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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. 
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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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 : الملخص

ي اتخذها هدفت  
ي بداية الدعوة ، وما هي التدابي  االقتصادية الت 

ز فز الدراسة إىل بيان األحوال االقتصادية للمسلمي 
ي صىل هللا عليه وسلم إلدارة تلك المرحلة، ي   النت  وإىل التعريف بمفهوم اقتصاد الحرب ، والتعريف بشخصية النت 

ي أدارة الحرب، والوقوف عىل المال 
ي صىل هللا عليه صىل هللا االقتصادية فز ي خلفتها غزوات النت 

مح االقتصادية الت 
ي صىل هللا عليه وسلم مع مكاسب الحرب االقتصادية، حيث تنبع أهمية هذه الدراسة    وسلم ، وكيف تعامل النت 

ي تمر بها بعض البلدان اإلسالمية،  
ي عالج بعض المشاكل الت 

من الحاجة إىل االستفادة من تلك المالمح االقتصادية فز
، والتهجي  الحروب، كالفقر  ويالت  من  ي 

تعائز ي 
جمع   والت  ي 

فز ي 
الوصفز المنهج  عىل  باالعتماد  الباحث  قام  حيث 

ي صىل هللا عليه وسلم، ومن ثم استنباط المالمح االقتصادية   ة النبوية وكتب مغازي النت  المعلومات من كتب السي 
ي تلك الغزوات بواس

ي صىل هللا عليه وسلم فز ي اتخذها النت 
، وخلصت الدراسة إىل أن هناك الت  طة المنهج التحليىلي

ي معالجة الكثي  من 
ي صىل هللا عليه وسلم يمكن االستفادة منها فز ي غزوات النت 

العديد من المالمح االقتصادية فز
ي تواجه بعض المجتمعات اإلسالمية،

ها.  المشاكل االقتصادية الت   ال سيما ما تخلفه الحروب من فقر وتهجي  وغي 

المفتاحية: الكلم اإلإ)   ات  ء،  ي
الفز وسلم،  عليه  ي صىل هللا  النت  غزوات  الحرب،  الجزية، قتصاد   ، اإلسالمي قتصاد 
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Summary 

]War Economy: Economic Teachings of Prophet (SAW) [ 

]Osama Ali Al Shawwa[ 

]Master's Thesis: Department of Economics and Law[ 

]The thesis was supervised by: Dr. Muhammad Anas Sarmini[ 

The study aimed at explaining the economic conditions of Muslims at the beginning of the call to Islam, 

and what were the economic solutions taken by Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, to 

manage that era, and to define both the concept of war economy, and the economic personality of 

Prophet in managing war, the study also aimed at identifying the economic teachings left by the 

Prophet’s wars, and how Prophet dealt with the gains of the economic outcomes of war . 
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The importance of this study lies in the need to take advantage of those economic teachings to find 

solutions to some of the problems experienced by some Islamic countries, which suffer from the scourge 

of war, such as poverty and displacement, therefore, the researcher relied on the descriptive approach in 

collecting information from the books of the Prophet’s biography and wars, and then deduced the 

economic teachings that Prophet adopted in those wars by means of the analytical method. 

  The study concluded that there are many economic teachings during the wars of prophet (SAW) that 

can be used to address many of the economic problems facing some Islamic societies, especially those 

left by wars like poverty, displacement and others 

Keywords: (War economy, The prophet’s war(SAW),  Booty,Alfae, Jizyah) 

 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة 

 : المقدمة1.1

  ، ز  أجمعي  وأصحابه  آله  وعىل  محمد  سيدنا   ، ز المرسلي  ف  أرسر عىل  والسالم  والصالة   ، ز العالمي  رب  الحمد هلل 
ز لهم بإحسان إىل   يوم الدين ، أما بعد : والتابعي 

الشارحة  و  المفرسة  و  المبينة  ، وهي  الكريم   القرآن  بعد  ي    ع  للترسر ي 
الثائز المصدر  يفة هي  الرسر النبوية  السنة   

ّ
فإن

ي الكتاب العزيز . 
 للكتاب الكريم  وأحكامه ، كما أنها المفصلة و المتممة لبعض األحكام الواردة فز

ي السنة
ة النبوية العطرة ،ما تضمنتاه من عديد الغزوات   وال يخفز عىل الدارس والباحث فز يفة والسي  النبوية الرسر

وألهمية   ، المستنبط  و  منها  الرصي    ح   ، والمالية خاصة  عامة  الفقهية  يعات  والترسر باألحكام  المليئة  والفتوحات 
ي وجه 

ة أساسية من ركائز قيام الدولة وتطورها وصمودها فز ز ي اإلسالم ، واعتباره ركي 
التحديات الداخلية االقتصاد فز

ي الدول اإلسالمية وما يواجهه من مشكالت  تحتاج إىل حلول 
ي الواقع الحاىلي لالقتصاد فز

والخارجية ، وعند النظر فز
الماىلي   النظام  تتبع   إىل   الحاجة  ز  تي    ، الحروب  ويالت  من  ي 

تعائز ي 
الت  الدول  ي 

فز خصوًصا   ، وجذرية  عاجلة 
ي صىل هللا عل ي عهد النت 

ي غزواته وفتوحاته بشكل خاص  ، ويمكن  واالقتصادي فز
عتبار ايه وسلم بشكل عام ،  وفز

ي صىل هللا عليه وسلم   النت  ي عهد 
التعبي     -االقتصاد فز الغزوات   -إن جاز  الكثي  من  ، كونه شهد  اقتصاد حرب 

ي    ع الجهاد فيها ،  وهذا النظام الماىلي واالقتصادي استند إ
ىل الحكمة والوغي والمعارك بعد الهجرة إىل المدينة وترسر

اإلسالمية  بالدولة  تحيط  ي كانت 
الت  التحديات  وجه  ي  

فز وتزايده وصموده  االقتصاد  نمو  إىل  أدى  مما   ، والقوة  
ي مهدها ، ولقد وضع الرسول صىل هللا عليه وسلم مجموعة  

وتستهدف نشأتها واستمراريتها ، وتسغ إىل وأدها فز
ي األمور االقتصاد 

يعية فز ي الدولة اإلسالمية تناولت جميع جوانب الحياة االقتصادية ابتداء من "القواعد الترسر
ية فز

، 1من البيوع بشت  أصنافها وألوانها مرورا بعقود السلم والحوالة والكفالة والمزارعة والمساقاة والهبة والرهن...." 
ي صىل هللا عليه وسلم .   وارتبطت بعض هذه القواعد بغزوات ورسيا النت 

ي أو حروب أهلية وربطا لهذه القو  اعد االقتصادية بواقعنا اليوم وما تمر به بعض الدول اإلسالمية من احتالل خارج 
ي بداية تشكلها  

ي البتز التحتية ، مما جعلها أشبه بالدول فز
، أدت إىل دمار اقتصادي شبه تام لتلك الدول ، وانعدام فز

ي غزوات الرسول صىل هللا عليه وسلم " ،  ،  جاءت هذه الدراسة بعنوان " اقتصاد الحرب : المالمح االقت
صادية فز

ي حل بعض من تلك المشاكل 
ي صىل هللا عليه االقتصادية فز ي يسغ الباحث من خاللها لالستفادة من تدابي  النت 

والت 
 

ي صىل هللا عليه وسلم بوصفه إماما قائدا مجاالتها وضوابطها , مجلة دراسات , المجلد ) 1 , ص  2015( , 3عدد )( , ال42عصام أبو سنينة , ترصفات النت 
909 
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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. 
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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 
ي والتحليىلي ، فز

ي دراسته هذه عىل المنهج االستقرائ 
ي تعصف بتلك الدول ، وقد اعتمد الباحث فز

االقتصادية الت 
ة  تتبع   ي صىل هللا عليه وسلم ، ومحاولة استنباط المالمح االقتصادية من تلك الغزوات ،  ومع كير غزوات النت 

ي تتحدث عن تلك الغزوات إال أنها لم تفرد  المعامالت المالية واالقتصادية بفصول خاصة ، مما تتطلب 
المراجع الت 

ا من البحث والتدقيق للوقوف عىل تلك المالمح االقتصادي  ة .  كثي 

 البحث:  ةمشكل . 2.1

ز ، فلم يكن هناك  ي  بداية نشأة الدولة اإلسالمية كان اقتصاد الدولة قائما عىل ما يقدمه الميسورون من المسلمي 
فز

ز ، ومع الهجرة إىل المدينة المنورة بدأت الدولة اإلسالمية بالتطور واالزدهار ، ومع   رواتب أو بيت مال للمسلمي 
ز الجيوش ،  وإدارة الغنائم انطالق الغزوات   والمعارك والفتوحات ، وما تضمنته من تنظيمات مالية متعلقة بتجهي 

ي 
ي ، بدأت المالمح االقتصادية  للدولة اإلسالمية فز

ي تلك األراضز
ية الموجودة فز ي المفتوحة ، والقوى البرسر

واألراضز
ما أن أكير الدراسات ركزت عىل الجانب الوضوح , ولبيان هذه المالمح نشأت الحاجة لمثل هذه الدراسة ال سي

ي تلك الغزوات والفتوحات. 
ي والسياسي والعسكري فز

 الديتز

   : ي التساؤل التالي
 
 ويمكننا تحديد مشكلة الدراسة ف

ي عهد الرسول صىل هللا عليه وسلم؟ 
ي حدثت فز

ي تركتها الغزوات والمعارك الت 
 ما هي أبرز المالمح االقتصادية الت 

: ويندرج تحت هذه ا  إلشكالية عدة أسئلة فرعية وهي

ي اتبعها  
ي بداية الدعوة اإلسالمية ؟ وما هي أهم الطرق واألساليب الت 

ز فز كيف كانت األحوال االقتصادية للمسلمي 
ي بداية نشأتها ؟

ي اإلدارة المالية للدولة اإلسالمية فز
 الرسول صىل هللا عليه وسلم فز

ي إدارة الح
ي صىل هللا فز  رب دعويا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا ؟   كيف تجلت شخصية النت 

ي صىل هللا عليه وسلم اقتصاد الحرب ؟  ماهو مفهوم اقتصاد الحرب ؟ وكيف أدار النت 
ي إدارة الرسول صىل هللا عليه وسلم لمكاسب الحرب االقتصادية ؟

 ماهي المالمح االقتصادية فز

 أهداف البحث: . 3.1 

: يمكننا تلخيص أهداف هذه الدراسة بما   يىلي

ي بداية الدعوة اإلسالمية . 
ز فز  بيان األحوال االقتصادية للمسلمي 

ي االدارة المالية واالقتصادية لتلك المرحلة . 
ي اتبعها الرسول صىل هللا عليه وسلم فز

 بيان أهم الطرق واألساليب الت 
 توضيح مفهوم اقتصاد الحرب  . 

ي إدارة الحرب دعويا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا . 
ي صىل هللا عليه وسلم فز  بيان شخصية النت 

ي إدارة اقتصاد الحرب  . 
ي اتخذها الرسول صىل عليه وسلم فز

 الكشف عن التدابي  الت 
 معرفة كيف أدار الرسول صىل هللا عليه وسلم مكاسب الحرب االقتصادية .   

 

 

 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا    –  15                                                                 ( 1 - 39  ) ص:  ولالبحث األ –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  –  لثان

 

4 
ي صىل هللا عليه وسلم قتصاد الحرب: المالمح اإلإ                                                                   الشوا         ي غزوات النب 

 
 قتصادية ف

  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 
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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 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 
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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    

 

 البحث:  ةأهمي . 4.1

ي النقاط التالية:   تكمن
 
 أهمية هذه الدراسة ف

ي شخصية الرسول   •
ي المجتمع المسلم  وذلك من خالل تقديم القدوة الحسنة المتمثلة فز

ي رف 
اإلسهام فز

ي تنظيم الدولة اإلسالمية من الناحية االقتصادية والمالية. 
ي قدرته وكفاءته العالية فز

 صىل هللا عليه وسلم فز

ي الجانب الماىلي   •
ي بيان مدى نجاح سياسة الرسول صىل  هللا عليه وسلم فز

, ومدى القدرة عىل تطبيقها فز
 األزمات والحروب.  

المجتمع  • ازدهار  إىل  يؤدي  والسلم  الحرب  ي 
فز اإلسالمية  بالتعاليم  ام  ز وااللي  بالعقيدة  التمسك  أن  بيان 

ي وجه التحديات . 
 اإلسالمي من الناحية االقتصادية ، وصموده فز

ي الدولة االسالمية قادر عىل موا •
جهة تحديات البقاء واالستمرارية ، من خالل بيان أن النظام االقتصادي فز

 اتخاذ التدابي  االقتصادية المناسبة للمرحلة . 

ي تمر بها بعض الدول  اإلسالمية بسبب الحروب .   •
ي إيجاد الحلول إلدارة األزمات االقتصادية الت 

 اإلسهام فز

 .أسباب اختيار موضوع البحث  5.1

ي من أزمات اقتصادية بسبب الحروب  •
ي تعائز

 ٠الظروف الحالية لبعض الدول اإلسالمية الت 

ي ما يسىم اقتصاد الحرب .  •
ي تسليط الضوء عىل تدابي  الرسول صىل هللا عليه وسلم فز

 الرغبة فز

ي إفراد المالمح االقتصادية لغزوات ورسايا الرسول صىل هللا عليه وسلم ببحث خاص غي  مشت  •
مل  الرغبة فز

ي اعتنت بها دراسات سابقة . 
 عىل النواجي السياسية والعسكرية والفقهية الت 

ي حل المشكالت االقتصادية المعاضة .  •
 القناعة التامة بصالحية التدابي  االقتصادية النبوية فز

 البحث:  ةمنهجي . 6.1

ي تتبع المالمح  
ي فز
ي هذه الدراسة عىل المنهج االستقرائ 

ي صىل هللا عليه اعتمد الباحث فز ي غزوات النت 
االقتصادية  فز

ي تحليل اإلدارة  االقتصادية 
ي أرسلها ،  كما اعتمد الباحث عىل المنهج التحليىلي فز

ي قاعدها ، والرسايا الت 
وسلم الت 

ز تلك الغزوات ، ومع الحاجات المالية اثن ي التعامل مع المال الالزم لتجهي 
ي فز
اء النبوية النابعة من التوجيه الربائز

 الحروب ، ومع المال الذي يحصل عليه المسلمون من الحروب والغزوات . 

 صعوبات البحث: 7.1

ي صىل هللا عليه وسلم  -1  الواقع االقتصادي الحاىلي وعرص النت 
ز  الربط دون تكلف بي 

ي غزواته.  -2
ي صىل هللا عليه وسلم فز  إسقاط مصطلح اقتصاد الحرب عىل التدابي  االقتصادية للنت 

ز التدابي  االقتصادية الخاصة بغزواته.  ال  -  3 ز التدابي  االقتصادية العامة  للرسول صىل هللا عليه وسلم وبي   فصل بي 
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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

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. 
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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    

 

 الدراسات السابقة: . 8.1

ي عرص الرسول صىل هللا عليه وسلم والخلفاء   أوال: 
ز معاذ صالح وهي بعنوان " األحوال االقتصادية فز دراسة األمي 

ي صدر اإلسالم أي التطبيق العمىلي  
الراشدين " , وهدفت الدراسة إىل تتبع أثر السياسة المالية للدولة اإلسالمية فز

ي الوا
قع العمىلي أو فشلها وذلك بمقارنتها باألوضاع السائدة قبل للسياسة المالية اإلسالمية ومتابعة درجة نجاحها فز

اإلسالم , ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج التحليىلي , وخلصت الدراسة إىل العديد من النتائج من   
 أهمها :   

ي مقدمة الذين أسلموا وقبلوا الدعوة وناضوها الفقراء وأشباه الفقراء وذلك   بهدف إعال   - •
ها كان فز ئها ونرسر

ي تخدير المضطهدين .                                          
ز بأن الدين أداة للطبقة الحاكمة تستخدمه فز ي أقوال الماركسيي 

                                            مما ينفز

إيال  - • اق  اخي  ي 
فز وسلم  عليه  الرسول صىل هللا  أقامها  ي 

الت  اإلسالمية  الدولة  بالرسيات نجاح  قريش  ف 
ي تمر عليها تجارتها .  

 المتعقبة لقوافلها والمهادنة مع القبائل الت 

ي الجاهلية إىل الرفاهية   - •
ي حياة العرب بعد اإلسالم , فمن حياتهم القاسية الصعبة فز

التحول الجذري فز
 ورغد العيش كما تنبأ الرسول صىل هللا عليه وسلم بها .                   

:"  ثانيا:  وسلم  عليه  هللا  صىل  ي  النت  عهد  ي 
فز المالية  اإلدارة   " بعنوان  وهي  عربية  بن  راضية  ي دراسة 

فز دراسة 
عليه وسلم   الرسول صىل هللا  ي عهد 

فز اإلدارة  نظام  التعرف عىل  إىل  الدراسة  , وهدفت   " المالية  المصطلحات 
ي عهد الرسول الكريم , ولتحقيق أهداف الدراسة  

وأنواعها , كما هدفت إىل الوقوف عىل المصطلحات المالية فز
ي , وخلصت الدراسة إىل ال

 عديد من النتائج من أهمها :  استخدمت الباحثة المنهج الوصفز

تعد الهجرة إىل المدينة المنورة بداية نشوء التنظيمات المختلفة للدولة الجديدة  ومنها نشوء التنظيمات المالية   -
ي كان يتطلبها الوضع الجديد.   

ي قام بها الرسول صىل هللا عليه وسلم بعد هجرته إىل المدينة   -الت 
من األعمال الت 

ي  اتخذت بعدا ماليا , وذلك بتقديم األنصار بعضا من أموالهم للمهاجرين وذلك للتخفيف عنهم.                                       المؤاخاة , وال
                    ت 

ي عرص الرسول   M Burhanuddin Ubaidillah: دراسة  ثالثا
: وهي بعنوان " تنظيم وسياسة اإلدارة المالية فز

لم قبل قيام الدولة وبعدها عىل ضوء الكتاب والسنة النبوية " , وهدفت الدراسة إىل التعرف صىل هللا عليه وس
ي عهد الرسول صىل هللا عليه وسلم قبل قيام الدولة اإلسالمية وبعد  

عىل كيفية تنظيم وسياسة اإلدارة المالية فز
ي والمنهج

التحليىلي المقارن , وخلصت الدراسة    قيامها , ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج االستقرائ 
 إىل عدة نتائج من أهمها: 

ي مكة قبل قيام الدولة بجانب اإلنفاق أكير   -
ز تنظيم وسياسة اإلدارة المالية للرسول صىل هللا عليه وسلم فز تمي 

 وذلك ألن مكة المكرمة كانت تحت سلطة قريش من باب الضغط والمحاضة االقتصادية واالجتماعية .  
التنظيمات تمث  - المختلفة للدولة الجديدة بدءا من نشأة  التنظيمات  بداية لنشأة  المنورة  الهجرة إىل المدينة  ل 

ي تطلبها الوضع الجديد . 
 المالية الت 

ي   -
ي حققها المسلمون فز

ي المدينة المنورة بالتحسن وذلك  بعد االنتصارات الت 
ز فز بدأت األوضاع المالية للمسلمي 

ء الغزوات والمعارك وم ي
ا فرضته الدولة اإلسالمية عىل رعاياها من مبالغ مالية كالجزية , فقد كانت الغنيمة والفز

ة .   ي تلك الفي 
 من أوسع أبواب اإليرادات فز
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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. 
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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 ترصفات الرسول صىل هللا عليه وسلم رابعا:  
عية فز أبو ليل وهي بعنوان " السياسة الرسر دراسة محمد محمود 

ي المال واالقتصاد   المالية واالقتصادية " , وهدفت ال
يفة المتعلقة فز ي الترصفات النبوية الرسر

دراسة إىل البحث فز
ي والمنهج التحليىلي 

ي تكييفها , ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج االستقرائ 
ي اختلف الفقهاء فز

والت 
ي , وخلصت الدراسة إىل العديد من النتائج من أهمها :    االستنتاج 

ي    ع , ويعود ذلك لم تكن ترصفات الرس  - ول صىل هللا عليه وسلم عىل نمط واحد من حيث عالقتها باألحكام والترسر
ي  
ي صدرت عن الرسول صىل هللا عليه وسلم مع اختالف األحوال والقرائن الت 

إىل األنشطة المتعددة والمتنوعة الت 
ي ص 

ز هذه الترصفات وتقييد كل ترصف بالجهة الت  ز بي  ورة التميي  در عنها وفق ما يعطيه التحري احتفت بها , مع ضز
ورية للقيام بنهضة فقهية اجتهادية مواكبة لمصالح الناس .    واالجتهاد , وهو من األمور الرصز

ز من غي  حرب وال إيجاف , كالخراج    - ء كل مال دخل عىل المسلمي  ي
الغنيمة هي ما أخذ من الكفار قهرا بالقتال , والفز

ز من أموال   والجزية , وما جال الكفار عنه خوفا , ء عىل الغنيمة وذلك باعتبارها مما رجع إىل المسلمي  ي
وقد يطلق الفز

 الكفار . 

الغزوات كان العتبارات   - ي بعض 
فز الغنائم  عليه وسلم  لقسمته صىل هللا  من كيفيات مختلفة  ما حدث  إن كل 

ها , وال تصلح لنسخ آية األنفال } وأعلموا أنما غنمتم من شت   فإن هلل خمسه وللرسول    مختلفة وال يقاس عليها غي 
ز وابن السبيل {   ولذي القرئ  واليتام والمساكي 

, ولكن مع تطور نظام الجندية وطبيعة الحرب والغنائم اليوم 2
ي اإلطار العام آلية األنفال. 

ي تحديد الطريقة المناسبة لتقسيم الغنائم فز
 يعىط اإلمام صالحية واسعة فز

ي عرص الرسول صىل هللا عليه وسلم " ,    خامسا: 
دراسة الدكتور حافظ أحمد عجاج الكرمي وهي بعنوان " اإلدارة فز

, كما هدفت  وه ي اإلسالم  
للدولة فز اإلداري  بالوضع  الدولة قبل اإلسالم ومقارنتها  إدارة  بيان  إىل  الدراسة  دفت 

ي المجاالت التالية : 
ي عهد الرسول صىل هللا عليه وسلم فز

ي نشأت فز
الدراسة إىل الكشف عن الخطط اإلدارية الت 

ي والمنهج السياسة واالقتصادية والعسكرية والقضاء , ولتحقيق هدف ا
لدراسة استخدم الباحث المنهج االستقرائ 

ي التحليىلي , وخلصت الدراسة إىل العديد من النتائج من أهمها : 
 الوصفز

ي الكتاب    -
ي الجاهلية وصدر اإلسالم , وال توجد هذه الكلمة فز

إن مصطلح اإلدارة  هو مصطلح حديث  ولم يعرف فز
ي المعاجم اللغو 

 ية .  أو السنة أو أشعار العرب أو فز
كانت الدولة اإلسالمية ممثلة بالرسول صىل هللا عليه وسلم هي المسؤولة عن تنفيذ األحكام الخاصة بالمال ,  -

ي تراها محققة للمصلحة . 
 وبالطرق واألساليب الت 

, وكان   - المستحقة وحفظها وتوزيعها عىل أصحابه  األموال  إداريا لجمع  ي صىل هللا عليه وسلم جهازا  النت  أنشأ 
 ضع هؤالء للرقابة والمحاسبة المركزية المستمرة. يخ

ي عهد الرسول والخلفاء الراشدين " , وهدفت  سادسا: 
ي وهي بعنوان " الرقابة المالية فز

دراسة عيس أيوب الباروئز
ي التعامالت المالية , كما هدفت الدراسة إىل توضيح  كيفية  

الدراسة إىل بيان منهج الرسول صىل هللا عليه وسلم فز
ي التحديات والمستجدات المتعلقة بالمال واالقتصاد  ات

خاذ القرارات المالية من قبل  الخلفاء الراشدين ال سيما فز
ي التحليىلي , وخلصت الدراسة إىل 

ي والمنهج الوصفز
, ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج االستقرائ 

 العديد من النتائج من أهمها :  

 
 41القرآن الكريم ، سورة األنفال اآلية  2
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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. 
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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    

 

ه وأخالقه ووجدانه فهو الرقيب عىل نفسه قبل أن يكون هناك رقيب من  تنبع الرقابة المالية    - للمسلم من ضمي 
ي المجتمع اإلسالمي . 

 القانون وهو أسىم وسائل األمن فز
ز   - ح ونه وأرشد وبي  ي كل مناسبة أو فرصة لها عالقة بالتعامل الماىلي ورسر

اجتهد الرسول صىل هللا عليه وسلم  فز
يعة. وقرر وأوض ونّوه وحذر وشج   ع , طبقا لألحوال وتطبيقا للرسر

 أهم ما يمي   هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 
 هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يىلي : 

ز  بعد االطالع عىل الدراسات السابقة ونتائجها يمكن تلخيص ما يمي 
ي عهد الرسول صىل هللا    -

عليه وسلم بشكل عام دون مزيد جميع الدراسات تناولت مختلف النواجي االقتصادية فز
ي النواجي المالية المتعلقة بالغزوات واقتصاد 

ي كل ناحية من تلك النواجي ، وهذه الدراسة ركزت وفصلت فز
تفصيل فز
 الحرب . 

المالمح   - ي 
فز ركزت  الدراسة  وهذه   ، الفقهية   وأحكامها  والغنيمة  ء  ي

الفز عىل  ركزت  السابقة  الدراسات  معظم 
ء والمغانم ، وبحثت ما قبل وأثناء وما بعد تلك الغزوات . االقتصادية إلدارة ا ي

ي صىل هللا عليه وسلم للفز  لنت 
الحاىلي   - والواقع  الحرب  زمن  االقتصادية  وسلم  عليه  ي صىل هللا  النت  تدابي    

ز بي  الدراسة  هذه  ي 
فز الربط  يمكن 

 للمجتمعات اإلسالمية.  
 البحث:   لهيك  . 9.1

 الفصل األول اإلطار العام للدراسة 
وشمل عىل المقدمة ومشكلة البحث وأهدافه وأهميته وأسباب أختيار الموضوع ، ومنهجية البحث ، وصعوباته  

 والدراسات السابقة . 
الدعوة  بداية  ي 

 
ف ي صىل هللا وسلم      النب  اتخذها  ي 

الب  والتدابي   االقتصادية  المسلمي    :أحوال  ي
الثان  الفصل 

 المية . اإلس
الدعوة  بداية  ي 

فز االقتصادية  ز  المسلمي  أحوال  عن  األول  المبحث  يتحدث   ، ز  مبحثي  من  الفصل  هذا  يتكون 
ز ، األوىل قبل الهجرة ، والثانية بعد الهجرة وقبل األذن بالقتال .   ي مرحلتي 

 اإلسالمية وذلك فز
ي صىل عليه وسلم  ي اتخذها النت 

ي عن التدابي  الت 
 إلدارة هذه المرحلة ماليا واقتصاديا . ويتحدث المبحث الثائز

ي إدارة الحرب ، وكيف أدار  
 
ي صىل هللا عليه وسلم  ف الفصل الثالث:التعريف باقتصاد الحرب ، وبشخصية النب 

ي صىل هللا عليه وسلم اقتصاد الحرب   النب 

بع  ، الحرب  اقتصاد  بمصلح  التعريف  األول  المبحث  يتضمن   ، مباحث  ثالثة  الفصل  هذا  التعريف ويتضمن  د 
ي  ي التعريف بشخصية النت 

باالقتصاد لغة واصطالحا ، والتعريف بالحرب لغة واصطالحا ويتضمن المبحث الثائز
ي إدارة الحرب ، دعويا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا ويتضمن المبحث الثالث التعريف بإدارة 

صىل هللا عليه وسلم فز
ي صىل هللا عليه وسلم القتصاد الحرب.    النت 

ي إدارة الرسول صىل هللا عليه وسلم لمكاسب الحرب     االقتصادية  الرابع: المالمح االقتصادية  الفصل
 
 ف

ي صىل هللا  ي إدارة النت 
ويتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث أيضا ، يتحدث المبحث األول عن المالمح االقتصادية فز

ي الحديث عن المال 
ء ، ويتضمن المبحث الثائز ي

ي صىل هللا عليه عليه وسلم للغنائم والفز مح االقتصادية إلدارة النت 
ي صىل  ي إدارة النت 

ي المفتوحة عنوة أو صلحا ، ويتحدث المبحث الثالث عن المالمح االقتصادية فز
وسلم لألراضز

 هللا عليه وسلم لقضية األرسى . 
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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
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 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  
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي   الدموي المعروف باسم " السكتة
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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

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                                                       . 
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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    

 

 الفصل الخامس وتضمن النتائج والتوصيات . 

والتد االقتصادية  المسلمي    أحوال  األول:  الدعوة الفصل  بداية  ي 
 
ف وسلم  هللا  صىل  ي  النب  اتخذها  ي 

الب  ابي  
 اإلسالمية 

مكة  ي 
فز قائما  الذي كان  واالقتصادي  االجتماغي  النسيج  من  جزء  اإلسالمية   الدعوة  بداية  ي 

فز المسلمون  شكل 
ي صىل هللا عليه وسلم إىل دين اإلسالم  ، ومفارقة المسلمون لدين قومهم ا ي والمدينة  ، وبسبب دعوة النت 

لوثتز
المالية  األوضاع  ي 

فز وتبدالت  ات  تغيي  إىل   أدى  المكي  المجتمع  داخل  ضاع  حدث  اإلسالمي  الدين  واتباعهم 
ي صىل  ي بعد هجر النت 

ي المجتمع المدئز
ات فز ي مكة ،  وكذلك حدثت تلك التبدالت والتغي 

ز فز واالقتصادية للمسلمي 
ز    هللا عليه وسلم  والصحابة الكرام إىل المدينة المنورة ، ي هذا الفصل األوضاع االقتصادية للمسلمي 

وسنستعرض فز
ز ، كما سنستعرض أهم   كي  ي بداية الدعوة قبل الهجرة وبعدها وقبل أن يأذن هللا عز وجل لنبيه الكريم بقتال المرسر

فز
ي تلك المرحلة

ي صىل هللا عليه وسلم فز ي اتبعها النت 
 .  التدابي  االقتصادية والمالية الت 

ي بداية الدعوة . المبحث األول: أ
 
 حوال المسلمي   االقتصادية ف

ي  بعدها 
ي حياتهم االقتصادية ، األول قبل الهجرة إىل المدينة والثائز

ز فز ي بداية الدعوة بطورين هامي 
مر المسلمون فز

ز .  ي مطلبي 
 ، ولكل طور من هذه األطوار سمات سنستعرضها فز

 أحوال المسلمي   االقتصادية قبل الهجرة  المطلب األول: 

ي الجزيرة العربية ، بحكم وجود بيت هللا الحرام فيها ، واستجابة لدعوة 
كان لمكة المكرمة مكانة تجارية مرموقة فز
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، وكان المسلمون جزءا من هذا المجتمع يعملون بما يعمل    4( ِإيَل

ي بكر الصديق ،   ة أمثال سيدنا أئ  وته المالية الكبي 
 5به ، ويتعيشون مما يتعيش منه ، وكان من بينهم من عرف  بير

ي ، حت  بدأ هذا  
الوضع ولكن ما إن ظهرت الدعوة ، وأعلن المسلمون عن دينهم الجديد ، ومفارقة دين قريش الوثتز

تطورات  ، وحدثت  قريش  المستقل عن كيان  االقتصادي  ز كيانهم  للمسلمي  أصبح   ، حيث  بالتغي   االقتصادي 
ز إىل الحبشة ،  ز ، ومن هذه التطورات هجرة بعض المسلمي  ا عىل الوضع االقتصادي للمسلمي  ميدانية أثرت كثي 

ز   ي بعض الجوانب المادية للمسلمي 
ي فز
ز المهاجرين من كان يشكل دعما  وهذا أدى بدوره إىل تراجع فز إذا علمنا أن بي 

ي هللا عنه 
ز كعثمان بن عفان رضز ي شعب 6ماديا للمسلمي 

ز فز ز للمسلمي  كي  ، ومن هذه التطورات أيضا حصار المرسر
ز  كون يسبقون المسلمي  اء ، حيث كان المرسر ي طالب ثالث سنوات مع مقاطعة اقتصادية تامة حيث ال بيع وال رسر أئ 

ائها ،  إىل أي سلعة يحت ونها قبلهم ، وال يمكنوهم من رسر فقد جاء أن أبو لهب كان يقول لتجار مكة    7اجونها فيشي 

 
 37سورة  إبراهيم ، آية  3
 2-1سورة قريش ،   4
  9، ( م  1950دار إحياء الكتب ، . ) 2محمد رضا ، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ، ط 5
ي مكة ، ترجمة : ويليام مونتجمري وات ،  6

الهيئة المرصية العليا للكتاب ، : القاهرة ) عبد الرحمن عبد هللا الشيخ ، : محمد صىل هللا عليه وآله وسلم فز
 (  ـه  1415

ي اختصار المغازي والسي  ، ط 7
   54، (ـه  1403دار المعارف : القاهرة .) 2يوسف بن عبد الي  ، الدرر فز
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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. 
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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    

 

اف   8  “    يا معرسر التجار غالوا عىل أصحاب محمد حت  ال يدركوا شيئا معكم“   ز ، ومن هذه التطورات أيضا استيز
ي كان

ي فداء إخوتهم من العذابات الت 
ز فز وا يقاسونها من صناديد الكفر بسبب لرؤوس أموال بعض تجار المسلمي 

بعض  فداء  ي 
فز ه  أكير أو  ماله كله  رأس  اف  ز باستيز الصديق  بكر  أبو  قام  الحرص  ال  المثال  سبيل  وعىل   ، دينهم 

  . ز هم رضوان هللا عليهم أجمعي  ة ، وفكيهة وغي  ز ، كفداء بالل بن رباح ، وعامر بن فهي  ز من المسلمي  المستضعفي 
9  

ي السوء ، حيث كل هذه التطورات جعلت  
ي مكة قبل الهجرة إىل المدينة غاية فز

ز فز الوضع االقتصادي للمسلمي 
أيام الحصار ، حيث اضطروا إىل أكل ورق الشجر وجلود الميتة  ي 

عائز المسلمون من الفقر والعوز وخصوصا فز
نتيجة10،  ، الواردات  انعدام  نفقات مع  اقتصاد  ة  كان  الفي  تلك  ي 
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المدينة كان   ي 
فز االقتصادي  الوضع  أن  ، وبخاصة ومع  ها  تجارة وصناعة وزراعة ورغي وغي   

ز بي  ما  بالتنوع  ز  يتمي 
ز إليها مهاجرين    12الزراعة نظرا لخصوبة األرض ي حالة اقتصادية جيدة عند قدوم المسلمي 

،إال أن المدينة لم تكن فز
ي  أدت إىل تراجع اإلنتاج بسبب اال 

ز طويلة ، والت  ي امتدت سني 
نشغال بالقتال من مكة، بسبب الحروب األهلية  الت 

الداخىلي وتدمي   الممتلكات ،
اف قدراتهم وطاقاتهم اإلنتاجية ،  ومع وجود   13 ز أدت إىل إنهاك أهل المدينة واستيز

ي بعض الصناعات كالحىلي والسالح واحتكروها ، واستحلوا الربا  
ي سوق المدينة ، حيث تفردوا فز

اليهود وتحكمهم فز
ي أسواق المدينة الغش والتدليس  والتطفيف  14وفرضوا التعامل به عىل سكان المدينة  

فقد روى   كمان كان سائدا فز
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ي ملسو هيلع هللا ىلص المدينة كانوا من أخبث الناس كيَل ي عن ابن عباس قال: لما قدم النت 
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 .  الرسول صىل هللا عليه وسلم مع هذه األوضاع االقتصادية قبل الهجرة وبعدها 
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 8سورة الحرسر    11
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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
ي بداية الدعوة.  المبحث الثان 

 
 التدابي  االقتصادية والمالية الب  اتخذها الرسول صىل هللا عليه وسلم ف

ي بداية الدعوة ، واألزمة االقتصادية الطارئة بعد العرض الم
ز االقتصادية فز وجز الذي قدمناه عن أحوال المسلمي 

ز سواء قبل الهجرة أو بعدها ، كان البد من تدابي  اقتصادية خاصة تواجه هذه األحوال وتجد  ي حلت بالمسلمي 
الت 

ي هذا المبحث أهم التدابي  االقتصاد
ي صىل هللا عليه وسلم  لها حلوال ومخرجا ، و سنستعرض فز  اتخذها النت 

ية الت 
 لمواجهة هذه األزمة االقتصادية 

ي صىل هللا عليه وسلم قبل الهجرة   المطلب األول:  ي اتخذها النب 
 التدابي  االقتصادية  الب 
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ز الضائقة المالية الت  يخفف عن المسلمي 
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ز فز ز الذين  الحبشة نوعا من تخفيف العبء االقتصادي عن المسلمي  ل التقليل من عدد المسلمي 
ي دخل عىل حفصة وأسماء عندها

ي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضز
  -يحتاجون إىل المعونات المالية ، ففز

ي هللا عنهم  
الحبشية هذه؟   -رضز قال عمر:  بنت عميس.  أسماء  قالت:  أسماء: من هذه؟  ز رأى  فقال عمر حي 

: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول هللا صىل هللا عليه وسلم  البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر 

 
.)   2حسن عيس عبد الظاهر ، ط -عبد الحميد محمد ندا   -جالل الدين السيوطي ، جمع الجوامع المعروف ب الجامع الكبي  ، مختار إبراهيم الهائج  16

يف : القاهرة   18522(  م  2005األزهر الرسر
ي ، فضائل الصحابة ، تحقيق 17

وت .)   1وضي هللا محمد عباس ،ط: أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبائز  72/1( م   1983دار الرسالة  : بي 
ي عاصم ، تحقيق  أ 18 ي ، السنة البن أئ 

ي : حمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبائز
وت . ) 1 ، طناصد الدين األلبائز (  م  1400المكتب اإلسالمي ، : بي 

577/2 
  6( م  1981دار األنصار  : القاهرة )  2محمود محمد غريب ، هذا نبيك يا ولدي ، ط 19
 16 -11سورة البلد ،  20
ز شمس الدين ، ط: ، تفسي  القرآن العظيم ، تحقيق   إسماعيل بن عمر بن كثي  21 وت . ) 1محمد حسي    409/8( ـه   1419دار الكتب العلمية ، : بي 
 21-18سورة الليل  22
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ي صىل هللا عليه وسلم قتصاد الحرب: المالمح اإلإ                                                                   الشوا         ي غزوات النب 

 
 قتصادية ف
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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. 
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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    

 

منكم! فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كال وهللا، كنتم مع رسول هللا صىل هللا عليه وسلم يطعم جائعكم 
ي دار 

ي أرض  -ويعظ جاهلكم، وكنا فز
ي الحبشة ((   -أو فز

 23البعداء البغضاء فز

 .   ووجه الداللة قولها يطعم جائعكم

ي القتال 
 
ي صىل هللا عليه وسلم بعد الهجرة وقبل اإلذن ف ي اتخذها النب 

: التدابي  االقتصادية الب  ي
 المطلب الثان 

ي صىل هللا عليه   ي صىل هللا عليه وسلم إىل المدينة واجتماع المهاجرين واألنصار فيها ، اتخذ النت  بعد هجرة النت 
ي المدينة ،  ومن أهم هذه التدابي  : وسلم عدة تدابي  اقتصادية تماشيا مع الوضع ا

ز فز  لجديد للمسلمي 

للعمل واإلنتاج   أوال:  ، وتوفي  جو مناسب  األهلية  الحرب  انتهاء  وبالتاىلي   ، ز األوس والخزرج  بي  الخالفات  إنهاء 
ي صىل هللا عليه وسلم والذ ي الحديث الطويل للنت 

ي واالستثمار  ، وجذب للبضائع والتجار من خارج المدينة ، ففز
ز وجاء فيه : )) قال يا معرسر األنصار ألم تكونوا أعداء فألف هللا بينكم ((   24خاطب به األنصار بعد غزوة حني 

وة والدخل .   ثانيا:   إعادة توزي    ع الير

ز المهاجرين واألنصار ، وكان الهدف من هذا التدبي  سد الحاجات الطارئة للمهاجرين  وذلك من خالل الموأخاة  بي 
ي مكة ، ودخلوا المدينة دون أية أموال تعينهم عىل تكاليف حياتهم الجديدة ، حيث سطر 

الذين تركوا ممتلكاتهم فز
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َم َبْيتز
َّ
ْر عليه وسل

ُ
ظ
ْ
، وان  ِنْصَف ماىِلي

َ
ِسُم لك

ْ
ق
َ
، فأ

ً
صاِر ماَّل

ْ
ُ األن

َ ير
ْ
ي أك

ِبيِع: إئزِ رَّ
ي ذل

 ىلي فز
َ
ْحَمِن: ال حاَجة  الرَّ

ُ
ها. قاَل: فقاَل له عبد

َ
ْجت َزوَّ

َ
 ت
ْ
ت
َّ
ها، فإذا َحل

ْ
 َعن

َ
 لك

ُ
ت
ْ
َزل
َ
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َ
ِويت

َ
َّ ه ي

َ ْوَجت 
َ
، هْل ِمن أيَّ ز

َ
ك

قاٍع 
ُ
ْين
َ
 ق
ُ
؟ قاَل: ُسوق

ٌ
ي   26 (( ُسوٍق فيه ِتجاَرة

، وهكذا حقق الرسول صىل هللا عليه وسلم منذ بداية تأسيس الدولة فز
المدينة المنورة ركنا هاما من أركان االقتصاد االسالمي أال وهو التكافل االجتماغي . 

27  

ي السوق ، مثل تحريم اإلتجار بالمحرمات ، وتحريم   ثالثا: 
  تقرير عدة مبادىء وآداب ضابطة للمعامالت المالية فز

ي تؤثر بشكل أو بآخر عىل حركة السوق ، فقد  
ها من المعامالت الت  ي الكيل وغي 

ي الغش والتطفيف فز
روى النسائ 

 ،” ز ، فأنزل هللا تعاىل: “ويل للمطففي 
ً
ي ملسو هيلع هللا ىلص المدينة كانوا من أخبث الناس كيَل عن ابن عباس قال: لما قدم النت 

ي ا
ي ملسو هيلع هللا ىلص يخرج بنفسه فز  28ألسواق ويقرأ هذه اآلية أمام التجار فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وقد كان النت 

ز :    رابعا  : إتخاذ سوق خاص بالمسلمي 

 
ي النيسابوري ،   صحيح مسلم ، 23 محمد عزت بن عثمان الزعفران   -أحمد بن رفعت بن عثمان حلىمي القره حصاري : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشي 

 2503(  ـه  1334ة العامرة  ، دار الطباع : تركيا ) أبو نعمة هللا محمد شكري بن حسن األنقروي ،  -بوليوي 
 ، الثقات ، ط 24

َ
 82/2( م  1973وزارة المعارف للحكومة العالية الهند  :  حيدر أباد . )  9  محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبد

 9سورة الحرسر  25
 2048صحيح البخاري  26
ي ، اإلقتصاد اإلسالمي اسس  27

   28(   2009مؤسسة الجريسي : الرياض )  11ومبادئ وأهداف ،  طعبد هللا بن عبد المحسن الطريف 
ى ،  28 ز الكي 

ي ، السيز
  11590النسائ 
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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. 
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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 قينقاع ، ووجد هذه السوق 
لما قدم رسول هللا صىل هللا عليه وسلم المدينة كان فيها سوق قائم يسىم سوق بتز

ائب والمكوس عىل رواد هذا السوق  ، ومن خالل   الممارسات غي   قد سيطر عليها اليهود ، من خالل فرض الرصز
ة جدا ، إذ أنها عبارة عن  دولة  داخل دولة، وبنظرة فاحصة  ها، وهذه السيطرة خطي  عية كالربا والغش وغي  الرسر
ز لذلك قام بخط  ي صىل هللا عليه وسلم لهذه السوق علم أنها ال تصلح أن تكون سوقا خاصة بالمسلمي  من النت 
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َ
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 ُيرصزْ
َ
 30 نَّ َوَّل

عية واقتصادية تكفل حرية السوق وحرية العرض والطلب ، وتضمن تعامالت    ووضع لهذه السوق ضوابط رسر
ي .    31اقتصادية ومالية عادلة وجالبة لرأس المال الداخىلي والخارج 

 خامسا: العناية بالقطاع الزراعي 

ية خصبة ، وشكلت الزارعة كما سبق وذكرنا جزءا هاما من اقتصاد المدينة ، وعند  تعتي  أرض المدينة أرضا زراع
اَل 

َ
ق
َ
ة ، من خالل الحث عىل الزراعة ، ف ي صىل هللا عليه وسلم إىل المدينة ، أعىط هذا القطاع أهمية كبي  قدوم النت 

ُيْحرِ 
ْ
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َرْعَها، أ زْ َ ي 

ْ
ل
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َ
 أ
ُ
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َيد
ْ
ل
َ
 ف
َّ
اُه، َوِإَّل

َ
خ
َ
َها أ

ْ
  32ث

هم كي يزرعها ويستفيد من انتاجها.  ي ال يزرعونها لغي 
ي أول الهجرة تشجيعا لألنصار ألعطاء األرض الت 

وكان ذلك فز
33 

إليواء  المسجد  ي 
فز ز  المساكي  إليه  تأوي  النبوي كانت  المسجد  ي 

فز مظلل  موضع  والصفة  الصفة:  بناء  خامسا: 
هؤالء   إسكان  لمشكلة  مؤقتا  أوجد حال  وبالتاىلي   ، مال  وال  لهم  دور  ال  الذين  و  المدينة  إىل   

ز القادمي  المهاجرين 
  34الوافدين. 

ي إدارة الحرب :  الفصل الثالث: التعريف باقتصاد الحرب ، وبشخصية
 
ي صىل هللا عليه وسلم ف  النب 

بعد أن أذن  هللا تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم بقتال الكفار بقوله تعاىل : ) )أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 
ي المدينة يتغي  ، وبدأ الرسول صىل هللا عليه وسلم    35هللا عىل نرصهم لقدير ((  

بإدارة   ، بدأ النظام االقتصادي فز
المرحلة وهو   ،  ولعنا نقتبس  مصلحا عرصيا لوصف تلك  تتناسب والمرحلة  إدارة جديدة  المدينة  ي 

االقتصاد فز
ي صىل هللا عليه وسلم تلك المرحلة.  ي هذا الفصل ماهية اقتصاد الحرب ، وكيف أدار النت 

ز فز   اقتصاد الحرب ، وسنبي 

 

 
ي عرص الرسول صىل هللا عليه وآله وسلم ، ط 29

  79، ( ـه 1427دار السالم : القاهرة . ) 1أحمد عجاج الكرمي ، اإلدارة فز
ز ابن ماجة ، تحقيق  30 د كامل قره بلىلي   -عادل مرشد   -األرنؤوط   شعيب:  محمد بن يزيد ابن ماجة ، سيز

طيف حرز هللا ، ط -محمَّ
ّ
دار )  5ج  1َعبد الل

 2233( م  2009الرسالة العلمية  
ي الجاهلية واإلسالم ،  31

يف ، مكة والمدينة فز    393أحمد إبراهيم الرسر
 1536صحيح مسلم ،   32
ح صحيح اإلمام مسلم ،عبد العزيز بن عبد هللا الراجخي ، توفيق الرب 33    319/4( م  2018 مركز عبد العزيز بن عبد هللا الراجخي . )  1ط  المنعم برسر
مذي ،   34 ح جامع الي  وت ) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى  ، تحفة األحوذي برسر  59/9( دار الكتب العلمية : بي 
 39سورة الحج  35
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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. 
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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    

 

 .  مفهوم اقتصاد الحرب :  المبحث األول

بتعريف يعتي  مصط المصطلح  بهذا  نعّرف  أن  المبحث  هذا  ي 
فز معاضا وسنحاول  الحرب مصطلحا  اقتصاد  لح 

 جزئياته أوال ثم تعريف المصطلح كامال . 

 .   المطلب االول : تعريف االقتصاد لغة واصطالحا

ء خالف اإل ي
ي السر

فراط وهو  االقتصاد لغة مأخوذ من القصد ، و القصد استقامة الطريق والقصد العدل، والقصد فز
 ” ي المعيشة أال يرسف وال يقي 

، والقصد فز ز اإلرساف والتقتي   36ما بي 

أما االقتصاد اصطالًحا فقد عرف بعدة تعاريف ولعلنا نختار من هذه  التعاريف ماهو أكير صلة بموضوع البحث ، 
ي إدارة الموارد النادرة وتنميتها إلشباع 

 37حاجاته . فهو العلم الذي يهتم بدراسة سلوك االنسان فز

وة وتوزعها.  ي تنظم الير
ز الت   38كما عرف علم االقتصاد بأنه العلم الذي يختص باكتشاف القواني 

: تعريف الحرب لغة واصطالحا ي
  المطلب الثان 

ها ُحَرْيٌب  م، تؤنث، وتصغي 
ْ
ل َحْرب: نقيُض السَّ

ْ
 39الحرب لغة: ال

ي لسان العرب 
 40وكذا عرفها ابن منظور فز

 بالِرَماِح،
ُ
ة
َ
اَعن

َ
مَّ الُمط

ُ
اِمي بالِسَهاِم، ث

َ َّ َو الي 
ُ
ال، والَحْرَب ه

َ
 ِبِه الِقت

َ
ون
ُ
ُم و َيْعن

ْ
ل
ّ
ِ ِِ ِقيُض الَس

َ
ة  والحرب ن

َ
د
َ
ثمَّ الُمَجال

ُيوِف  َزاَحُموابالسُّ
َ
 ِإذا ت

ُ
، والُمَصاَرَعة

ُ
ة
َ
ق
َ
 41، ِثمَّ الُمَعان

 تعريف الحرب اصطالحا: 

ز يستعمل فيها كل فريق جميع ما لديه من وسائل الدمار للدفاع عن  ز متنازعي  ز فريقي  الحرب ضاع مسلح بي 
 42مصالحه وحقوقه أو لفرض إرادته عىل الغي  . 

ي كتب التاري    خ والفقه اإلسالمي تعريف لمصطلح الحرب ، إنما كان 
وهذا هو التعريف المعاض للحرب ، وال يوجد فز

 يطلق عىل الحرب ضد الكفار أو المعتدين مصطلح الجهاد . 

ز والمرتدين والبغاة ونحوه ي قتال الكفار المعاندين المحاربي 
ز فز م ويعرف الجهاد عىل أنه بذل الجهد من المسلمي 

 43، إلعالء كلمة هللا تعاىل. 

 
وت )  10، ج   3محمد بن مكرم بن عىلي ابن منظور ، لسان العرب ط  36  ق ص د  (ـه ١٤١٤دار صادر  : بي 
  13، ( م  2001ـه ، 1431دار القلم ، : دمشق ) ،  ١، ط رفيق يونس المرصي ، اصول االقتصاد اإلسالمي   37
ي االقتصاد   38

 احمد محمد مندور ، مقدمة فز
وت )  1محمد بن احمد األزهري ، تهذيب اللغة ، ط  39 ي ، : بي  اث العرئ 

 ح ر ب  ( م  2001دار احياء الي 
 ابن منظور ، لسان العرب،  ح ر ب  40
ي الملقب بمرضز الزبيدي ، تاج العروس ،   41

 ح ر ب  ( دار الهداية ) محمد بمن محمد بن عبد الرزاق الحسيتز
ي الحقوقية ) ،  5محمد المجذوب ، القانون الدوىلي العام ، ط  42   723(  2004منشورات الحلت 
ح صحيح البخاري  43 ي ،  فتح الباري رسر

وت ) أحمد بن عىلي بن حجر العسقالئز    6/3(  1379دار المعرفة : 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 صىل هللا  ي زمن النت 
 الحرب بمفهومها الدوىلي المعاض ، والحرب فز

ز وب  هذا التعريف للجهاد نلمس الفرق الجىلي بي 
 عليه وسلم ، فاألهداف والغايات مختلفة تماما، وكذلك الوسائل والمبادىء . 

  المطلب الثالث : تعريف اقتصاد الحرب

ي اآلن لتعريف المصطلح ككل . بعد أن تم تعريف 
 جزئيات مصطلح اقتصاد الحرب كل كلمة عىل حدة ، نأئ 

ي يتم اتخاذها من ِقبل الدولة الحديثة لتعبئة 
يعرف اقتصاد الحرب بأنه مجموعة من إجراءات الطوارئ الت 

ة الحرب ، ويصف فيليب لو بيلون اقتصاد الحرب بأنه “نظام إنتاج الموارد وتعبئتها  اقتصادها لإلنتاج خالل في 
،” ي وتخصيصها لدعم المجهود الحرئ 

44 

ي صىل هللا عليه وسلم ،  ي عرص النت 
ويمكن أن نستشف من مجموعة التعريفات السابقة تعريفا القتصاد الحرب فز

ي صىل هللا عليه وسلم لتعبئة موارد الدولة اإلسالمية  ي أتخذها النت 
فنقول هو مجموعة اإلجراءات والتدابي  الت 

ي سبيل هللا و نرسر الدعوة االسالمية وإعالء كلمة هللا تعاىل .  اإلق
 تصادية لدعم الجهاد فز

ي إدارة الحرب .  
 
: التعريف بشخصية الرسول صىل هللا عليه وسلم ف ي

 المبحث الثان 

ي السلم ، فخاض غمارها، وأدار رحاها  
ي الحرب كما هو فز

برزت شخصية الرسول صىل هللا عليه وسلم قائدا فذا فز
ي صىل   ي خاضها النت 

ي هذا المبحث عىل قطاف من تلك اإلدارة الفريدة للمعارك الت 
بعبقرية فذة ،  ولعلنا  نقف فز

 هللا عليه وسلم 

ي ادارة الحربالمطلب األول: شخصية الرسول صىل عليه وسل
 
 .   م الدعوية ف

ي صىل هللا عليه وسلم من جهاده وغزواته نرسر دين هللا  ، ودحر الكفر باشكاله ، قال تعاىل  كان الهدف األول للنت 
 ِ
ْ ُمرسر
ْ
ِرَه ال

َ
ْو ك

َ
ِه َول
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ل
ُ
يِن ك

ِ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
ِذي أ

َّ
َو ال

ُ
 (  : ) ه

َ
ون

ُ
  45ك

ُم ۖ 
َّ
ْم َجَهن

ُ
َواه

ْ
ْيِهْم ۚ َوَمأ

َ
 َعل

ْ
ظ
ُ
ل
ْ
زَ َواغ اِفِقي 

َ
ُمن
ْ
اَر َوال

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ُّ َجاِهِد ال ي ت ِ

َّ
َها الن يُّ

َ
ُ ((  وقال تعاىل : )) َيا أ َمِصي 

ْ
َس ال

ْ
ي 46 َوِبئ ، وكان النت 

القتال وبذلك كان صىل هللا عليه وسلم إذا حقق الهدف من جهاده وهو قبول دعوة اإلسالم كف عن الحرب و 
ي صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:  

ي الرسايا والبعوث ، فقد روى مسلم فز
يوضي قادته الذين يرسلهم فز

ا، ثم   ً ز خي  ا عىل جيش أوصاه بتقوى هللا، وبمن معه من المسلمي  ً ر أمي 
كان رسول هللا صىل هللا عليه وسلم إذا أمَّ

ي سبيل هللا
ا، قال: )) اغزوا بسم هللا، فز

ً
، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا، وال تغلوا، وال تغدروا، وال تمثلوا، وال تقتلوا وليد

ز فأدعهم إىل ثالث خصال، فأيتهن أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم: أدعهم  كي  وإذا لقيت عدوك من المرسر
فأقبل منهم((   ي قلوب ،وكذلك كان رسول هللا صىل هللا عل47إىل اإلسالم، فإن أجابوك 

اإليمان فز ينىّمي  يه وسلم 
ز لهم أن الغاية  ي هللا عنهم ، ويجعل هذا اإليمان هو المقوي والدافع لهم لمجاهدة عدوهم ، ويبي 

الصحابة رضز
القصوى من هذا الجهاد هو نرسر دين هللا وإعالء  كلمته ، وأن ما ينتظرهم من أجر أخروي أعظم بكثي  من غنائم  

 
44 Le Billon, Philippe. “The political ecology of war: natural resources and armed conflicts.” Political geography 20, no. 5 

(2001): 562 . 
  9سورة الصف ،  45
 73سورة التوبة ،  46
 1731صحيح مسلم ،  47
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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. 
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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) 
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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 اليوم التاىلي بمن   وفز

، نراه صىل هللا عليه وسلم يخرج فز
، ليحقق كسبا سياسيا من خالل 52إىل حمراء االسد    -ويخرج بهم بجراحهم    -حرصز معه المعركة دون من تخاذل  
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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
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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. 
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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) 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   55مصالحهم  
ة ، وما عرض يكفز ، هذه بعض من إدارته السياسية صىل هللا عليه وسلم للحرب ، واألمثلة كثي 

 لبيان المراد . 

ي ادارة الحرب
 
ي صىل هللا عليه وسلم العسكرية ف  .  المطلب الثالث : شخصية النب 

ي صىل هللا عليه وسلم الع ي جميع غزواته ، بدءا من معركة بدر وانتهاء تجلت شخصية النت 
ي إدارة الحرب فز

سكرية فز
اه بجعل  ي غزوة بدر ، في 

بغزوة تبوك ، وذلك من خالل عدة نقاط ، كاختيار مكان المعركة وفرضه عىل العدو ، كما فز
ي وجه عدوه ، ويحرم عدوه من الماء من خالل السيطرة عىل البي  الرئيسي  
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، وفز

ي مكان المعركة ، ويجتاز ببستان خلف جبل للوصول 
ي تشكل نقطة الضعف فز

خلفهم ،  ويجعل الرماة عىل الثغرة الت 
يراه العدو ويفرض عليه مكانا للمعركة    إىل المكان المطلوب ليكون موقعا لجيشه ، ألنه اذا سلك الطريق المعتاد فقد 

ز عدوه خندقا يمنع فيه العدو من الدخول إىل المدينة  ،  57غي  الذي خطط له   ي غزوة األحزاب يجعل بينه وبي 
وفز

ي حروب  ها قبل ذلك  
ي خطة جديدة لم تعهدها العرب فز

ي غزوة خيي  يقطع إمداد غطفان ليهود خيي  من 58فز
، وفز

ي أرض المعركة ،  لم   ، كما نراه  59  خالل قطع الطريق بينهم
صىل هللا عليه وسلم  يشكل الجيش تشكيال جديدا فز

، ويكتم خططه 60تعرفه العرب من قبل ،  من خالل المقاتلة بنظام الصف ، وليس كرا وفرا كما كانت تقاتل العرب  
ية، فعن كعب بن وتوجهاته عن عدوه ويمّوه عليه كي يباغته قبل أن يستعد وذلك لتقليل الخسائر ال مادية والبرسر
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ي إدارة الحرب المطلب الرابع : شخ
 
ي صىل هللا عليه وسلم االقتصادية ف   صية النب 

وبرزت شخصيته   ، والعسكرية  السياسية  ، كما  ناجحة  اقتصادية  إدارة  معاركه  وسلم  عليه  ي صىل هللا  النت  أدار 
ز الجيش ونرسر الدعوة ، وكذلك  ي قيام الدولة وتجهي 

ي إدارة حروبه من خالل معرفته بأهمية المال فز
االقتصادية فز

معرفته صىل هللا عليه وسلم بأهمية المال عند عدوه أيضا ، فكانت األهداف االقتصادية من أهم أهداف الرسايا 
ز طريق  ي يبعثها الرسول صىل هللا عليه وسلم  حول المدينة وعىل الطرق التجارية ، وكان هدف تلك الرسايا تأمي 

الت 
كي قريش ،

ز إىل الشام ، ومنعها عن مرسر وقد حققت هذه الرسايا أهدافها ، فبعد فأخذ العدو   تجارات المسلمي 
ي قريش 

يبحث عن طرق أخرى لتجارته ، أكير بعدا ومشقة وتكلفة ، ولذلك نجد  صفوان بن أمية  يقف يوما فز
حون الساحل،  فيقول : " إن محمدا وأصحابه قد عّوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم ال يي 

ي دارنا   وأهل الساحل قد 
وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا نأكل رءوس أموالنا، ونحن فز

 
ي الجاهلية واإلسالم ،  55

يف ، مكة والمدينة فز  483أحمد إبراهيم الرسر
56  ، 

َ
ة النبوية وأخبار الخلفاء ، ط: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبد وت )  2ج  3السي     166/1(  ـه  1407الكتب الثقافية : بي 

ي أبو خليل ، غزوة أحد ،  ط 57
    29 -27(   م ١٩٨٢دار الفكر : دمشق )  1شوف 

ز صىل هللا عليه وسلم ، بال ط ، ج 58 ي زهرة  ، خاتم النبيي   بن أحمد المعروف بأئ 
ي  : القاهرة )  3محمد بن أحمد بن مصطفز ( ـه  1425دار الفكر العرئ 

684/2   
ز ، ترجمة 59   204(  م دار السال : الرياض )  1سمي  عبد الحميد إبراهيم ط :  محمد سليمان المنصورفوري ، رحمة للعالمي 
ي عرص الرسول صىل هللا عليه وآله وسلم ،   60

 210أحمد عجاج كرم ،اإلدارة فز
 2948،   صحيح البخاري 61
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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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 الشتاء إىل أرض الحبشة " ، فقرروا أن يسلكوا 
ي الصيف وفز

هذه ما لنا بها بقاء وإنما نزلناها عىل التجارة إىل الشام فز
ي  طريق العراق، وبعثوا قافلة تبلغ قيمتها مائة ألف درهم ،  ول ما كاد يعلم بأمرها    -صىل هللا عليه وسلم -كن النت 

ضتها عند ماء من مياه نجد يسىم: القردة، ففر الرجال واستوىل المسلمون عىل األموال،   62حت  أرسل إليها رسية اعي 
ي مكة  ، 

ك وكذل  ، كما أضطر العدو إىل زيادة عدد حراس القوافل التجارية ، وهذا أدى إىل ارتفاع أسعار السلع فز
ز ، وعدم دفع إتاوات لتلك القبائل مقابل  ي أبعاد خطر األعراب عن قوافل المسلمي 

حققت هذه الرسايا نتائج هامة فز
ي ذلك الوقت ، 

ي جزيرة العرب فز
ز ، كما كان سائدا فز ي  63مرور القوافل التجارية للمسلمي 

وقد شكلت هذه التدابي  الت 
ي صىل هللا عليه وسلم  ضغطا اقتصاد ي هذا دليل قوي عىل الفكر اتخذها النت 

ا عىل أهل مكة ومن حولها ، وفز يا كبي 
ي إدارة الحرب ،

ي صىل هللا عليه وسلم فز االقتصادي للنت 
ومع علمه صىل هللا عليه وسلم بأهمية المال ، استخدم   64

ي النضي  قام بتحريق بعض نخيلهم إغاظة لهم ، وزرع
ي حصاره ليهود بتز

ي معاركه ، ففز
ا للرعب  االقتصاد كسالح فز

ِ َوِليُ 
َّ
ِن اَّلل

ْ
ِبِإذ
َ
ُصوِلَها ف

ُ
َٰ أ
َ

 َعىل
ً
اِئَمة

َ
ا ق
َ
ُموه

ُ
ت
ْ
ك
َ
ْو ت
َ
ٍة أ
َ
ين
ِّ
م ِمن ل

ُ
ْعت
َ
ط
َ
ي قلوب  هم ، قال تعاىل : )) َما ق

زَ (( فز اِسِقي 
َ
ف
ْ
ِزَي ال

ْ
، 65خ

ي تفسي  هذه اآلية :  
ي رحمه هللا تعاىل فز ي النضي    “يقول القرطت 

وقد علم رسول هللا صىل هللا عليه وسلم أن نخل بتز
راجع  له ; ولكنه مع ذلك قطع وحرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حت  يخرجوا عنها ، وإتالف بعض المال 

عا ، مقصودة عقال   66.  “ لصالح باقيه مصلحة جائزة رسر

ز أمر جنده بقطع كروم أهل الطائف نكاية لهم ودفعا لهم  ي حصاره الطائف حي 
وكذلك فعل صىل هللا عليه وسلم فز

 67لالستسالم .  

ر االقتصادي العام الذي قد يصيب الدولة  ر االقتصادي الخاص عىل الرصز ونراه صىل هللا عليه وسلم يقدم الرصز
ز مر ببستان المنافق األعىم س الموقع المناسب كلها،   وذلك حي  الكا طريقا مخترصا، مجتازا بستانه ليصل إىل 

ي الطريق المعتاد ، فقد يحدث اللقاء واالشتباك 
ي غزوة أحد ، وذلك كي  ال يراه جيش العدو إن هو مر فز

لجيشه فز
ر.   68قبل أخذ المكان المناسب للجيش ، علما أنه لم يصب بستان ذلك المنافق األعىم أي ضز

ز يهود   ولعلمه صىل هللا  ي للعدو ، عمل عىل قطع طريق اإلمداد والتموين بي 
عليه وسلم بأهمية الدعم اللوجست 

   69خيي  وحلفائهم من قبيلة غطفان . 

ونراه صىل هللا عليه وسلم يستخدم المال لتشجيع جنده عىل اإلقبال وخوض المعارك ، وإن كان ذلك ليس هدفا 
ورة من  ي معركة بدر يقول صىل هللا عليه وسلم  له وألصحابه ، ولكنه  ضز

ي ال تقوم بدونه ، ففز
ورات الحياة الت  ضز

ز (( ائفتي 
َّ
ي إحدى الط

 هللا قد وعدئز
َّ
وا، فإن وا عىل بركة هللا وأبرسر ، ويقول صىل هللا عليه وسلم تشجيعا 70: )) سي 
ُبه (( 

َ
 َسل

ُ
ه
َ
ل
َ
ٍم ف

َ
 ِبد

َ
د رَّ
َ
ف
َ
ي الوقت ذاته الير 71لجنوده : )) َمْن ت

يد صىل هللا عليه وسلم لحب المال أن يطغز عىل  ، وفز

 
ة النبوية البن هشام ، تحقيق : 62 كة الطباعة الفنية المتحدة بال تاري    خ )  2طه عبد الرؤوف سعد ،بال طبعة ، ج: عبد الملك بن هشام بن أيوب ، السي  ((  رسر

2/430 
ي ، غزوات الرسول صىل هللا عليه وسلم دروس وعي  وفوائد ، ط 63  25( م  2007مؤسسة إقرأ  : القاهرة )  1عىلي محمد الصالئ 
64 ، ي ي صىل هللا عليه وسلم دروس وعي  وفوائد ،  محمد عىلي الصالئ    25غزوات النت 
   5سورة الحرسر  65
ي ، الجامع ألحكام القرآن ، تحقيق محمد  66 ي وإبراهيم أطفيش ، ط: بن أحمد األنصاري القرطت 

دوئز ( م  1964دار الكتب المرصية ، : القاهرة )  3أحمد الي 
8/18   

ة النبوية عىل ضوء الكتاب والسنة ،  67 هبة، السي 
ُ
 476/2 أبو ش

ي أبو خليل ، غزوة أحد ،   68
   29شوف 

   87/2ابن سعد ، الطبقات  الكبي   ، 69
 70/5إسماعيل بن عمر بن كثي  ، البداية والنهاية ،  70
 4841صحيح ابن حبان ،   71
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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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 غزوة أحد من مغبة االنسياق وراء شهوة حب المال ،  
اه صىل هللا عليه وسلم يحذر جنده فز نفوس الجند ،  فيز
كونا (( ز حذر الرماة قائال : )) وإن رأيتمونا غنمنا فال ترسر ، ولعلمه صىل هللا عليه وسلم بأهمية السالح وتكاليفه 72حي 

ْم ا
ُ
ُبوك
َ
ث
ْ
ك
َ
ا أ
َ
لمادية يحث جنده عىل عدم إهداره ، فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم  منبها لهم عىل ذلك : ))ِإذ

ْم    -
ُ
وك
ُ
ش
َ
ا غ
َ
: ِإذ ي ِ

ْم ((    -َيْعتز
ُ
ك
َ
ْبل
َ
وا ن

ُ
ْبق
َ
ْبِل َواْست

َّ
ْم ِبالن

ُ
اْرُموه

َ
ي غزواته ووصاته لقادته وجنده يمنع صىل هللا عليه   73ف

، وفز
ا منه صىل هللا عليه وسلم ألهمية الزراعة كرافد من روافد االقتصاد   وسلم جنده

ً
من قطع األشجار لغي  حاجة إدراك

ْهِدُموا  
َ
 وال ت

ً
َل
ْ
خ
َ
 ن
َّ
ْعِقَرن

َ
َجَرٍة َوال ت

َ
َعنَّ ش

َ
ط
ْ
ق
َ
ي وصية الرسول صىل هللا عليه وسلم لجيش مؤتة :  )) وال ت

، فقد جاء فز
ا(( 
ً
ز ، وأصحاب المهن ، ينه صىل هللا عليه ، وإدراكا منه صىل هللا ع74َبْيت ز والصناعيي  ليه وسلم ألهمية الحرفيي 

ي غزواته عن قتل أصحاب الحرف ، يقول صىل هللا عليه وسلم : )) وال تقتلوا عسيفا ((  
، والعسيف   75وسلم فز

 76األجي  وصاحب الحرفة 

ي  ي يتمتع بها النت 
ز لنا الشخصية االقتصادية الفذة الت  ي إدارة الحرب ومما سبق يتبي 

   .  صىل هللا عليه وسلم فز

ي إدارة اقتصاد الحرب :  ا
 
ي صىل هللا عليه وسلم ف ي اتخذها النب 

 لمبحث الثالث : التدابي  الب 

ي المبحث السابق عىل شخصية الرسول صىل هللا عليه وسلم الدعوية والسياسية والعسكرية واالقتصادية  
تعرفنا فز

ي هذا المبحث سنتحدث عن الت
ي إدارة الحرب  ، وفز

ي اتخذها صىل هللا عليه وسلم فز
 دابي  االقتصادية الت 

ي صىل هللا عليه وسلم لتجهي   الجيش   ي اتخذها النب 
 المطلب األول : التدابي  االقتصادية الب 

ز بالعتاد والسالح والمؤن ، ولهذا سغ رسول هللا صىل هللا عليه  ي العالم يحتاج إىل تجهي 
 من المعلوم أن أي جيش فز

للدولة  االقتصادي  الوضع  أن  وحيث   ، المتاحة  اإلمكانيات  حسب  الالزمة  بالمتطلبات  جيشه  ز  لتجهي  وسلم 
ي صىل هللا عليه وسلم   ز الجيوش ، فقد حث النت  ي بداية الهجرة لم يكن يسمح بتمويل الحرب وتجهي 

اإلسالمية فز
هم من الجند ، فقد قال رسو  ز غي  ز أنفسهم و عىل تجهي  ل هللا صىل هللا عليه وسلم : ))من جهز أصحابه عىل تجهي 

ي سبيل هللا فقد غزا ((
، و نجد أن كل جندي من الصحابة رضوان هللا عليهم اعتمد عىل سالحه الخاص  77غازيا فز

ى حيث قال رسول صىل هللا عليه وسلم : )) إن لنا طلبة، فمن كان ظهره  ي غزوة بدر الكي 
ومركبه الخاص ، كما فز
كب معنا  ا فلي  ي مركب واحد ، فعن معاذ بن رفاعة، عن أبيه، قال: “ 78((    حاضز

، وقد يتشارك أكير من جندي فز
ا “  ي صىل هللا عليه وسلم إىل بدر، وكان كل ثالثة يتعاقبون بعي  ، وربما كانت هذه المراكب غي  79خرجت مع النت 

ب  يير نواضح  ة "وكان معهم سبعون من  السي  ي  
للمهنة  واإلنتاج ففز وإنما كانت معدة  للسفر  للحرب وال  معدة 

 
ة الحلبية ، ط  72 ي ، السي  وت .) 2عىلي بن إبراهيم بن أحمد الحلت   303\ 2(ـه  1427دار الكتب العلمية  : بي 
ي داود،   73  أئ 

ز  2663ابو داود ، سيز
ي ، المصنف ، تحقيق عبد الرزاق بن 74

   9430( ـه   1403المجلس العلىمي : الهند .)  2حبيب الرحمن األعظىمي ، ط : همام بن نافع الصنعائز
   15992أحمد بن حنبل،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،  75
ف ، ط:  ،غريب الحديث ، تحقيق  أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي76 ز محمد محمد رسر ية: القاهرة .)  1حسي  ( م  1984 الهيئة العامة لشئون المطابع األمي 

202/3   
مذي  ، تحقيق  محمد بن عيس بن َسْورة بن موس بن الضحاك 77 ز الي  مذي ، سيز ي   (٢، ١ج  ) أحمد محمد شاكر : الي 

وإبراهيم (  ٣ج  ) ومحمد فؤاد عبد الباف 
يف  ي األزهر الرسر

كة مكتب : مرص .) 2ط  (٥، ٤ج  )عطوة عوض المدرس فز ي رسر ي الحلت   البائ 
   1631( م  1975 ة ومطبعة مصطفز

ي عاصم ، تحقيق 78 ي ، الجهاد البن أئ 
مكتبة العلوم : المدينة المنورة .) 1مساعد بن سليمان الراشد الحميد ، ط : أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيبائز

   226\ 1(ـه   1409والحكم ، 
وت . )  3مارسدن جونس ، ط : ، المغازي ،تحقيق  محمد بن عمر الواقدي79  15/1( م  ١٩٨٩دار األعلىمي ، : 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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 يستف  عليها   80يعتقبونها  "  
ه عىل أن نصف الغنيمة  81والنواضح: اإلبل الت  ، وقد يستعي  الرجل السالح من غي 

 82لصاحب السالح. 

ي قينقاع وبعد  
تحسن الوضع االقتصادي قليال ، وذلك بعد حصوله صىل هللا عليه وسلم عىل غنائم بدر وغنائم بتز

ى لنفسه فرسا ركبها   اه صىل هللا عليه وسلم قد اشي  ز الجيش ،فيز ، نجد أن ذلك انعكس ؤ بشكل مبارسر عت  تجهي 
الفتوح ، أخذ رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ثم بعد أن مّن هللا عىل نبيه صىل هللا عليه وسلم ب   83يوم أحد ،

ي 
وبة عىل أهل الذمة ومن فز يجهز الجيش مما أفاء هللا عليه ، ومن خراج األرض المفتوحة ، ومن الجزية المرصز

ي عن عطاء قال: خمس هللا وخمس رسوله واحد، كان رسول هللا صىل هللا عليه وسلم  
حكمهم ، فقد ذكر النسائ 
ي الكراع يحمل منه ويعىطي منه  

ي فز
ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء، ويدخر من ذلك قوت سنته، ويرصف الباف 

ي  84والسالح (( ي السي  أن النت 
ي قريظة إىل نجد   -صىل هللا عليه وسلم    -، ومما جاء فز

بعث بطائفة من سبايا بتز
اء السالح والخيل ،  ي   85والشام لبيعهم ورسر  إىل الشام، فباعهم وكذلك بعث سعد بن عبادة بقسم من ذلك الست 

ا ثم قسمها رسول هللا   ى بثمنهم خيال كثي 
ز   -صىل هللا عليه وسلم    -واشي  ، وكذلك كان يستعي      86  عىل المسلمي 

ي 
صىل هللا عليه وسلم السالح ممن صالحهم  ، فقد صالح رسول هللا صىل هللا عليه وسلم أهل نجران عىل ألفز

ي رجب، يؤ 
ي صفر، والنصف فز

ز حلة، النصف فز ز فرسا، وثالثي  ز درعا، وثالثي  ز ،  وعارية ثالثي  دونها إىل المسلمي 
ز من كل صنف من أصناف السالح ، يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حت  يردوها  عليهم ((   ا، وثالثي  ،   87بعي 

ي كتابه لهم :))فإ
ن لرسول هللا وصالح رسول هللا صىل هللا عليه وسلم أهل مقنا عىل دفع الجزية سالحا فقد جاء فز

ي 88بزتكم ورقيقكم والكراع والحلقة إال ما عفا عنه رسول هللا ((
ز أجىل يهود بتز ، ونراه صىل هللا عليه وسلم حي 

ط عليهم عىل أن لهم ما حملت اإلبل من متاعهم وأموالهم إال الحلقة   طه عىل يهود 89النضي  ، رسر ، وذلك كان رسر
ز الصفراء وا ي 90لبيضاء والحلقة  خيي  عىل أن يخلوا بينه وبي 

، وكذلك اعتمد رسول هللا صىل هللا عليه وسلم فز
ي هللا عنهما : أن رسول هللا  

ز الجيش عىل الزكاة والصدقات ، فعن عبد هللا بن عمرو رضز صىل هللا عليه -تجهي 
ي قالص الصدقة، فكان    -صىل هللا عليه وسلم-وسلم  

ياخذ أمره أن يجهز جيشا، فنفدت اإلبل، فأمره أن يأخذ فز
الصدقة   إبل  إىل  ين  بالبعي  بذل     91. البعي   الجيش عىل  ز  ي تجهي 

اعتماده صىل هللا عليه وسلم فز ي 
بف  ومع  ذلك 

ي آخر  غزواته  
ز   -غزوة تبوك    -الصحابة الكرام ، كما فز نراه صىل هللا عليه وسلم يحث الصحابة الكرام عىل تجهي 

 
 4/187( مكتبة الثقافة الدينية : بور سعيد ) المطهر بن طاهر المقدسيِ ، البدء والتاري    خ ،  80
ي 81

ي الجزري ابن األثي  ، النهاية فز
محمود   -طاهر أحمد الزاوى : غريب الحديث واألثر ، تحقيقالمبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيبائز

وت ) محمد الطناجي  ،     69/5( م  1979دار الكتب العلمية : بي 
82  
ي ،  خالصة سي  سيد البرسر ، تحقيق  أحمد بن عبد هللا بن محمد  83  1997مكتبة نزار مصطفز الباز ، : مكة المكرمة )  1طالل بن جميل الرفاغي ، ط : الطي 
  166( م 
ز  84 ي ، المجتت  من السيز

ي النسائ 
ي ، تحقيق = أحمد بن شعيب بن عىلي الخراسائز

ز الصغرى للنسائ  مكتب  : حلب )   9، ج  3عبد الفتاح أبو غدة ، ط : السيز
  4142( م  1986المطبوعات اإلسالمية ، 

ة ابن هشام ،   85    245/2سي 
ة الحلبية ، 86 ي ، السي   455/2 عىلي بن إبراهيم بن أحمد الحلت 
ي ، تحقيق  87

ز الصغي  البيهف 
ي ، السيز

 بن عىلي بن موس البيهف 
ز ي ، ط : أحمد بن الحسي  ز قلعخ  ي . )  1عبد المعىطي أمي 

جامعة الدراسات اإلسالمية،  : كراتسر
 2938،(م  1989

ري ، فتوح البلدان  ،  88
ُ
ذ
َ
وت ) أحمد بن يحت  بن جابر بن داود الَبَل    67(  م  1988دار ومكتبة الهالل ، : بي 

ي المعروف بابن زنجويه،األموال البن زنجويه ، ط 89
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات : السعودية .) 1حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد هللا الخرسائز

   5( م1986 اإلسالمية
90  
ي داود ،  91  أئ 

ز   3357سيز
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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. 
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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) 
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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 هللا عنه    -فيحمل عثمان    جيش العرسة ،
ع بالف دينار  وحده ث  -رضز ،  ويتصدق بماله كله   92الثمائة مقاتل ويتي 

ي هللا عنه،
ي هللا عنه وبنصف ماله عمر بن الخطاب رضز

وذلك ألن الجيش كبي  والمسافة 93أبو بكر الصديق رضز
 .  بعيدة تحتاج إىل تموين كبي 

ي بداية قيام  
ز الجيش ليس باألمر اليسي  وخاصة فز ي ومع أننا رأينا كيف كان تجهي  ي المدينة ، لم يلجأ النت 

الدولة فز
كون ، حيث كانوا يلجأون إىل  ز الجيش بما حرمه هللا من أموال ،كما كان يفعل المرسر صىل هللا عليه وسلم لتجهي 
وا 
ُ
ِذيَن آَمن

َّ
َها ال يُّ

َ
ي سورة آل عمران تتوسط أية تحريم الربا آيات الجهاد ، قال تعاىل:))َيا أ

ز الجيوش ، ففز الربا لتجهي 
 
َ
 (( َّل

َ
ِلُحون

ْ
ف
ُ
ْم ت
ُ
ك
َّ
َعل
َ
َ ل
َّ
وا اَّلل

ُ
ق
َّ
 ۖ َوات

ً
ة
َ
اَعف

َ
ض ا مُّ

ً
َعاف

ْ
ض
َ
وا الِرَبا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ز 94 ت ي صىل هللا عليه وسلم والمؤمني  ي هذا إشارة للنت 

وفز
ز الجيش من الربا ويقاس عليه ما حرمه هللا تعاىل من أموال   95بعدم تجهي 

ي اتخ
ي : التدابي  االقتصادية الب 

ي صىل هللا عليه وسلم لذوي المجاهدينالمطلب الثان    ذها النب 

ي صىل هللا عليه وسلم بذوي المجاهدين وأهاليهم اهتمامه بالمجاهدين أنفسهم ، وقد علم صىل هللا  اهتم النت 
ي أمان ، وأن هناك من 

ز إىل أن أوالدهم وأزواجهم فز عليه وسلم أنه البد أن يخرج الجنود إىل القتال وهم مطمئني 
ي 
ي  يكفلهم فز

ي صىل هللا عليه وسلم من ينوب عنه فز ي حال استشهدوا ولم يرجعوا ، لذلك جعل النت 
غيابهم ، أو فز

هم ، وشؤون من عجز عن الخروج لعذر،  فقد كان صىل هللا  ز وغي  المدينة ليقوم بشؤون أهلها من ذوي المقاتلي 
ا عىل المدينة يخلفه عليها ، وكان يضع الحرس الذين 96حت  يرجع  عليه وسلم إذا أراد الخروج للقتال جعل أمي 

ي صىل هللا عليه وسلم وجنده عنها ،  فعن ابن عمر قال:   غياب النت 
ز يقومون بحراسة المدينة من عدو غادر يتحي 

ي صىل  ي النت 
ة فخرجت، فلما رآئز ة، فلم أخرج وكانت غزو أحد وأنا ابن أرب  ع عرسر كانت غزوة بدر وأنا ابن ثالث عرسر

ي نفر منهم أوس بن ثابت، وأوس بن عرابة، ورافع بن هللا عليه وسلم اس
ي حرس المدينة فز

ي فز
ي وخلفتز

ي وردئز
تصغرئز

ي الحصون ، خوفا  97 خديج
ي صىل هللا عليه وسلم النساء واألطفال والضعفاء فز ي عزوة األحزاب جعل النت 

، وفز
ي صىل هللا عليه وسلم عىل تأمينها ، بل 98عليهم من غدر اليهود ، ولم يكن األمن والسالمة هما فقط من عمل النت 

ي صىل عىل الكفالة المالية واالجتماعية لذوي المقات ز ، فقد قال صىل هللا عليه وسلم حاثا كذلك حرص النت  لي 
ي أهله بخي  فقد غزا (( 

ي المدينة عىل كفالة ذوي المجاهدين : )) ومن خلف غازيا فز
ي فز
، ونه  99الصحابة ومن بف 

صىل هللا عليه وسلم عن أن يمس أحد ذوي المجاهدين بسوء ، فقال صىل هللا عليه وسلم :)) وما من رجل من 
ي أهله فيخونه فيهم إال وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما 

القاعدين يخلف رجال من المجاهدين فز
ن منعهم عذرهم من الخروج للجهاد قيامه صىل هللا عليه ، ومن الكفالة المالية ألصحاب األعذار الذي 100ظنكم (( 

 
ز ، تحقيق92 ي ، المستدرك عىل الصحيحي  عيم بن الحكم الضت 

ُ
وت . )1مصطفز عبد القادر عطا ، ط:  الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ن بي 

  4553( م  1990دار الكتب العلمية ، : 
مذي ،  93 ز الي   3675سيز
   130سورة آل عمران،   94
ي ، عادل أحمد عبد الموجود  وعىلي محمد معوض ، طعمر بن   95

وت .) 1عىلي بن عادل الحنبىلي النعمائز  532/5(م  1998دار الكتب العلمية، : بي 
   1731صحيح مسلم  96
اتيب اإلدارية  97 ي ، الي 

ّ بن عبد الكبي  الكتائز و .) 1عبد هللا الخالدي ، ط : نظام الحكومة النبوية ،  تحقيق   -محمد َعْبد الَخي  288/1( دار األرقم: ت بي 
ة النبوية ، ط  98 تيب أحداث السي  ح الخالصة البهية بي  ( م  2012دار ابن حزم للطباعة والنرسر  والتوزي    ع ، : القاهرة .)  2محمد بن طه ، األغصان الندية رسر

289   
ز الصغرى  99 ي ، السيز

  3181النسائ 
   1897صحيح مسلم ،   100



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا    –  15                                                                 ( 1 - 39  ) ص:  ولالبحث األ –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  –  لثان

 

21 
ي صىل هللا عليه وسلم قتصاد الحرب: المالمح اإلإ                                                                   الشوا         ي غزوات النب 

 
 قتصادية ف

  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 
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 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 
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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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 . ز ي هللا عنها ، وقسم لسعيد بن زيد وطلحة وكانا غائبي 
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ها الجيش  لألسلحة ولمؤن جديدة ، وال بد للقائد الناجح أن يتالفز هذه النواقص تتجدد معركة بعد أخرى يحتاج في
ي العتاد أو السالح ، 

، بيحث يضمن استمرار القتال وعدم توقفه ، ويضمن عدم خسارة الجيش بسبب النقص فز
ا اقتصادية أ ي صىل هللا عليه وسلم تدابي  ثناء حروبه ، واجه وعدم هالك الجيش بسبب نفاد المؤن ، وقد أتخذ النت 

 بها تلك الحاالت الطارئة ، ودلت عىل قيادته الحكيمة 

ي معاهدة 
ز فز مون مع المسلمي  ز

ز الذين يقطنون المدينة ، ويلي  فمن تلك التدابي  إلزام الفئات األخرى من غي  المسلمي 
ي نفقات الجيش ، فقد ن

ي القتال ، أن يساهموا من أموالهم فز
ك ، وال يشاركون فز ي عيش مشي 

صت الصحيفة الت 
ز سكان المدينة من كافة األطياف ، نصت عىل  ي تنظم العالقة بي 

ي المدينة والت 
ي صىل هللا عليه وسلم فز كتبها النت 

ز  ي يخوضونها ضد أعدائهم ، ماداموا محاربي 
ي حروب  هم الت 

ز ماديا فز ، وكذلك  105أن عىل اليهود أن يدعموا المسلمي 
أحد بنود الصلح مع بعض المدن والقرى أن يستضيفوا من مر بهم من نرى رسول صىل هللا عليه وسلم يجعل 
طه ذلك عىل أهل نجران ز ، كرسر وه سالحا إذا احتاجه ، وعىل أن عليهم 106المسلمي  ط عليهم أن يعي  ، وكذلك رسر

 
ي المعافري االشبيىلي المالكي ، أحكام القرآن ، طمحمد بن عبد هللا أبو بكر بن  101 وت .)  3العرئ   412/2( م  2003دار الكتب العلمية  : بي 
ز الصحابة ، تحقيق   102 ي تميي 

ي ، اإلصابة فز
)   . 1عادل أحمد عبد الموجود وعىل محمد معوض ، ط :  أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالئز

وت   37/  4( ـه  1415دار الكتب العلمية : بي 
ة النبوية عىل ضوء القرآن والسنة ،   103 هبة ، السي 

ُ
   153/2أبو ش

ي ، المعجم الكبي  ، تحقيق  104
ائز ( م  1994مكتبة ابن تيمية  : القاهرة .) 2حمدي بن عبد المجيد ،ط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي  ، أبو القاسم الطي 

6103   
105  

َّ
 الن
ُ
ة ِة ، ط أكرم ضياء العمري ، الِسي  َبويَّ

َّ
ِة الن َ ْ ِد رَواَياِت الِسي 

ْ
ق
َ
ْ ن ي ِ
زَ فز ثي ْ

ِ
َواِعِد الُمَحد

َ
طِبْيِق ق

َ
 ِلت
ٌ
ة
َ
 ُمَحاَول

ُ
حْيَحة  الصَّ

ُ
ة مكتبة العلوم : المدينة المنورة )  2ج6َبويَّ

 284/1( م  1994والحكم  
 272( م  1981دار الرشيد : بغداد )  1، الخراج وصناعة الكتابة ، ط قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي  106
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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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

ا إن كان باليمن كيد، وأن ما هلك من تلك العارية فالرسل ضا ز بعي  ز فرسا وثالثي  ز درعا وثالثي  منون له عارية ثالثي 
 107“  حت  يؤدوه

ي هذا  
ي المؤن أثناء الحرب يحث الجند عىل اقتسام الطعام ، وفز

ي حال حدث نقص فز
ونراه صىل هللا عليه وسلم  فز

تحقيق لقيمة مهمة من قيم االقتصاد اإلسالمي أال وهي المسؤولية االجتماعية ، 
ي صىل هللا عليه  108 ، يقول النت 

ي الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، 
ز إذا أرملوا فز ي تضامنهم وتكاتفهم )) إن األشعريي 

ز فز وسلم:  مادحا األشعريي 
ي وأنا منهم.(( 

ي إناء واحد بالسوية، فهم متز
ي ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم فز

، وال  109جمعوا ما كان عندهم فز
ي الجيش رجال يتوقف هذا عىل الطعا

م فقط ، بل حت  عىل العتاد والمركب ، يقول صىل هللا عليه وسلم وقد رأى فز
ي 
نح يمينا وشماال قد أعياه المسر : )) من كان عنده فضل ظهر، فليعد به عىل من ال 110ليس معه ما يركبه وهو يي 

ي الفضل ((ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد، فليعد به عىل من ال زاد له، حت  ظننا أنه ال 
،  111حق ألحد منا فز

ي صىل لحاجات الجيش أثناء الحرب حيث عمل عىل توفي  التموين من  ي إدارة النت 
ونجد ملمحا اقتصاديا هاما فز

ي فيها المؤن ، كي يتستز له إمداد الجيش منها ،
ي خيي  يبدأ بحصار القالع الت 

اه فز كما أباح  112أرض العدو نفسه ، فيز
ي صىل هللا عليه و ي أوفز النت  سلم للجند أن يأكلوا الطعام من الغنائم قبل أن تقسم ليتقووا به ، فعن عبد هللا بن أئ 

ي الطعام  -، قال: قلت: " هل كنتم تخمسون 
ي عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسلم؟ فقال: )) أصبنا طعاما  -يعتز

فز
ء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينرصف (( ي ، فكان الرجل يخ  ي برزت ،  113يوم خيي 

ومن المالمح االقتصادية الت 
ي صىل هللا عليه وسلم لحاجات الجيش أثناء الحروب سماحه صىل هللا عليه وسلم للجند بالتكسب  ي إدارة النت 

فز
ود  ز ي هذا عون للجند عىل تكاليف الحرب المادية والي 

أثناء الحرب ، سواء باإلجارة عىل جعل ، أو بالتجارة  ، وفز
ي هللا عنه ، قال: بعثنا رسول هللا صىل أثناء الحرب بما ي

ي سعيد الخدري رضز حتاج إليه من طعام ومؤن ، فعن أئ 
لوا بالعراء، فلدغ سيدهم،  ز ي رسية فمررنا عىل أهل أبيات فاستضفناهم، فأبوا أن يضيفونا، فيز

هللا عليه وسلم فز
، قالوا: إرق  ي

؟ قال: قلت: نعم أنا أرف  ي
صاحبنا، قلت: ال، قد استضفناكم فأبيتم أن فأتونا، فقالوا: هل فيكم أحد يرف 

ز شاة، قال: فأتيته، فجعلت أمسحه، وأقرأ بفاتحة  تضيفونا، قالوا: فإنا نجعل لكم جعال، قال: فجعلوا ىلي ثالثي 
ي فما نحن بالذي نأكلها حت  نسأل عنها رسول 

الكتاب حت  برأ، فأخذنا الشاء، فقلنا: نأخذها ونحن ال نحسن نرف 
 عليه وسلم، فأتيناه فذكرنا ذلك له، قال: فجعل يقول: "وما يدريك أنها رقية" قال: قلت: يا رسول هللا صىل هللا

بوا ىلي معكم 
، فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم:  )) كلوا واضز ي نفسي

ء ألقاه هللا فز ي
هللا، ما دريت أنها رقية، سر

أثناء الحرب ، وكذلك تاجر الصحابة رضوان هللا  ، ولم ينكر عليه صىل هللا عليه وسلم تكسبه وعمله114بسهم ((
ي معركة بدر الموعد

ي سفيان  عليهم  وربحوا وتكسبوا فز ز خرج رسول هللا صىل هللا عليه وسلم بجيشه للقاء أئ  حي 
ي بدر بعد غزوة أحد بعام ، وذلك بعد أن تواعدوا عىل ذلك ، ولكن أبا سفيان رجع ولم يأت بدرا ، وحرصز المسلمون 

فز
 115ا ثمانية أيام وتاجروا وربحوا . فمكثو

 
 المصدر السابق  107
  41رفيق يونس المرصي ، أصول االقتصاد اإلسالمي  ،   108
ة ابن بردزبه البخاري ، صحيح البخاري ، تحقيق 109 وت .) 1جمع من العلماء ، ط: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغي  (  ـه   1422دار طوق النجاة  : بي 

2486 
ح مشكاة المصابيح ، طعىلي :  110 وت .) 1بن سلطان بن محمد القاري ، مرقاة المفاتيح رسر  6/2514( م  2002دار الفكر : بي 
ي داود ،  111  أئ 

ز  1663سيز
ي الجاهلية وعهد الرسول صىل هللا عليه وسلم ، 112

يف ، مكة والمدينة فز  525أحمد إبراهيم الرسر
 2704المصدر السابق ،  113
ي تقريب صحيح ابن حبان ،   114

   6112ابن حبان  ، اإلحسان فز
ي الرحمن المباركفوري ،  الرحيق المختوم ، ط 115

وت )  1صفز   273 -272( دار الهالل : 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. 
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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 صىل رسول هللا صىل هللا عليه  ي خيي  بعد أن قسمت الغنائم ، جعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حي 
وفز

وسلم فقال: يا رسول هللا قد ربحت ربحا ما رب  ح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي ، قال:)) ويحك ما ربحت؟ 
  116(( قال ما زلت أبيع وأبتاع حت  ربحت ثالثمائة أوقية 

ي ونبيع، وهو وك ي الحديث كنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسلم بتبوك نشي 
ي تبوك ، حيث جاء فز

ذلك فعلوا فز
 117يرانا وال ينهانا . 

ي  
ي صىل هللا عليه وسلم لتغطية النقص أثناء الحرب ، االستقراض ، ففز ي اتخذها النت 

ومن التدابي  االقتصادية الت 
ة إستقرض صىل هللا عليه وسل

ّ
ز فتح مك م من ثالثة نفر من قريش: فأخذ من صفوان بن أمية رضز هللا عنه خمسي 

ز ألف درهم، فّرقها  ز ألف درهم، ومن حويطب بن عبد العزي أربعي  ألف درهم، ومن عبد هللا بن أئ  ربيعة أربعي 
ي أصحابه من أهل الضعف، ثم وفاها مما غنمه من هوازن

السلف  ، وقال:)) إنما جزاء118 صىل هللا عليه وسلم فز
ه أدرعا 119الحمد واألداء(( ي صىل هللا عليه وسلم السالح ، فطلب من صفوان بن أمية أن يعي  ، وكذلك استعار النت 

ي مسند اإلمام أحمد رحمه هللا تعاىل ، أن رسول هللا صىل هللا عليه 
ز توجه إىل الطائف بعد فتح مكة فقد جاء فز حي 
ز أدر   120اعا " فقال: أغصبا يا محمد؟  فقال: " بل عارية مضمونة "وسلم استعار من صفوان بن أمية يوم حني 

ي صىل هللا عليه وسلم لمكاسب الحرب   ي إدارة النب 
 
 الفصل الثالث : المالمح االقتصادية ف

ي قبل عزوة بدر ، 
ي تحققت فز

ة بدأ من المكاسب الت  ي صىل هللا عليه وسلم مكاسب مالية كبي  حققت غزوات النت 
ز كان يرسل  ض قوافل العدو التجارية ، وانتهاء بغزوة تبوك ، وقد اختلف حي  ي صىل هللا عليه وسلم الرسايا لتعي  النت 

ي صىل هللا عليه وسلم مع تلك المكاسب من معركة ألخرى ، وحسب مقتضيات كل مرحلة ،مع وجود  تعامل النت 
ز تلك المعارك والغزوات .  ي هذا التعامل لم تختلف بي 

 لثوابت فز

ء. المبحث األ ي
ي صىل هللا عليه وسلم للغنائم والف  ي إدارة النب 

 
 ول: المالمح االقتصادية ف

ت بها عن األمم السابقة ،  فقد قال رسول هللا صىل هللا  ز ي تمي 
تعتي  إباحة الغنائم لهذه األمة من خصائصها الت 

، 121ت لنا الغنائم ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من األنبياء قبىلي (( وذكر منها :  )) وأحل(( عليه وسلم : 
َ ۚ إِ 

َّ
وا اَّلل

ُ
ق
َّ
ِيًبا ۚ َوات

َ
 ط

ً
َّل
َ
ْم َحَل

ُ
ِنْمت

َ
ا غ وا ِممَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
وعية الغنائم جاءت بنص القرآن الكريم ، قال تعاىل:)) ف وٌر ومرسر

ُ
ف
َ
َ غ

َّ
 اَّلل

َّ
ن

ِحيٌم (( ي صىل هللا عل  122رَّ ي هذا المبحث عىل المالمح االقتصادية إلدارة النت 
يه وسلم للغنائم ، وسنسلط الضوء فز

ي مضانها كتب الفقه . 
ي األحكام الفقهية المتعلقة بالغنائم الت 

 ، ودون التوسع فز

 

 

 
ي داود 116  أئ 

ز  2785سيز
ي ،  117

اتيب االدارية ، ابن عبد الخي الكتائز  24/2الي 
ة ساكن الحجاز ، ط، نهاية  رفاعة رافع بن بدوي بن عىلي الطهطاوي 118 ي سي 

    367(  ـه   1419دار الذخائر : القاهرة .) 1اإليجاز فز
   16410مسند أحمد ،   119
   15302مسند اإلمام أحمد ،  120
 438صحيح ِالبخاري ،  121
   69سورة األنفال ،  122
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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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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    

 

ء والفرق بينهما  ي
 المطلب األول : التعريف بالغنيمة والفز

ء بال مشقة  ي
ء بالكرس : فاز به ،  والغنيمة الفوز بالسر ي

ء، وغنم السر ي
 123الغنيمة لغة : الفز

 124كفار عنوة بإيجاف خيل وركاب واصطالحا : ما حصل من ال 

أو هي اسٌم للمأخوذ من أهل الحرب عىل سبيل القهر والغلبة، إما بحقيقة المنعة أو بداللتها، وهي إذن اإلمام، وهذا 
وعند الشافعية: هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حرصز من 125عند الحنفية ،

ي وفقي  
 126 غتز

ء ل ي
ء الخراج والغنيمة . والفز ي

 127غة من فاء أي رجع ، والفز

ز من مال الكفار بغي  قتال  ء اصطالحا هو الراجع إىل المسلمي  ي
 والفز

ي بقوله: 
اسم لما لم يوجف عليه المسلمون بخيل وال ركاب، نحو األموال المبعوثة بالرسالة إىل “وقد عرفه الكاسائز

، واألموال المأخوذة عىل موادعة أهل الحرب  ز ي بقوله : 128“إمام المسلمي  ز “، وعرفه القرطت  هو ما رجع للمسلمي 
ور المأخوذة من تجار الكفار. من أموال الكفار عفوا صفوا من غي  قتال وال إيجاف، كالصلح والجزية والخراج والعش

ي دار اإلسالم وال وارث
كوا أموالهم، أو يموت أحد منهم فز كون ويي  ء  129“ ومثله أن يهرب المرسر ي

ز الفز ، والصلة بي 
قا كاسىمي الفقي   بالمعتز األول والغنيمة: أن اسم كل واحد منهما يقع عىل اآلخر إذا أفرد بالذكر، فإذا جمع بينهما افي 

ز  ء ما أخذ  ،130 والمسكي  ي
ء: أن الغنيمة ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، والفز ي

ز الغنيمة والفز والفرق بي 
ء ال يخمس كما تخمس  من أهل الحرب بغي  قتال وال إيجاف خيل.  ي

ء، هو أن الفز ي
ز الغنيمة والفز وثمة فرق آخر بي 

 131الغنيمة . 

ي ص ي إدارة  النب 
 
ي : المالمح االقتصادية ف

ء المطلب الثان  ي
 ىل هللا عليه وسلم للغنائم والف 

ي النضي  الذين أجالهم 
ي اإلسالم أفاءه هللا عىل رسوله صىل هللا عليه وسلم ، هو أموال اليهود من بتز

ء فز ي
كان أول فز

ي صحيفة 
ي صىل هللا عليه وسلم فز  النت 

ز م بينهم وبي  ي صىل هللا عليه وسلم عن المدينة بعد نقضهم للعهد المي  النت 
ء إدارة حكيمة ، حيث قسمه عىل المهاجرين الذين تركوا 132المدينة  ي

ي صىل هللا عليه وسلم هذا الفز ،  وقد أدار النت 
ز   ي مكة ، ولم يعط األنصار منه شيئا إال ثالثة منهم كانوا محتاجي 

الناظر للمسألة 133أموالهم ودورهم فز ، ولعل 
ي ذلك ظلم لألنصار الذين آووا رسول هللا صىل هللا  

عليه وسلم والمهاجرين معه ، ولكن الحقيقة غي  يتوهم أن فز
ء ال  ي

ء ، مع أن المال فز ي
ي إعطاء إخوانهم المهاجرين هذا الفز

ي صىل هللا عليه وسلم األنصار فز ذلك فقد استأذن النت 
 

 ابن منظور ، لسان العرب ، غ ن م  123
 بن عىلي بن زين العابدين المناوي ، عبد  124

ز عبدالخالق ثروت ،    38عالم الكتب : القاهرة .) 1التوقيف عىل مهمات التعاريف ، ط: الرؤوف بن تاج العارفي 
   254( م  1990

ي  125
ي الحنفز

ائع ، ط عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسائز ي ترتيب الرسر
وت . )  1، بدائع الصنائع فز    117/7( م  1986الكتب العلمية  دار : بي 

وت ) الشافغي ، األم ، محمد بن إدريس بن العباس 126    161/4( م   1990دار المعرفة ، : بي 
ي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، تحقيق   127 وت .) 5يوسف الشيخ محمد ، ط : محمد بن أئ   ف ي أ ( م  1999المكتبة العرصية ،: بي 
 116/8الصنائع ، بدائع  128
ي ، الجامع ألحكام القرآن ، 129   18/14 محمد بن أحمد األنصاري القرطت 
ز  ،  ط 130    31/302(  ـه  1427 - 1404الصفوة   دار : مرص . )  1الموسوعة الفقهية الكويتية ، مجموعة من المؤلفي 
 ا المصدر السابق 131
132 

ُ
حْيَحة  الصَّ

ُ
ة َبويَّ

َّ
 الن
ُ
ة ِة ،  كرم ضياء العمري ، الِسي  َبويَّ

َّ
ِة الن َ ْ ِد رَواَياِت الِسي 

ْ
ق
َ
ْ ن ي ِ
زَ فز ثي ْ

ِ
َواِعِد الُمَحد

َ
طِبْيِق ق

َ
 ِلت
ٌ
ة
َ
 284/1ُمَحاَول

ي داود ، تحقيق 133  أئ 
ز ح سيز  بن عىلي بن رسالن ، رسر

ز    42/13( م  2016دار الفالح : مرص .)  1خالد  الرباط و آخرين ، ط: أحمد بن حسي 
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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. 
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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  صدورهم  
ي هذا مراعاة لشعور األنصار ، ونزعا لما قد يوغره الشيطان فز

غي لألنصار فيه ، وفز
، ومع   134حق رسر

ء ، من خالل استغناء المهاجرين بمالهم الجديد وترك االعتماد عىل  عىل  ذلك فق ي
د استفاد األنصار من هذا الفز

 أموال األنصار ومزارعهم  ، وبالتاىلي تحقق مبدأ العدالة االجتماعية كما مر معنا سابقا. 

ء ، تنمي ي
ي صىل هللا عليه وسلم للغنيمة والفز ي إدارة النت 

ي هي -ة المسؤولية الفرية  ومن المالمح االقتصادية فز
والت 

ي االقتصاد اإلسالمي 
ي صىل هللا عليه وسلم  أن الغنيمة  135 -قيمة أخالقية مهمة فز  أكد النت 

ز ي نفوس الجند ، حي 
فز

ي قصة العبد الذي أصابه 
ي هللا عنه فز

ي هريرة رضز ملكا عاما ال يحق ألحد أن يأخذ منها شيئا قبل القسمة ، فعن أئ 
فمات ، فقال له الناس: هنيئا له الجنة فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: كال، والذي سهم عائر يوم خيي   

اك  ي غلها يوم خيي  من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل عليه نارا ((  فجاء رجل برسر
نفسي بيده )) إن الشملة الت 

اك من نار، أو  136 ز فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: )) رسر اكي  اكان من نار (( .  ، أو رسر    137رسر

الروح  الغنائم ألضعاف  وسلم  عليه  ي صىل هللا  النت  استخدام  ء  ي
والفز الغنائم  إدارة  ي 

فز االقتصادية  المالمح  ومن 
ا ي صلح الحديبية أهدى بعي 

ي صىل هللا عليه وسلم فز ة أن النت  ي كتب السي 
ي  138المعنوية عند العدو ، حيث جاء فز

فز
ي جهل   ألئ  فضة كان  من  برة  لهم أنفه  ا  وتذكي  ز  كي  للمرسر إغاظة   ، بدر  يوم  وسلم  عليه  ي صىل هللا  النت  غنمه    ،

ي تلك المعركة .  
ز  فز  139بخسارتهم ، وبقوة المسلمي 

قبل  منها  دوابهم  وعلف  الغنيمة  من  األكل  للجند  عليه وسلم  الرسول صىل هللا  أباحة  أيضا  المالمح  تلك  ومن 
ي هللا عنهما قال : قال رسول هللا  فعن عبد هللا   -كما مر معنا سابقا    -قسمتها ،  

صىل هللا عليه   - بن عمرو رضز
ي ذلك رفق بالجند لعلمه صىل هللا عليه وسلم بحاجتهم 140يوم خيي  )) كلوا واعلفوا وال تحملوا ((    -وسلم  

،  وفز
 .  لذلك ، وللمشقة الحاصلة لهم بانتظار قسم الغائم ، وبحيث يتستز لهم األكل من الطعام وعلف الدواب

ز أو ثالثة  ي صىل هللا عليه وسلم للغنائم جعله للراجل سهم ، وللفارس سهمي  ي إدارة النت 
ومن المالمح االقتصادية فز

ي    الرواة ، فعن مجمع بن جارية األنصاري أن النت 
ز قسم خيي  عىل أهل    -صىل هللا عليه وسلم    -عىل اختالف بي 

ة سهما وكان الجيش ألفا وخمس  ز وأعىط الحديبية  ثمانية عرسر مائة فيهم ثالثمائة فارس، فأعىط الفارس سهمي 
ي هللا عنهما أن رسول هللا  141الراجل سهما

ابن عمر رضز ز   -صىل هللا عليه وسلم    -، و عن  جعل للفرس سهمي 
ي هذا التقسيم مراعاة لصاحب الفرس بسبب مؤونتها ، فهو يحتاج إضافة إىل مؤنته مؤنة   142ولصاحبه سهما ، 

وفز
ي أرض المعركة.    143فرسه أيضا  

 ، وكذلك تشجيعا للجند عىل اقتناء الخيل  والتدرب عليها  لما فيها من تأثي   كبي  فز

 
ح الجامع الصحيح ، تحقيق  حفص عمر بن عىلي بن أحمد ابن الملقن رساج الدين أبو  : 134 اث ،ط: ، التوضيح لرسر .)  1دار الفالح للبحث العلىمي وتحقيق الي 

 244/21(  م  2008دار النوادر ،  :  دمشق 
  40،  رفيق يونس المرصي ، اصول االقتصاد اإلسالمي 135
اك   136  النعل: الرسر
137  ، ي

ز الصغي  للبيهف 
   2875السيز

 أهدى من الهدي وهو ما يساق إىل البيت الحرام من األنعام للتصدق بلحمه بعد ذبحه  138
ي  139

، أبو بكر البيهف  ي
ْوِجردي الخراسائز رْسَ

ُ
 بن عىلي بن موس الخ

ز ى ، تحقيق   أحمد بن الحسي  ز الكي 
وت )   3محمد عبد القادر عطا ،ط : ، السيز دار : بي 

  367/5( م  2003ية ،  الكتب العلم
ى ،  140 ز الكي 

ي ، السيز
 18004البيهف 

ي داود  141  أئ 
ز    2733سيز

 2863صحيح البخاري  142
ي ، المعونة عىل مذهب عالم المدينة ، تحقيق  143    614( المكتبة التجارية  : مكة المكرمة ) حميش عبد الحق ، :  عبد الوهاب بن عىلي بن نرص الثعلت 
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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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 صىل هللا عليه وسلم الغنائم لتحريض الجند عىل اإلقد ي واإلحجام ،  وقد استخدم النت 
ي القتال وعدم التوائز

ام فز
اِل ( 144

َ
ِقت
ْ
 ال

َ
زَ َعىل ِمِني 

ْ
ُمؤ
ْ
ُّ َحِرِض ال ي ت ِ

َّ
َها الن يُّ

َ
ي كتابه الكريم : ))  َيا أ

،  145(  ممتثال أمر ربه عز وجل ، حيث قال تعاىل فز
، وعن ابن عمر   146ه (( وامتثال ألمر ربه أيضا ،  قال صىل هللا عليه وسلم : ))من قتل قتيال له عليه بينة فله سلب

ي هللا عنه أن رسول هللا  
كان ينفل بعض من يبعث من الرسايا ألنفسهم سوى قسم   -صىل هللا عليه وسلم    -رضز

مع أن الصحابة رضوان هللا عليهم لم يكن خروجهم طلبا لمغنم وإنما طاعة هلل ولرسوله صىل    147عامة الجيش ، 
ي الشهادة ، ومع ذل

ي  هللا عليه وسلم وطمعا فز
ورات الخمس الت  ورة من الرصز ك ال يتعارض هذا مع كون المال ضز

وعة وأداء حق هللا فيه ، وألن الحاجة تدعو إىل التنفيل  يعة ، وجب طلبه والحفاظ عليه بالطرق المرسر أقرتها الرسر
ي إظهار مزيدا من الشجاعة .  

   148ترغيبا للجند فز

ي هذا التنفيل للرسايا 
المبعوثة ، فقد جعل رسول هللا صىل عليه وسلم قيمة هذا   وهناك ملمح اقتصادي آخر هام فز

التنفيل إذا كانت الغنائم مما أحرزته الرسية أثناء عودتها من المهمة الموكلة لها أعىل من قيمة الغنائم المحرزة من 
ي صىل هللا عليه وسلم وال يسعهم مخالفتها ، والثا نية زيادة عىل المهمة نفسها ، ذلك أن  المهمة األوىل بأمر النت 

ي طريق عودتهم ، فعن ابن عمر 
ي هذا زيادة تحريض لهم عىل القتال إذا وجدوا عدوا لهم فز

المهمة األساسية ، ففز
ي   ي عنه قال أن النت 

ي القفول  الثلث    -صىل هللا عليه وسلم    -رضز
ي البدأة الرب  ع وفز

، وعن حبيب بن   149كان ينفل فز
ي هللا عنه    -مسلمة الفهري  

ينفل الرب  ع بعد الخمس والثلث    - صىل هللا عليه وسلم    -: )كان رسول هللا  أنه قال  -رضز
  150بعد الخمس إذا قفل( . 

ز ، من خالل  ي تقوية شوكة المسلمي 
ء استخدامه فز ي

ي صىل هللا عليه وسلم للفز ي إدارة النت 
ومن المالمح االقتصادية فز

ي اإلسالم أو لتقوية إنتم
ائهم للدولة اإلسالمية ، كما فعل صىل هللا عليه وسلم استمالة زعماء القبائل إما للدخول فز

ز فقد أعىط عطاء من ال يخسر الفقر ، فعن أنس   ي غزوة حني 
ي هللا عنه    -فز

صىل   -قال: ما سئل رسول هللا    -رضز
، فرجع إىل قومه، فقال: يا   -هللا عليه وسلم   ز ز جبلي    عىل اإلسالم شيئا إال أعطاه، ولقد جاءه رجل، فأعطاه غنما بي 

قوم، أسلموا فإن محمدا يعىطي عطاء من ال يخسر الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا، فما يلبث إال  
ا حت  يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عليها   151يسي 

ز خاطب  رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوف  وكان  -وبعد انتهاء غزوة حني 
ي تلك الغزوة ق

ز فز كي  ي مسلما رددت إليه  -ائد المرسر
وه أنه إن أتائز ما فعل؟ فقالوا هو بالطائف مع ثقيف فقال " أخي 

 ، وقد كان.  152أهله وماله وأعطيته مائة من اإلبل " 

 

 
144  
   65سورة األنفال  145
 سبق تخريجه  146
 3135صحيح البخاري  147
   89/6بدائع الصنائع   148
مذي  149    1511الي 
 2851ابن ماجة  150
 2312مسلم  151
   414/4ابن كثي  ، البداية والنهاية ،   152
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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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 صىل هللا عليه وسلم للغنائم  ي إدارة النت 
ء ، نجد ما وبعد أن استعرضنا بعضا من تلك المالمح االقتصادية فز ي

والفز
ي إدارة تلك المكاسب المادية بما يحقق العدالة االجتماعية ، ويجذب 

يشهد بنبوته صىل هللا عليه وسلم ، وبراعته فز
ي هذا الدين الحنيف . 

 الناس للدخول فز

ي صىل هللا عليه وسلم االقتصادية ألرسى الحرب    المطلب الثالث : إدارة النت 

ي الحروب
ة فز ز من األرس ، عن   لألرسى أهمية كبي  قديما وحديثا ، فمن تلك األهمية إمكانية تخليص الجند المسلمي 

ي هللا عنه  
ز رضز ز ،  فعن عمران بن الحصي  صىل هللا   -)أن رسول هللا    -طريق مبادلة أرسى العدو بأرسى المسلمي 

ك ((    -عليه وسلم   ز برجل مرسر ز من المسلمي  ية منهم من خالل فداء وباإلمكان أيضا االستفادة الماد  153فدى رجلي 
ز   ز كان من بي  ي عنه حي 

ز فدت ولدها أبا عزيز رضز ي عنه حي 
ذوي  هم لهم بالمال ،  كما فعلت أم مصعب بن عمي  رضز

ز ببدر بعد النرصز بن  كي  ي معركة بدر وذلك قبل إسالمه ، وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المرسر
ز فز كي  أرسى المرسر

، فقيل لها أربعة االف درهم، فبعثت بها فداء له . الحارث، فسألت أمه عن أغىل ما فدي به  ي
  154قرسر

، فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: »إن له بمكة ابنا كيسا  ة السهىمي ي األرسى أبو وداعة بن ضبي 
وقد كان فز

ي طلب فداء أبيه« ، فلما قالت قريش: ال تعجلوا بفداء أرساكم، قال ا
لمطلب تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم فز

ي وداعة: صدقتم ال تعجلوا، وكان هو أول من نقض هذا، فانسل من الليل وقدم المدينة، وفدى أباه بأربعة  بن أئ 
ي فداءأرساهم. 

 155االف درهم، وكان هذا أول أسي  فدي، ثم بعثت قريش فز

ي صىل عليه وسلم من فداء األرسى عسكريا ، حيث جعل فداء بعض األرسى سالحا زود به الجيش  وقد استفاد النت 
صىل هللا عليه وسلم : )) أفد -اإلسالمي ، كما فعل مع نوفل بن الحارث لما أرس ببدر، حيث قال له رسول هللا 

ء أفدي به نفسي يا رسول هللا ي
ي بجدة (( ، قال: نفسك يا نوفل (( ، قال: ما ىلي سر

، قال: )) أفد نفسك برماحك الت 
ي صىل هللا عليه وسلم دعما للجيش 156أشهد أنك رسول هللا. ففدى نفسه بها وكانت ألف رمح  ، وب  هذا حقق النت 

ي قضية األرسى ، فقد من خالل تسليحه بتلك الرماح ، 
ي صىل عليه وسلم لم يكن تعامله ماديا بحتا فز ولكن النت 

ي إيذائه صىل كان له أولو
اه صىل هللا عليه وسلم يأمر بقتل بعض األرسى الذين تمادوا فز يات مقدمة عىل المادة ، فيز

ي حرب هللا ورسوله ، ولذلك كان البد أن يكونوا 
ي معادته صىل هللا عليه وسلم وفز

هللا عليه وسلم ، وطغوا وفجروا فز
هم ، فقدم مصلحة قتلهم عىل المصلحة المادية الم ة لغي  نتظرة من فدائهم ، كما فعل مع النرصز بن الحارث عي 

ا، فلما هّموا بقتله صاح المقداد : النرصز  ي فدائه ماال كثي 
وكان النرصز أسي  المقداد بن األسود، وكان يطمع أن ينال فز

ب عنقه، واللهّم أغن المقداد من فضلك((  ي طالب: )) إضز ي لعىلي بن أئ  ي، فقال النت  ،  وكذلك قدم رسول  157أسي 
اه صىل هللا عليه  ة ،  فيز ي تلك الفي 

هللا صىل عليه وسلم العلم وأهميته عىل المال ، رغم حاجتهم الملحة للمال فز
ي 
ز الكتابة مقابل الفداء بالمال ، فقد جاء فز وسلم قبل من بعض  األرسى ممن لم يكن له مال تعليم ابناء المسلمي 

صىل هللا عليه -ان ناس من األرسى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول هللا مسند أحمد رحمه هللا ، أنه ك
، وكذلك نرى قمة العدالة من القائد وعدم محاباته أقاربه وذوي 158فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة   -وسلم

ي هللا عنه
ز عمه العباس بن عبد المطلب رضز اه صىل هللا عليه وسلم سوى بي  ه من األرسى  رحمه ، فيز ز غي  وبي 

 
مذي  153  1568الي 
ي فنون المغازي والشمائل والسي  ، ط : ابن سيد الناس ،  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد :  154

 309/1(  م  1993دار القلم  : وت بي  .) 1عيون األثر فز
 158/2ابو شهبة ،  155
   42/4ابن سعد ، الطبقات الكبي  ،  156
 107/1الواقدي ، المغازي،  157
   2216مسند أحمد 158



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا    –  15                                                                 ( 1 - 39  ) ص:  ولالبحث األ –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  –  لثان

 

28 
ي صىل هللا عليه وسلم قتصاد الحرب: المالمح اإلإ                                                                   الشوا         ي غزوات النب 

 
 قتصادية ف

  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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 عنهم طابت نفوسهم بذلك  -ولم يطلقه أو يخفف له من قيمة الفداء 
بل أخذ الفداء منه   -مع أن الصحابة رضز

ي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد  ي أخويه ؛ عقيل بن أئ 
،  عنه وعن بتز

ي الحارث بن فهر حت  بلغ ما دفعه الع
ي هللا عنه مائة أوقية من الذهب  بتز

، ونراه صىل هللا عليه وسلم 159باس رضز
ي هللا 

ي إطالق صهره العاص بن الربيع بعد أن أدركته رقة عىل ابنته زينب رضز
يستأذن الصحابة رضوان هللا عليهم فز

ي هللا عنها والت  أهدتها البنتها 
ز رأى أن بعض الفداء هو قالدة زوجته خديجة رضز ي زفافها عنها ، حي 

، فأي 160فز
ي قالدة حت  يستأذن أصحابه ، الن لهم حقا فيها ،  وهذا من أبرز 

قائد هو صىل هللا عليه وسلم ، ال يترصف فز
ي صىل هللا عليه وسلم  .  ي قيادة النت 

 المالمح االقتصادية فز

ز فيهم .   161مع أن لإلمام إن رأى أن يمن عىل األسارى باإلطالق فعل، وبطلت حقوق الغانمي 

ي المفتوحة 
ي صىل هللا عليه وسلم لألراضز ي إدارة النت 

: المالمح االقتصادية فز ي
 المبحث الثائز

ي المفتوحة ، من خالل إختالف إدارته لتلك 
ي صىل هللا عليه وسلم لألراضز ي إدارة النت 

تظهر المالمح االقتصادية فز
ي ، هل فتحت عنوة 

ي فتحت فيها تلك األراضز
ي باختالف الطريقة الت 

ي األراضز
أم صلحا ، وهل سكان تلك األراضز

ي 
ز ذلك فيما يائ  ز ، وسنبي  كي  هم ، وهل هم أهل كتاب أم مجوس أم مرسر  . المفتوحة من العرب أم من غي 

ي المفتوحة عنوة. 
ي صىل هللا عليه وسلم لألراضز ي إدارة النت 

 المطلب األول : المالمح االقتصادية فز

خذ عنوة: أي بالق
ُ
 162وة رغما العنوة لغة مصدر عنا ، وأ

والعنوة: القهر. وأخذته عنوة أي قرسا وقهرا. وفتحت هذه البلدة عنوة أي فتحت بالقتال، قوتل أهلها حت  غلبوا، 
 163عليها . 

ي فتحت عنوة ، ومن أهما وأشهرها أرض خيي  ، فقد فتحها رسول هللا صىل هللا 
ي الت 

وسنأخذ مثاال عن تلك األراضز
عليه وسلم عنوة بعد أن تحصن فيها أهلها من اليهود  ، وخمسها  صىل هللا عليه وسلم ، فأخذ خمس هللا ورسوله 

ي صىل هللا عليه وسلم ، طبق ثم بعد أن صارت  164، ثم قسم األربعة األخماس عىل الجند  ي بيد النت 
تلك األراضز

ي المكان المناسب  ، 
ي صىل هللا عليه وسلم مبدأ هاما من مبادئ اإلدارة،  وهو وضع الشخص المناسب فز النت 

ز ،  تهم ودرايتهم ويؤدوا نصف اإلنتاج للمسلمي  ي أرضهم يصلحونها ويعملوا فيها بخي 
فصالح اليهود عىل أن يبقوا فز

ي صىل هللا عليه وسلم من جراء هذا القرار اإلداري االقتصادي نتائج هامة جدا، منها ضمانه صىل وقد حقق  النت 
ي أعىل مستوياته ، أذ أن نقل األرض ليعمل فيها عمال جدد سيؤدي إىل ضعف اإلنتاج 

هللا وسلم  بقاء انتاج األرض فز
ي ، 

تهم ، وقد يتوقف انتاج بعض تلك األراضز وكذلك حقق هدفا اقتصاديا داعما للجيش ، وذلك بسبب  قلة خي 
ي دعم الجيش ماديا ، وتفري    غ الجند للقتال وعدم انشغالهم باستصالح 

ي فز
من خالل استخدام ري    ع تلك األراضز

ز بعد خيي  ،   165االرض عن الجهاد  ، وقد حققت هذا السياسة نتائجها فقد تحسن الوضع االقتصادي للمسلمي 

 
 160/2أبو شهبة ،  159
  2/  162أبو شهبة ِ،  160
ي ، أحكام القران،  161    409/2ابن العرئ 
 ع ن و  ( م  2008عالم الكتب .) 1اللغة العربية المعاض ة ، طأحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون ، معجم  162
 لسان العرب ، ع ن ى 163
ح الجامع الصحيح ،  164   215/15ابن الملقن ، التوضيح لرسر
ي   165   235الصالئ 
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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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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 قدومهم المدينة  ورد المهاجرون منائح النخيل ي أعطاهم إياها أخوتهم األنصار حي 
ي هللا  166الت 

، قال ابن عمر رضز
اف  167عنه ما شبعنا حت  فتحنا خيي   ي صىل هللا عليه وسلم وظيفة مالية جديدة مهمتها اإلرسر ، وقد استحدث النت 

ي الجليل عبد  ي هللا عنه. عىل تقدير حجم االنتاج من ثمار خيي  وجبايتها ، وكلف فيها الصحائ 
 168هللا بن رواحة رضز

ز كانت تلك األرض  ي إدارة األرض المفتوحة عنوة حي 
ي صىل هللا عليه وسلم عدل عن هذا التوجه فز ولكن النت 

ي وأنفته من أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر ، لذلك نجد أن رسول هللا  مملوكة للعرب ، وذلك مراعاة لعزة العرئ 
ز المفتوحة عنوة العرسر بدال من الجزية ، إذا كانت األرض مما يروى صىل هللا عليه وسلم فرض عىل  تلك األراضي 

 169بغي  تكلفة ، ونصف العرسر فيما يروى بتكلفة . 

ي   ي المفتوحة عنوة ، فإن هناك قيما عند النت 
ي إدارة األراضز

ي صىل هللا عليه وسلم فز وإذا كانت هذه سياسة النت 
اه صىل هللا عليه وسلم ال يطبق  صىل أعىل من القيم المادية ، تلك القيم المتعلقة بالدين اإلسالمي ومقدساته ، فيز

ي فتحت عنوة 
ي مكة المكرمة الت 

ي خيي  ، ذلك أن للمكان قدسيته ، 170 -هور العلماء كما قرر ذلك جم -فز
ما طبقه فز

ورمزيته عند القبائل العربية ، وفيه بيت الرب جل شأنه ،  وال يجوز أن يمتهن أهله وال أن تستغل أرضه بمطامع 
ب خراجا ، و اه صىل هللا عليه وسلم ، يعفو عن أهل مكة عفوا عاما ، وال يفرض جزية وال يرصز ال الحروب ، فيز

ي امرأة ، بل كان شعاره صىل هللا عليه وسلم ، )) اذهبوا فانتم الطلقاء((  ق رجاال وال يست 
، طلقاء من األرس  171يسي 

ي ومن الجزية ومن الخراج .    ومن الست 

ي المفتوحة صلحا 
ي صىل هللا عليه وسلم لألراض  ي إدارة النب 

 
ي : المالمح االقتصادية ف

 المطلب الثان 

ي المفتوحة صلحا عن تلك المفتوحة عنوة ، وفتحت البلدة صلحا أي لم يغلبوا، ال تقل األهمية ا
القتصادية لألراضز
 172ولكن صولحوا عىل خرج يؤدونه 

ي صىل هللا    ي عهد النت 
ي المفتوحة صلحا رافدا هاما من روافد االقتصاد للدولة اإلسالمية فز

وقد شكلت تلك األراضز
 دات بما يسىم بالجزية ،  والجزية مؤخوذة من الجزاء، وهو الثواب والعقابعليه وسلم ، وكانت تتمثل تلك اإليرا

ز جزاء كف اليد عنهم، ودخولهم تحت  ي حكمه، لبيت مال المسلمي 
، ومن فز ي ، وهي : المال الذي يدفعه الكتائ 

وط معينة  ي شؤونهم وذلك ضمن ضوابط ورسر
ام الدولة اإلسالمية النظر فز ز  173الحماية والرعاية، والي 

 ُيَح 
َ
ِخِر َوَّل

ْ
َيْوِم اآل

ْ
 ِبال

َ
ِ َوَّل

َّ
 ِباَّلل

َ
ون
ُ
ِمن
ْ
 ُيؤ

َ
ِذيَن َّل

َّ
وا ال

ُ
اِتل
َ
وعية الجزية جاءت بنص القران الكريم :)) ق َم ومرسر  َما َحرَّ

َ
ِرُمون

ِجزْ 
ْ
وا ال

ُ
اَب َحت َّ ُيْعط

َ
ِكت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
َحِق ِمَن ال

ْ
 ِديَن ال

َ
ون
ُ
 َيِدين

َ
 َوَّل

ُ
ه
ُ
ُ َوَرُسول

َّ
 ﴾ اَّلل

َ
ْم َصاِغُرون

ُ
 َعْن َيٍد َوه

َ
 174َية

ز فادعهم إىل ثالث  كي  ي السنة النبوية قال رسول صىل هللا عليه، )) وإذا لقيت عدوك من المرسر
وجاءت كذلك فز

خصال، فأيتهن أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ادعهم 

 
ح صحيح مسلم بن الحجاج ، ط 166 ف النووي ، المنهاج رسر ي الدين يحت  بن رسر وت .) 2محت  ي : بي  اث العرئ 

   12/99( ـه  1392دار إحياء الي 
 4243صحيح البخاري  167
ي ، تحقيق  168

ز الدارقطتز ي ، سيز
وت .) 1شعيب األرناؤوط وآخرون ،ط : عىلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطتز    51/3( م  2004مؤسسة الرسالة :  بي 

:  القاهرة .) طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد ، طبعة جديدة : قيق أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة ، الخراج ، تح  169

   71( المكتبة األزهرية
ح الهداية ، محمود بن أحمد بن موس بن أحمد  170 وت ) 13ج  1ط بدر الدين العيتز ، البناية رسر   7/223(  م  2000دار الكتب العلمية : بي 
ى ،  171 ز الكي 

ي ، السيز
  18323البيهف 

 ابن منظور ، لسان العرب ، ص ل ح   172
ي عىل مذهب اإلمام الشافغي ، ط 173 ي ، الفقه المنهخ  بخ  ْ

ّ  الُبغا، عىلي الرسر
   138/3( م  1992دار القلم  : دمشق .) 4ُمصطفز الِخْن، ُمصطفز

 29سورة التوبة  174
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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 
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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 إىل التحول من دارهم 
، وال يكون لهم فز ز هم أنهم يكونون كأعراب المسلمي  إىل دار المهاجرين، فإن أبوا فأخي 

، فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ((  ز ء إال أن يجاهدوا مع المسلمي  ي
ء سر ي

 175الغنيمة والفز

ي عدم فرضها عىل الصبيان والنساء والعاجزين 
، وأنما وهذه الجزية فرضت عىل الرجال المقتدرين ، وكانت عادلة فز

ز ، وتناسبت مع عملهم ودخلهم وطبيعة إنتاجهم ، وكذلك ناسبت ما يحتاجه المسلمون  فرضت عىل المستطيعي 
ه كان فيما فرضه صىل هللا عليه وسلم عىل أهل 

ّ
، فكان فكرا اقتصاديا مبهرا منه صىل هللا عليه وسلم ، فقد جاء أن

ي كل سوداء وبيضاء وحمراء نجران وهم أهل الحياكة والنسيج كما أهل اليمن ، ول
ديهم من السالح أنواعه : )) أن فز

ي كل رجب ألف حلة كل حلة أوقية، ما زاد 
ي حلة، وفز

وصفراء وثمرة ورقيق، وأفضل عليهم، وترك ذلك لهم: ألفز
ي فليحسب، وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب، وعىل أهل نجران 

الخراج أو نقص فعىل األواف 
ز درعا، إذا كان كيدا باليمن ذو مقرى  ا، وثالثي  ز بعي  ز فرسا، وثالثي  ين ليلة فما دونها، وعليهم عارية ثالثي  رسىلي عرسر

 176مغدرة  (( 

ي حكمهم فلم يقبل منهم 
كي العرب ومن فز

عىل ان تلك المعاهدات كانت خاصة بأهل الكتاب ومن وافقهم ، أما مرسر
عا عىل إنتاج األرض من الزروع  والثمار ، وزكاة األنعام   إال اإلسالم ، وبالتاىلي كان خراج أراضيهم هي الزكاة المقررة رسر

ها من أنواع الزكاة .   177وغي 

ي 
ي األراض 

 
ية الموجودة ف ي صىل هللا عليه للقوى البشر ي إدارة النب 

 
المطلب الثالث : المالمح االقتصادية ف

 المفتوحة

ية   ي صىل هللا عليه وسلم بالقوى البرسر ي دعم اقتصاد الدولة اإلسالمية  أهتم النت 
ي المفتوحة فز

الموجودة عىل األراضز
كي العرب ، وهؤالء 

ز ، المنهج األول مع مرسر ية وفق منهجي  ، وقد أدار رسول هللا صىل عليه وسلم تلك القوى البرسر
ي اإلسالم ، ولم تقبل منهم الجزية   

ون   ، النهم أصل العرب ومادة اإلسالم178لم يقبل منهم إال الدخول فز ، ويعتي 
ا فإنهم  ي هللا عنه : )) استوصوا باالعراب خي 

أكي  رافد للجيش اإلسالمي بالرجال ، وقد قال عمر بن الخطاب رضز
، وال يليق بمن هذه صفاتهم دفع الجزية عن يد وهم صاغرون  ، ولتشجيعهم   179أصل العرب ومادة اإلسالم ((  

ي القتال ،  عىل االنضمام للجيش اإلسالمي ، فقد ربط صىل عل 
ء بمشاركتهم فز ي

يه وسلم استفادتهم من الغنائم والفز
ز فادعهم إىل ثالث خصال،  كي  ي وصاته صىل هللا عليه وسلم ألحد قادته : )) وإذا لقيت عدوك من المرسر

فقد جاء فز
التحول   فأيتهن أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فأقبل منهم، ثم ادعهم إىل

ء  ي
ي الغنيمة والفز

، وال يكون لهم فز ز هم أنهم يكونون كأعراب المسلمي  من دارهم إىل دار المهاجرين، فإن أبوا فأخي 
ز ((.  ء إال أن يجاهدوا مع المسلمي  ي

 180سر
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ي أبواب الجهاد ، تحقيق  178
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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. 
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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 سبيل هللا ، ويكونون عونا لألمة اإلسالمية ، قال 
تعاىل كما أثتز رب العزة جل شأنه عىل األعراب الذين ينفقون فز
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ي األرض المفتوحة  كانت مع أهل الكتاب وال 
ية المتواجدة فز ي تعامله صىل هللا وسلم مع القوى البرسر

ي فز
منهج الثائز
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ُ
يبة 182َعْن َيٍد َوه ز ، إما الخراج وهو ضز ز مالي  ي صىل هللا عليه وسلم نظامي  ، وهؤالء طبق عليهم النت 

ي الدولة اإلسالمية  
ي حق هؤالء كمقابل ماىلي  إلقامتهم فز

ز عادل فز األرض واستعمالها  ، وإما الجزية   ، وكال النظامي 
ي  
ي الجيش ، ودون دفع زكاة األموال أو زكاة المحاصيل الزراعية الت 

اك فز وتمتعهم بكامل حقوق المواطنة دون االشي 
ية 183يدفعها المسلمون ، ي هللا صىل بنظام الخراج هم أهل خيي  ، ونجد ومن أوىل القوى البرسر ي تعامل معها نت 

الت 
ي 
ي خيي  ، حيث سخر تلك القوى فز

ية المتواجدة فز ي تعامله صىل هللا عليه وسلم مع القوى البرسر
ملمحا اقتصاديا فز

أن طلبوا هم ذلك وقالوا نح بعد  ، وذلك  المجال  ي هذا 
اتهم فز الزراغي واالستفادة من خي  القطاع  أعلم تنمية  ن 

ي ذلك فقال : )) نقركم ما أقركم 184باألرض منكم  
ز فز ، فأقرهم رسول صىل هللا عليه وسلم  لما رآى مصلحة المسلمي 

ز الجند ، ولكن عاد  185هللا (( ي بي 
، مع إنه صىل هللا عليه وسلم كان قد أمرهم بالرحيل ، وقسم الغنائم واألراضز

ي ذلك ، كما 
 سبق وذكر ذلك .  وأقرهم بعد أن رأى مصلحة الدولة فز

ي صىل هللا عليه وسلم بنظام الجزية ، أهل نجران   ومن الذين عاملهم النت 
، وأهل دومة   187، وأهل البحرين186

هم .     188الجندل وغي 

اتهم   القوى ، االستفادة من خي  ي تعامله صىل هللا عليه وسلم مع تلك 
نلمسها فز ي 

الت  المالمح االقتصادية  ومن 
اتهم الصناعية ، حيث أرسل رسول صىل عليه وسلم إىل جرش عروة  الزراعية  كما سبق مع   أهل خيي   ، ومن خي 

ي استخدمها صىل هللا عليه 189بن مسعود و غيالن بن سلمة يتعلمان صنعة العرادات  
والمنجنيق والدبابات والت 

ي حصار الطائف 
ي حروبه الالحقة كما فز

ل اإلجراء وأصحاب ،  وكذلك نه  صىل هللا عليه وسلم عن قت190وسلم  فز
ي أرض العدو ،  فقد قال صىل عليه وسلم موصيا الجيوش وقادتهم  : )) وال تقتلوا عسيفا 

الحرف ، المتواجدين فز
ز قينا وكانوا صناعا سمارس وحدادين فقال   191(( ، وقد ورد  أنه عليه السالم لما افتتح خيي  ست  فيما ست  ثالثي 

ي صىل هللا عليه وسلم: اتركوهم  ز ينتفعون بصناعتهم، ويتقوون بها عىل جهاد عدوهم  النت  ز المسلمي   . 192بي 
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اتيب اإلدارية  190 ي ، الي 

 299/1الحكومة النبوية ،-الكتائز
 سبق تخريجه  191
ي ، 192

اتيب االدراية  الكتائز    52/2الحكومة النبوية  -الي 
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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. 
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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 المفتوحة 
ية المتواجدة عىل األراضز ي صىل هللا عليه وسلم التعامل مع القوى البرسر وهكذا نرى كيف استطاع النت 

 ، وتوظيفها بالشكل المطلوب لنهضة األمة عسكريا واقتصاديا .  

 : الخاتمة

ي صىل هللا عليه وسلم ، وذلك من كان الهدف من هذا البحث ه و الوقوف عىل المالمح االقتصادية لغزوات النت 
ض األمة  ي معالجة ما قد يعي 

المالمح االقتصادية  ، واالستفادة منها فز الغزوات عن تلك  ي تلك 
البحث فز خالل 

أثناء الحروب ، وقد خلص البحث إىل عدة نتائج وتوصيات نست عرضها فيما اإلسالمية من صعوبات اقتصادية 
 : ي
 يأئ 

 : .النتائج1.1.5

ي المدينة بعد 
ي مكة قبل الهجرة ، وفز

ي بداية الدعوة اإلسالمية فز
ز فز أ . تم التعرف عىل الوضع االقتصادي للمسلمي 

ي المجمل عىل األمالك الخاصة للصحابة ، ولم يكن هناك بيت مال   
الهجرة وقبل اإلذن بالقتال ، وكان االعتماد فز

 الدقيق للمصطلح . بالمعتز 

ي بداية الدعوة قبل الهجرة  
ب . استطاع الرسول صىل هللا عليه وسلم التغلب عىل األوضاع االقتصادية الصعبة  فز

 من خالل إنفاق ماله الخاص ومال زوجته خديجة وأموال الميسورين من أصحابه الكرام . 

ي صىل هللا عليه وسلم  بعد الهجرة عدة تدابي  ا قتصادية واجه بها األوضاع االقتصادية الصعبة ، ج . اتخذ النت 
ز المهاجرين واألنصار ، وكتب  دستور المدينة ، واتخذ  حيث بدأ بإنهاء الحرب األهلية داخل المدينة ، وآجز بي 
يعة اإلسالمية ، كما اهتم  ز بعيدة عن تسلط اليهود، وعن المعامالت المنافسة لروح الرسر سوقا جديدة للمسلمي 

ي المدينة . بالقطاع ال
 زراغي نظرا ألهميته كرافد مهم من روافد االقتصاد فز

ي يتم اتخاذها من ِقبل الدولة الحديثة 
د . تم تعريف اقتصاد الحرب عىل أنه مجموعة من إجراءات الطوارئ الت 

ة الحرب .    لتعبئة اقتصادها لإلنتاج خالل في 

ي إ
ي صىل هللا عليه وسلم فز  دارة الحرب دعويا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا.  ج . تم التعرف عىل شخصية النت 

ي إدارة الحرب من خالل عدة أفكار وإجراءات اتخذها 
ي صىل هللا عليه وسلم االقتصادية فز ـه . برزت شخصية النت 

ر االقتصادي الخاص ، واستخدام  ي صىل هللا عليه وسلم اثناء الحرب ، كتقديم مصلحة الجيش  عىل الرصز النت 
الما بعض  لتحريض اتالف  المال  استخدام  ، وكذلك  المعنوية عنده  الروح  ، وإضعاف  العدو  نكاية  بما يحقق  ل 

ي البحث . 
ها مما ذكر فز ز عىل القتال ، والستمالة بعض قيادة العدو وشق صفوفه ، وغي   المؤمني 

و . جهز الرسول صىل هللا عليه وسلم الجيوش بما يلزمها من عتاد ومؤن رغم قلة اإلمكانات ، من خالل حث  
ء ، والصدقات والزكوات .   ي

ي سبيل هللا ، ومن خالل االعتماد عىل الغنائم والفز
 الصحابة عىل اإلنفاق فز

أث للجيش  ي 
اللوجست  الدعم  ز  تأمي  ي صىل هللا عليه وسلم  النت  . استطاع  ، ز  الحرب من خالل عدة إجراءات  ناء 

ي بنود 
ز وإعارتهم األسلحة فز كاالستقراض ، واالستعارة  ، والسماح للجند بالتكسب ، ووضع بند استضافة المسلمي 

 الصلح مع بعض القبائل والممالك . 
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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. 
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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 نظام الضمان االجتماغي للشهداء وذوي  هم ، وأهتم  
اهتماما بالغا  ح . كان الرسول صىل هللا عليه وسلم السباق فز

ي القاعدين عن الجهاد من أصحاب األعذار والنساء والصبيان ، وأمن لهم ما يقوم بشؤونهم وحمايتهم أثناء  خروج 
فز

 الجيش للجهاد . 

ي وأرسى 
اعة وحكمة مع مكاسب الحرب االقتصادية من أموال وأراضز ي صىل هللا عليه وسلم بي  ك . تعامل النت 

ية ، وتعامل مع كل   واحدة من هذه المكاسب بما يحقق مصلحة الدولة االقتصادية ، والعدالة االجتماعية  وقوى برسر
  . ز ي التعامل مع المكونات األخرى للمجتمع من غي  المسلمي 

يعة اإلسالمية فز  ، مع المحافظة عىل قيم ومبادئ الرسر

 التوصيات   2.1.5

 يوضي البحث بما يىلي : 

ي صىل هللا عليه وسلم وقراءتها قراءة تحليلية واستنباط ما يمكن أن يكون حال  ة النت   بالعودة إىل سي 
ز أ.  البحاثي 

 لبعض المعوقات العرصية . 

ي األماكن المنكوبة بسبب الحروب ، عىل العودة  
ز فز ز من المسلمي  ز عىل شؤون المهجرين والمستضعفي  ب . القائمي 

ي صىل هللا ع  ليه وسلم وكيفية إدارته االقتصادية للمراحل المشابهة من دعوته . إىل سنة النت 

ز  ي توزع المساعدات والمعونات المادية والغذائية عىل المهجرين والمحتاجي 
ج. المنظمات اإلغاثية واإلنسانية الت 

ي مثل هذه األمور . 
ي صىل هللا عليه وسلم فز ي التوزي    ع ، واتباع نهج النت 

  ، عىل مراعاة العدالة فز

ي من ويالت الحروب ، عىل التكاتف والتعاون المادي والمعنوي بما يخفف من 
د . المجتمع المسلم الذي يعائز

 أعباء الحرب عن الضعفاء والمعوزين . 

 ـه . المجتمع المسلم عىل تحقيق الضمان االجتماغي لذوي الشهداء والمفقودين ، والمأسورين . 
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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. 
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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 
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

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. 
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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 
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. 
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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 ، ط  ز قلعخ  ي ، تحقيق : عبد المعىطي أمي 
ز الصغي  البيهف 

 بن عىلي بن موس  ، السيز
ز ي ،  أحمد بن الحسي 

البيهف 
ي : جامعة الدراسات اإلسالمية  ) ك 4ج  1

 م ( 1989راتسر

ى ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ،ط ز الكي 
 بن عىلي بن موس ، السيز

ز ي ، أحمد بن الحسي 
وت :   3البيهف  ) بي 

 م ( 2003دار الكتب العلمية ،  

مذي  ، تحقيق : أحمد م ز الي  مذي ،  محمد بن عيس بن َسْورة بن موس بن الضحاك ، سيز حمد شاكر ، محمد الي 
ي ، وإبراهيم عطوة عوض  ط 

ي  2فؤاد عبد الباف  ي الحلت   البائ 
كة مكتبة ومطبعة مصطفز  م ( 1975،  ) مرص : رسر

ي ، عبد الوهاب بن عىلي بن نرص ، المعونة عىل مذهب عالم المدينة ، تحقيق : حميش عبد الحق ، ) مكة  الثعلت 
 المكرمة : المكتبة التجارية (

ز ، تحقيق:  الحاكم ، محمد ي ، المستدرك عىل الصحيحي  عيم بن الحكم الضت 
ُ
بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ن

وت : دار الكتب العلمية ،  1مصطفز عبد القادر عطا ، ط  م ( 1990)بي 

ة الحلبية ،  ط  ي ،  عىلي بن إبراهيم بن أحمد ، السي  وت : دار الكتب العلمية   3، ج  2الحلت   ـه ( 1427) بي 

ي عىل مذهب اإلمام الشافغي ، طال ي عىلي ، الفقه المنهخ  بخ  . )دمشق : دار 4خن ،مصطفز ، البغا مصطفز ، الرسر

 م (  1992القلم  

ي ، تحقيق : شعيب األرناؤوط وآخرون ،ط
ز الدارقطتز ي ، عىلي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، سيز

وت   1الدارقطتز ) بي 
 م ( 2004: مؤسسة الرسالة 

ح صحيح اإلمام مسلم ، طالراجخي ، عبد العز . ) مركز عبد العزيز بن  1يز بن عبد هللا ، توفيق الرب المنعم برسر

 م ( 2018عبد هللا الراجخي 

ي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، تحقيق : يوسف الشيخ محمد ، ط  وت :  5الرازي ، محمد بن أئ  .) بي 

 م ( 1999المكتبة العرصية ،

ي داود ، تحقيق : خالد  الرباط و آخرين ، طرسالن ، أحمد بن   أئ 
ز ح سيز  بن عىلي بن ، رسر

ز . ) مرص : دار 1حسي 

 م ( 2016الفالح 

 م (  1950. ) دار إحياء الكتب ، 2رضا ، محمد ،  أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ، ط

ي الملقب بمرضز ، تاج العروس
 ،  ) دار الهداية ( الزبيدي ، محمد بمن محمد بن عبد الرزاق الحسيتز

ي داود ، تحقيق : شعيب األرنؤوط    أئ 
ز ي ، أبو داود سليمان بن األشعث   ، سيز

محمد كامل قره بلىلي ،  -السجستائز
 م ( 2009) دار  الرسالة العلمية  7، ج 1ط

عبد الحميد محمد ندا  -السيوطي ، جالل الدين ، جمع الجوامع المعروف ب الجامع الكبي  ، مختار إبراهيم الهائج  
يف  2حسن عيس عبد الظاهر ، ط -  م ( 2005.) القاهرة : األزهر الرسر

وت : دار المعرفة ،    م ( 1990الشافغي ، محمد بن إدريس بن العباس ، األم ،) 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. 
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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    

 

يف ، أحم ي الرسر ي الجاهلية وعهد الرسول صىل هللا عليه وسلم ، ) دار الفكر العرئ 
 د إبراهيم ، مكة والمدينة فز

ي عاصم ، تحقيق:  مساعد بن سليمان الراشد   ي ، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد ، الجهاد البن أئ 
الشيبائز

 ـه ( 1409) المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم ،  2، ج  1الجميد  ،  ط

ي ، ط 
ي عاصم ، تحقيق : ناض الدين األلبائز ي  ، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد ، السنة البن أئ 

. ) 1الشيبائز

وت : المكتب اإلسالمي ،   م ( 1400بي 

ي ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد ، فضائل الصحابة ، تحقيق : وضي هللا محمد عباس ،ط 
 1الشيبائز

وت : دار   م  ( 1983الرسالة  .) بي 

ي عرص الرسول صىل هللا عليه وسلم والخلفاء الراشدين ,) جامعة 
ز معاذ عثمان, األحوال االقتصادية فز صالح , األمي 

 م (2003ـه/ 1424الخرطوم , أطروحة دكتوراة , 

ي ، عىلي محمد ، غزوات الرسول صىل هللا عليه وسلم دروس وعي  وفوائد ، ط سسة إقرأ  ) القاهرة : مؤ 1الصالئ 
 م ( 2007

ي ، عبد الرزاق بن همام بن نافع ، المصنف ، تحقيق : حبيب الرحمن األعظىمي ، ط
. ) الهند : المجلس  2الصنعائز

 ـه ( 1403العلىمي 

ي ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطي   ، المعجم الكبي  ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد ، ط 
ائز ) القاهرة  2الطي 

 م ( 1994: مكتبة ابن تيمية  

ة ساكن الحجاز ، ط ي سي 
.)القاهرة : دار الذخائر  1الطهطاوي ،  رفاعة رافع بن بدوي بن عىلي ، نهاية اإليجاز فز

 ـه ( 1419

ي ، ع
) الرياض : مؤسسة  11بد هللا بن عبد المحسن ، اإلقتصاد اإلسالمي اسس ومبادئ وأهداف ،  طالطريف 

 ( 2009الجريسي 

ة النبوية ، ط  تيب أحداث السي  ح الخالصة البهية بي  ، ) القاهرة : دار ابن  2طه ،  محمد  ، األغصان الندية رسر
 م ( 2012حزم للطباعة والنرسر  والتوزي    ع ، 

ي ، أحمد ) مكة  1بن عبد هللا بن محمد  ،  خالصة سي  سيد البرسر ، تحقيق : طالل بن جميل الرفاغي ، ط الطي 
 م ( 1997المكرمة : مكتبة نزار مصطفز الباز ، 

ز الصحابة ، تحقيق  :  عادل أحمد عبد  ي تميي 
ي ، أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد بن حجر  ، اإلصابة فز

العسقالئز
وت : دار الكتب العلمية  8، ج  1ط الموجود وعىل محمد معوض ،  ـه ( 1415) بي 

وت : دار المعرفة  ح صحيح البخاري ) بي  ي ، أحمد بن عىلي بن محد بن أحمد  بن حجر ،  فتح الباري رسر
العسقالئز

1379 ) 

 م ( 2008.) عالم الكتب 1عمر ، أحمد مختار عبد الحميد  وآخرون ، معجم اللغة العربية المعاض ة ، ط
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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
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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. 

  

9)(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 201   

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

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