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ي                                                               عبدالحفيظ           

ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

 
 اإلشهاد واإلقالة ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر

 
ي البيوع ف

 
 [ اإلشهاد واإلقالة ف

( " ي
ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر

 
جزء مستل من رسالة الماجستير بعنوان: "المستحبات الفقهية ف

 ( من بداية كتاب الجهاد إىل نهاية كتاب العتق

 إعداد الباحثة: 

يعة والدراسات اإلسالمية، جامعة جدة، السعودية. ، غدير محمد حامد عبدالحفيظ]   [تخصص الشر

 

 ملخص البحث: 

وع   ي الفقه اإلسالمي حيث أنها جزء من مرسر
تهدف هذه الدراسة إىل تكوين موسوعة علمية تختص بالمستحبات فز

ي هذه  
ي  متكامل يضم جميع أبواب الفقه، وفز

ي رأي الفقهاء وبيان األدلة الت 
ي البيع فز

الدراسة ذكرت اإلشهاد واإلقالة فز
 استندوا عليها وأوجه الداللة منها. 

 . ي
ح منته اإلرادات للبهوئ   فهذه الدراسة عنيت بمستحبات البيع من خالل كتاب سر

والت ي 
بالدراسة، والوصفز ي 

المعتز الجزء  ي 
فز ي 
المنهج االستقرائ  تم االعتماد عىل  األدلة وقد  حليىلي من خالل عرض 

 وأوجه الداللة منها. 

ي أداء العبادة للمسلم عىل أكمل   وُيعد هذا العمل وسيلة لتسهيل الوصول للمستحبات الفقهية وما
ي ذلك من أثر فز

فز
 وجه. 

 البيع، المعامالت، ، االستحباب، المستحبات، التطوع.  الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

This message aims to form a scientific encyclopedia that deals with the desirable matters in Islamic 

jurisprudence. It is an essential part of the integrated project that includes all matters of jurisprudence. 

Through this study, the actions of the sales were mentioned. This study was meant through Explaining 

Muntaha AL-Eradat book. 

The inductive approach was relied on the relevant part of the study and analytical descriptive through 

the presentation of evidence and the indications of that. 

This work means to facilitate access to desirable matters in jurisprudence to complement the worship of 

Muslim. 

Key Words: Sales dealing, Desirability, Desiccants, Volunteer. 
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 :المقدمة

ا طيبا يليق بجالله وعظمته، فاطر السماوات واألرض عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن ال   إله الحمد هلل حمدا كثي 
ز الطاهرين ومن تبعهم بإحسان  إال هو سبحانه، وأن محمدا عبده ورسوله، صىل هللا عليه وعىل آله وصحبه الطيبي 

ا.   إىل يوم الدين وسلم تسليما كثي 

ز ونتكل فإنه ال مضل لمن هداه هللا سبحانه إىل ضاطه   ور أنفسنا وسيئات أعمالنا، به نستعي  ونعوذ باهلل من سر
ا ولمرضاة هللا داعيا، المستقيم وأرشده   ونور له دربه بهدي نبينا محمد صىل هللا عليه وسلم، الذي جاء بالخي  بشي 
عا.   ولحكمه مرسر

 أما بعد،، 

ي صىل هللا عليه  ، الموصل لمرضاة هللا والذي جاء به النت  غي
ز أهمية طلب العلم الرسر  علينا كمسلمي 

فإنه ال يخفز
َق( ]العلق: وسلم مرسال من هللا تعاىل، وكان أول ما  

َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
 ال
َ
 ِباْسِم َرِبك

ْ
َرأ
ْ
ي اآلية دعوة لألمة  ١أمر به نبينا هو: )اق

[ فز
غي بصفة  

ي طلبه، وال يخفز عىل المسلم بصفة عامة، وطالب العلم الرسر
عامة للحرص عىل القراءة والعلم والسغي فز

لنواقص، وتكمل الواجبات بالنوافل، خاصة، ما للمستحبات من أهمية بالغة، ومكانة عظيمة، فبالمستحبات تجي  ا
ز والرواتب.   ويزداد األجر بالسيز

ز األحكام، وموضوعات الفقه المختلفة،   ي مصنفات العلماء ومؤلفاتهم، متناثرة بي 
ولقد كانت المستحبات مبثوثة فز

ح منته االرادات "دقائ   لتلك المستحبات من خالل كتاب سر
ً
 وتحليال

ً
ق أوىلي فكانت هذه الدراسة استقراء وجمعا

ي من بداية كتاب الجهاد إىل نهاية كتاب االقرار، ودراستها دراسة مقارنة مع  
ح المنته"  لالمام البهوئ  النه لرسر

 .) ي والمالكي والشافغي
 المذاهب األخرى ) الحنفز

ي المستحبات وتناولها بالتحليل والدراسة المقارنة، فيسهل بذلك 
وغاية ما يهدف إليه البحث هو جمع المسائل فز

ي  
عىل طالب العلم الوصول لها واالستفادة منها، سيما أن المستحب يعد أحد أقسام األحكام التكليفية الخمس الت 

ي اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 
.وتظهر لنا مشكلة البحث فز  يعتمد عليها الفقه اإلسالمي

 مشكلة البحث: 

ع • فيها  والمختلف  عليها  المتفق  والفعلية  القولية  المستحبات  الخاص ماهي  الجزء  ي 
فز الواردة  الحنابلة  ند 

 بالدراسة؟ 

ي مستحبات  •
الحنبىلي فز للمذهب  والمالكية والشافعية(  )األحناف  المذاهب األخرى  ما مدى موافقة ومخالفة 

 البيع؟

ي هذه المسائل؟ •
 ما هو القول الراجح فز

 

 

 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  آذار   –  15                                                       (  -  126142) ص:   سادسالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

128 
ي                                                               عبدالحفيظ           

ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

 
 اإلشهاد واإلقالة ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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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 دراسة فهو: وأما المنهج الخاص المتبع ف
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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
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ُ
للوظائف   عام يرية من اضطراب بؤري أو ت

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

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

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    

 

٣-  :  أما إن كانت المسألة موضع خالف ، فأتبع ما يىلي

 
ا
ي الجانب المختلف فيه.  / أول

ي المسألة فز
اع فز ز  تحرير محل اليز

 
 
ي المسألة وبيان قائلها من أهل العلم ، وتوثيقها من مصادرها.  / ثانيا

 ذكر األقوال فز

 
ً
ة" األحناف والمالكية والشافعية" ، مع العناية بذكر ما تيرس الوقوف   / ثالثا االقتصار عىل المذاهب الفقهية المعتي 

 لسلف الصالح. عليه من أقوال ا

 
 
ي كل مذهب.  / رابعا

 توثيق األقوال من المصادر المعتمدة فز

 
 
األدلة   / خامسا الواردة عىل  النقاشات  النقلية، وذكر  األدلة  من  الداللة  وبيان وجه   ، األقوال  أدلة  استقصاء  يتم 

 واألجوبة عنها. 

 
 
جيح مع بيان سببه.  / سادسا  الي 

 هيكلة البحث: 

: يتكون البحث من مبحثير  وخات   مة، كالتاىلي

 المبحث األول: 

ح منته اإلرادات ومؤلفه.   التمهيد والمقدمة والتعريف بكتاب سر

 وفيه ثالثة مطالب: 

ي البحث.  المطلب األول: 
 المقدمة، وفيها موضوع البحث وأهدافه والخطة والمنهج الذي سلكته فز

 : ي
 تعريف المستحب وأهميته.  المطلب الثات 

ح منته اإلرادات.  المطلب الثالث:  ي وكتابه سر
 تعريف موجز بالبهوئ 

 : ي
 البحث الثات 

ي البيع، وفيه مطلبان: 
 
 ف

 عىل البيع.  اإلشهاد  المطلب األول: 

 : ي
 اإلقالة ألحد العاقدين عند ندم اآلخر  المطلب الثات 

 الخاتمة، وقائمة المراجع. 

 المبحث األول 

: تعريف المستحب وأهميته.  ي
 المطلب الثات 
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ي اللغة واالصطالح
 
 المستحب ف

 :
ً
 . 1المحبوب، وهو نقيض المبغوض، واالستحباب: االستحسان  المستحب لغة

 :
 
 المستحب اصطالحا

فه الفقهاء بأنه:  ب فيه الشارع ولم يوجبه  عرَّ
َّ
ِع زيادة عىل الفرص والواجبات، وقيل: ما رغ

ُ  . 2اسم لما سر

 أما علماء أصول الفقه فقد عرفوه عدة تعريفات: 

 غي  جازم المستحب:  فمنهم من قال: 
ً
 .3الفعل المطلوب طلبا

ي صىل هللا عليه وسلم؛ كأن  وعرفه البعض فقال:  ز هو الفعل الذي لم يواظب عليه النت   . 4فعله مرة أو مرتي 

 أهمية المستحبات: 

 :  تتجل أهمية المستحبات من خالل نقاط عدة؛ نذكر منها ما يلي

اكتساب محبة هللا تعاىل ورضوانه ومغفرته: المستحبات سبب من أسباب محبة هللا تعاىل لعبده، فقد قال   -1
   رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: إن هللا قال: »َما َيَزاُل َعْبِدي
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ت
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ه
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ن
َ
ِعيذ

ُ َ
أل ي  ِ

ئز
َ
َعاذ

َ
اْست ي 5 

الت  المحبة  ي تحقيق محبة هللا، وأثر هذه 
المستحبات فز أثر  ز هذا الحديث  ، فقد بي 

ي كل حركاته، كما أن محبة هللا تعاىل للعبد تستوجب محبة العباد لهذا العبد، قال رسول  
تجعل هللا تعاىل مع العبد فز

ا  
َ
اِدي هللا صىل هللا عليه وسلم: »ِإذ

َ
ُين
َ
يُل، ف ِ

ْ
 ِجي 

ُ
ه ُيِحبُّ

َ
، ف
ُ
ْحِبْبه

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
ال
ُ
َ ُيِحبُّ ف

َّ
 اَّلل

َّ
يَل: ِإن ِ

ْ
ى ِجي 

َ
اد
َ
 ن
َ
ُ الَعْبد

َّ
َحبَّ اَّلل

َ
أ

 
َ
ُع ل

َ
مَّ ُيوض

ُ
َماِء، ث ُل السَّ

ْ
ه
َ
 أ
ُ
ه ُيِحبُّ

َ
وُه، ف ِحبُّ

َ
أ
َ
ا ف
ً
ن
َ
ال
ُ
َ ُيِحبُّ ف

َّ
 اَّلل

َّ
َماِء: ِإن ِل السَّ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
يُل فز ِ

ْ
بُ ِجي 

َ
 الق

ُ
ْرِض« ه

َ
ي األ ِ

 . 6وُل فز

ي   -2
المستحبات مكملة للفرائض: فهي حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لها، وب  ها ُيجي َ النقص الحاصل فز

ْعَماِلِهُم 7الفرائض والواجبات 
َ
ِقَياَمِة ِمْن أ
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 . 289/ 1ابن منظور، لسان العرب  1
، التعريفات  2 ي

 . 213الجرجائز
ح الجالل المحىلي عىل   3

، قواعد الفقه 126/ 1جمع الجوامع العطار، حاشية العطار عىل سر ي
كت   . 483؛ الي 

 المرجعان السابقان.  4
ي صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع  5

 . 6502/رقم 105/ 8أخرجه البخاري فز
ي صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة    6

ي صحيحه، كتاب الي  والصلة واآلداب، باب إذ3209/رقم  111/ 4أخرجه البخاري فز
ا أحب هللا . ومسلم فز

 حببه لعباده 
ً
 . 2637/رقم 2030/ 4عبدا

 . 343/ 11ابن حجر، فتح الباري  7
ي أول ما يحاسب به العبد الصالة    8

ي سننه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب ما جاء فز
ي سننه، أبواب 1425/رقم  458/ 1أخرجه ابن ماجه فز

. وأبو داود فز

ي صىل النت  ي سننه، أبواب 864/رقم  229/ 1 هللا عليه وسلم: »كل صالة ال يتمها صاحبها تتم من تطوعه«  تفري    ع استفتاح الصالة، باب قول 
مذي فز . والي 

مذي: حسن غريب. 413/رقم 269/ 2الصالة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصالة   . وقال الي 
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ي                                                               عبدالحفيظ           

ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

م   -3 ز ملي  أوىل  باب  من  فهو  بالمستحبات  م  ز يلي  من  الواجبات:  عىل  للمحافظة  ز  الحصي  الحصن  المستحبات 
ز والسد   بالواجبات، ي أداء الواجبات؛ لذا كانت المستحبات الحصن الحصي 

ومن أخلَّ بالمستحبات فقد ُيقَِص فز
: "المندوب  ي ي هذا الصدد يقول اإلمام الشاطت 

المنيع الذي يحافظ من خالله العبد عىل الواجبات والفرائض، وفز
 للواجب؛

ً
 أعم من االعتبار المتقدم؛ وجدته خادما

ً
ته اعتبارا ألنه إما مقدمة له، أو تكميل له، أو تذكار به،   إذا اعتي 

 . 9كان من جنس الواجب أو ال"

ح منتىه اإلرادات.  ي وكتابه شر
 المطلب الثالث: تعريف موجز بالبهوت 

 االسم والنسب: 

المَصي،  ي 
البهوئ  إدريس  بن  بن عىلي  أحمد  بن  بن حسن  الدين  بن صالح  يونس  بن  منصور  اإلمام  العالمة  هو 

الحنبىلي 
ي وقته، واشتهر  10

ي نسبة إىل بلدة "بهوت"  -رحمه هللا-وشيخ الحنابلة فز
 . 11بلقب البهوئ 

 مولده: 

ي سنة ألف من الهجرة 
 .  12ولد الشيخ البهوئ 

 نشأته العلمية: 

ي  
ي ال  -رحمه هللا-قضز اإلمام البهوئ 

ي العلم والدين والورع واألخالق، ونشأ النشأة اإلسالمية الخالصة فز
بحث  حياته فز

ي علم الفقه خاصة، واستقاه من مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 
والبذل لهذا الدين والعلم فيه، وكان جل اهتمامه فز

 13.  -رحمه هللا-

أخذ العلم عن كثي  من علماء عَصه، وتتلمذ عىل أيديهم، كما أخذ عنه كثي  من طلبة العلم ،   -رحمه هللا - كما أنه  
 ذته. وسنذكر هنا بعضا من شيوخه وتالم

 أوال: شيوخه: 

ي صناعة قريحته الفقهية، وعمق علمه بالفقه  
ي العلم عن كثي  من علماء عَصه، وكان لذلك أثره فز

أخذ اإلمام البهوئ 
 والدين، و نذكر من هؤالء الذين أخذ عنهم: 

الشيخ اإلمام يحت  بن موىس بن أحمد الشهي  بابن الحجاوي -
14 . 

 
، الموافقات  9 ي  .  239/ 1الشاطت 

ي  10 ي أعيان القرن الحادي عشر ، انظر: محمد المحت 
 
وت: دار الكتب العلمية،خالصة األثر ف . خي  الدين بن  ٤٢٦/ ٤م(،٢٠٠٦، تحقيق: محمد إسماعيل، )بي 

،  ، األعالم،محمود بن محمد الزركىلي  ز وت: دار العلم للماليي   . ٣٠٧/ ٧م(، ٢٠٠٢الطبعة: الخامسة، )بي 
ي مَص : بلدة بمَص من قرى طلخا التابع لمحافظة الغرببهوت 11

وة( أحد مراكز محافظة الدقهلية فز  ية، وُيقال أنها اآلن من أعمال مركز) ني 
ي لب اللباب من واجب األنسابانظر: عباس محمد رضوان،  

 
، الطبعة: ]بدون[، )مَص: مطبعة المعاهد بجوار قسم مخترص فتح رب األرباب بما أهمل ف

 .  ٩م(، ١٩٢٦الجمالية، 
الهجري،  ١٤وعليه زيادات واستدراكات حت  نهاية القرن  النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل،العامري،  انظر: محمد كمال الدين الغزي 12

وت: دار الفكر المعاض، دمشق، دار الفكر،   ٣٠٧/ ٧،  ، األعالم، مرجع سابق. الزركىلي ٢١٣ـه(، ١٤٠٢تحقيق: محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، )بي 
، انظر: محمد البغدادي ال 13 ، مخترص طبقات الحنابلةمعروف بابن شطي ي وت: دار الكتاب العرئ  ، )بي   . ١١٥ -١١٤ـه(  ١٤٠٦، دراسة: فواز أحمد زمرىلي
: هو يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى ابن سالم الشهير بابن الحجاوي، المقدسي أصال، دمشقي مولدا ونشأة، الصالحي يحيى بن موسى 14

القاهرة هر، توفي ب القاهري،أخذ الحديث عن والده شرف الدين الحجاوي ورحل بعد وفاة والده إلى القاهرة وأدرك بها جماعة من العلماء كما درس بالجامع األز
 في أوائل القرن الحادي عشر.  
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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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 الشافغي الشيخ عبدهللا بن عبدالرحمن  -
 . 15الدنوسر

الشيخ محمد بن أحمد المرداوي الحنبىلي  -
16. 

ي الحنبىلي  -
 . 17الشيخ عبدالرحمن بن يوسف بن عىلي الملقب بزين الدين البهوئ 

ي  - الشيخ عىلي الحلت 
18 . 

 ثانيا: تالميذه: 

ي  
، والذين قدموا إليه من    -رحمه هللا-تتلمذ عىل يد الشيخ البهوئ  ي به الشيخ من الشام ونجد ومَص الكثي 

، لما حطز
لة علمية وفقهية. ومن هؤالء  ز  :  19ميز

الشيخ مرغي بن يوسف الكرمي  -
20 . 

ي  -
ي الدمشف 

 .21الشيخ عبدالباف 

 عىلي أحمد اللبدي -
ز  . 22الشيخ ياسي 

ي المَصي الشيخ محمد بن أحمد بن عىلي البه -
 . 23وئ 

 

 

 
 . ١٠٦ -١٠٥ مرجع سابق، مخترص طبقات الحنابلة،انظر ترجمته : محمد البغدادي، 

ي:  15 ، اشتهر باللغة والنحو ، ودرس  عبدهللا الدنوشر ى بمَص، الشافغي ي المحلة الكي  " غرئ 
ي نسبة إىل "دنوسر هو عبدهللا بن عبدالرحمن بن عىلي الدنوسر

ي بمَص سنة بالجامع األ
ح عىل التوضيح للشيخ خالد األزهري، توفز ها، له حاشية سر  ـه.  ١٠٢٥زهر العربية وغي 

 ،  . ٩٧/ ٤، األعالم، مرجع سابقانظر ترجمته: الزركىلي
ي عَصه، أخذ عن محمد الفتوحي ، وعبدهللا الشنشور محمد المرداوي 16

ي، وأخذ عنه  : هو محمد بن أحمد المرداوي األصل، نزيل مَص وشيخ الحنابلة فز
ي بمَص سنة 

، توفز ي ومرغي المقدىسي
 ـه. ١٠٢٦منصور البهوئ 

ي  ة،  . محمد بن أحمد الغزي،٣٥٦/ ٣، ، خالصة األثر، مرجع سابقانظر ترجمته: محمد المحت  تحقيق: خليل الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشر
وت   . ٩٨/ ٢ـه( ١٤١٨لبنان: دار الكتب العلمية -المنصور، )بي 

ي عبدالرحم 17
ي الفقه  ن البهوت 

ها من كتب الحديث، ومن مشايخه فز ، ولد بمَص ونشأ بها وقرأ الكتب الستة وغي  ي
: هو عبدالرحمن بن يوسف بن عىلي البهوئ 

ي كل مذهب،
ي العلم بالمذاهب األربعة وله شيوخ فز

تلمذ عىل كما ت  والده وجده والشيخ محمد الفتوحي صاحب منته اإلرادات ، وقد كان عالما فذا ومتبحرا فز
ي بعد سنة 

 ـه. ١٠٤٠يديه الكثي  من طلبة العلم، توفز
ي :عمر رضا كحالة، 

جمة فز وت: مكتبة المثتز معجم المؤلفير  انظر الي  : ]بدون[(، -، الطبعة:]بدون[،)بي  ، تاري    خ النرسر ي اث العرئ 
. محمد ٢٠٠/ ٥دار إحياء الي 

 .  ١١٤، مخترص طبقات الحنابلة، مرجع سابقالبغدادي، 
: علي الح 18 ي ة النبوية،   لب  ي عدة فنون، صاحب السي 

، الملقب بنور الدين بن برهان الدين،صنف فز ، القاهري، الشافغي ي هو عىلي بن إبراهيم بن أحمد، الحلت 
ي سنة  

ي زكريا ، توفز
 ـه. ١٠٤٤ومن مؤلفاته حاشية عىل منهج الطالب للقاضز

 ، ، مرجع سابقمعجم . كحالة، ٢٥١/ ٤، األعالم، مرجع سابقانظر ترجمته: الزركىلي  . ٣/ ٧، المؤلفير 
 . ٢١١، ، النعت األكمل، مرجع سابقانظر: محمد كمال الدين الغزي 19
، نسبته إىل طور كرم قرية بقرب نابلس ببيت المقدس،  مرعي بن يوسف 20 ي بكر بن يوسف الكرمي ي بكر بن أحمد بن أئ  : هو الشيخ مرغي بن يوسف بن أئ 

ي سنة مؤرخ أديب أحد أكي  علماء 
 ه  ١٠٣٣الحنابلة بمَص وصاحب التصانيف المشهورة، توفز

 ، ي ، ٤٩٢/ ٤ خالصة األثر، مرجع سابقانظر ترجمته : محمد المحت   ٢٠٣/ ٧، األعالم، مرجع سابق. الزركىلي
ي  21

ي الدمشق 
 
ي المشهور ب" ابن فقيعبد الباف

، األزهري الدمشف  ي بن عبدالقادر البعىلي
ي بن عبدالباف 

ه فصة" الفقيه المحدث، شيخ  : هو الشيخ عبدالباف 
ي سنة 

ح البخاري لم يكمله، توفز ي قراءة عاصم وسر
ي دمشق، له رسالة فز

 ـه. ١٠٧١الحنابلة فز
ي  ، ٢٨٣/ ٢، ، خالصة األثر، مرجع سابقانظر ترجمته: محمد المحت   ٢٧٢/ ٣ األعالم، مرجع سابق،. الزركىلي

 بن عىلي بن أحمد بن محمد اللبدي، اياسير  اللبدي 22
ز ي الفقه والنحو  : هو ياسي 

لفقيه الرحالة، رحل إىل مَص ومكث فيها ودرس عىل يد الشيخ البهوئ 
ي سنة  

 ـه. ١٠٨٥والحديث وله تحريرات مهمة عىلي المنته، أفت  ببلدة نابلس، توفز
 ١١٤،  مخترص طبقات الحنابلة، مرجع سابقانظر ترجمته: محمد البغدادي، 

ي  23
ي بن أمحمد البهوت 

ي سنة : هو الشيخ محمد البهوئ 
، المَصي، ابن أخت الشيخ منصور، توفز ي

، الشهي  بالخلوئ  ي الحنبىلي
 ه  ١٠٨٨حمد بن عىلي البهوئ 

، مرجع سابق. كحالة، ٣١٢/ ٢، ، األعالم، مرجع سابقانظر ترجمته: الزركىلي   . ٢٩٤/ ٨، معجم المولفير 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  آذار   –  15                                                       (  -  126142) ص:   سادسالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

133 
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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

 مكانته العلمية: 

ي  
ي العلم والفقه والتأليف، ويعتي     -رحمه هللا-كان اإلمام البهوئ 

لة رفيعة فز ز ي عَصه، وكان ذو ميز
من كبار العلماء فز

قب ب "شيخ الحنابلة بمَص" 
ُ
ي وقته ، ول

ي مَص، ومرجعهم فز
، وكان 24من كبار أئمة المذهب الحنبىلي وإمامهم فز

 ب العلم. كثي  الفائدة لطال 

ي تحرير المسائل الفقهية، 
ي الفقه والفرائض، يَصف وقته فز

ي متبحرا، أصوليا مفرسا، عالما فز
كان رحمه هللا عالمة فز

 25وقد رحل إليه طلبة العلم من شت  البقاع ليأخذوا عنه مذهب اإلمام أحمد بن حنبل. 

 ثناء العلماء عليه: 

 هذا الثناء والمدح، ومن أقوالهم عنه:  -رحمه هللا-واستحق أثب  عليه العلماء، وعل علمه ودينه،  

ي   - قول المحت 
ة ورحل  عنه:    26 ِهيَّ

ْ
ِفق
ْ
مَساِئل ال

ْ
ْحِرير ال

َ
ة صارفا أوقاته ئي ت

يِنيَّ
ِ
وم الد

ُ
ُعل
ْ
ي ال
" َعالما َعامال ورعا متبحرا فز

  
ُ
ْحمد رضز هللا َعنه

َ
ب االمام أ

َ
ه
ْ
خذ َمذ

َ
اق ألجل أ

َ
ف
ْ
اس اليه من اآل

َّ
خذ َعن كثي  من الن

َ
ي عَصه بالفقه أ

رد فز
َ
ف
ْ
فإنه ان

ة" 
َ
اِبل
َ
َحن
ْ
رين من ال

ِ
خ
َ
أ
َ
ُمت
ْ
 27ال

ي -
عنه: " هو أحد أعالم المذهب المتأخرين كان كثي  العبادة، غزير الفائدة واالستفادة،   28وقال محمد السفاريتز

ي القدسية. 
 29" رحل إليه الحنابلة من الديار الشامية، والنواحي النجدية، واألراضز

ي عثمان بن منصور الناضي -
ي عن أشياخهم، قالوا: كل ما وضعه متأخرو 30وقال عنه القاضز

ي بعض مشائخز
ئز : " أخي 

ي عىل أولئك المتون ليس عليه معّول إال ما وضعه الشيخ منصور؛ ألنه هو المحقق لذلك" 
 31الحنابلة من الحواىسر

ي تنت   عن مدى األثر 
ها الكثي  من األقوال عنه والت  ي عَصه وعَص من بعده.   وغي 

 الذي تركه هذا العالم جليل فز

 

 

 
24  ، ي  ٤٢٦/ ٤، خالصة األثر، مرجع سابقمحمد المحت 
 . ١١٤، قات الحنابلة، مرجع سابقمخترص طبانظر: محمد البغدادي،  25
ي ا 26 اجم أهل عَصه، وللمحب  ا بي  ي كثي 

، مؤرخ وباحث، أديب، عتز ي
، الحموي األصل، الدمشف  ي ز بن فضل هللا بن محب هللا بن محمد المحت  د : هو محمد أمي 

ي فيها. 
ي القاهرة وعاد إىل دمشق وتوفز

ي دمشق وسافر إىل مَص وتوىل القضاء فز
 فز

ي : ال
، انظر ترجمته فز  ١٥٣/ ٥، األعالم، مرجع سابقزركىلي

27  ، ي  . ٤٢٦/ ٤، خالصة األثر، مرجع سابقمحمد المحت 
ي  28

ي سفارين )من قرى محمد السفاريب 
ي ، شمس الدين أبو العون. عالم بالحديث واألصول واألدب، محقق، ولد فز

: هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريتز

ي فيها سنة نابلس( ورحل إىل دمشق فأخذ من علمائها، 
 ـه. ١١٨٨وعاد إىل نابلس فدّرس وأفت  وتوفز

، األعالم، مرجع سابق،   ١٤/ ٦انظر ترجمته: الزركىلي
 ١١٥، مخترص طبقات الحنابلة، مرجع سابقمحمد البغدادي،  29
ي عثمان:  30

ي بيت  القاض 
ي الحارث بن عمرو بن تميم، ولد فز

ف ودين، يعتي  من علماء هو عثمان بن عبدالعزيز بن منصور بن حمد الناضي، من بتز علم وسر
ي سنة نجد البارزين، توىل قضاء بلدة جالجل ، وواله اإلمام فيصل قضاء مدينة حائل وما حولها من القرى والبوادي، ثم واله قضاء جميع مقاطعة 

سدير، توفز
 ـه بحوطة سدير. ١٢٨٢

 . ١٠٦- ٩٨/ ٥ـه(، ١٤١٩الطبعة: الثانية، )الرياض: دار العاصمة،  ثمانية قرون،علماء نجد خالل انظر ترجمته: عبدهللا بن عبدالرحمن بن صالح آل بّسام، 
31  ، ي تاري    خ نجد،عثمان بن برسر

 
ي، الطبعة: الثالثة، )الرياض: مكتبة الملك الوطنية عنوان المجد ف ـه(، ١٤٣٣الرياض، -تحقيق: د. محمد بن ناض الشير

٣٥/ ١ . 
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134 
ي                                                               عبدالحفيظ           

ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

 آثاره العلمية: 

ي حوت 
ي الفقه الحنبىلي خاصة، و نالت مصنفاته الت 

ي الدين وفز
ا من الكتب فز ي رحمه هللا كثي 

ف اإلمام البهوئ 
ّ
صن

لة مهمة لطلبة العلم والعلماء   ز ي لمتون المذهب الحنبىلي قيمة عالية وميز
وحا وحواىسر ز للفقه بشكل سر والدارسي 

ي عرفت طريقها 
، وهي كما ُوصفت: " من أوائل الكتب الت  ي المذهب الحنبىلي

عام، بل وأصبحت من مراجع الفقه فز
، و أفاد منها الطلبة جيال بعد جيل"   . 32إىل النرسر

 ومن هذه المصنفات : 

ح زاد المستقنع"  -  مطبوع.  –"الروض المرب  ع سر

ح المنت - ي سر
ي هذا "دقائق أوىلي النه فز

ح عىل منته اإلرادات. وهو الكتاب المقصود بالدراسة فز ه"، وهو سر
 مطبوع.  –البحث 

 مطبوع.  -حاشية عىل المنته  -

ح لكتاب اإلقناع  - ز اإلقناع" . وهو سر  مطبوع.  –"كشاف القناع عىل مي 

 مطبوع.  -حاشية عىل اإلقناع  -

ي الفقه عىل المذهب األحمد  -
 األمثل مذهب اإلمام أحمد بن حنبل". عمدة الطالب لنيل المآرب" فز

 وفاته:  

ي  
ز للهجرة   -رحمه هللا-توفز ، عام ألف وإحدى وخمسي  ي

 33يوم الجمعة، العاسر من شهر ربيع الثائز
ً
، فرِحمه هللا رحمة

 واسعة، وجعل أعماله المستمرة أجرا مستمرا له. 

 : ي
هوت  ح منتىه اإلرادات للبا  كتاب شر

ي مقدمة كتابه، ولكن  
ي اسم الكتاب فز

ذكر ابن حمدان أن اسم الكتاب »معونة أوىلي النه لم يذكر اإلمام الُبهوئ 
ح المنته« ي أن  34برسر

ي حيث ذكر البابائز
ح المنته« ، فز اسم الكتاب هو »دقائق أوىلي النه لرسر

، وهذا هو االسم 35
ي »معجم التاري    خ«

 . 36الذي جاء فز

 

 

 

 

 
ائح الحنابلةالسحب الوامحمد بن عبدهللا بن حميد النجدي،  32 وت: مؤسسة الرسالة،  بلة عل ض  ، )بي  ز ي زيد وعبدالرحمن العثيمي  ، تحقيق: بكر أئ 

 . 1131/ 3ـه( 1416
وتكتاب ديوان اإلسالمانظر: شمس الدين ابن الغزي،  33 . محمد  272/ 1ـه(، 1411لبنان: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، -، تحقيق: سيد كرسوي )بي 

 ، ي ، 426/ 4،  ثر، مرجع سابقخالصة األالمحت   . 307/ 7، األعالم، مرجع سابق . الزركىلي
 . 260ابن حمدان، كشف النقاب عن مؤلفات األصحاب  34
ز  35 ، هدية العارفي  ي

 . 476/ 2البابائز
ي مكتبات العالم المخطوطات والمطبوعات«  36

اث اإلسالمي فز
 . 10391/رقم 3792/ 5بلوط، معجم التاري    خ »الي 
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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

ح منتىه : وصف كتاب شر ي
هوت    اإلرادات للبا

ز المقنع والتنقيح  ي الجمع بي 
ي كتاب »منته اإلرادات فز

ح فيه اإلمام البهوئ  ، سر ي الفقه الحنبىلي
هو كتاب معتمد فز

فه ابن قدامة والمرداوي وابن النجار972وزيادات« البن النجار المتوفز سنة 
َّ
 لما أل

ً
حه متتما  .37ـه، وجاء سر

ي 
ي فز
ز اإلمام البهوئ  حه مصنفه    وقد بي َّ ح، فقال: "سر  غي     -أي ابن النجار - مقدمة الكتاب سبب وضعه للرسر

ً
حا سر

 
ً
حا حه سر ي بعض الفضالء أن أسر

ي بعض المواضع، وترك أخرى بال دليل وال تعليل، وسألتز
شاٍف للغليل، فأطال فز

ي هذه الم
ي بالقصور عن رتبة الخوض فز

افز  ُيسِهل قراءته، فأجبته إىل ذلك، مع اعي 
ً
ح مختَصا سالك، ولخصته من سر

حي عىل »اإلقناع«"
 . 38مؤلفه وسر

 الهدف من الكتاب: 

حه مصنفه   حه فقال: "سر ي مقدمة سر
ي هدفه من الكتاب فز

 غي  شاٍف    -أي ابن النجار-لخص اإلمام البهوئ 
ً
حا سر
حه   ي بعض الفضالء أن أسر

ي بعض المواضع، وترك أخرى بال دليل وال تعليل، وسألتز
 للغليل، فأطال فز

ً
 مختَصا

ً
حا سر

 .39ُيسِهل قراءته، فأجبته إىل ذلك" 

 مصادر الكتاب: 

حي 
ح مؤلفه وسر ي مقدمة كتابه، فقال: "ولخصته من سر

ي كتابه من مصادر أصلية ذكر بعضها فز
جمع اإلمام البهوئ 
؛ هما: 40عىل »اإلقناع«"  ز ي جمع مادته العلمية عىل كتابي 

ز أنه اعتمد فز  ، فبي 

ح المنته« البن النجار. »معونة أوىلي  -1  النه سر

ي نفسه عىل كتاب »اإلقناع«   -2
ح للبهوئ  ز اإلقناع« وهو سر  للحجاوي. »كشاف القناع عن مي 

، كما أنه اعتمد  ز ة، بل اعتمد فيها عىل هذين الكتابي  ي كتابه لم ينقلها من مصادرها مباسر
ي فز
وأغلب النقوالت الت 

ي ثنايا الكتاب،  
ز المصدر الذي عىل مصادر أخرى ذكرها فز  للكثي  من العلماء دون أن يبي 

ً
أضف أنه كان يذكر أقواال

 .41أخذها منه 

 

 

 

 

 

 
ح منته اإل 37 ، سر ي

.  6/ 1رادات البهوئ  كي
 مقدمة التحقيق للي 

ح منته اإلرادات  38 ، سر ي
 . 4/ 1البهوئ 

ح منته اإلرادات  39 ، سر ي
 . 4/ 1البهوئ 

ح منته اإلرادات  40 ، سر ي
 . 4/ 1البهوئ 

ح منته اإلرادات  41 ، تحقيق ودراسة كتاب سر ز  . 47ناض بن حسي 



   
   

                                                         المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2022 –  آذار   –  15                                                       (  -  126142) ص:   سادسالبحث ال –  الثالث العدد  – الحادي عشر المجلد 

 

136 
ي                                                               عبدالحفيظ           

ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

 سمات منهجه: 

ي بالنقاط التالية
 :42وقد اتسم منهج البهوئ 

ء الواحد.  -1 ي
ح حت  صارا كالسر ز بالرسر ح، حيث مزج المي  ز والرسر ز المي   اتبع أسلوب المزج بي 

ي االستدالل عىل القرآن ال  -2
كريم، وكان يذكر موضع الشاهد من اآلية، مع االهتمام بتفسي  اآليات، واإلشارة اعتمد فز

 إىل القراءات. 

ك   -3 ي بعض األحيان يي 
ي االستدالل عىل الحديث النبوي، وكان يذكر مصدر الحديث من كتب المتون، وفز

اعتمد فز
 الحديث دون بيان مصدره. 

ي الك -4
 ثي  من األحيان. ذكر مسائل اإلجماع، وأشار إىل مصادرها فز

 استدل بآراء وفقه الصحابة.  -5

 عن اإلمام أحمد.  -6
ً
ي المسألة نصا

 إىل أن فز
ً
ا " أو "نص عليه" مشي 

ً
 أكير من ذكر كلمة "نصا

 بينها.  -7
ً
ي بعض األحيان يذكر أكير من رواية عن اإلمام أحمد مرجحا

 فز

ح المصطلحات -8 ي المفردات، وسر
ح معائز  الفقهية.  ضبط الكلمات الغريبة، وسر

ي المسألة.  -9
ي الكثي  من األحيان يذكر القول الراجح فز

 فز

10-  .
ً
 يذكر القواعد الفقهية واألصولية، ويعلل بها أحيانا

 يحيل إىل كتب أخرى، وخاصة »حاشية المنته« و»حاشية اإلقناع«.  -11

ز كلمة "ونحوه".  -12 ز األمثلة وخاصة عندما يذكر صاحب المي   يبي 

ي بعض المسائل. يذكر  -13
ز »المنته« و»اإلقناع« فز  الخالف بي 

 : ح المنته« وقيمته العلمية تتجىل من خالل نقاط عدة، وهذه النقاط هي  إن أهمية كتاب »دقائق أوىلي النه لرسر

قال    -1  ، الحنبىلي المذهب  وأعمدة  أعالم  أحد  ي 
البهوئ  اإلمام  إن  ة:  الكبي  العلمية  لة مؤلفه  ز

"كان ميز ِزي: 
َ
الغ عنه 

 ص
ً
ْودا

َ
 من جبال العلم وط

ً
، جبال

ً
، مفرسا

ً
، أصوليا

ً
 متبحرا

ً
ي سائر العلوم، فقيها

 فز
ً
مة

َّ
، عَل

ً
 هماما

ً
جمة إماما احب الي 

هما"  ي الفقه والفرائض وغي 
 من بحور الفضائل، له اليد الطوىل فز

ً
، وقال عنه الحموي:  43من أطواد الحكمة، وبحرا

ي العلوم بمَص وخاتمة علمائهم بها،  "شيخ الحنابلة  
 فز
ً
 متبحرا

ً
 ورعا

ً
 عامال

ً
الذائع الصيت البالغ الشهرة، كان عالما

ي 
ي تحرير المسائل الفقهية، ورحل الناس إليه من اآلفاق ألجل أخذ مذهب االمام أحمد رضز

 أوقاته فز
ً
الدينية، صارفا

 . 44هللا عنه" 

 
ح منته اإلرادات  42 ، تحقيق ودراسة كتاب سر ز  . 59ناض بن حسي 
 . 210الغزي، النعت األكمل ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل  43
ي أعيان القرن الحادي عرسر  44

 . 426/ 4الحموي، خالصة األثر فز
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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

اسة الكتاب من عَص مؤلفه إىل يومنا إقبال طلبة العلم عىل الكتاب وأخذهم له: فقد أقبل طلبة العلم عىل در   -2
 . ي المطلب التاىلي

 هذا، وتم عمل الكثي  من البحوث والدراسات عليه كما سنذكر ذلك فز

 من أبواب الفقه إال وطرقه، فاشتمل الكتاب عىل  -3
ً
ي كتابه بابا

ك المؤلف فز استيعاب الكتاب ألبواب الفقه: لم يي 
 شخصية، والحدود، والجنايات، واألقضية، وغي  ذلك. أبواب العبادات، والمعامالت، واألحوال ال

ح ابن النجار   -4 ي كتابه من سر
ي كتابه عىل أشهر كتب الحنابلة وأصولها المعتمدة: فقد جمع البهوئ 

اعتماد المؤلف فز
ح  ي مقدمة كتابه، حيث قال: "ولخصته من سر

حه نفسه عىل »اإلقناع«، وقد ذكر ذلك فز عىل »المنته«، ومن سر
حي عىل »اإلقناع«"مؤلفه و 
 . 45سر

ي  -5
ي المملكة العربية السعودية: وقد جاء ذلك فز

عية فز ي الفقه لدى المحاكم الرسر
الكتاب أحد المصادر المعتمدة فز
ي 3قرار هيئة المراقبة القضائية رقم "

ن بالتصديق العاىلي بتاري    خ 1347/ 1/ 7" فز
 .46ه  1347/ 3/ 24ـه المقي 

 : ي
 المبحث الثات 

 المطلب األول/ 

 اإلشهاد عىل البيع

: " ويستحب اإلشهاد عىل البيع" .  ي
 قال البهوئ 

 مفردات المسألة: 

ي الذمة للتملك عىل التأبيد غي  ربا وقرض 
ز مالية أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما أو بمال فز  البيع: مبادلة عي 

 تصوير المسألة: 

ي هذه المسألة عىل ثالثة أقوال: 
 اختلف الفقهاء فز

 تحباب االشهاد عىل البيع، وهو قول الحنابلة ، واألحناف ، والمالكية ، والمذهب عند الشافعية . القول األول: اس

ة عقودها مما يشق فيها االشهاد   وذلك فيما له خطر، فأما قليلة الخطر كحوائج البقال والعطار فال شهادة فيها لكير
افع عند الحاكم من أجلها .   وتقبح فيها إقامة البينة والي 

، أبو موىس األشعري، وابن عباس،  القول : وجوب االشهاد عىل البيع، وهو قول عطاء وجابر بن زيد والنخغي ي
الثائز

ي، وقول عند الحنفية.  ، وابن جرير الطي  ين، والضحاك، وعطاء، وإبراهيم النخغي  وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سي 

 

 

 
ح منته اإلرادات  45 ، سر ي

 . 4/ 1البهوئ 
ح منته اإلرادات  46 ، تحقيق ودراسة كتاب سر ز  . 44ناض بن حسي 
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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

 
 اإلشهاد واإلقالة ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

 أدلة المسألة: 

 أدلة القول األول: 

 استحباب اإلشهاد عىل البيع من القرآن الكريم والسنة النبوية والمعقول: استدل الفقهاء عىل 

 فمن القرآن الكريم: 

 قال تعاىل: )وأشهدوا إذا تبايعتم(.  .1

 وجه الداللة: حملوا األمر عىل الندب، وضفوه عن الوجوب . 

 فليؤد الذي اؤتمن أمانته(، )سورة البقرة، آية رقم  .2
ً
 ( 283قال تعاىل: )فإن أمن بعضكم بعضا

ي اآلية ندب وإرشاد والدليل عىل ذلك: قوله تعاىل: }ذلكم أقسط عند هللا وأقوم للشهادة وأدئز 
وجه الداللة: األمر فز

ي حفظه بالشهادة . 
 أال ترتابوا{، وهذا إرشاد إىل دفع التظالم، وحفظ المال، وعدم الريبة فز

 من السنة النبوية: 

 عَ 
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، أ
َ
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 َبْعض
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ُ
اَعه

َ
َم اْبت

َّ
َسل

اعَ 
َ
 َما اْبت

َ
ْوِم َعىل  . السَّ

ُ
ه
ْ
 ِبِه ِمن

ُ
 ه

ي    . 1 ى من رجل ساويل«، ولم    -صىل هللا عليه وسلم  -أن النت  ، ورهنه درعه« »واشي 
ً
ى من يهودي طعاما »اشي 

ء من ذلك.  ي
ي ىسر
 ينقل أنه أشهد فز

ي    . 2 ي األسواق، فلم يأمرهم باإلشهاد، وال نقل عنهم فعله، ولم ينكر عليهم النت 
ي عَصه فز

كان الصحابة يتبايعون فز
ي كل بياعاتهم لما أخل بنقله.  -صىل هللا عليه وسلم  -

 ولو كانوا يشهدون فز

ي  . 3 ي له أضحية. ولم يأمره باإلشهاد.  -صىل هللا عليه وسلم -أمر النت   عروة بن الجعد أن يشي 

ي   َم    -وجه الداللة من األحاديث السابقة: أن النت 
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
 اَّلل

َّ
ى الفرس من األعر   -َصىل ، ولم يكن بينهما  اشي  ي ائ 

ي    النت 
ي البيع لم يشي 

َم    - َبِينة، ولو كانت واجبة فز
َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُ َعل

َّ
 اَّلل

َّ
ي صىل   -َصىل إال بعد اإلشهاد، وجميع معامالت النت 

اء لم ُيشهد عليها .   وسر
ً
ي األدلة بيعا

 هللا عليه وسلم المذكورة فز

 من المعقول: 

ي    . 1
اء والبيع من األمور الت  ى أن الرسر

َّ
ء، ألد ي

ي حياتهم اليومية، فلو أشهدوا عىل كل ىسر
ي األسواق فز

ز الناس فز  بي 
تكير

 إىل الحرج والمشقة. 

 قامت البينة عليه، والغاية من االشهاد توثيق  . 2
ً
ز ظلما اع، وأبعد من التجاحد، فإن أراد أحد المتابعي  ز

أنه أقطع لليز
 العقود. 
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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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 أنفس المت  . 3
ي فز
، وكل ماندب هللا تعاىل إليه من فرض أو داللة فهو بركة  أن اإلشهاد عىل البيع ال يبف 

ً
بايعان شيئا

 عىل من فعله . 

 : ي
 أدلة القول الثات 

ي أحد أقوال الحنفية عىل وجوب اإلشهاد عىل البيع بأدلة من القرآن الكريم والقياس: 
 استدل بعض الصحابة، وفز

 فمن القرآن الكريم: 

 تبايعتم(. قال تعاىل: )وأشهدوا إذا  .1

 وجه الداللة: ظاهر األمر وهو األصل. 

 ومن القياس: 

ي كل منهما . 
 القياس عىل النكاح: فكما أنه واجب فيه، فكذلك البيوع، بجامع المعاوضة فز

 : ي
 ردود الفريق األول عل الفريق الثات 

ي كل ما يتبايع  . 1
ها، فلو وجب اإلشهاد فز ي أسواقهم وغي 

ز الناس فز  بي 
ونه، ألفضز ذلك إىل الحرج  أن المبايعة تكير

ي الدين من حرج{، )سورة الحج، آية رقم 
 (. 78المحطوط عنا بقوله تعاىل: }وما جعل عليكم فز

أن المراد باآلية اإلرشاد إىل حفظ األموال والتعليم، كما أمر بالرهن والكتابة، وليس بواجب بل هو محمول عىل  . 2
لهم، فهو كالكتابة، وأما حصول الجناح إذا لم يكتب، فليس عىل الندب واإلرشاد ألصحاب األموال إىل حفظ أموا

عليك،  جناح  فال  ي 
مشورئ  قبلت  إن  القائل:  يقول  اإلرشاد، كما  قبول  ترك  ي 

فز الجناح  يستعمل  قد  بل  حقيقته، 
 ومفهومه إن تركت قبولها فعليك الجناح.  

ي عىل داللة  
ي حكم المسألة مبتز

ز الفقهاء فز ي اآلية عىل ظاهره، القول الراجح: الخالف بي 
اآلية، فمنهم من أخذ األمر فز

ي الوجوب 
، ولما فز ز ي اآلية ندب وإرشاد واحتياط للمتبايعي 

ومنهم من ضفه للندب ال الوجوب، والذي نراه أن األمر فز
 من مشقة وحرج فالراجح ما اتفق عليه الجمهور من استحباب اإلشهاد عىل البيع. 

 : ي
 المبحث الثات 

ي 
 المطلب الثات 

 اإلقالة ألحد العاقدين عند ندم اآلخر 

: "ويستحب ألحد العاقدين عند ندم اآلخر" .  ي
 قال البهوئ 

 مفردات المسألة: 

 تعريف اإلقالة: 
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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

لغة: مصدر أقال يقيل ومعناها القطع والرفع واإلزالة، منها إزالة القول مثل شىك وأشىك أي أزال الشكاية، قاله البيع 
  : ي
طلب إىلي أن أقيله، وتقايل البيعان: تفاسخا صفقتهما. وتركتهما يتقايالن البيع أي قيال وأقاله إقالة، واستقالتز

 يستقيل كل واحد منهما صاحبه. وقد تقايال بعد ما تبايعا أي تتاركا . 

تك، أو يقول 
ْ
ل
َ
ق
َ
، فيقول: أ ي

ي بيعت 
ِقلتز
َ
ي: أ ز المتعاقدين، وهو أن يقول البائع للمشي  : رفع العقد الواقع بي 

ً
اصطالحا

تك أي أزالها. الم ، فيقول: أقلتك، واالقالة هي الدفع واإلزالة، يقال: أقال هللا عير ي
تز
ْ
ي للبائع: أِقل  شي 

 تصوير المسألة: 

ز فيه أو لزوال رجاحته أو النعدام الثمن أو  ائه إما لظهور الغي  ا من رجل ثم ندم عىل سر
ً
ى أحد شيئ وصورتها أنه اشي 

ل البائع رده،  وقد اتفق الفقهاء  عىل استحباب اإلقالة وذلك عند ندم أحد غي  ذلك. فرد المبيع عىل البائع. وقي
 المتعاقدين، أو زوال حاجته بالسلعة، وعدم قدرته عىل دفع الثمن . 

ي الطعام قبل قبضه، وعزيمة فيما عداه . 
ز الرخصة والعزيمة، فهي رخصة إذا وقعت فز  وقد جعلها مالك بي 

 أدلة المسألة: 

 استحباب اإلقالة بأدلة من السنة النبوية ومن المعقول:  استدل الفقهاء عل

 فمن السنة النبوية: 

 ُ
َّ
 اَّلل

ُ
ه
َ
ال
َ
ق
َ
اَل ُمْسِلًما، أ

َ
ق
َ
َم: »َمْن أ

َّ
ْيِه َوَسل

َ
 هللُا َعل

َّ
ِ َصىل

َّ
اَل َرُسوُل اَّلل

َ
اَل: ق

َ
، ق
َ
َرْيَرة

ُ
ي ه ئ ِ

َ
ِقَياَمِة« . َعْن أ

ْ
  َيْوَم ال

ُ
ه
َ
ت َ
ْ   َعير

إىل اإلقالة بما يوجب التحريض عليها من الثواب بأن يزيل هللا تعاىل   –هللا عليه وسلم    صىل- وجه الداللة: ندب  
ي فسخه، وكذا لو ندم البائع فأقاله  ي، ألن البيع قد ثبت فال يستطيع المشي  ته إذ أحسن منه للمشي  مشقته وعير

ي.   المشي 

 ومن المعقول: 

1.  
ً
 لحاجتهما . أن العقد حقهما فيملكان رفعه دفعا

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

ي العبادة والحرص عل مظان مرضاة هللا فيها، فضل عظيم وأجر 
 
ي الختام فإن ألداء المستحبات والتطوع ف

 
ف

، ومنها:   كبير

أما أداؤه  تحقيق العبودية هلل سبحانه وتعاىل، فالمسلم يؤدي الفرائض ألنها مكتوبة عليه، وألنه يأثم إن تركها، 
 تحبات ففيه إظهار لكمال العبودية هلل تعاىل، ودليل عىل عظيم محبته لخالقه وشكره إياه. للمس

ي صىل هللا عليه وسلم من وصول لمرضاة هللا ومغفرة الذنوب، قال هللا تعاىل:  ي التمسك من سنة النت 
 ال يخفز مافز

ي  ِ
ِبُعوئز

َّ
ات
َ
َ ف
َّ
 اَّلل

َ
ون ِحبُّ

ُ
ْم ت
ُ
نت
ُ
ْل ِإن ك

ُ
ِحيٌم"]آل عمران: "  ق وٌر رَّ

ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
ْم ۗ َواَّلل

ُ
وَبك

ُ
ن
ُ
ْم ذ

ُ
ك
َ
ِفْر ل

ْ
ُ َوَيغ

َّ
ُم اَّلل

ُ
 [. ٣١ُيْحِبْبك

 : ي الحديث القدىسي
ي هذه المستحبات والحرص عليها من قرب هلل ونيل لمحبته، كما ورد فز

 مافز
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ح منتىه اإلرادات للبهوت  ي المذهب الحنبلي من كتاب شر
 
ي البيوع ف

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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    

 

 عليه، وما يَ 
ُ
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ْ
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 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم. 
 صحيح البخاري ومسلم. 

وت، تاري    خ النرسر  –ـه(، دار المعرفة 204األم، محمد بن إدريس الشافغي )ت   م. 1990 -ـه  1410بي 
ي الحسن عىلي اآلمدي )ت:   ي أصول األحكام، ألئ 

، المكتب اإلسالمي 631اإلحكام فز ي
 ـه(، تحقيق: عبد الرزاق عفيفز

وت.  –  بي 
ي المالكي )ت 

ي سلك جمع الجوامع، حسن بن عمر بن عبد هللا السيناوئز
األصل الجامع إليضاح الدرر المنظومة فز

 م. 1928تونس، الطبعة األوىل  –ـه(، مطبعة النهضة 1347بعد 
ي )ت  

ائع، عالء الدين الكاسائز ي ترتيب الرسر
  -ـه  1406ثانية  ـه(، دار الكتب العلمية، الطبعة ال587بدائع الصنائع فز

 م. 1986
ي )ت   ـه  1425القاهرة، تاري    خ النرسر    –ـه(، دار الحديث  595بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن رشد القرطت 

 م. 2004 -
 ، بمرتضز ب 

ّ
الملق الفيض،  أبو   ، ي

الحسيتز اق 
ّ
الرز عبد  بن  محّمد  بن  محّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

بيدي)   اية. ـه( ،دار الهد1205الزَّ
اف: فؤاد عبد المنعم أحمد،  ز بن محمد بن عواض، إسر ح منته اإلرادات، ناض بن حسي  تحقيق ودراسة كتاب سر

يعة والدراسات اإلسالمية. 1417  ـه، البلد: السعودية، المدينة: مكة المكرمة، الجامعة: أم القرى، الكلية: الرسر

يف ا :  التعريفات المؤلف: عىلي بن محمد بن عىلي الزين الرسر ي )المتوفز
ـه( المحقق: ضبطه وصححه  816لجرجائز

وت  : دار الكتب العلمية بي  اف الناسر الناسر  م 1983-ـه 1403لبنان الطبعة: األوىل -جماعة من العلماء بإسر
ي )ت  

كت  الي  المجددي  الفقهية، محمد عميم اإلحسان  الطبعة األوىل 1395التعريفات  العلمية،  الكتب  ـه(، دار 
 م. 2003-ه 1424

  : ي البغدادي المالكي )المتوفز ي الفقة المالكي المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن عىلي بن نَص الثعلت 
ز فز ـه(  422التلقي 

: دار الكتب العلمية الطبعة: األوىل  ي الناسر
ي التطوائز

ة الحستز ز ي أويس محمد بو خي   م 2004-ه 1425المحقق: ائ 
ب لعبد هللا  الفقه،  أصول  علم  الريان تيسي   مؤسسة  ي،  ز العيز الجديع  اليعقوب  يعقوب  بن  بن عيس  يوسف  ن 

وت، الطبعة األوىل   –للطباعة والنرسر والتوزي    ع   م. 1997 -ـه 1418بي 
الجامع المسند الصحيح المختَص من أمور رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل 

 ـه. 1422ن ناض الناض، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل ـه(، تحقيق: محمد زهي  ب256البخاري )ت 
ي الحموي  ز بن فضل هللا بن محب الدين بن محمد المحت  ، محمد أمي  ي أعيان القرن الحادي عرسر

خالصة األثر فز
وت.  – ـه(، دار صادر 1111)ت:   بي 

ح الجالل المحىلي عىل جمع الجوامع المؤلف: حسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافغي حاشية العطار عىل سر

 : : دار الكتب العلمية الطبعة: بدون طبعة وبدون تاري    خ. 1250)المتوفز  ـه( الناسر

 
ي صحيحه )  47

 (. ٦٥٠٢أخرجه البخاري فز
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ي البيوع ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات س 
ُ
للوظائف   عام يرية 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 سيرية 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 )ت  
ة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهي  بالقرافز ـه(، تحقيق:  684الذخي 

ة، دار الغرب اإلسالمي 
ز ي وسعيد أعراب ومحمد بو خي   م. 1994وت، الطبعة األوىل بي   -محمد حخ 

 : ي )المتوفز
ي الحنفز

ز بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشف  رد المحتار عىل الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمي 
وت الطبعة: الثانية، -ـه( دار الفكر1252  م 1992  -ـه 1412بي 

ي أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، لم
وفق الدين عبد هللا بن قدامة  روضة الناظر وجنة المناظر فز

، الطبعة الثانية  620المقدىسي )ت:   م. 2002 -ـه 1423ـه(، مؤسسة الريان للطباعة والنرسر
  : )المتوفز ز  العثيمي  محمد  بن  بن صالح  محمد  المستقنع،  زاد  الممتع عىل  ح  ابن 1421الرسر دار   : النرسر دار  ـه( 

 ـه .  1428 - 1422الجوزي الطبعة: األوىل، 
شباب األزهر )عن   -ـه( الناسر : مكتبة الدعوة  1375الفقه المؤلف : عبد الوهاب خالف )المتوفز :  علم أصول  

 الطبعة الثامنة لدار القلم( الطبعة : عن الطبعة الثامنة. 
دار    : الناسر الشافغي  ي 

العسقالئز الفضل  أبو  بن حجر  عىلي  بن  أحمد  المؤلف:  البخاري  ح صحيح  الباري سر فتح 
وت، -المعرفة   1379 بي 

وت، الطبعة الثالثة  –ـه(، دار صادر  711لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري )ت   ـه. 1414بي 
وت،  –ـه(، دار المعرفة 483المبسوط، محمد بن أحمد الرسخسي )ت   م. 1993 -ـه 1414بي 

  


