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  ,واملال ةكما حيتاج أبطال األمة اجملاهدون يف الساحات إىل السالح والذخي 

 حيتاجون إىل فهم بعض األمور األساسية يف اجملال الطيب واإلسعافات األولية؛ افهم أيض  
 ،ا؛ إال وحيتاج اجملاهدون منه قدر  فال يكاد يكون فنٌّ مشروع، أو علٌم انفع 

 .! وتفتقر الساحات إىل الكوادر املتخصصة فيه، ويضرهم قلتها أو غياهبا، وسُيسألون 
 

 ( .1اين أهدي الكتاب اجلامع رقم )إليكم إخو 
 

 إهداء إىل..
 كل ِّ من جاهد يف سبيل هللا...
 إىل الشيخ أسامة بن الدن..
 والدكتور أمين الظواهري..

 إىل دولـة العراق اإلسالمية..
 وتنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب..

 تنظيـم القاعـدة يف بالد املغـرب اإلسـالمـي..
 م...وكتائب عبد هللا عزا

 وإىل إخواننا يف لبنان وفلسطني والعراق وأفغانسـتان..
 وابكسـتان ووزيرستـان والصومـال والشيشـان..

 واحلبيبة مصَر..
 وإىل إخواننا يف كل أرض ومصٍر..

 
 اللهم انصرهم على من عاداهم..

 اللهم اشفِّ مرضاهم.. واجرب كسرهم.. وداو جراحاهتم.. اللهم آمني...
 سوله، وللمؤمنني.. ولكن املنافقني ال يعلمون.لر وهلل العزة، و 

 
 د. قاسم عباس الزهراوي
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 قائمة احملتوايت
 
 

 يضم الكتاب المقاالت والبحوث التالية : 
 

 عالج الحروق في ساحة القتال.  
 عالج الجرح الناتج عن الطعن.   
 عالج الجروح الناتجة عن الطلقات النارية.   
 يا الخارجة من انفجار مفاجئ لعبوةعالج الجروح الناجمة عن الشظا.    
  كيفية عالج الجرح الشافط في الصدر الناتج عن مقذوف ناري.   
  المالريابحث عن - Malaria 
 فقدان حرارة الجسم  -بجث عن الهيبوثرميا- Hypothermia 
  بحث عن ضربة الشمس- HEATSTROKE 
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 عالج احلروق يف ساحة القتال
 

 ولية للحروق اإلسعافات األ
First aid for burns 

 
 نقل جميع أنواع الحس من المحيط الخارجي اف العصبية التي تقوم باستقبال و : هو عضو غني باألليالجلد

 )حس األلم و الحرارة والضغط و البرودة و اللمس( 
 

 النسج تحت األدمة األدمة, البشرة,: طبقات الجلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كهربائية أو لجسم بتلف و ضرر بسبب مواد كيميائية كاوية أو ساخنةهي إصابة أنسجة ا :الحروق 
 

 أسباب الحروق 
 

 :  الحرارة الجافة    
 .مثل التعرض المباشر للنار أو للغازات الحارة -
 اة.مالمسة معدن ساخن كالمكو  -
 .الحرارة الرطبة كالتعرض للسوائل الساخنة -
 .االحتكاك مثل محاولة مسك حبل متحرك بسرعة -
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 .المحرقة الشمس -
 .الموجات الضوئية الحارقة المتولدة من االنفجارات النووية -
 .حروق الكهرباء -

 
 الجافة:البرودة     

 .مالمسة الغازات مثل غاز النيتروجين أو األكسجين -
 .المواد الكيماوية الكاوية -
 

 تقييم الحروق 
 

 تحديد نوع الحرق: 1- 
 , كهربائي ناري , نتيجة سائل ساخن , تعرض للشمس ، كيميائي

 
 :العمقتحديد  2 - 

 

 
 

    :درجات الحروق و أنواعها
 

 :  هي درجاتا لعمقها إلى أربعة أنواع أو تقسم تبع  
 
ال تتعرردط طبقررة الجلرد السررطحية و عالماتهررا االحمرررار و تغيررر اللررون , التررورم  األولررى:حررروق الدرجررة   - 1

 .بعد شفائهاا ا أو ندب  البسيط , األلم الشديد , و ال تترك أثر  
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 حرق سطحي

 
ال تتعرردط طبقررات الجلررد الداخليررة و عالماتهررا هرري : ألررم شررديد , احمرررار شررديد ,  الثانيررة:حررروق الدرجررة   - 2

ربالسوائل بحيث يظهر الجلد وكأنر  مبلرل د ممتلئةتكون نفطات )فقاقيع(  عنرد انفجرار هرذل البثررات, ترورم و  اائم 
 .انتفاخ

 

 
 حرق عميق
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تمتد إلى جميع طبقات الجلد و الطبقات الدهنية و األنسجة الرخوة تحرت الجلرد  الثالثة:الدرجة  حروق    - 3 

أمررا األنسررجة الداخليررة فتأخررذ اللرررون  ,ويظهررر مكرران الحرررق برراللون البنرري أو األسررودالعظررام. و قررد تصررل إلررى 
ي حالرة تردميرها لنهايرات األبيض وتكرون هرذل الجرروح مةلمرة للغايرة أو ال يشرعر بهرا اإلنسران علرى اإلطرالق فر

ا مرا يصراحبها )حولهرا( حرروق مةلمرة مرن حرروق الدرجرة الثانيرة األعصاب التي توجد علي سرط  الجلرد. غالب ر
 تهدد حياة اإلنسان وتتعرض للعدوط.

 .ا بعد الشفاءو تترك ندب  
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  :تحديد نسب اإلصابة

 
 

 عوامل خطورة الحروق 
 

  :و هي عوامل 4تتوقف خطورة الحروق على 
 العمق -
 المساحة -
 الموضع  -
 العمر -
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 : الخطورة طتحديد مد
 
 ؟ الفمهل تسبب مشاكل في التنفس في حالة حروق حول األنف أو  -
 ؟ %10منتشرة في أكثر من جزء في الجسم بنسبة أكثر من  -
االحرق بدرجة عميق أو عميق  -  .جدًّ
 .األعضاء التناسلية -م القد -األيدي  -الرأس  -تأثر مناطق الرقبة  -

 .المصاب بالحرق طفل أو شخص هرم -
 .وجود أمراض أخرط مثل ارتفاع ضغط الدم و السكر -
 

 :  المساحة
 :(( في تقسيم الجسم على النحو التالي9لتقدير مساحة الحروق يمكن اللجوء إلى استعمال قاعدة ))و 
 

 %9 الرأس و الرقبة =
 

 % االثنين18% = 9كل طرف علوي = 
 

 % االثنين18% = 9السط  األمامي للساق و الفخذ = 
 

 % االثنين 18% = 9السط  الخلفي للساق و الفخذ = 
 

 % 9الصدر =
  

 % 9البطن =
 

 % 9السط  الخلفي العلوي للجذع =
 

 % 9السط  الخلفي السفلي للجذع =
 

 % 1األعضاء التناسلية = 
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 الحروق:تقييم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :اإلجراءات األولية
 

 .حروق الشمس –إشعاعي  –كهربائي  -كيميائي  -البد من تحديد نوع الحرق ومصدرل: حراري 
 

 : اإلسعافات األولية لحروق الدرجة األولى
 .إبعاد الشخص عن مصدر الحريق على الفور-

 

 

 
 

 بسيط متوسط خطير 
 25ن أكثر م النسبة

% 
 % 15من  أقل    % 25 – 15

كيميائي ،  السبب
 كهربائي
 إشعاعي

 حتاكناري ، ا
سائل ، أشعة 

 شمس

 احتكاك، ناري ،
 سائل

 أشعة شمس
ا العمق  سطحي عميق عميق جدًّ

أي جزء بما في ذلك الوج  واليدين  الجزء المحترق 
 والقدمين واألعضاء التناسلية

أي جزء عدا الوج  
 ينواليدين والقدم

  إصابات أخرط ، أمراض مزمنة أعراض أخرط 
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 .بارد على الحروق الحرارية وبكمية كبيرة ويشترط أال تكون مثلجة يتم وضع ماء-
 

 
 

 .عن القار يستخدم الماء البارد مع عدم إزالة القار اإذا كان ناتج  -

 مراقبة التنفس ألن الحروق تسبب انسداد في ممرات الهواء لما تحدث  من تورم -
 ))عند حدوث حروق في منطقة ممرات الهواء أو الرئة

 

 
 

 .ال يستخدم الثلج أو الماء المثلج إال في حالة الحروق السطحية الصغيرة -
 
بعررد هرردوء الحرررق ووضررع المرراء البررارد عليرر ، يررتم خلررع المالبررس أو أيررة أنسررجة مالمسررة لرر ، أمررا فرري حالررة  -

 .إزالتهاب البتةالتصاقها ال ينص  
 
 .يغطى الحرق بضمادة جافة معقمة إلبعاد الهواء عن  -
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ويرتم التعامررل  , تحتراج الحرروق البسريطة إلرى عنايرة طبيرة متخصصرة حترى التري توجرد بهرا بعرض البثرراتال* 

معهرررا علرررى أنهرررا جرررروح مفتوحرررة تغسرررل بالصرررابون والمررراء، ثرررم يرررتم وضرررع مررررهم مضررراد حيررروي عليهرررا وتغطرررى 
 .بضمادة

 
كن المتأثرة في الجسرم تفروق نسربة أما بالنسبة لحروق الدرجة الثالثة وحروق الدرجة الثانية )التي تكون األما* 
 :  فهي تحتاج عناية طبية فائقة، وفيها البد من ,أي الحروق الخطيرة %(50
 .المريض ويتم رفع الجزء المحروق فوق مستوط القلب إن أمكن استرخاء -
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 .ا ما يتعرض إلى اإلحساس بالبرودةالحفاظ على درجة حرارة الجسم، ألن الشخص المحروق غالب   -
 .تخدام األكسجين وخاصة في حروق الوج  والفماس -
 

 في:قرب مركز طبي أو مستشفى أاللجوء إلى 
 

 .كل حاالت حروق الدرجة الثالثة -
 .الحروق التي توجد حول األنف والفم -
 .كافة الحروق الخطيرة التي تهدد حياة اإلنسان -

 
% فري  10فري الكبرار و  % 15بة حروق الدرجة الثانية والتي تكون األمراكن المترأثرة فري الجسرم تفروق نسر -

 .األطفال
 

 .الحروق التي تعرض المصاب للعدوط  -
 

  :اإلسعافات األولية للحروق الكيميائية
 

 .البعد عن المصدر الكيميائي الذي يسبب الحرق  -
 .يستخدم الماء الجاري البارد بكميات كبيرة على الحرق حتى وصول المساعدة الطبية -
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 كنخلع المالبس الملوثة إن أم -

 

 
 

ا عررن إذا تعرضررت العررين للحرررق الكيميررائي، تغسررل بمرراء دافررئ مررن ناحيررة األنررف لخررروج المررادة الكيميائيررة بعيررد  
 .دقيقة حتى وصول العناية الطبية 20الوج  لمدة 
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 :اإلسعافات األولية للحروق الكهربائية
 

 .البعد عن المصدر الكهربائي الذي سبب الحرق  -
 .تحديد عمق الحرق  -
 .روق بضمادة جافة معقمةتغطية الح -
 .ال تهدأ الحروق باستخدام الماء -
 مراقبة ما إذا كانت توجد عالمات تهدد حياة المصاب مثل:  -

 .عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل التنفس   
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ال فهنراك احتمرال ألمرا لمرس األخ المجاهرد المصراب إذا عردم يجب  ن كران ال زال متصرال  بالتيرار الكهربرائي واه
 أيضا  . ةيتعرض األخ المجاهد المسعف لصدم

 

يجب أن يبعد األخ المجاهد المسعف السلك الكهربائي عن المجاهد المصاب فرورا  بواسرطة قطعرة مرن الخشرب 
  .أو يبعد المجاهد المصاب عن مصدر الكهرباء بواسطة رداء جاف أو أي مادة غير موصلة للتيار ,الجاف

 

 :الوقاية و االحتياطات
 

 .نتبال التام أثناء تأدية األعمال المنزليةاال -
 .وجود فتحات تهوية أو منافذ للهواء -
 .وجود طفاية الحريق بالقرب من المطبخ -
 .أجهزة إنذار للحريق -
 .وسائل عالج داخل حقيبة إسعافات أولية -
 .االتصال بالمختص -
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  عالج اجلرح الناتج عن الطعن
 

  ,اكثر وسائل الموت إيالم  أادة أحد ح ةآل ةبأي أوالسيف  أوقد يكون الجرح الناتج عن الطعن بالسكين 
 .بالطعنات فإنك تشاهد الدم ينزف من جسمك وقد تصاب بصدمة أصيبالشخص الذي  أنتو لو كنت 

 ؟بطعن أصيبن ال سم  هللا إ امجاهد   اخ  ألتنقذ  أون تعمل  لتسعف نفسك أما هو الذي يجب  واآلن
 

ي حررال فإنرر  قررد أو فرري  ,يكررون شررخص مررا بقربررك ليسررعفك نأو  فرري هررذل الحالررةال تكررون بمفررردك أدعنررا نأمررل 
و بعرد وقرت قصرير مرن اإلصرابة  لناتج عن الطعن و قد يموت المصابعالج الجرح ا ايكون من الصعب جدًّ 
م ولرذلك فرإن تقردي ,لتهاب الناتجين من اإلصرابةو اال بسبب التلوث او قد يموت الحق  أ ,نتيجة الفقد السريع للدم

 .في غاية األهمية أمر اإلسعفات األولية السريعة لهو
 
 :حد النوعين األساسيين من الجروحأالناتجة عن الطعن بالسكين تكون  ن الجروحإ
 

 : األولالنوع 
  .منها يشب  الجرح الذي ترال في الشكل األسفل على اليسار وهو جرح رأسي عميق

 
 : النوع الثاني أما

 .لذي ترال في الشكل األسفل على اليمينفقي كالجرح اأفهو شرط 
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لررررى بعررررض إباإلضررررافة  ,تباعهرررراانصرررر  بأسررررفل  الخطرررروات الررررثالث الترررري أخررررواني المجاهرررردين إنررررا اقرررردم لكررررم أو 
 .خرو آلأتقديم المساعدات األولية لنفسك  المعلومات والتحذيرات التي يجب مالحظتها عند

 
  :الخطوة األولى

و رش  بمادة مماثلة أوبعد ذلك ادهن  بمرهم مضاد للبكتريا  ,بماء دافئ وصابون اغسل   اكان الجرح طفيف   إذا-
 .ثم اضغط على مكان الجرح إليقاف تدفق الدم ,التأثير

رر إذا إمررا- وبقرررب شررريان رئيسرري ففرري هررذل الحالررة اضررغط علررى الشررريان القريررب مررن الجرررح  اكرران الجرررح عميق 
صرابعك داخرل الجررح حترى تمرس العظرم وفري أطراف أم اضغط برث ,إليقاف النزيف وتدفق الدم بقدر المستطاع

 .نفس الوقت استمر في الضغط على الجرح بيدك األخرط 
 

مرا أ ,سرفل اإلبرط مباشررةأو أاضغط على الرذراع مرن الرداخل فروق الكروع بقليرل  :للتقليل من تدفق الدم في الذراع
 ,(على داخل الفخذأ ) و في الفخذأي الساق فمارس الضغط خلف الركبة ذا كان الجرح فإ

 .يجب عليك عمل  يءهم شأ يقاف تدفق الدم هو إن أا وتذكر دائم  
 

رشاداتمالحظات    واه
 

 ؛ال تحركهرا مرن مكانهرا .أعراللللطعن في مكان الجرح كما موضر  فري الصرورة  المسببة اآللة أواترك السالح 
 .في الجرح ايسبب تفاقم  لى الداخل قد إبب فقدان الكثير من الدم ودفع  ألن سحب السالح سيس

 
ذا وجرد حترى تقلرل قردر المسرتطاع نسربة إفري يردك  و البس كيس بالستيكأبس قفازات من النوع المعد للطرح ال

 .ا للمصابو وساخات قد تكون في يديك فتسبب التهاب  أقاذورات  ةتلويث دم المصاب بأي
 

 إذاو ذراعر  أب قرد يفقرد سراقت  ألن المصرا ؛لم يكن هناك سربيل غيررل إذا إاللوقف النزيف  اال تستعمل ضاغط  
 الضاغط.حدث خطأ في استعمال 

 
 الخطوة الثانية

ن لم تكن معك ضمادة معقمة . إن يقف النزيفأمجرد بكانت في متناولك على الجرح ذا إضع ضمادة معقمة 
كم الغطراء حاو  ,و ورق قصديرأو كيس بالستيك أو قميص أنظيف مثل فوطة  يءالجرح و اربط  بأي ش غط   

 .ما يمكن بأسرعتغطية الجرح  ان  من الضروري جدًّ ألى الجرح وتذكر إو الرباط حتى تمنع تسرب الجراثيم أ



 21 

 .معاء المجاهد المصابأكانت اإلصابة في البطن وقد برزت  إذااستعمل ضمادات 
لضررغط الخفيررف ن تمرارس اأيتقيرأ فعليررك فري هررذل الحالررة  أون يسررعل أن المجاهررد المصراب اضررطر أحردث  إذا

 .أكثرعلى الضمادات حتى تمنع األمعاء من البروز 
 

 الخطوة الثالثة
و أذا تحرررك المصرراب إألن النزيررف سرريزداد  ؛هرردم مررن روع األخ المصرراب وتحكررم فرري حركترر  قرردر المسررتطاع

ن تحررافع علررى درجررة حرررارة جسررم المصرراب بتدفئترر  ألن فقرردان الرردم أخررر وكررذلك يجررب انقلررب علررى الجانررب اآل
 .بب صدمة ويقلل من درجة حراة جسم المجاهد المصابيس
 

رشاداتو  مالحظات  أخيرة: اه
 

 .ن تجلس المصاب بحيث يكون مستوط الجرح أعلى من مستوط القلب إذا كان باإلمكان فعل ذلكأحاول 
د على من مستوط القلب و بهذل الطريقة يمكن الحأ و الساق لتكون في مستوط أفعلى سبيل المثال حرك الذراع 

 .من النزيف
و أقرب مكان للمساعدة الطبية عيادة ألى إخيك المجاهد أمارسة الضغط على الجرح حتى تصل باستمر في م

 .مستشفى
 

    

  عالج اجلروح الناجتة عن الطلقات النارية
 

 

 .نواع الجروحأخطر أناتجة عن الطلقات النارية هي من الجروح ال

 :لجروحنواع من اأاإلصابات تسبب ثالثة  لفهذ
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 .(بالقذيفةلحم البدن  )تدميرالجروح الغائرة  1 - 
 .(الجسدموجة الصدم في  تسبب الضرر الذي )التجويف  2 - 

 .(العظممن  أومن القذيفة  أجزاءينتج عن ) التشظي - 3
 

معظم الجروح الناتجرة فإن و لألسف , من الصعب التنبة بمدط الضرر الذي ستسبب  اإلصابة و الجرح الناتج
ن يقروم المجاهرد أ اإذ  فيجرب . المجاهرد المصراب أخرالن يسرعف خ مجاهرد ألألقات نارية تفوق استطاعة عن ط
و مستشفى بأسرع أ إسعافاتقرب مركز ألى إالمجاهد المصاب بطلق ناري بنقل   خمصاب بمساعدة األالغير 

 .ما يمكن
 :ب بفحص األمور التاليةالمجاهد المصا إصابةمصاب تحديد مدط خطورة الغير يستطيع المجاهد 

 موضع اإلصابة - 
 حجم القذيفة - 

 سرعة القذيفة  - 

 

 :اإلرشادات التالية في حاالت اإلصابة الناجمة عن طلق ناري  تباعايجب 
 
خرروة اإل علررىفيجررب  ,الحالررة وجررود مسرراعدة طبيررة للمجاهررد المصرراب هررذلكمررا ذكرررت مررن قبررل يجررب فرري  *  

لألسرف الشرديد فري معظرم حراالت اإلصرابة يكرون . طبيرة إسرعافاتقرب مكان أ إلى نقل  ايحاولو أن المجاهدين 
 .المجاهد المصاب أخيهمالمجاهدين ما يقارب العشرة دقائق فقط لنقل  مامأ
 
 يءشر أومنري ألرى تحريكر  بسربب إكنرت تضرطر  إذا  فري وضرع ثابرت إال بق رأ ,ال تحرك المجاهد المصراب  *

 .مثل هذا
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 .سعافات األولية بإذن هللاتتبع خطوات اإل اآلن * 
 

  :ملحوظة

 
 .االمجرط الهوائي مفتوح   بق  فأما يزال يتنفس   و لكن كان المجاهد المصاب غير واع   إن
 (CPR)ية اإلنعاش الرئوي و القلبي لكان المجاهد المصاب ال يتنفس ابدأ بعم إن

 
مجاهرد المصراب و النراتج عررن ال أخير نزيرف فري بردن السرريطرة علرى المصراب الغيرر يجرب علرى المجاهرد  * 

فهررررذل هرررري وسرررريلتي المفضررررلة وارجرررر   ,بررررأن يقرررروم بوضررررع ضررررغط مباشرررر علررررى الجرررررح ذلرررركو  ,الطلرررق النرررراري 
 أصابعكلم يتوفر لك ضمادات يمكنك استخدام يدك و  اذإاستخدامها إلخواني المجاهدين و هذا ألن  ببساطة 

 !!!للسيطرة على النزيف
 
  :ئةلمنع انهيار الر : ام جدًّ هم* 

فررإذا برردأ  ,لررى الجرررحإمنررع امتصرراص الهررواء ينرروع بالسررتيك ل يأمجاهررد بغلررق الجرررح بإحكررام و بوضررع يقرروم ال
 .بوضع الغطاء البالستيكي الذي قمت  أزلالمجاهد المصاب بالشكوط من ضيق شديد في التنفس 

 .ل  اوضع ما دام مريح   أيحتى يرقد في  أودع  يجلس ف اواعي   كان المجاهد المصاب إذا* 
 

 :لكن انتب 
ال تحررك المجاهرد  إلرى أن فري هرذل الحالرة نتبر االحبرل الشروكي ف أصرابن يكرون الجررح النراري قرد أ ايمكن جدًّ 
إبقراء رأسر  و رقبتر   -كررر يجربأ-يجرب   و فري حالرة تحريكر ط,كان هناك ضرورة قصو  ذاإ إال اأبد  المصاب 

 !و ظهرل على نفس الخط

 .دنالأوضع استعادة الوعي كما هو مبين  ضعهم في: عين الذين فقدوا الو و المصاب* 
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ل وضع الساق العليا بحيث يكون كال الورك و الركبة منحنيرين علرى زاويرة قائمرة ثرم أمرل الررأس برفرق   *  عد  
 !الى الوراء لتبقي مجرط الهواء مفتوح  إ

 .تصل المساعدة الطبية أن إلى االمجاهد المصاب دافئ   بق  أ: مهم
بردأ عمليرة اإلنعراش الرئروي و ااقلب المجاهد المصاب على ظهرل و ذا توقف التنفس أو دوران الدم إ: ملحوظة
 .القلبي

صرابة الطلرق النراري فري إذا كانرت إال إصريب فروق الخاصررة أساقي المصاب إذا كان المجاهرد قرد ترفع  ال  *
ذا رفعت السراقين إاد حدت  و يشتد زدتهذا ألن نزيف اإلصابة بطلق ناري في البطن و الصدر  أقولو  ,الذراع

 .مع  صعوبة التنفس اأيض   ستزيدو الذي 

 
 !!!و هذا يعني و يشمل حتى الماء ,و شرابأي طعام أاب المجاهد المص ال تعط  : هممهم مهم م* 
 

 :مةهممالحظات 

  (قةالصفحات السابتحدثت عنها في ) ةثقبي أونافذة  ان تكون جروح  أجروح الطلقات النارية يمكن -

طلقررة و لررن يمكنررك التفرقررة بررين الجرررح النرراتج عررن دخررول ال. هرري تعررالج بررنفس الطريقررة كمررا شرررحت مررن قبررلو 
ا االجرح الناتج عن خروجها وهذا ليس أمر    .تضيع في  الوقت مهم 

الواحدة قد ترتد داخل الجسرم فوجرود  فالطلقة! الجسم بعدد الجروح أصابتال يمكن تحديد عدد الطلقات التي -
 .نن الجرحين متصالأو ال يعني أعلى نفس الخط في الجسم قد يعني  حينجر 

 ,قرل شردةأ إصراباتبطأ من قذائف البنادق و لذلك تتسربب فري أأي األسلحة اليدوية تطلق قذائف  المسدسات-
ن يتسرربب فرري علررى أكبررر و لكررن كالهمررا قررادر أ ان الثقررب فرري الجسررم النرراتج عررن البنررادق سرريكون ثقب ررأبمعنررى 
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 .القتل

 .هللا بفضل الشفاء أن اأخر  و  أوال  الكريم  أخي او تذكر دائم  
 

  ةاي اخلارجة من انفجار مفاجئ لعبو عالج اجلروح النامجة عن الشظا 
 
كان عالج الجرروح الناجمرة عرن الشرظايا الناتجرة عرن  إذاعلى السةال الذي استلمت  من األخ الكريم بشأن  اردًّ 

 خالل اإلعداد يتبع نفس خطوات عالج الجرح الناجم عن طلق ناري؟ انفجار مفاجئ للعبوات الناسفة 
 ]نشر في حلقة ماضية[

 
رلكرن  ,في طريقرة عرالج اإلصرابتين اكبير   اتشابه  هناك  نإ: أقول هنراك اختالفرات جوهريرة يجرب مراعاتهرا  اأيض 

 عند العالج. 
ة عررالج الجررروح الناتجررة عررن شررظايا عررن كيفيرر ابسرريط   اشرررح   وأخررواتيإلخررواني  أقرردمن أفرري هررذل الحلقررة فقرررت 
 . العبوات

 
 الجروح الناجمة عن الشظايا الخارجة من انفجار مفاجئ لعبوة

 
 )بالنسبة لجروح الشظايا، فإن المبادم األولية الطبية و العالجية تنطبق عليها كما في الجروح األخرط.( 

 
 جروح الشظايا هي خروق تسببها األجسام المدفوعة.  :التعريف

 
 لحوظة هامة في بداية األمر: ال تقم بإزالة الشظية من مكان اإلصابة. م

 
كانت الشظية ما تزال ساخنة بسبب االنفجار المفاجئ للعبوة فال تقرم بإخراجهرا مرن مكانهرا برل ال تقرم حترى  إذا

 أداة ةأير ادم  ا مسرتخالشرظية بتات ر إخرراجوال تحراول  ,كفروفل اكنت مرتدي   إذاا حتى بلمسها فهي تكون ساخنة جدًّ 
 غيرل.  أومثل كماشة  أخرط 

 
  العالج:خطوات 
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 المحلول الملحي على مكان الجرح.  أوقم بصب الماء النظيف 

 عن شظايا العبوات.  الناجمة الحالةلألسف من المةكد حدوث تلوث في هذل 
 .على الجرح لتبريدل ارش ماء فور  

 مكان عناية طبي بعيد عن التلوث المباشر.  إلى اان متاح  ك ذاإالمجاهد المصاب  أخي ثم يقوم المجاهد بنقل 
 لررديكن كرران إ أمررا. ا تنررزف كثيررر  علررى جررروح الشررظايا، فمعظررم جررروح الشررظايا ال ال تسررتخدم الضررغط المباشررر

 مكن تعقيمها فهذا يكون خيارك. أقماشة و  وأضمادة 
 

 جة عن الشظايا. تضغط مباشرة على الجروح النات أننزيف و لكن بدون  أي إيقافحاول 
األوعيرررة الدمويرررة و مرررا زالرررت الشرررظية غرررارزة فررري مكررران الجررررح، فرررإن اسرررتخدام الضرررغط  أحرررد إصرررابةفررري حالرررة 

  .أخرط المباشر قد يتسبب في مضاعفات 
رو الخروج واض  في الطرف اآل او حتى لو كان الجرح نافذ    تالطلقرامرن  اخر من الجسرم و الرذي يحردث دائم 

ألن  ؛خرجرررت بأكملهرررا الطلقرررة أنمرررن ن تتأكرررد أسرررتحيل يمثيالتهرررا بسررربب قررروتهم فإنرررك كوف و نيالناريرررة للكالشررر
 (.سابق اال تخرج بالكامل و تترك الشظايا )تكلمت عن الجرح النافذ  عادة  الرصاصة 

 الطريق األمن.  امباشر على الجرح هو دائم  الغير الضغط  أنلك  أقول أناو لهذا 
 .حمى هللا مجاهدينا من اإلصابات

مع حجرم الشرظية  ان الجرح النافذ يكون متناسب  أين و الممارسة و سترط بنفسك كيف لكن األمر يأتي بالتمر  و
نر  فري كرل الحراالت ال يمكنرك أهنرا هرو  المهرملكرن األمرر . أصريبجزء من الجسم قرد  أيعلى  اأيض  و يعتمد 

 اب. شظايا باقية في جسم المجاهد المص أيةن  ال يوجد أمن  ان تكون متأكد  أ
 

 )الضاغط الذي يستخدم لوقف النزف من وعاء دموي(  المرقاة
 

 خواني المجاهدين من خالل خبراتي و تجاربي مع الحاالت التي رأيتها: إل  قدمأهذا هو رأيي الخاص الذي 
ا مرافق ر أكرون  أنصعب التحديد بدون رةية الجرح بنفسري )كرم وددت  أمرهو  عدم من  المرقاةتحديد استخدام 

 في ساحات القتال(  خوةلإل ايًّ عمل
ا باإلضافة لما سببت  الشظية و ذلك ألنها تحد و تقلل جديد   اتسبب ضرر   أنيمكن في بعض الحاالت  ةفالمرقأ

 كمية الدم التي يزود الجسم بها. 
ن ذل الحاالت ألكثر معتذر لكن خبرتي محدودة في تقديم مساعدة طبية في هأ  أناالمجاهدين  أحبائيو  إخواني

 .و عيادة مع وجود األدوات الالزمةأا عن مستشفى ا بعيد  ساعة تقريب  
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البقراء فري السراحة  أو االختبراءإلرى اضرطر  إذالر   أقرولعررف مرا أ ال  المرقراةقرر المجاهرد اسرتخدام  إذاو لهذا 

 . الفترة طويلة تزيد عن ساعة تقريب  
 

ر لمرقراةا باسرتخدامن يقوم المجاهرد أهو  اأيض  ي الخاص يو لكن رأ الجسرم  أعضراءعنرد حردوث بترر ألحرد  ادائم 
ا مررا سرريحدث مررع انفجررار غالب رر أرالراع، سرراق...( و لألسررف األمررر الررذي ذحررد األطررراف )أفرري حالررة فقرردان  أو

 العبوات. 
  ..أكثربعض الصور التوضيحية لعلها توض  ألخواني المجاهدين  أرفقت

 مع يد و مع قدم. المرقاةهنا مثال  استخدمت 
 

       
 

 

 

 
 
 
 
 

     كيفية عالج اجلرح الشافط يف الصدر الناتج عن مقذوف انري 
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 الجرح الشافط في الصدر الناتج عن مقذوف ناري 

 
يتم التعرف على جرح الصدر الشافط من صروت الشرفط أو الهسريس الصرادر عنردما يترنفس المجاهرد المصراب, كرل 

ا خطي  رة لما تسبب  من نزيف شديد و مشاكل في التنفس.جروح الصدر تعتبر جروح 
 

ا:همأمر   م جدًّ
أي مصاب تبدو علي  عالمات صعوبة في التنفس بدون عالمات انسداد المسالك التنفسية )أقصد الفم و الحلق( ال 

 من فحص ؛ ألن  في الغالب قد أصيب في الصدر.  -و أكرر ال بد-بد 
 

 معنى جرح شافط في الصدر, هنا أقول لك: أنا أعرف أنك تتساءل اآلن عن ما هو
 

 الجرح الشافط:

ينتج عن هذل اإلصابة ثقب  –تكاد تكون بسبب مقذوف ناري أو ما شاب   –هو عبارة عن إصابة نافذة في الصدر 
 في الرئة مما يةدي إلى انكماشها )الرئة( فيتسبب في إعاقة التنفس الطبيعي.

 
 تحذير:

لمجاهررد المصرراب, فررإن لررم يقرردم لرر  المسرراعدة السررريعة يمكررن أن يررةدي الجرررح الشررافط إلررى ال بررد مررن العنايررة الفوريررة ل
 وفاة المجاهد.

 

 
 رسم توضيحي رئة منكمشة

 مع وجود جرح مفتوح في الصدر ال يمكن للرئة أن تبقى متمددة( )

 األعراض:
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 المصاب بجرح صدر نافذ يلهث للتنفس.  - 1

 يعاني من صعوبة في الزفير.   -2

 يتغير لون وجه  إلى اللون األزرق أو الرمادي.- 3

 قد يكون أو ال يكون هناك صوت في مكان الجرح, و قد يزبد من الجرح دم ا رغويًّا أثناء التنفس. ملحوظة:

 لعالج المجاهد المصاب بجرح شافط في الصدر:

 انزع أي مالبس من على منطقة صدر المجاهد. - 1

ستخدام أية مادة غير مسامية )أقصرد: غيرر منفرذة للهرواء( مثرال ورق األلمنيروم فور ا سد الجرح بيدك أو با - 2
 أو غشاء التغليف البالستيكي )أقصد: السولوفان(.

 
 

يقرروم المجاهررد غيررر المصرراب بمسرر  الرردم مررن علررى جلررد المجاهررد المصرراب و تنظيررف المنطقررة المجرراورة  -3 
 لجرح.للجرح، مع إبقاء المادة غير المنفذة للهواء فوق ا

 
اآلن تضع شرريط ا الصرق ا )عرريض و غيرر مسرامي إذا أمكرن( علرى جميرع جوانرب المرادة غيرر المنفرذة للهرواء، 
مررع ترررك زاويررة واحرردة مررن الضررمادة غيررر مثبتررة. إن هررذا اإلجررراء يسررم  للهررواء المحبرروس بالصرردر مررن الخررروج 

 هق المجاهد المصاب.عندما يزفر المجاهد المصاب و يقوم بمنع الهواء من الدخول عندما يش
 
 أعط  المجاهد أكسجين إذا كان متوفر ا لديكم.  - 4

 ملحوظة: إذا كانت قد أصيبت الرئة فسيحتاج المجاهد إلى أكسجين أكثر للتعويض عن اإلصابة الناجمة.
 
 ضع المجاهد المصاب على الجانب المجروح إال إذا كان هناك إصابات بالظهر. - 5
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جاهرد المصراب علرى الجانرب المجرروح يجعرل الرئرة الجيردة أعلرى ممرا يجعرل الترنفس )وضع المجاهرد ألخير  الم
 أسهل(. 

إذا كرران المجاهررد المصرراب ال يررزال يعرراني مررن صررعوبة فرري التررنفس عنررد وضررع  علررى أي مررن الجررانبين فرريمكن 
 لإلخرروة المجاهرردين أن يقومرروا بوضررع أخرريهم المصرراب فرري وضررع الجلرروس فهررذا بررإذن هللا سيسرراعد علررى جعررل

 التنفس أسهل.
 
يجب المتابعة و المراقبة للمجاهد المصراب إلدراك أيرة صرعوبة فري الترنفس أو ال سرم  هللا إذا حردثت لر   - 6

 صدمة.
 
ررا  - 7 ال تعررط  المصرراب بجرررح نافررذ فرري الصرردر أي شررراب أو طعررام, فهررذا خطررأ جسرريم, فيمنررع هررذا األمررر منع 

 باتًّا.
 
ب إلررى مكرران فيرر  أدوات إسرعافات )تررذكر أن يكررون الجانررب المجررروح ينقرل المجاهرردخ أخررال المجاهررد المصرا - 8

 للمجاهد المصاب إلى أسفل كما ذكرت مسبق ا(.
 قد يسأل أخ مجاهد: 

 
نررا الردكتور )الشررفاء بفضرل هللا( مررا يجرب فعلر  فرري حالرة إصررابة أخ بمقرذوف نرراري فري الصرردر و و قرد علمنرا أخ

 ب من الخلف أي من منطقة الظهر و ليس الصدر؟لكن كيف نتعامل مع الجرح ألخ مجاهد و قد أصي
 

 تغيير. أيبدون  أعالل أسردتتتبع نفس الخطوات كما قد : اإلجابة
ن المقذوف الناري الذي يدخل من األمام قد يخرج من جسم المجاهد المصاب من أالمجاهد  أخيتذكر  

 الظهر، و العكس صحي .

 

 Malaria  -بحث عن المالريا  
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خررواني المجاهرردين فرري منرراطق ينتشررر فيهررا  مرررض المالريررا المعرردي وهررو مرررض ينتشررر إبيررر مررن يعمررل عرردد ك
  ..وينتقل بواسطة حشرة

 
 البعوض

 
ررا مررن الطفيليررات لهررا قرردرة كبيرررة علررى مقاومررة األدويررة,  ال زال مرررض المالريررا يسرربب معضررلة كبيرررة؛ ألن أنواع 

 ند. والتي ظهر منها في منطقة الحدود بين كمبوديا وتايال

خررواني المجاهرردين األحبرراء إنصرر  أنررا أولررذا  ؛لررى مرحلررة ال يمكررن عالجرر إن يصررل الطفيلرري أبررل مررن الممكررن 
 .دنال مع نوع العالج المناسب لهذا المرضأعراض المرض التي سأذكرها لهم أ لى إ انتبال جديًّ البا

 
 ما هي المالريا؟

 
 .طفيليات المالريا في لعابها المالريا مرض يصاب ب  اإلنسان نتيجة لقرص بعوضة تحمل

دها وعنرر ,الحاملررة للمرررض دم الشررخص ةلررى دم اإلنسرران فرري كررل مرررة تمررتص البعوضررإهررذل الطفيليررات ترردخل و 
ود وبعررد فترررة تنتقررل مررن الكبررد لتعرر ,لررى كبررد ذلررك اإلنسرران حيررث تنمررو وتتكرراثرإتهرراجر هررذل الطفيليررات مباشرررة 
عرداد أ ل الكرات ليخرج منها وبعدها تنفجر هذ ,وتتكاثر بداخلهاو منخرط حيث تأوتدخل كرات الدم الحمراء مرة 

العرادة تحردث هرذل األطروار وفي  ,وتسبب حمى للشخص المصاب ,كبيرة من الطفيليات تهاجم كرات دم جديدة
حررد مررا ضررد موانررع الجسررم إلررى ن هررذل الطفيليررات محصررنة أكمررا  ,شررهر بعررد العرردوط أسرربوعين وعرردة أمررا بررين 
 .عيش معظم دورة حياتها داخل الكبد وخاليا الدم وبذلك تكون محجوبة عن المناعةألنها ت ؛الطبيعية

بتحليرل فريلم الردم لفحرص  كثرها اعتمادا  في تشخيص المرض هو القيرامأخص طرق فحص خاليا الدم وأرمن 
 .المرض األربعة ل  خصائص  المميزة الخاليا تحت الميكروسكوب ألن كل نوع من طفيليات
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لررى اختبررارات إالقيررام بتحليررل دمرر  فرريمكن اللجرروء د المصرراب فرري مكرران تأديررة الجهرراد وال يمكررن فيرر  ذا تواجررإمررا أ
 ,م الأا بهرذا المررض ذا ما كان هذا األخ مصاب  إعلى المولدات المضادة لتحديد  التشخيص السريع التي ترتكز

نمرا اه ات الموجرودة بالجسرم و يرلولكن هنراك سرلبيات لهرذل الطريقرة إذ ال يمكرن التعررف بواسرطتها علرى عردد الطفي
 فقط على وجود الطفيلي من عدم .

 

 
 
 

ررعررراض اإلأ خرري المجاهررد ألن أاحررذر  ولررذلك قررد يتجاهلهررا  ,شررديدة الظهررور اصررابة بعرردوط المالريررا ليسررت دائم 
  .خرط في فترات متباعدةأمرة وقد تظهر هذل األعراض ثم تختفي لتعود  ة.خو بعض اإل

 
و نقررص كرررات الرردم أ ,و تقيررةأ ,الم فرري المفاصررلآو أ ,و رعشررةأعلررى شرركل حمررى ض المالريررا قررد تكررون عررراأ 

 .صابات في شبكة العينإو أ ,و تشنجاتأ ,و وجود دم في البولأ ,الحمراء
ررأ ومررن كحررة  ,الم فرري الظهرررآمعانرراة مررن  ,خرررط تظهررر علررى المصرراب هرري تضررخم فرري الطحررالأعررراض أ ا يض 

 وتشنجات عضلية. ,وصداع ,جافة
والشرعور بالمعانراة  ,وانخفاض ضرغط الردم ,الم المعدة و اإلسهال وفقدان الشهيةآلى األعراض مثل باإلضافة ا

 .لى الصفرةإن يتغير لون المريض أو 
عرررراض المالريرررا التقليديرررة هررري علرررى شررركل دورة مرررن الشرررعور برررالبرد والقشرررعريرة مرررع ارتفررراع فررري درجرررة الحررررارة أ 

يرام أو ثالثة أوتتكرر هذل الدورة كل يومين  ,لى ست ساعاتإع ربأعادة بعرق غزير قد يدوم ما بين  مصاحبة
 .المجاهد األخصابت أذا يتوقف على نوع المالريا التي وه

ويصاحب المالريا المخية ظهور  ,في المخ وخاصة عند األطفال ان المالريا تسبب ضرر  أا يض  أمن المعروف 
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رأيدة ألنهرا تحردد دط العالمات المفوهذل إح ,بقعة بيضاء على شبكية العين خرر هرو آا نهرا المالريرا ولريس مرض 
 .حرارة المجاهد المصابرتفاع درجة المسبب ال

 
صرربحت أألن مقاومرة هرذا المررض للعقراقير  سرهل بكثيرر مررن عالجهرا، وذلركأ يالوقايرة ضرد مررض المالريرا هر

 ن  لكن بدون نتيجة. الف السنين كان الناس يستعملون األعشاب الطبية للعالج من  آلأا كما و عالية جدًّ 
 

فهةالء اإلخروة اكتسربوا  ,خوة اكتسبوا مناعة ضد هذا المرض بسبب تعرضهم ل  لمدة طويلةسنجد أن بعض اإل
لكررن  ,مرررات بتكررررللعرردة لررى عشررر سررنوات بعررد اإلصررابة بهررذا المرررض إربررع أهررذل المناعررة فرري مرردة تتررراوح بررين 

ن يرحل من المنطقة الموبوءة التي كان ألمناعة بمجرد األخ الذي اكتسب مناعة ضد هذا المرض سيفقد هذل ا
 .فيها

 

 ستعمال الناموسيات عند النوم:انص  بأ
 ,حدط الطررق الفعالرة لمنرع التعررض للحشررة التري تحمرل المالريراإمثل ناموسية السرير هو  ق  إن النوم تحت وا

 .ستعمال الناموسيات عند النوم للحماية من لسعة البعوضةانص  بأولذلك 
 
 فغانستان والمناطق المجاورة:وأخواني المجاهدين في باكستان إلى إ
 

 عديد من العقاقير التي تساعد في الوقاية من داء المالريا مثل:الكذلك هناك 
Chloroquine 
Mefloquine  
Proguanil 

Primaquine 
Malarone 

Doxycycline 
  

 .لى المالرياكتشاف مصل كامل الفاعلية للقضاء علم يتوصل العلماء ال
 

  .عالج المالريا يتوقف على مدط تأصل المرض في جسم المصاب
 .ن كانت المالريا في طورها األول فهي تعالج بأدوية ترأخذ عن طريق الفمإ
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 ن كان المرض في مرحلة متقدمة فالعالج يكون بمادة الكوينين التري توجرد بكميرات ضرئيلة فري المراء المنشرطإ
(Tonic water).  
قروط المرواد الفعالرة أتحتروي علرى إذ  ؛لها فاعلية كبيرة في معالجة هرذا المررض Artemisininر عقاقير ال ايض  أ

زالوا يداوون مرضاهم من آالف السنين  ن األعشابيين الصينيين كانوا وماأا يض  أومن المعروف  ,ضد المالريا
 .على المالريا خرط للقضاءأسرع بكثير من عقاقير أفهو  Artemisinin بنجاح مستعملين

 
لرى المستشرفى ليكرون تحرت عنايرة مخصصرة حترى إريرا فري حالرة متقدمرة ال  بأخذ المجاهرد المصراب بالمنصأ

 .يعطى الدواء المناسب ل  وبإذن هللا يكتب هللا ل  الشفاء التام
 
 ندونيسياإ    -الصين    -كمبوديا   -خواني المجاهدين في الخارج في باكستان إلى إ
 فيتنام -الند   تاي  -الوس 
 

   .ا% تقريب  40ا بنسبة حذار من أدوية المالريا المغشوشة فهي منتشرة عندكم كثير  
رإن بالعين المجردة معرفة و خواني المجاهدإلألسف ال يستطيع  م ال بردون معمرل طبري أ ان كران الردواء مغشوش 

    .علي  حصلون يدين التأكد من مصدر الدواء الذي خواني المجاهإفأرجو من , لفحص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hypothermia -ث عن الهيبوثرميا: فقدان حرارة الجسم حب 
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نتاجهررا ممررا يسرربب إسرررع مررن قدرترر  علررى أة ن يصرراب المجاهررد بالهيبوثرميررا عنرردما يفقررد جسررم  الحرررار أيمكررن 
 .في درجة حرارة الجسم اا خطير  انخفاض  
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 .درجة مئوية 35 تحدث الهيبوثرميا عندما تنخفض درجة حرارة جسمك دون 
 .خرط ال تعمل بصورة صحيحةأجهزة أن قلبك وجهازك العصبي و إعندما تهبط حرارة جسمك ف

 .من ثم الوفاةو لى هبوط كامل في قلبك وجهازك التنفسي إن الهيبوثرميا ستةدي إذا لم تعالج فإ
لى الغطرس إادية تحتاج ن يقومون بعملية جهو ن كان المجاهدإو أسبب الهيبوثرميا هو التعرض للطقس البارد 

 .في ماء بارد
 

 طرق العالج الرئيسية تعتمد على تدفئة الجسم لدرجة الحرارة االعتيادية
 

 .االرتعاش الناتج هو دفاع جسمك األوتوماتيكي ضد درجة الحرارة الباردة كمحاولة تدفئة ذاتية
 
 .رتعاش المتواصل هو من العالمات الرئيسية للهيبوثرميااال
 

 مات وأعراض الهيبوثرميا ما يلي: تتضمن عال
  

 رتعاشاال
 انعدام التنسيق

 و عدم وضوح الكالمأالتلعثم 
 رتباك وصعوبة التفكيراال

 ضعف قدرة األخ المجاهد على اتخاذ قرارات 
 رهاق وخمولإ

 فقدان وعي متنام  
 ضعف دقات القلب

 في التنفس ءبط 
 

ع ارتبرراك ي هررو فيرر  ألن األعررراض تكررون تدريجيررة مررالشررخص المصرراب بالهيبوثرميررا عررادة ال يعرري الوضررع الررذ
 .مما يسبب ارتباك وفقدان الوعي الشخصي التفكير للمجاهد المصاب

   
 ان كران األخ المجاهرد كبيرر  إبرل مرثال   ,البررودة ةسرا نتيجة للتعرض لدرجات حررارة قار الهيبوثرميا ال تحدث دائم  

ن يتحملهرا أتعرضر  الطويرل لردرجات حررارة يمكرن يفرة نتيجرة في السن فربما يتعرض لإلصابة بالهيبوثرميا الخف
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حرد أيحردث للمجاهردين المختبئرين فري ن أوهرذا األمرر يمكرن  ,فضرلأو صرحت  العامرة أا صغر منر  سرنًّ أمجاهد 
 و مخابئ باردة سيئة التدفئة.أالمنازل 

 

 .تعاشر بأعراض غير واضحة مع غياب كلي لالفي هذل الحالة يمكن حدوث هيبوثرميا خفيفة 
 ن تتضمن ما يلي: أعراض الهيبوثرميا الخفيفة التي ال ترتبط بالتعرض للبرد الشديد يمكن أ 

 
 ارتباك 

 عدم تنسيق 
 دوخة

 غثيان وتقية
 خمول

 
 كثر مسببات الهيبوثرميا هي :أ
  .و للماء الباردأا التعرض لظروف طقس بارد جدًّ  -
ذا لرررم تكرررن تلررربس إةدي للهيبوثرميرررا يرررن أجسرررمك يمكرررن  بررررد مرررن درجرررة حررررارةأالتعررررض لفتررررة طويلرررة لبيئرررة   -

 .مالبس مناسبة
 

 ي:تن تكون اآلألى هيبوثرميا يمكن إالظروف المةدية 
 .للتدفئة المطلوبة في ظروف مناخية باردة ارتداء مالبس بشكل غير كاف   -
 .لمدة طويلة االبقاء خارج   -
 .لى مكان جافإنتقال و االأعدم خلع مالبس مبللة  -
 .و الغطس في  بدون اإلعداد المناسبأسقوط من قارب مثال  في ماء بارد ال -
 .تغيب عن  التدفئة المناسبة أو مخبأتعرض المجاهدين وعوائلهم من كبار السن واألطفال داخل منازلهم  -

 
 

 كيف يفقد جسمك الحرارة ؟
 

 نفث الحرارة 
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فمثال  مرن الررأس ينفرث  ,سط  غير محمية في جسمكأدة تنتج عن نفث الحرارة من خالل معظم الحرارة المفقو 
 .حوالي نصف  الحرارة

 
 التالمس المباشر

 
 .شعاع الحرارة خارج جسمكإرض باردة فسيتم أو أا مثل ماء بارد بارد جدًّ  يءذا تالمست بشكل مباشر بشإ

اء البررارد أسرررع مررن ا لنفررث الحرررارة خررارج جسررمك فررإن الجسررم يفقررد حرارترر  فرري المررن المرراء وسررط جيررد جرردًّ أبمررا 
 .وجودل في الهواء البارد

 .ذا كانت مالبسك مبللةإسرع بكثير أرارة الجسم تكون ألن فقدان ح ة؛احذر المطر والمالبس المبلل
افئ الموجودة على سط  جلردك الهواء: يزيل الهواء حرارة الجسم عن طريق إزاحة الطبقة الرقيقة من الهواء الد

  :على سبيل المثال, فسيسبب فقدان الحرارة اذا كان الهواء بارد  إخاصة 
إن جسرمك يفقرد درجة مئوية تحت الصرفر فر 26مئوي وعامل برودة الهواء  0ذا كانت درجة الحرارة الخارجية إ

 .درجة مئوية تحت الصفر 26ذا كانت درجة الحرارة الخارجية الفعلية إحرارة بنفس السرعة 
في القلب والجهاز التنفسي ومن ثم  كامال   ان تسبب الهيبوثرميا هبوط  أ م يعالج الوضع فال سم  هللا يمكنذا لإ

 .الوفاة
 

 خرط متعلقة بالبرد مثل:أا إلصابات يض  أمعرضين  ن ن الذين يصابون بالهيبوثرميا يكونو و المجاهد
 

 .نسجة الجسمأتجمد 
 

 .الغنغرينا وهي تآكل وموت األنسجة بسبب توقف تدفق الدم
 

عية الدموية الدقيقة عادة في اليدين والقدمين بعد التعررض الطويرل لردرجات حررارة براردة تلف األعصاب و األو 
 .فوق درجة التجمد

  
 و القدم الخندقيةأصابات في القدم إ

ن يصابوا في القدم بما يسبب لهم تلف األعصاب و ألى فترة طويلة يمكن اه ن في خنادق و و ن المختبئو المجاهد
 .نغماسها الطويل في الماءيجة الاألوعية الدموية الدقيقة نت
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 : التشخيص
علررى العالمررات الجسرردية الظرراهرة للشررخص والظررروف الترري وجررد فيهررا  اخيص الهيبوثرميررا يكررون عررادة مبنيًّررتشرر

 .الشخص المصاب بالهيبوثرميا
 

فالتشررخيص يشررمل قيرراس  ,وغيررر واضررحةن تكررون األعررراض خفيفررة أو  ,ايكررون التشررخيص  ظرراهر   أن اليمكررن 
  .الحرارةدرجة 

 
 عالج الهيبوثرميا

 
 .الحركات الزائدة قد تسبب نوبة قلبية ؛اال في ما هو ضروري جدًّ إال تقم بتحريك المجاهد المصاب 

 .مكنأن إن المكان البارد لمكان جاف دافئ انقل الشخص المصاب م
ر لر  الحمايرة مرن ن تروفأن جراف دافرئ فبقردر اسرتطاعتك حراول لى مكاإخيك المجاهد أذا لم تتمكن من نقل غ

 :على قدر اإلمكان البرد والهواء
 .انزع المالبس المبللة-
ن ال تحررك المجاهرد أمكن أن إو األفضل كما نبهت من قبل , خيك المجاهد قم بنزعهاأذا حدث بلل لمالبس إ
 .ن تحرك أن تقوم بقص المالبس عن  بدون أو 
 
 جافة لتدفئت و البطانيات الأبتغطية المجاهد المصاب بالمعاطف قم -
 ا.م: قم بتغطية رأس المجاهد المصاب واترك فقط الوج  مكشوف  هم
 
و أجسرم المجاهرد المصراب علرى بطانيرة  ومردد ,ن كانت باردةإزل جسم المجاهد المصاب عن األرض قم بع-

 .و على سط  جافأمعطف جاف 
 
 : راقب التنفسمهم

 
 .و التنفسأي عالمات لدقات القلب أا للوعي دون لهيبوثرميا الحادة قد يبدو فاقد  صيب باأذا إالمجاهد 

رر او برردأسررم  هللا توقررف نفررس األخ المجاهررد ذا ال إ ن إعمليررة إنعرراش القلررب والرررئتين  اابرردأ فررور   االتررنفس منخفض 
 .عليها اكنت مدرب  
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 قررم بخلررع مالبسررك وتمرردد بجانررب المصرراب :خرررط لتدفئررة جسررم المجاهررد المصررابأتقاسررم حرررارة الجسررم: وسرريلة 
 .و معطفأل ثم قم بتغطية جسميكما ببطانية بحيث يتالمس جلدك مع جلد

 
 قم بتوفير المشروبات الساخنة: 

 ةو مرادأي كحرول أمرن  ان يكرون خالي رأعلى  اعلى البلع قدم ل  مشروب   اا وقادر  ذا كان الشخص المصاب واعي  إ
 .للمساعدة على تدفئة الجسم ة؛منبه

 
 .بسائل دافئ يمكن ضغط  مملوء   ابالستكيًّ  ايس  و كأاستخدم ضاغطة دافئة جافة 

و داخرررل  أو منشرررفة مجففرررة أخررررط: قرررم بعمرررل ضررراغطة مرررن المررراء السررراخن داخرررل كررريس بالسرررتيكي أو طريقرررة أ
 .مالبس جافة

 .استخدم الضاغطة فقط على العنق والقفص الصدري ومنطقة ما بين الفخذين
ألن الحرررارة علررى الررذراعين والسرراقين يجبررر الرردم البررارد ؛ نو السرراقيأعلررى الررذراعين  ةسررتخدام الضرراغطاال تقررم ب

 .وفاةالفي حرارة الجسم وهذا قد يسبب  ابب هبوط  بالتدفق ثانية نحو القلب و الرئتين والدماغ ويس
 

و مصباح حراري لتدفئة المجاهرد أو وسادة حرارية أمباشر: ال تستخدم الماء الساخن  ال تستخدم الحرارة بشكل
 .و تسبب ازمة قلبيةأالحرارة المرتفعة قد تتلف الجلد المصاب ألن 

 
 :في الطقس البارد ئ االبقاء داف

 .و معطفأبطانية ستمرار غطاء اليكن معك ب
 .تجنب اإلجهاد المفرط 

 .البس طبقات كافية من المالبس
 .اجافًّ  ابق  
  

الجسررم مررن الخررروج مررن رأسررك ن تمنررع حرررارة أ حرراول بقرردر المسررتطاع, و غطرراء للرررأس طاقيررة غطرراء رأس: ارتررد  
 .ووجهك وعنقك

مررن القفرراز العررادي ألنرر  يفصررل فقررط اإلبهررام عررن األصررابع األربعررة األخرررط برردال   افرري يررديك قفرراز   مكررن ارتررد  أن إ
 .كثر مع بعضها البعضأصابعك األربعة في حالة تالمس أفاعلية من القفاز العادي ويبقي  كثرأ
 

ألن المالبرس المبللرة والطقرس البرارد تتسربب فري  ؛اقرد تجعلرك تعررق كثيرر   ألنشطة التياإلجهاد المفرط: تجنب ا
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 .سرعأفقدانك لحرارة جسمك بشكل 
 

ن تكررون مصررنوعة مررن قمرراش أن المالبررس الفضفاضررة الخفيفررة علررى رتررداء طبقررات مرراطبقررات المالبررس: قررم ب
ة المصرررنوعة مرررن الحريرررر والبطانررر ,والمرررادة المضرررادة للمررراء هررري األفضرررل للحمايرررة مرررن الهرررواء ,مغرررزول بإحكرررام

 .والبولي بروبلين تحتفع بحرارة الجسم أفضل من القطن
 

 .سرع وقت ممكنأس المبللة بقدر المستطاع وانزع المالب اجافًّ  : ابق  االبقاء جافًّ 
عرالي السراق والقفراز الرذي  حرذاء   د  وفري حالرة سرقوط الرثلج ارتر ,ن تبقي يديك وقدميك فري حالر  جافرةأا هم جدًّ م

 ن  يفصل اإلبهام عن األصابع األربعة األخرط.أذكرت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heat Stroke  –ضربة الشمس ث عن حب
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 ما هي ضربة الشمس؟
 

 ,بررأعراض جسرردية وعصرربية االمجاهررد مصررحوب   جسررم األخدرجررة حرررارة فرري تفرراع حرراد هرري ار  الشررمس:ضررربة 
قرل أرتفراع درجرة حررارة الجسرم ولكنهمرا ا وتختلف عن شد العضالت واإلجهاد الحراري وهما شكالن آخرران مرن

 .شدة
لررم تعررالج بصررورة  إذاويمكررن ال سررم  هللا أن تررةدي لوفراة أخ مجاهررد  ,هرري حالررة صرحية طارئررة: ضرربة الشررمس
 .صحيحة وفورية

 
 ,ثم تبدد الحرارة عبر الجلد وتبخر العرق  ,يقوم الجسم عادة بتوليد الحرارة نتيجة لعملية األيض

الشررمس ال يررتمكن الجسررم مررن  أشررعةاإلجهرراد الجسرردي تحررت  أوالشررديد والرطوبررة العاليررة  الحررر أجررواءلكررن فرري 
 .أكثرمئوية أو  41 إلىقد تصل و  ,ارتفاع حرارة الجسم إلىتبديد الحرارة مما يةدي 

والشرخص المصراب  ,إلصابة أخ مجاهد بضربة شمس هو جفاف الجسم عن طريق فقردان السروائل خرآسبب 
ن مررن العرررق بالسرررعة المطلوبررة حتررى يررتمكن مررن تبديررد الحرررارة وهررذا يسرربب ارتفرراع درجررة بالجفرراف قررد ال يررتمك

 .حرارة جسم األخ المجاهد
 

 امجهود الشاق في بيئة حارة مصحوب  ا تحدث من جراء العمل والالمشاكل الحادة التي تسببها الحرارة غالب   أكثر
 .بعدم شرب سوائل كافية
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و كبرار سرن أصرغار  أطفرالبصرحبتهم  أوعرائلتهم  أعضراءكران  إن النتبرالواخذ الحذر أيجب على المجاهدين 
واجهرون يحد المجاهدين ولد بعدم قدرة على العررق ألن كرل هرةالء أكان  إن أويعانون من السمنة  أشخاص أو

 .كبر لإلصابة بضربة الشمسأا خطر  
 
 

 :وعالمات اإلصابة بضربة الشمس االعتياديةاألعراض 
 

 .مرتفعة درجة حرارة الجسم -
 .العرق و احمرار وجفاف في الجلد إفرازغياب  -
 .تسارع في دقات القلب -
 .صعوبة تنفس األخ المجاهد المصاب -

 
 .للقيام باألعمال الجهادية المطلوبة التركيزعدم القدرة على  -

 .الهذيان -
 ا.المجاهد يكون مرتبك   -

 .المجاهد المصاب في حالة غيبوبةخل يدن أبل يمكن  ,المجاهد المصاب حس المكان والزمانيفقد ن أيمكن 
   
  

 المجاهد المصاب بضربة الشمس؟ كاأخكيف تعالج 
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يجرب عملر  هرو تبريرد  يءشر وأول ,الجسرم أعضراءلمنع وقوع ضرر دائرم فري  ايجب معالجة األخ المصاب فور  
 .المصابجسم 

 
علرى جسرم  مرن خرطروم مراء  افراتر  و أ ابرارد   انزع ملبسر  وصرب مراء   .لظالمجاهد المصاب لمكان  كأخاانقل 
 .مثال  

 اإلبرطتحرت  -أمكرن إنثلرج - براردةثرم قرم بوضرع ضرمادات  ,عررق تقم بالتهوية للمجاهد المصاب حترى يحردث 
 .وبين الفخذين
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 إلررىحتررى تقررل حرررارة الجسررم  أعرراللراقررب درجررة حرررارة الجسررم واسررتمر فرري عمليررة التبريررد هررذل كمررا شرررحت لكررم 
 .درجة مئوية 38.3 – 38.8

 
 لكن هل يمكن تحاشي اإلصابة بضربة الشمس؟

 
ممكررن أن تتجنررب بقرردر المسررتطاع فقرردان سرروائل مررن جسررمك وبررأن تتجنررب القيررام بأنشررطة مررن النعررم بررإذن هللا 

 .اورطب   جسدية حادة النشاط عندما يكون الجو حارًّ 
 
تشرررب  أن احرررصتجنبهررا ت أنارتفرراع درجررة الحرررارة وال يمكررن  تواجرر رض الجهرراد وفرري الخررارج أكنررت فرري  إذا

الشاي و القهوة والتري يمكرن لكن تجنب السوائل مثل  ,وجد نإعصير  أوالكثير و الكثير من السوائل من ماء 
 .تسبب الجفاف أن

لى تعويض ما يفقردل إجسم المجاهد المصاب سيحتاج تعويض المواد مثل الصوديوم والسكر والمل  باإلضافة 
 .الجسم من عرق وسوائل

الراحة والقيلولرة  أوقاتهمل ال تخ  أنحاول بقدر المستطاع  امنيًّ أ اقلق   أوالجهاد  أمورفي  كنت مشغوال  ن اه حتى و 
 .في جسمك سوائلفهي هامة لتعويض ما تفقدل من 

 أمكن. نإرأس ومالبس خفيفة  عةقب ارتد   
 

  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات 
  
 

 =تم بحمد هللا = 


