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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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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Abstract: 

The divine legislation came in the holy Quran and the Sunnah, with the orders and prohibitions 

that establish for humanity the goodness of religion for individuals and societies. 

Because the Creator, glory be to Him, is the only one who knows what is good for his creation, 

and He made   those legislations the rules and principles that regulate the lives of people, and He 

commanded human beings to think in ways to manage their affairs according to those rules and 

principles. 

From what came in the divine legislation: the prohibition on selling blood. 

The research paper aimed to demonstrate the following:  

1) the relevance of the five objectives, the five major principles, and the medical texts related to 

the sale of blood. 

2) to demonstrate the supremacy of the divine legislation, and the inclusiveness of the Islamic 

religion. 

3)  The paper contains the relevant texts and provisions. 

The study results: 

- Islam forbids selling blood and selling it is harmful to the production component, 

- Islam permits blood transfusion because it contribute to the preservation of souls. 

- Islam forbids extracting blood from animals by phlebotomy because it harms livestock. 

The study recommendations:  

- The need to analyse the economic effects related to the texts related to the forbidden sales, 

the need to link the economic effects of forbidden sales with the purposes and rules of Sharia. 

Key words: Economic effects, Selling blood, Effects of selling, Economic purpose, Economic 

rules, Prohibition of selling, Medicine, Economics 
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

: اإلطار المنهج   للورقة البحثية: 
ا
 أوًل

 تمهيد: 
واألتباع  والصحب  اآلل  وعَّل  النذير،  البشير  النن    عَّل  والسالم  والصالة   ، الخبير الحكيم  هلل  الحمد 

، أما بعد:   رضوان ربنا العليم البصير
ي كالم هللا عّز وجلَّ 

م، وفيما تركه علماء اإلسالم من البيان فإن المتأمل فز
ى
 هللا عليه وسل

ى
ِ صىل ي ت 

َّ
، وحديث الن

، أو قواعد، أو إشارات تختصُّ بقضايا اقتصادّية، يستني  بها المتأِمل فيها عند جمعها، وترتيبيها،  
ا
لهما يجد أصوًل

يهتدي فيه للبيان، مفصًحا باللسان هذه  وبناء بعضها عىل اآلخر؛ فيكتمل له البنيان، وينبثق له من ضيائها نوًرا  
ان. 

َّ
عة اإلسالم، فأعملوا بها لنيل الرضوان، من ربنا المن  رسر

ولعل  والتأمل،  للجمع  مفتقرة  المصنفات،  بطون  ي 
فز منثورة  واإلشارات،  والقواعد  األصول  هذه  تزال  وال 

ا  
ً
ها، مما قد ال ُيفطن لها؛ إذ قد أتت عرض

ِ
ي مظان

؛ لخفز ح حديث، أو بيان البحث فيها قلَّ ضمن تفسي  آية، أو رسر
ي بالباحث طول قراءة ووسعها، ودقة نظٍر لجمعها، وهذا بالطبع  

حكم ونحوه؛ فلم تكن مقصودة لذاتها، مما يقتضز
ي بعض األحيان قليلة حال جمع شتاتها. 

عها، وربما تكون الحصيلة فز ا لتتبُّ
ً
ا ووقت

ً
 يستلزم جهد

ي كالم ربنا عّز وجلَّ 
ت وإن مما جاء فز م جملة محصورة من المحرمات، اخي 

ى
 هللا عليه وسل

ى
، وسنة نبينا صىل

ي ترِسخ كمال  
ي الدراسات اإلسالمية االقتصادية الت 

منها ما يتعلق ببيع الدم؛ ليكون هذه البحث بإذن هللا إسهاًما فز
نيا، واأل 

ُّ
ين، والد

ِ
ورة العمل بها لنيل صالح الد يعة، وشمولها، ومرونتها، وضز ي الرسر

فراد، والمجتمعات، مع معرفت 
ل ببابه فقري لنيل الرشاد، فمن ركن لرأيه غشيه   ز بقصوري، وقلة زادي، ولكن من هللا استمد العون والسداد، وأستيز

 االبعاد. 
 موضوع البحث: 

ي نه
ي كت     موضوع هذا البحث هو قراءة اقتصادّية تحليلّية للنصوص الت 

م الواردة فز
َّ
اب هللا                 ت عن بيع الد

م، ثم بيان اآلثار والقضايا االقتصادّية المتعلقة بها، من حيث األنواع، 
ى
 هللا عليه وسل

ى
ِ صىل ي ت 

َّ
ي سنة الن

، وفز عزَّ وجلَّ
، أو وصف الترصفات والسلوكيات ذات األهداف االقتصادّية. وإىل جانب ذلك   ِ ي بت 

السَّ التحليل  أو  المفاهيم،  أو 
 حكام ذات الصلة. تتسع الورقة للنصوص واأل 

 مشكلة البحث: 
ي لها،  

ي    ع الربائز ي ظل القصور عن الوصول للترسر
ة للنمو، فز تشهد االقتصاديات العالمية اليوم تحديات كبي 

ز اإلشكالية المتعلقة   ي ظل ما سبق ذكره، تتبي 
وتها اإلنتاجية وأسسها، ومصادرها، وفز والعمل به، فيما يتعلق بير

: بهذه الورقة ويمكن   صياغتها عىل النحو التاىلي
وة   الحيوان كير وعَّل  لإلنتاج  أساس  اإلنسان كعنرص  عَّل  الدم  بيع  عَّل  تبة  المي  االقتصادية  اآلثار  ما 

 اقتصادية؟ 
 هدف البحث: 

ى، والطب بالنصوص المتعلقة ببيع الدم.  -1  بيان ارتباط المقاصد الخمسة، والقواعد الخمس الكي 
. بيان اآلثار والقضايا االقتصادّية المتعلقة بها، من حيث األنواع، أو المفاهي                                                      -2 ِ ي بت 

       م، أو التحليل السَّ
ي مراعات المصالح والموازنة بينها، ومر   -3

ِ فز ين اإلسالمي
ِ
انية، وشمولية الد يعات الربَّ يل بيان سمو الترسر ز ونة تيز

ي كل حال وزمان.   
 العمل بها فز

 وإىل جانب ذلك تتسع الورقة للنصوص واألحكام ذات الصلة. 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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   

 

 فرضيات البحث: 
 لإلجابة عَّل المشكلة وكمنطلق للدراسة يسىع الباحث إىل اختبار الفرضيات التالية: 

 ع الدم وما يتعلق بها. يهتم االقتصاد اإلسالمي باآلثار االقتصادية المتعلقة ببي  الفرضية األوىل: 
ي ترصز باألفراد والمجتمعات وتؤثر عىل نمو    الثانية:   الفرضية

يسغ االقتصاد اإلسالم للتخلص من البيوع الت 
 االقتصاد وإعمار األرض الذي خلق هللا اإلنسان له. 

 أهمية البحث: 
 ِ ي ت 
َّ
ي سنة الن

، وفز ي كتاب هللا عزَّ وجلَّ
م تكتسب الدراسة االقتصادية للنصوص الواردة فز

ى
 هللا عليه وسل

ى
 صىل

، ويمكن أن اشي  هنا إىل بعض النقاط:  ي االقتصاد اإلسالمي
ي مجال البحث العلىمي فز

 أهمية خاصة فز
ورة األخذ به.  -1  شمولية ومرونة االقتصاد اإلسالمي وضز

ز ي تبي 
 بيان جملة من اآلثار االقتصادّية لبيع الدم الت 

ز إذ هما م -2 ز بنصوص الوحيي   نبثق كل العلوم. ربط الباحثي 
3-  . ي لبنات البناء االقتصادي اإلسالمي

ي تكوين مادة علمية فز
 اإلسهام فز

أنها لم تكن   هنالك دراسة اقتصادية اختصت بهذا    -فيما أعلم    - وتكتسب هذه الورقة البحثية خصوًصا 
 . ي مجال االقتصاد اإلسالمي

ز فز  الموضوع فتسكون إضافة إىل دراسات الباحثي 
 ومنهج العمل: تخطيط البحث 

ي للورقة البحثية، أما اآلخر: فهو اإلطار النظري لبيان  : األول منهما: اإلطار المنهخ  ز جاء البحث عىل جزئي 
ي خمسة مباحث، تم تخصيص كل مبحث لموضوع، وربما 

اآلثار االقتصادية لبيع الدم وما يتعلق به، وقد وقع فز
: اقتضت المباحث تقسيمها لفروع فجرت الخطة عىل النح  و التاىلي

ي للورقة البحثية   -1  . -مقدمة  -اإلطار المنهخ 
 اإلطار النظري للورقة البحثية: اآلثار االقتصادية لبيع الدم وما يتعلق به، وفيه: خمسة مباحث:  -2

 تعريف بيع الدم، وأنواعه، وفيه ثالثة فروع:  المبحث األول: 
 تعريف البيع.  الفرع األول: 
 :  
 تعريف الدم.  الفرع الثان 

 تعريف بيع الدم باعتباره مركًبا، وأنواعه.  الفرع الثالث: 
 :  
ي بينت حكم بيع الدم، وأقوال أهل العلم.  المبحث الثان 

 النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الت 
الثالث:  بيع    المبحث  ز حكم  ى وبي  الكي  الخمس  الخمسة، والقواعد  الكلية  المقاصد  ز  بي  اقتصادية  نظرة 

 الدم. 
ز الطب وبيع الدم.  : المبحث الرابع  نظرة اقتصادية بي 

تبة عىل بيع الدم.  المبحث الخامس:   اآلثار االقتصادية المي 
 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة: 

 المراجع والمصادر. 
الدم وما يتعلق به،  الدالة عىل حرمة بيع  النصوص  ي 

النظر فز ي تحليىلي من خالل 
البحث استقرائ  وطريقة 

تبة عىل ذلك. وبيان   اآلثار االقتصادية المي 
ة،  ي هذا البحث، ولو بكلمة عابرة، أو مالحظة يسي 

ي أن أقدم الشكر لكل من قدم ىلي مساعدة فز
وختاًما ال يفوتتز

اب.  ي سميع مجيب لمن ألح الدعاء وأدام السجود واالقي   وأسأل هللا الوهاب، أن أكون وفقت فيه للصواب، إن رئ 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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   

 

 لنظري للورقة البحثية: ثانًيا: اإلطار ا 
 اآلثار االقتصادية لبيع الدم، وما يتعلق به، وفيه: خمسة مباحث: 

 المبحث األول: تعريف بيع الدم، وفيه ثالثة فروع: 
 الفرع األول: تعريف البيع: 

  اللغة: 
 
اء  ف َ

ِ ا: الرسر
ً
 َيِبيع َبْيًعا، والَبْيُع أيض

َ
 . ( 2)  ُبيوع، ويجمع البيع عىل ( 1) الَبْيُع: مصدر َباع

م
َّ
، ِإذا    ( 3)  قال أبو عبيد القاسم بن سَّل

ٌ
الن

ُ
 ف
َ
ي كالم العرب، يقال: َباع

رحمه هللا: البيع من حروف األضداد فز
ه ِ
ْ
ي 
َ
 ِمْن غ

َ
ى، وباع َ

ي َ
ْ
 . ( 4) اش

ج والسن                                            ولقد  القرآن  ي 
فز ز                                         اء  بالمعنيي  البيع  لفظ  ،ة  ز ٹ ٹ ٹ ڤ ٹ چ  ٹ  المتقدمي 

ي يبيعها" [٢٧٥]البقرة:  چڤڤ
 . ( 5)، أي: "أحّل الزيادة عىل رأس المال الذي ابتاع به البائع سلعته الت 

 َبْيِع 
ى

ىل
َ
ُجُل ع  َيِبيُع الرَّ

َ
ِخيِه«وقال صىل هللا عليه وسلم: »َوال

ى
 . ( 6) أ

ي ال  اء أخيه فإنما وقع النه عىل المشي  م رحمه هللا: "إنما هو ال يشي  عىل رسر
َّ
قال أبو عبيد القاسم بن سال

يته، وليس للحديث عندي وجه إال هذا ألن البائع ال يكاد   ء بمعتز اشي  ي
عىل البائع ألن العرب تقول: بعت السر

ي معاملة الناس ق
 . ( 7)  ليل"يدخل عىل البائع وهذا فز

ى إذا أدخل، قال  ي لغة قريش استعمال باع إذا أخرج واشي 
: وهي أفصح، وعىل ذلك اصطلح العلماء ( 8)وفز

 . ( 9)تقريًبا للفهم 
االصطالح:    

 
وجهاتهم   وف والختالف  مادته،  لسعة  نظًرا  ه، 

ّ
حد بيان  ي 

فز العلماء  عبارات  وتكاثرت  تباينت 
ي اتباع المذاهب المرعّية، ولمر 

ي سوقها أورد الفقهية، فز
ا عن التطويل فز

ً
ي التعاريف، وُبعد

اعاة إلزام الجمع والمنع فز
 بعضها حت  ال نخرج عن مقصد البحث بسوق الخالفات والردود، فمما عرفته به: 

ء مرغوب فيه بمثله عىل وجه مخصوص الحنفية:  ي
 . ( 10) مبادلة شر

 .  ( 11)  نقل الملك عن عوض المالكية: 
 . ( 12) مقابلة مال بمال عىل وجه مخصوص الشافعية: 
ا الحنبلية: 

ً
ك
ُّ
َمل
َ
ا، َوت

ً
ْمِليك

َ
 . ( 13)مبادلة المال بالمال، ت

 
ز  1) ، دار العلم للماليي  وت، ط:    - ( األزدي أبو بكر، جمه           رة اللغ            ة، تحقي    ق: رمزي مني  بعلبكي ي  1987،  1بي 

ي الثالئر
ي الحروف فز

ز مع باف  م، باب الباء والعي 
 . 369/ 1الصحيح، مادة )بيع(،  

، دار المعارف  2) ح الكبي  ي غريب الرسر
 . 69/ 1، د.ت، مادة )بيع(، 2القاهرة، ط:  -( الحموي أبو العباس، المصباح المني  فز

ي  ( القاسم بن سالم بن عبد هللا، أبو عبيد الهروي األزدي الخزاغي ب3)
: اإلمام، الحافظ، المجتهد، ذو الفنون، صنف التصانيف المونقة الت  ي الوالء، قال الذهت 

ي سنة:  
ي شمسه. انظر:  224سارت بها الركبان، له: "األموال"، و "غريب الحديث" و "فضائل القرآن"، توفز الدين أبو عبد هللا، سي  أعالم النبالء،    الذهت 

، ط: األعالم، . والزركىلي خي  الدين، 509- 491/ 10ه، 1405،  3مؤسسة الرسالة، ط:   ز  . 176/ 5م، 2002،  15دار العلم للماليي 
بيدي مرتضز محمد، تاج العروس من جواهر القاموس: دار الفكر 4) وت، ط:  -( الزَّ  . 33/ 11ه،   1414، 1بي 
ي(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة ا5) ي تأويل القرآن )تفسي  الطي 

ي أبو جعفر، جامع البيان فز  . 13/ 6ه، 1422،  1لرسالة، ط:  ( الطي 
اة،                 طوق النج   ( البخاري أبو عبد هللا، الجامع المسند الصحيح المخترص من أمور رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وسننه وأيام   ه )صحيح البخاري(، دار 6)

ك، حديث رقم:  ه، كتاب البيوع، باب ال يبيع عىل بيع أخيه، وال يسوم عىل سوم 1422،  1ط:    . 2140أخيه، حت  يأذن له أو يي 
م، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية 7)

ّ
 . 3/ 2ه، 1384،  1حيدر آباد، ط:   - ( أبو ُعبيد القاسم بن سال

ي شم س الد8)
عيتز ، انظر: الرُّ ي

ي عمران الزنائ  ي أن القول ألئ 
ح مخترص خليل، دار الفك ( يفهم من سياق كالم الرعيتز ي رسر

ر،                              ين أبو عبد هللا، مواهب الجليل فز
 . 222/ 4ه، 1412،  3ط:  

 ( المرجع السابق. 9)
ح تنوير األبصار وجامع البحار، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط:  10) ي عالء الدين، ال   در المختار رسر

 . 394ه، ص:  1423  ،1( الِحْصتز
ح مخترص خليل، مرجع سابق،  11) ي رسر

ي شم س الدين أبو عبد هللا، مواهب الجليل فز
عيتز  . 222/ 4( الرُّ

ي ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط:  12)
ي المحتاج إىل معرفة معائز

ي شمس الدين محمد، مغتز
بيتز  . 322/ 2ه، 1415،  1( الرسر

ي 13)
 . 5/ 6ه،  1417، 3الرياض، ط:   -، دار عالم الكتب ( المقدشي موفق الدين ابن قدامة، المغتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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   

 

 . (14)التمليك بمبادلة األموال  وعليه فيمكن أن يحد بأنه: 
 . ا عن التطويل والتفسي 

ً
 وهو مخترص جامع لكل التعريفات السابقة، بعيد

: تعريف الدم:   
 الفرع الثان 

ية خالل    هو: 
ِ
ي الجهاز الدوري لإلنسان والحيوان، وينقل العناض المغذ

سائل حيوّي أحمر اللون يرسي فز
رّيات الِبيض

ُ
رّيات الُحْمر، والك

ُ
ب من البالزما، والك

ّ
ك ، وهو يي  ز ايي   . ( 15)  الجسم بواسطة األوردة والرسر

ي القرآن والسنة
 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف زئٱٱٹٱٹٱ  ؛ولقد جاء لفظ الدم فز

ْن   ( 16) وقال أبو جحيفة  ،  [١٧٣]البقرة:    رئ... ام يل ىل  مل
َ
 ع

َ
ه
َ
م ن

ى
 هللا عليه وسل

ى
ِ صىل

ى
 َرُسوَل اَّلل

َّ
ي هللا عنه: »ِإن

رضز

ِب، ...« 
ْ
ل
ى
َمِن الك

َ
ِم، َوث

َّ
َمِن الد

َ
 . ( 17)ث

 الفرع الثالث: تعريف بيع الدم باعتباره مركًبا، وأنواعه: 
بناءا عىل ما سبق يمكن ضمن نطاق موضوع البحث أن نخلص إىل أن المراد   تعريف بيع الدم باعتباره مركًبا: 

 بذل العوض الماىل  مقابل إعطاء دم إنسان أو حيوان.  هو: هنا ببيع الدم، 
 نوعان: دم االنسان، ودم الحيوان.  بيعهفأنواع الدم الممكن  وعليه 

 
  بينت حك

: النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الن   
 م بيع الدم، وأقوال أهل العلم:  المبحث الثان 

 نن من زن رن  مم اميل ىل مل يك ىك  مك لك  اك  يق ىق  يف  ىف ٹٱٹٱزئٱ

  رئ ... يل  ىل مل خل زئٱٱٱٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٹ  و  . [١٧٣]البق                   رة:    رئ جئ  يي ىي  ني  مي  زي ري ٰى  ين  ىن

 [. ١١٥]النحل:   رئ ... يل ىل مل يك ىك ٹٱزئٱٱٹٱو [ ٣]الم                           ائ                               دة: 

ي أمامة   وعن أئ 
م إىل قومي أدعوهم إىل هللا    ( 18)

ّ
 هللا عليه وسل

ى
ي رسول هللا صىل

ي هللا عنه، قال: »بعثتز
رضز

عليها   فاجتمعوا  دم،  من  بقصعة  جاؤوا  إذ  نحن كذلك  فبينا  فأتيتهم،  اإلسالم،  ائع  رسر عليهم  وأعرض  ورسوله، 
هذا عليكم، وأنزل هللا عليه،   يأكلونها، قالوا: هلم يا صدي، فكل. قال: قلت: ويحكم! إنما أتيتكم من عند محِرم

 . (19)  اآلية[«  ٣]المائدة:    رئ...   حم  جم يل ىل مل خل  زئٱقالوا: وم ا ذاك؟ قال: فتلوت عليهم ه       ذه اآلية  

 فبينت النصوص حكم ما كان يَ 
ْ
ب للدم أو بيع له. عَ ف  ل أهل الجاهلية من أكل أو رسر

 
ي تعريف البيع عند المذاهب الفقهية األربعة، تاري    خ الموضوع:  14)

، مدارسة فز م،  2020/ 09/ 23م، تاري    خ النقل:  2009/ 10/ 16( د. الهاشىمي فؤاد بن يحت 
 .  hweb.com/vb/node/4254https://feq  :الموضوع األصىلي 

 . 771/ 1م،    2008، 1( د. أحمد مختار وآخرون، معجم اللغة العربية المعاضة، عالم الكتب ط:  15)
 هللا عليه  16)

ى
ي هللا عنه، من صغار الصحابة، ذكروا أن رسول هللا صىل

ي رضز
ي  ( وهب بن عبد هللا ويقال: وهب بن وهب، وهو وهب الخي  السوائ 

م توفز
ى
وسل

 بيت المال بالكوفة، وشهد معه مشاهده كلها وهو  
ى

ي طالب رض هللا عنه َعىل  بن أئ 
ّ
، وجعله َعىلي

ُ
ه
ْ
ْم يبلغ الحلم، ولكنه سمع منه وروى َعن

ى
 يحبه ل

َ
ان
ى
، َوك

ي سنة:  
، ووهب هللا، توفز ي معرفة الصحابة، تحقي 72ويثق إليه، ويسميه وهب الخي 

ق: عىلي محمد معوض  ه. انظر: ابن األثي  أبو الحسن، أسد الغابة فز
 . 47/ 6ه، 1415، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط:   -

 . 2238( البخاري أبو عبد هللا، الجامع المسند الصحيح، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب ثم     ن الكلب، حديث رقم:  17)
ُبو أمامة الباه 18)

ى
، وسهم بطن من باهلة، وهو سهم ْبن عمرو ْبن ثعلبة ْبن غنم ْبن قتيبة ( صدي ْبن عجالن ْبن الحارث، وقيل: عجالن ْبن وهب، أ ىلي السهىمي

حب ُبو غالب حزور، ورسر
ى
ُبو عبد الرحمن، َوأ

ى
يل ْبن مسلم،  ْبن معن، غلبت عليه كنيته، سكن حمص من الشام، روى عن سليم ْبن عامر الخبائري، والقاسم أ

ّ َص  ي ت ِ
َّ
هم، وروى عن الن ي سنة:  ومحمد ْبن زياد، وغي 

، توفز َم فأكير
ى
ْيِه َوَسل

ى
ُ َعل

ى
 اَّلل

ى
ي معرفة الصحابة، 81ىل

ه. انظر: ابن األثي  أبو الحسن، أسد الغابة فز
 . 15/ 3مرجع سابق، 

، تحقيق: مصطفز عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  19) ز وت، ط:    -( الحاكم أبو عبد هللا، المستدرك عىل الصحيحي  ي أم1990، 1بي  امة الباهىلي  م، ذكر أئ 
ي هللا عنه، حديث رقم:  

.  -  6705رضز ز ي رحمه هللا عن اإلسناد: صدقة بن هرمز ضعفه ابن معي   وقال الذهت 

https://feqhweb.com/vb/node/4254
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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 الجاهلية "إذا جاع  
ا من عظم ونحوه، فيفصدأخذ شيئا    -أحدهم    -إذ قد كان فز

ً
ه أو حيوانا   ( 20)  محدد به بعي 

م عىل ه       
َّ
م هللا الد به؛ ولهذا حرَّ  . ( 21)  ذه األمة" من أي صن                   ف كان، فيجمع ما يخ                     رج منه من الدم فيرسر

 زي  ري ٰى  ين ىن نن  من زن رن مم  ٹٱٹٱزئٱونجد أن هللا سبحانه قيد التحريم بالدم المسفوح،  
 . [١٤٥]األنعام:  رئ ... مئ خئ  حئ جئ يي  ىي ني مي

ي بعض عروق األعضاء   المسفوح: 
المصبوب السائل، وهو ما يخرج من المذبح والمنحر، أو من الفصد فز

ي مص
ي    فيسيل، وقد كان العرب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج الذبيحة، أو من منحر المنحورة، ويجمعونه فز

ا فأخذوا ما يحتاجون من الدم بدون أن يهلك أو جلد  
ً
ويجففونه ثم يشوونه، وربما فصدوا من قوائم اإلبل مفصد

ي المجاعات. وتقييد الدم بالمسفوح للتنبيه عىل العفو 
، وربما خلطوا الدم بالوبر ويسمونه )العلهز(، وذلك فز البعي 

ز من عروق اللحم عند طبخه فإنه ال يمكن اال  از عنه عن الدم الذي ييز  . ( 22)حي 
م ثمنه«   ء حرَّ ي

م شر م: »إن هللا عزَّ وجلَّ إذا حرَّ
ى
 هللا عليه وسل

ى
ي هللا عنه: ( 23)قال صىل

. وقال أبو جحيفة رضز

ِب، ...«  
ْ
ل
ى
َمِن الك

َ
ِم، َوث

َّ
َمِن الد

َ
ْن ث

َ
 ع

َ
ه
َ
م ن

ى
 هللا عليه وسل

ى
ِ صىل

ى
 َرُسوَل اَّلل

َّ
، والمرد بثمن الدم: "تحريم بيع ( 24) »ِإن

ي بيع الدم"  
ا أعتز

ً
ير وهو حرام إجماع ز  . ( 25) الدم كما حرم بيع الميتة والخيز

ا 
ً
ي األكل كيف ذلك يمكن أن يكون جامد

ب أو الحقن ال يجوز بيعه، فز "وبيع الدم حرام سواء بيع لألكل أو الرسر
ا يحتاج إىل حقن دم، نقول: بيعه حرام"  

ً
ا إذا كان مريض

ً
ا حقن

ً
ًبا إذا كان ساخن به رسر  أو يرسر

ا
 . ( 26)ويأكله اإلنسان أكَّل

الدم بيع  أن حكم  لنا  ز  يتبي   عىل ما سبق 
أو دم   فبناءا انسان  بالكتاب والسنة واإلجماع سواءا كان دم  حرام 

ي 
ز لنا فز ورة فله حكمه الخاص كما سيتبي  حيوان وهذا األصل فيه، وحال االضطرار خارج عن األصل مقيد بالرصز

 المباحث التالية بإذن هللا. 
 

ى وبير  حكم بيع المبحث الثالث: نظرة اقتصادية بير  المقاصد الكلية الخمسة، والقواعد الخمس الكي  
 الدم: 

 :
ا
ائع، بل هي مطبقة عىل حفظها، وهي خمسة: حفظ   أوًل ي لم تختلف فيها الرسر

: "الت  المقاصد الكلية، هي
 . ( 27)النفس، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ الدين، وحفظ العقل" 
 :  أما عالقة بيع الدم بمقصد حفظ النفس فهو عَّل نوعير 

ح  األول:  النفس،  إلبقاء  الدم  النفس أخذ  ورة حفظ  اإلسالم ضز فيقدم  للعالج،  للدم  المريض  احتياج  ال 
 فيجوز أخذ الدم بقدر الحاجة. 

 
بيقال:    ( 20) مه لُيرسر

َ
خرج د

ُ
َها فاست

ْ
ِطع ِعرق ِمن

ُ
 الناقِة، ِإذا ق

ُ
ْصد

َ
ز  الدالباب    مرجع سابق،األزدي أبو بكر، جمه           رة اللغ            ة،    . انظر: ف   ما بعدهما من مع    والسي 
   . 656/ 2(،  دصف، مادة )فالحرو 

 . 16/ 3م،  1999  -ه 1420،  2( ابن كثي  أبو الفداء، تفسي  القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنرسر والتوزي    ع، ط:  21)
 . 138أ/ 8م، 1984ط،  تونس، د.  -( ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنرسر 22)
، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرنؤوط  23) ي

، مؤسسة    -( ابن حنبل الشيبائز كي
اف: د عبد هللا بن عبد المحسن الي  عادل مرشد، وآخرون، إرسر

 ، قال محققوا الكتاب: إسناده صحيح. 2678م، حديث رقم:   2001 -ه  1421،  1الرسالة، ط:  
 . 2238لمسند الصحيح، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب ثم     ن الكلب، حديث رقم:  ( البخاري أبو عبد هللا، الجامع ا24)
ف عىل 25) ، قام بإخراجه وصححه وأرسر ي

ح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباف  ، فتح الباري رسر ي
 طبعه: ( ابن حجر العسقالئز

وت،  - زيز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد الع  . 472/ 4ه،  1379بي 
، المكتبة اإل 26) ح بلوغ المرام، تحقيق وتعليق: صبخي بن محمد رمضان، أم إرساء بنت عرفة بيومي ، فتح ذي الجالل واإلكرام برسر ز سالمية للنرسر  ( ابن عثيمي 

 . 472/ 3م،  2006  -ه  1427،  1والتوزي    ع، ط:  
، ط:  27) ي العرئ  الكتاب  ، إرشاد الفحول إىلي تحقيق الحق من علم األصول، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دار  ي محمد بن عىلي

 - ه  1419،  1( الشوكائز
 . 130- 129/ 2م،  1999
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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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َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
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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   

 

  النقاط التالية: 
 
 اآلخر: استخراج الدم من االنسان أو الحيوان وبيانه ف

ها وهو من ُسبل إبقاء النفس   -1 ي الحجامة وغي 
ع كما فز ي الرسر

استخراج من اإلنسان للتداوي فهذا مأمور به فز
 وصالحها. 

ره عىل بقاء النفس.  -2  استخراج الدم من اإلنسان لبيعه وهذا محرم لما سبق من النصوص ولرصز
 استخراج الدم من الحيوان لعالج الحيوان وإبقاءه فهذا جائر لما فيه من حفظ له.  -3
ار باإلنسان والحيوا -4 ب الدم ونحوه أو بيعه فهذا محرم لما فيه من إضز  ن. استخراج الدم من الحيوان لرسر

ي 
 االقتصاد اإلنسان أحد ركائز عناض اإلنتاج فيسغ لحفظ وجوده، وهذا متوافق مع مقصد اإلسالم فز

ُّ
ويعد

ي أمرها هللا بإعمار األرض،  
، وكذا   [٦١]هود:    رئ... حم جم  هل مل خل حل ... ٹٱٹٱٱزئٱحفظ النفس الت 

ع بالحفاظ عليه ولم يجز حق إزهاقه إال حال   م  الحيوان أمر الرسر
ُ
بحت

َ
االنتفاع به قال صىل هللا عليه وسلم: » وإذا ذ

» 
َ
ْبح

َّ
وا الذ

ُ
وة ومقومات االقتصاد فيسغ لحفظه وتنميته.   ( 28) فأحِسن  االقتصاد الحيوان مصدًرا من مصادر الير

َّ
 ويعد

 :  أما عالقة بيع الدم بمقصد حفظ المال فهو عَّل نوعير 
ي مقابل أخذ دم إنسان أو حي   األول: 

وان حال احتياج إبقاء تلك النفس فيجوز بذل المال الحتياج  بذل المال فز
ورة.   بقاءها بقدر الحاجة والرصز

 أخذ المال مقابل إعطاء دم إنسان أو حيوان فهذا حرام لما سبق من النصوص.  اآلخر: 
ي 
 االقتصاد اإلنسان أحد ركائز عناض اإلنتاج فيسغ لحفظ وجوده، وهذا متوافق مع مقصد اإلسالم فز

ُّ
ويعد

ي بها نفع له،  
ي الوجوه الت 

 جخ  مح جح مج حج مث هت مت  خت ٹٱٹٱزئٱحفظ المال وجواز بذله فز
ع الحيوانات مال وثروة فأجاز بذل المال للحصول عليه  ،  [٥النساء:  ]  رئ...   الرسر

ّ
ي سائر الوجوه وعد

واالنتفاع به فز

 االقتصاد الحيوان 
َّ
ي النصوص، ويعد

ار به كما سبق فز وحرم بذل المال لدم يفصد منه ويستخرج؛ لما ينتج عن اإلضز
وة ومقومات االقتصاد.   مصدًرا من مصادر الير

 :  أما عالقة بيع الدم بمقصد حفظ النسل فهو عَّل نوعير 
ي المرتبط بالحاملاألول:  فإن كان إعطاء الدم لذات حمل يظن عىل سبيل الغلبة أنه سبب لبقاء   االمر الطت 

ز فهذا مأمور به لتوافقه مع مقصد حفظ النسل، ويحرم ما سواه بقاءا عىل األصل.   الجني 
ي تحقق بقاءه.  اآلخر: 

ورة الت  ار به، ويجوز حال الرصز ز أو إعطاء له فيحرم لما فيه إضز  أخذ الدم من الجني 
ي 
 االقتصاد اإلنسان أحد ركائز عناض اإلنتاج فيسغ لحفظ وجوده، وهذا متوافق مع مقصد اإلسالم فز

ُّ
ويعد

 . [٣١اإلرساء: ] رئ نث مث زث  رث يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب  زب رب ٹٱٹٱزئٱحفظ النسل  

 أما عالقة بيع الدم بمقصد حفظ الدين: 
عية المتعلقة به   ي بها صالح الدين والدنيا، واألفراد والمجتمعات، فواجب عىل العلماء بيان األحكام الرسر

الت 
ع بعد ثبوت   ه من االقتصاديات النظرية، فمن جليل ما يأمر به الرسر ، دون غي   به االقتصاد اإلسالمي

ز وهذا ما يتمي 
يطة أال يكون هنالك   حرمة بيع الدم أمره ببذله حال االحتياج، دون أخذ المقابل عليه، بل من باب اإلحسان رسر

ورة مقدرة بقردها". إضز  ار " ثم عىل فرعها أن "الرصز ر وال ضز ، فتتمركز عىل قاعدة " ال ضز  ار عىل الباذل وال المعطي
 
 

 
ي داود، تحقيق: شَعيب األرنؤوط  28)  أئ 

ز ، سليمان بن األشعث، سيز ي
،    - ( أبو داود الِسِجْستائز د كاِمل قره بلىلي

  - ه    1430،  1دار الرسالة العالمية، ط:  مَحمَّ
، باب الرفق بالذبيحة، حديث رقم:    2009 ز األرنؤوط ومحمد: إسناده صحيح. 2815م، كتاب األضاحي  ، قال المحققي 
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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   

 

 أما عالقة بيع الدم بمقصد حفظ العقل: 
لكن حال  بكمية بسيطة  السموم  يتحمل  اإلنسان  الدم ساًما، وجسد  ب  أن رسر الحديث  الطب  أثبت  فقد 

ب د يتسبب  أن  يمكن  ذلك  تتعلق تجاوز  مخاطر  منها  مخاطر  عدة  عىل  ويحتوي  الدموية  األصبغة  ترسب  اء 
ي لحفظ ( 30)  ، وترتبط هذه االضطرابات بإمكانية محاوالت االنتحار( 29)  باالضطرابات العصبية

، وهذا مسار منافز
محو  يعد  الذي  اإلنسان  حياة  بُّ 

ُ
ل هو  وكذا   ، غي

الرسر التكليف  مدار  هو  إذ  به،  اإلسالم  أمر  الذي  عجلة  العقل  ر 
 االقتصاد. 
ي صىل هللا عليه   ثانًيا:  : أساسيات خمس مقتبسة من نصوص القرآن وسنة النت  ى، هي القواعد الخمس الكي 

ز ال يزول   ، اليقي  : "األمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسي  ع متعلق بها وهي وسلم أجمع العلماء عىل أن مدار الرسر
مة"

ّ
ار، العادة محك ر وال ضز  . ( 31)بالشك، ال ضز

بقاعدة "األمور بمقاصدهاأ الدم  بيع  اء    "،ما عالقة  للرسر النية موثر فقط لمن اضطر  الذي هو  فالقصد 
ورة، أما بائع   ر الحاصل له فيجوز منه هذا القصد، وله دفع العوض ألخذ الدم بقدر الرصز اء رفع الرصز فمقصده بالرسر

ر عن   ، ألن النص أئ  بالنهي عىل وجه التحريم كما  الدم فال يحل له وإن كان مقصده بذله بالعوض إلزالة الرصز الغي 
 سبق بيانه. 

"، أما عالقة بيع الدم بقاعدة "المشقة تجلب   فيتطابق وجه بيع الدم هنا مع القاعدة حيث وجدت   التيسير
 : ز يعة اليرس عىل وجهي  ر الذي ال يزال إال بوجود دم؛ فجلبت الرسر  مشقت الرصز

ا عليه.   من اضطر لدفع المال مقابل أخذ  األول:  ً  الدم لم تجعل عليه اإلثم تيسي 
، ليدل عىل كمال يرسها وأن هذا البذل   : اآلخر  ز حرمت أخذ المعطي للعوض الماىلي بل راعت احتياجه له حي 

 منبٍغ أن يكون عىل وجه اإلحسان. 
ع وأخ  "أما عالقة بيع الدم بقاعدة "اليقير  ال يزل بالشك ا بنص الرسر

ً
ذ فإن بذل الدم بعوض محرٌم يقين

ز المحِرم لبيعه فال يبيح بيعه وأخذ المال   العوض عنه عىل وجه البيع لوجود شك امكانية االستفاع به ال يرفع اليقي 
 عنه من معطيه. 

ار ر وال ض  ار إذ لم تبيح بيع الدم، ألن   "،أما عالقة بيع الدم بقاعدة "ال ض  يعة عدم اإلضز فقد راعت الرسر
ار بها، وسيالن الدم منه عىل غي  وجه االستشفاء والعالج  اإلنسان ملك هلل ليس له حق اتالف ا لنفس أو اإلضز

اف دمه عىل وجه الفصد   ز ي الحيوان لم تبح استيز
وإخراج الزوائد قد يكون سبب هالكه فلم تبح له ذلك، وكذا فز

ب الدم أو أكله، وعىل الحيوان حال فصده،   ر المتحقق عىل اإلنسان حال رسر ي ذلك من الرصز
ار ونحوه لما فز فهو إضز

وة وهو الحيوان.  ز هما عنرص اإلنتاج وهو اإلنسان، وعنرص الير ز اقتصاديتي   بركزتي 
ي   فإن قال قائل: 

ورة؟ فسيقول: بىل فز ورة؟ قلنا: أوليس الميتة تجوز عند الرصز أليس الدم يجوز عند الرصز
  ، ز ورة ومنع الشارع بيعها؛ فكذلك الدم ال   نقول: المسألتي   يجوز، فإن اضطر إنسان إليه إذا كانت الميتة تباح للرصز

ورته بذلك وهذا عىل أي دم: دم  ولم يجد من يبذله له إال بعوض فاإلثم عىل البائع، أما هو فيجوز أن يدفع ضز
 . (32)دم البهيمة  - أو  -اإلنسان 

 
ز رادفورد   (29) ب الدمبنيامي         :وع األصىلي                                                          م، الموض2020/ 12/ 10م، تاري    خ النقل:  2016/ 06/ 06وع:                                                                                                        ، تاري    خ الموض ، هل من اآلمن رسر

safe.html-blood-drinking-om/15899https://www.livescience.c 
  :م، الموضوع األصىلي 2020/ 12/ 10، تاري    خ النقل:  م2020/ 02/ 13تاري    خ الموضوع:  ،  االضطرابات العصبية ترتبط بارتفاع معدالت االنتحار ،  دينا درويش  (30)

rates-suicide-elevated-to-linked-are-disorders-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/neurological / 
ي القواعد الفقهية، دار التدمرية   (31)

ز يعقوب بن عبد الوهاب، المفصل فز  . 155م. ص: 2011ه، 1432،  2الرياض، ط:   -الباحسي 
ح بلوغ المرام، مرجع سابق،  32) ، فتح ذي الجالل واإلكرام برسر ز  . 472/ 3( ابن عثيمي 

https://www.livescience.com/15899-drinking-blood-safe.html
https://www.scientificamerican.com/arabic/author/dina-darwich/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/neurological-disorders-are-linked-to-elevated-suicide-rates/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/neurological-disorders-are-linked-to-elevated-suicide-rates/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/neurological-disorders-are-linked-to-elevated-suicide-rates/
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو  المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
إىل خمسة  وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

مة
ّ
ع بالدم لبنوك "،  أما عالقة بيع الدم بقاعدة "العادة محك ي البالد اإلسالمية بالتي 

فقد جرت عادة الناس فز
ي  
ي تحريم بيع الدم ومراعاة مصالح العباد، وجرت العادات فز

ع فز ها دون مقابل، وهذا متوافق مع الرسر الدم وغي 
 بعض الدول ببذل المال مقابل أخذ الدم فيجوز أخذه حال االضطرار واإلثم عىل البائع كما تقدم. 

 
 الرابع: نظرة اقتصادية بير  الطب وبيع الدم: المبحث 

 بموت المريض 
ٌ
ة
َ
د
ِّ
يلجأ األطباء إىل عملية نقل الدم؛ لمعالجة كثير من حاالت نزيف الدم، وجلها مهد

 :  
تبة عَّل ذلك تنحرص فيما يأن   عند عدم نقله، وعليه فاألمور المي 

  نقل ا
 
ع ف : ال حرج عَّل المريض، وال الطبيب، وال المتي 

ا
: أوًل  

 لدم لما يأن 

ي إحياء النفس،    أن -1
 [. ٣٢المائدة:  ]  رئٰذٰر يي  ىي  مي  خي  حي  ٹٱٹٱزئذلك سبًبا فز

لإلباحة؛  -2 التحريم  من  له  المخرج  التحريم  مع نص  الوارد  باالضطرار  المتعلق  باالستثناء  عاملون    أنهم 

 حب  جب هئ مئ  خئ حئ جئ  يي  ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن  من  زن رن مم  ٹٱٹٱزئٱ
 [. ١٤٥األنعام:  ]   رئ حص مس خس  حس  جس مخ جخ  مح جح مج  حج  مث هت مت  خت حت جت  هب مب خب

هالكه  -3 لسبب  متعاطًيا  الدم كان  نقل  عن  امتنع  لو  المريض  حرَّ   ،أن  علي وقد  هللا  ذل                    م  ك؛                  ه 

 . [١٩٥البقرة: ] رئ مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ... ٹٱٹٱزئ

ع قد يكون أحد طرق العالج له، كما هو   -4 ي ثبت التداوي  أن إخراج الدم من المتي 
ي الحجامة الت 

الحال فز
»
ُ
ْم ِبِه الِحَجاَمة

ُ
اَوْيت

َ
د
َ
َل َما ت

َ
ْمث
ى
 أ
َّ
 . ( 33) بها، قال صىل هللا عليه وسلم: »ِإن

ر يزال، والمشقة   -5 ورات تبيح المحظورات، والرصز ع، فالرصز ي جواز التي 
يعة وقواعدها تقتضز مقاصد الرسر

 ، وسبق بيان ما يتعلق بذلك. ( 34)  تجلب التيسي  
  توفرها إلباحة نقل الدم: 

  ينبىع 
وط الن   ثانًيا: الشر

 شهادة طبيب عدل بحاجة المريض لذلك النقل.  -1
 تعذر وجود بديل يمكن اإلسعاف به.  -2
ع بالدم.  -3 ر عىل الشخص المتي   عدم وجود الرصز
 . ( 35) اقتصار النقل بقدر الحاجة -4

بيعه   الدم وحكم  اء  المال لرسر بيان حكم بذل  إنه محور عملية وسبق  ينظر لإلنسان  للمضطر، واالقتصاد 
ي تأمر بالحفاظ عىل بقاءه واألمر بها،  

ي    ع اإلسالمي بإظهار السبل الت 
ز تكامل الترسر اإلنتاج االقتصادي، ومن هنا يتبي 

ال فاألمور  اإلنسان وعليه  لحياة  الحيوانية مصدر  وة  الير اإلسالم  يعد  اإلنسان، كذا  بحياة  متعلق  أن هذا  ي  وكما 
ت 

ع.  ي الطب ال يعارضها اإلسالم دامت متوافقة مع قواعد الرسر
 تستوجب بقاءها فز

به يكون   ا بالحديد، وأن رسر
ً
ي جد

به وأكله وغي  ذلك فقد أثبت الطب أن الدم غتز وأما ما سوى نقل الدم كرسر
يد، كما أنه من ساًما، والقليل من كميات السم ال تؤثر لكن قد ُيتعرض بسببها لمخاطر الجرعة الزائدة من الحد

الممكن حال استخدامه بجرعات عالية أن تكون سبًبا لما يسىم بداء ترسب األصبغة الدموية، ومجموعة متنوعة 

 
 . 5696، حديث رقم: الحجامة من الداء   ، بابالطب البخاري أبو عبد هللا، الجامع المسند الصحيح، مرجع سابق، كتاب    (33)
تبة عليها، مكتبة الصحابة    (34)   394- 392م، ص:  2004-ه1424،  3اإلمارات، ط:    -الشنقيطي محمد بن محمد المختار، أحكام الجراحة الطبية واآلثار المي 

 بترصف. 
 بترصف.  395-394المرجع السابق، ص:    (35)
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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   

 

والجفاف،  ، ز الرئتي  ي 
فز السوائل  وتراكم  الكبد،  تلف  ذلك  ي 

فز بما  والمشاكل،  األمراض  الدم،   من  وانخفاض ضغط 
 (. 36)واالضطرابات العصبية

 

تبة عَّل بيع الدم: المبحث   الخامس: اآلثار االقتصادية المي 
ة اإلنتاج وسبب إعمار األرض:  : اآلثار المتعلقة باإلنسان الذي يعد ركير 

ا
 أوًل
ار له.  -1  ال يجوز له أن يستخرج منه الدم لبيعه ونحوه لما فيه من إضز
ي عليه أخذ الدم حال احتياجه له بنقله له سواء كان المحتاج لذلك  -2

ي   ينبغز
ز فز الشخص نفسه أو الجني 

 بطن أمه ألن بقاءه مأمور به إلعمار األرض. 
ار بجسده.  -3 ب وأكل ونحوه لما فيه من إضز  ال يجوز له أن يتناول الدم برسر
ي لمن أراد بذل الدم أن يكون دون مقابل ألن أخذ المال عليه منهي عنه فهو من أكل أموال الناس   -4

ينبغز
 بالباطل. 
ي وإنما عىل البائع. يجوز بذل الما  -5  ل ألخذ الدم حال االضطرار وال إثم عىل المشي 

ر عىل اإلنسان، وعىل  ع عما فيه ضز ي االقتصاد، ونه الرسر
ار باإلنتاج فز تبط جميع هذه األمور بأثر اإلضز في 

 إعمار األرض الذي أمر هللا اإلنسان به، وعىل المال الذي حباه هللا اإلنسان لتيسي  أمور حياته. 
 أخذ الطبيب المال عىل نقل الدم ال حرج فيه فليس هو ضمن النهي عن بيع الدم فهو خارج عنه.  -6
 بذل المال للطبيب عىل عملية نقل الدم ال حرج فيه فليس هو ضمن النهي عن بيع الدم فهو خارج عنه.   -7
 ثانًيا: اآلثار المتعلقة بالحيوان:  
وة الحيوانية. استخراج الدم من الحيوان بفصد ونحوه سبب  -1 ي اتالفه والتأثي  عىل الير

 فز
 إعطاء الحيوان الدم بنقل ونحوه مما فيه سبب بقاءه ال مانع منه.  -2
 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
: النتائج: 

ا
 أوًل

 بعد الدراسة العلمية خلصت الورقة البحثية إىل النتائج التالية: 
ع عن بيع الدم لما فيه من -1 ي االقتصاد.   ينه الرسر

ة اإلنتاج فز ز ار باإلنسان الذي يعد ركي   اإلضز
ي االقتصاد.   -2

ة اإلنتاج فز ز ار باإلنسان الذي يعد ركي  ب أو أكل لما فيه من اإلضز ع عن تناول الدم برسر  ينه الرسر
ي االقتصاد.  -3

ة اإلنتاج فز ز ع عىل بذل الدم دون مقابل لما فيه من حفظ اإلنسان الذي يعد ركي   يحث الرسر
ي االقتصاد.   -4

ة اإلنتاج فز ز ع اإلنسان بأخذ الدم بنقله حال االحتياج له إلبقاء اإلنسان الذي يعد ركي   يأمر الرسر
ة   -5 ز ورة لما فيه مصلحة حفظ اإلنسان الذي يعد ركي  ع لإلنسان دفع المال ألخذ الدم حال الرصز يبيح الرسر

ي االقتصاد. 
 اإلنتاج فز
ع عن فصد الحيوان لما  -6 وة الحيوانية. ينه الرسر ار به، وتأثي  عىل الير  فيه من إضز
وة الحيوانية.  -7 ع نقل الدم للحيوان إن كان فيه سبب بقاءه وحفظ الير  يبيح الرسر
ع للطيب أخذ المال مقابل عملية نقل الدم.  -8  يبيح الرسر
ع بذل المال للطبيب مقابل عملية نقل الدم.  -9  يبيح الرسر

ي إطار ما سبق يتجىل للناظر س
ي وصالحه لكل زمان ومكان، وتمكنه من الحفاظ عىل وفز

ي    ع الربائز مو الترسر
ي ترموا إليها المجتمعات واألفراد. 

 المتطلبات االقتصادية الت 
 

م،  2020/ 12/ 10، تاري    خ النقل:  م2020/ 02/ 13تاري    خ الموضوع:  ، مرجع سابق،  االضطرابات العصبية ترتبط بارتفاع معدالت االنتحار ،  درويش  دينا   (36) 
األصىلي  to-linked-are-disorders-https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/neurological-  :الموضوع 

rates-suicide-elevated / 

https://www.scientificamerican.com/arabic/author/dina-darwich/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/neurological-disorders-are-linked-to-elevated-suicide-rates/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/neurological-disorders-are-linked-to-elevated-suicide-rates/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/neurological-disorders-are-linked-to-elevated-suicide-rates/
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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   

 

 ثانًيا: التوصيات: 
 نظًرا ألهمية الموضوع أوصت الورقة البحثية باألمور التالية: 

اآلثار االقتصادي   -1 ز  ي تبي 
الت  العلمية  ورة استخالص األبحاث  بالبيوع ضز بالنصوص المختصة  المتعلقة  ة 

ع.  ي نصوص الرسر
 المنهي عنها فز

ع.  -2 ورة ربط اآلثار االقتصادية للبيوع المنهي عنها بمقاصد وقواعد الرسر  ضز
عية أمًرا أو نهًيا.  -3 تبة عىل الجوانب الرسر ورة بيان مصالح اإلنسان االقتصادية المي   ضز

بيان  وختاًما   البحثية  الورقة  تناولت  والطب فقد  ى،  الكي  الخمس  والقواعد  الخمسة،  المقاصد  ارتباط 
ي 
المنهج االستقرائ  المتعلقة بها، وتم استخدام  المتعلقة ببيع الدم، وبيان اآلثار والقضايا االقتصادّية  بالنصوص 

ج وإىل  المصالح،  ومراعاتها  ومرونتها،  وشموليتها  انية،  الربَّ يعات  الترسر سمو  وبيان   ، ِ ي بت 
السَّ ذلك  والتحليل  انب 

 اتسعت الورقة للنصوص واألحكام ذات الصلة. 
 وقد توصلت الورقة البحثية إىل نتائج مهمة لخصت ما يتعلق ببيع الدم وآثاره االقتصادية. 

ي سمو لبنات البناء االقتصادي.  وقد أوصت الورقة البحثية بعدة توصيات مقبولة تساعد 
 فز

ي  
وذلك حال اإلنسان، وأسأل هللا الغفران، والعفو عما سلف  وهذا َجهد المقِل، فمن كان من نقص فهو متز

 البنان، 
َّ
 ما خط

َّ
وكان، وما كان فيه من صواب فمن فضل المنان، فله الحمد ومن المنة واإلحسان، وله الشكر عد

ِ المصطفز العدنان.  ي ت 
َّ
ي عىل الن  وصالة رئ 

 

 المراجع والمصادر: 
 الكتب: 

ي معرفة  ن محمدابن األثير أبو الحسن عَّل  بن محمد ب
الصحابة، تحقيق: عىلي محمد معوض  ، أسد الغابة فز

 ه. 1415، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط: -
  الشافىع  

ح صحيح البخاري، رقم ابن حجر أحمد بن عَّل  بن حجر أبو الفضل العسقالن  ، فتح الباري رسر
، قام بإخر  ي

ف عىل طبعه: محب الدين الخطيب، كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباف  اجه وصححه وأرسر
وت،  - عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، دار المعرفة   ه. 1379بي 
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مسند اإلمام أحمد بن حنبل،   ابن حنبل الشيبان 

، مؤسسة الرسالة،  عادل مرشد، وآخ  -تحقيق: شعيب األرنؤوط   كي
اف: د عبد هللا بن عبد المحسن الي  رون، إرسر

 م.  2001 -ه  1421، 1ط: 
التونس   عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  عاشور  الدار ابن  والتنوير،  التحرير   ،

 م. 1984تونس، د.ط،  -التونسية للنرسر 
ح بلوغ المرام، تحقيق وتعليق: صبخي ، فتح ذي الجالل واابن عثيمير  محمد بن صالح العثيمير   إلكرام برسر

، المكتبة اإلسالمية للنرسر والتوزي    ع، ط:   م.  2006 -ه  1427، 1بن محمد رمضان، أم إرساء بنت عرفة بيومي
،  
  البرصي ثم الدمشق 

تفسي  القرآن العظيم، تحقيق:    ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشر
 م. 1999 -ه 1420، 2ة، دار طيبة للنرسر والتوزي    ع، ط: سامي بن محمد سالم

ز األزدي أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ، دار العلم للماليي  ، جمه           رة اللغ            ة، تحقي    ق: رمزي مني  بعلبكي
وت، ط:   -  م. 1987، 1بي 

، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن ش  
ِجْستان  ي داود،   داد بن عمرو األزدي،أبو داود السِّ  أئ 

ز سيز
، دار الرسالة العالمية، ط:  -تحقيق: شَعيب األرنؤوط   د كاِمل قره بلىلي

 م.  2009 -ه  1430،  1مَحمَّ
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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 رسيرية م
ُ
للوظائف  عام ن اضطراب بؤري أو ت

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

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة   يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ    (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز 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   

 

م بن عبد هللا الهروي البغدادي
ّ
بيد القاسم بن سال

ُ
، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد  أبو ع

 ه 1384، 1حيدر آباد، ط:  -العثمانية خان، دائرة المعارف 
ي القواعد الفقهية، دار التدمرية  الباحسير  يعقوب بن عبد الوهاب

ه 1432،  2الرياض، ط:    - ، المفصل فز
 م. 2011 -

، الجامع المسند الصحيح المخترص من أمور رسول البخاري أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
 ه.  1422، 1وأيام   ه )صحيح البخاري(، دار طوق النجاة، ط:   هللا صىل هللا عليه وسلم وسننه

  
عيم بن الحكم الضن   الطهمان 

ُ
الحاكم أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ن

، تحقيق: مصطفز عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  النيسابوري ز وت، ط:    -، المستدرك عىل الصحيحي  ،  1بي 
 م. 1990

  
  عالء الدين محمد بن عَّل  بن محمد الحصكق 

ح تنوير األبصار وجامع البحار، الِحْصن   ، ال   در المختار رسر
 ه. 1423، 1تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط: 
، دار  الحموي أبو العباس أحمد بن محمد بن عَّل  الفيوم   ح الكبي  ي غريب الرسر

المعارف ، المصباح المني  فز
 ، د.ت. 2القاهرة، ط:  -

 م.  2008،  1، معجم اللغة العربية المعاضة عالم الكتب ط: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون
ماز

ْ
اي
َ
، سي  أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، الذهن   شمس الدين أن   عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 . ه 1405، 3ط: 
  شمـــــس الدين  

عين  ، مواهب الجليل  أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس  المغرن   الرُّ
ح مخترص خليل، دار الفكر، ط:  ي رسر

 . 222/ 4ه،  1412، 3فز
  
اق الحسين 

ّ
بيدي مرتض  محّمد بن محّمد بن عبد الرز

َّ
 -، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر  الز

وت، ط:   ه.  1414، 1بي 
    الزركَّل  خير الدين

، ط:  األعالم،  ،  بن محمود بن محمد بن عَّل  بن فارس الدمشق  ز ، 15دار العلم للماليي 
 م. 2002

  شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافىع  
بين  ي ألفاظ المنهاج،الشر

ي المحتاج إىل معرفة معائز
  ، مغتز

 ه. 1415،  1دار الكتب العلمية، ط: 
،  
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