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شكر وتقدير

الحجــامة

يس ّر املركز الوطني للطب البديل والتكميلي أن يق ِّدم
هذا ال ُكتيب التعريفي التوعوي ألفراد اجملتمع واملهتمني
يتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل
باحلجامة كافة .كما
َّ
من ساهم في إعداد املادة العلمية لهذا ال ُكتيب وتطويرها
ومراجعتها .والله نسأل الشفاء للمرضى ،والتوفيق والسداد
خلدمة البالد والعباد.
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م ّثَلت احلجامة جز ًءا أساس ًّيا من املمارسات الطبية التقليدية في العديد
من اجملتمعات عبر التاريخ واألزم��ان .وملا جاء اإلس�لام أ َّق��ر ممارستها،
فقد احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم ،وأمر بها ،وقال صلى الله عليه
وسلم كما في الصحيحني« :خي ُر ما تداويتم به احلجامة» .وبعد ظهور
الطب الغربي وانتشاره في بالد العالم كافة ،انحسرت احلجامة لتتحول
ّ
إلى ممارسة شعبية محضة ،وظلت كذلك حتى سنوات قليلة ماضية ،حيث
بدأت ظاهرة التأثيرات اجلانبية للعديد من األدوية والعقاقير الكيميائية في
التداعي ،إضاف ًة إلى حقيقة أن كثي ًرا من األمراض املزمنة واملستعصية لم
جتد لها بعد حلوالً ناجعة في جعبة الطب الغربي .فلم يكن غري ًبا إ ًذا جلوء
الكثير من الناس وفي كل مجتمعات العالم بال استثناء إلى البحث عن بدائل
عالجية تقليدية أخرى ،منها القدمي ،ومنها ما هو مستح َدث ،فكان بزوغ فجر
وانتشار العديد من ممارسات ما ُسمي ب «الطب البديل والتكميلي» ومنها
احلجامة ،فأُلف فيها العديد من الكتب العلمية واألكادميية ،وأُجريت عليها
البحوث والدراسات العلمية ،ونُشرت عنها املقاالت في العديد من اجملالت
الطبية العاملية ،وأنشئت لها العديد من الكليات واملراكز األكادميية.
واحلجامة لم تكن استثنا ًء ،فمن املالحظ حال ًّيا عودة واسعة النطاق
إلى ممارسة احلجامة لعالج عدد من األمراض في العديد من اجملتمعات،
شاه ٌد في
وخصوصا في الدول العربية واإلسالمية ،واهتمام علمي وبحثي ُم َ
ً
أوروبا وأمريكا وآسيا ،مما أدى إلى إثارة جدل واسع بني مختلف األوساط
الطبية حول مدى فعالية هذه الطريقة العالجية ومحاذيرها في بعض
وخصوصا بالشكل الذي تُما َرس به اآلن .كل هذه األسباب مجتمع ًة
األحيان،
ً
دفعت املركز الوطني للطب البديل والتكميلي باململكة العربية السعودية،
وموجهات واضحة ،وإقرار
وبعد جهد طويل ومك ّثف ،إلى وضع آلية عمل
َّ
نظم جتعل ممارسة احلجامة آمنة وف ّعالة ومبنية على األدل��ة والبراهني
العلمية ،وتطبيق ضوابط تنظيم املمارسة لألفراد واملؤسسات.
وهذا ُكتيب تعريفي وتوعوي عن احلجامة وتاريخها وأنواعها ،وشروط
ِ
ممارسها ،ومواضعها ،ونصائح واحتياطات للحجام واحملجوم.
ومتطلبات
نسأل الله التوفيق والسداد والعافية.
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تعريف الحجامة:
ا َ
وس ّمي به فعل احلاجم ،ملا فيه من
حل ْجم لغ ًةّ :
املصُ ،
املص للدم في موضع الشرط ،وكلمة احلجامة مشتقة من
ّ
وح َّج َم أي :أعاده إلى حجمه الطبيعي ،فباحلجامة
َح َج َم َ
قد يعود العضو املصاب إلى وضعه الطبيعي قبل إصابته
باملرض ،وأحجم مبعني :منع ّ
وكف ،فباحلجامة يُمنع املرض
من التغلغل والتم ّكن من اجلسد بعد أن عادت دورته الدموية
ألوج نشاطها ،وجهازه املناعي لسابق يقظته.
واحلجامة طب ًّيا :إخراج الدم بعد التشريط باحملجم
من مواضع معينة ،أو هي :شفط جزء من طبقة اجللد
في مواضع معينة ،وذلك بتوليد ضغط سلبي يؤدي إلى
جتميع الدم على سطح اجللد ،وإحداث تشريط سطحي
خفيف في موضع الشفط ،ثم الشفط مرة أخرى على
نفس املوضع لسحب الدم للخارج.
تاريخ الحجامة:
يُعتبر العالج باستخدام احلجامة من أقدم الطرق
العالجية .حيث استُخدمت من قِ َبل مختلف الشعوب
القدمية وعلى نطاق واسع .فقد استخدمها اآلشوريون
ّ
وتدل النقوش املوجودة على املقابر
منذ عام  3300ق.م.
أن الفراعنة استخدموا احلجامة لعالج
الفرعونية على ّ
بعض أمراضهم منذ عام  2200ق.م .أ ّما في الصني فإن
احلجامة تعتبر واحدة من أهم ركائز الطب الصيني
التقليدي حتى اآلن ،وكذلك استخدمها األطباء اإلغريق،
ووصفوا طرق استخداماتها واستطباباتها .وقد عرف
العرب القدماء احلجامة ،رمبا تأث ًرا باجملتمعات
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احمليطة بهم.
وملا جاء اإلسالم أق َّر ممارسة احلجامة؛ فقد مارسها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأثنى عليها ،ففي
الصحيحني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى
احلجام أجره ،وثبت في املسند ،وسننِ أبي داود ،وابن ماجة،
َّ
أن رسو َل الله قال( :إ ْن كان في شيءٍ
ومستدرك احلاكم َّ
مما تداويتم به خي ٌر فاحلجامة) .وقد ب ّين فقهاء الشريعة
اإلسالمية أنه تسري على احلجامة األحكام العامة التي
تسري على التطبيب ،فإذا نتج عن احلجامة ضرر على
احلجام ضمان إذا راعى
الشخص احملتجم ،فليس على
َّ
أصول احلجامة ولم يتجاوز ما ينبغي ،أما إن أخطأ أو
جتاوز أو كان جاه ً
ال باملمارسة فإنه يضمن.
ممن استخدموا هذه الطريقة
وكان األطباء العرب ّ
ال كام ً
خصص الرازي فص ً
ال حتدث فيه
العالجية .فقد ّ
عن احلجامة بالتفصيل ،وب َّين فوائدها ،وطرائق تطبيقها.
أما ابن سينا فقد أوضح فوائد احلجامة بالشرط ،في
حني قسم الزهراوي احلجامة إلى قسمني أساسيني:
احلجامة بالشرط واحلجامة اجلافة ،واألخيرة تستخدم
في األعضاء التي ال حتتمل الشرط عليها كالكبد والطحال
والثديني والبطن والسرة ،والغاية من إجرائها جذب الدم
من عضو إلى عضو ،كما أوضح بالرسم شكل احملاجم،
وأوضح طريقة تطبيقها.

أنواع الحـجـامة:
في البداية عرف اإلنسان نوعني رئيسني من احلجامة
هما :احلجامة اجلافة واحلجامة الرطبة أو الدامية ،ثم
ظهرت أن��واع أخ��رى عديدة من احلجامة مثل احلجامة
املتزحلقة أو االنزالقية أو احلجامة بالتدليك.
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أو ً
ال :الحجامة الرطبة:
وتستخدم فيها الكؤوس بأشكالها وأحجامها املتعددة.
ً
تشريطا
وتختلف عن احلجامة اجلافة بتشريط اجللد
خفي ًفا ،ووضع الكأس على مكان التشريط وتفريغه من
الهواء عن طريق الشفط (سحب الهواء) ،فيندفع الدم
ومكوناته من الشعيرات واألوردة الصغيرة إلى سطح اجللد،
بسبب التفريغ الذي أحدثه الشفط ،لذلك فإن احلجامة
الرطبة تُسمى ً
أيضا باحلجامة الدامية ،وهي التي فعلها
النبي صلى الله عليه وسلم ،وأوصى بها.
ثان ًيا :الحجامة الجافة:
ويستعمل فيها كؤوس الهواء بوضعها على موضع األلم في
جسم املريض دون شرط جلده ،وتفيد في نقل بعض املواد
وحتريك الدورة الدموية من مواضع األلم إلى سطح اجللد،
وبذلك يختفي جزء كبير من األلم ،وأكثر ما تستخدم
احلجامة اجلافة في الطب الصيني وبشكل واسع ،وتطبق
الكاسات على نفس مواضع الوخز باإلبر الصينية.

مميزات الحجامة:
احلجامة عامة ممارسة آمنة ،وعملية بسيطة وسهلة
ّ
ومرخص
أن الذي يجريها ممارس مدرب
اإلج��راء ،طاملا ّ
له بإجرائها .كما أ ّنها ليست مؤملة نسب ًّيا ،فبينما ال تسبب
احلجامة اجلافة أملًا أو إدما ًء ،رمبا تسبب احلجامة الرطبة
أملًا خفي ًفا ،أو تعطي شعو ًرا بعدم االرتياح .وميكن اعتبار
احلجامة بأنواعها كافة مم��ارس��ة رخيصة الثمن ،كما
تستخدم كؤوسها سواءٌ الرطبة أو اجلافة ملرة واحدة ،ثم
يت ّم التخلص منها بعد ذلك.
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ثالثـا :الحجامة المتزحلقة:
ً
وتُسمى باحلجامة االنزالقية ،وهي تشبه احلجامة
اجلافة ،ولكنها تكون متحركة عن طريق دهن املوضع بزيت
(يستخدم زيت الزيتون أو زيت النعناع أو زيت الكافور
اخملفف) ،ثم وضع وحتريك الكأس بطريقة معينة في
املكان املطلوب؛ جلذب الدم وجتميعه في طبقة اجللد.
واحلجامة املتزحلقة هي عمل تدليك للجسم باحلجامة
لذلك تُسمى ً
أيضا احلجامة بالتدليك ،وهي تفيد في
والشد وغيره.
أمراض العضالت مثل التيبس
ّ
وهناك أشكال أخ��رى للحجامة تُصنف أحيا ًنا كأنواع
مستقلة للحجامة ،وهذه األنواع ظهرت بسبب تع ّدد الشعوب
أن بعض هذه األن��واع قد
التي استخدمت احلجامة ،كما ّ
ظهرت وتطورت حدي ًثا ،أو ارتبطت مع أنواع عالجية تكميلية
أخرى .ومن أشكالها :احلجامة الكهربائية ،واملغناطيسية،
والنارية ،واملائية ،وفوق اإلبر الصينية ،وفوق اإلبر باملوكسا،
وباألعشاب ،واحلجامة الو ْمضية السريعة وغيرها.

من يقوم بعمل الحجامة؟
األطباء واملمارسون الصحيون املد ّربون أصحاب اخلبرة
خصوصا التي جترى لعالج
هم القادرون على إجراء احلجامة
ً
األمراض؛ ألن لديهم الوعي الكافي للتشخيص املرضي ،وفهم
العوامل املسببة لألمراض ،وكذلك ميكنهم نصح املرضى
ً
وأيضا
بوسائل أخ��رى تستخدم في عالج ما يشكون منه،
ميكنهم نصح بعض املرضى بتجنّب عمل احلجامة إذا كانت
هناك موانع متنع من ذل��ك ،كل هذا ال يستطيع تقريره إال
ّ
واملرخص له بعمل احلجامة.
املؤهل
املمارس ّ

الحجــامة
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مواضع الحجامة:
من املمكن عمل احلجامة في أي موضع باجلسم ،فنقاط
احلجامة ميكن أن تكون كثيرة أو قليلة بحسب نوع املرض،
ورغم ذلك فإن الظهر والرقبة وخلف األذن وأسفل الظهر
تع ُّد من أشهر املواضع لعمل احلجامة .كما ميكن استخدام
كأس واحدة إلصابة محدودة املكان أو عدة كؤوس ألماكن
ً
مرضا.
أوسع
وميكن تقسيم النقاط إلى نقاط ألم موضعية ،ونقاط
بعيدة ذات عالقة بالعضو املصاب .ويتم عمل احلجامة
عادة في تلك النقاط ،ويقوم الطبيب اخملتص أو املمارس
بتحديدها لكل مريض بحسب حالته وشكواه.
استخدامات الحجامة:
للحجامة تأثير إي��ج��اب��ي ملحوظ على ال��ع��دي��د من
املشكالت الصحية ،ولها فوائد عالجية متعددة ،منها
ما ثبت علم َّيا ب��ال��دراس��ات ،ومنها ما لوحظ باخلبرات

يمكن القول بأن دواعي استعمال الحجامة يمكن
تقسيمها إلى ثالثة أقسام بحسب المستوى
الهرمي للدليل والبرهان العلمي:
أو ً
ال :حاالت صحية وطبية توفرت لها أسانيد
علمية معقولة مثل:
 .1حتسني الصحة العامة عن طريق تنشيط املناعة
واجلهاز الدوري.
 .2احلاالت املتعلقة باآلالم:
أ .ألم أسفل الظهر.
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والتجارب املتراكمة ،ففي العصور القدمية لم حت ّدد بد ّقة
استخدامات احلجامة ،إال أنها كانت تستخدم إلخراج
ملص الدم من اجلروح
الدم والصديد من اخلراج ،وكذلك ّ
عض الثعابني .وبعد ذلك اتسع مدى
املس ّممة ومواضع ّ
االستخدامات ليغطي بعض األمراض الباطنية العديدة.
أن عد ًدا كبي ًرا من األعراض املتكررة تختفي
وقد لوحظ ّ
فقط بعد جلسات قليلة م��ن ال��ع�لاج ب��احل��ج��ام��ة .وقد
استخدمت احلجامة لعالج اآلالم مثل :عرق النسا ،وألم
أسفل الظهر ،وإزال���ة احتقان ال��ص��در ال��ذي يحدث مع
نزالت البرد واألنفلونزا ،ومساعدة األنسجة على التخلص
من املواد الضارة ،وتعزيز الدورة الدموية ،وحتفيز جهاز
املناعة ،وإف��راز مواد كيميائية بالدماغ تعمل على تقليل
التوتر واالكتئاب .كما أنها تشجع إمداد األنسجة املصابة
بالتغذية الدموية والليمفاوية الكافية عن طريق حتسني
سريانهما إلى العضو املصاب فينشط وظيف ًّيا.

ب.
ج.
د.
ه.
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بعض التهاب وروماتيزم املفاصل.
الصداع والصداع النصفي.
متالزمة األلم العضلي املتفشي.
متالزمة اإلعياء أو التعب املزمن.

ثان ًيا :استخدامات للحجامة تستند إلى براهين
علمية ليست حاسمة بعد:
 .1التهاب املفاصل الروماتويدي.
 .2ارتفاع ضغط الدم.
 .3ارتفاع الكولسترول في الدم.
 .4النقرس.
 .5بعض االعتالالت الهرمونية.
 .6الربو الصدري.
ثالثـا :استخدامات مستندة على خبرات وتجارب
ً
خاصة وليس براهين علمية:
 .1احلمى وااللتهابات املزمنة.
 .2نزلة البرد واألنفلونزا
 .3بعض األمراض النفسية مثل األرق والقلق ،وأمراض
اجلهاز الهضمي املزمنة مثل اإلمساك املزمن.....
موانع عمل الحجامة:
من أجل جتنب اخملاطر التي قد تنتج عن احلجامة يجب
أال تستخدم لألطفال أقل من ( )12سنة واحلوامل ،ومرضى
السرطان ومرضى القلب ،واملصاب بالفشل الكلوي احلاد

أو املزمن ،ومن يُجرى له غسيل كلوي ،ومريض اإللتهاب أو
الفشل الكبدي ،ومرضى نقص املناعة املكتسب ،ومرضى
سيولة الدم ،ومن لديه جهاز تنظيم ضربات القلب ،وعلى
دوال��ي الساقني مباشرة ،وم��ن يأخذ أدوي��ة سيولة الدم
كالوورفارين وما في حكمها .ويقوم الطبيب بتحديد ذلك
عن طريق تقييم املريض قبل اتخاذ قرار إجراء احلجامة.

تعليمات لطالب الحجامة:
األصل في احلجامة احلاجة إليها كعالج ،كما ميكن أن
تكون وقاية من األمراض وحماية للصحة ومقوية للمناعة؛
لذا يجب األخذ في احلسبان بعض التوجيهات قبل وأثناء
وبعد إجراء احلجامة.

15
الحجــامة

االحتياطات:
يجب احلرص على التعقيم اجليد .واتباع إجراءات منع
انتقال العدوى من وإلى املريض .وتطهير موضع احلجامة،
واستخدام الكؤوس ذات االستخدام الواحد واملناسبة
للمنطقة التي ستجرى عليها احلجامة .كما يجب توخي
احلذر عند استخدام احلجامة في الوجه ،ولكبار السن،
واألطفال .واحلذر عند تشريط اجللد؛ لتجنب قطع وريد
أو شريان.
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أو ً
ال :قبل البدء في جلسة الحجامة:
 .1احرص على شرب السوائل بوفرة ،واالنتظام على
ما تأخذه من عالج.
 .2عدم األكل قبل احلجامة ملدة ساعتني وعدم الشرب
قبلها بساعة .
 .3النوم الكافي قبل احلجامة وعدم ممارسة الرياضة
أو السهر والقيادة ملسافة طويلة أو السفر في نفس اليوم.
 .4تواصل مع طبيبك املعالج بخصوص أية أدوية أو
(خصوصا أدوية سيولة الدم) أو
أعشاب تتناولها بانتظام
ً
األدوية التي تتناولها بشكل عارض أو مستمر ،واعرف منه
كيفية تناولها أو وقفها يوم احلجامة وكيفية العودة لتناولها
بعد احلجامة حتت إشرافه.
 .5بعد املوافقة على العالج باحلجامة وبدء استشارة
حريصا على طرح أي استفسار
الطبيب أو املمارس ،كن
ً
طبي لديك وإبالغه بأية ظروف صحية خاصة أو عامة،
وسيكون الطبيب جاهزًا وحاض ًرا لذلك وحتى تتم احلجامة
ويطمئن عليك متا ًما بعدها ً
أيضا.
 .6اطلع على املوافقة املستنيرة على العالج باحلجامة،
حيث إنها إج���راء طبي لصالح امل��ري��ض والطبيب على
السواء.
ثان ًيا :أثناء جلسة الحجامة:
 .1احرص على ارتداء مالبس نظيفة يوم احلجامة.
 .2عليك باالسترخاء واالشتغال بذكر الله عز وجل،
وجتنب النوم بتاتًا أثناء جلسة احلجامة.
 .3اتبع تعليمات الطبيب وتواصل معه بخصوص

الوضعية التي تناسبك أثناء احلجامة.
 .4ال تتردد في إبالغ الطبيب بأية مالحظات لست
معتا ًدا عليها أثناء احلجامة .من حيث اإلضاءة أو التهوية
أو اخلصوصية أو النظافة أو تعاون فريق العمل.
 .5إذا شعرت بشدة الشفط أو ألم في موضع الكؤوس
فأبلغ الطبيب ،وكذلك إذا انخفض الشفط ،أو كاد الكأس
أن يسقط من مكان احلجامة.
 .6تأكد أنه ّ
مت تنظيف وجتفيف جميع املواضع التي
أُجريت فيها احلجامة ،و ّ
مت وضع اللصقات عليها.
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ثالثا :بعد انتهاء جلسة الحجامة:
 .1عليك باالنتظار ملدة  30-15دقيقة بعد االنتهاء من
احلجامة ،حيث يتم مالحظة حالتك بواسطة الطبيب أو
ممارس احلجامة في العيادة.
 .2عدم النوم بعد إجراء احلجامة لساعتني.
 .3أبلغ الطبيب بأية مالحظات تشعر بها في مواضع
احلجامة أو على صحتك العامة.
 .4اس��ت��ف��س��ر ال��ط��ب��ي��ب ع��ن كيفية ت��ن��اول األدوي����ة
والعالجات بعد احلجامة.
 .5عدم األكل بعد احلجامة لساعتني ،و ميكن الشرب
بعدها مباشرة.
 .6ي��س��ت��ح��س��ن ال���ب���دء ب��أك��ل ب��س��ي��ط م��ث��ل احلساء
والوجبات اللّينة ،وجتنب أكل احلار والدسم ،ثم التدرج في
العودة لألكل الطبيعي في اليوم الثاني ،مع التركيز على
اخلضروات الطازجة و الفواكه.
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 .7عدم غسل مواضع احلجامة في ذات اليوم قدر
اإلمكان ،فحكم اللّصقات مثل اجلبيرة ميسح عليها في
الوضوء.
 .8االستحمام في اليوم التالي للحجامة وملدة  3أيام
بصابونة طبية .ودهان مرهم ُمعقم ،ثم حتافظ على موضع
احلجامة جا ًّفا ونظي ًفا حتى يلتئم.
 .9احل���رص على ال��راح��ة واالم��ت��ن��اع ع��ن التمارين
الرياضية يوم احلجامة ،مع اإلق�لال من النشاط الزائد
واحلركة بصورة عامة ملدة ثالثة أيام.
 .10تختفي الدوائر محل الكؤوس عادة بعد خمسة إلى
سبعة أيام في حالة احلجامة ألول مرة ،وبعد ثالثة أيام في
حالة احلجامة املتكررة.
 .11ب��ادر باستشارة الطبيب أو إب���داء أي مالحظة
أي حرج بعد إجراء احلجامة.
ونصيحة دون ّ
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