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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ] الحروبالفقهية المتعلقة بجثث قتىل   ماألحكا [
ي الفقه اإلسالمي   (

 
 )بحث ف

 
 

 :الباحثان
 عساف محمد الدكتور محمد مطلق  - 

 منسق برنامج دكتوراة الفقه وأصوله 
 ورئيس قسم االقتصاد والتمويل اإلسالمي 

 جامعة القدس / فلسطي   
 
 اري غبفايز ثناء عاطف   -

ي برنامج 
 
 دكتوراة الفقه وأصوله باحثة دكتوراة ف

ك بي   جامعات القدس والنجاح والخليل 
 المشتر

 األحكام الفقهية المتعلقة بجثث قتىل الحروب 
 
 ملخص: ال

ي األحكام الفقهية  
المتعلقة بجثث قتىل الحروب تتناول هذه الدراسة موضوع حقوق الموئ  بشكل عام، وتبحث فز

ز حكم االحتفاظ بجثث قتىل الحروب لنقلها من مكان آلخر، وحكم أخذ أعضاء منها، والتمثيل  بشكل خاص؛ فتبي 
، وحكم دفنها أو تركها دون مواراة، وكذلك  ز بها، أو حرقها، وحكم تسليمها أو مبادلتها بأرسى أو بجثث للمسلمي 

 حكم تصوير جثث قتىل الحروب. 
ي تسهيل وصول أي معلومات عن 

ز الدراسة وجوب تزويد السلطات والسفارات بكل ما من شأنه المساعدة فز وتبي 
ي الفقه اإلسالمي هو نرصة 

جثث قتىل الحروب، إال ما كان من باب المعاملة بالمثل، حيث إن الهدف من الحروب فز
ز   ي األرض، وقد بي 

أبواب الجهاد  الدين وإعالء كلمة هللا تعاىل وليس اإلفساد فز ي 
الفقهاء أحكام السلم والحرب فز

 والمغازي بشكل مستفيض. 
وقد توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج، منها أن االعتداء عىل جثث قتىل الحروب يعد محرًما باعتباره 

ز الو  يعة اإلسالمية جميع القواني  وب المثلة المنهي عنها باتفاق الفقهاء، وقد سبقت الرسر
ًبا من ضز ي ضز

ضعية فز
ي بيان حقوق جثث القتىل 

يعات فز تحريمها لرسقة األعضاء والعبث بجثث قتىل الحروب، وكانت من أوضح الترسر
والحفاظ عىل كرامتها وعدم انتهاك حرمتها بغض النظر عن الديانة أو العقيدة أو الجنس أو غي  ذلك من ألوان 

ز األخرى.   التميي 
 

 : مصطلحات الدراسة
، االحتفاظ بالجثث، أخذ األعضاء. ، الجهاد أحكام الحرب،   جثث القتىل، حقوق الموئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

[The Jurisprudence Rules Related to the Corpses of War] 

 

Abstract: 

     This study talks generally about the subject of dead rights. It looks specifically in the 

jurisprudence rules related to the victims of war. Thus, it shows the rule of preserving 

the corpses to transfer them from one place to another, the rule of taking the organs out 

of them, mutilating them, or burning them; the rule of delivering or exchanging them 

with captives and corpses of Muslims, the rule of burying or leaving the war corpses 

without hiding them, and the rule of taking pictures of them. 

     This study also shows the need to give the authorities and embassies everything it 

needs to help in facilitating access to any information about the corpses of war, unless it 

was of the purpose of treating the same; because the goal of war in Islamic Fiqh is the 

victory of Islam and the elevation of God's word and not the corruption of earth. 

Moreover, the Jurists have shown the rules of peace and war in the worth of jihad and 

raids in detail. 

     The study reached a set of results, including that assaulting the corpses of war dead 

is forbidden as it is a kind of proverb forbidden by the agreement of jurists. It was one 

of the clearest legislations in clarifying the rights of dead bodies, preserving their 

dignity and not violating their sanctity, regardless of religion, creed, gender, or other 

forms of discrimination . 

 

Key words: Rules of war, dead bodies, dead rights, keep corpses, take organs. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : مقدمة الدراسة
 
ّ
وصىل هللا عىل نبيه ورسوله الكريم محمد صىل  هه بعد الغفلة،  الحمد هلل الذي علم اإلنسان بعد الجهل، وفق

 وبعد،  هللا عليه وسلم وآله وصحبه الكرام،
يعة اإلسالميةفقد   عت الرسر ي سبيل هللا ت  رسر

ي  ؛لغايات نبيلة وأهداف ساميةعالى الجهاد فز
إعالء كلمة   رأسها عىل  والت 

 الناس؛ لتكون كلمة هللا هي العليا. ومنع الظلم، تعاىل هللا
ز  ، ورد العدوان، وتحقيق العدل بي 

يعة اإلسالمية    ومن مظاهر شمول الرسر
ْ
ي  وض

امها عها ألحكام وآداب ومبادئ إنسانية ينبغز بعد   والعمل بموجبها   احي 
يعات القانونية الوضعية بخمسة عرسر قرنضوابط إسالمية أصيلة سبقت جبأن تضع الحرب أوزارها،    ميع الترسر

ً
، ا

ي من أهمها 
مجموع القواعد  عبارة عن  اتفاقيات جنيف للحد من نتائج الحرب، وهي  القانون الدوىلي العام و   والت 

ز األطراف المتحاربة.  اعات المسلحة بي  ز
ي اليز
 والقيم األخالقية واإلنسانية الواجب تطبيقها فز

 

: طبيعة 
ً
 الموضوع أوال

ز  ، وكل ما بشكل عام أحكام الحروب الواجب مراعاتها فيها آداب و و المراد بجثث قتىل الحروب، هذه الدراسة تبي 
، وسلب لها، وأخذ أعضاء منها، والتمثيل بها،  ها من مكان آلخر نقلحجزهال  عىل االحتفاظ بهذه الجثث منُيبتز  

، أو دفنها أو تركها دون مواراة، وتزويد السلطات   وحرقها، وتسليمها، وحجزها، ومبادلتها بأرسى أو جثث ز للمسلمي 
ي تسهيل وصول أي معلومات عنها والسفارات بكل ما من شأنه المساع

ومناقشة هذه المسائل من ناحية  ،  دة فز
ز الوضعية لت عية من القرآن الكريم والسنة النبوية واإلجماع ما أمكن، ثم من القواني  كتمل  فقهية بناًء عىل األدلة الرسر

 الصورة كدراسة فقهية مقارنة. 
 

: أهمية الموضوع 
ً
 ثانيا

ي األمور اآلتية: 
 تكمن أهمية هذه الدراسة فز

عيةحكام األ بيان  -1  . الحروب باالحتفاظبقتىل المتعلقة  الرسر
 األحكام المتعلقة بها. قتىل الحروب واآلداب و  جثث المراد بمفهومبيان  -2
امببيان   -3 ز يعة اإلسالمية  ضمن ضوابطوأخالقيات الحرب  أحكام  الطريقلاللي   بعد الحروب    ،الرسر

ً
خصوصا

خاص بشكل  ز  وفلسطي  عام،  بشكل  اإلسالمية  الدول  ي 
فز المتعلقة الدائرة  المسائل  دراسة  خالل  من  ؛ 

ز الوضعية  ي الفقه اإلسالمي والقواني 
 . باالحتفاظ بجثث قتىل الحروب فز

 

 :
ً
 ب اختيار الموضوعاسبأثالثا

موضوع   .1 الحروبكون  قتىل  بجثث  األهمية؛    االحتفاظ   أمر   باعتبارهبالغ 
ً
 معاض ا

ً
بما  ا التبرّص  من  بد  ،فال 

 . أحكام وآثار ينطوي عليه من 
ح و تحتاج إىل  باالحتفاظ بجثث قتىل الحروبإن األحكام المتعلقة  .2  . توضيحمزيد بحث ورسر
ي  تقديم إضافة   .3

ي   أحكام الحروبمسائل  علمية فز
مسألة االحتفاظ بجثث قتىل الحروب    من خالل البحث فز

 . وما يرتبط بها من مسائل فرعية 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: مشكلة الدراسة 
ً
 رابعا

 تحاول الدراسة اإلجابة عىل التساؤالت التالية: 

 ؟قتىل الحروببجثث  المرتبطةالفقهية ما هي الحقوق واألحكام -1
 ؟المتعلقة بجثث قتىل الحروب  اآلدابتوضيح كيف يمكن  -2
 الحروب؟قتىل  هو حكم االحتفاظ بجثثما  -3
ي يجب مراعاتها؟ -4

 هل يعتير تسليم الجثث وتبادل المعلومات حولها من حقوق القتىل الت 
 

: أهداف الدراسة 
ً
 خامسا

 لدراسة هذه المسألة أهداف عدة منها: 

ي مسألة  .1
ي البحث العلىمي فز

 االحتفاظ بجثث قتىل الحروب. التعمق فز
 بجثث قتىل الحروب. المتعلقة  األحكام الفقهيةبيان  .2
 حكام المسائل المتعلقة باالحتفاظ بجثث قتىل الحروب وتسليمها ومبادلتها. بيان أ .3
 لقلة األبحاث يستفيد منه طلبة العلم  االحتفاظ بجثث قتىل الحروب  مسألة  يدرس  توفي  بحث علىمي   .4

ً
نظرا

ي 
 الموضوع. هذا فز

 

: الدراسات السابقة 
ً
 سادسا

ِتب  
ُ
ي جميع ما ك

 منها لم تنفرد ببيان أحكام االحتفاظ بجثث بعد البحث والتحري فز
ً
ي باب أحكام الحروب، فإن أيا

فز
ها  جميع الدراسات السابقة تناولت الموضوع من ناحية فضفاضة، وكا  حيث إن،  قتىل الحروب بشكل خاص ز ن تركي 

ي جانب االحتفاظ بها ومبادلتها وتسليمها  
عىل جانب أحكام جثث القتىل بشكل عام أكير من جانب التفصيل فز

ي هذه المسألة بشكل متخصص للعدو 
 . ،فكان ال بد من البحث فز

ي  السابقةالدراسات والبحوثوإن من أهم  
ي الت 

:   وقفت عليها أثناء بحتر ي
 ما يأئ 

 

األستاذ الدكتور ، الباحث  م2017،  الحقوق غت  المالية لقتىل الحروب )دراسة فقهية قانونية مقارنة( -
ي 
الكيالئز أحمد زيد  ي    ر و شمن،  جمال 

الدراسات اإلسالميةفز ي 
األردنية فز الباحث، وقد  المجلة  عن   تحدث 

، وتمثيل، وتصوير، وتسليم، ونقل لجثث قتىل الحقوق غي  المالية لجثث قتىل   ز الحروب من غسل وتكفي 
 الحروب. 

 
ي الفقه اإلسالمي  -

 
ي وجرائم الحرب ف

المصدر: الوغي ،  جمال الدين الرمادي، الباحث  م2018،  الدفاع المدن 
 . تبعموميات الحرب من تعريفها وتاريخها، وكيفية بدئها،  عن    تحدث الباحثوقد  اإلسالمي ة واآلثار المي 

ك عىل قيام الحرب،   تبة عىل انتهائها إما من خالل الصلح بتقسيمه إىل مؤبد ومؤقت، وإما بي  واآلثار المي 
 القتال أو التحكيم. 

 

ز أن هذه الدراسة تمتاز بتناولها   لموضوع االحتفاظ بجثث قتىل الحروب وبعد استعراض الدراسات السابقة يتبي 
ها   وتسليمها للعدو ومبادلتها  ، مع باإلضافة لما يتعلق بها من أحكام نقل وسلب وأخذ أعضاء وتمثيل وحرق وغي 

عية  ي تستنبط منها لكل المسائل المتعلقة باالحتفاظ بهذه الجثث ذكر األدلة الرسر
 أحكامها الفقهية.  الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: منهج البحث 
ً
 سابعا

ي   تم االعتماد عىل
،اال ، باإلضافة إىل  المنهج الوصفز ي والتحليىلي

الفقهية وتوصيفها،    حيث تم تناول المسائل  ستقرائ 
جيح ،  واستنتاج األحكام منها   ثم تحليلها   اء أقوال المذاهب الفقهيةواستقر  وعرض األدلة الفقهية ومناقشتها،والي 
يفة   وعزو اآليات القرآنية إىل مظانها،  بينها، رأي   ثم التعري    ج عىلالحكم عليها،  التعليق بو   وتخري    ج األحاديث الرسر

ي  العام واتفاقيات جنيفالقانون الدوىلي 
 . المسائلهذه فز

 
: خطة الدراسة

ً
 : ثامنا

ي مقدمة 
ي اآلعىل النحو وخاتمة، وذلك  أربعة مباحثو جاءت الدراسة فز

 : ئ 

الموضوع طبيعة  بيان  فيها  تم  اختياره  ،وأهميته  ،مقدمة:  الدراسة،ومنهج  ،ومشكلته  ،وأسباب  الدراسات و ية 
 السابقة. 

  وآداب التعامل معها.  ل: مفهوم جثث قتىل الحروبالمبحث األو 
  . الحروبالمطلب األول: مفهوم جثث قتىل 

عية المتعلقة بالتعامل مع جثث قتىل الحروب.  : اآلداب الرسر ي
  المطلب الثائز

: أحكام االحتفاظ بجثث قتىل  ي
  . الحروبالمبحث الثائز

  المطلب األول: حجز جثث قتىل الحروب لنقلها من مكان آلخر. 
ي المطلب الثا

  واالستفادة منها أو بيعها.  : أخذ أعضاء من جثث قتىل الحروبئز
  . ومبادلتها  : التمثيل بجثث قتىل الحروبالمبحث الثالث

  . جثث قتىل الحروبلحرق حكم التمثيل وال: وللمطلب األا
ي ثاالمطلب ال
  : مبادلة الجثث بأرسى أو جثث. ئز
  . وتصويرها  : دفن جثث قتىل الحروبالمبحث الرابع

 المطلب األول: دفن جثث قتىل الحروب. 
ي المطلب ال
  : تصوير جثث قتىل الحروب. ثائز
  وفيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 . وآداب التعامل معها  الحروبالمبحث األول: مفهوم جثث قتىل 
 . مفهوم جثث قتىل الحروبالمطلب األول: 

فيما يىلي  التالية: "جثث"، "قتىل"، "الحروب"، و   لكلماتمن ا  " مصطلح مركب، يتكّونجثث قتىل الحروبعبارة"
ي اللغة واالصطالحتفسي  

 : لمعانيها فز
 لغة: مفردها جثة، ومأخوذة من الَج   الجثث

ّ
ي ،  ث

، 2، و"الجسم" 1"الجسد"   الجثة عىللفظ  يطلق  و ،  : القطعويعتز
ي تفسي  

ي فز ، 3اجتثت من فوق األرض ما لها من قرار"قوله تعاىل: "ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة  فقال الطير
 . 4ؤصلت ت"اجتث": أي اس كلمةالمراد ب
 و 

ً
ي : اصطالحا

: الجسد: الجسم الذي ال 6قال ابن عاشورفقد  ،  5تنشأ نتيجة مفارقة الروح للجسد   هي الهيئة الت 

ز حياة فيه :  وهو  الموتويتعلق بها مصطلح  ،  7الجثة   كلمة  يرادفو ،  ، وال عقل وال تميي 
ً
: ، و 8ضد الحياةلغة

ً
اصطالحا

ي هو صفة وجودية 
 .9وخروجها منه  مفارقة الروح للجسد وتطلق عىل  ،الحياة تنافز

:   القتىل
ً
، ومنه قوله تعاىل: 10األجسادوإزالة الحياة من  ،  وأصلها من القتل، وهو إزهاق األرواحمفردها قتيل،    لغة
""يا أيها الذين   ي القتىل الحر بالحر والعبد بالعبد واألنتر باألنتر

والقتىل جمع قتيل، ،  11آمنوا كتب عليكم القصاص فز
: . و 12الذكر واألنتر  ا ويستوي فيه

ً
 . 13الناس الذين أزهقت أرواحهم نتيجة اعتداء من العبادهم اصطالحا

 
وت،  لسااااااااااااان العربابن منظور، محمد بن مكرم،   1 وز آبادي، محمد بن 127/  2ـه،  1414، 3، مادة جثث، دار ص             ادر، بي  . الفي 

وت،  القاموس المحيطيعقوب،  . الزبيدي، محمد بن 221/  1م،  2005ـه،  1426،  8، مادة )الجثث(، مؤس               س               ة الرس               الة، بي 

  ، ، الدار   معجم مقاييس اللغة. ابن فارس، أحمد،  191/  5، دار الهداية،  تاج العروس من جواهر القاموسمحمد الملقب بمرتض           ز
 . 425/ 1م، 1990اإلسالمية، لبنان، 

دوي  البخاري، عبدالعزيز بن أحمد، 2 ح أصااوب التي  ، كشااف األرار رر ، محمد بن 228/  2، دار الكتاب اإلس  المي ي
بيتز . الخطيب الرس  ر

ي ألفاظ المنهاجأحمد، 
ي المحتاج إىل معرفة معان 

 . 90/ 4م، 1994ـه، 1415، 1، دار الكتب العلمية،  مغن 
 . 26سورة إبراهيم، آية  3
ي،  4 ي تأويل القرآنالطير

 
وت، لبنان،  ، مؤسسة الرسالةجامع البيان ف  . 586/ 16م، 2000ـه، 1420، 1، بي 

ز بن عمر،  5 وت،  حاشاااية رد المحتارابن عابدين، محمد أمي  ، بي  ،  221/  2م،  2000ـه،  1421، دار الفكر للطباعة والنرس   ر ي
بيتز . الرس   ر

ي المحتاااااج
الكت     ب العلمي     ة،الفروع وتصااااااااااااااح   الفروع. ابن مفلح، محم     د بن مفلح أبو عب     دهللا،  3/  2،  مغن  وت،    ، دار  ، 1بي 

 . 98 -97/ 1ـه، 1418
ي س  نة  1296ابن عاش  ور، محمد الطاهر ولد س  نة   6

ي فيها.  1393ـه، وتوفز
ز بتونس، وولد ودرس وتوفز ز المالكيي  ـه،  كان رئيس المفتي 

 ،  . 174/ 6، األعالمالزركىلي
، تونس،  التحرير والتنويرابن عاش    ور، محمد الطاهر،   7 ي  . الزجاج، إبراهيم بن الرس    ي،  91/ 17م،  1984، الدار التونس    ية للنرس    ر

معان 
وت، لبنان،  القرآن وإعرابه  . 377/ 2م، 1988ـه، 1408، 1، عالم الكتب، بي 

 . 90/ 2، مادة )موت(، لسان العربابن منظور، 8
اإلمام  بلغة السااااااال  ألقرب المسااااااال  إىل م ه   . الص       اوي، أحمد بن محمد،  183  -182/  5،  حاشااااااية رد المحتارابن عابدين،  9

،  مال   ي ،  193/  1م،  1952، مطبعة الحلتر ي
بيتز ي المحتاج. الخطيب الرس               ر

، محمد بن محمد،  3/ 2،  مغن  ،  إحياء علوم الدين . الغزاىلي
وت،   ي بكر،  247/  5م،  2004،  1دار الهالل، بي  ي الكالم عىل أرواح األموات واألحياااء بااالاادالئاال . ابن القيم، محم  د بن أئر

 
الروح ف

 . 52-51م، 1986، 2ار الفكر، عمان،  ، دمن الكتاب والسنة
، أحمد بن محمد،  22/  12، مادة جثث،  لسااااااااااان العربابن منظور،   10 ح الكبت  . الفيومي ي غري  الشاااااااااار

 
، المكتبة  المصااااااااااباح المنت  ف

وت،   . 490/ 2العلمية، بي 
 . 178، آية سورة البقرة11
12  ، ، محمد عىلي ي

، القاهرة، مرص صفوة التفاست  الصابوئز ي
 . 104/ 1م، 1997ـه، 1417، 1،  ، دار الصابوئز

، عب دالكريم،  13 ح الكبت  الرافغي ح الوجت   المعروف باالشاااااااااااااار وت، لبن ان،  العزيز رر م،  1997ـه،  1417، 1، دار الكت ب العلمي ة، بي 
10 /119 ، ي

بيتز ي المحتاج. الخطيب الرسر
 . 211/ 5، مغن 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز   القتالبمعتز    بجمع حر :  بو الحر  ز فئتي  : . 15لسلم ة لنقيض، وتعد14بي 
ً
ز أو هي  واصطالحا ز دولتي  رصاع مسلح بي 

يعة اإلسالمية  عيرّ فقهاءقد و . 16لدفاع عن مصالح الدول المتحاربة أكير بغرض فرض وجهات نظر سياسية وا   الرسر
ز القوات المسلحة  عن الحرب بلفظ الجهاد،   ز –فالحرب "هي ضاع بي  ز المتنازعي  يرمي به كل   -لكل من الفريقي 
ي مواجهة الطرف اآلخر" منهما إىل صيانة حقوقه  

ام17ومصالحه، فز ز تطبيق قواعد قانونية تنظم ترصفات ب، مع االلي 
 .18المحايدة و وأفعال األطراف المتحاربة  

الناس الذين  فالمراد بجثث قتىل الحروب:   نتيجة  أجساد  أرواحهم  ي الحروب قضوا وأزهقت 
العباد فز فعل من 

 والمعارك. 
 

: اآلداب  ي
عية المتعلقة بالتعامل مع جثث قتىل الحروب. المطل  الثان   الشر

الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والم الكليات الخمس: حفظ  يعة لحفظ  ال، وتحريم كل جاءت مقاصد الرسر
ي ومنع االعتداء عليه فعل يرصز بأي منها، ويندرج تحت هذا حفظ أعضاء ال

 . 19جسم اإلنسائز
ي حرم هللا إال بالحق"عصمة اإلنسان ثبتت بقوله  كما أن  

وقوله صىل هللا عليه   20تعاىل: "وال تقتلوا النفس الت 
ي شهركم ه

تنقطع جميع بمجرد الموت  ف،  21" ذاوسلم: "فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فز
لجثته اإلكرام  حقوق  من  اعتبار  له  ما  ويبف  كل  لإلنسان،  بالحياة  المتعلقة  ثابتةالحقوق  حقوق  تسقط   من  ال 

 
ً
 ، كونها ال تتعلق بحق اآلدمي فحسب وإنما تتعلق كذلك بحق هللا تعاىل. 22مطلقا

يعة اإلسالمية   الرسر  ولكون 
ً
أحكاما الحياة، فقد وضعت  مت كل مناحي 

ّ
   نظ

ً
الجثثوآدابا  عند خروج   للتعامل مع 

ام ز صورة الميت، وضمان احي  ي   الروح من البدن؛ لتحسي 
كرامته حت  بعد موته، عىل سبيل المثال تغميض عيتز

د ويستقر يقبح منظره فعىل هذا الفعل؛  23صاحب الجثة، فقد اتفق الفقهاء  ز حت  يير لو ترك الميت مفتوح العيني 
ي نظر الناس

 . 24فز

 
 . 137م، 1990ـه، 1410، 1  ، عالم الكتب، القاهرة،التوقيف عىل مهمات التعاريفالمناوي، محمد ،14
وت،  لساااااااااااااااان العربابن منظور،    15 ، محم  د  249/  2،  تاااج العروس. الزبي  دي،  302/  1ـه،  1414،  3، دار ص                ادر، بي  ي . قلع  ة حر

  ، ي ،  معجم لغة الفقهاءرواس، وحامد ص        ادق قنيتر معجم . ابن فارس،  178م،  1988ـه،  1408، 2، دار النفائس للطباعة والنرس        ر
وز آبادي، 48 / 2، مقاييس اللغة  . 73/ 1، القاموس المحيط. الفي 

، وهبة،  16 ي الفقه اإلسالمي الزحيىلي
 
 . 35، دار الفكر، آثار الحرب ف

 . 777م، 1998، منشأة المعارف، القانون الدوىلي العامأبو هيف، عىلي صادق،  17
18  ، ، محمد بشي  ي السلم والحربالشافغي

 
 . 439م، 1974، 2ندرية،  ، منشأة المعارف، االسكالقانون الدوىلي العام ف

، أحمد،  19 ي
ي الريسوئز ،  نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطني  . 117م، 1992ـه، 1412، 2، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي

 . 33، آية سورة اإلراء20
عليه وسالم  صاح   البخارياالجامع المساند الصاح   المختنا من أمور رساوب هللا صاىل هللا البخاري، محمد بن إس ماعيل،  21

وت، لبن  ان، ح  دي  ث رقم  وسااااااااااااااننااه وأ ااامااه ، دار الكت  ب العلمي  ة، بي  م،  1999ـه،  1420، 1739، كت  اب الحج، ب  اب الخطب  ة أي  ام متز
4/280. 

، أحم     د بن إدريس،    22 ي
ي أنواء الفروقالقرافز

 
وق ف الكت     ب،  الفروقا أنوار التي ال     دين 256/  1، ع     الم  . العز بن عب     د الس               الم، عز 

ي مصال  األنامقواعد  عبدالعزيز، 
 
 . 167م، 1991ـه، 1414، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، األحكام ف

، أبو بكر بن مس          عود،  23 ي
ائعالكاس          ائز ي ترتي  الشااااااااار

 
. ابن  299/  1م،  1986ـه،  1406، 2، دار الكتاب العلمية،  بدائع الصااااااااانائع ف

وت،  المحىل بااآلثاارحزم، عىلي بن أحم د،  ي دام ة، عب دهللا بن أحم د، . ابن ق  157/ 5، دار الفكر، بي 
ـه،  1388، مكتب ة الق اهرة، المغن 

،  161/  2م،  1968 ي
بيتز ي المحتاج. الرس             ر

،  331/  1،  مغن  ي . أبو الحس             ن المال ي
وان  ي  يد القت  ي لرسااااااااااااالة أني

، دار كفا ة الطال  الربان 
وت،  (. 513/ 1ـه، 1412الفكر، بي  ي  . )ترتيب مذهتر

24  ، ي
 . 299/ 1، بدائع الصنائعالكاسائز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أقرها هللا تعاىل  وهذا 
ي قوله  مناٍف لمبدأ الكرامة اإلنسانية الت 

ي آدم"فز
ي 25: "ولقد كرمنا بتز

ي كل بتز
؛ فالنص عام فز

ي الحياة أو بعد الممات
 . آدم سواء فز

يعة اإلسالمية   ز الوضعية  فتعد الرسر ي    ع أحكام  سباقة لكل القواني  ي ترسر
تكريم جثة المتوفز كما لو كان الحديثة فز

،  صاحبها  
ً
ي هللا عنها قالت: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: "كرس عظم الميت ككرسه فحيا

عن عائشة رضز
 "
ً
 سياجوالرادعة، باعتبارها  ية  امحالفكل هذه من األساليب  ،  26حيا

ً
حمايتها من االعتداء؛ ويلزم من ينتهك يضمن  ا

ي حرمته  حرمتها بضمان حق أرسة الميت
 . 27فز

التكريم   الموئ  ومن مظاهر هذا  مع جثث  التعامل  ي 
فز بالرفق  عليها ودفنها،    األمر  والصالة  وتكفينها  وتغسيلها 

التشويه واالعتداء حف  عىل كرامتها من 
ً
بن   وتحريمها ،  اظا ي حديث جابر 

ي عليها، ففز
القبور والمسر الجلوس عىل 

ي هللا عنه: "
ي أن تجصص القبور عبدهللا رضز  . 28يكتب عليها وأن ُيبتز عليه وأن توطأ" وأن نه النتر

ي عىل قير 
ّ أن أمسر ، أحب إىلي ي عىل جمرة أو سيف أو أخصف برجىلي

ي حديثه صىل هللا عليه وسلم: "ألن أمسر
وفز

ي أو وسط السوق" 
مسلم، وما أباىلي أوسط القير قضيت حاجت 

29 . 
 

: أحكام االحتفاظ بجثث قتىل  ي
 الحروب المبحث الثان 

 . جثث قتىل الحروب لنقلها من مكان آلخر حجز المطلب األول: 

ي ذلك من صون لها وحفظ من 
ي دفنها لما فز

ي التعامل مع الجثث بشكل عام هو التعجيل فز
يعد األصل العام فز

ت" 30التغيي   ، فهل إذا حدث عارض خالف األصل جاز  31، لقوله صىل هللا عليه وسلم: "ال تؤخروا الجنازة إذا حرصز
باب  أو كان االحتفاظ من  الوفاة غموض،  ي سبب 

أو كان فز الهوية،  الجثة مجهولة  بالجثث؛ كأن تكون  االحتفاظ 
ي ذلك جواز االحتفاظ بالجثث إن كانت المصلحة  هو  المعاملة بالمثل، األظهر  

حسب تقدير   ،32العامة متحققة فز
  
ً
استنادا  ، ي

القاضز أو  بالمصلحة" اإلمام  اإلمام عىل الرعية منو   ي حجز ،  33لقاعدة "ترصف 
المصلحة فز فإن رأى 

،  جثث قتىل الحروب كرجاء مبادلته ز ع له ذلك  أو من باب المعاملة بالمثلا بمال أو بأرسى المسلمي  ولكن ال ،  يرسر
ي مكان خاص بهم 

اب فز ز بل يوارون الي  ي مقابر المسلمي 
 .34يحتفظ بهم فز

 
 . 70، آية اإلراء سورة25
ي س ننه )26

، فز ي
ي النهي عن كرس  عظام الميت، دار إحياء  ساي   ابن ماجهرواه ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويتز

(، كتاب الجنائز، باب فز
ي  516/ 1الكتب العربية،  

، محمد ناض الدين، فز ي
ي تخريااااج أحاد ث منار الساااااا يل، وص       ححه الش       يخ األلبائز

 
، المكتب  إرواء الغليل ف

وت،  اإلسال  ، بي   . 213/ 3م، 1985ـه، 1405، 2مي
ي مصلحة األنامالعز بن عبد السالم، 27

 
 . 140/ 1، قواعد األحكام ف

مذي، محمد بن عيس   ،   28 م يالي  ، كتاب الجنائز، باب كراهية تجص   يص القبور والكتابة عليها، حديث  الجامع الصااح   سااي   التر
، 1052رقم  ي اث العرئر

 ل حديث حسن صحيح. . وقا368/ 3، دار إحياء الي 
ي عىل القبور والجلوس عليه ا، ح دي ث رقم سااااااااااااااي   ابن مااجاهابن م اج ة،   29

ي النهي عن المس               ر
،  1567، كت اب الجن ائز، ب اب م ا ج اء فز

1/499. 
، منصور بن يونس،  30 ي

 . 84/ 2، دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن مير  اإلقناعالبهوئ 
ت وال تتبع بنار، حديث رقم سي   ابن ماجهابن ماجه،  31 ي الجنازة ال تؤخروها إذا حرصز

 . 476/ 1، 1486، باب ما جاء فز
32  ، ي

ي إ ضاح قواعد الفقه الكليةآل بورنو، محمد صدف 
 
وت،  الوجت   ف  . 246م، 1996، 4، مؤسسة الرسالة، بي 

ي بكر،  33 ، عبدالرحمن بن أئر  . 121م، 1990ـه، 1114، 1، دار الكتب العلمية،  األشباه والنظائرالسيوطي
الاااامسااااااااااااااااالاااامااااي   34 ماااان  باااااااأر   لاااامااااباااااااادلااااتااااهاااااااا  األعاااااااداء  بااااجااااثاااااااث  االحااااتاااافااااااااظ  وي        ب،  حااااكاااام  إس                   الم  م    وق    ع  م،  2013ـه،  1434، 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/215434/%D8 %AD%D9 %83 %D9 %85-
%D8 %A7 %D9 %84 %D8 %A7 %D8 %AD%D8 % 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

بما يمنع من التعرف   الشكل، أو تغي   الرائحةصحابها، وأدغ لصونها من التغي  وانتشار  أل يعد حفظ الجثث كرامة  و 
ز يحتفظ   العدو حي  بالمثل كما يفعل جيش  المعاملة  أو من باب  نكاية عليها إن كانت مجهولة،  بجثث الشهداء 

ز نقلها إىل مكان آخر لد  بذوي  هم، أو االحتفاظ بها   لحي 
ً
فنها؛ فيجوز استخدام أي وسيلة من شأنها الحفاظ مؤقتا

تبيح المحظورات  ورات  الوسائل الجائز استخدامها، لكون الرصز الثالجات من باب  ، 35عىل سالمة الجثث ومنها 
ورة تقدر بقدرها"36و"ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"  ي االحتفاظ بالجثث دون 37، و"الرصز

ورة تقتضز . فالرصز

ها.  المساس بكرامتها   بتغي 
: خر آل من مكان  الجثث نقلأما ما يتعلق بمسألة  ز ز حالتي   ، فال بد من التفريق بي 

ز الميت   ،الحالة األوىل: قبل الدفن ي تجهي 
وعة فقد اختلفت 38يسن اإلرساع فز ، ولكن لو كان للتأخي  أسباب مرسر

 : ز  أقوال الفقهاء عىل قولي 
    39األول: ذهب الحنفية 

ً
ي للنقل  إىل الجواز مطلقا

ز أو نحو ذلك، مع االستحباب لدفن الميت فز بقدر ميل أو اثني 
ة المكان الذي مات فيه، حيث إن األصل الجواز فال يمنع إال لمصلحة ولدليل ي 40مقير ، فقد ورد أن سعد بن أئر
ي هللا عنهما، توفيا بالعقيق وحمال إىل المدينة و 

 .41دفنا بهاوقاص وسعيد بن زيد بن عمرو رضز
: ذهب الجمهور ي

ألجل دفنه بالقرب من أهله، وابتغاء الدفن   دم جواز نقل الجثة إال لغرض صحيح؛إىل ع   42الثائز
يفة، برسر  عدم تهتك جثته وعدم تفجرها  ي بقعة مباركة رسر

ي هللا عنه:  43فز
ي قول عبدهللا بن مليكة رضز

، كما ورد فز
ي هللا  

ي بكر رضز ي عبدالرحمن بن أئر
ه ثم قالت: توفز عنهما بالحبشة، فحمل إىل مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قير

تك ما دفنتك إال حيث مت ولو شهدتك ما زرتك"  ي 44وهللا لو حرصز
 فز
ً
 صحيحا

ً
، وهو محمول عىل أنها لم تَر عرضا

. 45نقله وأنه تأذى به  ي
 . والراجح هو القول الثائز

 : نقوال للفقهاء  وفيها  ،الحالة الثانية: بعد الدفن
، بدليل نقل يعقوب ويوسف عليهما السالم   46األول: ذهب بعض متأخري الحنفية 

ً
إىل جواز نقل الجثة مطلقا

 . 47من مرص إىل الشام ليكونا مع آبائهما الكرام
: ذهب الجمهور ومتقدمو الحنفية  ي

ورة 48الثائز  إال لرصز
ً
 . إىل عدم جواز النقل بعد الدفن مطلقا

 
35 ،  . 84، األشباه والنظائرالسيوطي
36  ، ي

 . 302/ 1، الفروقالقرافز
ي حنيفااة النعمااانابن نجيم، زين ال  دين بن إبراهيم،  37 وت، لبن  ان،  األشااااااااااااااباااه والنظااائر عىل ماا هاا  أني ، 1، دار الكت  ب العلمي  ة، بي 

 . 94م، 1999ـه، 1419
38  ، ي

 . 84/ 2، كشاف القناعالبهوئ 
 . 239/ 2، حاشية رد المحتارابن عابدين،  39
40  ، ، محمد بن عىلي ي

 . 169/ 4م، 1993ـه، 1413، 1،  ، دار الحديث، مرص نيل األوطارالشوكائز
ي دفن المي  ت، رقم الح  دي  ث  موطااأ مااالاا  م  ال  ك، أنس بن م  ال  ك،    41

،  549، كت  اب الجن  ائز، ب  اب م  ا ج  اء فز ي اث العرئر
، دار إحي  اء الي 

وت، لبنان،   . 232/ 1م، 1985ـه، 1406بي 
ف،  42 ح المه بالنووي، يحت  بن رسر ح  . الدردير، محمد بن أحمد،  265/  5، دار الفكر، المجموع رر ي عىل الشااااار

ر
حاشاااااية الدساااااوف

، 421/ 1، دار الفكر، الكبت   ي
 . 219/ 2، الفروع. ابن مفلح، 141/ 3، كشاف القناع. البهوئ 

ح الكبت  الدردير،  43  . 265/ 5، المجموع. النووي، 421/ 1، الشر
مذي، محمد بن عيس   بن س  ورة،   44 م يالي  ي زيارة القبور، رقم الحديث  ، كسااي   التر

ي الرخص  ة فز
،  2055تاب الجنائز، باب ما جاء فز

3 /371 . 
45  ، ي

 . 141/ 3، كشاف القناعالبهوئ 
 . 239/ 2، حاشية رد المحتارابن عابدين،  46
ح كت   الدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،  47 ،  البحر الرائق رر  . 210/ 2، 2، دار الكتاب اإلسالمي
ح الكبت  الدردير،  48 ، 421/ 1، الشر ي

 . 142/ 2، كشاف القناع. البهوئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

: وقد  ز ي حكم نقل الجثث من مقابر األرقام عىل قولي 
ز فز ي فلسطي 

 اختلف أهل العلم فز
ي 
، حيث أوجب تخليص جثث الشهداء من 49األول: الجواز، وهذا ما ذهب إليه مجلس اإلفتاء األعىل الفلسطيتز

ي يجب 
 السغي له بكل السبل الممكنة، وهو الراجح. يد األعداء، وهذا واجب وطتز

؛ لحرمة الموئ  ووجوب المحافظة عىل قبورهم  : عدم الجواز، فال يجوز نبش القبور ما دام فيها عظام الموئ  ي
الثائز

 فال يجوز  51، من كرامتهم أن ال تنبش قبورهم وال تنتهك حرماتهم 50من اإليذاء 
ً
 كحرمته حيا

ً
، فحرمة المسلم ميتا

ه، فال يجوز النبش إال لحاجة ماسة   االعتداء ي قير
ز بدفنهم 52عليه وهو فز ي الحفاظ عىل كرامة شهداء المسلمي 

، وينبغز
هم.  هم من غي  دينهم، كما أنهم أحق بأرضهم المباركة من غي   عن غي 

ً
 بعيدا

ي وفيما يتعلق ب
ي القانون الدوىلي اإلنسائز

وتوكول   ( من34نصت المادة ) ، فقد نقل وتسليم جثث قتىل الحروب فز الير
ي إىل اتفاقيات جنيف عىل ما يىلي 

 :53اإلضافز

ي الحروب مع االحتالل أو أثناء االعتقال أو األعمال   .1
يجب المحافظة عىل جثث األشخاص الذين قضوا فز

 بأحكام المادة ) 
ً
( من االتفاقية الرابعة ما لم  130العدائية، والحفاظ عىل مدافن هؤالء األشخاص ووسمها عمال

 ومدافنهم معاملة أفضل. تلَق جثثهم 
تسمح   .2 أن  واالعتقاالت  االشتباكات  ي 

فز قضوا  أشخاص  جثث  تضم  ي 
الت  المتعاقدة  األطراف  عىل  يجب 

 وممثىلي الدوائر الرسمية التخاذ تدابي  للدفن، وحماية هذه المدافن 
باتفاقيات لتسهيل وصول عائالت الموئ 
 وصيانتها، وتسهيل تسليمها لذوي  ها. 

اقدة عند عدم رغبة بلد الموئ  أن تتكفل بتكاليف صيانة المدافن أن يسهل عملية يجوز لألطراف المتع .3
 لألصول. 

ً
ي وفقا

ي بالدهم بعد إخطار البلد المعتز
 إعادة الجثث إىل ذوي  هم فز

العام   .4 بالصالح  متعلقة  ورة  للرصز الجثث  إخراج  المدافن  أراضيها  ي 
فز تقع  ي 

الت  المتعاقدة  لألطراف  يسمح 
 كالتحقيق والتعليم والطب. 

وتوكول  والير والرابعة،  والثالثة  األوىل  اتفاقيات جنيف  ي 
فز ورد  الجثث هي جريمة كما  احتجاز  إن  القول  ي 

وينبغز
ي األول الملحق باتفاقيات جنيف ا

( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية 8م، والمادة )1949ألرب  ع لعام  اإلضافز
 . م1998الدولية عام 

 
: أخ  أعضاء من جثث قتىل الحروب واالستفادة منها أو بيعها. ا ي

  لمطل  الثان 
وظيفة   بأداء  يقوم  الذي  المحدد  الجزء  وهو  عضو،  جمع  ية  البرسر باألعضاء   يراد 

ي  ي تعدى مفهوم العضو إىل كل ما يتم إفرازه من نتاج الجسد البرسر ، وبعد التطور الطتر
ويتم أخذ ،  54معينة أو أكير
ي الدفنجثث  من    هذه األعضاء

ي المقابر   حديتر
ي لزرعها واالستفادة منها، أو من    فز

بعد تحقق الوفاة إثر إجراء    المشافز

 
 http://www.darifta.orgلدار اإلفتاء الفلسطينية ، 442فتوى رقم  49
رق  50 "  430م  فتوى  بعنوان  الفلس               طيني       ة،  اإلفت       اء  أعىلل       دار  بسااااااااااااااعر  األرض  لب ع  القبور  نبش  بت       اري    خ  ال  جو   منش               ور   ،"
 https://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=430#.YnxVouhBxPYم، 2010/ 01/ 03

ة عااااماااةل    دار اإلفت    اء الفلس               طيني    ة، بعنوان "  1943فتوى رقم    51 ي مقتي
 
"، منش               ور بت    اري    خ  حكم نقااال جثماااان دفن فوق ميااار ف

 https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=1943#.YnxVS-hBxPYم، 2011/ 11/ 21
، حسن بن عمار،  52 نبالىلي

ي الفالحالرسر
ر
 . 227/ 1م، 2005، 11، المكتبة العرصية،  مراف

يف ومحمد ماهر عبدالواحد،   53 ي عتلم، رسر
، إص             دار بعثة اللجنة الدولية للص             ليب  موسااااااااااااوعة اتفاقيات القانون الدوىلي اإل سااااااااااااان 

 . 282،  8األحمر، القاهرة،  
ية والتناااف ف ها )دراساااة مقارنة(الوحيدي، ش   اكر،  54 وعية نزع و رع األعضااااء البشااار ، مكتبة ومطبعة دار المنار، غزة،  مد  مشااار

 . 68م، 2004

http://www.darifta.org/
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  ،
ً
ة  العمليات الجراحية مثال ، أو نبش القبور ورسقة أعضاء كبأو تؤخذ بالتواطؤ مع حارس المقير ز ؛ أنسجة  ، أو كلية  عي 
يحها   . لتعليم لألجل بيعها، أو ترسر

البرسر  بنقل األعضاء  أو خاليا حية من شخص آلخر مع وجود هدف وراء ذلك والمراد  أنسجة  ية: "عملية نقل 
ي جسم المريض الذي 

النقل، وهو الحفاظ عىل استمرار عمل النسيج وأدائه لوظيفته بعد نقله إىل بيئته الجديدة فز
 . 55أجريت له العملية" 

ية ن  وحكم : قل األعضاء البرسر ز يعة اإلسالمية انقسمت آراء الفقهاء فيه إىل قولي  ي الرسر
 فز

األول:   مذهبالقول  وهو   ،
ً
مطلقا ية  البرسر األعضاء  نقل  بمنع  عابدين  قالوا  الشافعية   ابن  وبعض 

ل56والحنابلة 
ً
 جسد اإلنسان وحرمة االنتفاع بأجزاء المعصوم. إكراما
  : ي
يةالقول الثائز ورة  جواز نقل األعضاء البرسر " ، و"امن باب رفع الحرج  عند الرصز ر األدئز ر األعىل يرفع بالرصز ، 57لرصز

 58وهو مذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
ً
)نقل األعضاء من باب أوىل؛ ألن إنقاذ حياة اإلنسان أعظم نفعا

ز ونزع عضو من ميت(   .59من إخراج المال والجني 
كرامة   وقد  تحىمي  قانونية  ضوابط  ضمن  ية 

البرسر باألعضاء  الترصف  القانونية  يعات  الترسر أغلب  سمحت 
ز فقد  ،60اإلنسان   وفيما يخص فلسطي 

ّ
ي عام  مرسر م  نظ

ية الفلسطيتز م،  2003وع قانون نقل وزراعة األعضاء البرسر
ولذا ال بد من مناقشة موضوع ضوابط ،  61ووضع الضوابط المعينة لذلك، إال أن الفكرة لم تكتمل بصورته النهائية 

 من األموات إىل األحياء:  
ً
ية وخصوصا ورة عضو تحقق موت المنقول منه    وأهمها نقل األعضاء البرسر ، ووجود ضز

م النقل  
ّ
 قبل وفاته، أو  موافقة اللكاستحالة العالج دون نقل أعضاء، باإلضافة  الزمة تحت

ً
ذن من إمنقول منه مسبقا

وأن   يؤخذ أوليائه ورضاهم،  اختال    ال  إىل  المنقول  العضو  يؤدي  ال  وأن  المنقول،  العضو  بمقابل  مادي  مقابل 
 . 62األنساب

ي حال تم نقل األعضاء  
تعد جريمة سلب حيث  فهي جريمة تستلزم العقوبة،  بدون الضوابط المذكورة أعاله  وفز

، ويعاقب عليها بحسب الجرم الذي تم ارتكابه، من قتل أو   ي الفقه اإلسالمي
ية من جرائم الحرابة فز األعضاء البرسر

ي 
 . 63أو قطع من خالفصلب أو نفز

 
55  ، ي من  راعة األعضاءالبار، محمد عىلي

ر
 . 208م، 1994، دار القلم، دمشق، الموقف الفقهي واألخالف

ي ابن قدامة،  56
، محمد بن ص      الح، 244/  10،  المغن  ز ح الممتع عىل  اد المسااااا نقع. العثيمي  ، 4، مؤس      س      ة آس      ام، الرياض،  الشااااار

 . 338/ 6، حاشية رد المحتار.  ابن عابدين، 143/ 1، دة المفتي   منهاج الطالبي   وعم. النووي، 213/ 8م، 1995ـه، 1416
،  قواعد الفقهالمجددي، محمد عميم اإلحسان،  57 ي

ز، كراتسر  . 88م، 1986ـه، 1407، 1، النارسر الصدف ببلرسر
ي بكر،   58 ي حنيفة النعمانالرازي، محمد بن أئر ي فقه م ه  اإلمام أني

 
وت،  ، دار البش  ائر اإلس  المية، بتحفة الملوك ف /  1ـه،  1417ي 

ي . النفراوي، أحمد بن غنيم،  301/ 5،  المجموع. النووي،  239
وان  ي  يد القت  ح رسااااااااااالة أني

ي رر
، مكتبة الثقافة الدينية، الفواكه الدوان 

2 /697 . 
ي مصال  األنامالعز بن عبدالسالم،  59

 
 . 87/ 1، قواعد األحكام ف

، بتارياااا   29القرار رقم  60 ي ي لسااااااااااانة 1978/ 05/ 11، الصاااااااااااادر عن المجلس األوروني
ية األردن  م، وقانون االنتفاع باألعضااااااااااااء البشااااااااااار

 م. 1985
ي 61

ية الفلساااااط ن  وع قانون نقل و راعة األعضااااااء البشااااار ي الس      لطة الوطنية    مشااااار
ي    ع بوزارة العدل فز الذي أعده ديوان الفتوى والترس      ر

 م. 2003لسنة  2الفلسطينية، رقم 
62   ، الموقف الفقهي . البار،  44م،  1988،  1، مكتبة النهضة، القاهرة،  بحوثمختارات من الفتاو  والجاد الحق، جاد الحق عىلي

ي من قضية  رع األعضاء
ر
 . 169، واألخالف

63  ، ، محمد جير ي
ع اإلسالمي األلفز

ي الشر
 
يعة والقانون، اإلمارات، أحكام الشقة ف  . 300م، 1993ـه، 1414، منشورات مجلة الرسر



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م2022  – حزيران   – 15                                                           (  -  168192)ص:   تاسعالبحث ال –  الثالث العدد  –  عشر  الثالثالمجلد 

 

179 

 الحروب الفقهية المتعلقة بجثث قتىل  ماألحكا                                                                     ف وغباري    عسا

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

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الدوىلي    حرب  جريمة  وهي  ي 
الجنائ  القانون  ي بموجب 

الدوىلي اإلنسائز تم النص  العاموالقانون  عىل تجريم   ؛حيث 
الجناة الحروب   ومعاقبة  أثناء  الجرائم  ارتكاب  الفلسطينيو 64حال  وبناًء عىل ذلك وكون  المحمية ،  الفئات  ن من 
ية جريمة حرب؛تحت االحتالل  إىل ما نص عليه النظام الداخىلي للمحكمة الجنائية    فيعد نزع أعضائهم البرسر

ً
استنادا

ز   قانونيةلمساعدتهمسؤولية  هذه الجرائم  ، ما يحّمل أي مشفز يسمح بالدولية ، 65فيجرائم ترتكب بحق الفلسطينيي 
ي عدم سقو  دعوى المسؤولية الدولية بالتقادم و 

ي الدعوى الجنائية، ما يعتز
هي مسألة تكميلية متضمنة فز

66 . 
وب المثلة  يعد االعتداءكما    من ضز

ً
با  باعتباره ضز

ً
بالكفار ما   المنهي عنها   عىل أعضاء جثث قتىل الحروب محرما

ز    بالمثل، فإذا اعتدى العدو عىل جثث المسلمي 
ً
كاية، أو  للنبرسقة أعضاٍء منهم، ألي غرض كان؛  لم تكن معاملة

تجارية، فاألرجح هو جواز المعاملة بالمثل، لما فيه من رد كيد األعداء، وزجرهم وردعهم، مع  ألغراض طبية، أو  
 ببيع األعضاء؛ خشية االت

ً
، ولما فيه من تشويه إلنسانية الدين عدم الجواز مطلقا ي أعضاء البرسر

هام بالمتاجرة فز
اإلسالمي 

  إل    يشي  ، حيث  67
ً
باحة األعمال الطبية:أن يحمل الطبيب شهادة مزاولة للعمل تسمح له بالعمل طبيبا

ام بأخالقيات وقواعد العموفق أنظمة مهنة الطب، وأن يقصد عالج المريض وتحقيق سالمته،   ز ل  ووجوب االلي 
ي بعد تحقق رضا المريض أو وليه بالعالج

 . 68المهتز
قتىل   بجثث  والعبث  األعضاء  المحرمة لرسقة  الوضعية  ز  القواني  اإلسالمية جميع  يعة  الرسر أحكام  وقد سبقت 

ي دعوى جنائية،  
ي    ح الجثث ضوابط معينة منها: التحقيق فز من األمراض   والتحقق الخصوم، وجعلت لجواز ترسر

ي    ح،   ي تستدغي الترسر
ي    ح    وألغراض تعليم الطب، كما يشي   أن تكون الجثة لشخص معلوم، وأن يقترص الت  ي الترسر

فز
ورة يحها إال الطبيبات عىل قدر الرصز  . 69، كما أن جثث النساء ال يتوىل ترسر

ي  وقد نص  
ام جثث القتىل،  القانون الدوىلي اإلنسائز ورة إجراء فحعىل وجوب احي  ي إلثبات حالة الوفاة وضز ص طتر

نص عىل تجريم انتهاك حرمة رفات األشخاص الذين قضوا بسبب و ،  70ومحاولة التعرف عىل هوية المتوفز سببها  و 
ي بالد غي  بالدهم 

 . 71الحروب فز
 

 ومبادلتها  الحروب: التمثيل بجثث قتىل المبحث الثالث

 وحرقها الحروبالتمثيل بجثث قتىل  حكم: األوب مطل ال
: بمعتز  

ً
العقوبة  72العقوبة والتنكيلالتمثيل، والمثلة لغة  :

ً
كالقطع والتشويه ورض الرأس   الشنيعة؛ . واصطالحا

 . 73وقطع األذن أو جدع األنف

 
 م. 1998 للمحكمة الجنائية الدوليةنظام روما األساسي من  8المادة  64
، مبادئ القانون الدوىلي العام المعارص، عدس، عمر حسن،  65 ي  . 704م، 2007مؤسسة الطوبخر
، غازي حسن،  66 ي

ي مبادئ القانون الدوىلي العامصباريتز
 
 . 350م، 2007، دار الثقافة ، األردن، عمان، الوجت   ف

ة النبويةابن هش         ام، عبدالملك بن هش         ام بن أيوب،   67 ي وأوالده، مرص         ،  الساااااااات  ي الحلتر كة مكتبة ومطبعة البائر
ـه،  1375،  2، رسر

 . 37/ 3م، 1955
ي جرادة، عبدالقادر صابر،  68

يااااع الفلسط ن  ي ال شر
 
 . 294-290م، 2010، مكتبة آفاق، غزة، الجرائم الشخصية ف

 . 212-211م، القرار األول، 1987ـه، 1408كة المكرمة، ، مقرار مجمع الفقه اإلسالمي الدوىلي 69
 م. 1977لعام  بروتوكوب جنيف األوبمن  34مادة  70
ي إىل اتفاقيات جنيفمن  34مادة  71

 
 م. 1977لعام  الملحق "بروتوكوب" األوب اإلضاف

 . 331، مادة )مثل(، مختار الصحاح. الرازي، 614/ 11، مادة )مثل(، لسان العربابن منظور،  72
، حمد بن محمد،   73 ي ي داود–معالم السااااااااااااي   الخطائر  أني

ح سااااااااااااي   ي 280/  2م،  1932، 1، المطبعة العلمية، حلب،  وهو رر . ابن أئر

ي شيبةشيبة، عبدهللا بن محمد،   . 468/ 6، 33147ـه، حديث رقم 1409، 1، مكتبة الرشد، الرياض،  مصنف ابن أني
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الحديث عن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم كان إذا بعث   74اتفق الفقهاء وقد  
عىل عدم جواز المثلة بالعدو، ففز

ي سبيل هللا م
ن كفر باهلل، ال تغدروا وال تمثلوا، وال تغلوا، وال تقتلوا  جيوشه، قال: "اخرجوا باسم هللا، تقاتلون فز

ز أن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: "كان يحثنا 75الولدان، وال أصحاب الصوامع"  ، كما روي عن عمران بن حصي 
المثلة"  الصدقة وينهانا عن  و 76عىل  الحديثان واضحة.  المثلة،    داللة  النهي عن  الداللة عىل  ي 

فاء الخل  كما نهفز
ي وصاياهم ألمراء الجهاد و الراشد

ي هللا عنهم عن المثلة فز
 .78، وجرى اإلجماع عىل ذلك77ن رضز

ي  جو  ف ها التمثيل بجثث قتىل  االس ثنائية الحاالتأما
 : الحروبالنر

ك أفضل،  79إذا كان من باب المعاملة بالمثل .1 ، والي  ز ل العدو بقتىل المسلمي 
ّ
؛ يجوز التمثيل بالعدو إذا مث

ْم  80وتحرم الزيادة عىل المثل والمغاالة فيه 
ُ
ت ْ َ ز َصير ِ

ي 
َ
م ِبِه ۖ َول

ُ
ِل َما ُعوِقْبت

ْ
َعاِقُبوا ِبِمث

َ
ْم ف
ُ
ْبت
َ
 َعاق
ْ
. لقوله تعاىل: "َوِإن

ي يوم أحد، حيث يلفت القرآن الكريم  
ي شأن التمثيل بحمزة فز

اِبِريَن" وهذه اآلية مدنية نزلت فز لصَّ
ِّ
ٌ ل ْ ي 
َ
ُهَو خ

َ
ل

ي هذا الجانب أوجب النظر إىل ك
 . 81ون الصير أفضل وترك المعاملة بالمثل فز

ي ذلك   .2
ي التمثيل كجلب منفعة أو دفع مفسدة، واألمر فز

 فز
ً
عا ة رسر ي مصلحة متحققة ومعتير

ّ
ي حال تجىل

فز
 . 82مرده للحكام ووالة األمر 

الحرمة، فإذا لم يتمكنوا  فيه األصل و ، ويراد به رمي العدو بالنار وإحراقه، 83استخدام النار؛ أي لهبها  هو ف الحرقأما 
، 85، واألرجح عند المالكية 84من الظفر بالعدو جاز التحريق وإن تمكنوا بدونه فال يجوز، وهو قول عند الحنفية

 .87، والظاهرية86الحنابلة و 

 
74   ، ي

، محمد بن إدريس،  148/  2،  المجتهدبدا ة  . ابن رش    د،  142/  7،  بدائع الصاااانائعالكاس    ائز وت،  األم. الش    افغي ، دار المعرفة، بي 
ي . ابن قدامة، 259/ 4م، 1990ـه، 1410

 . 411/ 2، المغن 
75   ، ز ، أحم د بن الحس               ي  ي

  الكتي البيهف 
هم ا، ح دي ث رقم  السااااااااااااااي  ، كت اب الجه اد، ب اب قت ل من ال قت ال في ه من الرهب ان والكبي  وغي 

وت،  ، دار الكتب 15618  . 90/ 9م، 2003ـه، 1424، 3العلمية، بي 
ي داودأبو داود، س   ليمان بن األش   عث،  76  أني

ي النهي عن المثلة، حديث رقم  ساااي  
. وجاء عن ابن  59/  2،  2667، كتاب الجهاد، باب فز

ي الفتح أن إسناده قوي،
ح صح   البخاري، ابن حجر  حجر فز  . 459/ 7، فت  الباري رر

وت، ع ون األخبارمسلم، ابن قتيبة، عبد هللا بن  77  . 107/ 1ـه، 1418، دار الكتب العلمية، بي 
ي، محمود بن عمرو،   78 يلالزمخرس          ر يا الكشااااااااااف عن حقائق غوام  التت   وت،  تفسااااااااات  الزمخشااااااااار ، بي  ي ، 3، دار الكتاب العرئر

، محمد بن إس             ماعيل،  503/  2ـه،  1407 ي
،  46/  4، دار الحديث،  ساااااااااااابل السااااااااااااالم. الص             نعائز ي

محمد بن محمد،  . الحطاب الرعيتز
ح مختن خليل ي رر

 
 . 355/ 3م، 1992ـه، 1412، 3، دار الفكر،  مواه  الجليل ف

، محم د بن أحم د،   79 وت، المبسااااااااااااااو الرس               خس               ي . ابن رش               د، محم د بن أحم د،  131/ 10م،  1993ـه،  1414، دار المعرف ة، بي 

،  المقدمات الممهدات ، محمد  299/  2م،  1988، 1، دار الغرب اإلس     المي ي
ح مختناااا خليلبن عبدهللا، . الخرسر ، دار الفكر، رر

وت،  ي . ابن قدامة،  115/ 3بي 
، 326/ 9، المغن   . 483، آثار الحرب. الزحيىلي

ح الكبت  ابن قدامة،  80  . 460/ 10، الشر
ي بكر،  81 ، محمد بن أئر ي ي القرطتر  . 210/ 10، ـه1427، مؤسسة الرسالة، الجامع ألحكام القرآنا تفست  القرطني
82  ، ي . ابن قدامة، 131/ 10، سو المبالرسخسي

 . 326/ 9، المغن 
 . 151/ 25، تاج العروسالزبيدي،  83
ح كت   الدقائق. ابن نجيم، 129/ 4، رد المحتار عىل الدر المختارابن عابدين،  84  . 283/ 5، البحر الرائق رر
ي زي د،   85 ، عب دهللا بن أئر ي

وائز هاا من القي  ي المادوناة من غت 
 
وت،  األمهااتالنوادر والزياادات عىل ماا ف ، بي  ، 1، دار الغرب اإلس               المي

، عىلي بن سعيد، 68  -66/  3م،  1999 ي ح المدونة وحل مشكالتها. الرجراحر ي رر
 
، دار ابن مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل ف

وت،   ، 81/ 3م، 2007، 1حزم، بي  ي
ة. القرافز  . 408/ 3، ال خت 

ي ابن قدامة،  86
، محمد بن ع286/  9،  المغن  ي

ي بدهللا، . الزركس           ر
ر
ي عىل مختناااااااااا الخرف

ح الزركشاااااااااار ، 1، دار العبيكان، الرياض،  رر
، 523/ 6م، 1993 ي

 . 49/ 3، كشاف القناع عن مير  اإلقناع. البهوئ 
 . 294/ 7، المحىلابن حزم،  87
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ورة وعدم القدرة عىل الظفر با  فال بد من قوتهم   ةألعداء بدونه، وأن يكون التحريق لمصادر تقييد الجواز بالرصز
ي اآلالت والحصون ال األنفس، فالتحريم هنا ليس ألصل النار وإنما ألثرها   المتمثلة
عية    ؛فز من باب السياسة الرسر

ي حديث رسول هللا صىل هللا عليه وسلم لحمزة األسلىمي الذي أمره  
ز المصالح والمفاسد؛ حيث ورد فز والموازنة بي 

 فاقتلوه، وال تحرقوه فإنه ال يعذب بالنار إال رب النار"
ً
 .88عىل رسية: "إن وجدتم فالنا

ي اتفاقي قد و و 
ورات عدم جواز حرق جثث العدو  جنيف    ةرد فز ي بذلك، أو لرصز

إال إذا كانت طقوسهم الدينية تقضز
ورية تستدغي الحرق 

ي هذا المسألة؛ فبعد أن منع 89صحية وضز
ي يتناقض فز

، ونالحظ هنا أن القانون الدوىلي اإلنسائز
 
ً
: إذا كانت هناك أسبابا ي

ي بذلك، والثائز
من حرق جثث العدو، استثتز أمرين: األول إذا كانت طقوس دينهم تقضز

يعة اإلسالمية    صحية ز ذهبت الرسر ي حي 
ي الحرق إهانة للجثث فز

؛ ألن فز
ً
ورية، وكان األمثل أن يحرم الحرق مطلقا وضز

إىل تحريم الحرق، وما لنا وطقوس اآلخرين، فاألوىل إما تسليم الجثة ألصحابها ليقوموا بطقوسهم كيف رغبوا، أو 
لألسب الدفن   

ً
أيضا فاألوىل  ي 

الثائز االستثناء  وأما  ما  دفنها،  االتفاقيات  تلك  ز  تبي  لم  ي 
والت  ورية  والرصز الصحية  اب 

ورية وحدودها وضوابطها.   األسباب الرصز
 

ي المطلب 
 : مبادلة الجثث بأرسى أو جثث. الثائز

ز  أو جثث لها، فيجوز للمسلمي   ألجل عقد صفقات لمبادلتها بأرسى 
الموئ  اليوم إىل حجز جثث  الدول  تعمد 

ز فيجوز من باب المعاملة بالمثل االحتفاظ اللشهداء  ااحتجز الكفار جثث    فإذا ،  90تسليم جثث الكفار إليهم  مسلمي 
ي العرص الحاضز ، و91بجثث قتىل العدو، لقوله تعاىل: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" 

فز
ي تسليم

ي الضغط عىل العدو فز
وعة لكونها وسيلة ناجحة فز جاع   تعينت هذه الوسائل وأصبحت مرسر األرسى واسي 

 عن الوطن. لالجثث 
ً
ي سبيل هللا دفاعا

 الشهداء الذين قضوا نحبهم فز
ً
 دفنها واإلحسان إليها، وخصوصا

: و ز ي هذه المسألة عىل قولي 
 هل يجوز أخذ مال مقابل تسليم جثث الكافرين، اختلف الفقهاء فز

الحنفية  أبو يوسف من  الكفار، واستدلوا   93، والحنابلة 92األول: ذهب  إىل حرمة أخذ مال مقابل تسليم جثث 
ي هللا عنهما–بحديث ابن عباس  

ي صىل    -رضز ، فأئر النتر
ز كي  وا جسد رجل من المرسر

ز أرادوا أن يشي  كي  قال: إن المرسر
إيا يبيعهم  أن  عليه وسلم  عليه وسلم  ه وقالهللا  الجيفة، خبيث   : صىل هللا  فإنه خبيث  إليهم جيفته،  )ادفعوا 
 
ً
ي هذا داللة عىل حرمة أخذ مال مقابل جثث الكفار؛ باعتبارها جثة خبيثة وال 94الثمن(، فلم يقبل منهم شيئا

. وفز

، ثم إنه لو جاز أخذ المال مقابل تسليم جثث األعداء لفعله الرسول صىل هللا عليه وسلم 95يجوز أخذ العوض عنها
 .  بدر بقتىل

: ذهب الحنفية إىل جواز أخذ العوض مقابل تسليم جثث الكفار من باب الغنيمة ال من باب بيع الميتة  ي
 . 96الثائز

 
ي داودأبو داود،   88  أني

ي كراهية حرق العدو بالنار، حديث رقم  ساااااااااااااي  
ي 61/  2،  2673، كتاب الجهاد، باب فز

، محمد  . ص               ححه األلبائز
ي 
ي داودناض الدين، فز  أني

 . 173/ 6م، 1998ـه، 1419، مكتبة المعارف، صح   سي  
ي الميدان.  اتفاقية جنيف األوىلمن  17-16المادة  89

ز فز ز وضع الجرح والمرضز حت  العسكريي   الخاصة بتحسي 
90 ،  . 490، آثار الحربالزحيىلي
 . 193، آية سورة البقرة91
92 ،  . 138/ 10، المبسو الرسخسي
93 ، ي

 . 61/ 3، كشاف القناعالبهوئ 
، وقال  2230م، حديث رقم  2001ـه،  1421، 1، مؤس   س   ة الرس   الة،  مساااند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد،  94

 المحقق أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
م يالمباركفوري، محمد عبدالرحمن، 95 ح جامع التر و تحفة األحوذي بشر  . 376/ 5ت، ، دار الكتب العلمية، بي 
96 ،  . 138/ 10، المبسو الرسخسي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز يعدتبديل  و استنقاذ المسلم أوىل من تحصيل المال، ويجب مفاداة   جائز؛ لكون  مقابل ماألمر   جثث المسلمي 
وعة، إما بالقتال، وإما باألموال،   ي 97األرسىوإما بتبادل  أرساهم بكل وسيلة مرسر

ز من حرمة ينبغز ؛ لما لجثث المسلمي 
ي الدين فعليكم النرص إال عىل قوم بينكم وبينهم ميثاق" 

تدل ف،  98المحافظة عليها، لقوله تعاىل: "وإن استنرصوكم فز
، بالنفس والمال واستفراغ الوسع   ز ز عىل وجه الخصوص إذا كانوا مستضعفي  هذه اآلية عىل وجوب نرص المسلمي 

ي استنقاذهم 
ز بجثث العدو، أو  99فز وعة، ومن ضمن تلك الوسائل مبادلة أرسى المسلمي  مبادلة ؛ بأي وسيلة مرسر

ز بجثث العدو؛ف ، أو فناء جميع أموالهم، فقد ورد عن جثث المسلمي  ز تلك المبادلة أهون من تلف نفوس المسلمي 
ز من   ي صىل هللا عليه وسلم فدى رجلي  : "أن النتر

ز " عمران بن حصي  ز كي  ز برجل من المرسر : 100المسلمي  ي
. قال الشوكائز

ز جمهور أهل العلم"  . 101"قد ذهب إىل جواز فك األسي  من الكفار باألسي  من المسلمي 
ز من خالل اتفاق خاص يسىم "كارتل"  و  ز المتحاربي  ي مبدأ التبادل لألرسى بي 

يتضمن قد أقر القانون الدوىلي اإلنسائز
تكافؤ   بناًء عىل  التبادل،  و   الخروج  ارسر أو  بجري    ح، وجندي بجندي،  التكافؤ،   عنلرتب، كمبادلة جري    ح  قاعدة 

يم الجثث ، فقد نص عىل تسهيل تسل102كمبادلة جندي بضابط أو بعدد من الضبا  من أصحاب الرتب العليا
اع للوصول إىل اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن   ألصحابها عىل أوسع نطاق حيث ز "يسغ أطراف اليز

إذا ال الفرق  تلك  لمثل  تتيح  ي 
الت  تيبات  الي  ذلك  ي 

فز بما  القتال  مناطق  من  جثثهم  وتلتقط  هوياتهم  وتحدد  موئ  
ي مناطق يسيطر عليها الخصم، ويتمتع  

ز من لدن الخصم أثناء تلك المهام فز سنحت المناسبة أن تصطحب عاملي 
ام والحماية أثناء تفرغهم ألداء تلك المها ها أفراد تلك الفرق باالحي  ي موافقة القانون الدوىلي  103م دون غي 

، وهذا يعتز
ي هذا الجانب. 

يعة اإلسالمية فز ي للرسر
 اإلنسائز
 

 . وتصويرها  الحروب: دفن جثث قتىل المبحث الرابع

 : مفهوم دفن جثث قتىل الحروب وحكمهاألوبالمطل  
نَ 
َ
ف
َ
ي  104وهو الكتم والسي    الدفن لغة: من د

: مواراة الميت فز
ً
اب ، واصطالحا عىل سبيل    106، وحكمه الوجوب 105الي 

ه" الكفايةفرض    107، قال تعاىل: "ثم أماته فأقير
ً
 يوارى فيه إكراما

ً
ا تتحلل وتبدأ   جثة  ، لكون108، بمعتز جعل له قير

يا،   للعديد من األوبئة،   وتكونبالتفسخ، وتنترسر بها البكتي 
ً
ال أنتلف  عىل  لألرض،  فيإعادتها حكمة هللا  فجاءتسببا

 تأكلها الطيور والسباع.  وجهها 
: و ز  فيما يخص مسألة مواراة جثث قتىل العدو فقد انقسمت أقوال الفقهاء إىل قولي 

 
، 90/ 5، البحر الرائقابن نجيم،  97 ي

، 359/ 3، مواه  الجليل. الحطاب الرعيتز ي
بيتز ي المحتاج. الرسر

 . 228/ 4، مغن 
 . 72، آية سورة األنفاب98
99  ، ي ي القرطتر  . 75/ 8، تفست  القرطني

ي قتل األسارى والفداء"، رقم الحديث  100
، باب "ما جاء فز ي سننه، كتاب السي 

مذي فز  . 135/ 4، 1568أخرجه الي 
101  ، ي

 . 345/ 7، نيل األوطارالشوكائز
 . 197، القانون الدوىلي العامأبو هيف،  102
ي إىل جنيفمن  3من المادة  4الفقرة  103

 
وتوكوب األوىل اإلضاف  م. 1977لعام  التي

 . 155/ 13، مادة )دفن( لسان العربابن منظور،  104
 . 49/ 21، ادة دفن، دار السالسل، الكويت،، مالموسوعة الفقهية الكوي يةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  105
106  ، ي

، 318/ 1، بدائع الصنائعالكاسائز وتدليل الطال . ابن يوسف، مرغي ، بي   . 61/ 2، ، المكتب اإلسالمي
 . 21آية  سورة عبس،107
108  ، ي  . 219/ 19، الجامع ألحكام القرآنالقرطتر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

أو    ،القول األول: وجوب مواراة جثث قتىل العدو، ذهب إىل هذا الرأي جمهور الفقهاء عند عدم وجود من يواري  ها 
الح قول  وهو  ببقائه،  وتغي   لجسده  ر  ترصز تركه  ي 

فز األرجح109نفية إذا كان  عىل  والمالكية  ي  110، 
فز والشافعية   ،

ي  .  115إىل أن ترك الميت بال دفن، مثلة   114، وقد ذهب ابن حزم 113، والظاهرية 112، والحنابلة 111األظهر
ويراغ فز

ي الدفن بشكل عامالدفن
ي  116أن ال تستقبل القبلة؛ أي أن يكون دفنهم من غي  مراعاة السنة النبوية فز

، ودليلهم فز
يه كيف يواري سوأة أخيه قال  وجوب   ي األرض لي 

 يبحث فز
ً
مواراة جثث الكافرين هو قوله تعاىل: "فبعث هللا غرابا

 " ز ي فأصبح من النادمي 
، فأصبح فعل الغراب سنة  117يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أحز

 عىل وجه األرض تأكله الطي  م
ي الخلق، فلم يجعله مما يلف 

 .   118ن الوحوش والبهائم باقية فز
: ذهب بعض المالكية  ي

ك للكالب والسباع    120، وبعض الشافعية 119القول الثائز إىل عدم وجوب مواراتها، بل تي 
 للتكريم  

ً
الحاصل والطيور تأكلها وتنهشها إال إذا تأذى الناس بريحهم، ودليلهم كون جثة الكفار خبيثة وليست أهال

اب. م  ن الدفن والمواراة تحت الي 
ي صىل هللا عليه وسلم  ال  مر والقول األول أرجح؛ أل  ي  نتر

ي بي  القليب فز
، حيث إن مقتضيات  121قتىل بدر أن ُيلقوا فز

ام من خالل دفنها بغض النظر عن الدين، وكذلك  ي أن تعامل جثث الميت باحي 
ام اإلنسانية والكرامة تقتضز احي 

ار الممكنة جّراء ترك الجثث دون دفن   . 122تجنب األضز
ي الدول غي   

ي قد تشي   بعض السلطات فز
غي لهذه المسألة هي   تابوت  األوروبية وضع الجثمان فز

فالحكم الرسر
وضع الميت بعد  عىل    126والحنابلة  125والشافعية  124والمالكية   123الكراهة، حيث اتفق جمهور الفقهاءمن الحنفية 

 
، محمد بن أحمد،   109 ح الساااااااااات  الكبت  الرس           خس           ي قية لإلعالنات،  رر كة الرس           ر حاشااااااااااية رد . ابن عابدين، 790/  1م،  1971، الرس           ر

 . 597/ 1، المحتار
، محمد بن أحمد،     110 ي

ح الكبت  الدس       وف  ي عىل الشاااااار
ر
من  الجليل  مد،  . عليش، محمد بن أح460/  1، دار الفكر، حاشااااااية الدسااااااوف

ح مختن خليل وت، رر  . 534/ 1م، 1989ـه، 1409، دار الفكر، بي 
 . 119/ 2، روضة الطالبي   . النووي، 150/ 5، المجموعالنووي،  111
112  ، ز وت،  األحكام السلطانيةالفراء، محمد بن الحسي   . 60م، 2000ـه، 1421، 2، دار الكتب العلمية، بي 
 . 338/ 3، المحىلابن حزم،  113
ي عرص  ه، وأحد أئمة  456  -ه                   384حزم، عىلي بن أحمد بن س  عيد بن حزم الظاهري، )  ابن 114

ـه(، ولد بقرطبة، وكان عالم األندلس فز
 من العلماء والفقهاء، فتمالؤوا عىل بغض       ه، فأقص       ته الملوك وطاردته، فرحل إىل بادية ليلة )من بالد األندلس(  

ً
ا اإلس       الم، وانتقد كثي 

ي فيها. وكان يقال: لس 
، فتوفز  . 254/ 4، األعالمان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. الزركىلي

 . 338/ 3، المحىلابن حزم،  115
 . 13/ 21، الموسوعة الفقهية الكويتةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  116
 . 31، آية سورة المائدة117
118  ، ي ي القرطتر  . 219/ 20، تفست  القرطني
119 ، ي

ي الدسوف 
ر
 . 682/ 1، حاشية الدسوف

ح روض الطال األنصاري، زكريا بن محمد،  120 ي رر
 
، أسن  المطال  ف  . 314/ 1، دار الكتاب اإلسالمي

ح صح   البخاريابن بطال، عىلي بن خلف، 121  . 268/ 5م، 2003، 2، مكتبة ابن رشد، الرياض،  رر
، 243/ 5، المجموعالنووي، 122 ي

 . 123/ 2، كشاف القناع. البهوئ 
، 941/ 2، البحر الرائقابن نجيم،  123 ي

 . 599/ 1، حاشية رد المحتار. ابن عابدين، 318/ 1، بدائع الصنائع. الكاسائز
ح مختناااااااااا خليل وبااهامشااااااااااه التاج واإل ليل لمختناااااااااا خليلالمواق، محمد بن عبدالرحمن،  124 ، دار عالم مواه  الجليل لشاااااااااار

 . 234/ 2م، 2002ـه، 1423الكتب، 
، محمد،  125 ي

بيتز ي المحتاجالرسر
 . 363/ 1، مغن 

، البهو 126 ي
 . 134/ 2، كشاف القناعئ 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ه بدون تابوت إال عند الحاجة؛ ككون األرض ندية، أو    تكفينه ي قير
ةفز وجود السباع، ودليل من قال بالكراهة كون    كير

هذا من التشبه المنهي عنه بالكفار 
وعية هذا الفعل127 غي يدل عىل مرسر

 . 128، كما لم يرد أي نص رسر
الكفار أما مقابر  ي 

فز المسلم  دفن  فقد  حكم  الحنفية ،  من  الفقهاء  جمهور   131والشافعية  130والمالكية  129ذهب 
بالد   132والحنابلة  إىل  الجثة  نقل  إمكانية  ورة، كتعذر  للرصز إال  الكفار،  مقابر  ي 

فز المسلم  إىل عدم جواز دفن جثة 
، أو رفض ز ، أو الحتمالية تفّسخ  سلطات البالد اإلسالمية استقبالها   المسلمي  ز ي مقابر المسلمي 

 هاعند نقلها. لدفنها فز
اع، قد جرت العادات أن يتو  ز ي المعارك والحروب البحث عن قتاله عقب انتهاء اليز

اع فز ز وىل كل طرف من أطراف اليز
ي كل 

فز والتحري  البحث  وجب  والكافرين،  ز  المسلمي  جثث  ز  بي  ز  التميي  واشتباه  الجثث  اختال   حال  ي 
فز ولكن 

ي قد ترشد 
ها من الصفات الت  ز بينهم.  العالمات البارزة من لباس، وشعار، وبصمة وراثية، وختان، وغي   إىل التميي 

  :  والكفار فقد انقسمت آراء الفقهاء عىل النحو التاىلي
ز ز جثث المسلمي  ز بي  ي حال استحالة التميي 

 وفز
للحنفية  قول  وهو  والكفار،  ز  المسلمي  مقابر  ز  بي  لدفنهم  محايدة  مقابر  إيجاد  وجوب   :

ً
عند 133أوال واألظهر   ،

 الراجح. . وهو القول 135، والحنابلة134الشافعية 
ي 
ي الوجه الثائز

؛ ذهب إىل هذا القول الحنفية فز ز كي  ي مقابر المرسر
ي حال لم يصلَّ عليهم يجب دفنهم فز

: فز
ً
 .136ثانيا

، وهذا ما ذهب إليه المالكية  ز ي مقابر المسلمي 
: الدفن فز

ً
ي قول مرجوح عندهم 137ثالثا

 .138، والشافعية فز
ي فو

ي نصوص القانون الدوىلي اإلنسائز
ي وجوب مواراة جثث بعد إمعان النظر فز

يعة اإلسالمية فز قد توافقت مع الرسر
اع دفن الجثث بما يتالءم مع شعائرهم 1949العدو، فقد أوجبت اتفاقيات جنيف األوىل عام   ز م عىل أطراف اليز

ز إقامة   ي مقابر خاصة حت  يتستز االستدالل عليها؛ ألجل هذا يتعي 
الدينية ما أمكن، أو حت  رمادها إذا أحرقت فز

المقابر لكل طرف من األطراف، تتضمن اإلجابة عىل كل األسئلة إدارة   ي 
التسجيل الرسىمي للجثث فز ف عىل 

ترسر
ي لتحديد سبب الوفاة للجثث، ومعلومات نقلها من  المتعلقة بها من مكان دفن ومعلومات شخصية، وفحص طتر

ي لوحة تحقيق الهوية مع  مع اإلبقاء عىل أ،  بلد الحرب إىل مواطن الضحايا، من خالل إعداد تقارير شاملة
حد نصفز

 .139الجثة إذا كانت اللوحة مزدوجة، أو نصفها إذا كانت مفردة 
وتوكول األول لعام   ي الير

م النص عىل تسهيل عودة جثث قتىل الحروب إىل أوطانهم، وعدم نقل هذه 1977وفز
ورة ملحة تهدف لخدمة الصالح العام: كتحقيق أهداف طبية أو   ألغراض التحقيق، مع إعداد تقارير الجثة بدون ضز

 . 140تتضمن عنوان البلد ومكان الوفاة والموقع المزمع إعادة الدفن فيه 

 
، منصور،  127 ي

ي . ابن قدامة، 134/ 2، كشاف القناعالبهوئ 
 . 435/ 3، المغن 

ي ابن قدامة،  128
، منصور، 435/ 3، المغن  ي

 . 134/ 2، كشاف القناع. البهوئ 
 . 599/ 1، حاشية رد المحتارابن عابدين، 129
130    ، ي

، محم د بن عب دالب اف  ي
ي عىل موطاأ اإلماامالزرق ائز

ح الزرقاان  م،  2003ـه، 1424،  1، مكتب ة الثق اف ة ال ديني ة، الق اهرة،  ماالا   رر
2 /100 . 

 . 142/ 2، روضة الطالبي   النووي،  131
132 ، ي

ي . ابن قدامة، 124/ 2، كشاف القناعالبهوئ 
 . 285/ 2، الفروع. ابن مفلح، محمد، 514 -513/ 3، المغن 

133  ،  . 55 -54/ 1، المبسو الرسخسي
ي العباس،  134 ، محمد بن أئر ح المنهاجالرمىلي وت، نها ة المحتاج إىل رر  . 24/ 3م، 1984ـه، 1404، دار الفكر، بي 
ي ابن قدامة،  135

، 423/ 2، المغن  ي
 . 146/ 2، كشاف القناع. البهوئ 

136  ،  . 55 -54/ 1، المبسو الرسخسي
137  ، ي

ي الدسوف 
ر
 . 427/ 1، حاشية الدسوف

138  ،  . 24/ 3، نها ة المحتاجالرمىلي
ي الميدان.  اتفاقية جنيف األوىلمن  17 -16مادة  139

ز منهم فز ز وضع الجرح والمرضز حت  العسكريي   الخاصة بتحسي 
ي إىل اتفاقيات جنيف من  34المادة  140

 
وتوكوب" األوب اإلضاف  م. 1977لعام الملحق "التي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي المطلب الثا
 . الحروبجثث قتىل  تصوير : ئز

: الشكل والنوع 
ً
ي يريدها 141التصوير لغة

ذ ما يريد إيجاده عىل الصفة الت 
ّ
: صنع  142، والمصور: الذي ينف

ً
.واصطالحا

  سواء كانت مجسمة أم ال، ويدوية أم آلية.   143الصورة
ت ظاهرة تصوير بعض أحداث الحروب و ي وانتشار وسائل االتصال والتواصل فقد انترسر ي ظل التطور التكنولوحر
فز

ي  
ام بها؛من باب التعبي  عن حرية الصحافة ضمن ضوابط وأخالقيات ومبادئ ينبغز ز ك األمر لما يراه  فال    االلي  يي 

، أو   ي
،   الستخدامالخير  نارسر  الصحفز هذه الوسيلة كيفما يريد؛ الحتمال أن ينطوي التصوير عىل نوع من التشهي 

ي العام،  
ي محاولة استثارةفقد يكون مناٍف للذوق اإلنسائز

ز حت    فز ة وأصحاب الضمائر الحية من المسلمي  أهل الغي 
علي رسول هللا صىل هللا  لقول   

ً
امتثاال  ، ي

واألخالف  ي 
الديتز بواجبهم  توادهم، يقوموا  ي 

فز ز  المؤمني  "مثل  وسلم:  ه 
بالسهر والحىم" ، كما يهدف 144وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتىك منه عضو تداغ له سائر الجسد 

ي مجتمعاتنا، ووقف االنتهاكات، ومنع الظلم، وحت  
ف الجريمة للحد منها فز التصوير إىل إيجاد دليل لمحاكمة مقي 

ي الحد من الجرائم،    تتم محاكمة منتهىكي الحرمات،
، فيعد توثيق الجرائم رادع قوي فز ي األموال، وقاتىلي البرسر ومغتصتر

 فالعقوبة هي الحصن المنيع الذي يجير المجرم الكفَّ عن صنيعه. 
:  انقسمتوقد  ز ي مسألة تصوير جثث قتىل الحروب إىل قسمي 

 آراء الفقهاء فز
ورة145وحجتهم أن عورة الميت الجسد كله   المنع:   : القسم األول ء من بدنه محرم إال للرصز ي

، 146، والنظر إىل سر
ي الصور لجلب أكير 

 يعمد المصورون إىل إظهار أكير قدر من البشاعة فز
ً
  قدر من االهتمام والتأييد. فغالبا
ي تصوير الجثث المكشوفةيحرم تصوير الجثث إ  عندهمف

فضح، وتشهي  بالميت، وهذا   ال إذا كانت مكفنة؛ ففز
، حيث قال ابن المنذر حكمة  يخالف   ي حق الموئ 

ي أوجبها هللا عز وجل فز
: "وأجمعوا عىل أن دفن 147المواراة الت 

منهم  به  قام  ومن  اإلمكان،  عند  تركه  يسعهم  ال  الناس  عىل  واجب  الزم  سائر   الميت  عىل  ذلك  فرض  سقط 
" ز  لهذا فال يجوز التصوير لجثث قتىل الحروب. وهو القول األرجح. 148المسلمي 

ً
 ، واستنادا

ي 
ورة نقل الصورة  : وحجتهم  جواز ال  : القسم الثائز ي ضز

اد، د كسب التأييد وتشكيل قوة ضاغطة ضد أنظمة االستب فز
، أو  
ً
؛ كي يهبَّ لنجدتهم، مع مراعاة عدم نرسر صور النساء مطلقا  لكل صاحب ضمي  حي

ز وإيصال أنباء المستضعفي 
ي هذا من امتهان لحرمة جثته، باإلضافة 

صور األشالء والرؤوس المقطعة والدماء، أو حت  إظهار وجه الضحية لما فز
 سي  العورات إن ظهرت. وجوب إىل 

 
وز آبادي،  141  . 427، مادة صور، القاموس المحيطالفي 
، إس    ماعيل بن عمر،  142 وت، لبنان،  تفساااات  القرآن العظيمابن كثي  ، عبد 109/  8ـه،  1419، 1، دار الكتب العلمية، بي  ي . الزجاحر

وت، لبنان،  اشتقاق أسماء هللاالرحمن بن إسحاق،   . 243م، 1986ـه، 1406، 2، مؤسسة الرسالة، بي 
 . 92/ 12، الموسوعة الفقهية الكوي يةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  143
ز وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم صح   مسلممسلم،  144  . 1247، 2586، كتاب الير والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمني 
، عبدالقاهر بن عبدالرحمن،   145 ي

ي تفساااااااااااات  اآلي والسااااااااااااورالجرجائز
 
.  667/  2م،  2008ـه،  1429،  1، مجلة الحكمة،  درج الدرر ف

ية، التفست  الوسيط للقرآن الكريممجموعة من العلماء،   . 1055/ 2، الهيئة العامة لشؤون المطابع األمي 
146  ، ي

بيتز ي المحتاجالرسر
 . 46/ 2، مغن 

:  ـه(، فقيه مجتهد، من الحفاظ، كان 319  -ه                    242ابن المنذر: محمد بن إبراهيم النيس    ابوري، ) 147 ي ش    يخ الحرم بمكة، قال الذهتر
 ، ي لم يصنف مثلها. الزركىلي

 . 294/ 5، األعالمابن المنذر صاحب الكتب الت 
 . 44م، 2004ـه، 1425، 1، دار المسلم،  اإلجماعابن المنذر، محمد بن إبراهيم،  148
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ة الخاتم

 : ي
ي خاتمة هذا البحث، يمكن بيان أهم النتائج والتوصيات، وذلك عىل النحو اآلئ 
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 أوال: النتائج: 

ي بيان حقوق جثث القتىل والحفاظ عىل   .1
يعات حضارة بل وأوضحها فز لقد كان اإلسالم الحنيف أسبق الترسر

ز األخرى.   انتهاك حرمتها كرامتها وعدم    بغض النظر عن الديانة أو العقيدة أو الجنس أو غي  ذلك من ألوان التميي 
الوضغي   .2 القانون   

يعات  أغلباستف  بجثث  ترسر الخاصة  ي    قتىله 
فز الفقه الحر الحروب  تعاليم  من    وب 

 . اإلسالمي 
ي دفنها  .3

ي التعامل مع الجثث بشكل عام هو التعجيل فز
، ولكن يجوز تأخي  الدفن لمصلحة  األصل العام فز

ي أو من باب المعاملة بالمثل. 
 يقدرها القاضز

وب المثلة   .4  من ضز
ً
با  باعتباره ضز

ً
 . باتفاق الفقهاء   المنهي عنها االعتداء عىل جثث قتىل الحروب يعد محرما

الوضعية   .5 ز  القواني  جميع  اإلسالمية  يعة  الرسر تحريمها سبقت  ي 
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 الحروب. 
تفاوت  .6 مع  الحروب الجتماعهما  قتىل  بمسائل جثث  المتعلقة  والمفاسد  المصالح  ي 

فز البحث  من  بد  ال 
المفسدة حّصلنا المصلحة مع اجتناب   لكل حالة عىل حدة، فإن كانت المصلحة أعظم من 

ً
الدرجات طبقا
 . المفسدة أعظم وجب درء المفسدة  وإن كانتالمفسدة، 
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ام   .1 ورة احي  يعة اإلسالمية والقانون  ضز بالرسر  
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اما ز الي  حقوق جثث قتىل الحروب والحفاظ عليها وتكريمها 

 الدوىلي العام. 
ي ظل النوازل والمستجدات.  ال بد من .2

ي بحث مسائل فقه العالقات الدولية فز
 بذل المزيد من الجهد فز

ي القالجمعيات الدولية بالعمل عىل سد الثغرا توصية .3
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ي  -

ي األلبائز
ي داود، محمد ناض الدين، فز  أني

 م. 1998ـه،  1419، مكتبة المعارف، صح   سي  
-   ، ، محمد جير ي

ع اإلسالمي األلفز
ي الشر

 
يعة والقانون، اإلمارات، أحكام الشقة ف ، منشورات مجلة الرسر

 م. 1993ـه، 1414
ح روض الطال األنصاري، زكريا بن محمد،  - ي رر

 
 . اإلسالمي ، دار الكتاب أسن  المطال  ف

-  ، ي من  راعة األعضاءالبار، محمد عىلي
ر
 م. 1994، دار القلم، دمشق، الموقف الفقهي واألخالف

دويالبخاري، عبدالعزيز بن أحمد،  - ح أصوب التي  . كشف األرار رر  ، دار الكتاب اإلسالمي
يه الجامع المسند الصح   المختن من أمور رسوب هللا صىل هللا عل البخاري، محمد بن إسماعيل،  -

وت، لبنان. وسلم وسننه وأ امه  م. 1999ـه، 1420، دار الكتب العلمية، بي 
ح صح   البخاريابن بطال، عىلي بن خلف،  -  م. 2003، 2، مكتبة ابن رشد، الرياض،  رر
، منصور بن يونس،   - ي

 ، دار الكتب العلمية. كشاف القناع عن مير  اإلقناعالبهوئ 
-   ، ز ، أحمد بن الحسي  ي

  الكتي البيهف 
وت،  ، داالسي   . ـه1424، 3ر الكتب العلمية، بي 

مذي، محمد بن عيس،   - م يالي  . الجامع الصح   سي   التر ي اث العرئر
 ، دار إحياء الي 

-  ،  م. 1988،  1، مكتبة النهضة، القاهرة،  مختارات من الفتاو  والبحوثجاد الحق، عىلي
ح العقيدة األصفهانيةابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،   - وت، لبنان. ، المكتبة العرص رر  ية، بي 
ي جرادة، عبدالقادر صابر،  -

يااااع الفلسط ن  ي ال شر
 
 م. 2010، مكتبة آفاق، غزة، الجرائم الشخصية ف

، عبدالقاهر بن عبدالرحمن،  - ي
ي تفست  اآلي والسورالجرجائز

 
ـه،  1429، 1، مجلة الحكمة،  درج الدرر ف

 م. 2008
، عىلي بن محمد،  - ي

وت،  ، دار الكتاب التعريفاتالجرجائز ، بي  ي  م. 1985ـه،  1405، 1العرئر
-  ، ح صح   البخاريابن حجر، أحمد بن عىلي وت، فت  الباري رر  ـه. 1397، دار المعرفة، بي 
وت. المحىل باآلثارابن حزم، عىلي بن أحمد،  -  ، دار الفكر، بي 
 م. 2001ـه، 1421، 1، مؤسسة الرسالة،  مسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل، أحمد بن محمد،  -
، محمد بن محمد، الح - ي

ح مختن خليلطاب الرعيتز ي رر
 
ـه، 1412، 3، دار الفكر،  مواه  الجليل ف

 م. 1992
، محمد بن عبدهللا،  - ي

ح مختن خليلالخرسر وت. رر  ، دار الفكر، بي 
، حمد بن محمد،  - ي ي داود–معالم السي   الخطائر  أني

ح سي   ،  1، المطبعة العلمية، حلب،  وهو رر
 م. 1932

، م - ي
بيتز ي ألفاظ المنهاجحمد بن أحمد، الخطيب الرسر

ي المحتاج إىل معرفة معان 
، دار الكتب العلمية، مغن 

 م. 1994ـه،  1415، 1 
ح الكبت  الدردير، محمد بن أحمد،  - ي عىل الشر

ر
 . ، دار الفكر حاشية الدسوف

، محمد بن أحمد،   - ي
ح الكبت  الدسوف  ي عىل الشر

ر
 . 460/ 1، دار الفكر، حاشية الدسوف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ب - ي حنيفة النعمانكر، الرازي، محمد بن أئر ي فقه م ه  اإلمام أني
 
، دار البشائر اإلسالمية،  تحفة الملوك ف

وت،   ـه. 1417بي 
، عبدالكريم بن محمد،  - ح الكبت  الرافغي ح الوجت   المعروف بالشر وت، العزيز رر ، دار الكتب العلمية، بي 

 م. 1997ـه،  1417، 1لبنان،  
، عىلي بن سعيد،  - ي ح المدونة وحل مشكالتهاالرجراحر ي رر

 
، دار مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل ف

وت،    م. 2007، 1ابن حزم، بي 
ي العباس،  - ، محمد بن أئر ح المنهاجالرمىلي وت، نها ة المحتاج إىل رر  م. 1984ـه، 1404، دار الفكر، بي 
، أحمد،  - ي

ي نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطالريسوئز ،  ني ـه،  1412، 2، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي
 م. 1992

-  ،  ، دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد الملقب بمرتضز
ي القرآن وإعرابهالزجاج، إبراهيم بن الرسي،  -

وت، لبنان،  معان   م. 1988ـه، 1408، 1، عالم الكتب، بي 
، عبد الرحمن بن إسحاق، - ي وت، لبنان،  اشتقاق أسماء هللا  الزجاحر ـه،  1406، 2، مؤسسة الرسالة، بي 

 م. 1986
، وهبة،  - ي الفقه اإلسالمي الزحيىلي

 
 ، دار الفكر. آثار الحرب ف

ي بن يوسف،  -
، عبدالباف  ي

ي فيما ذهل عنه الزرقائز
ي عىل مختن خليل ومعه الفت  الربان 

ح الزرقان  رر
ي 
وت،  الزرقان   م. 2200، 1، دار الكتب العلمية، بي 

-  ، ي
، محمد بن عبدالباف  ي

ي عىل موطأ اإلمام مال الزرقائز
ح الزرقان  ، 1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  رر

 م. 2003ـه، 1424
، محمد بن عبدهللا،  - ي

ي الزركسر
ر
ي عىل مختن الخرف

ح الزركشر  م. 1993، 1، دار العبيكان، الرياض،  رر
، خي  الدين بن محمود،  - ،  ، دار العلم األعالمالزركىلي ز  م. 2002، 15للماليي 
ي، محمود بن عمرو،  - يلالزمخرسر يا الكشاف عن حقائق غوام  التت   ، دار الكتاب تفست  الزمخشر

وت،   ، بي  ي  ـه. 1407، 3العرئر
، محمد بن أحمد،  - وت، المبسو الرسخسي  م. 1993ـه، 1414، دار المعرفة، بي 
، محمد بن أحمد،  - ح الست  الكبت  الرسخسي قية لرر كة الرسر  م. 1971إلعالنات، ، الرسر
ي بكر،  - ، عبدالرحمن بن أئر  م. 1990ـه، 1411، 1، دار الكتب العلمية،  األشباه والنظائرالسيوطي
-  ، ، محمد بشي  ي السلم والحربالشافغي

 
، 2، منشأة المعارف، االسكندرية،  القانون الدوىلي العام ف

 م. 1974
، محمد بن إدريس،  - وت،  األمالشافغي  م. 1990ـه، 1410، دار المعرفة، بي 
، حسن بن عمار،  - نبالىلي

ي الفالحالرسر
ر
 م. 2005، 11، المكتبة العرصية،  مراف

-  ، ، محمد بن عىلي ي
 م. 1993ـه، 1413، 1، دار الحديث، مرص،  نيل األوطارالشوكائز

-  ، ، محمد عىلي ي
، القاهرة، مرص،  صفوة التفاست  الصابوئز ي

 م. 1997ـه، 1417، 1، دار الصابوئز
ي بلغة السال  ألقرب المسال  إىل م ه  اإلمام مال د، الصاوي، أحمد بن محم -  البائر

، مطبعة مصطفز
 ، ي  م. 1952الحلتر

، غازي حسن،  - ي
ي مبادئ القانون الدوىلي العامصباريتز

 
، دار الثقافة للنرسر والتوزي    ع، األردن، عمان، الوجت   ف

 م. 2007
، محمد بن إسماعيل،  - ي

 ، دار الحديث. سبل السالمالصنعائز
ي،  - ي تأويل القرآنجامع االطير

 
وت، لبنان،  لبيان ف  م. 2000ـه، 1420، 1، مؤسسة الرسالة، بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 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 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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، مكتبة الكليات األزهرية، قواعد األحكام ف
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، محمد بن محمد،  - وت، إحياء علوم الدينالغزاىلي  م. 2004، 1 ، دار الهالل، بي 
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ي أنواء الفروقالقرافز
 
وق ف  ، عالم الكتب. الفروقا أنوار التي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز
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ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
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ي النفراوي، أحمد بن غنيم،  -

وان  ي  يد القت  ح رسالة أني
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   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 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
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ي األوعية 
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ء عىل أدلة مرضية أو أشعة تصويرية . الدموية بنا 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
ُ
فّية". وت ز الدماغية اليز
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم وا ي أو كىلي للرسر
ز لمنطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ  أو المؤدي إىل  ألكسجي 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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