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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي ]
 
 [حرام بالحجارتكاب محظورات اال أثر المرض المزمن ف

 

اك[: بحث فقهي من إعداد الباحثة]  سجر بنت أبرهيم بن صالح البر

ي قسم الفقة المقارن 
 
يعة   –]طالبة ماجستبر ف  جامعة القصيم[ –كلية الشر

 

 البحث:  ملخص

ي ال يكم  إسالم المرء إال بأدائه
يعة ا خأن الحج أحد أركان اإلسالم الت  وط وضوابط حددتها الرسر ؛ وخأن لم رسر

ز  ي سنة يي  المرسلي 
ز
ي الكتاب العزيز وف

ز
ي حياة المريض   اإلسالمية ف

ز
  وحيث إن بعض اخأمراض المزمنة تؤثر ف

والتداوي من هذا المرض  أتت هذه الدراسة تتبع المنهج وتضطره إىل فع  أمور من ي عنها لحاجتم للعالج 

ي حاجة المريض إىل ارتكاب محمورات اإلحرام  سواء كان 
ز
ي التحليىلي  لتدرس تأثي  اخأمراض المزمنة ف

االستقرائ 

 أو غي  عضوي 
ً
نت الدراسة محمورات اإلحرام  ثم -مؤثر عىل االدراكأي -المرض المصاب بم عضويا   وتد بية

ي 
ز
عية بالتخري    ج عىل أتوال الفقهاء أئمة المذاهب بحثت ف ت اخأحكام الرسر

َ
تأثي  اخأمراض المزمنة عليها؛ وتد َبن

عية تختلف حسب حال المريض والمحمور الذي - رحمهم هللا -الفقهية    وتوصلت الدراسة إىل أحكام رسر

 ية. ارتكلم  فمنها ما يوجب إيراج الفدية عىل المريض  ومنها ما ال يجب فيم الفد

 

 Abstract: 

Since Hajj is one of the Five Pillars of Islam that is a duty for every Muslim to perform it during their 

lifetime; because it has conditions and controls set by Islamic Sharia in the Holy Book and the Sunnah 

of the Messenger of Allah (Peace be upon him), and since some chronic diseases affect the patient's 

life and force him to do things that are forbidden because he needs treatment and medication for this 

disease, this study, which follows the analytical inductive approach, was conducted to study the effect 

of chronic diseases on the patient's need to commit the prohibitions of Ihram, whether the disease, he 

suffers, is organic or inorganic - affecting cognition or not -. The study has showed the prohibitions of 

Ihram, and then examined the effect of chronic diseases on it. The sharia rulings have been 

documented based on the sayings of jurists and imams of School of Islamic Jurisprudence. The study 

reached sharia rulings that differ according to the condition of the patient and the prohibition that he 

committed. There are prohibitions that the ransom (ALFIDA) shall be paid by the patient, and there 

are some prohibitions in which the ransom is not required 
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 مشكلة البحث: 
 ما تعريف المرض المزمن؟  . 1

 ما هي محمورات اإلحرام؟ . 2

ي ارتكاب محمورات اإلحرام؟ ما آثار المرض المزمن . 3
ز
 العضوي ف

ي ارتكاب محمورات اإلحرام؟ . 4
ز
 ما آثار المرض المؤثر عىل االدراك ف

 أهمية البحث: 
ي النقاط التالية: 

ز
ز أهمية هذا اللحث ف  تير

ي  -1
ة مختلفة يؤثر جملة منها عىل أداء المكلف للحج بالصورة الت  ي هذا العرص أدوية كثي 

ز
أن لألمراض المزمنة ف

عية المتعلقة بهذه اآلثار. بها  أمره هللا  ي التعرف عىل اخأحكام الرسر
   فينلغز

ي ارتكاب محمورات اإلحرام.  -2
ز
ها ف  ايتالف طبيعة اخأمراض المزمنة ومدى تأثي 

 : البحث أهداف
 : ي
 
 يهدف هذا البحث لبيان اآلت

 تعريف المرض المزمن.  . 1

 بيان محمورات اإلحرام.  . 2

ي ارتكاب محمورات اإلحرام.  . 3
ز
 بيان آثار المرض المزمن ف

ي ارتكاب محمورات اإلحرام.  . 4
ز
 بيان آثار المرض المؤثر عىل االدراك ف

 : البحث حدود 
 وربما  ينحرص 

ً
 طويال

ً
ي تالزم المريض زمنا

ي اخأمراض الت 
ز
ي الزمتم حت  الوفاة  من حيث أثرها وأثر عالجه اللحث ف

ز
ا ف

 ارتكاب محمورات اإلحرام. 
 : البحث منهج
ي  المنهج

ها  مدى دراسة ثم ومن المزمنة لألمراض التحليىلي  االستقرائ  ي  عىل تأثي 
ز
 الحج ارتكاب محمورات اإلحرام ف

 . مقارنة فقهية دراسة
 خطة البحث: 
 التعريف بمفردات العنوان  وفيم مطللان:  المبحث األول: 
 . تعريف المرض المزمن المطلب األول: 
 : ي
 
 . تعريف محمورات اإلحرام المطلب الثات
 : ي
 
ي محمورات اإلحرام  وفيم أربعة مطالب:  المبحث الثات

ز
 أثر المرض المزمن العضوي ف

ي  العضوي المزمن المرض أثر  : األول المطلب
ز
 . اإلحرام حال الشعر  حلق ف

ي  المطلب
 
ي  العضوي المزمن المرض أثر  : الثات

ز
 . اإلحرام حال التطيب ف

ي  العضوي المزمن المرض أثر  : الثالث لمطلبا
ز
 . اإلحرام حال المخيط لبس ف

ي  العضوي المزمن المرض أثر  : الرابع المطلب
ز
  . اإلحرام حال الرأس تغطية ف

ي ارتكاب محمورات اإلحرام المبحث الثالث: 
ز
 . أثر المرض المزمن المؤثر عىل االدراك ف

 النتائج والتوصيات. 
 فهرس المراجع. 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الدراسات السابقة

ي  باللحث
ز
  وجدت المتاحة والمكتلات المعلومات مصادر  ف

ً
 :أهمهاو  الموضوع  هذا الشبيهة ب الدراسات من عددا

ي  المريض أحكام . 1
ز
 . الشخصية واخأحوال العلادات: اإلسالمي  الفقم ف

ي  للقضاء العاىلي  للمعهد  اللاحث تدمها  ماجستي   رسالة وهي  ميقا  محمد  إسماعي  بكر  أبو : لللاحث
ز
 جامعة ف

ي  اإلسالمية سعود  بن محمد  اإلمام
ز
ي ، م1987 عام الرياض  ف

ز
 أتوال ذكر ف الحج أحكام وتد بحث اللاحث ف

ي  الفقهاء
ز
ي  النيابة مسألة ف

ز
وط الحج ف ي  النيابة ورسر

ز
اط اإلحصار  وأحكام الحج ف ي  واالشي 

ز
ي  النيابة ألةومس الحج ف

ز
 ف

  فيمهر أن اللاحث لم يتناول مسائ  ارتكاب المريض لمحمورات اإلحرام للمريض الوداع طواف ومسألة الرمي 

  .بالتفصي  الذي أتت بم هذه الدراسة

ي  الزوجية الحياة عىل المزمنة اخأمراض أثر  . 2
ز
 . اإلسالمي  الفقم ف

ي  محمد  عائشة: لللاحثة
 
ي  الماجستي   درجة لني  اللاحثة تدمتها  موىس  صدف

ز
ي    ع الفقم ف  الدراسات كليةب والترسر

ي  العليا 
ز
ي  الوطنية النجا  جامعة ف

ز
ز  -نابلس ف ي  فلسطي 

ز
ي م2014 عام ف

ز
  لم تتطرق اللاحثة إىل أحكام المريض ف

ي هذه
 .العلادات ياصة الحج  الذي هو موضوع دراست 

ي  المريض أحكام . 3
ز
ي  مقارنة فقهية دراسة: العلادات ف

ز
يعة ف  . اإلسالمية الرسر

ي  إسماعي  محمد  حمود  كوثر :  لللاحثة
ز
ي  يمن ال-صنعاء لجامعة اللاحثة تدمتها  ماجستي   رسالة وهي  المخالف

ز
 ف

ي   م2004 عام
ز
 حصار واإل  النيابة ومسائ  المريض جمن بحثها إىل مسائ  ح الخامس الفص تطرتت اللاحثة ف

ي ارتكاب المريض بمر مزمن لمحمورات ، عليم والمغىم المجنون وحج المريض وطواف
ز
إال أنها لم تفص  ف

 اإلحرام  وهو الموضوع الذي جاءت هذه الدراسة من أجلم. 

ز  ؛ يمكن تلخيص أهم ما يتمي  ي
ي لها ارتلاط بسيط بموضوع بحت 

وبعد هذا العرض المخترص للدراسات السابقة الت 

ي عن تلك الدراسات؛ وهو 
ي  ن در  بم بحت 

ي  اخأمراض وهي  المزمنة اخأمراض عن است 
 طويلة ةفي   المريض تالزم الت 

ز اخأمراض المزمنة العضوية وغي  العضوية )المؤثرة عىل االدراك(حياتم طيلة لم مالزمة تكون وتد   .   وسأجمع بي 

 المقدمة

 عند هللا 
ً
ي يحرص المسلم المؤدي لفريضة الحج عىل أن يكون حجم مقبوال

ز
ي يجب مراعاتها ف

  ومن اخأمور الت 

ز هللا  ي سنة رسولم الكريم  الحج تجنب محمورات اإلحرام  فقد بي ة
ز
ي كتابم العزيز  وف

ز
  هذه المحمورات ف

ء منها  والحتمال تأثي  اخأمراض المزمنة وعالجها عىل هذه المحمورات  فسأبحث  ي
-وما يجب عىل من أئ  بسر

ي هذا الملحث أثر  -بعون هللا
ز
ي  ف

ز
ي ارتكاب محمورات اإلحرام  وذلك ف

ز
 : الملاحث التاليةالمرض المزمن ف

 : مطلبان وفيه العنوان، بمفردات التعريف: األول المبحث

 : المزمن المرض تعريف: األول المطلب

  . حياتم نهاية إىل معم يستمر  وتد  طويلة  زمنية مدة المريض يالزم الذي المرضهو 

ح زاته وبيان التعريف شر  : محب 

  ؛ والعقىلي  الجسدي: بأنواعم الجسىمي  المرض بم يقصد ز  والنفسي ي ) المرض من وُيحي 
 دي ي فال ( الروحائز

 . فيم

 إال  يللث ال  الذي اخأمد  تصي   المرض بم يخرج: طويلة زمنية مدة المريض يالزم الذي  
ً
 و  أسابيع أو  أياما

ز
 يتعاف

الت  الموسمية  كالحىمة   بم؛ ابتىلي  من ز س وألم المعوية  واليز  . الرصز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ي : حياتم نهاية إىل معم يستمر  د ت
 أو  تعالج ي لم المريض لكون المرض؛ هذا  من ُيشفز  ال   تد  المريض أن يعتز

 . بعد  عالج لمرضم يعرف لم أو  العالج  يناسلم لم

ي المطلب 
 
 : تعريف محظورات اإلحرام وبيانها: الثات

ي يجب عىل المحرم اجتنابها؛ 
ي النسك. محمورات اإلحرام: هي الممنوعات الت 

ز
 (1)بسبب إحرامم وديولم ف

  وأحصوها؛ فمنها ما هو ياص وتد تتبع العلماء هذه المحمورات من نصوص الكتاب وسنة يي  البرسر 

 : ي
 الرجال والنساء  وهي كاآلئ 

ز ك بي 
 بالرجال فقط  ومنها ما هو ياص بالنساء  ومنها ما هو مشي 

ي تعم الرجال والنساء 
: محمورات اإلحرام الت 

ً
 وعددها سلعة:  أوال

مس بشهوة. 
ّ
ة والل  حلق الشعر  وتقليم اخأظافر  والتطيب  والصيد  وعقد النكا   والجماع ومقدماتم؛ الملارسر

ي تختص بالرجال  وهي اثنتان: 
: المحمورات الت 

ً
 ثانيا

 لبس المخيط  وتغطية الرأس. 

ي تختص بالنساء  وهي اثنتان: 
: المحمورات الت 

ً
 ثالثا

 (2)ين. النقاب  ولبس القفاز 

ي ارتكاب محظورات اإلحرام:  المبحث 
 
: أثر المرض المزمن العضوي ف ي

 
 الثات

ي عالجم أو التخفيف من ألمم إىل ارتكاب أحد محمورات 
ز
من الحجاج من يكون مبتىل بمرض مزمن  يحتاج ف

يعة اإلسالم  ت رسر ز ة بحالهم  أفور بالتيسي  والتخفيف عىل المرضز  مراعاة لهم   -وهلل الحمد-اإلحرام  وتد تمي ة

ي هذا الم
ز
ي ارتكا -بعون هللا- لحثوخأهمية الحفاظ عىل صحة الحج وكمالم  فسأبحث ف

ز
ب أثر المرض المزمن ف

ي 
ز
 اخأربعة التالية:  المطالببعض محمورات اإلحرام  وذلك ف

ي حلق الشعر حال اإلحرام:  المطلب
 
 األول: أثر المرض المزمن العضوي ف

ي يحرم عىل الم
ه إىل أن يتحل  من إحرامم  تال تعاىل: من اخأمور الت  َوال ﴿حرم فعلها  حلق الشعر أو تقصي 

﴾
ُ
ه
َّ
ُي َمِحل

ْ
د
َ
ه
ْ
 ال
َ
غ
ُ
ْبل
َ
 ي
َت ى
َ
ْم ح

ُ
وا ُرُءوَسك

ُ
ِلق
ْ
ح
َ
 بداء يجعلم ال يتحم  196اللقرة: ]ت

ً
[  إال أن المحرم تد يكون مريضا

ي جلدة رأسم  وتزداد مع وجود الشعر  أو يص
ز
يلم صداع شديد بسبب الشعر  يشق الشعر  كمن بم حساسية ف

 عليم تحمة  اخألم  فما حكم حلق الشعر لمن هذه حالم: 

 وبم علة يحتاج معها لحلق الشعر فإنم يلا  لم ذلك  وتجب عليم 
ً
أجمع العلماء عىل أن المريض إن كان محرما

 (3)الفدية. 

 واستدلوا عىل ذلك باألدلة التالية: 

وا تال تعاىل: َ . 1
ُ
ِلق
ْ
ح
َ
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َ
 ﴿وَل

ٌ
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َ
ي
ْ
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ْو َصد

َ
 ِصَياٍم أ

ْ
 [. 196]اللقرة:  ِمن

ص بالحلق لمن يتأذى من شعره  وعليم الفدية.  من رحمة هللا وجم الداللة: 
ة
 أن ري

                                                           
ز )1)  (. 114/ 7( انمر: الرسر  الممتع البن عثيمي 
ي البن تدامة )2)

 (. 377-316/ 3( انمر: المغتز
 (. 52( انمر: اإلجماع البن المنذر )ص: 3)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

تال: نعم يا رسول هللا  فقال   «لعلك آذاك هوامك»أنم تال لم:    عن رسول هللا ب بن عجرة عن كع . 2

ز  أو انسك بشاة»: رسول هللا   (4)«.احلق رأسك  وصم ثالثة أيام  أو أطعم ستة مساكي 

ه وجود الشعر  مع وجوب الفدية عليم.   وجم الداللة: دل الحديث عىل إباحة حلق الشعر لمن يرصز

نها رسول هللا  ز لك   والفدية عىل التخيي  كما بية ي الحديث السابق  صيام ثالثة أيام  أو إطعام ستة مساكي 
ز
ف

رس لم.  ي اخأضحية  يختار منها المريض ما يتية
ز
ز نصف صاع  أو ذب  شاة تجزئ ف  (5)مسكي 

 وهو مريض بمرض مزمن يشق معم تحم  شعر رأسم ف
ً
 لم حلقم  وتجبوبناًء عىل ذلك  فإن من كان محرما

 عليم الفدية  وذلك بإجماع العلماء. وهللا تعاىل أعلم. 

ي التطيب حال اإلحرام:  المطلب
 
: أثر المرض المزمن العضوي ف ي

 
 الثات

من محمورات اإلحرام التطيب  فال يجوز للمحرم مس الطيب حت  يتحل  من إحرامم  وتد يحتاج بعض 

ي هذا الفرع سأبحث المرضز إىل التداوي بدواء فيم طيب  سواًء 
ز
بم  أو استنشاتم  أو االدهان بم  وف عن طريق رسر

:  -بعون هللا- ي
ي التطيب حال اإلحرام  وذلك كاآلئ 

ز
 أثر المرض المزمن ف

  .(6)أجمع العلماء عىل أن المحرم ممنوع من مس الطيب 

 واستدلوا عىل ذلك باألدلة التالية: 

ي عن ابن عمر  . 1  مسه الزعفران وال ورسأنم تال فيما يجتنلم المحرم: "   عن النتر
ً
 (8). "(7)وال ثوبا

ي  وجم الداللة: نلم 
ز
 ف
ً
ي معناهما وهو الطيب  فيحرم عىل الرج  والمرأة جميعا

ز
بالورس والزعفران عىل ما ف

 (9)اإلحرام جميع أنواع الطيب  والمراد ما يقصد بم الطيب. 

ي عن ابن علاس  . 2 بعرفة  إذ وتع عن راحلتم  فوتصتم أو تال: فأوتصتم     تال: بينا رج  واتف مع النتر

ي  ، وال تخمروا رأسه، وال تحنطوه، »: فقال النتر
ً
، وال تمسوه طيبا ي ثوبير 

 
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه ف

 
ً
 (10). «فإن هللا يبعثه يوم القيامة ملبيا

ت من الطيب وجه الداللة:  إلحرامم؛ فالخي أوىل.  أنم لما منع المية
(11)  

                                                           
ي صحيحم  أبواب المحرص  باب تول هللا 4)

ز
تعاىل: }فمن كان منكم مريضا أو بم أذى من رأسم ففدية من صيام أو صدتة أو نسك{ ]اللقرة: ( رواه اللخاري ف

ي صحيحم  كتاب الحج  باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان بم أذى  ووجوب الفدية لحلقم  وبيان تدرها 10/ 3( )1814[ )196
ز
( واللفظ لم  ومسلم ف

(1201( )2 /859 .) 
 (. 121/ 8 مسلم )( انمر: رسر  النووي عىل5)
 (. 53( انمر: اإلجماع البن المنذر )ص: 6)
ز الصفرة والحمرة  ورائحتم طيلة. انمر: االستذكار البن علد الير )7) ي اليمن  صلغتم ما بي 

ز
 (. 19/ 4( الَوْرس: نلات يوجد ف

ي صحيحم  كتاب الحج  باب ما ال يلبس المحرم من الثياب )8)
ز
ي صحيحم  كتاب الحج  باب ما يلا  ( 137/ 2( )1543( رواه اللخاري ف

ز
واللفظ لم  ومسلم ف

 (. 835/ 2( )1177للمحرم بحج أو عمرة  وما ال يلا  وبيان تحريم الطيب عليم )
 . (74/ 8رسر  النووي عىل مسلم ) (9)
ي صىل هللا عليم وسلم 10) ي صحيحم  كتاب جزاء الصيد  باب المحرم يموت بعرفة  ولم يأمر النتر

ز
/ 3( )1850أن يؤدى عنم بقية الحج )( رواه اللخاري ف

ي صحيحم  كتاب الحج  باب ما يفع  بالمحرم إذا مات )17
ز
 (. 865/ 2( )1206(  ومسلم ف

ي البن تدامة )11)
 (. 293/ 3( انمر: المغتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي عن يعىل بن أمية  . 3  النتر
 أئ 
ً
 (13)  تد أه ة بالعمرة  وهو مصفر لحيتم ورأسم (12)وهو بالجعرانة   أن رجال

ي أحرمت بعمرة  وأنا كما ترى  فقال:  (14)وعليم جلة 
انزع عنك الجبة، واغسل »فقال: يا رسول هللا  إئز

ي حجك، 
 
 ف
ً
ي عمرتكعنك الصفرة، وما كنت صانعا

 
 (15). «فاصنعه ف

ي    وذلك دلي  عىل حرمتها عىل -وهي من أنواع الطيب-أمر المحرم بغس  الصفرة  وجم الداللة: أن النتر

 المحرم. 

  عىل حلق  -رحمهم هللا-اتفق الفقهاء 
ً
 تجب عليم الفدية  وذلك تياسا

ً
ب عمدا عىل أن المحرم إذا تطية

 (16)الشعر. 

  (17)احتاج الستعمال الطيب للتداوي  فلم استعمالم  وتجب عليم الفدية. واتفقوا عىل أن المحرم إذا 

  فيم طيب  فقد اتفق الفقهاء عىل إباحة استعمالم للمضطر إليم 
ً
  (18)أما إن كان الدواء دهونا

 : ز ي وجوب الفدية الستعمالم عىل تولي 
ز
 وايتلفوا ف

 . (22)  وايتيار ابن حزم(21)  والحنابلة(20)والشافعية  (19)القول اخأول: أن الفدية ال تجب عليم  وهو تول الحنفية

 أدلتهم: 

 (23)خأنم ال يقصد منم االرتفاق ب  المداواة.  . 1

 (24)وخأنم ليس بطيب بنفسم ب  أص  للطيب.  . 2

: أن الفدية تجب عليم  وهو تول المالكية ي
 . (25)القول الثائز

 دليلهم: 

 (26). ال وجم إلسقاط الفدية  فهو مرتكب لمحمور من محمورات اإلحرام

جي :   الي 

ي المسألة يمهر لللاحثة 
ز
ي  -وهللا أعلم-بعد عرض اخأتوال واخأدلة ف

ز
رجحان القول اخأول  وهو أن الفدية ال تجب ف

 الدهون المخلوط بطيب  وذلك لقوة ما استدلوا بم. وهللا تعاىل أعلم. 

                                                           
ي الح   وميقات لإلحرام. انمر: النهاية البن اخأثي  )12)

ز
 (. 276/ 1( الجعرانة: وهو موضع تريب من مكة  وهي ف

. انمر: رسر  صحي  اللخاري البن بطال )( "مص13)
ً
لوتا
َ
/ 4فر لحيتم ورأسم" أي مزعفرهما أو صابغهما بصفرة وهي نوع من الطيب فيم صفرة  ويسىم ي

510 .) 
. انمر: رسر  صحي  اللخاري البن بطال )14) ز راعي 

ة
ز مكان الذ تلة وفتحتي  زة مكان الرة ي فضفاض  مخيط ولم فتحة مطرة  (. 520/ 4( الجلة: للاس يارجر

ي صحيحم  كتاب الحج  باب ما يلا  للمحرم بحج أو عمرة  وما ال يلا  وبيان تحريم الطيب عليم )15)
ز
 (. 837/ 2( )1180( رواه مسلم ف

ي )16)
ي )544/ 2(  رد المحتار البن عابدين )189/ 2( انمر: بدائع الصنائع للكاسائز

ز
ة للقراف ي )311/ 3(  الذيي 

(  153 / 3(  مواهب الجلي  للحطاب الرعيتز
ي )
بيتز ي المحتاج للرسر

ي البن تدامة )334/ 3(  نهاية المحتاج للرمىلي )295/ 2مغتز
ي )293/ 3(  المغتز

 (. 431/ 2(  كشاف القناع للبهوئ 
 (  والمراجع السابقة. 354/ 7( انمر: المجموع للنووي )17)
 الحقائق للزيلغي )18)

ز ي )(  مو 546/ 2(  رد المحتار البن عابدين )53/ 2( انمر: تبيي 
ي  (  رسر  مخترص 160/ 3اهب الجلي  للحطاب الرعيتز

يلي  للخرىسر
ي )350/ 2)

بيتز ي المحتاج للرسر
ي البن تدامة )334/ 3(  نهاية المحتاج للرمىلي )296/ 2(  مغتز

ي )300/ 3(  المغتز
 (. 542/ 1(  رسر  منت  اإلرادات للبهوئ 

 الحقائق للزيلغي )19)
ز  (. 546/ 2عابدين )(  رد المحتار البن 53/ 2( انمر: تبيي 

ي )20)
بيتز ي المحتاج للرسر

 (. 334/ 3(  نهاية المحتاج للرمىلي )296/ 2( انمر: مغتز
ي البن تدامة )21)

ي )300/ 3( انمر: المغتز
 (. 542/ 1(  رسر  منت  اإلرادات للبهوئ 

 (. 291/ 5( انمر: المحىل البن حزم )22)
ي )23)

بيتز ي المحتاج للرسر
 (. 296/ 2( انمر: مغتز

 الحقائق للزيلغي )( انمر: تبي24)
ز  (. 53/ 2ي 

ي )25)
 
ي )61/ 2( انمر: الرسر  الكبي  للشيخ الدردير وحاشية الدسوف

ز
ة للقراف  (. 345/ 3(  الذيي 

 ( انمر: المراجع السابقة. 26)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 يال 
ً
  فإن الفدية تجب عليوبناًء عىل ذلك فإنم يجوز للمحرم استعمال الطيب؛ للتداوي  فإن كان طيلا

ً
م  أما صا

لط الطيب بالدواء  فال تجب عليم الفدية. وهللا تعاىل أعلم. 
ُ
 إن ي

ي لبس المخيط حال اإلحرام:  المطلب   
 
 الثالث: أثر المرض المزمن العضوي ف

وهو المفص  عىل تدر اللدن أو العضو  بحيث يحيط بم  -من محمورات اإلحرام عىل الرجال لبس المخيط 

ي من حساسية (27)-ويستمسك عليم بنفسم
  ومن اخأمراض المزمنة ما يضطر صاحبها إىل لبس المخيط  كمن يعائز

ي حج المسلم  فسأبحث 
ز
الجلد فيحتاج إىل نوع من اخألبسة المخيطة ونحو ذلك؛ ولما لهذه المسألة من أهمية ف

ي هذا 
ز
ي لبس المخيط  -بحول هللا وتوتم- المطلبف

ز
 حال اإلحرام: أثر المرض المزمن ف

 انس   والعمامة  والرساوي   (28)أجمع العلماء عىل أن الرج  المحرم ممنوع من لبس القميص  والير

 (29)والخفاف. 

 واستدلوا عىل ذلك باخأدلة التالية: 

ال »:   أن رجال تال: يا رسول هللا  ما يلبس المحرم من الثياب؟ تال رسول هللا عن علد هللا بن عمر  . 1

، فليلبس يلبس القمص،  انس، وال الخفاف إال أحد ال يجد نعلير  وال العمائم، وال الشاويالت، وال البر

، وال تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس ، وليقطعهما أسفل من الكعبير   (30)«.خفير 

ي  ي معناها  مث  الدراع وجم الداللة: نص النتر
ز
ة  والثياب  عىل حرمة هذه اخأشياء  وألحق بها أه  العلم ما ف

 (31)وأشلاه ذلك  فال يجوز للمحرم سي  بدنم بما عم  عىل تدره  وال سي  عضو من أعضائم بما عم  عىل تدره. 

ي عن يعىل بن أمية  . 2  النتر
 أئ 
ً
وهو بالجعرانة  تد أه ة بالعمرة  وهو مصفر لحيتم ورأسم  وعليم    أن رجال

ي أحرمت بعمرة  وأن
ة  فقال: يا رسول هللا  إئز انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، »ا كما ترى  فقال: جلة

ي عمرتك
 
ي حجك، فاصنعه ف

 
 ف
ً
 (32). «وما كنت صانعا

ة.   وجم الداللة: دل عىل عدم جواز لبس المحرم للمخيط  ومنم الجلة

  ر بم؛ فإن يلبس بقدر ما  -رحمهم هللا-واتفق الفقهاء  إىل لبس المخيط لرصز
ً
عىل أن المحرم إن كان محتاجا

 (33)فع بم اخأذى  وتجب عليم الفدية. يد

 [. 196]اللقرة: }ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{  واستدلوا عىل ذلك بقولم تعاىل: 

ق شعره  وجه الداللة: 
ّ
ي المعذور  فيقاس من لبس المخيط لعذر عىل وجوب الفدية لمن حل

ز
أن اآلية نزلت ف

 (34)لعذر. 

محرم؛ لتخفيف اخألم أو للتداوي  فإنم يلا  لم بقدر حاجتم   وبناًء عىل ذلك فمن احتاج إىل لبس المخيط وهو 

نت من اتفاق الفقهاء   يلهم عىل ذلك. وهللا تعاىل أعلم. ودل -رحمهم هللا-وتجب عليم الفدية  وذلك لما بية

 

                                                           
 (. 489/ 2( انمر: رد المحتار البن عابدين )27)
ق بم  من دراعة أو جلة أو 28) ز انس: جمع برنس  وهو ك  ثوب رأسم منم ملي  ه. انمر: النهاية البن اخأثي  )( الير  (. 122/ 1ممطر أو غي 
 (. 53( انمر: اإلجماع البن المنذر )ص: 29)
 ( سبق تخريجم. 30)
ي البن تدامة ) انمر:  (31)

 . (281/ 3المغتز
 ( سبق تخريجم. 32)
ي )129/ 4(  المبسوط للرسيسي )40/ 3انمر: فت  القدير للكمال ابن الهمام ) (33)

(  من  الجلي  رسر  مخترص يلي  345/ 2(  رسر  مخترص يلي  للخرىسر
ز للنووي )302/ 2) ي )126/ 3(  روضة الطالبي 

بيتز ي المحتاج للرسر
ي البن تدامة )293/ 2(  مغتز

ي )(   285/ 3(  المغتز
 (. 426/ 2كشاف القناع للبهوئ 

 (. 40/ 3( انمر: فت  القدير للكمال ابن الهمام )34)



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
 م 2021 – أيلول  – 15                                                                    (  -  76 60) ص:  رابعالبحث ال –الثالث  العدد  – العاشر المجلد 

 

68 
اك            ي ارتكاب محظورات االحرام بالحج                                                                                                                    البر

 
 أثر المرض المزمن ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تغطية الرأس حال اإلحرام:  المطلب
 
 الرابع: أثر المرض المزمن العضوي ف

من محمورات اإلحرام عىل الرجال تغطية الرأس  فال يجوز للرج  سي  رأسم بمالصق يحيط بم كالعمامة  وبك  

انم  أو   من حر أو برد يرصز
ً
ة  ومن المرضز من يحتاج إىل تغطية رأسم يوفا  للرأس  كالطاتية والغي 

ً
ما يعد ساترا

ي هذا 
ز
ي تغطية الرأس حال -بعون هللا-سأبحث  المطلبيعصلم لعالج صداع ونحو ذلك  وف

ز
 أثر المرض المزمن ف

 :  اإلحرام  وذلك كما يىلي

اع:   تحرير محل الب  

  .(35)أجمع العلماء عىل أن المحرم ممنوع من تغطية رأسم بمالصق 

 واستدلوا عىل ذلك باألدلة التالية: 

ي عن ابن علاس  . 1 بعرفة  إذ وتع عن راحلتم  فوتصتم أو تال: فأوتصتم     تال: بينا رج  واتف مع النتر

ي  ، وال تخمروا رأسه، وال : فقال النتر
ً
، وال تمسوه طيبا ي ثوبير 

 
"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه ف

"
ً
 (36). تحنطوه، فإن هللا يبعثه يوم القيامة ملبيا

ي    (37)عل  منع تخمي  رأسم بلقائم عىل إحرامم  فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.  وجم الداللة: أن النتر

ي عن ابن عمر  . 2  (38)". وال العمائمأنم تال فيما يجتنلم المحرم: "   عن النتر

ي  ي معناها داي  بها.  وجم الداللة: نص النتر
ز
 (39)عىل حرمة لبس العمائم  وما ف

 (40)م غي  تابع  كاالستمالل بخيمة  أو شجرة. وأجمعوا عىل أن للمحرم أن يستم  بمنفص  عن 

 واستدلوا عىل ذلك باألدلة التالية: 

ز  . 1 حجة الوداع، فرأيت أسامة وبالال، وأحدهما  حججت مع رسول هللا »  تالت: عن أم الحصي 

ه من الحر، حَت  رىم جمرة  ي صىل هللا عليه وسلم واآلخر رافع ثوبه يسب  آخذ بخطام ناقة النَتر

 (41). «العقبة

ي   (42)للالل وأسامة عىل هذا الفع  بالسكوت  دلي  عىل إباحتم.  وجم الداللة: إترار النتر

ي  تال جابر  . 2 ي حديث حجة النتر
ز
ب له بنمرة، فسار رسول هللا : ف وال  "وأمر بقبة من شعر تض 

ي الجاهلية، فأجاز رسول هللا 
 
تشك قريش إال أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع ف

  ."ل بها بت له بنمرة، فب    عرفة، فوجد القبة قد ض 
 
 (43)حَت  أت

ي  ي هذا دلي  عىل جواز االستمالل بالمنفص .  وجم الداللة: أمر النتر
ز
 (44)بوضع القلة ونزل تحتها  وف

 (45)يقصد بم االستدامة  فلم يكن بم بأس.  خأن ذلك ال  . 3

                                                           
 . (53انمر: اإلجماع البن المنذر )ص:  (35)
ي صىل هللا عليم وسلم أن يؤدى عنم بقية الحج )36) ي صحيحم  كتاب جزاء الصيد  باب المحرم يموت بعرفة  ولم يأمر النتر

ز
/ 3( )1850( رواه اللخاري ف

ي صحيحم  كتاب الحج  باب ما يفع  بالمحرم إذا مات )17
ز
 (. 865/ 2( )1206(  ومسلم ف

ي البن تدامة )37)
 (. 299/ 3(المغتز

 ( سبق تخريجم. 38)
ي البن تدامة ) انمر:  (39)

 . (299/ 3المغتز
ي حكم االستمالل بالمحم  والهودج  انمر: التمهيد البن علدالير )40)

ز
ي البن تدامة )111/ 15( وايتلف العلماء ف

 (. 286/ 3(  المغتز
ي صحيحم  كتاب الحج  باب استحلاب رمي جمرة العقلة يوم النحر راكلا )41)

ز
 (. 944/ 2( )1298( رواه مسلم ف

ي البن تدامة ) (42)
 (. 287/ 3انمر: المغتز

ي صىل هللا عليم وسلم )43) ي صحيحم  كتاب الحج  باب حجة النتر
ز
 (. 886/ 2( )1218( رواه مسلم ف

ي البن تدامة )44)
 (. 287/ 3( انمر: المغتز

 ( انمر: المرجع السابق. 45)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

  ي مقدار تغطية الرأس الذي تجب فيم الفدية الكاملة  عىل ثالثة أتوال:  -رحمهم هللا-وايتلف الفقهاء
ز
 ف

ط لوجوب الفدية سي  جميع الرأس  فلو سي  بعضم بعصابة أو نحوها وجلت الفدية  وهو  القول اخأول: ال يشي 

 . (48)  والحنابلة(47)ة  والشافعي(46)تول المالكية

 أدلتهم: 

ي اللعض  فتجب الفدية بذلك.  . 1
ز
 (49)أن االنتفاع بتغطية الرأس يحص  ف

اط حلق جميع شعر الرأس لوجوب الفدية.  . 2  (50)القياس عىل عدم اشي 

: أن المحرم إذا سي  بعض رأسم بعصابة ونحوها  فال تجب الفدية كاملة  ب  تجب عليم الصدتة  ي
القول الثائز

ز  وهو تول الحنفيةوهي إطعام   . (51)ستة مساكي 

 أدلتهم: 

ز -خأن الممنوع تغطية الرأس  وهو غىط جزء يسي  من رأسم فتكفيم الصدتة  . 1 عدم تمام ل -إطعام ستة مساكي 

 (52)جنايتم. 

 للحكم عىل تدر العلة.  . 2
ً
  وهو الصدتة إثلاتا

ً
 (53)أن االرتفاق القاض يوجب فداًء تاضا

 التفصي  ال دلي  عليم من الكتاب وال من السنة. يمكن أن يناتش الدليالن: أن هذا 

ء عليم  ي
القول الثالث: يجوز للمحرم تغطية بعض رأسم بعصابة ونحوها  لحاجة كمعالجة صداع أو جر   وال ىسر

ي ذلك  وهو تول ابن حزم
ز
 . (54)ف

 دليله: 

 (55)عدم ورود دلي  ينص عىل حرمة ذلك  أو عىل وجوب الفدية. 

جيح:   الب 

ي المسألة  يمهر لللاحثة  بعد عرض اخأتوال
ز
رجحان القول اخأول  وهو وجوب الفدية  -وهللا أعلم-واخأدلة ف

ي استدلوا بها. وهللا أعلم بالصواب. 
 بتغطية جزء من الرأس وذلك لوجاهة اخأدلة الت 

 فوبناًء عىل ذلك فإن للمحرم المبتىل بمرض مزمن  تغطية رأسم أو بعضم  إن احتاج إىل ذلك للعالج أو لتخفي

 اخألم  وتجب عليم الفدية؛ الرتكابم أحد محمورات اإلحرام. وهللا تعاىل أعلم. 

ي ارتكاب محظورات اإلحرام المبحث
 
 : الثالث: أثر المرض المزمن المؤثر عىل االدراك ف

 أو علد
ً
  حرا
ً
 أو صبيا

ً
 أو أنت   بالغا

ً
 اجتناب محمورات اإلحرام واجب عىل ك  من أحرم بالحج  سواًء كان ذكرا

ً
  ا

 لضعف تدرتهم عىل فهم 
ً
هما تجنيبهما المحمورات  نمرا ي والمجنون يجب عىل ولية ؛ والصتر

ً
 أو مجنونا

ً
عاتال

تكب من محمورات  (56)الخطاب واستيعاب المحمور؛ ومن اخأمراض المزمنة ما يؤثر عىل ادراك صاحلم في 
                                                           

ي )46)
ز
ة للقراف ي )307/ 3( انمر: الذيي 

 (. 345/ 2(  رسر  مخترص يلي  للخرىسر
ي )( 47)

بيتز ي المحتاج للرسر
 (. 330/ 3(  نهاية المحتاج للرمىلي )293/ 2انمر: مغتز

ي البن تدامة )48)
 (. 236/ 8) للمرداوي(  اإلنصاف 299/ 3( انمر: المغتز

ي )49)
ز
ة للقراف  (. 307/ 3( انمر: الذيي 

ي البن تدامة )50)
 (. 299/ 3( انمر: المغتز

ي )(  بدائع الصنائ127/ 4( انمر: المبسوط للرسيسي )51)
 (. 187/ 2ع للكاسائز

 (. 127/ 4( انمر: المبسوط للرسيسي )52)
ي )53)

 (. 187/ 2( انمر: بدائع الصنائع للكاسائز
 (. 295/ 5( انمر: المحىل البن حزم )54)
 ( انمر: المرجع السابق. 55)
ي  الصنائع بدائع (56)

ي  يلي  مخترص  رسر   (466/ 2) عابدين البن المحتار  رد   (120/ 2) للكاسائز
/ 2) عليش بن لمحمد  الجلي  من   (282/ 2) للخرىسر

188 .) 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي هذا الم
ز
ي ارتكاب أثر المرض ا -بعون هللا-سأبحث  لحثاإلحرام وهو ال يدري  وف

ز
لمزمن المؤثر عىل االدراك ف

 محمورات اإلحرام. 

 بصاحلم كالجنون  وذلك كأمراض المتالزمات  إ
ً
ه مستمرا ن المرض المؤثر عىل االدراك ال يخلو من أن يكون تأثي 

ي بعض حاالتم  وتد 
ز
ي مراحلهما المتأيرة  أو يكون كالمغىم عليم وذلك كالرصع  والوسواس ف

ز
وكالفصام والتوحد ف

ز  والمغىم عليم لمحمورات  -رحمهم هللا-حدث الفقهاء ت ي غي  الممي  ي كتبهم عن أثر ارتكاب المجنون  والصتر
ز
ف

 :  اإلحرام  وبيان ذلك كما يىلي

: أثر ارتكاب المغىم عليم لمحمورات اإلحرام: 
ً
 أوال

ي الناىسي والجاه  والمكره والمغىم عليم إن ارتكبوا  -رحمهم هللا-ايتلف الفقهاء 
ز
 من محمورات ف

ً
محمورا

 اإلحرام  عىل أربعة أتوال: 

ي ارتكاب محمورات اإلحرام ال تجب عىل الناىسي والجاه  والمكره والمغىم عليم  وهو  القول األول: 
ز
أن الفدية ف

 . (58)  وايتيار ابن حزم(57)تول للعض الحنابلة

 أدلتهم: 

 [. 5]اخأحزاب:  كم{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب:}تال تعاىل . 1

 ال يؤايذ إال من تعمد فع  المحمور  فالخطأ ومثلم النسيان واإلكراه معفو عنها.  وجم الداللة: أن هللا 

ي ذر الغفاري  . 2 ي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا    تال: تال رسول هللا عن أئر
: "إن هللا قد تجاوز عن أمَت 

 (59)«.عليه

وعدم مؤايذة الناىسي والمخىط  والمكره  ومن باب أوىل  دل الحديث عىل سعة عفو هللا  وجه الداللة: 

 المغىم عليم؛ لعدم تصده. 

ي عن يعىل بن أمية  . 3  النتر
 أئ 
ً
وهو بالجعرانة  تد أه ة بالعمرة  وهو مصفر لحيتم ورأسم  وعليم    أن رجال

ي أحرمت بعمرة  وأنا كما ت
ة  فقال: يا رسول هللا  إئز "انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، رى  فقال: جلة

ي عمرتك
 
ي حجك، فاصنعه ف

 
 ف
ً
 (60). «وما كنت صانعا

ي  لم يأمر هذا الرج  بالفدية  فدل ذلك عىل أنم معذور لجهلم  والناىسي والمكره والمغىم  وجم الداللة: أن النتر

ي حكمم
ز
 . عليم ف

عت لفداء . 4 النفس من المخالفة أو للتكفي  عن الذنب  والجاه  أو  خأن الجزاء  أو الفدية  أو الكفارة إنما رسر

الناىسي أو المكره لم يتعمد المخالفة. 
(61)  

 : ي
 
أن الفدية تجب عىل الناىسي والمكره والمغىم عليم  وهو تول الحنفية القول الثات

 . (63)  والمالكية(62)

 

                                                           
 (. 334/ 8( انمر: الرسر  الكبي  البن تدامة )57)
 (. 291و200/ 5( انمر: المحىل البن حزم )58)
 ( سبق تخريجم. 59)
 ( سبق تخريجم. 60)
ز ) (61)  . (200/ 7الرسر  الممتع البن عثيمي 
ة؛ فإن أئ  بجناية كاملة لمدة يوم ففيها الدم؛ لحصول االستمتاع التام  وإن أئ  بلعض جناية  ( فدية الخطأ والنسيان عند الحنفية تختلف بايتالف الجناي62)

 ساعة من نهار؛ ففيها صدتة بقدر الجناية. انمر: المبسوط للرسيسي )
ً
ب بعض العضو  أو لبس مخيطا (  رد 189و96/ 4كمن حلق بعض رأسم أو طية

 (. 543/ 2المحتار البن عابدين )
ي عىل الموطأ )(191/ 2  الجلي  لمحمد بن عليش )انمر: من (63)

 (. 593/ 2  رسر  الزرتائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أدلتهم: 

 (64)خأنم هتك حرمة اإلحرام  واستمتع بالمحمور  فاستوى عمده وسهوه.  . 1

 (65)أنها كفارة توجب جزاًء للفع ؛ فتكون واجلة عىل المخىط  كالمتعمد.  . 2

ي كثي  من 
ز
؛ كما هو مالحظ ف ز المتعمد والمخىط  يمكن أن يناتش الدليالن: من عدل اإلسالم عدم التسوية بي 

عية  فإذا وجلت الفدية عىل المتعمد المحتاج الرتكاب المحمور مع عدم المؤايذة واإلثم؛ ال يلزم ف اخأحكام الرسر

 من ذلك وجوب  ها عىل من أيطأ وارتكب المحمور بغي  حاجة. 

التفصي  فيما يجب عىل الناىسي  والجاه   والمكره  والمغىم عليم  إن ارتكبوا أحد محمورات  القول الثالث: 

ي يكون بها إتالف؛ كجزاء الصيد وحلق الشعر وتقليم اخأظافر  وتسقط فيما ال 
ي الت 
ز
 اإلحرام؛ فتجب الفدية ف

 . (67)  وتول الحنابلة(66)إتالف فيها؛ كلبس المخيط وتغطية الرأس للذكر  والتطيب  وهذا تول الشافعية

 أدلتهم: 

ي استدلوا عىل عدم وجوب الفدية فيما ال إتالف فيم بما روى يعىل بن أمية   النتر
 أئ 
ً
وهو بالجعرانة     أن رجال

ي أحرمت بعمرة  وأنا كما ترى  
ة  فقال: يا رسول هللا  إئز تد أه ة بالعمرة  وهو مصفر لحيتم ورأسم  وعليم جلة

ي عمرتكفقال: 
 
ي حجك، فاصنعه ف

 
 ف
ً
 (68). «"انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا

ي  وجه الداللة:  نع  وتأيي  البيان عن وتت الحاجة غي  جائز  فدل ذلك بالفدية مع سؤالم عما يص لم يأمره النتر

ي معناه
ز
 (69). عىل أنم معذور لجهلم  والناىسي والمكره ف

ي فيها إتالف: خأنها أشياء ال يقدر عىل ردها  فاستوى فيها العمد والنسيان 
ي الت 
ز
واستدلوا عىل وجوب الفدية ف

ي ال إتالف فيها فيمكنم 
ه وُيعفز من والخطأ واإلكراه؛ بخالف الت  التخلص منها حال ذكره وإفاتتم فال ترصز

 (70)الفدية. 

 . غي
 يمكن أن يناتش: أن هذا التخصيص ال دلي  عليم  واخأص  عدم اإللزام إال بدلي  رسر

ي جزاء الصيد  وهو تول 
ز
ء من محمورات اإلحرام إال ف ي

ي ىسر
ز
القول الرابع: ال كفارة عىل الناىسي والجاه  والمكره ف

 . (72)وابن القيم  (71)شيخ اإلسالم

 دليلهم: 

أن الصيد من باب ضمان المتلفات كدية المقتول؛ بخالف الطيب  والللاس  والحلق  وتقليم اخأظافر؛ فإنها من 

فم ال من باب متلف لم تيمة فإنم ال تيمة لذلك.   (73)باب الي 

 

 

 

                                                           
 (. 127/ 4( انمر: المبسوط للرسيسي )64)
 (. 96/ 4( انمر: المرجع السابق )65)
ي ) (66)

بيتز ي المحتاج للرسر
 . (341/ 7(  المجموع للنووي )208/ 2انمر: مغتز

ي البن تدامة ) (67)
 (. 363/ 2(  مطالب أوىلي الن  للسيوطي )243/ 3انمر: المغتز

 ( سبق تخريجم. 68)
 . (363/ 2مطالب أوىلي الن  للسيوطي )( انمر: 69)
 . (334/ 8انمر: الرسر  الكبي  البن تدامة ) (70)
 (. 570/ 20( انمر: مجموع الفتاوى البن تيمية )71)
ز البن القيم72)  (. 24/ 2) ( انمر: إعالم الموتعي 
 (. 570/ 20( انمر: مجموع الفتاوى البن تيمية )73)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

جيح:   الب 

ي المسألة يمهر لللاحثة 
ز
رجحان القول اخأول  وهو أن الفدية ال تجب  -وهللا أعلم-بعد عرض اخأتوال واخأدلة ف

 أو مغىم عليم  وذلك لقوة ما استدلوا بم  
ً
 أو مكرها

ً
 أو جاهال

ً
 من محمورات الحج ناسيا

ً
عىل من ارتكب محمورا

ي اإللزام بالفدية مع غي  العمد مشقة وحرج. وهللا 
ز
يعة اإلسالمية مبنية عىل اليرس والعفو والتسام   وف وخأن الرسر

 لصواب. أعلم با

ز لمحمورات اإلحرام:  ي غي  الممي  : أثر ارتكاب الصتر
ً
 ثانيا

ز إن ارتكب أحد محمورات اإلحرام عىل  -رحمهم هللا-ايتلف الفقهاء  ي غي  الممي  ي وجوب الفدية عىل الصتر
ز
ف

 ثالثة أتوال: 

 من محمورات اإلحرام  وهو  القول األول: 
ً
ز  والمجنون؛ إن ارتكبوا شيئا ي غي  الممي  أن الفدية ال تجب عىل الصتر

 . (76)  وايتيار ابن حزم(75)وتول للشافعية (74)تول الحنفية

 أدلتهم: 

، وعن تال  أنم  عن عائشة  . 1 :" رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حَت  يستيقظ، وعن الصغبر حَت  يكبر

 (77). يعقل، أو يفيق"المجنون حَت  

ي مرفوع عنم القلم؛ فال تجب عليم فدية أو كفارة لفع  محمور.  وجه الداللة:  أن الصتر
(78) 

ي غي  مخاطب.  . 2 ي عىل الخطاب؛ والصتر
 (79)خأن المنع من هذه المحمورات ووجوب الفدية فيها مبتز

 : ي
 
 من محمورات اإلحرام تجب عليم الفدية  وهو  القول الثات

ً
ي إذا فع  شيئا أن الفدية ال تسقط بحال؛ فالصتر

 . (80)تول المالكية

 دليلهم: 

 .  (81)هذه المحمورات متعلقة بالحج فال تختص بالفاع   فيستوي فيها الكبي  والصغي 

ي والمجنون من الفدية؛ فتجب ال القول الثالث:  ي الذي يستوي عالتفصي  فيما يجب عىل الصتر
ز
مده فدية ف

ي وجوب  ها وهي ما يكون بها إتالف؛ كجزاء الصيد وحلق الشعر وتقليم اخأظافر  وتسقط فيما يعذر بم 
ز
وسهوه ف

الناىسي والجاه  وهي ما ال إتالف فيها؛ كلبس المخيط وتغطية الرأس للذكر  والتطيب  وهذا القول هو المذهب 

 . (83)  وتول الحنابلة(82)عند الشافعية

 

 

 

 

                                                           
 (. 543/ 2(  رد المحتار البن عابدين )69/ 4( انمر: المبسوط للرسيسي )74)
ي )75)

بيتز ي المحتاج للرسر
ز للنووي )208/ 2( انمر: مغتز  (. 121/ 3(  روضة الطالبي 

 (. 320/ 5( انمر: المحىل البن حزم )76)
 ( سبق تخريجم. 77)
 (. 320/ 5انمر: المحىل البن حزم )( 78)
 . (130/ 4انمر: المبسوط للرسيسي ) (79)
ي ) (80)

ي عىل الموطأ )(  283/ 2انمر: رسر  مخترص يلي  للخرىسر
 (. 593/ 2رسر  الزرتائز

ي )81)
 (. 477-478/ 2( انمر: مواهب الجلي  للحطاب الرعيتز

ي ) (82)
بيتز ي المحتاج للرسر

 . (341 / 7(  المجموع للنووي )208/ 2انمر: مغتز
ي البن تدامة ) (83)

 (. 272/ 2(  مطالب أوىلي الن  للسيوطي )243/ 3انمر: المغتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 دليلهم: 

  
ً
 أو جاهال

ً
  (84)خأن عمد الصغي  يطأ. القياس عىل من فع  هذه المحمورات ناسيا

ي المسألة السابقة. 
ز
ي وجوب الفدية عىل التفصي  ف

ز
 وتد سبق بيان أدلة تولهم ف

جيح:   الب 

ي المسألة  يمهر 
ز
تجب عىل رجحان القول اخأول  وهو أن الفدية ال  -وهللا أعلم-بعد عرض اخأتوال واخأدلة ف

ي والمجنون  ي استدلوا بها  وخأن الصتر
 من محمورات اإلحرام؛ وذلك لقوة اخأدلة الت 

ً
ي والمجنون إن فعال شيئا الصتر

 تجب عليهما فدية؛ حيث الغرض منها تكفي  اإلثم وهما ال إثم عليهما. 
ة
ي المعصية  فناسب أّل

ز
ال ذنب عليهما ف

 وهللا تعاىل أعلم بالصواب. 

ي  والمجنون ال تجب وبناًء عىل ما ترج  من أن المغىم عليم  والجاه   والناىسي  والصتر
ز ز السابقتي  ي المسألتي 

ز
  ف

 من محمورات 
ً
ي ارتكاب محمورات اإلحرام؛ فالمريض بمرض يؤثر عىل االدراك إن فع  محمورا

ز
عليهم الفدية ف

يم الفدية  وذلك لألدلة اإلحرام غي  متعمد لهذا الفع  وإنما صدر منم حال طروء العلة عليم  فال تجب عل

 . وهللا تعاىل أعلم وأحكم وأرحم. السابق بيانها 

 الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات

ز  منم الفض  ولم الشكر والثناء الحسن  وصىل هللا وسلم عىل المرس   الحمد هلل متم النعم  وواهب الميز

..  لألنام  وهادي اإلنسان إىل سل  السالم  محمد وعىل آلم وصحلم وسلم
ً
ا  كثي 
ً
 تسليما

 : ي نهاية هذا البحث البسيط دّونت أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي كما يىلي
 أما بعد.. فف 

 كان  من  
ً
 ذلكو  الفدية  عليم وتجب حلقم  فلم رأسم شعر  تحم  معم يشق مزمن بمرض مريض وهو  محرما

 .العلماء بإجماع

  كان  فإن للتداوي  الطيب استعمال للمحرم يجوز  
ً
  طيلا

ً
لط إن أما  عليم  تجب الفدية فإن يالصا

ُ
 لطيبا ي

 .عىل ما ترج  من أتوال العلماء الفدية عليم تجب فال  بالدواء 

 عليم بوتج حاجتم  بقدر  لم يلا  فإنم للتداوي  أو  اخألم لتخفيف محرم؛ وهو  المخيط لبس إىل احتاج من 

 . الفدية

 اخألم  لتخفيف أو  للعالج ذلك إىل احتاج إن بعضم  أو  رأسم تغطيةيجوز لم  مزمن  بمرض المبتىل لمحرما 

 . اإلحرام محمورات أحد  الرتكابم الفدية؛ عليم وتجب

  فع  إن االدراك عىل يؤثر  بمرض المريضعىل  الفدية تجب ال  
ً
 متعمد  غي   اإلحرام محمورات من محمورا

  عليم  العلة طروء حال منم صدر  وإنما  الفع  لهذا 
ً
ي  المجنونعىل عدم وجوب  ها عىل  تياسا غي   وال عىل الصتر

 وال عىل الناىسي 
ز   وا فعل إن الممي 

ً
   وذلك حسب ما ترج  من أتوال العلماء. اإلحرام محمورات من شيئا

 

 

                                                           
 . (272/ 2انمر: مطالب أوىلي الن  للسيوطي ) (84)
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ثم أرغب بشد توصيات أرى أنه ال بد من العناية بها والوقوف عىل تحقيقها: 

ي ارتكاب 
ز
ي ال تؤثر ف

عية؛ من أج  توصية المرضز بأيذ اخأدوية الت  ود بالثقافة الرسر ز اخأوىل: أوضي اخأطلاء بالي 

 محمورات اإلحرام.  

ي ومنمىمي الحج  بتنبيم الحجاج عىل محمورات اإلحرام  وتحذيرهم من ارتكابها  
ز
ف الثانية: أوضي العلماء ومرسر

 وبيان ما يجب عليهم لو تم ذلك لحاجة. 

ز لهم تأثي  هذا المرض 
ة
عية خأصحاب اخأمراض المزمنة تبي  ات رسر الثالثة: أوضي إدارة المستشفيات بإتامة محاضز

؛ لسؤالهم عما يشك  عليهم حكمم.  ز  عىل علاداتهم  وتزويدهم بأرتام العلماء الموثوتي 

 فهرس المراجع: 

ي  النهاية   (ـه1399  ) محمد  بن الملارك السعادات أبو  الدين مجد   اخأثي   ابن
 
   بدون واألثر الحديث غريب ف

وت – العلمية المكتلةطلعة     ن. لبنا  بي 

 السعودية.  -   الرياضوالتوزي    ع للنرسر  المسلم دار    1   طاإلجماع  (ـه1425) إبراهيم بن محمد  ابن المنذر  

  الفكر  دار    طلعة  بدون  ،القدير  فتح  بدون تاري    خ نرسر    الواحد  علد  بن محمد  الدين كمال    الهمام ابن

وت    . نلبنابي 

ح   (ـه1423  )الملك علد  بن يلف بن عىلي   بطال ابن   الرياض   الرشد  مكتلة  2   طيالبخار  صحيح شر

 . السعودية

ي   تيمية ابن
ي  بن هللا علد  بن السالم علد  بن الحليم علد  بن أحمد  العلاس أبو  الدين تف   ـه(1409   ) القاسم أئر

ح ي  العمدة شر
 
ز  مكتلة  1   طوالعمرة الحج مناسك بيان ف  السعودية .  – الرياض – الحرمي 

 – ر الفك دار    بدون طلعة   باآلثار لمحىلا  بدون تاري    خ نرسر   سعيد  بن أحمد  بن عىلي  محمد  أبو  ابن حزم  

وت  . لبنان  بي 

ز  محمد  عابدين  ابن -الفكر دار   2   طالمختار الدر  عىل المحتار  رد   ـه(1412  )العزيز  علد  بن عمر  بن أمي 

وت  . لبنان  بي 

ح   (ـه 1415  ) أحمد  بن محمد  بن الرحمن علد  الفرج أبو  الدين شمس  تدامة بنا  هجر    1   طالكببر  الشر

 . مرص  - القاهرة واإلعالن  والتوزي    ع والنرسر  للطلاعة

ي ا  (ـه1388  )أحمد  بن هللا علد  الدين موفق  تدامة ناب
 .   مرص القاهرة مكتلة  طلعة بدون   قدامة البن لمغَت 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
 م 2021 – أيلول  – 15                                                                    (  -  76 60) ص:  رابعالبحث ال –الثالث  العدد  – العاشر المجلد 

 

75 
اك            ي ارتكاب محظورات االحرام بالحج                                                                                                                    البر

 
 أثر المرض المزمن ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي  بن محمد   قيمال ابن  دار   1   طالعالمير   رب عن الموقعير   إعالم   ـه(1411   )سعد  بن أيوب بن بكر  أئر

وت – العلمية الكتب  . لبنان  يي 

وت – صادر  دار   3    طالعرب لسان   (ـه 1414) الفض   أبو  عىل  بن مكرم بن محمد  ابن منمور    . لبنان  بي 

وت  النجاة طوق دار   1  طالبخاري صحيح  (ـه1422) علدهللا أبو  إسماعي  بن محمد  اللخاري   . لبنان   بي 

ي   تيمية بنا
 مجمع   بدون طلعة  ،الفتاوى مجموعـه(   1416)  الحليم علد  بن أحمد  العلاس أبو  الدين تف 

يف  المصحف لطلاعة فهد  الملك  . السعودية النبوية  المدينة الرسر

ح النه أولي  دقائق  ـه(1414)   إدريس بن حسن ابن الدين صال  بن يونس بن منصور   البهوئ    المنته لشر

ح المعروف  .   الرياض  السعوديةالكتب عالم    1ط  ،اإلرادات منته بشر

 مي    نع القناع كشاف   بدون تاري    خ نرسر    إدريس بن حسن ابن الدين صال  بن يونس بن منصور   البهوئ  

   بدون طلعة. اإلقناع

ي 
حبدون تاري    خ نرسر      هللا علد  بن محمد  الخرىسر  – للطلاعة الفكر  دار    بدون طلعة   خليل مختض  شر

وت  . لبنان  بي 

ي 
 
ي  اشيةح  بدون تاري    خ نرسر  المالكي  عرفة بن أحمد  بن محمد    الدسوف

 
ح عىل الدسوف  دونب  ،الكببر  الشر

وت  الفكر  دار   طلعة  . لبنان  بي 

ي  زكرياء بن فارس بن أحمد   الرازي
: النارسر بدون طلعة     اللغة مقاييس معجم(   م1979 - ـه1399)  القزويتز

وت  الفكر  دار   . لبنان  بي 

ي 
عيتز ي  الجليل مواهب   (ـه1412  ) الرحمن علد  بن محمد  بن محمد  هللا علد  أبو  الدين شمس  الرُّ

 
ح ف  شر

وت  الفكر  دار     3   طخليل مختض   . لبنان  بي 

ي  بن محمد  الدين شمس  الرمىلي  ح إل المحتاج هايةن  ـه(1404   )حمزة بن أحمد  العلاس أئر    بدون المنهاج شر

وت الفكر  دار طلعة     . لبنان  بي 

ي 
ي  علد  بن محمد   الزرتائز

 
ح   ـه(1424   )يوسف بن اللاف ي  شر

 
 مكتلة   1ط  ،مالك اإلمام موطأ  عىل الزرقات

   مرص. القاهرة – الدينية الثقافة

ي  بن أحمد  بن محمد   الرسيسي  وت – المعرفة دار    طلعة بدون    لمبسوطا(   ـه1414  ) سه  أئر  . بي 

ي  النه أولي  مطالب   ـه(1415  ) علده بن سعد  بن مصطفز   السيوطي 
 
ح ف  المكتب   2ط  ،المنته غاية شر

 .   دمشق  سوريا اإلسالمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
بيتز ي    ـه(1415)  أحمد  بن محمد  الدين  شمس  الرسر

ي  معرفة إل المحتاج مغَت 
 
   1   طالمنهاج ألفاظ معات

وت  لبنان. العلمية الكتب دار     بي 

ز  ح  ـه(1422  )محمد  بن صال  بن محمد   العثيمي    الجوزي ابن دار   1   ط المستقنع زاد  عىل الممتع الشر

 . الرياض  السعودية

ي 
ز
ة(   م 1994  )الرحمن علد  بن إدريس بن أحمد  الدين شهاب  القراف  -اإلسالمي  الغرب دار    1  ط  الذخبر

وت  . لبنان  بي 

ي 
ي  الصنائع بدائع   (ـه1406) أحمد  بن مسعود  بن بكر  أبو  الدين  عالء الكاسائز

 
ائع ترتيب ف  الكتب دار    الشر

وت  العلمية  . لبنان  بي 

ي  نصافاإل (  ـه 1415  )أحمد  بن سليمان بن عىلي  الحسن أبو  الدين عالء  الَمْرداوي
 
 من الراجح معرفة ف

 . مرص  - القاهرة واإلعالن  والتوزي    ع والنرسر  للطلاعة هجر    1  طالخالف

ي الحسن أبو  الحجاج بنا   مسلم   اثالي   إحياء دار    بدون طلعة  صحيح مسلمبدون تاري    خ نرسر     القشي 

ي  وت – العرئر  . لبنان  بي 

ي  النووي   ف بن يحت   الدين محت  ح لمجموعاـه(   1313  )رسر وت  الفكر  دار     1   طالمهذب شر  . لبنان  بي 

ي  النووي  ف بن يحت   الدين محت  ح لمنهاجا   (1392) رسر اث إحياء دار    2  طالحجاج بن مسلم صحيح شر  الي 

ي  وت – العرئر  . لبنان  بي 


