزة بوظيفتها وخلل : هذا التنشؤ يف احلقيقة عائد لـ).. للزرنيخ يؤدي لسرطان جلد، رئة، كبد

   التوازن اهلرموين يف اجلسم، مث إىل ما زاد يف هذا اخللل وفاقمه من عوامل خارجية فعلت فعلها ومل يستطع اجلسم

 
 .هذا املثال يدل على أحد أنواع التكيف البسيط لدى الغالبية من الناس جرَّاء الصدمة النفسية القاسية )١(
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بأجهزته املختلَّة الرد عليها ودرءها، مث إنه وعند تنشُّؤ هذه اخلاليا الشاذة السرطانية مل يكن باسـتطاعة البـدن   

أو التغلب عليها جبهاز مناعته لضعف هذا اجلهاز وبقية األجهزة نتيجة الظروف السـابقة وقلـة   التخلص منها 

  .التروية الدموية لألعضاء واألنسجة بشكل عام وبالتايل يصعب التعرُّض للورم باهلجمات املناعية

  : أمثلة توضح ما سبق

زيادة جرع األدوية عن حدِّها، أو إعطاء مسـن جرعـة   الكبد حيوي مخائر هبا خيرِّب املركبات السامة، مثالً ): ١(مثال 

  .ملاذا؟.. دوائية مماثلة جلرعة الشاب تؤدي حلصول تسمم بالدواء

  الكبدي هلذا الدواء مل يكن بكفاءة جيدة ألن كبد هذا املسن  )١(أحد األسباب أن االستقالب

اً عن إطراح هذا الدواء قد قلَّ نشاطها ضعف نشاطه األنزميي، أو قد يكون من األسباب أن الكلية املسؤولة أيض

  .بتقدُّم السن فأدَّى لعدم انطراح الدواء وتراكمه باجلسم مؤدياً إىل تسمم) املقاس بتصفية الكرياتينني(

استقالب وإطراح املواد الدوائية خمتلف عنه يف الوليد الطبيعي ) الطفل املولود قبل أوانه(الطفل اخلديج ): ٢(مثال 

أي عدم استطاعة (منو أجهزته املختلفة فتبقى ضعيفة النشاط أو خمتلة الوظيفة خاصة الكبد والكلية  لعدم اكتمال

  .األدوية مثالً.. جسمه الرد بشكل طبيعي على العوامل اخلارجية

 
لة السريرية أستاذ الصيد(للدكتور عبد احلكيم نتوف ) كلية الصيدلة ـ جامعة دمشق(معلومات مأخوذة عن حماضرات السنة اخلامسة  )١(

  ):وصيدلة املشايف
 موضوع تصفية الكبد للسموم بشكل عام هو حصيلة تفاعالت استقالبية أنزميية، تكون هذه الفعالية األنزميية أنشط ما ميكن يف عمر معني مث

والتناقص يف الصبيب الدموي تأخذ بالتناقص بازدياد العمر وينعكس هذا على تصفية السموم اليت تتناقص حصيلةً هلذا التناقص احلاصل 
وملا كانت خاليا أنسجة  .وموضوع الفعالية األنزميية يتعلَّق بعدد األنزميات، عدد اخلاليا اليت حتوي األنزميات وحجم اخلاليا هذه.. الكبدي

أو تنقسم اخللية ).. املخاطية املعوية الكريات احلمر أو: (اجلسم دائمة التجدد فدائماً إما أن يكون مصري اخللية الزوال لينشأ بدالً منها، مثال
. ، عدا اخللية العصبية فإهنا ال تنقسم وال تزول، بل تعمر مدة طويلة)نقي العظام مثالً(هذا حيدث يف النسج األرومات . لتعطي خليتني وهكذا

وال بزيادة التروية الدموية، مما يؤمِّن قدراً احلجامة تساعد يف احلفاظ على اخلاليا املعمرة وتزيد من سرعة جتدد النسج املضمحلة واآلخذة للز
أفضل كافياً من األوكسجني واهلرمونات الالزمة وتوفري الغذاء املالئم للنسيج وهذا يؤدي للمحافظة على أكرب قدر ممكن من اخلاليا الكبدية ب

احلاصل باحلجامة نكون ) د من تناقصه بتقدم السناحل(وبرفعه زيادةً حلجم خالياه لسدِّ النقص وبرفع الصبيب الدموي الكبدي . حالة سليمة
وحافظنا على سوية مثالية حىت ) وبقية أعماله االستقالبية لتأمني املركبات املختلفة للجسم... (بذلك قد رفعنا من قدرة الكبد يف تصفية السموم

  )].٦٤(شكل [ولو تقدم العمر 
%) ٣٠(مما يؤدي لنقص الترشيح الكبيـيب وينقص اإلفراز وعودة االمتصاص %) ٣٥(وكذلك الكلية فبتقدم العمر ينقص عدد النفرونات 

وبنفس املناقشة  .الدموي املترافق مع تقدم العمر حيصل التراجع يف وظيفتها بتقدم العمر" الكلية"وبنقص صبيبها ) عام ٢٠(وذلك بعد سن 
 .ن قدرهتا على العمل باحلجامةتتوضَّح لنا آلية احلفاظ والرفع م) يف الكبد(العملية الواردة أعاله 
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. .فتؤدي إىل تأثريات مشوِّهة للجنني )١(كثري من الزمر الدوائية تتحملها احلامل وال تتناسب مع اجلنني): ٣(مثال 

  .ملاذا؟

ألن أجهزة اجلنني ما تزال غري مكتملة ال تعمل بالشكل الصحيح؛ مضادات السكر اليت تعرب املشيمة تؤدي إىل 

  ..تشوهات اجلنني

  .مئات ألوف األجنة املشوهة يف العامل ←) دواء ملرض السكري(فالتالبوتاميد 

  .تشوهات بالغة يف اجلنني ←) السرطان(أدوية األورام 

  .نزوف حادة عند اجلنني ←خثر الذوابة يف املاء تعرب املشيمة مضادات الت

 
أستاذ الصيدلة السريرية وصيدلة املشايف يف كلية الصيدلة ـ (معلومات مأخوذة عن حماضرات السنة اخلامسة للدكتور عبد احلكيم نتوف  )١(

  ):جامعة دمشق
يستطيع إبطال مسية األدوية الواردة له من أمه عرب مبا أن التصفية الكبدية مرتبطة وحصيلة األنزميات االستقالبية وكبد اجلنني ال حيويها بعد فال 

 .علماً أن الطفل الوليد ال تظهر هذه اجلمل األنزميية فيه كاملةً إالَّ بعد ما يقارب تسعة أشهر من الوالدة.. احلليب
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  ..التسمُّم بالزرنيخ: مثال

كالتقيؤ ـ قيام الكبد باحتجـاز الـزرنيخ وربطـه إىل     : يدافع اجلسم عن نفسه ضد التسمم بالزرنيخ بصور خمتلفة

  .جزيئات بروتينية معينة فيغدو أقل مسية

  ).حماولة الرد على املؤثرات وتفاديها(اهلضم ـ الكلية : ريقإن إطراح مركبات الزرنيخ يتم عن ط

إن العضوية تتعرَّف على اخلاليا السرطانية وتعتربها غريبة عنها وبذلك تكوِّن األضداد : (..يقول أحد األطباء املتخصصني

يوجد توازن يف معظم حـاالت  . جتاه هذه اخلاليا ساعيةً بذلك لضبط هذا التنشؤ اخلبيث ومنع انتشار هذه اخلاليا اخلبيثة

السرطان حبيث مييل التوازن لصاحل اخلاليا السرطانية وبذلك يتقدَّم السرطان ويظهر إالَّ أن سالالت من اخلاليـا اخلبيثـة   

تتكوَّن باستمرار طيلة احلياة ولكن تبعد بسرعة بسبب نشاط احلوادث املناعية يف العضوية وحيصل السرطان فقط يف حال 

  .)١( ..)وسائط املناعية يف اجلسم وهذه النظرية مهمة جداًضعف هذه ال

وحدثت ).. الدم، البلغم، األنسجة(أصبح معيقاً للعضو الذي نشأ فيه ولرمبا انتشر عن طرق .. ازداد.. نشأ الورم

ـ .. الطامة الكبرية رتبط فهذا السرطان ينمو عندما تتغلَّب خالياه على جهاز املناعة، وجهاز املناعة يف اجلسم م

بالكفاءة املعهودة منـه  .. ببقية األعضاء ألهنا كلها تتكامل مع بعضها بعضاً، فعندما يعمل الكبد بالشكل األمثل

ويفرز مبا حيويه من اخلاليا املصورية الغلوبولينات املناعية داعمـاً  .. وخيلص اجلسم من مسومه بالشكل املطلوب

.. ؤمِّن ختزيناً جيداً لفيتامينات اجلسم ُيدعم اجلسم هبا عند احلاجةبذلك املناعة اخللطية أيضاً يف جسم اإلنسان وي

  .من وظائف هامة

وتنظِّمان .. والكليتان تصفيان الدم.. وكذا الطحال يقوم بدوره املناعي املهم جداً ودوره يف الدم بالشكل املثايل

  ات اخلارجيـة وسـيحوِّل مـا    عندها سيقوم اجلسم جتاه كـل املـؤثِّر  .. بكفاءة عالية.. األمالح يف اجلسم

  

 
 .د وديعة رحياوي.أ: املناعة )١(
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يبطل فعاليتها السمية ويطرحها، أو يطرحها قبـل تراكمهـا يف   ) ونواتج استقالبية(ينشأ فيه من مسوم داخلية 

  .ويبقى اجلسم معاىف سليماً ال يؤثِّر عليه وال تضعفه العوامل اخلارجية، بل إنه ليتغلَّب عليها.. األنسجة

اجلسم فقط، بل ملقًى ومسؤول عنه كل أجهزة اجلسم، ألن املناعـة وقوهتـا يف   فليس األمر ملقى على مناعة 

كله يدعم بعضه بعضاً وباألساس وكما ذكرنا عندما تعمل .. اجلسم مرتبطة أمتَّ ارتباط ببقية األجهزة واألعضاء

لـها يف اجلسـم، بـل    هذه األجهزة بكفاءهتا العالية لن تسمح للعوامل واملؤثِّرات املولِّدة للسرطان أن تفعل فع

ستتداركها وتبددها من األساس وقبل أن تقود للسرطان، حىت يدخل أمهية وعمل جهاز املناعة الذي لـه دور  

  .املواجهة والتصدي فيما لو ظهر السرطان يف اجلسم

 فسبحان بارئ اإلنسان على أبدع ما يكون من الكمال يف تعامله مع املستجدات يف احلياة وقد جعل لـه أدواراً 

وأطواراً من األجهزة الدفاعية حتفظه من أمر اهللا وأوكلت أمرها يف خطها ومسارها العام إليه خيتار اخلري ومييـز  

النافع من الضار وما على اإلنسان سوى تنفيذ وصايا ربه النفسية واجلسدية ليهنأ ببهجة مكللة بتيجان الصـحة  

قبال على ربِّه بالوسائط احملمودة فهو من الدنيا قد غـدا يف  وقد آوى قلبه إىل بارئه مطمئناً يتقلب يف نفائس اإل

  .جنة ولعرفانه بالفضل ألهله يف اآلخرة من الناجني

) أثناء عمليات نقل الكلى(أن إمكانية التعرُّض لإلصابة بالسرطان لدى األشخاص الذين عوجلوا  )١(وقد وجد الباحثون

والباحثون اآلن جاهدون يف إجياد طرق تستنفر اجلهـاز  . سان العاديمرة أكثر من اإلن ٣٥مبواد مثبطة للمناعة تبلغ 

الدفاع يف العضوية كإعطاء لقـاح الــ   املناعي وتشحذه ليقضي على السرطان فهم جيرِّبون وسائط خاصة لتنشيط 

BCG ًمثال.  

فلقـد ذهـب   .. لولكن ليس األمر وكما ذكرت مسبقاً أمر املناعة فقط، بل األمر يتعلَّق مبعظم أجهزة اجلسم كك

العلماء يبحثون يف شحذ مناعة اجلسم لتتغلَّب على التورُّم ناسني األمر الذي مسح هبذا اخللل ومل يـدرأه، ناسـني أن   

   هناك ضعفاً عاماً يف أجهزة اجلسم فيجب تداركه، صحيح أنه علينا وقد أصبحنا حيال وقوع الكارثة أن نقوي القوة
 

 .د وديعة رحياوي.أ: نزار رباح الريس، املناعة. ترمجة د): السرطان أو اخللية املتمردة( )١(



 )الحجامة(الدواء العجيب  ين شيخو قدس سّرهالعالمة اإلنساني محمد أم
 

 www.amin-sheikho.com 
 

                                                          

ولكن أيضاً جيب علينا رفع جاهزية كامل األعضاء الستنفار كامل اجلسم، وبذلك تزداد قوة ) اجلسم مناعة(املواجهة  

نكون بذلك قد اجتثثنا املشكلة من جـذورها  .. مناعة اجلسم ويستطيع اجلسم دحر هذا املرض اخلبيث بدون رجعة

  .احلادثبالتغلُّب على األسباب اليت أدَّت لنشوء التورم 

احلل الوحيد هو الذي يرفع من جاهزية األعضاء واألجهزة كاملة وخصوصاً جهاز املناعة الرتباطه ببعض أعضاء 

  .وهو حقّاً؛ احلجامة اليت شرعها اهللا لعباده.. اجلسم

  :ومن األدلة اليت تربط خلل بعض األعضاء بالسرطان

من األكباد املتشمعة %) ٦٠(ذ يشاهد التنشؤ يف ، إ )١(سرطان الكبد البدئي وحسب اإلحصائيات): ١(مثال 

مـن السـرطانات كانـت    %) ٦١.٣(من غري املتشمعة فقد أظهرت إحدى الدراسات أن نسبة %) ١٠(و 

من مرضى سرطان الكبد يف أفريقيا كان لديهم التهاب الكبد البدئي، دون %) ٣(متشمعة، وعلى كل حال إن 

السبب يف حدوث سرطان الكبد البدئي وهناك عالقة كـبرية بـني   تشمع، فمشكلة التهاب الكبد البدئي هو 

يف أمريكا تصل نسبة املصابني بالسرطان ممَّن فيهم التهاب . التهاب الكبد الفريوسي مع سرطان اخلاليا الكبدية

اخل من اإلحصـائيات حـول   %).. ٩٣(والسنغال %) ٩٦(، ويف أوغندا وزامبيا %)٧٤(كبد فريوسي إىل 

  .حوب خبلل كبديالسرطان املص

  .وأخرياً وحسب هذه اإلحصائيات مت االستنتاج أن التهاب الكبد البدئي العامل األهم لتطور سرطان الكبد

إذاً أليس هذا يدعم ما .. إذاً فصاحب اخللل بالكبد يكون عرضة أكثر لسرطان الكبد البدئي من الصحيح الكبد

  .ذكرنا من قبل

، إذ عندما تزيد ترويته )والتجربة أعدل الشهود.. ()١(ضد التهابه.. ة للكبدوعندما تكون احلجامة وقاية ومعاجل
 ونقوي الطحال يف.. الدموية وتنقص عن كاهله الكثري من التالف واملقبل على التلف من الكريات احلمراء

 
 .د زياد درويش.برئاسة أ) سرطان الكبد البدئي(كتاب  )١(
 .مت شرح اآللية مسبقاً )١(
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هذا كله يقويه .. و.. وخنفِّف الضغط عنه ونقلِّل من الشوائب الدموية اليت تلقي بعبئها عليه) املزدوجة(وظيفته  

يف ) باملساعدة الرئيسية الفعالة من جهـاز املناعـة  (وحيفزه على الكفاءة العالية يف عمله والتغلُّب على ما يعانيه 

ليعود جسـمه  .. يهبه اهللا من قوة نفسية أثناء عملية احلجامةاجلسم ككل بشكل عام وبقوة نفس املريض ِلما 

وهبذه العودة للكبد حلالته الطبيعية نكون قد اتقينا ليس سرطان الكبـد  .. لوضعه األمثل متغلباً على أعظم العلل

م البدئي فحسب، بل سامهنا يف وقاية اجلسم بشكل عام ملا يقوم به الكبد من دور مهم يف التخلُّص من السـمو 

كاستقالب الفيتامينات وحتويلها للشكل الفعَّال يف اجلسم وما .. وعمليات استقالبية) كمرشح للدم(وتنقية الدم 

) vit C(فهـذا  .. وعملياته االستقالبية األخرى كوسائط هلذه التفـاعالت  هلا من دور عظيم يف حياة اجلسم

م اإلنسان الذي يقوى على السرطان حىت راح فيتامني ث وكم له من دور عظيم يف تقوية جهاز املناعة يف جس

دواء للسرطان، إذ الحظوا أن مرضى السرطان يبدون نقصاً يف فاعليـة  ) vit C(العلماء يبحثون فيما إذا كان 

  ..آلية الدفاع املناعية الطبيعية عندهم ولديهم خمزون منخفض تقريباً من فيتامني ث يف كرياهتم البيض اللمفاوية

خبمسـني  ) لكل منهم(فأراً  ٥٠حقن : ١٩٦٩عام  Fisher and Fisher )١(بة فشر وفشرجتر): ٢(مثال 

خلية من خاليا السرطان اخلبيث جداً ووجد العاملان أن الفئران اليت تركت على حاهلا ملدة عشرين أسبوعاً بعد 

البطن فقـد منـا فيهـا     احلقن مل تظهر عليها أعراض اإلصابة بالسرطان، أما الفئران اليت أجريت هلا عملية فتح

السرطان بعد مدة قصرية من اجلراحة مبا يف ذلك الفئران اليت ظلَّت خاليا السرطان هبا قبالً يف طور السبات لعدة 

  .شهور

  . ملاذا حدثت هذه النتيجة؟

لة يعين؛ ال خلل يف جسمها وأعضاؤها فاع) بدون شق بطن(احلقن باخلاليا السرطانية للفئران وتركها على حاهلا 

وهرموناهتا متوازنة متوفرة وحتصيل حاصل جهازها املناعي بكفاءة عالية مل يسمح للمرض بالنمو واالنتشار، إذ 

 .أن عوامل منو وانتشاراملرض مغلوبة وغري موجودة وذلك لصحة أجسام الفئران وقوة فاعلية جهازها املناعي

 
 .نزار رباح الريس وآخرون. ـ ترمجة د) السرطان أو اخللية املتمردة(كتاب  )١(
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يساعد علـى   )١(أما ملَّا حدث شق بطن فهذا أدى إلهناٍك عام؛ فمن املعروف يف علم اجلراثيم أن العمل اجلراحي

زيادة القدرة اإلمراضية للجرثوم، فالعملية اجلراحية تستدعي اجتاهاً معيناً لترميم اجلرح ويسعى اجلسم بفعاليتـه  

اخل .. لترميم اجلرح احلادث وجهاز املناعة يسعى للتغلب على ما حدث خالل العملية كالتلوث بأجسام غريبـة 

عدها، وهذا االجتاه نتيجة العمل اجلراحي الذي استقطب جهاز من عمليات بيولوجية حتدث عند العملية هذه وب

املناعة وغريه كالكبد يف إنشاء احلموض األمينية للترميم ولدعم بناء الكريات احلمراء وعناصر الـدم األخـرى   

منه كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى (لتعويض املفقود إثر اجلراحة، وهذا من كمال خلْق اهللا تعاىل لعامة األجساد 

، كما أن سوء التغذية احلاصل لفقد الشهية إثر العمل اجلراحي )عضو تداعت له سائر األعضاء بالسهر واحلمى

وأثره يف خفض سوية أعضاء وأجهزة اجلسم عامة، كل هذا جمتمعاً يؤدي إلعطاء الفرصة هلذه اخلاليا السرطانية 

  .املزروعة بالتكاثر

 
لعنقودية البيضاء أو اجللدية هي جراثيم غري ممرضة إالَّ أهنا ميكن أن تصبح ممرضة بعد العمل اجلراحي، وإن دلَّ هذا على املكورات ا: مثال )١(

 .شيء فإمنا يدلُّ على اخنفاضٍ يف مستوى عمل جهاز املناعة
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  :اندور اجلهاز املناعي يف مقاومة السرط

  : وللجهاز املناعي يف جسم اإلنسان دور هام يف مقاومة السرطان يف كال املعنيني

  .املعىن الوقائي للجهاز املناعي القادر على تدمري أي منو سرطاين يف مرحلة باكرة  )١

  . واملعىن اآلخر هو معىن احلماية وذلك بتأخري منو الورم السرطاين املؤسس حقيقةً  )٢

) زرعاه بأجسام الفئران(يتضمن معىن احلماية، إذ الورم السرطاين املؤسس أوجده العاملان ومثال الفئران السابق 

والذي إن مل يتعرَّض اجلسم ألخطار ومشاكل تضعفه ال بد إالَّ وأن (ومل َيْنُم بسبب فعل احلماية للجهاز املناعي 

ولكن ملَّا قاما بشق بطون الفئران أدى ). عةيتغلب ويصل للمعىن الوقائي فيدمِّر اخلاليا السرطانية املزروعة بال رج

ذلك لتخفيض فعل احلماية وذلك الخنفاض مستوى املناعة وغريه من أفعال احلماية واحلياة يف اجلسـم الـذي   

إىل حد تغلَّبت فيه اخلاليا السرطانية على جهـاز املناعـة   ) وفقاً ِلَما متَّ شرحه من قبل(َضُعَف بفعل شق البطن 

  .التورم السرطاين وتكاثرت حمدثة

املرضى الذين أُعطوا جرعات دوائية لفترات طويلة هبدف إمخاد أجهزهتم املناعية بسبب نقل عضـو   ):٣(مثال 

ومييل مرضـى السـرطان ألن   . ألجسامهم لسبب أو آخر ينشأ عندهم ارتفاع يف نسبة أنواع سرطانات معينة

  .ت وحدة القياس أو املعيارتكون عندهم قدرة مناعية منخفضة إذا ما قيست باختبارا

بكميات صـغرية   AAFوأقرانه أن إطعام الفئران مادة أستيل أمني الفلورين  Peraino )١(وجد بريينو): ٤(مثال 

أسابيع فقط ال يتسبَّب يف منو أورام تذكر على الرغم من أن هذا األمني من املـواد الفعَّالـة يف إصـابة     ٣ملدة 

  .القوارض بالسرطان

  . تسبَّب بالسرطان؟ملاذا مل ي
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وتستطيع الرد علـى  ..) جهاز مناعة.. كبد، طحال، كلية(ألن أجهزة الفئران بشكل عام تعمل بشكل مثايل 

اآلثار اليت تنتجها هذه املادة يف جسم الفأرة أو بتعبري آخر تستطيع التخلُّص من هذه املادة السرطانية ومن أفعاهلا 

تسمح هلا أن تفعل فعلها مؤدية بآخر املطاف للتورم السرطاين، وحىت أنه داخل العضوية احلية بشكل ما دون أن 

  .فيما إذا نشأت خاليا سرطانية فإهنا لن تنجو من الفعل الوقائي الفعَّال، إذ سيدمِّرها قبل أن تتطور لورم

الفئران ملدة تصل إىل  وهي مادة منوِّمة إىل غذاء هذه PBولكن إذا تبع التغذية باألمني السابق إضافة الفينوباربتال 

  .بعد مضي أشهر فقط%) ١٠٠(أشهر أو أكثر فإهنا تصاب بالسرطان الكبدي بنسبة ) ٣(

أشهر يعين أن هناك هتدئة كاملة لكل أجهزة اجلسم وأعضائه، إذ النوم أو اهلدوء العـام   ٣ألن استعمال املنوِّم مدة . ملاذا؟

ويقل نشاط ).. جتاه املادة املسببة للسرطان.. وتنخفض فاعليته وغريه(وقلة تروية لألعضاء  )١(يرافقه هدوء الدورة الدموية

وهذا الوضع من الراحة وقلـة  .. فهناك هتدئة كاملة جلهاز املناعة، جهاز الدوران، كبد، طحال.. الكبد بالنوم عن اليقظة

ار يف جسم الفأر وتستطيع املادة املسبِّبة للسـرطان  وما تنتجه من آث AAFنشاط الكبد ال ميكِّن اجلسم من التخلُّص من 

وتـراكم مـا    AAFالقيام بفعلها ملَّا ضعف نشاط األعضاء بشكل عام وضعفت التروية الدموية لنسجه وتراكمت املادة 

  .يف اخلاليا.. تنتجه من خلل يف اجلسم

يف ) النـوم (نسان لعمل هذا املنوِّم فاحلجامة فعلها من هذا اجلانب معاكس متاماً يف جسم اإل: وقياساً على ذلك

  .جسم الفأر

هذا يعين بقاء أجهزة اجلسم حبالتها املثالية أو العودة هبا قدر اإلمكان حلالتها املثالية إن كان : فتنفيذ عملية احلجامة

ـ اإلنسان قد أمهل تنفيذ احلجامة لسنوات فائتة، ونتفادى  اط كل املشاكل اليت كان اجلسم يعانيها من ضعف نش

كريات محراء تالفة وشوائب (أجهزته ولَمَّا يعود اجلسم بأجهزته حلالتها املثالية وُيَنظَُّف الدم من شوائبه وعسراته 

   عارض.. يستطيع اجلسم تصريف السموم اليت يتعرَّض هلا وإن كانت من املتناول بشكل عفوي).. دموية خمتلفة

 
ط ضغط الدم عن مستواه الطبيعي وهتبط وترية عامة وظائف اجلسم والتفاعالت احليوية فيه، ويقل تعرض جهاز املناعة للخاليا أثناء النوم يهب )١(

 .السرطانية الناشئة فتفلت منه وتتطور للورم السرطاين
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إشعاعات وذلك بتأثريها على (أو إشعاعي ..).. أدخنة.. ازاتغ(أو عن طريق التنفس ).. أدوية، أطعمة، أشربة(

العوامـل  (ويستطيع التصدي لعمل هذه السموم ). حمتويات اخللية ومركباهتا الكيماوية ونواتج االستقالب فيها

ناعـة  وجهاز امل.. اخل.. فالكبد ينقِّي الدم من السموم وحيوِّهلا مثالً ملركبات غري سامة يسهل طرحها).. املختلفة

  .بشكل عام يقوم بعمله على أمتِّ وجه إذ أن الطحال قد تفرَّغ هلذه الوظيفة ونشط يف أدائها

وذلك باجلملـة  .. والكريات اهلرمة.. ذكرنا من قبل كيف أن الطحال يتخلَّص من الشاذ من أشكال الكريات

سم من اهلرمِ والتـالف مـن   ختليص اجل(الشبكية البطانية ولكن ملا متت احلجامة وزال عبء كبري عن الطحال 

عندها ينشط دور الطحال املناعي يف إنتاج األضداد ودور اجلملة الشبكية البطانية يف الطحـال ويف  ) الكريات

إذاً واجلوَّال يف .. اجلسم بشكل عام يف ختليص الدم من العناصر الغريبة كاجلراثيم والطفيليات والفطور واألوايل

  .)١(يةالدوران من اخلاليا السرطان

املسؤولة عن املناعة اخللوية وخاليا  Tويقوم الطحال بوظيفته املناعية مبا حيويه من خاليا بالعة وخاليا ملفاويات 

وأيضاً يـنظِّم الطحـال   .. املسؤولة عن املناعة اخللطية بتحوهلا خلاليا مفرزة للغلوبولينات املناعية) Bملفاويات (

  .وما هلذا األمر من دور كبري يف املناعة.. هلرمون يؤثِّر على النقي انطالق عناصر الدم من النقي بإفرازه

واجلهاز العصيب .. وإعادته حلالته املثالية.. والكبد كما ذكرت من قبل والكلية بتنقيتها الدم من بعض مسومه أيضاً

األعضـاء   الذي يعمل بكفاءة عالية، فاملراكز العصبية يأتيها وارد دموي كاٍف فهي نشيطة وتـؤدي كامـل  

واألجهزة يف اجلسم وظائفها بكفاءة، والكل كامل متكامل يشدُّ بعضه بعضاً، وهذا كفيل بأن جيعل من هـذا  

اجلسم البشري حصناً حصيناً ضد كل العوامل اخلارجية اليت يتعرَّض هلا اإلنسان إن كان خالل عمله أو خالل 

    تعاىل خلق هذا اجلسم ويعلم ما حييط به وجياهبه فقدفاهللا.. يف املنزل.. يف الشارع.. ممارسته حياته بشكل عام

 
ة عالية من خاليا الورم ظلُّوا على قيد أحد طرق انتشار الورم يف جسم اإلنسان الدورة الدموية، هناك نفٌر من املرضى يتواجد بدمهم نسب )١(

خبيثاً ال  احلياة عدة سنوات بعد استئصال األورام األولية وقد أثبتت بعض الدراسات أن خاليا الورم يف الدورة الدموية اليت تنجو لتصبح انبثاثاً
 .من جمموع خاليا الورم% ٠.٠١تتعدى 
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جعل فيه من اإلمكانيات للتصدي لكل العوامل اخلارجية املؤثِّرة عليه بذاته، هذا إن كان بوضعه املثايل الـذي  

  ).احلجامة(كالوصية اليت حنن بذكرها اآلن .. ُشرِّع له وذلك باتباع النصائح الربانية

من هذا اخلطري املميت هو احلجامة، ولو أن اإلنسان بدأ بتنفيذها السنوي منذ السن القانونية فالوقاية كل الوقاية 

هلا ملا أُصيب هبذا املرض حتماً وخصوصاً إن كان مبتعداً عن اآلثام واملعاصي اليت ال يأيت منها إالَّ أعظم األمراض 

  .وأخطرها

فلقـد  .. ضة لألخطار، بل درأها عنه بكلِّ الوسائل والتجهيـزات وإليك هبذه النسبة لتعلم أن اهللا مل يترك اإلنسان عر

ذكور مقابل أنثى واحدة، وهـذا  ) ٦- ٤(وجد أن نسبة اإلصابات السرطانية الكبدية بني الذكور إىل اإلناث تساوي 

شـرع اهللا هلـم   إنه أثر الدورة الشهرية الوايف واحملافظ على فعالية األجهزة عامة، أما الرجال فلقد : ما ال خيفى علينا

ولو أهنم اتبعوا أمره تعاىل هذا ملا كانت هذه النسبة املرتفعة يف إصابات الـذكور،  .. احلجامة على لسان رسوله 

  .فاألمر كل األمر عائد لك أيها اإلنسان فأنت بيدك تكتب مصريك صحةً أم مرضاً

هذا إن كان العالج موجوداً فكيف والعلـم  (ودرهم وقاية خري من قنطار عالج .. فيا أيها الناس إن رمتم وقايةً

ولكن ما أنزل اهللا من داء إالَّ وأنزل له دواًء فعلـيكم باحلجامـة   !!.).. البشري مل يتوصل للعالج الناجع بعد

من أمراض هذا العصر الفتاكة فما .. وإن أردمت احلفاظ على صحتكم وحياتكم. والصدقة فهي بركة وخري دواء

  .وعلى رأسها احلجامة.. لوصية خالق هذا اجلسم العليم األعلم بأسرارهعليكم إالَّ العودة 

    

) وقعت الفـاس بـالراس  : (لقد فات األوان وحصل ما حصل وكما يقول املثل العامي: ولكن ربَّ قائلٍ يقول

  !.وأصيب اإلنسان بالسرطان فماذا عليه أن يعمل؟

هو الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو  فرسول اهللا .. عليه أيضاً الرجوع للحجامة لتكون له أمثل دواء: نقول

  .إالَّ وحٌي ُيوحى قال عنها أنَّها لكلِّ داء
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مث تـأيت  .. ممَّن يعاقر اخلمرة ويرتكب صنوف املعاصـي ) المسح اهللا(فإذاً هي حتماً لكل داء، ولكن إذا كنت 

  :نقول.. ذا قال الرسول أهنا لكل داءلتحتجم قائالً هك

أيها اإلنسان ال مانع تعال واحتجم، طبِّق الوصية اإلهلية ولكن قبل أن ُتقدم على تطبيقها على نية الشفاء اقرهنـا  

وأقدم علـى احلجامـة عنـدها    .. تب عن املعاصي واآلثام.. )١(تب عن املشروب.. بالتوبة عمَّا أنت فيه سادر

) املورمـون (فهذه مجاعـة  ).. اإليدز(السرطان فحسب، بل من األخطر منه من أمراض يشفيك اهللا ليس من 

اليت تقطن جنوب كاليفورنيا ال يشربون اخلمر، دلَّت اإلحصـائيات عنـدهم أهنـم ال يصـابون      )٢(األمريكية

مليوناً مـن  ) ٥٠(ُيقدَّر حالياً بأن السرطان سوف يهاجم (بالسرطان، فلماذا بقية مواطين أمريكا مثالً يصابون 

  !!. ومجاعة املورمون ال يصابون )٣()مليون أمريكي على قيد احلياة يف الوقت احلاضر) ٢٠٠(الناس من أصل 

والدليل العملـي واقـع   .. اجلواب واضح وال تظنَّن أيها القارئ أنين مبالغ يف كالمي، فواهللا ما أقوله هو احلق

املتعلِّقة باجلسم البشري، بل إنَّ هلا حدوداً أبعد من هذه احلدود حادث، فاحلجامة ال تقتصر على األمور املادية 

إذ فيهـا  .. تقوِّي عزمية الذات الشاعرة املسيطرة على هذا اجلسم وأجهزته.. وأعمق بكثري، إذ أهنا تقوِّي النفس

به الشعور سيشعر  يصبُّ اهللا من أنواره يف قلب هذا اإلنسان سواًء شعر أم مل يشعر، لكنه مهما تدنَّى) احلجامة(

  .بقوٍة معنوية تدب يف قلبه وهبا من اهللا يتغلَّب على األمراض مهما كان نوعها

ألمراض ِعِصلَّة ولرمبا كانت هذه التسمية خاطئـة   Autotherapyولقد مسعنا الكثري الكثري عن الشفاء العفوي 

تدخُّلٌ لقدرة اهللا مباشرة يف شـفاء هـذا   ، فهو ليس عفوياً، بل ضمن سنن وقوانني إهلية وهو )الشفاء العفوي(

وتلك سنةٌ جارية وحقيقة مؤكدة، ألنه إن كان جرثوماً فحياته .. التجأ لعلم اهللا العظيم.. اإلنسان الذي التجأ هللا

  .باهللا، وإن كانت خلية متمردة فهي بيد اهللا

 
بِّب له من أمراض تشلُّ وظائفه أو حتدُّ من وظائفه املهمة جداً وجتعل اإلنسان عرضةً الكحول وأثره السيء الكبري على الكبد وماذا يس )١(

 .ألمراض شىت مبا فيها السرطان
 .عبد اللطيف ياسني. ـ د) السرطان ـ أسبابه والوقاية منه( )٢(
 .مظهر املهايين. زهري كامل احلرش برئاسة د. ـ د) املناعة احليوية يف األمراض الورمية( )٣(
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عـاش املـريض   : فيقولون.. عمر املريض واآلن نقول إن معظم طرق املعاجلة ال حتدث إالَّ وكما يقولون إطالة

  .بعد املعاجلة.. سنوات٣.. سنتني.. سنة.. أشهر

  :ومن إحدى طرق املعاجلة املعتمدة حديثاً واليت حياول العلماء تطويرها هي العالج املناعي

له مـن   من النظريات املقولة يف سرطان الكبد أنه قد يكون لنمو الورم عالقة حبجز املضيف: فعلى سبيل املثال

  :إنتاج استجابة مناعية كافية حلل عدد كاٍف من اخلاليا الورمية وبالتايل فاملبدأ يف العالج

ميكن حتريض االستجابة املناعية النوعية بوساطة اخلاليا القاتلة املفعلة باللمفوكينات املنتجة اليت َتْنُتُج عن طـرق  

وكما قلت فهذه اخلطوة ال تزال . ويتم عندئذ حل الورم معاجلة اخلاليا وحيدة النوى للمريض بالغاما انترلوكس،

  .يف مراحلها األوىل

، )١(ويبقى األنترفريون فيما إذا أُعطي بالكميات املطلوبة ملعاجلة سرطان اخللية الكبدية عند اإلنسان شديد الُسمية

ستطاع القضـاء علـى   ولكن أعود ألقول أن تنشيط جهاز املناعة وحده ال يكفي، وإن كفى يف بداية األمر وا

السرطان فاحتمال عودة السرطان وخطر االنتكاس كبري ألننا مل ُنزِل السبب الرئيسي للسرطان ونقوي أجهزة 

أي .. مل ندفع اجلسم ليحصِّن نفسه جتاه مسبِّبات السرطان.. مل ننقِّ الدم وننظفه من شوائبه.. اجلسم على العموم

  .عليه وبه السرطانأننا مل ُنزل السبب واألساس الذي نشأ 

  :)٢(انتشار الورم

ينتشر الورم إما عن الطريق اللمفاوي من عقد قريبة من الورم لعقد أبعد، والعقد اللمفاوية تشـحذ املناعـة يف     )١

   املضيف ويالحظ تضخم العقد اللمفاوية القريبة من التورم، ويستنتج من ذلك أن فعالية املقاومة ضد الورم اجملاور قـد 

 
لكن إذا كان إنتاجه من اجلسم ذاتياً كرد فعل مناعي فهو خري عالج ذايت تكيُّفي مع هذا املرض وغريه، وقد سبق وشرحنا عن أثر هذا  )١(

واع االنترفريون يف الشفاء وعن إفراز اجلسم له مبحرضات نفسية دموية تفعلها احلجامة، وبذلك تكون احلجامة عالجاً عظيماً يف الشفاء من أن
ومن هنا يتبيَّن لنا أيضاً أثر احلجامة يف الوقاية . تلفة من السرطانات بتحريضها اجلسم إلنتاج االنترفريون بالكميات الكافية ملواجهة السرطانخم

 .من السرطانات، إذ توفِّر كميات كافية من االنترفريون الذي ال يسمح للخاليا السرطانية باالنتشار والنمو
 .ـ ترمجة نزار رباح الريس) ة املتمردةالسرطان أو اخللي( )٢(
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ومعاونوه أن حظ مرض سرطان الثدي يف الشفاء يكون أفضل يف حالة تضـخم العقـد   ) بريج(ويعتقد . شحذت 

  .اللمفاوية تضخماً ال سرطانياً عن بقاء العقد بغري فعالية

وعن طريق الدورة الدموية تنتقل األورام أيضاً، وأثبتت الدراسات أن خاليا الورم يف الدورة الدموية الـيت   )٢

من جمموع خاليا الورم وهذا كله يعود لفعل املناعـة القـوي   %) ٠.٠١(لتصبح انبثاقاً خبيثاً ال تتعدَّى تنجو 

  .بالوسط الدموي

فكم للحجامة من أمهية، إذ بزوال الكريات احلمراء اهلرمة املعرقلة لسري الدم وعناصره األخرى تصبح هناك حرية 

  .تصَّة مبهامجة خاليا الورم يف الدمأكرب وتفرُّغ أكثر لفعل الكريات البيضاء املخ

هناك عوامل كثرية ميكن أن تقلِّل من انتشار الورم كالعقاقري املضادة للسرطان وهذه تؤثر مباشرة على خاليـا  

  .ملاذا؟.. الورم، والعوامل املانعة للتجلُّط الدموي

أي يزداد فعل جهـاز  .. اليا اللمفاويةألنه بزيادة امليوعة الدموية تزداد حرية حركة امللتقمات يف الدم وحرية اخل

.. ، وهذا ما مينع انبثاث الورم)خالياه(جلهاز املناعة ) اليت ستنتقل من الورم(املناعة نشاطاً ويزداد تعرُّض اخلاليا 

ل أال وهو تقوية فعل جهاز املناعة بفعل امليوعة الدموية وهذا يتحقَّق باحلجامة اليت تقلِّل فعل التجلط الدموي وتقلِّ

وتسبِّب ..) ملتقمات، ملفاويات(لزوجة الدم وتزيد ميوعته مسببةً زيادة تعرض خاليا الورم جلنود جهاز املناعة 

كل ذلك يزيد فعل املناعة يف جسم اإلنسان وُيحسِّـن مـن   . أسباباً أخرى يف جهاز املناعة سنبحثها فيما بعد

  .اً بقوة النفس اليت يكتسبها احملجوموظائف األعضاء ليتغلَّب اجلسم على املرض ويدحره وخصوص

يعتقد الباحثون أن جهاز املناعة الطبيعي يف اجلسـم  ): انتشار الورم(فما قالوا عن املناعة ودورها ضد االنبثاث 

ُيدمِّر خاليا الورم املنتشرة ويؤكِّد آخرون أن جهاز املناعة يبقى مستنفراً طوال الوقت يترقَّـب خاليـا الـورم    

 )].٦٦(شكل [ا وتدمريها الكتشاف مكاهن
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هذا .. وتشكل فعالية جهاز املناعة جتاه تكوُّن األورام اخلبيثة أحد العوامل اليت تؤثِّر على انتشار الورم يف املضيف

.. الباحثون لسنوات طويلة خيامرهم شعور بأن بعض خاليا الورم املنتشرة تدمرها آليات مناعة معينـة وقد ظلَّ 

هي اليت تتأثر لتصبح سرطاناً من جهاز املناعة بني الفينة واألخرى ) تنجو(وهناك من يرى أن اخلاليا اليت َتفْلَُت 

  .سريرياً

ليت ُينتجها الطحال والغدد الصعترية إلجناز املناعة ضـد  ويتدخل يف املناعة ضد األورام الكريات اللمفاوية ا

وعلمنا من قبل كيف ينشط الطحال بوظيفته املناعية يف اجلسم بعد احلجامة والعقد اللمفاوية، .. الورم ودحره

  .كذا تنشط العقد اللمفاوية يف إنتاج هذه الكريات يف وظيفتها املناعية

وهي خاليا سيارة ) Macrophageملتقمة : مفردها(لى الورم وهي امللتقمات وهناك ممَّن له دور رئيسي يف القضاء ع

  .تعمل على التهام وهضم األحياء الدقيقة واألجسام الغريبة

عندما متيز الكريات اللمفاوية املولدات املضادة للورم فتطلق جزيئات تستقطب بقية خاليا املناعة ومنـها امللتقمـات   

شحذ جهاز املناعة بشكل عام يف اجلسم وزيادة التروية الدموية : باحلجامة. اخلالص منه فتتجمَّع مع الورم وتساعد يف

وزيادة عدد اخلاليا املناعية الناشئة مـن  .. فيتيسر وصول اخلاليا املناعية ملكان املرض ويزداد تعرض الورم لفعل املناعة

سحب عدد كبري من الكريات احلمراء اهلرمة مـن  نقي العظام، إذ هبذا التداوي حتريض للنقي وتنشيط لعمله املولد، و

الدم يؤدي إىل تنبيه نقي العظام لتعويض املسحوب من الدم الفاسد، وليس التعويض حمصوراً بالكريات احلمراء، إمنـا  

خاليا  )١(فإن متايز) سرطان(وملَّا كان اجلسم بوضع يستدعي خاليا مناعية دفاعية كامللتقمات لُيهاجم اجلسم الغريب 

  .املطلوب منه جملاهبة الورميات بيضاء بشكل مناسب ليقوم بسد يسري باجتاه تشكيل كر) اجلذعية(الدم البدئية 

ينظِّم انطالق عناصر الدم من النقي فهو يقوم بعمله هذا بكفاءٍة عالية وذلك بإفرازه هلرمون يؤثِّر على  )١(كما أن الطحال

   النقي، فهو يستشعر بعدد اخلاليا الدموية املارَّة فيه أثناء مرور تيار الدم فيه فيحرِّض على زيادهتا هبرمونه املفروز، مث وعلـى 

                                                           
حيرض كل واحد منها نوعاً واحداً من اخلاليا اجلذعية  Differentiation inducersهناك جمموعة من الربوتينات تدعى حمرضات التمايز  )١(

 .حلالة اجلسم وعوامل أخرى خمتلفة لكي تتمايز لنوع واحد أو أكثر من خاليا الدم حىت مراحل بلوغها النهائية، وتكوين هذه احملرضات خاضع
 .كما يقوم هبذا العمل كالً من الكلية والكبد بإنتاج هرمون األريتروبيوتني )١(
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اعتباره أكرب غدة ملفاوية ذو عالقة وثيقة ومهمة مبناعة اجلسم، إذ أنه يستشعر باألجسام الغريبة وعلى هذا األسـاس   

  ).خاليا الورم(ينظِّم انطالق وعدد اخلاليا الدفاعية املناعية من نقي العظام اليت يتطلَّبها اجلسم ليجابه اجلسم الغريب 

يف اجلسم مناعياً فقط فاملكونات األساسية املسؤولة عن الدفاع يف اجلسم عنـد اإلنسـان    )١(وليس أمر الدفاع

الطبيعي هي مناعية وغري مناعية وتشمل عناصر الدفاع غري املناعية احلواجز اخلارجية القائمة يف وجـه دخـول   

النوى اجلائلة يف الدوران عناصر ممرضة وهذه احلواجز هي آلية ومخائرية مثل كثريات النوى املعتدلة ووحيدات 

واخلاليا البالعة الثابتة، ولقد بات من الواضح أن هذه العناصر اخللوية تعمل بنشاط يف حال غيـاب اجلـواب   

  .املناعي، ولكنها تكون أنشط يف حال وجود هذا اجلواب

ومبا حيوي من خاليـا  وباحلجامة زاد نشاط وتفرُّغ الطحال لفعله املناعي الدفاعي مبا حيويه من كريات ملفاوية 

  .املسؤولة عن املناعة اخللطية Bاملسؤولة عن املناعة اخللوية وخاليا  Tبالعة وخاليا 

تسامهان يف القضاء على التورم، فاملناعة اخللوية تدخل يف رفض العضو الغريب ) اخللوية واخللطية(وكال املناعتني 

عضوية ال حتويه فيحصل تفاعل تدخل فيه اللمفاويات عندما يتثبت على األنسجة حبيث يكون مبنزلة مولد ضد ل

 ).خاليا الورم تعترب عنصراً غريباً(الصغرية املمنعة جتاه هذا العضو الغريب ويكون نتيجة ذلك الرفض 

 
 .د وديعة رحياوي.املناعة ـ أ )١(
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مث إن ما ذكرنا من قبل حول أمهية موانع التجلُّط تدعمه إحدى النظريات احلديثة القائلة بأن اخلاليا السرطانية متيـل  

تلك اليت حتمي اخلاليا من كشفها وختريبـها،  ). ات الدمويةالربوتئني املوجود يف اخلثر(لتشكيل شرنقات من الليفني 

ومثة احتمال يف إمكان إعطاء هذه اآللية يف محاية اخلاليا السرطانية باستعمال أدوية مضادة للتخثُّر ويف احلقيقة هنـاك  

اهليبـارين   العديد من التحريات اليت سجَّلت مالحظات جتريبية اختبارية على أن استعمال مضادات التخثُّـر مثـل  

والوافارين يؤدي إىل تأخري مقيد يف سري السرطانات احليوانية واإلنسانية وإن تأثري هذه املواد املضادة للتخثُّر هو مبنزلة 

  .إزاحة القناع عنها حىت يسهل تعريضها للهجمات املناعية

ة للتخثُّر، إذ جتعل الدم بصـورة مائلـة   إذاً بعد الذي ذُِكر أليست احلجامة تساهم أيضاً هبذه اآللية وهي اآللية املضاد

للميوعة أكثر عما كان عليه قبل تطبيقها وتضاد ختثُّره وذلك ملَّا سحبت منه أعداداً كبرية معوِّقة من تالف الكريـات  

فقللت لزوجته وجعلت تعريض السرطان للهجمات املناعية أكثر سهولة مما هو عليه قبلها بكثري عدا .. احلمراء وغريها

) خاليا(اآلليات األخرى يف إصالح أجهزة اجلسم ورفع كفاءهتا وكفاءة جهاز املناعة بزيادة عدد عناصره املناعية عن 

  .ليتم متايزه ووجوده حسب الطلب.. والنوع الواجب وجوده

  

  نمــوذج

احلجامة أجريت له عملية .. مصاب بريقان انسدادي بفعل كتلة خبيثة تسد القناة اجلامعة).. س.د.م(ـ السيد 

  .فزال الورم هنائياً وعاد ميارس حياته بشكل طبيعي

أجرى لـه الفريـق   .. مصاب بورم خبيث يف الربوستات واضطر الستعمال القثطرة البولية )..ح.م(ـ السيد 

  .الطيب عملية احلجامة فزال الورم متاماً واستغىن عن القثطرة

وبعد إجراء احلجامة اخنفضت عدد كرياته الدمويـة   )..سرطان دم(مصاب مبرض ابيضاض الدم ).. س.أ(ـ السيد 

، )٢٨٠٠٠(يف العام األول، ويف العام الثاين أجريت له احلجامـة فاخنفضـت إىل   ) ٤٠٠٠٠(إىل ) ٧٠٠٠٠(من 

  )!!.١٥٢٠٠(وبتكرار احلجامة يف العام ذاته أصبحت 
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امة فزالت األورام هنائياً وعـاد  أجريت هلا عملية احلج.. تعاين من كتل سرطانية يف الثدي )..ب.إ(ـ السيدة 

  .الثدي إىل طبيعته

  .بعد احلجامة زالت مجيع الكتل. مصاب بكتل سرطانية حتت اجللد).. م.ح(ـ السيد 

  )٢٦ـ  ٢٥ـ  ٢٤(: تقرير رقمانظر الفصل الثاني عشر ـ 

    

  :وقبل أن ننتقل لتساؤل يعترض طريقنا سنستعرض بعض العناصر املناعية

  :يف األعضاء اللمفاوية احمليطية) كريات بيض ملفاوية(نوعان من اللمفاويات هناك : أوالً

دور (مشتقة من خاليا جذعية يف نقي العظام عند الثـدييات   B. Lymphocyteملفاويات ب   )١

وتتميَّز هذه اللمفاويات بتركيـز  ) احلجامة يف تنشيط نقي العظام وتأمني الكفاية من ملفاويات ب

  ).دورها يف املناعة اخللطية(ولونية مناعية على سطحها شديد جلزيئات غلوب

ال حتوي على غلوبولينات مناعية غشائية  )١(مشتقة من التيموس T. Lymphocyteملفاويات ت   )٢

  ).فهي مسؤولة عن املناعة اخللوية(

  .تتحوَّل خلاليا مصورية) ب(اللمفاويات 

 
)١( Thymus  =الغدد الصعترية. 
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م على الغالب، حيث تتكاثر وتكتسب صفات خاصة حبيـث  إن اخلاليا األساسية االبتدائية مصدرها نقي العظا

تتمايز وتصبح خاليا مناعية، مث تتوزع يف احمليط وتعمر العقد البلغمية وهذا ما يوضح دور عملية احلجامة الكبري 

ففـي حالـة   )]. ٦٩(شكل [يف كوهنا تنشِّط نقي العظام يف إنتاج هذه اخلاليا املناعية اليت تغطي حاجة اجلسم 

جيعلها وهذا ما  .. رد التورم ودحره) جهازه املناعي(ان حيتاج اإلنسان هلذه التغطية لكي يستطيع جسمه السرط

، ولـو كـان   ..)السل، التهاب الكبد الفريوسي، ذات الرئة: ( دواء أيضاً لكل األمراض الفريوسية واجلرثومية مثل

حىت أنه أساسـاً بكفـاءة   .. التغلُّب على مناعته والتنشؤسنوياً فلن تستطيع األورام ) احلجامة(اإلنسان مداوماً عليها 

أجهزته وأعضائه العالية ال يسمح لعوامل السرطان بتأثريها املنشئ للسرطان، وحىت لو حصل ذلك فجهـاز املناعـة   

  .باملرصاد

كل خلية تصنع نوعـاً  .. إن اخلاليا املصورية الناشئة من ملفاويات ب هي اليت تصنع الغلوبولينات املناعية: ثانياً

 - Igg - IgA(: والغلوبولينات املناعية هي املسؤولة عن املناعة اخللطية وهي مخسة أنواع. واحداً من الغلوبولينات

IgM - IgE - IgD( وجودة يف لب العقد البلغمية ولب الطحال والكبـد والنقـي  تفرزها اخلاليا املصورية امل ..

فأساس هذه الغلوبولينات إذاً هو نقي العظام، إذ تتولَّد فيه اللمفاويات ب اليت تتحوَّل خلاليا مصورية واليت تصنع 

اخللطيـة   هذه الغلوبولينات، وهذا ُيظهر دور هذا التداوي الكبري يف تنشيط صنع الغلوبولينات وتقوية املناعـة 

  )].٧٠(شكل [

وكذا تنخفض مقادير الغلوبولينات املناعية .. فلقد لوحظ قصور املناعة اخللوية واخللطية يف حاالت األورام اخلبيثة

  .يف احلاالت املرضية الشديدة وكذلك يف األمراض املؤدية لضياع الربوتينات املصلية

األمراض بدعم اجلسم هبذه الغلوبولينات وتعويض النقص  كم للحجامة من دْور كبري يف التغلُّب على هذه: فإذاً

  .فيتغلَّب جهاز املناعة على هذه األمراض
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  .مث إن اجلواب املناعي الذي تعتمد عليه املناعة اخللطية لتعمل عملها أوالً، مث بشكل أقل املناعة اخللوية

ُيظهر دور احلجامة أيضاً يف تـوفري هـذا    هذا اجلواب املناعي متعلِّق حبسن قيام بعض األعضاء بوظائفها، وهذا

  .اجلواب املناعي وتأمني عمل اخلاليا املناعية

، وتعـود  )مثل اخللية السرطانية جسم غريب(اللمفاويات الصغرية تتعرَّف على اجلسم الغريب : اجلواب املناعي

طحال فيحصل تكاثر فيها حبيـث  هذه اللمفاويات الصغرية حاملة التنبيه واإلشعار بذلك إىل العقد البلغمية أو ال

تتحوَّل إىل خاليا مناعية مصنعة، وبعد هذه املرحلة تتقسَّم اخللية املناعية املصنعة إىل عدد من اخلاليا اللمفاويـة  

فهذه العملية من بدء التعرُّف علـى اجلسـم   . الصغرية احلاملة لنفس الذكرى املقابلة اليت كانت حتملها سالفتها

تتوضع يف كل أحناء اجلسم ويف العقد اللمفية، الطحـال  (ملفاويات صغرية حتمل نفس الصفة  الغريب إىل انقسام

يعتمد ويتعلَّق حدوثه وسرعته حبسن قيام بعض األجهزة وهو . تسمَّى اجلواب املناعي) وقسم يبقى جواالً بالدم

لوية وذلك ملساعدهتا أيضاً بتوفري بوظائفها، وهذا ما يوضح دور هذا التداوي الكبري يف املناعة اخللطية وكذا اخل

  .اجلواب املناعي

  :ومن العوامل املؤثرة يف تصنيع األضداد

  ..).زيوت ـ ماءات األملنيوم ـ أمالح الكالسيوم: (ـ عوامل مساعدة

ونتيجة ملا ورد عن احلجامة يف هذا اجملال ميكننا أن نعّدها من العوامل املساعدة على اصطناع األضداد عند حاجة 

  .اجلسم لذلك

  : ـ عوامل مثبطة

احلجامة (تثبط تصنيع اخلاليا يف النقي فتؤدي لتثبيط تصنيع األضداد  xخاصة أشعة : األشعة  )١

  ).تعمل العكس متاماً

  .املواد املضادة لالنقسام اخللوي  )٢
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  .تعطى عند زرع األعضاء: املصول املضادة للمفاويات  )٣

  .غلوبولني الوالدي) a(عوز   )٤

  .كورتيزون  )٥

  ).داء والدستروم(فرط نشاط سرطاين : غلوبولني) a(فرط نشاط   )٦

وبشكل عام فإن احلجامة تنشط إنتاج مجيع العناصر املناعية مبا يتوافق وحاجة اجلسم هلا، فهي حتـرِّض النقـي   

ل وتنشط الغـدد اللمفاويـة والطحـا   .. إلنتاج خاليا الدم البدئية ويتحدَّد متايز هذه اخلاليا حباجة اجلسم هلا

حلالتها املثالية الفعالية وبـذلك   )١(وليس فقط الغاية هو تنشيط نقي العظام، بل رد األعضاء.. والتيموس والكبد

ينتظم اإلفراز اهلرموين ويتوازن يف اجلسم ويتقي بذلك اجلسم كل األمراض أو يتخلَّص مما أصابه من مرض بعد 

  .أن ُرِفعت جاهزية كل األجهزة واألعضاء

    

فما بال الذين يصابون بالسرطان قبل ويف سن الشباب وما بال النسوة الاليت ُيصنب قبل سن اليأس، طاملا : قائل يقولُربَّ 

  .بالنسبة هلن تعوِّض عن احلجامة) احليض(أن الدورة الشهرية 

  :للجواب عن هذا التساؤل نقول

 )١(حتماً إن هذا املريض يتعاطى.. هاز املناعةبالتأكيد أن هناك أسباباً حتد وُتنقص من كفاءة األجهزة واألعضاء وج

كتعاطيه للمخدرات وشـرب  : أموراً ويعرِّض جسمه ألمور وعوامل تضعف من أجهزته وتقلِّل من كفاءهتا، مثالً

  .من آثار فتَّاكة.. يف.. اخلمور، وما تولِّده يف جهاز املناعة، يف الكبد

هذا األمر النفسي هو أحد األسباب املهمة يف منشأ الكـثري  و Stressوكذلك الرضوض النفسية والضغوط النفسية 

  .وله عالقة كبرية جداً بالسرطان.. الكثري من األمراض
 

من ) إفرازات الغدد الصماء(للدم وظيفة أساسية مهمة يف تنظيم وظائف اجلسم بتنظيم وظائف أعضائه املختلفة عن طريق نقل اهلرمونات  )١(

 .وبإصالح الدم تنصلح األعضاء ووظائفها) عوامل مساعدة على حدوث تفاعالت معينة(مكان آلخر، وكذلك عن طريق نقل بعض األنزميات 
وما هلذا ) نظرية نقص املناعة(قبل ما للمعاصي من آثار نفسية سلبية بإنشائها عدم االستقرار النفسي الذي يقود لنقص املناعة  لقد علمنا من )١(

 .من دور يف نشوء أمراض خمتلفة َعِصلَّة وعلى رأسها السرطان
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حنن نعلم أن الصدمة أو القلق أو اإلجهاد أو الضغوط النفسية (.. )٢(:وقد كتب الدكتور عبد اللطيف ياسني قائالً

از الذي يقرِّر استعدادنا لإلصابة بكل اإلنتانات، إذ نكون أكثر تؤثِّر على اجلهاز املناعي عند اإلنسان، ذلك اجله

  ..).واألمراض األخرى حتت أنواع معيَّنة من الضغوط) فريوسات(استعداداً لإلصابة بالرشوحات 

فالضغوط والشدة النفسية فعلها معاكس متاماً لفعل احلجامة من عدة جهات، تطبيق هذه النوعية من املعاجلـة  

اء واألجهزة ويزيد من كفاءهتا وُينظِّم اإلفراز اهلرموين وتوازنه وُيخلِّص اجلسم من مسومه بتنشيط ُينشط األعض

أما الشدة النفسية فتؤدي لعـدم التـوازن بـني    . طرق إطراحها وجعلها عدمية السُّمية بإخضاعها لتفاعل معيَّن

بالزيادة أو النقصـان، فـبعض   ) اءوظائفها، خلل يف وظائف األعض(متطلبات حياة اجلسم وبني عمل أجهزته 

ونقص أو اضطراب يف عمل أجهـزة  ) يف املعدة Hclالشدة النفسية وزيادة إفراز (األعضاء تزداد مثالً بإفرازاهتا 

  .جهاز املناعة، اضطراب اهلضم، ارتفاع الضغط، زيادة نبض القلب إثر الشدة، تضيق القصبات: أخرى، مثالً

فلرمبا : مثالً. وهذا اخللل ينعكس على اجلسم الذي يبدأ باالهنيار شيئاً فشيئاً وتظهر األمراض املتالحقة شيئاً فشيئاً

إثر شدة نفسية طويلة، بعض حاالت الربو الناجتة عن شـدة نفسـية،   ) مرض السكر(كان ارتفاع سكر الدم 

  .. حاالت القلب، ارتفاعات الضغط

النفسية، أن النفس وهي الذات الشاعرة املسيطرة على هذا اجلسد وأعضائه وأجهزته  وشرحنا لذلك من الناحية

يأخذ بساحتها يؤرِّقها ويصبح ..) أثناء الشدة النفسية(عندما تنشغل بأمرٍ ما ) هذه النفس السارية يف األعصاب(

زيادة أو نقصاناً .. عضوشغلها الشاغل وبال شعور هتمل وتتجه عن بعض أجهزهتا وأعضائها فيختل توازن هذا ال

ولو فحصنا العضو لوجدناه سليماً فالعلة ليست بنيوية عضوية، أي ليست يف العضو ذاته، بل إمنا هي . يف وظيفته

وهذا االضطراب يعقبه اضطرابات يف أجهزة وأعضاء أخرى الرتباط ) عدم ضبط توازن عمل هذا العضو(نفسية 

بشكل عام ويصبح ضعيفاً أمام أدىن املؤثِّرات عرضـة ملعظـم    أجهزة اجلسم ببعضها البعض ويضطرب اجلسم

  .وقد ينقلب بذلك اخللل لعضوي متعلِّق بالعضو ذاته.. األمراض

 
 .كتاب السرطان أسبابه والوقاية منه )٢(
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ولقد أكَّد الطـب أن  .. )١(ومن هنا نستنتج أن تلك األمراض اليت تصيب العصاة ميكن أن يكون منشؤها نفسياً

  .نسبة كبرية من املرضى بشكل عام منشأ مرضهم نفسي

    

ليست احلجامة هي حبد ذاهتا اليت تفعل ذلك، بل هو اهللا جلَّ وعال عندما يتجلَّى بنوره بواسطة رسوله الـرحيم  

  فيغسله من كدوراته ويفك من عقده الـيت أرهقتـه   ) على قلب هذا احملتجم( )٢(الذي شجَّع على احلجامة

حيوية وتعود نفسه واليت هي ذاته الشاعرة لتسيطر على ويهبه حياةً جديدة تتدفق فيه فينعكس ذلك عليه نشاطاً و

وتعود أجهزته كاملة لوضعها األمثل وكفاءهتا العالية فتختفي العلة مهمـا  .. أجهزته وتنظمها بواسطة األعصاب

  .) ١(»..الشفاء يف شرطة حمجم«: قال . كانت شديدة

    

على العامل النفسي وتـأثريه علـى   ) ن أسبابه والوقاية منهالسرطا(ولقد ركَّز الدكتور عبد اللطيف ياسني يف كتابه 

حىت تدرُّجـه  ) طفالً(مث ملا يصبح ) كيف يتأثر حبالة أمه النفسية(اإلنسان منذ طفولته، بل منذ كان جنيناً يف بطن أمه 

و الذي كـان  والسرطان ه... طفالً كان، أم شاباً، أم كهالً... يف احلياة وما يسبب هذا العامل النفسي من أمراض

مـن مرضـى   ) ٣٠٥(هدف حبثه، وقد أجرى الدكتور دراسة جدية يف مشاٍف عسكرية ومدنية يف سورية علـى  

السرطان مؤكِّداً يف دراسته هذه على دور الضغوط النفسية يف إحداث السرطان، وذكر عدداً من القصص من بـني  

، وظهر أن نسبة التـأثريات النفسـية املسـببة    حاالت مظهراً فيها العامل النفسي واضحاً) ٣٠٥(كامل اإلحصائية 

  %).٧٧(للسرطان يف هذه اإلحصائية 

  :)٢(وسنورد اآلن بعض احلاالت اليت تظهر وجود عالقة بني احلالة النفسية وحدوث مرض السرطان

  :احلالة األوىل

 
 .لقد مت شرح هذا يف بابٍ سبق )١(
 .خرج الناس من الظلمات إىل النورُم فهو  )٢(
 ).٧/١٥٩(أخرجه البخاري يف صحيحه  )١(
 .للباحث الدكتور عبد اللطيف ياسني) السرطان أسبابه والوقاية منه(كتاب  )٢(
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ذو الثالث والعشرين من العمر فالحاً يف أرض صغرية يف الريف؛ متمتعاً بصحة جيـدة،  ) ح.ص(يعمل املريض 

  . يرعى أغنامه يف احلقل يومياً، ويعيش معها حياة هادئة رتيبة، متمسكاً بالعيش يف قريته اجلميلة

  .لعسكرية ومن مشقاهتاكان لدى املريض خوف من احلياة العسكرية، لقد حذَّروه مراراً من اخلدمة ا

ُسحب املريض إىل اخلدمة العسكرية اإللزامية ملتحقاً بدورة عسكرية كان نصيبه فيها أن أُرسـل إىل منطقـة   

عاىن املريض من ضغط نفسي عنيف نتيجة العقوبات اجلسدية اليت كان ينفذها مع زمالئه، مث فُرَِز إىل .. اخلدمة

شكا املريض قبل دخوله .. ن األهل واألصدقاءمكان بعيد عن قريته حيث اخلدمة القاسية يف الصحراء والبعد ع

  . املشفى بشهر من دوخة وتعب عام وعدم القدرة على العمل، أُدخل املشفى وتبيَّن إصابته بابيضاض ملفاوي حاد

  .كانت املدة بني بدء خدمته اإللزامية وإصابته باالبيضاض اللمفاوي احلاد ال تتعدى اخلمسة أشهر

  :احلالة الثانية

هناء شاباً وسيماً وذكياً؛ وكانت هي يف مثل سنه، وكان من عشاق الفن املسرحي والسينمائي؛ وقد اختذ كان زوج 

ومبا أن عمله هذا يتضمن لقاءه بكثري من النساء، فقد بدأت الغرية تأكل قلبها؛ مل ُتخـِف  . فنه حرفة ومورداً للرزق

مل يوافق الزوج على طلبها فهي ثرية، بل بالغة . طالقهناء شعورها هذا عن زوجها، فبدأت املشاكل بينهما وطلبت ال

الثراء وقد ورثت أمواالً طائلة عن والديها، أغدقت عليه منها بسخاء حىت أصبح يرفل بنعمة عظيمة، وبتطور املشاكل 

حالتها  بدأت تالحظ امحراراً يف جلد ثديها وتبيَّن يف الفحص املخربي هلا إصابتها بسرطان الثدي االلتهايب، وتطورت

  .إىل الوفاة بسرعة خالل مثانية أشهر فقط

  :احلالة الثالثة

يف جتارته حيث انفرد بتجارة لوازم الصائغني على مستوى عال؛ كما حالفه احلظ أيضـاً يف  ) ن.أ(حالف احلظ 

  .جتارة الذهب فكثرت املاليني بني يديه؛ وعاش عيشة مترفة وادعة هانئة مع زوجته وابنته وابنه
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ه ابتلي بلعب القمار واستحكمت فيه شهوته حىت أنسته كل شيء وجرفه التيار فذابت ماليينه واحداً بعد إالَّ أن

فأعلن إفالسه، وأصبح مالحقاً من الـدائنني  ) س.ماليني ل ٧(آخر فاستدان واستدان، حىت بلغت الديون عليه 

  .ملطاردات من الدائننيفتوارى عن األنظار هرباً، وأصبحت حياته سلسلة من املتاعب واهلروب وا

وخالل ستة أشهر من هذا الوضع املتوتر بدأ يشكو من إقياء، وآالم بطنية متكررة، وحنول ونقص شهية متـرقٍ  

فعرض نفسه على األطباء الذين شخصوا إصابته بورم منتشر منشؤه االثين عشري، وأخفقت املعاجلة الكيميائية 

  .أشهر من التشخيص) ٨(ة خالل يف السيطرة على احلالة اليت انتهت بالوفا

  :احلالة الرابعة

أمحد مزارع شاب نشيط بذل كل وقته وماله وجهده خلدمة أرضه بعد أن ُحرَِم من الذرية ومن البنني، وجادت 

له األرض خبرياهتا وثرواهتا حىت أصبح موضع حسد أقرانه من أهل القرية، فهو رابح دائماً وهم خاسرون، ممـا  

قت جمموعة منهم يوماً على أن يشفوا حسدهم وحنقهم منه بالتعرض له بالضرب بعد عودته أوغر صدورهم فاتف

  .من أرضه ليالً

وأوسـعوه  ) يف مصياف(لقد قرنوا القول بالفعل وتعرضوا له يف ليلة حالكة الظلمة على طريق عودته إىل داره 

ه احلادثة، فابتعد عن الناس وانطـوى  وأصيب باكتئاب حاد بعد هذ.. ضرباً وركالً، فعاد إىل داره بأسوأ حال

  .على نفسه

بعد شهرين من هذه الواقعة الحظت زوجته ظهور كتل يف عنقه فراجعت وإياه الطبيب فتبيَّن من الدراسة وجود 

ورم غدي غري مميز متصل إىل ملعة قد يكون ناشئاً عن البلعوم األنفي أو من الرئة، فعوجل كيميائياً إال أنه اسـتمر  

  .ر والتردي ومات بعد مثانية أشهر من التشخيصبالتدهو
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  عالج اإليدز المجدي

  :يقول الرسول األعظم 

  )١(»إن أفضل ما تداويتم به احلجامة« 

  )٢(»إن أمثل ما تداويتم به احلجامة« 

لقد خلق تعاىل اإلنسان ووضع فيه من الشهوات والغرائز ما يدفعه لإلنطالق والعمل واالسـتمرار يف حياتـه   

والتماشي مع ما حوله من كائنات وموجودات، فمن فطرة الكمال ما جيعله يغيث امللهوف ويفـك كـرب   

ومـن  .. على الضعيف، ويرفق باحليوان، وميد يد املساعدة للفقريويعطف .. يساعد أخاه اإلنسان.. املكروب

إىل ما يضمن استمرار نوعـه أال وهـو   .. الغرائز ما يضمن له استمرار حياته كالطعام والشراب والراحة والنوم

ذه وكان النسل والتفرع واالستمرار هب) سيدنا آدم وسيدتنا حواء(فلقد بدأ تعاىل خلْقنا من ذكر وأنثى . الزواج

فلقـد خلـق   .. السنة اإلهلية اليت لن جند هلا تبديالً، فهي سنته تعاىل يف استمرار النوع البشري على مرِّ الدوران

الذكر وخلق األنثى وجعل بينهما ما جعل من عالقة تضمن اللقاء املزدان باللذة، إذ جعل يف الرجل اخلشـونة  

ل يف كلٍّ منهما لآلخر والشوق الدائم للِّقاء، ومن كمال خلْقه وجعل املي.. والرجولة ويف األنثى النعومة واألنوثة

أن زوَّد كل جنس باملناسب املالئم من أعضاء تضمن هذا اللقاء فاستمرَّ النوع البشري ضمن نوعٍ من اللذة اليت 

لذي مل يكن وهي باحلقيقة هبة من اهللا، فأنَّى للمخلوق ا.. وهبها تعاىل لبين اإلنسان كل منهما جيدها يف اآلخر

إن .. بعد عدد من السنني أن ميلك بذاته من ذاته شيئاً) باهلرم مث املوت(من قبل شيئاً مذكوراً وسيفقد كلَّ شيء 

هو إالَّ من خلْقه تعاىل وإن اللذة إالَّ منه تعاىل؛ وكانت مثناً هلذه اللذة تربية البنني والبنات الستمرار هذا النـوع  

  .البشري

 
 ).٢٩٥٢ـ  ٦٣ـ  ٦٢) (املساقاه(أخرجه مسلم يف كتاب  )١(
 ).٢٥٦٣(أخرجه البخاري يف كتاب الطب  )٢(
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أال .. األمراض والعلل واآلالم واألحزان، مث املوت البطيء، فمفارقة احلياة حبالة بئيسة كئيبةإذن فمن أين جاءت 

إن الشذوذ عن سنن وقوانني اإلله بطغيان الشهوات العمياء على صفات املكرمات حني زلت القدم عن مسـاء  

ملبصر والفكر املسترشد واسـتيقظت  األنس باهللا واإلنسانية إىل مراتع الشهوات الشيطانية والبهيمية فنام العقل ا

  .الغرائز األنانية والشهوات الدنية فتمتع املرء بالشرور والطغيان وعاد عليه ذلك باملرض واألمل وسوء املنقلب

ويقضي عليها فيحدث  Tكذلك اإليدز فهو إنذار للشاذين وعن خالقهم بعيدين فريوس يصيب اخللية اللمفاوية 

املناعة املكتسبة ويصبح اإلنسان فريسة لألمراض املعدية واألورام اخلبيثة لتقضي علـى  بذلك شلالً تاماً يف جهاز 

  .حياته

يسعى اإلنسان للشفاء وإىل اآلن مل جيد له عالجاً واحلقيقة أن العالج بني يديه، فما هذا الفريوس إالَّ جندي من 

كل ذلك من أجـل أن يتـوب اإلنسـان    .. جنود خالقه بيده تعاىل يسيِّره كيف يشاء ضمن اخلري واحلكمة

ذلك كله حرصاً وحّباً هبذا اإلنسـان  .. اءهوإلنسانيته يؤوب وال يتمادى وخيرج عن إنسانيته فيفقد مروءته وحي

  .عادوا عن عملهم وتراجعوا لعاد عليهم تعاىل باخلري والعطاء بدل اهلالك أّياً كان، فلو أن قوم سيدنا لوط 

وبأي لساٍن نطقت إن سننه تعاىل قائمة ولن جتد هلـا  .. وألي أمة انتميت.. وأنت أينما كنت يا أخي اإلنسان

.. اإلنسان عن إنسانيته فال بد من أن تطبَّق عليه سنة اهلالك أّياً كان نوعه، مرضاً بإيدز أو غريه فإن خرج. تبديالً

  .مهما تنوَّعت املهلكات

  ..إالَّ بالتوبة النصوح) اإليدز(وما احلل يف اخلالص من هذا املرض اخلطري 

اجلليل حممـد أمـني    العالَّمةحفيده  ولسان وعندها ِلَيُعد لسنة اهللا الرحيم على لسان الرسول الكرمي حممد 

  .وسنة من سبقه من األنبياء واملرسلني، وستكون له الدواء الشايف، خري دواء.. شيخو باحلجامة
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وال تظهر عليـه أيـة   ) كما يظهر يف حتاليل الدم(أن اإلنسان قد يصاب بفريوس اإليدز  )١(فلقد تبيَّن لدى العلم

فإما أن يكون املريض يف فترة حضانة الفريوس واليت تطول إىل : من اثنني وهنا قد يكون السبب واحداً.. أعراض

  .ست سنوات، أو أن تكون لدى املريض املناعة الكافية اليت تستطيع مواجهة الفريوس

وهلذا فلقد وجد أن انتشار هذا املرض بني أولئك املرضى الذين يعانون من بعض األمراض األخرى اليت ُتضعف 

كالسل الرئوي أو سوء التغذية أو بني أولئك املدمنني للخمور واحلشيش واهلريوئـني ملـا يف    من مناعة اجلسم

ولذا كان انتشار هذا املرض بني الشواذ جنسياً يف الواليات اإلدمان من تدمري تدرجيي جلهاز املناعة يف اإلنسان، 

  .ألهنم حييون حتت ظروف نفسية صحية متهاويةاملتحدة وأوربا 

وتشـكِّل  .. فمناعة اجلسم القوية والوضع النفسي العايل جيعل اإلنسان يف حرز وبعد عن هذا املرض اللعنيإذاً 

احلجامة سالحاً فعاالً واقياً دفاعياً جتاهه، إذ ترفع من مناعة اجلسم درجات ال غىن لإلنسان عنها وحتسِّن مـن  

رض بعد حلوله شرط أن تكون مرفقة بالتوبة عـن  ولعلَّها تكون من أهم طرق املداواة هلذا امل.. وضعه النفسي

األعمال املنحطة، عندها سيقوى اجلسم جبهاز مناعته ليواجه ويدحر هذا الفريوس باحلجامة بعد أن ترفل النفس 

  .التائبة حبلل من نوره تعاىل تكشف عنها ظلمها وتشفيها من مسومها القتَّالة

ء، ولرمبا توصلنا إىل شيء من آلية نفعها، لكن احلقيقة أعمق من ذلـك  تنفع من كل دا فاحلجامة كما قال رسول اهللا 

وأدق، فاهللا الذي خلق هذا اجلسم وهو أعلم بكل ذرَّة من ذرَّاته هو الذي سنَّها ويعلم ما فيها من نفع سـواًء علمنـاه   

اله، والتجربة العملية ودميومة جناحاهتا وآليته، أم مل نعلمه متاماً كيف حيصل، سواًء توصَّل له اإلنسان، أم مل يتوصَّل له بكم

 ).لسان التجربة الصدق، ويف التجربة العلم الكبري: (وكما ُيقال.. على األمراض خري دليل وبرهان

                                                           
 .ـ دار اهلالل) الدم(الكتاب الطيب  )١(
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  :الفصل الحادي عشر

  

  

  

  

  ةــة الحجامــة لعمليــة المنھجيــة للدراســج المخبريــالنتائ

  

  .التقرير المخبري العام  •
  .اختبارات الشروط المخالفة للقوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة  •
  .مقارنات بين دم الحجامة والدم الوريدي  •
  .نماذج عن جداول التحاليل المخبرية  •

  

  

  

  

  



 )الحجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساني محمد أمين شيخو قدس سّره

  

www.amin-sheikho.com 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  امــالع يرـالمخبر ـالتقري

   ةــة الحجامــة لعمليــة المنھجيــللدراس
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  التقرير المخبري العام
  م/٢٠٠١/للدراسة المنھجية للحجامة 

  .برئاسة الدكتور حممد نبيل الشريف عميد كلية الصيدلة السابق

  
األحاديث النبوية وذلك ضمن القواعد العلمية اليت استنبطها العالمة العريب الكبري حممد أمني شيخو من 

يف  -٣يف فصل الربيع وضمن شهري نيسـان وأيـار،    -٢صباحاً وعلى الريق،  -١: الشريف وهي
  .عام للرجال وفوق سن اليأس للنساء/٢٠/فوق سن  -٤النصف الثاين من الشهر القمري املوافق، 
  :واليت قام هبا الفريق املخربي املؤلف من

  ).صيدلةعميد كلية ال(د حممد نبيل الشريف .أ
  ).اختصاصي حتليل خمربي من فرنسا ونقيب الصيادلة يف سوريا(د أمحد مسري النوري .أ
  ).بورد أمريكي يف الباثولوجيا التشرحيية والسريرية(د فايز احلكيم .أ
  ).رئيس قسم الطب املخربي يف جامعة دمشق(د حممد حمجوب اجلريودي .أ
  ).املخربي من فرنسااختصاصي بالتحليل (د حممد فؤاد اجلباصيين .أ
  ).من فرنسا D.D.Sاختصاصي صيدلة مشايف وأنظمة إيصال الدواء (د سعد يعقوب .أ

  :والفريق الطيب املؤلف من
  ).أستاذ جراحة القلب يف جامعة دمشق(د أمحد تكرييت .أ
  ).أستاذ األمراض العصبية يف جامعة دمشق(د عبد املالك الشااليت .أ
  ).أستاذ معاجلة السرطانات واألورام يف جامعة دمشق(د حمي الدين السعودي .أ
  ).رئيس اجلمعية السورية ملكافحة السل واألمراض التنفسية(د عبد الغين عرفة .أ
  ).أستاذ أمراض األذن واألنف واحلنجرة وجراحة الرأس والعنق يف جامعة دمشق(د أكرم حّجار .أ
  ).مشفى تشرينرئيس قسم اجلراحة العصبية يف (د مروان الزهراء .أ
  ).زميل الكلية امللكية للمولدين النسائيني يف لندن(د عبد اللطيف ياسني .أ
  ).أستاذ أمراض وجراحة العيون يف جامعة دمشق(د هيثم اهلبل .أ
  ).رئيس قسم األورام مبشفى ابن رشد(د أمحد عفيف فاعور .أ
  ).أستاذ أمراض الدم يف جامعة دمشق(د أمني سليمان .أ
  ).استشاري جراحة عامة من أملانيا( مكي الكتاين د عبد اهللا.أ
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  ).أستاذ جراحة العيون يف جامعة البعث(د طالل حّبوش .أ
  ).أستاذ اجلراحة العصبية يف جامعة استنبول(د أمحد غياث جبقجي .أ

  :حالة فكانت النتائج كما يلي/ ٣٠٠/واليت أجريت على 
 .يف حاالت ارتفاع الضغط اخنفض الضغط إىل احلدود الطبيعية  -١

 .يف حاالت اخنفاض الضغط ارتفع الضغط إىل احلدود الطبيعية  -٢

أظهرت خمططات القلب الكهربية حتسناً كبرياً وعودة إىل احلالة الطبيعية يف زحول القطع   -٣

 .ختطيطياً

 .اخنفاض يف سرعة التثفل إىل احلدود الطبيعية  -٤

 .تعداد الكريات احلمراعتدل   -٥

 .هبوط خضاب الدم إىل احلدود الطبيعية يف حاالت امحرار الدم كلها  -٦

صعود خضاب الدم إىل احلدود الطبيعية يف حاالت اخنفاضه مما يدل على نشاط اجلسـم    -٧

ومنو قدرته على توليد كريات محر فتية سليمة وبالتايل نشاط وفعالية نقـل األوكسـجني   

 .بواسطتها

 .من احلاالت وضمن احلدود الطبيعية %٦٠دد الكريات البيض يف ارتفع ع  -٨

من احلاالت وهـذا يفسـر    %٧١.٤ارتفع عدد الكريات البيض يف األمراض الرثوية يف   -٩

 .الشفاء السريع ملرضى الروماتيزم واإللتهابات املزمنة بعد احلجامة

يف األمـراض  من احلـاالت   %١٠٠ارتفع عدد العدالت وضمن احلدود الطبيعية بنسبة  - ١٠

 .الرثوية

 .من احلاالت يف أمراض الربو% ٨٣.٣ارتفع عدد العدالت وضمن احلدود الطبيعية  - ١١
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 .اخنفض عدد العدالت يف كل حاالت الزيادة غري الطبيعية إىل احلدود الطبيعية - ١٢

 .وذلك ضمن احلدود الطبيعية %٧٦.٩اخنفض عدد العدالت يف األذيات القلبية بنسبة  - ١٣

 .من احلاالت %٥٠.٦ت بنسبة ارتفع عدد الصفيحا - ١٤

من حاالت النقص عـن احلـدود    %١٠٠ارتفع عدد الصفيحات إىل احلدود الطبيعية يف  - ١٥

 .الطبيعية فيها

من حاالت اإلرتفاع عن احلـدود   %٥٠اخنفض عدد الصفيحات إىل احلدود الطبيعية يف  - ١٦

 .الطبيعية فيها

بقيت ضمن احلـدود  من احلاالت وباقي احلاالت  %٨٣.٧٥اخنفضت نسبة السكر عند  - ١٧

 .الطبيعية

 .من احلاالت% ٩٢.٥اخنفضت نسبة السكر بالدم عند األشخاص السكريني يف  - ١٨

 .من احلاالت %٦٦.٦٦اخنفضت كمية الكرياتنني يف الدم يف  - ١٩

 .ارتفاع كمية الكرياتنني يف دم احلجامة بكل احلاالت - ٢٠

 .من احلاالت% ٧٨.٥٧اخنفضت كمية الكرياتنني بالدم عند املصابني بارتفاعه بنسبة  - ٢١

 .من احلاالت% ٦٦.٦٦اخنفضت كمية محض البول بالدم يف  - ٢٢

 .من احلاالت %٧٣.٦٨اخنفضت كمية محض البول بالدم عند املصابني بارتفاعه بنسبة  - ٢٣

 .من احلاالت% ٥٠.٧اخنفضت كمية البولة بالدم يف  - ٢٤

 .من احلاالت %٨٠اخنفضت كمية البولة بالدم عند املصابني بارتفاعها بنسبة  - ٢٥
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من احلاالت وهـذا   %٨٠عند املصابني بارتفاعها يف / SGPT/اخنفضت مخرية الكبد  - ٢٦

 .يدل على نشاط الكبد

من احلاالت وهذا يفسـر   %٨٠عند املصابني بارتفاعها يف / SGOT/اخنفضت مخرية  - ٢٧

 .التحسن الذي طرأ على ختطيط القلب الكهريب

مـن  % ٦٢.٨٥ند املصـابني بارتفاعهـا يف   اخنفضت مخرية الكبد الفوسفاتاز القلوية ع - ٢٨

 .احلاالت

 .من احلاالت% ٥٤.٩اخنفضت نسبة األميالز بالدم يف  - ٢٩

من احلاالت وأصبحت  %١٠٠اخنفضت نسبة األلبومني بالدم عند املصابني بارتفاعها يف  - ٣٠

 .ضمن احلدود الطبيعية

 .من احلاالت %٨١.٩اخنفضت نسبة الكوليسترول بالدم يف  - ٣١

 .من احلاالت% ٨٣.٦وليسترول بالدم عند املصابني بارتفاعه يف اخنفضت نسبة الك - ٣٢

 .من احلاالت %٧٥اخنفضت نسبة الشحوم الثالثية عند املصابني بارتفاعها بنسبة  - ٣٣

 .من احلاالت %٩٠إىل قيمتها الطبيعية يف  Naو  Kعادت شوارد  - ٣٤

 .من احلاالت %٩٠يف  Caاعتدلت شوارد  - ٣٥

 .من احلاالت% ٦٦.٦٦عند املصابني بارتفاعها بنسبة / CPK/اخنفضت  - ٣٦

: كانت أشكال الكريات احلمر يف دم احلجامة مـن منطقـة الكاهـل كلـها شـاذة      - ٣٧

Hypochromasia-Butt-Target-Crenated-Spherocytes-

Poikilocytes-Anisocytosis-shistocytes-Teardropcelles-

Acanthocytes. 
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دم احلجامة أقل من عشر كميته يف الدم الوريدي وهذا يدل  كان تعداد الكريات البيض يف - ٣٨

 .على أن احلجامة حتافظ على عناصر املناعة يف اجلسم

 .من احلاالت %٦٦ارتفاع مستوى احلديد وضمن احلدود الطبيعية يف  - ٣٩

بينمـا  / ٤٢٢-١٠٥٧/السعة الرابطة للحديد يف دم احلجامة مرتفعة جداً إذ تراوحت بني  - ٤٠

وهذا يدل على أن هناك آليَّة متنع خروج احلديد / ٢٥٠-٤٠٠/يدي بني هي يف الدم الور

من شقوق احلجامة وتبقيه باجلسم ليساهم يف بناء خاليا جديدة وقد يترافق مـع نشـاط   

 .عملية امتصاص احلديد من األمعاء

 .من احلاالت% ٦٦.٦٦عند املصابني بارتفاعها بنسبة / CPK/اخنفضت  - ٤١

 .احلاالت من %٩٢.٤يف / CPK/اعتدلت  - ٤٢

 .من احلاالت% ٩٣.٧٥يف / LDH/اعتدلت  - ٤٣

 .كانت أشكال الكريات احلمر يف دم احلجامة كلها شاذة - ٤٤

 .كان تعداد الكريات البيض يف دم احلجامة عشر كميته يف الدم الوريدي - ٤٥

إن هذه النتائج اجلد مبهرة عكست كثرياً من حاالت الشفاء املعجز وما ذلك إال برهان على عظمة 
نبوي واإلعجاز الكبري الذي أتى به املعلم األول سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم والـذي  العلم ال

  .محله لنا العامل العريب الكبري حممد أمني شيخو
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  :بإشراف ٢٠٠٠دراسة منهجية للحجامة لعام 

  النوريد أمحد مسري .أ.   د حممد حمجوب اجلريودي.أ.   د حممد نبيل الشريف.أ
  حممد فؤاد اجلباصيين. د.      د سعد خملص يعقوب.أ.           د فايز احلكيم.أ

  الدمويات
  :قام خمربنا بإجراء دراسة دموية على ثالمثائة وثالثني شخصاً أجريت هلم احلجامة فكان منها

  :احلجامة ضمن الشروط النظامية: أوالً
الربيع والنصف الثاين من الشهر القمري وعلى منطقة عام، صباحاً وعلى الريق يف / ٢٠/وهي فوق سن 

  :الكاهل فتبني ما يلي
اعتدال الضغط والنبض إذ أصبح طبيعياً بعد احلجامة بكل احلاالت وهذا خيفض األعبـاء   -١

 .الكبرية اجملهدة للقلب

مـن  %/ ٣٩/اخنفضت كمية السكر بالدم عند السكريني بعد احلجامة بنسبة وصلت إىل  -٢

 .عتركيزه املرتف

من احلاالت وبقيت األخرى صـمن  % ٣٣ارتفع عدد الكريات احلمر بشكل طبيعي يف  -٣

 .اجملال الطبيعي مما يؤكد على مسألة تنشيط النقي

 .كانت أشكال الكريات احلمر يف دم احلجامة يف كل احلاالت غري طبيعية دائماً -٤

-Hypochromasia 
-Burr cells 

-Target cells 
-Crented cells  

ة أن عينات الدم كانت تؤخذ من الشطوب مباشرة وقبل وضع كؤوس احلجامة مع مالحظ
  .لئال يؤثر ضغط الكؤوس على الكريات



 )الحجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساني محمد أمين شيخو قدس سّره

  

www.amin-sheikho.com 
 

من احلاالت وهذا يدل على أن احلجامة حتـرض  %/ ٦٠/ارتفع عدد الكريات البيض يف  -٥

 )%.١٥-١٠(نقي العظام على توليد كريات جديدة وكانت نسبة اإلرتفاع 

دد الكريات البيض بدم احلجامة وذلك يف مجيع حاالت الدراسة إذ اخنفاض كبري جداً يف ع -٦

وهـذا حيتـاج إىل   !!! كرية يف امليلي متر املكعب فقط/ ٩٥٠-٥٢٥/تراوح عددها بني 

دراسة متطورة تبني سلوك الكريات البيض يف عدم اخلروج مع دم احلجامة وبالتايل اآللية 

 .اعةاليت حتافظ هبا احلجامة على عناصر جهاز املن

 .اخنفاض نسبة العدالت يف دم احلجامة -٧

%/ ٨٨-%٥٢/ارتفاع نسبة اللمفاويات يف دم احلجامة يف كل احلاالت تراوحت بـني   -٨

 %/.٣٥/وهي يف احلالة الطبيعية جيب أال تتعدى 

اعتدال شوارد احلديد بالدم فعندما تكون مرتفعة عن احلدود الطبيعية أو تكون منخفضـة   -٩

وقد يكون ارتفاع شوارد / ١٥٠-٦٠/ود إىل احلدود الطبيعية بني عن احلدود الطبيعية تع

 .احلديد إىل احلدود الطبيعية عائد لتحسن امتصاصه باألمعاء

بينما يف الـدم  / ١٠٥٧-٤٢٢/السعة الرابطة يف دم احلجامة مرتفعة جداً إذ تراوحت بني  - ١٠

اسـتفهام كـبرية   وهذا يثري تساؤل وإشارات / ٤٠٠-٢٥٠/الطبيعي جيب أن تكون بني 

فكيف خرجت نواقل احلديد ذات الطبيعة الربوتينية باحلجامة بعد أن فّرغت محولتها مـن  

احلديد الذي بقي يف اجلسم ليساهم يف بناء خاليا دموية جديدة وهذا ما نرجو دراسته يف 

 .املستقبل القريب بغية التعرف على هذه اآللية الفريدة

 .مة حبيث أصبحت كل احلاالت يف احلدود الطبيعيةاعتدال السعة الرابطة بعد احلجا - ١١

من % ٨٣يف ) لدى األشخاص املصابني بارتفاعها(كمية الشحوم الثالثية بالدم اخنفضت  - ١٢

 .احلاالت وعادت يف الباقي إىل احلدود الطبيعية
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من احلاالت وهذا % ٧٠يف ) عند األشخاص املصابني بارتفاعه(اخنفض الكولسترول بالدم  - ١٣

 .ط اخلاليا الكبديةيدل على نشا

اخنفاض نسبة محض البول إىل احلدود الدنيا يف دم احلجامة مث عودهتا إىل النسبة الطبيعية يف  - ١٤

 .الدم الوريدي بعد احلجامة

 .زاد عدد الصفيحات يف الدم الوريدي بعد احلجامة ضمن احلدود الطبيعية - ١٥

 .يف الدم الوريدي بعد احلجامة SGPT-SGOTإعتدال  - ١٦

الكرياتنني بدم احلجامة مث اخنفاضه يف الدم الوريدي بعد احلجامة ضمن احلـدود  إرتفاع  - ١٧

 .الطبيعية

 .يف الدم الوريدي بعد احلجامة (K-Ca)إعتدال شوارد الدم  - ١٨

ونسبة املكونـات  % ٢٠يف دم احلجامة أقل من  Plasmaلقد كانت نسبة البالزما  :-١-مالحظة 
  .ل يف اجلسم أقل عرضة للتجلطوهذا ما جيعل الدم اجلائ% ٨٠األخرى من 

كان دم احلجامة يتجلط بالرغم من وضعه أنابيب حتـوي مـواد مانعـة للـتجلط      :-٢-مالحطة 
(K3EDTA) وهذا يدل على أن دم احلجامة غري طبيعي.  

  :اختبارات الشروط املخالفة للقوانني الدقيقة لعملية احلجامة: ثانياً
  :اختبارات احلجامة حتت السن -١

ودم احلجامة / عام٢٠/هناك فارقاً كبرياً بني دم احلجامة يف السن احملدد للحجامة أي بعد سن  تبني أن
دون هذا السن وكانت نتائج اإلختبارات عليه قريبة جداً من الدم الوريدي الطبيعي من حيث تعـداد  

الثيـة  الكريات احلمر والبيض وأشكال الكريات احلمر الطبيعي متاماً ومحـض البـول والشـحوم الث   
والكوليسترول وهذا ينفي كل قول باحلجامة حتت سن العشرين وال تعليل لذلك إال أن يكون النمـو  

  .اجلسمي لإلنسان قد توقف
  :اختبارات احلجامة على الشبع -٢
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تبني أن دم احلجامة على الشبع قريب جداً من الدم الوريدي من حيث التعداد العام والصيغة وأشـكال  
  .بيعي يف كليهماالكريات احلمر الط

وهذا يؤكد على أن احلجامة جيب أن تكون على الريق فقط إذ أن الطعام ينشط الدورة الدموية لتوافق 
حاجة اجلسم يف عملية اهلضم ونقل األغذية مما يؤدي إىل جرف الترسبات الدموية اليت حدثت خـالل  

  .الليل يف منطقة الكاهل
  :اختبارات احلجامة بغري املوضع -٣

من خالل إجراء احلجامة يف مواضع الساق واألخدعني واختبار الدم الناتج منها بأنه قريب جداً من تبني 
الدم الوريدي من حيث التعداد والصيغة والشكل الطبيعي للكريات احلمر مما جيعلنا نقول أن ال بـديل  

  .عن حجامة الكاهل
  :اختبارات احلجامة بغري الوقت -٤

أي يف غري شهري نيسان وأيار املوافق للنصف الثـاين  (ة بغري الوقت احملدد تبني من خالل إجراء احلجام
وبعد اختبار الدم الناتج بأنه قريب جداً من الدم الوريدي من حيث التعداد والصيغة ) من الشهر القمري

 .والشكل الطبيعي للكريات احلمر وهذا يدل داللة قاطعة على عدم جدوى احلجامة إال يف وقتها احملدد
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  اختبــارات الشــروط المخالفــة

  للقوانيــن العلميــة الدقيقــة لعمليــة الحجامــة
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  اختبارات الشروط المخالفة
  للقوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة

  حجامة حتت السن

 ١٨ :العمر  ن.ي :االسم  :الرقم
  بعـد احلجـامـة  قبـل احلجـامـة  

      النبــض

      الضغـط
 

     حجامة تحت السن قبل الحجامة وريدي  الدمويات
     R.B.C 4.00.000 4.100.000  الكريات احلمر
     Smear Normal cells Normal Cellsلطـاخة      

     W.B.C5.500 3500الكريات البيض 
     POLY 60% 25%عدالت          

     LYM 38% 73%ملفاويات          
     MONO 1% 1%وحيدات     

      EOS 1% 1%حامضات         
     BASO 0 0أساسات        

         Iron (Fe)حديد      
         T.I.B.C    سعة رابطة

     U.A   5.2محض البول        
     86    الشحوم الثالثية
     126    الكولسترول

  
  المخابر التي أشرفت على ھذه التحاليل وصادقت عليھا

  لدكتور فايز احلكيما
  ھيئة البورد األمريكيةمجاز من 

  بالباثولوجيا التشريحية والسريرية

  خمرب الشعالن

  للتحاليل الطبية
  خمرب التحاليل الطبية

  الدكتور أمحد مسري النوري

  د حممد حمجوب جريودي.أ  الدكتور سعد خملص يعقوب  خمرب دلول وشريف
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  اختبارات الشروط المخالفة
  الحجامةللقوانين العلمية الدقيقة لعملية 

  حجامة حتت السن

 ١٨: العمر  ع.ن: االسم  : الرقم
  بعـد احلجـامـة  قبـل احلجـامـة  

      النبــض

      الضغـط
  

     حجامة تحت السن قبل الحجامة وريدي  الدمويات
     R.B.C 4.200.000 3.900.000الكريات احلمر  

     Smear Normal cells Normal Cellsلطـاخة      
     W.B.C5700 3400الكريات البيض 

     POLY 58% 45%عدالت          
     LYM 40% 47%ملفاويات          

     MONO 1% 1%وحيدات     
     EOS 1% 7%حامضات         

     BASO 0 0أساسات        
         Iron (Fe)حديد      

         T.I.B.Cسعة رابطة    
     U.A   6محض البول        
     98    الشحوم الثالثية
     121    الكولسترول

  
  المخابر التي أشرفت على ھذه التحاليل وصادقت عليھا

  الدكتور فايز احلكيم
  مجاز من ھيئة البورد األمريكية
  بالباثولوجيا التشريحية والسريرية

  خمرب الشعالن
  للتحاليل الطبية

  خمرب التحاليل الطبية
  الدكتور أمحد مسري النوري

  د حممد حمجوب جريودي.أ  الدكتور سعد خملص يعقوب  دلول وشريفخمرب 

   



 )الحجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساني محمد أمين شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  اختبارات الشروط المخالفة
  للقوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة

  على الساقحجامة 

 ٢٥ :العمر  ع.إ :االسم  ١٠٠٣ :الرقم
  بعـد احلجـامـة  قبـل احلجـامـة  

 7080  النبــض

 12/713/7  الضغـط
   

  حجامة ساق بعد الحجامة وريدي  دم الحجامة الحجامة وريديقبل   الدمويات
   R.B.C 4.500.000   4.300.000  الكريات احلمر
Smear Normal Cells Burr Cells Normal Cells Normal Cellsلطـاخة      

 W.B.C4700 850 7100 3000الكريات البيض 

 POLY 56% 40% 63% 54%عدالت          

 LYM 40% 56% 33% 42%ملفاويات          

 MONO 1% 2% 2% 2%وحيدات     

 EOS 3% 2% 2% 2%حامضات         

 BASO 0 0 0 0أساسات        

   Iron (Fe) 171 151 120حديد      
   T.I.B.C 502 1057 244سعة رابطة    

 U.A 3.6 3.8 4.8 3.9محض البول        

 91 48 135 71  الشحوم الثالثية

 110 6  الكولسترول 3150 126    
  المخابر التي أشرفت على ھذه التحاليل وصادقت عليھا

  الدكتور فايز احلكيم
  مجاز من ھيئة البورد األمريكية
  بالباثولوجيا التشريحية والسريرية

  خمرب الشعالن
  للتحاليل الطبية

  خمرب التحاليل الطبية
  الدكتور أمحد مسري النوري

  د حممد حمجوب جريودي.أ  الدكتور سعد خملص يعقوب  وشريف خمرب دلول
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  اختبارات الشروط المخالفة
  للقوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة

  حجامة على األخدعني

 ٢٤: العمر  أ.م: االسم  ١٠٠١: الرقم
  بعـد احلجـامـة  قبـل احلجـامـة  

 7580  النبــض

 14/912/8  الضغـط
  

 حجامة أخدعين بعد الحجامة وريدي دم الحجامة الحجامة وريديقبل   الدمويات
       R.B.C 4.300.000  الكريات احلمر

 Smear Normal Cellsلطـاخة      
Crenated Cells 

Burr Cells Normal Cells Normal Cells 

  W.B.C7300 950 8100 3200الكريات البيض 
 POLY 63% 24% 68% 60%عدالت          

 LYM 35% 75% 30% 37%ملفاويات          

 MONO 1% 1% 1% 1%وحيدات     

 EOS 1% 0 1% 2%حامضات         

   BASO 0 0 0أساسات        
   Iron (Fe) 94 82 125حديد      

   T.I.B.C 450 1054 512سعة رابطة    
   U.A 4.3 2.6 5.1محض البول        
   135 65 130  الشحوم الثالثية
   190 137 172  الكولسترول

  
  المخابر التي أشرفت على ھذه التحاليل وصادقت عليھا

  الدكتور فايز احلكيم
  مجاز من ھيئة البورد األمريكية
  بالباثولوجيا التشريحية والسريرية

  خمرب الشعالن
  للتحاليل الطبية

  خمرب التحاليل الطبية
  الدكتور أمحد مسري النوري

  د حممد حمجوب جريودي.أ  الدكتور سعد خملص يعقوب  خمرب دلول وشريف
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  اختبارات الشروط المخالفة
  للقوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة

  حجامة على الشبع

 ٢٨: العمر  ح.أ: االسم  :الرقم
  بعـد احلجـامـة  قبـل احلجـامـة  

      النبــض

      الضغـط
  

  حجامة أخدعين  ساق حجامة  حجامة شبع قبل الحجامة وريدي  الدمويات
 R.B.C 4.500.000 4.100.000 4.200.000 4.200.000  الكريات احلمر

  Smear Normal Cells  Normal Cells Normal Cells  Normal Cellsلطـاخة      
 W.B.C6300 4500 6300 5600الكريات البيض 

 POLY 60% 59% 54% 61%عدالت          

 LYM 30% 36% 38% 33%ملفاويات          

 MONO 2% 2% 3% 2%وحيدات     

 EOS 8% 3% 5% 4%حامضات         

 BASO 0 0 0 0أساسات        

       Iron (Fe) 167حديد      
       T.I.B.C 437سعة رابطة    

      U.A 5.3محض البول        
       87  الشحوم الثالثية
       142  الكولسترول

  
  ھذه التحاليل وصادقت عليھاالمخابر التي أشرفت على 

  الدكتور فايز احلكيم
  مجاز من ھيئة البورد األمريكية
  بالباثولوجيا التشريحية والسريرية

  خمرب الشعالن

  للتحاليل الطبية
  يةخمرب التحاليل الطب

  الدكتور أمحد مسري النوري

  د حممد حمجوب جريودي.أ  الدكتور سعد خملص يعقوب  خمرب دلول وشريف
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  اختبارات الشروط المخالفة
  للقوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة

  حجامة بغري الوقت

 ٢٥: العمر  ن.م: االسم  :الرقم
  بعـد احلجـامـة  قبـل احلجـامـة  

      النبــض

      الضغـط
  

     بغير الوقتحجامة  قبل الحجامة وريدي  الدمويات
       R.B.C 4.400.000  الكريات احلمر
      Smear Crenated Cells Crenated Cellsلطـاخة      

     W.B.C6200 3200الكريات البيض 
     POLY 64% 41%عدالت          

     LYM 31% 50%ملفاويات          
     MONO 2% 3%وحيدات     

     EOS 3% 1%حامضات         
     BASO 0 0أساسات        

     Iron (Fe) 113 135حديد      
     T.I.B.C 333 973سعة رابطة    

     U.A 5.2 3.1محض البول        
     120 98  الشحوم الثالثية
     163 120  الكولسترول

  
  المخابر التي أشرفت على ھذه التحاليل وصادقت عليھا

  الدكتور فايز احلكيم
  مجاز من ھيئة البورد األمريكية
  بالباثولوجيا التشريحية والسريرية

  الشعالنخمرب 

  للتحاليل الطبية
  خمرب التحاليل الطبية

  الدكتور أمحد مسري النوري

  د حممد حمجوب جريودي.أ  الدكتور سعد خملص يعقوب  خمرب دلول وشريف
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  اختبارات الشروط المخالفة
  للقوانين العلمية الدقيقة لعملية الحجامة

  حجامة بغري الوقت

ب.أ :االسم  :الرقم  ٣٧: العمر 
  بعـد احلجـامـة  احلجـامـةقبـل   

      النبــض

        الضغـط
 دم الحجامة بعد الحجامة وريدي بغير الوقتحجامة  قبل الحجامة وريدي  الدمويات
   R.B.C 4.100.000 4.300.000الكريات احلمر

 SmearNormal Cells Normal Cells  Normal Cells  Burrcellsلطـاخة   

 W.B.C  5350 3900  5300 650كريات بيض

 POL65% 68% 60% 39عدالت        

 LY 30% 25% 35% 58ملفاويات        

 MON 2% 2% 2% 1وحيدات   

 EO 3% 5% 3% 2حامضات       

 BAS 0   0 5أساسات      

   Iron (Fe)    195حديد   
   T.I.B.     191سعة رابطة  

    U.A    5.6محض البول     
   193      الشحوم الثالثية
   165      الكولسترول

  
  المخابر التي أشرفت على ھذه التحاليل وصادقت عليھا

  الدكتور فايز احلكيم
  مجاز من ھيئة البورد األمريكية
  بالباثولوجيا التشريحية والسريرية

  خمرب الشعالن
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  :نظرات يف التقارير املخربية املقارنة بني دم احلجامة والدم الوريدي 

واألكثر إثارة هو ما .. دم احلجامة من مشاهد تكاد ال تصدَّق )١(إن من العجب العجاب هو ما تقدمه أفالم

  !.أميكن أن يكون هذا دم آدمي؟: قاله األستاذ املخربي بلغة الشك واالستغراب

دهشته، فإن ما رآه حتت الساحة اجملهرية مل يكن إال أشكاالً لكريات محر شاذة، فضالً عن لقد كان حمقّاً يف 

!. قلة الكريات البيض وإن كان هذا الدم جيري يف عروق إنسان، فكيف ميكن أن يكون على قيد احليـاة؟ 

  .)٢(كن جداًوخصوصاً أن ما يتصف به هذا الدم هو اللزوجة الزائدة جداً والتخثر كبري واالمحرار الدا

احلقيقة أنه عندما تقترب الكريات احلمر من املوت يصبح من العسري عليها اجتياز الدوران يف الشـعريات  

الدقيقة، وملَّا كانت شبكة الشعريات السطحية يف الظهر كثرية التشعب حىت تستدق فوعها فـال ُتـرى إال   

رمة واليت أصبحت أشكاهلا متغرية وخمالفة لترائبها باجملهر مما جيعلها مصيدة تقع فيها تلك الكريات احلمر اهل

وهـي  ) للكريات احلمر(واُألخر منها ذوات األشكال الشاذة املخالفة للشكل الطبيعي . من الكريات الفتية

اليت على الغالب ما تكون أشكال مرضية تنبئ بوجود مرض ما ألشخاص عديدين، وهذا ما أكدته أفالم دم 

  .احلجامة ألشخاص عديدين

  ).٣٧: بند رقم –التقرير املخربي العام للدراسة املنهجية لعملية احلجامة (انظر الفصل احلادي عشر 

وال بأس من أن نستعرض بعضاً من هذه األشكال اليت وردت يف التقارير املرفقة ودالالهتا املرضية لندرك أثراً 

 :من روعة احلجامة

 
 .هو شريحة زجاجية مجهرية مسحت عليها نقطة من الدم المراد فحصه :فيلم الدم )١(
 ).واحمرار الدمالحجامة (انظر فقرة  )٢(



 )مة
 

 

ت يف   

الحجام(لعجيب 

ـذا التفـاوت
٧١.[  

وهـ.  كـبري 
شكل[ معني 

البعض اآلخر
صة على مرض 

ضها صغري و
له داللة خاصة

الكريات، فبعض
 الدم، وليس ل

ري يف أحجام ا
أمراض   مجيع

جود فرق كبري
ام يشاهد يف 

أي وج
األحجا
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غـري  
Abn

و العصي أو غ
noormali

لك أو املوز أ
 tyسلسلة 

جاص أو السل
يب السذوذ يص

ون بشكل اإل
 يعزى إىل شذ

ات، فقد تكو
راب الشكلي 

  ].٧٢ل

وعة من الكريا
 وهذا االضطر

in Er ]شكل

د أشكاالً متنو
من األشكال، 
rythropo

هنا جند
ذلك م

oicsis
ب نقي العظامم، أو فقـر اللـدم Leأو تصلب ، eukemiaم  د هذه األشككال يف مرض  ابيضاض الدم

  .ل
وتشاهد
العرطل
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  :Hypochromia: ثالثاً
ويدل هذا النوع من الكريات على وجود نقص يف شدة تلوين الكرية احلمراء يرافقه نقـص القيمـة   

  ].٧٣شكل) [M.C.H.C(لتركيز اخلضاب والوسطى املطلقة 
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دف هل

ـي أو   

د، أو  

الحجام(لعجيب 

ب يف مركزها 
وكأهنا دريئة اهل

ـاب املتجلـ

 بعوز احلديـد
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جود اخلضاب
تبدو للرائي و

بيعي كاخلضـ

 الدم الشديد 

 .ل بالدم

ة وتتصف بو
خلضاب، حىت ت

ضاب غري طب

 حاالت فقر 

 .طحال

 الكوليسترول

 
كريات الطبيعية
 خايل من اخل

ب نتج عنه خض

كما حيدث يف 

استئصال الطح 

االت ارتفاع 

  ):يا اهلدفية
ثخانة من الك
 شريط دائري

  :ل على

Tar )اخلالي
ء رقيقة وأقل ث
املركزي يليه 

 الكريات يدل

 rgetcells
كريات محراء
ل الشحوب ا

ل

: رابعاً
وهذه ك
حيل حمل

٧٤.[  
ن وجود هذه 

شكل[
على أن

شكل اخلضاب

 .امها

 توليد الدم ك

دية، أو بعض 

هر أيضاً يف حا

www

قد طرأ على ش

C .أو شوا ،

طرأ على آلية 

طرابات الكبد

اضطراب ق )

C.اخلضاب 

اضطراب ط )

بعض االضط

١(

٢(

كما أن هذذه اخلاليا تظه  (٣(
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  ):الكريات احلمر املشقوقة
كقطعـة مـن اخلضـاب، لـذا تسـمى      

   

Spur cell:  
  ].٧٦شكل[املهمازية 

( Schistocytes: خامساً
وهذه الكريات فقدت قسم كبري أو صغري منها فأصبحت 

Fregments Real Cell ]٧٥شكل.[  
ويصادف هذا النوع من الكريات يف خمتلف أمراض الدم االحناليل ويف فاقات الدم العرطلـي، ويـدل

  .Hymolysisوجودها على ازدياد نشاط االحنالل 

  
اخلاليا املشوك( Acanthocytes: سادساً

وهذه تالحظ يف حاالت فقر الدم للخاليا 
أو ) ة
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  :Spherocytes: سابعاً
  ].٧٧شكل[وهذا شكل آخر غري طبيعي للكريات احلمر 

  
  :Red Cells ghost, Tear Drop Cells: ثامناً

  ].٧٨شكل[خاليا نتفيه، أشباح كريات محراء 
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  .عَّالة ليبقى العني الساهرة على أمنه وسالمته

ت 

  
إن خروج هذه األشكال غري الطبيعية والشوائب من الدم إمنا حيرض نقـي  : مما سبق نستطيع أن نقول

العظام على توليد أشكال طبيعية قوية وسليمة ليحافظ اجلسم على حيويته وصحته، أو لتعود له العافية 
  .صنع النصر ودحر ما يعصف به من أمراض مهما كان نوعهايف حال املرض فيتمكن من 

الرابطـة   السـعة : ، وتعينTota Iron Binding Capeityيضم هذا املصطلح أربع كلمات 
  .اإلمجالية للحديد

هـذا  ): عدد صغري من الكريات البيضـاء ( The small number of Leucocytesوأخرياً 
العدد البسيط من الكريات البيض والذي يعطي للحجامة مصب السبق، إذ إهنا حتفظ على اجلهاز املناعي 

يف اجلسم عناصره الف
ألشكال، ولكن بنسـب تكـاد ال   إن الدم يف اإلنسان السليم يف األحوال العادية قد حيوي أمثال هذه ا

  .تذكر إطالقاً أمام ما رأيناه منها يف أفالم دم احلجامة
على أنه ومن خالل استعراضنا ألشكال الكريات احلمر الشاذة واليت ظهرت يف أفـالم دم احلجامـة   

ألشخاص عديدين مل يسبق هلم أن عانوا من أية أمراض تكون مشاهداهتم الدموية أمثال هذه الكريا
  .لشاذة، وهذا ما أكدته نتائج حتاليل دمهم الوريديا

تنقي الدم من كرياته احلمر الشاذة واهلرمة وأشباحها وأشالئها ليتحـرر   Filterفاحلجامة هي مصفاة 
الدوران الدموي من كل ما يعرقل تياره فيزول خطر نقص التروية الدموية الذي يهدد حبدوث اختالل 

ضعف نشاطها وميهد لإلصابة بالتصلب العصيدي واجللطـات الدمويـة   يف عمل األجهزة واألعضاء و
  .وارتفاعات الضغط

أال حيق لنا أن نسمي احلجامة طحاالً إضافياً سنوياً يضفي علـى أجسـامناً مسـحة الصـحة     .. وبعد
  !!.والسالمة والسعادة

، إذ كانت (T.I.B.C)إن امللفت للنظر يف حتليل مصل دم احلجامة هو ارتفاع السعة الرابطة للحديد 
  ).٤١٠-٢٥٠(، بينما هي يف الدم الوريدي )١٠٥٧-٢٤٤(بني 

  .فماذا نستقرئ من ذلك؟
فعالَم .. (T.I.B.C)إننا وقبل اخلوض يف مناقشة هذه النتائج ال بد لنا من إلقاء الضوء على املصطلح 

  .يدل؟
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أي صميم الترانسفريين، وعندما يرتبط كل جزء  Apotransfrrinإن الربوتني الناقل للحديد يدعى 
الذي يقوم بنقل احلديـد إىل  . ترانسفريين Transfrrinمنه بذريت حديد فإنه يكون معه معقداً يدعى 

  .مواطن توليد الدم
اليا مستقبالت خاصة كما يف أغشية األرومات احلمر، ترتبط وعندما يصل إليها تكون على سطوح اخل

حىت إذا ما خال الترانسـفريين مـن   .. به لوقت قصري ريثما يدخل احلديد ليساهم يف تركيب اخلضاب
وهكذا حىت ينفذ من مصورة الـدم  .. احلديد عاد إىل حالة صميم الترانسفريين ليعيد الكرة مرة أخرى

  .ة جداً ألن ارتفاعها يشكل خطراً على اجلسم ويصبح احلديد عنصر ساماحلديد احلر إال نسبة بسيط
بناًء على هذا حنسب السعة الرابطة اإلمجالية للحديد مبعايرة التركيز األعظمي للحديد الذي ميكـن أن  

  :يرتبط يف صميم الترانسفريين على اساس القانون التايل

  
ظام هو العالمة األوىل لفقر الدم بعوز احلديد ألن احلديد هنا البد من القول أن فقدان احلديد من نقي الع

أما يف باقي أنواع فقر الدم األخرى فهو موجود دائماً فللفصل . ال ينعدم من النقي إال يف حال العوز إليه
يف ذلك نعمد إىل إجراء اختبارين، فإذا تبيَّن لنا من خالهلما اخنفاض كمية احلديد يف املصل وارتفـاع  

وإذا عدنا إىل التقريـر املخـربي   . لرابطة اإلمجالية للحديد يكون لدينا حالة فقر دم بعوز احلديدالسعة ا
العام جند أن احلديد احلر يف املصل أصبح يف احلدود الطبيعية إضافة إىل ارتفاع السعة الرابطة، هنا جنـزم  

  .(T.I.B.C)فما مسوغ ارتفاع .. بعدم وجود مرض فقر الدم بعوز احلديد هنائياً
%)  ١٤١ug(قد بلغ  Red Ironوإذا عدنا إىل التحاليل املخربية اليت أجريناها جند أن حديد املصل 

  .وهذا ضمن احلدود الطبيعية لنسب احلديد يف املصل%) ug ١٠٢(عند الشخص األول، وعند الثاين 
والسـعة   Red Ironوباملقارنة مع حتليل مصل الدم الوريدي لنفس الشخصني جند أن احلديد احلر 

هنا يلتغي وجود مرض فقر الدم بعـوز احلديـد لـدى    .. الرابطة اإلمجالية للحديد يف احلدود الطبيعية
 .الشخصني احملجومني هنائياً
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 ةـــل المخبريـــداول التحاليـــن جـــاذج عـــنم
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   بسم اهللا الرمحن الرحيم
 دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

 عميد كلية الصيدلة السابق
س. أ اسم املريض  

  عازب / متزوج  أنثى / ذكر ٢٩ العمر
تالسيميا+ ليوكيميا مزمنة  نوع املرض / مريض  سليم  
 نوع
 احلجامة

 / نظامية
 / على الريق

 

 القيم الطبيعية بعد احلجامة قبل احلجامة الفحص املطلوب
٣٠-٢ ٤ ٣ سرعة التثفل  

اخلضاب+ الكريات احلمر   ٩.٢-٣.٢٠  ٩.٦-٣.٣  ١٤.٥-١١.٥  
١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠ ١٥.٢٠٠ ٢٨.٠٠٠ البيض  
٧٠- ٤٠ ٧٠ ٦٧ العدالت  
٥٠- ٢٠ ٣٠ ٣٢ اللمفاويات  
٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠ ١٩٣.٠٠٠ ١٦٧.٠٠٠ الصفيحات  
١١٠- ٧٦ ٩٨ ١١٧ سكر  
١.١٠-٠.٥٠ ٠.٨ ٠.٦ كرياتنني  
٧.٠-٢.٤ ٦.٢ ٦.٧ محض البول  
 ١٠.٥٠ ١٣ ١٥ البولة

SGPT ٤٠-٠ ٣٠ ٦٥  
SGOT ٣٩-٠ ٧٨ ١٠٠  
١١٧- ٣٩ ١٦.٥ ١٩ فوسفاتاز  
٣٠٠-١٥٠ ٢٦٠ ٢٧١ أميالز  
٥.٠-٣.٥ ٤.٥ ٤.٦ البومني  

وتنيرب  ٨.٧-٦.٥ ٩.٦ ١٠.١  
٢٠٠- ٥٠ ١٤٠ ١٥٠ كولسترول  
٢٠٠- ٥٠ ١٨٠ ١٦٧ شحوم ثالثية  

K ٥.٣-٣.٥ ٤.٩ ٥.٣  
Na ١٤٨-١٣٢ ١٤٠ ١٤٤  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨ ٨.٥ ٨.١  

٢٤٠-١١٠ ١٨٠ ١١٥ Feحديد   
٤٨٠-٢٠٠ ٢٥٠ ٢٦٠ سعة رابطة  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الدكتور حممد نبيل الشريفدراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ 

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ز.أ  اسم املريض
    عازب  /٠  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٥١  العمر
  آالم مفاصل -إلتهاب أعصاب -ارتفاع سكري  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-١  ٧  ١٧  سرعة التثفل
  ١١٠- ٧٦  ١٥١  ٣٢٤  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٧٩  ٠.٩٩  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٥.٦  ٥.٣  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٩  ٣٣  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٥٣  ٥٥  
SGOT ٣٩-٠  ٣٠  ٢١  
  ١١٧- ٣٩  ٦٩  ٨٩  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٩  ٤٣  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٨  ٤.٣  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٦.٧  ٧.٦  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٩٤  ٢٥٤  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٤٦  ٢٢٤  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٥.٣  ٥.١  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٢٣  ١٣٨  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٧٣  ١٠.١٤  
CPK ١٩٠-٠  ١٢٢  ٦٣  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٣١  ٣١٥  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  السابقعميد كلية الصيدلة 

  ص.س  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٥٧  العمر
  ربو -آالم باملفاصل  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  دم احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-١  ٢٠    ٥٥  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١١.٨-٤.٤٨    ١٢.٧-٤.٤٥  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٥.٨٠٠    ٩.٨٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥٠    ٤٧  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٤٣    ٤١  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٤٩.٠٠٠    ٣٣٦.٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٩٨  ٦١  ١٠٣  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٧٦  ١.٥٧  ٠.٧٩  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٤.٢  ٢.٧  ٥.٧  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٧  ٢١  ٢٢  البولة
SGPT ٤٠-٠  ١٧  ٢٠  ٤٢  
SGOT ٤٠-٠  ١٨  ٢٥  ٣٠  
  ١١٧- ٣٩  ١١٨  ١٢٠  ١٦٦  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٦  ٢١  ٢٨  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٠  ٣.٨  ٤.٤  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٨.٠  ٧.٦  ٨.٩  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٩٢  ١٤٢  ٢٢٣  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٨٦  ٨٤  ١٧٥  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥    ٥.٠  ٥.١  
Na ١٤٨-١٣٥    ١٤٢  ١٣٤  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.٠٢  ٩.٤١  ١١.٢٠  
CPK ١٩٠-٠  ٦٧  ٣٤  ٤٧  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٠٧  ٣٧٧  ٣٨٥  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ح.م  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر    العمر
  ٥و  ٤ديسك بالفقرة  –إحتشاء عضلة قلبية   نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-١  ١٠  ١٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٣.٤-٥.٤٤  ١٥.٥-٦.٢١  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٨.٥٣٠  ٩.٣٨٠  البيض
  ٧٠- ٣٠  ٤٥  ٤٢  العدالت
  ٣٥- ٢٠  ٣٨  ٤١  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ١٩١.٠٠٠  ١٩٩.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٧٤  ١٠٣  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٩٠  ١.٠٣  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٦.٤  ٨.٢  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٤  ٤١  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٦  ٤٠  
SGOT ٣٩-٠  ٢١  ٢٦  
  ١١٧- ٣٩  ١٠٦  ١٣١  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٥٠  ٦٠  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٩  ٤.٣  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٠  ٨.٤  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٩١  ٢٥٣  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٠١  ٩٨  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٣.٧  ٤.٦  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٤٢  ١٣٩  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٩٢  ١١.٢٨  
CPK ١٩٠-٠  ٨٣  ٩٥  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٦٨  ٣٥٢  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريفدراسة منهجية للحجامة 

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ق.ف  اسم املريض
  /  عازب    متزوج  /  أنثى    ذكر  ٣٨  العمر
  قصور كلوي  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-١    ٦٥  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ٥.٦-٢.٢١  ٦.٣٥-٢.١٢  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٤.٥٠٠  ٩.٦٤٠  البيض
  ٧٠- ٤٠    ٨٤  العدالت
  ٥٠- ٢٠    ١٣  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ١٩١.٠٠٠  ٢٦٦.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٩٠  ٩٧  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ١١.٩  ١٣.٥١  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٩.٥  ١٠.٧  محض البول
  ٥٠- ١٠  ١٦٠  ١٨٩  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٨  ١٢  
SGOT ٣٩-٠  ٤  ١٠  
  ١١٧- ٣٩  ٧٩  ٨٨  فوسفاتاز
  ٥٣-٨    ١٣  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٥  ٣.٨  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٨.٤  ٧.٤  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١١٢  ١٤٢  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١١٣  ١٢٤  شحوم ثالثية

K     ٥.٠-٣.٥  
Na     ١٤٠-١٣٥  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٣  ٩.٩٣  
CPK ١٩٠-٠  ١٦  ١٥  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٢٨١  ٤١٩  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ب.إ  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٣٧  العمر
  هبوط ضغط –سرطان رحم وسرطان ثدي   نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  دم احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ٧    ٥  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٤.٤-٤.٤٣    ١٤.٦-٤.٥٥  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٧.٣١٠    ٩.٠٥٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٤٠    ٤٥  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٥٤    ٤٩  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٨٦.٠٠٠    ٣١٥.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٩٠  ٤٩  ١١٨  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٧١  ١.٨٦  ٠.٦٧  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٤.٧  ١.١  ٤.٨  محض البول
  ٥٠- ١٠  ١٨  ١٨  ٢٠  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٣  ١١  ٣٢  
SGOT ٣٩-٠  ١٧  ١٥  ٢٤  
  ١١٧- ٣٩  ١٢٤  ٨٥  ١٥٠  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٦  ١٦  ٢٨  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٦  ٣.٧  ٤.٩  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.١  ٥.٨  ٨.١  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٥٩  ١٢٠  ٢٩٢  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٠٨  ٢٨  ١٦٢  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.٦  ٥.٤  ٥.٢  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٤٠  ١٣٣  ١٣٢  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.٢٢  ٨.٧٨  ١٢.٣  
CPK ١٩٠-.  ٢٨  ١٥  ٣٤  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٦٦  ٥١٣  ٣٩١  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  أ.ت  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر    العمر
  تصلب لوحيي دماغي متعدد  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  احلجامةبعد   قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٢  ٢  سرعة التثفل

  ١٤.٩-٥.٨٨  ١٥.٥-٦.١٦  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ٧.٦٣٠  ٨.٨٦٠  البيض
  ٥٤  ٤٧  العدالت
  ٣١  ٣٦  اللمفاويات
  ٢٧٥.٠٠٠  ٢٦٤.٠٠٠  الصفيحات
  ٨٨  ٨٨  سكر
  ٠.٩٩  ٠.٩٨  كرياتنني
  ٥.٨  ٦.٦  محض البول
  ٣٢  ٤٧  البولة
SGPT ١٨  ٢٣  
SGOT ١٧  ١٧  
  ٩٣  ١٠٠  فوسفاتاز
  ٣٣  ٣٧  أميالز
  ٤.٤  ٤.٤  البومني

  ٧.٤  ٧.٤  وتنيرب
  ١٩٧  ٢١٨  كولسترول
  ٩٣  ١٢٤  شحوم ثالثية

K   ٤.٤  
Na   ١٤٠  
Ca ١٠.١٩  ٩.٩٣  
CPK ١٢٦  ٩٤  
LDH ٣٧٨  ٣٤٨  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  د.ش.و  املريض اسم
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٥٩  العمر
  إرتفاع شحوم ثالثية -إلتهاب رثوي  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  دم احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ٥    ١٥  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٤.٤-٤.٩٠    ١٦-٥.٣٩  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٩.٣١٠    ٨.٥٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٤٤    ٤٢  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٤٦    ٤٦  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٣١٨.٠٠٠    ٣١٠.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٧٥  ٦٠  ١٠٢  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٩١  ٠.٧١  ١.١٨  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٦.١  ٦.٨  ٩.٤  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٤  ٢٨  ٣٥  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٢  ٢٧  ٣٣  
SGOT ٣٩-٠  ٢١  ٢٤  ٢٩  
  ١١٧- ٣٩  ٧٧  ٩٨  ١١٣  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٩  ٥١  ٦٤  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٩  ٤.٣  ٥.٠  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٦.٥  ٧.٧  ٩.٣  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٨٦  ٢٤٣  ٣٠٥  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ٣٢١  ٤٢٥  ٥٧٨  شحوم ثالثية

K ٥.٠-٣.٥  ٤  ٤.٩  ٤.٦  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٣٥  ١٢٨  ١٣٦  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.١٩  ١١.٠٥  ١١.٨٩  
CPK ١٩٠-٠  ٨١  ٧٢  ٩٢  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٢٩٧  ٤٦٣  ٣٥٤  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  خ.ن  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٤٣  العمر
  آالم مفاصل -شقيقة  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٢  ٢٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٣.٠-٤.٤٢  ١٤.٤-٤.٩٣  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٧.٩٢٠  ٦.٩٤٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٤٧  ٤٤  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٤٣  ٤٥  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٣٦٩.٠٠٠  ٣٨٦.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٨٧  ١١٤  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٦٩  ٠.٨١  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٤.٦  ٤.٦  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٨  ٢٤  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٣٤  ٢٨  
SGOT ٣٩-٠  ٢٤  ٢١  
  ١١٧- ٣٩  ١٠٣  ١١٦  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٣٤  ٤٠  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٣  ٤.٥  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٨  ٨.٣  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٣١  ٢٦٨  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٢٩  ١٥٦  شحوم ثالثية

K ٥.٠-٣.٥  ٤.٦  ٤.٩  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٣٩  ١٤١  
Ca  ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٣٨  ١٠.١٧  
CPK ١٩٠-٠  ٤٧  ٦٦  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٧٤  ٤٦١  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الدكتور حممد نبيل الشريفدراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ 

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ص.خ.م  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٥٢  العمر
  دوايل - رعاف -ارتفاع ضغط  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-١  ١١  ١٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٥.٤-٤.٨٤  ١٥.٥-٤.٩٠  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٦.٢٠٠  ٤.٩٠٠  البيض
  ٧٠- ٣٠  ٥٢  ٤٦  العدالت
  ٣٥- ٢٠  ٣٢  ٤٢  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ١٦٢.٠٠٠  ١٤٧.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٧٤  ١٠٨  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٨٤  ١.٠٥  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٧.٢  ١١.٤  محض البول
  ٥٠- ١٠ ٢١  ٤١  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٣٩  ٥٣  
SGOT ٣٩-٠  ٣٢  ٣٦  
  ١١٧- ٣٩  ١١٠  ١٢٨  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٣٥  ٢٥  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٣  ٤.٧  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٨.٠  ٩.٠  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٨١  ٢٦٨  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٧٥  ٣١٥  شحوم ثالثية

K ٥.٠-٣.٥  ٤.٨  ٥.٣  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٤٥  ١٣٩  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.٣٥  ١٠.٧٧  
CPK ١٩٠-٠  ٢٤٨  ١١٦  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤.٦  ٤٤٥  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ح.م  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى    ذكر    العمر
    نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٠  ٤  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٤.٨-٤.٨٦  ١٦.١-٥.٤٩  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٧.٩٩٠  ٧.٨٥٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٤٠  ٦٤  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٢  ٢٧  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٥٠.٠٠٠  ٢٩٤.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ١٦٤  ٢٥٣  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٦٧  ٠.٩٥  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٣.٦  ٥.٨  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٤  ٢٦  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٢  ٢٢  
SGOT ٣٩-٠  ١٧  ٢٠  
  ١١٧- ٣٩  ٧٢  ١٠٩  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٨  ٣٥  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٧  ٤.٨  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٦.٣  ٨.٣  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٧٩  ٢٤٩  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٤١  ١٣٧  شحوم ثالثية

K ٥.٠-٣.٥  ٤.٦  ٤.٨  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٣٠  ١٣٦  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٨.٧٤  ١٠.٩٢  
CPK ١٩٠-٠  ٨٣  ١١٨  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣١٩  ٣٨٦  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  السابقعميد كلية الصيدلة 

  خ.م  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٤٦  العمر
  تضيق شرايني -آالم بالصدر  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ٩  ٣  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٤.٨-٤.٨  ١٥.٥-٥.٠  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٧.١٠٠  ٧.٣٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥٤  ٥٩  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٤٢  ٣٨  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٧٠.٠٠٠  ٢٥٣.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ١٠٦  ١٤٥  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ١  ٠.٩  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٦  ٦.٣  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٤  ٢٦  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٧  ٢٥  
SGOT ٣٩-٠  ١٥  ١٨  
  ١١٧- ٣٩  ٦.٨  ٨.٧  فوسفاتاز
  ٣٠٠-١٥٠  ١٩٠  ١٨٠  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٥  ٤.٦  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٦  ٧.٤  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٩٠  ١٩٠  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٢٥  ١٣٦  شحوم ثالثية

K ٥.٠-٣.٥  ٤.٥  ٣.٩  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٤٤  ١٤٠  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.٣  ٩.٣  
  ١٤٠- ٦٠  ١٦٤  ١٩٠ Feحديد 

  ٤٨٠-٢٠٠  ٤٨٠  ٢٤٠  سعة رابطة
 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  م.ز  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٥٣  العمر
  وهن عام -آالم مفاصل -سكري  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  الريق على

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  دم احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ٢٥    ٣٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٢.٩-٤٠٣٧    ١٤.٣-٤٠٧٢  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٧.٩٧٠    ٩.٦٦٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٦٢    ٦١  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٢    ٣٢  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٩١.٠٠٠    ٢٩٨.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ١٣٤  ١١٢  ١٣٨  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٧٢  ١.٠٨  ٠.٧٧  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٧.٣  ٥.٩  ٨.١  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٥  ١٩  ١٩  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٨  ٢٥  ٣٣  
SGOT ٣٩-٠  ٢٨  ٢٦  ٣١  
  ١١٧- ٣٩  ١٢٢  ٩٩  ١٢٤  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٣  ١٧  ٢٣  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٣  ٣.٧  ٤.٢  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٦  ٦.٦  ٧.٦  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٨٢  ١٥٥  ١٩٢  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٢٨  ٢٤١  ٣٢٤  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.٩  ٤.٩  ٤.٧  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٩٣  ١٣٧  ١٤٠  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٩٨  ٩.٦٩  ٩.٩٨  
CPK ١٩٠-٠  ١٠١  ٥٦  ٧٦  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٠٠  ٤٥٠  ٤١٠  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريفدراسة منهجية 

  عميد كلية الصيدلة السابق

  غ.ز  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٦٠  العمر
  كولسترول -ارتفاع ضغط  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  الطبيعيةالقيم   بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ٥  ١٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٥.١-٥.١٢  ١٥.٢-٥.١٨  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٦.٨١٠  ٦.٤٨٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥٨  ٥٧  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٢  ٣٣  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٠١.٠٠٠  ٢١٣.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٨٤  ١١٦  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٧٩  ١.٠٣  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٤.٨  ٦.٧  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٣٠  ٣٥  البولة
SGPT ٤٠-٠  ١٧  ١٧  
SGOT ٣٩-٠  ٢٨  ٣٢  
  ١١٧- ٣٩  ٨٣  ٩٨  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢١  ٣٠  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٩  ٤.٥  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٦.٦  ٨.٠  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٤١  ٣٢١  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٠٢  ١٤٦  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٣.٨  ٤.٣  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٤٠  ١٣٥  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٤٨  ١١.٢٨  
CPK ١٩٠-٠  ٢٥٣  ٣٣٧  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٠٣  ٤٥٧  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ع.ز  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٤٢  العمر
  شحوم ثالثية -نقص تروية قلبية  املرضنوع   /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٤  ١٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ٤٣٩٤  ١٤.٧٩-٤.٩٥  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٦.٥٢٠  ٨.٣٨٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥٦  ٦٠  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٤  ٣٢  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٩٥.٠٠٠  ٢٧٣.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٨٦  ٩٠  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ١.٠١  ٠.٩٥  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٧.٠  ٨.٤  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٣٣  ٢٥  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٩  ١٨  
SGOT ٣٩-٠  ١٥  ٢٤  
  ١١٧- ٣٩  ٩٣  ١١٧  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٣٠  ٢٧  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.١  ٤.٧  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٦.٧  ٨.١  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٨٤  ٢٤٤  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٤٧  ٣١٩  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.١  ٤.٢  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٣١  ١٣٩  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٨١  ١٠.٢١  
CPK ١٩٠-٠  ١٦٤  ٩٨  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٣٥  ٤٠٨  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  الدكتور حممد نبيل الشريفدراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ 

  عميد كلية الصيدلة السابق

  م.ز  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٦٨  العمر
  تضخم بروستات -أكزميا مدنرة  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٣  ٥  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٤.٢-٤.٩٠  ١٤.١-٥.١٠  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٧.١٥٠  ٤.٩٩٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥٣  ٥٠  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٥  ٤١  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٢٠.٠٠٠  ٢٢٢.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٨٤  ٩٤  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ١.٠٩  ١.٢٢  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٥.٦  ٦.١  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٣٦  ٤٣  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٢  ١٨  
SGOT ٣٩-٠  ٢٩  ١٧  
  ١١٧- ٣٩  ٧٤  ٧٦  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٤٧  ٥٤  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٩  ٤.٣  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٥  ٧.٩  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ٢١٩  ٢١٢  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ٨٨  ٨٨  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٥.٣  ٥.٤  
Na ١٤٨-١٣٠  ١٣٥  ١٤٢  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١١.١٣  ١٠.٥٦  
CPK ١٩٠-٠  ٤٠  ٣٨  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٥٤  ٤٠٢  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ش.ر  اسم املريض
  /  عازب    متزوج  /  أنثى    ذكر  ٢٣  العمر
  إعتالل عضلي  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٥  ٢٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٣.٠-٤.٧٥  ١٣.٥-٤.٧٤  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٦.٩٥  ٧.١٢٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٤٥.٥  ٥٣  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٤٣  ٣٧  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٣٤٦  ٣٥٣.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٩٤  ١٠٣  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٤٣  ٠.٣٢  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٤.١  ٤.١  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٢  ١٥  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٣١  ٢٥  
SGOT ٣٩-٠  ٢٨  ٢٥  
  ١١٧- ٣٩  ١٠٤  ٧٨  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٣٩  ٣٦  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٧  ٤.٥  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٨.٢  ٨.٣  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٧٠  ١٥٨  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ٩٥  ٥٣  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.٥  ٤.٥  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٣٨  ١٤٠  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.١٣  ٩.٨٩  
CPK ١٩٠-٠  ٢٦٩  ٣٨٥  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٠٦  ٤٣٦  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  الصيدلة السابقعميد كلية 

  ص.خ  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٤١  العمر
  ارتفاع الكولسترول والضغط -سكري  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  دم احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٠    ٤  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٤.٤-٥.٣٩    ١٤.٦-٥.٥٦  اخلضاب+ احلمر الكريات 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٨.٢٣٠    ٨.٩٢٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥٩    ٥٢  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٣    ٤٠  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٨١.٠٠٠    ٢٦٩.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٨١  ١٠٥  ١١٨  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٩٧  ١.٢٩  ١.١٠  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٥.٧  ٥.٧  ٧.٢  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٥  ٢٧  ٢٨  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٧٨  ٥٣  ٧٥  
SGOT ٣٩-٠  ٣٩  ٣٦  ٣٣  
  ١١٧- ٣٩  ١٤٦  ١٣٠  ١٣٨  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٣٨  ٣٠  ٣  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٥  ٤.٢  ٤.٥  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٦  ٧.٥  ٧.٩  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٦٨  ١٦٦  ١٩٨  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١١٨  ٨٥  ١٠٠  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.١    ٤.٨  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٢٩    ١٤٠  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.٢٣  ١١.٥١  ١.٠٨٦  
CPK ١٩٠-٠  ١٧٣  ١٧٠  ٢٣٧  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٦٠  ٧٤٠  ٣١٥  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  خ.أ  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٧١  العمر
  نقص رؤية - ديسك رقيب -ارتفاع ضغط  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ٣٠  ٢٤  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٢.٤-٣.٧٩  ١١.٩-٣.٧٨  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٧.٣٢٠  ٨.١٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٦٧  ٦١  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ١٨  ٢٦  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٩٠.٠٠٠  ٢٥٥.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٩١  ٧٨  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ١.٢٤  ١.٣٣  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٨.٧  ١٠.٠  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٦٤  ٦٨  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٤  ٢٧  
SGOT ٣٩-٠  ٢٤  ٢٧  
  ١١٧- ٣٩  ٣٩  ١١٠  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٦٤  ٦١  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٥  ٤.٣  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٨.٠  ٨.٣  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٧٣  ٣٢١  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٤٦  ١٥٠  شحوم ثالثية

K   ٥.٣-٣.٥  ٥.٣  
Na   ١٤٨-١٣٢  ١٣٧  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١١.٠٣  ١٠.٨٩  
CPK ١٩٠-٠  ٧٣  ٨٢  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٦٦  ٤٥٩  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف دراسة

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ظ.ح  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٨١  العمر
  ارتفاع ضغط -ليوكيميا مزمنة  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  احلجامةبعد   قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٢  ١٢  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٢.٢-٤.٢٤    اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٤٦.٢٠٠  ٥٣.٧٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ١٥  ٩  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٧٧  ٨٨  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٤١٥.٠٠٠  ٣٩١.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٩٦    سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ١.٢٣    كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٧.٨    محض البول
  ٥٠- ١٠  ٣٥    البولة
SGPT   ٤٠-٠  ١٢  
SGOT   ٣٩-٠  ١٦  
  ١١٧- ٣٩  ٩٩    فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ١٠٥    أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.١    البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٦.٩    وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٧٧    كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٠٥    شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٥.١١  ٤.٥  
Na ١٤٨-١٣٠  ١٣١  ١٣٨  
Ca   ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.٠٩  
CPK   ١٩٠-٠  ٢٧  
LDH   ٤٨٠-٢٤٠  ٤٦١  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  م.أ  اسم املريض
  /  عازب    متزوج    أنثى  /  ذكر  ٢١  العمر
  ضمور دماغ -خاليا صبغية خمتلطة -صرع  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٧  ٦  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٤.٠-٤.٥٤  ١٤.٨-٤.٩٢  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ١١.٩٠٠  ١١.٦٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٤٥  ٤٩  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٨  ٤٠  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٣١٣.٠٠٠  ٣٢٨  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٩٩  ١٠٢  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٨٢  ٠.٨٦  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٧.٦  ٦.٦  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٦  ٢٠  البولة
SGPT ٤٠-٠  ١٧  ١٨  
SGOT ٣٩-٠  ٣٤  ١٦  
  ١١٧- ٣٩  ١٤٦  ١٧٦  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ١٥  ٢٤  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٠  ٤.١  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٨  ٨.١  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٥٨  ١٧٤  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٠٦  ١٤٣  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٥.٦  ٤.٦  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٤٢  ١٣٥  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٩٢  ١١.٦  
CPK ١٩٠-٠  ١٧٤  ٦٨  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٠٠  ٤١٠  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  كلية الصيدلة السابقعميد 

  م.أ  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٦٥  العمر
  مناقري -حتسس جلدي  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ٩  ٧  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٦.٧-٥.١١  ١٥.٩-٥.١١  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٩.٨٤٠  ٨.٢٢٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٦٥  ٤٢  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٢٧  ٥٠  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ١٩٤.٠٠٠  ١٩١.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ١٥١  ١٥٠  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٩٦  ٠.٩٧  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٦.٥  ٧.٥  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٣٦  ٢٨  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٧  ٣٢  
SGOT ٣٩-٠  ٢٣  ٢٤  
  ١١٧- ٣٩  ١٠١  ٩٧  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٣٢  ٢٨  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٦  ٤.٦  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٨  ٧.٩  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٩٧  ٢٧٢  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٠١  ٢٢١  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.٢  ٥.٥  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٤١  ١٤٠  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.١٣  ١٠.٨٩  
CPK ١٩٠-٠  ١٠٣  ١٠٩  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٢٥  ٤٤٧  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

www.amin-sheikho.com 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ك.س  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٣٧  العمر
  ربو  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  دم احلجامة  قبل احلجامة  املطلوبالفحص 
  ٣٠-٢  ١٠    ٢٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٢.٣-٤.٨٢    ١٢.٦-٤.٩٤  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٩.٦٠٠    ١٢.٥٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٧٧    ٥٥  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ١٨    ٣٠  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٣٣.٠٠٠    ٣٨٨.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٧٦  ١٢٠  ١٣٠  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٧٦  ١.١٣  ٠.٧٢  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٤.٠  ٣.٦  ٤.٥  محض البول
  ٥٠- ١٠  ١٧  ١٤  ١٢  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٣١  ٢٠  ٢٢  
SGOT ٣٩-٠  ١٩  ٢٢  ١٨  
  ١١٧- ٣٩  ١١٦  ٨٦  ١٠٤  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٨  ١٣  ١٦  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٩  ٣.٦  ٣.٧  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٨.٠  ٧.٣  ٧.٦  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٨٥  ٢١٠  ٢٣٣  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٠٥  ٩٢  ١٠١  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.٥    ٣.٨  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٣٨    ١٣٩  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.٠٨  ٩.٧٩  ٩.٠٢  
CPK ١٩٠-٠  ٤٠  ٤٩  ٥٢  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٨٠  ٧٦٠  ٣٩٩  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريفدراسة منهجية للحجامة بإشراف 

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ع.س  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٤٧  العمر
  وهن عام -روماتيزم  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٢  ١٥  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٣.٥-٤.٦٠  ١٣.٩-٤.٩٨  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٨.٨٧٠  ١٠.٥٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥٧  ٥٤  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٤  ٣٨  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٨٠.٠٠٠  ٢٧٦.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ١٢٣  ١٧٤  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٨١  ٠.٩٤  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٥.٧  ٧.٠  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٣٤  ٤٢  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٢  ٣٠  
SGOT ٣٩-٠  ١٩  ٢٢  
  ١١٧- ٣٩  ٧٦  ٨٦  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٧  ٣١  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٠  ٤.٣  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٣  ٨.١  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٦٥  ٢٠٩  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٠٩  ١٣٤  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.٥  ٤.٣  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٣٤  ١٣٩  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٤٥  ١٠.٥  
CPK ١٩٠-٠  ١٠٩  ٩٨  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٤٦١  ٤٣٥  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ش.س  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٦٤  العمر
  سكري  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  دم احلجامة   قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ١٠    ١٠  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٢.٠-٣.٧٤    ١٢.٨-٤.١٥  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٨.٨٦٠    ١٠.٢٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥٠    ٤٣  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٤١    ٥١  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٢٨.٠٠٠    ٢٦٥.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٢٣٠  ١٣٧  ٣٧٥  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٦٥  ١.٢٤  ٠.٨٥  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٣.٤  ٥.٠  ٤.١  محض البول
  ٥٠- ١٠  ١٦  ٤٢  ٣٤  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٢  ٢٥  ٢٤  
SGOT ٣٩-٠  ٢١  ٢٦  ١٧  
  ١١٧- ٣٩  ١٢٣  ٧١  ١٦٥  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢٠  ٢٣  ٢٢  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٩  ٣.٨  ٤.٦  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٦.٧  ٧.٠  ٨.٠  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ٢١٢  ١٦٤  ٢٦٢  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٧٠  ٩٢  ٢٨٧  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٥.٨  ٦.٣  ٤.٣  
Na ١٤٨-١٣٢  ١٣٢  ١٣٨  ١٢٠  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٢٦  ٩.٩٦  ١٠.٣٥  
CPK ١٩٠-٠  ٢٠  ٧١  ٣١  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٢٥  ٥٦٥  ٣٣٢  

 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  الرحيم بسم اهللا الرمحن
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ط.م  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر    العمر
    نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  الطبيعيةالقيم   بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-٢  ٢٣  ١٨  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٦.١-٥.٠  ١٦.٦-٥.٣٠  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٨.٣٠٠  ٦.٥٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٦٦  ٦٠  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٣٠  ٣٨  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٢٥.٠٠٠  ١٩٠.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٩٤  ١٠٠  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ١.٣  ١.٤  كرياتنني

  ٧.٠-٢.٤  ٥.٢  ٤.٩  البول محض
  ٥٠- ١٠  ٣٢  ٣٨  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٠  ٨  
SGOT ٣٩-٠  ٢٣  ١٠  
  ١١٧- ٣٩  ٩.٤  ١٠.٢  فوسفاتاز
  ٣٠٠-١٥٠  ٢٣٠  ٣٢٠  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.٥  ٤.٣  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٨.٥  ٨.١  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٤٥  ٢٦٢  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٦٠  ١٧٣  شحوم ثالثية

K ٥.٠-٣.٥  ٤.٦  ٤.٩  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٤٥  ١٤٤  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ٩.٥  ١١.٥  
  ١٤٠- ٦٠  ١٤٠  ١٥٠ Feحديد 

  ٤٨٠-٢٠٠  ٣٠٢  ٣٤٤  سعة رابطة
 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  دراسة منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريف

  عميد كلية الصيدلة السابق

  ع.ع  اسم املريض
    عازب  /  متزوج    أنثى  /  ذكر  ٥٤  العمر
  نقص تروية -سكري - ارتفاع توتر شرياين مزمن  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  القيم الطبيعية  بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-١  ١٥  ١٥  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٢.٣-٤.٩٩  ١٢.٩-٤.٩٦  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٧.٠٠٠  ٨.٣٨٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٥١  ٤٧  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٤٢  ٣٨  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٧١.٠٠٠  ٢١٨.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٨٨  ١٥٠  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ١.٠٦  ٠.٩٩  كرياتنني
  ٧.٠-٢.٤  ٦.٩  ٦.٦  محض البول
  ٥٠- ١٠  ٢٥  ٢٦  البولة
SGPT ٤٠-٠  ٢٤  ٢٨  
SGOT ٣٩-٠  ٣١  ٣٦  
  ١١٧- ٣٩  ١٨٤  ١٤٠  فوسفاتاز
  ٥٣-٨  ٢١  ١٨  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٤.١  ٤.٢  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٨  ٧.٩٠  وتنيرب
  ٢٠٠- ٥٠  ١٧٢  ٢٢٢  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ٢٢٨  ١٨٩  شحوم ثالثية

K ٥.٣-٣.٥  ٤.٢٢  ٤.٥  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٣١  ١٣٩  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.٢٢  ٩.٨٩  
CPK ١٩٠-٠  ٨٨  ١٣٣  
LDH ٤٨٠-٢٤٠  ٣٤٣  ٢٦٣  



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  منهجية للحجامة بإشراف األستاذ الدكتور حممد نبيل الشريفدراسة 

  عميد كلية الصيدلة السابق

  د.ن  اسم املريض
    عازب  /  متزوج  /  أنثى    ذكر  ٥٧  العمر
  نقص تروية - ربو  نوع املرض  /  مريض    سليم
  نوع
  احلجامة

  /  نظامية
  /  على الريق

  

  الطبيعيةالقيم   بعد احلجامة  قبل احلجامة  الفحص املطلوب
  ٣٠-١  ١٧  ٥٥  سرعة التثفل

  ١٤.٥-١١.٥  ١٣.٨-٤.٥  ١٤.٨-٤.٨  اخلضاب+ الكريات احلمر 
  ١٠.٠٠٠-٤.٠٠٠  ٩.٢٠٠  ٧.٥٠٠  البيض
  ٧٠- ٤٠  ٧٢  ٦٠  العدالت
  ٥٠- ٢٠  ٢٢  ٣٨  اللمفاويات
  ٤٠٠.٠٠٠-١٥٠.٠٠٠  ٢٤٠.٠٠٠  ١٧٠.٠٠٠  الصفيحات
  ١١٠- ٧٦  ٧٦  ٧٩  سكر
  ١.١٠-٠.٥٠  ٠.٩  ٠.٩  كرياتنني

  ٧.٠-٢.٤  ٤.٥  ٥.٣  البولمحض 
  ٥٠- ١٠  ٢٢  ٢٧  البولة
SGPT ٤٠-٠  ١٧  ١٦  
SGOT ٣٩-٠  ٢٣  ٢٥  
  ١١٧- ٣٩  ٦.٤  ٨.١  فوسفاتاز
  ٣٠٠-١٥٠  ٢٣٠  ٢٢٠  أميالز
  ٥.٠-٣.٥  ٣.٩  ٤.١  البومني

  ٨.٧-٦.٥  ٧.٢  ٧.٩  تنيروب
  ٢٠٠- ٥٠  ٣٠٢  ٣٣٥  كولسترول
  ٢٠٠- ٥٠  ١٥٩  ٢٠٥  شحوم ثالثية

K ٥.٠-٣.٥  ٤.٧  ٣.٨  
Na ١٤٨-١٣٥  ١٤٠  ١٣٩  
Ca ١٠.٤-٨.٠٨  ١٠.١  ٨.٥  
  ١٤٠- ٦٠  ١٣٠  ١٢٠ Faحديد 

  ٤٨٠-٢٠٠  ٣٤١  ٣٥٠  سعة رابطة
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  ملحق

  ٢٠٠٤دراسة منھجية لعام 



  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

  الذي مل يتم التحسن الفعلي أو) اهليموفيليا(دراسة منهجية ملرض الناعور الوراثي 

  /٢٠٠٤عام /شفاؤه الكلي إال باحلجامة 

اسم املريض 
  باحلروف وجنسه

  احلالة
  املرضية

  احلالة ما بعد احلجامة  احلالة ما قبل احلجامة

  الفحوصات  احلالة السريرية  الفحوصات  احلالة السريرية
العامل الثامن 

٠.٨٤ %  
  ذ/ غم ن   )ناعور(هيموفيليا   حالة شديدة  حالة خفيفة

 ٩.٤العامل الثامن 
%  

العامل الثامن 
٠.٤٢ %  

  ذ/ أ ن غ  )ناعور(هيموفيليا   حالة شديدة  حالة خفيفة
العامل الثامن 

٢.٤٣ %  
العامل الثامن 

٠.٩٤ %  
  ذ/ أ ج  )ناعور(هيموفيليا   حالة شديدة  حالة خفيفة

الثامن العامل 
١١.٨ %  

العامل الثامن 
٠.٧٤ %  

  ذ/ ع غ  )ناعور(هيموفيليا   حالة شديدة  حالة خفيفة
 ٥.٧ العامل الثامن

%  
 العامل الثامن

٠.٧٨ %  
  ذ/ أ غ  )ناعور(هيموفيليا   حالة شديدة  حالة خفيفة

 ٩.٧ العامل الثامن
%  

 العامل الثامن
٠.٩٧ %  

  ذ/ م ج  )ناعور(هيموفيليا   حالة شديدة  خفيفةحالة 
 العامل الثامن

١١.٩٩ %  
  العامل الثامن

  ذ/ م ب  )ناعور(هيموفيليا   حالة متوسطة  حالة خفيفة
٥ %  

 العامل الثامن
١١.٧ %  

  العامل الثامن
  ذ/ م ح  )ناعور(هيموفيليا   حالة متوسطة  حالة خفيفة

١.٥ %  
 العامل الثامن

١١.٩%  
  العامل الثامن

  ذ/ أ ح  )ناعور(هيموفيليا   حالة خفيفة  حالة خفيفة
٦.١ %  

 العامل الثامن
١٧.٦ %  

  العامل الثامن
  ذ/ أ س  )ناعور(هيموفيليا   حالة متوسطة  حالة خفيفة

٣.٧ %  
 العامل الثامن

١٤.٧ %  
  العامل الثامن

  ذ/ م ب  )ناعور(هيموفيليا   حالة خفيفة  حالة خفيفة
١٠ %  

 ٢٥ العامل الثامن
%  

  العامل الثامن
  ذ/ غ ف ش  )ناعور(هيموفيليا   حالة متوسطة  شفاء

٤ %  
 ٩٨ العامل الثامن

%  

  ذ/ أ ش  لوكيميا  
تعداد البيض 

 مم/كرية ٧٢٦٠٠
  متاثل للشفاء

تعداد البيض  
 مم/كرية ١٤٢٠٠
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  )احلجامة(الدواء العجيب  العالمة اإلنساين حممد أمني شيخو قدس سّره

 

  دراسة منهجية للعقم الذي عجز الطب بكافة أدواره عن شفائه وشفي باحلجامة

  /٢٠٠٤عام /

اسم املريض 
 باحلروف وجنسه

احلالة 
 املرضية

  احلالة ما بعد احلجامة  ما قبل احلجامةاحلالة 
  الفحوصات املخربية  احلالة السريرية  الفحوصات املخربية  احلالة السريرية

عقم نقص تعداد   عقم  ذ. ض أ أ
  وحركية

تعداد النطاف  احلالة طبيعيةتعداد النطاف مليون ١٣
  % ٣٢حركية 

مليون ٧٢
  % ٦٢حركية 

عقم نقص تعداد   عقم  ذ/ س خ
  وحركية

احلالة طبيعية تعداد النطاف
  محلت الزوجة

تعداد النطاف  مليون٦٧.١ مليون٩.٣

عقم نقص تعداد   عقم  ذ/ أ م
  وحركية

احلالة طبيعية تعداد النطاف
  محلت الزوجة

تعداد النطاف مليون ٦.٢
  % ٤حركية 

مليون ٧٩
  % ٧١حركية 

عقم نقص تعداد   عقم  ذ/ ف س
  وحركية

احلالة طبيعية تعداد النطاف
  محلت الزوجة

تعداد النطاف مليون ٨.١
  % ٦حركية 

مليون ٦٤
  % ٦٣حركية 

عقم نقص تعداد   عقم  ذ/ م ح
  وحركية

احلالة طبيعية تعداد النطاف
  محلت الزوجة 

تعداد النطاف مليون ٨.٣
  % ٤٢حركية 

مليون ٤٣
  % ٥٥حركية 

عقم نقص تعداد   عقم  ذ/ ك م ع
  وحركية

تعداد النطاف   التعدادحتسن تعداد النطاف مليون ٣.٢
  % ٥٠حركية 

مليون  ٥
  % ٤٥حركية 

عقم نقص تعداد   عقم  ذ/ ع أ
  وحركية

تعداد النطاف  احلالة طبيعيةتعداد النطاف  مليون  ٥
  % ٦٠حركية 

مليون ٢٥
  % ٧٠حركية 

عقم نقص تعداد   عقم  ذ/ ر ح إ
  وحركية

احلالة طبيعية تعداد النطاف 
  محلت الزوجة

النطافتعداد  مليون  ٦
  % ٦٣حركية 

مليون ٢٤.٢
  % ٧٠حركية 

عقم نقص تعداد   عقم  ذ/ م ي
  وحركية

مليون ٤.٧تعداد النطاف
توستوسترون % حركية 
٠.٧٢  fsh       

٠.٦٢                 
              بروالكتني
٠.٨٤       LH       
٠.٩٤ 

احلالة طبيعية 
  محلت الزوجة

مليون ٥٢تعداد النطاف
توستوسترون %٦٥حركية
٧.٦٢            fsh  
١.٩٤                  

بروالكتني                
٢.١٢           LH    
٣.١٦  
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  بأهنا مل تشَف أبداً وحتماً) متالزمة خلوصي هبجت(من هذه العينات متتاز 

  )٢٠٠٤دراسة منهجية لعام (إال باحلجامة 

اسم املريض 
 باحلروف وجنسه

احلالة 
  املرضية

  احلالة ما بعد احلجامة  احلالة ما قبل احلجامة
  الفحوصات املخربية  احلالة السريرية  الفحوصات املخربية  السريريةاحلالة 

  ذ/ م و
متالزمة 
خلوصي 
  هبجت

متالزمة خلوصي 
  هبجت

  ٩٤٢٠تعداد بيض     
%  ٥٨عدالت         
%  ٣٢ملفاويات        

%  ٥         وحيدات
% ٤حامضات         
  % ١أسسات          

احلالة طبيعية زوال 
 األعراض السريرية

 ٧٦٠٠تعداد بيض     
%  ٦٢        عدالت

%  ٣ملفاويات         
%  ١وحيدات         

% حامضات           
  % ٣أسسات          

ارتفاع 
  الربوالكتني

ارتفاع الربوالكتني 
اس يف الثديني أكي

 نقص نشاط درقية

اختفاء األعراض   الربوالكتني
  السريرية

  الربوالكتني
 سنة٥٠أ / س ح

  مل/ نغ ٥.٥  مل/ نغ ٣٦.٢

      أ/ م أ
 ١٠.٨محض البول     

 ٢٧٨كولسترول       
  ٤٩٠شحوم ثالثية     

  شفاء
 ٦.٣محض البول       
 ١٤٧كولسترول       
  ١٦٠شحوم ثالثية     

كولسترول         شفاء  ٢٩٣       كولسترول      ذ/ أ م
  ٦٥٠شحوم ثالثية     

١٤٤ 
  ٢١٠شحوم ثالثية     

 ٢٩٣كولسترول             ذ/ ح ن
  ٤٣٠شحوم ثالثية     

 ١١٣كولسترول         شفاء
  ١٨٠شحوم ثالثية     

كولسترول         شفاءكولسترول             ذ/ أ ح ١١٦  ٢٨٧  

  ذ/ م خ ب
ارتفاع سكر 

شحوم / دم
  ثالثية

  
غلوكوز          

  شفاء
غلوكوز           ٣٠٠ 

  ٦٥٢شحوم ثالثية     
١٢٢ 

  ٢١٥شحوم ثالثية     
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  )٢٠٠٤دراسة منهجية لعام (

اسم املريض 
 باحلروف وجنسه

احلالة 
  املرضية

  احلالة ما بعد احلجامة  احلالة ما قبل احلجامة
  الفوحصات املخربية  السريريةاحلالة  الفحوصات املخربية  احلالة السريرية

غلوكوز   شفاء غلوكوز    سكري  ذ/ ع ر ع ١١٥  ٢٥٠  

/ سكري  ذ/ ع ك ش
  شحوم ثالثية

 ١٨٢غلوكوز          
  ٦٣٧شحوم ثالثية   

 ٩٠غلوكوز              شفاء
  ١٣٠شحوم ثالثية     

غلوكوز            شفاءغلوكوز            سكري  أ/ ص ن ١١٣  ١٩٣  

غلوكوز            شفاء       غلوكوز     /  أ/ أ ع ١٢٠  ٣٦٥  

غلوكوز              شفاءغلوكوز            /  ذ/ خ ق ٩٧  ٤١٢  

  أ/ ب غ
ارتفاع سكر 

ارتفاع /الدم
  محض البول

  
غلوكوز        

  حتسن كبري
غلوكوز            ٢٠٩ 

  ١١.٢محض البول   
١٢٧ 

  ٨محض البول          

ارتفاع محض   ذ/ أ أ
  البول

  ٦.٢محض البول         شفاء  ١١٠٣  محض البول   

محض البول         شفاءمحض البول          /  أ/ خ س ٦.٥  ١١  

قصور كلوي   ذ/ م م
  حاد

 ٩٢البولة               
  ٣.٩الكرياتينني      

 ٧٧البولة                 حتسن
  ٢.٧الكرياتينني        

 ١٠.٧محض البول       /  أ/ ن ب
  ١٤.٥٢الكرياتينني   

 ٧.٦محض البول         كبري حتسن
  ٣.١الكرياتينني        

ارتفاع محض   ذ/ إ ع
  البول

محض البول         شفاءمحض البول     نقرس ٣.٣  ١١.٦  
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  )٢٠٠٤دراسة منهجية لعام (

اسم املريض 
 باحلروف وجنسه

احلالة 
  املرضية

  احلالة ما بعد احلجامة  احلالة ما قبل احلجامة
  الفحوصات املخربية  احلالة السريرية الفحوصات املخربية   احلالة السريرية

ارتفاع شحوم   أ/ أ ف د
  ولكست

 ٣٤٥كولسترول       
  ٤٥٨شحوم ثالثية   

 ١١١كولسترول         شفاء
  ١٦٥شحوم ثالثية     

 ٣٥٤كولسترول         /  ذ/ خ س
  ٥٦٧شحوم ثالثية   

 ١٣٣كولسترول         شفاء
  ١٨٠شحوم ثالثية     

 ٣٦٤   شحوم ثالثية      ذ /أ ع

          ASO ٤٧٥  
 ١٥٢شحوم ثالثية       

ASO           ٢٠٠  

    ٨٠/ ١٣٠    ١١٠/ ١٢٠  ارتفاع ضغط  ذ/ ص ك

    ١٣٠/٨٠    ٨٠/ ١٦٠  /  ذ/ ب ي

    ١١٠/٨٠    ٢٠٠/٩٠-١٩٠  /  أ/ أ ن د

    ١٢٠/٩٠    ١٨٠/٩٠  /  أ/ ز ح

    ١٣٠/٧٠    ١٦٠/٩٠  /  ذ/ ع ب

    ١٤/٧.٥    ١٧.٦/٩.١  /  ذ/ م ج

    ١٢٠/٨٠    ١٨٠/١٠٠  /  أ/ هـ ع

    ١٤٠/٨٠    ١٩٠/١٠٠  /  أ/ ح ع

    شفاء    صداع توهج  شقيقة  أ/ ع س أ

    شفاء    أرق/ صداع  صداع  أ/ ف ر أ

    شفاء    صداع  شقيقة  ذ/ ج ع

أمل عصب   ذ/ خ م
  مثلث التوأم

    شفاء    

    حتسن    /  شقيقة  أ/ ز ع
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هذه طبعاً بعض العينات وليس الكل ألنه ال جمال لذكر الكل ألن عددها أكرب من أن حتصـى علـى    

  مستوى القطر السوري بكامله

علماً أنه هناك  ٢٠٠٤بل ما جيب أن ُنقَدِّمه له قبل ذكر هذه العينات أن هذه بعض نتائج حجامة سنة 

وهناك أمراض أخرى غري هذه اليت ذكرت باجلدول الكثري من احلاالت اليت شفيت أو حتسنت باحلجامة 

قد نفعت معها احلجامة وخصوصاً اآلالم املفصلية والعصبية والعضلية فلقد كانت أيضاً أكرب نسبة حتسن 

املتعددة األسباب وعلمـاً أن  ) اآلالم املفصلية والعصبية والعضلية(وشفاء للحجامة على هذه األمراض 

قد نفعت معها احلجامـة   ٢٠٠٣مريض من أمراض خمتلفة لسنة  ٦٠٠هناك دراسة قامت على حوايل 

 .وقد تراوح النفع من التحسن الذي ال ميكن إمهاله إىل الشفاء التام

 



)الحجامة( الدواء العجيب    العالمة محّمد امين شيخو

 

 األخوة القراء

 

.هو ملحق بهذا الكتاب الفصل الثاني عشر  

 

  وهو عبارة عن صور عن التحاليل مخبرية

.التي أجراها األطباء للمرضى قبل الحجامة وبعد الحجامة  

 

.وقد ألحقناه بالكتاب لكي اليزداد حجم الكتاب أكثر من ذلك  

على هذا  وة تحميل وتصفّح هذا الجزء بالضغطها اإلخيمكنكم أي

.الرابط  

  اضغط هنا لتحميل الملحق

  أو

  اضغط هنا لتحميل الملحق

***************** 

http://www.amin-sheikho.com/home.php?page=41&id=1053
http://www.amin-sheikho.com/home.php?page=25&id=32


 

 

 

  
 

  ﴾ الحجامة ﴿
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متّ بعونه سبحانه وتعاىل
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