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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

[  
ح منتىه اإلرادات للبهون    المؤذن من كتاب شر

 
 [الصفات المستحبة ف

  من ]
ح منتىه اإلرادات للبهون    المذهب الحنبل  من كتاب شر

 
جزء مستل من رسالة الماجستير بعنون: المستحبات الفقهية ف

 الصالة إىل نهاية باب السهوبداية كتاب 

[  
 [إعداد الباحثة: تغريد محمد مفرح القرن 

يعة والدراسات اإلسالمية، جامعة جدة، السعودية]  [تخصص الشر

 

 ملخص البحث: 

ي الذهب الحنلىلي ومقارنتها بالمذاهب 
ز
تهدف هذه الرسالة إىل جمع موسوعة علمية ياصة بالمستحلات ف

وع علىمي ضخم يضم جميع أبواب الفقم  الفقيهة اخأيرى )الحنفية والمال
كية والشافعية( حيث أنها جزء من مرسر

ة اخأذان  وبيان حكمها عند   بشعي 
ً
ي ُيستحب أن تكون فيمن يكون تائما

 الصفات الت 
ُ
ي هذه الدراسة ذكرت

ففز
ي استند إليها الفقهاء مبينة أوجم الداللة فيها إن احت

 بيان. جت إىلفقهاء المذاهب اخأربعة  وذكرت اخأدلة الت 
 . ي
ي المؤذن من يالل كتاب رسر  منت  اإلرادات للبهوئ 

 للصفات المستحلة فز
ً
 وهذه الدراسة كانت جمعا

ي التحليىلي من يالل عرض اخأدلة 
ي بالدراسة  والوصفز

ي الجزء المعتز
ي فز
وتد تم االعتماد عىل المنهج االستقرائ 

 وأوجم الداللة منها. 

ي تكمي  علادة المسلم عىل ويعد هذا العم  وسيلة لتسهي  
ي ذلك من أثر فز

الوصول للمستحلات الفقهية وما فز
 أكم  وجم. 

 الصفات المستحلة  المؤذن  استحلاب  المستحلات  اخأذان.  الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

     This study aims to collect a scientific encyclopedia of the desirable things in the Hanbali school and 

compare it with other schools. It is part of a huge scientific project that includes all chapters of 

jurisprudence. Through this study, the attributes that are desirable for the person performing the call to 

prayer are mentioned. In addition to that, its judgment and the evidence on which the jurists of the four 

schools of thought relied. So, this study was a collection of the desirable attributes of the person 

performing the call to prayer through the book Explanation of Muntaha Al-Aradat by Al-Bahooti 

They also relied on the inductive approach in the relevant and analytical part by presenting the 

evidence and its indications. 

This study is a way to facilitate access to the doctrinal desires to complete Muslim worship . 

Key words: Desirable qualities - Caller to prayer – The desirable things - The ears 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ح منتىه اإلرادات ومؤلفه:   المبحث األول: التمهيد والمقدمة والتعريف بكتاب شر

 المطلب األول: المقدمة

ف خلِق هللا محمد صل هللا عليه وسلم، وعل ، والصالة والسالم عل أشر ِه  للالحمد هلل رب العالمير 
، أما بعد:   وصحبه أجمعير 

ي غاية اخأهمية  من أج  ذلك أتت 
ز
تب عليم من جزي  اخأجر والثواب أمر ف إن العلم بالمستحلات الفقهية وما يي 

ي استخراج المستحلات 
ز
ي الصالة  وتد وتع االيتيار ف

ز
ي كتب المذهب الحنلىلي ف

ز
فكرة جمع المستحلات المبثوثة ف

ي المذهب الحنلىلي 
ز
  منت  اإلرادات " دتائق أوىلي الن  لرسر  المنت " وحرصها من الفقهية ف

من كتاب "رسر
 بداية "كتاب الصالة إىل نهاية باب سجود السهو" مع الدراسة المقارنة عىل المذاهب اخأربعة. 

ي ك 
ز
ي ك  يوم وليلة يمس مرات  اهتمة العلماُء ف

ز
بهم تولما كان اخأذان من شعائر اإلسالم وأهلم  حيث ينادى بم ف

ي يفتقر إىل معرفتها بعض مممن توىل 
اتم وملطالتم  فهذه بعض من مسائلم الت  بأمره  وسننم وأحكامم ومستحلة

 تلك العلادة الجليلة  ُعنيت فيها بالدلي  ودرت معم أينما دار. 

 مشكلة الدراسة: 

ي توافرها فيمن توىل مسؤولية النداء للصلوات وذكر أتوا
ي ينلغز
اخأربعة  ل فقهاء المذاهبابراز أهم الصفات الت 

ي استندوا عليها. 
 فيها  مع تعضيد أتوالهم باخأدلة الت 

 أهمية الدراسة: 

ي التنويم عنم  ي جميع أبواب الفقم  ومما يجدر ئ 
وع متكام  يضم المستحلات الفقهية فز الموضوع جزء من مرسر

ز اخأذان ووتوع الك جران بعض سيز
ُ
ي ه
 فز
ً
ي شبأن ُبعد اللعض عن الدلي  كان سبلا

ت  بقاع ثي  من اللدع والُمحدثات فز
 .  العالم اإلسالمي

 أهداف الدراسة: 

 . ز ي المؤذني 
 إبراز الصفات المستحب توافرها فز

 . غي
ي بيان الحكم الرسر

ي استندوا اليها فز
 ذكر أدلة الفقهاء الت 

ز الفقهاء.   جي  فيما إذا كان هنالك يالف بي 
 بيان أوجم الداللة  والي 

 حدود الدراسة: 

. الصفات  ي
ي المؤذن من كتاب رسر  منت  اإلرادات للبهوئ 

 المستحلة فز

 الدراسة السابقة: 

ه  وإن وجدت بعض الكتب فيما يخص اخأذان واإلتامة  لم أجد دراسة علمية تختص بهذا الموضوع فقط دون غي 
 بشك  عام. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 منهج البحث: 

  إذ يقوم عل استقراء المادة العلمية من
 خالل:  يعتمد البحث عل المنهج الوصف 

ي المؤذن. 
ز
ي تختص بالصفات المستحب توافرها ف

 عرض المسائ  الت 

 ذكر اتوال فقهاء الذاهب اخأربعة فيها. 

 تحرير 
ُ
ي حكم استحلابها تلت

ز
: تقرير المسألة  وإذا ايتلف الفقهاء ف

ُ
إذا كانت المسألة متفق عىل استحلابها تلت

 المسألة. 

ي استنلطوا منها الحكم الفق ي 
 وبيان أوجم الداللة منها.  ذكر اخأدلة الت 

 :   المنهج التاىل 
  بحث 

 
 وقد سلكت ف

 للتقدم 
ً
ي ك  مذهب  وترتيب الخالف ومصادر الفقهاء فيم تلعا

ي التوثيق عىل المصادر المعتمدة فز
االعتماد فز

ي للمذاهب الفقهية. 
 الزمتز

وثيق. 
ة
حرير  والت

ة
ي الت
ة فز  االعتماد عىل أمهات المصادر والمراجع اخأصلي ة

ي القران الكريم بذكر السورة ورتم اآلية. عزو 
 اآليات إن وجدت إىل مواطنها فز

ز أو  ي الصحيحي 
تخري    ج اخأحاديث النبوية  بذكر رتم الحديث والكتاب واللاب ورتم الصفحة  فإن كان الحديث فز
ج من ممانم مع ذكر الحكم أه  الحديث عليم.  ه فُيخرة ي غي 

 أحدهما فيكتفز بذلك  وإن كان فز

 ىل عزو اخأتوال إىل تائليها من كتبهم. الحرص ع

ي تحتاج إىل بيان.  
 التعريف بالمصطلحات الفقهية وبيان الكلمات الغريلة الت 

جمة لألعالم الغي  مشهورين. 
 الي 

 هيكلة البحث: 

 يتكون البحث من مبحثير  وخاتمة: 

ح منتىه اإلرادات ومؤلفه، و   فيه مطلبان: المبحث األول: التمهيد والمقدمة والتعريف بكتاب شر

ي اللحث.  المطلب األول: 
 المقدمة وفيم موضوع اللحث  وأهدافم  ويطة اللحث  والمنهج المسلوك فز

 :  
 التعريف بكتاب رسر  منت  اإلرادات ومؤلفم.  المطلب الثان 

 :  
ي المؤذن  وفيم ثالثة مطالب:  المبحث الثان 

 الصفات المستحلة فز

. استحلاب أن يكون المؤذن  المطب األول: 
ً
 صيتا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :  
 
.  المطلب الثان

ً
 استحلاب أن يكون المؤذن أمينا

 بالوتت.  المطلب الثالث: 
ً
 استحلاب كون المؤذن عالما

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

 المصادر والمراجع. 

ح منتىه اإلرادات، ومؤلفه:  : تعريف ُمخترص بكتاب شر  
 
 المطلب الثان

: التعريف بالكتاب: 
ً
 أوال

 مهما من مراجعم؛ وذلك يعتي  كتاب "رسر  منت  
ً
ي المذهب الحنلىلي ومرجعا

ز
اإلرادات من الكتب المعتمدة ف

ي 
ز المقنع والتنقي  وزيادات" لمؤلفم تف  ي الجمع بي 

ز
حم خأفض  متون الحنابلة  وهو كتاب "منت  اإلرادات ف لرسر

ز كتا ز من االدين محمد بن أحمد بن علد العزيز الفتوحي  الشهي  بابن النجار  حيث جمع فيم بي  لكتب بي 
ي عالء الدين المرداوي. 

: المقنع لموفق الدين  وكتاب التنقي  المشبع للقاضز ي المذهب وهي
 المعتمدة فز

: "دتائق أوىلي  ي
 لما ألفم الموفق والمرداوي وابن النجار وسماه البهوئ 

ً
ثم جاء كتاب رسر  منت  اإلرادات متمما

ي رسر  المنت ". 
 الن  فز

ي بجمعم من
حم هو عىل اإلتناع وهذا مما يزيد أهمية   وتد تام البهوئ  كتاب معونة أوىلي الن  البن النجار  ومن رسر
 هذا الكتاب. 

: ترجمة ُمخترصة لمؤلف الكتاب: 
ً
 ثانيا

ي 
هو العالمة الفقيم أبو السعادات منصور بن يونس بن صال  الدين بن حسن بن أحمد بن عىلي بن إدريس البهوئ 

ي شيخ الحنابلة بمرص  وياتمالحنلىلي المرصي القاهري  والبهو
: نسلة إىل "بهوت" بلدة بمرص   ُيعتي  البهوئ  ي

ة ئ 
ق المذهب

ة
ي بمرص بللدة بهوت سنة (1)علمائهم بها  ومحق

 . (2)ه 1000. ولد الفقيم منصور البهوئ 

ي 
ي العلوم الدينية  ذائع الصيت - رحمم هللا –كان الشيخ منصور البهوئ 

  ورعا  متلحرا فز
ً
  عامال

ً
  بالغ عالما

 الشهرة. 

ي تحرير المسائ  الفقهية  ورح  الناس إليم من اآلفاق؛ خأج  أيذ مذهب  - رحمم هللا –كان 
يرصف أوتاتم فز

ي عرصه بالفقم. 
 اإلمام أحمد  فإنم انفرد فز

ي ك  ليلة جمعة يجع   - رحمم هللا –كان 
 لم مكارم دارة وكان فز

ً
ممن انت  اليم االفتاء والتدريس وكان شيخا

ضيافة ويدعوا جماعتم من المقادسة  واذا مرض منهم أحد عاده وأيذه اىل بيتم ومرضم إىل أن يشفز  وكانت 
ي مجلسم وال يأيذ منها شيئا

 . (3)الناس تأتيم بالصدتات فيفرتها عىل طللة العلم فز

                                                             
نظر: ابن حميد، السحب الوابلة،  (1)

ُ
، 1131/ 3ي ، المذهب الحنبل  ك 

 . 286/ 1، الي 
، األعالم، (2) نظر: الزركل 

ُ
، 307/ 7ي ، المذهب الحنبل  ك 

 . 286/ 1؛ الي 
، خالصة األثر،  (3) نظر: المحث  

ُ
 . 1131/ 3؛ ابن حميد، السحب الوابلة، 426/ 4ي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ُ
 . 1133/ 3؛ ابن حميد، السحب الوابلة، 426/ 4ي

نظر: الفر  (5)
ُ
قال: صات يصوت صوتا فهو صائت، ورجل صيت: شديد الصوت، وقيل المراد بالرجل الصيت أي حسن الصوت. ي

ُ
، اهيديالّصيت: ي ، العير 

 . 57/ 2؛ ابن منظور، لسان العرب، 146/ 7
، المبسوط،  (6) نظر: الشخس 

ُ
، بدائع الصنائع، 138/ 1ي  

، 437/ 1؛ الحطاب، مواهب الجليل، 149/ 1؛ الكاسان   
 
، حاشية الدسوف  

 
؛ 196/ 1؛ الدسوف

 ، ، 103/ 3؛ النووي، المجموع، 57/ 2الماوردي، الحاوي الكبير  
 
 . 277/ 1؛ ابن مفلح، المبدع، 207/ 1؛ ابن قدامة، الكاف

، شهد عبد هللا العقبة، وبدرا، والمشاهد كلها مع رسول هللا صل هللا عليه وس (7)   جشم األنصاري الخزرج  
ري لعبد هللا بن زيد بن ثعلبة من بث 

ُ
م الذي أ

 ، نظر: ابن األثير
ُ
، وهو ابن أرب  ع وستير  سنة. ي   سنة اثنتير  وثالثير 

 
  النوم، توف

 
 . 84/ 4؛ ابن حجر، اإلصابة، 248/ 3أسد الغابة، األذان ف

  غريب الحديث،  (8)
 
، النهاية ف  . 37/ 5أندى: "أي أرفع وأعل. وقيل: أحسن وأعذب". ابن األثير

  مسنده، رقم الحديث:  (9)
 
  سننه، رقم الحديث: 402/ 26، 16478أخرجه اإلمام أحمد ف

 
  كتاب الصالة، باب كيف األذان،499؛ وأبو داود ف

 
 ، ف

  سننه، رقم الحديث: 372،371/ 1
 
 ف
ً
مذي مخترصا   بدء األذان، 189؛ والي 

 
  أبواب الصالة، باب ما جاء ف

 
  سننه، رقم الحديث: 358/ 1، ف

 
؛ وابن ماجة ف

  أبواب األذان والسنة فيها، باب بدء األذان، 706
 
ى، رقم الحديث: 452،451/ 1، ف   الكي 

  السي 
 
  ف

  كتاب الصالة،1835؛ والبيهف 
 
باب بدء األذان،  ، ف

نظر: 575/ 1
ُ
مذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، ي  أن   داود للمنذري، 191/ 1. الحديث قال عنه الي 

  مخترص سي  
 
  ف

 
: 407/ 2، وقال األلبان

 حسن صحيح. 
، أبو سعيد الخدري، مشهو  (10) ول مشاهده ر بكنيته، استصغر بأحد، وأسعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن األبجر بن الخزرج األنصاري الخزرج  

  سنة أ
 
ة غزوة، وروى عن النث   صل هللا عليه وسلم الكثير من األحاديث، توف

  عشر
ب  ع وسبعير  ر الخندق، وغزا مع رسول هللا صل هللا عليه وسلم اثنث 

، أسد الغابة،  نظر: ابن األثير
ُ
 . 65/ 3؛ ابن حجر، اإلصابة، 451/ 2للهجرة. ي

  صحيحه، رقم الحديث: أخرجه البخار (11)
 
رة(، 7548ي ف   كتاب التوحيد، باب قول النث   صل هللا عليه وسلم: )الماهر بالقرلن مع الكرام الي 

 
 . 159/ 9، 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 رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الحديث دلي  عىل استحلاب رفع الصوت باخأذان وجه الداللة: 
ز
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ْ
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ي محذورة -4 ما ُروي عن أئ 
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ْ
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ْ
ل
َ
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 ة
ٌ ِمَن الن ْ ي 

َ
 . (16)ي

  وجه الداللة: 
ً
تا ي صىل هللا عليم وسلم ايتار أبا محذورة لألذان لكونم صية أن النت 
 (17) . 

ي رفع الصوت باخأذان إعالم لمن غاب أو بعد  فما كان أبلغ كان أوىل  وال يحص  اإلعالم  من المعقول:  -5
ز
خأن ف

 . (18)إال بم
ي  من المعقول:  -6

 . (19)النفس  وأدغ لسامعم إىل الحضور وخأن حسن الصوت أوتع فز

"ولكي يكون اخأذان مسموًعا ومحققا للغرض منم  استحب الفقهاء أن يكون اخأذان من فوق مكان مرتفع يساعد 
 عىل انتشار الصوت؛ بحيث يسمعم أكي  عدد ممكن من الناس كالمئذنة ونحوها". 

 

 

 

 

 

                                                             
، نيل األوطار،  (12)  

 
نظر: الشوكان

ُ
 . 54/ 2ي
ي مسنده  رتم الحديث:  (13)

ي سننم  رتم الحديث: 51/ 13  7610أيرجم اإلمام أحمد فز
ي كتاب الصالة  باب رفع الصوت 515؛ وأبو داود فز

  فز
ي سننم  رتم الحديث: 387/ 1باخأذان  

ي فز
ي كتاب اخأذان  باب رفع الصوت باخأذان  645؛ والنسائ 

ي سننم  رتم الحديث: 12/ 2  فز
؛ وابن ماجم فز

ي أ724
ز    فز ى  رتم الحديث: 464/ 1بواب اخأذان والسنة فيها  باب فض  اخأذان وثواب المؤذني  ز الكي 

ي السيز
ي فز
ي كتاب 1861؛؛ والبيهف 

  فز
ي صحيحم  584/ 1الصالة  باب رفع الصوت باخأذان  

ي صحيحم  204/ 1. الحديث صححم ابن يزيمة فز
ي 551/ 4  وابن حلان فز

ي فز
  واخأللائز

ي داود للمنذ  أئ 
ز  . 161/ 1ري  هامش سيز

ي  ني  اخأوطار   (14)
 . 48 48/ 2الشوكائز

  ولم يهاجر أبو محذورة   (15)
ً
اسمم أوس  ويقال سمرة بن معي  وهذا هو المشهور  غللت عليم كنيتم  واشتهر بها  وكان من أحسن الناس صوتا

. وتي  ز ه: مات سنة تسع ويمسي  . ُينمر: ابن اخأثي   أسد الغ ب  أتام بمكة إىل أن مات بعد موت سمرة بن جندب  وتال غي  ز ابة  سنة تسع وسلعي 
 . 302/ 7؛ ابن حجر  اإلصابة  273/ 6
ي سننم  رتم الحديث:  (16)

ي فز
ي كتاب الصالة  باب ذكر اإلتامة وايتالف الروايات فيها  910أيرجم الدار تطتز

. الحديث صححم ابن 443/ 1  فز

ي التلخيص الحبي   
 . 503/ 1حزم كما نص عليم ابن حجر فز

ي  46/ 2الماوردي  الحاوي الكبي    (17)
 . 301/ 1؛ ابن تدامة  المغتز

ي  بدائع الصنائع   (18)
ي  149/ 1الكاسائز

 . 207/ 1؛ ابن تدامة  الكافز
ي  103/ 1النووي  المجموع   (19)

 . 301/ 1؛ ابن تدامة  المغتز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
ً
: استحباب أن يكون المؤذن أمينا  

 
 المطلب الثان

 تقرير المسألة: 

ي المؤذن اخأمانة -رحمهم هللا-ذهب الفقهاء 
ز
  . (20)إىل أنم من الصفات المستحلة ف

ي يؤذن فيها  فيعملون عىل أذانم ما أمروا بم من صالة  
والمراد بأمانة المؤذن أي: "يأتمنم الناس عىل اخأوتات الت 

ز عىل المواتيت  وليؤمن نمره إىل العو  (21)وصوم  وفطر"  . (23( )22)راتخأنم أمي 

 األدلة: 

ي هريرة  -1 ي هللا عنم -عن أئ 
َمن  -رضز

َ
 ُمؤت
ُ
  تال: تال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم: )اإلماُم ضاِمٌن  والُمؤذن

) ز ني 
ِ
  واغِفر للمؤذ

َ
رِشِد اخأئمة

َ
 . (24)اللهَم أ

ي محذورة  -2 ي هللا عنم-عن أئ 
 -رضز

ْ
اُء ال
َ
َمن
ُ
   تال: تال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم: )أ

َ
 َصَل

َ
زَ َعىل ِتِهْم ُمْسِلِمي 

)
َ
ون
ُ
ن
ِ
ذ
َ
ُمؤ
ْ
 . (25)َوُسُحوَرِهُم ال

 المؤذن باخأمانة  وهذا يدل عىل استحلاب تحىلي المؤذن بهذه الصفة.  وجه الداللة: 
ز  وصف كال الحديثي 

ي هللا عنم-عن ابن علاس  -3
 -رضز

ُ
 لكم ِيياُركم  ولَيؤ

ْ
ن
ة
ذ
َ
كم مة   تال: تال رسول هللا صىل هللا عليم وسلم: )ِليؤ

كم(
ُ
راؤ
ُ
 . (26)ت

دل الحديث عىل أنم ال بد ان يكون المؤذن من ييار الناس  وبأن يكون مؤتمنا متلعا للسنة   وجه الداللة: 
 . (27)فالمبتدع غي  مؤتمن

                                                             
، بدائع الصنائع،  (20)  

نظر: الكاسان 
ُ
، ؛ 436/ 1؛ الحطاب، مواهب الجليل، 150/ 1ي ازي، المهذب، 56/ 2الماوردي، الحاوي الكبير ؛ ابن 111/ 1؛ الشير

،  
 . 277/ 1؛ ابن مفلح، المبدع، 301/ 1قدامة، المغث 

  غريب الحديث، 25أبو حبيب، القاموس الفقىه  لغة واصطالحا، ص:  (21)
 
، النهاية ف  . 22/ 13؛ ابن منظور، لسان العرب، 71/ 1، ابن األثير

(22)   
نظر: ابن قدامة، المغث 

ُ
 368/ 2؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، 300/ 1، ي

  الوجه اآلخر يعتد بأذانه (23)
 
ه، وف   قول لدى الحنابلة ال يعتد بأذان من ظاهره الفسق؛ ألنه ال يقبل خي 

 
ألنه تصح  ؛يصح أذان الفاسق مع الكراهة، وف

 ،  
نظر: ابن قدامة، المغث 

ُ
 . 290/ 1دع، ؛ ابن مفلح، المب300/ 1صالته بالناس، فكذا أذانه. ي

  مسنده  (24)
 
  سننه، رقم الحديث: 89/ 12، 7169، رقم الحديث: -واللفظ له-أخرجه اإلمام أحمد ف

 
  كتاب الصالة، باب ما يجب 517؛ وأبو داود ف

 
، ف

  سننه، رقم الحديث: 389/ 1عل المؤذن من تعاهد الوقت، 
 
مذي ف   أبواب الصالة، باب ما جاء أن اإلمام ضامن، و 207؛ والي 

 
؛ 402/ 1المؤذن مؤتمن، ، ف

  كتاب الصالة، باب فضل التأذين عل اإلمامة، 
 
ى، ف   الكي 

  السي 
 
  ف

مذي: سمعت أبا زرعة يقول: حديث أن   صالح 632/ 1والبيهف  . الحديث قال عنه الي 

ا 
ً
  البخاري-عن أن   هريرة أصح من حديث أن   صالح عن عائشة. قال: وسمعت محمد

عائشة أصح. وذكر عن عل  بن  يقول: حديث أن   صالح عن -يعث 
  هذا. وصححه ابن خزيمة، 

 
  أنه لم يثبت حديث أن   صالح عن أن   هريرة، وال حديث أن   صالح عن عائشة ف

  560/ 4، وابن حبان، 559/ 4المديث 
، واأللبان 

  صحيح أن   داود، 
 
 . 3/ 3ف
ى، رقم الحديث:  (25)   الكي 

  السي 
 
  ف

  كتاب الصالة، با1999أخرجه البيهف 
 
اف عل عورات الناس وأماناتهم عل المواقيت، ، ف ب ال يؤذن إال عدل ثقة لإلشر

1 /626 ،   التلخيص الحبير
 
  467/ 1. الحديث قال عنه ابن حجر ف

 
  الحكم عليه، حكم عليه ابن عدي ف

 
  وقد اختلف الفقهاء ف

 
  إسناده يحثر الحمان

 
: ف

 فأذكره 98/ 9الكامل، 
ً
 منكرا

ً
  مسنده حديثا

 
،  فقال: لم أر ف ن، البدر المنير

ّ
نظر ابن الملق

ُ
  وأحمد. ي

 
وأرجو أنه ال بأس به، وضعفه الجمهور، ومنهم النسان

3 /224 . 
  سننه، رقم الحديث:  (26)

 
  كتاب الصالة، باب من أحق باإلمامة، 590أخرجه أبو داود ف

 
  سننه، رقم الحديث: 442/ 1، ف

 
، أبواب 726؛ و ابن ماجه ف

، األذان والسنة فيها، باب ف ى، رقم الحديث: 466/ 1ضل األذان وثواب المؤذنير    الكي 
  السي 

 
  ف

  كتاب الصالة، باب ال يؤذن إال عدل 1998؛ والبيهف 
 
، ف

اف عل عورات الناس وأماناتهم عل المواقيت،    التحفة، 626/ 1ثقة لإلشر
 
   273/ 1. الحديث قال عنه ابن الملقن ف

  سنده حسير  بن عيس الحنف 
 
: ف

  المشكاة،قال عنه الب
 
  بضعفه ف

  تفرد به الحكم بن أبان، وحكم األلبان 
  ثقاته، وقال الدار قطث 

 
؛ 350/ 1خاري: مجهول وحديثه منكر، وذكره ابن حبان ف

  هامش سي   أبو داود. 
 
 وحكم بضعف إسناده شعيب األرناؤوط ف

نظر: ابن رجب، فتح الباري،  (27)
ُ
 . 287/ 5ي
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   الصفات المستحبة ف

ح منتىه اإلرادات للبهون   المؤذن من كتاب شر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ها  وال يؤمن أن يغرة الناس بأذانم إذا لم يكن  من المعقول:  -4 ي الصالة  وغي 
ز
خأن المؤذن مؤتمن يرجع إليم ف

 
ً
 . (28)أمينا

 فال يؤمن منم النمر إىل عورات الناس المعقول: من  -5
ً
 . (29)أن المؤذن يؤذن عىل موضع عاٍل  فإذا لم يكن أمينا

 بالوقت: 
ً
ذن عالما

ّ
 المطلب الثالث: استحباب كون المؤ

 تحرير المسألة: 

لما كان اخأذان من مسؤوليات المؤذن  وكان القصد منم اإلعالم بديول أوتات الصالة المفروضة  كان من 
ة   عىل أداء هذه الشعي 

ً
 بأوتات الصلوات المفروضة  محافما

ً
ي المؤذن أن يكون عالما

ز
الصفات المطلوب توافرها ف

ي رمضان  عىل وجم الخصوص  وإال فطوال العام البد من التحري لديول 
ز
ي وتتها  السيما الفجر والمغرب ف

ز
ف

ز الفقهاءوتت الصالة  وتحري أوتات اخأذان واإلتامة  وهذه الصفة مح  اتف .وتد اعتي  علماء الحنفية (30)اق بي 

 
ً
ي المؤذن مطلقا

 . (31)والحنابلة العلم بالوتت من الصفات المستحلة فز

اط العلم باخأوتات إذا كان المؤذن يؤذن ابتداًء  أو كونم المؤذن الذي  وذهب فقهاء المالكية والشافعية إىل اشي 
ا غي  ذلك ممن يؤذن لنفسم أو 

ه وأمة ط علمم باخأوتاتيقتدي بم غي   . (32)لجماعة فال يشي 

 األدلة: 

  المؤذن: 
 
 أدلة القول األول: القائلير  بأن العلم باألوقات صفة مستحبة ف

ي أولها من المعقول:  -1
 . (33)حت  يتحراها  فيؤذن فز

 . (34)وحت  ُيؤمن من الخطأ فال ُيغرة الناس بأذانم من المعقول:  -2

اط  : القائلير  باشي   
ه: أدلة القول الثان   العلم باألوقات إذا كان المؤذن يؤذن ابتداًء أو كنه يقتدي به غير

ز عىل المواتيتمن المعقول:  -1  . (35)خأنم أمي 
 غر الناس بأذانممن المعقول:  -2

ً
 . (36)وخأنم إذا لم يكن عارفا

 

 

                                                             
(28)  ، نظر: الماوردي، الحاوي الكبير

ُ
ازي، المهذب، 56/ 2ي ، 111/ 1؛ الشير  

 . 277/ 1؛ ابن مفلح، المبدع، 301/ 1؛ ابن قدامة، المغث 
(29)  ، ح الكبير ، الشر نظر: الرافع 

ُ
ازي، المهذب، 192/ 3ي ، 111/ 1؛ الشير  

 . 277/ 1؛ ابن مفلح، المبدع، 301/ 1؛ ابن قدامة، المغث 
، المبسوط (30) نظر: الشخس 

ُ
، بدائع الصنائ137/ 1ي  

 
ة 150/ 1ع، ؛ الكاسان ، الذخير  

 
؛ المرداوي، الحاوي 436/ 1؛ الحطاب، مواهب الجليل، 64/ 2؛ القراف

 ، ازي، المهذب، 56/ 2الكبير ، 111/ 1؛ الشير  
 
، 207/ 1؛ ابن قدامة، الكاف  

 . 301/ 1؛ ابن قدامة، المغث 
، بدائع الصنائع،  (31)  

 
نظر: الكاسان

ُ
، 150/ 1ي  

. )وهناك قول لبعض 409/ 1؛ المرداوي، األنصاف، 277/ 1 ؛ ابن مفلح، المبدع،301/ 1؛ ابن قدامة، المغث 

ه( ، سواًء أكان يؤذن ابتداًء، أو كونه المؤذن الذي يقتدي به غير
ً
اط العلم باألوقات مطلقا  الحنابلة باشي 

ة  (32) ، الذخير  
 
نظر: القراف

ُ
، تحفة المحت102/ 3؛ النووي، المجموع، 436/ 1؛ الحطاب، مواهب الجليل، 64/ 2ي  . 471/ 1اج، ؛ الهيتم 

(33)  ،  
نظر: ابن قدامة، المغث 

ُ
 ؛301/ 1ي

نظر: المرجع السابق.  (34)
ُ
 ي

نظر: النووي، المجموع،   (35)
ُ
 . 102/ 3ي

نظر: المرجع السابق.  (36)
ُ
 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-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

جيح:   الي 

اط العلم  -وهللا أعلم-القول الراج   ؤذن باخأوتات إذا كان المهو ما ذهب إليم فقهاء المالكية والشافعية من اشي 
ير ال علم لم  ير؛ خأن الرصز ي أولها  حت  كان اللصي  أفض  من الرصز

ز
يؤذن ابتداًء ويقتدى بم؛ ليتحراها فيؤذن ف

بديول الوتت  وذلك حت  يؤمن الناس من الغرر  وخأن القصد من اخأذان اإلعالم وال يحص  إال بمن لم معرفة 
 بالوتت. 

 الخاتمة: 

ي الختام فإن أ
ز
ي ني  الثواب الكبي  واخأجر العميم. وف

ز
 ف
ً
ز والحرص عليها تكون سبلا  داء المستحلات والسيز

ة هي ديار  ي تقام فيها هذه الشعي 
ستدل بها أن الديار الت 

ُ
ة إسالمية ي وأن اخأذان من يصائص أمة محمد وشعي 

 إسالمية. 

ي   وأن اخأذان ليس بوظيفة فحسب أو هواية لمن كان يتمتع بالصوت الحسن وإن
 فز
ً
كان حسن الصوت مطللا

ة حت   ي أن تكون فيمن توىل أداء هذه الشعي 
وط وصفات ينلغز اخأذان إىل أنم علادة يتعلد بها إىل هللا  ولها رسر

ي تد تؤدي إىل تغيي  
ي اخأذان  والت 

ي تنتج عن اللحن فز
يتستز لم أدائها عىل أكم  وجم  وليتم تدارك اخأيطاء الت 

 بعض اخألفاظ. 

ة فيمن يراد تنصيلم للقيام بأداء هذه  وعليم فال بد  ورة أن تتوافر الصفات المعتي  من التنبيم عىل أنم من الرصز
 . غي

ك لمن ال يحسن أدائها عىل الوجم الرسر ة فال تي   الشعي 

 المصادر والمراجع: 

ي الج
ي الكرم محمد بن محمد بن علد الكريم بن علد الواحد الشيلائز ري  عز ز ابن اخأثي   أبو الحسن عىلي بن أئ 

 :
ي معرفة الصحابة  تحقيق: عىلي محمد معوض  وعادل أحمد 630الدين ابن اخأثي  )المتوفز

ـه(  أسد الغابة فز
 م. 1994 -ـه 1415  دار الكتب العلمية 1علد الموجود  ط 

ي الجزري ا
ن بابن اخأثي   مجد الدين أبو السعادات الملارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن علد الكريم الشيلائز

 :
ي غريب الحديث واخأثر  تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  ومحمود محمد الطناحي  606اخأثي  )المتوفز

ـه(  النهاية فز
وت    م. 1979 -ـه 1399المكتلة العلمية  بي 

 : ي 804ابن الملقن  رساج الدين أبو حفص عمر بن عىلي بن أحمد الشافغي المرصي )المتوفز
ـه(  اللدر المني  فز

ي الرسر  الكبي   تحقيق: مصطفز أبو الغيط وعلد هللا بن سليمان ويارس بن  تخري    ج اخأحاد
يث واخأثار الواتعة فز

 م. 2004 -ـه 1425ض     دار الهجرة للنرسر والتوزي    ع  الريا1كمال  ط 

 : ي )المتوفز
  التميىمي  أبو حاتم  الدارمي  الُبست 

َ
ابن حلان  محمد بن حلان بن أحمد بن حلان بن معاذ بن َمْعلد

ي تقريب صحي  ابن حلان  تحقيق: شعيب اخأرنؤوط  ط 354
وت  1ـه(  اإلحسان فز    مؤسسة الرسالة  بي 

 م. 1988 -ـه 1408
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
ز
ي )المتوف

ز 852ابن حجر  أبو الفض  أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالئز ي تميي 
ز
ـه(  اإلصابة ف

وت  1وض  ط الصحابة  تحقيق: عادل أحمد علد الموجود  وعىل محمد مع ـه 1415  دار الكتب العلمية  بي 
 م. 1994 -

 :
ز
ي )المتوف

ـه(  التلخيص الحبي  852ابن حجر  أبو الفض  أحمد بن عىلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالئز
ي تخري    ج أحاديث الرافغي الكبي   ط

ز
 م. 1989 -ـه 1419  دار الكتب العلمية  1ف

: ابن حميد  محمد بن علد هللا بن حميد ال
ز
ائ   1295نجدي ثم المكي )المتوف ـه(  السحب الوابلة عىل ضز

ز  ط    مؤسسة الرسالة للطلاعة 1الحنابلة  تحقيق: بكر بن علد هللا أبو زيد  علد الرحمن بن سليمان العثيمي 
وت    م. 1996 -ـه 1416والنرسر والتوزي    ع  بي 

ة بن صا : ابن يزيمة  أبو بكر محمد بن إسحاق بن يزيمة بن المغي 
ز
ل  بن بكر السلىمي النيسابوري )المتوف

وت. 311  اخأعمىمي  المكتب اإلسالمي  بي 
 ـه(  صحي  ابن يزيمة  تحقيق: د. محمد مصطفز

ي الحنلىلي 
ابن رجب  زين الدين علد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الَسالمي اللغدادي ثم الدمشف 

 :
قيق: محمود بن شعلان بن علد المقصود  ومجدي بن ـه(  فت  اللاري رسر  صحي  اللخاري  تح795)المتوفز

ي  والسيد عزت المرشي  ومحمد بن عوض المنقوش  وصال  
علد الخالق الشافغي  وإبراهيم بن إسماعي  القاضز

ي بن علد الخالق الشافغي  ط   بن همام  وصي 
ي  وعالء بن مصطفز

  مكتلة الغرباء اخأثرية  1بن سالم المرصائ 
 م. 1996 -ـه 1417المدينة النبوية  

ي 
ابن تدامة أبو محمد موفق الدين علد هللا بن أحمد بن محمد بن تدامة الجماعيىلي المقدشي ثم الدمشف 

 :
ي فقم اإلمام أحمد  ط 620الحنلىلي  الشهي  بابن تدامة المقدشي )المتوفز

ي فز
  دار الكتب العلمية  1ـه(  الكافز

 م. 1994 -ـه 1414

ي ابن تدامة  أبو محمد موفق 
الدين علد هللا بن أحمد بن محمد بن تدامة الجماعيىلي المقدشي ثم الدمشف 

 : ي البن تدامة  مكتلة القاهرة  620الحنلىلي  الشهي  بابن تدامة المقدشي )المتوفز
 م. 1968 -ـه 1388ـه(  المغتز

 : ي )المتوفز
ز ابن ماجم  تحقيق: 273ابن ماجة  أبو علد هللا محمد بن يزيد القزويتز شعيب اخأرنؤوط  ـه(  سيز

طيف حرز هللا ط 
ّ
د كام  تره بلىلي  وعلد الل

 م. 2009 -ـه 1430  دار الرسالة العالمية  1وعادل مرشد  ومحم ة

 : ـه(  884ابن مفل   إبراهيم بن محمد بن علد هللا بن محمد ابن مفل   أبو إسحاق  برهان الدين )المتوفز
ي رسر  المقنع  ط 

وت  لبنان    دار الكتب العلمية1الملدع فز  م. 1997 -ـه 1418  بي 

 : ابن منمور  محمد بن مكرم بن عىل  أبو الفض  جمال الدين ابن منمور اخأنصاري الرويفغ اإلفريف  )المتوفز
وت  3ـه(  لسان العرب  ط 711  م. 1990 -ـه 1414  دار صادر  بي 

 -ـه1408الفكر  دمشق  سورية    دار 2أبو حبيب  د. سعدي أبو حبيب  القاموس الفق ي لغة واصطالحا  ط
 م. 1988
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
ز
ي )المتوف

أبو داود  أبو داود سليمان بن اخأشعث بن إسحاق بن بشي  بن شداد بن عمرو اخأزدي الِسِجْستائز
د كاِم  تره بلىلي  ط 275

ي داود  تحقيق: شَعيب اخأرنؤوط  ومَحم ة  أئ 
ز  -ـه 1430  دار الرسالة العالمية  1ـه(  سيز

 م. 2009

: أحمد بن ح
ز
ي )المتوف

ـه(  مسند 241نل   أبو علد هللا أحمد بن محمد بن حنل  بن هالل بن أسد الشيلائز
 -ـه 1421  مؤسسة الرسالة  1اإلمام أحمد بن حنل   تحقيق: شعيب اخأرناؤوط  و عادل مرشد  وآيرون  ط 

 م. 2001

 :
ز
ي )المتوف

ي  محمد ناض الدين اخأللائز
ز 1420اخأللائز ي داود  برنامج منمومة ـه(  صحي  وضعيف سيز أئ 

 التحقيقات الحديثية من إنتاج مركز نور اإلسالم خأبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية. 

ي  الجامع المسند الصحي  المخترص من أمور رسول 
اللخاري  محمد بن إسماعي  أبو علدهللا اللخاري الجعفز

  دار 1: محمد زهي  بن ناض الناض  ط هللا صىل هللا عليم وسلم وسننم وأيامم "صحي  اللخاري"  تحقيق
 م. 2002 -ـه 1422طوق النجاة  

 :
ي )المتوفز

ي  أبو بكر البيهف 
ْوِجردي الخراسائز رْسَ

ُ
 بن عىلي بن موش الخ

ز ي  أحمد بن الحسي 
ز 458البيهف  ـه(  السيز

ى  تحقيق: محمد علد القادر عطا  ط  وت  3الكي   م. 2003 -ـه 1424  دار الكتب العلمية  بي 

ي تاريخم وسماتم وأشهر ال
كي  المذهب الحنلىلي دراسة فز

كي  علد هللا بن علد المحسن بن علد الرحمن الي 
ي 

ون  1أعالمم ومؤلفاتم  ط   م. 2002 -ـه 1423  مؤسسة الرسالة نارسر

 :
مذي  أبو عيس )المتوفز مذي  محمد بن عيس بن َسْورة بن موش بن الضحاك  الي  ز 279الي  ـه(  سيز

مذي  ت يف  الي  ي اخأزهر الرسر
ي  وإبراهيم عطوة عوض المدرس فز

حقيق: أحمد محمد شاكر  ومحمد فؤاد علد اللاف 
ي  مرص  2ط  ي الحلت   اللائ 

كة مكتلة ومطلعة مصطفز  م. 1975 -ـه 1395  رسر

ي 
ي الطهمائز عيم بن الحكم الضت 

ُ
الحاكم  أبو علد هللا الحاكم محمد بن علد هللا بن محمد بن حمدويم بن ن

: النيساب ز  تحقيق: مصطفز علد القادر 405وري المعروف بابن البيع )المتوفز ـه(  المستدرك عىل الصحيحي 
وت  1عطا  ط   م. 1990 –ـه 1411  دار الكتب العلمية  بي 

ي  المعروف بالحطاب  الحطاب  شمس الدين أبو علد هللا محمد بن محمد بن علد الرحمن الطرابلسي المغرئ 
ي المالكي )المتو

عيتز : الرُّ ي رسر  مخترص يلي   ط 954فز
 م. 1992 -ـه 1412  دار الفكر  3ـه(  مواهب الجلي  فز

 : ي )المتوفز
ي الحموي اخأص   الدمشف   بن فض  هللا بن محب الدين بن محمد المحت 

ز الحموي  محمد أمي 
وت. 1111 ي أعيان القرن الحادي عرسر  دار صادر  بي 

 ـه(  يالصة اخأثر فز

ي  أبو الحسن عىلي 
ي الدارتطتز

بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار اللغدادي الدارتطتز
 : ي  وعلد اللطيف حرز 385)المتوفز ي  تحقيق: شعيب االرنؤوط  وحسن علد المنعم شلت 

ز الدارتطتز ـه(  سيز
وت  1هللا  وأحمد برهوم  ط   م. 2004 -ـه 1424  مؤسسة الرسالة  بي 

ي  محمد بن أحمد بن عرفة 
: الدسوف  ي المالكي )المتوفز

ي عىل الرسر  الكبي   دار 1230الدسوف 
ـه(  حاشية الدسوف 

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

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
ز
ي )المتوف

"  دار 623الرافغي  علد الكريم بن محمد الرافغي القزويتز ز "الرسر  الكبي  ـه(  فت  العزيز برسر  الوجي 
 الفكر. 

: الزركىلي  يي  الدين بن محمود بن محمد بن عىلي بن فارس  الزركىلي الدمش
ز
ي )المتوف

ـه(  اخأعالم  ط 1396ف 
ز  15  م. 2002 -ـه 1423  دار العلم للماليي 

 :
ز
ي سه  شمس اخأئمة الرسيسي )المتوف ـه(  المبسوط  دار المعرفة  483الرسيسي محمد بن أحمد بن أئ 

وت    م. 1993 -ـه 1414بي 

ي المطلب بن علد مناف ال الشافغي  أبو علد هللا محمد بن إدريس بن العلاس بن عثمان بن شافع بن علد  مطلت 
 :
ز
ي المكي )المتوف

وت  204القرشر  م. 1990-ـه 1410ـه(  اخأم  دار المعرفة  بي 

 :
ز
ي )المتوف

ي اليمتز
ي  محمد بن عىلي بن محمد بن علد هللا الشوكائز

ـه(  ني  اخأوطار  تحقيق: عصام 1250الشوكائز
 م. 1993 -ـه 1413  دار الحديث  مرص  1الدين الصلابطي  ط 

 :
ازي )المتوفز ازي  أبو اسحاق إبراهيم بن عىلي بن يوسف الشي  ي فقة اإلمام الشافغي  476الشي 

ـه(  المهذب فز
 دار الكتب العلمية. 

 :
ز  170الفراهيدي  أبو علد الرحمن الخلي  بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي اللرصي )المتوفز ـه(  العي 

ي  دار ومكتلة الهالل. تحقيق: د. مهدي المخزومي  د. إبراهيم ال
 سامرائ 

 :
ي اللغدادي المالكي )المتوفز ي علد الوهاب  أبو محمد علد الوهاب بن عىلي بن نرص الثعلت 

ـه(  422القاضز
المعونة عىل مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس  تحقيق: حميش علد الحقة  المكتلة التجارية  مصطفز 

 أحمد اللاز  مكة المكرمة. 

ي  أ
: القرافز

ي )المتوفز
ـه(  684بو العلاس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن علد الرحمن المالكي الشهي  بالقرافز

ة  ط  ز ي  وسعيد أعراب  ومحمد بو يي  ة  تحقيق: محمد حخ  وت 1الذيي   -ـه 1415  دار الغرب اإلسالمي  بي 
 م. 1994

ي )ا
ي الحنفز

ي عالء الدين  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسائز
: الكاسائز

ي ترتيب 587لمتوفز
ـه(  بدائع الصنائع فز

ائع  ط   م. 1986 -ـه 1406  دار الكتب العلمية  2الرسر

 : ـه(  التلرصة  تحقيق: د. أحمد علد 478اللخىمي  عىلي بن محمد الربغي  أبو الحسن  المعروف باللخىمي )المتوفز
 م. 2011 -ـه 1432  وزارة اخأوتاف والشؤون اإلسالمية  تطر  1الكريم نجيب  ط 

 : الماوردي  أبو الحسن عىلي بن محمد بن محمد بن حبيب اللرصي اللغدادي  الشهي  بالماوردي )المتوفز
ي  تحقيق: الشيخ عىلي محمد 450

ي فقم مذهب اإلمام الشافغي وهو رسر  مخترص المزئز
ـه(  الحاوي الكبي  فز

وت 1معوض  والشيخ عادل أحمد علد الموجود  ط   م. 1999 -ـه 1419   دار الكتب العلمية  بي 

 : ي الصالخي الحنلىلي )المتوفز
ـه(  885المرداوي  عالء الدين أبو الحسن عىلي بن سليمان المرداوي الدمشف 
 . ي اث العرئ 

ي معرفة الراج  من الخالف  دار إحياء الي 
 اإلنصاف 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-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
ف للوظائ عام 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 تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

  تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات فز

ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  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 اإلتفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

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

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ة  انسداد فز تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي اخأوعية ا
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب فز ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

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

سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب فز

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

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 :
ز
ي داو 656المنذري  الحافظ علد العميم بن علد القوي المنذري )المتوف  أئ 

ز د  تحقيق: محمد ـه(  مخترص سيز
 م. 2010 -ـه 1431  مكتلة المعارف للنرسر والتوزي    ع  الرياض  1صلخي بن حسن حالق  ط 

 :
ز
ي )المتوف

ي  النسائ 
ي أبو علد الرحمن أحمد بن شعيب بن عىلي الخراسائز

ز 303النسائ  ـه(  المجتت  من السيز
"  تحقيق: علد الفتا  أبو غدة  ط  ي

ز الصغرى للنسائ   –ـه 1406المطبوعات اإلسالمية  حلب    مكتب 2"السيز
 م. 1986

 :
ز
ي )المتوف

ي  النسائ 
ي  أبو علد الرحمن أحمد بن شعيب بن عىلي الخراسائز

ى  تحقيق: 303النسائ  ز الكي 
ـه(  السيز

ي  ط  وت  1حسن علد المنعم شلت   م. 2001 -ـه 1421  مؤسسة الرسالة  بي 

ف النووي ) ي الدين يحت  بن رسر : النووي  أبو زكريا محت 
ز
 ـه(  المجموع رسر  المهذب  دار الفكر. 676المتوف

ى   ي رسر  المنهاج  المكتلة التجارية الكي 
ز
الهيتىمي  أحمد بن محمد بن عىلي بن حجر الهيتىمي  تحفة المحتاج ف

 م. 1983 -ـه 1357مرص  

 ـه. 1427 -ـه 1404وزارة اخأوتاف والشئون اإلسالمية  الموسوعة الفقهية الكويتية  الكويت  

 

 


