
 
 
 
 
 
 
 

 حجامت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

می  شفا برای را چيز دو من: "دهد می نصيحت شريف، حديث در مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

. سوزاندن آتش عينی با ،کردن داغمنظور با " .است کردن داغديگر آن يکی  و است حجامت يکی. گذارم

 شما اگر. هستند کم بسيار آنهاتعداد  اما ،دارد وجود امروزه ،کردن داغ چگونه که دانند می که کسانی

 هر و دارد های نقطه ،ی داردروشنيست اين کار را انجام بدهيد.  نيازی ،کنيد پيدا را کسی حقيقی نميتوانيد

 گرفته ياد مادربزرگ و پدربزرگ از بزرگان، از را آن الزم است يکی. دهد انجام را آن تواند نمی کس

 .باشد

 

 بيماری هللا حکمت طريق از ،دارد نقطه يک. هستند شفا عادی بيماری هر برای در حقيقت آنها

 ما شکل خلق کرد. زيباترين را ما هللا عز و جل. می شود اعمال ی که در آن جاهنگام را متوقف می کند

 مترمه. هستند شفا چيزها اين اما. دانيم می را پزشک يک حرفه و پزشکی ،ها انسان بدن از کمی بسيار

 حجامت انجام. است بيماری هر برای شفا يک اين. شود می انجام وقت اين در حجامت. است حجامت آن از

 که یهنگام. است مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر سنت يکنيز  اين. است خون باال فشار برای شفا يک ويژه به

 است، هم شفا و هم ثواب يک سنت است. دو هر شود، می انجام آن به اعتقاد با و شفا يک عنوان به

 

 نيازی که زمانی تا ندارند، حجامت انجام به احتياج، دارند سن سال ۳۰ از کمتر که انسان های

از  يشترب آن را انجام بدهند کسانی کهاست که يک بار هر سال  بيماری وجود نداشته باشد. کافی يا نباشد

 حداقل توانند می آنها ،بيمار هستند کمی اگر. است خوب پاييز و بهار های ماه در اين و .سال دارند ۳۰

 خوب حد از بيش خونريزی ،اما. هندبد انجام ميتوانند نيز پاييز در ،انجام بدهند سال هر بار دو را آن

. دهيمن انجام ماهيک  و انجام بدهيم ماه آن را يک که است اشتباه. دارد احتياج خون به انسان بدن. نيست

 وريمبيرون بيا را کثيف خون اين که است مهم حال، هر به. است سخت خون بسيار توليد انسان يک برای

 نيز بيرون مياورد. تميز خون شود، می انجام حد از بيش که هنگامی. کنيم پيدا شفا و

 

 دست با ،داغستانی عبدهللابزرگ  شيخ حضرت حقيقت، در. دادند انجام را کار اين ها شايخم

 می انجام سريع و فوری را کار اين او. بود متخصص و هعاقالن بسيار او اين را انجام می داد. شخود

 ناي. بود آنجا( پيگيران) ها مريد و( اخوان) برادران به کمک و داد می نشانتواضع  با را کار اين او. داد

 صحبت ولقب قابل غير يا قبول قابل عنوان به آن از پزشکان از بعضی. است درمان برای زيبايی شکل يک



 

 

 

 

 

 

 

 یم شما .است خوب خون دادنعينی شکل خون دادن نيست. . بدهيد خون که کنند می نصيحت و کنند می

آن ها انجام می شود و  نقطه حجامت در بعضی. نيست درمان اين اما ،بدهيد اگر نيازی است خون توانيد

بيرون  پاک خون ،بياوريد بيرون ديگر جايی از اگرشود.  خروج نقطهاز اين  کثيفاست خون  احتياجوقت 

 خون سلما  مبراينکه فايده داشته باشد، دارد.  احتياجرا در بياوريم چونکه بدن خوب نيست خون پاک . ميايد

 .بيايد بيرون الزم است کثيف

 

 ."آموختم الم از کمی شما به من: "گويد می اوچيزی کوچک است. . آموخت انسان ها به را اين هللا

 شتهاگذ امانت آنها به انسان ها کنند، می تمريناين را  که کسانی به .است کافی ها انسان برای اين حتی

 تاس کثيف خون اين. دهند انجام با دقت و بهداشتی تميز، ای شيوه به را کار اين که شويد مطمئناند. 

 يکروبم و بيماری آن در شود، می ناميده کثيف آن اگر. می شود ناميده کثيفاين به دليل حکمت (. نجاست)

 م استالز شما. يابد نمی گسترش ديگری به شخص يک از که دقت کنيد بسيار الزم است شما. دارد وجود

 کسانی .دارد وجود آن انجام برای راهی وقت دارد و د،ندار وجود یروزها .ت کنيددق بسيار پاکيزگی با

 ها چهارشنبه و ها شنبه در الزم است اين را همه، از مهمتر. دانند می را اين کنند، می اعمال را آن که

شاءهللا ان. شوند می بيمار اماشفا پيدا کنند،  توانند نمی انسان ها شود، انجام روزها اين در اگر. شودن انجام

 قبول کند. را آن هللا شفا بدهد. دهند، می انجام را اين که کسانی به خداوند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ شعبان ۶


