
 ُحجامةال

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 واآلخر األول الحجامة. للشفاء  أمرٌنفٌكم  تركت لقد " قائال النصٌحة ٌعطً الشرٌف الحدٌث فً الكرٌم نبٌنا

 ونوجودم بالنار حرقال كٌفٌة ٌعرفون الذٌن أولئك.  بالنار رقهو الح بالحرق المقصود هو ما. " الحرق هو

 هناك.  متخصصٌناشخاص  اٌجاد من تتمكن لم إذا بذلك للقٌام حاجة هناك لٌست.  جدا قلٌل ولكن عددهم الٌوم

 . األجداد من ، الشٌوخ من تعلمها ٌجب على المرء.  ذلك ٌفعل أن شخص يوال ٌمكن أل ، بقع،  طرٌقة

 ناخلق.  هناك ٌصل عندما المرض ٌتوقف هللا حكمةب ،مكان  على ٌحتوي.  عادي مرض كل من شفاء حقا ماه

. عالج هً األمور هذه ولكن. الطبٌب ومهنة،  الطب اإلنسان ، جسمعن  جدا القلٌل نعرف. أحسن تقوٌم  فً هللا

 اجراء.  مرض لكل عالج أٌضا انها.  الوقت هذامثل  فًالحجامة  تمت. الحجامة  هو ذلك من أهمٌة أكثر هو ما

 كعالج ذلك من تنتهً عندما. نبٌنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص  نع سنة أٌضا وهً.  الدم ضغط الرتفاع عالج خاصةالحجامة 

 .لتنفٌذ السنة  وتحصل على ثواب عالج انها ، به وتؤمن

.  مرض وال حاجة لدٌهم لٌس طالما ،إلجراء حجامة  ةاجبح لٌسوا سنة الثالثٌن عن أعمارهم تقل الذٌن الناس

 إذا.  والخرٌف الربٌعأشهر  أثناء جٌد وهذاللذٌن تقل اعمارهم عن الثالثٌن سنة .  السنة فً واحدة مرة ٌكفً

 الكثٌراخراج  ، ذلك ومع.  أٌضا الخرٌف فً ، األكثر على السنة فً مرتٌن ذلك فعله ٌمكن ، قلٌال كان مرٌض

 فمن. ومن ثم تتركه شهر  شهر ذلك تفعل أن الخطأ فمن.  الدم إلى ٌحتاج المرء جسم. ا جٌد لٌس الدم من

ٌخرج لتجد  القذر الدم هذا دعت أن هو مهمال ، حال أي على. الدم  من هذا القدر ٌنتج أن إلنسانعلى ا الصعب

 .النظٌف  الدم ٌأتً ، ذلك من تنتهً عندما. الشفاء 

 كان.  بٌدٌه ذلك فعلٌ كان داغستانًالفائز ال هللا عبد الشٌخ موالنا ، الواقع فً.  بذلك لقٌاما اعتادوا مشاٌخال

. هناك والمرٌدٌن انلإلخو همة سٌكونو التواضع ٌظهرل ذلك فعل.  بسرعة ذلك فعلٌ كان.  وخبٌر جدا موهوب

 األمر.  بالدم التبرعب ونوٌوص مقبولة غٌر أو مقبولة بأنها ٌتحدثون األطباء بعض.  للعالج جٌدة طرٌقة إنها

 تطبٌق ٌتم.  العالج لٌس ولكنه الحاجة عند بالدم التبرع ٌمكنك.  جٌد بالدم التبرع.  بالدم تبرعت نفسه كما لٌس

.  نظٌفال الدمٌخرج  ، آخر مكان من تأخذ إذا.  النقاط تلك من القذر الدم إلخراج النقاط بعض فً الحجامة

 بالتأكٌد ٌجب أن ٌخرج  ، مفٌدة تكون أن أجل من.  الدم إلى ٌحتاج الجسم ألن نظٌفال خروج الدم جٌدال لٌس من

 .القذر  الدم

 ألولئك.  للبشر بالنسبة ٌكفً هذا وحتى".  قلٌال إال العلم من أوتٌتم وما " قال.  قلٌل هذا.  للناس هذا هللا علم

. ة ودقٌق صحٌة،  نظٌفة بطرٌقة ذلك ونفعلٌ همأن من واتأكدٌ علٌهم أن.  إلٌهم الناس وٌأتً ، ٌمارسون الذٌن

.  فٌه مٌكروباتو مرض هناك ،سمً نجسا  إذا.  الحكمة إلى استنادا نجس علٌه ٌطلق كان. نجس  الدم هذا

 ، أٌام لدٌه.  النظافة من جدا حذرا تكون أن علٌك.  آخر إلى شخص من نتقلٌ ال أن جدا حذرا تكون أن علٌك

 السبت أٌام فً ٌجرى ال أنٌجب  ، كله ذلك من األهم. ذلك  ونعرفٌ هونقٌطب الذٌن أولئك. وأسلوب  ،أوقات 

 . مرضال ولكن العالج الناس لن ٌجد ، األٌام هذه فً قمت بذلك إذا.  واألربعاء

 ومن هللا التوفٌق . . ذلك ٌتقبل هللا.  هللا شاء إن ٌقومون بذلك الذٌن ٌشفً أولئك هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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