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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 ملخص: ال

  اإلنسان هللا كرم
 
ي  خلقه جميع عىل واسعا تكريما

 يهدر ما كل من  التكريم عىل بالحافظ وأمره  الدنيا، هذا فز
  العلىمي  التقدم جاء ولما  .التكريم  هذا

 
 من وكبي   صغي    كل عىل والبحوث التجارب فأجرى وسيلة، كل مستخدما

  اإلنسان الكون، كان هذا مخلوقات
 
   عنرصا

 
ي  مهما
ي الجسم عىل التجارب و   العلمية التجارب فز  به ترصز  قد البرسر

ي  كرامته وتنتهك
ع حفظها  الت  ي  اإلنسان جسم عىل التجارب تفيد قدو عليه،   الرسر

 األمراض من الحد من كثي   فز
ة األوبئة من والوقاية العالج  ومعرفة المستعصية ي  المنترسر

يعة نجد لذلك  .العالم فز وعية وانأتت الرسر  بمرسر
وط ضوابط تقع أنها إال التجارب، ز   العلمية التجاربو   .يتجاوزها أن ألحد  يجب ال ورسر  نجدها عىل اجساد المکلفي 
ي  تنقسم
ي   والجسم العقل يرصز  ومنها ما   اإلنسان  ةحيا ما تسلب منها  ارب  ع أقسام إىلي  نفسها فز  النوع وهذا  البرسر
يعة تحرمه ي بالجسم ترصز  ماال  التجارب من وهناك  اآلخرين، حقوق عىل تعدي ألنه الرسر  فيمكن به اضز  وان البرسر
ي  من كثي   حياة وإنقاذ اآلمة عىل والخي   بالنفع  تعود التجارب وتلك معالجته أو تفاديه

 هذه  عن النتائج الرضز
ز  وبالموازنة  التجارب، ز  لذلك مضارها  عىل تعلو  فوائدها أن نجد ومضارها  فوائد، بي  يعة  تجي  ، فمن إجرائها  الرسر

 . ز عیا لکل نوع من أنواع التجارب العلیمة عىل أجساد المکلفي  ز حکم رسر  خالل هذه المقال یبي 

 .المکلف,التجارب  , اإلنسان األعضاء,األجساد  الکلمات المفتاحیة: 

 : المقدمة

 والسالم والصالة واآلفات،  األمراض من واألجساد األرواح تتعافز  وبفضله الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد
ز  رسولنا عىل .  وصحبه وآله األمي  ز  أجمعي 

 :بعد و

 كان لما فكرمه حياته؛ مراحل لجميع شامل  التكريمالکرامة وهذا   إلنسانل أعیط  وتعاىل سبحانه أن هللا
  راشدا بلغ  حت   وحماه عليه، االعتداء ومنع جنينا،

 
 ومنع بجثته، المساس فحرم موته بعد كرمه ثم مختارا، مكلفا

  بها، المساس
ا
فع  الحماية من هالة لإلنسان  جاعل  كريمة  حياة لإلنسان هللا أراد وهكذا وامتهان، ابتذال كل عن والي 

ي  أو حياته حال سواء اإلنسانية الحياة بدورة تعبث أن يد ألي يسمح ال
  العلىمي  التقدم جاء ولما  .مماته  فز

 
 مستخدما

ي  دوره، لإلنسان وسيبق   الكون، هذا مخلوقات من وكبي   صغي   كل  عىل والبحوث التجارب فأجرى وسيلة، كل
 فز

  اإلنسان كان وهكذا حياته، طرق والمست اإلنسان بحياة  نتائجها تعلقت إذا التجارب  فشل أو نجاح إثبات
 
 عنرصا

 
 
ي  مهما
 عقول  عىل مسيطرة وغدت منه بد ال كواقع نفسها تفرض العلمية التجارب فأصبحت  .العلمية  التجارب فز
، العلماء ز   منها جعل مما والمتخصصي 

 
ية يحدق خطرا  لذلك فوائدها، عىل  تزيد أو مخاطرها تساوي قد ألنه بالبرسر

يعة كان ي  دور للرسر
ز   له لتضع الهائج، العلىمي  الجنون من اإلنسان حماية فز عية والضوابط واألحكام القواني   الرسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز  موازنة  يحقق  مما والفقهية،  له ليس اإلنسان، جسم عىل التجرؤ من اليوم نراه ما ألن  والتكريم، والحياة العلم بي 
ية الحياة يهدد وهذا المكرم اإلنسان امتهان  سبب مما تمنعه، وضوابط حدود  إىل العلم احتكم إذا إال بالفناء البرسر
ية لصالح هللا ارتضاه منهاج    .واستقرارها البرسر

ز  يفصل ال الذي المتكامل بمنهجه عنه معروف هو  كما فاإلسالم  بطريقة بينهما يمزج  بل ودنيا، دين بي 
ة فريدة ز ابطة متمي    التجارب  من تجعل  مي 

 
ية يفيد علما  ضوابط ليظهر  متز  البحث هذا جاء فقد  .يدمرها  وال البرسر

ي  بها واألخذ مراعاتها  يجب أحكام من بها يتعلق  وما العلمية التجارب
ز  فز ي  االعتبار عي 

 جسد تمس تجربة كل فز
ر  تمنع بحيث اإلنسان، ه له النفع وتحقق  عنه،  الرصز ي  فقهية دراسة عن عبارة وهو  ولغي 

 والتكنولوجيا الطب باب فز
ي  العلمية،

  اإلنسان  جسد تمس الت 
 
  حيا

 
ية، كوسيلة باستخدامه وميتا  التجارب من مختلفة غايات ولتحقيق  مخير

ز  فقهي  تأصيل وضع  وسأحاول  جسده عىل ز   التجارب أحكام خالله من أبي   ما  وبيان ،العلمیة عىل اجساد المکلفي 
ي  أن أسأل وهللا معاضة فقهية مسائل من بالموضوع يتعلق 

ي  للحق  يوفقتز
ي  ويسددئز

ي  فز
 اه. ويرض يحبه لما بحت 

 اسباب اختیار الموضوع: 

  
  دفعتت 

  هذا الموضوع: إأهم األسباب التر
 
 ل الکتابة ف

ي تسلب حیاة ا -۱
تب علیه نتائج وخیمة. إل التجارب الت   نسان موضوع خطي  یي 

ورة  -۲ ز  عىل العلمية للتجارب الفقهي  التأصيل ضز غي  الحكم وبيان اجساد المکلفي 
  تكون لها الرسر

 
اسا  نير

ي  يستجد ما ولكل  وتلميذ وعالم   ومريٍض، طبيِب  لكل
ي  العلىمي  التقدم فز ز  أحكامها الدائرة والتكنولوجر  الحل بي 

ع مقاصد من بمقصد التقدم هذا يتعلق  حيث والكراهة واالستحباب والحرمة  حفظ مقصد وهو  الحنيف الرسر
 .النفس 

 مشکالت الدراسة: 

ي هذه الدراسة؛ ألنبفضل هللا تعاىل وکرمه لم ألق  
يعة مشکالت خاصة فز  تؤكد أحكامها وبكافة بأكملها الرسر

ي  التجارب القاتلة هذه حرمة عىل
او ترصز أعضاء االنسان او عقله، وتکلم علیه الفقهاء،    حياته اإلنسان تسلب الت 

ي وقت الحاجة راجعت اإل إوالمصادر متوفرة ومیسورة الوصول، 
نت. ال فز  ني 

 أسئلة الدراسة: 

 هذه الدراسة حاولت االجابة عل أسئلة منها: 

 ؟ لإلنسانية  المميتةالعلمیة  التجاربما هي حکم  -۱

ة لتجاربا هل یجوز -۲  ؟ اإلنسان بعقول المرصز

ةالعلمیة  التجاربهل یجوز   -۳  ؟اإلنسان بأعضاء المرصز

 ؟ باإلنسان ترصز  ال التجاربما هي حکم  -۴
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهداف الدراسة: 

 :  هذه الدراسة تهد ف ال ما یل 

 :
ً
 . وجسده نفسه فكرم جوانبه بكل اإلنسان كرم قد وجل عز بیان أن هللا أوال

 :
ً
ز  أجساد عىل المميتة التجارب إجراءبیان أن  ثانیا ي حرم للنفس قتل هو  المكلفي 

 .قتلها هللا الت 

 :
ً
ة العلمیة لتجاربا توضیح حکم ثالثا  . اإلنسان بعقول المرصز

 :
ً
ة التجارب إجراءبیان أن  رابعا غي  حكمها البرسر  بأعضاء المرصز

 .الجواز وعدم المنع هو الرسر

: بیان 
 
رها أو باإلنسان ترصز  ال لتجاربلالفقهي  التكيفخامسا  . عليه  السيطرة يمكن ضعيف ضز

 مکانة الدراسة وأهمیتها: 

ي  أهميتها لها العملية التجارب
يعة  فز ي بالجسد لتعلقه اإلسالمية الرسر  الذي -الخصوص وجه عىل- البرسر

ي  ال بما الجسد بهذا تعبث قد العملية والتجارب العبث، عن  بصونه،  وأمر هللا حماه
 وتعاىل، سبحانه هللا يرضز

ز  أن لزاما كان ولذلك غي  الحكم أبي 
 .يرضاه ال وما هللا يرضاه الذي للعمل الرسر

 منهج الدراسة: 

 هذه الدراسة دراسة وصفیة تحلیلیة، مع مراعاة األمانة العلمیة والقواعد المرعیة.  -۱

ي جمع المادة العلمیة عىل مصادر األصلیة، والمراجع الثانویة  -۲
 الموثوقة. اعتمدت فز

نت عند الحاجة.  -۳ ونیة واالني   راجعت المکتبة االلکي 

ي کتاب هللا بذکر اسم السورة ورقم اآلیة. إعزوت کل آیة  -۴
 ىل موضعها فز

. إخّرجت األحادیث مع بیان حکمها  -۵ ز ي الصحیحي 
 ذا لم تکن فز

 المدخل: 

ز  عىل التجارب تتم  تمر وأن البد تجربة وكل تفاوتةم وألزمنة مختلفة، وبوسائل متعددة ألهداف المكلفي 
ز  ز  بمرحلتي   .متتابعتي 

ي  التجارب حيوانات عىل تكون :األوىل المرحلة
ي   (: التجارب حيوانات) مصطلح تحت المختير  فز

 ويعتز
ي  الحيوانات استخدام

 تجريبية، ألهداف الحيوانات  باستعمال  بقوة يتشبثون الباحثون زال ما حيث التجربة؛ فز
 . الحيوانات عىل بإجراءالتجارب المرتبطة واألخالقية العلمية المشاكل من الرغم عىل

ة: تکون عىل االنسان:    عىل إلجرائها يبق   الحيوانات أجساد عىل االختبارات أجريت فمهماالمرحلة األخي 
ورة  البرسر  أجساد ي  ال الحيوانات عىل إجرائها مرحلة ألن حتمية ضز

 لذلك للتجربة  العلىمي  الفرض صحة  إلثبات تكقز
ز  عىل  وتطبيقها نتاجها عن اإلعالن قبل للتجربة البرسر  من مجموعة إخضاع من البد  مالءمتها مدى لمعرفة الباقي 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
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فّية". وت ز اليز
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ر  النفع ومقدار فروضها، صدق مدى وكذلك لإلنسان، ي  والرصز
 والتجارب اإلجراءات هذه ومع وإجراء، وسيلة كل فز

ي  البرسر  استخدام حول المتعددة واألسئلة الواسع،  الجدل يثار البرسر  عىل
 له تخضع لما  البرسر  وإخضاع التجارب فز

ز  أجساد عىل العلمية التجارب حكم سأتناول البحث هذا خالل ومن الذليلة الحيوانات ي   المكلفي 
 يتجاذبها والت 

ية، ينفعان اللذين المعرفة و العلم عن البحث األول طرفان ي  اإلنسان حق  اآلخر  والطرف  البرسر
 جسده، حماية فز

ي  التجارب تقسيم لنا ويمكن  .بكرامته  االحتفاظ
 النحو  عىل  وهي  أقسام، أربعة إىل اإلنسان عىل تجربتها يتم  الت 

 :التاىلي 

 
ً
 :عليهم المجرب لموت المؤدية التجارب :أوال

ي  الهائلة التطورات أن الشك
ي  الطب إليها توصل الت 

 رائعة وآثار هي كنتيجة المختلفة العلوم مجاالت فز
ي  العلمية للتجارب

ي  متواصل بشكل تجرى الت 
ي  فز

ق الجانب هذا للتجارب   أن وكما المجاالت، شت  ي  المرسر
 خدمة فز

  لها فإن اإلنسانية،
 
  أيضا

 
  جانبا

 
 مبارسر  غي   أو مبارسر  بشكل تودي التجارب من فكثي   بصلة  لإلنسانية يمت ال وحشيا

   .عليهم المجرب وهالك لموت
 
 اتخاذ  ودون عليهم، تجرى الذين األشخاص علم دون التجارب هذه تتم ما وغالبا

ار من تمنع تدابي   ي  تتم وكذلك بهم، اإلضز
 يكون ما وعادة اإلنسان،  وحقوق القانون وأهل السلطات عن غفلة فز

ز  من هؤالء عهم مقابل األموال  ببعض بإغرائهم  والفقراء الضعفاء من أو الحرب وأرسى المساجي   التجارب إلجراء تير
ي  مذهال رواجا الفقر بدافع األعضاء  تجارة تشهد حيث .أجسادهم عىل

 يكاد البعض أن حت   البلدان من كثي   فز
ي  بالقطعة تباع الفقراء  أجساد أن يجزم

 وبال  يحكمونها، وزعماء أباطرة ولها  المافيا عصابات تحكمه باتت سوق فز
ي  الفقراء أجساد هي  دائما الضحية فإن شك أدئز 

 يبيعونها، أجسادهم  إال يجدوا فلم والجوع، الفقر منها نال الت 
ي  ديونه ليسدد جسده الفقي   يبيع اللئيم؛ وسؤال التسول من وبدال العامية يرحم ال الجوع ألن

 وتهدد تحاضه الت 
      :يىلي  ما لإلنسانية المميتة التجارب عىل األمثلة ومن. مستقبله 

وسية، حيوية التجارب بعض -۱ يا  في   . الخ...بكتي 

 . اإلنسان  عىل ونتائجه الجرعة وكمية الجانبية الدواء آثار لمعرفة تجرى الدوائية التجارب بعض 2-

ر مدى لمعرفة تجرى تجارب 3-  فتاكة أو خطرة مواد نووية، كيميائية، حربية أسلحة استخدام من المحتمل الرصز
 (.    http://acharia.ahladalil.com/forum.htm)  ذلك شابه  ما أو السموم بعض أو

ع   الحكم
 :التجارب لهذه الشر

ي  مخاطرها لها التجارب هذه أن
يعة فإن والموت المحتم، الهالك لدائرة اإلنسانية بالنفس تؤدي الت   الرسر

يعة مقاصد أهم من ألن بالمرصاد، لها تقف ي  عىل الكيان الحفاظ اإلسالمية الرسر
 االعتداء ومنع الهالك من اإلنسائز

ز  وهدمه، عليه ائع وكذلك والقيم األخالقية، الدولية، واألعراف فالقواني   مثل إجراء  وتجرم تحرم السماوية الرسر
 عليهم، تجرى من حالة أو ديانة أو طبقة كانت ومهما لألمة، نتائجها أهمية مهما كانت اإلنسان عىل التجارب هذه
ز  يفرق ال فاإلسالم ينتفع بها، ومن ي  سواسية فكلهم وآخر إنسان بي 

 أحد ألحد عىل فضل وال والكرامة اإلنسانية فز
ي  بأناس التضحية كبرسر  نحن نملك فال

يعة  .اآلخرين  نفع سبيل فز  شأنه ممن ما كل وتحرم اإلسالمية تمنع فالرسر
ي  اإلنسانية النفس يهدم أن

يعة وإن المحافظة عليها عىل وأكد هللا، حماها  الت   تؤكد أحكامها وبكافة بأكملها  الرسر
ي  التجارب القاتلة هذه حرمة عىل

ة ذلك عىل واألدلة حياته؛ اإلنسان تسلب الت  والمعقول   والسنة الكتاب من كثي 
 :التاىلي  النحو  عىل وهي  والقياس،
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ب عن عبادة هللا ينهي   :الداللة وجه ر وهذا وتذهبه، العقل تسكر ألنها الخمر رسر  علة ليكون كاف الرصز
ي 
رها أن من الرغم عىل تحريمها فز ر بالعقل ضز ة العلمية التجارب كانت ما وإذا  ويزول، مؤقت ضز  بالعقل مرصز

رها ألن الخمر من  بالتحريم أوىل فالتجارب  .وأشد أكير  ضز

 
ً
 :القياس :ثالثا

ي  التجارب تحريم قياس
  أن بجامع الخمر تناول تحريم عىل بالعقل ترصز  الت 

ا
  يحلق  منهما كل

 
را  بالعقل، ضز

ي  التجارب وتحريم
رها الت  ي  الخمر التحريم من أوىل يزول، وال مستمر بالعقل ضز

رها  الت   وال مؤقت بالعقل ضز
 .يزول

 
ً
 :المعقول :رابعا

يعة مقاصد من إن ي  هدمه،قال ومنع عليه االعتداء ومنع العقل حفظ الرسر وريات من":الشاطتر  الرصز
ة التجارب كانت ولما(،  ۱۰/ ۱:  ۱۱)   النفس،العقل،النسل،المال الدين، الخمس  وتعتدي العقل تهدم بالعقل المرصز
ع أكد الذي المقاصد من مقصد عىل تعتدي ألنها محرمة تجارب فهي  عليه  .حفظه عىل الرسر

 
ً
 :عليهم المجرب بأعضاء تض   تجارب :ثالثا

ي  المناسبة العالجات إليجاد والباحثون األطباء يسغ
ية تنقذ الت   ويحاولون كما األمراض، من كثي   من البرسر

ي  التساؤالت كل عن اإلجابة
 وأسهل السبل أليرس الوصول ويحاولون كما وأعضائه، وجسده اإلنسان حول تدور الت 

ي  الطرق
ي  المخاطر من كثي   أجنة كبح فز

 عىل التجارب بإجراء إال تتحقق  لن الغايات وهذه.  باإلنسان تحدق الت 
  التجارب هذه تلحق  قد ولكن  األهداف، لهذه للوصول كوسيلة البرسر  من عينة 

 
ارا  فتؤثر عليهم، بالمجرب أضز

ي  وظائفها تفسد أو فتهلكها أعضائهم عىل
 .بها القيام أجل من خلقت الت 

ع   الحكم
ة للتجارب الشر  :النسان بأعضاء المض 

؟ حكمها فما  اإلنسان، وهو األرض وجه عىل مخلوق أكرم بأعضاء  تمس التجارب هذه غي
 تمنعها هل  الرسر

يعة ها؟ أو الرسر ز ي  التجارب هذه أن بما ذلك؟ أدلة وما تجي 
 وظائفها تعطل أو أعضاءهم وتذهب البرسر  عىل تجرى الت 

ي  البيولوجية،
غي  حكمها أن أرى فإئز

تب لما  الجواز وعدم المنع هو الرسر ر من إجرائها عىل يي   باإلنسان يلحق  ضز
ي  جوانبه، بكل كرم الذي

 النحو  عىل والمقاصد والمعقول والسنة الكتاب من الحكم هذا عىل االستدالل ويمكنتز
 :التاىلي 

 
ً
 :الكتاب :أوال

ة مواضع فها نجد الكريم  القرآن آيات بتصفح  والمحافظة جوانبه بكافة اإلنسان حماية عىل تؤكد كثي 
ي  اآليات من كثي   وهناك نفسه، عىل الحفاظ جملة من ألنه أعضائه عىل

 :يىلي  ما منها أذكر المعتز  تؤيد الت 

  ﴿  :تعاىل قال -۱
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  وإلقائها أنفسهم قتل عن عباده هللا ينه  :الداللة وجه
 كافة جوانب يشمل النهي  وهذا الهالك، مواطن فز

ية النفس  حرم قد هللا أن نجد نفسه، لذلك عىل حفاظ عليها الحفاظ ألن أعضائه عىل والمحافظة وحمايته البرسر
 .أعضائها وإهدار النفس قتل

ي  يقول
  والجرح القتل وحرم:  القرافز

 
ي  ولو  عليه، ومنافعها وأعضائه لمهجته صونا

 حقه بإسقاط العبد رضز
 (.   ۲۵۶/ ۱: ۱۵)  إسقاطه ينفذ ولم رضاه، يعتير  لم ذلك من

 ﴿ قال تعاىل:  -۲
ُ
  هللا ُیِرید

ْ
ن
َ
َف  أ

ِ
ف
َ
ْم  ُیخ

ُ
ك
ْ
ِلقَ  َعن

ُ
  َوخ

ُ
َسان

ْ
ن ِ
ْ
ا اإل

 
ِعیف

َ
  (. ۲۸)النساء:  ﴾ ض

 والعرس، المشقة عنا ورفع والتيرس التخفيف لنا أراد  خلق  بما أعلم وهو  ضعفنا هللا رأى لما :الداللة وجه
ي 
 ما عكس عىل وهذا منافعها بعض أو أعضاءه تفقده ألنها بالمكلف يلحقان وعرس مشقة التجارب هذه إجراء وفز

 .المشقة  ورفع اليرس من لهم هللا أراده

 
ً
 :السنة :ثانيا

   : )    -صىل هللا عليه وسلم-  هللا رسول قال
َ
ر َل ار وال ضز ي صحيح قال ، ( ۴۳۲/ ۳:  ۱۶() ضز

 نفس األلبائز
 . المرجع

ر إلحاق عن:  وسلم عليه  هللا صىل هللا الرسول نه  :الداللة وجه  من استفاد األصوليون وقد  بالناس الرصز
ر قاعدة فصاغوا الحديث هذا  منع اإلسالم بقواعده أن يتضح وبذلك (. ۸۵/ ۱:  ۳)  (، ۸۳/  ۱:    ۱۰)  يزال الرصز

ر إلحاق ة والتجارب باآلخرين، الرصز ر الناس بأعضاء المرصز   منهي  ضز
 
 علينا فيجب األصولية للقاعدة عنه وتحقيقا

  بحرمتها القول
 
اما ز  .   -صىل هللا عليه وسلم- الرسول بقول الي 

 
ً
 :القياس :ثالثا

  أن بجامع عنها المنهي  المثىل عىل التجارب هذه قياس
ا
  منهما كل

 
ي  لخلقة األعضاء تشوي  ها

 هللا خلق  الت 
ة حكم التجارب فيكون العبث عن هللا حماه بما وعبث عليها، واألعضاء األجساد  .التحريم  اإلنسان بأعضاء المرصز

 
ً
 :يل   ما منها أذكر عدة وجوه من بالمعقول يستدل :المعقول :رابعا

ع أعیط لقد :األول الوجه ي  القصاص حق  للمرء الرسر
ي  نفسه، عىل االعتداء حالة فز

وعية القصاص وفز  مرسر
 االعتداء يجوز وال حمايتها اإلنسان لها فأعضاء منافعها؛ عىل  أو عليها اعتداء أي من واألطراف لألعضاء حماية
ار أو عليها  وعىلي  القصاص، فعليه أعضاءهم فأتلف اآلخرين التجارب عىل أحدهم أجرى وإذا  شكل، بأي  بها  األضز
ة بأعضاء التجارب إجراء يحرم هذا  .اإلنسان المرصز

ي  الوجه
ز  اإلسالم ساوى  :الثائز ز  بي  ي  المسلمي 

 أخذ مجموعة تمنع مساواة وهذه وحياتهم، ودمائهم أنفسهم فز
هم تحقيق النفع بهدف الضارة التجارب عليهم تجرى فداء كبش وجعلهم البرسر  من  .لغي 

  اإلنسان فقد إذا  :الثالث الوجه
 
  عضوا

 
يعة تكاليف عنه ستسقط بدنه من نافعا الذي  عجزه بمقدار الرسر

ي خلق  التكاليف من كثي   عليه فتفوت أعضائه بعض تتعطل التجارب هذه وبإجراء به، لحق 
 ليحقق  أجلها من الت 

 
 
  نجاحا

 
  إجراؤها فيكون لآلخرين فيها مشكوك وفائدة مظنونا

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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َّ
 الد

َ
ْمَسك

َ
اْست

َ
 ف
ُ
ه
ْ
ت
َ
َزق
ْ
ل
َ
مَّ أ
ُ
ا، ث
 
 (. ۲۳۰/ ۲: ۴)  َحت َّ َصاَر َرَماد

ي  جرح  :الداللة وجه وسلم-  النتر عليه        -صىل هللا 
 
تحاول نازفا، جرحا  العالج إيجاد جاهدة وفاطمة 

ا النازف،  الدم لوقف الوسائل كل وتجرب المناسب  المناسب  العالج إىل المتكررة التجارب بعد هللا  هداها  وأخي 
 عليه،  المتكررة تجارب  ها  عن  ينهها لم     -صىل هللا عليه وسلم-  والرسول برماده الجرح وإلصاق الحصي   إحراق وهو
وعية عىل دليل هذا و  .األفضل للعالج للوصول التجارب إجراء مرسر

لوا  -۲
ُ
ا
َ
ه ق

َ
تداوى؟ :ل

َ
ن
َ
الَ  أ

َ
م هلْ  :ق

ُ
ن علمت

َ
ذي أ

َّ
زلَ  ال

ْ
ن
َ
زلَ  الداء أ

ْ
ن
َ
و الدواء، أ

َ
م أ

َ
لْ  ل ِ

ز ْ زلَ  إاِل  داء ييز
ْ
ن
َ
ه أ

َ
 ِإال دواء ل

لوا ،"واحدا داء
ُ
قا
َ
ي  يا :ف ترِ

َ
، ن

َّ
ما اَّلل

َ
الَ  هو؟ ف

َ
هرم ":ق

ْ
ي  قال ،( ۳/ ۴: ۹( ) ال

 نفس المرجع.  صحيح :األلبائز

ز   :الداللة وجه  دواء،  معه خلق  إال داء من خلق ما وجل عز هللا أن وسلم عليه هللا  صىل الرسول لنا يبي 
ي  وانزلهما
  البرسر  ودعا األرض، فز

 
 األخرى تلو  بالتجربة إال ذلك  لهم يتم ولن ألمراضهم، األدوية عن للبحث جميعا

،  األطباء من يتطلب وهذا للمرض، الدواء نفع يتأكد حت   ز ي  ألمراضهم األدوية إليجاد الجاد  السغي  والباحثي 
 لم الت 

ة غي   التجربة جواز عىل دليل وهذا .بعد  دواءها يعرفوا  .باإلنسان  المرصز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ً
 :التال   النحو عل عده وجوه من بالمعقول ويستدل :المعقول: ثالثا

ي  المعروف من بات  :األول الوجه
 متكررة  بتجارب يسبق  وأن  البد لألمراض عالج أي أن الطب علوم فز

ر، دون منه الغاية لتحقيق  ورية التجارب أن وبما ضز وعية عىل  دليل فهذا الدواء إليجاد ضز  الدوائية التجارب مرسر
ي 
ر أي لمنع التدابي   كافة معها اتخذ الت   .محتمل ضز

ي  الوجه
 ما  التجارب ولوال المتالحقة بالتجارب إال عليه هو  من عىل اليوم والطب العلم وصل ما  :الثائز

ي  والعالجات والعلوم المعارف كانت
ية أفادت الت  ة غي   أنها  وبما لدينا المعرفة المجاالت بشت   البرسر  بالمجرب مرصز

جح عليهم  .جوازها أري لذا مفسدتها عىل مصلحتها عندي فسيي 

ي  التجارب وإن .المقاصد بحكم متعلق  الوسائل حكم إن  :الثالث الوجه
 وهذا  اإلنسانية، لخدمة تسغ الت 

مه مقصد يعة تحي  ي  تسغ، ألنها الرسر
ي  تسهم  وسيلة وأي مقاصدهم، وتحقيق  الناس مصالح جلب فز

 الوصول فز
مة وسيلة هي  المقصد، لهذا يعة تؤيدها محي  يعة  أحكام مع دائرة وهي  بإحكامها الرسر  .الرسر

ع مقصود":  الغزاىلي  قال  ونسلهم وعقلهم  وأنفسهم دينهم عليهم يحفظ أن وهو  خمس، الخلق  من الرسر
 (. ۱۷۴/ ۱:  ۱۴)   "مصلحه فهذه األصول هذه يحقق  ما وكل مفسدة، فهذه األصول هذه يفوت ما وكل ومالهم،

ي  التجارب فان وب  هذا
ي  تعتير  الناس مصالح لتحقيق  تهدف الت 

ع نظر فز ي  والتجارب مصلحة الرسر
 باإلنسان ترصز  الت 

يعة تقرها مصلحة فإجراؤها الناس مصالح تحقيق  التجربة من الهدف كان ما فإذا مفسدة، هي   . الرسر

  الخاتمة: 

: نذ    أدی الیها المقال وىه 
 کر فیها أهم النتائج التر

يعةأن    -۱ ي  اإلنسانية النفس يهدم أن شأنه  ممن ما كل وتحرم اإلسالمية تمنع الرسر
 وأكد هللا،  حماها الت 

يعة وإن المحافظة عليها عىل ي  التجارب القاتلة هذه حرمة عىل تؤكد أحكامها وبكافة بأكملها الرسر
 اإلنسان تسلب الت 

 . حياته 

ي   العقل عىل التجارب إجراءال یجوز    -۲ ي العقل نألالبرسر  من فائدة ال وبدونه لإلنسان أهميته له البرسر
ي  الكرامة عىل تعدى قد فإنه للتجارب وإخضاعها العقول استغالل عىل آخرون أقدم ما فإذا وجوده،

 منحها الت 
ز  الذي العقل ملكة فيسلبه لإلنسان هللا  .الحيوانات عن بها تمي 

ي  التجارب -۳
غي  حكمهاف البيولوجية، وظائفها تعطل أو أعضاءهم وتذهب البرسر  عىل تجرى الت 

 هو  الرسر
تب لما الجواز وعدم المنع ر من إجرائها عىل يي   . جوانبه بكل كرم الذي باإلنسان يلحق  ضز

ة غي   العلمية التجاربیجوز    -۴ ر ال التجارب هذهألن  عليهم   بالمجرب المرصز  وال اإلنسان عىل فيها ضز
  تشكل

 
يعة ه. من أي جزء أو كياته يهدد خطرا ي  للتفكر باإلنسان وتدفع العلم تؤيد اإلسالمية فالرسر

 الكون والتدبر فز
 تعاىل.  هللا بقدرة تنطق  واضحات دالئل من به ما الكتشاف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

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 الدماغية 
ُ
فّية". وت ز 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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : المصادر والمراجع

 القرآن الکریم. 

ينا   ح عمدة األحكام )ب ت ( عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا ،بن جير  .موقع الشبكة اإلسالمية، رسر

 ، ي )ابن کثي 
   .دار طيبةالریاض:   ،تفسي  القرآن العظيم ـه( 1420أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي  القرىسر

ْعَماِن ـه(    1419زين الدين بن إبراهيم بن محمد )  ، ابن نجيم
ُّ
 الن

َ
ة
َ
ْ َحِنْيف ي ئرِ

َ
ِب أ

َ
ه
ْ
 َمذ

َ
اِئُر َعىل

َ
ظ
َّ
َباُه َوالن

ْ
ش
َ ْ
وت  ،  األ لبنان: دار الكتب   -بي 

 .العلمية
ي 
هللا عليه الجامع المسند الصحيح المخترص من أمور رسول هللا صىل  ـه (    ۱۴۲۲)    البخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل الجعقز

وت: ( صحيح البخاري )وسلم وسننه وأيامه   . دار طوق النجاة ، بي 
ازي )  ،البيضاوي يل وأرسار  ،    ـه(  1418ناض الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشي  ز وت،    التأويلأنوار التيز دار إحياء    :بي 

ي  اث العرئر
 .الي 
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