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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   األحكام تآيا[
 
 ]الحاوي لإلمام الماوردي كتاب  استقبال القبلة منكتاب الصالة باب ف

من كتاب  ءجز [ األحكام  آيات  فقه  بعنوان:  الماجستي   رسالة  من  )المتوفز   مستل  الماوردي  لإلمام  "الحاوي" 

 ] آخرهمن أول كتاب الصالة إىل  ه( 450سنة

 

   الباحثة:  د إعدا

يعة والدراسات اإلسالمية  صتخص -ير الشهأسماء بنت محمد بن عبد هللا [  ] السعودية -جامعة جدة - الرسر

 

 ملخص البحث: 

ي أحكام  
ي موضوع فقه آيات األحكام؛ وذلك بتأسيس لبنة لكتاب فز

يهدف هذا البحث إىل إثراء المكتبة اإلسالمية فز

تتبع واستقراء آيات األحكام وهذه الدراسة فيها    ،موسوعات الفقه اإلسالمي القرآن مستخلص من كتاب يعد من  

ي كتابه الحاوي
ي باب استقبال القبلة وأن ال فرض إال الخمس عند الماوردي فز

عىل المنهج  فيها  وقد اعتمدت  ،  فز

  : ي
ي    ،تتبع آيات األحكام محل الدراسة، وجمعها باالستقرائ 

: من خالل النظر فز ي  والمنهج التحليىلي
آيات األحكام الت 

 تم جمعها، واألحكام واألقوال الفقهية، واالستنباطات، وأوجه الداللة وتحليلها.  

،  تمهيد، و   وتم تقسيم البحث إىل ز :  وخاتمةمبحثي  المبحث  التمهيد: وفيه التعريف بآيات األحكام،  ، عىل النحو التاىلي

: آيات األحكام    ،الحاويوالتعريف بكتابه    --ترجمة لإلمام الماوردي    األول:  ي
ي باب استقبال الواردة  المبحث الثائز

فز

 القبلة وأن ال فرض إال الخمس. 

  واشتملت الخاتمة عىل أهم النتائج والتوصيات. 

 آيات األحكام، الصالة، استقبال القبلة. القبلة، الماوردي، الحاوي.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This research aims to enrich the Islamic library on the subject of jurisprudence of verses of rulings. By 

establishing a brick for a book on the provisions of the Qur’an extracted from a book considered one of 

the encyclopedias of Islamic jurisprudence. 

This study includes following and extrapolating the verses of rulings in the chapter on facing the Qiblah, 

and that there is no obligation except for the five according to Al-Mawardi in his book Al-Hawi. 

This study relied on the inductive approach by following the verses of the rulings under study and 

collecting them as well as the analytical approach by looking at the verses of the collected rulings, 

jurisprudential rulings and sayings, deductions, and aspects of significance and analysis. 

The research was divided into a preface, two chapters, and a conclusion as follows: the preface is the 

definition of the verses of the rulings, the first chapter is a resume of Imam Al-Mawardi and the 

definition of his book Al-Hawi, the second chapter is the verses of the rulings contained in the chapter 
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ُ
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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  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز
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ْ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    

 

on facing the Qiblah and that there is no obligation but the five. The conclusion included the most 

important results and recommendations 

Keywords: verses of the rulings, prayer, facing the Qiblah, Qibla, Mawardi, Hawi. 

 

 : المقدمة

هلل كثي  اإلنعام، أسبغ علينا نعمة اإلسالم، وأنزل كتابه العزيز فكان قطب الرىح الذي تدور حوله األحكام،    الحمد 

م األنام أخالق الكرام،  وحجة خالدة عىل مر األزمان، والصالة والسالم عىل  
ِّ
 صحابته عىل آله و و خاتم الرسل معل

وىلي الفهم السليم،  -- وأزواجه
ُ
ز واقتفز أثرهيهم  هد هتدى با ومنأ  . إىل يوم الدينم واستقام باتباع الحق المبي 

 ثم أما بعد. 

ي حلبة سباقه المتسابقون، ما يتعلق 
ف العلوم وأوىل ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق فز فإن من أرسر

، الشامل ألحكام هذا الدين، ز  . ]2البقرة:   [مئجن  يم ىممم  خمحم  جم  يل  ىل ٱنئٱ  بحبل هللا المتي 

لة والمكانة، لكتاب هللا سبحانه، عكف عليه   ز   ولهذه الميز
ً
 وحديثا

ً
وأفنوا زهرة عمرهم لخدمته، ،  ة علماء األمقديما

علومه،   سائر  ي 
فز فائقة، حت  حققوا  وعناية  بالغة،  رعاية  فأولوه  مراميه،  معانيه  وفهم  وأوضحوا  آياته،  ففرسوا 

واستخرجوا دالئله، واستنبطوا أحكامه، وأظهروا كنوزه،    وكشفوا حقائقه،  ،وأرساره  نوا حكمهوأسباب نزوله، وبيّ 

ستنباط  ال به، ومن بينها علم آيات األحكام، فقد أواله العلماء مزيد اهتمام، وسعوا  حت  تكاثرت العلوم المتعلقة  

عه هللا من  األحكام، وتوضيح      ،المباح والحرامما رسر
ُ
 وأ

ً
ي شت  المذاهب كتب أحكام القرآن،    لفت تبعا

 يقول لذلك فز

ه  --  ابن جزي ي تفسي 
 فز

ّ
ة"، وما  : "وقد صن ي أحكام القرآن تصانيف كثي 

ذلك اال لعلو مكانة هذا العلم ف الناس فز

ز العلوم لته بي  ز
ي القرآن؛ ليكون عىل نور وبرهان. وميز

 من أراد الوصول لبيان األحكام، لزمه إدامة النظر فز
ّ
 ، فإن

فه  باإلضافة لما و 
ّ
 هذا  زال  ي  ال إنه  ، واقتفز أثرهم وانتفع به المتأخرون، فالعلماء السابقون  صن

ً
يستحق   العلم ثريا

ي كتاب الصالة باب استقبال القبلة من كتاب الحاوي [الدراسة بعنوان  ت هذه  فجاء ،  بحث  مزيد  
آيات األحكام فز

 .]لإلمام الماوردي

 مشكلة الدراسة: 

 يجيب البحث عن األسئلة التالية: 

 ما تعريف آيات األحكام؟ -١

ي باب استقبال القبلة وأن ال فرض إال الخمسما آيات األحكام الواردة    -2
ي استدل لها الماوردي عىل حكم   ،فز

والت 

؟ غي
 رسر

ي    -٣
غي من آيات األحكام الواردة فز

ي استنباط الحكم الرسر
ي كان لها األثر فز

باب استقبال القبلة ما أوجه االستدالل الت 

 ؟ وأن ال فرض إال الخمس
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ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهمية الدراسة: 

وع متكامل يعرض آيات األحكام من جميع األبواب الفقه ي كتاب الحاوي،  الموضوع جزء من مرسر
ية عند الماوردي فز

  و 
ُ
ة عية العملية المستنبطة   ذلكتعود أهميَّ قه، فهو يتناول األحكام الرسر

ِّ
عل
َ
ف ُمت ، ورسر ِة علم التفسي  الفقهي إىل أهميَّ

ِوّي الباعث لتناول هذا الموضوع بالدراسة .  هللا  من أعظم أصل ُيستدلُّ به عىل األحكام، وهو كتاب  
َ
ولذلك ق

 لألسباب التالية: 

ي الفقه  -١
لته فز ز  . المكانة العلمية للماوردي، و اإلسالمي عامةقيمة الكتاب العلمية وميز

أوجه    -2 وذكر  األحكام،  آيات  من  الفقهية  باالستنباطات  ثري  فهو كتاب  البحث،  لموضوع  الكتاب  مناسبة 

 االستدالل. 

 

 أهداف الدراسة: 

ي استنباط األحكام.  -١
 إبراز سعة داللة القرآن الكريم، من خالل كتاب الحاوي، وأثر ذلك فز

ي باب استقبال القبلة وأن ال فرض إال الخمس، ودراسة المسائل المستنبطة   -2
استخراج آيات األحكام الواردة فز

 من اآليات دراسة علمية موثقة. 

 

 حدود الدراسة: 

ي  
ي  باب استقبال القبلة وأن ال فرض إال الخمسيقترص هذا البحث عىل جمع ودراسة آيات األحكام الواردة فز

، والت 

غي  --استدل لها الماوردي 
 . عىل حكم رسر

 

 الدراسات السابقة: 

ي هذا الموضوع
ي المجالت لم أجد دراسة علمية مختصة فز

، وما وجدته عبارة عن مقاالت ومباحث موجودة فز

ي غي  كتاب الحاوي. 
نت، فز  والمواقع عىل شبكة اإلني 

 

 : دراسةمنهج ال

ي هذيعتمد 
 
ي التحليىلي من خالل:  الدراسةه المنهج العام ف

 عىل المنهج االستقرائ 

ي باب استقبال القبلة وأن ال فرض إال الخمس.  -1
 تتبع وجمع آيات األحكام الواردة فز

ي تم جمعها من كتاب الحاوي، واألحكام واألقوال الفقهية، واالستنباطات، وأوجه   -2 
ي آيات األحكام الت 

النظر فز

ي 
ي الحاشية. الداللة وإثباتها فز

، ودراستها دراسة تحليلية فز ز  المي 
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هذه الدراسة فهو وأما المنهج الخاص 
 
 : المتبع ف

ز المسألة دون التقيد بنص عبارته، بل الترصف فيه بما يوافق غرض البحث ومنهجه،   -١ ي مي 
إيراد كالم الماوردي فز

 .  مع الحفاظ عىل المعتز

عىل  -2 باآلية  االستدالل  بذكر  غالًبا  بها    االكتفاء  يستدل  قد  ي 
الت  األخرى  لألدلة  التعرض  دون   ، الفقهي الحكم 

ي بيان الحكم، إال أن تكون داللة اآلية غي  ظاهرة
 . الماوردي فز

 االعتناء غالًبا بذكر أوجه االستدالل عىل الحكم الفقهي المستنبط من اآلية.  -٣

ة عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها بذكر اسم السورة، ورقم  -4 وال يكرر عزوها بل يكتفز بالعزو  ،اآلية بعدها مبارسر

ي بداية المسألة. 
 فز

النبوية،  -5 ي   تخري    ج األحاديث 
فز الحديث  فإن كان  والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث،  الكتاب  بذكر اسم 

ي أحدهما يكتفز بعزوه إليهما، وإن لم يكن فيهما فيخّرج من كتب السنة األربعة ويكت
ز أو فز فز بها، وإن الصحيحي 

ي كتب السنة المشهورة، 
ي الكتب السابقة يخرج من باف 

 . الحكم عليه مع لم يوجد فز

 ، دون الحكم عليها.تخريج آثار الصحابة والتابعين من مصادرها ما أمكن  -6

 من مصادرها المعتمدة ما أمكن. توثيق المسائل المجمع والمتفق عليها  -6

ي الغريبة  -٧
ي البحث من مصادرها األصلية ما أمكن. التعريف بالمعائز

 الواردة فز

جمة لألعالم غي  المشهورين.  -٨
 الي 

 

 هيكلة البحث: 

: ، مبحثي   مقدمة، وتمهيد، و يتكون البحث من   وخاتمة عىل النحو التالي

ي 
 
 التعريف بآيات األحكام. التمهيد: ف

 . الحاويوالتعريف بكتابه  -  -ترجمة لإلمام الماوردي المبحث األول: 

 . -  - ترجمة موجزة لإلمام الماوردي : ولالمطلب األ
ي المطلب الثا
 : تعريف موجز بكتاب الحاوي. ئز

ي باب استقبال القبلة وأن ال فرض إال الخمس. 
 
: آيات األحكام ف ي

 المبحث الثائ 

 وفيه خمسة مطالب: 

 جبهئ   مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي  زيري  ٰى ين ىن نن مننئٱتعال:    القالمطلب األول:  

 .]144البقرة:[اآليةمئختحت  جت هب مب خب حب

 وتحته مسألتان: 

ط لصحة الصالة المسألة األوىل:   . استقبال القبلة، رسر

 المسألة الثانية: 
ً
ي القبلة وأخطأ، وبان خطأه يقينا

 . من اجتهد فز
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 : ي
 . [16]النحل:  مئ   جه ين ىن منخننئٱ قال تعال:  المطلب الثائ 

 . بالنجوم عىل القبلة، وما يجري مجراها  جواز اإلستهداء وتحته مسألة واحدة: 

 . [46: حج]الاآلية مئ خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق نئٱٱقال تعال:  : ثالثالمطلب ال

 بدالئل القبلة وتحته مسألة واحدة: 
ً
 . من لم يكن عارفا

  [.6]الحجرات: اآلية مئ   حي جي يه ىه مه جه ين ىن نئٱ  قال تعال:  : رابعالمطلب ال

ي القبلة. وتحته مسألة واحدة: 
ك فز ير والبصي  للمرسر  تقليد الرصز

 

 والتوصيات.  الخاتمة: وفيها أهم النتائج 

 المصادر والمراجع. قائمة 

 

ي 
 
 التعريف بآيات األحكام. التمهيد: ف

ي بيانها، آيات األحكام يتكون مصطلح 
: من جزأين "آيات" و " أحكام"، وفيما يأئ 

ً
 ثم تعريفه باعتباره لقبا

 :
ً
 واصطالحا

ً
: تعريف اآليات لغة

ً
 أوال

ي اللغة: اآليات 
 
 ف

آية،    وأصلها  جمع ومفردها 
ٌ
َوَية

َ
ْييَ ، وقيل:  أ

َ
،  أ

ٌ
منها ة اآلية عىل معاِن عدة،  العالمة. وتطلق  و الدليلو   :  ،  الجماعة، 

ة  .                                                                 (١) والعير

ي االصطالح:  
 
 اآليات ف

ي اللفظ ومن أشهرها: أن اآلية هي  
ي المعتز مختلفة فز

ي القرآن الكريم عىل تعريفات عدة، متقاربة فز
تطلق اآلية فز

عمّ " منقطعة  القرآن  من  وعمّ طائفة  قبلها  مبدأ  ا  لها  بعدها،     ،ومقطعا 
ً
توقيفا وتعرف  سورة.  ي 

فز عىل   ومندرجة 

 . (2) " األرجح

 

  :
ً
: تعريف األحكام لغة واصطالحا

ً
 ثانيا

ي اللغة:  
 
 األحكام ف

جمع ومفردها حكم، ويطلق عىل معان  منها: المنع، والقضاء
 (٣) . 

ي االصطالح: 
 
 األحكام ف

 
 . ( فيهما )آيا(62- 6١/ ١4ابن منظور، لسان العرب )  (؛22٧6- 22٧5/ 6ينظر: الجوهري، الصحاح )  )١(

 (.  ١٣٣زرزور، مدخل إىل تفسي  القرآن وعلومه، ص: )  )2(

هان ) ، الير ي
 (. 266/ ١وينظر: الزركسر

 )حكم(. فيهما   (١44/ ١2(؛ ابن منظور، لسان العرب )9١/ 2ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ) )٣(
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي النظر إىل ذات الدليل أو متعلقه
؛ بناًء عىل اختالفهم فز غي

ي تعريفهم للحكم الرسر
 : (4) اختلف األصوليون والفقهاء فز

ز باالقتض     ال المكلف     ق بأفع     ه المتعل    اب الل     خط" فعّرفـــه بعض األصــــوليي   بأنــه:   . (5)     ر أو الوضع" اء أو التخيي    ي 

 اقتضاءً  أثر خطاب هللا المتعلق بفعل المكلف" ويمكن تعريفه عند بعض الفقهاء بأنه: 
ً
ا  ، أو تخيي 

ً
 . (6)" ، أو وضعا

 

 :
ً
: تعريف آيات األحكام باعتباره لقبا

ً
 ثالثا

ي نصوص العلماء يتبي   له أن مصطلح آيات األحكام يطلق عىل أمرين: 
 
 إن المتأمل ف

، أي: اآليات الدالة عىل الحكم داللة ضيحة، وسيقت لبيان   األول: 
ً
 أو استنباطا

ً
أنها اآليات الدالة عىل االحكام نصا

غيب  هيب والي  ي يمكن االستنباط منها كآيات العقائد والقصص والي 
ها من اآليات الت   . (٧) ذلك الحكم، أو غي 

. وهذا االطالق هو األشمل واألعم؛ ألنه يتناول األ 
ً
 واستنباطا

ً
ي وردت ضاحة

 حكام الت 

 : ي
، أي: اآلي ات الدال ة  (٨)"  زام اآليات الدالة عىل األحكام داللة أولية بالذات، ال بطريق التضمن وااللتيطلق عىل "  الثائ 

ي يستنبط منها الحكم 
ه   ا من اآليات الت  . عىل الحك م دالل ة ضيح ة وسيق  ت لبي ان ذلك الحك   م، دون غي   الفقهي

 

 . والتعريف بكتابه الحاوي -  -ترجمة لإلمام الماوردي المبحث األول: 

 . -  - ترجمة موجزة لإلمام الماوردي : ولالمطلب األ
   : ونسبه ولقبه وكنيته ومولده اسمه -

 ن، ولد     اوردي، أبو الحس     الم ،افغي      الشري     البص ب    د بن حبي    عىلي بن محمل:     ام الجلي     هو اإلم  

 . (9) ه( ٣64ببغداد سنة ) 
 

 نشأته العلمية وأعماله:  -

 
ي ذات الدليل ال )4(

ي متعلق الدليل، فيكون نظره لذلك ولمدلول الخطاب  فاألصوىلي يبحث فز
ذي هو موضوع علم األصول، وأما الفقيه فيبحث فز

تب عليه.   وأثره المي 

 (. ١4ينظر: المنياوي، المعترص، ص: )

ح مخترص الروضة )2٨٣-2٨2ابن الحاجب، مخترص منته السؤل، ص: ) )5( ، رسر ي
 (. 254/ ١(؛ الطوفز

 (. ١٣١/ ١النملة، المهذب ) )6(

 (. 2١(؛ منكابو، فقه آيات األحكام، ص: )50ينظر: العبيد، تفاسي  آيات األحكام ومناهجها، ص: ) )٧(
، البحر المحيط )  )٨( ي

 . (2٣0/ ٨الزركسر
ح الكوكب المني  )وينظر:   (. 460/ 4ابن النجار، رسر

، طبقات الشافعية )   (؛2٨4-2٨2/ ٣ابن خلكان، وفيات األعيان )  (؛5٨٧/ ١٣ينظر:  الخطيب البغدادي، تاري    خ بغداد )  )9( - 26٧/ 5ابن السبكي

269 .) 
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي بداية حياتهنشأ اإلمام الماوردي بالبرصة، وب  ها ترعرع وتلف  تعليمه            
ي   كانت، و فز

 لذ  البرصة فز
ً
ز مركزا  ك الحي 

  ،
ً
ادة من تحصيله العلىمي ارتحل إىل بغداد ثم  علميا ز  إذ كانت  ،  ؛ لالسي 

ً
   بغداد تشهد آنذاك نشاطا

ً
أوسع، وبيئة   علميا

 علمائها األجالء.  ي يدأعىل فتتلمذ وتلف  تعليمه وفقهه  ، علمية أخصب

َ عُ تابع طلبه للعلم، واستمر يجالس العلماء، حت  برع فيه، فثم             ، وانترسر صيته، فعقد حلقات  علمية شأنه  ىِلي

لت   ه   ز  لسعي  ه وتبح  ر علم   ه وميز
ً
ي  اء    وىل القض   تت   م اختياره ل  -- أقبل عليها التالميذ يتلقون فيها من علمه، ونظ  را

فز

 . (١0)بلدان كثي    رة 

 شيوخه وتالميذه:  -

: شيوخه: تلقى الماوردي   
ً
 : (11)العلم عن أكابر أهل عرصه، ومن أبرزهم  --أوال

ز الصيمري: وهو:  -١  ه(. ٣٨6)ت: بعد سنة  أبو القاسم، الصيمريعبد الواحد بن الحسي 

، أبو محمد )ت:  -2 ي
: وهو: عبد هللا بن محمد البافز ي

 ه(. ٣9٨البافز

: وهو:  -٣ ي ِ
، أبو حامد ) أحمد بن محمد اإلْسِفَراِييتز ي ِ

 ه(. 406 -ه ٣44اإلْسِفَراِييتز

: تالميذه: تتلمذ عىل يد الماوردي   
ً
 : (12)عدد من أهل العلم، ومن أبرزهم   --ثانيا

 ه(. 46٣ -ه ٣92الخطيب البغدادي: وهو: أحمد بن عىلي الخطيب البغدادي، أبو بكر )  -١

، أبو محمد )ت:  -2 ي بن نازل األلواىحي
: وهو: عبد الغتز  ه(. 4٨6األلواىحي

٣-  : ، أبو الفضل المقدسي ي
 . ( ه4٨9)ت:  وهو: عبد الملك بن إبراهيم الهمذائز

 مؤلفاته:  -

 
 
   -  -ف اإلمام الماوردي أل

ً
ي شت  العلوم والفنون،   عددا

ف لألمة ثروة علمية ضخمة، هيأ  من المؤلفات فز
 
فقد خل

 : (13)  هللا من يقوم بتحقيق وإخراج معظمها، ومنهالها 

 الحاوي.   -١

 النكت والعيون.  -2

 أدب الدنيا والدين.  -٣

 األحكام السلطانية.  -4

 
) ينظر:    )١0( األريب  إرشاد  األعيان )١956- ١955/ 5الحموي،  ابن خلكان، وفيات  الشافعية )؛  (2٨4-2٨2/ ٣(؛  ، طبقات  السبكي -26٧/ 5ابن 

269) . 

ازي، طبقات الفقهاء، ص:)   )١١( ، طبقات الشافعية    (؛٣6٨/ ١١( )20/ 6(؛ الخطيب البغدادي، تاري    خ بغداد )١25-١2٣ينظر: الشي  ابن السبكي
(٣-٣١٨/ ٣20،٣٣9()4 /6٧-١4 ()5 /26٨  .) 
)١2(  ( األعيان  وفيات  خلكان،  ابن  )9٣- 92/ ١ينظر:  النبالء  أعالم  سي    ، ي الذهتر ) 29٧- 2٧0/ ١٨(؛  ابن  560-55٨- ١95-١94  - ٣2-٣١/ ١9(  (؛ 

، طبقات الشافعية )   . (224-22٣/ ٧( ) ١6٣،26٧-١62،  ١٣6/ 5() )٣٧- 29/ 4السبكي
، طبقات الشافعية )  (؛2٨2/ ٣ينظر: ابن خلكان، وفيات األعيان ) )١٣( ، ص: ) 26٧/ 5ابن السبكي ز ، طبقات الشافعيي   ( 4١٨(؛ ابن كثي 
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 نصيحة الملوك.  -5

 وفاته:  -

ز وأرب  ع مئة )   ي يوم الثالثاء من شهر ربيع األول سنة خمسي 
ي اإلمام الماوردي فز

ز 450توفز  وثماني 
ً
ه(، وكان قد بلغ ستا

 . (١4)ه( ٨6سنة ) 

 المطلب الثالث: تعريف موجز بكتاب الحاوي: 

ح -    -ُيعد كتاب " الحاوي" من أنفس وأشهر مصنفات اإلمام الماوردي   ، وهو رسر ي المذهب الشافغي
، وأوسعها فز

ي 
ي الذي اخترص فيه أبو إبراهيم المزئز

َم اإلمام الشافغي (١5) لمخترص المزئز
ْ
 . -  -، ِعل

 سبب تسميته:  -

ره الماوردي  
ّ
حه   -     - يمكن معرفة ذلك من خالل ما سط ي هذا رسر ي مقدمة كتابه حيث قال: "وقد اعتمدت بكتائر

فز

ي 
 لما أوجبه بقدر الحال من االستيفاء واالستيعاب فز

ً
وحه وترجمته ب "الحاوي" رجاء أن يكون حاويا عىل أعدل رسر

 . (١6) أوضح تقديم وأصح ترتيب وأسهل مأخذ"

 أهمية الكتاب:  -

لة الرفيعة   ز ي المذهب الشافغي والفقه اإلسالمي عامة، فهو كتاب جليل القدر،  لكتاب الحاوي القيمة العلمية، والميز
فز

وا من  عظيم النفع والفائدة، ومما يدل عىل أهميته ظهور أثره فيما جاء بعده من كتب فقهاء الشافعية، حيث أكير

لته، ز  ثناء العلماء عليه ووصفه بما يكشف ميز
ً
- قال ابن كثي    النقل عنه، واالستفادة منه، ومما يدل عىل مكانته أيضا

-  (١٧) "ي بابه
ي المصنفات عديم النظي  فز

، الذي هو فز : "القاض         ي أبو الحسن الماوردي ... مؤل    ف الح    اوي الكبي 
(١٨) . 

 

 

 

 
، طبقات الشافعية ) 20٧-206/ 2(؛ اإلسنوي، طبقات الشافعية )5٨٧/ ١٣الخطيب البغدادي، تاري    خ بغداد )  ينظر:   )١4(  . (269/ 5(؛ ابن السبكي
، إسماعيل بن يحت  بن إسماعيل  )١5( ،    وهو: الفقيه، الشافغي ي

، ومخترص المخترص، والمنثور  المزئز أبو إبراهيم، له مصنفات منها: الجامع الصغي 
ة )  ه(. 264- ه ١9٧المسائل المعتير

ازي، طبقات الفقهاء، ص: )  ، ص: )9٧ينظر: الشي  ز ، طبقات الشافعيي   (. ١25-١22(؛ ابن كثي 

 (. 4-٣/ ١الماوردي، الحاوي ) )١6(
إ   )١٧(  ، ي الجرح والتعديل، وهو: الحافظ، المفرس، المؤرخ، الشافغي

التكميل فز ، أبو الفداء، له مصنفات منها:  ي
سماعيل بن عمر بن كثي  القرسر

 (. ٧٧4_ ٧00والبداية والنهاية، وتفسي  القرآن العظيم ) 

 . (١١٣-١١١/ ١(؛ الداوودي، طبقات المفرسين ) 64/ ١ينظر: المزي، تهذيب الكمال ) 

ز )  )١٨(  (. 4١٨طبقات الشافعيي 
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي باب استقبال القبلة وأن ال فرض إال الخمس. 
 
: آيات األحكام ف ي

 المبحث الثائ 

   مئ خئ حئ جئ ييىي  ني مي  زيري  ٰى ين  ىن نن  من نئٱقال تعال: المطلب األول: 

ٱٱمئ خص حص  مسٱ خس حس  جسمخ  جخ مح  جح مج حج مث  هت مت ختحت  جت هب مب خب حب جبهئ 

 . ]144البقرة:[

 وتحته مسألتان: 

ط لصحة الصالةالمسألة األول:   . (19)  استقبال القبلة، شر

   . (20)  وال سجود سهو، وال تالوة إال أن يستقبل به الكعبة ،صالة فرض، وال نفل، وال جنازة د ال يجزئ أحف

   -ملسو هيلع هللا ىلص  -وأصل هذا أن هللا تعاىل فرض الصالة بمكة فاستقبل بها رسول هللا  
ً
، أو سبعة بيت المقدس ستة عرسر شهرا

 
ً
 مي   زي ري ٰى  ين  ىن نن من  نئٱٱ، فأن     زل الل   ه تع    اىل: (2١)   ة ثم كره استقبالها وأحب استقبال الكعب  ،عرسر شهرا

: الكعبة    مئييىي  ني ي
أي:   مئختحت  جت هب مب خب حب جبهئ   مئ خئ حئ جئنئ  ،(2٣() 22)  يعتز

فنسخ هللا بهذه اآلية استقبال بيت المقدس، وفرض استقبال  ،  (25) ة  ، وعتز بالمسجد الحرام الكعب(24)   نحوه وجهته

 . (26)  الكعبة

 
)١9(  . ي

ط لصحة الصالة لمن عاينها أو عرف دالئلها، إال ما استثتز ي الجملة أن استقبال القبلة رسر
 أجمع العلماء فز

 (. ١2٣/ ١(؛ ابن القطان، اإلقناع )26ينظر: ابن حزم، مراتب اإلجماع، ص: ) 

، وهو المذهب.  )20(  نص عليه الشافغي

، األم ) ي المحتاج ) 222/ 5() 6٣/ 4() ١٨9/ ٣النووي، المجموع )  (؛2١١/ 2ينظر: الشافغي
، مغتز ي

بيتز  (. 26/ 2() 445/ ١(؛ الرسر

اء    )2١( ِ  قال: )  -   -وأصله حديث الير
ه
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ْ
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َ
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َّ
َوج

َ
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 (.  ف

 ( القبلة حيث كان  نحو  التوجه  الصالة،  ي صحيحه، كتاب 
فز البخاري  المساجد ومواضع ٣99/ ٨9-٨٨/ ١أخرجه  ي صحيحه، كتاب 

فز (؛ ومسلم 

 (.  525/ 66/ 2الصالة، باب تحويل القبلة من القدس إىل الكعبة )

ي، جامع البيان ) )22( ، تفسي  القرآن العظيم ) ١٧٨/ ٣ينظر: الطير  (. 459/ ١(؛ ابن كثي 

ي هذه اآلية تنبيه لطيف عىل حسن أدبه  قا   )2٣(
: أن فز قب وشدة ولم يسأل ربه، وقد   -ملسو هيلع هللا ىلص    - ل المحققون من أهل التفسي  حيث انتظر الوىحي بي 

 أكرمه هللا تعاىل عىل هذا األدب بقبلة يحبها وي  هواها. 

، روائع البيان ) 2٧/ 2ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير ) ي
 (. ١22/ ١(؛ الصابوئز

، تفسي  اإلمام الشافغي ) )24( ي، جامع البيان ) 2٣9/ ١ينظر:  الشافغي  (. ١99/ ٣(؛ الطير

ز أن يكون فيها".  وجه االستدالل:  ي غي  الصالة، فتعي 
 أن "االستقبال ال يجب فز

، نهاية المحتاج )١٣٣/ ١زكريا األنصاري، أستز المطالب )   (. 425-424/ ١(؛ الرمىلي

)25(  . ز  وذلك باتفاق المسلمي 

، أحكام القران ) 95/ ١ينظر: الجصاص، أحكام القرآن ) ي  (. 64/ ١(؛ ابن العرئر

ي السنة الثانية من الهجرة.  -- روي عن ابن عباس  )26(
 أنه قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك فز

ى، كتاب الصالة، باب استبانة الخطأ بعد  ز الكير ي السيز
ي فز
ي التمهيد )2246/ 20/ 2االجتهاد )أخرجه البيهف 

 (. 54/ ٨(؛ وابن عبد الير فز
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي حالتي   
 
 : (27)  ويستثن  فرض التوجه إل القبلة ف

   األول: الحالة 

 . (28) والتحام القتال شدة الخوفحال 

   فيص          ىلي فيها 
ً
  كيف أمكنه راكبا

ً
 ونازل

ً
 ، وقائما

ً
 ،(29)  حس          ب طاقته وإمكانه، ، إىل القبلة وغي  القبلةومومئا ، ، وقاعدا

ة، وغي                           : مستقبىلي القبل--  قال ابن عمر   ،[2٣9]البقرة:   اآلية ٱٱمئىنمن خن حن جن يمنئٱ  قال تعاىل: 

 . (٣١) -ملسو هيلع هللا ىلص -ذلك إال عن رسول هللا   ال   ر ق   ن عم   : ال أرى اب-  -(٣0) ا، قال نافع  مستقبليه

   الثانية:  ةالحال 

ها ه من قبلة وغي  ي سفره يصىلي النافلة إل جهة سي 
 
 . (33()32) السائر ف

ِ  أ) قال:  أنه    -   -  ابن عمر   ما روي عنل
ه

 َرُسوُل اَّلل
َ
    -ملسو هيلع هللا ىلص  -ن

َ
ىل
َ
ي ع

ِ
َصىل

ُ
 ي

َ
ه
َّ
َوج

َ
َما ت

ُ
ْيث
َ
ِر ح

َ
ف ي السَّ ِ

 
ِتِه ف

َ
 بِ ــــَراِحل
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؛ (٣4)(  هِ ــــت

 رة:         ]البقة          اآليٱٱٱمئ ننمن  زن  رن مم امنئٱ اىل:          وله تع   الت ق           د تأوي   أحه    وألن

 
ي وسعه.  )2٧(

 =                                                                      وهذا االستثناء للقادر، أما المريض فال يكلف بما ليس فز

ح الكبي  )=  ، الرسر  (. 429/ ١ينظر: الرافغي

ي كل خوف فلو هرب من سيل أو حريق أو سبع أو جمل أو كلب ضار أو صائل أو لص أو   )2٨(
وال "تختص صالة شدة الخوف بالقتال بل تجوز فز

 فله صالة شدة الخوف باالتفاق". النووي، المجموع )
ً
 (.  429/ 4حية أو نحو ذلك ولم يجد عنه معدل

 . (4٧0/ 2وينظر: األم ) 

ي صالة الفريضة والنافل  )29(
 ة. وفز

ح الكبي  ) ، الرسر  (. 2٣١/ ٣(؛ النووي، المجموع )42٨/ ١ينظر: الرافغي

، أبو عبد هللا )ت:   -وقيل كاوس-، الحافظ، نافع بن هرمز - - وهو: موىل ابن عمر  )٣0( ي
 ه ، وقيل غي  ذلك(. ١١٧القرسر

 . (٣06-29٨/ 29(؛ المزي، تهذيب الكمال )٨4/ ٨ينظر: البخاري، التاري    خ الكبي  ) 

ي صحيحه، كتاب تفسي  القرآن، باب قوله عزوجلأخرجه  )٣١(
 (. 45٣5/ ٣١/ 6)ٱمئ ىنمن  خن حن جن يم نئٱ: البخاري فز

ي 
ي --قال البيهف   لآلية. - ملسو هيلع هللا ىلص  - : هو ثابت عن ابن عمر، عن النتر

ً
ا  ، وهو بيان لحكم من أحكام صالة الخوف وليس تفسي 

ى )  ز الكير  (. 52٨/ ١(؛ ابن حجر، التلخيص الحبي  ) ١4/ 2ينظر: السيز

ي السفر الطويل عىل الراحلة حيث توجهت.  )٣2(
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 (. 2١0/ 5(؛ النووي، المنهاج )١٧٧/ ١ينظر: ابن القطان، اإلقناع ) 

ي العرص الحاضز    –للسائر الراكب عىل الراحلة    )٣٣(
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، فز ي

- رألن حديث ابن عم  –وكذا الماسر

-    ه ز طويل السفر وقصي  ي هذه المسألة، لم يفصل بي 
،  - الوارد فز ي السفر ال الحرصز
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عىل تفصيل    -، فز

ي ذلك 
 . -فز

، وهو المذهب.   نص عليه الشافغي
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ي صحيحه، كتاب صالة المسافرين، باب جواز  ١000/ 26-25/ 2أخرجه البخاري فز
(؛ ومسلم فز

 ( بلفظه. ٧00/ ١49/ 2صالة النافلة عىل الدابة )
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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 
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 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
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الدالئ   ل من  يتوص  فإن  ي 
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي مجاري  ها  
ي مراسيها، والبحار فز

ي يختص كل فريق بنوع منها    ، إىل غي  ذلك(54)والجبال فز
قال   ،(55) من الدالئل الت 

اآلية   ٱمئرتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئنئٱوقال تعالى:  ،  مئجه ين ىن منخننئٱ  تعاىل: 

ي جهة من الجهات استقبلها، وصىل إليها  (56) ]9٧]األنعام: 
، فإذا أداه اجتهاده إىل إحدى هذه العالمات أن القبلة فز

(5٧ ()5٨) . 

 

 . [46: حج]الاآلية مئ خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق نئٱٱقال تعال:  : ثالثالمطلب ال

 وتحته مسألة واحدة: من لم 
ً
 . دالئل القبلةل يكن عارفا

 ل   دالئ   ل القبل   ة يقل   د ك   األعىم  
ً
 من  . (59)إن من لم يكن ع   ارف   ا

ّ
إلبط   اء    ؛وإذا عرفه   ا لم يعرفه   ا له   ا،  دالئيعرف  لم    ف   إن

ي حكم األعىم ،وقلة فطنته ،ذهنه
ه فيها فهذا فز  . (60) يقلد غي 

 

ي قبلتهم، أو عىل أيمانهم، أو غي  ذلك من الجهات. وكذلك إن علم مجرى  -    -قال ابن قدامه    )54(
 بعينه يكون فز

ً
: "وذلك مثل من يعلم أن جبال

ي ) 
 (. ١06/ 2نهر بعينه". المغتز

 الِقبلة بواسطة دالئل القبلة كالبوصلة وما ش  )55(
ُ
ي زماننا هذا ما ُيعرف به جهة

ابهها؛ فإذا ومن ذلك األجهزة واآلالت الحديثة، فقد يرسَّ لنا هللا فز

ة.   عىل بصي 
َ
 أراد اإلنسان السفر إىل ِجهة ما، فليأخذ معه هذه اآللة؛ حت  يكون

ز )(؛ ابن ع4٣١/ ١ينظر: ابن عابدين، رد المحتار ) ، مجموع فتاوى ورسائل العثيمي  ز  (. 2٣٧- 22٧/ 2(؛ بكر أبو زيد، فقه النوازل ) 4١٧/ ١2ثيمي 

، األم ) )56( ي المحتاج )2١١/ 2ينظر: الشافغي
، مغتز ي

بيتز  (. ١4١/ 2(؛ الرسر

ة )أن " وجه االستدالل:  ، الذخي  ي
 (. ١24/ 2الهداية إنما تكون للمقاصد والصالة من أهم المقاصد" القرافز

)5٧(  ، ي
، اإلكليل، ص: ) ٧0/ ١أحكام القرآن ) البيهف   (.  902(؛ السيوطي

 (. 92/ 2ينظر: الماوردي، الحاوي )  )5٨(

ي معرفة دالئل القبلة وطرق االجتهاد عىل أربعة حاالت:  )59(
 
  إن الناس ف

ه.  -  عالم بدالئل القبلة وطرق االجتهاد، فال يجوز له تقليد غي 

 غي  عالم بالدالئل، إال أنه إذا علمها علمها، فيجب عليه تعلمها، وال يقلد، فإن قلد وصىل ال تصح صالته.  -

 . -وهي هذه المسألة   -جاهل بالدالئل، وإذا علمها لم يعلمها.  -

ه.  - ير الذي عدم آلة االجتهاد، فيقلد غي  ي هذه الحاالت عند الشافعية  – الرصز
 . -عىل تفصيل فز

ي،  (. ١0١-١00/ 2(؛ الماوردي، الحاوي )٧60-٧5٧التعليقة، ص: )  ينظر: الطير

ة؛ ألنه ال يمكنهما االج  )60( ز أن ال يعرف لعدم البصي  ز أن ال يعرف لعدم البرص، وبي  ي حكم التقليد بي 
تهاد، وهو المذهب عند الشافعية، فال فرق فز

 فُيفرض التقليد. 

 صىل من غي  تقليد وأصاب لم تصح صالته؛ ألنه صىل 
ْ
ز قلد أوثقهما وأبرصهما فإن قلد  "وإن ي صالته، فإن اختلف عليه اجتهاد رجلي 

 وهو شاك فز

 (. 22٧/ ٣اآلخر جاز" النووي، المجموع )

ح الكبي  )  ، الرسر  (. 449/ ١وينظر: الرافغي
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 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   
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ز   ؛قد عدم ما يتوصل به إىل االجتهاد   ألنه  جك مق   حقنئ  قال تعاىل: ،  ( 6١)   وألن عىم القلب أعظم من عىم العي 

 . (6٣()62)   مئخل حل جل مك لك خك حك

  [.6]الحجرات: اآلية مئ   حي جي يه ىه مه جه ين ىن نئٱ  قال تعال:  : رابعالمطلب ال

ي القبلة. وتحته مسألة واحدة: 
 
ك ف ير والبصي  للمشر  تقليد الرص 

 . (66)والكفر أغلظ الفسق  ،(65)  مئحي جي يه ىه مه جه ين ىننئٱ لقوله تعاىل: ، (64) ال يجوز 

 مئهن من خن حن جن مم  خم  حم  جم هل مل خل حل جلمك  لك خك  حك جكنئٱ  وقال تعاىل: 

 . (6٨)(6٧)  ]١45البقرة:  [اآلية

 

 

 

 

 

 
ة وهو الجهل.  )6١( ي الدين، بل المرصز عىم البصي 

ز ليس بضار فز  ألن عىم العي 

، تحفة الحبيب ) مي ز )  (؛44٣/ 4ينظر: البجي  ي، إعانة الطالبي   (. ٣4١/ 4البكي 

، من استدل به ممن    --وهذا االستدالل مما سبق إليه الماوردي    )62( ي لكتب الفقه والتفسي 
ي واستقرائ 

فلم أجد فيما وقفت عليه خالل بحتر

 سبقه، وهللا أعلم وأحكم. 

 الجهل. ، فأمر بالسؤال عند ]٧األنبياء:  [اآلية مئمئ خئ حئ جئ يي   ىي ني نئٱولقوله تعاىل: 

ي، التعليقة، ص: )  ي المحتاج )٧59ينظر: الطير
، مغتز ي

بيتز  (. ٣٣٨/ ١( ت: عبيد العمري؛ الرسر

 (. ١0١/ 2ينظر: الماوردي، الحاوي )  )6٣(

 ، وهو المذهب. -  -نص عليه الشافغي  )64(

ي القبلة بال خالف"؛ ألنه ال يؤتمن عىل القبلة. المجموع )-   -وقال النووي 
 (. 200/ ٣: " وال يقبل خير الكافر فز

 (. 2١٣/ 2وينظر: األم ) 

، من استدل به ممن    --وهذا االستدالل مما سبق إليه الماوردي    )65( ي لكتب الفقه والتفسي 
ي واستقرائ 

فلم أجد فيما وقفت عليه خالل بحتر

 كم. سبقه، وهللا أعلم وأح 

 منه.  )66(
ً
ي خير الدين، فإذا لم يقبل قول الفاسق فيه وهو المذهب، فالكافر أوىل؛ ألنه أسوأ حال

 ألنه متهم فز

ي، ص: )  ي، التعليقة، الطير ح الكبي  ) ٧6١ينظر: الطير ، الرسر  (. 446/ ١( ت: عبيد العمري؛ الرافغي

 أهل  وجه االستدالل:    )6٧(
ّ
ي تفسي  اآلية بأن

ي  ما جاء فز فكيف    ،بالتوجه نحو قبلته  -ملسو هيلع هللا ىلص-الكتاب ال يجتمعون عىل قبلة واحدة، ولن يتبعون النتر

 يؤتمنون وهم ال يؤِمنوا أن الكعبة هي القبلة.  

ي، جامع البيان )  ي، التعليقة، ص: )66٨/ 2ينظر: الطير  . (204/ ١( ت: عبيد العمري؛ الماوردي، النكت والعيون )٧6١(؛ الطير

 (. ١0٣-١02/ 2لحاوي ) ينظر: الماوردي، ا  )6٨(
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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 -2

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   2.1

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

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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وعىل حسب ما ورد فز

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز
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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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ْ
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ُ
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
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ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

 

، محمد. )  ي وت. ٣ط أحكام القرآن. م(.  200٣ -ه   ١424ابن العرئر  . ت: محمد عطا. دار الكتب العلمية. بي 

، أحمد. )  ي
ى. م(.  200٣ - ه  ١424البيهف  ز الكير

وت. ٣ط السيز  . ت: محمد عطا. دار الكتب العلمية. بي 

، يوسف. )  ي ي واألسانيد. ه(.    ١٣٨٧القرطتر
ي الموطأ من المعائز

ت: مصطفز العلوي، محمد البكري.    التمهيد لما فز

 وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية. المغرب. 

، عبد الكريم. )  . م(.  ١99٧-ه  ١4١٧الرافغي ح الكبي  عادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية.    -ت: عىلي عوض    الرسر

وت.   بي 

. البخاري، محمد.   الدكن: دائرة المعارف العثمانية.  –حيدر آباد  التاري    خ الكبي 

، أحمد. )  ي
ي تخري    ج أحاديث الرافغي م.(.  ١9٨9ه.  ١4١9العسقالئز

. التلخيص الحبي  فز دار الكتب العلمية.     الكبي 

وت.   بي 

 ( . ح صحيح مسلم بن الحجاج. ه(. ١٣92النووي، يحت  وت. 2ط المنهاج رسر . بي  ي اث العرئر
 . دار إحياء الي 

، سعيد. )  ي
ي ضوء  -صالة المؤمن  م(.  20١0-ه  ١4٣١القحطائز

مفهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأحكام، وكيفية فز

 وة واإلرشاد. القصب. . مركز الدع4ط  الكتاب والسنة. 

ي، طاهر. )  ي الفروع من باب ما يفسد الماء إىل نهاية باب استقبال القبلة. ه(  ١4١9الطير
ى فز ت:   التعليقة الكير

 عبيد بن سالم العمري. 

، إسماعيل. )  ي
. م(. ١990ه / ١4١0المزئز ي

وت.  مخترص المزئز  دار المعرفة. بي 

، محمود. )  ي
حم(. 2000 - ه ١420العيتز وت.  الهداية.  البناية رسر  دار الكتب العلمية. بي 

. إبراهيم، محمد.  ي  القرآن وإعجازه العلىمي  دار الثقافة العربية للطباعة.  -دار الفكر العرئر

 ( ، عبد هللا.  . م(.  ١99٧-ه  ١4١٧المقدسي ي
دار عالم ٣ط   المغتز الحلو.  الفتاح  د. عبد   ، كي

الي   
ه
. ت: د. عبد اَّلل

 الكتب. الرياض. 

ي 2ط  رد المحتار عىل الدر المختار. م(.  ١966  -ه  ١٣٨6. ) ابن عابدين، محمد   البائر
كة مكتبة ومطبعة مصطفز . رسر

ي وأوالده. مرص.   الحلتر

، محمد. )  ز . ه(.  ١4١٣العثيمي  ز ة. جمعها:    مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي  ط األخي 

يا.  -فهد السليمان. دار الوطن   دار الير

 مؤسسة الرسالة.  فقه النوزل. م(. ١996-ه ١4١6بن غيهب، بكر. ) 

، أحمد بن إدريس. )  ي
ة. م(. ١994القرافز وت.  الذخي  . بي  ي وآخرون. دار الغرب اإلسالمي  ت: محمد حخر

، أحمد. )  ي
. م(.  ١994  -ه  ١4١4البيهف  .  2ط  أحكام القرآن للشافغي ي ي عبد الخالق. مكتبة الخانخر

. ت: عبد الغتز

 القاهرة. 

، عبد الرحمن. )  يل. م(.  2002  -ه  ١422السيوطي ز ي استنباط التيز
اء.    اإلكليل فز ، دار األندلس الخرصز ي ت: عامر العرائر

 جدة. 

، سليمان. )  مي ح الخطيب. م(. ١995 -ه ١4١5البجي   دار الفكر.  تحفة الحبيب عىل رسر

، عثمان.  . م(. ١99٧ -ه ١4١٨) الدمياطي ز ز عىل حل ألفاظ فتح المعي   دار الفكر للطباعة.  إعانة الطالبي 

 . وت.  النكت والعيون. الماوردي، عىلي  ت: السيد بن عبد الرحيم. دار الكتب العلمية. بي 


