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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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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 الباحثة: إعداد 
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 أروى بنت الف

ي قسم الفقه المقارن 
 
  جامعة القصيم[   - ]طالبة ماجستير ف

 
 الملخص: 

ي حال اإلحرام، وبيان 
ي هدفت هذه الدراسة إىل بيان حكم تداوي المحرم بالعالج الكيميائ 

تب عىل ذلك فز األثر المي 
ي لها ارتباط وثيق بأحد محظورات

ات الت    وجوب الفدية من عدمها، حيث أن لهذا النوع من العالج بعض التأثي 

 اإلحرام وهو إزالة الشعر الذي جاء بالمنع منه ضي    ح الكتاب والسنة واإلجماع. 

، ودواغي است ي
ي هذا البحث المقصود بالعالج الكيميائ 

ات الجانبية المصاحبة له، كما  وقد بّينت فز عماله، والتأثي 

تب عىل استعمال المحرم له من خالل التخري    ج الفقهي للمسألة، وبيان  توصلت فيه إىل بيان الحكم واألثر المي 

ي استند عليها الفقهاء من نصوص الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو القواعد واألصول الفقهية، ثم ختمت 
األدلة الت 

ي هذا الباب. البحث بذك 
 ر خالصة نتائجه، وأهم التوصيات فز

Abstract : 

The aim of this study was to clarify the ruling on treating a Muhrim with chemotherapy in the event 

of Ihram, and to clarify the effect of that on the necessity of the ransom or not, as this type of treatment 

has some effects that are closely related to one of the prohibitions. 

Ihram is the removal of hair for which the prohibition is clearly stated in the Qur’an, Sunnah and 

consensus. 

     In this research, I have shown what is meant by chemotherapy, the reasons for its use, and the side 

effects associated with it. In it, I have come to a statement of the ruling and the effect of the use of the 

forbidden through the jurisprudential conclusion of the issue, and the evidence on which the jurists 

relied from the texts of the Book, the Sunnah, the consensus or the rules and jurisprudence, and then 

concluded the research by mentioning a summary of its results, and the most important 

recommendations in this section. 
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 مشكلة البحث: 

 : ي السؤالير  اآلتيير 
 
 تتمثل مشكلة الدراسة ف

ي يمنع منها  -
ي أثناء اإلحرام؟ وهل يدخل استعماله ضمن المحظورات الت 

الرجل  ما حكم التداوي بالعالج الكيميائ 

ي زوال الشعر أم ال؟
 والمرأة حال اإلحرام لتسببه فز

ي وجوب الفدية من عدمها؟  -
تب عىل استعمال المحرم لألدوية الكيميائية حال اإلحرام فز  ما األثر المي 

 أهمية البحث: 

ة من شعائره العظىم،  -1 ي كونها تتعلق بركن عظيم من أركان اإلسالم، وشعي 
فالحج هو  تكمن أهمية هذه الدراسة فز

 الركن الخامس لإلسالم، ال يكمل إسالم المرء عند القدرة إال به. 

 يرتبط بواقعنا المعاض، حيث ظهرت هذه األنواع من   -2
ً
ي كونه يتناول موضوعا

يستمد هذا البحث أهميته فز

ي قد يستعملها بعض المرضز حال إحرامهم بحج أو عمرة. 
 األدوية الت 

 أهداف البحث: 

ي النقاط اآلتية: 
 
ز أهداف هذا البحث ف  تير

ي أثناء  .1
اإلحرام ودخول هذا النوع من العالج ضمن بيان حكم تداوي المحرم بالعالج الكيميائ 

 المحظورات من عدمه. 

تب عىل استعمال المحرم لهذه األنواع من األدوية الكيميائية حال اإلحرام.  .2  بيان األثر المي 

 منهج البحث:  

ي يعتمد هذا البحث عىل المنهج      
ي حكمها، وما استندوا عليه من األدلة  االستقرائ 

ي تتبع وبيان آراء العلماء فز
فز

ي المتعلقة بالمسألة محل البحث، إضافة إىل المنهج 
ي تحديد ووصف طبيعة هذه المسألة المعاضة.  الوصف 

 فز

ي حال اإلحرام عىل ارتكاب المحظحدود البحث: 
ي بيان مدى تأثي  التداوي بالعالج الكيميائ 

ور  ينحرص البحث فز

ه من أحكام المناسك.   دون غي 
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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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

 الدراسات السابقة: 

ي فهارس المكتبات ومصادر المعلومات لم أجد من تطرق لبحث هذه المسألة      
من خالل البحث واالطالع فز

 : ، وبيانهما فيما يىلي
ز  سوى دراستي 

ي الطهارة والصالة والحج رسالة بعنوان: األوىل: 
 
بها الباحث: أحمد بن  ، وهي رسالة علمية تقدمأثر التداوي ف

ي الفقه، بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ذكر فيها 1426فهد الفهد، عام 
ه لنيل درجة الماجستي  فز

ي باب 
ي بحثها فز

ي أحكام الطهارة والصالة والحج، ومن ضمن المسائل الت 
ز أثره فز ، ثم بي ّ

ً
حكم التداوي إجماال

ي 
ي زوال  الحج: حكم تداوي المحرم بما هو سبب فز

ارتكاب المحظور، كالتداوي بإزالة الشعر أو بما هو سبب فز

تب عىل استعماله حال  ي الحكم أو األثر المي 
ي كمثال لذلك دون بيان أو تفصيل فز

الشعر، وذكر العالج الكيميائ 

ي ذلك عدم اختصاص دراسته بهذا الموضوع، بخالف هذا البحث الذي يتناول هذه 
اإلحرام، ولعل السبب فز

ألة عىل وجه الخصوص؛ ،وذلك من خالل بيان المقصود بهذا النوع من العالج، وبيان الحكم واألثر المس

تب عىل استعمال المريض له أثناء اإلحرام.   المي 

ي الصالة والجنائز والحجرسالة بعنوان: الثانية: 
 
، وهي رسالة علمية تقدمت بها المستجدات الطبية ف

يعة بجامعة الملك 1436دغريري عام الباحثة: العنود بنت عبده   ي الفقه بكلية الرسر
ه لنيل درجة الماجستي  فز

ي  
ي الصالة والجنائز والحج، ومن ضمن المسائل الت 

خالد، وقد تناولت فيها أحكام المستجدات الطبية فز

 
ً
، وقد بّينت فيه الحكم إجماال ي

ي باب الحج حكم تناول المحرم للعالج الكيميائ 
 دون تطرقت لها الباحثة فز

تب عىل ذلك؛   ز األثر المي  ي المسألة أو األدلة ذات الصلة بها، كما أنها لم تبي ّ
تفصيل، ودون ذكر ألراء العلماء فز

ء من التفصيل.  ي
 بخالف هذا البحث الذي يتناول هذه المسألة بسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

 خطة البحث: 

 يتكون هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث: 

 المبحث األول: تصور المسألة. 

 تصوير المسألة من الناحية الطبية. مطلب األول: ال

 : ي
 تصوير المسألة من الناحية الفقهية. المطلب الثائ 

 : ي
ي أثناء اإلحرام.  المبحث الثائ 

 حكم التداوي بالعالج الكيميائ 

 . ي
تب عىل تداوي المحرم بالعالج الكيميائ     المبحث الثالث: األثر المير

 العالج وهو محرم. أثره إذا بدأ المطلب األول: 

 : ي
 أثره إذا بدأ العالج قبل اإلحرام. المطلب الثائ 

 النتائج والتوصيات. 

 فهرس المراجع. 

، نبينا محمد         المقدمة                                                           ز ف األنبياء والمرسلي  ، والصالة والسالم عىل أرسر ز ،الحمد هلل رب العالمي  ز  وعىل آله وصحبه أجمعي 

 ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد: 

ي اإلسالم، حيث أن الحج ركن من أركان اإلسالم،  
 فإنه ال يخفز عىل كل مسلم أهمية الحج والعمرة، ومكانتهما العظيمة فز

 مبانيِه العظام، ال يكمل إسالم المرء عند القدرة إال 
ُ
 به. وأحد

 لوجود عدد كبي  
ً
ي قد ونظرا

ة إحرامهم باألدوية والعالجات الت   من الحجاج الذين قد يحتاجون إىل التداوي خالل في 
ي لها تأثي  ذات ارتباط 

ي ارتكاب بعض محظورات اإلحرام، ومن جملة هذه األدوية والعالجات الت 
يؤثر استعمالها فز

ات ي من أبرز تأثي 
ها: تساقط شعر المريض، ومن المعلوم أن وثيق بأحد محظورات اإلحرام األدوية الكيميائية، والت 

ي يمنع منها الرجل والمرأة حال اإلحرام بدليل الكتاب والسنة واإلجماع، لذا فقد 
إزالة الشعر من المحظورات الت 

ي 
تب عىل ذلك فز ي حال اإلحرام، وبيان األثر المي 

جاءت هذه الدراسة لبيان حكم تداوي المحرم بالعالج الكيميائ 
  ن عدمها. وجوب الفدية م

 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  أيلول   –  15                                                           (  -  101116)ص:   السابعالبحث  – الثالث  العدد  –  عشر  الرابعالمجلد 

 

105 
ي حال اإلحرام           

ي                                                                                                                                         التداوي بالعالج الكيميائ   البشر

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

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

 

 تصور المسألة.  المبحث األول: 

 المطلب األول: تصوير المسألة من الناحية الطبية. 

ي يستعملها األطباء لمعالجة الرسطان     
، وُيقصد  (i) تعد المعالجة الكيميائية إحدى الطرق الرئيسية الت 

ي  
ي تستخدم فيه مواد كيميائية قوية لقتل الخاليا رسيعة النمو واالنتشار فز

: عالج دوائ  ي
بالعالج الكيميائ 

 . (ii) جسم اإلنسان 

؛ حيث تنمو وتتكاثر برسعة أكير بكثي  من سائر  ومن أبرز استخداماته: تدمي  وقتل الخاليا الرسطانية     

 خاليا الجسم. 

ي المختلفة، ويمكن استخدامها وحدها أو مع أدوية أخرى؛       
وتتوفر العديد من أدوية العالج الكيميائ 

 . (iii) لعالج مجموعة مختلفة من الرسطانات

اب سائل، أو يتم حقنها عن طريق الوريد أو ويتم تن      اول هذه األدوية عن طريق الفم كأقراص أو رسر

يان باإلبرة  . (iv) العضلة أو الرسر

ي للمصابير  بالشطان: 
 استخدامات العالج الكيميائ 

 بدون عالجات أخرى. يمكن استخدامه كعالج أساسي أو وحيد للرسطان  -1

ي بعد العالجات األخرى قد ُيستخدم العالج  -2
؛ لقتل أي خاليا رسطانية قد تظل -كالجراحة -الكيميائ 

ا. 
ً
 بالجسم، وُيسىمي األطباء هذا عالًجا مساعد

حيث يمكن استخدامه لخفض حجم الورم لتسنح عالجات أخرى مثل   لالستعداد للعالجات األخرى:  -3

ا. 
ً
 العالج اإلشعاغي والجراحة، وُيسىم عالًجا مبدئًيا مساعد

حيث ُيستخدم لقتل بعض الخاليا الرسطانية، وُيسىم عالًجا   لتخفيف عالمات وأعراض المرض:  -4

 . (v) كيميائًيا تلطيفًيا

ي لحاالت غير الشطان: 
 العالج الكيميائ 

ي عالج حاالت أخرى، مثل: 
ي فائدتها فز

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

األدوية الكيميائية؛ لتحضي  المريض لعملية زرع نخاع حيث يمكن استعمال  أمراض نخاع العظم.  -1

 العظم. 

2-  . ي  اضطرابات الجهاز المناعي
ي فز
حيث يمكن أن تساعد الجرعات المنخفضة من أدوية العالج الكيميائ 

ي بعض األمراض، مثل: الذئبة والتهاب المفاصل 
السيطرة عىل فرط نشاط الجهاز المناغي فز

 . (vi) الروماتويدي

ي تحدث أثناء المعالجة باألدوية الكيميائية: 
ات الجانبية التر  التأثير

ي يعد من األساليب الفّعالة لعالج العديد من أنواع الرسطان، إال أن له       
عىل الرغم من أن العالج الكيميائ 

ء، وسقوط الشعر،بعض اآلثار الجانبية،  ي
: الغثيان، والف  ي

ي تتمثل عادة فز
واإلرهاق،  وفقدان الشهية،  والت 

ها ف، وارتفاع ضغط الدم وغي  ز َرح الفم، والشعور باأللم، وسهولة اإلصابة بكدمات اليز
ُ
 . (vii)والُحىّم، وق

ي حدوث مضاعفات       
ز قد يتسبب بعضها اآلخر فز ي حي 

وتتسم بعض اآلثار بأنها طفيفة وقابلة للعالج، فز

ة.   خطي 

: تصوير المسألة من الناحية الفقهية.  ي
 الفرع الثائ 

ي ودواغي استعماله وآثاره الجانبية ومن أبرزها:     
ي بيان المراد بالعالج الكيمائ  يظهر من خالل التصور الطتر

ي بصيالت الشعر، مما يؤدي إىل سقوطه، وقد 
 فز
ً
تساقط شعر المريض، حيث يسبب استعماله له تلفا

 أو عمرة، مما ينتج عن  يضطر المريض المحرم إىل أن يتداوى بهذا النوع من العالج حال إحرامه بح
ّ
ج

استعماله له سقوط شيئا من شعر رأسه أو جسده، فما حكم استعماله لهذا النوع من العالج حال اإلحرام؟  

ي وجوب الفدية من عدمها؟
تب عىل ذلك فز  وما األثر المي 

ي حال اإلحرام. 
: حكم التداوي بالعالج الكيمائ  ي

 المطلب الثائ 

ي المداوة حال اإلح     
ز أهل العلم األصل فز ، ولكن (viii) -رحمهم هللا–رام الجواز وهذا مما ال خالف فيه بي 

ي حال اضطر المحرم إىل التداوي بما يسبب زوال شعره، كأن يستعمل بعض األدوية الكيمائية المتقدم 
فز

ي  
 من شعره، فهل يحظر عليه استخدامه لتسببه فز

ً
ذكرها لعالج الرسطان، فينتج عن ذلك تساقط شيئا

 شعر؟ أم يجوز للحاجة واالضطرار؟   زوال ال
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات 
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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 الفقهاء       عىل أنه يجوز للمحرم أن يتداوى بأي وسيلة من وسائل العالج إذا   -رحمهم هللا–ال خالف بي 

ي ارتكاب أحد محظورات اإلحرام، كأن يتداوى بالحجامة
 فز
ً
، (ix) احتاج إىل ذلك، وإن كانت المداواة سببا

ء من  ي
 ؛ لألدلة اآلتية: (x) شعره ونحو ذلكويضطر بسببها إىل إزالة سر

ْو ﴿قوله تعاىل:  الدليل األول: 
َ
ٍة أ
َ
ق
َ
ْو َصد

َ
 ِصَياٍم أ

ْ
 ِمن

ٌ
ة
َ
ي
ْ
ِفد
َ
ِسِه ف

ْ
 َرأ
ْ
ى ِمن

ً
ذ
َ
ْو ِبِه أ

َ
ا أ
ً
ْم َمِريض

ُ
ك
ْ
 ِمن

َ
ان
َ
 ك
ْ
َمن

َ
ف

ُسٍك 
ُ
 . (xi) ﴾ن

 : ي
  أنه قال له:   -صىل هللا عليه وسلم–عن كعب بن عجرة، عن رسول هللا  الدليل الثائ 

َ
اك
َ
 آذ

َ
ك
َّ
َعل
َ
"ل

 ،"
َ
ك َوامُّ

َ
اَل ه

َ
ق
َ
"، ف ِ

ه
َعْم َيا َرُسوَل اَّلل

َ
اَل: "ن

َ
ْو  : - صىل هللا عليه وسلم–ق

َ
اٍم، أ

َّ
ي
َ
 أ
َ
ة
َ
ث
َ
ال
َ
 َوُصْم ث

َ
َسك

ْ
 َرأ
ْ
ِلق

ْ
"اح

 
َ
 ِبش

ْ
ُسك

ْ
ْو ان

َ
، أ  َمَساِكير َ

َ
ة
َّ
ِعْم ِست

ْ
ط
َ
 . (xii) اٍة"أ

ت اآلية والحديث عىل جواز إزالة المحرم شعر رأسه للحاجة ودفع األذى؛ والمداوة وجه االستدالل: 
ّ
دل

ورة.  ي بعض الحاالت إىل مقام الرصز
 للمريض من قبيل الحاجة، وقد تصل فز

ي هللا عنهما–عن ابن عباس  الدليل الثالث: 
ي  -رضز ي : " -صىل هللا عليه وسلم-أن النتر ِ

 
ِرٌم ف

ْ
َو ُمح

ُ
َم َوه

َ
ج
َ
ت
ْ
اح

 . (xiii) "َرأِسهِ 

ي   - صىل هللا عليه وسلم–أن فعله   وجه االستدالل: 
يدل عىل جواز التداوي بالحجامة حال اإلحرام فز

ه للحاجة  ي  (xiv) الرأس وغي 
ورتها حلق موضع المحاجم؛ السيما إذا كانت فز ؛ ومعلوم أن الحجامة من ضز

 الرأس. 

ي هللا عنهما–عن نافع عن ابن عمر  الدليل الرابع: 
َواًء  "أنه قال:   -رضز

َ
 د
َّ
اَء ِإَّل

َ
َواٍء ش

َ
يِّ د

َ
ِرُم ِبأ

ْ
ُمح

ْ
اَوى ال

َ
د
َ
ت
َ
ي

 . (xv) "ِفيِه ِطيٌب 

 فيدخل وجه االستدالل: 
ً
ي التداوي للمحرم الجواز؛ باستثناء ما كان فيه طيبا

دل األثر عىل أن األصل فز

 ضمن المحظورات ويجوز للحاجة. 

ي حال إحرامه   
ي هذه المسألة القول بجواز تداوي المحرم بالعالج الكيميائ 

 
وبناء عىل ذلك فإنه يتخرج ف

ي استعماله له من دفٍع  
 
 من شعر رأسه أو سائر جسده؛ لما ف

ً
بال خالف، وإن أدى ذلك إىل سقوط شيئا

 للنفس 
ً
يعة اإلسالمية، وحفظا يٍ للحرج الذي هو أصل من أصول الشر

ر، ونف  ي هي من  للض 
ية التر البشر

 وعدما،  
ً
ي أمر الشارع بالمحافظة عليها وجودا

يعة التر ورات الخمس ومقصد من مقاصد الشر الض 

"  . (xvi)والقاعدة الفقهية تنص عىل أن "المشقة تجلب التيسير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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
تب عىل تداوي المحرم بالعالج الكيمائ   المطلب الثالث: األثر المير

 هو محرم. الفرع األول: أثره إذا بدأ العالج و 

 من       
ً
ي حال إحرامه، ونتج عن استعماله له تساقط شيئا

إذا اضطر المحرم اىل التداوي بالعالج الكيمائ 

 شعره، فهل تلزمه فدية بذلك أم ال؟

كأن يزول  –عىل عدم وجوب الفدية عىل من زال شعره عنه بغي  اختيار منه  -رحمهم هللا–اتفق الفقهاء      

ة منه؛ فلم يلزمه ضمان  ؛ ألنه(xvii) -ربسبب مرض أو حرق النا ِعه وبغي  مبارسر
ْ
شعر زال عنه بغي  ُصن

 . (xviii) فديته

وبناء عىل ذلك فإنه يمكن القول بجواز استعمال المحرم لهذه األنواع من األدوية الكيميائية حال       

 من 
ً
شعره، وال فدية  إحرامه لعالج أمراض معينة كالرسطان ونحوه، وإن أدى استعماله له إىل سقوط شيئا

 : ي ذلك؛ لما يىلي
 عليه فز

د من مأذون فيه ال أثر له" -1
ِّ
 لقاعدة: "المتول

ً
د عن أمر  (xix)أن فيه إعماال

ه
، وسقوط الشعر هنا قد تول

تب عليه أثر  . (xx) مأذون فيه وهو المداواة؛ فال يي 

ي الضمان"  -2
غي ينافز

ي (xxi)أن القاعدة الفقهية: "الجواز الرسر
 فعل ، والشعر فز

َ
هذه الحالة سقط نتيجة

، فلم ُيضمن
ً
عا  . (xxii)مأذون فيه رسر

3-  
ً
 لما ال فدية فيه، فلم يكن فيه فدية أيضا

ً
؛ والقاعدة: أن التابع ال (xxiii) أن سقوط الشعر هنا حصل تبعا

 . (xxiv) يفرد بحكم

أن الغرض من استعمال المحرم لهذه األنواع من األدوية الكيميائية المداواة والعالج، وزوال الشعر هنا   -4

 وغي  مقصود، والقاعدة الفقهية تنص عىل أنه: 
ً
 ما ال يغتفر إذا كان جاء تبعا

ً
ء إذا كان تابعا ي

ي السر
"يغتفر فز

 . (xxv) مقصودا"

ي البحر الرائق: "     
ه، وسواء كان مختارا أو ال،  والمراد بالحلق جاء فز إزالة الشعر سواء كان بالموس أو بغي 

فلو أزاله بالنورة أو النتف أو أحرق شعره أو مّسه بيده فسقط فهو كالحلق، بخالف ما إذا تناثر شعره  

ز  ء عليه؛ ألنه ليس للزينة، وإنما هو شي  ي
 . (xxvi) بالمرض أو النار فال سر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

: أثره إذا بدأ  ي
 العالج قبل اإلحرام. الفرع الثائ 

ي  
ي المسألة السابقة، وفز

تقدم بيان عدم وجوب الفدية عىل من بدأ بهذا النوع من العالج وهو محرم فز

هذه المسألة يمكن القول بعدم وجوب  ها عليه من باب أوىل؛ للقاعدة الفقهية: "أن االستدامة أقوى من  

ي حال اإل  (xxvii) االبتداء"
فإن استدامة   -كما سبق -حرام ال فدية عليه فإذا كان مستعمل العالج الكيميائ 

ي الفدية عنه 
ي نفز

ي تساقط الشعر فيما استعمل قبل اإلحرام أقوى فز
 . -وهللا أعلم –أثر العالج فز

وقد تقدم بيان جواز استعمال المحرم له حال اإلحرام؛ لحاجته واضطراره إليه، وسقوط الشعر بسبب  

 وغي  
ً
تب  هذا النوع من الدواء جاء تبعا مقصود، وبناء عىل ذلك فإنه يمكن القول بعدم وجود أثر يي 

  . -وهللا أعلم –عىل ذلك سواء كان استعماله له أثناء اإلحرام أو قبله 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

 : هوامش البحث

 
 (i  ) ،الرسطان: هو مرض تتكاثر فيه الخاليا دون ضبط أو نظام، يتلف فيه النسيج السليم، وتعرض الحياة للخطر

ز هما: الرسطانة، والغرنة )الرسكومة(. ينظر: الموسوعة العربية العالمية  وينق ، معجم 225/ 12سم إىل مجموعتي 

 . 125/ 1المصطلحات الطبية 
(ii )  :عىل الرابط ، ي

ويب ، موقع https://cutt.us/UEShvينظر: موقع مايو كلينك، مقال بعنوان: العالج الكيميائ 

، عىل الرابط:  ي
 . https://cutt.us/Gjms6طب، مقال بعنوان: العالج الكيميائ 

(iii ) 347/ 16ينظر: المراجع السابقة، الموسوعة العربية العالمية . 
(iv ) :عىل الرابط ، ي

 . https://cutt.us/nI609ينظر: موقع ويب طب، مقال بعنوان: أشكال العالج الكيمائ 
(v  ) عزاوي ص مصعب  للدكتور:  الرسطان  مرض  عىل  57ينظر:  الكيماوي،  العالج  بعنوان:  مقال   ، ي الطتر موقع   ،

 ، موقع مايو كلينك، عىل الرابط السابق. https://cutt.us/2Yusbالرابط: 
(vi ) .عىل الرابط السابق، موقع مايو كلينك، عىل الرابط السابق ، ي  ينظر: موقع الطتر
(vii  )  موقع مايو كلينك، 66، مرض الرسطان للدكتور: مصعب عزاوي ص232/ 12ينظر: الموسوعة العربية العالمية ،

 السابق. عىل الرابط 
(viii  )  ي سننه

مذي فز : "والعمل عىل هذا عند أهل العلم: ال يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم  279/ 2قال الي 

ي المجموع 
ها للمحرم بالصير 354/ 7يكن فيه طيب"، وقال النووي فز ز وغي  : "اتفق العلماء عىل جواز تضميد العي 

ي  
أنه مباح 263/ 1اإلقناع  ونحوه مما ليس بطيب"، وقال ابن القطان فز : "وال يختلف العلماء فيما ليس بطيب 

به والتداوي به".   للمحرم رسر
(ix  ) سحب الدم من الجسم للعالج. ينظر: مادة )حجم( تهذيب : ي ي االصطالح الطتر

ي اللغة: المص، وفز
الحجامة فز

عة العربية العالمية ، الموسو 327، الموسوعة الطبية الفقهية ص95/ 3، المحكم والمحيط األعظم  99/ 4اللغة  

17/367. 
(x )  حه عىل مسلم ي رسر

: الحجامة–وقد أجمع العلماء عىل جوازها له    : " 123/ 8قال النووي فز ي
ه    -يعتز ي الرأس وغي 

فز

ي ذلك وإن قطع الشعر حينئذ"
 . إذا كان له عذر فز

(xi ) 196سورة البقرة، آية . 

(xii  )  ي صحيحه، كتاب المحرص، باب
ِسِه أخرجه البخاري بلفظه فز

ْ
ى ِمْن َرأ

ً
ذ
َ
ْو ِبِه أ

َ
ا أ
ً
ْم َمِريض

ُ
ك
ْ
 ِمن

َ
ان
َ
َمْن ك

َ
قوله تعاىل: }ف

 ( ُسٍك{، برقم 
ُ
ن ْو 
َ
أ ٍة 
َ
ق
َ
ْو َصد

َ
أ ِصَياٍم  ِمْن   

ٌ
َية
ْ
ِفد
َ
ي صحيحه، كتاب الحج، باب جواز حلق  10/ 3(  1814ف

، ومسلم فز

 . 859/ 2( 1201الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها، برقم ) 
(xiii  ) ( ي السفر واإلحرام، برقم

ي صحيحه، كتاب الطب، باب الحجم فز
، وأخرجه 125/ 7(  5695أخرجه البخاري فز

ي صحيحه، كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، برقم ) 
 . 862/ 2( 1203مسلم فز

(xiv  )  ي  154/ 10ينظر: فتح الباري البن حجر
ز النسائ  ي ، سبل السالم  193/ 5، حاشية السندي عىل سيز

للصنعائز

1/625. 

https://cutt.us/UEShv
https://cutt.us/Gjms6
https://cutt.us/nI609
https://cutt.us/2Yusb


   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  أيلول   –  15                                                           (  -  101116)ص:   السابعالبحث  – الثالث  العدد  –  عشر  الرابعالمجلد 

 

111 
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ي                                                                                                                                         التداوي بالعالج الكيميائ   البشر

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

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

 
(xv ) ( ي مصنفه، كتاب الحج، باب فيما يتداوى المحرم وما ذكر فيه، برقم

ي شيبة فز ، 147/ 3( 12920أخرجه ابن أئر

ي داود ص  . 158وانظر: مسائل اإلمام أحمد ألئر
(xvi ) ي القواعد الفقهية 49/ 1ينظر: األشباه والنظائر للسبكي

ح التحرير 169/ 3، المنثور فز  . 7384/ 8، التحبي  رسر

ي العمل المطروء 
ء باليرس له فز ي ي المخر

 فز
ً
 اإلجماىلي للقاعدة: أن المشقة إذا طرأت عىل المكلف كانت سببا

والمعتز

ح القواعد الفقهية  عية. ينظر: رسر ي تنفك عنها التكليفات الرسر
عليه تلك المشقة، ويراد بالمشقة هنا: المشقة الت 

 . 427/ 1القواعد والضوابط لفقهية ، 49، مجموعة الفوائد البهية ص157ألحمد الزرقا ص

(xvii  )  ي عبد الوهاب  549/ 2، حاشية ابن عابدين  9/ 3ينظر: البحر الرائق
اف للقاضز ، الحاوي الكبي  474/ 1، اإلرسر

ي مذهب اإلمام الشافغي 119/ 4
ي البن قدامة 200/ 4، البيان فز

 . 432/ 3، المغتز
(xviii)    الوهاب عبد  ي 

للقاضز اف  اإلرسر الكبي   474/ 1ينظر:  الحاوي  الشافغي  119/ 4،  اإلمام  مذهب  ي 
فز البيان   ،

ة 200/ 4  . 430/ 1، التعليقة الكبي 
(xix)  القواعد والضوابط 727/ 2، القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيىلي  141ينظر: األشباه والنظائر للسيوطي ص ،

 . 413/ 1الفقهية للعبداللطيف 
(xx )ي الطهارة والصالة والحج ألحمد الفهد ص ينظ

 . 284ر: أثر التداوي فز
(xxi)   ( مادة  العدلية  ي وتسقط عن 27( ص  91ينظر: مجلة األحكام 

تنفز للفعل  ع وإذنه  الرسر إباحة  أن  ، ومعناها: 

. ينظر: موسوعة القواعد الفقهي
ً
عا ة الفاعل الضمان والمؤاخذة؛ ألن المرء ال يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله رسر

ز للبورنو ص 539/ 1، القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيىلي 58/ 3للبورنو   . 362، الوجي 
(xxii )  ي الطهارة والصالة والحج ص

 . 284ينظر: أثر التداوي فز
(xxiii)   ي البن قدامة

 . 285/ 3ينظر: المغتز
(xxiv )  117، األشباه والنظائر للسيوطي ص 324/ 2ينظر: مطالب أوىلي النه . 
(xxv ) ي

ي القواعد الفقهية للزركسر
 . 408/ 12، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 376/ 3ينظر: المنثور فز

أحكامه، لكن ال تفرد هي  ي 
فز لما تضمنها  متابعة  ها فتكون  ي تدخل ضمن غي 

الت  وابع هي األشياء 
ّ
الت أن  ومعناها: 

ما يحكم عليها بحكم متبوعها. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية
ّ
 . 408/ 12للبورنو  بحكم، وإن

(xxvi ) بترصف. 9/ 3البحر الرائق البن نجيم . 

(xxvii  )  ي إيضاح  424، القواعد البن رجب ص312/ 21، مجموع الفتاوى  528/ 1ينظر: المجموع للنووي
ز فز ، الوجي 

 . 79قواعد الفقه للبورنو ص
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

 

 : الخاتمة

ي ختام هذا البحث أحمد هللا عىل نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره عىل  
َّ به من إتمام هذا البحث، ثم فز  عىلي

ما منَّ

ي للعمل الصالح الذي يرضيه   -باختصار–يطيب ىلي أن أدون  
أهم ما توصلت إليه من النتائج، سائلة هللا أن يوفقتز

 : ي
 عتز

ي تنمو وتتكاثر برسعة    -1
ي هو تدمي  وقتل الخاليا الرسطانية الت 

أن الغرض الرئيسي من استعمال العالج الكيميائ 

 كثي  من سائر خاليا الجسم. أكير ب

ها   -2 ء، وسقوط الشعر، واإلرهاق، والحىم وغي  ي
ات جانبية، من أبرزها: الغثيان، والف  ة تأثي 

ّ
ي عد

للعالج الكيميائ 

ي تنتج عن استعمال المريض له. 
 من األعراض الت 

ز أهل العلم  -3 ي المداواة حال اإلحرام الجواز، وهذا مما ال خالف فيه بي 
 . -م هللارحمه–األصل فز

ز الفقهاء    -4 ي جواز تداوي المحرم بأي وسيلة من وسائل العالج إذا احتاج إليها، وإن   -رحمهم هللا–ال خالف بي 
فز

ي ارتكاب أحد محظورات اإلحرام. 
 فز
ً
 كانت سببا

 من شعر رأسه أو سائ -5
ً
ي حال اإلحرام، وإن أدى ذلك إىل سقوط شيئا

ر يجوز للمحرم أن يتداوى بالعالج الكيميائ 

ورات الخمس،  ي هي من الرصز
ية الت   للنفس البرسر

ً
يٍ للحرج، وحفظا

ر، ونفز ي استعماله له من دفٍع للرصز
جسده، لما فز

ز أهل العلم.   وهذا مما ال خالف فيه بي 

ء من شعر الرأس أو    -6 ي
ي حال اإلحرام ال يوجب الفدية، وإن نتج عن ذلك سقوط سر

أن استعمال العالج الكيميائ 

ة منه، فلم يلزمه ضمان فديته، وهذا مما الجسد؛ ألن زوال ال شعر هنا جاء بغي  اختيار من المريض، وبغي  مبارسر

 . -رحمهم هللا–اتفق عليه الفقهاء 

المريض؛ للقاعدة   -7 الفدية عىل  عمل قبل اإلحرام ال يوجب 
ُ
ي تساقط الشعر فيما است

العالج فز أثر  أن استدامة 

 . الفقهية: "أن االستدامة أقوى من االبتداء"

 التوصيات: 

ي 
ي فز
تبة عىل تداوي المريض بالعالج الكيمائ  ي األحكام الفقهية المي 

بعد ختام هذا البحث أوضي بمواصلة البحث فز

تبة عىل ذلك.   جميع أبواب العبادات، وبيان اآلثار المي 

 

 

 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  أيلول   –  15                                                           (  -  101116)ص:   السابعالبحث  – الثالث  العدد  –  عشر  الرابعالمجلد 

 

113 
ي حال اإلحرام           

ي                                                                                                                                         التداوي بالعالج الكيميائ   البشر

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

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

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

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

ي الطب                    . 
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 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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 بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي
  موسوعة القواعد الفقهية،   م( 2003  - ه  1424) ،  آل بورنو، محمد صدف 

وت   لبنان.  –الطبعة: األوىل، مؤسسة الرسالة، بي 

ي البخاري،  
الجعفز البخاري  أبو عبد هللا  بن إسماعيل  البخاري  ه( 1422) ،  محمد  دار  صحيح  الطبعة: األوىل،   ،

 طوق النجاة. 

 ( ، ، الطبعة: األوىل، لمحكم والمحيط األعظمام(  2000  -ه  1420بن سيده، أبو الحسن عىلي بن إسماعيل المرسي

وت.  –دار الكتب العلمية   بي 

مذي، محمد بن عيس بن َسْورة بن موس بن الضحاك، )  مذيم(، 1975  -ه  1395الي  ، الطبعة: الثانية، سي   الير

ي  ي الحلتر  البائر
كة مكتبة ومطبعة مصطفز  مرص.  – رسر

ي المذاهب األربعة القم(  2006  - ه  1427) ،  د. محمد بن مصطفز ،  الزحيىلي 
 
الطبعة:   ،واعد الفقهية وتطبيقاتها ف

 دمشق.   –األوىل، دار الفكر 

ح القواعد الفقهية،م(  1989 -ه 1409الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، )  دمشق /   -الطبعة: الثانية، دار القلم  شر

 سوريا. 

، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر، )  ي
ي القواعد الفقهية،م( ا1985  -ه  1405الزركسر

 
 لمنثور ف

 الطبعة: الثانية، وزارة األوقاف الكويتية. 

ي الدين، ) 
، تاج الدين عبد الوهاب بن تف  الطبعة: األوىل، دار الكتب    األشباه والنظائر،م(  1991  -ه 1411السبكي

 العلمية. 

حاشية السندي عىل سي     ( 1986  –   1406محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين، ) ،  السندي

، ي
 حلب.  –الطبعة: الثانية، مكتب المطبوعات اإلسالمية  النسائ 

) ،  السيوطي  الدين،  بكر، جالل  ي  أئر بن  الرحمن  والنظائر،  م(1990  -ه  1411عبد  دار    األشباه  األوىل،  الطبعة: 

 الكتب العلمية. 
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مطالب    م(1994  - ه  1415)   شف 
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.  أوىلي النىه ف  الطبعة: الثانية، المكتب اإلسالمي

ي 
، أبو إبراهيم، عز الدين،  ،  الصنعائز ي

، الكحالئز ي
بدون   سبل السالم،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحستز

 طبعة وبدون تاري    خ، دار الحديث. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 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  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  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    

 

 

اللطيف ) ،  العبد  صالح،  بن  الرحمن  ، م(  2003ه/ 1423عبد  للتيسير المتضمنة  الفقهية  والضوابط    القواعد 

 الطبعة: األوىل، عمادة البحث العلىمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. 

ي 
، ) ،  العمرائز ي الشافغي

ي الخي  بن سالم اليمتز ز يحت  بن أئر ي مذهب اإلمام ام(  2000  -ه 1421أبو الحسي 
 
لبيان ف

،  جدة.  – الطبعة: األوىل، دار المنهاج  الشافعي

ي الطهارة والصالة والحج،م( 2005-ه1426أحمد بن فهد، ) ،  الفهد
 
أثر التداوي ف رسالة جامعية من جامعة    ، 

 . اإلمام

 ( ، ي عبد الوهاب، أبو محمد بن عىلي بن نرص البغدادي المالكي
اف عىل نكت مسائل  م(  1999  -ه  1420القاضز اإلشر

 ، الطبعة: األوىل، دار ابن حزم. الخالف

 (  ، األسمريُّ  ، ٍ
ِ
ُعَمي  آُل  بِن حسٍن  ٍد  ُمحمَّ بُن   

ُ
ٍد، صالح ُمحمَّ أبو   ، ُّ ي

الفوائد م(  2000  -ه  1420القْحطائز مجموعة 

 الطبعة: األوىل، دار الصميغي للنرسر والتوزي    ع، المملكة العربية السعودية. ، عىل منظومة القواعد الفقهية البهية 

 الطبعة األوىل، دار النفائس.  الموسوعة الطبية الفقهية،م( 2000-ه1420د. أحمد بن محمد ) ، كنعان

ال مرص  جمهورية  ي 
فز المعاضة  العربية  اللغة  بمجمع  الطبية  المصطلحات  ) لجنة  معجم   (، 2003عربية، 

. المصطلحات الطبية المعارصة  ، الطبعة الثانية، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنرسر

ي الخالفة العثمانية 
 بدون تاري    خ وبدون طبعة. ، ، مجلة األحكام العدلية لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء فز

الحاوي الكبير م(  1999-ه  1419) ،  البغدادي  أبو الحسن عىلي بن محمد بن محمد بن حبيب البرصي،  الماوردي

، ي فقه مذهب اإلمام الشافعي
 
وت  ف  لبنان.  –الطبعة: األوىل، دار الكتب العلمية، بي 

 ( ، ز ، الطبعة: الثانية، مؤسسة أعمال الموسوعة العربية العالمية(،  1999-1419مجموعة من العلماء والباحثي 

 الموسوعة للنرسر والتوزي    ع.  

ي الصالخي الحنبىلي ، المرداوي
ح م( 2000 -ه 1421) ، عالء الدين أبو الحسن عىلي بن سليمان الدمشف  التحبير شر

ي أصول الفقه،
 
 السعودية / الرياض.  -الطبعة: األوىل، مكتبة الرشد  التحرير ف

،  مسلم،   ي النيسابوري، بدون تاري    خ نرسر بدون طبعة، دار إحياء    صحيح مسلم،ابن الحجاج أبو الحسن القشي 

ي  اث العرئر وت.  –الي   بي 
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ي لندن، ا، مرض الشطانمصعب قاسم عزاوي
: ، ترجمة: فريق دار األكاديمية للطباعة والنرسر والتوزي    ع فز  لناشر

.Academy House  

) ،  النووي ف،  الدين يحت  بن رسر ي  ح صحيح مسلم بن الحجاج،ه(، ا1392أبو زكريا محت  الطبعة:   لمنهاج شر

اث ا ي الثانية، دار إحياء الي  وت، لبنان.  –لعرئر  بي 

 ( ف،  بن رسر يحت   الدين  ي  أبو زكريا محت  المهذب  ه( 1313النووي،  ح  الفكر، المجموع شر دار  األوىل،  الطبعة   ،

وت، لبنان.   بي 
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