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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

الحديث] الحديثّية من علوم دراية  الشذي    الصناعة  ي كتابه "العرف 
 
ي ف الكشمير مة 

ّ
العّل عند 

مذي" ح جامع الير  [ شر

 

 ن: اإعداد الباحث

 وصي هللا بن مختار أحمد اإلمدادي -

آبادي-  أ. د. محمد أبو الليث الخير

 

 : ملخص البحث

ح جامع    كتاب "العرف الشذي رسر
ُّ
وح يعد ي من أجّل وأنفع رسر مذي" للشيخ العالمة محمد أنور شاه الكشمي 

الي 
مذي، وقد امتاز بمزايا حديثية، إذ اعتتز فيه المؤلف بالمباحث الحديثية من علوم رواية الحديث ودرايته،  جامع الي 

ة تختص بعلوم دراية الحديث من مباحث غريب الحديث، وناسخ الحديث و  ز منسوخه،  لكن هذه المقالة الوجي 
ي الحديث، 

ي فز
ي والمكائز

ا مراعاة البعدين الزمائز
ً
وكذلك أسباب ورود الحديث، ومختلف الحديث ومشكله، وأيض

؛ اجتناًبا للتطويل.  ز  ومحكم الحديث، اكتفاء بذكر مثال أو مثالي 

مذي.  الكلمات المفتاحية:  ز الي  ي، العرف الشذي، سيز  الصناعة، الحديثية، دراسة، الكشمي 

مة
ّ
 : المقد

، ومن تبعهم  ز ، وعىل آله وأصحابه أجمعي  ز ، والّصالة والّسالم عىل سّيد األنبياء والمرسلي  ز الحمد هلل رب العالمي 
 بإحسان إىل يوم الدين. 

 أما بعد! 

 من 
ا
ا هائًل

ً
ي العلم والثقافة والحضارة، بما أنها أنجبت عدد

من المعروف أن بالد الهند بالد ضاربة الجذور فز
واء،  ي عىل السَّ ي العالم اإلسالمي والعرئ 

ا فز
ً
اف  واعي 

ا
ي نرسر العلوم اإلسالمية، ونالوا قبوًل

جهابذة العلماء، الذين أسهموا فز
عية، شارًبا من مناهلها حت  ومن هؤالء النخبة العالمة أنور شاه ا ي نرسر العلوم الرسر

ي، الذي قضز حياته فز لكشمي 
جامع   ح  الشذي رسر "العرف  منها  كتاب  ؛  أماىلي عدة  وله  هامة،  مؤلفات  فهو صاحب  فيها،  برع  أن  إىل  الثمالة، 

ا جامًعا للنفائس العلمية والمباحث اللطيفة، والتحقيقات النادر  زً ًحا وجي  مذي" الذي يعتي  رسر
 إىل  الي 

ا
ة، هذا إضافة

أنباه علماء  ز عىل أهمية الحديث النبوي. وقد انتفع خلق كثي  من علمه وفضله، وظهر كأحد  كي 
كونه شديد الي 

، وال يزال الناس يستفيدون من تأليفاته وعلومه وأفكاره.    الفقه والحديث والتفسي 

اته بإيجاز، ويتكون    أما بالنسبة إىل هذا البحث فسيتناول دراسة كتابه القّيم والنافع، ز ويجىلي خصائصه ومي 
ز وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع.   البحث من مقدمة ومبحثي 
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 المبحث الول: التعريف بالكتاب "العرف الشذي"

 المطلب الول: اسم الكتاب وتاري    خ تأليفه 

مذي"، ولم يذكر المستمىلي الشيخ محمد  
ز الي  ح سيز جراغ تاري    خ بداية كتابته، سىمي كتابه ب  "العرف الشذي رسر

ين من جمادى األوىل من السنة  ز للرابع والعرسر الهجرية عىل   1338وإنما ضح بتاري    خ االنتهاء منه، وهو يوم االثني 
، ال  صاحبها ألف ألف تحيات". وكذلك نبه عىل ما يوجد فيه من األخطاء الفنية أو اإلمالئية، فهي من المستمىلي

ز يجدر نسبه إىل الشيخ، كما   قال: "واعلم أن ما اطلعت عىل الخطأ والسهو عىل ما حررت فأصلحه لكاتبه اللهم آمي 
 . 1وال تنسبه إىل الشيخ بل إىل كاتبه" 

: وصف الكتاب  ي
 المطلب الثان 

مذي" إذ كان  ي درس "جامع الي 
ي ألقاها فز

ا الت 
ً
: "من أماليه أيض

ا
ي رسالته قائال

عّرفه السيد شاهد رسول كاكاخيل فز
ي المسائل المختلف فيها، وكشف الحال شيخ الحد

يث بدار العلوم بديوبند، حيث عتز الشيخ ببيان أدلة الحنفية فز
عن أدلة المذاهب األخرى باستيعاب وإنصاف، وفيها فوائد هي من خصائص هذا الكتاب، طبع مرة بديوبند، وقد 

ز   ي تحسي 
ه ثانيا، باذال جهده فز " بنرسر محياه بكل ما يفتقر إليه، ويزيد عليه فوائد أصبح نادرا، وقام "المجلس العلىمي

من مذكرات إمام العرص رحمه هللا"، ولهذا الكتاب الجليل منة عظيمة عىل رقاب علماء الملة بالهند كافة، وجميع 
المنغلقة،  األبواب  عليهم  فتح  الكتاب  هذا  فإن  مذي"،  الي  "جامع  مدرسي  والسيما  قاطبة،  الحديث  مدرسي 

ال إىل طرق  فمن وأرشدهم  والمعضالت،  المشكالت  والتقضي عن  الحل  ونبههم عىل مخارج  والتحقيق،  تنقيب 
شدون، وبنجومه يستدلون وي  هتدون" فون، ومن أنواره يسي   . 2بحاره يغي 

مذي"، حيث   ي درس ل  "لجامع الي 
ي فز ي الحقيقة هو من أماىلي الشيخ الكشمي 

ح فز وكما يعرف أن هذا الرسر
حه بذكر مقدمة المؤلف، وقد أورد فيه سنده الكامل 3اغ وقاه هللا عما زاغ نقله تلميذه المدعو بمحمد جر  . فبدأ رسر

ي   تيب، وقال محمد جراغ: "ليعلم إىل النت  ي إسنادا مختلفة، ثم ذكرها عىل الي  ، حيث قال:  أن لشيخه الكشمي 

يعة   ي الكتاب،   قطعات )أسانيد(: األوىل منا إىل الشاه محمد إسحاق  –     - أن منا إىل صاحب الرسر
وهي غي  مذكورة فز

ي الكتاب قبل التسمية لكونها سائرة  
زد والبغدادي وهي مذكورة فز والثانية من الشاه محمد إسحاق إىل عمر بن طي 

ي الكتاب بعد التسمية الشتهارها  
مذي وهي مذكورة فز ي بعض، والثالثة من البغدادي إىل اإلمام الي 

ي بعض البالد ال فز
فز

ي أكير البالد، وال
 . "4رابعة من المصنف إىل نص صاحب الرسالة فز

 

 

 
ي الهندي،  1 مذيمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمي  ح سن   الير ، ، تحقيق: الشيخ محمود شاكر، العرف الشذي شر ي اث العرئ 

وت، لبنان: دار الي  )بي 

 . 114، ص5م(، ج2004ـه/ 1425، 1ط

ي ضوء إنتاجاته الدبية والعلميةالسيد شاهد رسول كاكاخيل،  2
 
ي ف ي اللغة العربية العالمة محمد أنور شاه الكشمير

، )رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه فز
ي الجامعة اإلسالمية ببهاولفور، باكستان، س

 . 97م(، ص2009ـه/ 1430نة وآدابها فز
ي،  3  . 29، ص 1ج العرف الشذي،الكشمي 

 . 29، ص1المرجع نفسه، ج 4
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي كتابه "العرف الشذي"
 
ي ف ي استخدمها الكشمير

: علوم دراية الحديث التر ي
 المبحث الثان 

الّرواية  من  الحديث  علوم  لتناول  ث؛ 
ِ
المحد عند  عقىلي  استعداد  أو  راسخة،  فهي صفة  الحديثّية،  الصناعة  إن 

راية بحذق ومهارة. 
ّ
 والد

د  علوم  وحيلة" وأما  ف 
ّ
تكل ي 

فز "العلم  فهو   :
ا
لغة راية" 

ّ
"الد معتز   

ا
أّوًل فنعرف  الحديث،  ومعناه  5راية   .

آبادي: "هو علم يبحث فيه عن المعتز المفهوم من ألفاظ الحديث، وعن المعتز  ، فقال األستاذ الخي  االصطالحي

ا  
ً
يعة، ومطابق ي  المراد منها، مبتنًيا عىل قواعد اللغة العربّية، وضوابط الرسر ، فيدخل فيه علوم تتعلق  "6ألحوال النت 

 بمفهوم األحاديث، وهي عديدة.  

فنظًرا إىل تلك العلوم يضم المبحث الثالث ستة مطالب، فالمطلب األّول يتحدث عن غريب الحديث،  
ي بيان أسباب ورود الحديث، والمطلب 

ي يختص بذكر ناسخ الحديث ومنسوخه، والمطلب الثالث فز
والمطلب الثائز

ي ال
فز ي 
والمكائز ي 

الزمائز البعدين  مراعاة  بيان  ي 
فز الخامس  والمطلب  ومشكله،  الحديث  مختلف  بيان  يتناول  رابع 

ي بيان محكم الحديث. 
 الحديث، والمطلب السادس فز

 المطلب الّول: "غريب الحديث" 

 . َ ي ِ
فز
َ
َمَض وخ

َ
ُرَب" أي غ

َ
: صفة من "غ

ا
 "غريب الحديث": لغة

ز    ي مي 
ة استعمالها" واصطالًحا: "ما وقع فز

ّ
 . 7الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقل

ي الحديث، وهو بدوره يساعد عىل  
ي الكلمات الغامضة فز

و"علم غريب الحديث": هو "علم ُيعتز ببيان معائز
ح األحاديث، وفهمها، واستنباط ما فيها من أحكام ومسائل"   . 8رسر

ي نظًرا إىل القارئ أو المخاطب؛ ألن البعض من   قال الباحث: وهذا أي الغموض والبعد عن الفهم أمر نست 
ز  ه الذي يتّمهر باللغة العربية، وكذلك هناك فرق بي  ي المعتز والمراد عند غي 

ا فز األلفاظ الغامضة عنده يكون بديهيًّ
ز من مارسها كث ا. من درس هذه األلفاظ الغامضة أول مرة، وبي  ً  ي 

ا وتوضيًحا لمرادها حسب معرفة طالب   ً ي الكلمات الغريبة باإليجاز تفسي 
ا ببيان معائز ً واهتم الشيخ كثي 

 . ز ثي 
ّ
 الحديث، ال المحد

ي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا  
ي الشقر«" وإليكم مثال حديث ابن عباس رضز

. قال  9: »يمن الخيل فز

ي الحديث لفظ غري 
ي الشقر إلخ": األشقر الذي يكون الشعار  الباحث: لفظ "الشقر" فز

ي: "فز حه الكشمي  ب، فرسر
ز ما يكون إحدى قوائمه مخالفة اللون لألخرى"   . 10ذنبه ورقبته ولون بدنه أحمر، والمحجل طلق اليمي 

 
ز المناوي القاهري،  5 م(، 1990ـه/ 1410، 1)القاهرة: عالم الكتب، ط  التوقيف عىل مهمات التعاريف،زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي 

 . 301ص

آبادي،  6  . 14-13ص علوم الحديث أصيلها ومعارصها،الخي 
 . 289المرجع نفسه، ص 7
 . 289المرجع نفسه، ص 8
ي،  9  . 1695، رقم237، ص 3ج العرف الشذي،الكشمي 

 . 237، ص3المرجع نفسه، ج 10
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ة.    وأمثلة أخرى كثي 

: "ناسخ الحديث ومنسوخه"  ي
 المطلب الثان 

: اسم فاعل، وا
ا
الناسخ لغة لمنسوخ اسم مفعول، وهما من "النسخ" وهو اإلزالة، "ناسخ الحديث ومنسوخه": 
 ومنه "نسخت الشمس الظل" أي أزالته. 

غي ثابت من حديث سابق". فالرافع ناسخ، والمرفوع  
واصطالًحا: "هو كل حديث دل عىل رفع حكم رسر

ر" 
ّ
ًما، بحكم منه متأخ

ّ
 . 11حكمه منسوخ، وأما النسخ: فهو رفع الشارع حكًما منه متقد

، أو بمعرفة التاري    خ، أو بداللة اإلجماع النسخ بترصي    ح من الرسول  وقد يعرف  ي ، أو بقول الصحائ 
. وقد  12

ي كتابه "الناسخ والمنسوخ من الحديث"، وأما 
ا من األحاديث المنسوخة فز

ً
ين حديث ا وعرسر

ً
 ابن الجوزي واحد

ّ
عد

ي كتابه "مخترص الناسخ والمن
ا فز
ً
ز حديث غ عددها سبعي 

ّ
ي حديث رسول هللا الشيخ عز الدين فبل

 . "13سوخ فز

ي: والنسخ عىل ثالثة أنواع:   ي حول النسخ من ضمن بيان أقسامه، فقال الكشمي  ث الكشمي 
ّ
 وقد تحد

": هو تقييد المطلق، وتخصيص العام، أو تأويل    ز مي 
ّ
ي: إن "نسخ المتقد ": فقال الكشمي  ز مي 

ّ
"نسخ المتقد

، وا . الظاهر، كما ّضح به ابن تيمية، والسيوطي  بن حزم األندلسي

ي كالم الطحاوي": هو ظهور أمر خالف ما كنا نعلمه وإن  
ي: إن "النسخ فز "نسخ الطحاوي"، فقال الكشمي 

اليدين منسوخ، ولذا قيل: إن  ي "الطحاوي"، ولذلك قال: إن رفع 
ي مواضع فز

ز حكًما، وكذلك مرّصح فز باقيي  كانا 
ا.  ً  الطحاوي يطلق النسخ كثي 

فق  المتأخرين"،  بعد كونه  "نسخ  الفرغي  األمر  حكم  ارتفاع  النسخ  "إن  المتأخرون:  "قال  ي:  الكشمي  ال 
وًعا.   مرسر

لة: "ال بد للنسخ من    ز ي: "ثم اختلف، فقال المعي  لة واألشاعرة، كما قال الكشمي  ز
ز المعي  وفيه خالف بي 

ي  
التبليغ إىل األّمة"، ثم اتفقوا عىل أن العمل بالمنسوخ ولو مّرة واحدة"، وقال األشاعرة: "ال يجب العمل، بل يكفز

ي الوقوع، فتكون المسألة من وظيفة أرباب الكالم، 
ي اإلمكان ال فز

اع فز ز وقوع النسخ ليس إال بعد العمل بالمنسوخ، واليز
ي 
ي حديث الباب، وأما عىل ما نفيت من النسخ فال ينهض احتجاجهم، ثم اختلف العلماء فز

لة بما فز ز وتمسك المعي 
 .14لناسخ" التكليف با

: يطلق عىل تخصيص   ز ي مقام آخر، حيث قال: "واعلم أن النسخ عند المتقدمي 
ي فز صه الكشمي 

ّ
وقد لخ

ي  ي كتب األصول، والنسخ عند أئ 
ا، ونسخ المتأخرين: ما هو مذكور فز

ً
العام أو تقييد المطلق أو تفسي  المجمل أيض

ه، وإن كان األمران ب ، واألكير عنه غافلون" جعفر الطحاوي: ثبوت أمر بعد تعلم غي  ز ز عىل الحال ومحكمي   .15اقيي 

 
آبادي،  11  . 293ص ومعارصها،علوم الحديث أصيلها الخي 
 . 294- 293المرجع نفسه، ص 12
 . 294المرجع نفسه، ص 13
ي،  14  . 226، ص 1ج العرف الشذي،الكشمي 
 . 114، ص1المرجع نفسه، ج 15
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي: "وإذا   ز األحاديث: فقال الكشمي  التعارض بي  بالنسخ عند  العمل  ي حول  ث الكشمي 
ّ
وكذلك قد تحد

ي كتبنا يؤخذ أوال 
جيح، ثم بالنسخ، ثم بالتساقط، وفز ي كتب الشافعية يعمل بالتطبيق، ثم بالي 

تعارض الحديثان ففز
م عندنا هو النسخ الثابت بالنقل، وأما النسخ االجتهادي  بالنسخ، ثم  

ّ
جيح، ثم بالتطبيق، ثم بالتساقط، والمقد بالي 

جيح  ي الي 
جيح قبل التطبيق فهو مقتضز القريحة السليمة، فإن فز جيح، وقبل التطبيق، وأما تقدم الي  فمرتبة بعد الي 

م عىل
ّ
 بعدمه، والعلم مقد

ا
ي التطبيق عمًل

 بالعلم، وفز
ا
 .16 عدمه" عمًل

، فهي حواىلي  
ا
حه كامًل ي بيبان الناسخ والمنسوخ من األحاديث من خالل رسر قال الباحث: قد اهتم الكشمي 

ا، سيذكر الباحث البعض منها عىل سبيل األمثلة: 
ً
ز حديث  خمسي 

 "النسخ عند الجمهور": 

ي هريرة   أقط«، قال: فقال له ابن عباس:   : »الوضوء مما مست النار، ولو من ثور ، قال: قال رسول هللا  حديث أئ 

ا عن يا أبا هريرة! أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة  
ً
! إذا سمعت حديث ي

: »يا ابن أحز

«"  رسول هللا 
ا
ب له مثال  .17فال ترصز

فأكل، وأنا معه، فدخل عىل امرأة من األنصار، فذبحت له شاة،  قال: »خرج رسول هللا  وحديث جابر  
وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصىل، ثم انرصف، فأتته بعاللة من عاللة الشاة، فأكل، ثم صىل 

ي    أهل العلم من أصحاب النت 
مذي: والعمل عىل هذا عند أكير ز ومن بعدهم:   العرص ولم يتوضأ«. قال الي  والتابعي 

النار وهذا آخر األمرين ، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث األول من رسول هللا    رأوا ترك الوضوء مما مست 
 . 18حديث الوضوء مما مست النار"

ي: قال الجمهور: إنه كان ثم نسخ، واآلن قريب من اإلجماع عىل أنه ليس بناقض، وروى مالك    قال الكشمي 
ي "موطئه" عن الخلفاء الثالثة عدم الوضوء، وقال بعض المتأخرين مثل الشاه وىلي هللا  

ي "ترجمة فز
رحمه هللا فز

 . 19الموطأ": إنه باق اآلن، وأنه مستحب للخواص، ومستحب الخواص ليس وظيفة الفقهاء" 

ي: قوله: "كان آخر األمرين" هذا اللفظ مروي عن جابر بن عبد هللا    ،   وقال الكشمي 
ا
فيكون مرفوًعا فعًل

، وضابطة، والحال أنها واقعة يوم، كم ا نّبه عليه أبو داود. وقال: "فائدة": "واعلم أن  وزعم الناس أن هذا حكم كىلي
ا، ونسخ المتأخرين ما هو  

ً
ز يطلق عىل تخصيص العام أو تقييد المطلق أو تفسي  المجمل أيض النسخ عند المتقدمي 

ز عىل   ه، وإن كان األمران باقيي  ي جعفر الطحاوي ثبوت أمر بعد تعلم غي  ي كتب األصول، والنسخ عند أئ 
مذكور فز
، واألكير عنه غافلون" الحال وم ز  .20حكمي 

 

 

 
 . 52، ص1المرجع نفسه، ج 16
ي،  17  . 79، رقم112، ص 1ج العرف الشذي،الكشمي 
 . 80، رقم113، ص1المرجع نفسه، ج 18
 . 112، ص1المرجع نفسه، ج 19
 . 114، ص1المرجع نفسه، ج 20
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 "النسخ عند أكير العلماء": 

ي هللا عنهما، قال: قال عمر  
أنه عنهما، وأعاقب عليهما،    : متعتان كانتا عىل عهد رسول هللا  حديث ابن عمر رضز

 .21متعة النساء ومتعة الحج" 

ي أول اإلسالم، كان الرجل يقدم البلدة ليس   
ي هللا عنهما قال: "إنما كانت المتعة فز

وحديث ابن عباس رضز
وج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حت  إذا نزلت اآلية:   ز   له بها معرفة فيي 

ى
ىل
َ
 ع
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ى
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ى
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ْ
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 . 22فكل فرج سوى هذين فهو حرام" "["، قال ابن عباس: 6المؤمنون: ] أ

ي طالب    ي  نسخه حديث عىلي بن أئ  »نه عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر األهلية زمن    ، أن النت 
 »  . وكذلك نسخه إجماع األمة. 23خيي 

المتعة كانت جائزة ثم نسخت،    أن  العلماء إىل  أكير  ي: "ثم  وأجمعوا عىل حرمة وعدم  كما قال الكشمي 
" ز ي آخر عهد التابعي 

ا. 24جوازه فز
ً
ا ورد

ً
ي أخذ  . وقد أطنب فيه الكشمي 

 "النسخ عند أكير أرباب التصنيف": 

ز  ي حديث عمران بن حصي  «  ، »أن النت  ز كي  ز برجل من المرسر ز من المسلمي   .25فدى رجلي 
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191 .] 

ي المفاداة ك 
ق، وفز ز إلخ": "األسارى عندنا تقتل أو تسي  ز مسلمي  ي قوله: "فدى رجلي 

ي فز ما قال الكشمي 
ي "الدر المختار" وحرم منهم، أقول: 

بالنفس أو المال تردد، وعندي أنهما جائزان كما روي عن محمد بن حسن، وفز
يْ إن أكير أرباب التصنيف إىل نسخ المن باآلية:  
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" 191]البقرة:    ث ي "السي  الكبي 

[، وفز

ط أن يرى اإلمام مصلحة"، والتمسك بحديث ثمامة   . 26، وحديث آخر" لمحمد بن حسن: "أن المن جائز برسر

 "النسخ عند جماعة من العلماء": 

ي حديث عامر بن ربيعة   .27و توضع« قال: »إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حت  تخلفكم أ ، عن النت 

 
 . 806، رقم171، ص1ج الموطأ،المالك،  21

مذي،  22 ،الي   . 1122، رقم422، ص3ج السن  
ي،  23  . 1121، رقم379، ص 2ج العرف الشذي،الكشمي 
 . 379، ص2المرجع نفسه، ج 24
مذي،  25 مذي،الي   . 1568، رقم135، ص4ج سن   الير
ي، المرجع نفسه، ج 26  . 197، ص3الكشمي 
 . 1042، رقم336، ص2، جالمرجع نفسه 27
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي طالب    قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا«، فقد ثبت بما   قال: »رأينا رسول هللا    نسخه حديث عىلي بن أئ 
 .28ذكرنا أن القيام للجنازة قد كان ثم نسخ. فقال قوم: إنما نسخ ذلك لخالف أهل الكتاب" 

ي: قال جماعة من العلماء: إن القيام للجنازة كان ثم نسخ، وقيل: إن وجه قيامه أن ال   وكذلك قال الكشمي 
تكون جنازة اليهودية مرتفعة من رأسه، وقيل: إن قيامه كان لتعظيم المالئكة، واألقوال هذه مروية عن السلف، 

الطحاوي عن عىلي   ي 
فز بالتوراة كما  القيام كان عمال  إن  التوراة ثم   ،وقيل:  المسائل كانت عىل حسب  وكثي  من 

يعة الغراء"   .29نسخت بعد نزول الرسر

 "النسخ عند الجمهور": 

ي   ي هللا عنهما، عن النت 
ي الحج إىل يوم القيامة«، حديث ابن عباس   حديث ابن عباس رضز

قال: »دخلت العمرة فز
ي أشهر الحج، و 

قال: معتز هذا الحديث: أن أهل الجاهلية حديث حسن. ومعتز هذا الحديث: أن ال بأس بالعمرة فز

ي   ي أشهر الحج، فلما جاء اإلسالم رخص النت 
ي الحج إىل يوم    كانوا ال يعتمرون فز

ي ذلك، فقال: »دخلت العمرة فز
فز

ي 
ي أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعرسر من ذي الحجة، ال ينبغز

: ال بأس بالعمرة فز ي
القيامة«، يعتز
ي أشهر الحج، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا قال غي   للرجل أن يهل  

بالحج إال فز

ي  هم واحد من أهل العلم من أصحاب النت   . 30وغي 

ي بدء  
ي أربعة أشهر، وكذلك فز

ي قوله: "أشهر حرم": كان الحرب فيما قبل اإلسالم حراًما فز
ي فز قال الكشمي 

: "والجمهور عىل أن حرمة المقاتلة   اإلسالم، ثم نسخ الحرمة، قال الباحث: وكذلك قال الجمهور، كما قال اآللوسي
ا 31فيهن منسوخة" 

ً
ز اآلن أيض ي: وقال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: إن بدء الجهاد من المسلمي  . ثم قال الكشمي 

ة إبراهيم 
ّ
ي مل

 . 32غي  جائز"  غي  جائز، مثل ما كان فز

 النسخ عند المالكية: 

ي هريرة  حديث ي اقرأ باسم ربك، وإذا السماء انشقت«"  ، قال: »سجدنا مع رسول هللا أئ 
 .33فز

ي المفصل،  
ي: "غرض االنعقاد من هذا الباب الرد عىل مالك بن أنس، فإنه قال ال سجدة فز قال الكشمي 

ي   ي مكة، وإذا هاجر النت 
ي المفصل كانت فز

إىل المدينة نسخت    وأجاب المالكية عن حديث الباب بأن السجدة فز
 . 34السجدة، ونطلب منهم الدليل عىل هذا"

 

 
ي اآلثار،الطحاوي،  28

ح معان   . 2803، رقم488، ص 1ج شر
ي، المرجع نفسه، ج 29  . 336، ص2الكشمي 
ي،  30  . 932، رقم280، ص 2ج العرف الشذي،الكشمي 
31   ، ي األلوسي

،شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيتز ي
ي تفسير القرآن العظيم والسبع المثان 

 
ي ف

وت: دار  روح المعان  تحقيق: عىلي عبد الباري عطية، )بي 

 . 283، ص5ـه(، ج1415، 1الكتب العلمية، ط

ي، المرجع نفسه، ج 32  . 281، ص2الكشمي 
 . 573، رقم69، ص2المرجع نفسه، ج 33
 . 573، رقم69، ص2المرجع نفسه، ج 34
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الشافعية": "النسخ عند 

ي هريرة   ي  مثاله: حديث أئ  ، فقال له ذو اليدين: أقرصت الصالة أم نسيت يا رسول    ، أن النت  ز انرصف من اثنتي 

، ثم : »أصدق ذو اليدين؟« فقال الناس: نعم، فقام رسول هللا  هللا؟ فقال رسول هللا   ز ز أخريي  ، فصىل اثنتي 
، ، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كي   . 35فرفع، ثم سجد مثل سجوده أو أطول"  سلم، ثم كي 

ي مكة وواقعة الباب   
ي الصالة، والنسخ فز

ي: فقال الشافعية: إن واقعة الباب بعد نسخ الكالم فز قال الكشمي 
ي أن المنسوخ الكالم بجميع أنواعه أو 

واقعة مدنية، ومن المتفق عليه أن الكالم كان جائزا ثم نسخ، والخالف فز

ي  ببعض أجزائه، وتمسك ا ي مكة وسلم عىل النت 
وهو يصىلي فلم يرد   لشافعية بأن ابن مسعود رجع من حبشة فز

ي المدينة قبل 
ي الصالة« ونقول: إن نسخ الكالم فز

عليه، ثم قال بعد الفراغ عن الصالة: »إن هللا نه عن الكالم فز
 . 36بدر" 

 "النسخ عند اإلمام محمد": 

ة بن شعبة، عن أبيه   ي  ، قال: »حديث ابن المغي  ز والعمامة«، قال بكر: وقد سمعته   توضأ النت  ومسح عىل الخفي 
ي موضع آخر »أنه مسح عىل ناصيته وعمامته«، وقد روي  

ي هذا الحديث فز
ة، وذكر محمد بن بشار فز من ابن المغي 

ة بن شعبة، وذكر بعضهم »المسح عىل الناصية والعمامة«   .37هذا الحديث من غي  وجه عن المغي 

ي:   ي "موطأ محمد": بلغنا أنه كان ثم نسخ، فعلم عن "الموطأ" أن المسح عىل العمامة    قال الكشمي 
وفز

ء" ي
 . 38عندنا ال سر

 "النسخ عند اإلمام الطحاوي": 

ي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها   ، يقول: ، قال: سمعت رسول هللا  حديث رباح بن عبد الرحمن بن أئ 
ي هذا الباب حديثا له إسناد »ال وضوء لمن لم يذكر اسم هللا  

مذي: قال أحمد بن حنبل: ال أعلم فز عليه«. قال الي 
 . 39جيد" 

 عليه بعد الفراغ عن الوضوء،   نسخه حديث مهاجر بن قنفذ »أنه   
ّ
م عليه أحد، فرد

ّ
كان يتوضأ، فسل

ي كرهت أن أذكر هللا إال عىل طهر« 
 .40وقال: لم أرد عليك؛ ألئز

ي: وتمّسك  التسمية بحديث مهاجر بن قنفذ، وقال صاحب   كما قال الكشمي  الطحاوي؛ لعدم وجوب 
ا وال ننفيه، وإنما أراد الطحاوي ذلك الوضوء، 

ً
ي االستحباب أيض

البحر: إن تمسك الطحاوي ليس بصحيح؛ ألنه ينبغز
ي الحدث، ثم نسخ" 

ي كتابه: إن الذكر كان ممنوًعا فز
ا فز
ً
 . 41وقد ذكر أيض

 
 . 399، رقم375، ص1المرجع نفسه، ج 35
ي،  36  . 376، ص 1ج العرف الشذي،الكشمي 
 . 100، رقم132، ص1المرجع نفسه، ج 37
 . 132، ص1المرجع نفسه، ج 38
 . 25، رقم69، ص1المرجع نفسه، ج 39
 . 69، ص1المرجع نفسه، ج 40
 . 69، ص1المرجع نفسه، ج 41
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي":   "النسخ عند الكشمير

ي مرفوًعا، قال: »يمكث المهاجر حديث  
مي يعتز

عبد الرحمن بن حميد، سمع السائب بن يزيد، عن العالء بن الحرصز
مذي: "هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غي  هذا الوجه بهذا اإلسناد  ا«، قال الي 

ً
بعد قضاء نسكه بمكة ثالث

 .42مرفوًعا" 

وال  الرجوع،  الوسط وسكونه:  بفتح  الصدر  ي:  الكشمي  ثم نسخ  قال  الباب كان  ي حديث 
المذكور فز حكم 

ي حديث الباب من طواف الصدر طواف الوداع
. وكذلك قال النووي معتز الحديث أن الذين هاجروا  43والمراد فز

حرم عليهم استيطان مكة واإلقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة   من مكة قبل الفتح إىل رسول هللا  
هما أن يقيموا   . 44بعد فراغهم ثالثة أيام وال يزيدوا عىل الثالثة انته"أو غي 

 :" ار وابن شاهنر   "النسخ عند الي  

ي  حديث عبد هللا بن مغفل   مذي: "حديث عبد هللا   ، عن النت  ز صالة لمن شاء«، قال الي  ز كل أذاني  قال: »بي 

ي    بن مغفل   ي الصالة قبل المغرب، فلم ير بعضهم الصالة   حديث حسن صحيح، وقد اختلف أصحاب النت 
فز

ي   ز األذان   قبل المغرب، وقد روي عن غي  واحد من أصحاب النت  ز بي  أنهم كانوا يصلون قبل صالة المغرب ركعتي 
 .45واإلقامة" 

ي "كتاب الناسخ والمنسوخ" يقوالن بالنسخ، والناسخ  
ز فز ار وابن شاهي  ز ا: إن الي 

ً
ي: ونقول أيض قال الكشمي 

" لحديث: »إال المغرب«" لف ز  . 46ظ "إال المغرب"، فدل هذا أنهما من "الصحيحي 

 "النسخ عند ابن حزم": 

ي هريرة  ي أعطان اإلبل« قال: قال رسول هللا  حديث أئ 
ي مرابض الغنم، وال تصلوا فز

 . 47: »صلوا فز

ي مرابض الغنم كان 
: ما ذكر ابن حزم أن حكم الصالة فز ي

ي: والوجه الثائز ثم نسخ، وكان الحكم  قال الكشمي 

ي   ي داود وحديث أمر النت  ي أئ 
ز لم تكن المساجد مبنية. وفز بتنظيف المساجد بسند قوي، وعندي قرائن دالة   حي 

ي صحيحه أن هذه الواقعة قبل أن تبتز المساجد، وعندي هذا 
عىل ما قال ابن حزم منهما ما أخرجه البخاري فز
أنه كان يجب أن يصىلي حيث أدركته الصالة« إلخ، فدل عىل أن الحديث المخترص اخترص من الحديث الالحق: »

ا كانت أرض المدنية ذات جمرات، وكانوا يسطحون مرابض الغنم، 
ً
االعتناء كان لموضع أدركته الصالة فيه، وأيض

ي هريرة  ي اآلثار" عن أئ 
ي "معائز

تجدوا  : »إذا لمقال: قال رسول هللا  فكان المربض أوىل بأداء الصالة، ويدل ما فز
ي "موطأ محمد" عن 

ها، وفز ي مرابض الغنم عند عدم وجدان أرض غي 
إال مرابض الغنم ومعاطن« إلخ أن الصالة فز

 
 . 949، رقم291، ص2المرجع نفسه، ج 42
ي،  43  . 291، ص 2ج العرف الشذي،الكشمي 
ح جامع المباركفورى،   44 مذي،تحفة الحوذي بشر  . 950، رقم19، ص4ج الير

ي، المرجع نفسه، ج 45  . 185، رقم201، ص1الكشمي 
 . 202، ص1المرجع نفسه، ج 46
 . 348، رقم341، ص1المرجع نفسه، ج 47
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هريرة   المربض  أئ  ناحية  ي 
فز الصالة  إلخ، فدل عىل  ناحيتها«  ي 

فز الغنم وأطب مراحها وصل  : »أحسن مرابض 

 . 48ورفعه، ولكن الوقف صواب، وهللا أعلم بالصواب 

 البعض": "النسخ عند 

هللا   ورسول  أنا  فعلته  الغسل،  وجب  الختان  الختان  جاوز  »إذا  قالت:  عنها،  هللا  ي 
رضز عائشة   حديث 

 . 49فاغتسلنا«" 

ز غيبوبة الحشفة كناية، واتفق أهل المذاهب األربعة عىل وجوب   ي: "المراد من التقاء الختاني  قال الكشمي 
ل، وكان الص ز ي عهد عمر عىل وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة أنزل أو لم ييز

، ثم أجمع الصحابة فز ز حابة مختلفي 
نسخ،  ثم  بها كان  الغسل  عدم وجوب  أن  البعض  وادغ  األمة،  عليه  أجمع  مما  بأنه  القول  فيمكن  بها،  الغسل 
ويساعده الروايات ووقعت عبارة البخاري موهمة إىل أن البخاري مخالف لجمهور األمة، وأقول: إن البخاري موافق 

 . 50لهم"

ي الحديث: 
 
ي النسخ ف ي الكشمير

 من أمثلة نف 

ي   ي هللا عنها، »أن النت 
مذي: حديث عائشة حديث   حديث عائشة رضز ا«. قال الي 

ً
ي رب  ع دينار فصاعد

كان يقطع فز
 .51حسن صحيح" 

ة    كانت أقل من عرسر
ا
ي: "أقول: إن حقيقة األمر أن االعتماد عىل قيمة المجن، ولعل قيمته أوال قال الكشمي 

ة لقيمة األوىل أو اآلخرة، والعمل باآلخرة    دراهم، ي أن العي 
ي آخر عهده، فيبحث فز

ة دراهم فز ثم غلت وصارت عرسر
 .52ليس بنسخ" 

 المطلب الثالث: أسباب ورود الحديث 

ء يتوّسل به إىل المطلوب"  ي
ه. ثم أطلق عىل كل سر : وهو ما يتوّصل به إىل غي 

ا
عّية 53"السبب" لغة . وعّرفه علماء الرسر

ر فيه" بأنه ع
ّ
ا للوصول إىل الحكم غي  مؤث

ً
 . 54بارة "عما يكون طريق

: المناهل أو الماء الذي يورد. واصطالًحا عند الغوري: "ما يكون طريقا لتحديد المراد  
ا
وأما "الورود"، لغة

 . 55من الحديث من عموم، أو خصوص، أو إطالق، أو تقييد، أو نسخ، أو نحو ذلك" 

ا لحكمه، زمن وقوعه" اصطالًحا: هو "ما ورد   
ً
ا له، أو مجيًبا عنه، أو مبّين

ً
 .56الحديث بسببه متضمن

 
 . 342، ص1المرجع نفسه، ج 48
ي،  49  . 108، رقم137، ص 1ج العرف الشذي،الكشمي 
 . 108، رقم137، ص1المرجع نفسه، ج 50
 . 1445، رقم137، ص3المرجع نفسه، ج 51
 . 139، ص3المرجع نفسه، ج 52
آبادي،  53  . 299ص علوم الحديث أصيلها ومعارصها،الخي 
 . 979ص المدخل إىل دراسة علوم الحديث،الغوري،  54
 . 979المرجع نفسه، ص 55
آبادي، المرجع نفسه، ص 56  . 299الخي 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

آبادي: "ال شك أن لمعرفة سبب الحديث    ومن فوائد معرفة سبب ورود الحديث، فكما قال أستاذي الخي 
ي م 
ي لها أسباب ومالبسات، وردت ألجلها، وسيقت فز

ي فهم مراد الحديث، ألن األحاديث الت 
ا فز ً ساقها، ال دوًرا كبي 

ب 
ّ
ت ا، وتي 

ً
ت منها يقلق مفهومها ويضطرب أحيان يمكن فهمها وفهم مرادها إال بمراعات تلك األسباب، فإنها إذا بي 

ة"   .57عليه نتائج خطي 

ا لفوائدها: وهي تحديد المراد من النص، وذلك عىل النحو التاىلي من تخصيص العام، أو  
ً
وقال الغوري بيان
ة الحكم، أو توضيح تقييد المطلق، أو تفصيل  

ّ
المجمل، أو تحديد أمر النسخ وبيان الناسخ والمنسوخ، أو بيان عل

 .58المشكل"

ة،    وأمثلتها كثي   ،
ا
حه كامًل من خالل رسر األحاديث  ورود  أسباب  بيبان  ي  الكشمي  اهتم  قد  الباحث:  قال 

 :  سيذكر الباحث البعض منها عىل سبيل األمثلة، وهي

 "تخصيص العام":  •

ز  وذلك مثل ح  عن صالة الرجل وهو قاعد؟ فقال: »من   ، قال: سألت رسول هللا  ديث عمران بن حصي 
صىل قائما فهو أفضل، ومن صالها قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صالها نائًما فله نصف أجر القاعد«. قال 
ي موطأه، حيث قال: عن عبد هللا بن عمرو 

ي كل مصّل. وبالنظر إىل سببه الذي أخرجه مالك فز
الباحث فهو عام فز

ي  رأى ال   ، أنه  بن العاص   ي المدينة، وقال النت 
ز مرضوا فز ا حي 

ً
ز السبحة قعود : »صالة القاعد صحابة مصلي 

ي بعض الروايات أن الصحابة صلوا قياما بعد قوله 
 .  "59نصف صالة القائم«. وفز

ي، حيث قال:   ز الكشمي  ه. كما بي  ز أن المعتز خاص بمن قدر عىل التكلف للقيام وآثر غي  قال الباحث: يتبي 
ي حديث الب

ض وإما متنفل، فإن "فز ز مراد الحديث ومصداقه، ألن مصداقه إما مفي  اب إشكال مشهور، وهو تعيي 
 فال يصدق لفظ من: 

ا
ا، ولو كان متنفًل

ً
ا فال يجوز القعود بدون عذر ولو قعد بعذر ال يكون ثوابه نصف

ً
ض كان مفي 

ن البرصي رحمه هللا، وب  هذا اإلشكال قال »صالها قائًما« إلخ فإن السبحة ال تصح نائًما بال عذر عند أحد إال الحس
ي "المعالم": تصح الصالة نائًما بال عذر لو صح الحديث؛ وإن لم يقل به أحد من أتباع المذاهب األربعة، 

ي فز الخطائ 
ي الجواب 

يعة، وأقول فز ي جوازها نائًما عن صاحب الرسر
ء فز ي

نعم هو وجه عند بعض الشافعية، أقول: لم يصح سر
إن مصداق الحديث هو المعذور وأما تنصيف األجر فهو بالنسبة إىل حال المعذور، نفسه ال    عن إشكال الحديث: 

ا أو نائًما والعذر له مبيح، ومع ذلك 
ً
بالنسبة إىل حال الصحيح، فالحاصل أن المعذور الذي تجوز الصالة له قاعد
ا نصف

ً
ا بتحمل الكلفة والمشقة تكون صالته قاعد

ً
صالته قائما وإن أحرز ثواب صالة   يقدر الصالة قائما أو قاعد

ي "موطئه" عن عبد هللا بن عمرو بن  
ح الحديث ما أخرجه مالك فز ي رسر

الصحيح قائًما فال إشكال، ويؤيد ما قلت فز

ي    العاص أنه   ي المدينة، وقال النت 
ز مرضوا فز ا حي 

ً
ز السبحة قعود : »صالة القاعد نصف رأى الصحابة مصلي 

ي بعض الرواي
ز معذور ال ات أن الصحابة صلوا قياًما بعد قوله  صالة القائم« وفز ، وليعلم أن المعذور عىل قسمي 

ي هو الذي يقدر عليه بتحمل الكلفة" 
 .60يقدر عىل القيام ولو بكلفة والثائز

 

 
آبادي،  57  . 299ص علوم الحديث أصيلها ومعارصها،الخي 
 . 986- 980ص علوم الحديث،المدخل إىل دراسة الغوري،  58
ي،  59  . 356، ص 1جالعرف الشذي، الكشمي 
ي،  60  . 357-356، ص 1جالعرف الشذي، الكشمي 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 "تقييد المطلق":  •

ي هللا عنهما، »أن رسول هللا  
 . 61نه عن بيع النخل حت  يزهو« مثال ذلك حديث ابن عمر رضز

ي سبب الورود، قال البا 
ي النهي عن بيع النخل قبل بدو الصالح، فيأئ 

حث: إن الحديث المذكور مطلق فز
هما: أنه  " وغي  ز ز أن المراد بقوله: "حت  يزهو أي بدو الصالح: األمن من العاهات، وهو حديث "الصحيحي  ويبي 

ي    فقال النت 
ز ي كيل : »فليسلم أحدكلما دخل المدينة وجد الناس يسلمون إىل سنة وسنتي 

م إىل أجل معلوم فز
 معلوم«. 

ي: "بدو الصالح عندنا األمن من العاهات، وعند الشافعية ظهور الحالوة، وذكر الشيخ    وهكذا قال الكشمي 
ز  ي الحالي 

ط اإلبقاء أو بإطالق، ثم فز ط القطع أو برسر ي "الفتح" أن المسألة عىل ست صور؛ ألنه إما وقع البيع برسر
فز

ي الصور الثالثة ال قبله، فاعتي  البدّو إما قبل بدّو الصالح أو ب
: يجوز البيع بعد بدّو الصالح فز عده، فقال الشافغي

ط اإلبقاء  ، وبرسر ز ي الحالي 
ط القطع جائز فز ا، ومذهبنا أن البيع برسر

ً
وعدمه فقالوا: أخذنا الحديث مفهوًما ومنطوق

، لكنه يفرغ األشجار عند  ز ي الحالي 
ي اإلطالق جائز فز

طلب البائع فليس الفرق عندنا قبل البدّو   غي  جائز فيهما، وفز
ز ذكرهما الطحاوي؛ أحدهما   ي كثي  من األحاديث قيد قبل البدّو، وجوابنا عن الحديث بوجهي 

وبعده، والحال أن فز
ي السلم 

ي الحديث بيع السلم ال المطلق ويجب فيه بدو الصالح عندنا أي يكون المعقود عليه فز
أن البيع المذكور فز

ا من ح
ً
ي األسواق إنما يكون بعد األمن من العاهات، وأما موجود

ي األسواق، ووجوده فز
ال العقد إىل وقت األداء فز

ز  هما: أنه لما دخل المدينة وجد الناس يسلمون إىل سنة وسنتي  " وغي  ز ي "الصحيحي 
دليل التقييد بالسلم فما فز

ي   ي عدد معل فقال النت 
ي كيل معلوم« فز

ي وزن معلوم« فدل عىل أن بدّو : »فليسلم أحدكم إىل أجل معلوم فز
وم فز

ط فتحمل األحاديث الساكتة عىل الناطقة"  ي السلم رسر
 .62الصالح فز

 "تفصيل المجمل":  •

مذي من حديث أنس بن مالك    ، قال: »أمر بالل أن يشفع األذان، وذلك مثل الحديث الذي أخرجه الي 
اإلقامة«  األذان، كالحنفية 63ويوتر  ي 

فز التكبي   تربيع  إىل  ذهب  من  حق  ي 
فز مجمل  الحديث  هذا  الباحث:  قال   .

  . ي التكبي 
 والشافعية غي  المالكية؛ ألنهم يقولون بالتثنية فز

ة   ي كلماته، وهي عندنا: خمس عرسر
: األول فز ز ي موضعي 

ي األذان فز
ي: "واعلم أن الكالم فز وهكذا قال الكشمي 

بيع التكبي   
جيع، وعند  كلمة بي  بيع والي  ة كلمة مع الي  جيع، وعند الشافعية رحمهم هللا تعاىل: تسع عرسر وحذف الي 

ي هللا عنه  
ي يوسف رضز . ويروى تثنية التكبي  عن أئ 

ز ة مع تثنية التكبي  وترجيح الشهادتي  مالك رحمه هللا: سبع عرسر
، فقد روي عن  ي »الدر المختار«. قلت: أما تثنية التكبي 

ا، كما فز
ً
ي يوسف كما علمت" أيض أئ 

64 . 

، ونقول:   ز « مّرتي  ي قوله: "يشفع األذان": "استدل المالكية بهذا عىل أن »هللا أكي 
 فز
ا
ي قائال وأضاف الكشمي 

ا، كما قال أبو يوسف لمالك بن أنس" 
ً
ز عندنا أيض لة المّرتي  ز

 .65إن أرب  ع مرات ميز

ب به للناس لجمع   وقد فّصله حديث عبد هللا بن زيد، قال: لما أمر رسول هللا    بالناقوس يعمل ليرصز
أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟  ي يده، فقلت: يا عبد هللا! 

ي وأنا نائم رجل يحمل ناقوًسا فز الصالة، طاف ئ 
 

 . 1226، رقم16، ص3المرجع نفسه، ج 61
 . 17-16، ص3ج المرجع نفسه،  62
 . 193، رقم210، ص1ج المرجع نفسه، 63
ي،  64  . 603، رقم203، ص2جفيض الباري عىل صحيح البخاري، الكشمي 
ي،  65  . 193، رقم210، ص 1جالعرف الشذي، الكشمي 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

فقلت: ندعو به إىل الصالة، قال: أفال أدلك عىل ما هو خي  من ذلك؟ فقلت: بىل، قال: فقال: تقول: هللا أكي  هللا 
، هللا أك ا أكي 

َ
سول هللا، أشهد أن محمد ا رَّ

َ
، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمد ي  هللا أكي 

، ال إله إال هللا.  سول هللا، حي عىل الصالة، حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، حي عىل الفالح، هللا أكي  هللا أكي  رَّ
ي غي  بعيد، ثم قال: و 

، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد قال: ثم استأخر عتز ، هللا أكي  تقول إذا أقمت الصالة: هللا أكي 
، ال   أن محمدا رسول هللا، حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا أكي  هللا أكي 

ته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤي  إله إال هللا، فلما أصبحت أتيت رسول هللا   ا حق إن شاء هللا، فقم مع بالل فأخي 
 .66فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك" فقمت مع بالل، فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به" 

ي األذان"، أن يقول: "هللا  
ي الحديث من "الشفع فز

قال الباحث: فهذا السبب قد جاء لتفصيل ما أجمل فز
" أرب  ع مرات، كما قال الحنفية والشافع  ية. أكي 

 تحديد أمر النسخ وبيان الناسخ والمنسوخ:  •

ي هريرة    : »الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط«، قال: ، قال: قال رسول هللا  وذلك مثل حديث أئ 

! إذا  فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة! أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة   ي
: يا ابن أحز

ا 
ً
"  عن رسول هللا سمعت حديث

ا
ب له مثال  . 67فال ترصز

وأنا معه، فدخل عىل امرأة من األنصار، فذبحت له شاة،    قال: "خرج رسول هللا    نسخه حديث جابر   
فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصىل، ثم انرصف، فأتته بعاللة من عاللة الشاة، فأكل، ثم 

ي    أهل العلم من أصحاب النت 
مذي: والعمل عىل هذا عند أكير ز ومن   صىل العرص ولم يتوضأ". قال الي  والتابعي 

، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث  عدهم: رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر األمرين من رسول هللا  ب
 .68األول حديث الوضوء مما مست النار" 

ي: "قال الجمهور: إنه كان ثم نسخ، واآلن قريب من اإلجماع عىل أنه ليس بناقض، وروى   قال الكشمي 
ي "موطئه" عن الخلفاء الثال 

ي "ترجمة مالك فز
ثة عدم الوضوء، وقال بعض المتأخرين مثل الشاه وىلي هللا رحمه هللا فز

 . 69الموطأ": إنه باق اآلن، وأنه مستحب للخواص، ومستحب الخواص ليس وظيفة الفقهاء" 

ي نقض الوضوء مما مست النار وعدمه، لكنه لم جاء السبب   
ز فز ز الحديثي  قال الباحث: كان هناك تعارض بي 

 ، فبطل التعارض، وأجمع األمة عىل عدم النقض بالوضوء مما مست النار. هو حديث جابر أي الناسخ و 

ة الحكم":  •
ّ
 "بيان عل

ي حديث حذيفة   
ي  وذلك كما فز أئ  سباطة قوم، فبال عليها قائًما، فأتيته بوضوء، فذهبت    ، »أن النت 

ي حت  كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسح عىل خفيه« 
ر عنه، فدعائز

ّ
 .70ألتأخ

 
، أبو داود،  66  . 499، رقم 372-371، ص 1ج السن  
 . 79، رقم 112، ص1المرجع نفسه، ج  67
ي،  68  . 80، رقم113، ص1ج  العرف الشذي،الكشمي 
 . 112، ص1المرجع نفسه، ج  69
 . 13، رقم56ص، 1المرجع نفسه، ج  70
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هريرة و   ي حديث أئ 
ي سببه، حيث جاء فز  .71بال قائًما من جرح كان بمأبضه"  ، "أن النت 

ي  ًها وجائز، وقيل: كان    ز ي قوله: "فبال عليها قائًما": "قيل: لبيان الجواز؛ ألنه مكروه تيز
ي فز وقال الكشمي 

ح مسلم"  لعذر بوجع كان به   ي "النووي رسر
: "أنه بال قائًما بوجع بمأبضه"، كما فز ي

ى للبيهف  ز الكي 
ي السيز

، كما فز
ي للنكتة" 

 . 72وسنده ضعيف، ولكنه يكفز

 "توضيح المشكل":  •

الواحد وهو من ثال ذلك حديث عمر  م  الشيطان مع  فإن  والفرقة؛  وإياكم  بالجماعة،  ، وفيه: »عليكم 

ز أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة«  : »يد هللا مع . وحديث ابن عباس قال: قال رسول هللا  73االثني 

 .74الجماعة« 

ا، لكن هناك   
ً
ي قال الباحث: أمرنا بلزوم الجماعة مطلق

ي مراد الحديث بأنه هل نالزم الجماعة فز
مشكلة فز

ا؟ 
ً
 االمتثال باألوامر الحسنة أو بارتكاب الكبائر والمحّرمات أيض

ي فجاء السبب، وهو حديث عبادة بن الصامت   فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا:  ، حيث قال: دعانا النت 
ي منشطنا ومكرهنا، وعرس 

نا ويرسنا وأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا »أن بايعنا عىل السمع والطاعة، فز
ط 75كفًرا بواًحا، عندكم من هللا فيه برهان« ي جميع األحوال، بل هذا برسر

. عرفنا أن ال يلزم علينا أن نالزم الجماعة فز

 أن ال نرى فيه كفًرا بواًحا. 

 المطلب الرابع: "مختلف الحديث ومشكله" 

: "التعريف ب  
ا
ا": أّوَل

ً
 واصطالح

ا
 "مختلف الحديث"، و"مشكله"، لغة

: اسم فاعل من "االختالف" ضد االتفاق. وقيل: بفتح الالم مصدر ميىمي بمعتز االختالف. 
ا
"مختلف الحديث": لغة

 . 76فالمختلف: هو إما ضد المتفق، أو ضد االتفاق" 

ي الظاهر"
 . 77واصطالًحا: هو الحديث المقبول المعارض بمثله فز

محمد   ظاهًرا"   وقال  المعتز  ي 
فز متضادان  حديثان  ي 

يأئ  "أن  هو  الحديث"؛  "مختلف  سالمة:  .  78خلف 

: إن "مختلف الحديث": هو بإجمال اسم لألحاديث المتعارضة، أو للفن الذي يعتز بدفع ما قد يظهر 
ا
وأضاف قائال

 
71  ، ي

، أبو بكر البيهف  ي
ْوِجردي الخراسائز رْسَ

ُ
 بن عىلي بن موس الخ

ز ى،أحمد بن الحسي    الكي 
وت: دار الكتب   السن  تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بي 

 . 489، رقم164، ص1جم(، 2003ـه/ 1424، 2العلمية، ط

ي، المرجع نفسه، ج 72  . 13، رقم57، ص1الكشمي 
 . 2165، رقم398، ص3جالمرجع نفسه،   73
مذي،  74 ،الي   . 2166، رقم466، ص4ج السن  
 . 7056- 7055، رقم 47، ص 9ج صحيحه،البخاري،  75
 . 305صعلوم الحديث أصيلها ومعارصها،  الخي  آبادي،  76
 . 305ص المرجع نفسه، 77
78  ، ي بكر السيوطي ح تقريب النواوي،عبد الرحمن بن أئ  ي شر

 
د اللطيف، )الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، د.ط،  تحقيق: عبد الوهاب عب تدريب الراوي ف

 . 196، ص2د.ت(، ج
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

األحاديث  ز  بي  وتناقض  اختالف،  بينها 79من  فيما  المختلفة  األحاديث  عىل  يطلق  إنه  حيث  ذلك .  سواء كان   ،
ي تعارض 

 األحاديث الت 
ا
ه، فال يدخل فيه مثًل اه إىل غي 

ّ
ا أو غي  شديد، وهو مقصور عىل ذلك ال يتعد

ً
االختالف شديد

 .80ظواهرها ظواهر بعض اآليات" 

: اسم فاعل من "اإلشكال" وهو االلتباس، يقال: أشكل األمر إذا التبس.  
ا
وأما "مشكل الحديث": فهو لغة

ي اللغة:   ويقال: أمر 
ّ األمر أي اختلط. وعىل هذا، فالمشكل فز مشكل أي أمر مشتبه. وقال ابن األنباري: أشكل عىلي

 . 81هو المشتبه، والملتبس، والمختلط" 

بالتأمل    ي مراده بسبب من األسباب، عىل وجه ال يعرف إال 
المقبول الذي خفز واصطالًحا: هو الحديث 

. سىّمي بالم ي ي مفهومه" المجّرد، أو بدليل آخر خارح 
 . 82شكل؛ لوجود اإلشكال، أو المشكلة فز

باألسانيد المقبولة،    وقال محمد خلف سالمة: "مشكل الحديث"؛ "هي اآلثار المروّية عن رسول هللا  
، ال تعلم  ي

، أو فيها ألفاظ أو معائز ي الظاهر من آية أو حديث، أو غي  ذلك مما هو ظاهر ومعتي 
وجاء ما يناقضها فز

 . 83عند كثي  من الناس" 

ي  
ي لفظ آخر: هو "الحديث الذي لم يظهر المراد منه؛ لمعارضته مع دليل آخر صحيح، أي هي اآلثار الت 

وفز

باألسانيد    شياء، مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن أكير الناس، مع أنها مروّية عن رسول هللا  توجد فيها األ 
ي نقلها ذوو التثّبت فيها، واألمانة عليها، وحسن األداء لها"

 .84المقبولة الت 

ا   ً ال يوفق وقال محمد خلف سالمة: وأما اسم "مشكل الحديث"؛ فال يطلق إال عىل ما كان اإلشكال فيه كبي 
ا عن مخالفة الحديث لحديث آخر صحيح، أو آلية 

ً
ون، سواء كان ذلك اإلشكال ناشئ

ّ
إىل حله إال العلماء المحقق

ا عن مخالفة بعض ذلك الحديث  
ً
من آيات الكتاب، أو لتاري    خ ثابت، أو لقاعدة مقّررة، أو لعقل ضي    ح، أو ناشئ

 . 85لبعض آخر منه" 

 

 

 
،محمد خلف سالمة،  79  . 60، ص5ج لسان المحدثنر 

 . 60، ص5المرجع نفسه، ج 80

 . 305صعلوم الحديث أصيلها ومعارصها،  الخي  آبادي،  81
 . 306ص المرجع نفسه، 82
: محمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األ  83 وت: دار صادر، طلسان العربـه(، 711نصاري الرويفغ اإلفريف  )المتوفز ،  3، )بي 

 . 357، ص11ـه(، ج1414

ح مشكل اآلثار،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي،  84 وت: مؤسسة الرسالة، ط شر ، 1م(، ج1994ـه/ 1415، 1تحقيق: شعيب األرنؤوط، )بي 

 6ص

،محمد خلف سالمة،  85  . 60، ص5ج لسان المحدثنر 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 له": ثانًيا: "علم مختلف الحديث ومشك

ز األحاديث،  ي دفع ما يظهر من اختالف وتناقض بي 
ي علم "مختلف الحديث": هو فن فز

فقال محمد خلف سالمة فز
ز باآلخر إذا   ي يجمع بينها الفقهاء بتقييد أو تخصيص أحد الحديثي 

ي هذا الفن أحاديث األحكام الت 
بما أنه ال يدخل فز

 . 86كانت طريقة الجمع قريبة واضحة" 

ا: "الفرق ب
ً
 نر  المختلف والمشكل": ثالث

آبادي: "إن مختلف الحديث" قائم عىل التعارض فقط، بينما مشكل الحديث ال يقترص اإلشكال فيه عىل  قال الخي 
ًعا، وغي    ، أو رسر

ا
ه، مثل استحالة المعتز عقًل وجود تعارض فقط، بل قد يكون سبب اإلشكال هو التعارض وغي 

 .87ذلك من أسباب اإلشكال" 

ع، بينما مشكل الحديث   وكذلك "مختلف  ة الرسر
ّ
ه من أدل ز دون غي  ز حديثي  الحديث" خاص بالتعارض بي 

ة أخرى مثل القرآن، 
ّ
ز أدل ز الحديث وبي  اه إىل التعارض بي 

ّ
ال يقترص عىل هذا النوع من أنواع التعارض فقط، بل يتعد

 .88واإلجماع، والقياس" 

ز موضوغي "م   ختلف الحديث" و"مشكل الحديث"؛  وقال محمد خلف سالمة: "وقد سّوى بعضهم بي 
ز اللذين يقع بينهما االختالف، وأعم باعتبار   ، أخص بالنظر إىل نوع الطرفي  ي

ولعل األقرب أن األّول بالنسبة إىل الثائز
ي ذلك االختالف" 

 .89قدر اإلشكال الواقع فز

 رابًعا: "أسباب اإلشكال": 

ي األحاديث، وهي عدي 
ي تؤدي إىل المشكلة فز

دة، اكتفز الباحث بذكر تلك األسباب دون أمثلتها وفق إن األسباب الت 
ي األمثلة اآلتية، وهي 

آبادي؛ ألجل أن نالحظها فز  :90ما لخصه األستاذ الخي 

ز األحاديث.  •  التعارض بي 

 اختالف األحاديث بعضها مع البعض.  •

، أو للعقل.  • ي
 مخالفة ظاهر الحديث لظاهر القرآن، أو لإلجماع، أو للواقع التأريخز

•  .
ا
 مًعا، أو استحالته عمًل

ا
ًعا وعقًل ًعا، أو رسر ، أو رسر

ا
 استحالة معتز الحديث عقًل

ي  • اض عىل عمل النت  ي اعي   .، أو عىل عمل لصحائ 

ي معان عديدة، أو إلطالقه، أو لدقته عىل الفهم دون  •
اكه فز ي اللفظ، أو الشي 

خفاء معتز الحديث لغرابة فز
اك أو إطالق.   غرابة أو اشي 

ي اجتهاداتهم من الحديث.  •
 اختالف الفقهاء فز

ي تفسي  آية.  •
 اختالف أئّمة التفسي  فز

ي حق هللا  •
 . إيهامه التشبيه فز

 
 . 60، ص5المرجع نفسه، ج 86

 . 306صعلوم الحديث أصيلها ومعارصها،  الخي  آبادي،  87
 . 306ص المرجع نفسه، 88
،محمد خلف سالمة،  89  . 60، ص5ج لسان المحدثنر 
 . 308-307ص  علوم الحديث أصيلها ومعارصها،الخي  آبادي،  90
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 خامًسا: "مراحل رفع التعارض": 

، يجب أن تتّبع المراحل اآلتية، وهذا إذا أمكن الجمع  ز فأكير ز حديثي  آبادي: "إذا وجد تعارض بي  قال األستاذ الخي 
ز الجم  ر بينهما تعي ّ

ّ
، وإذا لم يكن الجمع بوجه من الوجوه، فلينظر: هل أحدهما متأخ ز ع، ووجب العمل بالحديثي 

ك المنسوخ، وإن لم يعلم ذلك رجحنا أحدهما عىل اآلخر بوجه من  ر عىل أنه ناسخ، ويي 
ّ
عن اآلخر، فليعمل بالمتأخ

، وعملنا بالراجح، وتركنا ال ز وجًها أو أكير ي تبلغ خمسي 
جيح الت  جح أحدهما عىل اآلخر وجوه الي  مرجوح. وإن لم يي 

 . 91توقفنا عن العمل بهما، حت  يظهر لنا مرّجح" – وهو نادر  –

 سادًسا: "أهمّية علم مختلف الحديث":  

علم مختلف  ي 
ي كتاب "مقدمات فز

فز التالية، كما  األمور  أبرزها من خالل  ة،  أهمّية كبي  له  الحديث  علم مختلف 
 :  الحديث"، وهي

الحدي   فهم  ا أن 
ً
استنباط النبوية  السنة  من  عّية  الرسر األحكام  واستنباط  سليًما،  فهًما  يف  الرسر النبوي  ث 

 صحيًحا، ال يتم إال بمعرفة مختلف الحديث. وما من عالم إال وهو مضطر إليه، ومفتقر لمعرفته. 

لته.    ز ي بيان مكانة مختلف الحديث وعظيم ميز
 ولذا؛ فقد تنّوعت عبارات األئّمة فز

ض أهل العلم من تأليف  ومن ذلك ق  ول ابن حزم الظاهري رحمه هللا تعاىل: "وهذا من أدق ما يمكن أن يعي 
 النصوص وأغمضه وأصعبه". 

وقال أبو زكريا النووي رحمه هللا تعاىل: "هذا فن من أهم األنواع، ويضطر إىل معرفته جميع العلماء من  
 الطوائف". 

 .92ارض دالالت األقوال وترجيح بعضها عىل بعض بحر خضم" وقال ابن تيمية رحمه هللا تعاىل: "فإن تع 

ي    ة من خالل "العرف الشذي" لمختلف األحاديث ومشكلها، لكن الكشمي  قال الباحث: هناك أمثلة كثي 
ح تلك األحاديث فقط،  ي معظم األحيان لم يهتم بدفع التعارض نظًرا إىل ما يعارضها من األسباب، وإنما اكتفز برسر

فز
ا  
ً
ز األحاديث والدفاع عنه، وهذه هي األحاديث المتعارضة اكتفز الباحث بذكر بعض وأحيان تحدث عن التعارض بي 

 منها؛ ألجل االختصار، وإليك من تلك األمثلة: 

ي تعارض القرآن أو يعارضها القرآن: 
: أمثلة الحاديث التر

ا
 أّوَل

حديث عىلي بن ربيعة األسدي، قال: مات رجل من األنصار يقال له: قرظة بن كعب، فنيح عليه،  -1
ي سمعت رسول 

ي اإلسالم، أما إئز
، فحمد هللا وأثتز عليه، وقال: ما بال النوح فز ة بن شعبة، فصعد المني  فجاء المغي 

 . 93يقول: »من نيح عليه عذب بما نيح عليه«  هللا 

 
 . 310- 309المرجع نفسه، ص 91
ي علم مختلف الحديث،اسم الكتاب:  92

 
ا حول المؤلف وتأليفه. ص  مقدمات ف

ً
ي المكتبة الشاملة، لكنه ال يعرف شيئ

 . 4وهو موجود فز
ي،  93  . 1000، رقم314، ص 2ج العرف الشذي،الكشمي 
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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                    . 
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ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي    قال: »الميت يعذب ببكاء أهله عليه«، فقالت عائشة: يرحمه هللا، لم يكذب،    حديث ابن عمر، عن النت 

 . 94لرجل مات يهوديا: »إن الميت ليعذب، وإن أهله ليبكون عليه«  ولكنه وهم، إنما قال رسول هللا 
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 [. 18]الفاطر: ىل

ز الحديث واآلية. اإلشكال: هنا ت   عارض بي 

ي: هاهنا إشكال بأن حديث الباب يخالف نص القرآن:    َر دفع اإلشكال: قال الكشمي 
ْ
 ِوز

ٌ
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َ
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َ
﴿َوَل
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ْ
خ
ُ
ي هذا الحديث إنما هو جنازة يهودية مر عليها والناس يبكون، 15]اإلرساء:    أ

[، فروي عن عائشة أن قوله فز
ز  فقال: إنهم يبكون عليها وهي   معذبة؛ أي عىل كفرها ال بسبب بكائهم، فغلطت عائشة قول ابن عمر، لكن المحدثي 

ح الحديث أقوال  ي رسر
ا يروون مثل رواية ابن عمر، ففز

ً
ال يقبلون تغليط عائشة فإن بعض الصحابة اآلخرين أيض

ي فتح الباري وقال البخاري: إنه يعذب عىل فعله ال بسبب فعلهم، وقال: إنه إذا  
ة؛ فز أوصل بالنوحة عليه أو كثي 

كان يرضز بها أو كان يعلم أن يبكوا عليه فلم ينههم فعليه وزر فعله وإال فال وزر عليه وال عذاب، وقال ابن حزم 
ي حديث الباب: إنهم يبكون عىل أفعال يزعمونها حسناته والحال أنها تكون سيئات 

وح فز األندلسي وهو أعىل الرسر
ه: أهكذا أنت؟ كما يبكي عىل أنه كان شجاعا ال يدع النفس إال ويقتلها، ويؤيد فيعذب عىل تلك السيئات، ويقال ل

ي موس"  ح ابن حزم الحديث الالحق عن أئ   . 95رسر

ي تعارض الحاديث الخرى: 
 ثانًيا: أمثلة الحاديث التر

ي أيوب األنصاري   -1 ط : »إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة بغائ، قال: قال رسول هللا  حديث أئ 
قوا أو غربوا«. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل  وال بول، وال تستدبروها، ولكن رسر

 . 96القبلة، فننحرف عنها، ونستغفر هللا" 

ي    النت  »نه  قال:  عبد هللا،  بن  جابر  بعام   حديث  يقبض  أن  قبل  فرأيته  ببول«،  القبلة  نستقبل  أن 

ي رواية:  97يستقبلها"
أن قوما يكرهون ذلك، قال فقال: قد فعلوها"،   قالت عائشة: ذكروا عند رسول هللا  . وفز

ي نحو القبلة" 
 .98حولوا مقعدئ 

ي حيث يستفاد منه الرخصة   
ي النهي عن االستقبال واالستدبار مع الثائز

اإلشكال: يتعارض الحديث األول فز
ي ذلك. 

 فز

؛ ألن حديث   القوىلي بالضابطة أي تقديم الحديث  ي: "نأخذ الحديث األول  دفع اإلشكال: قال الكشمي 
النهي مشتمل عىل الحكم مع السبب، والحكم النهي عن االستقبال واالستدبار، والسبب إتيان الغائط، وأما الحديث 

ي المعارض فواقعة حال ال عموم لها، وال نعلم سببها وحكمها، فيك
ون األقدم حديثنا كما هو مقتضز األصول، الثائز

ي وابن 
والمراد من السبب الذي يلزم من وجوده وجوب الحكم. وكذلك رواية عراك عن عائشة، أخرجها الدارقطتز

 
 . 1004، رقم317، ص2نفسه، ج المرجع 94
ي،  95  . 1000، رقم315، ص 2ج العرف الشذي،الكشمي 
 . 8، رقم52، ص1المرجع نفسه، ج 96
 . 9، رقم53، ص1المرجع نفسه، ج 97
 . 25837، رقم31، ص43، جالمسندأحمد بن حنبل،  98
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   ي  ماجه أنه لما قيل للنت  : »أو قد : إن الناس يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول بفروجهم، فقال النت 

ي القبلة«، وحّسن النووى سندها، وكذلك حّسن ابن الهمام، وهو مرسل، مقبول عند  فعلوا ذلك استقبلو 
ا بمقعدئ 

ي هذا الباب، ومشتمل عىل الوجه والحكم فيؤخذ به" 
ء فز ي

ا: إن حديثنا أصح سر
ً
 . 99أكير السلف. ونقول أيض

ي تعارض العقل والنظر: 
ا: أمثلة الحاديث التر

ً
 ثالث

ي رزين العقيىلي   -1 ز جزًءا من النبّوة، ، قال: قال رسول هللا  حديث أئ  : »رؤيا المؤمن جزء من أربعي 

وهي عىل رجل طائر ما لم يتحدث بها، فإذا تحدث بها سقطت«. قال: وأحسبه قال: »وال يحدث بها إال لبيًبا أو 
 .100حبيًبا« 
عىل رجل طائر؟ وكيف تتأخر عما تبرسر به أو تنذر    القول المعارض: قال ابن قتيبة: قالوا: كيف تكون الرؤيا  

، لم تقع  ت؟ وهذا يدل عىل أنها إن لم تعي   . 101منه بتأخر العبارة لها، وتقع إذا عي 

  .  اإلشكال: وقوعه موقوف عىل التعبي 

ويفهم  دفع اإلشكال: قال جماعة من العلماء: إن الرؤيا تابعة لتعبي  المعي  وال تستقر حقيقتها إال بالتعبي    
، بل لها أصل وحقيقة، فإن وافق التعبي  الحقيقة فصادق وإال فكاذب وهو المختار، وأما  من البخاري أنه ال تعبي 
ي أصل المصداق، والحقيقة ومصداق الرؤيا قد 

جواب حديث الباب فالمعتز أن مصداق الرؤيا غي  معلوم ال نفز
ا" 
ً
ز سنة أيض  . 102يتأخر إىل ثالثي 

ي الحديث" المطلب الخامس: "مرا
 
ي ف

ي والمكان 
 عاة البعدين الزمان 

 : ي
، والمكان  ي

: تعريف البعد، والزمان 
ا
 أّوَل

 ، العلىمي والبعد   ، ي
الثقافز ء غي  محسوس كالبعد  ي

"امتداد موهوم للسر المراد هنا:  وأما  القرب،  "البعد": لغة ضد 
 والبعد الحضاري". 

ه".   ": نسبة إىل الزما، "هو اسم لقليل الوقت وكثي  ي
 "الزمائز

ء"  ي
": نسبة إىل المكان: "هو الموضع الحاوي للسر ي

 . 103"المكائز

ي الحديث: 
 
ي ف

ي والمكان 
 ثانًيا: المراد من البعدين الزمان 

ي من خالل زمن النبوة   ي تعامل معها النت 
ي الحديث": "هو ظروف الناس وحاالتهم الت 

ي فز
"المراد من البعد الزمائز

ين سنة".   الذي استغرق ثالث وعرسر

 
ي،  99  . 56-52، ص 1ج العرف الشذي،الكشمي 

 . 2278، رقم7، ص4المرجع نفسه، ج 100
 . 483ص  تأويل مختلف الحديث،قتيبة، ابن  101
ي، المرجع نفسه، ج 102  . 2278، رقم7، ص4الكشمي 
 . 315ص  علوم الحديث أصيلها ومعارصها،الخي  آبادي،  103
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي الحديث": "هو ظروف الجزيرة العربية وحاالتها من بيئتها ومناخها وأعرافها "والمراد من   
ي فز
العبد المكائز

ية   ي خالل زمن النبوة الذي استغرق ثالث وعرسر ي تعامل معها النت 
وعاداتها وتقاليدها ومشاغلها واهتماماتها، والت 

 .104سنة" 

: "ما كان من الحديث تفريًعا عىل العبادات األصلية،   ي يؤثر فيها البعدان، وهي
ويجدر هنا بذكر المجاالت الت 

ي   ي أمور تنظيم الدولة. أو ما كان   أو تطبيقا للمبادئ السابقة. أو ما كان من أوامر النت 
الموجهة إىل أمراء األمصار فز

و  األعراف  أو  ية،  البرسر التجارب  سبيل  عىل  ي  منها  للنت  الجبلية  األفعال  أو  واألوامر العادات.  والعادية،   ،
 .105اإلرشادية" 

االضطرار.    حالة  ي 
فز إال  أحكامها  تتغي   فال  العقائد:   : فهي البعدان:  فيها  يؤثر  ال  ي 

الت  المجاالت  وكذلك 
ي المعامالت، 

ي حالة االضطرار. والمبادئ العامة لألنظمة اإلسالمية فز
والعبادات األصلية: فال تتغي  أحكامها إال فز

ز اإلل ها. واألخالق والقيم. والسيز ي والحكم، والقضاء، وغي   . "106هية. والقضايا الخاصة بالنت 
الطبيعة.   عىل  النص  من  المراد  فهم   : وهي عظيمة،  فوائد  السنة  ي 

فز ي 
والمكائز ي 

الزمائز البعدين  ولمعرفة 
ئة اإلسالم وحملته من اتهامات جائرة. وإزالة التعارض. وإزالة اإلشكال"  . 107وتقليص الخالفات المذهبية. وتي 

ي متعلقات  وقد يعرف هذان البعدان، إما   
بالحديث نفسه. أو بجمع طرق الحديث وألفاظه فيها. أو بالتأمل فز

 . 108الحديث. أو بعمل الصحابة"
عية وحاالت االستثناء.   ورات الرسر : الرصز ي يؤثران فيها، فهي

ي المجاالت الت 
ما أو    وأما ضوابط تأثي  البعدين فز

ها.  بتغيي  فيتغي   ة،  متغي  بأوصاف  بمصالح  أو    أنيط  ارتبط  ها. ما  بتغيي  فيتغي   ة،  األعراف أو    متغي  عىل  ي 
بتز ما 

ها.  ها. أو    والعادات، فيتغي  بتغيي  ا للذرائع"   ما صدر عنه  أو    ما ارتبط بالزمان والمكان، فيتغي  بتغيي 
ًّ
وإليك .  109سد

 من تلك األمثلة: 
عّية وحاالت االستثناء:  ورات الشر   أمثلة الض 

ي  ، والزبي  بن العوام  ، »أن عبد الرحمن بن عوف  حديث أنس بن مالك   ي غزاة لهما،    ، شكيا القمل إىل النت 
فز

ي قمص الحرير«، قال: ورأيته عليهما" 
 .110فرخص لهما فز

ي موس األشعري   ي حديث أئ 
ي لبس الحرير للرجال حرمته، كما فز

  ، أن رسول هللا قال الباحث: األصل فز
ي وأحل إلناثهم«

عية، 111قال: »حرم لباس الحرير والذهب عىل ذكور أمت  ورة الرسر ، لكنه رخص فيه؛ ألجل الرصز
ي الح

ا، لكنه يؤدي إىل االضطراب فز
ً
ي:  وهو تخفيف المرض؛ ألنه ولو كان خفيف ا لألمة. وقال الكشمي  ً ياة، وهذا تيسي 

ي الحكة، وهذا الحديث نظي  التداوي باألبوال. 
ز فز ي بعض الروايات أنهما كانا مبتليي 

 فز
ها:  ة، فيتغير بتغيير  أمثلة ما أنيط بأوصاف متغير

ي  
الجهتز بن خالد  زيد  أن رجال سأل رسول هللا  حديث   ،   وك اعرف  ثم  فقال: »عرفها سنة،  اللقطة،  اءها  عن 

ووعاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء رب  ها فأدها إليه«، فقال له: يا رسول هللا، فضالة الغنم، فقال: »خذها، 

 
 . 316ص  علوم الحديث أصيلها ومعارصها،الخي  آبادي،  104
 . 319- 318المرجع نفسه، ص 105
 . 317- 316المرجع نفسه، ص 106
 . 354- 350المرجع نفسه، ص 107
 . 356- 355جع نفسه، صالمر  108
 . 350- 319المرجع نفسه، ص 109
ي،  110  . 1722، رقم249، ص 3جالعرف الشذي، الكشمي 
ي،  111  . 1720، رقم248، ص 3ج العرف الشذي،الكشمي 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي   حت  احمرت وجنتاه،   فإنما هي لك أو ألخيك أو للذئب«، فقال: يا رسول هللا، فضالة اإلبل، قال: فغضب النت 
 . 112ا وسقاؤها حت  تلف  رب  ها« أو احمر وجهه، فقال: »ما لك ولها؟ معها حذاؤه

زمان   فإنه  زماننا  األمانة بخالف  وكان عهد  السلف  وأما عهد  اإلبل،  يلتقط  أن  ي: ومذهبنا  الكشمي  قال 
األعصار"  باختالف  فاالختالف  فيلتقط  ت، 113الجناية  تغي  بحالة  منوط  اإلبل  التقاط  إن حكم  الباحث:  وقال   .

ا، 
ً
ت أحوال الناس فساد ت حكمها. فحيث تغي   تغي 

ها:  ي عىل العراف والعادات، فيتغير بتغيير
 أمثلة ما بت 

ي حديث عبد هللا أي ابن مسعود  ، فإن النغي من عمل الجاهلّية« ، عن النت   .114قال: »إياكم والنغي

ه وقيام النائ  ي الجاهلية من إيقاد النار وإقامة ناقة عىل قي 
ي: "النغي أي الغلو الذي كان فز حات قال الكشمي 

عا جائز، وقال الفقهاء: يجوز أن يخي  أهل المّيت  ه. قال العلماء: إن االطالع لمن يحرصز الجنازة عرفا أو رسر وغي 
 .115بموت الرجل ال ما كان يفعل أهل الجاهلّية"

قال الباحث: إن النغي الممنوع فهو ليس بإخبار عن موت رجل، بل إنما هو ما كان متعارفا عليه عند العرب   
ي 
 الجاهلية من استعراض للمآثر والمفاخر أو قيام النائحات. فز

ها:   أمثلة ما ارتبط بالزمان والمكان، فيتغير بتغيير

 . 116حديث: »أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم« 

ي هريرة    ة الحّر من فيح ، قال: قال رسول هللا  وحديث أئ 
ّ
: »إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصالة فإن شد

 . 117جهنم« 

ي حول حديث: »أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم«: وفيه نظر ألن اإلبراد أمر   قال الكشمي 
ي يختلف باختالف الفصول 

ط اشتداد 118إضافز روا صالة الظهر، وهذا الحكم معلق برسر
ّ
. قال الباحث: أبردوا أي أخ

ي المكان البارد. الحر، وهو يختلف باختالف الزمان والمكان، إذن فال حاجة إىل التأخ
 ي  فز

ا للذرائع:  أمثلة ما صدر عنه  
ًّ
 سد

ي   النت  عنهما، عن  ي هللا 
ابن عباس رضز بيده   حديث  ورأسه  ناصيته  القيامة  يوم  بالقاتل  المقتول  ء  ي قال: »يخ 

ي هذا، حت  يدنيه من العرش« قال: فذكروا البن عباس، التوبة، فتال هذه 
وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب، قتلتز

ا﴾اآلية: 
ً
د َعمِّ

َ
ا ُمت

ً
ِمن
ْ
ْل ُمؤ

ُ
ت
ْ
ق
َ
 .119وأئز له التوبة« [، قال: »ما نسخت هذه اآلية، وال بدلت، 93]النساء:  ﴿َوَمن ي

 
 . 1372، رقم95، ص3المرجع نفسه، ج 112
 . 96، ص3المرجع نفسه، ج 113
 . 984، رقم307، ص2المرجع نفسه، ج 114
 . 307، ص2المرجع نفسه، ج 115
 . 171، ص1المرجع نفسه، ج 116
ي،  117  . 157، رقم178، ص 1ج العرف الشذي،الكشمي 
 . 171، ص1المرجع نفسه، ج 118
مذي،  119 ،الي   . 3029، رقم240، ص5ج السن  
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي هللا عنهما خالف   
ابن عباس رضز إلخ" ليس مذهب  التوبة  ي قوله: "ال بدلت وأئز له 

ي فز قال الكشمي 
ا للذرائع، وإال فالتوبة عنده مقبولة وإن كان قاتل النفس كذا يفهم من "األدب المفرد" 

ًّ
 . 120الجمهور، وإنما قال به سد

 المطلب السادس: "محكم الحديث" 

ء". وقيل: "ما لم يكن متشابًها؛  "المحكم ي
: "الذي ال اختالف فيه، وال اضطراب، والذي لم ينسخ منه سر

ا
"، لغة

ه"   .121ألنه أحكم بيانه بنفسه، ولم يفتقر إىل غي 

، فهو محكم"، وكذلك "المحكم" فهو    واصطالًحا: "فكل ما ال يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ أو المعتز
 .122فهو محكم"  "كل ما لم يعارضه حديث آخر،

ي بيان   
ه، ولم ينت   ظاهره عن مراده، فليس بمحكم"، وقال الحاكم فز ف "كل ما أشكل معناه وغمض تفسي 

ي ال معارض لها بوجه من الوجوه" 
 . 123معتز المحكم: "األخبار الت 

ي هي مشكلة  قال الباحث: معظم األحاديث النبوية   
 عن بعضها الت 

ا
أو   محكمة؛ لعدم المعارضة لها، فضًل

 :  مختلفة قد ذكرت أمثلتها، فيكتفز بذكر بعضها عىل سبيل المثال، وهي

ي    ي هللا عنهما، عن النت 
، قال: »ال تقبل صالة بغي  طهور، وال صدقة من غلول«،  حديث ابن عمر رضز

ي هذا الباب وأحسن" 
ء فز ي

مذي: "هذا الحديث أصح سر ي حديثه: »إال بطهور«. قال الي 
. فقال أبو 124قال هناد فز

 . 125عبد هللا: "هذه سنة صحيحة ال معارض لها"

ّ صالة«   ، أن رسول هللا  وحديث عبد هللا بن مسعود    هم عىلي
ي يوم القيامة أكير  . 126قال: »أوىل الناس ئ 

ي  وحديث أنس بن مالك    النت  النفس،    ، عن  الوالدين، وقتل  ك باهلل، وعقوق  الكبائر، قال: »الرسر ي 
فز

 . 127وقول الزور«

! إذا دخلت عىل أهلك فسلم يكون بركة عليك ، قال: قال ىلي رسول هللا  وحديث أنس بن مالك    ي
: »يا بتز

 .128وعىل أهل بيتك« 

ة    -قال الباحث: هذه هي أمثلة ألحاديث محكمة    ها كثي  معارض لها، وال خفاء فيها معتزا   وهذا ألنه ال   -وغي 
 .
ً
 وال لفظا

 

 
ي، المرجع نفسه، ج 120  . 247، ص4الكشمي 
 . 1057ص المدخل إىل دراسة علوم الحديث،الغوري،  121
 . 1057المرجع نفسه، ص 122
 . 1058المرجع نفسه، ص 123
ي،  124  . 1، رقم35، ص 1ج العرف الشذي،الكشمي 
 . 1059ص المدخل إىل دراسة علوم الحديث،الغوري،  125
ي، المرجع نفسه، ج 126  . 484، رقم450، ص1الكشمي 
 . 1207، رقم7، ص3المرجع نفسه، ج 127
 . 2698، رقم143، ص4المرجع نفسه، ج 128
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 الخاتمة والنتائج مع التوصيات: 

 :  توصل الباحث من خالل إعداد هذا البحث إىل جملة من النتائج والتوصيات، وهي كما يىلي

 النتائج:  (أ )
البهاري رحمه هللا: "عالمة   (1 قال موالنا سجاد  ي، فهو كما  الكشمي  أنور شاه  الشيخ محمد  الدهر، فهامة إن 

ي نرسر  
ي الدراية، شيخ العلماء"، الذي قضز حياته فز

ي الرواية، حجة فز
العرص، فقيه زمانه، محدث أوانه، ثقة فز

ي جهات مختلفة بطرق متنوعة. 
 علوم الدين وترويجه فز

ا جامًعا للنفائس العلمية، والمباحث اللطيفة، والتحقيقات النادر  (2 زً ًحا وجي  ة، يعتي  كتاب "العرف الشذي" رسر
ي خمس مجلدات. 

ي صورة األماىلي فز
ح حافل فز  فهو رسر

ا وتوضيًحا لمرادها حسب معرفة طالب الحديث ال  (3 ً ي الكلمات الغريبة باإليجاز تفسي 
اهتم الشيخ ببيان معائز

حظ   ال  وقد  الحديث،  ورود  أسباب  بيان  وكذلك  ومنسوخه،  الحديث  ناسخ  ببيان  االعتناء  مع   ، ز المحدثي 
حها، وإنما دافع الباحث أن هناك أمثلة ك ي معظم األحيان اكتفز برسر

ة لمختلف الحديث ومشكله، لكنه فز ثي 
ز األحاديث مع القرآن أو األحاديث األخرى، أو مع العقل والنظر، وكذلك اهتم الشيخ  أحيانا عن التعارض بي 

ي الحديث، إضافة إىل بيان محكم الحديث. 
ي فز
ي والمكائز

 بجانب مراعاة البعدين الزمائز
، ولم يكير فيه اجتنابا عن التطويل، مع  اكتفز ال (4 ز ز تحت كل عنوان خالل بحثه الوجي  باحث بذكر مثال أو مثالي 

ح كامال ثم لخصه بشكل المقالة.   أنه استوعب الرسر
ي شكل  (5

ي المكتبة الشاملة، مقارنة بملف فز
ي نسخة الكتاب "العرف الشذي" فز

ة فز ال حظ الباحث األخطاء الكثي 
"pdfي للطالب أ

 ن ال يعتمد عىل نسخة المكتبة الشاملة تماًما. "، فينبغز
 التوصيات:  ( ب)

ي رحمه هللا تستحق   ومن خالل هذه الدراسة وجد الباحث أن شخصية اإلمام العالمة محمد أنور شاه الكشمي 
ي مجال الحديث النبوي والفقه من خدمات جليلة عن طريق تآليفه بأن تدرس حياته 

مه فز
ّ
الدراسة عن جدارة لما قد

. الذاتي ز ي هذين المجالي 
ٍث وفقيٍه مًعا، ودراسة مؤلفاته فز

ِ
ي رسالة جامعية مع إبراز شخصيته كمحد

 ة والعلمية فز

ي رسالة جامعية، مع إبراز ما له من خصائص 
حه "العرف الشذي" فهو جدير بالدراسة عن منهجه فيه فز وأما رسر

ز  ات بالتفصيل، وذلك مقارنة مع كتب المتقدمي  ز ي المذاهب األربعة. ومي 
 والمتأخرين فز

، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين،  ز ، وعىل آله وأصحابه أجمعي  ز والصالة والسالم عىل سيد األنبياء والمرسلي 
 . ز . آمي  ز  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي 
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 : المصادر والمراجع

  : ، المكتب االسالمي تأويل مختلف الحديثـه(،  276ابن قتيبة، أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري )المتوفز
اق، ط -    م. 1999ـه/ 1419، 2مؤسسة اإلرسر

 : ي )المتوفز
وت: دار صادر، طلسان العربـه(، 711ابن منظور، محمد بن مكرم بن عىلي اإلفريف   ـه. 1414، 3، بي 

  : ي )المتوفز
أبو عبد هللا الشيبائز عادل   -، تحقيق: شعيب األرنؤوط  المسندـه(،  241أحمد بن محمد بن حنبل 

 م. 2001ـه/ 1421، 1مرشد، وآخرون، ط
  ، ي

الحسيتز بن عبد هللا  الدين محمود  ، شهاب  ي األلوسي
المثان  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  ي 

 
ف ي 

المعان  ،  روح 
وت: دار الكتب العلمية، طتحقيق: عىلي عبد الباري عطية، )   ـه(. 1415، 1بي 

، د.ط، نفحة العني  البنوري، عالمة محمد يوسف بن السيد محمد زكريا.   ي
ي كراتسر

. باكستان: المجلس العلىمي فز

 م. 1969ـه/ 1389
 بن عىلي بن موس أبو بكر.  

ز ، أحمد بن الحسي  ي
ىالبيهف    الكي 

وت: دار  السن  ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بي 
 . 489، رقم164، ص1جم(، 2003ـه/ 1424، 2تب العلمية، طالك

  : مذي، محمد بن عيس بن َسْورة بن موس بن الضحاك، أبو عيس )المتوفز ، تحقيق وتعليق:  السن   ـه(،  279الي 
ي )ج   2،  1أحمد محمد شاكر )ج   

يف  3(، ومحمد فؤاد عبد الباف  ي األزهر الرسر
(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس فز

، ط (،5، 4)ج   ي ي الحلت   البائ 
كة مكتبة ومطبعة مصطفز  م. 1975ـه/ 1395، 2مرص، رسر

آبادي، محمد أبو الليث.  يا: دار الشاكر، طعلوم الحديث أصيلها ومعارصهاالخي  ز  م. 2011ـه/ 1432، 7. مالي 
ي بكر،   ، عبد الرحمن بن أئ  ح تقريب النواويالسيوطي ي شر

 
، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، تدريب الراوي ف

 . 196، ص2)الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، د.ط، د.ت(، ج
  : ح مشكل اآلثارـه(،  321الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة )المتوفز ، تحقيق: شعيب األرنؤوط،  شر

وت: مؤسسة الرسالة، ط  م. 1994ـه/ 1415، 1بي 
  : )المتوفز بن محمد بن سالمة  أحمد  أبو جعفر  ي ـه(،  321الطحاوي، 

ح معان  ، تحقيق: )محمد زهري اآلثار  شر
يف، عالم الكتب، ط -النجار   م. 1994ـه/ 1414، 1محمد سيد جاد الحق( من علماء األزهر الرسر

ي القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية عبد الفتاح أبو غدة.  
 
. حلب: مكتبة تراجم ستة من فقهاء العالم اإلسالمي ف

 م. 1997ـه/ 1417، ص1المطبوعات اإلسالمية، ط 
طبيب.    عبيد  التفسير الرحمن  علم  ي 

 
ف وآرائه  حياته  عىل  أضواء  ي:  الكشمير شاه  أنور  الداغي  العالمة  مجلة   .

 م(. 2014ـه/ 1436الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند، 
، طالمدخل إىل دراسة علوم الحديثالغوري، عبد الماجد،  وت: دار ابن كثي   م. 2009ـه/ 1430، 1، دمشق، بي 

ي ضوء إنتاجاته الدبية والعلمية.  كاكاخيل، شاهد رسول،  
 
ي ف رسالة مقدمة  العالمة محمد أنور شاه الكشمير

ي الجامعة اإلسالمية ببهاولفور، باكستان، سنة 
ي اللغة العربية وآدابها فز

 م. 2009ـه/ 1430لنيل شهادة الدكتوراه فز
ي، أنظر شاه.   ، د.ت. . ديوبند: مطبعة الشاه، د.طنقش دوامالكشمي 

ي، محمد أنور شاه بن معظم شاه الهندي.   مذيالكشمي  ح سن   الير . تحقيق: الشيخ محمود العرف الشذي شر

، ط ي اث العرئ 
وت، لبنان: دار الي   م. 2004ـه/ 1425، 1شاكر. بي 

  : ي، محمد أنور شاه بن معظم شاه الهندي ثم الديوبندي )المتوفز فيض الباري عىل صحيح  ـه(،  1353الكشمي 
، أستاذ الحديث بالجامعة اإلسالمية بدابهيل )جمع األماىلي وحررها  ريالبخا تهي ، تحقيق: محمد بدر عالم المي 

وت   م. 2005ـه/ 1426، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط –ووضع حاشية البدر الساري إىل فيض الباري(، بي 
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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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

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

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

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

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

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

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

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

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

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

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

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

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

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

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

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

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

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

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

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

إال انفجار فز

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

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

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

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

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

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

(Vijayan & Reddy, 2016) 

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

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

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

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  : ي )المتوفز
،   ،الموطأـه(،  179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبخي المدئز تحقيق: محمد مصطفز األعظىمي

ي  ية واإلنسانية، ط –أبو ظت   م. 2004ـه/ 1425، 1اإلمارات: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخي 
النجار(،   القادر / محمد  الزيات / حامد عبد  أحمد   / )إبراهيم مصطفز  بالقاهرة:  العربية  اللغة  المعجم مجمع 

 ، دار الدعوة، دط، دت. الوسيط 
:  المبار  )المتوفز الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد  العال  أبو  جامع  ـه(،  1353كفوري،  ح  بشر الحوذي  تحفة 

مذي وت: دار الكتب العلمية، دط، دت. الير  ، بي 
أجمل.   ي ضوء كتاباته محمد 

 
ف ي  الكشمير شاه  أنور  محمد  الشيخ  يناير  عبقرية  اسكالر،  دي  مجلة  يونيو،   –. 

 م. 2016
المحمد خلف سالمة،   القديمة والحديثة ورموزهم ،  محدثنر  لسان  ز  المحدثي  ح مصطلحات  ُيعتز برسر )ُمعجم 

ِح جملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم(، دط، دت.   وإشاراتهم ورسر
ملك.   زيد  القارة محمد  ي شبة 

 
ف النبوي  الحديث  نشر  ي 

 
ف ودوره  ي،  الكشمير شاه  أنور  العالمة محمد  الشيخ 

قية، المجلدتحقيق مجالهندية.   م. 2008، 73، العدد29لة كلية علوم رسر
ي علم مختلف الحديث

 
ء حول المؤلف وتأليفه. مقدمات ف ي

ي المكتبة الشاملة، لكنه ال يعرف سر
 ، وهو موجود فز

القاهري،   ز  العارفي  تاج  بن  الرؤوف  بعبد  المدعو  محمد  الدين  زين  التعاريفالمناوي،  مهمات  عىل  ، التوقيف 
 . م( 1990ـه/ 1410، 1)القاهرة: عالم الكتب، ط

 


