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أسرة جملة )طبت( أن تتقدم  يسرُّ

بأطيب األمنيات للقراء الكرام. ويسعدها أن 

تضع بني أيديكم العدد الدوري الثالث، والذي 

يأتي استجابة ملتطلبات املرحلة وتأكيًدا من 

املركز الوطين للطب البديل والتكميلي على 

ة محاية الصح نشر الوعي و القيام بدوره يف

جلودة  ماًناالعامة ألفراد اجملتمع، وض

اخلدمات اليت يقدمها ممارسو الطب البديل 

والتكميلي باململكة العربية السعودية. حيث 

سّطر عدد من العلماء والكتاب والباحثني هذا 

العدد اخلاص مبوضوع احلجامة وفق رؤية 

ك املمارسة اليت ظلت متخصصة وفاحصة لتل

من اإلهمال طوال السنوات  تعاني كثرًيا

 املاضية.

ترب احلجامة من أشكال وتع

املمارسات العالجية اليت متارس على مستوى 

العديد من الثقافات يف العامل. ويشهد العامل 

العربي واإلسالمي إقبااًل كبرًيا على ممارستها 

لعالج الكثري من األمراض واملشكالت الصحية. 

ومع صدور قرار تنظيم وترخيص ممارسة 

صبح من أودية احلجامة يف اململكة العربية السع

جيابية والسلبية الضرورة تبيان اآلثار اإل

للحجامة وإنهاء اجلدل الواسع بني خمتلف 

باإلضافة  ،األوساط الطبية حول مدى فاعليتها

إىل الرتكيز على توعية أفراد اجملتمع من 

 املمارسات اخلاطئة يف تطبيقها.

هذا وقد قطع املركز الوطين للطب 

يف جمال  ا كبرًياشوطــً البديل والتكميلي

البحث العلمي للحجامة وتنظيمها والتدريب 

ونسعى  . عتمادها كممارسة صحيةاعليها و

من جملة "طبت" إىل تسليط  خالل هذا العدد

الضوء عليها من خمتلف جوانبها الطبية 

، واالقتصادية والتنظيمية والقانونية والتأهيلية

 وذلك باستعراض العديد من املقاالت والتقارير

العلمية اهلادفة، سائلني اهلل عز وجل أن 

وأن تعم الفائدة  ،نكون قد وفقنا يف إصداره

 جلميع.ا

 د. عبداهلل بن حممد البداح

 املدير التنفيذي 

 للمركز الوطين للطب البديل والتكميلي                                                          
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 احلجحم  عرب التحريخ
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احلجامة عالج عرفته كثري من الشعوب 

 ينيالقدمية كالصينيني والبابليني واليونان

إذ إن أقدم الوثائق عن احلجامة  ،والفراعنة

عند قدامى قبل امليالد  1500وجدت منذ 

املصريني متثلت يف نقوش تظهر أدوات طبية 

 استخدموها هلذه العملية. 

 

 دواتأمبو تعرب عن أبعض نقوش معبد كوم 

 احلجامة يف العصر الفرعوني

الفراعنة قسموا الطب  قراط أّنوويرى أب

وطب  ؛ىل نوعني: طب الصومإالعالجي 

ويعنون به احلجامة عن طريق  .اإلفراج

ن ما كتبه إو ،حيدثونها يف اجللد شرطات

ق.م( هو أقدم النصوص  400أبقراط )حوالي  

حيث كان هو وأتباعه يطبقون  ،املكتوبة

احلجامة العالجية ملعاجلة املصابني بالتهاب 

 اللوزتني وعسر الطمث.

ن القدماء بتعليم اليونانيني القدماء ووقام املصري

فقد كان  ،طريقة احلجامة والعالج بالكؤوس

( وهو من أشهر اجلراحني واألطباء جالينوس)

اليونانني القدماء والذي أثرى الطب بأحباثه 

يف جماالت وظائف األعضاء وعلم األمراض 

، وكان والتشريح وعلم األدوية واألعصاب

من مستخدمى احلجامة والعالج  واحًدا

يراسيسرتاتس( إنه عاتب ) إبل  ،بالكؤوس

دم استخدامه لع ؛إسكندريوهو طبيب 

 احلجامة.

وت( املؤرخ املعروف والطبيب وهذا )هريود

قبل امليالد:  413كتب يف عام  يوالذ أيًضا

"العالج باحلجامة الدامية حيتوى على قوة 

 ،هافيرغوب املري غخالط فراغ الرأس من األإ
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 ،لتهابويقلل اال ،قلل األمل من نفس املكانوي

 الدوار".ويذهب  ،ويقوى املعدة ،ويعيد الشهية

كان يوجد حيث  ،الرومان باحلجامة هتّماو

اإلمرباطورية  ( محام عام يف طول900)

من  حيث كان يتخلص املستحّم ،وعرضها

والدم الزائد يف جسمه بعد  الفضالت السمية

 عملية االستحمام، وقد كانت هذه احلمامات

رات القوية قبل إجراء احلجامة تقدم املطّه

نيليوس( أالبيزنطي ) وقد برع اجلراح ،وبعدها

 على املناطق القذالية اخللفية ريطيف إجراء التش

 ،واألذينية األمامية والصدغية ملعاجلة احلمى

يف بعض  اـًّمتبعة شعبي وما تزال هذه الطريقة

 .مناطق فلسطني

احلجامة منذ زمن بعيد يف شبه اهلند عرفت و

 احلجامة أدوات ذكرتالقارة اهلندية ف

السنسيكريتية  طرقها املختلفة باللغةالتفصيل بب

 قدم الكتب يف تاريخ الطبيف أحد أالقدمية 

اهلندي، ويعد الطبيب )ساشرتا( أحد أكرب 

امليالد( وهو الذي  قبل 100علماء اهلند )

سبت إليه أول العمليات التجميلية ُن

عترب )ساشرتا( احلجامة اوقد  ،والبالستيكية

 .ألمراض الدمويةأحد أهم العالجات ل

كانت احلجامة مشهورة عند العرب القدماء 

وقد كانوا من أكثر الشعوب  ،شورينيكاآل

لكنها اختفت يف  ،ا هلاالعربية استخداًم

وساط القبلية العربية حتى كادت ال تعرف األ

 عند بعضها.

أما خالل عهد رسول اهلل حممد بن عبداهلل 

ام خدفقد انتشر است ،عليه الصالة والسالم

كنت عند " احلجامة. يقول مسرة بن جندب:

ا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدعا حجاًم

وجعل يشرطه  ،فحجمه مبحاجم من قرون

قال: فدخل أعرابي ومل يكن  ،بطرف شفرة

عالم  ،فقال: يا رسول اهلل ،يدري ما احلجامة

تعطي هذا يقطع جلدك؟ قال: فقال رسول اهلل 

قال: يا  .صلى اهلل عليه وسلم: )هذا احلجم(
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وما احلجم؟ قال: هو خري ما  ،رسول اهلل

 ."تداوى به الناس

وازدهرت احلجامة يف العهد النبوي حتى كان 

ا. وأخذت احلجامة ن حجاًموالبن عباس ثالث

فما  .بيةا من مؤلفات املسلمني الطا وافًرــًحظ

تنظر إىل كتاب من كتب الطب النبوي أو كتب 

الطب العام عند علماء املسلمني إال كان 

وذكر  ،للحجامة ذكر وحث على استخدامها

وهذه الشهرة ، لألمراض اليت تعاجلها

واالهتمام عند املسلمني دفعت غريهم من 

فقد وصلت  ،ىل اقتباس ذلكإالشعوب األخرى 

ويظهر  ،د األندلسبا عن طريق أطباء بالوأور

 طباء املسلمني بها.أا ذلك من خالل اهتمام جليًّ

من أشهر  ف ابن قيم اجلوزية واحًداّلأوقد 

وهو كتاب )الطب  ،الكتب يف الطب اإلسالمي

وقد ذكر فيه احلجامة كممارسة   ،النبوي(

 طبية.

وظلت تنتقل احلجامة كممارسة طبية بني 

زكريا األطباء املسلمني ومنهم: )حممد بن 

وهو واحد من أهم  ،م(925-865الرازي( )

ق بني وهو الذى فرَّ ،األطباء والعلماء يف التاريخ

وهو مشهور  ،مرضى احلصبة ومرضى اجلدري

وقد ذكر أهمية  ،بو طب األطفالأبلقب 

 احلجامة يف عالج العديد من األمراض.

-985ثم جاء الطبيب املشهور )ابن سينا( )

 ،وهو صاحب كتاب القانون يف الطب ،(1037

وقد كان هذا الكتاب هو املرجع األساسي 

امعات أوروبية يف تدريس الطب ومنها جل

 لتا ظنيلتجامعة مونبيليه الفرنسية ولوفيان وال

ويشري الشيخ م. 1650درسانه حتى عام ت

 أّن ىلإكتاب القانون يف الطب الرئيس يف 

الثني تستطيع عالج أكثر من ثاحلجامة قد 

 .مرًضا خمتلًفا
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صار هو  احلديثالطب الغربي  انتشاروبعد 

 اعترب ماو ،العاملأحناء  السائد يف مجيعالنوع 

دور شركات  صاعدت جهل وختلف، وبعدعداه 

واألجهزة الطبية واملمارسات الطبية  االدوية

تراجعت تلك املمارسات الطبية احلديثة، 

منها  واحنسرت فلم يبَق والشعبية، التقليدية

إال اليسري يف بعض بلدان اخلليج العربي 

وظل األمر هكذا  ،كممارسة تقليدية غري رمسية

 ،يبحثون عن بدائل طبيةحتى بدأ الناس 

خرى من أن يكون هناك نظم أنه ميكن أويرون 

بدأت تنتشر  ومن ثّم ،الطب بديلة ومكملة

مرة  الشعبية العديد من املمارسات التقليدية

 لغرب والشرق هنا وهناك.خرى يف دول اأ

تدخل على بعض احلجامة وبدأت 

وتسجلها  ،وتقام هلا املراكز اجملتمعات،

 ،بعض املستشفيات يف بعض دول العامل العربي

ا من واقع كبرًي نما يف الغرب أخذت جزًءبي

وأصبحت من  والتكميلي، الطب البديل

 ،هل العلمأالطبية اليت يتنادى بها  ياراتاخل

وثبت ، ملا فيها من فائدة ونفع ؛ويشجع عليها

دورها الوقائي والعالجي هميتها وأبالدراسات 

ملا جعل اهلل فيها من  ؛مراضكثري من األل

 .منافع
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تطور وسائل وأدوات 
 الحجامة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أبو شنب د. تامر شعبان
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 تطور عملية الحجامة:

وكانت  ،الف السننيآبدأت احلجامة منذ 

ا نظًر ،واًل باسم )العالج بالقرون(أ ىتسم

ن يتم أالستخدام قرون احليوانات اجلافة بعد 

ويتم سحب اهلواء  ،خرفتحها من الطرف اآل

 ؛ثم وضع قطعة من الشمع ،منها بواسطة الفم

حتفاظ بالضغط السليب داخل لسد الفتحة واال

 الكأس.

 

 ،استخدام كؤوس مصنوعة من )البامبو( كما مّت

من الطرق اليت ما زالت مستخدمة حتى  يوه

من  نت مغلقـًةكا ةولكن الكأس القدمي ،ناآل

وليس  ،ستخدام األعشاباناحية واحدة ب

 يستخدم حاليًّا، ين البامبو مثل الذكاماًل م

ويتم إشعال قطعة من الورق أو القطن ووضعها 

اهلواء داخل داخل الكأس حتى يتم حرق 

ليتم عمل احلجامة. ؛كأس البامبو

 

الزنك والصاج  كؤوس معدنية من متاستخد ثّم

 ،النحاس والربونز وغريها من املعادنو

إحداث سحب اهلواء من النار يف  متاستخد

 الكأس.

 

استخدمت كؤوس زجاجية تستخدم  وكذلك

أو عن طريقة سحب اهلواء عن طريق الفم 

 طريق النار.

 

خالل القرن التاسع عشر الكؤوس  استخدمتو

وسيلة يدوية كالزجاجية بصورتها احلديثة 
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واليت  ،إلحداث سحب اهلواء من الكأس

حلجامة من رؤية ما حيدث اارس ممت مكنَّ

 داخل الكأس. 

  

تطور تقنيات سحب الهواء لعمل 

 الحجامة:

 

 احلجامة جراءإل اهلواء سحب تقنيات بدأت

 الكأس من اهلواءوذلك لسحب  الفم باستخدام

 باستخدام املمارسون بدأ ثم ،اجلاف القرن وأ

 ثم ،الكأس داخل السليب الضغط إلحداث النار

 معدنية تكون ما اغالًب يدوية داةأ استخدام بدأ

 و ،الكأس ىعلأ صمام خالل من اهلواء لسحب

 اليدوية السحب جهزةأ إىل التقنية هذه تطورت

 جهزةأ ىلإ تطورت ثم ،احلديثة البالستيكية

 تقنيات تطوير جانب إىل ليةآ كهربائية سحب

 املادة خالل من سواء للكؤوس الذاتي السحب

 من وأ كالسليكون الكأس منها صنعُي اليت

 ىعلأ دوار حمور وأ مطاطية داةأ وضع خالل

 .الكأس داخل السليب الضغط إلحداث الكأس

 الكؤوس البالستيكية:

نواع كثر أأمن  الكؤوس البالستيكية عدُُّت

يف عاملنا  صوًصاخا ــًحديثاملستخدمة الكؤوس 

العربي. وهي مصنوعة من البالستيك وبها 

ونستطيع  ،مان يغلق بعد تفريغ اهلواءأصمام 

زالة الكأس إل هذا الصمام من خالل استخدام

 اجللد. ىبسهولة من عل

 

 

 

 

كؤوس ذات قمة ذاتية السحب من 

 المطاط:

 البالستيك من صنعُت ما اـًغالب الكؤوس هذه 

 ،املطاط من قمة باستخدام السحب ذاتية وهي

 التدليك عمليات يف تستخدم ما اـًوغالب

 .الوجه ىوعل بالكؤوس
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 الكؤوس المطاطية:

 املطاط من مصنوعة السحب ذاتية كؤوس هي 

 التدليك حجامة يف تستخدم ما اوغالًب ،كليًا

 .املاء حتت واحلجامة

 

 

 

 

 الكؤوس المغناطيسية:

قطعة مغناطيسية  ىهي كؤوس حتتوي عل 

 شكال.داخل الكأس وهي متنوعة األ

 

 

 

 

 كؤوس السليكون: 

وهي  ،وهي كؤوس مصنوعة من السليكون

الوجه  على غالبًاوتستخدم  ،ذاتية السحب

 .اجلسم ويف تدليك

 

 الكؤوس المنحنية:

وذلك  ،وهي كؤوس ذات حواف منحنية 

 لتسهيل وضعها علي مفاصل اجلسم.

 الكؤوس ذات الصمامين:
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 طويل زجاجي عنق ذات جديدة كؤوس هي 

 ذات وهي ،االستخدام لتسهيل صمامني وذات

 .املختلفة اجلسم جزاءأ لتناسب متعددة شكالأ

  كؤوس الحجامة بالليزر:

دوات وتقنية حديثة ظهرت باستخدام أوهي 

 .جانب احلجامة يف نفس الكأس إىلالليزر 

 

 ر عملية الحجامة:تطو  

 جافة حجامة من احلجامة عملية رتتطّو 

 نواعاأل من العديد ظهور إىل فقط ودامية

 :كالتالي تصنيفها ميكن اليت تقنياتالو

 :ا للتقنيةـًطبقأواًل: حجامة  

 حجامة جافة •

 حجامة رطبة •

 حجامة بالتدليك •

 حجامة بالومضات •

  :ا لقوة الضغط املستخدمـًطبقثانًيا: حجامة 

 حجامة خفيفة •

 حجامة متوسطة •

 حجامة قوية •

ا للطريقة املستخدمة يف  ـًطبقثالًثا: حجامة 

 :سحب اهلواء

باستخدام  حجامةالسحب •

 النار

 احلجامة اليدوية •

 وتوماتيكيةاحلجامة األ •

ا للمواد املستخدمة داخل ـًطبقرابًعا: حجامة 

 :الكأس

 عشابحجامة األ •

 حجامة  املاء •

 حجامة الثلج •

 احلجامة املغناطيسية •

 زيت الزيتون حجامة •

 بر الصينيةحجامة اإل •

الساخنة  احلجامة •

 )باملوكسا(

 حجامة الليزر •

 حجامة التنشيط بالكهرباء •
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ا للمنطقة اليت ـًطبقخامًسا: حجامة 

 :تعاجلها

 حجامة الوجه •

 حجامة البطن •

 قدامحجامة العناية باأل •

 حجامة الرجال •

 حجامة النساء •

 حجامة العظام •

 

 جمال يف باجلديد ادائًم ناميّد العلم ومازال

 استخدام دراسة يتّم حيث ،احلجامة

 و الكؤوس لصنع جديدة مواد واستحداث

 وأ ىخرأ فوائد هلا للكؤوس جديدة اشكال

 دراسة يتم كما ،احلجامة عملية من لتسهِّ

 وأ احلجامة عملية لتسهيل توماتيكيةأو جهزةأ

 جهاز يف ىخرأ تكميلية عالجات مع دماجهاإ

 باجلديد يًئامل املستقبل يكون نأ ونتوقع .واحد

 اهلل. بإذن احلجامة وتقنيات دواتأ يف
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مواضع في الجسم احتجم 
النبي صلى هللا عليه   فيها

 وسلم

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 د. مشاري بن صالح القاعد
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لنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة 

 } :، حيث قال تعاىل يف حمكم تنزيلهةحسن

. فقد {لََّقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة

املعلم العبقري، واملربي الفريد،  كان لنا 

اخللق  اوالقدوة يف األعمال والسلوكيات، وذ

العظيم، والقائد اجلريء، اختاره اهلل تعاىل 

معلًما لتعليم البشرية ديَنه وشريعَته اخلالدة 

اخلامتة، ونتطرق يف هذا املقال إىل استطبابه 

صلى اهلل عليه وسلم باحلجامة. حيث نبدأ 

ثم املواضع اليت  ،بأحاديث فضل احلجامة

ثبت أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 يها.احتجم ف

هل هناك أحاديث نبوية تدل على 

 فضل الحجامة؟

وردت الكثري من األحاديث النبوية 

يف فضل احلجامة وأثرها على اإلنسان، ودلت 

الكثري من األحاديث الصحيحة على أّن النيب 

وأوصى  ،صلى اهلل عليه وسلم احتجم

باحلجامة، منها ما روى البخاري يف صحيحه 

َقاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاس عن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر

"الشَِّفاُء ِفي َثالَثٍة َشْرَبِة َعَسٍل َوَشْرَطِة ِمْحَجٍم 

  ."َوَكيَِّة َناٍر، َوَأْنَهى ُأمَِّتي َعِن اْلَكيِّ

ها الرسول فيما المواضع التي احتجم 

 صلى هللا عليه وسلم؟

تعددت مواضع احلجامة يف هديه 

هذا صلى اهلل عليه وسلم، وغالب أسباب 

، التعدد يف املواضع هو اختالف العّلة أو املرض

 كرت هي: واملواضع اليت ُذ

 الرأس, ويشمل:

عند ملتقى "أعلى الرأس  :اليافوخ .أ 

 :تهعظم مقدم الرأس ومؤخر

أنَّ أبا  عن أبي هريرة رضي اهلل عنه

هنٍد، حجَم النَّيبَّ صلَّى اللَُّه عَليِه وسلََّم يف 

صلَّى اللَُّه عَليِه وسلََّم: يا  اليافوِخ، فقاَل النَّيبُّ

 .أنِكحوا أبا هنٍد وأنِكحوا إليِه ،َبين بياضَة

وقاَل: إن كاَن يف شيٍء ممَّا تداووَن ِبِه َخرٌي 

 )صحيح أبي داود( .فاحِلجامُة
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 :مقدمة الرأس .ب 

نَّ النيبَّ إعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 

مقدَِّم صلَّى اهلُل عليه وسلََّم كان حيتجُم يف 

 )جممع الزوائد(  .رأِسه وُيسمِّيها أمَّ مغيٍث

 وسط الرأس: .ج 

عن عبد اهلل بن حبينة رضي اهلل 

أنَّ رسوَل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم احتجم عنه 

من طريِق مكَة، وهو حمرٌم، يف  ؛بَلحِي مجٍل

 )صحيح البخاري(. وسِط رأِسه

 

 األخدعان "جانبا العنق":

 اهلل رضي عباس بن عبداهلل عن

أنَّ رسوَل اهلِل صلَّى اهلُل عليِه وسلََّم كان  عنهما

)مسند ابن  إذا احتجم، احتَجم يف األخَدعنِي.

 عباس(

 الكاهل "ما بين الكتفين":

عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل  

أنَّ النيبَّ صلَّى اهلُل عليِه وسلَّم احتجم  عنهما

أعطى على األخَدَعنِي، وبني الكِتَفنِي ، و

احلجَّاَم أجَره، ولو كان حراًما مل ُيعِطه. 

 )خمتصر الشمائل(

 

 ظهر القدم:

أنَُّه عليِه السَّالُم عن أنس بن مالك 

احتجَم وهو ُمحِرٌم على ظهِر القَدِم ِمن وَجٍع 

 شرح البخاري البن امللقن(. )كان بِه

 الورك:

أنَّ رسوَل اللَِّه عن جابر بن عبداهلل 

عليِه وسلََّم احتجَم على ورِكِه ِمن صلَّى اللَُّه 

 ختريج مشكاة املصابيح() .وثٍء كاَن ِبِه

 

 خالصة:

نالحظ على ضوء األحاديث النبوية 

أن املواضع اليت احتجم فيها النيب ، السابقة

صلى اهلل عليه وسلم ميكن تقسيمها إىل 

 قسمني:

مثل األخدعني  مواضع ثابتة القسم األول:

 والكاهل.

فقد ، مواضع األمل أو الداء ني:القسم الثا

احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على 

احتجم ، وظهر قدمه الشريفة من وجع كان به

على وركه من وثء أصابه )وهو إصابة األربطة 
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احلاد الناتج من  االلتواءأو متزقها بسبب 

 حركة مفاجأة مثل السقوط أو القفز(.

ويستفاد من ذلك أن احلجامة تكون 

أيًضا يف أي موضع من اجلسم يكون فيه أمل 

 سفل الظهر وغريها.  آالم أالم املفاصل، وآمثل 
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 هل هنالك أوقات مفضلّة
 لعمل الحجامة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 خليل المنعمد. عاصم عبد 
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 ىحدإنسعى يف هذه املقالة إىل تبيان 

قضايا ممارسة احلجامة اليت يكثر فيها 

وتتباين فيها  ،وتثار حوهلا التساؤالت ،اجلدل

وهل هنالك  .اآلراء، أال وهي مواقيت احلجامة

مستعرضني  ؟أوقات مفضلة لفعل احلجامة

فة، وما يشرلالنبوية امما ورد يف السنة ا بعًض

ذكر يف املؤلفات الطبية العربية القدمية، وآراء 

 طبية حديثة يف هذا اجملال.

 

 األحاديث النبوية في توقيت الحجامة:

ورد يف توقيت احلجامة أحاديث كثرية عن  

النيب صلى اهلل عليه وسلم، من قوله ومن 

فعله: فهناك أحاديث تفضيلية وأخرى 

يف أيام معينة خالل  حتذيرية من احلجامة

األسبوع أو الشهر، نكتفي بأمثلة منها تفي 

راء حملدثني آومن ثم مالحظات و ،بالغرض

 وفقهاء وعلماء من املتقدمني واملتأخرين: 

 اللَِّه َرُسوَل َأنَّ َماِلٍك ْبِن َأَنِس عن ●

َمْن َأَراَد اْلِحَجاَمَة ": َقاَل وسلم عليه اهلل صلى

َسْبَعَة َعَشَر َأْو ِتْسَعَة َعَشَر َأْو ِإْحَدى  َفْلَيَتَحرَّ

رواه " )َوِعْشِريَن َوال َيَتَبيَّْغ ِبَأَحِدُكُم الدَُّم َفَيْقُتَلُه

 .(ابن ماجة يف سننه

عن ابن عباس، أن رسول اهلل و ●

  : َخْيُر َما َتْحَتِجُموَن ِفيِه َسْبَع َعْشَرَة "قال

أبو " )ررواه َوِعْشِريَن ، َوِتْسَع َعْشَرَة ، َوِإْحَدى

الطيالسي والبيهقي والطرباني واحلاكم  داود

، وقد اختلف فيه تضعيفـًا وابن ماجه

  (. وتصحيًحا

َعِن اْبِن ُعَمَر  ،َناِفٍع َعْن رواية ويف ●

َفاْلَتِمْس ِلي  ،َقْد َتَبيََّغ ِبَي الدَُّم ،َقاَل: َيا َناِفُع

َوال َتْجَعْلُه  ،َحجَّاًما َواْجَعْلُه َرِفيًقا ِإِن اْسَتَطْعَت

َفِإنِّي َسِمْعُت  ،َشْيًخا َكِبرًيا َوال َصِبيًّا َصِغرًيا

َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َيُقوُل: 

َوِفيِه ِشَفاٌء  ،َجاَمُة َعَلى الرِّيِق َأْمَثُلاْلِح﴿

 ،ِزيُد ِفي اْلَعْقِل َوِفي اْلِحْفِظَوَت ،َوَبَرَكٌة

 ،َفاْحَتِجُموا َعَلى َبَرَكِة اللَِّه َيْوَم اْلَخِميِس

َواْجَتِنُبوا اْلِحَجاَمَة َيْوَم اأَلْرِبَعاِء َواْلُجُمَعِة 

َواْحَتِجُموا َيْوَم  ،َوالسَّْبِت َوَيْوَم اأَلَحِد َتَحرًِّيا

ْلَيْوُم الَِّذي َعاَفى اللَُّه ِفيِه االْثَنْيِن َوالثُّالَثاِء َفِإنَُّه ا

 ،َأيُّوَب ِمَن اْلَبالِء َوَضَرَبُه ِباْلَبالِء َيْوَم اأَلْرِبَعاِء

َفِإنَُّه ال َيْبُدو ُجَذاٌم َوال َبَرٌص ِإال َيْوَم اأَلْرِبَعاِء َأْو 

 .ماجة ابن رواه. ﴾َلْيَلَة اأَلْرِبَعاِء

وُيالحُظ أن هذين احلديثني 

 قسمان أوقات احلجامة إىل قسمني:وأمثاهلما ي
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أحاديث تنص على  القسم األول:

أيام احلجامة املفّضلة، وأنها أيام السابع عشر 

ثالثاء، والتاسع الإذا صادف يوم  صوًصاخ –

عشر، واحلادي والعشرين من الشهر القمري، 

وأيام االثنني واخلميس من أيام األسبوع. وقد 

يوم الثالثاء ا احلّث على احلجامة ورد أيًض

 واألربعاء واجلمعة.

أحاديث تنهي عن  القسم الثاني:

احلجامة يف أيام معينة من أيام األسبوع: وهي 

 أيام السبت، واألحد، والثالثاء.

 

 أراء األئمة في القسمين:

أواًل: آراء من قال بضعف أحاديث 

 استحباب احلجامة يف أيام خمصوصة:

أمجع أكثر األئمة على ضعف 

هذين القسمني كلها، وأنه مل يصح أحاديث 

منها شيء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، 

 وهذه بعض النصوص عنهم:

سئل اإلمام مالك عن احلجامة يوم  -1

"ال بأس  السبت ويوم األربعاء فقال:

بذلك، وليس يوم إال وقد احتجمُت 

ا من هذا" انتهى ــًفيه، وال أكره شيئ

باختصار" املنتقى شرح املوطأ " 

 ( نقله عن "العتبية".7/225)

( من 2/338جاء يف "الفواكه الدواني" ) -2

كتب املالكية: "جتوز احلجامة يف كل 

أيام السنة حتى السبت واألربعاء، بل 

كان مالك يتعمد احلجامة فيها، وال 

ا من األدوية يف هذين ــًيكره شيئ

اليومني، وما ورد من األحاديث يف 

صح التحذير من احلجامة فيهما فلم ي

 عند مالك رضي اهلل عنه" انتهى.

يقول عبد الرمحن بن مهدي رمحه  -3

اهلل: "ما صّح عن النيب صلى اهلل عليه 

 -يعين يف توقيتها  –وسلم فيها شيء 

إال أنه أمر بها" انتهى. نقله ابن 

 (3/215اجلوزي يف "املوضوعات" )

نقل اخلالل عن اإلمام أمحد أن  -4

 احلديث مل يثبت. نقله ابن حجر يف

 (.10/149"فتح الباري" )

يقول الربذعي: "شهدت أبا زرعة ال  -5

ُيثِبُت يف كراهة احلجامة يف يوم بعينه، 

  ا"ـًوال يف استحبابه يف يوم بعينه حديث

 (2/757انتهى. "سؤاالت الربذعي" )
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يف شرح قول  -ذكر احلافظ ابن حجر  -6

اإلمام البخاري: "باب يف أّي ساعة 

 .اًل"حيتجم؟ واحتجم أبو موسى لي

"وورد يف األوقات الالئقة باحلجامة 

أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، 

فكأنه أشار إىل أنها تصنع عند 

 ؛االحتياج، وال تتقيد بوقت دون وقت

" انتهى. "فتح ألنه ذكر االحتجام لياًل

 (.10/149الباري" )

قال العقيلي رمحه اهلل: "وليس يف هذا  -7

 -يف اختيار يوم للحجامة  -الباب 

شيء يثبت" انتهى."الضعفاء الكبري" 

(1/150.) 

عقد ابن اجلوزي رمحه اهلل يف كتابه  -8

 ا( أبواًب215-3/211وضوعات" )"امل

كاملة مجع فيها هذه األحاديث 

الواردة، ويعقبها بقوله: "هذه 

األحاديث ليس فيها شيء صحيح" 

 انتهى.

يقول اإلمام النووي رمحه اهلل  -9

:"واحلاصل أنه مل يثبت شيء يف 

النهي عن احلجامة يف يوم معني" 

( وإن كان 9/69انتهى. "اجملموع" )

النووي حيسن حديث توقيت احلجامة 

يف أيام السابع عشر والتاسع عشر 

 واحلادي والعشرين.

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: "  -10

شيء"  هذه األحاديث مل يصح منها

 (.10/149انتهى. "فتح الباري" )

يقول موفق الدين البغدادي يف الطب  -11

النبوي: "هذا النهي كله إذا احتجم 

حال الصحة أما وقت املرض، وعند 

الضرورة، فعندها سواء كان سبع عشرة 

 أو عشرين أي ساعة كان".

 

ثانيًا: آراء من استحب  الحجامة في 

 أيام مخصوصة:

 

أهل العلم وقد استحب كثري من 

عمل احلجامة يف أيام السابع عشر، والتاسع 

لعشرين من الشهر القمري، عشر، واحلادي وا

 إىل عدة حجج منها: ااستناًد

ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة  -1

 رضوان اهلل عليهم:
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عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه  ●

قال: )كان أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم 

من الشهر( رواه الطربي يف حيتجمون لوتر 

( قال: حدثنا 2856"تهذيب اآلثار" )رقم/

حممد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: 

حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس به. وهذا 

إسناد صحيح . قال أبو زرعة: أجود شيء فيه 

حديث أنس: )كان أصحاب رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم حيتجمون لسبع عشرة ، 

عشرة، وإحدى وعشرين( "سؤاالت ولتسع 

 (.2/757الربذعي" )

ا بعد األثر أيًض الطربي وروى ●

السابقة عن رفيع أبو العالية ، قال : )كانوا 

 يستحبون احلجامة لوتر من الشهر(

 كان: )قال ، عون ابن وعن●

 عشرة لسبع حيتجم أن أصحابه بعض يوصي

نا وأخرب: سليم قال: أمحد قال(  عشرة وتسع

عن حممد بن بشار أنه زاد فيه: هشام، 

 وإحدى وعشرين .

ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن 

توقيف من النيب صلى اهلل عليه وسلم، مما 

يشعر بأن هلذه األحاديث املرفوعة أصاًل؛ بل 

قد ذهب بعض أهل العلم إىل تقوية بعض 

األحاديث املرفوعة يف ذلك، كاإلمام الرتمذي 

الك رضي اهلل حني أخرج حديث أنس بن م

عنه قال: "كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

حيتجم يف األخدعني والكاهل، وكان حيتجم 

لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين" 

(، قال : حديث حسن. وكذلك 2051رقم )

فعل بعض املتأخرين كالسيوطي يف "احلاوي 

(، وابن حجر اهليثمي 280-1/279للفتاوي )

(، والشيخ األلباني يف 4/351يف فتاواه )

 (. 1847، 622"السلسلة الصحيحة" )رقم/

تأييد ذلك من جهة علماء  -2

 املسلمني:

 –يقول العالمة ابن القيم رمحه اهلل 

بعد أن أورد أحاديث احلجامة يف السابع عشر 

: "وهذه  -والتاسع عشر واحلادي والعشرين 

األحاديث موافقة ملا أمجع عليه األطباء: أن 

مة يف النصف الثاني وما يليه من الربع احلجا

الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره. وإذا 

استعملت عند احلاجة إليها نفعت أي وقت 

 كان من أول الشهر وآخره".
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أخربني عصمة بن  :قال اخلالل

كان أبو عبد  :حدثنا حنبل قال :عصام قال

اهلل أمحد بن حنبل حيتجم أي وقت هاج به 

ة كانت " انتهى. "زاد املعاد" الدم وأي ساع

(4/54). 

أما بالنسبة الختيار أيام األسبوع 

للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة 

الطب، وإن كان ورد عن بعض الصحابة 

 ذلك،

وثبت عن اإلمام أمحد أنه كان  

يتوقى احلجامة يومي السبت واألربعاء، نقل 

( عن 4/54ذلك ابن القيم يف " زاد املعاد " )

 الل.اخل

وذكر ابن سينا أنه يؤمر باستعمال 

ألن األخالط ال  ،احلجامة ال يف أّول الشهر

 ؛خرهآتكون قد حتركت أو هاجت وال يف 

بل يف وسط الشهر  ،ألنها تكون قد نقصت

حني تكون األخالط هائجة تابعة يف تزيدها 

ويزيد الدماغ يف  ،لزيد النور يف جرم القمر

 ذوات املّد واجلزر. األقحاف واملياه يف األنهار

وذكر اجلرجاني يف كتابه "ذخرية 

اخلوارزم شاهي" عن أفضل توقيت احلجامة 

أواسط الشهور القمرية يف السادس عشر 

عن  والسابع عشر، الذي ينقص نور القمر نقاًل

وهذا حديث نقله قبله  ،جالينوس وابن ماسويه

كما جاء يف كتاب طبقات  ةبن َكَلد احلارث 

األطباء. يعود ذلك األمر إىل اعتقاد قديم وهو 

تأثري الكواكب والنجوم واألقمار على الكرة 

األرضية واملوجودات احلية اليت تعيش فيها 

ومن أهم هذه التأثريات تأثري  ،ومنها اإلنسان

 جاذبية الشمس والقمر على األرض.

 راء بعض أهل الطب الحديث:آ. 3

الدكتور حممد علي البار يف هذا يقول 

املعنى: ظهرت يف اآلونة األخرية أحباث 

يزداد التهيج  امفادها أن القمر عندما يكون بدًر

العصيب والتوتر النفسي إىل درجة بالغة، 

عامل النفس األمريكي )حيث يؤكد الدكتور ليرب 

أن هناك عالقة قوية بني العدوان  (يف ميامي

بني مدمين  صوًصاة وخالبشري والدورة القمري

الكحول وامليالني إىل احلوادث وذوي النزاعات 

اإلجرامية ويشرح نظريته قائاًل: "إن جسم 

% من 80اإلنسان مثل سطح األرض يتكون من 

املاء والباقي هو من املواد الصلبة، ومن ثم فهو 

يعتقد أن قوة اجلاذبية القمرية اليت تسبب املد 
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تسبب هذا املد  حر واحمليطاتواجلزر يف الب

يف أجسامنا عندما يبلغ القمر أوج  اأيًض

اكتماله، وهو ما عرب عنه القدماء بتهيج 

األخالط وتبيغ الدم، وكما حيدث املُد يف البحر 

عند اكتمال البدر حيدث هياج الدم وتبيغه يف 

 اجلسم عند اكتمال القمر. 

 

خالصة القول في تحديد أيام 

 الحجامة:

 

قد يعرض لإلنسان أوقات حيتاج 

فيها للحجامة سوى ما ذكر، فهل يقتصر يف 

ممارستها على األيام احملددة أم متارس متى 

 احتيج إليها؟  

احلجامة من املمارسات العالجية 

املعروفة، والقول بتحديد أيام خاصة للحجامة 

ت وحترير اخلالف أمر دقيق حيتاج إىل التثّب

ا ليس ا شديًديه حرًجفيه بدقة ال سيما أن ف

بل وعلى املعاجلني  ،على املرضى فحسب

 باحلجامة. 

لذا فإن تتبع أحاديث احلجامة يف 

السنة النبوية، واستقصاء أقوال أهل العلم، 

واملختصني مبعاجلة مثل هذا اخلالف، جيعلنا 

 نعيد النظر يف حتديد أيام خاصة للحجامة.

فاألحاديث الواردة يف هذا الشأن، 

ددت طرقها، فهي مل تصلنا بطريق وإن تع

نطمئن إليه، بل كلها معلولة، ال تقبل التقوية  

، والوجه فأقوى ما يف الباب حديث أنس

احملفوظ عن قتادة أنه مرسل، وقتادة من 

صغار التابعني، ومراسيل قتادة ال تقبل 

فالغالب فيها أنها معضلة، وأما  ،التقوية

حديث ابن عباس فريويه يعقوب القمي عن 

وليث على ضعفه فهو  ،ليث بن أبي سليم

 ا.خمتلط أيًض

وهكذا جند هذه األحاديث بني 

إرسال وإعضال وضعف ال يستقيم معه تقوية 

 احلديث. 

ة ثم إن الظاهر من النقل عن األئم

واملعتنني بالسنة يدل على أنه مل يصح عندهم 

شيء يف هذا، ولو صح عندهم شيء لنشروه 

سئل مالك عن احلجامة فى وبينوه لنا، فقد 

مخس وسبع عشرة وثالث وعشرين ، فكره أن 

)شرح صحيح البخاري  يكون لذلك يوم حمدود

(. وها هو إمام أهل السنة 9/399البن بطال 



 

27 
 

 أنهنبل بن إسحاق اإلمام أمحد ينقل عنه ح

كان حيتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي 

 (.10/150ت )فتح الباري ساعة كان

وقد علق العيين على وضع البخاري 

رمحه اهلل يف صحيحه باب بعنوان )أي ساعة 

وقت احلجامة يف أيام الشهر حيتجم( بقوله:) 

فلذلك مل يذكر  ،مل يصح فيه شيء عنده

اليت فيها تعيني ا من األحاديث ا واحًدـًحديث

 (.31/308(  )عمدة القاري الوقت

يف اختيار يوم  ليس )قال العقيلي: و

للحجامة والكراهية شيء يثبت( )الضعفاء 

  (.1/150الكبري 

عن  ما صّح)وقال عبد الرمحن بن مهدي : 

( )جنة  فيها شيء إال أنه أمر بها النيب 

املرتاب بنقد املغين عن احلفاظ والكتاب 

(2/517 .) 

)ال يتبيغ بأحدكم  بل إن يف قوله 

احلجامة متارس  الدم فيقتله( داللة على أّن

متى احتيج إليها )شرح صحيح البخاري البن 

 (. 9/399بطال 

ومع كل ما تقدم فإننا لو تنزلنا على 

رأي من ثبتت عنده هذه األحاديث فإننا ال 

جند فيه ما يدل على حصر احلجامة يف هذه 

بل املقصود به حث  ،األيام فقط من الشهر

وأنها هذه األيام على لو أراد التحري  السليم 

ريض فلم يرد يف حقه أما امل، ومن غريها أفضل

ألن  ؛بل املسارعة وعدم االنتظار ،التحري

حاجة دمه وجسمه جتعل التعجل يف احلجامة 

لى نفسه بانتظار هذه األيام فال يشق ع أنفع له

، لذا العتقاده بوجود نص صحيح يف حتديدها

إن ما ورد يف احلديث على  :فال مانع أن يقال

فرض صحته فاملقصود به الصحيح الذي يريد 

أن يتخذ احلجامة وقاية يستحب له توخي 

هذه األيام، وهي أيام السابع عشر ولتاسع 

 عشر واإلحدى وعشرين.  

 

 المصادر:

 (48-45الطب النبوي، البن القيم ) .1

 ملوفق والسنة، الكتاب من الطب .2

 (48-41) البغدادي الدين

 (56-52ص) للذهيب النبوي، الطب .3

 النبوي، الطب يف السوي املنهج .4

 (255-243ص) للسيوطي
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م احلديث، والعل النبوي الطب .5

 (  103-3/91للدكتور النسيمي )

 بن لشهاب احلجامة، يف رسالة .6

 (61-50ص) ياسني

 من العربي الطب يف باحلجامة العالج .7

 عبدالناصر. د احلديث، الطب منظور

 كعدان

 سينا البن الطب، يف القانون .8

(1/309-310) 

 احلجامة للدكتور حممد علي البار. .9

األحاديث املشكلة يف الطب النبوي،  .10

 لنورة بنت عبداهلل الغمالس. 
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 دراسات وأبحاث

 
 

 

 

 تنويه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مراجعة منهجية للبراهين 
 العلمية لممارسة الحجامة

 

 

 

 

 

 

 

 استعراض:
 السباعيسليمان د. إبراهيم  

 

 المشاركون في الدراسة:

 د. عبد اهلل بن حممد البداح،

 د. حممد خليل، 

 أ. د أمحد العليمي،  

 د. إبراهيم السباعي،

 عبد املنعمد. عاصم 

 
 

 تنويه
 

تنوه اللجنة العلمية جمللة 

)طبت( أّن استنباط الرباهني العلمية على 

مدى فعالية أّي ممارسة أو دواء ألّي 

مرض ال تستند فقط على دراسات 

حمدودة. ولكنها تعتمد على التحليل 

املنهجي جملموعة من الدراسات. ومن 

ثم يتم استنباط الدليل العلمي على مدى 

أو الدواء حمل  فعالية العالج أو املمارسة

 الدراسة. 
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 :المقدمة
 

بذلت جهود حثيثة لبناء الرباهني العلمية اليت 

تقوم عليها ممارسات الطب البديل والتكميلي 

مع انتشاره يف البلدان املتقدمة ومنها الواليات 

املتحدة األمريكية، فقد ترّكزت معظم هذه 

البحوث حول ممارسات الطب الصيين الشعيب 

وهذا ما الحظه  ،الوخز باإلبر صوًصاوخ

باحثون بارزون من تزايد حجم الرباهني 

العلمية للوخز باإلبر  وظهور أدلة وبراهني 

إكلينيكية لفاعلية الوخز باإلبر يف عالج بعض 

 .مجيعهااحلاالت وليس 

ولكن يف املقابل مل حيظ الفصد 

والعالج باحلجامة باهتمام الباحثني يف العامل 

ألساليب الطبية، الغربي رغم كونهما من أقدم ا

وائل ضحايا أبل ميكن القول بأنهما أصبحا من 

ىل علم. أما يف الشرق إحتول الطب من فن 

سيا والشرق آفالصورة خمتلفة، ففي دول شرق 

األوسط، ال تزال احلجامة الرطبة متارس على 

 نطاق واسع. 

إّن كلمة حجامة تعين يف الطب  

 و الشفط، ويقصد بهاأالشعيب العربي املص 

وبدرجة أساسية احلجامة الرطبة  واليت 

ووردت يف حديث نبوي  ،ميارسها املسلمون

شريف حيث قال النيب حممد صلى اهلل عليه 

"خري ما تداويتم به احلجامة" كما ورد  :وسلم

 يف صحيحي البخاري ومسلم.

 
 :منهجية الدراسة

ىل إتهدف هذه املراجعة املنهجية 

تقييم الرباهني العلمية املوجودة للحجامة 

ب ساسية. يعتمد مؤيدو الطأالرطبة بصفة 

كبرٍي من  البديل والتكميلي عادًة على كمٍّ

الدراسات املنشورة وغري املنشورة، دون النظر 

إىل درجتها العلمية أو دقة تصميمها املنهجي، 

وللتغلب على ذلك فقد مّت البحث يف قواعد 

ا واليت حتتوى عليها عامليًّاملتعارف املعلومات 

على األحباث احملكمة  وهى )قواعد 

املعلومات اخلاصة مبكتبة كوكرين، وميد الين 

وهى مفصلة يف امللخص املكتوب باللغة 

 جنليزية(. إلا

هلذا  (CUPPING)لقد مّت استخدام كلمة 

البحث، كما مت حتديد مواصفات الدراسة على 

 فرز البحث مجيع:ساس املنهجية حبيث يأ
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 دراسات املراجعات املنهجية.  .1

 الدراسات التجريبية. .2

 دراسات املتابعة. .3

أما الدراسات اليت حتتوي على جمرد تقارير  

ن تكون أة حاالت بدون لعن حالة أو سلس

 مصممة على هيئة دراسة علمية، فقد مّت

 استبعادها. 

 
 ثمر البحث عن استخراج اآلتي:أ

 ( دراسة.373وسبعون )ثالمثائة وثالث  .1

( دراسة منها فقط عن 50مخسون ) .2

 احلجامة الرطبة.

املعايري املنهجية املطلوبة  تانطبق .3

 دراسة (13) ةعلى  ثالث عشرللدراسة 

 منها فقط: 

 ( مراجعات منهجية.3ثالث ) .أ 

( دراسات جتريبية 5ومخس ) .ب 

 سريرية.

 ( دراسات تتبعية.5ومخس ) .ج 

 

 
 للحجامة المنهجية المراجعات

 :الرطبة

 

ىل الطب إملرضى لجوء الهم سبب أاألمل هو 

 .البديل والتكميلي

 

أظهرت تلك املراجعات املنهجية  

ىل الطب إلجوء املرضى لهم سبب أأن األمل هو 

البديل والتكميلي. وقد أشارت لذلك براهني 

 املعاجلة االنعكاسيةى متزايدة  عن جدو

(Reflexology)  ، ومن ضمنها قدرتها على

 تقليل األمل. 

ا لذلك فقد تركزت العديد من ووفًق

املراجعات املنهجية يف الطب البديل 

احلجامة، على فعالية  صوًصاوالتكميلي، وخ

هذه العالجات لتخفيف األمل. وقد أفرز 

استعراض منهجي لفعالية احلجامة الرطبة 

ملشاكل العضالت والعظام مخس دراسات 

ريرية ذات صلة، مبا يف ذلك اثنان جتريبية س

" وثالث RCT"جتارب عشوائية ضابطة 

-NONجتارب سريرية غري عشوائية 

RANDOMIZED أظهرت نتائج هذه ."

الدراسات فعالية احلجامة الرطبة يف عالج آالم 

أسفل الظهر، إال أن هذه الدراسات صاحبتها 

فعلى  سبيل املثال، مشلت   ،سلبيات عدة
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جتمع بني احلجامة الرطبة مع التجارب اليت 

أنواع أخرى من العالجات، مثل الوخز باإلبر 

وغريها من أنواع احلجامة، كما مت جتميع كل 

 ا بغض النظر عن تصميم الدراسة.النتائج مًع

مت ومن خالل استعراض منهجي أكثر مشواًل، 

ز على استخدام احلجامة لألمل، ومشل يكالرت

"، كان RCTفقط "جتارب عشوائية ضابطة 

صلة. استخدمت عددها سبع دراسات ذات 

مخس من هذه الدراسات احلجامة الرطبة 

حدى هذه إني احلجامة اجلافة.  تواثن

الدراسات واليت قارنت بني احلجامة اجلافة 

لعالج  آالم ديثة احلالكيماوية وبني األدوية 

ا كبرًيا يف شدة األمل السرطان، سجلت اخنفاًض

ومدته يف جمموعة احلجامة. وفى دراسة 

ملقارنة احلجامة اجلافة مع  (RCT)خرى أ

كورتيزونية  ال"مضادات االلتهاب غري 

(NSAID)لعالج آالم أسفل الظهر، وجد " 

ما فيما أيف درجة ختفيف اآلالم.  كبرٌي فرٌق

يتعلق بالدراسات اخلمس اليت تستخدم 

 حداها أّنإفقد أفادت  احلجامة الرطبة،

ت إىل خفض كبري يف شدة احلجامة الرطبة أّد

التهاب العصب الثالث احلاد باملقارنة مع دواء 

خرى أ(. وقارنت دراسة P<0.01مسكن )

احلجامة الرطبة مع الرعاية املعتادة يف حاالت 

 اوذكرت فروًق ،ددةاحملآالم أسفل الظهر غري 

 Pاألمل ) ختفيف شدة  ذات داللة إحصائية يف

فادت دراستان أ( لصاحل احلجامة. كما 0.01>

لمرضى الذين لن بفائدة احلجامة الرطبة كمسّك

وذلك باملقارنة مع  ،يعانون من أمل عضدي

( أو استخدام الوسادة P<0.03الرعاية املعتادة )

(. هنالك دراسة واحدة P < 0.001الساخنة )

ن احلجامة الرطبة ليست أكثر فعالية أأفادت 

من األدوية املضادة للفريوسات يف احلد من آالم 

(. هذا وقد ذكرت P = 0.065اهلربس النطاقي )

ثالث دراسات منها فوائد مواتية للحجامة 

الرطبة عند استخدامها كمكمل عالجي للعالج 

بالعقاقري التقليدية، مقارنة مع العالجات 

 التقليدية وحدها. 

لقد خلص الباحثون إىل أن "نتائج املراجعات  

املنهجية تقدم بعض األدلة على فعالية 

احلجامة يف عالج حاالت األمل". مع مالحظة  

أّن هذه الدراسات افتقرت إىل وجود "تعمية" 

العالج  يحيث كان  مقّيم الدراسة ومتلق

كالهما على علم بنوعية العالج املعطى. ومع 
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بيق أسلوب "التعمية"  على األخذ باالعتبار تط

العالج بالنسبة ملمارسة مثل  احلجامة  متلقّي

نها ليست كذلك بالنسبة أال إأمر يصعب، 

حيث  ،ملقّيمي هذه الدراسات اإلكلينيكية

 ميكن تطبيقها عليهم.

بعض جتارب هذه املراجعات  

املنهجية أظهرت كذلك احتمالية حتيز عالية 

، وهو ما يؤثر ومبالغة يف تقدير حجم التأثري

بالطبع على جودتها. كما أّن عدد الدراسات 

للتمييز بني التأثريات احملددة وغري  قلياًلكان 

احملددة، مما حيول دون اخلروج باستنتاجات 

 حامسة. .

 
أثر الحجامة في إعادة تأهيل مرضى 

 السكتة الدماغية:

أما عن أثر احلجامة يف إعادة  

تأهيل مرضى السكتة الدماغية فكانت هنالك 

مراجعة منهجية مشلت مخس دراسات منها 

ثالث جتارب سريرية عشوائية، ودراسة 

وصفية غري منضبطة واحده الستخدام احلجامة 

الرطبة، بينما استخدمت الدراسة اخلامسة 

ىل أنه إاحلجامة اجلافة. لقد خلص الباحثون 

ليست هنالك جتارب كافية للحكم على فاعلية 

 احلجامة يف تأهيل هؤالء املرضى. 

وميكن القول بأن العديد من الدراسات اليت مل 

خترج بنتائج لصاحل احلجامة، ال يتم نشرها 

مما قد يضعف االجتاه العام للدليل على هذا 

 العالج.

ومن املالحظ أن معظم الدراسات التجريبية 

جريت يف الصني، وأن قيام البالد املنشورة قد ُأ

ملانيا واليت هي بالفعل قد أاالكثر تقدمًا مثل 

تكون رائدة يف جمال حبوث احلجامة، قد 

يقود إىل إثراء األدلة والرباهني العلمية حول 

احلجامة، كما أن تطوير جهاز احلجامة 

الوهمي يف كوريا اجلنوبية قد يفتح الطريق 

ىل زيادة إاحث ويؤدى العالج والب يلتعمية متلق

 جودة الدراسات التجريبية. 

 
" RCT"عشوائية محكومة  تجارب

 :الرطبة الحجامة في

، واليت قارنت بني  RCTحدى الدراسات إيف 

 Heat”احلجامة الرطبة والوسادة الساخنة

pad” ،ن احلجامة، كانت أكثر فعالية أ اتضح

يف ختفيف األمل واألعراض األخرى املرتبطة 

 Carpal Tunnelمبتالزمة النفق الرسغي )
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Syndrome وقد برهنت على الفعالية من .)

(، والتحسن P <0.001حيث شدة األعراض )

(، وآالم P = 0.002) CTSيف مقياس ليفني 

 > P، والعجز الوظيفي )) 0.001الرقبة  

. P = 0.048)   (( وفى نوعية احلياة0.001

، ة ُمعمَّيعاب الدراسة كونها علنية وغري ولكن

ا اعتمادها كما أنها كانت لفرتة وجيزة، وأيًض

على مقارنة احلجامة مع عالج ضعيف مثل 

 الوسائد الساخنة. 

استخدام  ّنأجد ُو RCTخرى أوفى دراسة 

ن كبري يف آالم ىل حتّسإؤدى ياحلجامة الرطبة 

د، مقارنة بالرعاية أسفل الظهر غري احملّد

املعتادة، واليت كانت عبارة عن جمموعة من 

التدخالت، مبا يف ذلك االستبعاد من األعمال 

اليدوية الثقيلة، والتغيري يف النشاط، واستخدام 

أسيتامينوفني ومضادات االلتهاب غري 

و بدون مرخيات العضالت، أكورتيزونية مع/ال

 واملعاجلة اليدوية للعمود الفقري.

 أملانيا أظهرت دراسة متهيدية جتريبية ويف

RCT أن "األمل العضدي املذلي الليلي" ميكن ،

أن يزول من خالل تطبيق احلجامة الرطبة. 

لكن مثلها مثل كل الدراسات عن احلجامة 

 يالرطبة، افتقرت إىل املقارنة مع عالج وهم

 BLINDED PLACEBO) مناسب

TREATMENT) . 

ت املذكورة أعاله وقد استكشفت مجيع الدراسا

تأثري احلجامة الرطبة على األمل، ولكن يف 

 مراض خمتلفة. أحاالت و

 
تأثير الحجامة الرطبة على تركيز 

 الدهون:

تقييم تأثري  ةحاولمبقليل من الدراسات ال قامت

احلجامة الرطبة على معايري حمددة يف الدم يف 

، ملعرفة  RCTأمراض معينة؛ ففي دراسة 

تأثري احلجامة الرطبة على تركيز الدهون يف 

الدم لشباب أصحاء، أظهرت أن احلجامة 

الرطبة قد تكون فعالة يف خفض نسبة الدهون 

، وبالتالي قد  (P<0.0001)نخفضة الكثافة امل

ا ضد تصلب الشرايني. يكون هلا تأثرًيا وقائيًّ

أظهرت  دراسة أخرى أن احلجامة وفصد كما 

ىل حتسن إيؤديان  ديثقارنة بالعالج احلالدم م

يف األمل  عند املرضى الذين يعانون من التهاب 

املفاصل الروماتيزمي، يف عدد املفاصل املتورمة 

يف اآلثار  اا اخنفاًضأظهرت أيًضوواملؤملة، 

همة. واملثري لالهتمام يف الدراستني املناعية امل



 

35 
 

 ملخرجات نيم الباحثااألخريتني هو استخد

موضوعية ومستندة إىل علم األمراض، وميكن 

قياسها يف املختربات، وإذا مت تطبيق نفس 

النهج لدراسات يف املستقبل، فقد يساعد ذلك 

على حتديد االستخدامات احملتملة األخرى 

 للحجامة الرطبة.

 
 لرصديةا الدراسات

(OBSERVATIONAL STUDIES): 

 نشرت العديد من الدراسات يف شكل دراسات 

و سلسلة حاالت سريرية.  إحدى هذه أرصدية 

ممت جريت يف إيران، ُصالدراسات واليت ُأ

على  مقارنة "قبل وبعد العالج" لنفس 

أشارت إىل أن احلجامة وقد جمموعة املرضى، 

الرطبة ذات فائدة عالجية للمرضى الذين 

وصى الباحثون أيعانون من الصداع، وقد 

ا  ـًضبطجراء دراسة جتريبية أخرى أكثر إب

خرى من أقارنة مع جمموعة املتعتمد على 

 عن  فضاًل ،اخمتلًف ااملرضى وتعطى عالًج

 استخدام العالج الوهمي.

 
 وسائل مع مجتمعة الرطبة الحجامة
 :البديل الطب من أخرى

أظهرت العديد من الدراسات نتائج أفضل 

اجلمع بني احلجامة الرطبة مع  عندما مّت

الوخز باإلبر، وعلى وجه التحديد لعالج 

التهاب املفاصل النقرسي احلاد واحلأل 

النطاقي. كما وجدت دراسة رصدية أخرى أن 

العالج باإلبر الساخنة مع فصد الدماء 

واحلجامة أكثر فاعلية من حيث نسبة الشفاء، 

وذلك باملقارنة مع استخدام مسحات خارجية 

لعالج االلتهاب  halometazone من كريم

وخز باإلبر مل العصيب. إال أن احلجامة مع ال

على أي عالج غربي حديث  تكن أكثر تفوقـًا

وهذا ما أشارت إليه  ،الشباب يف عالج حّب

 دراسة جتريبية ضابطة.

 اخلالصة:

تشري غالبية املراجعات املنهجية 

إىل والدراسات التجريبية املضبوطة حتى اآلن 

وجود أثٍر إجيابٍي للحجامة الرطبة، عند 

استعماهلا إما مبفردها أو بالتكامل مع العالج 

ا التقليدي، وذلك يف عالج اآلالم  وخصوًص

 الصداع العصيب وأمل العضالت والعظام.

ولكن أهم اجلوانب السلبية يف هذه  

الدراسات ميكن إجيازها يف قلة الدراسات 
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تعشية والتعمية، م كفاية الوالتجريبية، عد

اجلوانب املتعلقة باملرجعيات األخالقية  وأيًضا

املتبعة، مما يؤثر سلًبا على مصداقية مثل هذه 

الدراسات، وقد يكون هذا هو أحد األسباب 

اليت جتعل العديد من دراسات الطب البديل 

والتكميلي، رمبا ال يتم قبول نشرها يف دوريات 

 أو جمالت علمية عالية التأثري.

كم املنشورات العلمية يف جمال الطب زال يال 

ثل مي ، حيث اجدًًّ اصغرًيالبديل والتكميلي 

 وحتى. ميد الين حمتوى من ٪1أقل من 

قاعدة بيانات، مبا يف  14 البحث يف مت عندما

، بيانات الطب البديل والتكميليذلك قواعد 

سبعة جتارب عشوائية حمكومة  اّلإوجد تمل 

RCT "وجيب مالحظة  .لرطبةاحلجامة ا عن

 من الصني.  صدرتمعظم النتائج اإلجيابية ن أ

جريت يف الدراسات اليت ُأ كانت نتائجبينما و

أي  نه ال ينشرأ اّلإ، اجيابية البلدان النامية

 لحجامةل شيء عن املخاطر او األعراض السلبية

وعلى ذلك  .ةغربياليف اجملالت  اّلإ الرطبة 

ينبغي بذل اجلهود لتعزيز التعاون البحثي ف

بني البلدان النامية والبلدان الغربية، ال سيما 

احلجامة فيها ستخدم تزال تال  اليتالبلدان يف 

كعالج تقليدي، مثل فنلندا وبولندا الرطبة 

حبكم  اوالربازيل وكوريا. قد تكون تركيا أيًض

مكان حيث يتالقى الشرق مع  وضعها املتميز

، وبالتالي قد تكون مناسبة إلجراء الغرب

 .الطب البديل والتكميليحبوث متعمقة يف 

نشاء إ حيث مّتيف اململكة العربية السعودية و

املركز الوطين للطب البديل والتكميلي ليقوم 

وحدة  ويف وجود ،بدور ريادي يف هذا اجملال

تنفيذ العديد من  امن خالهل يتّمحبوث 

واملراجعات املنهجية الدراسات التجريبية 

ا ملمارسة الطب البديل املبنى على متهيًد

 . الرباهني العلمية

 :التوصيات

تعزيز التجارب السريرية يف احلجامة  - 1

للطب البديل  املركز الوطين من خاللالرطبة 

حيث ذات العالقة واملراكز األخرى والتكميلي 

يف اململكة العربية  مطلوبةاحلجامة الرطبة  ّنإ

 سعودية.ال

كز البحوث االتعاون مع مريف لبدء ا - 2

لضمان  ،احلجامةبالدولية مع اهتمام خاص 

 .وفق املعايري العاملية لدراساتجودة ا
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حيث  ،تفعيل تلك التوصيات فعاًل وقد مّت

ز الوطين للطب البديل والتكميلي املركانتهى 

تنفيذ دراسة جتريبية عن استخدام من 

سفل الظهر املزمنة يف أآالم احلجامة يف عالج 

تلك  نشر وقد مّت ،باململكة ستشفياتم ةثالث

يف يف جملة الطب البديل والتكميلي  الدراسة

م. 12/6/2015( والصادر بتاريخ 21اجمللد )  

J Altern Complement Med. 2015 Jun 12. 
PMID: 26069973. (The Use of Wet 

Cupping for Persistent Nonspecific Low 
Back Pain: Randomized Controlled 
Clinical Trial). 

كما أن هناك تعاون وتبادل خربات بني املركز 

ن الوطين للطب البديل والتكميلي و جامعة ايس

األملانية و املركز الوطين األمريكي للطب 

و املركز الكوري والصحة االندماجية التكميلي 

 للطب الشرقي.

----------------------- 

اليت عرضت  الدراسةهذه مت نشر ملحوظة: 

جنليزية كاملة باللغة اإل من خالل هذا املقال 

 للمجلد( 1) رقم العدد يف" FACT" جملة يف

 مارس شهر يف والصادر. 16-12: ص( 16)

 م.2011

Focus on Alternative and 
Complementary Therapy, FACT. 

"Hijama (Cupping) a review of the 
evidence. Volume 16(1), MARCH 
2011, P 12-16. Royal Pharmaceutical 
Society. DOI 10.111/J.2042-
7166.2010.01060.x ISSN 1465 – 

3573 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26069973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26069973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26069973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26069973
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يف أواخر القرن املاضي بدأ إجراء 

ة احلجامة يف الدراسات والبحوث حول فعالي

 عالج الكثري من األمراض واملشاكل الصحية.

ا يف املستشفيات رمسيًّ تمَّ استخدامهايو

تطورت أدواتها عرب السنني الصينية، بعد أن 

من استخدام قرون احليوانات إىل استخدام 

الكاسات املعقمة واألجهزة اإللكرتونية 

 .احلديثة

 

 :طريقة العالج بالحجامة وأنواعها

 على يعتمد أسلوب باحلجامة العالج

 على  الدموي املوضعي االحتقان من نوع إحداث

 مفرغة خاصة كؤوس باستعمال اجللد، سطح

 أو التسخني استخدام طريق عن اهلواء من

 داخل اهلواء خللخلة خاص جهاز استخدام 

 األماكن يف اجللد على ةاملوضوع الكأس

، وهلا عدة خاصة لقواعد طبًقا سلًفا  احملددة

أنواع منها احلجامة اجلافة، احلجامة الدموية 

)الرطبة(، احلجامة بالتدليك وغريها من 

 سب طريقة االستخدام ومواضعه.حباملسميات 

 :شيوع آالم أسفل الظهر يف العصر احلالي

 املشاكل أكثر من الظهر أسفل آالم

 وتعترب الدول، من كثري يف انتشاًرا الصحية

 األطباء، على للرتدد األسباب أهم من أيًضا

 من أكثر أنَّ اإلحصائيات بعض يف ُوجد وقد

 آالم أسفل من يعانون املعمورة سكان من% 80

حياتهم، وأصبحت آالم  من ما فرتة يف الظهر

أسفل الظهر يف يومنا هذا من أكثر األعراض 

شيوًعا النتشار البدانة وقلة ممارسة النشاط 

الصحية الناجتة عن الرياضي وغريها من العلل 

تغيري منط احلياة وتغري العادات الغذائية 

 وغريها.

 :أسباب آالم أسفل الظهر

الوضعية غري السليمة أو الرفع 

ا غري صحيحة قد يشكل إجهاًدا إضافيًّبطريقة 

على الفقرات القطنية للظهر. ومن أكثر 

األسباب الشائعة آلالم أسفل الظهر هي القرص 

لذي حيدث عندما يتمزق أو وا ،القطين املنفتق

وتتسرب  ،يتشقق الشريط اخلارجي للقرص

املادة الشبيهة باهلالم إىل اخلارج، مما يشكل 

ضغًطا على القناة الشوكية أو اجلذور العصبية، 

عالوة على ذلك تفرز احللقة الليفية مواد 

 كيماوية تسبب االلتهاب واألمل.
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الكثري من الباحثني يف احلجامة 

العالج بها ليس جمرد طريقة  يّدعي أنَّ

لتسكني األمل فحسب، بل حياول   فعَّالة

إثبات فعاليتها يف إحداث تأثري فيزيائي واضح 

بالقياسات على مستوى اجلهاز اهليكلي 

العضلي احلركي للعمود الفقري وميكانيكا 

 احلركة.

 :الدراسات في مجال الحجامة

 

جريت العديد من الدراسات عن ُأ

ملانيا واململكة العربية أكوريا واحلجامة يف  

السعودية ومصر، وتقوم معظم هذه الدراسات 

 ةواحد ،على تقسيم املرضى جملموعتني

واألخرى  ديث،باستخدام العالج احل

باستخدام احلجامة الدموية، ومن ثمَّ تقييم آثار 

 التتبعية املداواة باستخدام بعض القياسات

البعدية مثل شدة األمل أثناء الراحة  والقياسات

وبعد النشاط، وتقييم حركة العمود الفقري من 

والوصول وفرد اجلزع الزائد،  خالل اجللوس

واالنثناء اجلانيب، وتقييم مستوى األداء 

الوظيفي آلالم الظهر وقوة عضالت الظهر، 

وكذلك جترى الفحوص املخربية لصورة الدم ) 

سلبية على مكونات للوقوف على التأثريات ال

 الدم(، وتقييم احلالة النفسية للمريض.

 

  :نتائج الدراسات

على حمدوديتها -أظهرت الدراسات 

تفوًقا ملحوًظا بالدالالت اإلحصائية للعالج  -

 العالج احلديثأساليب  باحلجامة على

، يف آالم أسفل الظهر غري احملددة صوًصاخ

وقد مشل ذلك مجيع مؤشرات التقييم 

ينيكية وحتسن مكونات الدم ودعم اإلكل

نشاطها، كما تبني أيًضا فائدة احلجامة يف 

 احلاالت التالية:

 احملافظة على قوة العضالت. 

 وزيادة ليونة العمود الفقري 

 وتقليل حالة التيبس العضلي 

 (النبض) مستوى وحتسني 

  وحتسني احلالة النفسية

  .للمرضى

اخلروج ولعل من أهم نتائج هذه الدراسات هو 

مبأمونية وسالمة إجراء احلجامة الدموية 

بتطبيق معايري واشرتاطات السالمة ومكافحة 

مما يفتح الباب واسًعا ويشجع إجراء  ،العدوى
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املزيد من الدراسات ليس يف فائدة احلجامة 

بل للكثري  ،الدموية آلالم أسفل الظهر فحسب

 يِبَعالشُّ الربو من العلل الصحية مثل أمراض

 والتبول النسا وعرق النقرس و الدم وفقر

 والصداع العالي الدم وضغط واإلمساك الالإرادي

النصفي وغريها مما أشارت الدراسات لنتائج 

 مشجعة للتطبب بها.
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جريت يف جامعة ُأيف جتربة علمية 

ايسن بأملانيا قامت الباحثة األملانية د. رومي 

وهي باحثة ) Romy Lauche (1لوشي )

ونالت شهادة  حباث احلجامة،أمتخصصة يف 

بتنفيذ دراسة فريدة . (يف احلجامة الدكتوراه

 من نوعها  يف جمال احلجامة. 

ن اآلالم املزمنة أمعروف  وكما هو

حساس املريض إمثل آالم الظهر تؤثر على 

حد املنشورات العلمية أبشكل جسمه. ففي 

مرضى آالم الظهر املزمنة ال  ثبت الباحثون أّنأ

و الوسط بطريقة أيستطيعون رسم منطقة الظهر 

طريقة رمسهم ىل الطبيعية، فقد تكون إقرب أ

ن حساس االنساإكرب حجمًا أو غري منتظمة، وأ

سب حالته الصحية عملية حببشكل جسمه 

شهر منوذج هلا هو ما أو  ،معقدة ومعروفة

وحظ أن حيث ُل ،لشبح(عرف بـ )القدم اُي

قدامهم يشعرون لفرتة أبرت ُتاملرضى الذين 

بل انهم يشعرون  ،نها مازالت موجودةأطويلة 

 ببعض األمل يف نفس املكان.

يف هذه الدراسة طلبت الباحثة من 

ن أعدة مرضى مصابني بآالم مزمنة للرقبة 

وقد الحظت  ،يقوموا برسم جسمهم على ورقة

جسامهم أاملرضى يقومون برسم  ّنأالباحثة  ب

حساسهم. ووجدت إعلى الورق بطريقة تعكس 

جسامهم غري متطابقة مع الشكل أشكال أأن 

الدراسة مت املتعارف عليه للجسم اإلنساني. يف 

ط لشكل وراق مرسوم عليها خمّطأتقديم 

س والظهر( ومت ترك مسافة بني أنسان )الراإل

و خطوط . أنظر أالظهر والرأس بدون رسم 

ن يرسم أوطلب من كل مريض  )أ( رقم الشكل

عموده الفقري كما يشعر بهما من دون ورقبته 

 واملفرتض يف حالة االنسان ن يلمسهما.أ

باستكمال اخلطوط بطريقة ن يقوم أالطبيعي 

    .)أ( رقم اقرب للموجودة يف الشكل

ولكن يف حالة الشخص املريض  فقد 

و أكرب من الطبيعي أيقوم برسم الرقبة كأنها 

و ال أو غري طبيعية أخبطوط غري منتظمة 

 يستكمل اخلطوط.
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 الشكل رقم )أ(

وقد قامت الباحثة بإجراء دراسة جتريبية 

حساس إأولية ملعرفة تأثري احلجامة على تغيري 

وهل  ،مرضى آالم الرقبة املزمنة بشكل الرقبة

ستقوم احلجامة بتغيري رمسهم لشكل الرقبة 

ن الباحثة قد أمع مالحظة  ،والعمود الفقري

اثبتت سابًقا وبالدراسات العملية التجريبية 

لحجامة لواملنشورة يف الدوريات العلمية بأن 

 ،تأثري إجيابي يف حتسن آالم الرقبة املزمنة

 ،ذا كانت احلجامة ختفف األملإوبالتالي ف

حساس املريض بشكل إفهل ينعكس ذلك على 

 جسمه بعد احلجامة؟ 

وقد قامت الباحثة بإعطاء منوذج 

 رقم )أ(لرسم الرقبة والظهر واملبني بالشكل 

جملموعة من املرضى املصابني بآالم الرقبة 

وطلبت منهم رسم إحساسهم بشكل  ،املزمنة

ثم قامت بتقسيم  ،الرقبة والعمود الفقري

عطت اجملموعة األوىل أىل جمموعتني إاملرضى 

عطاء إ مّتيام أربعة أجلسة حجامة. وبعد 

منوذج الرسم للمجموعتني اليت مت اجراء 

واألخرى اليت مل جتَر هلا  ،احلجامة هلا

جلسات حجامة. وكانت النتائج مذهلة، 

جريت هلم ُأن املرضى الذين أحيث لوحظ 

احلجامة وشعروا بتحسن قد أّثر ذلك على 

رمسهم لشكل الرقبة والعمود الفقري. فقد رسم 

وعموده الفقري  كل واحد منهم شكل رقبته

كرب وغري منتظم قبل احلجامة، ثم بعد أبصورة 

إجراء احلجامة لنفس املريض قام برسم شكل 

رقبته وعموده الفقري بصورة طبيعية. بل 

انظر  صغر بعد احلجامة.أىل حجم إحتولت و

( قبل 1ب( وقارن الشكل )برقم ) شكلال
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( بعد احلجامة. 2باحلجامة مع الشكل )

 

 رقم )ب( شكل

جدير بالذكر أنه مل يالحظ أي تغيري 

 يذكر يف رسم مرضى اجملموعة اليت مل جتَر

هلا حجامة يف طريقة رسم رقبة والعمود الفقري 

 لكل واحد منهم.

ىل أّن حتسن إهمية هذه الظاهرة أوترجع 

نسان املريض بشكل جسمه، نتيجة حساس اإلإ

ىل إالم املزمنة، ينعكس على عودته غياب اآل

الطبيعية واالندماج يف املهام اليومية حياته 

تأثري وذلك ب ،اليت اعتاد عليها قبل مرضه

 لحجامة. إجيابي ل
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أثر الحجامة على بعض 
المستعصية األمراض 

 والمزمنة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 الصاوي محمد د. عبد الجواد
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العالج باحلجامة بالرغم من أّن 

يف  طريقة قدمية ومعروفة عند كثري من الشعوب

عند العصور واحلضارات السابقة كما عرفت 

النيب  ذكر بعده عندالعرب قبل اإلسالم، و

صلى اهلل عليه وسلم هذه الوسيلة العالجية 

إال أنها حظيت يف  ،أصحابه وحث عليها

اآلونة األخرية باهتمام كبري من الباحثني يف 

جمال الطب احلديث والطب النبوي ومراكز 

الطب البديل والتكميلي على مستوى العامل. 

احلجامة  األحباث أّن أشارت كثري من  لقد

لبعض  ااًلفّع ن يكوننظام صحي ميكن أ

وبسيطة وغري وذلك كونها سهلة  ،األمراض

نها ليست . إال أنه جتدر اإلشارة إىل أمكلفة

مجيع األمراض كما   الوسيلة الوحيدة لعالج

يظن كثري من الناس؛ بل هي إحدى الوسائل 

العالجية اليت تفيد يف بعض األمراض الوقائية و

ظروف بنسبة من الشفاء تقل أو تكثر تبًعا ل

عدد  وأسباب عديدة، وسنتناول يف هذا املقال

األثر  ةسادرقامت باليت عملية الحباث من األ

وقد مشلت هذه املراجعة   ،للحجامة جيابياإل

دراسة البيولوجيا اجلزيئية للحجامة يف مرضى 

ج" االلتهاب الكبدي الفريوسي املزمن "

 . وأثرهلل الصاعديا. سعد بن عبد للدكتور

حممد  الشعيب للدكتور الربو عالج احلجامة يف

 العالج اقرتان . وتأثريالسيد حممد عبد اجلواد

 على الطبية باألدوية العالج مع باحلجامة

 ارتفاع عند مرضى الدم يف الدهون مستوى

. عبري حممد حبيب كوثر للدكتورة الدهون

 التمرينات باحلجامة مقارنة مع والعالج

 هبة باحثةالعظام لل هشاشة ملرضى العالجية

بعض هذه  الغفار. وكما سيالحظ فإّن عبد علي

جريت لنيل درجات علمية الدراسات ُأ

ماجستري أو دكتوراه، وبعضها حظي بالنشر يف 

املؤكد أن جمال جمالت علمية. إاّل أّنه من 

يف احلجامة وحيتاج إىل  البحث مازال بكًرا

مزيد من االهتمام من قبل اجلهات العلمية 

 والبحثية. 

 

احلجامة كهدي  إىلنظرة موضوعية وب

أحباث شتى يف احلجامة من  وعلى ضوء نبوي

بالد خمتلفة كأملانيا وإجنلرتا والصني واليابان 

 يتبنيوكوريا  وأمريكا وكثري من بالد العامل،  

أثر احلجامة يف التخلص من  اآلالم مثل 

الصداع والشقيقة وآالم املفاصل وآالم أسفل 
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ىل حتسن إضافة باإل  ،التالظهر وآالم العض

وظائف األعضاء التابعة ملكان عمل احلجامة 

 ،مثل اضطراب اجلهاز اهلضمي والقولون

عالج يف املساعدة  وهلذا تستخدم احلجامة يف

 ،كثري من األمراض مثل ارتفاع ضغط الدم

 وسى"  ي"بيالفريوس يوالتهاب الكبد الوبائ

(AL-Saedi et. al., 2005) ( وأمل الثديAL-

Ghaithy et al., 2007) . مثل  :وأمراض الدم

وكذلك  ،الصفائح الدموية اهلبوط احلاد يف

وفقدان التوازن  ،والرعاش ي،الشلل النصف

 ،وحساسية اجللد املزمنة ،والعصيب ياحلرك

وهشاشة  وخشونة الركبة ،نزالق الغضرويفواإل

 (. Chirali, 1999)العظام. 

 

 الدراسة األوىل:

البيولوجيا اجلزيئية للحجامة يف دراسة 

مرضى االلتهاب الكبدي الفريوسي املزمن 

 ""سي

كلية الطب جبامعة من  الباحثون:

 :امللك عبد العزيز جبدة

 الصاعديد. سعد بن عبد اهلل 

 منصور بن عطية احلازمي .د. ا

  مساعيلإحممود  د. 

 

قياس الدالالت  إىلالدراسة  هدفت

املناعية املختلفة ودالالت عمليات األكسدة 

للدم مثل  يحيو -وكذلك التحليل الكيمو

حتليل  إىل قياس وظائف الكبد والكلى. إضافة

-HCVالصورة الكاملة للدم وتركيز الفريوس 

RNA .كمؤشر على تكاثر الفريوس 

ولقد أظهرت نتائج الدراسة تغريات 

مت  األربع اليت خمتلفة بني مرات احلجامة

فبالنسبة  .هذا البحث ها للمرضى يفؤجراإ

 )الذى يفرز من خاليا IL-1لقياس 

Monocyte/Macrophages  ممثال

تهاجم  خط الدفاع األول ضد الفريوسات اليت

فقد ظهرت زيادة تدرجيية معنوية  ؛اجلسم(

(p=0.002 من املرة األوىل )ىل املرة الرابعة إ

نفس النوع  الباحثون للحجامة، وكذلك وجد

 TNF-من الزيادة التدرجيية يف 

(p=0.001 )تعترب عوامل منشطة  اليت

فقد  -IFNي، أما بالنسبة إىل للجهاز املناع

حدثت زيادة تدرجيية لكنها غري معنوية 

(p=0.06.) 
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 يبالنسبة للعامل املثبط للجهاز املناعو

IL-10  والذى يفرز من خاليا(TH2 فقد )

( يف تركيزه p=0.02معنوي )حدث نقص 

يف الدم الوريدي املسحوب قبل احلجامة حتى 

، بينما حدثت زيادة يف املرة الرابعة املرة الثالثة

واليت ميكن أن ُتعزى إىل زيادة حلظية يف 

مما أدى إىل  ،تكاثر الفريوس يف هذا الوقت

وبالتالي تثبيط اجلهاز  ،IL-10زيادة 

 املناعي.

هذه التغريات تشري إىل  ّنإوميكننا القول 

حدوث تنشيط وزيادة يف استجابة اجلهاز 

 املتكرر باحلجامةي باجلسم عند التداو ياملناع

يف مرضى االلتهاب الكبدي الفريوسي املزمن 

 ."سي"

وبتحليل صورة الدم الكاملة لكل املرضى  

قبل احلجامة وبعدها مل يظهر تغري واضح يف 

ظهر النتائج وكذلك مل ُت اهليموجلوبني، نسبة

 واليت ،يف نسبة اخلاليا الليمفاوية امعنويًّا تغرًي

يف مرات  يكانت تتأرجح يف املدى الطبيع

زيادة  تإال أنه قد ظهر ،احلجامة األربعة

( يف عدد كرات الدم p=0.008معنوية )

مما يدل  ،البيضاء حتى املرة الثالثة للحجامة

عند  يعلى حتسن استجابة اجلهاز املناع

 .  املتكرر باحلجامة ياوالتد

 يأما بالنسبة لنتائج احلامض النوو 

والذى  (HCV RNA) للفريوس يالريبوز

فقد حدث نقص  PCRمت قياسه بتقنيات الـ

 الـيف %  50ذو داللة معنوية عالية )حواىل 

Virus load عند مقارنة نتائج التحليل )

يف املرة الرابعة باملرة األوىل للحجامة 

(p<0.0001) مما يدل على زيادة نشاط ؛

نقص تكاثر الفريوس  يوبالتال ياجلهاز املناع

املتكرر  ييف هؤالء املرضى عند التداو

باحلجامة. كما حدث حتول يف نتائج 

من احلالة املوجبة إىل احلالة  PCRالـ

 ي( يف حوالSeroconversionالسلبية )

 ي% من املرضى حمل الدراسة بعد التداو10

وعند مقارنة ذلك مبا  .الرابعةباحلجامة للمرة 

عن استخدام األدوية جند أن  اهو ثابت طبيًّ

% بعد فرتات 8هذا التحول حيدث يف حواىل 

 IFN-2طويلة من العالج املستمر بكل من 

 ألفا( واحلبة الصفراء 2–نرتفريونإ)
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(Dimethyl Diphenyl 

Bicarboxylate; DDB.) 

 هذه النتائج اليت ّنإ مجااًلإوميكن القول 

مت التوصل إليها يف هذه املرحلة من الدراسة 

 ،ياحلالية توجهنا لتتبع اجلهاز املناع

 ،حتدث فيه بسبب احلجامة والتأثريات اليت

مكانية وجود عالقة بني هذا التأثري وبني إو

 يصابة بفريوس االلتهاب الكبدالتخلص من اإل

 (. Sun et al., 2004) ي"س"

ا ذا داللة لنتائج نقًصكما أوضحت ا 

وذلك  ،ر الفريوسثنسبة تكا حصائية عالية يفإ

عند مقارنة املرضى قبل بدء احلجامة وبعد 

؛ بل إن بعض املرضى حدث املرة الرابعة منها

ىل حالة إحتول للفريوس من حالة النشاط هلم 

مما يدل ، (Seroconversionالكمون )

هؤالء  يف يعلى حتسن وظائف اجلهاز املناع

  املرضى.

ىل زيادة إوتشري نتائج البحث بصفة عامة 

 يوبالتال ،ياستجابة ونشاط اجلهاز املناع

عند  ىنقص تكاثر الفريوس يف دم هؤالء املرض

 .العالج املتكرر باحلجامة

 

 

 الدراسة الثانية:

 أثر احلجحم 
 يف عالج الربو الشعبي

 

 حممد السيد حممد عبد اجلواد   د.

 درجة املاجستريدراسة على 

جامعة عني مشس  -كلية الطب

 بالقاهرة 

 

جاءت نتائج الدراسة لصاحل      

 ديثعطيت العالج احلاجملموعة األوىل اليت ُأ

باإلضافة إىل احلجامة مقارنة باجملموعة 

كما  ،فقط ديثعطيت العالج احلالثانية اليت ُأ

 سنوضح يف االستعراض التالي للنتائج .

ألعراض اإلكلينيكية   بالنسبة ل :أواًل

)األعراض النهارية للربو الشعيب واألعراض 
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الليلية واحلاجة للبخاخ إلزالة ضيق التنفس 

وعدد مرات األزمات الصدرية الشديدة واحلد 

 .من النشاط اليومي(

ا ذا داللة ـًا ملحوظأظهرت النتائج حتسًن

إحصائية عالية يف اجملموعة األوىل والثانية 

لك عند مقارنتها بعد فرتة وذ ،على السواء

العالج الذي استمر مدة ثالثة أشهر مبا هي  

قبله، لكن عند املقارنة بني كلتا اجملموعتني 

يف نهاية فرتة العالج  كان التفوق لصاحل 

 اجملموعة األوىل. 

أظهرت   ،بالنسبة لوظائف التنفس :اثانًي

ا ذا داللة إحصائية  ـًا ملحوظالنتائج حتسًن

بينما مل ُتظهر  ،للمجموعة األوىلبالنسبة 

ا ذا داللة إحصائية يف وظائف ـًالنتائج حتسن

وذلك عند  ،التنفس بالنسبة للمجموعة الثانية

 مقارنتها  بعد فرتة العالج  مبا هي  قبله.

بالنسبة إىل عدد خاليا الدم احلمضية  :اـًثالث

ا ذا داللة أظهرت النتائج نقًص  ،)اإليزينوفيل(

 اجملموعة األوىل عند مقارنة إحصائية  يف

عددها بعد فرتة العالج مبا هو  قبله، بينما مل 

ا ذا داللة يكن نقص اخلاليا احلمضية نقًص

إحصائية يف اجملموعة الثانية عند مقارنة 

 عددها بعد فرتة العالج مبا هو  قبله.

ولقد لوحظ التغري اللحظي ذو الداللة 

الدم  ا يف نقص عدد خاليااإلحصائية  أيًض

احلمضية يف الدم الوريدي بعد اجللسة األوىل 

مباشرة للحجامة عند املقارنة بعددها قبل 

وهذا ما يفسر  ،احلجامة يف اجملموعة األوىل

عمل احلجامة يف حتسني األعراض ملرضى 

ا نقص حلظي  ولقد لوحظ أيًض ،عيبالربو الشُّ

  ،يف عدد خاليا الدم احلمضية يف الدم الوريدي

يكن ذا  داللة إحصائية  بعد اجللسة لكن مل 

الثالثة للحجامة يف اجملموعة األوىل عند 

املقارنة بعددها قبل احلجامة ، وهذا مما متيز  

به هذا البحث حيث مت قياس هذا التغري 

اللحظي لعمل احلجامة يف نفس اجللسة قبل 

 وبعد احلجامة.

احلجامة ال تؤدي  ومما يؤكد أّن     

بينت الدراسة  أّن ،فقد الدمإىل أضرار بسبب 

داللة إحصائية يف ذو  أنه مل ُيلحظ نقص

فيما يتعلق بعدد كرات الدم  ،اجملموعة األوىل

احلمراء ونسبة اهليموجلوبني عند مقارنتهما 

 بعد احلجامة مبا قبلها.
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وقد بينت الدراسة أن احلجامة     

وختلص اجلسم  ،حتتفظ باملواد املفيدة للجسم

حيث وجد أن عدد الصفائح  ،داملوابعض من 

بدم  -واليت هي نافعة للجسم  –الدموية 

احلجامة أقل بنسبة ذات داللة إحصائية عند 

مقارنتها بعدد الصفائح الدموية يف الدم 

الوريدي قبل وبعد احلجامة يف كال اجللستني 

  .األوىل والثالثة

 احلجامة قد ّنفإا سابًق ذكروكما 

اليت  وادختلص مرضى الربو الشعيب من امل

خاليا  ثلم ،تضرهم وتسبب هلم املعاناة

( وغريها من ECPاإليزينوفيل الزائدة وبروتني )

 املواد اليت مل يتم حبثها يف هذه الدراسة. 

 

 الثالثة: الدراسة

تأثري اقرتان العالج بححلجحم  مع 
العالج بحألدوي  الطبة  على مستوى 

 ارتفحعالدهون يف الدم عند مرضى 
 الدهون.

 

 الباحثون:

 د عبري حممد حبيب كوثر

 زهور الغيثي الشريف  د.

 منصور بن عطية احلازمي د.

 جامعة امللك عبد العزيز جبدة

  

استهدفت هذه الدراسة تتبع  

التأثريات اليت حتدثها احلجامة على نسبة 

الدهون يف الدم بهدف وضع استرياتيجية 

علمية لتقنني استخدام احلجامة ملرضى ارتفاع 

 125الدهون. وقد مت إجراء الدراسة على 

( قسموا إىل ثالث امرأة 75و  رجاًل 50ا )مريًض

فئة  فئات: فئة طبيعية ضابطة )مقارنة(،

تعاني من ارتفاع الدهون يف الدم وعلى عالج 

دوائي، وفئة تعاني من ارتفاع الدهون يف الدم 

 وليسوا على عالج دوائي. 

مت أخذ التاريخ املرضي والكشف 

التحاليل  إجراءالسريري قبل احلجامة، ومت 

املخربية الستبعاد وجود أمراض أخرى تؤثر 

 راءإج مّت ثّم ،على نسبة الدهون يف الدم

لكل مريض، بني كل  مراتأربع احلجامة 

جريت حجامة واألخرى فرتة شهر، وُأ

التحاليل املخربية الكاملة للدم قبل احلجامة 

ة خامسة بعد ثم مّر ،األوىل وبعد كل حجامة
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مت  ،شهورستة وسادسة بعد  ،شهورثالثة 

   .مقارنة النتائج بالتحليل اإلحصائي

وقد أظهرت نتائج مقياس الدهون 

 الدراسة احلالية وجود نقصان تدرجيي يف يف

مستوى الدهون على مدى مرات العالج 

الدهون وذلك يف مستوى كل من  ،املختلفة

والكولستريول واجلليسريدات  ،(LDL)الضارة 

كما ظهرت زيادة واضحة يف  ،(TGالثالثية )

وقد وصلت  ،(HDL) الدهون النافعة مستوى

التغريات إىل حد الفروق املعنوية يف مستوى 

(LDLوالكول )ول يف جمموعة املرضى سرتي

ا مع إجراء احلجامة. عالًج يتناولواالذين مل 

وتدل هذه النتائج على إمكانية استخدام 

احلجامة يف عالج قصور الدورة الدموية التاجية 

على  Statinsلتحسني تأثري األدوية مثل ال 

الدهون بالدم.   وقد ثبت يف إحدى  مستوى

الدراسات احلديثة أن احلجامة تؤدي إىل 

( مما C-Reactive Proteinنقص يف قيمة الـ )

ا لاللتهابات مثل مضاًد يشري إىل أن هلا فعاًل

( كما AL-Ghaithy et al., 2007) Statinsال 

 ،ا لألكسدةمضادًّ ا أن للحجامة فعاًلثبت أيًض

إىل نقص تدرجيي ذي  ت احلجامةحيث أّد

داللة إحصائية يف تركيز أحد العناصر الطليقة 

-MDA( )ALوهو ثنائي ألدهيد املالونيل )

Ghaithy et al., 2007 and AL-Saedi et al., 

ومن ثم ميكن اعتبار أن احلجامة  ،(2005

-Antiتؤدي إىل نقص العناصر الطليقة )

oxidant Effect)،  مما يساعد عمل األدوية يف

يف حاالت قصور الدورة  LDLقليل أثر ال ت

 الدموية التاجية.

على ما توصلت إليه نتائج  وبناًء    

أنه بالقول  الدراسة احلالية ميكننا إمجااًل

ميكن اعتبار احلجامة أحد أساليب العالج 

وميكن التداوي بها ملرات متعاقبة  ،التكميلي

مع العالج باألدوية يف مرضى ارتفاع الدهون 

الذي يعترب السبب الرئيسي يف قصور  بالدم

وذلك للتحسني من  ،الدورة الدموية التاجية

وأن احلجامة لن تؤثر  ،فعالية هذه األدوية

أنها طريقة  وخصوًصاعلى حركية هذه األدوية 

سلبية يف الدراسة  منة )حيث مل تظهر آثارآ

احلالية على نتائج حتليل صورة الدم الكاملة 

والغدة الدرقية وحتليل اإليدز وااللتهاب 

الكبدي الفريوسي بي و سي( باإلضافة إىل 
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من  وهي صوًصاخكونها طريقة سهلة ورخيصة 

 اهلدي  النبوي الشريف.

 

 

 

 

 ة:رابعال الدراسة
بححلجحم  مقحرن  بني العالج 

العالجة  ملرضى هشحش  التمرينحت و
 بعد انقطحع الطمث العظحم

 

  الغفار للباحثة هبة علي عبد

 

تستعرض هذه الدراسة أثر احلجامة 

هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث عند  على

تهدف إىل مقارنة تأثري كل من النساء. حيث 

التمرينات العالجية على والعالج باحلجامة 

انقطاع  دبعيف السيدات  فة العظاممدلوالت كثا

 .الطمث

أجريت الدراسة على مخس وقد 

 من هشاشة العظام بعد نيوأربعني سيدة يعان

  .انقطاع الطمث مبتوسط مخس سنوات

وتراوحت أعمارهن من مخسني 

، مت تقييم املريضات لقياس اوستني عاًم ةخلمس

مدلوالت كثافة العظام قبل وبعد العالج الذي 

يضات يتلقني استمر ملدة ستة أشهر ومجيع املر

، ومت تقسيمهن إىل ثالث هنفسالعالج الدوائي 

  كما يلي: جمموعات متساوية العدد

اجملموعة األوىل: تلقني العالج  -1

على الظهر مرة كل شهر ملدة  لرطبةباحلجامة ا

  .ستة أشهر، مع تلقي عالجهن الدوائي

 

تمرينات اجملموعة الثانية: "ال -2

لتمارين األمحال  االعالجية" مارسن برناجًم

ملدة ثالثني دقيقة، ثالث مرات يف األسبوع ملدة 

 .ستة أشهر مع العالج الدوائي

 

اجملموعة الثالثة: "احلاكمة"  -3

سيدة مع العالج الدوائي  ةتضمنت مخس عشر

  .فقط

أظهرت النتائج للمجموعة األوىل 

)العالج باحلجامة( أن هناك زيادة ذات داللة 

كثافة العظام يف منطقة  إحصائية يف مدلوالت

%( وحمتوى 10,97الفقرات القطنية بزيادة )

 %( .8,07العظام من املعادن بزيادة )
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أما بالنسبة للمجموعة الثانية فقد 

أظهرت النتائج زيادة يف مدلوالت كثافة العظم 

يف منطقيت عنق عظم الفخذ، ومنطقة مدور 

%( وحمتوى العظام من 15,49الفخذ، بزيادة )

يف حني يوجد  ،%(26,76ن بزيادة )املعاد

داللة إحصائية يف مدلوالت كثافة  واخنفاض ذ

ة، باخنفاض ضابطالعظام للمجموعة ال

%( وحمتوى العظام من املعادن 10,01)

  .%(14,81باخنفاض )

 

أن العالج خلص البحث إىل البحث:  ةصخال

باحلجامة والتمارين العالجية تظهر نتائج 

العظام يف فرتة ما بعد إجيابية على كثافة 

 الطمث.
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 قضايا قانونية
 

الحجامة .. بين المنع 

 واإلجازة

 

 

 

 
 طارق ناصر الحزيم أ. 
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احلجامة من أكثر ممارسات  تعترب

الطب البديل والتكميلي يف اململكة ألسباب 

صحية ودينية. كما تصنف احلجامة ضمن 

عرف "بالطب ممارسات ما أصبح ُيحدى إ

كونها حظيت بتوصية شريفة من  ؛النبوي"

الرسول صلى اهلل عليه وسلم، بالرغم من أنها 

سالم بآالف ممارسة قدمية ظهرت قبل اإل

 السنني.

وحتى وقت قريب، كانت احلجامة تعترب 

يف اململكة بعد أن صدر  نظاميةممارسة غري 

 قرار جملس اخلدمات الصحية بتاريخ

هـ مبنعها، واستمر هذا املنع 29/1/1428

ا بإجازة قراًرالصحة معالي وزير  أصدرحتى 

 .هـ1435يف شوال  ممارسة احلجامةتنظيم 

وقد استند قرار منع احلجامة على "تصريح" 

يف ذلك –لرئيس شعبة األمراض املعدية صحفي 

يف مستشفى امللك فيصل التخصصي،  -الوقت

ني تحلالتني مصاب فيه استقبال املستشفى ادعى

أن العدوى )رمبا( انتقلت  وأشار إىل ،باأليدز

وغري ذلك  !!!!!إليهما عن طريق احلجامة

 .من األسباب

حجة منع ممارسة صحية  ويف الواقع فإّن

بسبب اخلوف من نقل األمراض املعدية أو 

غريها هي حجة غري واقعية. فلو مت تطبيق 

لكون  ؛الصحيةاملرافق قفال إهذا املعيار لوجب 

جراءات الطبية حيتمل أن الكثري من اإل

تتسبب بالعدوى وانتقال الفريوسات بني 

 املرضى واملمارسني الصحيني.

وميكن أن نالحظ هنا أن قرار منع ممارسة 

صحية ما هو أسهل قرار إداري ميكن اختاذه 

ول. ذلك أن قرارات املنع من هذا ؤألي مس

ة وضوابط النوع ال يرتتب عليها وضع أنظم

وغري ذلك من االجراءات التنظيمية. واملنع هو 

 ؛ولنيؤا لبعض املسمن القرارات املرحية إداريًّ

ألنه يعفي اجلهات من الكثري من املهام اليت 



 

58 
 

ترتتب على ترخيص هذه املمارسة أو تلك، 

 مثل الرقابة واملتابعة والتنظيم.

ولكن يبقى السؤال يف هذه احلالة: هل أدى 

احلجامة إىل امتناع املمارسني أو قرار منع 

 الراغبني باحلجامة بالفعل عن هذه املمارسة؟

ا حصائيات واملؤشرات اليت نشاهدها مجيًعاإل

ا أدى تشري إىل أن نتيجة منع احلجامة رمسيًّ

قبال عليها وممارستها بشكل سري إىل زيادة اإل

ويف غياب  ،ا عن أعني الرقابة النظاميةبعيًد

شبه تام للحد األدنى من االشرتاطات الصحية 

ن احلجامة أصبحت متارس على إاملطلوبة. بل 

يبحثون عن الربح  يد ممارسني غري مؤهلني

من املمكن أن يتسببوا مبضاعفات و ،املادي

خطرية للراغبني باحلجامة. هذا باإلضافة إىل 

املبالغة اليت يضفيها بعض املمارسني على 

 ،اليت ميكن أن تؤدي إليها احلجامة النتائج

عى بعضهم أن احلجامة تعاجل مجيع وقد اّد

األمراض مبا فيها السرطان. كما أدى غياب 

التنظيم احلكومي هلذه املمارسة إىل زيادة 

 أسعار احلجامة بشكل مبالغ فيه.

وباملقارنة مع الدول القريبة للمملكة، كدول 

ح ، نرى أن احلجامة مصّراخلليج مثاًل

قا لضوابط هذه الدول وفبعض مبمارستها يف 

دمات منظومة اخلوشروط حمددة ضمن آلية 

ة، وهو األمر الذي يساهم يف تاليف يصحال

بها منع ممارسة السلبيات اليت ميكن أن يسبِّ

كونها من املمارسات املرغوبة  ؛مثل احلجامة

باإلضافة إىل أنها تعترب  ،بشكل كبري يف املنطقة

اآلمنة متى ما توفر هلا التنظيم  من املمارسات

 والرقابة من اجلهات املعنية.

ويف بريطانيا وبعض الدول األوروبية تعترب 

احلجامة من املمارسات اليت ميكن تنظيمها 

-Selfعرف بـ "التنظيم الذاتي" أو ضمن ما ُي

Regulation،  يقوم القانون بتفويض حيث

بعض مهام السلطات احلكومية من تسجيل 

ف ورقابة على املمارسني للطب البديل وإشرا
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والتكميلي للجمعيات الطبية الوطنية. وهذا 

يعين أن هذه اجلمعيات هي من يقرر إىل أي 

مدى ميكن استخدام الطب البديل والتكميلي 

من خالل املمارسني الصحيني املرخصني على 

النحو املسموح به حتت مظلة مسؤولية السلوك 

 املهين.

املركز  فإّن ربية السعودية،العويف اململكة 

الوطين للطب البديل والتكميلي هو املرجعية 

الوطنية لكل ما يتعلق بهذا اجملال يف اململكة. 

 املركز فإنصدور القرار بإجازة احلجامة  وبعد

 ؛اآللية املناسبةمتابعة تطبيق على  يعمل

لضمان تقديم هذه املمارسة يف بيئة صحية 

 تضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.
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 وزير معالي واعتماد موافقة بعد

 لألفراد احلجامة ممارسة تنظيم لالئحة الصحة

 للطب الوطين املركز أعدها اليت واملؤسسات

بالتعاون مع عدد من  والتكميلي البديل

صني يف احلجامة خصواخلرباء واملتاجلهات 

 وتقدميها املمارسة لضبطداخل وخارج اململكة 

 لضمان طيب إشراف وحتت علمي بشكل

 العشوائية، ممارستها من اجملتمع أفراد محاية

 النحو على الالئحة تلك مالمح أبرز نوضح

 : التالي

 

 : تعريف المصطلحات:أوالً 

 يف الواردة املصطلحات بتفسري ختتص وهي

 الالئحة مثل العيادة واملمارس وغريها.

: ضوابط ترخيص منشآت ثانيًا

 الحجامة:

 فيها ستمارس اليت الصحية املنشآت ختضع

ممارسة احلجامة  وضوابط لشروط احلجامة

الصادرة من املركز الوطين لألفراد واملؤسسات 

  مكان يف وأن تتوافر ،للطب البديل والتكميلي

 واملواصفات الصحية الشروط احلجامة إجراء

 ،األثاث على حمتوًيا يكون وأن ،اهلندسية

 الطبية وغري ،الطبية واألجهزة ،واملعدات

  .الالزمة

 أو مبقابل سواء احلجامة ممارسة جيوز الو

 وحمالت والصيدليات املنازل يف باجملان

 بطرق أو ،مستقلة حمالت أي أو احلالقة

 من هلا املرخص املنشآت خارج خاصة فردية

 .والتكميلي البديل للطب الوطين املركز قبل

 : ترخيص ممارسي الحجامة:ثالثًا

ممارس حجامة  بواسطة احلجامة ومتارس

مصنف ومسجل ومرخص من قبل املركز 

والتكميلي. وميكن تقسيم الوطين للطب البديل 

 طبيب حجامة ممارسي احلجامة إىل ممارس

الطب و  يف وهو احلاصل على بكالوريوس"

 وممارس حجامة غري ،"اجلراحة على االقل

 يف اجامعيًّ مؤهاًل وهو من حيمل" ،طبيب

 الطب أو ،التمريض أو ،الطبيعي العالج

 وهو من" ،حجامة وفين ،"والتكميلي البديل

 سنتني ملدة الثانوية فين صحي بعد دبلوم لديه

 أو ،التمريض أو ،الطبيعي العالج يف ونصف

 . "والتكميلي البديل الطب

تدريبية  دورة املمارسني يتلقى مجيع أن جيب

 من للتدريب معتمدة جهة يف جامةعن احل
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  وتشمل ،والتكميلي البديل للطب املركز الوطين

 بساعات ،والعملي النظري الدورة التدريب

 من إشراف حتت ،وحمددة معتمدة تعليمية

  . والتكميلي البديل للطب الوطين املركز لــَبِق

: سالمة وصحة ممارس رابًعا 

 :الحجامة

 شهادة على احلجامة ممارس حصول يشرتطو 

 من للتأكد عليه والفحص الكشف بعد صحية

 . املعدية األمراض من خلوه

 السجالت الصحية: خامًسا

 إال بعد للشخص احلجامة ال جترى عملية

 عنه ينوب من أو احملجوم من كتابي إذن أخذ

 طيب سجل عمل جيب. احلجامة إجراء عند

 على حيتوي حالة لكل وإلكرتوني ورقي

املركز  تزويد مع واملرضية الشخصية املعلومات

 دوري بتقرير والتكميلي البديل للطب الوطين

 الصحية. السجالت عن

 الحجامة:: موانع ومحاذير سادًسا

 يف احلاالت االتية: احلجامة إجراء منعُي

 .سنة( 12) من أقل األطفال .1

السرطان ومن يتعاطون  مرضى .2

 .العالجات الكيماوية واالشعاع

 الكلوي بالفشل املصاب املريض .3

 غسيل له وُيجرى املزمن أو احلاد

 .كلوي

 . الكبدي بالفشل املصاب املريض .4

 الدم سيولة بأمراض املصابون .5

 ولي فون ومتالزمة  كاهليموفيليا)

 (. برانت

 ضربات تنظيم جهاز يستخدم من .6

 .القلب

 الساقني دوالي .7

 من يأخذ ادوية سيولة الدم .8

ما يتم اضافته مستقبال من قبل  .9

 املركز

اما حماذير احلجامة فتشمل اجلوع الشديد او 

الشبع الشديد واحلمل ومريض السكري الذي 

ية ووجود يشكو من اعتالل االعصاب الطرف

رقع باجللد ووجود دمامل او التهاب جلدي 

شديد وتناول االسبريين او ادوية عشبية بذات 

 املفعول

 : إجراءات مكافحة العدوى:سابًعا

 األيدي وتطهري غسيل إجراءات كل وتشمل

الشخصية ملمارس  الوقاية أدوات واستخدام
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احلجامة والشخص الذي ستجرى له 

 بتنظيف التلوث منع وإجراءات ،احلجامة

 وتنظيف ،واملستلزمات اآلالت وتعقيم وتطهري

 النفايات ومعاجلة العمل وأسطح البيئة وتطهري

 الطبية.

: الرقابة والمتابعة وضبط ثامنًا

 الجودة:

والتكميلي  البديل للطب الوطين املركز يتوىل

 لكل ،اجلودة وضبط ،واملتابعة ،الرقابة مهام

 بصورة واألدوات احلجامة وممارسي املنشأة من

 مديريات مع بالتنسيق يقوم كما. دورية

 املختصة واجلهات باملناطق الصحية الشؤون

 .املراقبة جلان بتشكيل الوزارة وخارج داخل

 :العقوباتو: المخالفات تاسًعا

  :املنشآت خمالفة

 بفتح قامت خاصة صحية مؤسسة كل تعاقب

 بإغالق ترخيص دون احلجامة ملمارسة مكان

 من واحلرمان باملنشأة احلجامة ممارسة مكان

 ستة عن تقل ال ملدة ترخيص على احلصول

 .اإلغالق تاريخ من سنتني عن تزيد وال ،أشهر

 مخسني ( 50,000) عن تقل ال مالية وغرامة

 فرتة املنتهية املنشأة تعاقب كما. ريال ألف

 ثالثني(  30,000) مالية بغرامة ترخيصها

الرخصة املنتهية يف مدة ريال إذا مل جتدد  ألف

 أقصاها شهر من تاريخ نهاية الرتخيص.

 :ممارسي  احلجامة خمالفة

 الفصل ألحكام للحجامة املمارسون خيضع

 مزاولة نظام من( املهنية املسؤولية) الثالث

 رقم امللكي باملرسوم الصادر الصحية املهن

 .هـ11/4/1426 وتاريخ( 59/م)
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يعترب التدريب من املطالب امللحة 

لتنمية وتطوير املوارد البشرية واكساب 

املهارات، وتربز أهميته باعتباره أساس التعلم 

والنمو للعنصر البشري. ويعترب اإلنفاق على 

االستثمار؛ ألنه أداة التنمية  نزلةالتدريب مب

ووسيلتها؛ حيث يؤدي إىل نتائج أفضل يف 

نتاج، وأصبح للتدريب مفاهيم األداء واإل

وجماالت وختصصات وأدوات وأساليب تشكل 

سمى منظومة عمليات منظومة متكاملة ُت

 التدريب.

وتعتمد محاية الصحة على املوارد 

 البشرية، قدر اعتمادها على النظم املؤسسية

اليت تنظم املمارسة العملية ملقدمي الرعاية 

واخلدمات الصحية. وال شك أن تنمية القوى 

العاملة هو حجر الزاوية لنجاح العمل الصحي 

وتطويره، ال سيما إذا جاءت هذه التنمية قائمة 

على االحتياجات والبيانات املوثوقة. وال شك 

أنه عرب التخطيط السليم هلذه املوارد البشرية، 

كن حتقيق األهداف املرجوة والغايات مي

 املأمولة.

لذا البد من وجود بيئة تدريب 

متكاملة، وآلية تدريب واضحة، وكذلك وجود 

لوائح توضح واجبات املتدربني واملدربني. كذا 

للتدريب، يشمل  كاٍف البد من وجود دعٍم

تابعة املالدعم اإلداري، والدعم املادي، و

د نظام مقنن للعاملني بالتدريب. إن وجو

ع املتدربني واملدربني وواضح للتدريب يشجِّ

على التدريب، مع توافر أدوات التدريب، 

 والدعم املالي املستقل، واحلوافز.

وتعد املعرفة باحلجامة، واكتساب 

املهارات اخلاصة بها، واجتاهات املمارسني 

حنوها، من أهم جماالت التدريب والتطوير 

حلجامة؛ وذلك والتأهيل لرتخيص ممارسي ا

لضمان االستخدام الرشيد واآلمن من جهة، 

وجتنب املضاعفات واآلثار اجلانبية املصاحبة 

هلا من جهة أخرى، ومحاية املمارس واملريض 

من األمراض اليت قد تنتقل من خالهلا؛ وذلك 

لتحقيق اهلدف األمسى وهو االرتقاء مبمارسات 

 الطب البديل والتكميلي.

ويات اليت يتبناها ولعل من أهم األول

املركز الوطين للطب البديل والتكميلي هو حق 

ممارسي احلجامة يف التدريب، وتنمية 

املهارات اخلاصة بعملية احلجامة، سواًء كانوا 

أطباء أو فئات طبية مساعدة، مثل العالج 
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 والطب البديل والتكميلي الطبيعي والتمريض

وغريهم من املمارسني الصحيني. وهنا جتدر 

إلشارة إىل الربنامج التدرييب للمركز الوطين ا

للطب البديل والتكميلي، واخلاص مبنح 

شهادة االختصاص يف احلجامة لألطباء 

واملختصني يف  والفئات الطبية املساعدة والفنيني

، بساعات جمال الطب البديل والتكميلي

 تدريبية نظرية وعملية خاصة بكل منهم.

دريب معتمدة من هذا ويتم التدريب يف مراكز ت

املركز الوطين يف جمال الطب البديل 

والتكميلي، وبواسطة كوادر طبية ومدربني 

خربة معتربة يف جمال التدريب  يمؤهلني ذو

واحلجامة، ومعتمدين من املركز الوطين للطب 

 البديل والتكميلي. 

وجتدر اإلشارة إىل وجود العديد من املدربني 

يف  العلميةة كفاءالربة واخل يوالدوليني ذ

العديد من البلدان العربية واإلسالمية 

يتم االستعانة بهم يف هذا  والذين ،واألجنبية

 اجملال.

وال يسعنا إال أن نؤكد أن اكتساب 

املعرفة واملهارات والتدريب ليس فقط يف جمال 

احلجامة، وإمنا يف جمال مكافحة األمراض 

 املعدية، والتخلص اآلمن من النفايات الطبية؛

وذلك ضماًنا لالستعمال اآلمن والرشيد 

مارس واملريض من مومحاية لل ،للحجامة

انتقال العدوى بشتى صورها، سواء عن طريق 

ا حلقوق املالمسة أو الرذاذ أو الدم، ودعًم

املريض يف التمتع باخلدمات الصحية اآلمنة 

ا للعبء على واملتوفرة بأعلى جودة، وختفيًف

الصحي ككل، املستشفيات وعلى القطاع 

ا االرتقاء مبمارسات الطب ا وليس آخًروأخرًي

البديل والتكميلي املبنية على الدليل والربهان 

العلمي، وإحياًء لسنة النيب األمني حممد صلى 

اهلل عليه وسلم. وفقنا اهلل وإياكم ملا فيه خري 

البالد والعباد، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

 العاملني.
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المردود االقتصادي والصحي 

واالجتماعي لممارسة 

 الحجامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بابكر  د. طلحة إبراهيم
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ستشـفائية  تعترب احلجامة من أقدم الوسائل اال 

ممارسة يف العديد من اجملتمعات واحلضـارات  

املختلفة، حيث عرفتها احلضـارات الفرعونيـة   

كمـا مارسـها    ،واهلنديـة واإلغريقية والصـينية  

 العرب قبل االسالم . 

أهـم   منوما زالت احلجامة مع اإلبر الصينية  

 ركائز الطب الصيين التقليدي حتى اآلن.

تعتــرب اململكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول و

ــتخدمة  ــة املس ــذور    ؛للحجام ــن ج ــا م ــا هل مل

 ،وموروثات تارخيية ودينية راسخة بـاجملتمع 

ــن  ىل تواجــد إضــافة إ ــبرية م ــداد ك ــد اع وتواف

ــف    ــون خمتل ــذين ميثل ــرين ال احلجــاج واملعتم

ا ملـا  ونظـرً  ؛اجملتمعات والثقافات واحلضارات

حتتويه ممارسـة احلجامـة مـن منـافع صـحية      

وهي ذات صـلة وثيقـة    ،واقتصادية واجتماعية

 حبياة اجملتمع. 

ــرخيص ممارســة   و ــرار تنظــيم وت مــع صــدور ق

ــة الســ   ــة العربي ــة يف اململك ــد احلجام عودية فق

ــردود     أ ــدى امل ــة م ــرورة مناقش ــن الض ــبح م ص

ملمارســة االقتصــادي والصــحي واالجتمــاعي   

 احلجامة.

واالقتصعععععععادي الوضععععععع التنظيمعععععععي  

  ي ًا:لممارسة الحجامة عالم

لقد أظهرت العديد من الدراسات العلميـة       

يف الوقــت احلــديث كفــاءة وفاعليــة احلجامــة  

( preventiveسواء كانت من الناحية الوقائية )

ــة  ــة (curativeأو العالجيـــــ ( أو التلطيفيـــــ

palliative)  ــراض واآلالم ــن األمــ ــثري مــ ( لكــ

من الـدول إىل إدراج   اواألعراض. مما دفع كثرًي

ضـمن نظـام    والسماح بهـا ممارسة هذه اخلدمة 

يف آسـيا ويف بعـض    صوًصاخ ،الصحيةة الرعاي

وبريطانيا وسويسـرا   الدول األوروبية مثل أملانيا

أمريكـا  ك أخـرى  ودول ،والدول  اإلسـكندنافية 

ــيج  ،وكنـــدا ــة ودول اخللـ كاإلمـــارات العربيـ

ــدة ــق    املتح ــتوى املراف ــى مس ــان عل ــواء ك . س

احلكوميــة أو علــى مســتوى مرافــق القطــاع     

اخلاص . بل وصل الوضع يف بعـض الـدول اىل   
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فة جماالت االستثمارات املتعلقـة بهـذه   افتح ك

مثـل   داتاملمارسة مـن خـدمات وأجهـزه ومعـ    

 . كوريا والصني وماليزيا

 

فاعليعععععة الحجامعععععة فعععععي ععععععالج آالم 

 المفاصل وأمراض الروماتيزم 

ازدادت الدراسـات املسـتهدفة    2009منذ عـام  

لتقييم فاعليـة احلجامـة يف عـالج أمل املفاصـل     

ملانيا والصني أوأمراض الروماتيزم ، وتوالت من 

وكوريا وبعض الدول العربيـة ، ونشـرت كـثري    

التقارير اليت تقرتح ضرورة إدخال اجلانب من 

للحجامـة   يالفسيولوجي يف تفسري األثر العالج

 . ومعظم نتائج هذه الدراسات متاح مبوقع

 (Pub Medــبكة اإل ــث  ( بش ــت، حي  ّنإنرتن

ــص   ــا خل ــل م ــذه  إجمم ــن ه ــاحثون م ــه الب لي

كثـر  أن ممارسـة احلجامـة   أالدراسات العلميـة  

الرقبـة والكتـف   معاجلة آالم الظهر و فاعلية يف

نها جلبت منـافع عالجيـة   أوالركبة . ووجدوا 

ــري   ــت قص ــد وق ــة   ،بع ــات احلجام وأن جلس

إذ مل  ،امتازت مبأمونيتها وقبـول املرضـى هلـا   

و تأثريات مضادة عقب أية مضاعفات أحتدث 

 املعاجلة.

مـراض الروماتيزميـة متثـل    ن األأومن املعروف 

احنــاء  وىل يفاملشـكلة الصــحية واالقتصــادية األ 

نها ترفع من نسبة العجز إحيث  ،كافةالعامل  

ــن     ــد م ــوظفني وتزي ــال وامل ــني العم ــوظيفي ب ال

معــدالت التغيــب عــن العمــل ، فعلــى ســبيل  

 70مريكيـة يـزور   املثال يف الواليات املتحدة األ

روماتيزمية املرافـق  من مرضى االمراض ال امليوًن

 امليوًنــ 130، يف حــني يقصــد ااخلاصــة ســنويًّ

الصــحية العامــة مــوزعني بــني  ةق الرعايــمرافــ

العيـــادات اخلارجيـــة واملستشـــفيات وغـــرف 

 .  ئالطوار

ومن هنا ميكـن القـول ان احلجامـة قـد تعلـب      

يف مواجهـة هـذه املشـكلة     اا اقتصاديا كـبريً دوًر

الصــحية كعــالج مكمــل ولــيس بــدياًل للعــالج  

دويـة  وذلـك نظـرًا الرتفـاع تكـاليف األ     ؛الطيب
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لعــالج الطبيعــي املتكــررة، الطبيــة وجلســات ا

ــيت ال     ــة ال ــالج احلجام ــة ع ــا بتكلف ومقارنته

اذ يقـل   ؛تتطلب أجهزة وأدوات باهظة الـثمن 

سعر جمموعة الكؤوس اليت تستعمل ملرة واحدة 

ــريض وال      ــل م ــد لك ــن دوالر واح ــب ع فحس

للتخلص  كثرية اتتتطلب اغلب احلاالت جلس

 من االمل . 

بيــة يف حــني قــد تصــل جمموعــة األدويــة الط 

العالج املتوسـطة   وصفةواملضادة لاللتهابات يف 

ــ 10إىل  ــالج  دوالرات، وغالًب ــب الع ــا يتطل ا م

 أكثر من مرة . وصفةتكرار صرف ال

 

الحجامععععععة فععععععي المملكععععععة العربيععععععة 

 السعودية 

ــ انظــًر ــات واملعلومــات االقتصــادية   ّحلُش البيان

املتوفرة عن عالج ممارسة احلجامة بالرغم مـن  

ــة،     ــاطق اململك ــة من ــتخدامها بكاف ــار اس انتش

متـارس  كانـت  حيـان  غلب األأنها يف إوحيث 

ــازل   ــة يف املنـ ــوائية وغـــري نظاميـ بطـــرق عشـ

واحملالت وبدون ضوابط ورقابـة مـن اجلهـات    

ــجع املر   ــع وش ــذي دف ــر ال ــة، األم ــز الرمسي ك

الوطين للطب البديل والتكميلي للقيـام بـإجراء   

نفقهـا  أدراسة حول تقدير حجـم املبـالغ الـيت    

والوقوف علـى حجـم املبـالغ     ،احلجامة وطالب

املهدرة الـيت انفقوهـا لصـاحل املراكـز املرخصـة      

ــاء علــى الفــرق بــني   واحملــالت العشــوائية بن

سعار السائدة بالسوق والسـعر الفعلـي املـبين    األ

تقديرات وحدة التكلفـة للجلسـة الواحـدة    على 

ــة ــر  ،ملمارســـة احلجامـ وذلـــك باملـــدن االكثـ

وهـي  مدينـة مكـة     ،هلـذه اخلدمـة   ااستخداًم

 .املكرمة وجدة واملدينة املنورة وتبوك

علـى   األولية وباالسرتشاد بنتائج هذه الدراسة 

فــة منــاطق اململكــة ميكننــا اســتقراء امســتوى ك

ذا مـا مت  إمدى حجم العائد املالي واالستثماري 

ــق    ــة مبراف ــة احلجام ــرخيص ممارس ــيم وت تنظ

  ،القطــاع احلكــومي والقطــاع الصــحي اخلــاص

ــالي     ــد امل ــردود والعائ ــذا امل ــا اضــفنا ه ــإذا م ف

ــحي     ــد الصـ ــردود والعائـ ــتثماري اىل املـ االسـ



 

71 
 

ــع   ــاعي املتوق ــد واالقتصــادي واالجتم ــن فوائ م

احلجامــة الــيت اثبتتهــا الدراســات واألحبــاث 

فيمكننا استقراء مدى الـدور    ،العلمية احلديثة

واألثر االجيابي امللموس الذي ميكـن ان يلعبـه   

قرار تنظيم وتـرخيص ممارسـة احلجامـة علـى     

 حتسني الرعاية الصحية.

 :الخالصة

ــاءة إ      داء القطــاع الصــحي ال أن جنــاح كف

ينظر إليـه بـاملفهوم االقتصـادي احلـديث مـن      

منظــور املنــافع الصــحية فقــط، بــل لــه منــافع 

مـا  علـى  متعددة اقتصادية واجتماعية، فعالوة 

فـراد  من أهمية واضحة من حيـث صـحة األ   له

ن للقطاع الصـحي الـدور األكـرب    أواجملتمع إال 

صـادي  نتاجية والنمـو االقت حتقيق الكفاءة اإل يف

جتماعي وتنمية وتطوير رأس املال واالستقرار اال

 البشري.

ن مـن اهـم ركـائز واسـرتاتيجيات     أولذا جنـد   

خطــط التنميــة الوطنيــة الشــاملة الــيت قامــت  

هـدافها الصـحية واالقتصـادية    أعليها يف بلـوغ  

داء أواالجتماعية هـي االهتمـام بزيـادة فاعليـة     

ات القطاع الصحي والسعي إىل توفري خدمات ذ

سعار وتيسري احلصـول  جودة عالية وبأفضل األ

لإلفــراد  يًّــاا حقيقعليهـا بصــورة حتقــق إشــباعً 

 واجملتمع.

داء هــذا أوعلــي اجلانــب اآلخــر فــإن ضــعف  

ىل تـأخري شـفاء   إالقطاع سوف يؤدى بالضرورة 

وبالتــالي اخنفــاض مســتوى دخلــهم  ،املرضــى

 ومعيشتهم. 

ائل همية العديـد مـن الوسـ   أومن هنا تربز      

ملا هلا من أهميـة   ،العالجية التكميلية البسيطة

بالغة يف سرعة حدوث الشفاء وتقليـل أعـراض   

بل وزواله بأقل تكلفـة.   ،املرض وختفيف األمل

ىل هذا التوفري يف الوقت واجلهد إفإذا ما نظرنا 

واملال واحداث حالة من االسـتقرار االقتصـادي   

واالجتمــاعي واألســري نتيجــة اســتخدام هــذه 

كثـر  أالوسائل العالجيـة ، فـإن ذلـك جيعلنـا     

على استخدام هذه الوسائل والسـعي إىل   احرًص
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دجمها ضمن منظومة الرعايـا الصـحية كعـالج    

نني ممارسـتها  وذلك بعد تقـ  مكمل وليس بدياًل

 بالشروط واملعايري والرباهني العلمية الالزمة .

تزايـدت وانتشـرت    ومن هـذه الوسـائل الـيت     

على املستوى احمللي واإلقليمي والعـاملي   اشعبيًًّ

ــة فاعليتهــا وتعــدد فوائــدها )ممارســة      نتيج

مفهوم استشفائي شـامل  احلجامة(. فاحلجامة 

لنظام  ال واقتصادي وبسيط ويستخدم مكماًلفّعو

ــحية،  ــة الص ــافة إ الرعاي ــائي إض ىل دوره الوق

ــه اال ــة، والنفســي ومنافع قتصــادية واالجتماعي

من إهدار هذه الفوائد واملنـافع العالجيـة    فبداًل

ــا   ــدول تنظيمهـ ــى الـ ــب علـ ــة، جيـ للحجامـ

ومراقبتها ووضع الضوابط والشروط الـيت تكفـل   

 .طار الطيبمان وسالمة هذه املمارسة داخل اإلأ

ــام نشــري إىل خلايف و    ــرخيص  أنت تنظــيم وت

ململكـة العربيـة السـعودية    ممارسة احلجامـة با 

ــ  ــذي س ــوس   وال ــابي ملم ــر اجي ــه أث  ،يكون ل

هــداف الصــحية ومسـاهمة واضــحة يف بلــوغ األ 

واالقتصـــادية واالجتماعيـــة للخطـــة الوطنيـــة 

ــاملة  ــة الش ــة  إ ،للتنمي ــادي تكلف ــب تف ىل جان

العدوى املخاطر والتأثريات النامجة عن انتشار 

مـراض  واإلضرار بصحة البيئة وتقليل عـبء األ 

 .املنقولة عن طريق الدم وتلوث البيئة
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يعترب هذا الكتاب من أهم املراجع العلمية 

هتم ااحلديثة يف العالج باحلجامة، والذي 

مؤلفه بتحديثه وتطويره بصفة مستمرة على 

مدى طبعاته الثالث، وقد صدر هذا الكتاب 

عن واحدة من أشهر وأعرق دور النشر الطبية 

 العاملية. 

وكانت  ،يف قربص علي شري إلكاي فاملؤلولد 

أجرت له عندما  احلجامةأول جتربة له مع 

 هوتلقى تعليم، يف سن السابعة والدته احلجامة

 ،وأسرتالياوالصني  وإجنلرتايف تركيا والسويد 

ستاذ حيث تدرب يف الطب الصيين على يد األ

. وقد قام Wong Lun وينق لون الدكتور/

املؤلف بإلقاء العديد من احملاضرات، وعقد 

 عدد منالكثري من ورش العمل عن احلجامة يف 

م وحتى تارخيه، 1988منذ عام  العامل دول

باملركز الوطين للطب  دعوته تهذا وقد مت

لالستفادة من خرباته  ،البديل والتكميلي 

وإلقاء بعض احملاضرات عن احلجامة وإقامه 

ورشة عمل ملنسوبي املركز. وللمؤلف خربة 

واسعة يف جمال احلجامة والعالج باإلبر 

نته من عرض الصينية والعالج باألعشاب، مكَّ

ومناقشة ما خيص احلجامة بصورة علمية 

 .وسلسةواضحة 

يف  جامةاحل مبادئ ويستعرض الكاتب يف كتابه

يوفر ، وبشكل واضحالصيين التقليدي الطب 

 تملمارسامعلومات وإرشادات عملية دقيقة 

إجراء حلجامة. وقد قام املؤلف بتوضيح كيفية ا

ل، كما بشكل مفص األنواع املختلفة للحجامة

 والرسوم التوضيحية يف كثري من الصورضّمن ال

 ملختلفؤوس خالل احلجامة ككيفية وضع ال

ثار السلبية صور لبعض اآل وكذلك ،مراضاأل

وكذلك  ،وهي مفيدة للدارسني ،للحجامة

للممارسني الراغبني يف فهم عملية وأساليب 

 .احلجامة

من  الثالثة األوىل يتناول املؤلف يف الفصول

احلجامة يف الطب الصيين  الكتاب تاريخ

تمعات املختلفة، وبعض اجمل واإلسالمي

وكذلك تناول األدوات املستخدمة وكيفية 
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تطورها عرب العصور إىل ما وصلت إليه يف 

 العصر احلديث كاحلجامة الكهربائية.

فوائد احلجامة ويتحدث يف الفصل الرابع عن 

، واجلهاز الليمفاوي، ثارها على اجللدآو

عمل  ة. وعن وجهة نظره الشخصية يف آليوالدم

 ى جسم اإلنسان.احلجامة عل

وقد تناول يف الفصل اخلامس إىل الفصل الثامن 

كيفية حتضري املريض قبل البدء يف احلجامة 

من الناحية اجلسدية والنفسية، وإجراء 

احلجامة وما ُيتوقع حدوثه أثناء وبعد االنتهاء 

احلجامة يف  من جلسة احلجامة، وإدماج

ممارسات الطب التكميلي املختلفة كالعالج 

والعالج  ويم العمود الفقري والتدليكبتق

  .الطبيعي

ثنى عشر نوًعا اويذكر املؤلف يف الفصل التاسع 

، وكيفية التطبيق العملي حلجامةا من أنواع

هلا: كاحلجامة اجلافة، واحلجامة الرطبة، 

واحلجامة املتزحلقة واحلجامة باإلبر واملوكسا 

 واألعشاب واملاء والثلج.

 العاشر استخدام احلجامةوتناول يف الفصل 

  .للبالغني واألطفال

الفصول من احلادي  املؤلف يف وقد استعرض

عشر إىل اخلامس عشر تطبيقات احلجامة يف 

 الشائعةمراض األعالج العالج التجميلي، و

 ،السعالالربو، وو، م الطمثآالو ،البطن كآالم

، وإصابات املالعب، وفقر الدم ،مساكإلوا

ة يف نقاط اإلثارة الليفية واستخدامات احلجام

 Myofascial trigger pointsالعضلية )

cupping therapy. ) 

ويسلط املؤلف الضوء يف الفصل األخري على 

أربع من أهم الدراسات يف احلجامة للوصول 

إىل الرباهني العلمية يف عالج األمراض 

حيث تناول يف املراجعة املنهجية  ،املختلفة

نشرت يف دوريات  ةعلميدراسة  725حوالي 

م حتى عام 1958ما بني عام  وجمالت عاملية

 م. 2011

املؤلف استخدام األنواع املختلفة  وضحأقد و

مرضى  فمثاًلللحجامة باختالف الثقافات 
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العامل العربي يصرون على العالج باحلجامة 

و الدول أبعكس املرضى يف الصني ، الرطبة

فيفضلون احلجامة اجلافة، كما ذكر  الغربية

املؤلف أن املرضى يف الصني أكثر تقباًل لآلالم 

خالل احلجامة بعكس املرضى يف الدول 

 الغربية. 

وعلى الرغم من أن هذا املرجع يعترب من أهم 

وأرقى املراجع العلمية يف احلجامة إاّل أنه 

مثل عدم املالحظات يؤخذ على املؤلف بعض 

املرضى كمراجعة الطبيب قبل  ةاهتمامه بتوعي

احلجامة لبعض احلاالت واألعراض املرضية 

املذكورة يف الكتاب كحاالت اإلسهال يف 

ملا قد يرتتب  ؛طفال وآالم الصدر للبالغنياأل

 اعليها من مضاعفات إذا مل يتم عالجها. كم

ب إىل مناقشة نظريات عمل الكتامل يتطرق 

 احلجامة.

ا ومرجًعا مفيًدا عمليًّ ويعترب هذا الكتاب دلياًل

ملمارسي احلجامة والراغبني يف ممارستها، 

ووضع مناذج للدراسات والبحوث لالستزادة 

منها، وصواًل إىل احلجامة املبنية على الدليل 

 والربهان العلمي.

 

 

 

 

 

 

 


